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1 POLYMEKANIIKKA (POLYMECHANICS / AUTOMATION) 
 
Polymekaniikka käännetään selkosuomeksi termillä tehdaskunnossapito ja ammateista Suomessa 
sitä lähinnä ovat koneenasentajan tai kunnossapitoasentajan perustutkinnot. 
  
Lajin tehtäviin kuuluvat teollisuuden koneiden ja laitteiden kunnossapidossa tarvittavien varaosien 
valmistaminen normaaleilla työstökoneilla sekä niiden asentaminen paikoilleen. 
Osaamisvaatimuksiin kuuluvat lisäksi ohjelmoitavien logiikoiden ja automatiikan hallinta sekä 
näihin liittyvät helpot sähköistys- ja johdotustyöt.  
 
Automaatiolaitteisiin liittyy usein hydraulisia ja pneumaattisia komponentteja, joten näidenkin 
tekniikkojen perusteet on hallittava. Pääpaino on kuitenkin mekaanisten osien valmistuksessa ja 
asennuksessa.  
 
Laji on aivan uusi, joten tulevissa Taitaja 2005- ja WorldSkills 2005 -kilpailuissa kehitetään 
teollisuuden moniala-ammattilaisen osaamiskokonaisuutta. 
 
 
3 KONEPAJATEKNIIKKA, MTC (MANUFACTURING TEAM CHALLENGE) 
 
MTC-lajissa suunnitellaan ja valmistetaan laitekokonaisuuksia. Lajissa kolmijäseniset kilpailijatiimit 
saavat tehtäväkuvauksen tietoonsa vuotta ennen kilpailuja. Tiimit suunnittelevat yksilölliset 
laitekokonaisuudet etukäteen ja valmistavat ne kilpailutapahtumassa. Kilpailujen alussa tiimit 
saavat vielä ennakolta tuntemattoman lisätehtävän. Kaikesta toiminnasta tehdään myös kattava 
dokumentaatio. 
 
Vuonna 2003 kilpailutehtävänä oli aurinkopaneelitoiminen vesipumppuyksikkö. Vuoden 2005 
kilpailutehtävänä tulee olemaan akkutoiminen kaupunkiajoneuvo. Ajoneuvon on sovittava 1m x 
0,3m x 0,3m kokoiseen kuljetuskoteloon, kääntösäteen on oltava 1m, kantokyky 80 kg ja nopeus 6 
km/h. 
 
Kokonaiskilpailuaika on 22 tuntia. Kilpailijat arvioidaan objektiivisesti ja kaikki arviointi perustuu 
kustannuksiin. 
 
Kilpailijat ovat yleensä ammattikorkeakoulun konealan insinööriopiskelijoita ja heidän 
ominaisuuksiinsa kuuluu innovatiivisuus, monitaitoisuus ja tiimihenkisyys. Monitaitoisuus sisältää 
suunnittelun luonnos- ja tietokonetasolla sekä valmistustekniset taidot, kuten manuaali- ja 
tietokoneohjattu koneistustaito, hitsaustaito, asennus- ja kokoonpanotaito ja automaatio- ja 
elektroniikkataito. Edellä mainittua monitaitoisuutta tarvitaan konepajateknisissä työympäristöissä. 
 
 
4 MEKATRONIIKKA (MECHATRONICS) 
 
Mekatroniikka on laiteautomaatiota. Sanana mekatroniikka muodostuu sen olennaisimmista osa-
alueista, jotka ovat elektroniikka, mekaniikka ja informaatiotekniikka. Informaatiotekniikka pitää 
sisällään tietotekniikan sovellukset sekä erilaiset ohjelmoitavat koneiden ohjausjärjestelmät ja 
koneiden, laitteiden ja ihmisen väliseen kommunikointiin liittyvän tekniikan. 
 
Mekatroniikassa kilpailulajina yhdistyvät mekaniikan, pneumatiikan, sähköisten ohjausten, 
ohjelmoinnin sekä robotiikan ja järjestelmätuntemuksen eri osaamisalueet. Mekatroniikka on 
automatisoitujen laitteistojen sekä koneiden suunnittelua, rakentamista, huoltoa, korjausta, 
ohjausten ohjelmointia jne. 
 
Mekatroniikassa kilpaillaan kahden hengen joukkueina. Tämä siksi, että näin lajissa voidaan 
yhdistää kahden yksilön osaaminen kokonaisuudeksi, jossa molemmat joukkueen jäsenet oppivat 
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asioita toinen toisiltaan. Näin joukkue pystyy selviytymään yhä haastavammista tilanteista, ja yhä 
nopeammin. Joukkueena kilpaileminen vaatii lisäksi saumatonta yhteistyökykyä, jotta 
työsuorituksista tulisi mahdollisimman tehokkaita. 
 
Mekatroniikan huippuosaajat vastaavat teollisuuden tarpeisiin tekniikan moniosaajina. 
Mekatroniikan huiput kykenevät mekaaniseen kunnossapitoon, laiterakentamiseen ja 
osanvalmistukseen. He hallitsevat myös erilaiset koneiden ja laitteiden tiedonkeruumenetelmät ja 
komponentit (anturit) sekä liikkeitä toteuttavat toimilaitteet. Lisäksi mekatroniikan ammattilainen 
osaa asentaa, kytkeä, korjata ja säätää laitteen komponentteja sekä hallitsee laitteiden ohjaukset 
aina ohjelmoitavia järjestelmiä myöten. 
 
Arkielämästä tuttuja mekatronisia laitteita ovat esimerkiksi kaupan kassalaitteisto (liukuhihna 
kassakoneineen) tai pullonpalautusautomaatti, rahanvaihtokone tai kerrostalon hissi. 
 
Teollisuuden mekatronisia laitteita ovat vaikkapa tehtaan pakkauslinja, jossa pakataan erilaisia 
tuotteita, tai etikettikone, joka liimaa purkkeihin etikettejä. Esimerkkejä ovat myös erilaiset nosto- ja 
kuljetuslaitteet (automaattitrukit, nosturit, lastauslaitteet) sekä vastaavasti elektroniikkateollisuuden 
erilaiset kokoonpano- ja mittausautomaatit. 
 
 
5 CAD-SUUNNITTELU (MECHANICAL ENGINEERING CADD) 
 
CAD on lyhennys sanoista Computer Aided Design eli tietokoneavusteinen suunnittelu. 
 
CAD-suunnittelussa kilpaillaan suunnitteludokumenttien tuottamisesta. Dokumentit voivat olla 
piirustuksia, kirjallista materiaalia tai 3D-malleja eli kolmiulotteisia malleja ko. tuotteesta. Näitä 
suunnitteludokumentteja käytetään erilaisten tuotteiden valmistamisessa. 
 
CAD-suunnittelu on korvannut perinteisen piirustuslauta/kynä -suunnittelun, koska tietokoneen 
avulla voidaan muokata suunnitelmia suunnitteluvaiheessa helpommin ja saadaan tuotteesta 
todellisen valmiin tuotteen mukaisia malleja. Lisäksi inhimillisten virheiden määrää voidaan 
vähentää. Työpaikkoina ovat teollisuuslaitosten suunnitteluosastot tai erilliset suunnittelutoimistot. 
Alan ammattilaiselta vaaditaan lähes jatkuvaa alan kehityksen seurantaa ohjelmistojen jatkuvasti 
kehittyessä. 
 
Kilpailijat ovat esimerkiksi suorittaneet suunnitteluassistentin koulutuksen sekä tämän koulutuksen 
jälkeen työskennelleet alan suunnittelutehtävissä tai ovat jatkamassa opiskeluaan 
ammattikorkeakoulussa koneinsinööriksi. Kilpailijan on oltava luonteeltaan tarkka ja huolellinen 
suunnitelmia laatiessaan ja tunnettava hyvin käytössä oleva CAD-ohjelma. 
 
Kilpailussa suunnittelut toteutetaan Inventor 8 -ohjelmalla, joka on Autodesk-ohjelmistotalon 
mekaniikkasuunnitteluun tarkoitettu CAD-ohjelma. 
 
Kilpailijoiden on osattava mm. mitata annettu kappale ja laatia siitä luonnos sekä tämän jälkeen 
tehdä siitä yksityiskohtaiset työpiirustukset, joiden perusteella ko. kappale voidaan valmistaa. Tätä 
varten kilpailijan on osattava koneensuunnittelun periaatteet, osattava mitoittaa kappale sekä 
tarvittaessa laatia standardien mukaiset muut merkinnät valmistusta varten kuten toleranssit ja 
pinnan laatumerkinnät. Hänen on myös osattava laatia osaluetteloita. 
 
Kilpailijan on osattava laatia valmiista luonnoksista yksityiskohtaisia piirustuksia tarvittavine 
merkintöineen sekä tehdä tarvittaessa muutoksia valmiisiin suunnitelmiin, jolloin hänen on 
huomioita kaikki muutoksen aiheuttamat vaikutukset. Hänen on ymmärrettävä valmiita piirustuksia, 
niiden merkintöjä ja koneensuunnittelun ammattisanastoa ja standardeja sekä lisäksi osattava 
käyttää niitä. 
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Kilpailijan on osattava laatia kappaleista 3D-malleja sekä renderoida niitä, jotta ne näyttäisivät 
mahdollisimman todenmukaisilta eli ovat jo ikään kuin valokuvia ko. mallista. Lisäksi hänen on 
osattava laatia valmiista 3D-mallista työpiirustukset sekä määritellä tuotteen ominaisuuksia. 
 
Edelleen kilpailijan on osattava tulostaa paperille laatimansa piirustukset halutussa mittakaavassa. 
 
Arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin kohtiin: piirustusten ulkoasu, sijoittelu, selkeys, 
toimivuus, mittojen paikkansapitävyys sekä niiden olemassaolo, piirustusmerkinnät ja piirteiden 
oikeellisuus. 
 
 
6 CNC-KONEISTUS (CNC MACHINING) 
 
CNC-koneistuksessa kilpailijat valmistavat aihiosta annettujen piirustusten mukaisia tuotteita 
koneistamalla. Kilpailijoilla on käytettävissään CNC-sorvi ja CNC-työstökeskus, joilla molemmilla 
koneilla kilpailijoiden täytyy valmistaa annetut tehtävät annetussa ajassa. 
   
Kilpailijoilla on ennalta tiedossa millaisilla laitteilla kilpaillaan, jotta he ovat voineet harjoitella 
kyseisillä konetyypeillä. Lähinnä harjoitusta vaatii työstöohjelmien laadintakone ja työstökoneen 
ohjaustyyppi, joka poikkeaa jonkun verran, kun työstökoneiden ohjauksia kehitetään. 
 
Kilpailijalle annetaan tuomareitten toimesta tehtäväaihio ja tehtävän piirustus ja aika tehtävän 
suorittamiseen. Kaikki muu tehtävän suorittamiseen liittyvä on kilpailijan omassa hallinnassa. 
Työstöohjelmien laatimiseen kilpailijoilla on käytettävissään MasterCam -ohjelmointiohjelmalla 
varustettu tietokone, jolla avulla kilpailijat laativat tarvittavan työstöohjelman. 
   
Kaikilla kilpailijoilla on käytettävissä omat työkalut ja terät, joita tarvitaan tehtävän suorittamiseen. 
Työkalut ja tarvikkeet kilpailijat tuovat itse kilpailuun tullessaan. Kilpailutehtävän valmistamiseen 
tarvittavat terien valinnat, aihioitten kiinnitykset ja ohjelman siirrot koneille suorittaa kilpailija 
itsenäisesti. 
 
Lopullisessa arvioinnissa arvioidaan vain lopputulosta. Valmistunut tuote pisteytetään siten, että 
lähtöpistemäärä on 100 pistettä, joka jakaantuu osiin niin, että pisteitä annetaan toleranssimitoista, 
muista mitoista, pinnankarheudesta, kappaleen ja piirustuksen vastaavuudesta, ohjelmoinnista ja 
materiaalin käytöstä (jos käyttää toisen aihion vähennetään automaattisesti 5 pistettä). 
 
Valmis kilpailutuote mitataan erikoismittalaitteilla ja näin ollen saadaan mittauksista kaikille 
kilpailijoille tasapuoliset. Vaikeusastetta lisää se, että valmistettavat tuotteet ovat muodoilta ja 
mittatarkkuudeltaan erittäin vaativia ja suoritusaika on suhteellisen lyhyt.  
 
Kilpailijoiden osaamista ja samalla myös haastetta lajiin lisää se, että kilpailijoiden on osattava 
kilpailla kahdella erityyppisellä työstökoneella, sorvauksessa ja jyrsinnässä, kun aikaisemmin 
kullakin koneella kilpailtiin erikseen. Tämä osaaminen, jota tarvitaan kahden työstökoneen 
käyttämiseen, vaatii enemmän harjoittelua ja perehtymistä eri työstötyylien salaisuuksiin, jotta voi 
molemmilla koneilla suoriutua täydellisesti kilpailutehtävistä.  
 
