Moniosaaja - korjausrakentaminen (tutkinnon
osa, PT)
Tekniikan alat

Kouluttaudu ympäristön ja muuttuneiden olosuhteiden vaatimukset ymmärtäväksi
korjausrakentamisen ammattilaiseksi.
Tulevaisuudessa korjausrakentajilta odotetaan monipuolista osaamista eri korjausrakentamisen alueilta ja
kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Koulutus pitää sisällään eri työvaiheiden hallintaa sekä perehtymistä
korjausrakentamisen erityisvaatimuksiin.
Koulutus on tarkoitettu jo rakennusalan kokemusta omaaville sekä alalle tuleville korjausrakentamisesta kiinnostuneille, yritteliäille,
palveluasenteen omaaville ja itsenäiseen työskentelyyn kykeneville henkilöille.
Koulutuksen teoria- ja halliharjoittelujakso sisältää mm.
purku- ja piikkaustyöt
suojaukset ja pölyn hallinta
kosteus- homevaurioiden sekä asbestin tunnistaminen
vanhojen rakenteiden turvallinen purku
kirvesmiestyöt
tapetointi, pintakäsittelytyöt, laatoitukset
korjausrakentamisen laatu, suunnitelmat ja piirustusmerkinnät
märkätilat, muuraus ja tasoitustyöt
palokatkot ja läpiviennit
LVISA-muutokset/piirustukset
työelämän pelisäännöt
uusi tekniikka vanhassa rakennuksessa.
Lisäksi koulutuksen aikana suoritetaan työturvallisuuskortti, tulityökortti ja EA1-kortti.
Tämän koulutuksen yhteydessä sinulla on mahdollisuus suorittaa muitakin rakennusalan perustutkinnon osia tai jatkaa suorittamaan
perustutkintoa, tai jos sinulla on tarvittava määrä osaamista sekä kokemusta, voit suorittaa talonrakennusalan ammattitutkinnon tai
osatutkinnon.

Hakeutuminen

Jatkuva haku
Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella.
Jos haluat aloittaa opintosi oppisopimuksella, klikkaa hakemuksella kiinnostuksesi ja täytä avautuvat työnantajan ja yhteyshenkilön
tiedot. Lisäksi vastaa oppisopimusta koskevaan kysymykseen lomakkeen lopulla kysymyksiä-kohdassa.
Olemme sinuun yhteydessä kahden viikon sisällä.
Jos äidinkielesi ei ole suomi tai suomenkielentaitoasi ei voida muulla tavoin osoittaa, saat sähköpostiisi kutsun
osaamiskartoitukseen.
Tarkistathan, että sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi ovat hakemuksessasi oikein. Saat myös automaattisen vahvistusviestin
hakemuksesi vastaanotosta sähköpostiisi. Tarkistathan myös roskapostikansion!

Tutkinnon osan suorittaminen
Toteutusvaihtoehdot
Päivä-monimuotokoulutus | Järvenpää Wärtsilänkatu
Opiskelu koostuu lähiopetuksesta työsalissa ja luokassa, ohjatusta etäopiskelusta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta.
Työssäoppimisjaksolla perehdytään käytännön työtehtäviin alan yrityksissä.
Korjausrakentaminen (15 osp) on yksi tutkinnon osa rakennusalan perustutkinnosta.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma
Opintojen alussa kanssasi laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan suoritettavista
opintokokonaisuuksista sekä kartoitetaan osaamisesi ja mahdollinen tuen tarpeesi. Koulutuksen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu HOKSiin.
Osaaminen osoitetaan näytöillä ja aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan. Voit hankkia osaamista myös koulutus- tai oppisopimuksella.

Edellytykset opiskelulle
Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan osaamiskartoituksessa tai todistusten perusteella.
Monimuotokoulutuksen suorittamisessa on eduksi alan työpaikka, jossa osaamista voidaan hankkia koulutus- tai oppisopimuksen avulla.

Kustannukset
Opiskelu on maksutonta.
Hakulomakkeessa kysytään koulutuksen maksajaa, voit klikata tähän "HAKIJA" ja pääset eteenpäin. Maksajaa kysytään hakulomakkeessa,
koska ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa on opiskelumaksu ja niissä käytetään samaa hakulomaketta kuin maksuttomissa
perustutkinnoissa.
Toimipiste
Wärtsilänkatu 7, Järvenpää

Yhteyshenkilöt
Opinto-ohjaaja
Tiina Huuhtanen
050 434 4121
tiina.huuhtanen@keuda.fi

