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1 Johdanto 
Tämä ohje on tehty avuksi rakennusalan työkokeilijan 
ohjaajalle ja työkokeilijalle, jotta kokeilu hyödyttäisi 
suunnitellulla tavalla niin työnantajaa kuin työkokeili-
jaakin. 

Työkokeilijan työkokemus, perustiedot ja osaaminen 
on syytä kartoittaa haastattelemalla ja keskustelemalla 
ennen kokeilun aloittamista. Tiedot aikaisemmista työ-
tehtävistä ja opinnoista ovat tärkeitä, kun työkokeilijan 
ohjaamista ja oppimista suunnitellaan. Eräs tapa selvit-
tää osaamista on tehdä kartoitus www.osaan.fi verkko-
palvelussa. 

Työkokeilijan työhön ja työmaahan perehdyttäminen 
ja työnopastus on tehtävä erityisen huolellisesti ottamal-
la huomioon työkokeilijan vähäinen tai olematon koke-
mus rakennustyöstä. Perehdyttäminen ja työnopastus on 
syytä tehdä aina työtehtävästä toiseen siirryttäessä ja kun 
olosuhteet työmaalla muuttuvat. Työturvallisuuskortti 
pitää olla suoritettuna ennen työkokoilun aloittamista. 
Mahdolliset muut työn edellyttämät pätevyydet tulee 
varmistaa työtehtävien mukaisesti.

1.1 Rakennusalan kuvaus
Työkokeilijan on hyvä saada kokonaiskäsitys oman ra-
kennustyömaan lisäksi myös koko rakennusalasta ja sen 
tarjoamista erilaisista mahdollisuuksista työllistäjänä ja 
ammattina. Rakentamalla luodaan jokapäiväistä ympä-
ristöämme: asuin-, liike-, teollisuus- ja hallintoraken-
nuksia, voimalaitoksia, satamia, siltoja ja teitä.

Nykypäivän rakentamisessa korostuu ympäristö-
tietoisuus, elinkaariajattelu ja vastuu rakennetusta 
ympäristöstä. Työ sisältää myös lisääntyvästi korjausra-
kentamista ja rakennusten ylläpitoa. Rakennusalalla on 
monipuoliset mahdollisuudet eri työtehtävien ja ammat-

tien harjoittamiseen sekä itsensä kehittämiseen erilais-
ten urapolkujen ja opiskelumahdollisuuksien kautta.

1.2 Rakennustyötä tehdään työmailla
Talonrakennustyömaalla työ alkaa maarakennus- ja pe-
rustustöistä ja etenee runko- ja vesikattotöiden kautta 
sisustus- ja viimeistelytöihin. Rakennus valmistetaan 
työmaalla erilaisista raaka-aineista, kuten puusta, luon-
nonkivestä, betonista, tiilestä ja teräksestä sekä tehdas-
valmisteisista elementeistä ja osista. Rakentajalta edel-
lytetään jokaisessa rakennusvaiheessa työmenetelmien 
hallintaa, työvälineiden käyttötaitoa ja rakennusmate-
riaalien tuntemista. Nykypäivän rakentajilla täytyy olla 
valmiudet työskennellä myös korjausrakennustyömaalla. 
Monet erikoistehtävät, joista esimerkkinä voidaan maini-
ta rakennusten entisöintityöt, vaativat erityisen korkeaa 
ammattitaitoa. 

Maa- ja vesirakentamisen (infrarakentaminen) pää-
tuotteita ovat tiet, kadut, rautatiet, vesiliikenneväylät 
ja -rakenteet, satamat, lentokentät, viestintäliikenteen 
maarakentaminen, vesihuollon rakentaminen, maise-
marakentaminen, kalliorakennustyöt, energiaverkostot 
ja talonrakentamisen maatyöt. Rakentamisen jälkeiset 
kunnossa- ja puhtaanapitotyöt varmistavat rakenteiden 
toimivuuden ja palvelutason. Käytettävät työvälineet 
vaihtelevat elektronisista mittausvälineistä raskaisiin 
maanrakennuskoneisiin.

