Tekniikan
lupakorttikoulutukset
TULITYÖKORTTI 8 h

TYÖTURVALLISUUSKORTTI 8 h

Huomaa! 1.1.2016 uudistunut tulityökortti antaa
pätevyyden toimia sekä perinteisten tulitöiden
parissa että katto- ja vedeneristysalan tulitöissä.

Hinta
145 €, sis. alv 24 %.
Sis.koulutusmateriaali, työturvallisuuskortti,
lounas ja kahvit.

Hinta:
145 €, sis. alv 24 %
Sis. koulutusmateriaali, tulityökortti, lounas ja kahvit.
Kohderyhmä
Katto- ja vedeneristysalan tulityöntekijät

Kohderyhmä
Satunnaisia tai tilapäisiä töitä yhteisillä työpaikoilla tai
oman organisaation sisällä tekevät henkilöt, esimerkiksi
asentajat, alihankkijat, urakoitsijat ja huoltomiehet.

Tavoite
Tulityöntekijöiden riskitietoisuuden lisääminen,
vahinkojen ennaltaehkäiseminen ja oikean toiminnan
käynnistäminen mahdollisessa onnettomuustilanteessa.

Tavoite
Kortin suorittanut osaa työturvallisuuden perusteet
yhteisillä työpaikoilla, tehdasalueilla ja rakennustyömailla,
tunnistaa vaaratekijät työpaikalla, osaa ennakoida
ja toimia oikein tapaturma- ja onnettomuustilanteissa.

Tulityökortin hyväksytysti suorittanut on oikeutettu
saamaan Finanssialan Keskusliiton (FK) hyväksymän
tulityökortin, joka on voimassa viisi vuotta.

Työturvallisuuskorttikurssin hyväksytysti suorittanut
on oikeutettu saamaan Työturvallisuuskeskuksen
myöntämän työturvallisuuskortin, joka on voimassa
viisi vuotta.

Sisältö
• hitsaus- ja tulitöiden riskitekijät
• katto- ja vedeneristysalan tulitöiden riskitekijät
• suojeluohje, tulitöiden valvonta ja tulityöluvat
• tulitöiden turvatoimet
• toimet palon sattuessa ja hätäilmoituksen teko
• alkusammutusteoria
• alkusammutus- ja turvatoimenpiteiden harjoitus
• koe

Sisältö
• yhteinen työpaikka käsitteenä ja työympäristönä
• yhteinen turvallisuus ja vaarojen arviointi
• perehdyttäminen yhteisellä työpaikalla
• turvallinen työpäivä yhteisellä työpaikalla
• onnettomuustilanteissa toimiminen
• koe

Koulutuksia lisää
kääntöpuolella >
Utinkatu 44-48 | 45200 Kouvola | puh. 020 61511 | www.ksao.fi

ALKUSAMMUTUS AS1

Hinta
50 €, sis. alv 24 %.
Sis. koulutusmateriaali ja alkusammutuskortti.
Kohderyhmä
Terveydenhuoltoalan työntekijät, toimistoissa työskentelevät,
kaupan alan työntekijät, hotelli- ja ravintola-alan työntekijät,
vartijat ja järjestyksenvalvojat, harrasteporukat, oppilaitosten
henkilöstö ja opiskelijat sekä kaikki alkusammutustaitojen
ylläpitämisestä kiinnostuneet.
Tavoite
Alkusammutus on palonalun sammuttamista käsillä olevin
välinein. Näin pyritään vähentämään tulipaloista aiheutuvia
vahinkoja. Alkusammutukseen liittyvät oleellisesti palamisen
perusedellytykset, alkusammutusvälineet ja -menetelmät.
AS 1 -koulutus toteutetaan valtakunnallisen koulutusmallin
mukaisesti.
Alkusammutuskurssin hyväksyttävästi suorittanut on
oikeutettu saamaan Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön
hyväksymän alkusammutuskortin, joka on voimassa viisi vuotta.
Sisältö
Teoriaosuus sisätiloissa 1 h
• tulipalon ominaisuudet
• alkusammutuksen merkitys
• toiminta tulipalotilanteessa
• erilaisten palojen sammuttaminen
alkusammutusvälineillä
Käytännön harjoittelu ulkotiloissa 1 h
• käsisammuttimen käyttö
• sammutuspeitteen käyttö

VESITYÖKORTTI, allasvesi 8 h
Hinta
145 €, sis. alv 24 %, pelkkä testi 50 €.
Sis. koulutusmateriaali, kahvit ja lounas.
Talous- tai allasvesihygieeninen osaaminen osoitetaan
suorittamalla Valviran ylläpitämä talous- tai allasvesihygieeninen osaamistesti, jonka hyväksytysti suorittaneille
Valvira myöntää vesityökortin.
Talousvettä toimittavassa laitoksessa, uimahalleissa ja
kylpylöissä tai vastaavissa työskentelevällä, talous- tai
allasveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevällä
henkilöllä on oltava riittävät perustiedot mm. mikrobiologiasta ja kemiasta, puhdistustekniikasta, hygieniasta,
käyttötarkkailusta ja lainsäädännöstä. Riittävistä perustiedoista on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön
asetuksilla (1350/2006 ja 1351/2006).

Koulutuspaikka
Kouvolan seudun ammattiopisto,
Utinkatu 85 auditorio, 45200 Kouvola
Lisätietoja
Jari Niinimäki, jari.niinimaki@ksao.fi
puh. 020 615 1254 (tulityöt)
Henri Partanen, henri.partanen@ksao.fi
puh. 020 615 7802
(muut tekniikan korttikoulutukset)
Ilmoittautuminen

ksao.fi/haussanyt

Vesityökortti on voimassa viisi vuotta kortin antopäivästä,
joka on sama kuin testauspäivä.
Viiden vuoden kuluttua testi pitää suorittaa uudelleen.
Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksessa
työskentelevien osaamisesta ja esitettävä nämä tiedot
pyydettäessä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.
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Lisätietoja

