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1 Johdanto 

 

1.1 Työnopetus 

 

Nykyisin suomalaisen tulevan ammattimiehen ura alkaa yleensä ammatillisilla 

opinnoilla toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Suuri osa opinnoista on työn 

tekemisen opettelua työpajoilla harjoitustöitä tehden. Työnopetuksen tavoitteena on 

opettaa tulevassa ammatissa tarvittavia työtaitoja. Opetus lähtee perusasioista ja antaa 

laajat ja monipuoliset valmiudet erilaisissa talotekniikan tehtävissä toimimiseen. 

Työssäoppimisella ja valinnaisten opintojen avulla on mahdollista kehittää alan 

erikoisosaamista. 

 

Valtakunnallisessa Talotekniikan alan opetussuunnitelmassa (1) määritellään 

työnopetuksen tavoitteet. Koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa on tavoitteita 

tarkennettu. Pirkanmaan ammattiopiston talotekniikan alan työnopetuksessa käytetään  

koulukohtaista opetussuunnitelmaa vuodelta 2004 (2). Talotekniikan alalle tullee 

käyttöön uusi valtakunnallinen opetussuunnitelma (jatkossa opetussuunnitelma = OPS) 

vuoden 2010 syksystä. 

 

Työnopetusta ohjaavat myös lait ja asetukset ammatillisesta opetuksesta Suomessa. 

Finlexissä (3) on julkaistu kaikki tarvittavat lait ja niiden muutokset. Lisäksi 

opetusjärjestelyissä täytyy huomioida kaikki muut Suomessa voimassa olevat lait ja 

asetukset, kuten Työturvallisuuslaki (4). Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille 

työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta 19.3.2007/302 määrittää nuorille 

työntekijöille vaaralliset työt. Asetuksessa mainitaan mekaanisia vaaratekijöitä ja 

luetellaan töitä ”joissa omalla varomattomuudellaan voi aiheuttaa vakavan 

työtapaturman”. 
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1.2 Pirkanmaan ammattiopisto 

 

Pirkanmaan ammattiopisto (jatkossa PAO) on perustettu 2007. Koulutuksen järjestäjänä 

toimii Pirkanmaan koulutuskonserni kuntayhtymä (5). Kuntayhtymään kuuluu 15 

kuntaa. Opetusta annetaan useilla aloilla ja talotekniikan aloittavia luokkia on vuosittain 

4 (vuonna 2008 kuitenkin  5 kpl). Toimipisteitä on useita, ja talotekniikan opetusta on 

Orivedellä ja Tampereen Koivistontien toimipisteissä  

 

Opetustilat ovat vanhoja ja saneerauksia on tehty tarpeen mukaan. Orivedellä 

talotekniikan opetustilat saneerattiin perusteellisesti vuonna 2007. Koivistontiellä tilat 

on saneerattu ja muutettu 1980-luvun lopulla. Tilojen yleisilme on epäsiisti ja kulunut 

(kuva 1). 

 

 

Kuva 1. Koivistontien toimipisteen putkityöpaja. (Kuva tekijän)  
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1.3 Työn aihe ja tavoitteet 

 

Opinäytetyön aiheena on talotekniikan opetuksessa käytettävän työpajatilan 

kehittäminen paremmin opetuksen nykyisiä tarpeita vastaaviksi. Käytännössä 

kehitystyö on tiedon hankintaa ja tilojen suunnittelua.  

 

Työn tavoitteena on suunnitella työturvalliset, opetussuunnitelmiin ja nykyaikaisiin 

työtapoihin paremmin sopivat työtilat. 
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2 Tietoperusta 

 

2.1 Toimintaperiaatteet tässä kehitystyössä 

 

Opinnäytetyössä noudatettiin yleisiä hyviä käytänteitä. Näitä rakentamisessa käytettäviä 

tapoja on kirjattu esimerkiksi Talotekniikka RYL:iin (6).  

 

Työturvallisuuslain (3) 1 § sanotaan:  

” Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita 

työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja 

torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia 

työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden, jäljempänä terveys, haittoja.”   

Lisäksi Lakia nuorista työntekijöistä sovelletaan ammatin opetukseen.  

Valtionneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja 

vaarallisista töistä määrää: 

”1 §: Soveltamisala; 

Tässä asetuksessa säädetään niistä edellytyksistä, joilla nuorilla työntekijöillä 

voidaan teettää nuorista työntekijöistä annetun lain (998/1993) 9 §:n 2 

momentissa tarkoitettuja erityisen haitallisia tai vaarallisia töitä. Työhön, jota 

nuori työntekijä tekee ammatillisessa koulutuksessa opettajan johdolla ja 

valvonnassa, sekä työhön johon hänellä on ammatillinen perustutkinto, 

sovelletaan vain 5 §:ää. 

5 §: Opetus ja ohjaus;  

Tässä asetuksessa tarkoitettua työtä tekevä nuori työntekijä on tarpeellisella 

tavalla ja tarpeellisessa laajuudessa ohjattava ja perehdytettävä: 

1) työpaikan olosuhteisiin, työn turvalliseen tekemiseen ja siihen mahdollisesti 

liittyviin terveysvaaroihin ja niiden torjuntaan; 

2) koneiden ja laitteiden sekä kemiallisten tuotteiden toimintatapaan ja niistä 

johtuviin työmenetelmiin; 

3) turvallisiin menettelytapoihin, joita on noudatettava tuotantotoiminnan 

aloituksessa ja lopetuksessa, koneiden puhdistuksessa, säädössä, huollossa ja 



                                                                                                                                   10                                                         

korjauksessa sekä tuotantotoiminnan ennakoitavissa olevissa häiriötilanteissa 

samoin kuin koneiden ja laitteiden vioittuessa; sekä 

4) käytettävien koneiden ja laitteiden sekä kemiallisten tuotteiden 

turvallisuusmääräyksiin samoin kuin työsuojelua koskevien säännösten mukaan 

työpaikalla noudatettaviin menettelytapoihin ja varotoimenpiteisiin sekä 

ensiapuohjeisiin. 

Ennen uuden työvaiheen aloittamista on varmistuttava, että nuori työntekijä on 

riittävästi perehtynyt kyseessä olevaan työhön ja siihen liittyviin vaaroihin sekä 

osaa noudattaa työturvallisuusohjeita. Työn kuluessa on lisäksi kiinnitettävä 

erityistä huomiota nuoren työntekijän ohjaukseen ja valvontaan. 

Nuori työntekijä on kunkin työvaiheen tai työmenetelmän omaksumisen ajaksi 

sijoitettava työskentelemään kokeneen ja ammattitaitoisen henkilön opastuksen ja 

silmälläpidon alaisena.” 

 

Asetuksessa määrätään työpajatyöskentelyn suorituksesta opettajan johdolla ja 

valvonnassa. Lisäksi on huomioitava varotoimenpiteet ja työn vaarat. Työpajatilan on 

siis oltava sellainen, että valvonta on kunnolla mahdollista myös käytännössä. 

 

Opettajan vastuu ja virkavelvollisuus aiheuttavat myös mahdollisen korvausvelvoitteen. 

Opettaja on vastuussa myös taloudellisesti virassa tekemistään toimista. Moraalinen ja 

eettinen vastuu eivät aina ole kaikille opettajillekaan merkitykseltään samat, mutta 

virkavelvollisuuden rikkomisesta on säädetty kaikille yhtäläiset rangaistukset. Tilojen 

suunnittelussa täytyy huomioida, että ei pääse syntymään tahattomasti sellaisia 

tilanteita, joista opettaja joutuisi vastuuseen tahtomattaan. 

 

Työterveyslaitoksen (7)  tietopaketti (RATS) työterveyshenkilöstölle ja työpaikoille 

rakennusalan ammattikohtaisista terveysvaaroista esittää myös LVI-asentajien 

kuormittavat tekijät. Hankalat työasennot oli mainittu merkittäväksi ongelmaksi. 

 

Talotekniikka asentajien työmenetelmien kehittämishanke Taske (8) toi myös 

näkemystä ja tietopohjaa pajatilan suunnitteluun. Taskessa olivat nousseet esiin 

hankalat työasennot ja siisteys. 
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Tampereen yliopiston (9) verkkosivujen mukaan konstruktivistinen oppimiskäsitys ja 

opettamisen malli vaikuttavat oppimisympäristöön. Opiskelijan oma aktiivisuus ja 

vastuu omasta opiskelustaan on merkittävää. Kuitenkin ympäristö ja sosiaaliset tilanteet 

ovat tärkeitä oppimisen mahdollistajia. Myös opettajien ammattitaitovaatimukset ovat 

muuttuneet ja opettajien täytyy toimia entistä enemmän oppimisen ohjaajina. 

Suunnittelutyön tärkeä näkökulma oli konstruktivistinen oppimiskäsitys ja sen asettamat 

vaatimukset, kuten tilojen muunneltavuus ja selkeys sekä valvottavuus. 

 

Havainnointi ja keskustelut talotekniikan alalla työskentelevien opettajien ja 

ammattimiesten kanssa toivat esille heidän kokemusperäistä tietoaan ja osaamistaan. 

Tätä hiljaista tietoa käytettiin myös työssä avuksi. 

 

2.2 Perustiedot tässä työssä 

 

Olen peruskoulutukseltani kone- ja metallialan insinööri, myöhemmin olen pätevöitynyt 

myös talotekniikan insinööriksi. Näistä ammatillisista opinnoista olen saanut hyvät 

perustiedot tekniikan alan töissä toimimiseen. Kirjatietoa on kertynyt minulle myös 

muista opinnoista, esimerkiksi kasvatustieteistä. 

 

Arvokkainta  työssä on ollut käytännön työelämän tuntemus. Se on antanut tarvittavaa 

laajuutta ja syvyyttä kehitystyöhöni. Käytännön töihin olen pitänyt yhteyttä myös niissä 

itse toimien. Lisäksi oppilaitoksessamme opetustehtävissä toimiva opettaja pääsee 

välillä työelämäjaksoille, jollaisella minäkin olen ollut. Opetustyöhön kuuluu  

opiskelijoiden työelämäjaksojen valvontaa, ja niissäkin yhteyksissä olen lisännyt omaa 

työelämäosaamistani. 
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2.3 Tarvittavan lisätiedon hankinta 

 

Työterveyslaitoksen Työturvallisuuden peruskurssilla syksyllä 2007 (10) sain 

työturvallisuuden perustietoa. Syvensin ja laajensin työturvallisuusosaamistani 

työturvallisuuskorttikouluttajakoulutuksessa 2008.  

 

Keskusteluissa työtovereideni kanssa keräsin heidän kokemuksiinsa perustuvaa tietoa ja 

näkemyksiään työpajaopetuksesta. Aiemmin koulukohtaista talotekniikan 

opetussuunnitelmaa tehdessäni olin kokeillut kirjallista kyselyä työtovereideni 

kehittämistoiveista. Kyselyn kirjalliset tulokset jäivät vähäisiksi. Muutosvastarintaa 

uudistuksia ja muutoksia kohtaan ilmeni yleisimmin, ja se olikin ainoa yhdistävä tekijä. 

 

Työnantajani ei mahdollistanut minun tutustumistani muihin talotekniikan opetusta 

antaviin oppilaitoksiin. Vapaa-ajallani myös muut oppilaitokset olivat suljettuja. 

Aikaisemmin olin tutustunut Turussa Turun ammatti-instituutin Peltolan koulutalossa 

talotekniikan opetustiloihin. Lisäksi olin käynyt Vantaalla Variassa Tennistien 

toimipisteessä. Espoossa toimivan toisen asteen kouluttajan Omnian Leppävaaran 

toimipisteeseen olin yhteydessä puhelimitse ja opettajat kertoivat työtiloistaan ja 

pyysivät että en tulisi katsomaan niitä ainakaan parastamistarkoituksessa 

(=benchmarking), koska tilat olivat väliaikaiset ja sekasortoiset, täyden kaaoksen 

vallassa. Kouvolassa KSAO:n tiloissa olin käynyt pikaisesti muutamia vuosia sitten. 

Kouvolan tiloja on mainittu siisteiksi ja toimiviksi. Valtakunnallista talotekniikan 

opetussuunnitelmaa kokeiltiin Kouvolassa ja paikalliset opettajat esittelivät sitä ja 

tekemäänsä aineistoa. Näissä tilaisuuksissa sain tietoa heidän opetusjärjestelyistään. 