Rakennustyömailla työskennellään ympäri vuoden 
vaihtelevissa sää- ja ympäristöoloissa. Työmenetelmien 
ja -välineiden kehittyminen on keventänyt kaikkein ras-
kaimpia työvaiheita, mutta silti rakennustyömaalla työs-
kentely edellyttää hyvää fyysistä kuntoa. 

http://www.osaan.fi
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2 Rakentamisen eri tehtäviin 
tutustuminen

2.1 Perustustyöt 
Rakennusalan työkokeilija voi esimerkiksi: 

 2 tutustua työkohteen piirustuksiin ja/tai rakennetta 
koskevaan työselitykseen

 2 tutustua perustustöihin liittyvien materiaalilaskelmi-
en tekemiseen

 2 osallistua TR-mittauksen tekemiseen ja opetella tun-
temaan perustustöiden työturvallisuusriskit, kuten 
kaivantojen sortumavaara  

 2 vastaanottaa, varastoida ja suojata perustustöissä tar-
vittavia materiaaleja työmaasuunnitelman mukaan

 2 käyttää perustustöiden vaatimia tavallisia työkaluja

 2 toimia avustajana kaivuvaiheessa ja tehdä mittauksia 
perusmittavälineillä

 2 osallistua perustuksiin liittyvien anturoiden muotti-, 
raudoitus-, betonointi-, -purku- ja jälkihoitotöiden 
tekemiseen 

 2 tehdä rakennuksen perustuksiin liittyviä täyttö-, tiivis-
tys-, salaoja-, viemäri-, lämmöneristys- ja vedeneris-
tystöitä

 2 ottaa huomioon työmaan muut urakoitsijat ja toimijat 
sekä rakentamisen laatuvaatimukset

 2 lajitella jätteet ohjeiden mukaisesti

 2 kokeilijan tulee käyttää henkilökohtaisia suojaimia, 
ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpi-
tää työkykyä.

2.2 Runkovaiheen työt 
Rakennusalan työkokeilija voi esimerkiksi: 

 2 tutustua työkohteen piirustuksiin ja/tai rakennetta 
koskevaan työselitykseen

 2 tutustua runkotöihin liittyvien materiaalilaskelmien 
tekemiseen

 2 osallistua TR-mittauksen tekemiseen ja opetella tunte-
maan runkorakentamisen työturvallisuusriskit, kuten 
putoamisvaaralliset työt  

 2 vastaanottaa, siirtää ja välivarastoida runkotöissä käy-
tettäviä materiaaleja, joita ovat esimerkiksi betoni, 
puu, teräs ja lämmöneristeet 

 2 käyttää runkotöiden vaatimia tavallisia työkaluja

 2 osallistua runkorakentamiseen liittyvien mittausten 
tekemiseen ja perusmittavälineiden käyttöön, esim. 
mittanauha, vesivaaka, vaaituskone ja lasermittalait-
teet

 2 osallistua työryhmän jäsenenä ulkoseinien ja vesika-
ton runkotöihin 

 2 ottaa huomioon myös työmaan muut urakoitsijat ja 
toimijat

 2 lajitella jätteet ohjeiden mukaisesti

 2 käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon 
työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä

 2 osallistua turvallisuuden varmistavien putoamisen es-

tävien suojarakenteiden asentamiseen (holvinreuna-
kaiteet, vesikattokaiteet) sekä opetella turvavaljaiden 
oikeanlainen käyttö

 2 perehtyä telineiden, työtasojen ja tikkaiden sekä hen-
kilönostinten turvallisuusvaatimuksiin ja oikeanlai-
seen käyttöön 