 
9 INFORMAATIOTEKNOLOGIA (IT / SOFTWARE APPLICATIONS) 
 
Informaatioteknologia-lajissa käytetään monipuolisesti Microsoft Office -tuoteperhettä ja 
kuvankäsittelyohjelmia. Kilpailutehtävät koostuvat käytännön työtehtävistä. Teoriatietoa testataan 
vain näiden työtehtävien välityksellä. Kilpailijan oletetaan omaavan yleisen tietotekniikka- ja 
ohjelmistotietämyksen (mm. ERD-malli) sekä matemaattisia taitoja (mm. perusaritmetiikka-, 
prosenttilaskutaidot). Kilpailuaika on 22 tuntia toteutettuna neljän kilpailupäivän aikana. Kolme 
kuukautta ennen varsinaista kilpailua kilpailija saa tietoonsa kilpailutehtävät. Vuonna 2003 
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kilpailutehtävien teemana oli kirjastotoimi. Alustavasti on sovittu, että vuoden 2005 kilpailutehtävien 
teemaksi tulee laivaliikenne. Ennen kilpailua tuomaristo tekee varsinaiset kilpailutehtävät 
muuttamalla noin 10 % näitä ennakkoon julkaistuja tehtäviä. 
 
Kilpailu jakaantuu neljään osaan, joiden paino-osuudet kokonaisarvioinnissa ovat seuraavat: 
 
Tekstinkäsittely  25 pistettä 
Tietokannat   25 pistettä 
Taulukkolaskenta  25 pistettä 
Esitysgrafiikka  25 pistettä 
 
Tekstinkäsittely-osiossa suunnitellaan, tehdään ja muokataan asiakirjoja annetun standardin 
mukaisesti, yhdistellään tietoja taulukkolaskentaohjelmasta, tietokannoista ja muokataan annettua 
grafiikkaa asiakirjoihin soveltuvaksi. Lisäksi tekstinkäsittelyssä tuotetaan asiakirjojen ohella web-
sivuja ja tehdään toimintoja helpottavia makro-ohjelmia. 
 
Tietokannat-osiossa suunnitellaan ja toteutetaan tietokantoja oman suunnittelun tai annetun ERD -
kaavion pohjalta. Tietokantoihin liitetään kyselyitä, raportteja ja muista ohjelmista tuotuja tietoja. 
Lisäksi luodaan makro-ohjelmia helpottamaan usein toistuvia tehtäviä. 
 
Taulukkolaskenta-osiossa suunnitellaan ja toteutetaan annettujen ohjeiden mukaan laajoja 
laskentataulukkoja. Taulukoiden tiedoista tehdään tehtävissä pyydettyjä kaavioita, 
ristiintaulukointia (Pivot -taulukot), muokataan tietoja Ratkaisinta käyttäen sekä yhdistetään tietoja 
tietokannoista, tekstinkäsittelyohjelmasta, esitysgrafiikasta ja web-sivuilta. Toimintoja helpottamaan 
tehdään makro-ohjelmia ja ohjelmoidaan uusia funktioita. 
 
Esitysgrafiikka-osiossa piirretään ja muokataan kuvia, kaavioita, ääni-, animaatio- ja 
videotiedostoja.  Osiossa skannataan kuvia ja tekstiä, lisäksi siinä suunnitellaan ja toteutetaan 
diaesityksiä, joissa hyödynnetään em. tiedostoja.  
 
Kaikkiin esiteltyihin osiin sisältyy kyseisten osioiden käyttötaitojen lisäksi kuvankäsittelytehtäviä, 
web-sivujen tuottamista Microsoft Office- ohjelmiston avulla, SQL-kyselyiden tekemistä 
(tetokantaosa) ja Office-ohjelmiston ohjelmien yhteiskäyttöä.  
 
 
10 HITSAUS (WELDING) 
 
Hitsaajan tärkein ammattitaidollinen osaamisalue on kädentaito. Lajissa suoritetaan eri 
hitsausprosesseilla erilaisten kappaleiden ja eri materiaalien hitsausta. Suorittaakseen laadullisesti 
hyvin kilpailutehtävät kilpailijan on osattava tulkita hitsauspiirustuksia, hitsausstandardeja, 
hitsausmerkintöjä, hallittava kilpailussa käytettävät hitsausprosessit ja tunnettava materiaalien 
käyttäytyminen. Lisäksi hänen on tunnettava hitsausalan työturvallisuusasiat.  
 
Kilpailutehtävät muodostuvat neljästä eri kokonaisuudesta. Kilpailujen ensimmäisenä päivänä 
suoritetaan puikko- (111), MAG- (135), MAG- täytelanka- (136) ja TIG- (141) hitsausprosesseilla 
hitsaajan pätevyyskokeita standardi EN 25817 mukaisesti. Tähän on aikaa kuusi tuntia. Toisena ja 
osaksi kolmantena päivänä (aikaa 12 h) suoritetaan paineastian silloitushitsaus ja hitsaus eri 
hitsausprosesseilla sekä eri hitsausasennoissa piirustuksen ohjeiden mukaisesti. Neljäntenä 
päivänä suoritetaan TIG-hitsauksena alumiinin (Al) ja ruostumattoman (Aisi) kappaleen 
silloitushitsaus ja hitsaus piirustuksen ohjeiden mukaisesti. 
 
Kokonaiskilpailuaika on 22 tuntia. 
 
Tehtävien arvioinnissa pisteytys jakautuu seuraavasti: 
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Hitsien visuaalinen tarkastus   40% 
Painekoe paineastialle    15% 
Hitsien taivutuskokeet    15% 
Hitsien röntgenkuvaus    15%    
Kokoonpano ja silloitus  piirustuksien mukaisesti   10% 
Ohjeiden mukaisuus     5% 
   
Tuomaroinnista vastaavat alan ammattilaiset, jokaisen osallistujamaan ekspertit pääekspertin 
johdolla. 
 
 
12 LAATOITUS (WALL & FLOOR TILING) 
 
Laatoituslajissa kilpailija saa alussa piirustukset, jossa on esitetty yleensä kahden seinäkuvion, 
lattiakuvion ja muotojen laatoitukset. Seinät ovat valmiina ja kilpailija tekee itse pintatasoituksen. 
Työhön ei kuulu vedeneristämistä tai muuta vastaavaa. Tavoitteena on saada koko työ valmiiksi 22 
tunnissa, neljän päivän aikana. Tuomarit eli ekspertit arvioivat työt. 20 % arvioidaan 
silmämääräisesti tarkistaen työn yleisilme ja laatan leikkaukset ja 80 % arvioidaan mittaamalla. 
Työstä mitattavia asioita ovat työn valmiusaste, vaaka- ja pystysuoruus, suorakulmaisuus, pinnan 
tasaisuus sekä mittatarkkuus.  
 
Valmennusprosessi WorldSkills-kilpailuihin kestää yleensä 1-1,5 vuotta. Valmennettavia on ollut 1-
4 henkeä ja he ovat käyneet harjoittelemassa kilpailutyön luonteisia töitä viikon verran noin kerran 
kuukaudessa. Nuoret yleensä työskentelevät laatoitusyrityksissä ja suorittavat valmennuksen 
aikana talonrakennusalan ammattitutkinnon osia, mm. laatoitustyö ja vedeneristystyöt. 
Valmennustiimistä valitaan paras edustaja WorldSkills-kilpailuihin. Maajoukkuevalmennus jatkuu 
yksilöllisesti. Kilpailutehtävä lähetetään kilpailijoille tiedoksi etukäteen noin kolmea kuukautta 
ennen kisoja. Tuomarit muuttavat tehtävää noin 30 prosenttia. Kilpailijan taitoja hiotaan 
”teräkuntoon”, sillä hyvä menestys vaatii huolellista harjoittelua, kilpailupaineen kestämistä ja 
hyvää fyysistä pohjakuntoa.   
 
 
13 AUTOKORIN KORJAUS (AUTOBODY REPAIR) 
 
Autokorinkorjaajan ammattiin kolutusta antaa Suomessa kaksikymmentä ammattioppilaitosta ja 
viisi aikuiskoulutuskeskusta.  Ammatin ydinosaaminen on kolarivaurioiden korjaaminen.  Vauriot 
ovat sekä mekaanisia, että kosmeettisia.  Perinteisesti työ on käsittänyt työn korjausarviosta siihen 
kuntoon, että auto voidaan luovuttaa automaalarille.  Maalauksen jälkeinen varustelu on aina 
kuulunut myös ammattiin, varustelu on kuitenkin saanut aivan uusia ulottuvuuksia 
tietokoneohjauksen ja turvalaitteiden tultua yleisiksi.  Työvälineinä autokorinkorjaaja käyttää 
pellinmuokkaukseen soveltuvia käsityökaluja ja korirakenteen oikaisuun tarkoitettuja laitteita 
mittausvälineineen.  Työssä tarvitaan tietenkin myös perinteisiä korjaamotyökaluja ja nykyisin 
myös tietokonetta.  Hitsaustaidot ovat hyvin oleellinen osa korinkorjausta ja ammattimies tuntee 
monia eri menetelmiä.   
 
Autokorinkorjaus on sekä kansallinen että kansainvälinen kilpailulaji.  Kotimaisena lajina se on ollut 
vuodesta 1995 ja nykymuodossaan MM-kilpailuna pari vuotta kauemmin.  Tällä hetkellä 
maailmassa on hieman alle kaksikymmentä maata, joissa on niin organisoitua kilpailutoimintaa, 
että kansainvälinen kilpaileminen kiinnostaa.  Kilpailutehtävät ovat molemmilla tasoilla tulos 
pitkäaikaisesta kansainvälisestä yhteistyöstä ja ovat otos opetussuunnitelmista.  Vaikka 
opetusjärjestelmät poikkeavat hyvin paljon maittain, niin on hämmästyttävää miten samanlaisia 
opetussisällöt ovat.  Korjaustyö on pääpiirteittäin aina paikasta riippumatta samanlainen. 
 
Koska tasapuolisten aitojen kolarivaurioiden löytäminen on lähes mahdoton tehtävä, niin 
kilpailutilanteessa käytetään tyhjiä uusia koreja ja vaurio on keinotekoinen.  Tällä järjestelyllä 
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taataan tasapuolinen kilpailu, voidaan keskittyä ammattitaitoa hyvin mittaaviin tehtäviin ja voidaan 
sovittaa kilpailutehtävä kilpailun aikatauluun.  
 
 
15 PUTKIASENNUS (PLUMBING) 
 
Putkiasentaja asentaa kiinteistöihin vesi-, viemäri- ja lämmitysputkistoja. Kilpailutehtävissä on 
yleensä aina mukana myös kaasu- ja paineilmaputkistoasennukset. Kilpailutehtävien 
monikansallisen luonteen vuoksi käytetään monia eri liitosmenetelmiä: putkea hitsataan, 
pehmytjuotetaan eli tinataan, kovajuotetaan, liitetään kiertein ja erilaisin liittimin. Lisäksi käytetään 
koneella tehtäviä puristusliitoksia. 
 
Putkien taivutus on samalla tavalla hyvin monin menetelmin toteutettavaa. On käsikoneita, 
hydraulisia koneita ja hiekkataivutusta. Taivutukset pitää saada onnistumaan annetulla säteellä ja 
annettuun kulmaan.   
 
Putkien kannakointi eli seinälle kiinnittäminen on myös hyvin oleellinen osa putkiasennusta. 
Samoin erilaisten kalusteiden, kuten suihkujen, altaiden ja muiden vesipisteiden asennus on 
näkyvä osa. Tosin kalusteiden asennusta harjoitetaan entistä vähemmän kilpailuissa, koska 
kalusteet ovat varsin kalliita ja niiden paikalle tuominen ja pois vieminen vaatii kuljetuskalustolta 
paljon kapasiteettia. 
 
Asennustehtävä on jaettu neljään moduliin, joten kunakin päivänä alkaa uusi tehtävä. Jako voi olla 
esim. viemäriasennukset, kaasuputkistot, vesijohdot, paineilma- ja lämmitysputkistot. 
 
Arvioinnissa on yleensä kahden mm:n toleranssi. Jos taivutussäde tai muu annettu mitta poikkeaa 
annetusta tavoitteesta 2 mm tai alle, saa ko. kohdasta täydet pisteet. Jos mitta poikkeaa 2–4 mm, 
saa pisteistä puolet, ja jos poikkeamaa on yli 4 mm, pisteet nollautuvat ko. kohdasta. 
 
Arviointipisteitä on useita, joten yksi tai kaksikaan epäonnistumista eivät vaikuta välttämättä 
lopputulokseen kovin merkittävästi, vaikka MM-kilpailujen taso on todella kova. 
 
Lisäksi työn arviointiin vaikuttavat putkien asento, liitosten siisteys ja tietysti pitävyys. 
Asennusnopeus on myös arviointikriteerinä, eli mikäli asennuksen jokin moduli jää kesken, saattaa 
pistemenetys olla hyvinkin huomattava. 
 
Putkistoja asennetaan muovista, teräksestä ja kuparista. Käytettävät teräsputket voivat olla sekä 
sinkittyjä että suojaamattomia. Materiaalien koostumukset vaihtelevat jonkin verran sen mukaan, 
missä maanosassa tai maassa kulloinkin kilpaillaan. 
 
 
16 ELEKTRONIIKKA (INDUSTRIAL ELECTRONICS) 
 
Lajissa kilpaillaan elektronisten laitteiden valmistuksessa, testaamisessa ja vianhaussa. Lajin 
kilpailija osaa rakentaa elektroniikan valmistuksessa ja muissa erikoiskohteissa tarvittavia 
yksittäisiä laitteistoja ja järjestelmiä. Hän osaa käyttää rakentelussa tarvittavia käsityökaluja, 
juottimia ja mittalaitteita sekä myös tietokoneita. Nykyaikainen massatuotantona tehty elektroniikka 
tehdään usein automaattisesti, joten lajin kilpailija on tässä tuotantoympäristössä lähinnä 
protomallien rakentaja ja järjestelmän ylläpitäjä sekä korjaaja.  
 
