KERROS- JA RIVITALOT

Asukkaan
jäteopas
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Kunnallinen
jätehuolto
Jätehuolto on iso kokonaisuus, johon
kuuluu monta toimijaa. Näin jätehuolto
on järjestetty Jyväskylässä, Laukaassa,
Muuramessa ja Toivakassa.

Terveiset
Mustankorkealta
Teimme sinulle
jäteoppaan, jotta
lajittelu olisi
entistä helpompaa
ja tietäisit, miten
jätehuoltomme
toimii. Jokainen
meistä voi vaikuttaa
ympäristöönsä
kierrättämällä.
Lajittelun
ansiosta jätteet
kiertävät uusiksi
materiaaleiksi,
raaka-aineiksi ja
energiaksi.
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VIRANOMAISTEHTÄVÄT ovat Jyväskylän
seudun jätelautakunnan vastuulla. Lautakunta
päättää mm. jätehuoltomääräyksistä ja jätemaksusta.
PALVELUTEHTÄVISTÄ vastaa Mustankorkea Oy.

Neljän kunnan omistama yhtiö tarjoaa asukkailleen
käytännön jätehuoltopalvelut huolehtimalla jätteiden
keräyksestä, kuljetuksesta, vastaanotosta, käsittelystä
ja hyödyntämisestä sekä jäteneuvonnasta.

VALVONTATEHTÄVISTÄ, tarkastuksista
ja lupa-asioista vastaavat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja Keski-Suomen ELY-keskus.

Muistathan myös Mustankorkean
vaarallisen jätteen keräyspisteet.
Löydät ne osoitteesta:
kierratys.info

Jätehuolto
taloyhtiössä
1

TALOYHTIÖN JÄTEKATOKSESTA löytyvät lajitteluastiat
sekajätteelle, biojätteelle, pienmetallille, paperille sekä lasi-, kartonkija muovipakkauksille. Nämä tulisi löytyä kaikista vähintään viiden asunnon
taloyhtiöistä. Joillakin taloyhtiöillä voi olla myös yhteisiä jäteastioita.
Taloyhtiöt voivat tilata jätekatokseensa myös lajittelukyltin (kuvassa, tilataan suoraan
painotalosta) sekä hakea jäteastiatarroja Mustankorkean toimistolta, jätekeskukselta,
Laukaan pienjäteasemalta tai kuntien infopisteistä.
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JÄTEKESKUS JA LAUKAAN PIENJÄTEASEMA palvelevat sinua
myös. Meille voit tuoda esim. rakennusjätettä, sähkölaitteita (SER), vaarallisia
jätteitä, puutarhajätettä sekä muita isoja jätteitä jätekeskuksen hinnaston ja Laukaan
pienjäteaseman hinnaston mukaisesti. Lisäksi pienet, alle viiden huoneiston taloyhtiöt
sekä omakotitalot, voivat käyttää Mustankorkean hyötykeräyspisteitä ja Rinkiekopisteitä, jotka löytyvät osoitteesta kierratys.info.

3

SUURTEN JÄTTEIDEN NOUTOPALVELUA kannattaa käyttää, jos
jääkaappi rikkoutuu tai aikansa palvellut sänky tarvitsee kierrätystä. Tilaa suurten
jätteiden noutopalvelu, niin haemme maksua vastaan jätteesi kotoa ja viemme ne
asianmukaiseen käsittelyyn.
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JÄTEASTIAT TYHJENNETÄÄN pääsääntöisesti ma–pe klo 6–22 välisenä
aikana. Jätteitä kerätään alueittain tiettyinä viikonpäivinä. Tyhjennyspäivät voivat
vaihdella yhden päivän ennen tai jälkeen totutun ajopäivän. Poikkeuksia ovat esim.
kalustorikot ja sairaustapaukset, arkipyhät ja aatot sekä vaikeat sääolosuhteet.
Jätteitä ei saa jätehuoltomääräysten mukaan kerätä arkipyhinä ja aattoina, minkä
vuoksi tyhjennyspäivä saattaa siirtyä etenkin jouluisin jopa useamman päivän. Jätteitä
ei kuitenkaan jätetä keräämättä, vaan tarvittaessa astioita tyhjennetään erillisellä luvalla lauantaisin ja joskus jopa sunnuntaisin.
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Kyllä kiitos: likaiset elintarvikepakkaukset,
rikkinäiset muovitavarat, tuhka ja
tupakantumpit, vaipat ja terveyssiteet,
lemmikkien jätökset, pölynimuripussit

