
Rakennusalan 
perustutkinto 
180 Osp
Tutkinnonosat



Ammattitaitovaatimukset

Rakentamisen piirustukset ja työohjeet
Opiskelija
lukee rakenne- tai rakennuspiirustuksia (8667)
tunnistaa rakentamisen yleisimmät piirrosmerkinnät (8666)
tulkitsee työselityksiä (8665)
etsii työohjeista ja käyttöturvallisuus tiedoitteista tarvittavia tietoja (8664)

Työskentely rakennustyömaalla
Opiskelija
vastaanottaa, siirtää ja varastoi työmaalla käytettäviä materiaaleja (8663)
toimii työmaan avustavissa tehtävissä (8662)
käyttää työmaahan ja -vaiheeseen liittyviä tavanomaisia työkaluja (8661)
toimii ryhmässä ja yhteistyössä työmaan muiden osapuolien kanssa (8660)
kehittää omia vahvuuksiaan tuottavaan toimintaan hyödyntäen työyhteisön asiantuntemusta (8659)

Rakennustyömaan työyhteisössä toimiminen

Rakennustyömaalla toimiminen, 25 osp



Ammattitaitovaatimukset

Ennakointi ja valmistelu
Opiskelija
suunnittelee oman työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla (8639)
lukee rakennuspiirustuksia ja tekee työhönsä liittyviä materiaalilaskelmia (8638)
huomioi työssään materiaalien ominaisuudet ja erilaisten perustusrakenteiden toiminnan 
pääperiaatteet (8637)
tunnistaa rakennustyössä käytettävät materiaalit ja niiden käyttökohteet (8636)
tunnistaa yleisimmät maalajit ja niiden vaikutuksen perustustyöhön (8635)
kertoo rakennustyömaan eri vaiheet ja työmaan organisaation muodostumisen (8634)
huomioi rakentamisen laatuvaatimukset (8633)
kertoo miten rakennustyötä ohjaava lainsäädäntö vaikuttaa omaan työhön (8632)
huomioi maa-aineksen tiivistämisen merkityksen perustustyössä (8631)
huomioi pakkasen ja roudan merkityksen perustustyössä (8630)
huomioi vedenhallinnan perustustöissä (8629)
etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot (8628)

 

Perustusvaiheentyöt, 15 osp



Ammattitaitovaatimukset

Ennakointi ja valmistelu
Opiskelija
suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla (8605)
tekee materiaali- ja työmenekkilaskelmia (8604)
tiedostaa työssään materiaalien ominaisuudet ja materiaalien yhteistoiminnan (8603)
tiedostaa rakenteen toiminnan pääperiaatteet ja olosuhteiden vaikutuksen materiaalin 
toimintaan (8602)
ymmärtää rakenteiden kosteusteknisen toiminnan pääperiaatteet (8601)
ottaa työssään huomioon LVIS-järjestelmät (8600)
tiedostaa perustustyön vaikutuksen muuhun rakennustyöhön (8599)
etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot (8628)

Työn toteutus
Opiskelija
tekee runkorakentamiseen liittyviä mittauksia käyttäen perusmittavälineitä (8598)
tekee ulko- ja väliseinärunkoja eristystöineen suunnitelmien ja ohjeiden mukaan (8597)

       

Runkovaiheentyöt, 30 osp



Ammattitaitovaatimukset

Ennakointi ja valmistelu
Opiskelija
suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla (8605)
tekee materiaali- ja työmenekkilaskelmia (8604)
valitsee käytettävät materiaalit piirustusten perusteella (8495)
huomioi työssään materiaalien ominaisuudet ja materiaalien yhteistoiminnan sekä pintarakenteen 
edellyttämät vaatimukset (8494)
toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti (8539)
etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot (8628)

Työn toteutus
Opiskelija
tekee sisävalmistusvaiheen töitä (8493)
tekee sisäseinien ja -kattojen levytystöitä tai sisäseinien ja kattojen panelointitöitä (8492)
tekee lauta- tai laminaattilattiatöitä listoituksineen (8491)
tekee väliovien asennusta listoituksineen (8490)

    

Sisävalmistusvaiheen työt, 15 osp



Ammattitaitovaatimukset

Ennakointi ja valmistelu
Opiskelija
suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla (8605)
tekee materiaali- ja työmenekkilaskelmia (8604)
lukee ikkunoiden, ovien, ikkunaelementtien sekä lasielementtijärjestelmien työpiirustuksia (8484)
valitsee asennettavan oven ja ikkunan työpiirustuksen ja ikkunaluettelon avulla (8483)
toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti (8539)
huomioi työssään materiaalien ominaisuudet sekä rakenteiden toiminnan periaatteet (8482)
etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot (8628)

Työn toteutus
Opiskelija
tekee ikkunoiden ja ovien asennustöitä (8481)
asentaa laseja tai lasielementtejä puu- tai teräsrakenteisiin (8480)
asentaa lasielementtijärjestelmän osia työryhmän jäsenenä (8479)
vastaanottaa, varastoi ja suojata ikkunatöihin tarvittavia materiaaleja (8478)

      

Ovi- ja ikkunatyöt, 15 osp



Ammattitaitovaatimukset

Ennakoivat ja valmistelevat työt
Opiskelija
suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla (8605)
tekeemateriaali- ja työmenekkilaskelmia (8471)
valitsee materiaalit rakennuspiirustusten perusteella (8470)
huomioi työssään materiaalien ominaisuudet, erilaiset kiinnitystarvikkeet ja tarvittavat 
tukirakenteet (8469)
huomioi tuuletuksen merkityksen ulkoverhousrakenteessa (8468)
toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti (8539)
etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot (8628)

Ulkoverhoustyön toteuttaminen
Opiskelija
tekee ulkoverhoustöitä valitulla materiaalilla tuulensuojasta valmiiseen pintaan asti (8467)
asentaa pieneläinesteet tai verkot (8466)
vastaanottaa, siirtää ja työstää työssään käytettäviä materiaaleja (8465)

    

Ulkoverhoustyöt, 15 osp



Ammattitaitovaatimukset

Ennakointi ja valmistelu
Opiskelija
suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla (8605)
tekee materiaali- ja työmenekkilaskelmia (8604)
lukee telinesuunnitelmista telinetyypin, kulkutiet ja työskentelytasot (8463)
tunnistaa erilaisia telinetyyppejä ja niiden ominaisuuksia (8462)
hyödyntää tietämystään telinetöiden säädöksistä työssään (8461)
toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti (8539)
huomioi tuulen vaikutuksen telineisiin ja telineillä työskentelyyn (8460)
etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot (8628)

