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KOOSTE ORGANISAATION OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ 

Tunnistetut oppimisympäristöt  

Organisaatio: UUSIX-verstaat 

Osoite: Kyläsaarenkatu 8 J, 00580 Helsinki, postiosoite: PL 8644, 00099 Helsingin kaupunki 

Yhteystiedot: (09) 310 89500, faksi: (09) 7515 4495 

Yhteyshenkilö: Veijo Wienkoop, työnjohtaja veijo.wienkoop@hel.fi, p. 09 310 64457 

 

Toimipisteet ja yksiköt/osastot, paikkakunta: 

 Keramiikkapaja 

 Korupaja 

 Metalli & Fillari 

 Ompelimo 

 Painotex 

 PC - kierrätys 

 Puu & Pinta 

 Rakennus & Huolto 

 Rakennusosat & Kuljetus 

 Tekstiili & Kädentaidot 

 Uusix-kauppa 

 Uusix-tietotekniikka 

 Verhoilu & Sisustus 

 

Tunnistetut oppimisympäristöt tutkinnoittain 

 Kiinteistöpalveluala   Rakennusosa & Kuljetus 

 Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Painotex, Korupaja, Keramiikka-paja,  

Tekstiili & Kädentaidot   

 Liiketalouden perustutkinto  Uusix-kauppa, PC-myynti,  

Rakennusosien myynti 

 Logistiikan alan perustutkinto  Rakennusosat & Kuljetus 

 Pienkonemekaanikon ammattitutkinto Polkupyöräverstas 

 Pintakäsittelyn perustutkinto   Puu & Pinta, Rakennus & Huolto 

 Puualan perustutkinto   Puu & Pinta 

 Talotekniikan perustutkinto  Metalliverstas 

 Tieto- ja tietoliikenne  PC-kierrätys 

 Tieto- ja viestintäalan perustutkinto Uusix-tietotekniikka 

 Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto Ompelimo, Verhoilu & Sisustus 

 Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto  Puu & Pinta, Verhoilu & Sisustus  

 Toimitilahuoltaja   Rakennus & Huolto & Siivous 

Erityisiä huomioita 

Uusix-verstaat kuuluu osana Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveysviraston järjestämää 

Työllistymisen tukea. Pajakohtaisten työtehtävien lisäksi Uusix tarjoaa työturvallisuuskoulutusta, 

ATK-koulutusta ja Suomenkielen koulutusta 

Uusix-verstaat on ensivaiheen kuntouttavan työtoiminnan arviointityöpaikka vaikeasti työllistyville 
helsinkiläisille. Se tarjoaa laadukasta, monipuolista ja mielekästä kuntouttavaa työtoimintaa 
ympäristövastuullisten tuotteiden ja tukipalvelujen avulla. 
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Oppimisympäristöt tunnistettu: Vuoden 2014 aikana. Raportti kirjoitettu 25.11.2014 

Oppimisympäristön tunnistaja ja organisaatio 

Ammattiosaamista välityömarkkinoilta- hanke (ESR), Pia-Leena Salo, projektityöntekijä/ Bovallius-

ammattiopisto yhdessä pajojen henkilökunnan kanssa. 

 

 

____________________________________ 

Pia-Leena Salo 

 

Päivitetty: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. 
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Pajakohtainen sisällysluettelo: 

Paja    sivu 

Puu & Pinta    5-6 

Metalli & Fillari   7-8 

Tekstiili ja kädentaidot    9-10 

Tietotekniikka   11-12 

Painotex    13 

Uusix-kauppa   14 

Keramiikkapaja   15-16 

Korupaja    17-18 

Ompelimo     19-20 

Verhoilu & Sisustus   21-22 

Rakennusosasto   23-25 

Rakennusosien kierrätys   26-27 

PC-kierrätys   28 
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UUSIX-VERSTAAT / PUU & PINTA   
 

PUUALAN PERUSTUTKINTO (PUUSEPPÄ) 2010 
Puualan ammatillisen perustutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit on 

tarkistettu www.oph.fi 2010, apuna käytetty Puualan OSSUa  

http://www.bovallius.fi/web/ammattiopisto/opinnollistamisen-tyokalut-2 

 

 Materiaali ja valmistustekniikka (20 ov pakollinen tutkinnon osa, puuseppä, osittain) 

 Asiakaslähtöinen valmistustoiminta (10 ov pakollinen tutkinnon osa, puuseppä, kokonaan) 

 Massiivipuutuotteiden valmistus (20 ov, Valinnainen tutkinnon osa puuseppä, kokonaan) 

 Levytuotteiden valmistus (20 ov, Valinnainen tutkinnon osa, puuseppä, osittain) 

 Terätekniikka ja konehuolto (20 ov, Valinnainen tutkinnon osa, puuseppä, osittain) 

 Terätekniikka (20 ov, Valinnainen tutkinnon osa, puuseppä, osittain) 

 Taivutteiden valmistus (10 ov, Valinnainen tutkinnon osa, puuseppä, kokonaan) 

 Entisöinti ja puukorjaus (10 ov, Valinnainen tutkinnon osa, puuseppä, kokonaan) 

 Puualan tuotteiden myynti (10 ov, Valinnainen tutkinnon osa, puuseppä, osittain) 

 Tekninen suunnittelu ja prototyypin valmistus (10 ov, Valinnainen tutkinnon osa, puuseppä, 
kokonaan) 

 Puusepänalan valmistustoiminta (10 ov, Valinnainen tutkinnon osa, puuseppä, kokonaan) 

 Pintakäsittely (10 ov, Valinnainen tutkinnon osa, puuseppä, kokonaan) 

 

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO (PINTAKÄSITTELIJÄ)2010 
Pintakäsittelyalan ammatillisen perustutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit 

on tarkistettu www.oph.fi 2010, apuna käytetty Pintakäsittelyalan OSSUa  

http://www.bovallius.fi/web/ammattiopisto/opinnollistamisen-tyokalut-2 

 

 Puutuotepintakäsittelyn perustyöt (20 ov pakollinen tutkinnon osa, pintakäsitteli, osittain) 

 Puutuotteiden pintakäsittely (30 ov pakollinen tutkinnon osa, pintakäsittelijä, osittain) 

 Puupintojen pintakäsittelyt (10 ov, Valinnainen tutkinnon osa, osittain) 

 Puutuotteiden pintavirheiden korjaus (10 ov, Valinnainen tutkinnon osa, osittain) 

 Koristemaalaus (10 ov, Valinnainen tutkinnon osa, osittain) 

 Mukailumaalaus (10 ov, Valinnainen tutkinnon osa, kokonaan) 

 Erikoismaalaus (10 ov, Valinnainen tutkinnon osa, osittain) 

 

VERHOILU JA SISUSTUSALAN PERUSTUTKINTO (SISUSTAJA)2009 
Verhoilu ja sisustusalan ammatillisen perustutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset ja 
arviointikriteerit on tarkistettu OPH: (http://osaan.fi/index.php) 2009 
 

 Huonekalujen kunnostus (5 ov valinnainen tutkinnon osa, sisustaja, osittain) 
 

Oppimisympäristön kuvaus, työpaikkaohjaus/ valmennus: 
 

Puu & Pinta tarjoaa osa-aikatyökykyisille helsinkiläisille turvallisen ja raittiin työympäristön, jossa 
tehdään laadukkaita korjaustöitä ja uudistuotteita kierrätysmateriaaleista. 

 

Osaston koko  
- osastolla on työnjohtaja ja 3 työpajaohjaajaa.   