Taitajakisoissa kiertäneet kollegani kehuivat myös Mikkelissä toimivan Esedun tiloja 

toimiviksi. 

 

Lisätiedon hankinnassa kiinnitin huomiota kehityshankkeen vaatimuksiin. Erityisesti 

pyrin peilaamaan uutta jo aiempiin tietoihini ja kokemuksiini, niitä syventääkseni. 



                                                                                                                                   13                                                         

3 Oppimisnäkemys 

 

3.1 Ammattiinkasvatus 

 
Tässä teorian osuudessa selvitän lyhyesti työn perustana olevaa oppimisen teoriaa ja 

siihen liittyvää oppimiskäsitysten nykytilaa Suomessa. Lähteinä käytän uutta 

suomalaista kirjallisuutta ammattikasvatuksesta ja opetuksesta. Muuallakin länsimaissa 

on oppimista tutkittu (11) ja konstruktivismi on niissäkin oppimisnäkemyksenä. 

Vocational Education and Training (VET) ( = ammatillisten opintojen opetus) on 

toteutettu erilaisista lähtökohdista eri maissa (11). Suomessa on aina aktiivisesti seurattu 

varsinkin eurooppalaisia ja yhdysvaltalaisia koulutuksen järjestämistapoja ja teorioita 

(9). Suomalaisessa ammattikasvatuksen tutkimuksessa ja käytännön työssä ollaan hyvin 

perillä maailman nykysuuntauksista, ja suomalainen teoria perustuu yleiseen 

kasvatustieteen ja ammattikasvatuksen teoriaan. Tämä työ ei ole kasvatustieteellinen 

tutkielma, vaikkakin työn arvoperusta ja suurelta osin teoreettinenkin viitekehys ovat 

kasvatustieteistä. 

 

Työssä perustana ja näkemyksenä on realistinen konstruktivismi (12). Aluksi haluan 

korostaa sitä, että konstruktivismi tässä työssä on käsitteenä teoria oppimisesta, eikä 

filosofinen tai pedagoginen teoria. Työn näkökulma on siten oppimiskeskeinen.  

 

Realistinen konstruktivismi on maltillisesta konstruktivismista kehittynyt  näkemys 

oppimisesta (9, 12). Realismi on osa oppimisen teoriaa ja konstruktivismi  

opetuskäsitys. Yhdyn Puolimatkan (12, s. 290) näkemykseen siitä, että minkä tahansa 

opetusmenetelmän yksipuolinen käyttö köyhdyttää opetusta. Hyvään opetukseen kuuluu 

avoimuus myös oppimisteorioiden suhteen. 

 

Teoriaosuudessa käsittelen pääasiassa sellaisia kasvatustieteellisiä näkökohtia, jotka 

vaikuttivat tähän opinnäytetyönä olevaan kehitystyöhön. Toimintatapani työssäni on 

konstruktivismiin perustuva, mikä näkyy tässä kehityshankkeessakin. Työympäristöni ei 

ehkä täysin ole omaksunut konstruktivistisia ajatuksia ja toimintatapoja. Koulukohtaiset 
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opetussuunnitelmat PAO:ssa ovat mielestäni osittain behavioristisen näkemyksen 

mukaisia.  

 

Joskus on tarpeellista käyttää opetuksessa myös behavioristiseen oppimisnäkemykseen 

perustuvia menetelmiä. Alhaalta ylöspäin etenevä ja pilkottu, eli pieninä 

kokonaisuuksina perusasioista lähtevä opetus on tuloksekasta joissakin tapauksissa, 

kuten joskus erityisopiskelijoilla. 

 

3.2 Filosofiset perusteet 

 
Ammattikasvatuksenfilosofiasta ja keskustelusta kasvatuksesta ammattiin olen samaa 

mieltä Tuomisen ja Wihersaaren (13, s. 262 ) näkemyksestä suhtautumisesta 

opiskelijoihin:  

 

”Ammattikasvatuksessa kasvatettaviin tulee suhtautua ajattelevina, vapaina ja 

itsenäiseen pohdintaan ja päätöksentekoon kykenevinä ihmisinä”.   

 

Mielestäni opetuksessa ja ammattikasvatuksessa tulee ehdottomasti pyrkiä välttämään 

indoktrinaatiota.  Indoktrinaatio määritellään (13, s. 273) kasvatettavan tietoiseksi 

manipuloinniksi. Ammattikasvatuksessa tulee pyrkiä eettiseen toimintaan. Eettinen 

toiminta asettaa vaatimuksia opettajalle, opetussuunnitelmalle ja oppimisympäristölle. 

Ammattikasvatus on toimintaa, jossa opiskelijan persoonallisuuden kehitys jatkuu  

(14, s. 28). Lisäksi ammattikasvatus on ammattiin ja sen taitoihin ja tietoon 

kasvattamista. 

 

Opettajan täytyy haastaa uskomuksensa (15, s. 274) ja niistä täytyy keskustella, jotta 

opettaja voi asettaa vastakkain vanhat ja uudet oppimiskäsitykset. Opettajan täytyy 

tiedostaa toimintansa liittyvät ammattikasvatuksen filosofiset perusteet, ja vasta sitten 

hän pystyy toimimaan aidosti ammattiin kasvattajana. 

 

Opiskelijan kasvuun ammattilaiseksi kuuluu oman ammattialansa erityisen ammatillisen 

etiikan omaksuminen. Opetuksessa (13) eli kasvatustapahtuman ohjaamisessa tämä 
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täytyy huomioida. Etiikka on ammattilaisen käyttäytymistä (16, s.101). 

Ammattietiikkaa opitaan töitä tekemällä ja niistä keskustelemalla. Oppilaitoksen 

oppimisympäristöjen täytyy mahdollistaa myös ammattieetinen kasvu. Opiskelija 

tarvitsee myös opettajan (mallin) välittämän tiedon synnyttämään eettisen kasvun ja 

kasvun yhteiskunnan jäseneksi. Tästä seuraa oppimaan oppimisen vaatimus ja tarve 

itsereflektioon. Jotta ihminen voisi ymmärtää toimintaansa, hänellä on oltava selkeä 

käsitys itsestään (17, s. 206) ja reflektio on keino siihen. Rationalismiin perustuva 

konstruktivistinen oppimiskäsitys mahdollistaa opiskelijan ajattelun kehittymisen.  

 

Koska konstruktivismi ei mielestäni yksin anna teoreettista ja käytännössä toimivaa 

perustaa ammatin oppimiseen ja opetukseen nykyisessä yhteiskunnassa, tarvitaan 

oppimisen teoreettiseen rakentamiseen näkemyksiä realistisesta filosofisesta 

tietoteoreettisesta näkemyksestä. Realistisen näkemyksen mukaan oppimisessa oppija 

pääsee kosketukseen todellisuuden kanssa (12, s.10). Jos toimittaisiin radikaalin 

konstruktivistisen näkemyksen mukaan, jossa oppija itse konstruoi kaiken tiedon, 

oppimisen tavoitteet olisi vaikea toteuttaa. Tarvitaan siis realistista näkemystä siitä, että 

on olemassa todellisia ja absoluuttisia arvoja ja tietoja, jotka voidaan hyväksyä 

opetuksen lähtökohdaksi. Konstruktivismi kuvaa oppimista (12, s.95) ja realismi 

toimintaa näkemyksen mukaisesti. 

 

3.3 Realismin vaikutus oppimisnäkemykseen 

 

Filosofisen realismin näkemyksen mukaan todellisuus ei riipu ihmisen näkemyksistä ja 

opiskelija tulee saattaa kosketuksiin todellisuuden kanssa (18, s. 13).  

Puolimatkan (18, s. 291) mukaan realistiseen näkemykseen perustuva opetus auttaa 

oppilasta muodostamaan todellisuutta vastaavia tiedollisia käsityksiä ja taitoja. 

Realismiin kuuluu samoin kuin konstruktivismiin käytännössä opettaminen. 

 

Opiskelijan motiivi oppimiseen (14, s.75) muodostuu sisäisistä ja ulkoisista tekijöistä. 

Motivaatiota lisäävät onnistuneet oppimiskokemukset ja niistä saatu myönteinen 

palaute. Erityisesti realistisen näkemyksen mukaan toteutetussa opetuksessa 

opiskelijalla on mahdollisuus saada palautetta opettajalta ja työtovereiltaan. Palaute 
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auttaa opiskelijaa  vertaamaan toimintaansa todellisuuteen ja hän saa mahdollisuuden 

reflektioon. 

 

3.4 Konstruktivistinen oppimisen teoria 

 

Konstruktivistinen oppimisen teoria on ollut muodissa ja puheissa parinkymmenen 

vuoden ajan. Siitä on kehittynyt erilaisia suuntauksia, ja sitä kohtaan on esitetty 

kritiikkiä. Kritiikki on kohdistunut paljon konstruktivismin tietoteoreettiseen perustaan. 

Nykyisin ovat maltillinen (19) konstruktivistinen malli ja siitä johdettu realistinen (12) 

konstruktivistinen oppimiskäsitys saaneet paljon kannatusta teoreetikkojen keskuudessa. 

 

Konstruktivistinen oppimiskäsitys pitää sisältään vaatimuksen itsereflektiosta. 

Itsereflektio voidaan ajatella oman toiminnan arvioinniksi, tuumailuksi ja pohtimiseksi. 

Kun ihminen kuvailee ja analysoi omaa toimintaansa ja ajatteluaan sanoin, hän kykenee 

ymmärtämään toimintaansa ja kehittymään tietoisesti. Itsereflektion kehityksen mukana 

(17, s. 70) muuttuvat myös oppimisen edellytykset. 

 

Oppimaan oppiminen on termi, jolla kuvataan ihmisen kykyä ja tapaa oppia uutta 

tehokkaalla ja hänelle sopivalla tavalla. Oppimisen edellytykset (19, s.73) muuttuvat, 

kun ihminen oppii uusia taitoja. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan tieto ei 

siirry vaan opiskelija valikoi ja muokkaa (19, s.20) tietoa. Opiskelija jäsentää ja 

käsittelee tietoa aiemmin oppimansa pohjalta ja rakentaa kuvaansa maailmasta ja 

itsestään sen osana. Myös elinikäisen oppimisen vaatimus edellyttää oppimaan 

oppimista ja ymmärrystä itsestä oppijana.  

 

Opiskelijan aktiivisuus on tärkeää oppimisessa. Opiskelijan aktiivinen osallistuminen 

ilmenee sosiaalisen konstruktivismin näkemyksissä. Oppiminen on sosiaalinen 

tapahtuma (12), ja se on mahdollista yhdessä muiden opiskeluun osallistujien kanssa. 

Oppimiselle otollisessa ympäristössä (20, s.109) oppimisen tukeminen tapahtuu 

asteittain lisääntyvässä osallistumisessa. Opiskelija saa asteittain enemmän 

asiantuntemusta vaativia tehtäviä, ja opettaja ja työssäoppimisen ohjaaja valvovat ja 

opastavat häntä tarvittaessa. Oppiminen vaatii yleensä jonkinlaista ohjausta (16, s.86), 
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muuten opiskelija voi päätyä toiminnallaan heikkoon lopputulokseen. Ohjausta voivat 

antaa opettajan lisäksi tai asemesta myös opiskelu- ja työtoverit. Ohjauksen ei 

myöskään tarvitse aina olla samanlaista tai perinteistä. Ohjausta voi olla vaikka 

multimediaesitys, jota voi seurata tarpeen vaatiessa. Oppimisympäristön täytyy 

mahdollistaa erilaiset oppimisen ohjaustavat.  

 

Konstruktivistisen oppimisympäristön pitäisi mahdollistaa toimiva ja oppimista edistävä 

vuorovaikutus. Realistinen konstruktivismi perustuu osaltaan sosiaaliseen 

konstruktivismiin. Sosiaalisen konstruktivismin mukaan ihmisten väliset suhteet ovat 

keskeisiä oppimisessa. Taito toimia työyhteisössä (20, s.119) on työn teon lisäksi 

tärkeää ja sen merkitys kasvaa. Sosiaalinen konstruktivismi määrittää ihmiset ja tiedon 

osaksi maailmaa. Oppimisympäristön pitäisi olla (19, s.56) sellainen, että se 

mahdollistaa opitun tiedon ja taidon siirtymisen käytäntöön toisen ympäristöön. Koulun 

opetustilojen täytyisi mahdollistaa sellainen oppiminen, että työ pystytään tekemään 

oikein todellisessa ympäristössä. Harjoitustöiden täytyy olla sellaisia, että ne riittävästi 

muistuttavat todellista työtä.  

