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PAIKKO®  
Oppimisympäristön tunnistamisraportti 

Savonlinnan kaupunki/Nuorisoverstas 

Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen tutkinnon perusteiden avulla 

 

Tutkinnon perusteet:  Rakennusalan perustutkinto 2021 

Paikka:  Savonlinnan kaupungin Nuorisoverstas 

  Telakkatie 9 Halli 6 

  57230 Savonlinna 

Valmentaja:  Vesa Luukkainen, työvalmentaja  

  044 4174 245 

  vesa.luukkainen@savonlinna.fi  

Esimies:  Simo Räty, vapaa-aikapäällikkö  

  044 4174 221 

  simo.raty@savonlinna.fi  

Työnjohtaja:  Altti Rautiainen, työnjohtaja-projektisihteeri  

  044 4174 244 

  altti.rautiainen@savonlinna.fi  

Valmentaja:  Heikki Juuti, työvalmentaja  

  044 4174 246 

  heikki.juuti@savonlinna.fi  

 

Oppimisympäristön tunnistaminen: 

Tämän oppimisympäristön tunnistaminen on toteutettu PAIKKO®-

järjestelmän mukaisesti. Tunnistustyön työyksikössä on suorittanut 

ulkopuolinen asiantuntija, jolla on riittävä asiantuntemus ammatillisen 

tutkinnon perusteesta. 

PAIKKO® on Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallinnoima järjestelmä, jonka 

työkaluja ovat ammatillisten perustutkintojen työversiot, oppimisympäristöjen 

raportit sekä osaamistodistus. Malli perustuu vuosina 2012-2018 

toteutettujen ESR –hankkeiden tekemään kehittämistyöhön. 
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Oppimisympäristön tunnistaminen/katselmus 

Organisaation ja työ- ja toimintaympäristön kuvaus 

Savonlinnan kaupungin Nuorisoverstas tarjoaa alle 29-vuotiaille nuorille toimintaa ja laadukasta, sekä 
yksilöllistä valmennusta tauotta/ympärivuotisesti yhteistyössä lähettävien tahojen kanssa. Valmennus 
tapahtuu oikeiden tilaustöiden lomassa. Työt ovat monipuolisia puu-, rakennus-, metalli-, maalaus-, 
asennus-, roudaus- ja jäänhoitotöitä. Ammattikoulutuksen uudistuksen tuomiin mahdollisuuksiin ja 
opinnollistamisen kehittämiseen panostetaan jatkuvasti (oppisopimus, näytöt, muut työpajan oheispalvelut 
(verkostoyhteistyö), jotka tukevat haastavien oppilaiden opintojen eteenpäin viemisessä, sekä tutkintojen 
saavuttamisessa).  
Nuorisoverstaan toiminnassa toteutetaan nuorisolain 2§ tavoitteita. Nämä tavoitteet löytyvät tarkemmin 
avattuna OKM:n valtionapukelpoisuuspäätöksestä OKM/198/627/2021.  
Valmennuspalveluja ovat työ-, työhön-, yksilö- ja ryhmävalmennus. Valmennusjaksot joihin nuoret 
osallistuvat ovat, työkokeilu, palkkatukityö, palkkatuettu oppisopimus, TET-jakso, koulutussopimus, 
kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen ennaltaehkäisevä kuntoutus.  
Ryhmävalmennusta toteutetaan nuorille yhteistyössä eri hankkeiden kanssa, sekä omana toimintana.  

Miten tunnistetut tutkinnon osat/ammattitaitovaatimukset toteutuvat käytännön 

työtehtävissä 

Savonlinnan kaupungin Nuorisoverstaalla tehtävät rakennustyöt ovat oikeita oppilas-/tilaustöitä 
kaupungille, taloyhtiöille, yrityksille ja yksityisille asiakkaille. Nuorten tekeminä valmistuvat mm. varastot, 
jätekatokset, aitat, kodat, puuliiterit, leikkimökit ja kompostikäymälät. Myös rakennusten perustustyöt ja 
paikalleen asennukset suoritetaan verstastöinä. Rakennustyössä nuoret oppivat lukemaan piirustuksia ja 
käyttämään tavallisimpia rakennuksella vaadittavia työvälineitä ja telineitä, sekä tunnistamaan eri 
rakennusmateriaaleja ja niiden hintoja. Työturvallisuus on verstastyön keskiössä ja nuoret perehdytetään 
hyvin työtiloihin ja laitteisiin valmennusjakson alussa. Kestäväkehitys otetaan huomioon 
rakennusmateriaaleja valittaessa ja työtä tehdessä. Nuorisoverstaalla valmentautuja voi suorittaa osan tai 
koko rakennusalan perustutkinnon oppisopimustyösuhteen kautta n.2 v. 

Toiminnan erityispiirteitä 

Nuorisoverstaalla kaikki valmennuksessa olevat nuoret päihdetestataan valmennusjakson alussa ja 
tarvittaessa myös myöhemmin (yhteistyö A-klinikan kanssa). Peruste päihdetestaukselle on vaarallisilla 
työkoneilla tehtävä työ (vakuutukset ei korvaa vahinkoa päihtyneelle) ja nuorisolaissa määritetty 
nuorisotyön päihteettömyys. Testauksesta ei jää mitään merkintöjä nuoresta mihinkään. Verstaalla nuoret 
saavat yksilöllistä ohjausta työssä työvalmentajilta, sekä lisäksi yksilö-, työhön- ja ryhmävalmennusta. 
Yksilöllinen ohjaus ja riittävät ohjausresurssit mahdollistavat haasteellisten nuorten opintojen eteenpäin 
viemisen verstaalla. Tukea verstaan ulkopuoliseen elämään ja elämänhallintaan on saatavilla verstaan 
kautta (pajaetsivä, verkostoyhteistyö).   