- osastolla on kuntouttavassa työtoiminnassa 32 henkilöä   

- työtä tehdään kahdessa vuorossa 4 tuntia / päivä (8-12 ja 12-16)  
 

Tilat, koneet ja laitteet 
- konesali, penkkisali ja maalaamotiloja 

- maalaamossa ruiskutusmahdollisuus 

http://www.bovallius.fi/web/ammattiopisto/opinnollistamisen-tyokalut-2
http://www.oph.fi/
http://www.bovallius.fi/web/ammattiopisto/opinnollistamisen-tyokalut-2
http://osaan.fi/index.php
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  Isot puuntyöstökoneet 

  1 Tasohöylä 1 Casadei R 51 h 3 

2 Oikohöylä 1 HOFMANN LHW 511 

3 Oikotasohöylä 1 KITY 637 

4 Pyörösaha (sirkkeli) 1 KITY 619 

5 Alajyrsin 1 LAZZARI BASE 45 

6 Alajyrsimen syöttölaite 1 COMATIC UNIVERSAL STANDA 

7 Pylväsporakone 1 Jet-JDP8 

8 Pylväsporakone 2 Crafty K 160 56 US 

9 Pyörösaha (levysirkkeli) 1 ROBLAND Z 320 

10 Talttakone 1 BOSCH PSE 150 

11 Tapituspora 1 RECORD POWER 

12 Sorvi 1 RECORD CLI 36-15 

13 Vannesaha 1 MEBER 

14 Vannesaha 1 EUROPAC SBV 4300 

15 Vannesaha 1 M´RA 

16 Lehtisaha 1 Record Power RSSS 16 D 

17 Lehtisaha 1 Delta CE 

18 Lehtisaha 1 Rexon 13" 

19 Lehtisaha 1 Hegner Multicut 1 

69 Rumpuhiomakone 1 JET 22 - 44 PLUS 

58 Nauhahiomakone "kanttiputsi" 1 EUROPAC ARD 3 

56 Reunahiomakone "kanttiputsi" 1 BERNADO BIG BOY 80 

60 Hiomakone "rullanylkytin" 1 Jet 

 

Erityisiä huomioita 

Pääsääntöisesti pajalle tullaan ilman pohjakoulutusta. Pajalla opetellaan puu- ja pintakäsittelyalan töitä 

omien edellytysten mukaisesti. Pajalta voi saada osaamistodistuksen. 

Tuotteet ja palvelut 

Puu & Pinta -osastolla työt jakaantuvat kolmeen osa-alueeseen: osa pajalaisista valmistaa 

pientuotteita puusta, toiset keskittyvät erilaisiin pintakäsittelytehtäviin ja kolmannet kunnostavat 

huonekaluja. Puu & Pinta –osasto tarjoaa osaavimmille myös asiakastilaustöitä. Myyntituotteet 

ovat keittiövälineitä, lasten leluja ja muita pienesineitä. Pintakäsittelyaineina ovat erilaiset 

maalit, lakat, öljyt ja vahat, joita levitetään siveltimellä, telalla ja ruiskulla. Huonekalujen 

kunnostustyöt ovat puukorjaamista ja pintojen uusimista.  

Oppimisympäristön tunnistamiseen osallistuneet  

- Veijo Wienkoop, TJ; Tuomas Niska, työpajanohjaaja; Sinikka Huusko, työpajanohjaaja 

- Ammattiosaamista välityömarkkinoilta hanke, Pia-Leena Salo/ Bovallius-Ammattiopisto 

 

Päiväys: 15.12.2014 

Yhteyshenkilö: Veijo Wienkoop; veijo.wienkoop@hel.fi; 09 310 64457 

Päivitetty: 
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UUSIX-VERSTAAT / METALLI & FILLARI   
 

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO (RAKENNUSPELTISEPPÄ, TEKNINEN 

ERISTÄJÄ, ILMANVAIHTOASENTAJA)2010 
Pintakäsittelyalan ammatillisen perustutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit 

on tarkistettu www.oph.fi 2010) 
 

 Ohutlevytyöt (10 ov pakollinen tutkinnon osa, yllämainitut suuntautumisalat, osioita) 
 

PIENKONEMEKAANIKON AMMATTITUTKINTO (PIENKONEMEKAANIKKO)2009 
Pienkonemekaanikon ammattitutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit on 
tarkistettu OPH: (http://osaan.fi/index.php) 2009 
 

 Mopot, mopoautot ja Polkupyörät (10 ov pakollinen tutkinnon osa, pienkonemekaanikon 

suuntautumisala, osioita)  

Oppimisympäristön kuvaus, työpaikkaohjaus/ valmennus 

Metalli & fillaripaja tarjoaa osa-aikatyökykyisille helsinkiläisille turvallisen ja raittiin työympäristön, 

jossa tehdään laadukkaita korjaustöitä, korjataan kierrätyspolkupyöriä ja metallialan uudistuotteita 

kierrätysmateriaaleista, pieniä tilaustöitä asiakkaille. Fillaripajalla voidaan osaamista kartuttaa 

polkupyörien osalta. 

Osaston koko  

- osastolla on yhteensä 1 työnjohtaja ja 3 työpajaohjaajaa.   

- osastolla on yhteensä kuntouttavassa työtoiminnassa 32 henkilöä   

- työtä tehdään kahdessa vuorossa 4 tuntia / päivä (8-12 ja 12-16)  

Tilat, koneet ja laitteet  

Metalli & fillaripajalla on yksi iso metallityötila, pyöränkorjaussali ja pienempiä työtiloja 
 

Kiinteät koneet ja laitteet: 

Pylväsporakone bernardo bf 40 v 1 

Nauhahiomakone- xbg 752 1 

Vannesaha Femi 1 

Levyleikkuri- Schröder mhsu 2500/ 1.5 1 

Kanttikone 2 M 1 

Kanttikone 1.2 M 1 

Sorvi- Optimum D 180X300 Vario 1 

Mankeli- HM TTA-12/12 1 

Smirkeli Optimum SM 200 1 

Smirkeli ART-17-1304 1 

Smirkeli X6X 16 H 1 

Kylmäkatk.kone MACC TRS 30 1 

Savuimuri ESTA  1 

Mig- hits.kone Wallius 220 1 

Mig- hits.kone ESAB C340 1 

Tig- hits.kone Origo 150 1 

Hits.kone Turbo Bimax 1 

Hits.kone Telvin Tekno 200 1 

Hits.kone Telvin Utility 1600 1 

Esab Plasma PC-1500 1 

http://www.oph.fi/
http://osaan.fi/index.php
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Tuotteet ja palvelut 
 

Kierrätyspolkupyörien kunnostus ja myynti, metallipuolella tehdään rautarakennetöitä, tilaustöitä. 
Lisäksi korjaustöitä kaupungin eri virastoille ja Uusix-verstaille sekä kauppaan myyntituotteita. 
Metallipuolella hyödynnetään idearikkaasti kierrätysmateriaaleja ja kehitellään yksittäistuotteita 
mitä erilaisimpiin käyttötarkoituksiin (Pizzakärry, vannehuonekaluja, kynttilänjalkoja). 
Valmentautujat saavat innovoida uusia kierrätystuotteita taitojensa ja kiinnostuksensa mukaisesti 
omaa luovuuttaan hyödyntäen.  

 

Erityisiä huomioita 
 

Pajalla opetellaan metalli- ja pienkonemekaniikan perustöitä omien edellytystensä mukaisesti. 

Pajalta voi saada osaamistodistuksen. 

