
 

 

 

 

 

 

KIITO-PORTFOLIO 

Rakennusala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nimi: _____________________________ 

Koulutusaika: ______________________ 

 



 

Portfoliotyöskentelyn ohjeet opiskelijalle: 

 

Koulutuksessasi olet paljon työpaikalla. Miten voit oppia työpaikalla suomen kieltä? 

 Ole aktiivinen! Katso ja kuuntele, mitä työpaikalla sanotaan. Kirjoita muistiin! 

 Opiskele joka päivä! Tee portfoliota tai opiskele sanoja esimerkiksi Quizletissä!  

 

Tämä portfolio auttaa sinua opiskelemaan rakennusalan suomen kieltä. Koulutuksen jälkeen voit arvioida, 

miten onnistuit. Ehkä haluat myös säilyttää portfolion tulevaisuutta varten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portfoliotyöskentelyn ohjeet kouluttajalle: 

Nämä tehtävät antavat työpaikalla tapahtuvaan suomen kielen oppimiseen yhden mahdollisen 

rakenteen, mutta eivät yhtä lopullista sisältöä. Tehtäviä voi valita portfoliosta opiskelijalle 

yksilöllisesti ja sitä on hyvä täydentää matkan varrella. Tehtäviä ei ole tästä syystä numeroitu.  

Tehtävien tarkoitus on auttaa työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Portfoliossa lähdetään liikkeelle 

työympäristön nimeämisestä ja edetään pikkuhiljaa sanatasosta teksteihin. Monia tehtäviä voi 

helposti eriyttää tarpeen mukaan ylös- tai alaspäin. Tehtävien yhteinen tarkastelu esimerkiksi 

pienryhmässä mahdollistaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen reflektointia laajemminkin. 

Tässä portfoliokoosteessa on 3 jaksoa. Jokaisen jakson jälkeen on hyvä järjestää yhteinen kertaus 

siitä, mitä on opittu. 

 

 

Portfolion tekijät: s2-kehittäjä-kouluttaja Susanna Ylihärsilä sekä ammatilliset kouluttajat Juhani Jussila ja Aarne Hämäläinen. 

Portfolion kuvat: TAKK kuvapankki sekä pixabay.com 



 

Portfoliotyöskentelyssä on 3 jaksoa.  

 

1. Jakso (viikot 1-4):  
 Rakennustyömaan sanoja 

 Työkalut ja –välineet 

 Rakennusalan ammatteja 

 Rakennusmiehen tehtävät 

 Työturvallisuus 

 

 

 

2. Jakso (viikot 5-12):  
 Yleiset turvallisuus- ja siisteysohjeet 

 Lisää työkaluja ja -välineitä 

 Rakennusalan koneet ja laitteet  

 Tärkeitä verbejä 

 Missä? Mistä? Mihin? 

 Mittaaminen – tiedonhakutehtävä 

 Rakennuspiirustus – tiedonhakutehtävä 

 Nykyajan puutalot - tekstinymmärtäminen 

 

 

3. Jakso (viikot 13-16):  
 Talonrakentamisen vaiheet 

 Oma sanastoprojekti: 

o Maanrakennus 

o Perustustyön vaihe 

o Runkovaihe 

o Pintakäsittelyvaihe 

o Muu, mikä? 

 Omasta työpäivästä kirjoittaminen 

 Työkaverin haastattelu ja siitä kirjoittaminen 

 Portfoliotyöskentelyn itsearviointi 



 

JAKSO 1 

Rakennustyömaan sanoja 

Mitä alla olevat sanat tarkoittavat? Järjestä sanat taulukkoon. Kirjoita sana myös äidinkielelläsi. 

 

työmaakoppi, portti, kulkulupa, työnjohtaja, wc, työpaikkaohjaaja, purku- ja lastausalue, 

lämmityspistoke, sosiaalitilat, Valtti-kortti, työturvallisuuskortti, pukukaappi, työntekijä, jätelava, 

työmaa-aita, varoituskyltti, sähköpääkeskus, varasto, työmaatoimisto, autopaikka, ensiapu, 

rakennushissi, torninosturi, mainoskilpi, ruokailutila 

 

Mitä muita paikkoja sinun työmaallasi on? Lisää taulukkoon! 

