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- johtava suomalaisen työn kehittäjä Käytännön töitä ja teoriaa
Talonrakentamisen ja kiinteistöpalvelujen koulutuksemme ovat käytäntöön painottuvaa monimuotoista
opiskelua, jossa käytäntö ja teoria vuorottelevat luontevasti keskenään. Oppilaitoksemme monipuoliset harjoittelumahdollisuudet mahdollistavat erilaisten työelämän taitojen opiskelun.
Toinen jalka työelämässä
Talonrakentamisen ja kiinteistöpalvelujen koulutuksien lähtökohtana on aina työelämälähtöisyys. Koulutukset suunnitellaan työelämän tarpeiden mukaisesti ja kaikkiin tutkintoon valmistaviin koulutuksiin sisältyy
työssäoppimisjaksot, joissa opiskelijat pääsevät tekemään aitoja työtehtäviä aidossa ympäristössä.
Työssäoppimisjaksojen tavoitteena on myös opiskelijan oman työelämän verkoston luominen.
TTS Talonrakennus- ja Kiinteistöpalvelualan koulutuksissa opiskelee uusiin haasteisiin päivittäin noin 200
uutta alan ammattilaista.

KATSO
LISÄÄ
OSOITTEESSA
www.tts.fi/talonrakennusala

VUOSITTAIN JÄRJESTETÄÄN OHEISIA PITKIÄ
KOULUTUKSIA
•
•
•
•

Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja
Talonrakennusalan ammattitutkinto, kirvesmies ja muurari
Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto
Rakennusalan työnjohtokoulutus (REAT), rakennustuotannon
erikoisammattitutkinto
• Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja
• Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, toimitilahuoltaja

ERILAISIA LYHYT- JA KORTTIKOULUTUKSIA
YKSITYISILLE JA YRITYKSILLE
•
•
•
•
•
•
•
•

Asbestityöt
Märkätila-asentajan henkilösertifikaatti
Märkätilatöiden valvojan henkilösertifikaatti
Palokatkoasentajan hekilösertifikaatti
Telineasentajan henkilösertifikaatti
Tulityökorttikoulutus, rakennusalapainotteinen
Työturvallisuuskortti, rakennusalapainotteinen
Viemärisaneeraajan henkilösertifikaatti

Viihtyisät tilat
Toteutamme Talonrakennus- ja Kiinteistöpalvelualan koulutuksia Vantaan Sarkatien toimipisteessä. Teorialuokat, rakennustyösali, rakennushalli, ulkoalueet ja kiinteistönhoitajien moneen taipuva työsali muodostavat opiskelijoille viihtyisän oppimisympäristön.
Sitoutuneet ja pätevät kouluttajamme takaavat koulutuksen laadun
Sitoutuneet ja pätevät kouluttajamme ovat koulutuksiemme tärkein voimavara. TTS
tukee kouluttajien opiskelua ja kaikilla kouluttajillamme on vankan ammattiosaamisen lisäksi ammattiopettajan tai näyttötutkintomestarin koulutus. Kouluttajillamme
on vankka asiantuntijuus eri osa-alueista ja he pitävät aktiivisesti yllä osaamistaan ja
tietotaitoaan, joiden avulla koulutuksissa säilyy työelämälähtöisyys.
Opiskelijan kohdatessa haasteita opiskelun tai elämänhallinnan kanssa ovat TTS:n
opiskelijahuollon palvelut käytettävissä. Opinto-ohjaajat etsivät yhdessä kouluttajien
kanssa parhaat keinot opintojen läpiviemiseen.

Lisäksi järjestämme yritysten tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia

KATSO
LISÄÄ
OSOITTEESSA
www.tts.fi/korttikoulutukset

Keskeinen sijainti alan työpaikkojen ja yritysten luona
TTS Työtehoseuran rakentamisen ja kiinteistöalan koulutustilat sijaitsevat Vantaalla hyvien
kulkuyhteyksien äärellä Kehä III:n varrella.
OTA YHTEYTTÄ, NIIN KERROMME LISÄÄ!
Timo Pitkänen, koulutuspäällikkö 050 3879 509, timo.pitkanen@tts.fi
Atte Järvelä, asiakkuuspäällikkö, 050 3879 531, atte.jarvela@tts.fi
Jukka Jaakkola, kehitys- ja asiakkuuspäällikkö, 040 7125 048, jukka.jaakkola@tts.fi
Mia Tokkari, opintosihteeri, 044 7143 722, mia.tokkari@tts.fi
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