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Vaarallisen jätteen kierrätysauto lähtee liikkeelle

22.8.

Vanhat maalipurkin pohjat, öljyt ja auton akut varastossa, sisällä ärhäkkäät pesuaineet

ja pilalle menneet kynsilakkapullot - tuo vaarallinen jäte maksutta kierrätysautoomme.

Kierrätysautomme pysähtyy Jyväskylän, Laukaan, Muuramen ja Toivakan alueilla lähes

30 eri paikassa 22.8.-29.9. välisenä aikana. Tsekkaa aikataulu nettisivuiltamme ja

merkitse kalenteriin. Suosituimmilla pysähdyspaikoilla mukana myös

kierrätyskoutsimme!

Lue lisää

Skuutteja jätekatosten

edessä?

Jätekatosten eteen jätetyt

sähköpotkulaudat eli skuutit voivat

pahimmillaan estää jäteastioiden

tyhjennyksen ja aiheuttaa taloyhtiölle

lisäkustannuksia. Jäteauton kuljettaja

tyhjentää työvuoronsa aikana 300-500

jäteastiaa, eikä aikaa ole kuin minuutin

verran per astia. Siksi jäteastioille tulisi

olla kuljettajalla esteetön pääsy.

Jätekeskuksella kaivuutöitä

Mustankorkean jätekeskukselle tullessa

tehdään kuitukaapelin suojaputken

kaivuutöitä. Urakka alkoi alkuviikosta 1.8.

ja kestää arviolta pari viikkoa. Kaivuutyö

voi heikentää liikenteen sujuvuutta

jätekeskukselle tultaessa. Lisäksi

myöhemmin elokuun aikana jätekeskuksen

alueella tehdään runsaasti asfaltin

paikkaustöitä ja parannetaan

tiemerkintöjä.
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Lue lisää 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

Iik, toukkia biojäteastiassa?

Valkoiset kärpäsen toukat ovat

biojäteastiassa harmiton, mutta joidenkin

mielestä iljettävä haitta. Kuumalla säällä

ne voivat ilmestyä hyvinkin nopeasti.

Vaikka eletään jo elokuuta, riittää meillä

onneksi vielä kesäsäitä. Lue, mitä

kärpäsen toukille voi tehdä. Sään

viiletessä toukat häviävät myös itsestään.

Lue lisää

PVC-muovipakkaukset saa

lajitella pakkausmuoviin

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.

Lue lisää

Tee ekoteko: Muuta

jätelaskusi e-laskuksi

Tällä hetkellä asukkaille lähetetyistä

jätelaskuista noin 64 % on paperilaskuja.

E-lasku on ympäristöystävällinen tapa

maksaa laskuja ja se pienentää

myös hiilijalanjälkeämme. Korttimaksut

ovat muutenkin asiointia nopeuttavia

myös asioidessasi jätekeskuksella.

Muistathan, että Laukaan

pienjäteasemalla käy maksuvälineenä

ainoastaan pankki- tai luottokortti.

Lue lisää

KERRO MEILLE MIELIPITEESI

Oletko tilannut jätelaskusi e-laskuna?
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Kyllä,

ympäristö

kiittää!

 

 

 

   
En ole, mutta

täytyypä tilata!
 

 

Kiitos palautteestanne!

Kysyimme uutiskirjeessämme kesäkuussa onko Mustankorkean jätekeskuksella ja

Laukaan pienjäteasemalla asiointi mielestänne helppoa. Vastanneista vajaa 92

prosenttia vastasi kyllä. Kiitos, tämä lämmitti mieltä!

Anna palautetta

 

Uutispoimintoja ympäri Suomen

» Oulussa kokeiltiin poistotekstiilien pop up -myymälää

» Roskamelojat keräsivät Itämerestä satoja kiloja jätettä.

» Suomalaisista jopa 85 % palauttaa kaikki pantilliset pullot ja tölkit kiertoon

» Verkkokauppaostokset ja noutoruoka ovat kasvattaneet pakkausjätteen määrää

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.

Poistu postituslistalta

https://polls.lianamailer.com/#yes
https://polls.lianamailer.com/#yes
https://polls.lianamailer.com/#no
https://polls.lianamailer.com/#no
https://nps.trustmary.com/eOxMOL-tW
https://www.is.fi/oulun-seutu/art-2000008978436.html
https://yle.fi/uutiset/3-12558186
https://www.packnews.fi/ymparistosyyt-yha-tarkeampi-motiivi-palauttaa-juomapakkauksia/
https://www.sttinfo.fi/tiedote/suomen-innokkaimmat-kierrattajat-loytyvat-lapista-varsinais-suomesta-ja-paakaupunkiseudulta-laiskimmin-lajitellaan-keski-suomessa?publisherId=3740&releaseId=69947051
http://facebook.com/mustankorkea
http://www.instagram.com/mustankorkea
https://twitter.com/mustankorkea
https://mustankorkea.fi/
https://mustankorkea.fi/
https://mustankorkea.fi/
mailto:asiakaspalvelu@mustankorkea.fi
tel:0103253900
https://login.postiviidakko.fi/files/download/$unsubscribe$

