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Jätepisteiden älylukitus käyttöön huhtikuussa

Kankaan yhteisissä jätepisteissä otetaan käyttöön sähköinen 
lukitusjärjestelmä huhtikuun puolessa välissä viikolla 
15. Ennen lukitusjärjestelmän käyttöönottoa tulemme 
jakamaan avainlätkät Kankaan alueen kaikkiin koteihin.
  
Älylukoilla varmistamme, että ainoastaan Kankaan 
asukkaat voivat jättää jätteensä yhteisiin jätepisteisiin. 
Jäteastioihin asennettujen antureiden avulla täyttymistä 
voidaan seurata ja optimoida tyhjennys tarpeen mukaan.

Piipputorin viimeistelytyöt alkavat 

Kankaan alue kehittyy vaiheittain ja Piipputorin 
viimeistely alkaa keväällä 2019. Kiveystyö sekä muut 
rakennustyömaat aiheuttavat poikkeusjärjestelyjä 
Piipputorin jätepisteelle johtavissa reiteissä. 
Huomioithan poikkeusjärjestelyt ja noudatat 
varovaisuutta. 

TERVETULOA ASUKASINFOONKutsumme kaikki Kankaan asukkaat yhteiseen asukasinfoon 26.3. alkaen klo 18.00 Piippurannan klubille (Paperitehtaankatu 1). Asukasinfossa kerromme Kankaan rakentamisen 
aikatauluista, työmaiden järjestelyistä sekä 

niiden vaikutuksista asukkaiden arkeen. 
Lisäksi tiedotamme tulevista tapahtumista 

ja Mosura-hankkeeseen tulevasta avoimesta taidehausta.
Tilaisuudessa ovat paikalla:Tanja Oksa, CIRCWASTE-hankeKaisa Hirvaskoski-Leinonen, Jyväskylän kaupunkiKirsi Pitkänen, taidekoordinaattori, Kankaan Palveluyhtiö

»TURVALLISUUS
»TEHOKKUUS
»VAIVATTOMUUS
»ÄLYKKYYS

KANKAAN ALUEELLINEN JÄTEHUOLTO

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN PUOLESTA
Verkostopäällikkö Tanja Oksa 

https://www.jyvaskyla.fi/jyvaskylan-kangas/asuminen/jatehuolto
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Smart locking system for the waste collection 
points will be put in use in April 

In Kangas, the electronic locking system will be deployed at 
the shared waste collection points during week 15, in mid-
April. Key tags will be delivered in every home, before the 
new system is introduced.

With the smart locking system, it is ensured that only the 
residents of Kangas can use the waste points. With the 
sensors installed into the waste containers, filling can be 
monitored, and waste collection logistics can be optimized.

The finalizing work of Piipputori are 
about to begin

Kangas area develops step by step. During the spring 
2019 the finalizing work of Piipputori will begin. Stone 
paving and other construction work will cause temporary 
changes to routes to the waste collection points. Please 
use caution while the alternative arrangements are in use.  

WELCOME TO RESIDENTIAL INFO
We invite the residents of Kangas to an open residential info on the 26th of March at 6 pm. The event will be held at the Piippurannan klubi (Paperitehtaankatu 1). 

In the info, we will tell about the construction schedules of Kangas, the arrangements of the construction sites and their impact on the everyday life for the residents. In addition, we will inform about upcoming events and about the Mosura-project’s open art search.
In the info the following are present:Tanja Oksa, CIRCWASTE-projectKaisa Hirvaskoski-Leinonen, City of JyväskyläKirsi Pitkänen, art co ordinator, Kankaan Palveluyhtiö

»SAFETY
»EFFICIENCY
»EASYNESS
»SMARTNESS

ON BEHALF OF THE CITY OF JYVÄSKYLÄ
Liaison manager  Tanja Oksa 
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