Tilat/laitteet/palvelut/menetelmät 

Nuorisoverstaan (rakennus- ja puuosaston) toimitilat sijaitsevat yhdessä paikassa Telakkatie 9 Halli 6:ssa. 

Tilat ja niiden koot: 

Tuotantohalli   245 m² 

Hitsaamo    9 m² 

Pinnankäsittelytila  19 m² 

Maalivarasto   12 m² 

Toimistotila   17 m² 
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Etsivän työhuone + WC  20 m² 

Pukuhuoneet 10+10 hengelle ja suihkut 40 m² 

WC 4kpl   12 m² 

Taukotila + minikeittiö  22 m² 

Puuvarasto   21 m² 

Liikuntasali   300 m² 

Mahdollisuus käyttää Savonlinnan kaupungin ruokapalvelun tilausruokaa yläkerran ruokalassa. 

Koneet ja laitteet: 

Kuljetuskalusto ja työkone: 

FORD TRANSIT pakettiauto  

Peräkärry AKU  265 L  

Traktorimönkijä POLASIS 500 EFI FOREST  

Puuntyöstökoneet: 

Tarkistuspyörösaha Formula S-40, vm. 2013 

Vannesaha ACM BS-840 vm. 1997 

Kopiosorvi Tornio per legno T-1500 1–9 vm. 1995 

Oiko/Tasohöylä Nova-FS 520 vm. 2020 

Pylväsporakone TiTan DRILL PRESS MD-30F vm. 2019 

Kanttihiomakone Bernardo HV 80 OSZI vm. 2019 

Festool pöytäalajyrsin 

Lastuimurit 4kpl 

Metalli koneet: 

Metallisaha Wurth PBS 120 automatic 

ESAB mighitsauskone 

Lincoln electric hitsauskone 

Tahko 

Smirgeli 

Käsityökoneet: 

Milwaukee PLD 12v akkuporakone 

Wurth akkuporakoneet 7kpl 

Makita yläjyrsin 

Lamello-kone classic X 

Bosch katkaisu- ja jiirisaha 

HBS nauhahiomakone 

Ketjusaha Makita UC 3501A 

Bosch käsisirkkeli 

Sähköpuukkosaha AEG 

Milwaukee akkukuviosaha 

Tasohiomakoneet Bosch, B&B, AEG 

Kulmahiomakoneet Metabo, Bosch  

Kuumailmapuhallin AEG 

Putkentaivutin 19-22mm 
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Aggregaatti Einhell 

Paineilma viimeistelynaulain 

Paineilma huopakattonaulain 

Akkukäyttöinen runkonaulain 

Akkukäyttöinen viimeistelynaulain 

Paineilma suorahiomakone GP Wurth 

Sähköiskuporakone Wurth 

Silitysrauta 

Sähkötaltta 

Nostimet: 

Haklift SDJA-1 

GS-pumppukärry 

Puristimet: 

Manuaalinen liimalevypuristuspöytä 1000x2500 

Käsipuristimet 10kpl 

Pumppupuristimet 4kpl 

Maisemanhoidolliset työkoneet: 

Husgvarna raivaussaha 

Husgvarna moottorisaha 

Muut työvälineet: 

Turvavaljaat 

Lumikolat 6kpl 

Lumilapiot 3kpl 

Paloletkua 50 m ja palosumutin, sekä jäädysrätti 2 m leveä 

Jääsiklit 5kpl 

Kottikärryt 

Betonisekoitin 

Leka 

Haravat ja harjat 

Rautakanki 

Rakennustelineet Tikli Jumbo 

Taittoalumiinitikkaat 

Teollisuuspölynimurit 2kpl 

Rakennusvalaisin 

Rakennuslämmitin/puhallin 3kW 

Mittausvälineet: 

Tasolaser Laserliner 

Bosch sensor PMD 10 

Kelamitta 50 m 

Vatupassit 2 kpl 

Mauserit manuaali ja digitaali 
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Iso suorakulma 

Säätökulma 

Henkilöstöresurssit 

1 työnjohtaja-projektisihteeri (yksilö-, työ-, työhön- ja ryhmävalmennus) 
2 työvalmentajaa (työvalmennus) 
1 ns. pajaetsivä 3pv/vko (päihdetestaus/yksilövalmennuksen tukitoimet) 
1 päihdetyöntekijä SOSTERI 4-6 kertaa/vuosi (nuorten elämäntilanteen kartoitukset) 

Valmentautujien/ohjattavien määrä työyksikössä (min-max) 

12 max. 

Referenssit 

Savonlinnan kaupungin Nuorisoverstaalla on ollut opinnollistamista jo yli 20-vuoden ajan. 

2001–2002 Savonlinnan kaupungin Nuorisoverstaan VARIKKO-projektin myötä käynnistettiin 

ammattikouluyhteistyö ja tarjottiin pajaa nuorille vaihtoehtoiseksi oppimisympäristöksi. 

2007–2008 Nuorisoverstas oli mukana Mikkelin ammattikorkeakoulun PATU-hankkeessa eli pajalta 

tutkintoon hankkeessa. 

2015 Nuorisoverstaan palvelut tuotteistettiin. 

2016 Nuorisoverstaan nuorten palvelujaksot opinnollistettiin yhteistyössä NuTu:n INTO-hankkeen ja 

SAMiEDU:n kanssa. 

2017 Ensimmäinen oppisopimustyösuhteessa oleva nuori aloitti Nuorisoverstaalla puualan opinnot. 

2020 Valmistui ensimmäinen rakennusalan opiskelija Nuorisoverstaalta, joka suoritti koko tutkinnon 

verstaalla oppisopimustyösuhteessa. 

