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• Tekninen piirustus ja 2D-CAD

• 3D-mallinnus ja -tulostus

• Prosessitekniikka

• 3D-putkistosuunnittelu

• Työvoimakoulutuksia vuodesta 1997 alkaen, yli 60 kpl

• AMK-opiskelijoiden Campusonline opintojaksoja 16 kpl vuonna 2021

• Aktiivinen toimija SFS ja PSK

• Aimo Pere; Koneenpiirustus-kirjan päivitystyöryhmän jäsen

• Julkaisut 11 kpl
• Yleistajuisia artikkeleja ammattilehtiin: Opetusta videoiden avulla, 3D-tulostus muuttaa suunnittelun 

lähtökohtia, 3D-tulostuksella osaamista yrityksiin, Kaikki tieto 3D-tuotemalleihin, Työvoimakoulutusta 
JAMKissa

• PSK-käsikirja: Putkiston kannakointi



Uudistuneet merkinnät haltuun –
Opiskele Avoimessa AMK:ssa
• Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on soveltaa olemassa olevaa tietoa ja sen käytännön 

sovellutuksia.
• Yhteistyö yritysten ja alan toimijoiden kanssa.
• JAMK on kansainvälisesti tunnistettu ammattikorkeakoulu, joka tekee paljon yhteistyötä 

eri yliopistojen, korkeakoulujen ja järjestöjen kanssa.
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Opiskele verkossa

16.2.2021 Antti Henell

• Tieto on helposti saatavilla.
• Otettavissa käyttöön nopeasti.
• Helppo saatavuus (opiskelumateriaali ja tarvittavat opiskelijalisenssit).
• Edullista.
• Vastaa tämän hetken tarpeisiin.
• Mahdollistaa uusimman tiedon välityksen.
• Kaksisuuntainen vuorovaikutus.



JAMKin avoin AMK CAD-opetus
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• Mahdollisuus suorittaa 34 opintopistettä verkko-opintoina sinulle sopivana aikana.
• Ohjelmat: AutoCAD, Inventor, Catia ja Vertex

• Osioita JAMK perusopetuksesta (AMK-taso ja tiedon ajantasaisuus).
• Ilmaisia AMK-opiskelijoille, työttömille ja turvapaikanhakijoille.
• Edullisia yrityksille: 15 € opintopistettä kohden.
• Automaattiset palautteet ja mahdollisuus kysyä tarvittaessa.



Oppimateriaali:
• videoita
• luentomateriaalia
• monivalintatehtäviä
• piirtämisharjoituksia.

Tavoitteena oppia Cad-ohjelman käytön lisäksi 
teknisen piirtämisen perusteet.

Tekpi perusteet
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Kuinka ilmoittaudun
JAMKin avoimen AMK:n sivulta

• https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/Koko-opintotarjonta/Tekniikan-ala/

tai suoraan valitsemaan CAD kursseja
• bit.ly/JAMKcad

https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/Koko-opintotarjonta/Tekniikan-ala/
https://amp.jamk.fi/asio/kurssiilmo/jamk/index.php?resource=75403%2FCAD-koulutus%2C_1-_34_op%2Fesite%2F&ss_lang=fin


Yleisiä piirustusten puutteita

• Onko otsikkotaulusi standardin mukainen? ISO 7200
• Puuttuuko mitoista halkaisijamerkki tai R? ISO 129-1
• Käytetäänkö viivatyyppejä oikein? ISO 128-2 
• Onko pintamerkki ajantasainen? ISO 1302
• Miten terävien särmien poisto kuuluu merkitä? ISO 13715



Otsikkotaulun pakolliset tiedot (8 kpl) SFS-EN 
ISO 7200

• Omistaja
• Tunnistenumero
• Julkaisupäivämäärä
• Lohkon/arkin numero

• Otsikko
• Hyväksyjä
• Tekijä
• Asiakirjatyyppi



Otsikkotaulun valinnaiset tiedot (11 kpl) SFS-EN ISO 
7200 

• Muutostunnus
• Lohko/arkki lkm.
• Kielikoodi
• Lisäotsikko
• Vastuullinen osasto
• Tekninen tuki
• Luokitus/avainsanat
• Asiakirjan tila
• Sivunumero
• Sivumäärä
• Arkkikoko

• Yrityskohtaisia lisäyksiä: massa, käännöt, 
osaluettelon pohja ja muutostunnus 
korvattu rev. merkinnällä



Otteita SFS-EN ISO 129-1 (Mittojen ja toleranssien 
esittäminen. Osa 1: Yleiset periaatteet)



Pintamerkkien sijoittelu SFS-EN ISO 1302



Kieliriippumattomuus

• ”Terävät särmät poistetaan”, omatuotanto
• ”Sharp edges removed”, projektikielenä 

englanti
• Suomalainen 1980-luvun ”V-”merkki
• ISO 13715:2017 yksiselitteinen ja 

kieliriippumaton



www.jamk.fi @jamk.fi @JAMK University of 
Applied Sciences

@JAMK_fi @jamk.fi youtube.com/jamkfi
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