
Rakentajien tiedon ja 
taidon kehittäminen
vastaamaan
energiatehokkaan
puurakentamisen
vaatimuksia
UPWOOD-HANKE

K o l m a s t i e d o t u s k a m p a n j a



Hankkeen tavoite

UPWOOD-hanke muodostaa strategisen 

kumppanuuden, jossa parannetaan työhön 

perustuvaa ammatillista koulutusta tuottamalla 

koulutusresursseja vastaamaan energiatehokkaiden 

ja innovatiivisten puunjalostuskäytäntöjen 

ammattitaidon tarvetta. 

❖ Hankeaika: Lokakuu 2019 - Maaliskuu 2022

❖ Hankkeen kesto: 30 kuukautta
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PÄÄKOHDERYHMÄT

Rakennusalan
työnantajat

VET-, WBL- ja
oppisopimusop

iskeliajt

Koulutusten
tarjoajat

Ammatillisen
koulutuksen

viranomaiset ja
urakehitystä

ohjaavat tahot

Alan edustajat
ja päättäjät

Verkostot ja
järjestöt



KUMPPANIT

Holzcluster 
Steiermark

Grazissa toimiva johtava 
puuklusterin edustaja, 

joka kehittelee ja 
toteuttaa hankkeita 
puualan arvoketjun 
kaikilla osa-alueilla, 
mutta keskittyen 

erityisesti 
puurakentamiseen.

EXELIA

Ateenassa sijaitseva 
luoviin 

oppimisratkaisuihin 
keskittynyt 

organisaatio, 
erikoisalana 
innovatiiviset 
ammatillisen 
koulutuksen 
menetelmät.

LVT

Valtion teknillinen 
oppilaitos, Liepajan

ammatillinen 
koulutuskeskus on 
arvostettu tekninen 

oppilaitos, joka tarjoaa 
ammatillista koulutusta 
mm. rakentamisen ja 
puuntyöstön alalla.

Universitat
Politècnica de 

València

Valtion yliopistollinen
rakennusteknologian

tutkimus- ja 
koulutuslaitos
Valenciassa.

Woodpolis

Kuhmon 
puutuoteklusterin
edunvalvonta- ja 

kehitysyksikkö, jotka
tarjoaa tuotekehitys- ja

koulutuspalveluita
Suomessa.



3. HANKEKOKOUS

❖ Kolmas hankekokous oli määrä pitää Latvian Liepajassa,

mutta COVID-19 pandemian vuoksi pidettiin se etänä

17.11.2020.

❖ Kokouksessa käsiteltiin UPWOOD-oppimateriaalien

valmistumista, opettajan käsikirjan konseptia, visiota ja

sisältöjä. Lisäksi kumppanit keskustelivat O3-

suunnitelmasta, jonka tavoitteena on kehittää

koulutustilanteita.
UPWOOD 3. hankekokous (virtuaalinen)

17. marraskuuta 2020 

❖ Oli ilo saada MiTek Balticin johtajalta Intars Dicmansilta esitys, jossa hän sai jakaa kokemuksensa

puuristikkojen tuotannosta Baltian alueella.



❖ Kaikkien kumppaneiden tämän lukukauden aikana suorittama päätehtävä on keskittynyt avoimien
UPWOOD-oppimiskokonaisuuksien kehittämiseen ja loppuun saattamiseen. Kaikki kumppanit ovat
tehneet kovasti töitä oppimisyksiköiden toteuttamiseen hankkeen tavoitteiden mukaisesti.

❖ UPWOOD-opetussuunnitelma koostuu neljästä oppimisyksiköstä, jotka on luotu noudattaen
eurooppalaisen ECVET-verkoston asettamia kriteerejä. Jokainen oppimisyksikkö koostuu erilaisista
oppitunneista.

❖ Jokainen oppimisyksikkö koostuu seuraavista elementeistä:

➢ Opetusmateriaali
➢ Esitysdiat
➢ Arviointimateriaalit (monivalintakysymykset, usein kysyttyä, tapaustutkimukset)

O2-T2 Oppimiskokonaisuuksien tuottaminen
TOIMINNAN EDISTYMINEN



Puun ominaisuudet, sen
rajoitteet ja
rakentamisen fysiikka.

