Metsäalan perustutkinto

[vc_row][vc_column][vc_message]Kevään 2020 yhteishaussa voit hakea metsäkoneenkuljettajaksi (haku EteläSavon ammattiopisto, Savonlinna) sekä metsäenergian
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Metsäkoneenkuljettaja
[vc_column_text]Metsäkoneenkuljettajat kouluttautuvat joko ajokoneen- tai hakkuukoneenkuljettajiksi.
Puunkorjuu- ja metsäpalveluyrityksissä tarvitaan henkilöitä, joilla on taidot itsenäiseen puunkorjuu- ja
kuljetustyöhön sekä päivittäisten koneenhuoltojen ja pienten korjausten tekemiseen. Hakkuukoneenkuljettaja
tarvitsee hyvät tiedot metsänhoidon ja puunkorjuun suunnittelusta ja toteutuksesta, puutavaran laadusta sekä
koneiden huolto- ja korjaustekniikasta. Urakoitsijana toimiva henkilö huolehtii lisäksi yrityksen konekaluston ja
työmaiden hankinnasta.[/vc_column_text][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row
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Opintojen Sisältö
Ammatillisia opintoja ovat metsänhoito ja puunkorjuu sekä metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapito.
Lisäksi opiskelija voi valita useita tutkinnon osia, joita ovat esim. koneellinen puutavaran valmistus,
puutavaran lähikuljetus, koneelliset metsänparannustyöt, puutavaran autokuljetus tai kuljetusalan perustason
ammattipätevyys.
Ammattiopisto SAMIedussa metsäkoneenkuljettajakoulutus toteutetaan yhteistyössä Etelä-Savon
ammattiopiston kanssa. Yhteishaussa opetuspisteeksi valitaan Etelä-Savon ammattiopisto,
Savonlinna.[/vc_column_text][vc_column_text]

Sopivuus alalla Toimimiseen
Terveydelliset vaarat ja kuormitukset metsäalan koulutuksessa ja työssä edellyttävät normaalia fyysistä
kuntoa ja psyykkistä terveyttä. Seuraavat sairaudet voivat olla este alan koulutukseen sekä työssä
toimimiseen: diabetes, epilepsia tai muut tasapainoon vaikuttavat sairaudet sekä tasapainoelimistön
toiminnan häiriö.
Alalla noudatetaan opiskeluun soveltumattomuudesta.[/vc_column_text][vc_column_text]

Mitä tekee
Koneellinen puunkorjuu ja kuljetus. Työpaikkoina voivat olla puunkorjuu- ja
metsäpalveluyritykset[/vc_column_text][vc_single_image image=”13548″ img_size=”120 x
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Metsäenergian Tuottaja
[vc_column_text]Koulutus soveltuu koneellisesta energiapuunkorjuusta, luonnonhoidosta, logistiikasta sekä
lämpötekniikasta kiinnostuneille. Metsäenergian tuotanto ja käyttö sekä logistiikka ovat teknisiä taitoja ja tietoja
vaativia työtehtäviä[/vc_column_text][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row
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Metsäalan perustutkinto

Opintojen Sisältö
Ammatillisia opintoja ovat metsänhoito ja hyödyntäminen, metsäenergiaraaka-aineen hankinta ja käyttö,
energiapuunkorjuu ja varastointi sekä metsätraktorin käyttö.
Lisäksi opiskelija voi valita useita tutkinnon osia, joita ovat esim. koneellinen puunkorjuu, energiapuun
jalostus, lämpölaitoksen käyttö ja huolto, metsien monikäyttö tai metsäenergian hankinta.
Koulutus toteutetaan lähi- ja etäopetuksena sekä alan työtehtäviin liittyvissä toimintaympäristöissä kuten
energiapuuleimikoilla (metsässä), turvetuotantoalueilla, lämpölaitoksissa, konehalleissa. Teoriaopetus
luokkatiloissa. Työkohteet sijaitsevat oppilaitoksen omissa metsissä, metsäyhtiöiden tiloilla sekä alueen
muiden toimijoiden työkohteissa.[/vc_column_text][vc_column_text]

Sopivuus alalla Toimimiseen
Terveydelliset vaarat ja kuormitukset metsäalan koulutuksessa ja työssä edellyttävät normaalia fyysistä
kuntoa ja psyykkistä terveyttä. Seuraavat sairaudet voivat olla este alan koulutukseen sekä työssä
toimimiseen: diabetes, epilepsia tai muut tasapainoon vaikuttavat sairaudet sekä tasapainoelimistön
toiminnan häiriö.
Alalla noudatetaan opiskeluun soveltumattomuudesta.[/vc_column_text][vc_column_text]

Mitä tekee
Metsänhoidon ja puunkorjuun töitä. Uudistaa metsiä sekä raivaa ja harventaa puustoa metsänhoito-ohjeiden
mukaisesti. Alan osaamista on myös mm. luontomatkailun järjestäminen, metsäkoneenkuljetus, koneellinen
puutavaran lähikuljetus ja puutavaran autokuljetus.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row
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Haku jatkuvan haun kautta. Hae milloin vain – vaikka heti!
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