Oppimisympäristön tunnistamiseen osallistuneet 
 

- työnjohtaja Kari Wahlsten, Uusix-verstaat/ Metalli-fillariverstas 

- Ammattiosaamista välityömarkkinoilta -hanke, Pia-Leena Salo/ Bovallius-Ammattiopisto 
 

Päiväys: 19.11.2014 
 

Yhteyshenkilö ja yhteystiedot: Kari Wahlsten  kari.wahlsten@hel.fi   040-3340 246 

Päivitetty: 
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UUSIX-VERSTAAT / TEKSTIILI & KÄDENTAIDOT   
 

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO (ARTESAANI)2009 
 

Käsi- ja taideteollisuusalan ammatillisen perustutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset ja 

arviointikriteerit on tarkistettu www.oph.fi 2010, apuna käytetty Käsi- ja taideteollisuusalan OSSUa  

(http://www.bovallius.fi/web/ammattiopisto/opinnollistamisen-tyokalut-2) 
 

 Tuotteen suunnittelu (10 ov pakollinen tutkinnon osa tuotteen suunnittelun ja valmistuksen 
osaamisala, kokonaan) 

 Tuotteen valmistaminen (20 ov pakollinen tutkinnon osa, Tuotteen suunnittelun ja valmistamisen 
osaamisala, kokonaan) 

 Kulttuurin soveltaminen käsityöhön (10 ov Valinnainen tutkinnon osa Tuotteen suunnittelun ja 
valmistamisen osaamisala, kokonaan) 

 Tilaustyön valmistaminen (10 ov Valinnainen tutkinnon osa, kokonaan) 
 

Oppimisympäristön kuvaus, työpaikkaohjaus/ valmennus 

Tekstiili- ja kädentaidot tarjoaa osa-aikatyökykyisille helsinkiläisille turvallisen ja raittiin 
työympäristön, jossa tehdään laadukkaita kädentaitoa vaativia työtehtäviä. Kudotaan kankaita, 
neulotaan, virkataan, huovutetaan, painetaan kankaita ja tehdään erilaisia ompelutöitä.  

 

Osaston koko 

- osastolla on työnjohtaja ja 3 työpajaohjaajaa.   

- osastolla on kuntouttavassa työtoiminnassa 40 henkilöä   

- työtä tehdään kahdessa vuorossa 4 tuntia / päivä (8-12 ja 12-16)  
 

Tilat, koneet ja laitteet 

- 10 perinteiset kangaspuut(joista kahdet pienet kangaspuut) 

- luomapuut ja muut kutomiseen liittyvät työvälineet (kaiteet, pingottimet, vyhdinpuut ja – 

telineet, puolauskoneet (sähköinen ja käsikäyttöinen), kerinpuut 

- Ompelukoneita 3 kpl 

- teollisuusompelukone 1 kpl 

- saumuri 1 kpl 

- neulekoneita paksulle langalle ja ohuelle langalle 

- yhteiset värjäyspesukoneet (teollinen) ja tavallinen pesukone ompelimon ja verhoomon kanssa 

sekä kuivausrumpu, 2 kuivauskaappia 

Tuotteet ja palvelut 

- Asiakastilaustöinä erilaisia kudontatuotteita, kortteja ja huovutustöitä, neulotaan pipoja, 
sormikkaita, lapasia 

- Uusix-kauppaan ja eri tapahtumiin myyntiin: mattoja, laukkuja sekä tyynynpäälisiä itsekudotuista 
kankaista, poppanoita 

- erikoistuotteita: pyöränsisäkumista kynnysmattoja, VHS-kaseteista lompakkoja, kasseja ja 
lompakoita 

- Tekstiilipajan tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan alusta loppuun pajalla. Aluksi värjätään 
kankaat, joista leikataan tai revitään kuteet, valmistetaan kankaat kutomalla ja viimeistellään 
tuotteet ja lopuksi ommellaan tuotteet valmiiksi. 

  

Erityisiä huomioita  

Pajalla opetellaan kankaankudontaa, neulomista, virkkaamista, huovuttamista, kankaanpainantaa 

ja ompelutöitä omien edellytysten mukaisesti. Pajalta voi saada osaamistodistuksen. 

http://www.oph.fi/
http://www.bovallius.fi/web/ammattiopisto/opinnollistamisen-tyokalut-2
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Oppimisympäristön tunnistamiseen osallistuneet  

- työnjohtaja Leena Safo, Uusix-verstaat/ Tekstiili- ja kädentaitopaja  

- Ammattiosaamista välityömarkkinoilta hanke, Pia-Leena Salo/ Bovallius-Ammattiopisto 

 

Päiväys: 19.9.2014 

Yhteyshenkilö ja yhteystiedot: Leena Safo, leena.safo@hel.fi p. 050-4020138 

Päivitetty: 
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UUSIX-VERSTAAT / TIETOTEKNIIKKA 

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET 

(DATANOMI) 
 

Ammatillisen perustutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit on tarkistettu 

www.oph.fi ja apuna käytetty alan OSSUa (2010) 

(http://www.bovallius.fi/web/ammattiopisto/opinnollistamisen-tyokalut-2)  

 

 Palvelutehtävissä toimiminen (20 ov pakollinen tutkinnon osa datanomi) 

 Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto (10ov pakollinen tutkinnon osa, datanomi) 

 Ylläpitotehtävissä toimiminen (20 ov pakollinen tutkinnon osa, datanomi) 

 Palvelujen käyttöönottoja tuki (20ov pakollinen tutkinnon osa, datanomi) 

 Palvelinohjelmistojen hallinta ja virtualisointi(10 ov Valinnainen tutkinnon osa, datanomi) 

 Tietokantojen hallinta (10 ov Valinnainen tutkinnon osa, datanomi; osioita) 

 Tietoturvan ylläpito (10 ov Valinnainen tutkinnon osa, datanomi) 

 Käytön tuen prosessien vakiointi (10 ov Valinnainen tutkinnon osa, datanomi) 

Oppimisympäristön kuvaus, työpaikkaohjaus/ valmennus 

- Uusix-tietotekniikka tarjoaa osa-aikatyökykyisille helsinkiläisille turvallisen ja raittiin 
työympäristön, jossa mahdollisuus tutustua tietotekniikan perustyötehtäviin (mikrotuki) ja 
mahdollistaa oman atk-osaamisen päivittämisen 

- Lisäksi mahdollisuus toimia vastuullisessa ohjaus- ja koulutustehtävissä omien osaamisensa ja 
kykyjensä puitteissa 

- Osalle voidaan tarjota kuntouttavan jatkoksi työkokeilua tai palkkatuettua työtä esim. koulutus-, 
ohjaus- ja vahtimestaritehtävissä 

- Työelämävalmiuksien ohjausta ja valmentamista pajatoiminnan ohessa 
 

Osaston koko  

- pajalla on työnjohtaja yksi ohjaaja ja kaksi atk- kouluttajaa  

- pajalla on kuntouttavassa työtoiminnassa 20 henkilöä 

- työtä tehdään kahdessa vuorossa 4 tuntia / päivä (8-12 ja 12-16)  
 

Tilat, koneet ja laitteet 

 Koulutusluokat 

- Iso koulutusluokka 1 kpl 
- Atk- luokka 1 kpl (11 työasemaa) 

- Kaksi pientä ryhmätilaa 
 1-2 työasemaa  

- Pajatoiminta tila (15 työasemaa) 

- Taukotila ja vahtimestarin tila 
 1-2 työasemaa 

 Windows / Linux  palvelimet ja työasemat 

- palvelimet 2-4 kpl (windows Server 2008, Ubuntu Server 

- työasemat 35 kpl (Windows7/8, Linux, Mac) 

- kannettavat tietokoneet 5-10 (Windows7/8, Linux) 

- Projektorit 5 kpl 

- Verkkotulostimet  5 kpl 

- Muita koulutusympäristössä tarvittavia laitteita 
- Info-tv- järjestelmä (Xibo) 

http://www.oph.fi/
http://www.bovallius.fi/web/ammattiopisto/opinnollistamisen-tyokalut-2
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Organisaatio / kaupunki: Uusix-verstaat/Helsinki  

Nettiosoite: www.uusix.fi 

 

Tuotteet ja palvelut 

 Erilaiset atk- kurssit eri käyttöjärjestelmillä (Windows, Linux ja Mac).  