Mahdollisuudet parantaa puun
ominaisuuksia ja kestävyyttä.

Puun saatavuus
rakentamismateriaalina
ja sen
ympäristöystävällisyys.

TOIMINNAN EDISTYMINEN
O2-T2 Oppimiskokonaisuuksien tuottaminen

Esimerkki luentomateriaalista

Esimerkki arviointimateriaalista

Esimerkki esitysdiasta

LU1: Puun ominaisuudet ja erilaiset sovellukset rakentamisessa



Rakenteiden
suorituskyky
ja kestävyys

Yleisohjeet
materiaalien

käytöstä

Työohje
GLT- ja
CLT-

tuotteista

Erilaiset
rakennus
tuotteet

Liittimet ja
liimat

Restaurointi ja
purkaminen

Puuristikot

TOIMINNAN EDISTYMINEN
O2-T2 Oppimiskokonaisuuksien tuottaminen

LU2: Puurakentaminen, peruskorjaaminen ja purkaminen



Työn
suunnittelu ja

tiimin
johtaminen

Ergonomia
ja 

turvallisuus

Kuljetus ja
varastointi

Suunnittelu

Höyrysulut

Rakenteiden
paloturvallis

uus

Lämpöeris
teet

O2-T2 Creation of educational resourcesLU3: Puurakennelmien pystytyksen johtaminen rakennuspaikalla

TOIMINNAN EDISTYMINEN
O2-T2 Oppimiskokonaisuuksien tuottaminen



Energiatehokkuus
rakennusmateriaalina.

Ilmastovaikutus
puurakentamisessa.

Putkityöt, kipsilevyjen
rakentaminen ja 
tiivistys

Lämmitys-, 
ilmanvaihto-, valaistus-, 
tieto- ja 
viestintätekniikka

Esimerkki luennosta.

Esimerkki 
esitysdiastaEsimerkki oppimateriaalista

Esimerkki esitysdiasta.

TOIMINNAN EDISTYMINEN
O2-T2 Oppimiskokonaisuuksien tuottaminen

LU4: Puurakennusten tehokkuus ja toimivuus



Kumppanit aloittivat myös tuotoksen 3 “UPWOOD Online Training
Scenario” valmistelun, jossa keskityttiin arviointimenetelmien
kehittämiseen.

Peliin perustuva oppiminen ja pelillistäminen on innovatiivinen
koulutusmenetelmä, joka hyödyntää pelien tarjoamia
koulutusmahdollisuuksia työhön perustuvien harjoittelujen tehostamiseksi:

➢ Rakennustyöhön perustuvan oppimisen (WBL) koulutusskenaarioiden

koulutusarvo

➢ Opettajien ja valmentajien roolit sekä vastuut

➢ UPWOOD-koulutusskenaarioiden opetussuunnittelu

➢ Koulutustilanteiden sisältötiedot

➢ Tekniset vaatimukset ja alustan tekniset tiedot

TOIMINNAN EDISTYMINEN
O3-T1 Skenaarioon perustuva arvointimenetelmä



Ota yhteyttä: 

Arttu Heikkinen
Woodpolis
arttu.heikkinen@woodpolis.fi
+358 40 6727 561

Projektikoordinaattori: 
DI Robert Pirker
Holzcluster Steiermark GmbH
Puh. +43 (0) 316 - 58 78 50 - 215

Pirker@holzcluster-steiermark.at 

www.upwoodproject.eu

Seuraa meitä:

VASTUUVAPAUS: Euroopan unionin tuki tämän julkaisun tuottamiseen ei tarkoita sen sisällön hyväksymistä, joka heijastaa vain tekijöiden näkemyksiä eikä komissiota voida pitää vastuullisena siinä esitetyn tiedon mahdollisesta

käytöstä.

https://www.instagram.com/upwoodproject/?hl=ru
https://www.facebook.com/upwoodproject/
https://twitter.com/upwoodeu
https://www.linkedin.com/company/upwoodeu/
https://www.upwoodproject.eu/

