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Raksa-opinnoissa saa  
harjoitella ajan kanssa 
eikä virheitä tarvitse  
pelätä. Niistä oppii eniten.

Tekemisen meininki, puun tuoksu 
ja kevyttä läppää: Tavastian Ratas-
niityn yksikön ”raksaopinnoissa” on 
monenlaista meneillään. Rakennus-
alan perusopinnot jakaantuvat kah-
teen linjaan eli talonrakennukseen 
sekä maarakentamiseen.

– Ensimmäisen vuoden aikana 
opiskelijat suorittavat samoja opin-
toja, joista ensisijaisen tärkeää on 
perehdyttäminen turvallisuusvaa-
timuksiin. Niistä ei tingitä työmailla 
eikä opinnoissa, painottaa ammatil-
linen ohjaaja Ismo Hietala.

Rakennusalan perustutkinto si-
sältää ammatillisia sekä yhteisiä tut-
kinnon osia. Perustusrakenteet, an-
turat, salaojat sekä runkorakenteet 
opiskellaan ja harjoitellaan käytän-
nössä. Toisen vuoden aikana opiske-
lijoilla on mahdollisuus suuntautua 

joko maarakennuksen osaamisalaan 
tai talonrakennukseen.

Ohjaaja  
innostaa
– Vapaasti valittavia vaihtoehtoja 
oman ammattitaidon kartuttami-
seksi on runsaasti. Teemme yhdessä 
jokaiselle niin sanotun yksilöllisen 
opintopolun, joka sopii ja motivoi 
opiskelijaa eli jokaiselle opiskeli-
jalle laaditaan henkilökohtainen 
osaamisen kehittämissuunnitelma 
HOKS. Meidän ohjaajien tehtävänä 
on innostaa ja tsempata, täällä on 
turvallista ja kiireetöntä harjoitella, 
Hietala kertoo.

Hyvät tilat, moderni konekanta 
sekä materiaalit antavat erinomai-
sen mahdollisuuden harjoitella juuri 
niitä asioita, mitä työmailla tarvi-
taan.

– Niin, ja täällä koulussa saa tehdä 
rauhassa eikä virheitäkään tarvitse 
pelätä. Usein juuri virheistä oppii 
parhaiten, hymyilee Hietala.

Kaivurin puikoissa

Ratasniityn yksikön piha-alue on 
myös tehokkaassa käytössä. Pe-
rustustöille on muun muassa oma 
hallinsa, ja kaksi erikokoista kaivin-
konettakin löytyy. Niistä suurempi 
tasoitelee maata ja tottelee kuljetta-
jaansa hyvin.

– Maarakentaminen ja koneiden 
ohjaus on kiinnostanut jo pidem-
pään. Täällä saa harjoitella rauhassa 
isonkin koneen ohjaamista. Ja työ-
markkinoilla on kova kysyntä hyvil-
le koneen kuljettajille, tietää toista 
vuottaan opiskeleva Antti Heino-
nen.

Ensimmäisen vuoden opiskelija 

Eetu Eloranta on viihtynyt raksa-
opinnoissa hyvin.

– Pilarianturoita ja salaojia on teh-
ty, ja kaikenlaista muutakin. Rento 
meininki ja mukavaa on ollut, kertoo 
Eetu Eloranta.

Merkittävä osa oppimisesta ja 
koulutuksesta tapahtuu Tavastian 
rakennusten ulkopuolella. Muun 
muassa lehtori Elina Kanerva te-
kee yhteistyötä yritysten kanssa.

– Työssä järjestettävä koulutus on 
aivan oleellista. Valmistamme opis-
kelijat niin, että he osaavat toimia 
oikein ja turvallisesti varsinaisilla 
työmailla. Meitä ohjaajia on luon-
nollisesti myös mukana kentällä, 
Hietala kertoo.

Rakentajaa  
tarvitaan 
aina

Toisen vuoden opiskelija Eeli 
Haikka suorittaa muurauksen 
tutkinnon osaa, johon kuuluu 
kahi-tiilen leikkausta tiilisahalla.

Lehtori Reijo Rothsten opastaa opiskelija Miska Kaartoahoa runkovaiheen töissä.