2021 Opinnollistamisen päivitys PAIKKO-malliin. 

Kotisivut 

www.savonlinna.fi/asukas/nuoret/nuorisoverstas  

Muuta 

Parhaiten verstaan koko toimintaan voi tutustua Savonlinnan kaupungin Nuorisoverstaan FB-sivujen kautta. 
https://www.facebook.com/slnnuorisoverstas  

Oppimisympäristön tunnistaja 

Jarkko Kaartinen, vastuu opettaja rakennusala SAMiEDU 

Ulla Mänttäri-Tikka, PAIKKO-asiantuntija Joensuun Nuorisoverstas 

Päivitetty 

12.11.2021  

http://www.savonlinna.fi/asukas/nuoret/nuorisoverstas
https://www.facebook.com/slnnuorisoverstas
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Rakennusalan perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat 

Työpaikan toimintaympäristöissä on mahdollista hankkia osaamista rastitetuista tutkinnon osista.  

Ammatilliset tutkinnon osat 

Pakolliset tutkinnon osat 

☒ Rakennustyömaalla toimiminen 

Talonrakennuksen osaamisala 

Pakolliset tutkinnon osat 

☒ Perustusvaiheen työt 

☒ Runkovaiheen työt 

☐ Kivialan osaamisala 

Valinnaiset tutkinnon osat 

☐ Kivituotteiden valmistus 

☐ Kivituotteiden asennus 

☐ Luonnonkiven louhinta 

Maarakennuksen osaamisala 

Pakollinen tutkinnon osa 

☐ Maarakennustyöt 

Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala 

Pakollinen tutkinnon osa 

☐ Maarakennuskoneiden kuljettajana toimiminen 

Valinnaiset tutkinnon osat 

☒ Sisävalmistusvaiheen työt 

☒ Ovi- ja ikkunatyöt 

☒ Ulkoverhoustyöt 

☒ Telinerakentaminen 

☒ Kattotyöt 

☒ Muottityöt 

☒ Raudoitus ja betonointi 

☐ Hirsirakentaminen 

☐ Rappaus 

☐ Muuraus 
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☐ Rakennuksen ulkopuolinen vedeneristys 

☐ Laatoitus 

☐ Rakennuselementtien valmistus 

☐ Vesirakentaminen 

☐ Elementtiasennus 

☐ Teräsrakentaminen 

☐ Teräsohutlevyrakentaminen 

☒ Korjausrakentaminen 

☒ Purkutyöt 

☐ Luonnonkiven muotoon työstö 

☐ Luonnonkivituotannossa toimiminen 

☐ Vuolukivituotannossa toimiminen 

☐ Kovakivituotannossa toimiminen 

☐ Rakennuskiven mekaaninen kiinnitys 

☐ Rakennuskiven laastiasennus 

☐ Luonnonkivitulisijan rakentaminen 

☐ Ympäristökiviasennus 

☐ Tasokiviasennus 

☐ Muistomerkkituotteiden valmistus 

☐ Kiviasennuksen työkoneiden ja laitteiden käyttö 

☐ Asfaltointi 

☐ Maaperätutkimukset 

☐ Kalliorakentaminen 

☐ Piharakentaminen 

☐ Maa- ja kiviainesten jalostaminen 

☐ Paaluperustusten rakentaminen 

☐ Panostustyö 

☐ Vesihuoltoverkostojen konetyöt 

☐ Pilaantuneiden maa-ainesten käsittely rakennustyömaalla 

☐ Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmän rakentaminen 

☒ Rakennuksen pohjatyöt 

☐ Liikenneväylien pohjatyöt 

☐ Maarakennuskoneen käyttö, konetyyppi 1 

☐ Maarakennuskoneen käyttö, konetyyppi 2 

☐ Maarakennuskoneen huolto 

☐ Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö kesällä 

☐ Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö talvella 

☐ Maarakennuskoneiden 3D -ohjaus 
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☐ Maa-aineisten kuljetus maantieliikenteessä 

☐ Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 

☐ Mittaus 

☐ Rakentamispalvelut 

☐ Rakennustyömaan jätehuollon järjestäminen 

☐ Rautakauppatyön perusteet 

☐ Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 

☐ Huippuosaajana toimiminen 

☐ Yrityksessä toimiminen 

☐ Yritystoiminnan suunnittelu 

☐ Ilmastovastuullinen toiminta 

 

Arviointikriteerit 

Henkilö 
toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti 
toimii yhteistyökykyisesti 
tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita 
hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa 
muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti   
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Rakennusalan perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat 

Ammattitaitovaatimukset voidaan saavuttaa seuraavilta osin (rastitettu): 

Rakennustyömaalla toimiminen 

Rakentamisen piirustukset ja työohjeet 
Henkilö 

☒ lukee rakenne- tai rakennuspiirustuksia 

☒ tunnistaa rakentamisen yleisimmät piirrosmerkinnät 

☒ tulkitsee työselityksiä 

☒ etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavia tietoja 

Työskentely rakennustyömaalla 
Henkilö 

☒ vastaanottaa, siirtää ja varastoi työmaalla käytettäviä materiaaleja 

☒ toimii työmaan avustavissa tehtävissä 

☒ käyttää työmaahan ja -vaiheeseen liittyviä tavanomaisia työkaluja 

☒ toimii ryhmässä ja yhteistyössä työmaan muiden osapuolien kanssa 

☒ kehittää omia vahvuuksiaan tuottavaan toimintaan hyödyntäen työyhteisön asiantuntemusta 

Rakennustyömaan työyhteisössä toimiminen 
Henkilö 

☒ työskentelee osana ryhmää 

☒ huomioi muut ryhmän jäsenet omassa toiminnassaan 

☒ toimii työmaan ohjeiden ja määräysten mukaan 

☒ etsii ja kysyy lisätietoja 

☒ pitää kiinni sovituista asioista 

☒ suorittaa työnsä loppuun asti 

☒ viestii ja vuorovaikuttaa työyhteisössä 

☒ noudattaa työaikoja 

☒ toimii työntekijänä oikeuksiensa, etujensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti 