 

 

 

Ihminen työmaalla Paikka työmaalla Kortti, lupa tai kyltti 
työmaalla 

 

 

 

  



 

Työkalut ja –välineet 

 

Nimeä alla olevat työkalut! 

käsisaha, puukko ja tuppi, rullamitta, timpurinkynä, vasara, vatupassi 

 

  _____________    

  _____________ 

  _____________ 

  _____________ 

  _____________ 

  _____________ 

Mitä muita työkaluja jo tunnet? Kirjoita oikealle vähintään 5 työkalua lisää:  



 

Rakennusalan ammatteja   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANASTOA:  

 

 

 

arkkitehti   rakennustyönjohtaja  kirvesmies 

 torninosturin kuljettaja 

kattoasentaja   sisäkattoasentaja maanrakentaja 

 sähköasentaja  lvi-asentaja  elementtiasentaja 

 

muurari   laatoittaja  maalari  raudoittaja 

 matto- ja parkettiasentaja  apumies työmaainsinööri 

 

 rakennusurakoitsija  vartija  mittamies  

Mitä eri ammatteja voit nähdä 
rakennustyömaalla? 

 

Mitä kirvesmies tekee? 

Mitä sähköasentaja tekee? 

Mitä…. tekee? 



 

Rakennusmiehen tehtävät (1/2) 

 

Rakennusmiesten = apumiesten = etumiesten tehtäviin kuuluu: 

- Aamulla ja illalla: Työkalujen ja pientarvikkeiden siirto työkohteeseen ja takaisin varastoon 

- Siivous, lapiotyöt, kantotyöt, siirrot ja järjestely 

- Tavaroiden vastaanotto, siirto ja suojaus 

- Nosturin alamiehen tehtävät 

- LVIS aputyöt (LVIS = lämpö, vesi, ilmastointi, sähkö) 

- Perämiehen avustamien 

- Muurarin repsikan työt 

 

Mistä verbeistä tulevat alla olevat sanat? Käännä verbit omalle äidinkielellesi. 

siirto    _______________________=_______________________ 

järjestely    _______________________= _______________________ 

kanto    _______________________= _______________________ 

vastaanotto    _______________________= _______________________ 

siivous    _______________________= _______________________ 

suojaus    _______________________= _______________________ 

 

Lisäksi kokeneet rakennusmiehet tekevät:  

- Telineasennuksia 

- Piikkaus, hionta -ja paikkaustöitä 

- Pienimuotoisia raudoituksia, muottitöitä, lattiatasoitustöitä ja 

betonitöitä (valujen jälkihoito) 

- Työmaan remonttimiehen tehtäviä, lumitöitä, liukkauden torjuntaa, 

lämmitystä 

- Avaimen kanto= huolehtii aamulla ja illalla ovet auki ja kiinni 

 

Mistä verbeistä tulevat alla olevat sanat? Käännä verbit omalle äidinkielellesi. 

asennus   _______________________=_______________________ 

piikkaus   _______________________=_______________________ 

hionta   _______________________=_______________________ 

paikkaus   _______________________=_______________________ 

raudoitus   _______________________=_______________________ 



 

Apumies avustaa ammattimiehiä (2/2) 

 

Alleviivaa tekstistä sanat, joiden merkitystä et tiedä. Miten kysyt niiden merkitystä?  

Kysy opiskelijakaveriltasi tai kouluttajalta! Kirjoita muistiin! 

 

Talonrakennus  

Kirvesmiehet:  

- Mittaus, korot ja työmaan perustaminen 

- Perustukset ja muottityöt (raudoitus ja betonointi) 

- Runkovaiheen työt (väliseinä), elementtiasennukset ja hirsirakentaminen 

- Ulkoverhous-ja kattotyöt: julkisivuasennukset, vesikatteet ja kattoturvavarusteet, ikkuna –

ja oviasennus 

- Sisävalmistusvaiheen työt: alakattoasennukset, lattia-asennukset, väliovet, listoitukset, 

paneloinnit, kalusteasennukset ja varustelut 

- Korjausrakentaminen 

- Purkutyöt 

- Telinetyöt    

 

Maanrakennus  

Kaivurikuski ja perämies 

 

Asentajat 

LVIS. Sähkömies, ilmamies/ ilmastointiasentaja, putkimies, mattomiehet, timanttisahurit/ porarit, 

raudoittajat ja tietotekniikka 

 

Muuraus ja laatoitus 

Muurarit, paikkarit, tasoitemiehet (lattia), betonimiehet ja laatoittajat 

 

Maalaus ja pintakäsittely 

Maalarit ja tasoitemiehet (seinä). 

 

Uusia sanoja: 

 



 

Työturvallisuus 

Muistatko, mitä nämä sanat tarkoittavat? Voit tarkistaa sanakirjasta. Kirjoita äidinkielelläsi. 

