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Kierrätysvalmennus tavoitti 4 360 asukasta

Mustankorkean kierrätysvalmennus eli asukkaille järjestettävä maksuton jäteneuvonta

tavoitti viime vuonna 4 630 asukasta koronasta huolimatta. Luvusta vajaa kolmannes oli

eskareita ja pari tuhatta lapsia ja nuoria Yrityskylässä. Kierrätysvalmennuksen voivat

tilata esimerkiksi taloyhtiöt asukasiltaansa tai muut lajittelusta kiinnostuneet

yhdistykset tai harrastusseurat, kun tilaisuuteen osallistuu vähintään 10 henkilöä.

Lue lisää

Jäteastiatarroja kunnista ja

Mustankorkealta

Onko sinun tai taloyhtiösi jäteastiat

merkitty selkeästi? Meiltä saat maksutta

jäteastiatarroja. Tarroja on jaossa

Kivääritehtaan toimistollamme,

jätekeskuksellamme Ronsuntaipaleentiellä

ja Laukaan pienjäteasemalla. Lisäksi

Jyväskylän, Laukaan, Muuramen ja

Toivakan infopisteillä jaetaan tarroja.

Lue lisää

Koirankakkatarra omaan

sekajäteastiaan

Voihan kevät ja koirankakka! Mitä jos

liimaisit oman sekajäteastiasi kylkeen

koirankakkatarran? Kun omakotitalon

roskiksen omistaja liimaa tarran

sekajäteastiaansa, antaa hän

ohilkulkijoille luvan pudottaa

koirankakkapussiin noukitut pökäleet

sekajäteastiaansa. 

Lue lisää
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Treenaa lajittelun mestariksi

Treenaa lajittelun mestariksi tubettajakaksikko Mikael "Mikirotta" Sundbergin ja Max

"Boheemi" Blomfeltin kanssa. Samalla osallistut kevään tehokkaimpaan Rakasta joka

murua -treeniohjelmaan, joka starttaa 21.3. Neljästä haasteviikosta koostuva ohjelma

tutustuttaa lajittelun saloihin, kumoaa poskettomimmat bioluulot ja tuo arkeesi uuden

rutiinin: lajittelun. Roskien lajittelu ei ole koskaan ollut näin hauskaa ja palkitsevaa,

sillä jokaisen viikon päätteeksi lomakkeen täyttäneiden kesken arvotaan

palkinto. Kampanja on valtakunnallinen. Let's treenataan!

Lue lisää

Hiekoitus parantaa

pihapiirin turvallisuutta

Kevätauringon alkaessa paistaa pihojen

liukkaus lisääntyy. Muistathan hiekoittaa

myös jäteastian edustan, jotta roskien

vienti on turvallista asukkaille ja astioiden

tyhjennys jätekuljettajille. Tarkista myös

välillä, että jätekatoksen ovet avautuvat,

eivätkä ole jäässä.

Lue lisää

Kevään kelirikko ja teiden

painorajoitukset

Kelirikkoaika on jälleen käsillä, kun talvi

on kääntynyt kevääksi. Jos tielle

joudutaan asettamaan painorajoitus

estämään tien vaurioitumista, ei

jäteastioita välttämättä päästä

tyhjentämään. Tällöin asukas voi siirtää

jäteastian tien sallitulle puolelle tai antaa

kirjallisen ajoluvan jäteautolle.

Lue lisää

Luitko jo nämä?

» Tärkeimmät ohjeet muovipakkausten lajitteluun, joko osaat?

» "Kiertotalous rakentamisessa" -sparrausohjelmasta tukea kestävään kehitykseen

rakennusalalla - Kasvu Open hakee yrityksiä maksuttomaan sparrausohjelmaan

» EU:n uusi akkuasetus vaatii kännyköiltä enemmän ympäristöystävällisyyttä

» Asiakaspalaute auttaa meitä kehittymään - anna siis meille palautetta!
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Seuraa meitä

Neuvonta ja

sähköinen asiointi

www.mustankorkea.fi

live chat-asiakaspalvelu

arkisin ma-pe 8-22

la-su 10-18

www.mustankorkea.fi

Mustankorkean

jätekeskus

arkisin ma-pe 7-19

la 9-14 (touko-elo)

kts. poikkeavat aukioloajat

www.mustankorkea.fi

Ronsuntaipaleentie 204

40500 Jyväskylä

Laukaan

pienjäteasema

arkisin ti ja to 14-19

la 10-14 (touko-elo)

Katajamäentie 6

41340 Laukaa

Toimisto

asiakaspalvelu@mustankorkea.fi

p. 010 325 3900

arkisin ma-pe 9-15

Kivääritehtaankatu 6C

40100 Jyväskylä

Uutiskirje jaetaan jätehuollon asiakkaille ja sidosryhmille.
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