 Erilaiset mikrotukeen liittyvät työtehtävät, ohjaamiseen ja kouluttamiseen liittyvät aputehtävät, 
vahtimestarin tehtävät. 

 

Erityisiä huomioita 

 Uusix-verstaat kuuluu osana Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveysviraston järjestämää 
Työllistymisen tukea www.uusix.fi , asiakkaat kuntoutettavassa työtoiminnassa (ei työsuhde) 

 

Oppimisympäristön tunnistamiseen osallistuneet 

 Heikki Kela, työnjohtaja 

 Ammattiosaamista välityömarkkinoilta hanke, Pia-Leena Salo/ Bovallius-Ammattiopisto 

 

Päiväys:  14.5.2014 

 

Yhteyshenkilö ja yhteystiedot: Heikki Kela, työnjohtaja p. 050-3454 175, heikki.kela@hel.fi  

Päivitetty: 

 

 
 

  

http://www.uusix.fi/
mailto:heikki.kela@hel.fi
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Uusix-verstaat 

 

Organisaatio / kaupunki: Uusix-verstaat/Helsinki  

Nettiosoite: www.uusix.fi 

UUSIX-VERSTAAT / PAINOTEX  
 

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON 

PERUSTEET (ARTESAANI) 2009 
 

Ammatillisen perustutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit on 

tarkistettu www.oph.fi ja apuna on käytetty KÄTA OSSUa (2009) 
http://www.bovallius.fi/web/ammattiopisto/opinnollistamisen-tyokalut-2 
 

 Tuotteen valmistaminen (20 ov pakollinen tutkinnon osa, Tuotteen suunnittelun ja valmistamisen 

osaamisala)  
 

Oppimisympäristön kuvaus, työpaikkaohjaus/ valmennus  
 

- Painotex tarjoaa osa-aikatyökykyisille helsinkiläisille turvallisen ja raittiin työympäristön, jossa 
työskentely tapahtuu muita verstaita pienemmässä ryhmässä.  Painotex on suunnattu ensisijaisesti 
nuorille aikuisille. Painotexissa opitaan työvaiheet tekemisen kautta omassa tahdissa ja printtejä 
pääsee painamaan heti kankaalle. 

  

Osaston koko  

- osastolla on työnjohtaja ja 2 työpajaohjaajaa 

- osastolla on työtoiminnassa 12 henkilöä 

- työtä tehdään kahdessa vuorossa 4 tuntia / päivä (8-12 ja 12-16)   

Tilat, koneet ja laitteet 

Painotex painopajan lisäksi pajaan kuuluu pesutila ja pimiö 
o painopajalla tapahtuu mm. kankaanpainanta, painokuvion kiinnittäminen 

lämpöprässillä, seulatyöt, painovärien suunnittelua ja niiden valmistamista 
o pesutilassa suoritetaan seulojen ym. työvälineiden pesu sekä painokuvioiden poisto 

seulasta 

o pimiössä valotetaan painokuviot seuloihin valotuslampun avulla 
 

Tuotteet ja palvelut 

Painotexissa painetaan silkkipainomenetelmällä kankaille mitä erilaisimpia painokuvia eli 
printtejä. Painotexissa painettavat kankaat ovat kierrätysmateriaalia ja uuden pinnan 
saatuaan ne käytetään Uusix-verstaiden käsityöpajojen, kuten ompelimon ja verhoomon 
tuotteiden raaka-aineena. Täällä esimerkiksi laitostekstiilit ja muut käytöstä poistetut 
kankaat saavat uuden värikkään ja yksilöllisen ilmeen. 

Oppimisympäristön tunnistamiseen osallistuneet 

- Rea Pellinen, työnjohtaja, Uusix-verstaat / Painotex 

- Työpajan ohjaajat, Uusix-verstaat / Painotex  

- Ammattiosaamista välityömarkkinoilta hanke, Pia-Leena Salo/ Bovallius-Ammattiopisto 

- Liisi Aro, Salpaus 

 

Päiväys: 5.5.2014 

Yhteyshenkilö ja yhteystiedot: Rea Pellinen  rea.pellinen@hel.fi ,p. 09 310 64022 

Päivitetty: 

  

http://www.bovallius.fi/web/ammattiopisto/opinnollistamisen-tyokalut-2
mailto:rea.pellinen@hel.fi
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Uusix-verstaat 

 

Organisaatio / kaupunki: Uusix-verstaat/Helsinki  

Nettiosoite: www.uusix.fi 

UUSIX-VERSTAAT / UUSIX-KAUPPA   
 

LIIKETALOUDEN ALA (MERKONOMI) 2009 
 

Ammatillisen perustutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit on tarkistettu 

www.oph.fi 2010, apuna käytetty liiketalouden OSSUa (2009) 

http://www.bovallius.fi/web/ammattiopisto/opinnollistamisen-tyokalut-2) 

 

 Asiakaspalvelu (20 ov pakollinen tutkinnon osa, Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, 
merkonomi) 

 Kaupan palvelu ja myynti (20 ov pakollinen tutkinnon osa, Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, 
merkonomi) 

 Visuaalinen myyntityö (20 ov pakollinen tutkinnon osa, Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, 
merkonomi) 

 Tuoteneuvonta (10 ov valinnainen tutkinnon osa, Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, 
merkonomi) 

 
Oppimisympäristön kuvaus, työpaikkaohjaus / valmennus 

Uusix-kauppa tarjoaa osa-aikatyökykyisille helsinkiläisille turvallisen ja raittiin työympäristön, 
jossa voi oppia kaupanalan työvaiheet tekemisen kautta omassa tahdissa.  

 

Osaston koko (valmentajat, valmentautujat) 

- osastolla on työnjohtaja ja 1 työpajaohjaajaa.   

- osastolla on työtoiminnassa 2 henkilöä   

- työtä tehdään kahdessa vuorossa 4 tuntia / päivä (8-12 ja 12-16)  
 

Tilat, koneet ja laitteet 

- Kauppa sijaitsee katutasossa Uusix-verstaiden pajojen välittömässä läheisyydessä. 

- Kaupassa on Basware kassaohjelma sekä korttimaksupääte. 

Tuotteet ja palvelut 

- Uusix-kaupassa on myynnissä Uusix-verstaiden käsityöpajoilla tehtyjä tuotteita. 
Uusix- kaupasta saa asiantuntevaa neuvoa tuotteiden taloudellisen ja kestävän kehityksen 

mukaisessa käytössä 

Päiväys: 5.5.2014 

Oppimisympäristön tunnistamiseen osallistuneet 

 Rea Pellinen, työnjohtaja, Uusix-verstaat / Uusix-kauppa 

 kaupan ohjaaja, Uusix-verstaat / Uusix-kauppa 

 Ammattiosaamista välityömarkkinoilta hanke, Pia-Leena Salo/ Bovallius-Ammattiopisto 

 

Yhteyshenkilö ja yhteystiedot: Työnjohtaja Rea Pellinen rea.pellinen@hel.fi  0931064022 

Päivitetty: 

 

  

http://www.bovallius.fi/web/ammattiopisto/opinnollistamisen-tyokalut-2
mailto:rea.pellinen@hel.fi
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Uusix-verstaat 

 

Organisaatio / kaupunki: Uusix-verstaat/Helsinki  

Nettiosoite: www.uusix.fi 

UUSIX-VERSTAAT / KERAMIIKKAPAJA  
 

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET 

(ARTESAANI) 
 