☒ osaa asiakaspalvelun perusteet 

☒ tunnistaa rakennushankkeen toimijoiden, rakennuttajan, päätoteuttajan, urakoitsijan ja itsenäisen 

työsuorittajan vastuut ja tehtävät 

☒ tunnistaa työmaan työturvallisuus- ja luottamusmiesorganisaation 

Ympäristö ja turvallisuus 
Henkilö 

☒ tunnistaa ja lajittelee työmaalla syntyvät jätteet 

☒ toimii vettä, energiaa ja materiaaleja säästävästi työssään 

☒ käyttää henkilökohtaisia suojaimia 

☒ työskentelee turvallisesti yhteisellä työpaikalla 

☒ osaa toimia hätätilanteessa ja antaa ensiapua tarvittaessa 

☒ varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet 
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☒ varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista 

 

Perustusvaiheen työt 

Ennakointi ja valmistelu 
Henkilö 

☒ suunnittelee oman työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla 

☒ lukee rakennuspiirustuksia ja tekee työhönsä liittyviä materiaalilaskelmia 

☒ huomioi työssään materiaalien ominaisuudet ja erilaisten perustusrakenteiden toiminnan 

pääperiaatteet 

☒ tunnistaa rakennustyössä käytettävät materiaalit ja niiden käyttökohteet 

☒ tunnistaa yleisimmät maalajit ja niiden vaikutuksen perustustyöhön 

☒ kertoo rakennustyömaan eri vaiheet ja työmaan organisaation muodostumisen 

☒ huomioi rakentamisen laatuvaatimukset 

☒ kertoo miten rakennustyötä ohjaava lainsäädäntö vaikuttaa omaan työhön 

☒ huomioi maa-aineksen tiivistämisen merkityksen perustustyössä 

☒ huomioi pakkasen ja roudan merkityksen perustustyössä 

☒ huomioi vedenhallinnan perustustöissä 

☒ etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot 

Työn toteutus 
Henkilö 

☒ vastaanottaa, varastoi ja suojaa perustustöissä tarvittavia materiaaleja työmaasuunnitelman 

mukaan 

☒ tekee rakennuksen perustuksiin liittyviä täyttö-, tiivistys-, salaoja-, viemäri-, lämmöneristys- tai 

vedeneristystöitä 

☒ asentaa tarvittaessa radonkermin perustukseen huomioiden eri perustusmateriaalien vaatimukset 

☒ toimii avustajana kaivuvaiheessa 

☒ huolehtii väliaikaisten LVIS-asennusten kunnosta sekä avustaa LVIS-asennustöissä 

☒ tekee perustuksiin liittyviä anturoiden muotti-, raudoitus-, betonointi-, -purku- ja jälkihoitotöitä 

☒ muuraa perustusharkkoja valmiiden johteiden mukaisesti 

☒ asentaa perustuselementtejä tai tekee perustusten harkkomuurauksia 

☒ toimii rakennustyömaan muuttuvissa olosuhteissa 

☒ tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä 

☒ noudattaa työaikoja 

Työvälineet ja -menetelmät 
Henkilö 

☒ käyttää seuraavia työkaluja: betonintiivistin (vibra), kulmahiomakone, laastinsekoitin, maantiivistin, 

ketjusaha, nostoapuvälineet, työmaasirkkeli, teräsleikkuri, teräksen taivutin, paineilmanaulain ja 
kompressori, porakone, poravasara tai piikkauskone ja pyörösaha 

☒ tekee mittauksia perusmittavälineillä 

Turvallisuus ja ympäristö 
Henkilö 
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☒ käyttää henkilökohtaisia suojaimia 

☒ työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät 

☒ osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta 

☒ auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa 

☒ havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat 

☒ työskentelee ergonomisesti 

☒ työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta 

☒ lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä 

☒ vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään 

☒ huomioi betonin syövyttävyyden työskentelyssään 

☒ toimii kaivoissa ja kaivannoissa turvallisesti huomioiden sortumavaaran ja mahdollisen happikadon 

tai kaasuvaaran 

☒ varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet 

☒ varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista 

 

Runkovaiheen työt 

Ennakointi ja valmistelu 
Henkilö 

☒ suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla 

☒ tekee materiaali- ja työmenekkilaskelmia 

☒ tiedostaa työssään materiaalien ominaisuudet ja materiaalien yhteistoiminnan 

☒ tiedostaa rakenteen toiminnan pääperiaatteet ja olosuhteiden vaikutuksen materiaalin toimintaan 

☒ ymmärtää rakenteiden kosteusteknisen toiminnan pääperiaatteet 

☒ ottaa työssään huomioon LVIS-järjestelmät 

☒ tiedostaa perustustyön vaikutuksen muuhun rakennustyöhön 

☒ etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot 

Työn toteutus 
Henkilö 

☒ tekee runkorakentamiseen liittyviä mittauksia käyttäen perusmittavälineitä 

☒ tekee ulko- ja väliseinärunkoja eristystöineen suunnitelmien ja ohjeiden mukaan 

☒ tekee vesikaton runko- ja eristystöitä suunnitelmien ja ohjeiden mukaan 

☒ vastaanottaa, siirtää ja työstää yleisesti runkotöissä käytettäviä ja rakennusmääräykset täyttäviä 

materiaaleja 

☒ asentaa harjakattokaiteet 

☒ asentaa holvireunakaiteet 

☒ esittelee ja arvioi suullisesti omaa työtään ja oman työnsä laatua 

☒ tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä 

☒ noudattaa työaikoja 

Työvälineet ja -menetelmät 
Henkilö 
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☒ käyttää mittanauhaa, vesivaakaa ja tasolaseria. 

