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Opintojakson suoritetaan ja arvioidaan opintojaksojen kuvauksissa mainitulla tavalla, elleivät ne tule näytetyiksi ja
arvioiduiksi ammattiosaamisen näytöissä.

KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT

TYÖTEHTÄVÄN SUUNNITTELU 10 OSP

Pianonvirittäjän työllistymistaidot (5 osp)

2 - 3. opintovuosi

Opintojakson tavoitteet
Opiskelija osaa hankkia työelämästä tarvitsemiaan tietoja ja palveluita ja soveltaa niitä toimeentulonsa hankkimiseen.
Hänellä on valmiudet tuotteistaa ja markkinoida omaa osaamistaan. Hän osaa hinnoitella palveluitaan ja ymmärtää
terminologian sekä mm. vakuutusten, verotuksen ja materiaalikustannusten vaikutukset hintaan. Opiskelija saa valmiudet
verkostoitua kotimaisiin ja ulkomaisiin pianonvirittäjiin. Hän saa valmiudet myydä omaa osaamistaan esim. sosiaalisen
median kanavien kautta nykypäivän teknologiaa käyttäen.
Opintojaksolla tutustutaan pianonvirittäjänä yksityisenä ammatinharjoittajana toimimiseen. Opintojaksolla laaditaan
liiketoimintasuunnitelma sähköistä oppimisalustaa hyväksikäyttäen, suunnitellaan käyntikortti ja mainos.

Sisältö
· yrittäjyys

o arvot ja asenteet
o yritysmuodot
o kevytyrittäjyys
o yrityksen perustamisen käytännön toimenpiteet
o liiketoimintasuunnitelma
o osuuskunta
o verkostot aloittavan yrittäjän apuna
o YEL-vakuutus

· verotus
o verotuksen keskeiset käsitteet
o yrittäjän verotus
o arvonlisävero

· taloudelliset laskelmat ja hinnoittelu
o käyntikortin suunnittelu
o mainoksen suunnittelu
o mitä pianonviritys ja huoltotyö saa maksaa
o työtarjouksen tekeminen

· markkinointi ja -materiaalit
o kotisivut
o sosiaalinen media
o keltaiset sivut
o viraalimarkkinointi
o englanninkielinen ammattisanasto

Opetus ja työmuodot
Ryhmäopetusta 28 x 90 min
Harjoitukset ja itsenäinen työskentely
Suoritukset
I aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen
II osallistuminen opetukseen
III liiketoimintasuunnitelman tekeminen
IV käyntikortin suunnitteleminen
V mainoksen tai kotisivun layoutin suunnitteleminen
Ammattiosaamisen näyttö (Työtehtävän suunnittelu)
Arviointi
asteikolla 1-3
opiskelijan itsearviointi
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Harjoitusyritys (5 osp)

2. opintovuosi

Opintojakson tavoitteet
Opiskelijat perustavat yhteisen harjoitusyrityksen sekä itselleen henkilökohtaisen yrityksen. Harjoitusyritys markkinoi
pianonviritysalan palveluja, ottaa vastaan työtilauksia ja hoitaa työtilaukset. Harjoitusyritys hoitaa myös toimintaansa
kuuluvat velvoitteet eli laskutuksen, kirjanpidon sekä ajopäiväkirjan täytön. Näiden työtehtävien suunnittelua ja toteuttamista
varten hankitaan tietoa ja osaamista (pienryhmäopetus ja asiantuntijaluennot, vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot, itsenäinen
työskentely).

Sisältö
· yrityksen perustoiminnot ja velvoitteet

o yhdenkertainen kirjanpito ja sen käyttäminen
o ajopäiväkirja ja sen käyttäminen

· markkinointi ja -materiaalit
o markkinointimateriaalin laatiminen

· viritys- ja huoltopalvelu
o viritystilauksen vastaanottaminen
o vuorovaikutus
o pianonvirityspalvelu asiakasolosuhteissa
o lasku ja laskun kirjoittaminen
o käteiskuitti ja käteiskuitin kirjoittaminen

Opetus ja työmuodot
Ryhmäopetusta ja asiakastöitä 28 x 90 min
Harjoitukset ja itsenäinen työskentely
Suoritukset
I aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen
II osallistuminen opetukseen ja asiakastöiden tekeminen
Ammattiosaamisen näyttö (Työtehtävän suunnittelu)
Arviointi
asteikolla 1-3
opiskelijan itsearviointi

PIANONVIRITYS 60 osp

Pianonvirityksen perusteet 16 osp

1. opintovuosi

Opintojakson tavoitteet
Opiskelija tunnistaa pianonvirityksessä käytettävät työkalut ja osaa käyttää niitä oikeaoppisesti. Hän osaa virittää kielikuoron
puhtaaksi. Hän osaa virittää oktaavin terssi-desimikontrollia hyväksikäyttäen. Hän osaa tasavireisen temperoinnin
virittämisen perusteet intervallien priimihuojuntoja hyväksikäyttäen.

