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Puuteollisuuden tutkinnot uudistuvat

Puualan perustutkintoon tulee neljä osaamisalaa:

• Levyteollisuus

• Sahateollisuus

• Puurakenneteollisuus

• Puusepänteollisuus

• Tutkintojen uudistamiseen asetettiin työryhmä

• Työryhmään kuului neljä oppilaitosta, jotka kukin vastasivat yhdestä 

osaamisalasta

• Ammattiopisto Lappia vastasi puurakentamisen osaamisalasta

• Uudet tutkinnot tulevat voimaan perustutkintojen osalta 1.8.2018 ja 

ammattitutkintojen osalta 1.1.2019



Tutkinnon muodostuminen

Tutkinto koostuu seuraavasti:

• yksi pakollinen tutkinnon osa, 45 osp.

• osaamisalan valinnainen tutkinnon osa, 40 osp.

• kolme syventävää valinnaista tutkinnon osaa, yht. 60 osp.

• yhteiset tutkinnon osat, 35 osp.

• koko tutkinto on 180 osp.



Tutkinnon muodostuminen

Pakollinen tutkinnon osa:

• Puutuotevalmistuksessa toimiminen

• Yhteinen osa puusepän teollisuuden osaamisalan kanssa

• Sisältönä mm. materiaalitekniikka, puuteollisuuden 

työkoneiden  ja –laitteiden käyttö ja valmistustekniikat



Tutkinnon muodostuminen

Suuntautumisvaihtoehdot (valitaan yksi):

• Rakennepuulevyjen (CLT/LVL) valmistaminen

• Hirsirakenteiden valmistaminen

• Puutaloelementtien valmistaminen



Tutkinnon muodostuminen

Valinnaiset tutkinnon osat:
(valitaan kolme seuraavista)

• Puuelementtien varusteleminen

• Tilaelementtirunkojen kokoaminen

• Ikkunoiden ja ovien asentaminen

• 3D-mallintaminen ja piirustusten tuottaminen

• CAM-valmistaminen puutuoteteollisuudessa

• Rakennusosien automaatiovalmistaminen 

• Naulalevyrakenteiden valmistaminen

• Puupintojen käsitteleminen

• Tutkinnon osa toisesta osaamisalasta

• Tutkinnon osa toisesta perustutkinnosta

• Tutkinnon osa ammattitutkinnosta



Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon kehittämisalueita:

• Puurakenteiden asennukseen liittyvät tutkinnon osat  puuttuvat 

(kuuluvat rakennusalan perustutkintoon)

• Tarvitaan lisää koulutuksen järjestäjiä ja puurakentamisesta 

kiinnostuneita oppilaita



Suomen ensimmäinen CLTSuomen ensimmäinen CLTSuomen ensimmäinen CLTSuomen ensimmäinen CLT----valmistuslinja linja valmistuslinja linja valmistuslinja linja valmistuslinja linja 

rakennettiin Kemiin Ammattiopisto rakennettiin Kemiin Ammattiopisto rakennettiin Kemiin Ammattiopisto rakennettiin Kemiin Ammattiopisto LLLLappianappianappianappian
puualan tiloihin.puualan tiloihin.puualan tiloihin.puualan tiloihin.

Avajaiset pidettiin 25.4.2014.Avajaiset pidettiin 25.4.2014.Avajaiset pidettiin 25.4.2014.Avajaiset pidettiin 25.4.2014.

CLTCLTCLTCLT----oppimisympäristö täydensi jo olemassa oppimisympäristö täydensi jo olemassa oppimisympäristö täydensi jo olemassa oppimisympäristö täydensi jo olemassa 

olevaa puurakentamisen oppimisympäristöä, olevaa puurakentamisen oppimisympäristöä, olevaa puurakentamisen oppimisympäristöä, olevaa puurakentamisen oppimisympäristöä, 
johon kuuluvat mm. 5johon kuuluvat mm. 5johon kuuluvat mm. 5johon kuuluvat mm. 5----akselinen CNCakselinen CNCakselinen CNCakselinen CNC----kone ja kone ja kone ja kone ja 

HundeggerHundeggerHundeggerHundegger K2K2K2K2----palkkityöstökonepalkkityöstökonepalkkityöstökonepalkkityöstökone

LappianLappianLappianLappian puurakentamisen puurakentamisen puurakentamisen puurakentamisen 

oppimisympäristöoppimisympäristöoppimisympäristöoppimisympäristö