 

Verkko-oppiminen on konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaista opiskelua. Työn 

suorituksien oppiminen verkkoympäristöissä on mahdollista talotekniikassakin. 

Tekniikoiden harjoittelu ja mallin näkeminen ovat helppoja verkkoympäristöissä. 

Opiskelija voi verkossa saada positiivisia oppimiskokemuksia ja verkkoympäristöt ovat 

myös sosiaalisia oppimisympäristöjä. 

 

Muisti ja ihmisen tiedonkäsittelyn rajoitukset asettavat vaatimuksia oppimis-

tapahtumalle. Ihmisellä on muistitieto verkostoina ja tiedot liittyvät toisiinsa. 

Konstruktivistisessa opetuksessa opitun liittyminen ympäröivään maailmaan ja aiemmin 

opittuun pyritään huomioimaan. Kuitenkin ihmisen tiedonkäsittelykapasiteetti on 

rajallinen. Informaatiota ei saisi tulla kerralla liikaa. Opetustilan suunnittelussa           

(17, s. 121) täytyy huomioida oppimisrauhan tarve. Opiskelijan täytyy tarvittaessa saada 

olla rauhassa liiallisilta ärsykkeiltä. 
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 Konstruktivismille on (19) ”ominaista pyrkimys luoda sellainen oppimisympäristö, 

joka tarjoaa oppilaalle ongelmia, keinoja, ohjausta ja tukea”. Oppimisympäristön 

luominen asettaa siksi vaatimuksia myös opetussuunnitelmalle, ja opetuksen järjestäjän 

arvot saavat haasteen. Opetussuunnitelmassa pitäisi kuvata (21, s.67) oppialan keskeiset 

pääsisällöt ja määritellä ongelma-alueet. Vieläkin yleisesti opetussuunnitelmissa 

(koulukohtaisissa) kuvataan yksityiskohtaisesti opetuksen tavoitteet ja sisällöt, mikä ei 

ole konstruktivistisen ajattelun mukaista. 

 

Arviointi ja opiskelijoiden oppimisen mittaaminen ovat myös sellaisia asioita, joihin 

täytyy kiinnittää huomiota. Työnoppimisessa palaute ja sen antotapa vaikuttavat 

oppimiseen. Opiskelijan mielikuva itsestään ja ennakko-odotukset vaikuttavat hänen 

suhtautumiseensa opettajaan. Harjoitustöiden täytyy olla sellaisia, että niissä kehittyy 

myös ammatillinen ajattelu.  

 

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen tärkein ja suurin vaatimus kohdistuu opettajaan. 

Opettajan etiikka, taidot ja ihmiskuva vaikuttavat hänen kykyynsä toimia aidosti 

konstruktivistisesti oppimistilanteessa. Opettajan täytyy tuntea (22, s. 44) oppilaidensa 

oppimis- ja tiedonhankintatyylit, jotta hän voi huomioida opiskelijoiden yksilölliset 

tarpeet ohjaustilanteissa. Opettajalla täytyy olla myös oppimisen taidot, eikä hän voi 

vetäytyä etäiseen käskyjen antajan rooliin. Opetuksessa täytyy olla keskustelua eikä 

monologeja. Opiskelija tarvitsee oppimisensa tueksi opettajaa, vaikka oppiminen 

tapahtuu sosiaalisessa tilanteessa, jossa vuorovaikutusta on tilanteessa olevien 

henkilöiden kesken. Opettaja voi tukea ja ohjata opiskelijan oppimista myös 

luennoimalla. Luento-opetuskin voi olla konstruktivistista, mutta sen tueksi (12, s. 24) 

pitäisi käyttää oppimistehtäviä.  
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3.5 Ammatin oppimisen lähtökohdat 

 

Ammattikasvatuksen eräs tehtävä on (22, s. 256) sitouttaa opiskelija työyksikköön ja 

organisaatioon ja saada hänet osallistumaan sen menestykseen. Osaltaan tämä on 

ammattieettinenkin näkemys. Opetuksen täytyy  siten välittää muitakin työelämän 

realiteetteja kuin vain konkreettisia käytännön tietoja ja taitoja. Helakorpi (16, s.12) 

toteaa, että ammattisivistykseen kuuluu myös arvo-osaaminen, joka auttaa ammattilaista 

ratkaisemaan toiminnan päämäärien oikeutusta ammatissa, työelämässä ja 

yhteiskunnassa. 

 

Arvo-osaaminen on siten ammattietiikkaa. Myös itsenäinen päätöksenteko vaatii eettistä 

osaamista. Työssä tehtävät päätökset, kuten jättääkö putkistoon mahdollisesti 

vaurioituneen kierreosan, ovat jokaisella joskus edessä. Ammattilaisen täytyy tietää 

päätöksensä seuraukset. Kun työn suorittaja kykenee ymmärtämään työhönsä liittyvät 

asiat, hän voi tehdä perusteltuja ratkaisuja. Kaikilla opiskelijoilla ei ole omaa 

samanlaista arvoperustaa opiskelemaan tullessaan. Opiskelujen aikana olisi tarpeen 

mahdollistaa opiskelijoiden eettisten arvojen kehittyminen ja niiden ammatillinen 

yhdenmukaisuus. Ammattisivistystä on myös se (20, s. 45), mihin ammatillista 

osaamista käytetään. Opettajalla täytyy olla tietojen ja taitojen hallintaa laajempi 

sivistyskäsitys (16, s. 191). Laaja sivistyskäsitys auttaa opettajaa toimimaan opiskelijan 

kehittymisen tukena. 

 

Ammattifilosofisessa ajattelussa (13, s.130) esitetään näkemys tietotaidosta, joka on 

taito tehdä tiedetty asia. Kuitenkin ammatin oppimisessa on tarpeen saada myös 

taitotietoa, eli tietoa taidoista, vaikka ei välttämättä itse kykyä tähän taitoon.  

 

Realistinen konstruktivismi on käytännössä oppimiseen sopiva ja hyvä malli. Sitä kuvaa 

(12, s.12) kommentti: ”tosiasiat tehdään, ei löydetä”. Käytännössä opettaminen 

tarkoittaa (18, s.323) asioiden oppimista osana työskentelevää ryhmää. Ammatin 

oppiminen on paljon tekemällä oppimista. Aluksi opiskelijan täytyy saada tieto oikeasta 

työtavasta ja työstä. Tieto välittyy opettajalta ja työpaikalta. Opiskelijan täytyy saada 

tehdä konkreettisia töitä, ja hän tarvitsee niistä palautteen. Palaute tulee opettajalta, 
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työtovereilta ja opiskelijatovereilta. Itsereflektion ja palautteen perusteella opiskelija 

konstruoi itselleen näkemyksen hyvästä työstä.  

 

Oppimisympäristöissä täytyy huomioida muuttuvat oppimisen ja oppimisen ohjaamisen 

tavat. Olemassa olevat rakenteet (16, s. 89) eivät saisi estää uusien menetelmien 

käyttöönottoa. Suomalaisista ammattikouluista alkoi (23) 1900-luvun puolen välin 

jälkeen valmistua työelämään valmiita ammattilaisia. Nykyisessä muuttuvassa (16; 20;  

24) työelämässä sellainen ei ole mahdollista. Myös tiimityö vaikuttaa työhön ja 

varsinkin (20, s.35) työn organisointiin. Tiimissä työskentely hämärtää ammatin 

käsitettä ja työtä kuvaa paremmin tekijän tehtävä. Henkilökohtainen osaaminen ja 

persoonallisuus määrittävät opiskelijan tulevia tehtäviä ehkä enemmän kuin hänen 

koulutusammattinsa. Opiskelija saa mahdollisuuden kehittyä persoonallisella tavalla 

itsenäisessä työpajatyössä ja työssäoppimassa. 

 

3.5.1 Työssäoppiminen ammatinoppimisen keinona 

 

Työssäoppimisessa ilmenee parhaiten oppimisen yhteistoiminnallisuus (22, s. 35). 

Työssäoppiminen on (realistisen) konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan hyvä 

keino oppia uusia tietoa ja taitoja. Stenström (24, s. 95) kuvaa työpaikalla tapahtuvaa 

oppimista avoimena oppimisympäristönä, joka mahdollistaa opiskelijan osallistumisen 

työn organisointiin, kehittämiseen ja oppimisen arviointiin ja reflektointiin. Näiden 

taitojen oppimiseen voi opettaja vaikuttaa ohjeistuksellaan ja toiminnallaan. 

Työssäoppimisen tarkastuskäynneillä ja työssäoppimisen arviointikeskustelussa opettaja 

voi tukea opiskelijan itsereflektiota. 

 

Työssäoppiminen on työpaikalla tapahtuvaa tavoitteellista opiskelua. Nykyisissä 

opetussuunnitelmissa kolmevuotisissa tutkinnoissa on vähintään 20 opintoviikkoa 

työssäoppimista. Työssäoppiminen on tärkeä keino vahvistaa koulussa opittua ja siirtää 

opittua käyttöön työssä. Toisaalta työelämästä siirtyy oppilaitokseen ajantasaista tietoa 

työelämän vaatimuksista. Elinikäisen oppimisen vaatimukset opettajallekin välittyvät 

hyvin työelämästä. Tynjälä (25, s.110) näkee liiallisessa työssäoppimisessa ongelmia. 

Keskeistä niissä on se, ettei työssä pääse syntymään teoreettista tietämystä, joka olisi 
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sidoksissa käytännön taitoihin. Työvaltaisessa opetuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa 

näihin ongelmiin varmaankin kiinnitetään huomiota. 

 

Työssäoppiminen  on realistisen konstruktivismin näkemykseen (18) sopiva oppimisen 

tapa. Työssäoppiminen on myös sosiokulttuurisiin (12, s.31) oppimisen teorioihin 

pohjautuvaa. Työssäoppimisessa opiskelija saa mallin oikeasta työtavasta ja ammatti-

etiikasta. Opiskelija saa onnistuneessa työssäoppimisessa palautteen ja saa reflektoida 

tekemisiään. 

 

3.5.2. Työpajalla opiskelu ammatinoppimisen keinona 

 
Työpajalla opettamisen ja opiskeluun sopivat samat realistisen konstruktivismin 

periaatteet kuin työssäoppimiseen. Käytännössä oppimisen mallin mukaan (18) 

opiskelija kohtaa todellisuuden ja saa palautteen, jonka perusteella hän voi korjata 

työtään. Aidon oppimisen tapahtuminen (27, s.135) vaatii myös opiskelijan 

keskittymistä asiaan ja asian suhteutusta omiin tietoihin. Työpajalla keskittyminen on 

ehkä helpompaa kuin tuloksia vaativassa työelämässä. 

 

Motivaatio ja opiskelun mielekkyys muodostuvat opiskelijoille usein mielenkiintoisia 

töitä tehdessä. Kun opiskelu tapahtuu sopivassa ympäristössä, sen on mahdollista olla 

mielekästä. Muiden opiskelijoiden mielipiteet ja toiminta vaikuttavat kokemukseen 

työstä työpajalla. Kun muutkin opiskelijat ovat tyytyväisiä työhönsä, siitä syntyy 

kollektiivinen kokemus mukavasta oppimisesta. Mielekkyyskokemus muodostuu myös 

siitä, että työtä on riittävästi. Opiskelijan on saatava tehdä töitä lähes niin paljon kuin 

hän haluaa. Kun opiskelijalla on voimakas sisäinen motivaatio (21, s.106) ja hän saa 

toimia rauhassa ja keskittyneesti, hän saa positiivisen emotionaalisen kokemuksen. Kun 

toiminta on tarpeeksi motivoitunutta ja tehtävä sopivan vaikea, opiskelija voi saavuttaa 

ns. flow-kokemuksen eli hän uppoutuu toimintaan ja unohtaa ulkoisen maailman. 

