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Proworks rakennusmaalari / viimeistelijä 

Rakennusmaalarit tekevät uudisrakennus- ja remontointikohteissa maalaus-, tapetointi-, 
pinnoitus- ja laatoitustöitä. Erityisosaamista vaativia tehtäviä ovat mukailu-, koriste- ja 
kuviointimaalaus sekä vanhojen kohteiden entisöinti. Rakennusmaalareita työskentelee 
maalausliikkeissä ja rakennusliikkeissä sekä ammatinharjoittajina. Ammatissa tarvitaan 
kädentaitojen lisäksi itsenäistä työskentelyotetta, huolellisuutta ja pitkäjännitteisyyttä. 

Työtehtävät 

Rakennusmaalarit tekevät uudisrakennusten ja remontointikohteiden maalaus- ja 
pintakäsittelytöitä. Pintakäsittelyllä parannetaan rakennusten ulkonäköä ja tilojen viihtyisyyttä 
sekä helpotetaan pintojen puhdistamista ja lisätään käyttöikää suojaamalla ne. 

Maalaustöihin kuuluu perinteisesti rakennusten ulko- ja sisäpintojen sekä rakennusosien 
maalaus pohjatöineen. Sisällä maalaustyö kohdistuu seiniin, kattoihin, oviin, metallipintoihin, 
ikkunoihin, lattioihin jne. Ulkona maalataan seiniä, sokkelia, kattoja, parvekkeita, ikkunoita, 
ovia, pihakalusteita jne. Käytettävät maalit vaihtelevat sisä- tai ulkokäytön ja pintojen 
materiaalien mukaan. 

Suuri osa rakennusten sisustuksesta, ovet, ikkunat ja keittiökalusteet, käsitellään nykyään jo 
tehtaalla, jolloin nämä työt ovat vähentyneet työmailla ja lisääntyneet 
rakennustuoteteollisuudessa. 

Remontointikohteissa maalatut pinnat on ensin puhdistettava, mikä tapahtuu pinnasta 
riippuen maalinpesuaineilla, kaapimella tai hiomalla. Ulkoseinien pintojen puhdistus tapahtuu 
esimerkiksi hiekkapuhaltamalla. Maalaamattomat pinnat puhdistetaan pölyharjalla. Kolhuihin 
levitetään tasoitetta, jonka jälkeen ne hiotaan ja pohjamaalataan. 

Ennen maalaamista ympäristö, esimerkiksi huoneistojen lattiat on suojattava. Työssä 
käytetään erilaisia maaleja, pohjamaaleja, lakkoja ja puuöljyjä sekä pesuaineita, tapetteja ja 
kaakeleita sekä erilaisia käsityökaluja ja koneita. Ulottuvuuden lisäämiseksi apuna käytetään 
tikkaita, telineitä ja nostimia. 

Mukailu-, koriste- ja kuviointimaalaus vaativat erityisosaamista. Vanhojen rakennusten 
entisöinti edellyttää erikoistumista ja lisäammattitaitoa, mm. vanhojen työtapojen ja 
maalaustarvikkeiden tuntemusta. Maalari voi suuntautua myös tasoitetöihin, 
julkisivumaalaukseen, korroosionestomaalaukseen tai puuteollisuuden pintakäsittelyyn. 

Rakennusmaalarin työtehtäviin kuuluvat maalaamisen lisäksi myös tapetointi-, pinnoitus- ja 
laatoitustyöt. 

 

 



  

 

BONGAA 
BLÄNTSÄRI 

Maalarin työ on erittäin vaihtelevaa, ja se tehdään itsenäisesti tai ryhmätyönä sekä sisä- että 
ulkotiloissa. Maalarit suunnittelevat usein työjärjestyksen ja toteuttavat työt suunnitelmien ja 
ohjeiden mukaan. 

Työ on yleensä normaalia päivätyötä, esimerkiksi klo 7.00-16.00, mutta työajoissa on 
työmaakohtaisia ja tehtäväkohtaisia eroja riippuen työn kiireellisyydestä tai suuruudesta. 
Maalaustyön kysyntä vaihtelee myös vuodenaikojen mukaan. Työhön kuuluu matkustamista, 
sillä urakan valmistuttua siirrytään uudelle työmaalle. 

Työn vaatimukset 

Maalarin on osoitettava osaaminen, että henkilöllä on kokeneen ammattihenkilön 
pätevyys tehdä itsenäisesti rakennusmaalauksia, tasoitetöitä tai julkisivujen 
maalauksia. Tämän lisäksi maalari osaa ruiskumaalata tai tapetoida tai tehdä 
lattioiden päällystyksiä, märkätilojen laatoituksia tai julkisivupinnoituksia. Hän osaa 
tehdä työnsä siististi ja laatuvaatimusten mukaan harjaantuneen ammattihenkilön 
joutuisuudella sekä huolehtia työturvallisuudesta ja ympäristönsuojelusta.  