Tietokoneiden, ja niistä erityisesti sulautettujen järjestelmien (tietokone, jossa prosessoriin on 
kiinteästi yhdistetty oma ohjelmointiympäristö), osuus on kilpailussa keskeinen, koska suurin osa 
elektroniikkaa on rakennettu ohjelmallisten järjestelmien avulla. 
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Helsingissä elektroniikkalajin kilpailu koostuu viidestä eri tehtävästä, joiden kesto vaihtelee 
kahdesta tunnista kuuteen tuntiin. Tehtävistä saa yhteensä 100 pistettä. Tehtäväalueet ovat 
seuraavanlaiset:  
 
1. Elektroniikan kokoonpanotehtävä, 6 h, 20 pistettä 
 
Elektroniikan rakentamisessa tehdään yksi kokoonpanotehtävä, jossa testataan työn laatua ja 
nopeutta sekä kykyä ymmärtää annettuja tarkkoja rakennusohjeita. Laite on kuitenkin aina 
yksittäiskappale, ei elektroniikan massatuotantoon liittyvä laite. 
 
2. Protolaitteen rakentaminen, 6 h, 30 pistettä 
 
Toinen tehtävä liittyy ns. prototyyppirakenteluun, joka vaatii kilpailijalta myös suunnittelutaitoja. 
Siinä kilpailija saa määriteltyyn prosessori (PIC) ympäristöön tehtävän laiterakenteluongelman, 
jonka ratkaisussa hän joutuu käyttämään sekä ohjelmoinnin (C-kieli) että elektroniikan ns. 
”hardware” taitoja. 
 
3. Vianhaku ja mittalaitteiden käyttö, 6 h, 30 pistettä 
 
Testaus- ja vianhakutaitoja tutkitaan kahdessa integroidussa tehtävässä. Näissä tehtävissä viat 
ovat kuitenkin komponenttitasolla eikä ohjelmistossa.  
 
4. Teoria, 2 h, 10 pistettä 
 
10 kpl vaativia teoriatehtäviä sekä analogia- että digitaalitekniikan alueelta. 
 
5. Piirtäminen, 2 h, 10 pistettä 
 
Kilpailija saa piirikortin ja selvityksen sen osasijoittelusta. Hän laatii saatujen tietojen perusteella 
siitä piirikaavion tietokoneen piirikaavion piirrosohjelmalla. 
 
 
17 WEB DESIGN 
 
Verkkosivujen tuottaminen on melko uusi ammatti, johon kuuluu www-sivujen rakentaminen ja 
niiden ylläpito.  Tietokoneeseen asennettujen ohjelmistojen avulla sivujen tuottaja rakentaa 
sivuston, joka sisältää linkkejä toisiin sivustoihin, graafisia elementtejä, tekstiä ja valokuvia. Näiden 
osien sijoittelu suunnitellaan esimerkiksi käsikirjoituksena tai paperille piirrettyinä luonnoksina ja 
suunnitelma toteutetaan teknisesti tietokoneen ohjelmistojen avulla.  Sivuston suunnittelijan ja 
toteuttajan on huomioitava työssään myös tekijänoikeudet ja eettiset seikat.  
 
Verkkosivuja on nykyisin kenen tahansa melko helppo tehdä. Tämä aiheuttaa ammattiin 
lisäpaineita. Opettelemalla uusia tekniikoita ja hyödyntämällä niitä omien ratkaisujen teossa 
saavutetaan katsojan mielenkiinto ja saadaan hänet pysymään sivustolla. Näin harrastelijoiden 
tekemät sivut eivät houkuttele käyttäjiä ja ammattimaisesti tehdyt sivut saavuttavat halutut 
vierailijat, jolloin www-tekniikasta tulee yritykselle merkittävä viestinnän, markkinoinnin ja 
kaupankäynnin väline.    
 
Verkkosivujen tuottajan on hallittava sekä tekniikka että taiteelliset näkökulmat. Tekniikan avulla 
automatisoidaan sivustojen toimintaa ja helpotetaan sivuston sisällön ylläpitäjän toimintaa. 
Taiteellista osaamista tarvitaan suunniteltaessa sivuston värimaailmaa, tekstityyppejä ja grafiikkaa 
sekä niiden sijoittelua eri sivuille.  Sivuston hyvä käytettävyys varmistetaan ottamalla huomioon 
käyttöliittymän suunniteluun liittyvät asiat. Ohjelmien käytön hallinnan lisäksi tuottajalla tulee olla 
perustietoja projektityöskentelystä, sisällöntuottamisesta ja sivuston ylläpitämisestä. 
 



 

7.1.2005 

8

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, että valmis tuote toimii käytetyimmillä selaimilla ja 
kokoonpanoilla. Lisäksi arviointikohteita ovat graafinen suunnittelu, kuvankäsittely, animointi, 
henkilökohtainen luovuus ja ongelmanratkaisutaidot sekä sivunvalmistus- ja ylläpitoprosessi 
itsessään. 
 
Noin puolet arvioinnista on subjektiivista ja puolet objektiivista. Jälkimmäisiä arvioinnin kohteita 
ovat esimerkiksi sovitun tekstityypin käyttö ja muut selvästi mitattavissa olevat asiat. Subjektiivisia 
arvioinnin kohteita ovat mm. sivuston yleisilme ja käytettävyys.  
 
 
18 YLEINEN SÄHKÖASENNUS (ELECTRICAL INSTALLATIONS) 
 
Sähköasentajan tehtävä on valmistaa, huoltaa ja korjata kiinteistöjen, teollisuuden ja 
sähkölaitosten sähköjärjestelmiin kuuluvia laitteita. Työt liittyvät sähköenergiaa jakeleviin laitteisiin, 
kuten keskukset, kaapelit ja niiden kulkureitit ja erilaiset suojalaitteet (esim. sulakkeet, lämpöreleet 
ja vikavirtasuojat).  
 
Toinen alue on erilaisten sähköenergiaa käyttävien laitteiden ja järjestelmien asennus. 
Asennukseen voi kuulua laitteita, jotka liittyvät esimerkiksi sähkölämmitykseen, valaistukseen, 
ilmastoinnin laitteisiin, kulunvalvontaan, rikosilmoituslaitteisiin ja palohälytyslaitteisiin. 
 
Tärkein osa-alue sähköasentajan työssä on sähköturvallisuus.  Hänen on osattava asentaa, 
huoltaa ja korjata laitteet niin, että ne ovat turvallisia käyttää. Työn aikana hänen on osattava 
toimia niin, ettei hän vaaranna itseään tai muita henkilöitä.  
 
Kilpailussa on viisi eri osa-aluetta, joista arvioidaan sähköturvallisuus, johtoreittien asennus, 
laitteiden asennus, laitteiden toimivuus sekä käyttöönotto. 
 
Osio A   Maakohtainen tehtävä  (kesto n. 2,5h) 
Kilpailija valmistaa jonkin vaaditun toiminnon oman maansa säädösten mukaisesti. Tämän osion 
materiaalit kilpailija tuo mukanaan, joten poiketen muiden osioiden töistä eri maiden asennukset 
ovat hyvin erinäköisiä. Esimerkkitehtävänä on kylpyhuoneen valaistus ja poistoilmapuhaltimen 
asennus. 
 
Osio B  Johdotus ja johtoreitit  (kesto n.10h) 
Kilpailijan on tehtävä kuvien ja muiden asiakirjojen mukainen asennus, jossa voi olla valaistusta, 
pistorasioita ja erilaisten kuluttajalaitteiden asennuksia. Asennuksessa käytetään vähintään viittä 
eri johdintietä (putkia, listoja ja kaapelikanavia). 
 
Osio C Ohjauksen toteutus  (kesto n. 5.5h) 
Tehtävänä on jonkin laitteen ohjauksen rakentaminen. Ohjattava laite voi olla pumppu, veden 
lämmitin, kulunvalvontajärjestelmä jne. 
 
Osio D Asennuksen testaus  (kesto n. 1h) 
Vianetsintätehtävä. Laitteesta pitää löytää viat, jotka voivat liittyä sen turvallisuuteen tai toimintaan. 
 
Osio E Laitteen käyttöönotto  (kesto n. 1h) 
Kilpailijan on otettava käyttöön laite, joka on valmiiksi asennettu. Käyttöönotossa kilpailijan on 
aseteltava laitteeseen vaaditut asetteluarvot tai ohjelmoitava se, niin että laite toteuttaa vaaditun 
toiminnan. Laite voi olla suojarele, kello tai ohjelmoitava rele. 
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19 AUTOMAATIOASENNUS (INDUSTRIAL CONTROL) 
 
Automaatioasennuslajin osaamisvaatimuksissa on elementtejä suomalaisten sähköasennus- ja 
automaatioasennus työammattien sisältä. Lajikuvaus painottuu nykyisin jo selvästi 
automaatioasennuksen puolelle. Nykyisen lajivalikoiman puitteissa on olemassa sähköasennuslaji 
ja kappaletavara-automaatioon keskittynyt mekatroniikkalaji, joten Industrial Control -lajia tullaan 
todennäköisesti kehittämään prosessiautomaation suuntaan.  
 
Sähköalan ammatillisen koulutuksen suuntautumisvaihtoehtojen sisällöt ovat varsin laaja-alaisia, 
joten sekä automaation ja kunnossapidon perustutkinnon että sähkö- ja energiatekniikan 
perustutkinnon suorittaneilla on sisältövalinnoista ja työkokemuksesta riippuen hyvät edellytykset 
menestyä kilpailijavalinnoissa. 
 
Suomalaisessa työkulttuurissa eri ammattiryhmien välinen työnjako on laaja-alaistunut, joten lajin 
kilpailija voi työskennellä monenlaisissa tehtävissä. Kilpailuun valmistautumisen kannalta parhaita 
paikkoja olisivat automaatiokeskusten asennus, teollisuuden automaatiojärjestelmien 
uudisasennustyöt, teollisuuden sähköasennustyöt ja teollisuuden automaatio- ja 
sähkökunnossapito.  Työpaikkoina voivat olla esimerkiksi voimalaitokset, paperi- ja sellutehtaat, 
muut prosessiteollisuuden laitokset, kunnossapitoyritykset, asennustoimintaan erikoistuneet 
yritykset, kappaletavarateollisuus ja koneiden valmistajat. 
 
Lajissa on osattava sähkö- ja automaatioasennuksen perustaidot, eli on osattava asentaa 
turvallisesti, laadukkaasti ja joutuisasti erilaisia johtoteitä, kaapeleita, kojeita, instrumentteja, 
automaatiolaitteita, keskuskalusteita ja ottaa käyttöön asennettu kokonaisuus turvallisesti. On 
osattava suunnitella virtapiirejä, parametroida, ohjelmoida ja käyttöönottaa taajuusmuuttaja ja 
ohjelmoitava logiikka. Lisäksi on osattava releohjausten ja logiikkaohjelman vianetsintä. 
 
Kilpailutehtävät: 
 
Moduuli A. Päätehtävä, ohjeaika 15h 
Automaatiosovellus, jossa päälaitteina ohjelmoitava logiikka ja taajuusmuuttaja. Lisänä 
instrumentointia valitun kilpailutehtävän toimintaselostuksen mukaisesti.  
 
Moduuli B. Logiikkaohjelmointi, ohjeaika 4h 
Tehtävänä laatia päätehtävän toimintaselostuksen mukainen ohjelma logiikkaan. 
 
Moduuli C. Virtapiirisuunnittelu tai muutos, ohjeaika 1h 
Tehtävänä laatia suunnitelma, jolla voidaan toteuttaa toimintaselostuksen mukainen ohjaus. 
 
Moduuli D. Releohjausten vianetsintä, ohjeaika 1h 
Kilpailijan tulisi löytää releohjatusta järjestelmästä 5 vikaa. 
 
Moduuli E. Logiikkaohjelman vianetsintä 1h 
Kilpailijan tulisi löytää LADDER-tyyppisestä ohjelmasta 5 vikaa. 
 
 
20 MUURAUS (BRICKLAYING) 
 
Muuraus on yksi pioneerilajeista, joilla suomalaiset ovat osallistuneet kansainvälisiin 
ammattitaitokilpailuihin. Suomi on ollut kisoissa mukana vuodesta 1989 lähtien ja muurauslajiin on 
osallistuttu alusta alkaen. Muurauksessa on myös menestytty hyvin, mitalisijoillekin ylletty kolmasti: 
Janne Rantala toi kultamitalin Taiwanista 1993, Sami Ojanen hopeaa Ranskasta 1995 ja Petri 
Vastamäki pronssia Hollannista 1991. Muutkin suomalaiset nuoret muurarit ovat pärjänneet hyvin: 
edellisissä kilpailuissa Sveitsissä St. Gallenissa 2003 Juha Vainikaisen 9. sija oikeutti diplomiin. 
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Muurauksen kilpailutehtävä koostuu neljästä moduulista, joista jokainen muodostaa erikseen 
arvioitavan osan. Työ sisältää vaativaa koristemuurausta ja erikoiskuvioita, jotka edellyttävät 
millintarkkaa mittaamista ja leikkaamista sekä äärimmäisen siistiä viimeistelyä. Viime vuosina 
työssä on ollut myös rappausta, harkkomuurausta ja kivien ladontaa. Tavoitteena on tiukasta 
aikataulusta huolimatta saada koko työ valmiiksi määräajassa. Työn arviointiin vaikuttavia asioita 
ovat työn valmiusaste, mittatarkkuus, vaaka- ja pystysuoruus, kulmat, leikkaus, pintojen tasaisuus 
ja saumaus. Arviointi perustuu 75 % millintarkkaan mittaamiseen ja 25 % yleisvaikutelmaan ja 
siisteyteen. Viime vuosina kilpailutehtävä on lähetetty kilpailijoille tiedoksi etukäteen noin kolmea 
kuukautta ennen kisoja. Kilpailupaikalla työtä muutetaan noin 30 prosenttia.  
 