 Työturvallisuus   = 

 Perehdytys  = 

 Ohje  = 

 Käyttää  = 

 Suojavaruste tai suojain = 

 

Työpaikkaohjaaja kertoi sinulle perehdytyksessä työpaikan työturvallisuudesta. Mitä ohjeita sinä sait? 

Kirjoita tähän vähintään 5 ohjetta!  

 

 

1. _____________________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________________________________ 

7. _____________________________________________________________________________________ 

8. _____________________________________________________________________________________ 

9. _____________________________________________________________________________________ 

10._____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Millaisia 
turvallisuusriskejä 
sinun työssä on? 

 



 

JAKSO 2  

Yleiset turvallisuus- ja siisteysohjeet  

Lue ohjeet. Mitä alleviivatut sanat tarkoittavat? Kirjoita ne äidinkielelläsi. 

 

 Ennen kuin aloitat työn: 

 

o Valitse sopivat työvaatteet    

 Muista, että vaatteet menevät helposti likaiseksi.  

 Ei roikkuvia hihoja. 

 Sopivat kengät, mielellään turvakengät. 

 Pitkät hiukset täytyy pitää kiinni. 

sopiva =  ____________________ likainen =  __________________ 

hiha =  ____________________ turvakengät =  __________________ 

 

 

 Ilmoita aina työpaikkaohjaajalle / työnjohtajalle, jos havaitset: 

 

- koneen, joka on rikki.    

- terän, joka on viallinen. 

- suojalaitteen, joka puuttuu. 

kone =  ____________________ rikki =  ___________________ 

terä =   ____________________ viallinen =  ___________________ 

suojalaite =  ____________________ puuttua =  ___________________ 

 

 Työn jälkeen: 

 

o Vie työkalu aina takaisin paikoilleen! 

o Älä tuhlaa materiaaleja! Vie ylimääräinen käyttökelpoinen materiaali takaisin paikoilleen 

(esimerkiksi puu, ruuvit ja pikkutavarat). 

o Siivoa jälkesi! 

 Hukkapalat roskiin. 

 Lakaise tarvittaessa. 

 Kerran viikossa tehdään tarvittaessa suurempi siivous. 

 

työkalu =  ____________________ viedä paikoilleen = __________________  

 

tuhlata = ____________________ materiaali =  _______________________  

 

käyttökelpoinen =  ___________________ hukkapala =  ______________________ 



 

Työkalut ja -välineet  

 

Mitä käsityökaluja sinulla on työkalupakissa? Nimeä vähintään 5. 

vasara, ruuvimeisseli,  

 

 

Mitä sähkö- akku- tai paineilmakäyttöisiä työkaluja tiedät? Nimeä vähintään 5.  

rakennussirkkeli, akkuporakone = ruuvinväännin, naulain = naulapyssy,  

 

 

Mitä muita työvälineitä rakennuksella usein tarvitaan? Nimeä vähintään 5. 

A-tikkaat, rakennustelineet, lapio, paineilmaletku, petkele, leka, pukki,  

 

 

 

 

  

 



 

Työpaikan koneet ja laitteet 

 

Kysy työkaveriltasi työpaikan koneiden nimiä! Kysy myös, onko koneella virallinen nimi ja puhekielinen 

sana? Kirjoita molemmat. 

Nimeä tähän vähintään 5 työpaikan konetta tai laitetta. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESIMERKKEJÄ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

kulmahiomakone = rälläkkä  henkilönostin  

   

maantiivistin = tärylätkä  rakennussirkkeli runkonaulain 

  

katkaisusirkkeli = kaappa  viimeistelynaulain  

 

kaivinkone   torninosturi  piikkauskone  

 

 nauhahiomakone  pölynimuri = imuri 

Mitä konetta tai 

laitetta osaat 

käyttää? 

Miten käytät 

laitteita 

turvallisesti? Mikä 

on sinun mielestä 

tärkeää? 



 