Työn toteutus
Opiskelija
tekee työmaalla tarvittavia teline-, kulkutie-, kaide- ja suojaustöitä (8459)
vastaanottaa ja siirtää telinetöissä käytettäviä materiaaleja (8458)
pystyttää erilaisia telineitä työryhmän jäsenenä (8457)

    

Telinerakentaminen, 15 osp



Ammattitaitovaatimukset

Ennakointi ja valmistelu
Opiskelija
suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla (8605)
tekee materiaali- ja työmenekkilaskelmia (8604)
ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet, erilaiset kiinnitystarvikkeet ja tarvittavat 
tukirakenteet (8452)
huomioi sääolosuhteet ja tuulen vaikutuksen kattotöissä (8451)
huomioi tuuletuksen merkityksen kattorakenteissa (8450)
etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot (8628)

Työn toteutus
Opiskelija
asentaa kattotyön toteuttamiseksi vaadittavat kaiteet (8449)
asentaa aluskatteen (8448)
asentaa kattoruoteet (8447)
tekee vesikattojen pinnoitukset tiilellä, profiilipellillä, bitumikermillä tai palahuovalla valmistajan 

 

Kattotyöt, 30 osp



Ammattitaitovaatimukset

Ennakointi ja valmistelu
Opiskelija
suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla (8605)
tekee materiaali- ja työmenekkilaskelmia (8604)
lukee piirustuksista rakenteen mitat varauksineen (8438)
laskee piirustusten pohjalta muottityöhön tarvittavan materiaalin (8437)
tunnistaa yleisimmät muottirakenteet ja järjestelmät sekä niiden pääasialliset käyttökohteet (8436)
huomioi työssään materiaalien ominaisuudet (8435)
huomioi erityyppisiin betonointeihin vaadittavan muotin rakenteen, sidonnan ja tuennan (8434)
huomioi muotin valmistuksessa muottiin käytössä kohdistuvat voimat (8433)
toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti (8539)
etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot (8628)

Työn toteutus
Opiskelija
tekee pysty- tai vaakamuottitöitä yksin sekä ryhmässä (8432)

      

Muottityöt, 15 osp



Ammattitaitovaatimukset

Ennakointi ja valmistelu
Opiskelija
suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla (8605)
tekee materiaali- ja työmenekkilaskelmia (8604)
tekee piirustusten perusteella terästen katkaisulistan ja laskee betonin menekin (8424)
ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja teräsbetonirakenteen toiminnan 
pääperiaatteet (8423)
huomioi raudoituksen oikean sijainnin merkityksen (8422)
toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti (8539)
etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot (8628)

Työn toteutus
Opiskelija
tekee raudoitus- ja betonointitöitä (8421)
valmistaa ja asentaa raudoitteita ja raudoituselementtejä (8420)
vastaanottaa, siirtää ja työstää raudoitus- ja betonitöissä käytettäviä materiaaleja (8419)

    

Raudoitus ja betonointi, 15 osp



Ammattitaitovaatimukset

Ennakointi ja valmistelu
Opiskelija
suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla (8605)
tekee materiaali- ja työmenekkilaskelmia (8604)
valitsee materiaalit piirustusten perusteella (8413)
huomioi työssään materiaalien ominaisuudet sekä kosteuden ja ilmaston vaikutuksen niihin (8412)
huomioi hirsirakentamisen erityispiirteet ja painumisen aiheuttamat vaatimukset (8411)
huomioi työmaan muut urakoitsijat ja toimijat (8410)
toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti (8539)
etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot (8628)

Työn toteutus
Opiskelija
pystyttää pieniä hirsisiä rakennuksia tai rakenteen osia valmiiksi salvetuista ja varatuista 
hirsistä (8409)
huolehtii tapituksista, tukipulteista ja reittivarauksista piirustusten mukaan (8408)

      

Hirsirakentaminen, 15 osp



Ammattitaitovaatimukset

Ennakointi ja valmistelu
Opiskelija
suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla (8605)
tekee materiaali- ja työmenekkilaskelmia (8604)
valitsee materiaalit rakennuspiirustusten perusteella (8470)
huomioi työssään materiaalien ominaisuudet ja materiaalien yhteistoiminnan (8389)
huomioi palo- ja laatunormit (8388)
etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot (8628)

Työn toteutus
Opiskelija
tekee muurattavaan pintaan vaaka- ja pystyjaon (8387)
muuraa suunnitelmien mukaista rakennetta (8386)
vastaanottaa, siirtää ja työstää muuraustyössä käytettäviä materiaaleja (8385)
tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä (8618)
huolehtii työpintojen ja -ympäristön siisteydestä työn päätyttyä (8430)

         

Muuraus, 15 osp



Ammattitaitovaatimukset

Ennakointi ja valmistelu
Opiskelija
laatii työsuunnitelman piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla (8374)
laskee piirustusten pohjalta laatoitustyöhön tarvittavan materiaalin (8373)
tekee laatoitusmitoituksen leikkausmittoineen (8372)
suunnittelee saumajaon ja tekee laatoitussuunnitelman (8371)
suorittaa suunnitelmiin liittyvät mittaukset ja laskelmat (8370)
huomioi työssään materiaalien ominaisuudet (8435)
toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti (8539)
etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot (8628)

Työn toteutus
Opiskelija
arvioi laatoituspohjan oikaisun, tasoituksen ja vedeneristyksen tarpeen (8369)
tekee laatoitettavan pinnan kosteusmittaukset (8368)
tekee seinä- ja lattialaatoitustöitä sekä niihin liittyvät pohja- ja esikäsittelytyöt (8367)

     

Laatoitus, 15 osp



Ammattitaitovaatimukset

Ennakointi ja valmistelu
Opiskelija
suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla (8605)
tekee materiaali- ja työmenekkilaskelmia (8604)
kertoo rakennuselementin käyttötarkoituksen ja -ympäristön (8360)
toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti (8539)
etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot (8628)

Työn toteutus
Opiskelija
valmistaa rakennuselementtejä osana työryhmää (8359)
tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä (8618)
esittelee ja arvioi suullisesti omaa työtään ja oman työnsä laatua (8592)
noudattaa työaikoja (8651)

