Raivaussahan käyttö ja huolto
Koulutus alkaa: 15.04.2023
Koulutus loppuu: 16.04.2023
Opiskelijamäärä enintään: 6
Vapaat paikat:

Haluatko lisää varmuutta moottori- tai raivaussahan käyttöön?
Moottorisahakoulutuksen jälkeen opiskelija hallitsee sahan turvallisen ja ergonomisen
käytön perusasiat sekä huoltamaan sahan. Raivaussahakoulutuksessa opitaan sahan
päivittäishuolto, terän kunnostuksen perusteet ja sahan turvavarusteet sekä raivaussahan
ergonominen työtekniikka sekä työturvallisuuden ja työmaan suunnittelun perusteita.

Kenelle tarkoitettu
Moottorisahan käyttö ja huolto
Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat moottorisahaa työssään tai vapaaaikanaan ja haluavat oppia huoltamaan sahansa. Koulutus soveltuu hyvin myös henkilöille,
jotka haluavat päivittää tietonsa ja taitonsa sahan huollossa.
Raivaussahan käyttö ja huolto
Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat raivaussahaa työssään tai vapaa-aikanaan
ja haluavat oppia työskentelemään tehokkaasti, ergonomisesti ja turvallisesti tämän
työvälineen kanssa. Koulutus soveltuu hyvin myös henkilöille, jotka haluavat päivittää
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tietonsa ja taitonsa raivaussahojen rakenteesta ja työtekniikasta.
Kenelle tarkoitettu
Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat raivaussahaa työssään tai vapaa-aikanaan
ja haluavat oppia työskentelemään tehokkaasti, ergonomisesti ja turvallisesti tämän
työvälineen kanssa. Koulutus soveltuu hyvin myös henkilöille, jotka haluavat päivittää
tietonsa ja taitonsa raivaussahojen rakenteesta ja työtekniikasta.
Tilauskurssit ovat myös mahdollisia.

Pääsyedellytykset
Toteutus
Kurssi muodostuu kahdesta lähipäivästä sekä oppimistehtävästä ja itsenäisistä käytännön
työharjoituksista. Lähiopetus järjestetään viikonloppuisin klo 8.30–16.00.
Osaamisen testaus on sovittavissa erikseen yksilöllisten tarpeiden mukaan.
Tämä kurssi sisältyy myös metsätalousyrittäjän ammattitutkintoon valmistavaan
koulutukseen.
Koulutuksen jälkeen opiskelija hallitsee raivaussahan päivittäishuollon, terän kunnostuksen
perusteet ja sahan turvavarusteet sekä raivaussahan ergonomisen työtekniikan,
työturvallisuuden ja työmaan suunnittelun perusteita
Oman raivaussahan voi ottaa kurssille mukaan.
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Aikataulu
Lähiopetus järjestetään viikonloppuisin klo 8.30–16.00

Tärkeää tietoa hakeutumisesta
Koulutukseen otetaan 6 ensimmäistä ilmoittautujaa. Muut lisätään varasijalle ja kutsutaan
mukaan, jos paikkoja vapautuu. Saat imoituksen oppilaitoksesta, mikäli olet varasijalla.

Koulutuksen hinta
Hinta: 220 € (sis. ALV 24 %)
Hinta sisältää teoriaopetuksen ja käytännön harjoitukset.

Peruutusehdot
Ilmoittautumisesi on sitova, mutta se voidaan peruuttaa kuluitta hakuajan loppuun
mennessä.
Veloitamme opiskelijamaksun, mikäli koulutukseen ilmoittautunut jättää saapumatta ilman
peruutusilmoitusta. Peruutusilmoitus tehdään sähköpostilla hakijanpalvelut@hyria.fi.
Opiskelijamaksua ei palauteta, jos opiskelija keskeyttää koulutuksen.
Oppilaitoksella on oikeus muuttaa koulutuksen hintaa, sisältöä ja ajankohtaa sekä
peruuttaa koulutus.
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Lisätietoja:
Hakijan palvelut
Puhelinnumero
020 690 159
Sähköposti
hakijanpalvelut@hyria.fi
Ota yhteyttä
Pekka Sivonen
Kouluttaja
Puhelinnumero
050 415 3668
Sähköposti
etunimi.sukunimi@hyria.fi
Toimipiste
Hyria Hyvinkää, Uudenmaankatu 249
Ala
Koulutus- ja valmennuspalvelut » Metsätalousala
Ota yhteyttä
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