
RAKENNUS- JA INFRA-ALA



RAKENNUSALA
Talonrakentajat
 • talonrakentaja, rakennusalan perustutkinto
 • talonrakennusalan ammattitutkinto

Maalarit
 • maalari, pintakäsittelyalan perustutkinto
 • rakennusmaalari, pintakäsittelyalan ammattitutkinto

Työnjohtajat
 • rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto, 

rakennustyömaan työnjohdon osaamisala

Rakennusalan ammattipätevyydet ja 
sertifikaatit/täydennyskoulutukset

Rakenteiden tiivistäjä 
 • Rakentamisen sertifikaatti, rakenteiden tiivistäjä (2 pv) 
 • Rakenteiden tiivistäjän tentti (1/2 pv)

Kosteudenmittaaja 
 • Pätevöityneen kosteuden mittaajan PKM-koulutus (4 pv)
 • Pätevöityneen kosteuden mittaajan tentti (1/2 pv)
 • Rakentamisen sertifikaatti, rakenteiden kosteuden 

mittaaja (4 pv) 
 • Rakenteiden kosteuden mittaajan 

henkilösertifiointikoulutuksen tentti (1/2 pv)

Märkätilatyöt
 • Rakentamisen sertifikaatti, märkätilojen vedeneristäjä (1 pv) 
 • Märkätilojen vedeneristäjän täydennyskoulutus (1 pv) 
 • Rakentamisen sertifikaatti, märkätilatöiden valvoja (4 pv) 
 • Märkätilatöiden valvojan lisäkoulutus (1 pv) 
 • Märkätilatöiden valvojan täydennyskoulutus (1 pv) 
 • Märkätilatöiden valvojan tentti (1/2 pv)

Työvoimakoulutukset 
Taitotalossa voit suorittaa sisäpintojen käsittelyn, työmaa-
assistentin, korjausrakentajan tai artesaanin työvoimakou-
lutuksen. Talonrakennusalan ammatillinen koulutus opettaa 
maahanmuuttajille käytännönläheisesti rakennusalaa sekä 
ammatillista suomen kieltä.

Katso haussa olevat työvoimakoulutukset sivultamme  
taitotalo.fi/työvoimakoulutukset

INFRA-ALA
Tutkinnot
 • Maarakennusalan ammattitutkinto

 » asfaltointi
 » panostus

 • Maarakennusalan erikoisammattitutkinto
 » asfaltointi 

 • Kaivosalan ammattitutkinto 

Ammattipätevyydet 
Meillä voit suorittaa pätevyyskirjat muun muassa seuraavista: 

 • Nuoremman panostajan kurssi
 • Räjäytystyön vastuuhenkilön kurssi
 • Vanhemman panostajan kurssi
 • Ylipanostajan kurssi

Täydennyskoulutukset 
 • Panostajien kertauskurssi

Infra-alan RekryKoulutukset
Kysy lisää RekryKoulutuksista asiakkuuspäällikkö  
Kati Jussilalta, kati.jussila@taitotalo.fi, 020 7461 275

Muut koulutukset
 • Työturvallisuuskortti (1 pv), tutustu koulutuksiin tästä 
 • Tulityökortti (1 pv), tutustu koulutuksiin tästä 
 • EA1 (2 pv), toteutuksia lähes joka viikko

Oppisopimuskoulutukset
Oppisopimuskoulutus sopii sinulle, kun haluat kehittää 
ammatillista osaamistasi muun muassa työtehtäviesi laa-
jentuessa tai siirtyessäsi uusiin tehtäviin. Oppisopimuskou-
lutuksella voi suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammat-
titutkinnon. Oppisopimuskoulutuksessa sinulla tulee olla 
opintoihin sopiva työpaikka. Myös yrittäjälle voidaan tehdä 
oppisopimus.

Taitotalossa voit opiskella oppisopimuskoulutuksella muun 
muassa maalariksi, pintakäsittelijäksi tai talonrakentajaksi. 
Ammatillista osaamistasi voit täydentää myös muun muassa 
talonrakennusalan ammattitutkinnolla. Oppisopimuksella 
voit opiskella myös työnjohtajaksi suorittamalla Rakennus-
alan työmaajohdon erikoisammattitutkinnon.

Yrityskohtaiset koulutukset
Järjestämme myös yrityskohtaista koulutusta asiakkaan toi-
veiden mukaan joko koulutustiloissamme Helsingissä tai 
vaihtoehtoisesti asiakkaan omissa tiloissa. Pyydä tarjous yritys- 
kohtaisesta toteutuksesta asiakkuuspäällikkö Kati Jussilalta, 
kati.jussila@taitotalo.fi, 020 7461 275.

Rakennus- ja infra-alan ammattiosaajaksi
– koulutamme ammattilaisia eri rakennus- ja infra-alan työtehtäviin  

Katso koulutusten tarkemmat tiedot ja 
aloitusajankohdat taitotalo.fi/rakennusala

Valimotie 8, Helsinki
asiakaspalvelu 010 80 80 90, asiakaspalvelu@taitotalo.fi
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https://www.taitotalo.fi/koulutusalat/tyovoimakoulutukset-taitotalossa
https://www.taitotalo.fi/haku?hakusanat=ty%C3%B6turvakortti
https://www.taitotalo.fi/haku?hakusanat=tulity%C3%B6kortti
https://www.taitotalo.fi/koulutusalat/rakennus-ja-infra-alan-koulutus

