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Juhannus aikaistaa jäteastioiden tyhjennyksiä

Ensi viikon juhannus vaikuttaa jätekuljetuksiin hieman jo tällä viikolla. Lauantaina 18.6.

ajetaan jo maanantain 20.6. tyhjennysreittejä. Muutoin juhannusviikon tyhjennykset

tehdään noin päivän totuttua tyhjennyspäivää aiemmin.

Juhannusaattona 24.6. ja juhannuspäivänä 25.6. olemme suljettuja. Ihanaa keskikesän

juhlaa!

Lue lisää

PVC-muovipakkausten

lajitteluohje muuttui

Kesäkuun alusta lähtien PVC:tä sisältävät

muovipakkaukset saa lajitella

muovipakkauksiin. Aiemmin PVC:n

(materiaalimerkintä 03) laittaminen

muovipaukkauksiin oli kiellettyä. Muutos

helpottaa entisestään muovipakkausten

lajittelua, jossa tärkein muistisääntö on:

Jos se on pakkaus, sinne vaan.

Lajittelupiha tutuksi

Tiedätkö, mitä lajittelupihan betoni- ja

tiililavalle lajitellaan? Tai tiesitkö, että

haittakasvien versot ja juurakot lajitellaan

eri lavoille? Nyt kannattaa ottaa

seurantaan Facebook- ja Instagram-

kanavamme, joissa kerromme kesän

aikana lajittelusta jätekeskuksellamme

sekä Laukaan pienjäteasemalla lava

lavalta.
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Lue lisää Klikkaa Facebookiin

Vastaa kyselyyn uusista jätelajimerkinnöistä

Toivoisitko selkeämpiä merkintöjä jätteiden lajittelun tueksi? Tuottavatko pakkausten

lajittelumerkit päänvaivaa? Vastaa valtakunnalliseen kyselyyn ja vaikuta tuleviin

jätelajimerkintöihin. Samalla osallistut ihanan Everyday Designin kierrätystelineen

arvontaan (arvo 70 e). Kysely on avoinna 29.6. saakka.

Vastaa kyselyyn

 

Lue lisää

 

Kompostointiopas auttaa

ongelmissa

Valtakunnallinen kompostointiopas kokoaa

yhteen tiiviin tietopaketin

kompostoinnista. Oppaassa kerrotaan

kompostorin valinnasta, tarvittavista

välineistä sekä vastataan yleisimpiin

ongelmiin kompostoinnissa. Halutessasi

voit myös tulostaa A4-kokoisen oppaan.

Tutustu oppaaseen

Mitä Mustankorkealla

tapahtui vuonna 2021?

Uudistimme vuosikertomuksemme.

Jatkossa löydät vuosikertomuksesta aina

edellisen vuoden uusimmat kuulumiset ja

tapahtumat. Kerromme myös

henkilöstöstämme ja avaamme ympäristö-

ja turvallisuusasioita. Mielenkiintoisia

lukuhetkiä!

Lue lisää

https://mustankorkea.fi/2022/06/pvc_muovipakkaukset/
https://www.facebook.com/Mustankorkea
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/2d8a1707-7294-4b4f-a997-8022c67fd16c?displayId=Fin2575248
https://mustankorkea.fi/2022/06/jatekuvakkeet/
https://mustankorkea.fi/wp-content/uploads/2022/05/Kompostointiopas.pdf
https://vuosikertomus.mustankorkea.fi/wp-content/uploads/2022/06/mustankorkea_vuosikertomus_2021.pdf


Suositko korttimaksuja ja oletko tilannut e-laskun?

Muistathan, että Laukaan pienjäteasemalla maksuvälineenä käy vain pankki- tai

luottokortti. Korttimaksu sujuvoittaa ja nopeuttaa palvelua myös Mustankorkean

jätekeskuksella. Toinen jäteasioita sujuvoittava ja ympäristöystävällinen ekoteko on

vaihtaa jätelaskun paperilasku e-laskuksi. Tällä hetkellä asukkaille lähetetyistä

jätelaskuista vielä noin 64 prosenttia on paperilaskuja.

Lue lisää

KERRO MEILLE MIELIPITEESI

Mustankorkean jätekeskuksen lajittelupihalla asiointi on

helppoa?

 

    Samaa mieltä!  

 

 

    Eri mieltä!  

 

KERRO MEILLE MIELIPITEESI

Laukaan pienjäteasemalla asiointi on helppoa?

 

    Samaa mieltä!  

 

 

    Eri mieltä!  

 

Tunnetko nettisivumme?

» Nettisivuiltamme löydät kaikki sähköiset lomakkeet, joilla voit esimerkiksi tilata

jätehuollon tai muuttaa osoitetietojasi: Sähköinen asiointi

» Eka kertaa Mustankorkean jätekeskukselle? Tsekkaa kartta ja ohjeet.

» Oletko jo käynyt Laukaan pienjäteasemalla? Katso lavakartta ja ohjeet.

» Jätekimppa naapureiden kanssa säästää euroja. Lue lisää jätekimpasta.
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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.

Poistu postituslistalta

https://mustankorkea.fi/
https://mustankorkea.fi/
https://mustankorkea.fi/
mailto:asiakaspalvelu@mustankorkea.fi
tel:0103253900
https://login.postiviidakko.fi/files/download/$unsubscribe$

