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Puusta Pitkälle on Jyväskylän kaupungin työl-
lisyyspalveluiden alainen työllisyyspoliittinen 
hanke, joka tarjoaa mielekkäitä ja helposti 
omaksuttavia palkkatuettuja töitä haastavas-
sa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille. 
Teemme monipuolista yhteistyötä oppilaitos-
ten, yhdistysten ja yritysten kanssa.

Hanke tarjoaa työkokeilu-, palkkatuki-, ja 
oppisopimuspaikkoja kunnossapidon, kierrä-
tyksen, metsätöiden ja Green Care –toiminnan 
parissa. Hankkeen tavoitteena on työllistää 
vuosittain 60–80 eri henkilöä.
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Puusta Pitkälle –hanke tarjoaa luonto- ja 
ympäristöalan työtehtäviä haasteellisessa 
työmarkkina-asemassa oleville jyväskyläläisil-
le työnhakijoille kuten pitkäaikaistyöttömille, 
maahanmuuttajille ja nuorille.

Hankkeessa on tarjolla monipuolisia työtehtä-
viä kunnossapidon, kierrätyksen, metsätöiden 
ja Green Care –toiminnan parissa. Meille voi 
tulla työkokeiluun, palkkatuettuun työhön tai 
oppisopimuksella.

Paikkoja voi kysyä suoraan ohjaajilta.

Salmirannan varasto ja kierrätyskeskus ottaa 
vastaan Jyväskylän kaupungin eri yksiköiden 
kalusteita säilytykseen ja kierrätykseen. Huono- 
kuntoiset kalusteet puretaan ja kierrätetään. 
Osa kalusteista kunnostetaan ja voidaan jakaa 
eteenpäin kaupungin eri toimipisteisiin.

Salmirannan varastossa on monipuolisia työ-
tehtäviä niin kuljetuksen, kasauksen, varastoin-
nin ja kierrätyksen parissa.

SALMIRANNAN VARASTO JA 
KIERRÄTYSKESKUS

SER-KIERRÄTYS

LUONTO- JA
YMPÄRISTÖ-ALA TUTUKSI

Salmirannan kierrätyskeskuksessa tehdään eri-
laisia pieniä saneeraus- ja kunnostustöitä. Työ-
tehtäviä ovat erilaiset kiinteistöjen kunnostus-
kohteet, kuten aitarakenteet, roskakatokset ja 
kalusteiden kasaukset. Töitä voi tilata kaupun-
gin eri yksiköt sekä yhteistyötahot. Pienimuo-
toisesti myös yksityisille tahoille ja yrityksille.

Salmirannan kierrätyskeskus ottaa vastaan kau-
pungin sähköelektroniikkaromua, kuten tietoko-
neita, tulostimia ja muita pienehköjä sähkölait-
teita. Laitteet puretaan ja kaikki osat lajitellaan 
kierrätykseen. Yhteistyötä tehdään Ketään ei 
jätetä rannalle ry:n Jalo –hankkeen kanssa.

Puusta Pitkälle –hankkeen metsätyöyksikkö 
tekee tiivistä yhteistyötä kaupungin metsä-
palveluiden kanssa. Työtehtäviin kuuluu 
metsä kohteiden ennakkoraivausta, energia-
puun kasausta sekä puiden kaatoa. Työpaik-
kojen lisäksi metsätyöyksikössä voi opiskella 
oppisopimuksella metsuriksi.

METSÄTYÖT

KUNNOSSAPITO