Menestyminen muurauksessa edellyttää kilpailijalta pitkäjänteisyyttä, keskittymiskykyä, 
suunnitelmallisuutta ja ajankäytön hallintaa, monipuolista ja tarkkaa kädentaitoa, vankkaa rutiinia 
muuraustyössä, tarkkaa silmää ja siisteyttä. Valmennuksen aikana suoritetaan talonrakennusalan 
ammattitutkinnosta ainakin puhdasmuuraus-osa. 
 
 
21 KIVITYÖ (STONEMASONRY) 
 
Kilpailutehtävä koostuu käytännön työtehtävinä suoritettavasta muotoonveisto- ja kaiverrustyöstä. 
 
Kilpailuaika on 22 tuntia toteutettuna neljän kilpailupäivän aikana. Kolme kuukautta ennen 
varsinaista kilpailua kilpailija saa tietoonsa alustavan kilpailutehtävän ja kivimateriaalin näytepalat. 
 
Ennakkoon toimitettu kilpailutyö muuttuu 30 % eksperttien yhteisellä päätöksellä. 
Kaiverrusornamenttityö on ns. yllätystehtävä eli Suomen kilpailuekspertti laatii kilpailutyön. 
 
Kilpailutyöt työstetään marmoriin ja kalkkikiveen. 
 
Ensimmäisenä kilpailutyönä on kaiverrustyö ja ornamentin työstö marmorilaattaan. Toisen 
kilpailutyön aihe perustuu joonialaisen pylvään muotoon. 
 
Kilpailuja edeltävänä päivänä kilpailija tutustuu työskentelyalueeseen sekä saa yleistietoa 
kilpailusta ja arviointikriteereistä.   
 
Kilpailutapahtuman jälkeen kukin kilpailija saa henkilökohtaista palautetta suullisesti tuomaristolta.  
Tuomaroinnista vastaavat alan ammattilaiset pääekspertin johdolla. 
 
 
22 MAALAUS JA TAPETOINTI (PAINTING & DECORATING) 
 
Kilpailutyö on maalarin ammattitaitoa vaativa työkokonaisuus, joka vastaa lähinnä asuin- ja 
liikerakennusten sisäpuolella suoritettavia maalaustöitä.  Käsiteltäviä kohteita ovat seinäpinnat, ovi, 
ikkuna ja listoitukset.  

 
Maalarin tulee hallita ammatissa nykyaikana suoritettavat työtehtävät työkokonaisuutena.  Hänen 
on osattava suunnitella päivittäiset työnsä siten, että työvaiheesta toiseen siirtyminen tapahtuu 
sopivissa vaiheissa, eikä työhön muodostu esimerkiksi aineiden kuivumisen odottamisesta johtuvia 
turhia katkoksia.  
 
Maalarin tulee pystyä suorittamaan annetut tehtävät kirjallisen työselityksen ja siihen liittyvien 
työpiirustusten perusteella. Häneltä vaaditaan myös itseltään piirustus- ja suunnittelutaitoa sekä 
hyvää värisilmää ja hahmotuskykyä.  Maalarin tulee tuntea käyttämiensä aineiden ominaisuudet ja 
osattava valita jokaiseen työtehtävään kulloinkin parhaiten sopivat työvälineet.  Työstä ei saa 
aiheutua työturvallisuutta vaarantavia tilanteita eikä myöskään ympäristön likaantumista tai 
sivullisten henkilöiden vaarantumista. 
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Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi ammattitaidon tasoa arvioitaessa kiinnitetään erityisesti 
huomiota valmiiden pintojen laatuun ja rajausten tarkkuuteen. 

 
Arviointikohteet: 
 
A. Silotustyöt, hionnat ja väliin tehtävät maalauskäsittelyt. 
B. Korkeakiiltoisen maalipinnan valmistaminen käsityövälineillä. 
C. Tapetointi. 
D. Maalin sävyttäminen mallin mukaisesti ja porrastetusti, telalla tehtävä maalaus. 
E. Tekstin ja kuvion piirtäminen ja maalaaminen tarkasti annetun mallin mukaisesti. 
F. Vapaa koristelumaalaus. 
G. Mittatarkkuus (+/- 1 mm), mittaukset tehdään tehtävän osista D ja E. 
 
Tuomaristo päättää ennen kilpailua eri kohteiden tarkennetusta pisteytyksestä. Kilpailija saa itse 
valita eri osien työjärjestyksen. 
 
 
24 HUONEKALUPUUSEPPÄ (CABINETMAKING) 
 
Huonekalupuusepän lajissa valmistetaan huonekalu. Kilpailijat saavat valmistettavasta 
huonekalusta piirustukset ja työskentelyohjeet. Kilpailija valmistaa huonekalun esityöstetystä 
puutavarasta. Aikaa tehtävän suorittamiseen on varattu 22 tuntia neljän päivän aikana. 
 
Ennen kilpailua kilpailijat rakentavat yhden päivän aikana itselleen työpisteen ja tutustuvat 
kilpailupaikkaan ja koneisiin. 
 
Työ vaatii kilpailijalta hyvää puusepäntyössä käytettävien puumateriaalien ja levyjen 
ominaisuuksien tuntemista, jotta kilpailija osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan työhönsä. Kilpailijan 
on hallittava käsityövälineiden, käsityökoneiden ja puusepän peruskoneiden turvallinen käyttö. 
Kilpailijalta vaaditaan myös hyvää piirustustenlukutaitoa ja hahmottamiskykyä. 
 
Kilpailun arvioinnin suorittavat ekspertit (tuomarit). Arviointikohteita ovat ennalta sovitut mitattavat 
kohteet kuten korkeus ja leveys (objektiivinen arviointi) ja silmämääräisesti arvioitavat kohteet 
kuten viimeistely, liitokset ja liikkuvien osien toimivuus (subjektiivinen arviointi). 
 
Puuseppälajin kilpailija on suorittanut puusepänalan ammatillisen koulun ja sen aikana ollut 
työssäoppimassa puusepänalan yrityksessä. Kilpailija jatkaa puusepänalan yrityksessä vaativissa 
työtehtävissä. Samalla hän valmentautuu kilpailuihin sekä suorittaa ammattitutkinnon 
valmennusjakson päätteeksi. 
 
 
25 RAKENNUSPUUSEPPÄ (JOINERY) 
 
Rakennuspuusepänlajissa tehdään pienoismalli suhteessa 1:2 oven tai ikkunan rakenteesta 
karmeineen. Työ tehdään perinteisin menetelmin enimmäkseen käsityönä, vaikkakin normaaleja 
puusepän koneita voi myös käyttää. Ovi- tai ikkunamalli tehdään puuvalmiiksi ilman heloituksia, 
lasituksia tai pintakäsittelyjä. Ovi tai ikkuna sovitetaan karmiin tiukasti ilman käyntivälyksiä. Malli 
sisältää useita erilaisia liitoksia, joista on pyritty tekemään vaikeita lisäämällä työhön kaarevia osia 
ja erilaisia puitteen ja karmin profiileja. 
 
Työtapa muistuttaa entisaikojen tapaa tehdä ovia ja ikkunoita Suomessakin, jolloin puuseppä teki 
verstaalla vain puutyön, mutta lopun eli sovituksen, heloituksen, lasituksen ja pintakäsittelyn tekivät 
työmaalla eri alojen ammattilaiset. Nykyäänhän ovet ja ikkunat tehdään asennusvalmiiksi tehtaalla. 
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Työ on kilpailusta toiseen hyvin samanlainen, ainoastaan ulkonäkö muuttuu erilaisten kaarien ym. 
mukaan. Ongelmanratkaisua tai suunnittelua kilpailu ei sisällä, vaan työ tehdään valmiista 
piirustuksista. Kilpailussa ovat menestyneet parhaiten Keski-Euroopan maat, Brittein saaret ja 
Korea. Näissä maissa on vahva perinne tehdä tämän tyyppistä puusepäntyötä tai valmennus on 
tehokasta ja pitkäaikaista. Suomi osallistui lajiin ensimmäisen kerran vuoden 2003 St. Gallenin 
kilpailuissa. 
 
Laji on kotoisin Keski-Euroopasta, jossa rakennuspuusepän ammatti muodostaa oman 
ammattikuntansa. Suomessa täysin vastaavaa ammattikuntaa ei ole olemassa, lähimpänä ovat 
puusepät. Suomen kilpailijat lajiin tulevat pääosin Taitaja-kilpailujen puusepänlajin voittajista, joista 
valitaan valmennukseen muutamia joka toinen vuosi. 
 
 
26 KIRVESMIES (CARPENTRY) 
 
Kirvesmieslajiin voi osallistua rakennus- tai puualan taitojen pohjalta. 
 
Ammattitaidon MM-kilpailuissa kirvesmieslajissa kilpailijat tekevät kilpailutyönään pienoiskoossa 
keski-eurooppalaistyylisen rakennuksen katon runkorakenteen. Kilpailutyö tehdään neljän päivän 
aikana. Kirvesmiestyön vaativin osuus on piirustusten lukeminen ja rakenteen osien piirtäminen 
liitosmuotoineen tarkasti geometriaa hyväksi käyttäen luonnollisessa koossa piirustusalustalle. 
Varsinainen työstö ja kokoaminen ovat noin kolmannes koko suorituksesta. Osien työstäminen 
vaatii suurta ”puusepän” tarkkuutta monenlaisia välineitä ja koneita hyödyntäen. 
 
Kilpailutyön arviointi perustuu objektiivisiin mittauksiin n. 80 prosenttisesti ja n. 20 prosenttia on 
subjektiivista arviointia. Mittauksissa on hyvin pienet toleranssit. Osien pituuksia arvioidaan 
millimetrien ja liitoksien väljyyksiä kymmenesosa millimetrien tarkkuudella. 
 
Kilpailijalta edellytetään pitkäjänteisyyttä, uskoa itseensä, paineensietokykyä, ajankäytön 
suunnittelutaitoa, piirustusten lukutaitoa rakenteiden hahmottamiseksi, geometrian taitoja, 
monipuolista ja tarkkaa kädentaitoa työturvallisuus huomioiden, työn arviointitaitoa ja 
kilpakumppanin kunnioittamista. 
 
Valmentautumisen, harjoittelun ja kilpailujen kautta kirvesmieslajissa saa sellaista osaamista ja 
taitoa, jota tarvitaan Suomessa ja maailmalla erittäin vaativissa ja arvokkaissa työkohteissa. 
Huomattava hyöty kilpailijalle on yrityksessä työskentelyn ja valmentautumisen yhteydessä 
mahdollisuus suorittaa ammattitutkinnon osia. 
 
Valmentautuminen ammattitaidon MM-kilpailuihin tapahtuu yrityksissä, omana harjoitteluna ja 
yhteisillä leireillä. Vaikka kirvesmieslajin kohdalla suomalaiset kilpailijat eivät voi harjoitella 
kovinkaan paljon MM-kilpailutyötä varten varsinaisissa suomalaisissa rakennuskohteissa, 
rakennustyö tuo kuitenkin rutiinia mittauksiin, välineiden ja koneiden käsittelyyn, vahvistaa käsien 
koordinaatiota ja antaa varmuutta toimia ihmisten keskellä. Varsinainen kilpailutyöhön 
valmentautuminen vaatii kilpailijan omaa panostusta harjoitteluun sekä omalla ajalla että yhteisillä 
harjoitusjaksoilla. Yritysten tuki on kirvesmiestyölajin kohdalla merkittävä harjoitteluajan 
saamiseksi. 
 
 
27 KULTASEPPÄ (JEWELLERY) 
 
Kultasepän tärkein ammattitaidollinen osaamisalue on valmistaa jalometalleista kauniita ja kestäviä 
koruja erilaisille asiakkaille. Kultaseppäkilpailijan työskentely on taloudellista ja laadukasta, hyvin 
organisoitua ja oma-aloitteista sekä suoritettu oikein laittein ja välinein työturvallisuus huomioiden.  
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Kilpailutehtävä koostuu yhdestä käytännön työtehtävästä, jossa kilpailija valmistaa 18 karaatin 
keltakullasta korun ilman kiillottamista ja kivenistutusta. Kilpailija siis valmistaa korun metallityön 
osuuden kullasta. Kilpailuaika on 22 tuntia toteutettuna neljän kilpailupäivän aikana. Kilpailuja 
edeltävänä päivänä kilpailija tutustuu työasemiin sekä saa yleistietoa kilpailusta ja 
arviointikriteereistä 
 
Arvioinnin kriteereinä käytetään seuraavia maksimipisteitä: 
 
yleisilme   25 pistettä 
sahaukset   17 pistettä 
juotokset   20 pistettä 
pinnan viimeistely  10 pistettä 
materiaalien käyttö    2 pistettä 
mitat   18 pistettä 
valmiusaste     8 pistettä  
 
Tuomaroinnista vastaavat alan ammattilaiset pääekspertin johdolla. 
 
