Pintakäsittelyalan perustutkinto

[vc_row][vc_column][vc_message]Voit hakea jatkuvassa haussa milloin vain ja aloittaa opinnot
päääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina. Maalariksi voit hakea myös yhteishaussa
2021.[/vc_message][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1557740865712{margin-top: -25px
!important;padding-top: 0px !important;}”][vc_column]

Maalari
[vc_column_text]Maalari työskentelee maalaus-, tapetointi-, laatoitus- ja lattianpäällystöissä rakennusalalla sekä
puuteollisuudessa maalaamassa, lakkaamassa ja
petsaamassa.[/vc_column_text][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row
css=”.vc_custom_1557740765038{margin-top: -25px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Opintojen sisältö
Ammatillisissa opinnoissa tehdään korjausmaalaus- sekä uudisrakennusmaalaustöitä. Osaamisalan opintoihin
kuuluu myös tapetoinnin, tasoitetöiden ja ruiskumaalauksen perusteet. Rakennusten sisäpuolisten pintojen
maalauksen ja tapetoinnin lisäksi opiskelija voi valita julkisivujen pintakäsittelyjen tai pientalojen
maalaustöiden opintoja. Opintojen aikana harjoitellaan maalaamaan eri materiaaleista olevia rakennusosia ja
kalusteita.[/vc_column_text][vc_column_text]

Sopivuus alalla toimimiseen
Alan opinnoissa ja työssä edellytetään hyvää kuntoa, oma-aloitteisuutta, vastuuntuntoa, luotettavuutta,
yhteistyökykyä ja joustavuutta. Maalari pystyy työskentelemään kiireessäkin huolellisesti ja laadukkaasti
noudattamalla sopimuksia. Hän huolehtii työsuojelusta, työturvallisuudesta sekä ympäristön
suojelusta.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1557741157175{margin-top:
-25px !important;}”][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row
css=”.vc_custom_1557740713061{margin-top: -25px !important;}”][vc_column]

Lattianpäällystäjä
[vc_column_text css=”.vc_custom_1549642970323{padding-top: 15px !important;}”]Lattianpäällystäjä
työskentelee lattianpäällystystöitä tekevissä yrityksissä, rakennusliikkeissä tai yksityisenä yrittäjänä. Hän
asentaa rakennuksiin mattoja, parketteja ja laattoja, tekee vesieristyksiä sekä korjaa vanhoja
lattioita.[/vc_column_text][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row
css=”.vc_custom_1557741178426{margin-top: -25px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Opintojen sisältö
Lattiapäällystyksen osaamisalalla lattianpäällystyksen esitöitä monipuolisesti sekä matto- ja
lukkoliitostuotteiden asennuksia. Tämän lisäksi opiskelija voi valita opintoja laatoituksen, vedeneristyksen tai
betonilattioiden pinnoituksesta.[/vc_column_text][vc_column_text]

Sopivuus alalla toimimiseen
Alan opinnoissa ja työssä edellytetään hyvää kuntoa johtuen työn raskaudesta, suunnittelu- ja
organisointikykyä, kädentaitoja, menetelmien ja laitteiden hallintaa, vastuuntunto, huolellisuutta ja
tarkkaavaisuutta.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1557741186657{margintop: -25px !important;}”][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column
css=”.vc_custom_1557740912867{margin-top: -25px !important;}”]
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Pintakäsittelijä
[vc_column_text]Puutuotteiden pintakäsittelijä maalaa, lakkaa ja petsaa kalusteita ja muita puutuotteita
pohjustustöineen. Hän työskentelee pintakäsittelijänä puu- ja rakennustuoteteollisuudessa sekä
maalaamoissa.[/vc_column_text][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row
css=”.vc_custom_1557741194878{margin-top: -25px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Opintojen sisältö
Tuotemaalauksen osaamisalalla opiskellaan maalaamaan, petsaamaan ja lakkaamaan erilaisia tuotteita, kuten
kiinteitä rakennusosia ja huonekaluja. Opintoihin kuuluu sivellinmaalauksen ja ruiskumaalauksen harjoittelua
ja pintakäsittelylinjan hoitamista. Opiskelija voi opiskelun aikana erikoistunut myös kiinteiden rakennusosien ja
huonekalujen entisöintiin ja koristemaalaukseen.[/vc_column_text][vc_column_text]

Sopivuus alalla toimimiseen
Alan opinnoissa ja työssä edellytetään hyvää kuntoa, oma-aloitteisuutta, vastuuntuntoa, huolellisuutta,
yhteistyökykyä ja joustavuutta. Pintakäsittelijä pystyy työskentelemään kiireessäkin huolellisesti ja
laadukkaasti noudattamalla sopimuksia. Hän huolehtii työsuojelusta, työturvallisuudesta sekä ympäristön
suojelusta. Allergiaherkkyys maaleille, liimoille sekä pölylle estää ammatissa toimimisen. Epilepsia saattaa
rajoittaa joidenkin työtehtävien tekoa.[/vc_column_text][vc_column_text]

Mitä tekee
Maalaa, lakkaa ja petsaa. Työpaikkoina voivat olla rakennusalan sekä puuteollisuuden
yritykset.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_r
ow css=”.vc_custom_1557741454226{margin-top: -25px !important;}”][vc_column][vc_column_text]
Haku jatkuvan haun kautta. Hae milloin vain – vaikka heti!
[/vc_column_text][vc_btn title=”Hae koulutukseen” style=”ﬂat” shape=”square” color=”info”
link=”url:https%3A%2F%2Fsamiedu.inschool.ﬁ%2Fbrowsecourses|||”][/vc_column][/vc_row][vc_row
css=”.vc_custom_1496320099742{margin-top: 10px !important;}”][vc_column][vc_cta
h2=”Lisätiedot”]Opintotoimisto puh. 015 550 6000
opintotoimisto@samiedu.ﬁ
Lisätietoja tutkinnon sisällöstä löydät
Tutustu myös [/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row
disable_element=”yes”][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
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