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OSAAMISEN ARVIOINTISUUNNITELMA

RAPPAUS, 15 osp
Rakennusalan perustutkinto
Osaamisen arvioinnin suunnittelu

Ammattiosaamisen näytön toteuttaminen

Osaamisen arvioinnin dokumentointi

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen
näytössä tekemällä rappaustöitä rakennustyömaalla.

Ensisijaisesti ammattiosaamisen näyttö toteutetaan
yhdessä osassa

Tutkinnon osan päättöarvosana annetaan suoraan
ammattiosaamisen näytön arvosanan perusteella.

Työtehtävät, joita tekemällä opiskelija osoittaa
ammattitaitovaatimusten keskeisen osaamisen

Ensisijainen ammattiosaamisen näyttöpaikka on
työssäoppiminen ja näyttöön soveltuva
rakennustyömaa tai Omnian talotyömaa.

Erillispätevyys on oltava suoritettuna ennen osaamisen
arviointia, mutta se ei vaikuta näytön arvosanaan.

• suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta
koskevan työselityksen avulla ja tehdä materiaalija työmenekkilaskelmia

• rapata ja tasoittaa rakennetta, jonka päälle
voidaan asentaa suunnitelmien mukainen
pinnoite tai rakennekerros

• tehdä sisä- ja ulkotilojen kerrosrappausta
erilaisille pinnoille ammattimiehen ohjauksessa
ja slammauksia erilaisille alustoille

• kiinnittää rappausverkkoja
• vastaanottaa, siirtää ja työstää rappaustöissä
käytettäviä materiaaleja

• tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
• lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
• suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja
oman työnsä laatua

• pystyttää määräykset täyttävän kaksi metriä
korkean telineen

• ottaa huomioon työssään materiaalien
ominaisuudet ja rakenteen toiminnan
pääperiaatteet

• käyttää rappaustöiden vaatimia tavallisia
työkaluja

Arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija,
työpaikkaohjaaja ja opettaja.
Ammattiosaamisen näyttö voidaan antaa Taitajaammattitaito kilpailuissa.
Ammattiosaamisen näyttöä täydennetään tarvittaessa
arviointikeskustelussa tai myöhemmin sovittavana
ajankohtana muulla osaamisen arvioinnilla esim.
haastattelu.
Arvosanasta päättää opettaja.

Opiskelijakohtainen todistukseen tulostuva lyhyt
kuvaus näytöstä, esimerkkejä:

• Materiaalien vastaanottaminen, siirtäminen ja
suojaaminen sekä pientalon sisätilojen
kerrosrappaukseen osallistuminen Omnian
talotyömaalla

• Rappausverkkojen kiinnittäminen Siporexrunkoiseen varastohalliin ja rakenteen
rappaaminen
Virallinen LY-tunnuksen mukainen näytön
suorituspaikka, esimerkkejä:

• Skanska Oy, Helsinki
• YIT Oy, Helsinki
Oppilaitosnäytössä

• Omnian ammattiopisto, Espoo
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• käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa
huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää
työkykyä.
Tutkinnon osaan sisältyvä erillispätevyys:
Tulityökortti ja työturvallisuuskortti
 Ammattiosaamisen näytön suunnitelma

 Ammattiosaamisen näytön arviointilomake

 Opintokortti ja tutkintotodistus