Vuoden 2005 kilpailutehtävä on valittu jo edellisissä MM-kisoissa ja tätä tehtävää muutetaan vielä 
yli 30 prosenttia ennen kilpailun alkua. Kilpailijoille lähetetään koepalat käytettävistä kultajuotteista 
kolme kuukautta ennen kisoja.  
 
Kilpailutehtävänä on kultainen riipus, jossa on vaativia lankaistutuksia. Tehtävässä on myös 
haastavia juotoksia ja istukkakokonaisuuksia. 
 
Kilpailijat ovat yleensä ammatillisen perustutkinnon käyneitä ja lisäksi joillakin on myös 
työkokemusta jopa usean vuoden ajalta.  
 
 
28 FLORISTIIKKA (FLORISTRY) 
 
Floristit työskentelevät yleensä kukkakaupoissa. Leikkokukat, leikkovihreät ja ruukkukasvit ovat 
osa jokapäiväistä työtä. Näistä raaka-aineista sekä astioista ja tarvikkeista floristi-kilpailija kokoaa 
kisapäivien aikana useita erilaisia sidontatöitä.  
 
Kaikki kilpailutyöt määritellään vasta juuri ennen kilpailujen alkua ja kilpailutehtävät selviävät siis 
jokaiselle vasta kilpailun alkaessa. Ennalta jokainen voi kuitenkin valmistautua harjoittelemalla 
erilaisia sidontatöitä. Kilpailuja ennen tuomaristo määrittelee 8–12 erilaista kilpailutehtävää 
käyttäen ohjeistuksena ja apunaan floristiikan teknistä lajikuvausta. Tuomarit hankkivat myös kaikki 
tarvittavat luonnonmateriaalit, astiat, kasvit ja muut kilpailutöiden tekemiseen tarvittavat materiaalit 
vasta kilpailuja valmisteltaessa. Kilpailutöinä voi olla mm. kukkakimput, asetelmat, erilaiset isot 
tilateokset, morsiamen koristeet ja kimput, kranssit, istutusasetelmat, lahjapakettien koristelut jne. 
Kilpailutehtävien kirjo on mahdollisimman laaja ja monipuolinen. 
 
Kilpailijat sitovat neljän päivän aikana 8–12 erilaista yksittäistä sidontatyötä. Tuomariston 
työryhmät arvioivat työt vasta sen jälkeen, kun ne ovat valmistuneet ja arviointi tapahtuu 
”salaisesti” eli tuomaristo ei saa tietää, kenen sidontatyötä arvioi. Arviointikohteina ovat 
1. työn kokonaisvaikutelma ja harmonia sekä se vastaako työ annettua tehtävää 
2. värioppi: valittujen värien valinta, yhdistely, sijoittelu 
3. työn ideointi ja vaikeustaso 
4. työn varsinainen tekninen osaaminen ja valittu työstötapa 

 
Jotta kaikista edellä mainituista neljästä arviointikohteesta voisi suoriutua hyvin pistein, tulee 
kilpailijan siis harjoittaa osaamistaan tekemällä mahdollisimman paljon erilaisia töitä: pieniä 
korumaisia koristeita sekä isoja tilateoksia, melkeinpä veistoksia. Kilpailijan tulee olla myös 
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harjaantunut työskentelemään eri kasvimateriaaleilla ja biologian tuntemus sekä kasvutekijöiden 
tuntemus on myös tärkeää. Muoto-oppi sekä värioppi tulee myös hallita ja osata soveltaa 
käytäntöön. 
 
Hyvä floristi suoriutuu kukkakaupan vaativimmankin asiakkaan toiveista ja tärkeintä floristille onkin 
tyytyväinen asiakas! 
 
 
29 HIUSMUOTOILU (LADIES’ & MEN’S HAIRDRESSING) 
 
Hiusmuotoilulaji käsittää sekä miesten että naisten hiusmuotoilun. Hiusmuotoilussa tärkeitä asioita 
ovat oikeat leikkaustekniikat, hiusten kihartaminen ja värikäsittelyt, unohtamatta miesten parran 
käsittelyjä. Laji vaatii kilpailijalta luovuutta, mielikuvitusta ja teknistä osaamista yhdistettynä 
kaupallisuuteen. Lisäksi kilpailijalta vaaditaan runsaasti tietoa sekä muodista että ammatin 
kehityksestä. Kilpailijan on myös osattava käyttäytyä ammattimaisesti. 
 
Hiusmuotoilulajin arvioinnin perusteina ovat: 

- siisteys 
- taiteellisuus 
- kaupallisuus 
- suunnitelma ja sen toteutus 
- sääntöjen noudattaminen 
- annetussa ajassa pysyminen 
- ammattikypsyys 

 
Kilpailijat ovat parturi-kampaajakoulutuksen omaavia ja voivat toimia alalla parturina, kampaajana, 
opettajana tai alan tuotekouluttajana. 
 
 
30 KAUNEUDENHOITO (BEAUTY THERAPY) 
 
Kauneudenhoidon ammattilainen on ihonhoidon ja ihonhoidonohjauksen, hieronnan ja ehostuksen 
asiantuntija. Hoitotyössä hänen on osattava, suunnitella, toteuttaa ja markkinoida asiakkaalle 
kasvojen, vartalon, jalkojen ja käsien hoitoja sekä ehostusta. Lisäksi hänen on osattava ohjata 
asiakasta värien käytössä, persoonallisen tyylin löytämisessä, ihon ja kehon itsehoidossa, 
ihotuotteiden valinnassa ja käytössä. Suuri osa hoitotyöstä suoritetaan käsin, mutta apuna on 
myös kojeita ja laitteita, joita kehittyvän teknologian myötä tulee markkinoille jatkuvasti uusia. 
Työnkuvaan kuuluu myös ihonhoito- ja ehostustuotteiden myynti. 
   
Hoitojen tekeminen edellyttää tietämystä hygieniasta, ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta sekä 
ihon rakenteesta ja sen toiminnasta. Laadukas hoitaminen vaatii tietoutta kosmetiikan ainesosista, 
tuotteista, erilaisista ihonhoitomenetelmistä ja laitteista sekä niiden vaikutuksista ihoon ja kehoon.  
Ihonhoidon ohjaus edellyttää lisäksi tietoa ravinto-opista, liikunnan merkityksestä, ihotaudeista ja 
hygieniasta. Sähköopillinen tietämys ja laitteiden toimintaperiaatteiden tunteminen on 
välttämätöntä, jotta asiakkaiden terveyttä ja turvallisuutta ei hoidettaessa vaaranneta. 
 
Kauneudenhoitoalalla työskennellään usein läheisessä kontaktissa hyvin eri-ikäisten ja taustaltaan 
erilaisten asiakkaiden kanssa. Hyvät sosiaaliset ja vuorovaikutukselliset taidot, luottamuksellisuus 
ja toisen kunnioittaminen ovat tärkeitä ominaisuuksia asiakaspalvelu- ja ihonhoitotyötä tekevälle. 
Kauneudenhoitoalalla työskentelevän tulee myös kyetä tulkitsemaan sellaisia asiakkaan tarpeita ja 
toiveita, jotka eivät välttämättä tule selkeästi esille keskusteluissa. 
 
Ammattitaitoon kuuluu myös yhteistyötä muodin, median, hius- ja terveydenhuoltoalan 
ammattilaisten kanssa. Kosmetologi seuraa jatkuvasti alan kotimaista ja kansainvälistä kehitystä 
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sekä harjaannuttaa ja kehittää ammattitaitoaan. Oppimaan oppimisen taito on välttämätöntä oman 
ammattitaidon ja työn kehittämisen sekä elinikäisen oppimisen kannalta. Nykyaikana tärkeitä ovat 
myönteiset asenteet uuden teknologian käyttöönottoon ja sen hyödyntämiseen. Kosmetologilta 
edellytetään hyvää terveyttä, Työn fyysinen kuormitus kohdistuu ennen kaikkea tuki- ja 
liikuntaelimiin. Terveelliset elämäntavat ja säännöllinen liikunta edistävät työn rasituksista 
selviämistä. 
 
WorldSkills-kilpailuissa kilpaillaan kauneudenhoitoalan ammattitason osaamisella. Kilpailutehtäviä 
on 10 hoitokokonaisuutta jaettuna neljälle kilpailupäivälle. 
 
1. päivä:  
Kasvohoitokokonaisuus, huulikarvojen poisto vahalla sekä ripsien ja kulmien kestovärjäys 3h 15 
min. 
Jalkahoito 1h 30 min. 
Vartalohoito 1h 30 min. 
 
2. päivä:  
Kylmävahapoisto ja kuumavahapoisto ihokarvoille 2 h 30 min. 
Vartalohoito ja laitehoito 2 h. 
Käsihoito 1 h 30 min. 
 
3. päivä: 
Kasvohoitokokonaisuus ehostuksella 3 h. 
Jalkahoito 2h. 
 
4. päivä: 
Juhlaehostus, käsihoito. 4 h 45 min. 
 
Arvioinnissa otetaan huomioon ammatillisuus, asiakkaan huomioiminen, itsenäinen työskentely, 
laitteiden hallinta sekä erilaisten hoitokokonaisuuksien osaaminen. Tuomaristo koostuu eri maiden 
eksperteistä sekä pääekspertistä. Kilpailutehtävät arvioidaan tehtäväkohtaisesti. Kilpailulajina 
kauneudenhoito poikkeaa suuresti muista kilpailulajeista, johtuen siitä, että kilpailuvälineenä on 
ihminen, mies tai nainen. Kauneudenhoito antaa varmasti paljon yleisölle sen näyttävyyden 
kannalta. 
 
 
31 PUKUOMPELU (LADIES’ DRESSMAKING) 
 
Pukuompelun kilpailulajiin voi osallistua teknisesti taitava ompelija, jolla vaatteen muodonhallinta ja 
käsinompelutaidot täydentävät tehokasta työvauhtia. Vaatetusalan perustutkinnon opintojen 
jälkeen hankittu alan työkokemus luo vankan pohjan kilpailuun osallistumiselle. 
  
Pukuompelija valmistaa laadukkaita mittatilausvaatteita juhlista harrasteisiin. Taidoissa korostuvat 
vartalon mittasuhteiden ja pukeutumisen etiketin hallinta. Pukuompelija kaavoittaa ja ompelee 
vaativatkin vaatteet kädentaitoa kunnioittaen. Pukuompelija käyttää koneita ja laitteita laajemmissa 
kokonaisuuksissa, joissa pienet, taidokkaat yksityiskohdat valmistetaan käsin ommellen ja 
muotoillen. 
 
Kilpailutehtävä on kaksiosainen naisten asukokonaisuus. Tehtävä julkaistaan kolme kuukautta 
ennen kisoja, jolloin kaikki kilpailijat saavat käyttöönsä kilpailutehtävän kaavat (saumavarattomat) 
ja tekniset piirrokset sekä pienet materiaalinäytteet miehusta- ja vuorikankaasta. Kilpailutehtävää 
muutetaan 30 % itse kilpailuun, jolloin kaikilla kilpailijoilla on samanlaiset lähtökohdat 
kilpailutilanteeseen. Kilpailuaikaa on 22 tuntia, jonka aikana kilpailijat lisäävät kaavoihin 
saumavarat, leikkaavat ja valmistavat tuotteet. Tuotteet valmistetaan kilpailussa annettujen 
ohjeiden mukaisessa järjestyksessä. Tuotteet arvioidaan erillisinä tuotteina, joista saadaan 
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kilpailijoille kokonaispisteet. Tuomareina ovat jokaisen osallistujamaan ekspertit, jotka arvioivat 
kilpailutehtävän pääekspertin johdolla. 
 
Kilpailutehtävässä arvioidaan molemmista tuotteista taloudellinen leikkuu ja tekninen laatu. 
 
Vuonna 2003 St. Gallenin ammattitaidon MM-kilpailuissa kilpailutehtävänä oli naisten pitkä 
vuoritettu jakku ja vuoritettu, hihaton leninki.  Jakun materiaali oli kuviobrodeerattua puuvilla-
silkkikangasta ja leninki oli villakangasta. Kilpailutehtävän vaativuus näkyi tarkoissa, huolitelluissa 
yksityiskohdissa, kuten kauluksissa, hihoissa, käsinommelluissa helmoissa ja vuorissa. 
 
 
32 KONDIITTORI (CONFECTIONER / PASTRY COOK) 
 
Kondiittorin ammatti on hyvin käsityövaltainen. Koneet eivät koristele täytekakkuja vaan työn tekee 
kädentaidot hyvin hallitseva kondiittori. Kondiittori loihtii käsillään mitä monenlaisempia herkkuja 
meidän kaikkien juhlapöytiin. Kondiittorin työssä tarvitaan myös taiteellista silmää ja lahjakkuutta. 
Kondiittori työskentelee taloudellisesti ja oma-aloitteisesti sekä huomioi valmistuksessaan 
tuotteiden laadun ja noudattaa ergonomiaa ja työturvallisuutta.  Hän hallitsee täytekakkujen, 
leivoksien, pikkuleipien, suklaakonvehtien, sokeri- ja marsipaanitöiden sekä kylmien että lämpimien 
jälkiruokien valmistuksen sekä esille laiton ja koristelun. 
 
Kilpailutehtävä koostuu käytännön työtehtävistä. Kilpailuaika on 22 tuntia toteutettuna neljän 
kilpailupäivän aikana. Kolme kuukautta ennen varsinaista kilpailua kilpailija saa tietoonsa 
kilpailutehtävät.  Kilpailuja edeltävänä päivänä kilpailija tutustuu työasemiin sekä saa kone- ja 
laitetietoa sekä yleistietoa kilpailun turvallisuusasioista ja arviointikriteereistä.   
   