Tärkeitä verbejä 

Verbi suomeksi Verbi omalla 
äidinkielellä 

Verbityyppi Yleinen sanapari 

asentaa 
 

 1 asentaa keittiökaapit 
paikoilleen 

avata 
 

 4 avata portti 

halkaista 
 

  halkaista lauta 
pituussuunnassa 

harjata 
 

  harjata lattia 

hitsata   hitsata metallikappaleet 
yhteen 

höylätä 
 

  höylätä lauta ohuemmaksi 

irrottaa 
 

  irrottaa naula seinästä 
 

kantaa 
 

  kantaa lautoja varastoon 

katkaista  
 

 3 katkaista virta, katkaista lauta 
katkaisusirkkelillä 

kerätä 
 

  kerätä roskat 

kiristää 
 

  kiristää ruuvi, kiristää mutteri 

kiinnittää 
 

  kiinnittää ruuvilla seinään 

korjata 
 

  korjata vika 
 

käynnistää 
 

  käynnistää kone, käynnistää 
moottori 

laatoittaa  
 

  laatoittaa kylpyhuoneen seinä 

lapioida 
 

 2 lapioida hiekkaa 

laskea 
 

  laskea alas, laskea maahan 

maalata 
 

  maalata seinät, lattiat, katto 

mitata 
 

  mitata leveys, korkeus, syvyys 

muurata 
 

  muurata tiiliseinä, muurata  
takka 

naulata 
 

  naulata naula 

nostaa 
 

  nostaa tavarat ylös hissillä 

piikata 
 

  piikata lattiaan reikä 

    



 

porata 
 

 4 porata seinään reikä 

purkaa 
 

  purkaa osiin, purkaa rakennus 

pystyttää    pystyttää rakennustelineet 
 

rakentaa  1 rakentaa talo 
 

ruuvata 
 

 4 ruuvata ruuvi 

sahata 
 

  sahata lauta 

sammuttaa 
 

  sammuttaa valot, sammuttaa 
virta, sammuttaa tulipalo 

sekoittaa 
 

  sekoittaa laasti 

siirtää 
 

  siirtää vasemmalle, siirtää 
oikealle 

säätää 
 

  säätää teho, säätää lämmitys 

sulkea 
 

  sulkea ovi, sulkea portti 

tapetoida 
 

 2 tapetoida seinä 

tarkistaa 
 

  tarkistaa turvallisuus, 
tarkistaa suoruus 

tehdä 
 

  tehdä perustukset, tehdä 
betonityöt 

testata 
 

  testata laite, testata kone 

tyhjentää 
 

  tyhjentää roska-astiat 

viilata 
 

 4 viilata saha teräväksi 

 

 

Anna ohjeita uudelle työharjoittelijalle. Kirjoita vähintään 5 lausetta. Esimerkiksi: Tarkista laudan pituus! 

1. _________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________  

3. _________________________________________________________________________________  

4. _________________________________________________________________________________  

5. _________________________________________________________________________________ 

 



 

Varoita työkaveriasi. Sano hänelle, mitä hän EI saa tehdä. Esimerkiksi: Älä käynnistä sahaa! 

6. _________________________________________________________________________________ 

7. _________________________________________________________________________________  

8. _________________________________________________________________________________  

9. _________________________________________________________________________________ 

10. _________________________________________________________________________________ 

 

 

Keskustele parin kanssa. Mitä nämä varoituskyltit kertovat? 

 

 

     

 

 



 

Missä? ________________ 

Mistä? ________________ 

Mihin? ____________________ 

 

Voi harmi, et löydä, mitä etsit!  

Valitse sopiva sana: TYÖMAAMESTARI, RUUVIMEISSELI, MAALARI, KOTTIKÄRRYT, PAINEILMALETKU, KULJETTAJA 

Kirjoita kysymys! 
 

Missä_______________________________________________________________? Varastossa. 

Missä_______________________________________________________________? Työmaakopissa. 

Missä_______________________________________________________________? Lattialla. 

Missä_______________________________________________________________? Portilla. 

Missä_______________________________________________________________? Työkalupakissa. 

Missä_______________________________________________________________? Syömässä. 

 

Mistä? Työnjohtaja antaa ohjeita. Täydennä sana oikeassa muodossa. 

Hae maalit (VARASTO) ___________________________________________! 

Tuo laudat (ALAKERTA) __________________________________________! 

Tule heti takaisin (TYÖMAATOIMISTO) _______________________________! 

Ota pois likaiset työvaatteet (PUKUKAAPPI) __________________________! 

Kerää roskat (LATTIA) ___________________________________________! 

Poista kyltit (SEINÄ) ____________________________________________! 

 

 

Mihin? Työnjohtaja antaa ohjeita. Täydennä sana oikeassa muodossa. 

Mene (TYÖMAATOIMISTO) _________________________________________! 

Laita vaatteet (PUKUKAAPPI) _______________________________________! 

Vie maalit (VARASTO) ____________________________________________! 

Kanna laudat (HUONE) ___________________________________________! 

Vie roskat (JÄTELAVA) ____________________________________________! 

Laske työkalut (LATTIA) ___________________________________________! 



 

Mittayksiköt – tiedonhakutehtävä 

 

Selvitä, mitä mittayksiköitä rakennuksella yleensä 

käytetään. Mitkä ovat niiden lyhenteet? Kirjoita 

vähintään 10 mittayksikköä. 