2.3 Sisävalmistusvaiheen työt 
Rakennusalan työkokeilija voi esimerkiksi: 

 2 tutustua työkohteen piirustuksiin ja/tai rakennetta 
koskevaan työselitykseen

 2 tutustua sisävalmistustöiden liittyvien materiaalilas-
kelmien tekemiseen

 2 osallistua TR-mittauksen tekemiseen ja opetella tun-
temaan sisävalmistusvaiheen työturvallisuusriskit, 
kuten kemikaalit ja pölyt

 2 vastaanottaa, siirtää ja välivarastoida sisävalmistusvai-
heessa käytettäviä materiaaleja

 2 käyttää sisävalmistustöiden vaatimia tavallisia työka-
luja

 2 osallistua sisävalmistusvaiheeseen liittyvien mitta-
usten tekemiseen ja perusmittavälineiden käyttöön, 
esim. mittanauha, vesivaaka, vaaituskone ja lasermit-
talaitteet

 2 osallistua työryhmän jäsenenä sisävalmistusvaiheen 
töihin, kuten väliseinätyöt, seinien ja kattojen levytys- 
ja panelointityöt sekä lattioiden parketti-, laminaatti- 
ja lautalattiatyöt ja listoitukset

 2 ottaa huomioon myös työmaan muut urakoitsijat ja 
toimijat

 2 lajitella jätteet ohjeiden mukaisesti

 2 kokeilijan tulee käyttää henkilökohtaisia suojaimia, 
ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpi-
tää työkykyä.

2.4 Infrarakentaminen
RRakennusalan työkokeilija voi esimerkiksi: 

 2 tutustua työkohteen piirustuksiin ja/tai rakennetta 
koskevaan työselitykseen

 2 opetella tuntemaan työmaan työturvallisuusriskit 
mm. osallistumalla MVR-mittaukseen

 2 vastaanottaa, varastoida ja suojata töissä tarvittavia 
materiaaleja työmaasuunnitelman mukaan

 2 käyttää töiden vaatimia tavallisia työkaluja

 2 toimia avustajana eri työvaiheissa ja tehdä mittauksia 
perusmittavälineillä

 2 ottaa huomioon myös työmaan muut urakoitsijat ja 
toimijat

 2 lajitella jätteet ohjeiden mukaisesti

 2 kokeilijan tulee käyttää henkilökohtaisia suojaimia, 
ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpi-
tää työkykyä
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2.5 Korjausrakentaminen 
Rakennusalan työkokeilija voi esimerkiksi: 

 2 tutustua työkohteen piirustuksiin ja/tai rakennetta 
koskevaan työselitykseen

 2 tutustua korjausrakentamiseen liittyvien materiaali-
laskelmien tekemiseen

 2 osallistua TR-mittauksen tekemiseen ja opetella tunte-
maan korjausrakentamisen työturvallisuusriskit sekä 
vanhoissa rakenteissa ja materiaaleissa mahdollisesti 
piilevät työterveysriskit, kuten asbesti, homeet ja pölyt 

 2 vastaanottaa, siirtää ja välivarastoida korjausrakenta-
misessa käytettäviä materiaaleja

 2 käyttää turvallisesti korjausrakennustyömaan normaa-
leja työkaluja

 2 osallistua työryhmän jäsenenä korjausrakentamiseen 
liittyviin purku -, tuenta-, vahvistus- ja suojaustöihin

 2 tehdä korjausrakentamiseen liittyviä mittaustöitä pe-
rusmittavälineillä

 2 osallistua työryhmän jäsenenä korjausrakentamiseen 
liittyviin muotti-, raudoitus-, betonointi- ja purkutöi-
hin sekä betonipintojen paikkaustöihin

 2 ottaa huomioon myös työmaan muut urakoitsijat ja 
toimijat

 2 toimia yhteistyössä korjausrakentamisen eri osapuo-
lien kanssa

 2 lajitella jätteet ohjeiden mukaisesti

 2 kokeilijan tulee käyttää henkilökohtaisia suojaimia, 
ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpi-
tää työkykyä