☒ tarkistaa mittalaitteiden toiminnan 

☒ käyttää runkotöiden vaatimia tavallisia työkaluja 

☒ pystyttää kaksi metriä korkean telineen 

☒ käyttää henkilönostinta 

☒ käyttää nosturin ohjausmerkkejä 

☒ tuntee taakan sidonnan perusasiat 

☒ varmistaa työkalujen ja materiaalien turvallisuuden 

Turvallisuus ja ympäristö 
Henkilö 

☒ käyttää henkilökohtaisia suojaimia 

☒ työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät 

☒ osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta 

☒ auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa 

☒ havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat 

☒ työskentelee ergonomisesti 

☒ työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta 

☒ lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä 

☒ vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään 

☒ varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet 

☒ varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista 

 

Sisävalmistusvaiheen työt 

Ennakointi ja valmistelu 
Henkilö 

☒ suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla 

☒ tekee materiaali- ja työmenekkilaskelmia 

☒ valitsee käytettävät materiaalit piirustusten perusteella 

☒ huomioi työssään materiaalien ominaisuudet ja materiaalien yhteistoiminnan sekä pintarakenteen 

edellyttämät vaatimukset 

☒ toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti 

☒ etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot 

Työn toteutus 
Henkilö 

☒ tekee sisävalmistusvaiheen töitä 

☒ tekee sisäseinien ja -kattojen levytystöitä tai sisäseinien ja kattojen panelointitöitä 

☒ tekee lauta- tai laminaattilattiatöitä listoituksineen 

☒ tekee väliovien asennusta listoituksineen 

☒ tekee sisävalmistusvaiheen töihin liittyvät mittaustyöt 
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☒ vastaanottaa, siirtää ja työstää sisävalmistusvaiheessa käytettäviä materiaaleja 

☒ tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä 

☒ esittelee ja arvioi suullisesti omaa työtään ja oman työnsä laatua 

☒ huolehtii rakenteiden sisään jäävien osien puhdistuksesta 

☒ noudattaa työaikoja 

Työvälineet ja -menetelmät 
Henkilö 

☒ käyttää sisävalmistusvaihetöiden vaatimia tavallisia työkaluja 

☒ varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden 

Turvallisuus ja ympäristö 
Henkilö 

☒ käyttää henkilökohtaisia suojaimia 

☒ työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät 

☒ osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta 

☒ auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa 

☒ havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat 

☒ työskentelee ergonomisesti 

☒ työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta 

☒ lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä 

☒ vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään 

☒ huolehtii pölyn- ja melunhallinnasta 

☒ pitää työympäristönsä puhtaana ja lattiat vapaana esteistä sekä haitoista 

☒ varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet 

☒ varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista 

 

Ovi- ja ikkunatyöt 

Ennakointi ja valmistelu 
Henkilö  

☒ suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla 

☒ tekee materiaali- ja työmenekkilaskelmia 

☒ lukee ikkunoiden, ovien, ikkunaelementtien sekä lasielementtijärjestelmien työpiirustuksia 

☒ valitsee asennettavan oven ja ikkunan työpiirustuksen ja ikkunaluettelon avulla 

☒ toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti 

☒ huomioi työssään materiaalien ominaisuudet sekä rakenteiden toiminnan periaatteet 

☒ etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot 

Työn toteutus 
Henkilö 

☒ tekee ikkunoiden ja ovien asennustöitä 

☒ asentaa laseja tai lasielementtejä puu- tai teräsrakenteisiin 

☒ asentaa lasielementtijärjestelmän osia työryhmän jäsenenä 
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☒ vastaanottaa, varastoi ja suojata ikkunatöihin tarvittavia materiaaleja 

☒ tekee työkohteen järjestelyjä sekä purku-, suojaus- ja tukemistöitä 

☒ tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä 

☒ esittelee ja arvioi suullisesti omaa työtään ja oman työnsä laatua 

☒ noudattaa työaikoja 

Työvälineet ja -menetelmät 
Henkilö 

☒ työstää lasia ja pleksiä 

☒ tekee pienimuotoisia maalauskorjauksia 

☒ vaihtaa rikkoutuneen ikkunaruudun 

☒ käyttää ovi- ja ikkunatöiden vaatimia tavallisia työkaluja 

☒ varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden 

Turvallisuus ja ympäristö 
Henkilö 

☒ käyttää henkilökohtaisia suojaimia 

☒ työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät 

☒ osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta 

☒ auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa 

☒ havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat 

☒ työskentelee ergonomisesti 

☒ työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta 

☒ lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä 

☒ vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään 

☒ huomioi asukkaiden turvallisuuden ja työn siisteyden merkityksen 

☒ varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet 

☒ varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista 

 

Ulkoverhoustyöt 

Ennakoivat ja valmistelevat työt 
Henkilö 

☒ suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla 

☒ tekeemateriaali- ja työmenekkilaskelmia 

☒ valitsee materiaalit rakennuspiirustusten perusteella 

☒ huomioi työssään materiaalien ominaisuudet, erilaiset kiinnitystarvikkeet ja tarvittavat tukirakenteet 

☒ huomioi tuuletuksen merkityksen ulkoverhousrakenteessa 

☒ toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti 

☒ etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot 

Ulkoverhoustyön toteuttaminen 
Henkilö 

☒ tekee ulkoverhoustöitä valitulla materiaalilla tuulensuojasta valmiiseen pintaan asti 
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☒ asentaa pieneläinesteet tai verkot 