Tehtävän sopiva haasteellisuus on kokemuksen eräs edellytys. Motivaation säilymisen 

kannalta liian vaikeat ja liian helpot tehtävät eivät ole hyväksi. Opiskelijalla täytyy olla 

yksilöllisiä ja hänelle sopivan haasteellisia tehtäviä riittävän paljon, jotta motivaatio 

säilyy hyvänä. 
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Opiskelijan ammatillisen kasvun osatekijä on (27, s.77) työn kokemus. Se antaa 

mahdollisuuden  realistiseen kokemukseen työstä ja todelliseen reflektioon. Reflektio 

on (26, s.131) uudistavaa ja kriittistä ajattelua ja arviointia. Erityisesti nykyisessä 

ubiikkiyhteiskunnassa (16) on tärkeää todellinen kokemus työstä. Tietotekniikka on 

yhteiskunnassa joka paikassa, on muodostunut Helakorven (16) mukaan uusi 

tietoyhteiskunta ubiikkiyhteiskunta.  

 

Arvioinnin kannalta työpajatyöskentely antaa mahdollisuuden jatkuvaan näyttöön. 

Aluksi perusharjoitustöitä tehdessä opiskelija saa palautetta ja mahdollisuuden 

itsereflektioon turvallisessa ympäristössä. Opettajan on helppo seurata ja arvioida 

osaamista ja opiskelijan omat reflektointitaidot pääsevät kehittymään. Myöhemmin 

työpajalla ja työpaikoilla tehtävissä näytöissä arviointi on tuttua myös opiskelijalle. 

 

3.5 Opettajan ihmiskuva  

 

Teoriasta nousi muutamia kysymyksiä ja näkemyksiä. Seuraavaksi muutamia niistä. 

 

Voiko toimia opettajana ja suunnitella opetusta ja opetustiloja, jos ei ole tietoa 

oppimiskäsityksistä ja filosofisista perusteista? 

 

Työpainotteisen opiskelun mahdollinen ongelma voi olla, ettei teoreettista tietämystä 

kerry tarpeeksi. Tästä voi seurata ongelmia, varsinkin työelämässä tarvittavien 

asiantuntijataitojen ja jatkuvan (elinikäisen) oppimisen näkökulmasta (25). 

 

”Pedagogiikan tehtävänä ei suinkaan ole vain jakaa tietoa vaan tuottaa toiminnan kautta 

laadullisesti hyvää kokemusta, johon sisältyy sekä tiedon konstruointi että soveltaminen 

käytännössä” (17, s.25). 

 

Työn oppiminen virtuaaliympäristössä? 
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Minua nämä ajatukset jäivät kiinnostamaan paljon. Näistä aihe-alueista haluankin 

kuulla lisää ja seurata ammattikasvatuksen tapahtumia.  

 

Kuitenkin, koska toimin itsekin opettajana, haluan vielä nostaa esiin väitteen, joka 

mielestäni vaikuttaa meihin kaikkiin ja joka meidän kaikkien pitäisi huomioida ja 

ajatella mitä se tarkoittaa (26): ”Demokratian toimimisen ehtona on sivistynyt kansa”. 

Miten opettajan työ ammatillisessa opetuksessa on sidoksissa yleiseen 

sivistyskasvatukseen ja miten tämä ajatus näkyy opettajan jokapäiväisessä toiminnassa? 
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4 Työn kuvaus 

 

4.1 Työn tilaaja 

 

Opinäytetyön tilaaja oli Pirkanmaan ammattiopisto. Työtä ehdotti apulaisrehtori Seppo 

Huhtiniemi. Työn oli oltava osa normaalia opettajan työtä ja siitä ei haluttu maksaa 

erikseen korvausta. 

 

Pirkanmaan ammattiopisto on Pirkanmaan koulutuskonserni kuntayhtymän ylläpitämä 

ammatillinen toisen asteen oppilaitos (5). Toimipisteitä on useita ja talotekniikan 

koulutusta annetaan Tampereella Koivistontien toimipisteessä sekä Oriveden 

toimipisteessä. Pirkanmaan ammattiopistossa opiskelee vuosittain noin 1600 opiskelijaa 

ja koulu onkin seutukunnan suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Lähiaikoina 

Pirkanmaan ammattiopistoon tultaneen yhdistämään muutkin seudun ammatilliset 

oppilaitokset. 

 

Koivistontien toimipisteessä aloittavia talotekniikan ryhmiä on vuosittain kolme, mutta 

vuonna 2008 neljä. Tavallisissa ryhmissä on ryhmän koko noin 18 opiskelijaa ja 

pienryhmissä noin 12 opiskelijaa. Ensimmäisen vuoden opinnot ovat kaikille 

opiskelijoille samat. Ensimmäisen vuoden keväällä opiskelijat valitsevat lopullisen 

opintosuuntansa. Vaihtoehtoja on vielä kolme eli kiinteistönhoito, ilmastointiasennus ja 

putkiasennus. Kiinteistönhoidon ryhmää ei ole aiemmin perustettu useaan vuoteen. 

Putkialan ryhmiä on perustettu vuosittain kaksi ja yksi ilmastoinnin ryhmä. Vuonna 

2008 perustettiin kiinteistönhoidon pienryhmä, joka on tarkoitettu erityisopiskelijoille. 
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Kuva 2. Putkityöpajan seinää. Palojälkiä, porattuja reikiä ja lohkeamia. (Kuva tekijän) 

 

Koivistontiellä opiskelee noin 160 talotekniikan opiskelijaa ja siellä työskentelee 

kahdeksan ammatillista talotekniikan opettajaa. Tilat (kuva 2) tarvitsevat saneerausta. 

Koivistontien toimipisteessä toimivat lisäksi rakennus-, kemian sekä paperi- ja 

ravintotalouden osastot. Toimipiste on Pirkanmaan koulutuskonsernin suurin 

oppilaitosyksikkö. 

 

Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän tulevan palvelustrategian (28) mukaan 

”Pirkanmaan koulutuskonsernin perustehtävä on osaamisen vahvistaminen lisäämällä 

nuorten ja aikuisten ammatillista osaamista työelämän tarpeita vastaavaksi”.  
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4.2 Kehittämiskohde 

 

Kehittämiskohteena oli PAO:n Koivistontien toimipisteen talotekniikan- osaston 

putkityöpaja (kuva 3). Työn aikana kehitin myös talotekniikan kiinteistönhoitajien 

pienryhmän 2008 syksyllä alkanutta opetusta. Pienryhmän opetustilojen ja 

opetussuunnitelman tekeminen sivusi paljon myös putkityöpajan tilojen 

suunnittelutyötä. 

 

Kuva 3. Opettajan työtila putkityöpajalla. (Kuva tekijän) 

 

Putkityötilaa suunnitellessani huomioin myös seinän takana olevan vanhan kiinteistön-

hoitajien työtilan tulevaa muutosta enemmän putkityötilaksi (liite 3). Vaikka 

putkityötilaa muutetaan, lisäksi putkipuolen harjoitustyötiloja tullaan saneeraamaan 

muihin tiloihin. 

. 

Turvallinen työskentely muutetussakin työtilassa sallii vain kohtuullisen opiskelija- 

määrän yhtäaikaisen työskentelyn. Kuitenkin pahimmillaan jopa kolmen luokan 

oppilailla on yhtä aikaa tarve päästä tekemään putkialan harjoitustöitä. Kehittämistä 

jatketaan seuraavassa tilassa, joka on vanha kiinteistönhoitajien työpaja.
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4.3 Kehitystyön tarve  

 

Vanhat, 1980-luvulla saneeratut tilat oli koettu jo usean vuoden ajan hankaliksi ja 

huonokuntoisiksi. Tilat olivat hiukan sokkeloiset ja vaikeat pitää järjestyksessä ja 

puhtaana (kuva 4). 

 

 

Kuva 4. Putkityöpajan lattiaa työpöytien edestä ja alta siivouksen jälkeen. (Kuva 

tekijän) 

 

Opetustilat PIAO:n Koivistontien toimipisteen talotekniikan osastolla ovat ahtaat. Pajat 

on alun pitäen mitoitettu kolmelle luokalle, jotka käyvät kaksi vuotta koulua, eli 

kuudelle luokalle. Lisäksi tiloja ei ole rakennettu talotekniikan opetusta varten ja 

rakennuksen ulkomuoto on suojeltu. Nykyisin opetettavia luokkia on yhdeksän, koska 

koulu on muuttunut kolmivuotiseksi. Tästä seuraa käytännössä pajaopetustilojen 

riittämättömyys. 
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Putkialan opetusta on lisätty verrattuna aikaisempaan. Nykyisin oppilaitoksessa on aina 

kaksi vuosiluokkaa LV-asentajaopiskelijoita (LV = lämpö ja vesi). Putkityöpajalla 

saattaa olla parhaimmillaan kolmen luokan opiskelijoita yrittämässä tehdä 

harjoitustöitään. 

 

Opiskelijamäärät luokilla ovat kasvaneet. Talotekniikan ala on tällä hetkellä suosittu 

nuorison keskuudessa. Opiskelijat eivät keskeytä opintojaan tai hakeudu muille aloille. 

Opiskelijat ovat myös hyvin motivoituneita, ja poissaoloja on huomattavasti vähemmän 

kuin aikaisemmin. Tiloja käyttää siis suurempi määrä motivoituneita ja harjoitustöitä 

innokkaasti tekeviä opiskelijoita. Tilat ovat ahtaat ja meteli on voimakasta. Opiskelun 

mielekkyys ja turvallisuus halutaan kuitenkin säilyttää. 

 

Työturvallisuusongelmat ovat ilmenneet jo pienemmilläkin ryhmillä. Tulipalojen vaara 

on töissä aina läsnä. Kaatumiset ja törmäämiset ovat mahdollisia. Sokkeloisissa tiloissa 

(kuva 5.) yleinen epäsiisteys aiheuttaa vaaraa. Kiusaamis- ja häiriköintitapausten 

ehkäisyn kannalta avoimet tilat, joissa opettajalla on hyvä näköyhteys kaikkiin 

oppilaisiin, ovat parhaimpia.  

 

Kuva 5. Putkityöpajan harjoitustyö- ja  hitsauspaikat pajan keskellä. (Kuva tekijän) 
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Tilojen pedagoginen käytettävyys oli ollut omalta osaltaan ongelma. Pajan tilat eivät ole 

olleet muunneltavia. Lisäksi opiskelijoiden valvonta ja esimerkiksi neuvojen tarpeen 

havaitseminen oli ollut vaikeaa. 

 

Putkityön muuttuminen asettaa tarpeita myös pajatiloille. Putkityötapoja on tullut paljon 

lisää, ja esimerkiksi muovisen vesiputken käyttö on lisääntynyt 1980-luvulta valtavasti 

(kuva 6). Komposiitit ja muut uudet materiaalit vaikuttavat myös harjoitustöihin. 

Putkilinjojen rakentamista helpottaa siirreltävien asennusseinien eli sermien (liite 4) 

käyttö. 

 

 

Kuva 6. Sekoittajan asennus harjoitustyönä muoviputkilla osana isompaa 

kokonaisuutta. (Kuva tekijän) 

 

Tarkkaillessani putkityöpajan järjestystä ja siisteyttä totesin opettajien 

välinpitämättömyyden ja sitoutumattomuuden. Opettajat kokivat, että heidän työhönsä 

ei kuulu pajatilojen järjestyksen ja siisteyden valvonta. Opiskelijoita kehotettiin 

siivoamaan jälkensä, mutta yleensä heidän työtänsä ei valvottu, eikä tarkistettu 

siivouksen tason laatua. Opiskelijat ovat pääasiassa nuoria alle 20-vuotiaita miehiä, ja 

he pyrkivät välttelemään siivousta. Opiskelijoiden kulttuuriin eivät kuulu siivoustyöt. 



                                                                                                                                   30                                                         

Kehitystyön tarkoituksena on helpottaa tilojen siivousta ja tavallaan estää ”säläkasojen” 

muodostuminen (kuva 7). 

 

Kuva 7. Tavaroita kertynyt kasaksi putkityöpajalle. (Kuva tekijän) 

 

Uusi talotekniikan OPS (29) tulee määrittämään perusteet opetukselle vuoden 2010 

syksystä lähtien. Halu valmistautua OPS:n vaatimusten muutoksiin oli eräs kehitystyön 

syistä. Uudessa opetussuunnitelmassa opiskelijoiden jako ilmastointi- ja putkipuolelle 

tapahtuu jo sisään tullessa. Putkitöihin liittyvien tehtävien harjoittelu tulee 

lisääntymään. 
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4.3 Työpajan kuvaus 

 

4.3.1 Työpajan tilat 

 

Työpajatila on noin 12 metriä leveä ja 15 metriä pitkä ja lisäksi siihen liittyy pieni 

opettajan työhuone sekä kaksi pientä varastotilaa . Pajassa on pariovet käytävätilaan ja 

ulos (kuva 8). Pajatilan käyttöä hankaloittaa tilassa oleva kellarinporras, joka on  

keskellä lattiaa. 

 

Pajan ainoa yhtenäinen reiätön seinäpinta on noin 8,5 m pitkä. Muualla seinillä sijaitsee 

ikkunoita, ovia ja sähkökeskus. 

 

 

Kuva 8. Ovet putkityöpajalta käytävään ja WC-tiloihin. (Kuva tekijän) 
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Tilan keskellä oli väliseinätiilistä muuratut noin kolme metriä korkeat seinät. Myös 

kellarin aukkoa (kuva 9) ympäröi tiiliseinä. Tiiliseiniin oli kiinnitetty neljä 

hitsauskaasuputkistoon kiinteästi liitettyä hitsauspistettä sekä sähköpistokkeita. 

Tiiliseinät muodostivat neljä hitsausloosia sekä neljä asennusharjoitustilaa. 

 

 

Kuva 9. Kellarin kulkuaukko ja tiiliseiniä. (Kuva tekijän) 

 

Työpajan lattia on maalattua betonia ja seinät maalattua tiiltä. Katto on betonivalua. 

Katon korkeus vaihtelee ja se on muodoltaan aaltomainen. Kaasuputkistot ja sähkölinjat 

sekä valaistus on kannakoitu kattoon siten, että ne kulkevat non 2,5 m korkeudella. 

 

Työpajassa sijaitsi useita metallipintaisia työpöytiä. Pöydät olivat kolhiutuneita ja 

likaisia (kuva 10). Pöydät olivat yleensä hyvin öljyisiä ja romun ja työkalujen täyttämiä. 

Pöytien ruuvipuristimet olivat epäkunnossa ja osittain irrallaan. 

 

Kuva 10. GWS:n metallipintaisia työpöytiä putkityöpajalta. (Kuva tekijän) 
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Oppilaitoksessa on ollut pitkään vallalla toimintatapa, jossa useat opettajat voivat 

käyttää yhtä työpajaa. Paja ei ole varsinaisesti kenenkään oma vakituinen työpaikka. 

Ehkä tästä johtuen opettajat ovat olleet haluttomia näkemään vaivaa ja pitämään 

työpajoilla yllä hyvää järjestystä. Putkityöpajakin on ollut yleensä  sekainen, ja työkalut 

ja materiaalit ovat lojuneet pöydillä ja lattioilla. 

 

Putkityöpajalta on suora käynti palo-oven kautta puutyöpajaan, joka on pieni erillinen 

puutyötila. Palo-ovi on ollut useasti avoinna, vaikka ihan lähietäisyydellä on tehty 

tulitöitä. Ovi sijaitsee putkityöpajan nurkassa siten, että sen aukiolo jää helposti 

opettajalta huomaamatta. Oven lähistöllä oli osa muuratusta harjoitustyöseinämästä ja 

lähellä saattoi lojua iso lämminvesivaraaja ja muuta tavaraa. 

 

Tilan sähkökeskus rajoittaa myös pajan toimintoja. Sähkökeskuksen edusta on pidettävä 

vapaana, joten sen eteen seinustalle ei voi sijoittaa kiinteitä kalusteita tai harjoitus-

työpistettä. 

 

Opettajan työhuoneesta on ikkunoiden kautta mahdollista nähdä pajatilaan. Työhuone 

sijaítsee pajan sisääntulo-oven lähistöllä melkein nurkassa. Teoriassa työhuoneesta on 

mahdollista nähdä joka puolelle pajaan. 

 

Varastot sijaitsevat samalla seinustalla kuin opettajan työhuone ja sähkökeskus. 

Varastoihinkin johtavat palo-ovet. Varastoissa säilytetään työkaluja ja vähän pieniä 

harjoitustyömateriaaleja (kuten toisessa varastossa useita WC-istuimia). 

 

Harjoitustyömateriaalin säilytys on aina ollut putkityöpajalla pieni ongelma. Jos 

säilytyspaikka on sijoitettu kauemmaksi, pajalle kulkeutuu materiaalia, jota ei palauteta 

paikoilleen. 
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Kuva 11. Putkihylly keskellä pajatilaa. (Kuva tekijän) 

 

Keskelle pajatilaa oli sijoitettu myös ”putkihylly” (kuva 11). Hylly oli noin kuusi metriä 

pitkä ja pari metriä leveä. Hyllyn ympärillä ja alla lojui aina putkenpätkiä. 
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4.3.2 Työpajalla tehtävät työt 

 

Työpajalla tehdään kaikkia putkialan (harjoitus)töitä. Periaatteessa työt voidaan jakaa 

hitsaus- ja putkitöihin. Putkityöt voivat olla muovi-, kupari-, komposiitti- tai 

mustaputkitöitä. Putkitöissäkin hitsataan ja juotetaan. Pajalla myös käytetään 

kulmahiomakoneita ja kylmäpyörösahaa. 

 

Hitsaustyöt, joita putkipajalla tehdään, ovat enimmäkseen kaasuhitsausharjoituksia. 

Pajalla ei viime aikoina ole ollut vakituista kaarihitsauspaikkaa. Tarvittaessa työpajalle 

on tuotu muutamia kaarihitsauskoneita. Kaarihitsaus putkityöpajalla aiheuttaa säteilyä ja 

savukaasuja. Kaarihitsauksen vaarojen torjunnassa siirreltävät suojaseinät (liite 4) 

lisäävät työturvallisuutta. Jos kaasuhitsauspaikat ovat olleet käytössä, ovat savukaasut 

kaarihitsauksesta päässeet vapaasti työtilaan, koska savukaasuimureita on ollut vain 

kaasuhitsauspaikoilla.  

 

Pahimmillaan pajatilassa oli kuusi kaasuhitsaajaa kiinteillä kaasuhitsauspaikoilla ja yksi 

kaasuhitsaaja pullokärryjen kanssa sekä pari kaarihitsaajaa. Savukaasujen poisto ei ole 

täydellisesti riittänyt, mutta paja on kuitenkin riittävän iso ilmatilaltaan, jotteivät 

kaasupitoisuudet ole nousseet liian haitallisiksi. Hitsaustahan kuitenkin tehdään harvoin 

jatkuvasti pitkiä aikoja yhteen menoon. Suurempi vaaratekijä onkin ollut 

kaarihitsauksen säteily. Työpajalla ei ole ollut siirrettäviä suojasermejä. 

 

Mustaputkityöt ovat teräsputkesta tehtäviä harjoitustöitä. Teräs on halvin materiaali ja 

siitä tehdään yliheittoharjoituksia, putkilinjoja patteriverkostoihin jne. Työt myös usein 

koeponnistetaan vedellä tai joskus ilmalla. 

 

Teräsputket katkaistaan putkityöpajalla pääasiassa isolla kierrekoneella. Kierteytykset 

tehdään yleensä koneilla. Kierreöljyä on käytetty tippakannuista tai suihkeina käsin 

kierteitettäessä. Käytettäessä käsikonetta tai räikkää kierteen tekoon opiskelijoilla 

roiskuu ja tippuu öljyä työpisteensä ympäristöön. Jos lattialla on tavaraa, on öljyn 

keruuastia vaikea sijoittaa  juuri oikeaan kohtaan. Öljyn siivoaminen on muutenkin 

hankalaa. 
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Teräsputkista irtoaa pajahilsettä ja kierteitä tehdessä lastuja. Öljyiset lastut tarttuvat 

helposti vaatteisiin ja jalkineisiin. Pajahilse ja öljy muodostavat mustan tahnan, jota on 

lähes mahdoton puhdistaa käsistä ja suojavaatteista. 

 

Teräsputkia hitsattaessa öljy ja suojamaali palavat pois muodostaen pahanhajuisen 

tumman savun. Kuumat putket polttavat ja saattavat sytyttää roskia tuleen. Opiskelijat 

jäähdyttävät putkia ja levyjä vedessä. Pajatilassa on kaksi teräslavuaaria, ja lavuaarit 

ovat usein olleet täynnä ruosteisia teräksen kappaleita sekä hitsauslankoja. Ruosteen 

lisäksi raudasta irtoaa hilsettä, joka toisinaan tukkii vesilukot aiheuttaen tulvimista. 

 

Pajan lattialla on öljyä ja vettä sekä öljyistä vettä. Lattia on maalattua betonia ja nesteet 

tekevät siitä liukkaan. Opiskelijat kulkevat pajalla kuumia rautoja käsissään väistellen 

kierteyttäviä ja muita töitä tekeviä tovereitaan. 

 

Kuparityöt tehdään kupariputkesta ja messinkisistä osista. Tyypillisimpiä töitä ovat 

juotosharjoitukset, vesilinjojen rakentaminen, yliheittoharjoitukset, liitosharjoitukset 

puserrusliittimillä ja muilla osilla sekä harjoitusten koeponnistukset. 

 

Juotosharjoituksia tehdään yleensä kiinteillä kaasuhitsauspaikoilla. Kupariputkia myös 

”plöijätään” eli hehkutetaan kaasuliekillä. Näistä töistä tulee vähän hilsettä ja 

vesiroiskeita. 

 

Kuparit katkaistaan yleensä putkileikkureilla ja taivutetaan ruuvipenkeissä 

putkentaivuttimilla. Putkikiemuroita ja pätkiä on työpöydillä aina kun tehdään 

harjoitustöitä. Lattialle pudonneet pienet kupariputken pätkät ovat kuin rullat jalkojen 

alla. 

 

Vesijohtolinjoja tehtäessä pajatilassa opiskelijat joutuvat kuljettamaan pitkiäkin 

putkenpätkiä työpöydiltä asennuspaikoille. Seiniin porataan kannakkeita ja putket 

kiinnitetään niihin. 
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4.3.3 Työpajan muut ominaisuudet 

 

Sähköjatkojohdot ovat käytössä, kun tarvitaan iskuporaa tai tehdään kierteitä 

sähkökoneilla. Työpajassa on sähköpisteitä sijoiteltu seinille ja kattokiskoihin. Vaikka 

pistokkeita on riittävästi, jatkojohtoja tarvitaan useita kertoja päivässä. Yleensä 

opiskelijat eivät kehottamatta kerää käyttämiään johtoja pois. Lattioilla lojuvat johdot 

pyörivät jalkojen alla ja niihin saattaa myös kompastua. 

 

Paineilmaa käytetään jonkin verran koneissa ja koeponnistuksissa. Paineilmaletkuille ei 

ole telineitä paineilmapisteiden läheisyydessä, vaan ne pitäisi aina irrottaa ja viedä 

varastoon. Paineilmapisteet sijaitsevat seinillä ja kaasuhitsauspaikoilla sekä katosta alas 

laskettuina, myös keskemmällä pajaa noin kahden ja puolen metrin korkeudella. 

Paineilmakäyttöisillä karahiomakoneilla käytetään pyöriviä viiloja jäysteen poistoon 

teräsputkista. Viiloista tulee lyhyttä terävää lastua, joka kulkeutuu helposti vaatteissa ja 

kengissä ympäriinsä. Lastu viiltää paljaaseen ihoon haavan. Lastut ja paineilmaletkut 

ovat pieniä vaaranaiheuttajia muiden joukossa. 

 

Metalliromu, eli putkenpätkät ja hitsausharjoitusten levyt, kerätään trukkilavalla olevaan 

eräänlaiseen laatikkoon. Laatikko kuljetetaan pumppukärryillä terästen keräyspaikalle ja 

puretaan käsin vaihtolavalle. Usein on sattunut, että laatikko on ollut ylipursuavan 

täynnä ja siitä on pudonnut romua ympäristöön. Laatikon sijoituspaikka oli pajan WC:n 

kulkureitin vieressä. Törröttävät langat ja raudanpalat kolhivat ihmisiä. 

 

Romukupariputket on säilytetty pajan tiloissa. Kuparin romusta saatava hinta on niin 

suuri, että romukuparikin on arvotavaraa. Kuparia on viety romun ostajalle  

100-200 kg:n erissä. Kupariputket on pyritty käyttämään hyödyksi useaan kertaan. 

Romukasoissa on välillä pitkiäkin putkenpätkiä, jotka odottavat purkua ja seuraavaa 

käyttöä. Kasan ympäristössä on pyörinyt myös monesti pieniä pätkiä, jotka ovat 

pudonneet keräyslaatikoista niistä sopivaa materiaalia etsittäessä. Pajalla on ollut 

muutamia kuparinkeräyslaatikoita, joista on ollut pientä vaaraa ympäristölle. 
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Kaasupullot ovat pajatilassa. Putkipajassa on happi-, asetyleeni- ja suojakaasupulloja, 

myös yksittäisiä hiilidioksidi-, typpi- ja heliumpulloja säilytetään siellä. Kaasupulloille 

ei ole ollut omaa säilytyspaikkaa. Palotarkastusten yhteydessä kaasupullojen 

säilytyksestä on huomautettu useasti. Esimerkiksi suljetusta varastotilasta on löydetty 

pienet happi- ja asetyleenipullot peränurkasta romun alta. Isot happi- ja asetyleenipullot 

ovat olleet käytössä pullokärryissä. Viime aikoina pajalla on ollut vain yhdet kärryt. 

Kärryt ovat olleet satunnaisessa paikassa eikä niille ole ollut merkittyä säilytyspaikkaa. 

Irralliset pullot ovat olleet vähän missä sattuu, mutta kuitenkin yleensä jossakin ulko-

oven suunnalla. Pullojen vaurioituminen ja kaatuminen on ollut mahdollista. Tulipalon 

sattuessa pulloja olisi ollut vaikea löytää ja räjähdysvaara olisi ollut suuri. 

 

Savukaasujen poisto on järjestetty erillisellä savukaasuimurilla (kuva 12 ). Poistoletkut 

ovat olleet kiinteiden hitsauspaikkojen kohdalla. Sykloni, johon savukaasuista erottuvat 

kiinteät aineet, on asennettu kattoon roikkumaan (kuva 13).  

 

Kuva 12. Hitsauspaikka ja savukaasuimurin putkisto. (Kuva tekijän) 
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Kuva 13. Sykloni ja taustalla tilan valaisimia ja putkistoja. (Kuva tekijän) 

 

Valaistus on järjestetty katosta kannakoiduin loisteputkivalaisimin (kuva 13). 

Valaistusteho on riittävä. Kohdevaloja ei ole käytössä. 
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5 Työn suoritus 

 

5.1 Kehitystyö 

 

Kehitystyön suunnitelma oli aikataulultaan väljä. Tarkoitus oli käyttää aluksi puolet 

kaikesta niin sanotusta vapaa-ajasta kehitystyöhön. Lisäksi tein jotakin myös työajalla.  

Varsinaisesti kesälomistani käytin kehitystyöhön noin kolme kuukautta ja yhden 

hiihtoloman sekä kaksi syyslomaa. Lisäksi käytin osittain kaksi joululomaa ja useita 

viikonloppuja työhön. Kehitystyö alkoi 2007 työn suunnittelulla ja päättyi raportin 

tekemiseen 2009. 

 

Varsinainen kehitystyön suunnitelma oli selvä. Tarkoitus oli suunnitella kehitystyönä 

putkityöpajan uusi layout ja saneeraus. Kehitystyön tuloksena oli tarkoitus tehdä 

suunnitelma työpajan saneerauksen avuksi. Halusin käyttää kehitystyön perustana 

konstruktivistista oppimiskäsitystä. Konstruktivismi vaatii työpajalta avoimuutta ja 

muunneltavuutta, eikä vanha työpaja antanut siihen mahdollisuuksia. Lisäksi halusin 

kehittää omaa tietouttani oppimistyyleistä ja harrastaa myös konstruktivismiin kuuluvaa 

itsereflektiota oppimisessani. 

 

Kehitystyön kestäessä ei käytetty lomakkeita tai haastattelupohjia. Työn laajuuden 

kannalta olisi ollut epämielekästä lisätä aineistoa haastatteluin ja lomakkein. 

Keskustelujen ja havainnointien tieto kerättiin muistiinpanoihin, joista sitä käytettiin 

tarvittaessa kehitystyön apuna. Suurin tietomäärä kertyi kokemuksena ja oppina 

aivoihini konstruktivistiseen tapaan, sieltä subjektiivisesti hyödynnettäväksi. 

 

Osa käytännön tutustumisista oli tapahtunut ennen kehitystyön alkua. 

Tutustumiskäynneillä olin jo aiemmin pyrkinyt lisäämään oman työni kehittämisen 

perustietoutta. 

 



                                                                                                                                   41                                                         

5.1 Tiedonhankinta tapoja 

 

Vuosien työkokemus on antanut minulle paljon kokemusta talotekniikan alan töistä. 

Kokemukseen pohjautuva näkemykseni hyvistä ja turvallisista työoloista on ollut 

perustana kehitystyötä tehdessäni. 

 

Harrastukseni ja omat rakennusprojektini ovat antaneet minulle motivaation hankkia ja 

kehittää rakennusalan osaamistani. Olen  keskustellut paljon ja hakenut tietoa 

rakennusmenetelmistä ja tavoista rakentaa oikein. Ammatillinen oppilaitos ympäristönä 

on helppo paikka hankkia käytännön tietoa ja neuvoja. Maahantuojat ja tuotteiden 

valmistajat kouluttavat ja jakavat mielellään tietoa tuotteistaan. Seuraan aktiivisesti 

myös rakennusalan uusimpia innovaatioita ja kehitystyötä. Tietenkin talotekniikankin 

uudet ratkaisut ovat aina kiinnostaneet minua. 

 

Ammatilliset opintoni ovat antaneet minulle hyvät perustiedot teknisistä asioista. 

Tekninen teoreettinen osaaminen antaa minulle hyvät valmiudet ymmärtää ja omaksua 

uusia teknisiä asioita, kuten uusia asennustyötapoja  ja uusien materiaalien 

käyttäytymistä. Tekninen koulutus auttaa loogiseen ja järjestelmälliseen syy-seuraus 

ketjun ymmärtämiseen, joka tällaisessa kehitystyössä on eduksi. 

 

Pedagogiikan opinnot ja toimiminen opettajana ovat antaneet minulle tietoa ja 

näkökulmaa opetustyön hyvistä järjestelyistä ja käytänteistä. Erityispedagogiikan 

opinnot ja tietoinen erityisopettajuuteen kehittymiseni on antanut minulle myös 

syvällisempää näkemystä opetusjärjestelyihin ja erilaisten oppijoiden huomioimiseen. 

 

Havainnointia apuna käyttäen keräsin tietoa työmaiden asennusolosuhteista kesän 2007 

aikana. Toimin kesällä rakennuspeltiseppänä ja tein töitä useissa Tampereen seudun 

rakennuskohteissa. Vaikka tällä kertaa en itse ollut putkimiehen töissä,  kävin silti myös 

keskustelemassa putkimiesten kanssa ja kyselin heiltä asioista työmailla. Mielestäni oli 

hyvä havainnoida muiden talotekniikka-asentajien työtä itse heidän joukossaan 

työskennellen ja keskustellen.  
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Opettajan työelämäjakso muutama vuosi sitten ja opiskelijoiden työssäoppimisen 

valvontakäynnit ovat antaneet näkemystä työmaiden asennusolosuhteisiin. Silloin kun 

itse ei ole osallistuvana tekijänä asennuksessa saattaa tehdä parempia havaintoja. 

Lisäksi näissä tilanteissa on ollut mahdollista havaitun käsittelyyn rauhassa ja tarpeen 

vaatiessa työtovereiden kanssa konsultoiden. 

  

Työturvallisuuden peruskurssilla sain perustietoa ja hyvän kertauksen työturvallisuuden 

perusasioista. Myös työturvallisuuskorttikouluttajakurssilla sain lisää perustietoa 

työsuojelullisista asioista. 

   

Tutustuin tutkimukseen Talotekniikka-asentajien työmenetelmien kehittäminen (10). 

Tutkimuksen mukaan (10, s. 31) asentajilla on kipuja ja särkyjä, niin paljon, että ne 

vaikuttavat heidän toimintaansa. Asentajista 50 % kokee, että työpaikan käytävät  ja 

kulkutiet ovat kunnossa ja turvalliset harvoin tai silloin tällöin ja lisäksi 42 % mielestä 

työkaluille ja tarvikkeille on hyvät säilytyspaikat harvoin tai silloin tällöin. 

 

Vuosien aikana käymäni keskustelut opettajakollegoiden kanssa ovat selvittäneet 

minulle heidän näkemyksiään. Talotekniikan osastolla PAO:ssa työskentelee 

Koivistontiellä minun lisäkseni seitsemän opettajaa ja Orivedellä kaksi. Oriveden 

opettajatkin opettavat Koivistontiellä.  Työtovereillani on opetustyöstä useiden vuosien 

kokemus, ja he kaikki ovat olleet myös oppilaina ammatillisissa oppilaitoksissa. Tästä 

syystä he ovat nähneet varmaankin kaikki mahdolliset ”kujeet” ja ”sähläykset”, joita  

ammattikoulumaailmassa voi tapahtua. Opettajien näkemykset ja pedagogiset opintoni 

muodostivat varman ja selkeän perustan opetuksellisista näkökohdista.  

 

Kävin tutustumassa muihin opetustiloihin. Olen myös itse opettanut useilla eri 

työpajoilla. Näistä kokemuksista sain tietoa paljon myös huonoista ammatillisen 

työnopetuksen toteutustavoista. 

 

Kehittämistyötä tein paljon ajattelemalla ja jalostamalla edelleen mielikuvaani 

turvallisesta ja miellyttävästä työpajasta. Käytin tietokoneen CADS-ohjelmaa apuna 

layoutin tekoon. 
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Suunnittelutyössä käytin opiskelua, keskusteluja, havainnointia ja omatoimista 

tiedonkeruuta tiedonhankintamenetelminä. Aiempaan kokemukseen lisää näkemystä 

hankkimalla sain pohjaa varsinaiseen suunnittelutyöhön. 
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5.2 Suunnittelu 

5.2.1 Lähtökohtia 

 

Opetuksellisia näkökohtia 

 

Kehitystyön tarkoituksena on suunnitella putkityönopetuksen oppimisympäristö 

putkityöpajalla. Tarkoituksena on lisätä työpajan muunneltavuutta ja helpottaa 

opetustyötä. Opettajalla on helpompi tehdä tuntisuunnitelmansa, jos pajatila 

mahdollistaa useiden erilaisten harjoitustöiden yhtäaikaisen tekemisen. 

 

Ryhmän havainnointi on helppoa, mikäli on mahdollista nähdä opiskelijat yhtä aikaa. 

Epäasiallisiin toimiin puuttuminen on nopeaa ja opetusryhmän toiminta on tehokasta. 

Oppilaiden kiusanteko ja leikkiminen on helposti havaittavissa ja siihen on mahdollista 

puuttua nopeasti. Konstruktivistiseen oppimisnäkemykseen kuuluu oppilaiden suuri 

toiminnan vapaus, mutta opettajan täytyy suunnatta heidän toimintaansa 

opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. 

 

Harjoitustöiden tekeminen on mielekästä, jos opetustila on siisti ja miellyttävä. Uusi 

järjestys tuo tilaan ilmavuutta ja valoisuutta. Ihmisten on miellyttävä työskennellä 

saadessaan nähdä luonnonvaloa. 

 

Konstruktivistinen oppimiskäsitys vaikutti kehitystyön näkökulmiin. Työpajan toiminta 

on oppimiskeskeistä ja paljon oppilaiden itseohjautuvuuteen perustuvaa. Oppimisen on 

tarkoitus olla oppilaista lähtevää ja esimerkiksi  kaikissa työpajoissa ei tarvitse olla 

luennoinnin mahdollistavia opetuskatsomoita, joissa oppilaat istuvat ja opettaja opettaa 

työtä. Myös opiskelijaryhmien, inkluusion aiheuttama, suuri heterogeenisyys täytyi 

huomioida. Pajassa täytyy erilaisten oppijoiden saada tehdä turvallisesti ja tarvittavaa 

ohjausta saaden mielekkäitä harjoitustöitä. 
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Työturvallisuus 

 

Kehitystyön tarkoitus oli myös lisätä työpajan turvallisuutta. Mahdollisiin 

vaaratilanteisiin on opettajan nopea puuttua hyvän näkyvyyden ansiosta. 

