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Sisältö 

LVI-alan suunnitteluohjelmat, piirustukset ja niiden käyttö. LVI-järjestelmien mittausten ja säätöjen 
perusteet ja niistä tehtävät pöytäkirjat 

Tavoitteet 

Tuntea alan työsuunnitelmien perusteet 

Ammattitaitovaatimukset 

Opiskelija 

- Osaa mitoittaa tavanomaisen pientalon LVI-laitteita ja putkistoja  
- Osaa tehdä pientalon LVI-piirustuksia 
- Osaa käyttää jotain LVI-alan suunnitteluohjelmistoa 
- Osaa tehdä tavallisimmat LVI-järjestelmissä tarvittavat mittaukset 
- Osaa mittauksissa vaadittavat laskutoimitukset ja nomogrammien käytön 
- Laatii mittauksista tarvittavat dokumentit 
- Laatii tasapainotuksesta pöytäkirjat 
- Hyödyntää työssään LVI-piirustuksia ja laitevalmistajien ohjekirjoja 
- Soveltaa hankkimaansa tietoa LVI-suunnittelussa vaihtelevissa työtilanteissa ja 

perustelee työhön liittyviä ratkaisujaan hankkimansa tiedon pohjalta 
- Valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvan mittaus-/säätömenetelmän, -välineet ja 

taulukot laadukkaan lopputuloksen saamiseksi 
- Työskentelee johdonmukaisesti valitsemallaan mittaus- ja tasapainotusmenetelmällä ja 

arvioi sen soveltuvuutta työn edetessä 
- Käyttää itsenäisesti työtehtävässä tarvittavia mittalaitteita ja taulukoita oikein ja 

hyödyntää niitä työssään 
- Laatii työstään hyväksytyn mittaus- ja tasapainotuspöytäkirjan 

ARVIOINTI 

Tyydyttävä 1 

- toteuttaa työn ohjeiden 
mukaisesti 

- toimii yhteistyökykyisesti 
- tarvitsee joissakin tilanteissa 

lisäohjeita 
- hyödyntää työssä tarvittavaa 

perustietoa 



- muuttaa toimintaansa 
saamansa palautteen 
mukaisesti 

Tyydyttävä 2 

- toteuttaa työn oma-
aloitteisesti ja ohjeiden 
mukaisesti 

- toimii yhteistyökykyisesti ja 
vuorovaikutteisesti 

- tarvitsee vain harvoissa 
tilanteissa lisäohjeita 

- hyödyntää työssä tarvittavaa 
tietoa tarkoituksenmukaisesti 

- muuttaa toimintaansa 
saamansa palautteen ja 
omien havaintojen mukaisesti 

Hyvä 3 

- toteuttaa työkokonaisuuden 
itsenäisesti 

- toimii yhteistyökykyisesti ja 
aloitteellisesti 
vuorovaikutustilanteissa 

- selviytyy tavanomaisista 
ongelmanratkaisutilanteista 

- hyödyntää työssä tarvittavaa 
tietoa monipuolisesti 

- arvioi suoriutumistaan 
realistisesti 

Hyvä 4 

- suunnittelee ja toteuttaa 
työkokonaisuuden 
itsenäisesti 

- toimii yhteistyökykyisesti ja 
rakentavasti 
vuorovaikutustilanteissa 

- selviytyy 
ongelmanratkaisutilanteista 
hyödyntäen monipuolisia 
ratkaisutapoja 

- soveltaa työssä tarvittavaa 
tietoa monipuolisesti ja 
perustellusti 

- arvioi suoriutumistaan 
realistisesti sekä tunnistaa 
vahvuuksiaan ja kehittämisen 
kohteitaan 



Kiitettävä 5 

- suunnittelee ja toteuttaa 
työkokonaisuuden 
itsenäisesti ottaen huomioon 
muut toimijat 

- toimii yhteistyökykyisesti ja 
rakentavasti haastavissakin 
vuorovaikutustilanteissa 

- soveltaa työssä tarvittavaa 
tietoa 
ongelmanratkaisutilanteissa 
monipuolisesti ja kriittisesti 

- esittää työhön ja 
toimintaympäristöön liittyviä 
perusteltuja 
kehittämisehdotuksia 

- arvioi suoriutumistaan 
realistisesti ja esittää 
perusteltuja ratkaisuja 
osaamisensa kehittämiseen 

- ymmärtää oman työnsä 
merkityksen osana 
laajempaa kokonaisuutta 

 

 

Ammattitaidon osoittaminen  
 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä tekemällä LVI-järjestelmien mittaukset ja 
säädöt työmaalla. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida 
arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla 
tavoin.  
 