☒ vastaanottaa, siirtää ja työstää työssään käytettäviä materiaaleja 

☒ tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä 

☒ esittelee ja arvioi suullisesti omaa työtään ja oman työnsä laatua 

☒ huolehtii rakenteiden sisään jäävien osien puhdistuksesta 

☒ noudattaa työaikoja 

Työkalujen ja menetelmien hallinta 
Henkilö 

☒ käyttää ulkoverhous- ja kattotöiden vaatimia tavallisia työkaluja 

☒ varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden 

Turvallisuus ja ympäristön huomioiminen 
Henkilö 

☒ käyttää henkilökohtaisia suojaimia 

☒ työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät 

☒ osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta 

☒ auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa 

☒ havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat 

☒ työskentelee ergonomisesti 

☒ työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta 

☒ lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä 

☒ vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään 

☒ varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet 

☒ varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista 

 

Telinerakentaminen 

Ennakointi ja valmistelu 
Henkilö  

☒ suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla 

☒ tekee materiaali- ja työmenekkilaskelmia 

☒ lukee telinesuunnitelmista telinetyypin, kulkutiet ja työskentelytasot 

☒ tunnistaa erilaisia telinetyyppejä ja niiden ominaisuuksia 

☒ hyödyntää tietämystään telinetöiden säädöksistä työssään 

☒ toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti 

☒ huomioi tuulen vaikutuksen telineisiin ja telineillä työskentelyyn 

☒ etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot 

Työn toteutus 
Henkilö 

☒ tekee työmaalla tarvittavia teline-, kulkutie-, kaide- ja suojaustöitä 

☒ vastaanottaa ja siirtää telinetöissä käytettäviä materiaaleja 

☒ pystyttää erilaisia telineitä työryhmän jäsenenä 
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☒ purkaa erilaisia telineitä työryhmän jäsenenä 

☒ varastoi telineiden osia työmaalla 

☒ asentaa kulkuteitä, kaiteita ja suojauksia 

☒ tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä 

☒ esittelee ja arvioi suullisesti omaa työtään ja oman työnsä laatua 

☒ noudattaa työaikoja 

Työvälineet ja -menetelmät 
Henkilö 

☒ käyttää telinetöiden vaatimia tavallisia työkaluja 

☒ varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden 

Turvallisuus ja ympäristö 
Henkilö 

☒ käyttää henkilökohtaisia suojaimia 

☒ työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät 

☒ osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta 

☒ auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa 

☒ havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat 

☒ työskentelee ergonomisesti 

☒ työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta 

☒ lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä 

☒ vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään 

☒ varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet 

☒ varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista 

 

Kattotyöt 

Ennakointi ja valmistelu 
Henkilö  

☒ suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla 

☒ tekee materiaali- ja työmenekkilaskelmia 

☒ ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet, erilaiset kiinnitystarvikkeet ja tarvittavat 

tukirakenteet 

☒ huomioi sääolosuhteet ja tuulen vaikutuksen kattotöissä 

☒ huomioi tuuletuksen merkityksen kattorakenteissa 

☒ etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot 

Työn toteutus 
Henkilö 

☒ asentaa kattotyön toteuttamiseksi vaadittavat kaiteet 

☒ asentaa aluskatteen 

☒ asentaa kattoruoteet 
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☒ tekee vesikattojen pinnoitukset tiilellä, profiilipellillä, bitumikermillä tai palahuovalla valmistajan 

ohjeiden mukaisesti 

☒ asentaa otsalaudoituksen 

☒ asentaa kattoturvatuotteita 

☒ toteuttaa kattoon vaadittavat jiirit, harjat ja läpiviennit 

☒ huomioi kattorakenteet niiden päällä liikkuessaan 

☒ tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä 

☒ esittelee ja arvioi suullisesti omaa työtään ja oman työnsä laatua 

☒ noudattaa työaikoja 

Työvälineet ja -menetelmät 
Henkilö 

☒ käyttää kattotöiden vaatimia tavallisia työkaluja 

☒ käyttää turvavaljaita 

☒ huolehtii työvälineiden ja materiaalien turvallisuudesta 

Turvallisuus ja ympäristö 
Henkilö 

☒ käyttää henkilökohtaisia suojaimia 

☒ työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät 

☒ osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta 

☒ auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa 

☒ havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat 

☒ työskentelee ergonomisesti 

☒ työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta 

☒ lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä 

☒ vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään 

☒ varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet 

☒ varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista 

 

Muottityöt 

Ennakointi ja valmistelu 
Henkilö 

☒ suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla 

☒ tekee materiaali- ja työmenekkilaskelmia 

☒ lukee piirustuksista rakenteen mitat varauksineen 

☒ laskee piirustusten pohjalta muottityöhön tarvittavan materiaalin 

☒ tunnistaa yleisimmät muottirakenteet ja järjestelmät sekä niiden pääasialliset käyttökohteet 

☒ huomioi työssään materiaalien ominaisuudet 

☒ huomioi erityyppisiin betonointeihin vaadittavan muotin rakenteen, sidonnan ja tuennan 

☒ huomioi muotin valmistuksessa muottiin käytössä kohdistuvat voimat 
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☒ toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti 

