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Maailman ensimmäinen metsäkonesimulaatioalue avataan Valtimolla
Riveria, Valtimon koulutusyksikön metsäkonesimulaatioalueen avajaisia vietetään torstaina
4.10. klo 16.30 alkaen. Valtimolla otetaan käyttöön maailman ensimmäinen simulaatioharjoitusalue, jossa metsäkoneiden ja puuautojen kuljettajat harjoittelevat.
Avajaisissa ovat mukana simulaattoreiden toteutuksesta vastanneet John Deere Forestry
Oy (metsäkonesimulaattori) ja Kesla Oyj (puuautosimulaattori).
Avajaisten ohjelma 4.10.
// 16.30–17

Avajaissanat
Riveria, Valtimo, yksikönpäällikkö Tommi Anttonen
John Deere Forestry Oy, Suomen aluejohtaja Mika Hannonen
Kesla Oyj, markkinointijohtaja Mika Tahvanainen
Kansanedustaja Hannu Hoskonen
Simulaationäytöksiä

// 17–18

Tutustumista koneisiin, kentän valvomoon ja simulaattoreihin
Tarjolla keittoa soppatykistä // Mahdollisuus kokeilla virtuaalisimulaattoreita

Torstaina 4.10. avattava Riveria, Valtimon harjoituskenttä.
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Metsäkonekuljettajan opinnot käynnistyvät jatkossa simulaattorin ohjaksista
Ennen oikean metsäkoneen ohjaksiin siirtymistä aloitetaan opinnot jatkossa simulaattoriharjoittelulla. Harjoittelua edeltää perehtyminen oikeaoppiseen työsuoritukseen sekä harjoituksen huolellinen suunnittelu. Harjoitus taltioidaan, jonka jälkeen opiskelijat koostavat suorituksestaan videon, ja pohtivat, miten harjoitus onnistui. Myös simulaattori antaa raportin
suorituksesta. Näin opettajalta vapautuu suorituksen valvomiseen menevää aikaa opiskelijoiden henkilökohtaiseen kohtaamiseen sekä palautteenantoon. Simulaatioharjoittelu mahdollistaa yksilöllisen palautteen opiskelijan taitojen kehittymisestä, ja sitä kautta opintopolku
voidaan räätälöidä entistä paremmin henkilökohtaisten oppimistavoitteiden mukaisesti.
Simulaattoriharjoittelulla pyritään siihen, että opiskelijoilla on metsäkoneenkuljettamiseen,
ja etenkin nosturin käsittelyyn ja kuorman lastaamiseen, vaadittavat taidot ennen metsään ja
oikean koneen ohjaimiin siirtymistä. Kuljettajan työssä tärkeää suunnitelmallisuutta on helpompi harjoitella simulaattorilla, jolloin metsässä voi keskittyä olennaisiin asioihin.
Tavoitteena metsäkoneopetuksen koulutuskeskus ja osaavia kuljettajia
Valtimon simulaatioharjoittelukenttää on suunniteltu ESR ja EAKR- rahoitteisen hankkeen
turvin. Tavoitteena on, että alueesta muodostuu koulutuskeskus, jonka palveluja ja tiloja voidaan tarjota esimerkiksi muille koulutuksenjärjestäjille ja alan yrityksille. Koulutuspäällikkö
Mikko Saarimaa kertoo, että alan yrittäjiltä on tullut kannustavaa palautetta harjoitusalueen
rakentamisesta. Valtimolta valmistuvat metsäkoneenkuljettajat ovat jatkossa entistäkin osaavampia ja perehtyneitä henkilökohtaisen osaamisen kehittämiseen työssään.
Lisää Metsäkoneenkuljettajan osaamisen kehittäminen ja profilointi -hankkeesta >
Lisätietoja
Mikko Saarimaa
koulutuspäällikkö
050 349 7172, mikko.saarimaa@riveria.fi
Ville Ovaskainen
lehtori, projektipäällikkö
050 365 7141, ville.ovaskainen@riveria.fi
Tommi Anttonen
yksikönpäällikkö
050 547 1008, tommi.anttonen@riveria.fi
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