 

mm = millimetri  cm =  

        =         = 

g      =   kg  = 

        =         = 

m²   =         = 

 

Puutavarat ilmoitetaan usein tuumina puhekielessä. Esimerkiksi, mitä tarkoittaa 

kakkosnelonen? Katso linkin https://www.metric-conversions.org/fi/pituus/tuumat-

senttimetrit.htm avulla, mitä alla olevat tuumat ovat senttimetreinä. 

2 in  = __________ cm 

4 in  = __________ cm 

 

Kakkosnelonen on puhekielessä myös: P _ TT _NK_ 

 

 

Piirrä astemittariin:  

a) suorakulma   = ______° 

b) terävä kulma < ______° 

c) tylppä kulma > ______° 

 

Montako astetta ne ovat?  

Merkitse viivalle.  

 

https://www.metric-conversions.org/fi/pituus/tuumat-senttimetrit.htm
https://www.metric-conversions.org/fi/pituus/tuumat-senttimetrit.htm


 

Rakennuspiirustus – tiedonhakutehtävä:  

 

Tutustu seuraavaan linkkiin: https://www.rakentaja.fi/artikkelit/11940/rakennuspiirustukset.htm 

 

Lue linkin teksti ja vastaa sen jälkeen kysymyksiin. 

 

1. Kirjoita 3 asiaa, joita rakennuspiirustus kuvaa? 

- ______________________________ 

- ______________________________ 

- ______________________________ 

 

 

 

2. Tekstissä mainitaan 5 erilaista rakennuspiirustusta. Mitä ne ovat? 

- _______________________________________ 

- _______________________________________ 

- _______________________________________ 

- _______________________________________ 

- _______________________________________ 

 

3. Mikä mittakaava on yleensä: 

- asemapiirustuksissa? _______:________ TAI _______:________ 

- pohjapiirustuksissa?  _______:_______ TAI _______:________ 

 

4. Rakennuspiirustuksissa on usein lyhenteitä. Kirjoita, mitä seuraavat lyhenteet 

tarkoittavat? 

 

ET  = ______________________ MH = ______________________ 

K  = ______________________ OH  = ______________________ 

VH = ______________________ S      = ______________________ 

PP  = ______________________ JÄ    = ______________________ 

L = ______________________ U     = ______________________ 

 

https://www.rakentaja.fi/artikkelit/11940/rakennuspiirustukset.htm


 

5. Piirrä merkinnät ja kirjoita sana omalla äidinkielelläsi. 

 

Ainemerkinnät  omalla äidinkielellä 

 
betoni  _________________________________ 

kevytbetoni  _________________________________ 

muuraus tiileistä tai harkoista _________________________________ 

tulenkestävä muuraus _________________________________ 

lämmöneriste  _________________________________ 

maanpinta  _________________________________ 

kallio   _________________________________ 

 

Rakennusosia 

 
porrassyöksy  _________________________________ 

ikkuna  _________________________________ 

aukko seinässä  _________________________________ 

ovi   _________________________________ 

 

 

LVI-merkintöjä 

 
ilmanvaihtohormi  _________________________________ 

savuhormi  _________________________________ 

tulo- tai poistoilman virtaussuunta_________________________________ 

lattiakaivo  _________________________________ 

vesipiste  _________________________________ 

 

 

Laitteiden käyttöenergia 

 
sähkölaite  _________________________________ 

kaasulaite  _________________________________ 

öljylaite  _________________________________ 



 

Nykyajan puutalot - tekstinymmärtäminen 

 

 

Nykyajan puutalot 

(Lähde Wikipedia, teksti muokattu)                  Moderni puukerrostalo Berliinissä. 

Suomessa rakennetaan nykyään eniten elementti- tai kivitaloja. Puutaloja rakennetaan kuitenkin edelleen 

yksityiskodeiksi. Suurin osa taloista rakennetaan talopaketteina, jolloin talotehdas toimittaa kaikki tai 

suurimman osan rakennustarvikkeista ostajalle.  

Jos verrataan esimerkiksi Ruotsiin, on Suomi jäljessä puurakentamisessa. Ruotsin asuinkerrostaloista noin 

viidennes rakennetaan nyt puusta.  

Puisia asuinkerrostaloja rakennetaan myös Saksassa ja Britanniassa enemmän kuin Suomessa. Maailman 

korkein puutalo on yhdeksänkerroksinen ja sijaitsee Lontoossa.  

