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Rakennusliiton toimitsija ja putkiasentajien tutkintotoimikunnan 
puheenjohtaja Kimmo Palonen koulutti kuopiolaisia putkimiehiä 4.4. 2009 
Savon Ammatti- ja Aikuisopistolla Kuopiossa uuteen 
urakanmittausohjelmaan. Koulutettavia oli kymmenkunta ja tilaisuutta 
pidettiin tarpeellisena ja uutta mittausohjelmaa hyvänä työkaluna. 
Ohjelman on tehnyt rovaniemeläinen putkiasentaja Jyrki Lipponen ja 
ohjelman ensimmäinen versio julkaistiin noin viisi vuotta sitten. Jatkossa 
on tarkoitus järjestää vastaavia koulutustilaisuuksia koko Itä-Suomen 
alueen putkiasentajille. 
 
Samassa tilaisuudessa juhlistettiin Kuopiossa suoritettuja putkiasentajien 
erikoisammattitutkintoja. Putkiasentajan erikoisammattitutkinnon 
perusteet tulivat voimaan vuonna 2003 ja Suomessa on tähän mennessä 
suoritettu niitä 4 kappaletta. Kuopiolaiset putkiasentajat Juha Pakarinen 
ja Kari Hiltunen ovat näistä ennättäneet toiseksi ja kolmanneksi 
tutkinnosta suoriutuneeksi.  
 
Putkiasentajien tutkintotoimikunnan puheenjohtaja Kimmo Palonen kertoo 
kentältä tulleen palautteen mukaan putkiasentajan 
erikoisammattitutkinnon olevan liian  vaikean ja tähtäävän liiaksi esimies- 
ja työnjohtotehtäviin. Tutkinnon suorittamiseen tähtäävän koulutuksen on 
aloittanut lukuisa määrä putkiasentajia, mutta valmistuneitten määrä on 
pieni. Kimmo Palonen esittää tutkintotoimikunnan kannanottona olevan 
tärkeää, että ammatilliset tutkinnot säilyttävät työelämän arvostuksen ja 
ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneiden pitää olla 
osaavia ja päteviä ammattilaisia. Tutkintotoimikunnan tehtävänä on valvoa 
ammatti/erikoisammattitutkintojen laatua ja puuttua tarvittaessa 
epäkohtiin. Joidenkin tutkintoja järjestävien oppilaitosten kohdalla näin 
on jouduttu myös tekemään. Osaaminen on osoitettava riittävällä ja 
seurannan kestävällä tavalla. 
 



 
Tilaisuudessa oli mukana erikoisammattitutkinnon suorittanut Juha 
Pakarinen joka kertoi tutkinnon suorittamisen olleen työlään ja vaatineen 
paljon oman ajan käyttöä. Tutkinnon suorittaminen avasi kuitenkin monia 
asioita ja uudenlaista toimintatapaa työmaalla toimimisessa. Juha 
Pakarinen piti tutkinnon opetusohjelmaa hyvänä ja tutkinto oli suora jatke 
aiemmalle putkiasentajan ammattitutkinnolle. Ammattitutkinnossa 
vaadittiin osaamista työmaalla tehtävistä asennustehtävistä sekä niihin 
liittyvistä määräyksistä ja ohjeistuksista. Erikoisammattitutkinnossa 
mentiin pidemmälle ja perehdyttiin työmaatoimintaan ja tuotannollisiin 
taitoihin. Lisäksi opiskelun toteuttaminen erikoisammattitutkinnossa 
vaatii omatoimisuutta, tietotekniikan perusosaamista, tiedonhakutaitoja 
sekä runsasta ajan käyttöä. Jatkokehittämiseksi Juha Pakarinen 
ehdottaa, että laboratorio- ja sairaalakaasujen putkistoasennukset sekä 
LTO- ja jäähdytyslaitteiden putkistoasennukset voitaisiin poistaa 
tutkinnon perusteista, koska nämä osiot eivät kuulu talotekniikan 
putkiasentajien tavallisiin työtehtäviin ja tarvittavien työmaakohteiden 
löytäminen näyttöympäristöksi voi olla ongelmallista. Pakarisen mielestä 
tilalle voitaisiin ottaa uutena osiona yrittäjyys, jonka suorittaminen voisi 
monen opiskelijan kohdalla lisätä työelämässä toimimisen valmiuksia.  
 
Kuopion putkimiehet - 394 osaston - pitkäaikainen puuhamies, eläkeläinen 
Pertti Räsänen on toiminut  näytönarvioijana vuodesta 2000 lähtien Savon 
ammatti- ja aikuisopiston talotekniikka-alan näyttötutkinnoissa. Pertti 
Räsänen on toiminut näytönarvioijana myös Juha Pakarisen  
putkiasentajan ammatti- sekä erikoisammattitutkinnossa. Räsäsen mukaan 
Juha Pakarisen suoritukselle pitää nostaa hattua niin korkealle kuin vain 
pystyy. Räsäsen mukaan Pakarisen näytöt ovat koko opiskeluajalta olleet 
täsmällisiä ja opiskelija on paneutunut suoritukseensa ja viimeiseksi 
suoritetussa erikoisammattitutkinnossa suoritukset vielä paranivat ja 
osaaminen oli hiottua sekä vakuuttavaa. 
Pertti Räsäsen mielestä putkiasentajan erikoisammattitutkinto painottuu 
työnjohto/etumiestehtäviin ja tuo uudenlaista osaamista työmaalla 
toimimiseen.   
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