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Uusi vaakajärjestelmä otetaan käyttöön ensi viikolla

Mustankorkean jätekeskuksella otetaan käyttöön uusi vaakajärjestelmä maanantaina

3.10. klo 7 alkaen. Vaakajärjestelmä vaikuttaa etenkin yritysasiakkaisiin, mutta

kotitalouksille käyttöönotto voi näkyä lokakuun ensimmäisinä arkipäivinä ajoittaisina

ruuhkina jätekeskuksella käydessä. Mukaan kannattaa ottaa siis malttia tai käydä

meillä esimerkiksi vasta loppuviikosta. Jatkossa uusi järjestelmä tulee nopeuttamaan

jätekeskuksella asiointia.

Lue lisää

Hae oma jäteautoheijastin Heijastinpysäkiltä

Lauantaina 1.10. vietetään valtakunnallista heijastinpäivää. Sen kunniaksi Jyväskylässä

on Heijastinpysäkki-tempaus, jossa oman heijastimen saa hakea 30.9.-7.10. välisenä

aikana Kinakujalta, Ylistön sillalta tai Köyhälammelta. Heijastinpysäkillä on jaossa myös

Mustankorkean uusia jäteautoheijastimia, jotka lahjoitetaan ensi vuonna myös

alueemme eskareille.
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Lue lisää

Muumiotautiset omenat

Jääkö omenaa yli omien tarpeiden vai

iskikö omppuihin muumiotauti? Meille

kotitaloudet voivat tuoda omenat

pienkuormamaksulla. Vastaanotamme

niitä Mustankorkean jätekeskuksella. Niille

on oma lavansa "Haittakasvit ja muumio-

omenat", jonne voi tuoda niin

muumiotautiset omenat kuin ylijääneet tai

muuten pilaantuneet omenat.

Lue lisää

Haravointityöt kutsuvat

Syksy tekee tuloaan ja haravointityöt

kutsuvat kodeissa. Jos et omista omaa

kompostoria, voit tuoda haravointijätteesi

Mustankorkean jätekeskukselle tai

Laukaan pienjäteasemalle 12,50 euron

päivämaksulla. Samaan kasaan lajitellaan

kotitalouksista niin puiden lehdet ja

haravointijäte, kasvien ja kukkien naatit

ja rikkaruohot, kävyt ja neulaset kuin olki

ja heinätkin. Risut taas lajitellaan omaan

paikkaansa.

Lue lisää

Kierrätysleikkejä päiväkotiin

Monessa päiväkodissa vietetään lokakuussa kierrätysteemaa, mutta miten opettaa

kierrättämistä päiväkodeissa? Listasimme muutaman leikin, jotka sopivat

varhaiskasvatukseen. Mukana on myös Kulku-lehdessämme olleita kierrätysaiheisia

tehtäviä, joita voi käyttää kouluissa.

Lisäksi suosittu Älli ja Into -kierrätysmahtikiertueemme starttaa jälleen ensi vuonna

alueemme eskareissa. Viime vuonna tavoitimme 1 100 eskarilaista Jyväskylässä,

Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa.

Lue lisää

Miten olemme onnistuneet?

Asiakaspalaute on meille tärkeää, jotta tiedämme miten kehittää toimintaamme

jatkossa. Olisimme kiitollisia, jos käyttäisit hetken aikaasi ja laittaisit meille palautetta.
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Voit antaa palautetta pelkällä kouluarvosanalla tai muutamalla sanalla alla olevan linkin

kautta. Kiitos!

Lue lisää

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
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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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