Työvälineet ja menetelmät

Rakennuselementtien valmistus, 15 osp



Ammattitaitovaatimukset

Ennakointi ja valmistelu
Opiskelija
tunnistaa tavanomaiset puu-, betoni, teräs- ja tilaelementtityypit (8339)
ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet, erilaiset kiinnitystarvikkeet ja tarvittavat 
tukirakenteet (8452)
tunnistaa erilaiset liitos- ja kiinnitystekniikat (8338)
huomioi myös työmaan muut urakoitsijat ja toimijat (8337)
toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti (8539)
valitsee asennustarvikkeet piirustusten perusteella (8336)
laskee materiaalien menekin piirustusten perusteella (8335)
etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot (8628)

Työn toteutus
Opiskelija
tekee valitusta materiaalista valmistettujen elementtien asennustöihin liittyviä töitä työryhmän 
jäsenenä (8334)

        

Elementtien asennus, 15 osp



Ammattitaitovaatimukset
Ennakointi ja valmistelu
Opiskelija
suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla (8605)
tekee materiaali- ja työmenekkilaskelmia (8604)
valitsee käytettävät materiaalit ja tuotteet piirustusten avulla (8309)
huomioi työssään materiaalien ominaisuudet ja materiaalien yhteistoiminnan (8389)
tunnistaa yleisimmät ohutlevytuotteet, niiden kiinnikkeet ja kiinnitysvälineet sekä tavanomaiset 
käyttökohteet (8308)
toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti (8539)
etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot (8628)
Työn toteutus
Opiskelija
asentaa ohutlevystä valmistettuja orsia ja profiililevyjä (8307)
asentaa ohutlevystä valmistetut runko- ja pintakasetit (8306)
listoittaa kasettiseinissä esiintyvät aukot, ovet ja ikkunat valmiilla listoilla (8305)
tekee töihin liittyvät mittaustyöt (8304)
vastaanottaa, siirtää ja työstää teräsohutlevyrakentamisessa käytettäviä materiaaleja (8303)

    

Teräsohutlevyrakentaminen, 15 osp



Ammattitaitovaatimukset

Ennakointi ja valmistelu
Opiskelija
suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla (8605)
tekee materiaali- ja työmenekkilaskelmia (8604)
toimii yhteistyössä korjausrakentamisen eri osapuolien kanssa (8300)
huomioi työssään materiaalien ominaisuudet ja rakenteiden toiminnan pääperiaatteet (8525)
tietää vanhoista materiaaleista aiheutuvat työturvallisuusriskit, kuten asbesti, homeet ja pölyt (8299)
toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti (8539)
tunnistaa aistinvaraisesti yleisimmät rakenteiden kosteusvauriot ja tietää niiden 
purkamisohjeet (8298)
tunnistaa betonirakenteen vaurioita ja tietää miten niitä korjataan (8297)
tunnistaa puurakenteen yleisimmät kosteusvauriot ja niiden syntymisen syyt (8296)
tunnistaa vanhoja rakenteita ja niiden toimintaperiaatteita (8295)
kertoo korjausrakentamiseen käytettävien materiaalien erosta tavanomaiseen 
rakennusmateriaaliin (8294)
etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot (8628)

Korjausrakentaminen, 30 osp



Ammattitaitovaatimukset

Ennakointi ja valmistelu
Opiskelija
suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla (8605)
lukee suunnitelmista purkukohteen paikan (8274)
tunnistaa vanhoista materiaaleista ja rakenteista aiheutuvat työturvallisuusriskit (8273)
tunnistaa fysikaaliset, kemialliset ja biologiset riskitekijät purkutyössä (8272)
toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti (8539)
kertoo purkutöihin liittyviä keskeisiä käsitteitä (8271)
kertoo purkujätteiden käsittelytavoista (8270)
kertoo purkumateriaalien uusiokäyttö- ja kierrätysmahdollisuuksista (8269)
tunnistaa purkutöihin liittyviä yleisimpiä vaarallisia jätteitä ja niiden purkamisohjeet (8268)
tunnistaa purettavat materiaalit ja tietää niiden purkamisohjeet (8267)
etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedotteista tarvittavat tiedot (8266)

Työn toteutus
Opiskelija

    