Sekajäte

Ei kiitos: hyötyjätteet, rakennus- ja
remonttijätteet, isot esineet, huonekalut,
sähkö- ja elektroniikkaromut, vaaralliset jätteet

Kyllä kiitos: tyhjät lasipullot ja lasipurkit
(muista poistaa korkit ja kannet)

Lasipakkaus

Kyllä kiitos: perkuujätteet ja kuoret,
suodatinpaperit, kahvinporot ja teepussit,
talouspaperit, lautasliinat, ruuantähteet,
kukkamullat

Biojäte

Ei kiitos: nesteet, lemmikkien jätökset, isot luut,
biohajoavat pakkaukset ja kertakäyttöastiat,
purukumit, tuhka ja tupakantumpit

Kyllä kiitos: säilyketölkit, metallikannet,
pantittomat juomatölkit, alumiinifoliot,
tuikkukynttilöiden kuoret, aterimet ja
kattilat

Metalli

Kyllä kiitos: kotitalouden tyhjät, puhtaat ja
kuivat muovipakkaukset, pesuainepakkaukset,
muovipussit ja -kassit, tuubit ja putkilot, styroxpakkaukset (ei rakentamisen styrox)

Muovipakkaus

Ei kiitos: likaiset muovipakkaukset, sekajätteet,
PVC-pakkaukset, muut muovituotteet (esim.
ämpärit, lelut) tai yritysten muovipakkaukset
Kyllä kiitos: pahvilaatikot, maito- ja mehutölkit,
muro- ja keksipaketit, pizzalaatikot,
munakennot, wc- ja talouspaperihylsyt,
paperipussit ja -kassit

Kartonkipakkaus

Ei kiitos: märät tai likaiset pahvit ja kartongit,
styroksit ja muovit, muovipussit

Ei kiitos: terveydenhuollon pakkaukset (esim.
nestepullot ja ampullit), lasi- ja posliiniastiat,
kristallit, lamput ja valaisimet, ikkuna- ja
peililasit

Ei kiitos: vaaralliset jätteet, paristot,
kaasupullot, isot metallijätteet

Kyllä kiitos: sanoma- ja aikakauslehdet,
mainokset ja esitteet, toimistopaperit ja
kopiopaperit, kirjekuoret

Paperi

Ei kiitos: märät tai likaiset paperit,
paperikassit, jauhopussit ja muut vastaavat
pakkaukset, kartonkipakkaukset, lahjapaperit

Vaaralliset jätteet: Mustankorkean
jätekeskus, Laukaan pienjäteasema
sekä keräyskontit kierratys.info

Lääkejätteet:
apteekit

Sähkölaitteet (SER): Mustankorkean
jätekeskus, Laukaan pienjäteasema
sekä tuotteita myyvät liikkeet

Paristot ja pienakut:
myyntipaikat
(teippaa navat)

Usein kysytyt
kysymykset
KEIT TIÖN JÄTETILA ON PIENI, MITÄ TEEN?
Kodissa tulisi olla omat jäteastiat monille eri jätelajeille. Usein keittiön jätetila on
melko pieni, mutta onneksi luovuutta voi käyttää. Kauniit kestokassit, kauppojen
sisustukseenkin sopivat jäteastiat sekä erilaiset arkkupöydät voivat kätkeä sisäänsä
harvemmin syntyviä jätteitä.

Taloyhtiöasukkaan muistilista







OMAAN TALOYHTIÖÖN SOPIVAT ASTIAT JA TYHJENNYSVÄLIT

Jos jokin jäteastia on koko ajan täynnä, voi sille tilata tiheämmän tyhjennysvälin tai pohtia onko astia oikean kokoinen tai tulisiko niitä olla useampi.
> Ota yhteys isännöitsijään tai hallituksen puheenjohtajaan.

MUISTA LITISTÄÄ KARTONKI

Kartonkiastiaa käytettäessä tulisi muistaa laatikoiden ja pakkausten
litistäminen. Se säästää niin tilaa kuin taloyhtiön jätelaskuakin. Jätteitä ei
saa jättää jäteastioiden ulkopuolelle.