Ensimmäisenä kilpailupäivänä kilpailijat saavat lopulliset tehtävät ja tekevät työsuunnitelman 
kilpailupäiviksi. Ensimmäinen päivä on ns. Mise-en-place esivalmistelupäivä jolloin valmistetaan 
kakkupohjia, leivospohjia ym. seuraaviksi kilpailupäiviksi, joista varsinaiset tuotteet ja koristeet 
valmistetaan. 
 
Seuraavien päivien tehtävät muodostuvat ensimmäisenä päivänä annetuista tehtävistä. 
Kilpailutapahtuman jälkeen kukin kilpailija saa henkilökohtaista palautetta suullisesti tuomaristolta. 
Tuomaroinnista vastaavat alan ammattilaiset pääekspertin johdolla. 
 
 
33 AUTOASENNUS (AUTOMOBILE TECHNOLOGY) 
 
Autoasennuksessa kilpailijat kilpailevat seitsemällä eri rastilla. Nämä rastit on jaoteltu auton 
seitsemän tärkeimmän järjestelmän ympärille. Kilpailijan on hallittava kaikkien näiden järjestelmien 
toiminta, vianetsintä, huolto sekä korjaus. Kilpailijan on pystyttävä työskentelemään 
järjestelmällisesti ja loogisesti työtehtävässään työturvallisuusasiat huomioiden. 
 
Volvo on yksi WorldSkills 2005 -kisojen pääsponsoreista, joten kaikki rastit perustuvat Volvon 
tuotteisiin.  
 
Kilpailurastit ovat: 

- Dieselmoottorin käyntijärjestelmät 
- Ajonhallintajärjestelmät  
- Autosähköjärjestelmät 
- Bensiinimoottorin käyntijärjestelmät 
- Voimansiirto ja vaihteisto 
- Moottorin mekaaninen korjaus 
- Alusta ja ohjausjärjestelmät 
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Arvioinnin kriteereinä ovat: 
- vianetsinnän järjestelmällisyys 
- vian korjaus 
- oikeat työmenetelmät 
- asiakaspalvelu 
- koneiden ja välineiden hallinta 
- työturvallisuus 
 

Kilpailutehtävät koostuvat käytännön työtehtävistä. Teoreettinen osaaminen on välttämätön, jotta 
käytännön työtehtävät voi suorittaa oikeaoppisesti. Autoasennuksessa kokonaiskilpailuaika on noin 
21 h, joka jakautuu seitsemälle eri kilpailurastille. 
 
Kilpailutapahtuman jälkeen kukin kilpailija saa henkilökohtaista palautetta suullisesti tuomaristolta.   
 
Tuomaroinnista vastaavat alan ammattilaiset pääekspertin johdolla. 
 
Kilpailijat ovat yleensä ammattioppilaitoksen käyneitä autoasentajia. 
 
 
34 KOKKI (COOKING) 
 
Kokin tärkein ammattitaidollinen osaamisalue on valmistaa elintarvikkeista maukasta ja kauniisti 
esille laitettuja ruokalajeja, annos- ja ateriakokonaisuuksia erilaisissa toimintaympäristöissä 
erilaisille asiakkaille. Kokkikilpailijan työskentely on taloudellista ja laadukasta, hyvin organisoitua 
ja oma-aloitteista sekä suoritettu oikein laittein ja välinein työturvallisuus huomioiden. Hän hallitsee 
ruuanvalmistuksessa sekä kylmät että lämpimät ruuat käsittäen eri ateriakokonaisuudet. 
 
Kilpailutehtävä koostuu käytännön työtehtävistä sekä kirjallisena osiona suoritettavasta 
menusuunnitelman ja työsuunnitelman laadinnasta.  Kilpailuaika on 22 tuntia toteutettuna neljän 
kilpailupäivän aikana. Kolme kuukautta ennen varsinaista kilpailua kilpailija saa tietoonsa 
kilpailutehtävät.  Päivää ennen kilpailun alkua kilpailija saa tietoonsa myös yllätyskorin sisällön. 
Kilpailuja edeltävänä päivänä kilpailija tutustuu työasemiin sekä saa yleistietoa kilpailusta ja 
arviointikriteereistä.   
 
Arvioinnin kriteereinä käytetään seuraavia maksimipisteitä: 
hygienia   10 pistettä 
taloudellisuus  10 pistettä 
ajankäyttö ja siinä pysyminen 5 pistettä 
työskentely   30 pistettä 
esille laitto   15 pistettä 
maku   30 pistettä  
   
Ensimmäisenä kilpailupäivänä laaditaan menukokonaisuus sekä työsuunnitelma kirjallisesti 
annettujen ohjeiden pohjalta sekä suoritetaan esivalmistelut (mise en place). Kilpailija voi 
hyödyntää keittokirjoja ja omia henkilökohtaisia reseptejään kilpailujen aikana. 
 
Toisena päivänä kilpailija valmistaa kansainväliset kylmät ruokalajit ja leivonnaiset. 
 
Kolmantena päivänä kilpailijan tulee suunnitella ja valmistaa neljän ruokalajin ateria kansainvälisiä 
raaka-aineita sisältävän yllätyskorin tuotteista. Yllätyskori sisältää pääekspertin valitsemia raaka-
aineita.  Kullakin kilpailijalla on samanlainen korin sisältö käytettävänään menua valmistaessaan. 
 
Neljäntenä päivänä kilpailija valmistaa tehtäväksi annetun kolmen ruokalajin ateriakokonaisuuden. 
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Kilpailutapahtuman jälkeen kukin kilpailija saa henkilökohtaista palautetta suullisesti tuomaristolta.  
Tuomaroinnista vastaavat alan ammattilaiset pääekspertin johdolla. 
 
 
35 RAVINTOLAPALVELU (RESTAURANT SERVICE) 
 
Ravintolapalvelu vaatii erinomaiset taidot mm.: 
- ruokien ja juomien tarjoilussa 
- kansainvälisissä juomasekoituksissa ja baarityöskentelyssä 
- saliruoanvalmistuksessa mm. transeeraus ja liekitys 
- viinin tarjoilussa 
- erilaisten alkoholijuomien tunnistuksessa 
- lautasliinataitoksissa 
 
Laji on yksilökilpailu ja osallistujien määrä on 18-22 kilpailijaa. Kilpailun kesto on neljä päivää ja 
joka päivälle on eri tehtävät. Kilpailussa on neljä eri moduulia / neljä erityyppistä ravintolaa: 
1. Bistro – Plated service 
2. Cocktail Bar – Gueridon service 
3. A la carte -ravintola – Cooking at the table 
4. Fine dining – Gueridon service 
 
Jokaisessa osiossa kilpailijat liinoittavat, kattavat sekä valmistautuvat tarjoilutapahtumaan annetun 
aikataulun mukaisesti. Bistrossa kilpailijat tarjoilevat kolmen hengen seurueelle kahdessa 
kattauksessa. Asiakkaat tilaavat listalta annokset ja annokset tulevat esille lautasannoksina. 
Tarjolla on puna- ja valkoviiniä, olutta, virvoitusjuomia sekä kahvia ja teetä. Tähän osioon kuuluu 
myös valkoviinien tunnistus. 
 
Cocktail Bar sisältää juomasekoitusten valmistusta, shamppanjan tarjoilua, canapeiden tarjoilua 
sekä graavilohen leikkausta salissa. Asiakkaita tulee kolme kerrallaan kahtena eri aikana.  Lisäksi 
kilpailijat tekevät buffeeliinoituksen sekä tunnistavat likööreitä ja väkeviä viinejä näön ja tuoksun 
perusteella. 
 
A la carte ravintolassa on hienoa saliruoanvalmistusta. Alkuruokana tarjoillaan pitkää pastaa 
kastikkeen kera, pääruoaksi liekitetään pihvi, väliruokana on salaattia, johon kilpailija itse valmistaa 
kastikkeen ja jälkiruokana on kakkua, joka annostellaan salissa. Juomina tarjoillaan puna- ja 
valkoviiniä. Tässä osiossa on myös punaviinien tunnistus. 
 
Neljännessä ravintolassa on hieno Fine Dining lounas. Alkuruoat tarjoillaan erillisestä 
alkuruokavaunusta, väliruokana annostellaan keittoa, pääruoaksi transeerataan lihaa ja jälkiruoaksi 
paloitellaan hedelmiä yllätyskorista. Lisäksi kilpailijat taittelevat serviettejä sekä tunnistavat väkeviä 
alkoholijuomia näön ja tuoksun perusteella. 
 
Kilpailussa tuomareina toimivat ekspertit kaikista niistä maista, joista osallistuu kilpailijakin. 
Jokainen moduuli on jaettu arvioitaviin kohteisiin ja pisteitä annetaan 1–10 / arvioitava kohde.  
 
Food service skill  20 p. 
Beverage skill  20 p. 
Special tasks at table side  20 p. 
Bar Service   5 p. 
Social and commercial skills 20 p. 
Personal presentation  10 p. 
Display table and decorations 5 p. 
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36 AUTOMAALAUS (CAR PAINTING) 
 
Automaalarin on osattava korikorjaukseen liittyviä taitoja. Hänen pitää hallita erilaisten materiaalien 
pintakäsittely, perusmaalaus sekä auton korjausmaalaus. Hänen on tunnettava auton yleisimmät 
alusta-, moottori- ja sähkölaiterakenteet ja osattava tehdä niiden yksinkertaiset huollot. Hänen on 
osattavaa irrottaa, merkitä ja kiinnittää korin osat ja tehdä esikäsittelytyöt, auton suojaus-, 
pohjustus- ja ruosteenpoistotyöt. Hänen on tunnettava automaalaamoissa käytettävät 
hiomakoneet, hiontatekniikat ja -materiaalit, täyteaineiden käyttö, pohja- ja ruosteenestomaalit 
sekä eristys-, hioma- ja täytemaalit. Hänen on tunnettava pintamaalauksen työvaiheet, osattava 
sekoittaa ja sävyttää värit ja tehdä paikka- ja häivytysmaalaukset. Hänen on tunnettava korin 
muovilaadut ja niihin sopivat esikäsittely-, puhdistus-, pohjustus- ja pintamaalausmateriaalit sekä 
menetelmät. Hänen on myös otettava työssään huomioon työturvallisuuden, taloudellisuuden, 
kuluttajansuojalain, korjausehtojen ja asiakaspalvelun vaatimukset. 
 
Automaalauksen kilpailutehtävät tehdään auton keulaosaan (etusuojat, -kansi ja puskuri). 
Kilpailuaika on 22 tuntia. Kilpailun aikana kilpailija pohjustaa vaurioituneet osat, sävyttää ennalta 
määrätyn sävyisen pintamaalin ja suorittaa pintamaalauksen. Tehtävänä on myös suorittaa 
häivytysmaalaus toiseen etusuojaan. Kuviomaalaus suoritetaan erilliselle muoviosalle. 
 
Arviointikohteet: 
- esivalmistelu ja pohjustustyöt 
- värin sävytys 
- 2-kerrosvärin ruiskutus 
- kirkaslakan ruiskutus 
- muoviosan esikäsittely ja ruiskutus 
- kuviomaalaus 
- työsuojelu arvioidaan jokaisen työvaiheen aikana  
 
Arviointi suoritetaan erillisessä arviointitilassa, johon päätuomari tuo arvioitavan kohteen. Arviointi 
tapahtuu sokkona eli arvioijat eivät tiedä kenen työtä he arvioivat. 
 
 
37 VIHERRAKENTAMINEN (LANDSCAPE GARDENING) 
 
Viherrakentaminen kilpailumuotona on parhaimmillaan kuin olympialaisten kymmenottelu ja 
miesten telinevoimistelu yhdistettynä yhdeksi lajiksi. Erilaisissa ammattitaitokilpailuissa nuoret 
viherrakentajat kisaavat useamman päivän ajan monimuotoisessa, fyysisesti rasittavassa 
kilpailussa, jossa työmenetelmät ja ergonomia ovat loppuun asti hiottuja. Viherrakentamisessa 
kahden hengen joukkueiden suoritus ei ole ohikiitävä hetki, vaan tulokseksi saadaan jotain 
pysyvää ja näkyvää.  
 
Viherrakentamisen kisapaikaksi on varmistunut Messukeskuksen paikoitusalueelle sijoitettava yli 
3000 m2:n teltta, jonne rakennetaan kilpailijoille kansainvälisen lajikuvauksen mukaisesti 
7000x7000x300 puukehikot varsinaiseksi kilpailualueeksi. Kilpailulaatikkoon tehdään etukäteen 
pohjatyöt (murske, multa tms.) raakatasaukseen saakka.  
 
Viherrakentamisen kilpailuissa kilpailijapari rakentaa erillisen vihersuunnitelman mukaan pienen 
viheralueen. Aikaa työhön on neljä päivää. Kilpailijoilla on käytössään erilaisia materiaaleja, kuten 
luonnonkivi, betoni, puu, maa-ainekset, siirtonurmikko, erilaiset kasvit ja keinotekoiset materiaalit 
esimerkiksi muovi ja kuitumatot. Lisäksi valittavana on rakennuselementtejä, kuten betonilaatoitus, 
luonnonkivipinnat, muurit, portaat, puurakenteet, vesirakenteet ja istutukset. Niistä valitaan mukaan 
4-5, joista pakollisina ovat erilaiset kovat pinnoitteet ja istutukset. Istutusten ja nurmikon osuus on 
oltava 60 prosenttia kilpailualasta.  
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Viherrakentamisen lajista arvioidaan mm. suunnitelman mukaista toteutusta, mittausta, vaaitusta ja 
paalutusta, luonnonkivien, betonikivien ja -laattojen asennusta pinnoiksi, askelkiviksi ja muiksi 
sellaisiksi, maa-ainesten käsittelyä, puiden, pensaiden ja perennojen istutusta ja käsittelyä, 
siirtonurmikon asennusta ja työvälineiden oikeaa käyttöä. Lisäksi arvioidaan työn loogista 
etenemistä, työsuojelumääräysten noudattamista, tiimityöskentelyä, työmaan yleistä siisteyttä sekä 
ympäristöasioiden huomioimista työskentelyssä.  
  