Ammatillisen perustutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit on tarkistettu 

www.oph.fi ja apuna käytetty alan OSSUa (2009) 

(http://www.bovallius.fi/web/ammattiopisto/opinnollistamisen-tyokalut-2)vuosi 

 

 Asiakaslähtöinen valmistaminen (10 ov pakollinen tutkinnon osa, molemmat suuntautumisalat) 

 Kulttuurilähtöinen valmistaminen (10ov pakollinen tutkinnon osa, molemmat suuntautumisalat) 

 Tuotteen suunnittelu (10 ov Pakollinen tutkinnon osa) 

 Tuotteen valmistaminen (20 ov pakollinen tutkinnon osa) 

 Toteuttamisen suunnittelu (20 ov pakollinen tutkinnon osa, Ympäristön suunnittelun ja 

rakentamisen suuntautumisala) 

 Palvelun toteuttaminen (20 ov pakollinen tutkinnon osa, Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen 

suuntautumisala) 

 Kulttuurinsoveltaminen käsityöhön (10 ov Valinnainen tutkinnon osa) 

 Asiakaspalvelu ja myyntityö (10 ov valinnainen tutkinnon osa, osittain) 

Oppimisympäristön kuvaus, työpaikkaohjaus/ valmennus   

Keramiikkapaja sijaitsee Uusix-verstaiden ensimmäisessä kerroksessa. Paja koostuu yhdestä isosta 

työskentelytilasta sekä uunihuoneesta. Lisäksi lasi- ja mosaiikkityöskentelytila on 

kellarikerroksessa ja se on yhteinen korupajan kanssa. Pajalla työskentelevät henkilöt ovat 

valtaosin kuntouttavassa työtoiminnassa. Työt aloitetaan harjoitustöillä ja työtehtävät 

räätälöidään yksilöllisesti jokaisen kykyjen ja tavoitteiden mukaan. 

Osaston koko  

- osastolla on työnjohtaja ja 2 työpajaohjaajaa   

- osastolla on työtoiminnassa 25 henkilöä   

- työtä tehdään kahdessa vuorossa 4 tuntia / päivä (8-12 ja 12-16)  
 

Tuotteet ja palvelut  

 valutuotteet (mukit)  

 käsin rakennetut tuotteet 

 koriste-esineet 

 uniikkityöt 

 mosaiikkityöt 

 kierrätystuotteet  

o pesukoneikkunavadit, astiansirpaletuotteet, peilit, slumpatut tuotteet ikkunalasista… 

Tilat, koneet ja laitteet 

 polttouuni 2 kpl 

 dreija 

 lasitusruisku 

 valumassasekoitin 

 savipuristin 

 savimankeli 

 saostusallas 

 korvaprässi 

http://www.oph.fi/
http://www.bovallius.fi/web/ammattiopisto/opinnollistamisen-tyokalut-2
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Uusix-verstaat 

 

Organisaatio / kaupunki: Uusix-verstaat/Helsinki  

Nettiosoite: www.uusix.fi 

 uunikalusto(pilarit ja levyt sekä ohjauslaite) 

 kavaletit 

 kulmahiomakone 

 porakone ja pylväsporakone 

 kuumailmapuhallin 

 kivenhiontakone 

 raidoitusalusta 
 

Tämän lisäksi paljon alan käsityökaluja. 

Päiväys: Oppimisympäristö tunnistettu vuoden 2014 aikana, raportti kirjoitettu 29.10.2014 

Oppimisympäristön tunnistamiseen osallistuneet 

- Anna Voitila, työnjohtaja; Jyri Gustafsson, työpajaohjaaja 

- Ammattiosaamista välityömarkkinoilta hanke, Pia-Leena Salo/ Bovallius-Ammattiopisto 

Yhteyshenkilö ja yhteystiedot: Anna Voitila, työnjohtaja  040-3340247  anna.voitila@hel.fi 

Päivitetty: 
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Uusix-verstaat 

 

Organisaatio / kaupunki: Uusix-verstaat/Helsinki  

Nettiosoite: www.uusix.fi 

UUSIX-VERSTAAT / KORUPAJA 

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET 

(ARTESAANI) 
 

Ammatillisen perustutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit on tarkistettu 

www.oph.fi ja apuna käytetty alan OSSUa (2009) 

(http://www.bovallius.fi/web/ammattiopisto/opinnollistamisen-tyokalut-2)vuosi 

 

 Asiakaslähtöinen valmistaminen (10 ov pakollinen tutkinnon osa, molemmat suuntautumisalat) 

 Kulttuurilähtöinen valmistaminen (10ov pakollinen tutkinnon osa, molemmat suuntautumisalat) 

 Tuotteen suunnittelu (10 ov Pakollinen tutkinnon osa) 

 Tuotteen valmistaminen (20 ov pakollinen tutkinnon osa) 

 Toteuttamisen suunnittelu (20 ov pakollinen tutkinnon osa, Ympäristön suunnittelun ja 

rakentamisen suuntautumisala) 

 Palvelun toteuttaminen (20 ov pakollinen tutkinnon osa, Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen 

suuntautumisala) 

 Kulttuurinsoveltaminen käsityöhön (10 ov Valinnainen tutkinnon osa) 

 Asiakaspalvelu ja myyntityö (10 ov valinnainen tutkinnon osa, osittain) 

Oppimisympäristön kuvaus, työpaikkaohjaus/ valmennus  

Osaston koko  

- osastolla on työnjohtaja ja 2 työpajaohjaajaa.   

- osastolla on työtoiminnassa 26 henkilöä   

- työtä tehdään kahdessa vuorossa 4 tuntia / päivä (8-12 ja 12-16)  
 

Tilat, koneet ja laitteet 

 akkuporakone 

 digitaalivaaka 

 valssi 

 kaasupistooli 3 kpl 

 pylväsporakone 

 kivenhiontakone 3 kpl 

 penkkihiomalaite l. smirkeli 

 kiillotuskone 

 huopahiomakone 

 lämpökaappi 

 kuumailmapuhallin 

 levyleikkuri 

 valukone (imu) 

 kassakaappi. 

 vahakolvi 

 kiillotusrumpu 

 märkäimuri 

 sormuspumppu 

 kaiverruskone 

 mikromoottoripora 3 kpl 

 tarraleikkuri 

Tämän lisäksi paljon alan käsityökaluja 

http://www.oph.fi/
http://www.bovallius.fi/web/ammattiopisto/opinnollistamisen-tyokalut-2)vuosi
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Uusix-verstaat 

 

Organisaatio / kaupunki: Uusix-verstaat/Helsinki  

Nettiosoite: www.uusix.fi 

 

Tuotteet ja palvelut  

 kierrätysmateriaaleista valmistetut korut  

o sormukset, riipukset, rintakorut, korvakorut, rannerenkaat, hiuskorut, vyöt… 

 hopeakorut, steampunk-korut 

 tilaustuotteet 

Erityisiä huomioita  

Pajalle tulee töihin ilman korualan pohjakoulutusta olevia henkilöitä, jotka opettelevat kultasepän 

töitä omien edellytystensä mukaisesti 

Päiväys: Oppimisympäristö tunnistettu vuoden 2014 aikana. Raportti kirjoitettu 29.10.2014 

Oppimisympäristön tunnistamiseen osallistuneet 

- Anna Voitila, Työnjohtaja; Simo Sivonen, työpajaohjaaja 

- Ammattiosaamista välityömarkkinoilta hanke, Pia-Leena Salo/ Bovallius-Ammattiopisto 

Yhteyshenkilö ja yhteystiedot: Anna Voitila, työnjohtaja  040-3340247 anna.voitila@hel.fi 