Rakennusmaalaustöiden muuttumiseen on vaikuttanut eniten se, että rakennusosat, 
täydentävät rakennusosat ja varusteet tulevat rakennuskohteisiin valmiiksi 
maalattuina tai pintamaalia vaille valmiina. Maalarin työ on suoraviivaistunut ja 
nopeutunut. Tehokkuuden ja tuottavuuden vaatimukset ovat aiheuttaneet sen, että 
osa maalareista on erikoistunut julkisivumaalauksiin tai seinä- ja kattopintojen 
tasoituksiin.  

Maalareilta edellytetään entistä enemmän itsenäistä työkokonaisuuden hallintaa, 
työvaiheiden suunnittelua, materiaalimenekin hallintaa ja kustannuslaskentaa. 
Toimintatavan on oltava kokonaistaloudellista, ja työn tuottavuudesta on 
huolehdittava.  

Maalarin tulee osata tehdä työselostuksien mukaan vaadittujen maalaus- tai 
tasoitusjärjestelmien mukaiset pintakäsittelytyöt laatuvaatimusten mukaan. Hän osaa 
käsitellä pintakäsittelymateriaaleja ja tehdä niihin liittyviä valintoja. Hän tuntee 
pintakäsiteltävien materiaalien pintakäsittelyyn liittyviä ominaisuuksia ja osaa ottaa 
ne huomioon ja esikäsitellä pintakäsiteltävät pinnat. Hän osaa huolehtia 
maalausolosuhteista, kuten valaistuksesta, pölyttö- myydestä ja kosteudesta.  

Maalarin tulee osata arvioida työtään suhteessa laatuvaatimuksiin sekä tehdä 
tarvittavat laadunvarmennusmittaukset. Hän osaa toimia työyhteisössä 
yritystoiminnan toimintatavoilla kustannustehokkaasti ja tuottavasti sekä huolehtia 
työsuojelusta, henkilökohtaisesta suojautumisesta, työhyvinvoinnista ja ympäristön  
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suojelusta sekä kaikissa tilanteissa työturvallisuudesta.Maalarin tehtävät edellyttävät 
monipuolisia käytännön taitoja ja käsityötaitoja. Ammatissa on hallittava maalaustyöt sekä 
tapetointi, pinnoitus ja laatoitus. 

Vanhoissa kohteissa on hallittava vanhat työtavat, välineet ja maalit. 

Hyvä värisilmä on eduksi. 

Ammatissa tarvitaan suunnittelu- ja organisointitaitoa. 

Huolellisuus, pitkäjännitteisyys ja hyvä keskittymiskyky ovat työssä tarpeen. 

Ammatti vaatii sopeutumista erilaisiin tilanteisiin ja työoloihin. Laadukasta jälkeä on kyettävä 
tuottamaan joskus kiireisessäkin aikataulussa. 

Maalarin on kyettävä sekä oma-aloitteiseen ja itsenäiseen työskentelyyn että ryhmätyöhön. 

Työtä tehdään joskus hankalissa, väsyttävissä ja rasittavissa asennoissa. 

Työsuojeluohjeiden tuntemus ja noudattaminen on tärkeää. 

Pöly, veto, kylmyys, kosteus ja kuumuus voivat haitata ajoittain. Niitä vastaan suojaudutaan 
erilaisilla suojaimilla. 

Allergisoituminen maaleille, liimoille ja pölylle on este ammatin harjoittamiselle. 

Koulutus 

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa pintakäsittelyalan perustutkinnon 
suuntautuen maalausalaan. Tutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona ja 
oppisopimuskoulutuksena.Työkokemuksen ja ammattitaidon kartuttua on mahdollisuus 
suorittaa näyttötutkintona maalarin ammattitutkinto tai maalarimestarin 
erikoisammattitutkinto. 

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnossa voi suuntautua maalausalaan ja entisöintiin. 
Tutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona sekä oppisopimuskoulutuksena. 
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 Palkkaus 

Palkkaus on järjestetty alan työehtosopimusten mukaisesti. Se perustuu esimerkiksi 
Pintaurakoitsijat ry:n ja Rakennusliitto ry:n väliseen maalausalan työehtosopimukseen. 

Käytössä on sekä aikapalkka että urakkapalkka. Aikapalkka muodostuu perustuntipalkasta 
ja mahdollisista lisistä. Perustuntipalkka määräytyy sen mukaan, mihin palkkaryhmään 
työntekijä sijoittuu ammattitaitonsa sekä työkokemuksensa ja koulutuksensa puolesta. 
Urakkapalkkaus on sidottu työn määrälliseen suoritukseen. 

  

 

 