Teoreettista tietoa ei kilpailussa arvioida, mutta nämäkin tiedot ja taidot tulevat hyvin esiin 
esimerkiksi suunnitelma-asiakirjojen tulkitsemisen yhteydessä sekä pienten kasviryhmien 
sommittelussa. Viherrakentamisen kilpailusuoritusta arvioidaan päivittäin ja lopullisista 
arviointikriteereistä päättää kilpailun tuomaristo. Yhteispisteet määräävät lopputuloksen.  
 
Kilpailutyö ja näytteet käytettävistä materiaaleista lähetetään jokaiseen kilpailijamaahan kolme 
kuukautta ennen varsinaisia kisoja harjoittelua varten. Itse kilpailua varten tuomarit muuttavat tästä 
tehtävästä kolmanneksen, jotta yllätyksellisyys ja vaikeusaste säilyisivät. Viherrakentamiseen on 
tähän mennessä ilmoittautunut mukaan 12 maata, joista kaukaisimmat ovat Kiina, Japani ja 
Australia. Kilpailijamäärät varmistuvat vuoden loppuun mennessä. Eri maista saapuu myös 
tuomareita niihin lajeihin, joissa maan edustajat kilpailevat.  
 
Viherrakentaminen kilpailulajina on erittäin monimuotoinen ja haastava, niin kilpailutehtävän 
tekijöille, kilpailijoille kuin arvioijille. 
 
 
38 KYLMÄKONEASENNUS (REFRIGERATION) 
 
Kylmäkoneasentaja työskentelee tyypillisesti oman työnantajansa verstaassa, rakennuksilla, 
tehtaissa, laitteiden valmistuksessa, myymälöissä sekä asiakkaiden kotona. Hän työskentelee 
usein yksin. Suurimmissa rakennusprojekteissa kylmäasentaja työskentelee yleensä 3–5 henkilön 
ryhmissä. Koska valtaosa työskentelystä tapahtuu yksin, asentajan on oltava varsin monitaitoinen. 
Asentamistyönsä hän tekee suunnitelmien mukaisesti, mutta toteuttamistapoja on useita. Näin 
ollen hän joutuu käyttämään luovaa ajattelua päästäkseen mahdollisimman hyvään 
lopputulokseen. 
 
Kylmäkoneasentajan pitää osata asentaa monenlaisia komponentteja, joista kylmälaitos 
muodostuu. Hänen on osattava juottaa putkistoja ja käsitellä turvallisesti kylmäaineita 
ympäristöasiat huomioiden. Hänen pitää osata myös sähkötekniikkaa ja tuntea ilman 
virtaustekniikkaa. Koska hän joutuu työssään tekemisiin hyvin monenlaisten ihmisten kanssa, ovat 
hyvät ihmissuhdetaidot paikallaan. 
 
Kylmäkoneasennuksen kilpailutehtävät jakaantuvat kuuteen osioon: osan valmistus ja juottaminen, 
vian etsintä kylmälaitoksesta, sähkövian etsintä kylmälaitoksesta, HCFC kylmäaineen vaihtaminen 
otsonikerrosta haittaamattomaan kylmäaineeseen, ilmastointilaitteen (SPLIT) asentaminen ja 
koekäyttö sekä pakkashuoneen kylmälaitteiden asentaminen ja koekäyttö. 
 
Kokonaiskilpailuaika on 22 tuntia. Tehtävien pisteet ja käytettävissä oleva aika ovat seuraavat: 
1. Osan valmistus ja juottaminen: 8 pistettä, 2 tuntia 
2. Vian etsintä kylmälaitoksesta: 10,5 pistettä, 2 tuntia 
3. Sähkövian etsintä ja korjaus: 9,5 pistettä, 1 tunti 
4. Kylmäaineen vaihtaminen: 10 pistettä, 3 tuntia 
5. Ilmastointilaitteen asentaminen: 24 pistettä, 5 tuntia 
6. Kylmälaitteiden asentaminen pakkasvarastoon: 38 pistettä, 9 tuntia 
 
Jokaisessa tehtävässä on monia arvioitavia alakohtia kuten tekninen toimivuus, työturvallisuus, 
asennuksen siisteys, oikeat säädöt jne. Esimerkiksi tehtävässä 6 on yhteensä 100 arvioitavaa 
kohtaa. Arviot ovat yleensä skaalalla oikein tai väärin. Joissakin osioissa on 3-kohtainen arviointi: 
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oikein, hyväksyttävä ja väärin. Arviointi on siis varsin objektiivista. Arvioinnit tehdään kolmen 
ekspertin työryhmissä. 
 
Kilpailijat ovat yleensä talotekniikka-alan tai sähköalan ammattikoulutuksen käyneitä, ja jo jonkin 
aikaa työelämässä olleita. Heidän ominaisuuksiinsa kuuluu innovatiivisuus, monitaitoisuus ja 
tiimihenkisyys.  
 
 
39 TIETOKONE JA VERKOT (IT PC & NETWORK SUPPORT) 
 
Tietokone ja verkot lajissa kilpaillaan laaja-alaisesti tietokonealan osaamisessa. Kilpailu on jaettu 
neljään päivään ja kullakin päivällä on oma erittäin vaativa tehtävänsä. Tietokone ja verkot lajin 
kilpailijoiden ammattitaidon vaatimustaso on todella kova. Laji kehittyy erittäin nopeasti ja 
vaatimustaso nousee alan kehittymisen myötä jatkuvasti. Se tietotaito, mikä vuosi sitten oli uutta, 
on tänä päivänä jo normaalia tai jopa vanhentunutta.  
 
Ensimmäisenä päivänä kilpailijat kokoavat kotiympäristöön täydellisen tietokoneen kaikkine 
mahdollisine lisälaitteineen ja verkkolaitteineen. Toisena kilpailupäivänä kotiympäristö vaihtuu 
yritysympäristöksi. Kilpailija asentaa yritykselle monipuolisen, yrityksen IT-tarpeisiin suunnitellun 
kokonaisratkaisun työasemineen, käyttäjätunnuksineen, palvelimineen ja laitteineen.   
Käyttöjärjestelminä näissä kahdessa päivässä käytetään Microsoftin Windows-käyttöjärjestelmiä, 
kuten esimerkiksi Windows XP Professional ja Windows 2003 Server. 
 
Kolmantena kilpailupäivänä kilpailija saa haasteekseen toteuttaa edellisen päivän tyylisesti 
yrityksen IT järjestelmän palvelimineen, työasemineen ja verkkolaitteineen. Käyttöjärjestelmänä, 
toisin kuin edellisen päivän tehtävässä, ratkaisut tuleekin nyt toteuttaa käyttäen Linux-
käyttöjärjestelmää.     
 
Viimeisenä eli neljäntenä päivänä kilpailijoiden tehtävä laajenee käsittämään yritysten välisiä 
tietoliikenneratkaisuja. Kilpailija suunnittelee ja toteuttaa yrityksen verkkoratkaisun yrityksestä 
ulospäin siten, että yrityksistä päästään internetiin ja toisiin yritysverkkoihin tietoturvallisesti ja 
tehokkaasti. Kilpailijan tulee toteuttaessaan monipuolisia verkkoratkaisuja osata mm. asentaa ja 
konfiguroida langattomia verkkolaitteita, kytkimiä, reitittimiä sekä tietysti tietoturvalaitteita. 
 
Lajin kilpailijat ovat yleensä tietokoneyliasentajia tai opiskelevat ammattikorkeakoulussa 
tietotekniikkainsinööreiksi. Heidän työtehtävänsä on työpaikasta ja koulutuksen tasosta riippuen 
hyvin erityyppisiä. Tyypillisimpiä työtehtäviä ovat esimerkiksi suunnitella ja toteuttaa yrityksen 
tietoverkko tai asentaa, huoltaa ja hallinnoida yrityksen palvelimia. Toisaalta jonkun työtehtävänä 
voi olla tietokonelaitteiden asentaminen, korjaaminen ja konfigurointi, käyttötuesta vastaaminen, tai 
vaikka kaikkea edellä mainittua, mikäli työntekijä toimii yksin yrityksen ATK-vastaavana.   
 
Kilpailutehtävät tehdään lajiin osallistuvien maiden tuomarien (eksperttien) yhteistyönä ennen 
kilpailuja. Jokaiselle päivälle tehdään oma tehtävä ja jokainen päivä arvioidaan erikseen. Arvioinnin 
suorittavat lajin ekspertit. 
 
 
40 GRAAFINEN SUUNNITTELU (GRAPHIC DESIGN TECHNOLOGY) 
 
Graafisen suunnittelijan työpaikka on tyypillisesti mainostoimistossa, isojen yritysten 
mainososastolla, reprolaitoksessa tai kirjapainossa. Graafisen suunnittelijan tehtävänimike voi olla 
AD (Art Director = taiteellinen johtaja), tuotanto-AD, AD-assistentti, mainosassistentti sekä myös 
graafinen suunnittelija tai graafikko. Reprolaitoksissa ja kirjapainoissa käytetty tehtävänimike voi 
olla myös painopinnanvalmistaja tai painotuotantoassistentti. 
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Graafinen suunnittelu käsittää kilpailulajina kaikkia graafisen suunnittelun muotoja. Kaksiulotteisten 
kohteiden suunnittelu voi koskea mitä tahansa painoaineistoa ja kolmiulotteisten kohteiden 
suunnittelu voi koostua itse kohteen (kuten pakkauksen) teknisestä suunnittelusta sekä sen pinnan 
visuaalisen ilmeen luomisesta. Lajissa käytetään kaikkia graafiselle suunnittelulle ominaisia taitoja 
ja tekniikkoja, kuten työn idean synnyttäminen, sommitelman luominen, digitaalinen kuvankäsittely, 
typografia, grafiikan tuottaminen, taittotyö, työn tulostaminen sekä valmiin sommitelman esittely. 
 
Kilpailussa työt toteutetaan Apple Macintosh -tietokoneilla ja yleisesti käytetyillä graafisilla 
tietokoneohjelmilla. Valmiit työt tulostetaan väritulostimilla arvioitavaksi. Arvioinnissa 70 % koostuu 
objektiivista seikoista, kuten ohjelmien ja painotekniikan hallinnasta, ja 30 % subjektiivisista 
seikoista, kuten sommitelman sopivuus kohderyhmälleen, esteettinen puhuttelevuus ja tasapaino. 
 
Valmennuksen rungon muodostaa AEL GRATEKO:n järjestämä painopinnanvalmistajan 
ammattitutkintovalmennus, jonka kautta oppilas hankkii vankat tekniset perusvalmiudet ja saa 
samalla ammattitutkintopassin. Tätä täydennetään typografian ja graafisen suunnittelun 
erikoisvalmennuksella sekä etätöillä, joiden pohjalta suoritetaan karsinta Suomen 
maajoukkueeseen tavoitteena hyvä sijoittuminen Helsingin kilpailussa. 
 
 
D44 PAINOTEKNIIKKA (PRINTING) 
 
Painotekniikkalajissa käydään läpi monet keskeiset painotuotteen valmistukseen liittyvät 
työtehtävät. Painotekniikkalaji on yksilökilpailu, jossa valmistetaan oikealle asiakkaalle hänen 
tilaamansa painotuote. Tehtävä käsittää julisteen sekä esitteen painamisen. Asiakas on määritellyt 
tuotteelle laatuvaatimukset. Kilpailija saa työohjeet, jonka mukaan hän suunnittelee 
kilpailutehtävän toteuttamisen. Kilpailijoiden käytössä ovat uudet 4-väriset painokoneet sekä 
arkkipaperileikkurit. 
 
Kilpailutehtävä koostuu kolmesta eri moduulista. Moduuleita suoritetaan kaikkina kilpailupäivinä. 
Eri moduulien suorittamiseen kilpailijalle on varattu aikaa yhteensä 15 tuntia. 
 
Ensimmäisessä moduulissa kilpailija tutustuu annettuihin työohjeisiin. Kilpailija valmistelee 
painokoneen säädöt ja tarkistaa vedoksen. Saavutettuaan vaaditun laadun hän suorittaa 
painotuotteen painamisen. Painamisen aikana hän valvoo tuotteen laatua ja tekee tarvittavia 
säätöjä. 
 
Toisessa moduulissa kilpailijan tehtävänä on analysoida valmistamaansa painotuotetta. 
Painotuotteesta mitataan laatuarvoja mittalaitteella ja muodostetaan graafinen mittausesitys. 
 
Kolmannessa moduulissa kilpailijan tehtävänä on jatkojalostaa kilpailijan painama painotuote. 
Työtehtävä sisältää painotuotteen puhtaaksi leikkauksen arkkipaperileikkurilla. Kilpailija tutustuu 
työohjeisiin sekä tekee leikkuusuunnitelman ja suorittaa tarvittavat leikkuut. 
 