Miksi Suomessa ei ole niin paljon puurakentamista kuin esimerkiksi Ruotsissa tai Saksassa? Syitä ovat ehkä 

puutalojen näkeminen vanhanaikaisena ja osana historiaa, tai se, että suomalaista rakentamisperinnettä ei 

arvosteta. Asiaa voi selittää myös se, että Suomessa ei saa rakentaa yli kolmekerroksisia puurakennuksia 

ilman sprinklerijärjestelmää eikä yli kahdeksankerroksisia ollenkaan.  

Viimeisen viidentoista vuoden aikana Suomessa on rakennettu puisia kerrostaloja 33 kappaletta. Suomessa 

halutaan edistää puurakentamista ja sen arvoa. Melko harvinainen esimerkki puurakentamisesta löytyy 

Joensuu Areenasta (2004), joka on maan suurin puurakennus.  

 

1. Mistä materiaalista rakennetaan Suomessa eniten taloja? 

2. Mitä tarkoittaa talopaketti? 

3. Onko totta, että n. 25% Ruotsiin rakennettavista asuinkerrostaloista on puusta? 

 

 

 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Berliini
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lontoo
https://fi.wikipedia.org/wiki/Joensuu_Areena
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Holzhaus_Esmarchstra%C3%9Fe_3_(schr%C3%A4g_aus_1._OG).jpg


 

JAKSO 3 

Talonrakentamisen vaiheet 

 

Järjestä sanat rakentamisen mukaan loogiseen järjestykseen (1-9). Ainakin yksi vaihe on työn alla monta 

kertaa. Mikä se mielestäsi on?   

Tarkista parin kanssa. Oletteko samaa mieltä? Kirjoita sanat myös omalla äidinkielelläsi. 

   omalla äidinkielellä   numero 

LAATOITUS   ____________________________   

 

VIIMEISTELYVAIHEEN TYÖT  ____________________________   

 

PERUSTUSTYÖT  ____________________________   

 

MAANRAKENNUSTYÖT  ____________________________  

 

IKKUNATYÖT   ____________________________  

 

RUNKOVAIHEEN TYÖT  ____________________________  

 

PINTAKÄSITTELYTYÖT  ____________________________  

 

ULKOVERHOUS- JA KATTOTYÖT ____________________________  

 

LVIS-TYÖT   ____________________________  

 

SISÄVERHOUSTYÖT  ____________________________  



 

Valitse sinulle tärkein rakentamisen aihe ja tee sanoista kooste, jonka voit esitellä 

muille.  

Kooste voi olla käsitekartan tai listan muodossa. Jos teet sanalistan, ryhmittele 

sanat loogisesti. 

Vaihtoehdot ovat: 

 Maanrakennus (esimerkiksi kaivinkonesanoja) 

 Perustustyö (esimerkiksi raudoitussanoja) 

 Runkovaihe (esimerkiksi muuraustyön sanoja) 

 Pintakäsittelyvaihe (esimerkiksi maalaussanoja) 

 Jokin muu sinua kiinnostava rakennukseen liittyvä aihe 

 

 

Valitse koosteestasi vähintään 15 sanaa ja kirjoita niistä vähintään 15 lausetta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kirjoitustehtävä 

Kerro työpäivästäsi. Kirjoita vähintään 100 sanaa. Voit kertoa esimerkiksi: 

- Miten päiväsi alkoi? 

- Mitä teit aamulla? 

- Mistä huolehdit iltapäivällä? 

- Mihin aikaan pidit kahvi- ja lounastauon? 

- Mistä juttelit työkavereiden kanssa? 

- Mitä opit tänään? 

- Mikä sujui tänään hyvin? 

 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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Kirjoitustehtävä: haastattelu ja kirjoittaminen 
 
Haastattele työkaveriasi. Kirjoita sitten hänestä tähän. Kirjoita vähintään 150 sanaa. Huomaa aikamuodot!  
 
Voit kysyä esimerkiksi: 

- Mikä sinun koulutuksesi on? 
- Missä sinä opiskelit? 
- Kuinka kauan olet ollut täällä töissä? 
- Mikä oli ensimmäinen työpaikkasi? 
- Mitä siellä opit? 
- Mikä on tällä hetkellä tärkein työtehtäväsi? 
- Mitä muita tehtäviä teet töissä? 
- Mitä kieliä osaat? 
- Mistä pidät paljon? 
- Mitä haluat tehdä tulevaisuudessa? 

 

Anna kirjoitukselle nimi.  

 

_______________________________ 
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Arvioi omaa oppimistasi 

pvm: ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohdi oppimistasi ja kirjoita. 

