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Näin lajittelet vapun

Tiedätkö minne lajitellaan serpentiini tai munkkirasva? Löytyykö piknikkoristasi

kertakäyttöastioita vai suositko vuodesta toiseen kestäviä astioita? Kokosimme sinulle

lajitteluvinkit vapun viettoon. Halutessasi voit myös tulostaa vinkit vaikka taloyhtiösi

ilmoitustaululle.

Lue lisää

Jätekimppa naapureiden

kanssa

Onko jäteastiasi melko tyhjä, kun se

tyhjennetään, vaikka tyhjennysväli on

pisin mahdollinen? Oletteko miettineet

naapureiden kanssa yhteistä jäteastiaa?

Perustakaa jätekimppa! Se säästää

kustannuksia niin omakotitaloasujilla,

mutta sopii myös vierekkäisissä

kortteleissa oleville taloyhtiöille.

Lue lisää

Vaarallisen jätteen

kierrätysauto Muuramessa

Vaarallisen jätteen kierrätysauto tulee

Muuramen torille keskiviikkona 11.5. ja

tiistaina 31.5. kello 14–18.

Kierrätysautolle voit tuoda maksutta kodin

vaarallisia jätteitä, esimerkiksi vanhat

maalipurkit, auton akut tai öljyt. Samalla

paloaseman pihassa oleva vaarallisen

jätteen keräyskontti poistuu käytöstä

2.5.2022.

Lue lisää
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Puutarhajätteet maksutta toukokuussa

Joko pihatyöt ovat hyvällä mallilla? Vastaanotamme jälleen toukokuussa

haravointijätettä, risuja ja orapihlaja-aitaa. Jyväskylässä puutarhajätteet

vastaanotetaan jätekeskuksella, mutta muista kääntyä ennen porttia vasemmalle, niin

sinun ei tarvitse jonottaa lajittelupihalle menevien asiakkaiden kanssa. Laukaassa

puutarhajäte vastaanotetaan ensimmäistä kertaa Laukaan pienjäteasemalla.

Toivakassa paikka on aiemmilta vuosilta tuttu eli Ajakantien varressa.

Lue lisää

Olemme auki kesälauantait

Ensi viikolla alkaa jo toukokuu, mikä

tarkoittaa sitä, että palvemme teitä myös

lauantaisin. Mustankorkean jätekeskus

on auki touko-elokuussa lauantaisin klo

9-14 ja Laukaan pienjäteasema

lauantaisin klo 10-14. Toukokuussa meillä

aloittaa myös moni kesätyöntekijä.

Kesätyöt voivat olla nuorelle jännittäväkin

kokemus. Ei siis säästellä rohkaisevia

hymyjä puolin ja toisin kesälläkään.

Katso aukioloajat

Biojätteillä alkaa kesäaika

Jos olet tilannut biojäteastian

tyhjennyksen ns. kesä- ja talvirytmillä,

alkaa biojäteastiallasi tiuhempi

tyhjennysaika. Se tarkoittaa, että

biojäteastia tyhjennetään

omakotitaloissa, paritaloissa ja 3-4

huoneiston taloyhtiöissä kahden viikon

välein (talvisin 4 viikkoa). Muutos ei koske

asukkaita, joiden biojäteastiat

tyhjennetään ympäri vuoden

esimerkiksi kahden viikon välein.

Lue lisää
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Keväällä pestään jäteastiat

Jäteastiat tulee pestä joka kodissa kerran

vuodessa ja biojäteastia kaksi kertaa

vuodessa. Yli viiden huoneiston

taloyhtiöissä pesut tehdään

automaattisesti Mustankorkean

kuljetuskumppanien toimesta. Tätä

pienemmät kodit voivat tilata pesun

meiltä tai pestä astiat itse. Jos peset

omakotitalosi jäteastiat itse, muista

ympäristöystävällinen pesuaine.

Lue lisää

Kulku-lehti ilmestyi

Minne sähkölaitteet menevät

Mustankorkealta? Miten hallita kodin

lelukaaosta? Miten jätereitit

suunnitellaan? Lue vastaukset uudesta

Kulku-lehdestämme. Ps. Lehteä on

helppo lukea myös kännykällä! Klikkaa

jutun tekstiä, niin se avautuu omaan

palstaan, jonka tekstikokoa voit myös

halutessasi suurentaa. Kivoja lukuhetkiä!

Lue Kulku-lehteä

Muistatko nämä?

» Kevään kelirikko voi vaikuttaa jäteastioiden tyhjennyksiin.

» Jäteastia- ja koirankakkatarroja saa Mustankorkealta.

» Asukkaan jäteopas kokoaa jätehuollon ydinkohdat yksiin kansiin.

» Näin asioit Laukaan pienjäteasemalla, katso ohjeet!

» Näin asioit Mustankorkean jätekeskuksella Jyväskylässä - katso lavakartta!

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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