Kilpailijat ovat pääsääntöisesti kolmivuotisen painoviestinnän perustutkinnon suorittaneita. 
Graafisen alan koulutustapa vaihtelee eri maiden välillä. Monissa maissa koulutus tapahtuu 
oppisopimuksen kautta. Yhteistä kaikilla on käytössä oleva tekniikka ja siihen liittyvä 
perusosaaminen. Kilpailutehtävän suorittaminen vaatii hyvää ammatillista osaamista. Tätä 
osaamista ja valmistusprosessin hallintaa laji pyrkii tuomaan esille. Painotekniikka on mukana 
ensimmäistä kertaa WorldSkills-kisoissa demolajina.  
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D46 TERÄSRAKENNETYÖT (SHEET-CONSTRUCTION STEELWORK) 
 
Levyseppähitsaaja muotoilee teräslevyjä ja muototeräksiä sekä liittää levyjä toisiinsa. Hän 
valmistaa osia paperikoneisiin, laivoihin, paineastioihin ja putkistoihin. Hän rakentaa talojen, 
siltojen ja nostureiden teräsrakenteita. 
 
Levyseppähitsaaja lukee työpiirustuksesta tuotteen muodon ja mitat, jonka jälkeen hän piirroittaa 
oikaistun muodon levyihin ja leikkaa kappaleet irti. Levyt hän muotoilee taivutuskoneella tai käsin 
moukaroiden. Lieriömäiset osat hän pyöristää pyöristyskoneella. Osat hän liittää toisiinsa 
hitsaamalla. 
 
Teräsrakennetyön kilpailijan tärkein ammatillinen osaamisalue on levitysoppi ja kädentaito. 
Kilpailutehtävä koostuu käytännön työtehtävästä, joka on monimutkaisen kotelomallisen tuotteen 
valmistaminen. Tuote sisältää teräslevyn pyöristämistä, taivutusta, leikkausta ja muotoilua. 
Levynkappaleet ja muototeräkset liitetään toisiinsa TIG tai MIG hitsausmenetelmällä. 
 
Kilpailu suoritetaan neljän päivän aikana. Eri osallistujamaiden ekspertit (tuomarit) päätuomarin 
johdolla arvostelevat kilpailutyöt. Arvioinnissa painottuvat lopputulos, mittatarkkuus, työtavat, 
turvallisuus ja aika. 
 
Teräsrakennetyö on lajina kädentaidon näytös, jossa kilpailijoiden ammatillinen osaaminen on 
jokaisen katsojan seurattavissa. 
 
 
D47 RAKENNUSPELTISEPPÄ (ROOFING) 
 
Rakennuspeltisepän (Kattopeltisepän) ammatti on jo vuosisatoja vanha perinteinen 
käsityöammatti, joka on mainittu historiankirjoissa 970 eaa., jolloin Jerusalemin temppeli katettiin 
metallilevyin. Tämän päivän peltisepän työ on edelleenkin erittäin vaativaa ja pitkän oppimisajan 
omaavaa käsityötä, tosin materiaalit, työmenetelmät ja työvälineet ovat kuitenkin kehittyneet niin, 
että oikein tehtynä teräskatteen keskimääräinen elinkaari on n. 50 vuotta. Kupari on ollut jo pitkään 
kattamismateriaalina. Esimerkiksi Turun tuomiokirkko katettiin 1831 kuparilevyillä ja uusittiin 1970-
luvulla, mikä kertoo, että kupari kattamisessa on erittäin kestävä materiaali. 
 
Rakennuspeltisepän ammattiin liittyy kattojen, seinien, listoitusten, vedenpoistojärjestelmien ja 
kattoturvatuotteiden valmistaminen ja asentaminen rakennuksilla. Rakennuspeltisepän on 
hallittava mm. raaka-aineoppia, matematiikkaan ja levitysoppia. Yksi tärkeimmistä osaamisalueista 
on työturvallisuus. 
 
Rakennuspeltisepän kilpailutehtävä koostuu käytännön työtehtävästä, joka on kuparikaton 
valmistus sisältäen joitakin läpivientejä sekä vedenpoistojärjestelmän. Noin 3 kk ennen varsinaista 
kilpailua saavat kilpailijat tietoonsa kilpailutehtävän. Ennen kilpailua kilpailijat saavat lopullisen 
tehtävän, jota on muutettu hieman alkuperäisestä. 
 
Kilpailu suoritetaan neljän päivän aikana. Eri osallistujamaiden ekspertit (tuomarit) päätuomarin 
johdolla arvostelevat kilpailutyöt myöhemmin määrättävien pisteytysten mukaan. Arvioinnissa 
painottuvat aika, taloudellisuus, työturvallisuus, työtavat ja lopputulos. 
 
Rakennuspeltisepän kilpailu on näyttävä laji, jossa kilpailijoiden ammatillinen osaaminen on 
jokaisen katsojan nähtävillä.  
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D48 KULJETUSTEKNIIKKA (TRANSPORT TECHNOLOGY) 
 
Kuljetustekniikkalajissa käydään läpi koko tavaraliikenteen kuljetusketju, ja testataan tämän päivän 
kuorma-autonkuljettajalta vaadittavia monipuolisia ammattitaitoja. Kaksijäseniset kilpailijaparit 
kuljettavat annetut tavarat asiakkaalta asiakkaalle käyttäen kuljetusketjun eri vaiheissa erilaisia 
apuvälineitä ja ratkoen erilaisia ongelmia. Kilpailijaparit suunnittelevat itse koko kuljetustapahtuman 
alusta loppuun (mm. reitit, aikataulut) ottaen huomioon kuljetusalaa koskevat kansainväliset 
säännökset ja määräykset. Kokonaiskilpailuaika on 19,5 tuntia toteutettuna neljän kilpailupäivän 
aikana. Laji jakaantuu viiteen eri moduuliin. 
 
Kolmena ensimmäisenä kilpailupäivänä kilpailijat suorittavat vaarallisten aineiden kuljetuksen 
(ADR), kappaletavaranosturin käsittelyn ja kuljetuksen moduulit. Varsinaisia suorituksia edeltää 
valmistelevia toimia, jotka sisältävät mm. kuljetusasiakirjojen täyttämistä sekä reitin ja lastin 
suunnittelemista. 
 
Vaarallisten aineiden kuljetuksessa valmistellaan säiliöpuoliperävaunuyhdistelmä ADR-kuljetusta 
varten ja ratkotaan siihen liittyviä ongelmia. Kappaletavaranosturin käsittelyssä suoritetaan 
kuljetustehtävä, jossa kuorman lastaamiseen ja purkamiseen tarvitaan kappaletavaranosturin 
käyttöä. 
 
Kuljetusmoduuli on kestoltaan pisin. Siinä kilpailijat suorittavat annetun kuljetustehtävän alusta 
loppuun, ja ratkaisevat logistisia ongelmia, jotka liittyvät asiakkaiden tavaroiden kuljettamiseen 
pisteestä A pisteeseen B. Moduulissa on kolme pääosaa: lastaaminen, kuljettaminen ja 
purkaminen. Näistä kuljettaminen tapahtuu kilpailualueen ulkopuolella siten, että kilpailijat ajavat 
puoliperävaunuyhdistelmällä annetun reitin yleisen liikenteen seassa taloudellisen ajamisen 
sääntöjä ja yleisiä liikennesääntöjä noudattaen. 
 
Neljäntenä kilpailupäivänä kilpailijat suorittavat lyhytkestoisia, näyttäviä, erilaisten ajoneuvojen 
käsittelytehtäviä: trukin käsittely, kuorma-auton käsittely, puoliperävaunuyhdistelmän käsittely, 
kappaletavaranosturin käsittely ja ajoneuvon tuntemus. Ajoneuvojen käsittelytehtävissä suoritetaan 
tarkkuus- ja ajotaitotehtäviä, kappaletavaranosturin käsittelyssä siirretään esineitä nosturia 
käyttäen ja ajoneuvon tuntemuksessa testataan kilpailijoiden ajoneuvon tuntemukseen liittyviä 
taitoja ja tietoja. 
 
Kilpailijat tutustuvat ajoneuvoihin ja kilpailualueeseen ennen kilpailua. Tällöin he saavat tietoonsa 
myös yksityiskohtaiset tiedot kilpailutehtävistä ja yleistiedot arviointikriteereistä. Arvioinnissa 
kiinnitetään huomiota mm. kilpailijoiden ammattimaiseen työskentelyyn, asiakaspalveluun, 
suoritusten laatuun ja aikaan sekä toimimiseen parina. Erityistä huomiota kiinnitetään 
turvallisuuteen. 
 
Kilpailijat ovat pääsääntöisesti kolmivuotisen logistiikan perustutkinnon tai vastaavan toisen asteen 
ammatillisen tutkinnon suorittaneita nuoria. Yhdistelmäajoneuvon ajo-oikeuden lisäksi heillä täytyy 
olla ADR-ajolupa ja oikeus ajaa trukkia. Kilpailijoiden tulee hallita itsenäisesti logistiikan eri osa-
alueiden tietoja ja taitoja laajasti, lähtien lainsäädännöstä, tekniikasta ja erityyppisten tavaroiden 
käsittelystä ja päätyen eri ajoneuvojen tuntemukseen ja käsittelyyn. Suurin osa kuorma-
autonkuljettajan työstä on muuta kuin puhdasta ajosuoritetta, mikä on huomioitu kuljetustekniikka-
lajin sisällössä. 
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LAJIPÄÄLLIKÖIDEN YHTEYSTIEDOT 
 
 
 

1 Polymekaniikka Veikko Koivukangas  0400 438208 veikko.koivukangas@turkuai.fi  
3 Konepajatekniikka Pekka Öhman  040 8358540 pekka.ohman@eskk.fi  
4 Mekatroniikka Juha Liitola  040 5023309 juha.liitola@turkuai.fi  
5 CAD-suunnittelu Antti Lehtinen 050 5265874 antti.lehtinen@salpaus.fi 
6 CNC-koneistus Unto Ryhänen  0400 793162 unto.ryhanen@ysao.fi  
9 Informaatioteknologia Risto Oksanen  050 3060115 risto.oksanen@hbc.fi  

10 Hitsaus Seppo Paloluoma  040 5915335 seppo.paloluoma@vaasa.fi  
12 Laatoitus Pirjo Sillman  040 8352323 pirjo.sillman@tak.fi  
13 Autokorin korjaus Matti Ylönen  040 5436835 matti.ylonen@sakky.fi  
15 Putkiasennus Sauli Jaara  0400 330587 sauli.jaara@osakk.fi  
16 Elektroniikka Olavi Lähteinen  050 35583471 olavi.lahteinen@turkuai.fi  
17 Web Design Tapio Kattainen  050 3551706 tapio.kattainen@slk.fi  
18 Yleinen sähköasennus Osmo Heikkinen  040 7722821 osmo.heikkinen@psaedu.fi  
19 Automaatioasennus Jarmo Kainumaa  040 5010359 jarmo.kainumaa@lukk.fi  
20 Muuraus Taina Sipilä  050 5524540 taina.sipila@fak.fi  
21 Kivityöt Sakari Ermala  03 31152769 sakari.ermala@tut.fi  
22 Maalaus ja tapetointi Jaakko Lainio  02 2750677 jaakko.lainio@taos.fi  
24 Huonekalupuuseppä Kauko Ala-Lehtimäki 040 5026105 kauko.ala-lehtimaki@salpaus.fi 
25 Rakennuspuuseppä Marko Varjos  050 3433443 marko.varjos@salpaus.fi  
26 Kirvesmies Leo Leinonen  050 3059270 leo.leinonen@osao.fi  
27 Kultaseppä Arto Tikkunen  050 3843917 arto.tikkunen@salpaus.fi  
28 Floristiikka Hanne Viljanen  0400 749888 hanne.viljanen@tuorla.com  
29 Hiusmuotoilu Petri Sipiläinen  0400 711671  
30 Kauneudenhoito Ditte Bremer  050 4668113 ditte.bremer@eskk.fi  
31 Pukuompelu Sari Lehtonen  050 3638977 sari1.lehtonen@edu.hel.fi  
32 Kondiittori Eila Kiilamaa  040 5287863 eila.kiilamaa@jao.fi  
33 Autoasennus Jorma Höyteinen  040 5293412 jorma.hoyteinen@jao.fi  
34 Kokki Simo Kangas 0400 780565 simo.kangas@perho.fi 
35 Ravintolapalvelu Tuija Auramo  040 7718457 tuija.auramo@jao.fi  
36 Automaalaus Hannu Kesti  040 5417510 hannu.kesti@osao.fi  
37 Viherrakennus Katriina Lahtinen  03 6465295 katriina.lahtinen@hamk.fi  
38 Kylmäkoneasennus Kari Ilmola  050 5124594 kari.ilmola@ael.fi  
39 Tietokone ja verkot Marianna Pirilä  050 3534323 marianna.pirila@turkuai.fi  
40 Graafinen suunnittelu Lars Gardberg  050 3315162 lars.gardberg@ael.fi  

D44 Painotekniikka Ari Halme 0400 868273  ari.halme@jao.fi 
D46 Teräsrakennetyöt Kari Toivanen  0400 371154 kari.toivanen@sakky.fi  
D47 Rakennuspeltiseppä Jari Mustikkamaa 040 5500555 info@plakkipelti.fi 
D48 Kuljetustekniikka Ari Ojala  040 5069128 ari.ojala@vantaa.fi  



 
 
 