☒ etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot 

Työn toteutus 
Henkilö 

☒ tekee pysty- tai vaakamuottitöitä yksin sekä ryhmässä 

☒ vastaanottaa, siirtää ja työstää muottitöihin käytettäviä materiaaleja 

☒ tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä 

☒ huolehtii työpintojen ja -ympäristön siisteydestä työn päätyttyä 

☒ esittelee ja arvioi suullisesti omaa työtään ja oman työnsä laatua 

☒ noudattaa työaikoja 

Työvälineet ja -menetelmät 
Henkilö 

☒ käyttää muottitöiden vaatimia tavallisia työkaluja 

☒ tekee muottityöhön liittyviä mittaustöitä 

☒ tekee muotteja 

☒ purkaa muotteja 

☒ huolehtii työvälineiden puhdistuksesta työn päätyttyä 

Turvallisuus ja ympäristö 
Henkilö 

☒ käyttää henkilökohtaisia suojaimia 

☒ työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät 

☒ osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta 

☒ auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa 

☒ havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat 

☒ työskentelee ergonomisesti 

☒ työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta 

☒ lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä 

☒ vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään 

☒ varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet 

☒ varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista 

 

Raudoitus ja betonointi 

Ennakointi ja valmistelu 
Henkilö 

☒ suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla 

☒ tekee materiaali- ja työmenekkilaskelmia 

☒ tekee piirustusten perusteella terästen katkaisulistan ja laskee betonin menekin 

☒ ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja teräsbetonirakenteen toiminnan 

pääperiaatteet 

☒ huomioi raudoituksen oikean sijainnin merkityksen 



Oppimisympäristön tunnistamisraportti 

 

19 

☒ toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti 

☒ etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot 

Työn toteutus 
Henkilö 

☒ tekee raudoitus- ja betonointitöitä 

☒ valmistaa ja asentaa raudoitteita ja raudoituselementtejä 

☒ vastaanottaa, siirtää ja työstää raudoitus- ja betonitöissä käytettäviä materiaaleja 

☒ tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä 

☒ huolehtii työpintojen ja -ympäristön siisteydestä työn päätyttyä 

☒ esittelee ja arvioi suullisesti omaa työtään ja oman työnsä laatua 

☒ noudattaa työaikoja 

Työvälineet ja -menetelmät 
Henkilö 

☒ käyttää raudoitus- ja betonitöiden vaatimia tavallisia työkaluja 

☒ käyttää turvallisesti rakennustyömaan normaaleja työkaluja 

☒ käyttää teräksentaivutinta, katkaisulaitetta ja tärysauvaa 

☒ huolehtii työvälineiden puhdistuksesta työn päätyttyä 

Turvallisuus ja ympäristö 
Henkilö 

☒ käyttää henkilökohtaisia suojaimia 

☒ työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät 

☒ osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta 

☒ auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa 

☒ havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat 

☒ työskentelee ergonomisesti 

☒ työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta 

☒ lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä 

☒ vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään 

☒ huomioi syövyttävyyden betonin käsittelyssä 

☒ huomioi tartuntaterästen päiden suojauksen suojaus- tai varoitustulpilla 

☒ varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet 

☒ varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista 

 

Korjausrakentaminen 

Ennakointi ja valmistelu 
Henkilö  

☒ suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla 

☒ tekee materiaali- ja työmenekkilaskelmia 

☒ toimii yhteistyössä korjausrakentamisen eri osapuolien kanssa 

☒ huomioi työssään materiaalien ominaisuudet ja rakenteiden toiminnan pääperiaatteet 



Oppimisympäristön tunnistamisraportti 

 

20 

☒ tietää vanhoista materiaaleista aiheutuvat työturvallisuusriskit, kuten asbesti, homeet ja pölyt 

☒ toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti 

☒ tunnistaa aistinvaraisesti yleisimmät rakenteiden kosteusvauriot ja tietää niiden purkamisohjeet 

☒ tunnistaa betonirakenteen vaurioita ja tietää miten niitä korjataan 

☒ tunnistaa puurakenteen yleisimmät kosteusvauriot ja niiden syntymisen syyt 

☒ tunnistaa vanhoja rakenteita ja niiden toimintaperiaatteita 

☒ kertoo korjausrakentamiseen käytettävien materiaalien erosta tavanomaiseen rakennusmateriaaliin 

☒ etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot 

Työn toteutus 
Henkilö 

☒ huomioi vanhat rakenteet ja olemassa olevat LVIS-järjestelmät korjaustyössä 

☒ huomioi käytöksensä, siisteyden ja turvallisuuden asiakkaan tiloissa toimiessaan 

☒ huomioi asiakkaan toiveet ja tarpeet korjaustyössä 

☒ tekee korjausrakentamiseen liittyviä tukemis-, suojaus- ja vahvistustöitä 

☒ tekee korjausrakentamiseen liittyviä mittaustöitä perusmittavälineillä 

☒ tekee korjausrakentamiseen liittyviä muotti-, raudoitus- ja betonointitöitä 

☒ tekee lattioiden oikaisuvaluja 

☒ etsii ja poistaa rakenteen vaurion aiheuttajan 

☒ korjaa rakenteeseen syntyneet vauriot 

☒ tekee kivirakenteisten pintojen paikkaustöitä 

☒ tekee pienimuotoista korjausmaalausta ja tapetointia 

☒ kunnioittaa ja säilyttää vanhoja rakenteita mahdollisuuksien mukaan 

☒ käyttää mahdollisuuksien mukaan uudelleen vanhojen rakenteita, osia ja materiaaleja 

☒ vastaanottaa, varastoi ja suojaa korjausrakentamistöissä tarvittavia materiaaleja 

☒ varastoi ja suojaa uudelleen käytettävät materiaalit 

☒ tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä 

☒ esittelee ja arvioi suullisesti omaa työtään ja oman työnsä laatua 

☒ noudattaa työaikoja 

Työvälineet ja menetelmät 
Henkilö 

☒ käyttää turvallisesti korjausrakennustyömaan tavanomaisia työkaluja 

☒ käyttää korjausrakentamiseen liittyviä mittavälineitä 

☒ varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden 

☒ huolehtii työvälineiden puhdistuksesta työn päätyttyä 

☒ huolehtii työympäristön siisteydestä työn päätyttyä 

Turvallisuus ja ympäristö 
Henkilö 

☒ käyttää henkilökohtaisia suojaimia 

☒ työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät 

☒ osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta 
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☒ auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa 