ASTIALLE ESTEETÖN JA TURVALLINEN PÄÄSY

Taloyhtiön huoltotöistä vastaavan tulisi muistaa talvella hiekoitus ja lumityöt.
> Jäteautolla on päästävä vähintään kymmenen metrin päähän jäteastioista.

JÄTEASTIA EI SAA PAINAA LIIKAA

Muistathan, että puutarhajäte ei kuulu biojätteeseen. Biojätteeseen voi laittaa
pienen määrän kukkamultaa kasvin kuollessa. Myöskään suuret ja painavat
jätteet eivät kuulu taloyhtiön jätekatokseen. Ne voi tuoda Mustankorkean jätekeskukselle, Laukaan pienjäteasemalle tai tilata niille suurten jätteiden noudon.

BIOJÄTTEESEEN EI NESTEITÄ

Biojätteen tulisi olla mahdollisimman kuivaa, ettei se jäädy
talvella astian pohjalle ja vaikeuta tyhjennystä.
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JÄTEK ATOKSEN JÄTEASTIA PURSUAA, KUK A AUT TAA?

Jos huomaat jäteastioiden tyhjennyksissä ongelmia tai puutteita, ota yhteyttä
isännöitsijään tai hallituksen puheenjohtajaan. Muistathan ilmoittaa puutteista
pian, sillä reklamaatio tyhjentämättömästä jäteastiasta tulee tehdä viiden arkipäivän
kuluessa. Jälkikäteen tehtyjä reklamaatioita ei valitettavasti hyvitetä.

MITEN LAJIT TELEN PUUTARHAJÄT TEEN?
Taloyhtiöt voivat tilata pihaansa vaihtolavan vaikkapa pihatalkoiden ajaksi. Vaihtolavoja
ja erilaisia roskalavoja vuokraavat useat toimijat. Pihatalkoissa kannattaa huomioida,
että puutarhajäte otetaan vastaan Mustankorkealla eri kasoihin lajiteltuna. Lajittele siis
jo talkoiden aikana erikseen: 1) haravointijäte, 2) risut ja 3) orapihlajat.
Muista myös, että vieraslajit (kuten kurtturuusu ja lupiini) eivät kuulu puutarhajätteeseen. Ne vastaanotetaan jätekeskuksella sekajätteenä, joista erikseen täytyy
lajitella maan yläpuolinen osa (versot) ja maan alapuolinen osa (juurakot).

NAAPURI EI LAJIT TELE, MIK Ä NEUVOKSI?
Joskus meistä toiset lajittelevat tunnollisemmin kuin toiset. Syitä voi olla useita:
hektinen elämäntilanne, tietämättömyys, välinpitämättömyys tai vaikkapa se, ettei
lajittelu ole vielä luonnollinen osa arkea. Oman esimerkin näyttäminen on helpoin ja
naapurisovun säilyttävä tapa, mutta myös jäteneuvontaa on saatavilla. Jäteneuvontaa
voi pyytää taloyhtiöille sähköpostilla: jateneuvonta@mustankorkea.fi

MISTÄ LÖYDÄN LISÄÄ TIETOA?
Tilaa uutiskirjeemme, niin tiedät, mitä meillä tapahtuu. Nettisivujemme ajankohtaista
-osiosta löydät vinkkejä ja tietoja esim. maksuttomasta puutarhajätteiden vastaanotosta tai vaarallisten jätteiden keräyskiertueesta.
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Tietoa kierrättämisestä:
mustankorkea.fi

Mihin tämäkin
jäte kuuluu?
Tarkista jätehausta
mustankorkea.fi/
jatehaku

Kaikki jätteiden
keräyspisteet:
kierratys.info
Seuraa meitä somessa:

24/7

Neuvonta ja
Mustankorkean
sähköinen asiointien asiointi
jätekeskus
arkisin
www.mustankorkea.fi
ma–pe 7–19
la 9–14 (touko–elo)
live chat -asiakaspalvelu
arkisin ma–pe 8–22
Ronsuntaipaleentie 204
la–su 10–18
40500 Jyväskylä
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Laukaan
pienjäteasema
arkisin
ti ja to 14–19
la 10–14 (touko-elo)

Toimistoto
asiakaspalvelu
@mustankorkea.fi
p. 010 325 3900
arkisin ma–pe 9–15

Katajamäentie 6
41340 Laukaa

Kivääritehtaankatu 6 C
40100 Jyväskylä