Sisältö
· viritystyökalut ja niiden käyttö
· kielikuoron virittäminen
· oktaavin virittäminen
· tasavireisen temperoinnin virittäminen

Opetus ja työmuodot
Ryhmäopetusta 190 x 90 min = 10 x 90 min / vko / lukukausi
Viritysharjoittelu
Itsenäinen työskentely
Työssäoppiminen
Suoritukset
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I aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen
II osallistuminen opetukseen
III viritysharjoittelu
IV virityskokeet
Ammattiosaamisen näyttö (Pianon viritys)
Arviointi
asteikolla 1-3
opiskelijan itsearviointi

Pianonvirityksen jatko 16 osp

1. opintovuosi

Opintojakson tavoitteet
Opiskelija kehittyy pianonvirittäjänä. Hän parantaa viritystarkkuutta ja avaintekniikkaa. Hän pyrkii virittämään siten, että
virityksistä tulee pysyviä. Hän suunnittelee, arvioi ja kehittää toimintaansa ja pyrkii työssään yhä parempaan laatuun. Hän
kehittää edelleen harjoittelutaitojaan ja työskentelee työergonomisesti oikein huolehtien mm. työturvallisuudesta ja
kuulonsuojelusta. Hän osaa virittää kielikuoron puhtaaksi ja pysyväksi. Hän osaa virittää oktaavin terssi-desimikontrollia
hyväksikäyttäen. Hän osaa virittää viritykseen toimivat terssilinjat jakoalueelta diskanttiin ja bassoon. Hän osaa virittää
tasavireisen temperoinnin. Hän osaa muuttaa pianon viritystasoa viritystason korjauksen ja haalauksen avulla.

Sisältö
· tasavireisen temperoinnin virittäminen
· kielikuoron virittäminen puhtaaksi ja pysyväksi
· oktaavin virittäminen
· terssilinjojen huomioon ottaminen jakoalueelta diskanttiin ja bassoon viritettäessä
· viritystason korjaus
· haalausviritys

Opetus ja työmuodot
Ryhmäopetusta 190 x 90 min = 10 x 90 min / vko / lukukausi
Viritysharjoittelu
Itsenäinen työskentely
Työssäoppiminen
Suoritukset
I aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen
II osallistuminen opetukseen
III viritysharjoittelu
IV virityskokeet
Ammattiosaamisen näyttö (Pianon viritys)
Arviointi
asteikolla 1-3
opiskelijan itsearviointi

Pianonvirityksen sovellukset 24 osp

2 - 3. opintovuosi

Opintojakson tavoitteet
Opiskelija kehittyy ja rutinoituu pianonvirittäjänä. Hän virittää mahdollisimman paljon erilaisia ja erikokoisia pianoja. Hän
parantaa viritystarkkuutta ja avaintekniikkaa. Hän pyrkii virittämään siten, että virityksistä tulee pysyviä ja toimivia
kokonaisuuksia. Hän suunnittelee, arvioi ja kehittää toimintaansa ja pyrkii työssään yhä parempaan laatuun. Hän kehittää
edelleen harjoittelutaitojaan ja työskentelee työergonomisesti oikein huolehtien mm. työturvallisuudesta ja kuulonsuojelusta.
Hän osaa virittää kielikuoron puhtaaksi ja pysyväksi. Hän osaa virittää oktaavin ottaen huomioon pianon inharmoniteetin
terssi-desimikontrollia hyväksikäyttäen sekä ottamalla huomioon oktaavin sisällä olevan kvintin ja kvartin. Hän osaa
rakentaa viritykseen toimivat terssilinjat jakoalueelta diskanttiin ja bassoon sekä ottaa huomioon työssään oktaavi+kvintin
kontrollina diskantissa ja bassossa. Hän osaa virittää tasavireisen temperoinnin ottaen huomioon pianon inharmoniteetin.
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Hän osaa muuttaa pianon viritystasoa viritystason korjauksen ja haalauksen avulla. Hän osaa ottaa huomioon ulkoisten
tekijöiden vaikutuksen pianon viritykseen. Hän osaa ottaa huomioon pianon akustiikan perusteet virityksessä.