Päivitetty: 

 

  

mailto:anna.voitila@hel.fi
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Uusix-verstaat 

 

Organisaatio / kaupunki: Uusix-verstaat/Helsinki  

Nettiosoite: www.uusix.fi 

UUSIX-VERSTAAT / OMPELIMO 
 

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET 

(VAATETUSOMPELIJA, SISUSTUSOMPELIJA) 
 

Ammatillisen perustutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit on tarkistettu 

www.oph.fi ja apuna käytetty alan OSSUa (2009) 

(http://www.bovallius.fi/web/ammattiopisto/opinnollistamisen-tyokalut-2)vuosi 
 

 Tekstiili- ja vaatetusalan perusosaaminen (10 ov pakollinen tutkinnon osa, molemmat tutkinnot, 

osioita) 

 Ompelun perusosaaminen (10 ov pakollinen tutkinnon osa, vaatetusompelija, kokonaan 

 Vaateompelu ja asiakaspalvelu (30 ov pakollinen tutkinnon osa, vaatetusompelija, osioita) 

 Ammatillinen projektityö (10 ov pakollinen tutkinnon osa, vaatetusompelija, kokonaan) 

 Kaavoitus ja sarjonta (10 ov valinnainen tutkinnon osa, vaatetusompelija, osittain) 

 Vaatetusalan erikoismateriaalien käyttö (10 ov valinnainen tutkinnon osa, molemmat osaamisalat, 

kokonaan) 
 

Oppimisympäristön kuvaus, työpaikkaohjaus/ valmennus 

Ompelimo tarjoaa suvaitsevaisen ja mielekkään työympäristön osa-aikatyökykyisille helsinkiläisille. 

Ompelimossa valmistetaan kierrätysmateriaaleista laadukkaita piensarja tuotteita, 

keittiötekstiileistä laukkuihin sekä korjaus- ja tilaustöitä. Ompelimossa aloitetaan tutustumalla 

koneisiin ja tekemällä harjoitustöitä. Jokainen etenee omien taitojensa mukaisesti 

haasteellisempiin töihin. 

Osaston koko   

- osastolla on työnjohtaja ja 2-4 työpajaohjaajaa.   

- osastolla on työtoiminnassa 25-30 henkilöä   

- työtä tehdään kahdessa vuorossa 4 tuntia / päivä (8-12 ja 12-16)  
 

Tilat, koneet ja laitteet  

KONE MÄÄRÄ 
 

Saumuri (kotikone) 2 Bernina 800DL 
Simultaanisaumuri 1 Brother 
Varmuustikkisaumuri 1 Brother 
3-syöttö lukkotikki 1 Brother DB2-B798-300 
Napinläpikone 1 JUKI 
Pikeerauskone 1 Mini Treasure 
Kaksoisneulalukkotikki 1 Mitsubishi DN-275 
Lukkotikkikone 2 Singer 591 
Simultaanisaumuri 1 Singer 832 
Varmuustikkisaumuri 1 Siruba 757 
Höyrykeitin 2 TREVIL FABER UNITRON 123 
Höyryrauta 1 Veit 2003 
Höyryrauta 1 Veit 2002 
Silityspöytä 2 Veit Varioset S+B 
Ylisyrjäys 2 Union Special  
Laakasauma 1 Union Special 52800BU 
Ylisyrjäys 1 Union Special MARK IV 
Lukkotikkikone 14 PFAFF 1181 

http://www.oph.fi/
http://www.bovallius.fi/web/ammattiopisto/opinnollistamisen-tyokalut-2
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Uusix-verstaat 

 

Organisaatio / kaupunki: Uusix-verstaat/Helsinki  

Nettiosoite: www.uusix.fi 

Lukkotikkikone 4 Mauser 2081 
Lukkotikkikone 1 Juki DLN-415-4 
Puristin 1 Astor 52 
Puristin 1 Humbel 
Ompelukone (kotikone) 3 Brother Star 120E 
Pystyleikkuri 1  
Prässi 1  

 

Tuotteet ja palvelut 

 Piensarjojen valmistus kierrätysmateriaalista: Keittiötekstiilejä mm. patalappu, patakinnas  

 Erilaisia kasseja, laukkuja ja tyynyliinoja.  

 Pienimuotoista korjausompelua sekä tilaustöitä. 

Oppimisympäristön tunnistamiseen osallistuneet 

- Elisa Aalto, vt. työpajanjohtaja 

- Ammattiosaamista välityömarkkinoilta hanke, Pia-Leena Salo/ Bovallius-Ammattiopisto 

Päiväys: Vuoden 2014 aikana 

Yhteyshenkilö ja yhteystiedot:  Elisa Aalto  09310 89511  elisa.aalto@hel.fi 

Päivitetty: 
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Uusix-verstaat 

 

Organisaatio / kaupunki: Uusix-verstaat/Helsinki  

Nettiosoite: www.uusix.fi 

UUSIX-VERSTAAT / VERHOILU & SISUSTUS 
 

VERHOILU- JA SISUSTUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET (VERHOILIJA) 
Ammatillisen perustutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit on tarkistettu 

www.oph.fi 
 

 Pehmustaminen (15 ov pakollinen tutkinnon osa, osittain) 

 Verhoilu (20 ov pakollinen tutkinnon osa, osittain ) 

 Kalustoverhoilu (10 ov Valinnainen tutkinnon osa, osittain suuntautumisala) 

 Perinteinen verhoilu (20 ov Valinnainen tutkinnon osa, osittain suuntautumisala) 

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET 

(VAATETUSOMPELIJA, SISUSTUSOMPELIJA) 
 

Ammatillisen perustutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit on 

tarkistettu www.oph.fi ja apuna käytetty alan OSSUa (2009) 

(http://www.bovallius.fi/web/ammattiopisto/opinnollistamisen-tyokalut-2)vuosi 

 

 Ompelun perusosaaminen (10 ov pakollinen tutkinnon osa, vaatetusompelija, kokonaan  

 Sisustustekstiilien valmistus (15 ov pakollinen tutkinnon osa, sisustusompelija, osittain)  

 Ammatillinen projektityö ja asiakaspalvelu (15 ov pakollinen tutkinnon osa, molemmat 

osaamisalat, osittain)  

 Vaatetusalan erikoismateriaalien käyttö (10 ov valinnainen tutkinnon osa, molemmat osaamisalat, 

kokonaan)  

Oppimisympäristön kuvaus, työpaikkaohjaus/ valmennus  

Verhoilu & Sisutuspaja tarjoaa suvaitsevaisen ja mielekkään työympäristön osa-aikatyökykyisille 

helsinkiläisille. Pajalla valmistetaan kierrätysmateriaaleista laadukkaita piensarjatuotteita, 

kodintekstiileistä laukkuihin sekä korjaus- ja tilaustöitä. Verhoomossa aloitetaan tutustumalla 

koneisiin ja alan työkaluihin tekemällä harjoitustöitä. Sisustuspajalla tehdään harjoitustyönä mm. 

tyynyjä, mattoja ja muita tekstiilitöitä. Jokainen etenee omien taitojensa mukaisesti 

haasteellisempiin töihin. 

Osaston koko  

- osastolla on työnjohtaja ja 2-3 työpajaohjaajaa.   