Koneiden, työvälineiden ja käsityökalujen käytössä on 
otettava huomioon työkokeilijan ikä ja aiempi kokemus 
erilaisten työvälineiden käytöstä. Rakennusalaan työko-
keilija opettelee ohjatusti ja valvotusti käyttämään raken-
nustyömaan tyypillisiä työkaluja kuten:

 2maantiivistin 

 2 betonintiivistin (vibra) 

 2 piikkauskone 

 2 porakone 

 2 paineilma-/ impulssinaulain 

 2 kulmahiomakone

 2 kenttäsirkkeli 

 2 käsisirkkeli 

 2moottorisaha / ketjusaha  

 2 henkilönostin 

 2HUOM! Esimerkiksi sirkkelillä, moottorisahalla ja 
pulttipistoolilla työskentely luokitellaan valtioneuvos-
ton asetuksessa vaarallisiksi töiksi, jotka edellyttävät 
erityistoimia nuorten alle 18-vuotiaiden työntekijöi-
den osalta.

Työkokeilun aikana on hyvä säännöllisesti arvioida ko-
keilun etenemistä ja siitä saatuja kokemuksia niin ohjaa-
jan kuin työkokeilijan itsensäkin toimesta. Yhdessä tehty 
arviointi ohjaa työkokeilun toteuttamista niin, että paras 
hyöty molemmille osapuolille saavutetaan. Samalla on 
hyvä pohtia tulevaisuutta, kiinnostaako työura rakennus-
alalla, millaisia työllistymis- ja opintomahdollisuuksia 
alalle haluavalle on tarjolla.  

4.1 Mitä työkokeilun jälkeen 
Mikäli molemmat osapuolet niin sopivat, työkokeilija ja 
työnantaja tekevät kokeilun päättyessä työsopimuksen, 
jolloin työntekijä siirtyy työnantajan palvelukseen nor-
maalissa työsuhteessa. 

Oppisopimus on yksi hyvä mahdollisuus työkokeilun 
jatkoksi.  Työntekijä ja työnantaja ottavat yhdessä yhteyt-
tä oman alueen oppisopimustoimistoon, jonka kautta 

oppisopimuksen voi aloittaa milloin tahansa. Oppisopi-
muskoulutuksen idea on saavuttaa ammattitaito työtä te-
kemällä. Osaamista täydennetään koulussa. Tutkinnosta 
riippuen koulupäiviä on noin 3-5 kuukaudessa. Oppiso-
pimuksen kesto vaihtelee. Yleensä perustutkinnon saa-
minen kestää 2-3 vuotta. Oppisopimuksella voi suorittaa 
myös osia tutkinnosta tai tehdä valmiiksi kesken jääneen 
tutkinnon. Tutustu monipuolisiin mahdollisuuksiin 
(Oppisopimustoimistojen yhteystiedot tästä linkistä) ja 
muihin lisätietoihin www.opintopolku.fi -palvelusta. 
Helsingissä oppisopimusasioiden oikea henkilö on Tanja 
Ståhlberg tanja.stahlberg@hel.fi 

Työntekijän suoritettua perus-, ammatti- tai erikois-
ammattitutkinnon hän voi hakea myös rakennusalan 
jatko-opintoihin korkeakouluun. 

3 Rakennustyössä käytettävät koneet,työvälineet 
ja käsityökalut

4 Työkokeilun arviointi ja ohjaus

http://www.opintopolku.fi
mailto:tanja.stahlberg@hel.fi
https://opintopolku.fi/app/#!/haku/*?page=1&articlePage=1&organisationPage=1&itemsPerPage=25&sortCriteria=0&facetFilters=teachingLangCode_ffm:FI&organisationFacetFilters=oltype_ffm:oppilaitostyyppifasetti_15&tab=organisations
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