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Koulutuksessa käytetään seuraavien 
valmistajien varusteita:

Lisätietoja: Ari Piela, Rope Access Supervisor 
     Vandernet Oy, 040 523 0970, ari.piela@vandernet.com

Koulutushintoihin lisätään kilometrikorvaukset 0,6 €/km ja mahdolliset yöpymiset. LASKETTAESSA KOULUTUKSEN KUSTANNUKSIA kannattaa huomioida, että työntekijöiden 
koulutuksesta syntyneet menot ovat yritykselle verotuksessa vähennyskelpoisia. Lisäksi vähintään 6 h kestävästä koulutuksesta työnantaja voi nykyään vähentää 
verotuksessa myös Koulutusvähennyksen, joka on laskennallisesti noin puolet työntekijöiden koulutusajan palkkakuluista. Tarjoamme myös riskianalyysi- ja kartoituspalvelut 
koulutustarpeelle. Koulutus täyttää direktiivin 89/656/ETY, joka kertoo työntekijöiden työpaikalla käyttämille henkilönsuojaimille turvallisuutta ja terveyttä varten asetettavista 
vähimmäisvaatimuksista. Direktiivin kohta 8: Työnantajan on järjestettävä koulutusta ja tarvitta essa havaintoesityksiä henkilönsuojainten käytöstä. Koulutusta saanut 
ammattilainen on työnantajalle riskitön sijoitus, ja vastuullinen, turvalliset työolosuhteet järjestävä työnantaja on työntekijälle vähimmäisvaatimus. Koulutuksen tekniikat 
pohjautuvat IRATA-oppeihin. IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) on teollisuuden tarpeista syntynyt kansainvälinen koulutusjärjestelmä putoamissuojaukseen. 
Koulutta jana toimii Pohjoismaiden ensimmäinen korkeimman IRATA-tason läpäissyt kouluttaja Ari Piela Vandernet Oy:stä.

Teollisuustyöskentely -syventävä

Tavoite
 
Koulutuksen tavoite on palauttaa mieleen peruskurssilla 
opittuja asioita ja oppia vaativampia kohteiden 
lähestymistapoja, joka mahdollistaa laajempien työtehtävien 
tekemisen putoamisvaarallisissa olosuhteissa ja tuo samalla 
lisävalmiuksia pelastussuunnitteluun sekä pelastusvalmiuteen. 
Koulutuksen ytimessä on päivittäisen korkealla liikkumisen ja 
työskentelymenetelmien tehostaminen.

Sisältö

Sisältö räätälöidään kohteen ja tarpeiden mukaan, esim: 
Tilapäisten elämänlankojen asentaminen, käyttö ja purkaminen.
Taljojen hyödyntäminen päivittäisessä työssä ja pelastamisessa.
Työasemointimenetelmät ja niiden hyödyt päivittäisessä 
työskentelyssä.
 

Tärkeä tietää

Koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on 
teollisuustyöskentelyn peruskurssi käytynä. 

Koulutus voidaan järjestää tilaajayrityksen tiloissa tai 
koulutustiloissamme Helsingin Vallilassa, jossa on koulutuskäyttöön 
suunnitellut rakenteet. Kouluttaja tuo kaikki koulutuksessa 
tarvittavat varusteet. Koulutuksesta saa todistuksen, joka kertoo 
työntekijän ammattitaidosta putoamisvaarallisilla alueilla 
työskentelyssä. 

Olosuhteet, joissa putoamissuojaimia käytetään,  
ovat vaativia. Tämän vuoksi suosittelemme  
koulutuksen uusimista vuoden välein.  

Tuotekoodi VD7918AT | Sähkönro 6433028

Kesto:
Hlömäärä:
Hinta yht:

3 h
6 hlöä
900 €

 3+3 h
6+6 hlöä
1600 €

6 h
6 hlöä
1600 €

Vaihtoehto 1 
Peruskoulutus

Vaihtoehto 2 
Peruskoulutus

kahdelle ryhmälle

Vaihtoehto 3
Perus-ja jatkokoulutus-

samana päivänä

Hinnasto Hinnat alv 0 %

 - Käytännön koulutusta -

Kohderyhmät: Teollisuus, rakennusala, 
logistiikka-ala, siivoojat ja kaikki muut 
alat joilla liikutaan metallirakenteissa ja 
tikkailla.