 

Työpajan siisteyden ja järjestyksen säilyttämisen on oltava opiskelijoille helppoa ja 

mielekästä. Nurkkia ja sokkeloita poistetaan ja työpöytiä vähennetään. Työkaluja ei voi 

jättää lojumaan pöydille, koska rajallinen pöytätila aiheuttaa työskentelytilan 

loppumisen. 

 

Materiaalien ja harjoitustöiden sijoittelun kehittäminen tulee auttamaan 

työturvallisuutta. Harjoitustyömateriaalit eivät pyöri pajan lattioilla ja niiden säilytys ei 

vie työtilaa. Suuri putkihylly ei ole keräämässä alleen ja ympärilleen pölyä ja roskia.  

 

Kulkeminen työpajalla tulee olemaan turvallisempaa, kun tilat ovat avoimet. Vaarallisia 

nurkkia ja seinämiä poistetaan, joten törmääminen putkiin ja kuumiin rautoihin ei ole 

todennäköistä. Isojenkin putkilinjojen juottaminen on helppoa, eikä niiden siirrosta 

asennuspaikalle aiheudu hankaluuksia ja vaaraa. 

 

Tilojen puhtaanapito tulee helpottumaan, ja roskien siivoaminen nopeutuu. Tulipalon 

vaara pienenee, ja alkusammutus on nopeaa siisteissä ja väljissä tiloissa. Palon alun 

havaitseminen helpottuu, eikä mikään paikka jää helposti kytemään. 

 

Jatkojohdot ja paineilmaletkut tullaan havaitsemaan helposti eivätkä ne jää 

”vahingossa” lattioille tarpeettoman pitkäksi aikaa. Johtoihin ja letkuihin 

kompastumisen vaara pienenee, kun ne ovat selvästi havaittavissa. Mahdollisen 

kompastumisen aiheuttamasta horjahduksesta ei ole suurta vaaraa, koska törröttäviä 

putkia on pajatilassa vähän. 

 

Savukaasut huuhtoutuvat pajan ilmatilasta tarpeen vaatiessa hyvin tuulettamalla. 

Kaarihitsatessa valokaaren säteily ei pääse ympäristöön sermien ympäröimästä 

hitsauspaikasta. 
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Tilan aiheuttamat rajoitukset 

 

Paja on saneerattu aikoinaan rakennusosastolle suunniteltuihin tiloihin. Tila ei täysin 

täytä nykyaikaisia vaatimuksia.  Portaikko ja ovet rajoittavat tilan muunneltavuutta. 

 

Pajatila on suunniteltu behavioristisen oppimiskäsityksen aikaan. Opiskelijat pyrkivät 

opiskelemaan, ja heidät valittiin eri tavoin kuin nyt. Auktoriteettien kunnioitus 

mahdollisti erilaisen toiminnan työpajoilla kuin nykyään. Opiskelijat olivat ennen 

peruslähtökohdiltaan erilaisia. Useimmat olivat tehneet joitakin työtehtäviä, ja työkalut 

olivat tuttuja. Myös työn perusasiat olivat opiskelijoille tutumpia kuin nykyisin. 

Kaikesta tästä johtuen nykyaikana pajatila suunniteltaisiin lähtökohdiltaan toisin kuin 

ennen. Esimerkiksi huomattavasti suurempi valvonnan tärkeys työturvallisuuden 

varmistamiseksi täytyy huomioida työtiloissa. 

 

Muita ratkaisuja 

 

Keskusteluissa ja tutustumiskäynneillä tutustuin muihin työpajaratkaisuihin. 

Opettajatoverini ehdottivat jokainen hiukan omanlaistansa ratkaisua työpajan tilojen 

layoutiksi. Kaikki kertoivat huonoina pitämistään asioista, jotka pitäisi muuttaa 

työpajalla. Lisää kiinteää asennustilaa kaivattiin ja samoin lisää kiinteitä 

hitsauspaikkoja. Parempaa savukaasujen poistoa toivoivat kaikki. 

 

Toinen tapa toteuttaa kehitystyö olisi ollut siten lisää kiinteitä seiniä ja pöytiä sekä lisää 

savukaasuimureita kiinteisiin hitsauspaikkoihin. Hyllyjä ja suojaseiniä olisi voinut lisätä 

sekä putkihyllyä laajentaa. 

 

Työturvallisuus ja erityisesti realistinen konstruktivistinen oppimisnäkemys kuitenkin 

vaikuttivat niin, ettei edellä mainittuihin ratkaisuihin päädytty. Oppimisen sosiaalisuus 

olisi ollut vaikeammin huomioitavissa osastoidulla työpajalla. Lisäksi esimerkiksi 

harjoitustöiden kehittäminen ja soveltaminen olisi ollut rajatumpaa. 
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5.2.2 Käytännön yksityiskohtien huomiointi 

 

Konstruktivistinen näkemys vaikutti siihen, miten käytännön yksityiskohtien huomiointi 

vaikutti suunnitelmaan. Lähtökohtana kaikissa seuraavissa kohdissa oli 

konstruktivistinen oppimisnäkemys, mikä minulla huomioijana oli. 

 

Tavoitteena kehitystyössä oli huomioida kaikki lähtökohdat ja lisäksi pajan tulevan 

käytön käytännössä tuomat vaatimukset. Käytännön vaatimuksia tulee pajan käytöstä, 

eli siitä, minkälaisia harjoitustöitä siellä mahdollisesti tullaan tekemään. Seuraavat 

otsikoinnit ja jaottelu tulevat valtakunnallisesta opetussuunnitelmasta (1). 

 

Kaasuhitsaus 

 

Kaasuhitsausta varten täytyy olla kiinteitä hitsauspaikkoja savukaasun poistojen vuoksi. 

Hitsauspöytien ei tarvitse olla isoja ja raskaita, vaan ne voivat olla seinälle nostettavia 

tai pieniä ja kevyitä helposti siirrettäviä. Siirreltävyys auttaa konstruktivistisen 

oppimisnäkemyksen mukaisen oppimistilaisuuden muodostamista. Oikeilla työmailla ei 

käytetä isoja hitsauspöytiä. Oppilaitosympäristössä on turvallisuuden lisäämiseksi hyvä 

olla savukaasuimurit hitsauspaikoilla. 

 

Kaasuhitsausta täytyy pystyä tekemään yhtä aikaa mahdollisimman monta opiskelijaa, 

ja siksi täytyy olla käytössä myös pullokärryjä. Lisäksi hitsauspaikat laitettiin 

mahdollisimman lähekkäin ja varustettiin pitkillä letkuilla. Siten kiinteää 

hitsauspaikkaakin voi siirtää työpajan keskelle pieniä juotostöitä varten. 

 

Kaarihitsaus 

 

Kehitystyössä huomioitiin kaarihitsauksen mahdollisuus putkityöpajalla. Kaarihitsausta 

olisi suositeltavaa tehdä kiinteällä hitsauspaikalla. Kiinteällä hitsauspaikalla on 

savukaasuimuri ja vieressä on kiinteä seinä. Kaarihitsatessa hitsauspaikka täytyy 

ympäröidä siirrettävillä sermeillä. Savukaasujen suuri leviäminen pajan ilmatilaan 

täytyy estää joko savukaasuimurilla tai lyhytkestoisella hitsauksella ja tuuletuksella. 
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Putkityöpaja ei kuitenkaan ole kaarihitsausta varten, vaan kaarihitsaukset pyritään 

tekemään yleistyöpajassa ja entisessä kiinteistönhoitajien pajassa. 

 

 

Kuva 14. Tyypillisiä hitsausharjoituskappaleita. (Kuva tekijän)  

 

Hitsauskappaleiden (kuva 14) jäähdytys voidaan tehdä varoen ämpärissä olevaan veteen 

tai tarvittaessa kuljettaa kappale lavuaariin jäähdytettäväksi. Myös jäähdytyksessä 

täytyy pyrkiä vähentämään turhaa kulkemista. Kuumien teräskappaleiden siirtely 

aiheuttaa lisääntyviä vaaratilanteita. 

 

Vesi- ja viemäritekniikka  

 

Kuparityöt, joihin liittyy juotoksia, tehdään siirrettävillä pullokäryillä ja kiinteillä 

kaasuhitsauspaikoilla. Varsinaiset (kylpyhuoneen) vesilinjojen asennukset tehdään 

esimerkiksi siirrettävien sermien muodostamiin harjoitusseiniin. Siirrettävistä sermeistä 

voidaan tarvittaessa yhdistelemällä muodostaa useita matalia seinärakenteita, joihin 

asennuksia tehdään. Sermeihin vesilinjat voidaan kannakoida normaalisti ja kalusteet 

kiinnittää paikoilleen oikeisiin korkoihin. Konstruktivistisen oppimisnäkemyksen 

mukaan opiskelijat voivat muodostaa itselleen tarpeellisia ja mielekkäitä 

harjoitustyökokonaisuuksia. 
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Muoviputkilla tehtäviin asennuksiin voidaan myös käyttää sermien muodostamaa 

seinää. Puserrustyökaluja käytettäessä täytyy materiaalien kalleuden vuoksi tehdä  

pieniä harjoitustöitä.  

 

Viemäröintiharjoituksia voi tehdä sermien muodostamiin ”huoneisiin”. Suuria 

viemäreitä pystykuiluksi laitettaessa täytyy joskus käyttää myös toisten tilojen kiinteitä 

seiniä. 

 

Lämmitystekniikka 

 

Lämmitystekniikassa on tehty paljon teräsputkitöitä. Töihin kuuluu putkentaivutuksia, 

putken katkaisuja, kierteytyksiä ja osien asennuksia.  

 

Hitsaukset täytyy tehdä kiinteillä paikoilla suuren savun muodostuksen vuoksi. Isot 

putket kuumenevat ja niiden jäähdytys on oltava mahdollista tarpeen vaatiessa. 

Pienempiä putkenpaloja voi kuljettaa suoraan vesihanan alle tai jäähdyttää varoen 

ämpärissä, mutta isompia täytyy jäähdytellä ilmassa tai lattiakaivon kohdalla 

vesiletkulla. 

 

Putkien katkaisut tehdään putkityöpajalla pääasiassa isolla kierrekoneella. Pienet putket 

(DN 10-25) voidaan helposti tarvittaessa katkaista myös käsin siihen tarkoitukseen 

suunnitellulla teräsputkileikkurilla. Isoja putkia katkaistaessa työssä täytyy olla kaksi 

opiskelijaa, jotta pitkä raskas putki ei kaada konetta tai osu sivullisiin. Koneella ei ole 

vakituista paikkaa vaan sitä voidaan siirrellä tarpeen mukaan. Putkivarastoon laitetaan 

vanha kone ilman kierreteriä katkaisukoneeksi. 

 

Kierteytykset tehdään työpöydän tai kolmijalan ääressä, jos ei haluta käyttää isoa 

kierrekonetta. Kierreöljy ja kierteistä tulevat lastut ovat aina ongelmallisia. Ne pitäisi 

aina työtä tehdessä kerätä johonkin astiaan. Pajan lattiamateriaali ja vähäiset pöydät 

mahdollistavat helpon siivouksen kierteytystyön jälkeen. Hamputus ja kittaus tuottavat 

myös likaa ja palavaa hamppukuitua ympäristöönsä. Hamputus tehdään usein 
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ruuvipuristimessa ja työpisteen läheisyyteen sijoitettu roska-astia ainakin kannustaa 

hampun roskiin laittoon. Käsipyyhepaperi pajatilassa on kitin poispyyhintää varten. 

Työmailla asentajilla on usein pyyherullia mukanaan telineissä, mutta monet asentajat 

pyyhkivät kätensä myös haalareihin tai siihen, mitä lähellä sattuu olemaan. 

 

Taivutuksessa putkien siirtely ja kääntely on helpompaa, kun kiinteät seinärakenteet ja 

kalusteet eivät ole tiellä. Patteriasennuksia tehdään siirreltäviin sermeihin ja muiden 

tilojen kiinteisiin seiniin. Tavoitteena on, että kaikki patteriasennukset päästäisiin 

tekemään tiileen. Tarvittaessa sermejäkin voidaan siihen käyttää, vaikka ne ovatkin 

hiukan kevytrakenteiset raskaimpien pattereiden kannakointiin. 