1. Mikä meni hyvin? 

 

 

 

2. Mitä pitäisi parantaa jatkossa? 

 

 

 

 

 

 

3. Mitä opin? 

 

 

 

 

 

 

 

Merkitse rastilla (=x) janalle oma arvioisi suomen kielen portfolio-opiskelustasi: 

En tehnyt portfoliota     Tein paljon tehtäviä 
0 --------------------------------------------------------50------------------------------------------------------100 

En oppinut uusia alan sanoja    Opin paljon uusia alan 
sanoja 
0 --------------------------------------------------------50------------------------------------------------------100 

 

Ympyröi suomen kielen portfoliotyöskentelyäsi parhaiten kuvaava hymiö: 

   



 

VASTAUKSIA 

lvis-asentaja: lämpö, vesi, ilma (putkimies tekee radonputkiasennukset, viemärit, käyttövesiasennukset, 
lämpö; mutta ei ilmanvaihtotyöt (ilmastointimies); sähkömies (s),  

https://www.rakentaja.fi/artikkelit/439/rakennusalan_ammatit.htm 

 

kulmahiomakone = rälläkkä 

naulapyssy = runkonaulain, ulkovuorinaulain, kattohuopanaulain, viimeistelynaulain (sisäverhouspaneeleita 

varten, listoitusta varten) 

kakkosnelonen = pattinki = 50 cm x 100 cm 

 

 

Työkaluja 

akkuporakone, pora, käsipora, sähköpora, saha, käsisaha, sähkösaha, moottorisaha, jakoavain, pihdit, 

ruuvimeisseli, vasara, vatupassi, rullamitta, sakset, puukko, pensseli, tela 

 

Mittayksiköitä 

 

1 in = 2,54 cm 

10 in = 25,4cm 

2 in = 5,08 cm 

20 in = 50,8 cm 

5 in = 12,7 cm 

50 in = 127 cm 

 

Rakennuspiirustukset 

Rakennuspiirustusten tarkoitus on kuvata ja selventää rakennuksen toimintoja, ulkonäköä sekä 
kokoa ennen varsinaista rakentamisen alkua. Uudelle rakennukselle on haettava rakennuslupa ja 
lupahakemuksen perustana ovat rakennuslupapiirustukset, joista käy ilmi, millaista rakennusta 
ollaan aikeissa lähteä toteuttamaan. 
 

https://www.rakentaja.fi/artikkelit/439/rakennusalan_ammatit.htm


 

Pientalon rakennuslupapiirustukset muodostuvat asema-, pohja- ja julkisivupiirroksista, 
rakennuksen leikkauspiirustuksesta sekä rakenneleikkauksesta. 

Asemapiirros 

Asemapiirroksessa osoitetaan rakennuksen asema eli rakennuksen sijoittuminen tontille. 
Asemapiirrokseen merkitään nuolella pohjoinen ilmansuunta. Kuva sijoitetaan piirustuslehdelle 
siten, että pohjoinen ilmansuunta on ylhäällä. Mittakaavana asemapiirroksissa käytetään yleensä 
1:200 tai suuremmissa kohteissa 1:500. 
 
Lisäksi kohteesta voidaan laatia erillinen LVI-asemapiirros. Sen sisältämät asiat voidaan joissain 
tapauksissa esittää myös tavallisessa asemapiirroksessa. LVI-asemapiirroksessa esitetään 
rakennuksen ulkopuoliset talotekniset järjestelmät. 

Pohjapiirrokset 

Jokaisesta rakennuksen kerroksesta laaditaan pohjapiirros, josta käy ilmi muun muassa tilojen 
sijoitus sekä niiden toiminnallinen suunnittelu. Rakennuslupapiirustusten pohjapiirroksissa 
mittakaavana käytetään yleensä 1:100. Pientaloissa voidaan käyttää mittakaavana myös 1:50, 
jolloin piirustuksia voidaan käyttää myös työpiirustuksina ja tarvittavien sähkö- ja LVI-piirrosten 
pohjina. 

Leikkaus 

Leikkauspiirustuksesta käy ilmi rakennuksen osien korkeustasot, esimerkiksi kerroskorkeudet ja 
tarvittavat kerrosten sekä tasojen korkeusasemat. Mittakaavana käytetään samaa kuin 
pohjapiirroksessa. 

Julkisivupiirustukset 

Julkisivupiirustus kuvaa rakennuksen ulkonäköä. Julkisivupiirustukset laaditaan rakennuksen 
kaikista sivuista vesikaton näkyvine osineen. Julkisivukuviin merkitään myös käytettävät 
pintamateriaalit. Mittakaavana piirustuksissa käytetään yleensä 1:100. 