Purkutyöt, 15 osp
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	Ammattitaitovaatimukset��Ennakointi ja valmistelu�Opiskelija�suunnittelee oman työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla (8639)�lukee rakennuspiirustuksia ja tekee työhönsä liittyviä materiaalilaskelmia (8638)�huomioi työssään materiaalien ominaisuudet ja erilaisten perustusrakenteiden toiminnan pääperiaatteet (8637)�tunnistaa rakennustyössä käytettävät materiaalit ja niiden käyttökohteet (8636)�tunnistaa yleisimmät maalajit ja niiden vaikutuksen perustustyöhön (8635)�kertoo rakennustyömaan eri vaiheet ja työmaan organisaation muodostumisen (8634)�huomioi rakentamisen laatuvaatimukset (8633)�kertoo miten rakennustyötä ohjaava lainsäädäntö vaikuttaa omaan työhön (8632)�huomioi maa-aineksen tiivistämisen merkityksen perustustyössä (8631)�huomioi pakkasen ja roudan merkityksen perustustyössä (8630)�huomioi vedenhallinnan perustustöissä (8629)�etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot (8628)��Työn toteutus�Opiskelija�vastaanottaa, varastoi ja suojaa perustustöissä tarvittavia materiaaleja työmaasuunnitelman mukaan (8627)�tekee rakennuksen perustuksiin liittyviä täyttö-, tiivistys-, salaoja-, viemäri-, lämmöneristys- tai vedeneristystöitä (8626)�asentaa tarvittaessa radonkermin perustukseen huomioiden eri perustusmateriaalien vaatimukset (8625)�toimii avustajana kaivuvaiheessa (8624)�huolehtii väliaikaisten LVIS-asennusten kunnosta sekä avustaa LVIS-asennustöissä (8623)�tekee perustuksiin liittyviä anturoiden muotti-, raudoitus-, betonointi-, -purku- ja jälkihoitotöitä (8622)�muuraa perustusharkkoja valmiiden johteiden mukaisesti (8621)�asentaa perustuselementtejä tai tekee perustusten harkkomuurauksia (8620)�toimii rakennustyömaan muuttuvissa olosuhteissa (8619)�tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä (8618)�noudattaa työaikoja (8651)��Työvälineet ja -menetelmät�Opiskelija�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 (8616)��Turvallisuus ja ympäristö�Opiskelija�käyttää henkilökohtaisia suojaimia (8644)�työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät (8615)�osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta (8614)�auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa (8613)�havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat (8612)�työskentelee ergonomisesti (8611)�työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta (8610)�lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä (8609)�vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään (8608)�huomioi betonin syövyttävyyden työskentelyssään (8607)�toimii kaivoissa ja kaivannoissa turvallisesti huomioiden sortumavaaran ja mahdollisen happikadon tai kaasuvaaran (8606)�varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet (8641)�varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista (8640)�
	Ammattitaitovaatimukset��Ennakointi ja valmistelu�Opiskelija�suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla (8605)�tekee materiaali- ja työmenekkilaskelmia (8604)�tiedostaa työssään materiaalien ominaisuudet ja materiaalien yhteistoiminnan (8603)�tiedostaa rakenteen toiminnan pääperiaatteet ja olosuhteiden vaikutuksen materiaalin toimintaan (8602)�ymmärtää rakenteiden kosteusteknisen toiminnan pääperiaatteet (8601)�ottaa työssään huomioon LVIS-järjestelmät (8600)�tiedostaa perustustyön vaikutuksen muuhun rakennustyöhön (8599)�etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot (8628)��Työn toteutus�Opiskelija�tekee runkorakentamiseen liittyviä mittauksia käyttäen perusmittavälineitä (8598)�tekee ulko- ja väliseinärunkoja eristystöineen suunnitelmien ja ohjeiden mukaan (8597)�tekee vesikaton runko- ja eristystöitä suunnitelmien ja ohjeiden mukaan (8596)�vastaanottaa, siirtää ja työstää yleisesti runkotöissä käytettäviä ja rakennusmääräykset täyttäviä materiaaleja (8595)�asentaa harjakattokaiteet (8594)�asentaa holvireunakaiteet (8593)�esittelee ja arvioi suullisesti omaa työtään ja oman työnsä laatua (8592)�tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä (8618)�noudattaa työaikoja (8651)��Työvälineet ja -menetelmät�Opiskelija�käyttää mittanauhaa, vesivaakaa ja tasolaseria. (8591)�tarkistaa mittalaitteiden toiminnan (8590)�käyttää runkotöiden vaatimia tavallisia työkaluja (8589)�pystyttää kaksi metriä korkean telineen (8588)�käyttää henkilönostinta (8587)�käyttää nosturin ohjausmerkkejä (8586)�tuntee taakan sidonnan perusasiat (8585)�varmistaa työkalujen ja materiaalien turvallisuuden (8584)��Turvallisuus ja ympäristö�Opiskelija�käyttää henkilökohtaisia suojaimia (8644)�työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät (8615)�osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta (8614)�auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa (8613)�havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat (8612)�työskentelee ergonomisesti (8611)�työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta (8610)�lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä (8609)�vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään (8608)�varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet (8641)�varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista (8640)�
	Ammattitaitovaatimukset��Ennakointi ja valmistelu�Opiskelija�suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla (8605)�tekee materiaali- ja työmenekkilaskelmia (8604)�valitsee käytettävät materiaalit piirustusten perusteella (8495)�huomioi työssään materiaalien ominaisuudet ja materiaalien yhteistoiminnan sekä pintarakenteen edellyttämät vaatimukset (8494)�toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti (8539)�etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot (8628)��Työn toteutus�Opiskelija�tekee sisävalmistusvaiheen töitä (8493)�tekee sisäseinien ja -kattojen levytystöitä tai sisäseinien ja kattojen panelointitöitä (8492)�tekee lauta- tai laminaattilattiatöitä listoituksineen (8491)�tekee väliovien asennusta listoituksineen (8490)�tekee sisävalmistusvaiheen töihin liittyvät mittaustyöt (8489)�vastaanottaa, siirtää ja työstää sisävalmistusvaiheessa käytettäviä materiaaleja (8488)�tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä (8618)�esittelee ja arvioi suullisesti omaa työtään ja oman työnsä laatua (8592)�huolehtii rakenteiden sisään jäävien osien puhdistuksesta (8487)�noudattaa työaikoja (8651)��Työvälineet ja -menetelmät�Opiskelija�käyttää sisävalmistusvaihetöiden vaatimia tavallisia työkaluja (8486)�varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden (8543)��Turvallisuus ja ympäristö�Opiskelija�käyttää henkilökohtaisia suojaimia (8644)�työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät (8615)�osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta (8614)�auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa (8613)�havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat (8612)�työskentelee ergonomisesti (8611)�työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta (8610)�lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä (8609)�vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään (8608)�huolehtii pölyn- ja melunhallinnasta (8561)�pitää työympäristönsä puhtaana ja lattiat vapaana esteistä sekä haitoista (8485)�varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet (8641)�varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista (8640)�
	Ammattitaitovaatimukset��Ennakointi ja valmistelu�Opiskelija�suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla (8605)�tekee materiaali- ja työmenekkilaskelmia (8604)�lukee ikkunoiden, ovien, ikkunaelementtien sekä lasielementtijärjestelmien työpiirustuksia (8484)�valitsee asennettavan oven ja ikkunan työpiirustuksen ja ikkunaluettelon avulla (8483)�toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti (8539)�huomioi työssään materiaalien ominaisuudet sekä rakenteiden toiminnan periaatteet (8482)�etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot (8628)��Työn toteutus�Opiskelija�tekee ikkunoiden ja ovien asennustöitä (8481)�asentaa laseja tai lasielementtejä puu- tai teräsrakenteisiin (8480)�asentaa lasielementtijärjestelmän osia työryhmän jäsenenä (8479)�vastaanottaa, varastoi ja suojata ikkunatöihin tarvittavia materiaaleja (8478)�tekee työkohteen järjestelyjä sekä purku-, suojaus- ja tukemistöitä (8477)�tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä (8618)�esittelee ja arvioi suullisesti omaa työtään ja oman työnsä laatua (8592)�noudattaa työaikoja (8651)��Työvälineet ja -menetelmät�Opiskelija�työstää lasia ja pleksiä (8476)�tekee pienimuotoisia maalauskorjauksia (8475)�vaihtaa rikkoutuneen ikkunaruudun (8474)�käyttää ovi- ja ikkunatöiden vaatimia tavallisia työkaluja (8473)�varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden (8543)��Turvallisuus ja ympäristö�Opiskelija�käyttää henkilökohtaisia suojaimia (8644)�työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät (8615)�osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta (8614)�auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa (8613)�havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat (8612)�työskentelee ergonomisesti (8611)�työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta (8610)�lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä (8609)�vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään (8608)�huomioi asukkaiden turvallisuuden ja työn siisteyden merkityksen (8472)�varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet (8641)�varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista (8640)�
	Ammattitaitovaatimukset��Ennakoivat ja valmistelevat työt�Opiskelija�suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla (8605)�tekeemateriaali- ja työmenekkilaskelmia (8471)�valitsee materiaalit rakennuspiirustusten perusteella (8470)�huomioi työssään materiaalien ominaisuudet, erilaiset kiinnitystarvikkeet ja tarvittavat tukirakenteet (8469)�huomioi tuuletuksen merkityksen ulkoverhousrakenteessa (8468)�toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti (8539)�etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot (8628)��Ulkoverhoustyön toteuttaminen�Opiskelija�tekee ulkoverhoustöitä valitulla materiaalilla tuulensuojasta valmiiseen pintaan asti (8467)�asentaa pieneläinesteet tai verkot (8466)�vastaanottaa, siirtää ja työstää työssään käytettäviä materiaaleja (8465)�tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä (8618)�esittelee ja arvioi suullisesti omaa työtään ja oman työnsä laatua (8592)�huolehtii rakenteiden sisään jäävien osien puhdistuksesta (8487)�noudattaa työaikoja (8651)��Työkalujen ja menetelmien hallinta�Opiskelija�käyttää ulkoverhous- ja kattotöiden vaatimia tavallisia työkaluja (8464)�varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden (8543)��Turvallisuus ja ympäristön huomioiminen�Opiskelija�käyttää henkilökohtaisia suojaimia (8644)�työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät (8615)�osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta (8614)�auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa (8613)�havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat (8612)�työskentelee ergonomisesti (8611)�työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta (8610)�lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä (8609)�vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään (8608)�varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet (8641)�varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista (8640)�
	Ammattitaitovaatimukset��Ennakointi ja valmistelu�Opiskelija�suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla (8605)�tekee materiaali- ja työmenekkilaskelmia (8604)�lukee telinesuunnitelmista telinetyypin, kulkutiet ja työskentelytasot (8463)�tunnistaa erilaisia telinetyyppejä ja niiden ominaisuuksia (8462)�hyödyntää tietämystään telinetöiden säädöksistä työssään (8461)�toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti (8539)�huomioi tuulen vaikutuksen telineisiin ja telineillä työskentelyyn (8460)�etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot (8628)��Työn toteutus�Opiskelija�tekee työmaalla tarvittavia teline-, kulkutie-, kaide- ja suojaustöitä (8459)�vastaanottaa ja siirtää telinetöissä käytettäviä materiaaleja (8458)�pystyttää erilaisia telineitä työryhmän jäsenenä (8457)�purkaa erilaisia telineitä työryhmän jäsenenä (8456)�varastoi telineiden osia työmaalla (8455)�asentaa kulkuteitä, kaiteita ja suojauksia (8454)�tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä (8618)�esittelee ja arvioi suullisesti omaa työtään ja oman työnsä laatua (8592)�noudattaa työaikoja (8651)��Työvälineet ja -menetelmät�Opiskelija�käyttää telinetöiden vaatimia tavallisia työkaluja (8453)�varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden (8543)��Turvallisuus ja ympäristö�Opiskelija�käyttää henkilökohtaisia suojaimia (8644)�työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät (8615)�osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta (8614)�auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa (8613)�havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat (8612)�työskentelee ergonomisesti (8611)�työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta (8610)�lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä (8609)�vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään (8608)�varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet (8641)�varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista (8640)�
	Ammattitaitovaatimukset��Ennakointi ja valmistelu�Opiskelija�suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla (8605)�tekee materiaali- ja työmenekkilaskelmia (8604)�ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet, erilaiset kiinnitystarvikkeet ja tarvittavat tukirakenteet (8452)�huomioi sääolosuhteet ja tuulen vaikutuksen kattotöissä (8451)�huomioi tuuletuksen merkityksen kattorakenteissa (8450)�etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot (8628)��Työn toteutus�Opiskelija�asentaa kattotyön toteuttamiseksi vaadittavat kaiteet (8449)�asentaa aluskatteen (8448)�asentaa kattoruoteet (8447)�tekee vesikattojen pinnoitukset tiilellä, profiilipellillä, bitumikermillä tai palahuovalla valmistajan ohjeiden mukaisesti (8446)�asentaa otsalaudoituksen (8445)�asentaa kattoturvatuotteita (8444)�toteuttaa kattoon vaadittavat jiirit, harjat ja läpiviennit (8443)�huomioi kattorakenteet niiden päällä liikkuessaan (8442)�tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä (8618)�esittelee ja arvioi suullisesti omaa työtään ja oman työnsä laatua (8592)�noudattaa työaikoja (8651)��Työvälineet ja -menetelmät�Opiskelija�käyttää kattotöiden vaatimia tavallisia työkaluja (8441)�käyttää turvavaljaita (8440)�huolehtii työvälineiden ja materiaalien turvallisuudesta (8439)��Turvallisuus ja ympäristö�Opiskelija�käyttää henkilökohtaisia suojaimia (8644)�työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät (8615)�osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta (8614)�auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa (8613)�havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat (8612)�työskentelee ergonomisesti (8611)�työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta (8610)�lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä (8609)�vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään (8608)�varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet (8641)�varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista (8640)�
	Ammattitaitovaatimukset��Ennakointi ja valmistelu�Opiskelija�suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla (8605)�tekee materiaali- ja työmenekkilaskelmia (8604)�lukee piirustuksista rakenteen mitat varauksineen (8438)�laskee piirustusten pohjalta muottityöhön tarvittavan materiaalin (8437)�tunnistaa yleisimmät muottirakenteet ja järjestelmät sekä niiden pääasialliset käyttökohteet (8436)�huomioi työssään materiaalien ominaisuudet (8435)�huomioi erityyppisiin betonointeihin vaadittavan muotin rakenteen, sidonnan ja tuennan (8434)�huomioi muotin valmistuksessa muottiin käytössä kohdistuvat voimat (8433)�toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti (8539)�etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot (8628)��Työn toteutus�Opiskelija�tekee pysty- tai vaakamuottitöitä yksin sekä ryhmässä (8432)�vastaanottaa, siirtää ja työstää muottitöihin käytettäviä materiaaleja (8431)�tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä (8618)�huolehtii työpintojen ja -ympäristön siisteydestä työn päätyttyä (8430)�esittelee ja arvioi suullisesti omaa työtään ja oman työnsä laatua (8592)�noudattaa työaikoja (8651)��Työvälineet ja -menetelmät�Opiskelija�käyttää muottitöiden vaatimia tavallisia työkaluja (8429)�tekee muottityöhön liittyviä mittaustöitä (8428)�tekee muotteja (8427)�purkaa muotteja (8426)�huolehtii työvälineiden puhdistuksesta työn päätyttyä (8425)��Turvallisuus ja ympäristö�Opiskelija�käyttää henkilökohtaisia suojaimia (8644)�työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät (8615)�osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta (8614)�auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa (8613)�havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat (8612)�työskentelee ergonomisesti (8611)�työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta (8610)�lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä (8609)�vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään (8608)�varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet (8641)�varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista (8640)�
	Ammattitaitovaatimukset��Ennakointi ja valmistelu�Opiskelija�suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla (8605)�tekee materiaali- ja työmenekkilaskelmia (8604)�tekee piirustusten perusteella terästen katkaisulistan ja laskee betonin menekin (8424)�ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja teräsbetonirakenteen toiminnan pääperiaatteet (8423)�huomioi raudoituksen oikean sijainnin merkityksen (8422)�toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti (8539)�etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot (8628)��Työn toteutus�Opiskelija�tekee raudoitus- ja betonointitöitä (8421)�valmistaa ja asentaa raudoitteita ja raudoituselementtejä (8420)�vastaanottaa, siirtää ja työstää raudoitus- ja betonitöissä käytettäviä materiaaleja (8419)�tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä (8618)�huolehtii työpintojen ja -ympäristön siisteydestä työn päätyttyä (8430)�esittelee ja arvioi suullisesti omaa työtään ja oman työnsä laatua (8592)�noudattaa työaikoja (8651)��Työvälineet ja -menetelmät�Opiskelija�käyttää raudoitus- ja betonitöiden vaatimia tavallisia työkaluja (8418)�käyttää turvallisesti rakennustyömaan normaaleja työkaluja (8417)�käyttää teräksentaivutinta, katkaisulaitetta ja tärysauvaa (8416)�huolehtii työvälineiden puhdistuksesta työn päätyttyä (8425)��Turvallisuus ja ympäristö�Opiskelija�käyttää henkilökohtaisia suojaimia (8644)�työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät (8615)�osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta (8614)�auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa (8613)�havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat (8612)�työskentelee ergonomisesti (8611)�työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta (8610)�lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä (8609)�vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään (8608)�huomioi syövyttävyyden betonin käsittelyssä (8415)�huomioi tartuntaterästen päiden suojauksen suojaus- tai varoitustulpilla (8414)�varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet (8641)�varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista (8640)�
	Ammattitaitovaatimukset��Ennakointi ja valmistelu�Opiskelija�suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla (8605)�tekee materiaali- ja työmenekkilaskelmia (8604)�valitsee materiaalit piirustusten perusteella (8413)�huomioi työssään materiaalien ominaisuudet sekä kosteuden ja ilmaston vaikutuksen niihin (8412)�huomioi hirsirakentamisen erityispiirteet ja painumisen aiheuttamat vaatimukset (8411)�huomioi työmaan muut urakoitsijat ja toimijat (8410)�toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti (8539)�etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot (8628)��Työn toteutus�Opiskelija�pystyttää pieniä hirsisiä rakennuksia tai rakenteen osia valmiiksi salvetuista ja varatuista hirsistä (8409)�huolehtii tapituksista, tukipulteista ja reittivarauksista piirustusten mukaan (8408)�vastaanottaa, siirtää ja työstää hirsirakentamisessa käytettäviä materiaaleja (8407)�tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä (8618)�esittelee ja arvioi suullisesti omaa työtään ja oman työnsä laatua (8592)�noudattaa työaikoja (8651)��Työvälineet ja -menetelmät�Opiskelija�tekee hirsirakentamiseen liittyviä mittaustöitä (8406)�mittaa hirsikehikon suorakulmaisuuden ja pystysuoruuden (8405)�käyttää hirsirakentamisen tavallisia työkaluja (8404)��Turvallisuus ja ympäristö�Opiskelija�käyttää henkilökohtaisia suojaimia (8644)�työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät (8615)�osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta (8614)�auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa (8613)�havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat (8612)�työskentelee ergonomisesti (8611)�työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta (8610)�lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä (8609)�vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään (8608)�varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet (8641)�varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista (8640)�
	Ammattitaitovaatimukset��Ennakointi ja valmistelu�Opiskelija�suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla (8605)�tekee materiaali- ja työmenekkilaskelmia (8604)�valitsee materiaalit rakennuspiirustusten perusteella (8470)�huomioi työssään materiaalien ominaisuudet ja materiaalien yhteistoiminnan (8389)�huomioi palo- ja laatunormit (8388)�etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot (8628)��Työn toteutus�Opiskelija�tekee muurattavaan pintaan vaaka- ja pystyjaon (8387)�muuraa suunnitelmien mukaista rakennetta (8386)�vastaanottaa, siirtää ja työstää muuraustyössä käytettäviä materiaaleja (8385)�tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä (8618)�huolehtii työpintojen ja -ympäristön siisteydestä työn päätyttyä (8430)�esittelee ja arvioi suullisesti omaa työtään ja oman työnsä laatua (8592)�noudattaa työaikoja (8651)��Työvälineet ja -menetelmät�Opiskelija�käyttää muuraustöiden vaatimia tavallisia työkaluja (8384)�laskee tiilien korkeusjaon (8383)�käyttää muurausohjureita (8382)�varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden (8543)�huolehtii työvälineiden puhdistuksesta työn päätyttyä (8425)��Turvallisuus ja ympäristö�Opiskelija�käyttää henkilökohtaisia suojaimia (8644)�työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät (8615)�osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta (8614)�auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa (8613)�havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat (8612)�työskentelee ergonomisesti (8611)�työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta (8610)�lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä (8609)�vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään (8608)�varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet (8641)�varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista (8640)�
	Ammattitaitovaatimukset��Ennakointi ja valmistelu�Opiskelija�laatii työsuunnitelman piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla (8374)�laskee piirustusten pohjalta laatoitustyöhön tarvittavan materiaalin (8373)�tekee laatoitusmitoituksen leikkausmittoineen (8372)�suunnittelee saumajaon ja tekee laatoitussuunnitelman (8371)�suorittaa suunnitelmiin liittyvät mittaukset ja laskelmat (8370)�huomioi työssään materiaalien ominaisuudet (8435)�toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti (8539)�etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot (8628)��Työn toteutus�Opiskelija�arvioi laatoituspohjan oikaisun, tasoituksen ja vedeneristyksen tarpeen (8369)�tekee laatoitettavan pinnan kosteusmittaukset (8368)�tekee seinä- ja lattialaatoitustöitä sekä niihin liittyvät pohja- ja esikäsittelytyöt (8367)�työstää laattoja ja käsittelee käytettäviä materiaaleja (8366)�tekee työkohteeseen liittyvät järjestely- ja viimeistelytyöt (8365)�huolehtii työpintojen ja -ympäristön siisteydestä työn päätyttyä (8430)�tekee valmiin työn laadunvarmistusmittaukset ja arvioi suullisesti oman työnsä laatua (8364)�noudattaa työaikoja (8651)��Työvälineet ja -menetelmät�Opiskelija�käyttää laatoitustyön vaatimia tavallisia työkaluja (8363)�tekee liikuntasaumat ja tiivistykset elastisilla massoilla (8362)�valmistelee tarvittavat laastit käyttökuntoon (8361)�varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden (8543)�huolehtii työvälineiden puhdistuksesta työn päätyttyä (8425)��Turvallisuus ja ympäristö�Opiskelija�käyttää henkilökohtaisia suojaimia (8644)�työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät (8615)�osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta (8614)�auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa (8613)�havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat (8612)�työskentelee ergonomisesti (8611)�työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta (8610)�lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä (8609)�vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään (8608)�varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet (8641)�varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista (8640)�
	Ammattitaitovaatimukset��Ennakointi ja valmistelu�Opiskelija�suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla (8605)�tekee materiaali- ja työmenekkilaskelmia (8604)�kertoo rakennuselementin käyttötarkoituksen ja -ympäristön (8360)�toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti (8539)�etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot (8628)��Työn toteutus�Opiskelija�valmistaa rakennuselementtejä osana työryhmää (8359)�tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä (8618)�esittelee ja arvioi suullisesti omaa työtään ja oman työnsä laatua (8592)�noudattaa työaikoja (8651)��Työvälineet ja menetelmät�Opiskelija�käyttää valmistustyön vaatimia tavanomaisia työkaluja (8358)�huolehtii työvälineiden ja materiaalien turvallisuudesta (8439)��Turvallisuus ja ympäristö�Opiskelija�käyttää henkilökohtaisia suojaimia (8644)�työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät (8615)�osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta (8357)�auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa (8613)�havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat (8612)�työskentelee ergonomisesti (8611)�työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta (8610)�lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä (8609)�vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään (8608)�varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet (8641)�varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista (8640)�
	Ammattitaitovaatimukset��Ennakointi ja valmistelu�Opiskelija�tunnistaa tavanomaiset puu-, betoni, teräs- ja tilaelementtityypit (8339)�ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet, erilaiset kiinnitystarvikkeet ja tarvittavat tukirakenteet (8452)�tunnistaa erilaiset liitos- ja kiinnitystekniikat (8338)�huomioi myös työmaan muut urakoitsijat ja toimijat (8337)�toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti (8539)�valitsee asennustarvikkeet piirustusten perusteella (8336)�laskee materiaalien menekin piirustusten perusteella (8335)�etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot (8628)��Työn toteutus�Opiskelija�tekee valitusta materiaalista valmistettujen elementtien asennustöihin liittyviä töitä työryhmän jäsenenä (8334)�vastaanottaa, varastoi ja suojaa elementtejä sään vaikutukselta ohjeiden mukaan (8333)�tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä työryhmän jäsenenä (8332)�esittelee ja arvioi suullisesti omaa työtään ja oman työnsä laatua (8592)�noudattaa työaikoja (8651)��Työvälineet ja -menetelmät�Opiskelija�käyttää elementtien siirto- ja nostoapuvälineitä turvallisuusmääräysten ja ohjeiden mukaisesti (8331)�tekee elementtiasennukseen liittyviä mittauksia (8330)�käyttää nosturin ohjausmerkkejä (8586)�pitää yhteyttä radiopuhelimella nosturinkuljettajaan (8329)�käyttää työssään tarvittavia tavanomaisia käsityökaluja (8328)�varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden (8543)��Turvallisuus ja ympäristö�Opiskelija�käyttää henkilökohtaisia suojaimia (8644)�työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät (8615)�osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta (8614)�auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa (8613)�havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat (8612)�työskentelee ergonomisesti (8611)�työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta (8610)�lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä (8609)�vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään (8608)�noudattaa elementtiasennuksen turvallisuusmääräyksiä ja –ohjeita (8327)�varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet (8641)�varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista (8640)�
	Ammattitaitovaatimukset�Ennakointi ja valmistelu�Opiskelija�suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla (8605)�tekee materiaali- ja työmenekkilaskelmia (8604)�valitsee käytettävät materiaalit ja tuotteet piirustusten avulla (8309)�huomioi työssään materiaalien ominaisuudet ja materiaalien yhteistoiminnan (8389)�tunnistaa yleisimmät ohutlevytuotteet, niiden kiinnikkeet ja kiinnitysvälineet sekä tavanomaiset käyttökohteet (8308)�toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti (8539)�etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot (8628)�Työn toteutus�Opiskelija�asentaa ohutlevystä valmistettuja orsia ja profiililevyjä (8307)�asentaa ohutlevystä valmistetut runko- ja pintakasetit (8306)�listoittaa kasettiseinissä esiintyvät aukot, ovet ja ikkunat valmiilla listoilla (8305)�tekee töihin liittyvät mittaustyöt (8304)�vastaanottaa, siirtää ja työstää teräsohutlevyrakentamisessa käytettäviä materiaaleja (8303)�tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä (8618)�esittelee ja arvioi suullisesti omaa työtään ja oman työnsä laatua (8592)�noudattaa työaikoja (8651)�Työvälineet ja -menetelmät�Opiskelija�käyttää teräsohutlevytöiden vaatimia tavallisia työkaluja (8302)�käyttää tuotteiden kiinnitystyössä erityyppisiä laitteita ja asennustyövälineitä tuotteen ja alustan mukaan (8301)�varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden (8543)�Turvallisuus ja ympäristö�Opiskelija�käyttää henkilökohtaisia suojaimia (8644)�työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät (8615)�osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta (8614)�auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa (8613)�havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat (8612)�työskentelee ergonomisesti (8611)�työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta (8610)�lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä (8609)�vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään (8608)�varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet (8641)�varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista (8640)�
	Ammattitaitovaatimukset��Ennakointi ja valmistelu�Opiskelija�suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla (8605)�tekee materiaali- ja työmenekkilaskelmia (8604)�toimii yhteistyössä korjausrakentamisen eri osapuolien kanssa (8300)�huomioi työssään materiaalien ominaisuudet ja rakenteiden toiminnan pääperiaatteet (8525)�tietää vanhoista materiaaleista aiheutuvat työturvallisuusriskit, kuten asbesti, homeet ja pölyt (8299)�toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti (8539)�tunnistaa aistinvaraisesti yleisimmät rakenteiden kosteusvauriot ja tietää niiden purkamisohjeet (8298)�tunnistaa betonirakenteen vaurioita ja tietää miten niitä korjataan (8297)�tunnistaa puurakenteen yleisimmät kosteusvauriot ja niiden syntymisen syyt (8296)�tunnistaa vanhoja rakenteita ja niiden toimintaperiaatteita (8295)�kertoo korjausrakentamiseen käytettävien materiaalien erosta tavanomaiseen rakennusmateriaaliin (8294)�etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot (8628)��Työn toteutus�Opiskelija�huomioi vanhat rakenteet ja olemassa olevat LVIS-järjestelmät korjaustyössä (8293)�huomioi käytöksensä, siisteyden ja turvallisuuden asiakkaan tiloissa toimiessaan (8292)�huomioi asiakkaan toiveet ja tarpeet korjaustyössä (8291)�tekee korjausrakentamiseen liittyviä tukemis-, suojaus- ja vahvistustöitä (8290)�tekee korjausrakentamiseen liittyviä mittaustöitä perusmittavälineillä (8289)�tekee korjausrakentamiseen liittyviä muotti-, raudoitus- ja betonointitöitä (8288)�tekee lattioiden oikaisuvaluja (8287)�etsii ja poistaa rakenteen vaurion aiheuttajan (8286)�korjaa rakenteeseen syntyneet vauriot (8285)�tekee kivirakenteisten pintojen paikkaustöitä (8284)�tekee pienimuotoista korjausmaalausta ja tapetointia (8283)�kunnioittaa ja säilyttää vanhoja rakenteita mahdollisuuksien mukaan (8282)�käyttää mahdollisuuksien mukaan uudelleen vanhojen rakenteita, osia ja materiaaleja (8281)�vastaanottaa, varastoi ja suojaa korjausrakentamistöissä tarvittavia materiaaleja (8280)�varastoi ja suojaa uudelleen käytettävät materiaalit (8279)�tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä (8618)�esittelee ja arvioi suullisesti omaa työtään ja oman työnsä laatua (8592)�noudattaa työaikoja (8651)��Työvälineet ja menetelmät�Opiskelija�käyttää turvallisesti korjausrakennustyömaan tavanomaisia työkaluja (8278)�käyttää korjausrakentamiseen liittyviä mittavälineitä (8277)�varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden (8543)�huolehtii työvälineiden puhdistuksesta työn päätyttyä (8425)�huolehtii työympäristön siisteydestä työn päätyttyä (8276)��Turvallisuus ja ympäristö�Opiskelija�käyttää henkilökohtaisia suojaimia (8644)�työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät (8615)�osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta (8614)�auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa (8613)�havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat (8612)�työskentelee ergonomisesti (8611)�työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta (8610)�lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä (8609)�vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään (8608)�huolehtii pölyn- ja melunhallinnasta (8561)�huomioi rakennuksen käyttäjien turvallisuuden korjausrakennustyömaalla (8275)�varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet (8641)�varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista (8640)�
	Ammattitaitovaatimukset��Ennakointi ja valmistelu�Opiskelija�suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla (8605)�lukee suunnitelmista purkukohteen paikan (8274)�tunnistaa vanhoista materiaaleista ja rakenteista aiheutuvat työturvallisuusriskit (8273)�tunnistaa fysikaaliset, kemialliset ja biologiset riskitekijät purkutyössä (8272)�toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti (8539)�kertoo purkutöihin liittyviä keskeisiä käsitteitä (8271)�kertoo purkujätteiden käsittelytavoista (8270)�kertoo purkumateriaalien uusiokäyttö- ja kierrätysmahdollisuuksista (8269)�tunnistaa purkutöihin liittyviä yleisimpiä vaarallisia jätteitä ja niiden purkamisohjeet (8268)�tunnistaa purettavat materiaalit ja tietää niiden purkamisohjeet (8267)�etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedotteista tarvittavat tiedot (8266)��Työn toteutus�Opiskelija�suojaa purettavan kohteen ympäristön asianmukaisesti (8265)�huomioi asiakkaan tiloissa tapahtuvassa purkutyössä siisteyden ja turvallisuuden (8264)�purkaa suunnitelman mukaisia rakenteita (8263)�irrottaa vesikalusteet mahdollisuuksien mukaan niitä vaurioittamatta (8262)�purkaa ikkunoita ja ovia mahdollisuuksien mukaan niitä vaurioittamatta (8261)�purkaa suunnitelman mukaisia LVIS-järjestelmän osia uusiokäyttömahdollisuudet huomioiden (8260)�huomioi purkamisessa säästettävät tai uusiokäytettävät materiaalit, osat ja laitteet (8259)�lajittelee ja käsittelee purkujätteet niille osoitettuihin paikkoihin (8258)�varastoi uudelleen käytettävät materiaalit, osat ja kalusteet (8257)�tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä (8618)�esittelee ja arvioi suullisesti omaa työtään ja oman työnsä laatua (8592)�noudattaa työaikoja (8651)��Työvälineet ja menetelmät�Opiskelija�käyttää turvallisesti purkutyömaan tavanomaisia työkaluja (8256)�varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden (8543)�huolehtii työvälineiden puhdistuksesta työn päätyttyä (8425)�huolehtii työympäristön siisteydestä työn päätyttyä (8276)��Turvallisuus ja ympäristö�Opiskelija�käyttää henkilökohtaisia suojaimia (8644)�työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät (8615)�osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta (8614)�auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa (8613)�havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat (8612)�havaitsee ja tunnistaa purkutyöstä ympäristölle ja sivullisille aiheutuvat vaarat (8255)�työskentelee ergonomisesti (8611)�työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta (8610)�lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä (8609)�vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään (8608)�huolehtii pölyn- ja melunhallinnasta (8561)�varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet (8641)�varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista (8640)�

