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Metsäalan perustutkinto 

Ammattitaitovaatimukset 
Opiskelija osaa 

• kaataa erikoispuita työntekijänä tai yrittäjänä 
• käyttää kaatotyössä tarvittavia tärkeimpiä apuvälineitä ergonomisesti ja turvallisesti 
• markkinoida erikoispuiden kaato- ja hoitopalveluja 
• avustaa puun kuntokartoituksessa käyttäen siinä tarvittavia mittavälineitä 
• tehdä tavallisimpia kaatotyön jälkitöitä, oksien haketusta ja kantojen jyrsintää 
• käyttää nostolavaa ergonomisesti ja turvallisesti 
• noudattaa metsäalan työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita 

Arviointi 

Opiskelija osaa kaataa erikoispuita työntekijänä tai yrittäjänä ja käyttää kaatotyössä tarvittavia 
tärkeimpiä apuvälineitä ergonomisesti ja turvallisesti.  
 

Opiskelija  
Tyydyttävä 1 • kaataa ohjattuna erikoispuita ja käyttää kaatotyössä tarvittavia tärkeimpiä 

apuvälineitä ergonomisesti ja turvallisesti 
• hinnoittelee ohjattuna työnsä kohteella 
• tekee ohjattuna tavallisimpia puulle tehtäviä hoitotoimenpiteitä 

Tyydyttävä 2 
 

 

Hyvä 3 • kaataa lähes itsenäisesti erikoispuita ja käyttää kaatotyössä tarvittavia 
tärkeimpiä apuvälineitä ergonomisesti ja turvallisesti 

• hinnoittelee lähes itsenäisesti työnsä kohteella 
• tekee lähes itsenäisesti hoitotoimenpiteitä puulle 

Hyvä 4 
 

 

Kiitettävä 5 • kaataa itsenäisesti ja sujuvasti erikoispuita sekä käyttää kaatotyössä 
tarvittavia erikoisvälineitä ergonomisesti ja turvallisesti 

• hinnoittelee itsenäisesti ja realistisesti työnsä kohteella 
• tekee itsenäisesti ja joutuisasti hoitotoimenpiteitä puulle 

 

Opiskelija osaa markkinoida erikoispuiden kaato- ja hoitopalveluja 
 



Opiskelija 

Tyydyttävä 1 • avustaa ohjattuna erikoispuiden kaato- ja hoitopalvelujen markkinoinnissa 
• huomioi ohjattuna asiakkaan tarpeet 

Tyydyttävä 2 
 

 

Hyvä 3 • markkinoi lähes itsenäisesti erikoispuiden kaato- ja 
hoitopalvelujasovelluksia 

• toimii pääosin asiakkaiden tarpeiden mukaisesti kaatoja hoitopalveluissa 
Hyvä 4 
 

 

Kiitettävä 5 • markkinoi itsenäisesti erikoispuiden kaato- ja hoitopalvelujatuottavasti 
toimii laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti kaato- ja hoitopalveluissa 

 

Opiskelija osaa avustaa puun kuntokartoituksessa käyttäen siinä tarvittavia mittavälineitä 
 

Opiskelija  
Tyydyttävä 1 • ohjattuna avustaa puun kuntokartoituksessa 
Tyydyttävä 2 
 

 

Hyvä 3 • tekee lähes itsenäisesti puun kuntokartoituksen 
Hyvä 4 
 

 

Kiitettävä 5 • tekee itsenäisesti ja joutuisasti puun kuntokartoituksen 
 

Opiskelija osaa tehdä tavallisimpia kaatotyön jälkitöitä, oksien haketusta ja kantojen jyrsintää 

Opiskelija 
 

 

Tyydyttävä 1 • tekee ohjattuna tavallisimpia kaatotyön jälkitöitä, oksien haketusta ja 
kantojen jyrsintää 

Tyydyttävä 2 
 

 

Hyvä 3 • tekee lähes itsenäisesti kaatotyön jälkityöt, oksien haketuksen ja kantojen 
jyrsinnän 

Hyvä 4 
 

 

Kiitettävä 5 • tekee itsenäisesti ja sujuvasti kaikki kaatotyön jälkityöt, oksien haketuksen 
ja kantojen jyrsinnän 

 

 

Opiskelija osaa käyttää nostolavaa ergonomisesti ja turvallisesti 
 

Opiskelija 
 

 

Tyydyttävä 1 • käyttää ohjattuna nostolavaa 
Tyydyttävä 2 
 

 



Hyvä 3 • käyttää lähes itsenäisesti nostolavaa 
Hyvä 4 
 

 

Kiitettävä 5 • käyttää nostolavaa sujuvasti, luontevasti ja itsenäisesti 
 

Opiskelija noudattaa metsäalan työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita 
 

Opiskelija 
 

 

Tyydyttävä 1 • huomioi kaikissa toimissaan turvallisuusnäkökohdat 
• käyttää ohjattuna oikeita työtapoja 

Tyydyttävä 2 
 

 

Hyvä 3 • huomioi kaikissa toimissaan itsenäisesti ja turvallisuusnäkökohdat 
• valitsee lähes itsenäisesti kohteissa oikeat työtavat 

Hyvä 4 
 

 

Kiitettävä 5 • huomioi kaikissa toimissaan itsenäisesti ja perusteellisesti 
turvallisuusnäkökohdat 

• valitsee itsenäisesti kohteella oikeat työtavat 
 

Ammattitaidon osoittamistavat 

 

Opiskelija kaataa erikoispuun piha- tai taajama-alueella käyttäen tarvittavia kaadon apu- ja 
turvaamisvälineitä huomioiden asiakkaan toiveet. Ennen kaadon suorittamista opiskelija laatii 
työmaasuunnitelman ja tekee olosuhteiden vaatimat ennakkovalmistelut. Siltä osin kuin tutkinnon osassa 
vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään 
yksilöllisesti muilla tavoin. 
 

 