Sisältö
· tasavireisen temperoinnin virittäminen erilaisissa pianoissa ottaen huomioon pianon inharmoniteetti
· kielikuoron virittäminen puhtaaksi ja pysyväksi
· oktaavin virittäminen erialisissa pianoissa ottaen huomioon pianon inharmoniteetti ja oktaavin sisällä olevan kvintin

ja kvartin
· terssilinjojen huomioon ottaminen jakoalueelta diskanttiin ja bassoon viritettäessä
· duodesimikontrollin käyttö
· viritystason korjaus
· haalausviritys

Opetus ja työmuodot
Ryhmäopetusta 284 x 90 min = 7,5 x 90 min / vko / lukuvuosi
Viritysharjoittelu
Itsenäinen työskentely
Työssäoppiminen
Suoritukset
I aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen
II osallistuminen opetukseen
III 120 viritystä opintojakson aikana
IV virityskokeet
Ammattiosaamisen näyttö (Pianon viritys)
Arviointi
asteikolla 1-3
opiskelijan itsearviointi

Viritysteoria 2 osp

1. opintovuosi

Opintojakson tavoitteet
Opiskelija osaa tasavireisen viritysjärjestelmän teoriaperustan. Hän osaa tämän järjestelmän matematiikan ja osaa soveltaa
tätä tietoa käytännön viritystyössä. Hän osaa laskea osasävelsarjasta johdettuja luonnonpuhtaita intervalleja, asteikkoja
sekä erilaisten intervallien huojuntanopeuksia tasavireisessä viritysjärjestelmässä. Hän tuntee muut kiinteävireisten
kosketinsoittimien viritysjärjestelmät. Hän tietää kuinka käytännön viritystyö tehdään käyttäen hyväksi eri intervallien
osasävelpriimihuojuntoja. Hän osaa inharmoniteetti-ilmiön sekä sen vaikutuksen käytännön viritystyölle. Hän ymmärtää
ulkoisten olosuhteiden vaikutuksen virityksen pysyvyyteen ja osaa ottaa nämä tekijät huomioon käytännön viritystyössä.

Sisältö
· ääni
· musiikilliset peruskäsitteet
· osasävelsarja osasävelsarjasta johdetut intervallit
· pianon äänen ominaispiirteet
· viritysjärjestelmät kiinteävireisissä kosketinsoittimissa
· diatoninen sävelasteikko ja sen ristiriitaisuuksia
· huojunta ja osasävelpriimihuojunta
· osasävelpriimihuojuntojen laskeminen tasavireisessä viritysjärjestelmässä
· inharmoniteetti
· tasavireinen viritysjärjestelmä
· tasavireisen viritysjärjestelmän matematiikka
· inharmoniteetin ottaminen huomioon käytännön viritystyössä
· ulkoisten olosuhteiden vaikutus käytännön viritystyöhön

Opetus ja työmuodot
Ryhmäopetusta 14 x 90 min
Luennot
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Harjoitustehtävät
Suoritukset
I aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen
II osallistuminen opetukseen
III viritysteorian tentti
Ammattiosaamisen näyttö (Pianon viritys)

Arviointi
asteikolla 1-3
opiskelijan itsearviointi

Pianon akustiikka 2 osp

2 - 3. opintovuosi

Opintojakson tavoitteet
Opiskelija osaa pianon suunnitteluun vaikuttavat tekijät. Hän osaa äänen rakenteen ja -akustiikan ominaisuudet sekä niihin
vaikuttavat tekijät. Hän osaa pianon vasaranupin, teräs- ja punotun kielen rakenteen ja ominaisuudet. Hän ymmärtää
vasaranupin sekä teräs- ja punotun kielen merkityksen pianoakustiikan näkökulmasta. Hän tietää kuinka ääni pianossa
syntyy ja mitkä tekijät vaikuttavat äänen luonteeseen.

Sisältö
· pianon suunnitteluun vaikuttavat tekijät
· kosketuksesta kielen värähtelyyn

o pianon osien merkitys ja tehtävä pianoakustiikan näkökulmasta
§ soittokoneisto
§ kieli
§ kielisilta
§ äänipohja
§ runkorauta

· vasara ja kieli
o pianon vasaranupin ominaisuudet
o pianon teräs- ja punotun kielen ominaisuudet

· kielen vertikaalinen ja pitkittäinen värähtely
o pianon äänen rakenne

· kielet ja äänipohja

Opetus ja työmuodot
Ryhmäopetusta 14 x 90 min
Luennot
Harjoitustehtävät
Suoritukset
I aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen
II osallistuminen opetukseen
III pianoakustiikan tentti
Ammattiosaamisen näyttö (Pianon viritys)
Arviointi
asteikolla 1-3
opiskelijan itsearviointi

PIANON HUOLTO 25 osp

Pianon koneisto- ja rakenneoppi 3 osp

1. opintovuosi

Opintojakson tavoitteet
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Opiskelija osaa pianon koneisto-osien nimitykset, materiaalit ja tehtävän osana soittokoneistoa. Hän osaa koneiston
toimintaperiaatteen ja tuntee erilaiset koneistotyypit. Hän osaa pianon rakenneosien nimitykset, materiaalit ja tehtävän
osana soitinta. Hän tuntee pianon kehityshistorian sekä suomalaisen pianonrakennushistorian.

