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Maarakennusala
Johtava suomalaisen työn kehittäjä

TTS Työtehoseura

- johtava suomalaisen työn kehittäjä Koulutamme sekä aikuisia että nuoria maarakennusalan
ammattilaisia tai sellaisiksi aikovia
Maarakennusala on kehittyvä tekninen ala, jonka työllisyysnäkymät ja palkkataso ammattitaitoiselle työvoimalle ovat erinomaiset. TTS on panostanut voimakkaasti uusimman tekniikan
edellytysten mukaiseen koulutukseen ja oppimisympäristöihin, kuten maarakennuskoneiden
3D -koneohjaukseen sekä simulaattorikoulutukseen.

NYT ON AIKA
PANOSTAA
OSAAMISEEN JA
KEHITTÄMISEEN

Tutkintoon valmistavat koulutukset
Koulutuksemme on tehokkaita ja laadukkaita. Jokaiselle opiskelijallemme tehdään välittömästi opintojen alkaessa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma tai
näyttösuunnitelma, joka mahdollistaa aidosti yksilölliset opintopolut.
Suunnitelmaa päivitetään jatkuvasti ja joustavasti opiskelujen edetessä ja
osaamisen lisääntyessä. Opiskelu pohjautuu käytännönläheisyyteen ja työssäoppimiseen, joihin tietopuolinen opetus saumatta nivoutuu.

Opetuskäytössämme on
• yli 25 erityyppistä ja erikokoista, nykyaikaista maarakennuskonetta
• 3 maarakennuskonesimulaattoria
• suurin osa kalustosta on tela-alustaisia
kaivukoneita (9 kpl) painoluokissa
1,8 -21 tn.
• muuta kalustoa pyöräkuormaajat (3 kpl)
• dumpperit (3 kpl)
• pyöräalustainen kaivukone
• liukuohjattu kuormaaja
• yhdistelmäkaivuri ja tiehöylä
• puskutraktori ja traktori
• kiinteistönhuoltotraktori
• kuorma-auto
• seula ja maantiivistimet sekä
• henkilökuljetuskalustoa

TUTKINTOKOULUTUKSET
•
•
•
•

Maarakennuskoneenkuljettaja, rakennusalan perustutkinto
Maarakentaja, rakennusalan perustutkinto
Maarakennusalan ammattitutkinto
Maarakennusalan erikoisammattitutkinto

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot toteutetaan pääasiassa oppisopimuksena
tai suoraan alan työpaikoilla tehtävinä näyttöinä. Henkilökohtainen lisäkoulutustarve kartoitetaan opintojen alusssa.

YRITYSKOULUTUKSET
Räätälöimme koulutuksia asiakasyrityksemme tarpeita vastaavaksi.
Koulutusten toteutusmuotoina voi olla esimerkiksi oppisopimus-, rekry-,
täsmä-, muutos- tai henkilöstökoulutus.
Lisäksi pidämme päivän tai muutaman päivän mittaisia lyhytkoulutuksia,
joissa vastataan juuri kyseessä olevan asiakasyrityksen koulutustarpeeseen.

PÄTEVYYSKOULUTUKSET
Järjestämme mm. seuraavia korttikoulutuksia:
• Ensiapu
• Tieturva 1 ja 2
• Tulityö
• Työturvallisuus
• Vesityö
Koulutuspäivät löytyvät koulutuskalenteristamme: www.tts.fi

KATSO
LISÄÄ
OSOITTEESSA
www.tts.fi/maarakennusala

Maarakennusalan koulutusta järjestämme Nurmijärven Rajamäellä ja Vantaalla.
Käytössämme on lisäksi käytännön harjoituksia varten noin 20 hehtaarin harjoittelualue
Vihtijärven Ylimmäisissä.

Kysy meiltä lisää ja pyydä tarjous!
Koulutusvastaava Jere Hänninen, 044 714 3834, jere.hanninen@tts.fi
Oppisopimusvastaava Petri Järvelä, 050 387 9546, petri.jarvela@tts.fi
Opintosihteeri Riikka Paara, 050 387 0067, riikka.paara@tts.fi
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