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 Maarakennusalan ammattitutkinto 
 Asfaltti 
 Tiemerkintä 
 Maarakennusalan erikoisammattitutkinto 
 Asfaltti ja tiemerkintä 
 
 AsfalttiREKRY  - tulokoulutus alalle 

 
 Asfalttiaseman operaattori ja huoltotyöntekijä -

koulutus 
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 MAARAKENNUSALAN 
 AMMATTITUTKINTO 2012 
 Määräys 55/011/2012 

 
 Uudistustyö vuosina 2011 – 2012 
 OPH tilaa uudistustyön yleensä oppilaitoksilta 
 Uudistustyön vetovastuu oli Jyväskylän 

aikuisopistolla 
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 Maarakennusalan ammattitutkinto muodostuu 45 
tutkinnon osasta. Koko tutkinnon suorittaminen 
edellyttää kolmen tutkinnon osan suorittamista.  

 Ne tutkinnon osat, jotka vastaavat laajuudeltaan 
kahta tutkinnon osaa, on merkitty *-merkillä. Ne 
tutkinnon osat, jotka voidaan suorittaa yhden tai 
kahden tutkinnon osan laajuisena, on merkitty (*)-
merkillä. 
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 Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon 
perusteissa edellytetty ammattitaito ensisijaisesti 
aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa. 
Näyttötutkinnon suorittaja osallistuu usein 
valmistavaan koulutukseen, jonka avulla hankitaan 
tarvittavaa ammattitaitoa. Henkilö, jolla on jo riittävä 
ammattitaito voi suorittaa näyttötutkinnon tai sen 
osan osallistumatta koulutukseen. 
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 3.20 Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 
 Tutkinnon osa on sama kuin logistiikan 

perustutkinnon perusteiden tutkinnon osa 
Kuljetusalan perustason ammattipätevyys. 



 
 
 

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot yhteensä 
 

AT  VALMISTUS   55  TUTKINTOA 
AT  LEVITYS         531  TUTKINTOA 
AT TIEMERKINTÄ  11 
 
EAT KAIKKI YHTEENSÄ 98, JOISTA ASFALTTIALALTA  55 
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Suoritetut ammattitutkinnot vuosilta 2006-2014 
2006   AT  VALMISTUS 28     LEVITYS  155  
2007        7                        91 
2008        8       72 
2009        6       55 
2010        0       24 
2011        9       62 
2012        1                        34 
2013        2       24 TIEMERKINTÄ  5 
2014        1       14   6 
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Suoritetut erikoisammattitutkinnot  vuosilta 2008-2014 
 
2008  KAIKKI YHT.    4     ASFALTTIALA   0 
2009              12                                0 
2010                         22                               16 
2011              19           9 
2012              11                                5 
2013                         16                                5 
2014                       36                               20 
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ASFALTTIALAN TUTKINTOJEN ALKUTAIVAL 

Ensimmäinen 5 hengen pilottiryhmä suoritti tutkinnon v.2003 
V.2004 tutkinnonsuorittajia oli 13, 2005 32, 2006 38 joka olikin 
ruuhkaisin tutkintovuosista. Toimintaan tulikin Amiedu mukaan 
v.2005 jakamaan taakkaa Rovaniemen ja Jyväskylän 
oppilaitoksien kanssa. 
Tällähetkellä on taantuman ilmapiiri myös tutkintosuoritteiden 
osalta. 
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EAT 
 

 
Syksyllä 2008 aloitti 11 henkilöä suorittamaan työnjohdollista 
erikoisammattitutkintoa ja he saivat ammattikirjat v.2010 
palautepäivien yhteydessä. 
V. 2009 aloitettiin 9 hengen ryhmällä ja valmistuminen oli v.2011 
Tällähetkellä Erikoisammattitutkintoja on suoritettu asfalttialalle 
n.55 kpl 
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Tiemerkitsijän tutkinto 

 Tiemerkitsijä nro 1, maarakennusalan 
ammattitutkinto, 2013 

 Osallistujat: yhteensä 5 
 Tiemerkitsijä nro 2, maarakennusalan 

ammattitutkinto, 2014 
 Osallistujat: yhteensä 6 
 Tiemerkitsijä nro 3, maarakennusalan 

ammattitutkinto, 2015 
 Osallistujat: yhteensä 12 

 
 
 
 



Kaivojen poraaminen 

 Kaivojen poraamisessa osaaminen osoitetaan 
poraamalla vesi- tai lämpökaivo tai kaivoryhmä. 
Tehtäväkokonaisuuteen sisältyy alustavat toimet 
reiän paikan ja syvyyden määrittämiseksi olosuhteet 
huomioiden (paikalla tehtävä suunnitelmien päivitys), 
maaputken poraus ja asennus, varsinainen 
poraustyö, porauskaluston huolto- ja 
kunnossapitotyöt sekä työhön liittyvät koneiden ja 
työvälineiden siirrot kuljetusvälineestä kohteeseen ja 
takaisin kuljetusvälineeseen. 



Aikataulu 

 Kaivonporaaja, maarakennusalan ammattitutkinto 
 Koulutusaika: 1.10.2014 – 30.9.2015 
 Osallistujat: Poratekin pilottikoulukseen 

osallistuneet. 
 Näyttöjen arvioijille pidettiin arvioijakoulutus 

12.6.2014 ja arvioijat hyväksyttiin maarakennusalan 
tutkintotoimikunnassa 28.8.2014. 

 Tutkinnon henkilökohtaistamiset aloitettiin 
19.9.2014. 



Ammattitutkintostipendi 

 Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin 
kertakorvauksena henkilölle, joka on 
suorittanut näyttötutkintona ammatillisesta 
aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/98) 
mukaisen ammatillisen perustutkinnon, 
ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. 

 Ammattitutkintostipendin suuruus on 390 euroa.  
 Etuus on veroton. 
 Ammattitutkintostipendiä on haettava viimeistään 

vuoden kuluessa tutkinnon suorittamispäivästä. 
Tutkinnon suorittamispäivänä pidetään 
tutkintotodistuksen päiväystä.  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980631?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Laki%20ammatillisesta%20aikuiskoulutuksesta


Jatkossa 

 Paljonko tutkinnon suorittajia on? 
 10 yritystä x 10 henkilöä = 100 suorittajaa 
 Jos 20 henkilöä vuodessa, niin kesto on 5 vuotta. 

 
 Rekrykoulutukset uusille työntekijöille 
 Ovat alalle tulokoulutuksia 
 Ely-keskukset rahoittavat 
 Esimerkkejä: AsfalttiREKRY, KairaajaREKRY, 

KaivosREKRY, KalliorakentajaREKRY, 
MurskaREKRY 
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