Leikkauskuvissa käytettäviä materiaalimerkintöjä 

Rakenneleikkauksissa sekä yksityiskohtakuvissa käytetään eri materiaaleille erilaisia merkintöjä. 
Esimerkiksi muurattu rakenne merkitään vinoviivoilla ja pehmeä villa aaltoilevalla viivalla. 

Muita piirustuksia 

Muita käytettäviä rakennuspiirustuksia ovat erilaiset yksityiskohtapiirrokset, kalustekuvat, 
rakennepiirrokset ja erilaiset erikoispiirustukset kuten esimerkiksi sähkö- ja LVI-piirustukset. Näitä 
piirustuksia ei yleensä edellytetä vielä pientalon rakennuslupahakemuksen yhteydessä, mutta niitä 
voidaan käyttää asioiden selventämiseen. 



 

KVV-piirustus, jossa esitetään kaikki rakennuksen sisäpuoliset käyttövesi- ja viemäriverkkoon 
liitettävät laitteet, kalusteet ja putket. 
 
Lämmityspiirustus, jossa esitetetään rakennukseen suunniteltu lämmitysverkosto 
lämmityslaitteineen ja kalusteineen. 
 
IV-piirustus, jossa esitetään rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä. 
 
Sähköpiirustus, jossa esitetään sähköasennukset ja kytkennät. 

Rakennuspiirustuksissa käytettäviä lyhenteitä 

Rakennuspiirustuksissa on käytössä paljon erilaisia lyhenteitä sekä merkintöjä. Lyhenteiden käyttö 
ei ole itsetarkoitus, vaan tilan salliessa voidaan käyttää myös kokonaisia sanoja. Seuraavassa on 
rakennuspiirustuksissa yleisesti käytettävien tilojen, kalusteiden sekä laitteiden nimiä. 
  

Huonetilojen lyhenteitä  

 TK Tuulikaappi 
 ET Eteinen 
 K Keittiö 
 KK Keittokomero 
 RT/RH/R Ruokailutila 
 AH Asuinhuone 
 MH Makuuhuone 
 OH Olohuone 
 KH/KPH Kylpyhuone 
 WC WC-tila 
 SH Suihkuhuone 
 S Sauna 
 LÖ/L Löylyhuone 
 PE/PH Pesuhuone 
 PU/PKH Pukuhuone 
 KHH Kodinhoitohuone 
 APK Apukeittiö 
 VH Vaatehuone 
 KUI Kuivaushuone 
 ASK Askartelutila 
 VAR Varasto 
 AT/AK Autotalli tai -katos 
 TEKN Tekninen tila 

  

Kiintokalusteiden lyhenteitä  

 HK Hyllykaappi 
 TK Tankokaappi 
 PY Pyykkikaappi 
 JÄ Jätekaappi 
 SK Siivouskaappi 

 
Laitteiden lyhenteitä  

 L Liesi 
 U Uuni 
 MU/MK Mikroaaltouuni 
 AP/APK Astianpesukone 
 JK Jääkaappi 
 PAK/PK/PA Pakastin 
 PP Pyykinpesukone 
 LÄ/LVV Lämminvesivaraaja 
 LT Liesituuletin. 

 

 

 



 

Talonrakentamisen vaiheet: 

 

Esimerkiksi näin, voi vaihdella, vaiheet myös limittäin: 

1. maanrakennus 

2. perustustyöt 

3. runkovaiheen työt (muuraus) 

4. ulkoverhoustyöt (seinän panelointi / rappaus) ja kattotyöt 

5. ikkunatyöt 

6. LVIS-työt 

7. sisäverhoustyöt (väliseinät, levyttäminen, parketti ja panelointi) 

8. laatoitus 

9. pintakäsittelytyöt (maalaus) 

10.  viimeistelyvaiheen työt (väliovet, listoitus) 

 

 

Muuta raksalla käytettävää sanastoa:  

raudoituksessa harjateräs (”harjanneteräs”, terästanko) 

kakkosnelonen = pättinki 

ulkovuorilauta = utv = ulkovuorauspaneeli 

hölppä, vasikka, poikonen = katon päätyrunko (osa, joka jatkuu seinärungon yli) 

lape 

talla = puupala 

hiomapaperi = hiekkapaperi 

vibra = sauvatärytin 

petkele = jäärauta 

akkuporakone = ruuvinväännin 

tärytin = tärylätkä = jyrä = jytä = maantiivistäjä 

rakennussirkkeli = levysirkkeli 

katkaisusirkkeli = jiirisaha = kaappa 

naulain = naulapyssy 

kampapukki = elementtiteline 

tönäri = elementtituki 

monttu = kaivanto = kuoppa 

kurottaja = henkilönostin 