- osastolla on työtoiminnassa 34 henkilöä   

- työtä tehdään kahdessa vuorossa 4 tuntia / päivä (8-12 ja 12-16)  

Tilat, koneet ja laitteet 

Kone KPL Tunniste 
Kolmisyöttökone 1 JUKI DNU-241 H 

Neulasyöttö ompelukone 1 PFAFF 1245-6-/01 CLPMN 

Ompelukone 2 BERNINA 1008 

Saumuri 1 BERNINA 800 DL 

neulasyöttö ompelukone 3 PFAFF 1181 MAUSER 

KOLMISYÖTTÖKONE 1 SPECIAL 2081 

saumuri teollisuus 1 Yamato ps16 

vaaka  1 Knorring ds-671 

vaahtomuovileikkuri 1 Bosh gsg 300 

paineilmanitoja 4 Senco xp 

paineilmanitoja 3 Omer sps 

http://www.oph.fi/
http://www.oph.fi/
http://www.bovallius.fi/web/ammattiopisto/opinnollistamisen-tyokalut-2
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Uusix-verstaat 

 

Organisaatio / kaupunki: Uusix-verstaat/Helsinki  

Nettiosoite: www.uusix.fi 

paineilmanitoja 4 Josef Kihlberg 670-16 

paineilmanitoja 2 Omer 8016 

saumuri 2 Bernina 800 DL 

Ompelukone 1 Plaff 
 

Tuotteet ja palvelut  

Piensarjojen valmistus kierrätysmateriaalista: kodintekstiilejä ja sisustustyynyjä 

Verhoiluun liittyviä tilaustöitä 

Erityisiä huomioita 

Pääsääntöisesti pajalaiset tulevat ilman pohjakoulutusta. Pajalla opetellaan verhoilu- ja 

sisustusalan töitä omien edellytystensä mukaisesti. Pajalta voi saada osaamistodistuksen. 

Päiväys: Oppimisympäristö on tunnistettu vuoden 2014 aikana ja raportti kirjoitettu 24.11.2014 

Oppimisympäristön tunnistamiseen osallistuneet 

- Pirjo Rönkkö, työnjohtaja; Päivi Rantaniemi, työpajaohjaaja 

- Ammattiosaamista välityömarkkinoilta hanke, Pia-Leena Salo/ Bovallius-Ammattiopisto 

 

Yhteyshenkilö ja yhteystiedot: Pirjo Rönkkö pirjo.ronkko@hel.fi  050 4020 137 

Päivitetty:  

mailto:pirjo.ronkko@hel.fi
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Uusix-verstaat 

 

Organisaatio / kaupunki: Uusix-verstaat/Helsinki  

Nettiosoite: www.uusix.fi 

UUSIX-VERSTAAT/ RAKENNUSOSASTO 

 

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET (PINTAKÄSITTELIJÄ, 

MAALARI, LATTIANPÄÄLLYSTÄJÄ) 
 

Ammatillisen perustutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit on tarkistettu 

www.oph.fi ja apuna käytetty alan OSSUa(2010) 

(http://www.bovallius.fi/web/ammattiopisto/opinnollistamisen-tyokalut-2)vuosi 

 

 Rakennusten korjausmaalaus (30 ov pakollinen tutkinnon osa, maalari, osittain) 

 Lattialaatoitus (20ov pakollinen tutkinnon osa, Lattianpäällystäjä, osittain) 

 Lattiapäällysteiden uusiminen (10 ov, valinnainen tutkinnon osat, kakki suuntautumisalat, osittain) 

 Tapetointi (10ov vallinnainen tutkinnon osa, kaikki suuntautumisalat, kokonaan) 

 Rakenteiden korjaus (10 ov, valinnainen tutkinnon osat, kakki suuntautumisalat, osittain) 

 Rakennusmaalauksen perustyöt(10ov vallinnainen tutkinnon osa, kaikki suuntautumisalat, 

kokonaan) 

KIINTEISTÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET 

(TOIMITILAHUOLTAJA) 
 

Ammatillisen perustutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit on tarkistettu 

www.oph.fi ja apuna käytetty alan OSSUa(2010) 

(http://www.bovallius.fi/web/ammattiopisto/opinnollistamisen-tyokalut-2)vuosi 

 

 Ylläpitosiivous(20 ov pakollinen tutkinnon osa, Toimitilahuoltaja, osittain) 

Oppimisympäristön kuvaus, työpaikkaohjaus/ valmennus 

Uusix-verstaat on ensivaiheen kuntouttavan työtoiminnan arviointityöpaikka vaikeasti työllistyville 

helsinkiläisille. Se tarjoaa laadukasta, monipuolista ja mielekästä kuntouttavaa työtoimintaa 

ympäristövastuullisten tuotteiden ja tukipalveluiden avulla.   

Osaston koko  

Rakennus & Huolto: 1 työnjohtaja 1 – 2 työnohjaajaa, 21 työtoimintapaikkaa  

Siivous & Puhtaanapito: 1 työnohjaaja, 18 työtoimintapaikkaa 

Tuotteet ja palvelut  

- saneeraus- ja sisämuutostyöt Uusixin kiinteistöissä 

- kiinteistön huolto ja ylläpito Uusixin kiinteistöissä 

- ylläpitosiivous Uusixin kiinteistöissä 

Erityisiä huomioita  

Osastoille voi tulla töihin ilman rakennus- tai siivousalan pohjakoulutusta olevia henkilöitä, jotka 

opettelevat alan töitä omien edellytystensä mukaisesti.  

  

http://www.oph.fi/
http://www.bovallius.fi/web/ammattiopisto/opinnollistamisen-tyokalut-2
http://www.oph.fi/
http://www.bovallius.fi/web/ammattiopisto/opinnollistamisen-tyokalut-2
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Uusix-verstaat 

 

Organisaatio / kaupunki: Uusix-verstaat/Helsinki  

Nettiosoite: www.uusix.fi 

Tilat, koneet ja laitteet: 

Rakennusosaston työkoneet   7.10.2014 
konetyyppi merkki ja malli lukum. 

akkuporakone Wurth Master BS-12 A 3 

akkuporakone Wurth Master BS-13 A 1 

akkuporakone Wurth Master BS-14 A 2 

akkuporakone Wurth Master ABH 20 SLE 1 

akkuporakone Wurth Master BS 96-A Compact 1 

akkuporakone Bosch PSR12V/verhoomo 1 

akkuporakone Wurth Master BS-12 A 1 

duckertnaulain Wurth Master DSK 12 1 

heiluripistosaha Wurth STP 110-ES 1 

hiomakone Festool BS 75 1 

hiomakone Festool DX 93 E- plus 1 

hiomakone Festool ES 125 EQ 1 

imuri  Nilfisk Alto 15 l. 1 

imuri  Würth ISS35 1 

imuri  Nilfisk Terrier UZ934/tekstiilipaja 1 

Kipsiruuviväännin DeWall 275 kn 1 

vesi-/pölyimuri  Kärcher NT 48/1 1 

iskuporakone Atlas Copco PFH 24 E 620W 1 

iskuporakone Makita HR 2410 1 

haarukkavaunu AJ- tuotteet 31008- 360 1 

höylä Festool HL 850 EB-Plus 1 

jyrsin Festool SAF 750 E 1 

kompressori Prebena Pioneer 282 1 

kompressori Biltema 2,5hk 24l. 1 

kulmahiomakone Wurth EWS 230 1 

kuumailmapuhallin Wurth HLG 2300 1 

naulain Rocafix PN15-32 1 

sekoituskone Wurth RW 720-E 1 

sirkkeli AEG K 55 1 

sirkkeli (jiiri-) Bosch GCM 10 S 1 

sirkkeli (pöytä-) Festool CS 70 E 1 

Vispiläkone Festool MXP 1000 EQ 1 

Höyrypuhdistin Kärsher SC 1402 1 

Bosch  Puukkosaha GSA 900 E 1 

De Walt Poravasara D25314-QS 1 
 

siivouksen koneet 7.10.2014 

GD 930 S2 Panther, pölynimuri 5 

Comac CA 15 Eco, pölynimuri 2 

Nilfisk Multi 20, pölynimuri 1 

T4190 kuivausrumpu 1 

vesi-imuri Comac Ca 30 1 

 

Lisäksi saatavilla on ylläpitosiivoukseen tarvittavat siivousvälineet. 