 

 

Työturvallisuus 

 

Kaikissa harjoitustöissä ja työympäristöissä täytyy aina huomioida työturvallisuus. 

Oppilaitoksessa turvallisuuden täytyy olla aina korostetusti läsnä. Kaikissa töissä täytyy 

noudattaa oikeita ja turvallisia työtapoja. Lisäksi RYL:n (6) vaatimukset ohjaavat  töitä. 

 

Savukaasut ja niiden poisto on ollut putkityöpajallakin ongelmana. Varsinkin silloin, 

kun suuri opiskelijajoukko hitsaa yhtä aikaa pitkään, savua on tullut liikaa pajan 

ilmatilaan. Kuitenkin yleensä savukaasuimurin oikea käyttö tarpeeksi lähellä 

hitsaustapahtumaa parantaisi imurin sieppaustehoa. Imurien toimintaan vaikuttaa myös, 

kuinka monta imupäätä on yhtä aikaa käytössä. Käyttämättömien paikkojen 

suulakkeiden sulkeminen lisää käytössä olevien sieppausetäisyyttä ja tehoa. 

 

Yleinen siisteys ja järjestys on pajalla helppoa kun, tila on selkeä ja pelkistetty. 

Ylimääräiset ja tarpeettomat pöydät ja muut tavarat on siirrettävä pois pajalta. 

Romuraudan keräysastian on oltava helpommin tyhjennettävä kuin vanha. Kuparien 

keräysastiat pyritään pitämään varastossa, josta wc-istuimet ja muut tarpeettomat tavarat  

voidaan siirtää kylmävarastoon ja kiinteistönhoitaja opiskelijoiden käyttöön. 

 

Pajalla käytettävät sermit pitäisi säilyttää varastossa, joten käyttämättöminä ne eivät 

olisi pajatilassa turhina kulkuesteinä ja palokuormana. Sermit ovat niin kevyitä, että 
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kaksi opiskelijaa pystyy vaivattomasti siirtämään sellaista. Tarvittaessa kuluneet ja 

huonot sermien pintalevyt voidaan vaihtaa uusiin vanerilevyihin tai halutessa vaikka 

cyprockiin. Näin sermejä voidaan käyttää vaihtelevasti moniin eri tarkoituksiin ja 

harjoitustöihin. Tässäkin konstruktivismi näkyy käytännön tasolla. Aluksi tehdään seinä 

ja sitten siihen töitä. Tällä tavalla oppilaan ymmärrys kasvaa rakennusalan eri töistä. 

Opiskelija oppii huomioimaan muiden tekemää työtä ja ymmärtää varoa turhan 

vahingon tekemistä omalla työllään muille. 

 

Kaasupullojen säilytystä muutetaan. Pullot pyritään pitämään ulko-oven läheisyydessä 

ja niille tehdään häkkimäinen ”teline”. AGA antaa ohjeet (30) säilytyksestä ja käytöstä 

tuotetiedotteissaan. Pajan oveen tulee kaasupulloista kertova kyltti. Pullokärryille 

tehdään oma paikkansa oven läheisyyteen. Paikka merkitään esimerkiksi maalaamalla 

lattiaan sitä osoittava kuvio. 
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5.3 Saneeraus 

 
Varsinainen saneeraustyö aloitettiin keväällä 2008. Saneerausta oli toivottu jo pitkään ja 

sitä varten oli osoitettu aiemmin budjetissa rahoitusta. Työn toteutus (liite 1) oli 

suunniteltu siten, että kaikki mahdollinen tehdään oppilastyönä. Sähkötyöt ja 

kaasulinjojen siirto ovat luvanvaraisia, ja niitä saavat tehdä vain henkilöt, joilla on 

urakointilupa. Nämä olivat ainoat ulkopuolisilla teetettävät työt. 

 

Kaasulinjojen irtikytkennän ja katkaisun suoritti ulkopuolinen urakoitsija. Putkialan 

opiskelijat purkivat ja siirsivät putkilinjoja. Savukaasuimurin linjojen muutostöitä 

aloittivat ilmastointiasentaja opiskelijat. Savukaasuimureita uusitaan koko 

pajarakennukseen ja niiden uusinta tehtäneen ulkopuolisen urakoitsijan toimesta. 

 

Purkutöitä aloittivat ensimmäisen vuoden opiskelijat rakennustekniikan ja 

kiinteistönhoidon harjoitustyönään. Purkutyö on vaarallisimpia töitä, koska innokkaat 

opiskelijat reuhtovat ja huiskivat aiheuttaen toisilleen ja itselleen tapaturmavaaran.  

 

Sähkötyö oli tarkoitus teettää talon omalla sähkömiehellä. Kuitenkaan hän ei kevään 

aikana töitä tehnyt, joten ne siirtyivät syksyyn. Tästä johtuen osa purkutöistä oli tehtävä 

syksyllä. 

 

Kaasulinjojen uudet kytkennät tehtiin loppukesästä. Opiskelijat olivat kiinnittäneet 

keväällä mittarien kiinnityslevyt seiniin omille paikoilleen, ja urakoitsija teki linjojen 

vedot ja kytkennät. Samalla tehtiin viereiseen pajatilaan kaasulinjojen lisäystöitä. 

 

Varsinainen saneeraustyö on hidasta ja aikaa vievää. Opiskelijoiden tekemänä työ 

täytyy tehdä rauhallisesti, eikä sitä voi tehdä aina tarvittaessa. Monien tahojen 

yhteistyön hoitaminen ja saneeraus normaalin opetustyön lomassa on haasteellista ja 

vaatii paljon työn koordinoijalta ja teettäjältä. Työtä koordinoi työnsä ohessa se 

opettajista, jolla on eniten opetusta putkityöpajalla. 
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6 Työn tulosten arviointi 

 

Kehitystyönä oli työpajatilojen suunnittelu talotekniikan putkitöiden opetustilaksi. 

Varsinainen kehitystyö oli suunnittelu- ja tiedonkeruutyötä. Työn tuloksena valmistui 

saneeraussuunnitelma, layout ja kirjallinen raportti.  

 

Saneerausta on tehty vähitellen syksyn 2008 aikana. Lopullisen saneerauksen 

valmistuminen saattaa kestää kauankin. Opiskelijoiden tekemänä toteutettu suuri 

saneeraustyö vie huomattavan paljon enemmän aikaa kuin ammattilaisilla teetetty. 

Pedagogiset vaatimukset ja opetussuunnitelmien tavoitteet täytyy huomioida kaikissa 

töissä. Jokaisessa työvaiheessa on myös epäonnistumisen mahdollisuus otettava 

huomioon. Oman osansa vaatii normaalitoimintojen jatkumisen mahdollistaminen 

hankkeen aikana. Muut opettajat ovat saaneet uusia ideoita, ja tiloja tullaan varmaan 

kehittämään lisää. 

 

Työturvallisuus lisääntyi. Työturvallisuus koheni monin edellä esitellyin tavoin. 

 

Siivoustyön helpottaminen oli tärkeää ja sen huomioiminen onnistui hyvin. Omalta 

osaltaan siivous on tärkeää asennekasvatusta tuleville asentajille. Opetussuunnitelman 

sisällölliset vaatimukset huomioitiin kehitystyössä täysin ja myös kasvatukselliset 

puolet työpajalla työskentelystä otettiin hyvin huomioon. 

 

Kehitystyössä oli tavoitteena huomioida myös nykyaikaisten työtapojen ja menetelmien 

tuottamat vaatimukset opetustiloille. Tilojen muunneltavuus ja monikäyttöisyys antaa 

opettajille hyvät mahdollisuudet toteuttaa hienoja ja monipuolisia opetuksellisia 

tapahtumakokonaisuuksia kaikkien sidosryhmien tarpeet huomioiden. 

 

Työn tavoitteet saavutettiin tässä kehitystyössä, suunnitelma valmistui ja se oli 

käyttökelpoinen. Suunnitelman perusteella on mahdollista toteuttaa työpajan saneeraus 

konstruktivistisen näkemyksen mukaiseksi työturvalliseksi oppimispaikaksi.  
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Käytin kehitystyötä hyödyksi kiinteistönhoidon pienryhmän tiloja kehittäessäni ja 

opetussuunnitelmaa kirjoittaessani. Työstä oli hyötyä minulle muissa normaaleissa 

työtehtävissäni. 
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7 Yhteenveto 

 

Kehitystyön aiheena oli Pirkanmaan ammattiopiston talotekniikan alan 

putkityöopetustilan suunnittelu. Työn tavoitteena oli suunnitella työturvalliset, 

opetussuunnitelmiin ja nykyaikaisiin työtapoihin paremmin sopivat työtilat. 

 

Työssä käytettiin tiedonkeruussa hyväksi havainnointia ja keskusteluja. Lisäksi erilaisin 

opiskeluin hankittiin osaamista syventävää tietoa. Työn perustana olivat myös aiemmat 

laajat opinnot ja monipuolinen työkokemus.  

 

Kehitystyön pohjalta haluttiin aloittaa saneeraus mahdollisimman pian. Saneerauksen 

aloituksen jälkeen tuli vielä lisäideoita ja muutoksia suunnitelmiin. Portaikon 

olemassaolo pakotti hyväksymään kiinteitäkin rakenteita pajatilassa. Siitä seurasi halu 

vähentää työpöytien määrä minimiin. 

 

Kehitystyöstä oli hyötyä myös muuhun normaaliin työhön. Työ myös lisäsi ammatillista 

osaamista. Työhön liittynyt tiedonhankinta ja siihen liittynyt uuden oppiminen lisäsivät 

ammatillisia valmiuksia toimia omassa työssä ja kehittää sitä aktiivisena osapuolena. 

 

Mielestäni kehitystyö onnistui hyvin. Suunnitelma on hyvin perusteltu, ja jos saneeraus 

toteutetaan suunnitelman mukaan, on tilassa mahdollista toteuttaa laadukasta opetusta. 

Kaikki työpajalla toimivat ihmiset tulevat hyötymään tulevasta toimivasta työtilasta. 
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Liite 1: Putkityöpajan saneeraussuunnitelma 

 

Tehtävät muutokset ja työt 

• ”IV-konehuone varaston” tyhjennys 

• sermien teko (vähintään 12 kpl) 

• kaasuhitsauspisteet yhdelle seinälle 

• yksi kiinteä kaasuhitsauspaikka lisää 

• sähköjen muutostöitä/poisto purettavasta seinästä 

• kaasulinjojen purku ja uusiin paikkoihin asennus 

• tiilisen asennusseinän purku 

• ylimääräiset työpöydät pois 

• putkihylly kellariin 

• vanha kierrekone kuntoon ja ilman kierreteriä katkaisukoneeksi kellariin 

• kuparien säilytys varastoon 

• pienen trukkilavan/tms. kokoinen romumetallilava 

• kaasupullojen säilytys yhteen paikkaan 

• oveen merkintä kaasupulloista 

• kaasupullotelineen teettäminen (suunnittelu) 

• kellarin portaikon suojaus/katto ja kaiteet teettäminen (rakennusosasto) 

• hankintaesitys: Lisää kolmijalkoja 

• uusia hitsauspöytiä teettäminen (metalliosasto) 

• hitsauspöytien kiinnitys seinään 

• savukaasuimurinlinjojen muutostyöt  

• lastunkeräyslaatikoita (teetätys 1. luokilla) 

• roska-astioita (teetätys ja osto) 

• harjojen hankinta 
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Liite 2: Putkityöpajan saneeraussuunnitelma 

 

Saneeraustyön karkea aikataulu 

 

Kevät 2008  

• suunnitelma 

• työstä sopiminen ao. henkilöiden kanssa 

• viimeiset tiedonkeruut, jos tarpeen 

• töiden teettäminen opiskelijoilla alkaa 

• tilataan ulkopuoliset työt 

 

Syksy 2008- kevät 2009   

• työt loppuun  
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Liite 3: Piirustus putkityöpajasta 

 
 Kopio alkuperäisestä piirustuksesta: Pirko 
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Liite 4: Piirustus sermistä putkityöpajaan 

 
 Kuva CADS piirustuksesta: Ketola 
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Liite 5: Putkipajan layout 

 
 Kuva CADS piirustuksesta: Ketola 

 

 


