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Asukas - vastaa kyselyyn ja vaikuta jätehuoltoon

Millainen on mielestäsi jätehuollon hintataso? Miten parantaisimme kierrätystä ja minne

haluaisit tulevaisuudessa tuoda poistotekstiilit keräykseen? Mistä kanavista haluat tietoa

kierrättämisestä? Vastaa lyhyeen kyselyyn ja vaikuta jätehuollon palveluihin

Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa. Vastaamalla kyselyyn osallistut myös

elokuvalippujen arvontaan. Kyselystä lisää nettisivuillamme.

Vastaa kyselyyn

 

Kierrätyskoutsi vierailee

oppilaitoksissa

Kierrätyskoutsimme vierailee Jyvässeudun

oppilaitoksissa kertomassa jätteiden

lajittelusta. Olemme torstaina 7.4.

JAMKilla Rajakadulla, maanantaina 11.4.

Laukaan kirjastolla ja tiistaina 12.4.

Humak Korpilahdella. Tsekkaa tarkemmat

kellonajat sivuiltamme. Somessa

haasteessa mukana myös Boheemi ja

Mikirotta

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.
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Mikirotta.

Lue lisää

Lue lisää

Pääsiäinen vaikuttaa jätekuljetuksiin ja

aukioloaikoihin

Tulevat pääsiäisen pyhät huhtikuussa voivat muuttaa jäteastioiden tyhjennyspäiviä

hieman. Kuljetuskumppanit voivat ajaa reittejä tarpeen vaatiessa jo etukäteen sekä

viikonloppuisin. Pääsiäispyhinä myös jätekeskuksemme ja asiakaspalvelumme ovat

suljettuja.

Lue lisää

 

Jäteastioiden pesut alkavat

huhtikuussa

Yli viiden huoneiston jäteastiat pestään

taloyhtiöissä automaattisesti kerran

vuodessa ja biojäteastiat pari kertaa

vuodessa. Myös omakotitalojen kannattaa

tarkistaa kaipaavatko jäteastiat

kevätpesua. Jätepisteillä on mukavampaa

asioida, kun astioiden siisteydestä

huolehditaan.

Lue lisää

Urakoitsija vaihtuu

Jyväskylän läntisellä

alueella

Jyväskylän keskustassa, Kukkumäellä,

Keltinmäellä, Keljossa, Kypärämäessä,

Kortepohjassa, Mäki-Matissa, Haukkalassa,

Vesangalla ja Kuohulla vaihtuu urakoitsija

huhtikuussa. Suurella osalla jäteastioiden

tyhjennykset pysyvät ennallaan, mutta

osalla muutoksia voi tulla

tyhjennyspäiviin.

Lue lisää
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Puutarhajätteiden maksuton kuukausi toukokuussa

Psst, tämä on ennakkovaroitus. Nimittäin puutarhajätteiden maksuton vastaanotto alkaa

taas toukokuussa. Toukokuussa otamme vastaan kotipihan risut ja haravointijätteet

maksutta kolmessa paikassa: Jyväskylässä Mustankorkean jätekeskuksella, Laukaassa

Laukaan pienjäteasemalla ja Toivakassa Ajakantien varrella.

Lue lisää

 

Katsoitko jo nämä?

» Anna palautetta Mustankorkealle ja auta meitä kehittymään

» Ringin lajittelukoulu alkoi - valitsetko sinä perus-, syventävät, aine- vai jatko-opinnot?

» Koirankakkatarroja saa taas - hae omasi Mustankorkealta

» Mikirotta ja Boheemi ovat mukana lajittelun treeniohjelmassa - mutta miten sujui 24

tuntia jätekatoksessa? Katso video!

» Suomen ympäristökeskus, Kuntaliitto ja Sitra etsivät kuntien parhaita

kiertotaloustekoja, ehdota sinun kuntasi parasta kiertotaloustekoa!

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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