Päiväys: 17.11.2014 
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Uusix-verstaat 

 

Organisaatio / kaupunki: Uusix-verstaat/Helsinki  

Nettiosoite: www.uusix.fi 

Oppimisympäristön tunnistamiseen osallistuneet  

- Pekka Parviainen, työnjohtaja; Viktor Kupponen, työnohjaaja 

- Ammattiosaamista välityömarkkinoilta hanke, Pia-Leena Salo/ Bovallius-Ammattiopisto 

 

Yhteyshenkilö ja yhteystiedot: Pekka Parviainen 09310 89525 pekka.parviainen@hel.fi 

Päivitetty: 

  

mailto:pekka.parviainen@hel.fi
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Uusix-verstaat 

 

Organisaatio / kaupunki: Uusix-verstaat/Helsinki  

Nettiosoite: www.uusix.fi 

UUSIX-VERSTAAT / RAKENNUSOSIEN KIERRÄTYS  

LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET (VARASTONHOITAJA) 
Ammatillisen perustutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit on tarkistettu 

www.oph.fi ja apuna käytetty alan OSSUa (2009) 

(http://www.bovallius.fi/web/ammattiopisto/opinnollistamisen-tyokalut-2)vuosi 

 

 Trukinkuljettajan tehtävät (10 ov pakollinen tutkinnon osa varastonhoitaja, osittain) 

 Tavaran kuljettaminen (10 ov valinnainen tutkinnon osa, varastonhoitaja, osittain) 

LIIKETALOUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET (MERKONOMI) 
Ammatillisen perustutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit on tarkistettu 

www.oph.fi ja apuna käytetty alan OSSUa (2009) 

(http://www.bovallius.fi/web/ammattiopisto/opinnollistamisen-tyokalut-2)vuosi 

 

 Asiakaspalvelu (20 ov pakollinen tutkinnon osa, Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, 

merkonomi) 

 Kaupan palvelu ja myynti (20 ov pakollinen tutkinnon osa, Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, 

merkonomi) 

 Visuaalinen myyntityö (20 ov pakollinen tutkinnon osa, Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, 

merkonomi) 

 Tuoteneuvonta (10 ov valinnainen tutkinnon osa, Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, 

merkonomi) 

Oppimisympäristön kuvaus, työpaikkaohjaus/ valmennus  

Uusix-verstaat on ensivaiheen kuntouttavan työtoiminnan arviointityöpaikka vaikeasti työllistyville 

helsinkiläisille. Se tarjoaa laadukasta, monipuolista ja mielekästä kuntouttavaa työtoimintaa 

ympäristövastuullisten tuotteiden ja tukipalveluiden avulla.   

Osaston koko   

- pajalla on työnjohtaja ja 2 työpajaohjaajaa, kuljettaja 1, kassavastaava 1.   

- pajalla on kuntouttavassa työtoiminnassa 21 henkilöä   

- työtä tehdään kahdessa vuorossa 4 tuntia / päivä (8-12 ja 12-16)  

 

Tilat, koneet ja laitteet 

Nestekaasutrukki  YALE GLP16FA 
Hallinosturi ROCLA PVA-100 

Lumilinko Murray Model 627808X61D 
 

Kuljetuskalusto  

Ford Transit lava-auto JFM-281 

Ford Transit pakettiautot, CGA-282, MJF-713,  

Ford Connec GHU-137 

peräkärry  

Kassajärjestelmä: Basware 

  

http://www.oph.fi/
http://www.bovallius.fi/web/ammattiopisto/opinnollistamisen-tyokalut-2
http://www.oph.fi/
http://www.bovallius.fi/web/ammattiopisto/opinnollistamisen-tyokalut-2
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Uusix-verstaat 

 

Organisaatio / kaupunki: Uusix-verstaat/Helsinki  

Nettiosoite: www.uusix.fi 

Tuotteet ja palvelut  

Kuljetuspalvelu Helsingin kaupungin sisällä 

Kierrätysrakennusmateriaalien ja tuotteiden vähittäismyyntimyynti 

Päiväys:21.11.2014 

Oppimisympäristön tunnistamiseen osallistuneet 

- Ulla Sipola, työnjohtaja 

- Ammattiosaamista välityömarkkinoilta hanke, Pia-Leena Salo/ Bovallius-Ammattiopisto 

Yhteyshenkilö ja yhteystiedot: Ulla Sipola, työnjohtaja Ulla.sipola@hel.fi p. 09 310 89529 

Päivitetty: 

  

mailto:Ulla.sipola@hel.fi
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Uusix-verstaat 

 

Organisaatio / kaupunki: Uusix-verstaat/Helsinki  

Nettiosoite: www.uusix.fi 

UUSIX-VERSTAAT / PC KIERRÄTYS  
 

TIETO- JA TIETOLIIKENNEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET (ICT-

ASENTAJA) 
 

Ammatillisen perustutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit on tarkistettu 

www.oph.fi ja apuna käytetty alan OSSUa (2009) 

(http://www.bovallius.fi/web/ammattiopisto/opinnollistamisen-tyokalut-2)vuosi 

 

 Tietokone- ja tietoliikenneasennukset (20 ov pakollinen tutkinnon osa, ICT asentaja, osittain) 

LIIKETALOUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET (MERKONOMI) 
 

Ammatillisen perustutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit on tarkistettu 

www.oph.fi ja apuna käytetty alan OSSUa (2009) 

(http://www.bovallius.fi/web/ammattiopisto/opinnollistamisen-tyokalut-2)vuosi 

 

 Asiakaspalvelu (20 ov pakollinen tutkinnon osa, Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, 

merkonomi) 

 Kaupan palvelu ja myynti (20 ov pakollinen tutkinnon osa, Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, 

merkonomi) 

 Visuaalinen myyntityö (20 ov pakollinen tutkinnon osa, Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, 

merkonomi) 

 Tuoteneuvonta (10 ov valinnainen tutkinnon osa, Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, 

merkonomi) 

Oppimisympäristön kuvaus, työpaikkaohjaus/ valmennus  

Uusix-verstaat on ensivaiheen kuntouttavan työtoiminnan arviointityöpaikka vaikeasti työllistyville 

helsinkiläisille. Se tarjoaa laadukasta, monipuolista ja mielekästä kuntouttavaa työtoimintaa 

ympäristövastuullisten tuotteiden ja tukipalveluiden avulla.   

Osaston koko  

Työnjohtaja 1, työpajanohjaaja 3, asiakaspaikat 43 

Tuotteet ja palvelut  

Helsingin kaupungin poistotietokoneiden purku, kelvollisten koneiden myyntikuntoon saattaminen 

( käyttöjärjestelmän asennus yms.) 

Päiväys: 21.11.2014 

Oppimisympäristön tunnistamiseen osallistuneet 

- Ulla Sipola, työnjohtaja 

- Juha Vuorela, työpajanohjaaja 

- Ammattiosaamista välityömarkkinoilta hanke, Pia-Leena Salo/ Bovallius-Ammattiopisto 
 

Yhteyshenkilö ja yhteystiedot: Ulla Sipola, työnjohtaja Ulla.sipola@hel.fi 09 310 89529 

Päivitetty: 

http://www.oph.fi/
http://www.bovallius.fi/web/ammattiopisto/opinnollistamisen-tyokalut-2
http://www.oph.fi/
http://www.bovallius.fi/web/ammattiopisto/opinnollistamisen-tyokalut-2
mailto:Ulla.sipola@hel.fi