☒ havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat 

☒ työskentelee ergonomisesti 

☒ työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta 

☒ lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä 

☒ vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään 

☒ huolehtii pölyn- ja melunhallinnasta 

☒ huomioi rakennuksen käyttäjien turvallisuuden korjausrakennustyömaalla 

☒ varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet 

☒ varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista 

 

Purkutyöt 

Ennakointi ja valmistelu 
Henkilö 

☒ suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla 

☒ lukee suunnitelmista purkukohteen paikan 

☒ tunnistaa vanhoista materiaaleista ja rakenteista aiheutuvat työturvallisuusriskit 

☒ tunnistaa fysikaaliset, kemialliset ja biologiset riskitekijät purkutyössä 

☒ toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti 

☒ kertoo purkutöihin liittyviä keskeisiä käsitteitä 

☒ kertoo purkujätteiden käsittelytavoista 

☒ kertoo purkumateriaalien uusiokäyttö- ja kierrätysmahdollisuuksista 

☒ tunnistaa purkutöihin liittyviä yleisimpiä vaarallisia jätteitä ja niiden purkamisohjeet 

☒ tunnistaa purettavat materiaalit ja tietää niiden purkamisohjeet 

☒ etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedotteista tarvittavat tiedot 

Työn toteutus 
Henkilö 

☒ suojaa purettavan kohteen ympäristön asianmukaisesti 

☒ huomioi asiakkaan tiloissa tapahtuvassa purkutyössä siisteyden ja turvallisuuden 

☒ purkaa suunnitelman mukaisia rakenteita 

☒ irrottaa vesikalusteet mahdollisuuksien mukaan niitä vaurioittamatta 

☒ purkaa ikkunoita ja ovia mahdollisuuksien mukaan niitä vaurioittamatta 

☒ purkaa suunnitelman mukaisia LVIS-järjestelmän osia uusiokäyttömahdollisuudet huomioiden 

☒ huomioi purkamisessa säästettävät tai uusiokäytettävät materiaalit, osat ja laitteet 

☒ lajittelee ja käsittelee purkujätteet niille osoitettuihin paikkoihin 

☒ varastoi uudelleen käytettävät materiaalit, osat ja kalusteet 

☒ tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä 

☒ esittelee ja arvioi suullisesti omaa työtään ja oman työnsä laatua 

☒ noudattaa työaikoja 
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Työvälineet ja menetelmät 
Henkilö 

☒ käyttää turvallisesti purkutyömaan tavanomaisia työkaluja 

☒ varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden 

☒ huolehtii työvälineiden puhdistuksesta työn päätyttyä 

☒ huolehtii työympäristön siisteydestä työn päätyttyä 

Turvallisuus ja ympäristö 
Henkilö 

☒ käyttää henkilökohtaisia suojaimia 

☒ työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät 

☒ osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta 

☒ auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa 

☒ havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat 

☒ havaitsee ja tunnistaa purkutyöstä ympäristölle ja sivullisille aiheutuvat vaarat 

☒ työskentelee ergonomisesti 

☒ työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta 

☒ lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä 

☒ vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään 

☒ huolehtii pölyn- ja melunhallinnasta 

☒ varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet 

☒ varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista 

 

Rakennuksen pohjatyöt 

Ennakointi ja valmistelu 
Henkilö 

☒ suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla 

☒ tekee materiaali- ja työmenekkilaskelmia 

☒ lukee rakennuspiirustuksia 

☒ huomioi maa-aineksen tiivistämisen vaikutuksen rakennuksen perustukseen 

☒ huomioi tontin rakennus- ja käyttöaikaisen vedenhallinnan 

☒ siirtää mittoja ja korkeuksia piirustuksista työkohteeseen 

☒ toimii yhteistyössä maarakennustöiden eri osapuolien kanssa 

☒ tunnistaa yleisimmät maa-ainekset ja niiden ominaisuudet 

☒ tiedostaa tontin pohjatyön vaikutuksen muuhun rakennustyöhön 

☒ toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti 

☒ etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot 

Työn toteutus 
Henkilö 

☒ vastaanottaa, varastoi ja suojaa pohja- ja perustustöissä tarvittavia materiaaleja 

☒ raivaa ja valmistelee tonttia rakennustyötä varten 
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☒ toteuttaa maan leikkaus-, täyttö- ja tiivistystöitä 

☒ asentaa salaojia 

☒ asentaa tontin sade- ja jätevesiviemäreitä 

☒ asentaa salaojien ja viemäreiden routaeristeitä 

☒ asentaa radon -putkistoja 

☒ tekee tiivistystyöt suunnitelmien ja määräysten mukaisesti 

☒ toimii rakennustyömaan muuttuvissa olosuhteissa 

☒ tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä 

☒ esittelee ja arvioi suullisesti omaa työtään ja oman työnsä laatua 

☒ noudattaa työaikoja 

Työvälineet ja menetelmät 
Henkilö 

☒ käyttää maarakennustöiden vaatimia tavanomaisia työkaluja 

☒ käyttää maarakennustöiden vaatimia tavanomaisia mittalaitteita 

☒ tarkistaa mittalaitteiden toiminnan 

☒ varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden 

Turvallisuus ja ympäristö 
Henkilö 

☒ käyttää henkilökohtaisia suojaimia 

☒ työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät 

☒ osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta 

☒ auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa 

☒ havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat 

☒ työskentelee ergonomisesti 

☒ työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta 

☒ lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä 

☒ vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään 

☒ varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet 

☒ varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista 

 