Sisältö
· pianon koneiston osat ja valmistusmateriaalit
· pianon koneiston toimintaperiaate
· pianon erilaiset koneistotyypit
· pianon rakenneosat ja valmistusmateriaalit
· pianon kehityshistoria
· suomalaisen pianonrakennuksen historia

Opetus ja työmuodot
Ryhmäopetusta 14 x 90 min
Luennot
Harjoitustehtävät
Opintokäynnit
Suoritukset
I aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen
II osallistuminen opetukseen
III Pianon koneisto- ja rakenneopin tentti
Ammattiosaamisen näyttö (Pianon huolto)
Arviointi
asteikolla 1-3
opiskelijan itsearviointi

Pianon koneiston säätö 7 osp

1 - 3. opintovuosi

Opintojakson tavoitteet
Opiskelija osaa pianon koneiston säätöjärjestyksen ja pianon säätötöissä käytettävät työkalut. Hän osaa säätää pianon
koneiston. Hän ymmärtää säätöjen merkityksen pianon koneiston toiminnan ja soittotapahtuman näkökulmasta. Hän osaa
soveltaa pianon koneiston säätöjä tarpeen mukaan.

Sisältö
· pianon koneiston säätöjärjestys
· pianon säätötöissä käytettävät työkalut
· säätöjen merkitys ja vaikutus pianon koneiston ja soittotapahtuman näkökulmasta
· pianon koneiston säätöjen sovellukset

Opetus ja työmuodot
Ryhmäopetusta 56 x 90 min
Säätöharjoittelu
Itsenäinen työskentely
Työssäoppiminen
Suoritukset
I aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen
II osallistuminen opetukseen
III Pianon säätökoe
Ammattiosaamisen näyttö (Pianon huolto)
Arviointi
asteikolla 1-3
opiskelijan itsearviointi

Pianon koneiston huolto 5 osp
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1 - 2. opintovuosi

Opintojakson tavoitteet
Opiskelija osaa arvioida pianon soittokoneiston huollontarpeen ja tehdä tarvittavat huoltotyöt.

Sisältö
· pianon soittokoneiston huoltotyöt

o pianon puhdistus
o kosketinkehyksen huolto
o koskettimien puhdistus
o kosketinkolojen ja koskettimen vaakareiän sovitus
o koneistopalkin huolto ja löysän ruuvin reiän korjaus
o kapseliruuvien kiristys
o koneisto-osien kohdistusten tarkistus ja korjaus
o vasaroiden hionta
o koneistoakselien huolto
o koneistojousien huolto
o sammuttajatangon huolto

· pianon huollontarpeen määrittely

Opetus ja työmuodot
Ryhmäopetusta 28 x 90 min
Huoltoharjoittelu
Itsenäinen työskentely
Työssäoppiminen
Suoritukset
I aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen
II osallistuminen opetukseen
III Pianon huoltokoe
Ammattiosaamisen näyttö (Pianon huolto)
Arviointi
asteikolla 1-3
opiskelijan itsearviointi

Pianon runkorakenteen huolto 3 osp

1 - 2. opintovuosi

Opintojakson tavoitteet
Opiskelija osaa arvioida pianon runkorakenteen huollontarpeen ja tehdä tarvittavat huoltotyöt. Hän osaa tehdä pianosta
tarvittaessa myös peruskorjausarvion.

Sisältö
· pianon rungon huoltotyöt

o pedaalikoneiston huolto
o kielenpainehuolto

· pianon huollontarpeen määrittely
· pianon peruskorjausarvion teko
· punotun kielen mittaus uutta kieltä varten

Opetus ja työmuodot
Ryhmäopetusta 8 x 90 min
Huoltoharjoittelu
Itsenäinen työskentely
Työssäoppiminen
Suoritukset
I aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen
II osallistuminen opetukseen
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III Pianon huoltokoe
Ammattiosaamisen näyttö (Pianon huolto)
Arviointi
asteikolla 1-3
opiskelijan itsearviointi

Pianon koneisto-osien vaihto 3 osp

2 - 3. opintovuosi

Opintojakson tavoitteet
Opiskelija osaa yleisimpien pianon koneisto-osien vaihtotekniikan. Hän osaa mitata viritystapin pituuden ja paksuuden sekä
arvioida tarvittavan uuden tapin mitat. Hän osaa mitata teräskielen paksuuden sekä vaihtaa teräskielen ja punotun kielen
pianoon. Hän osaa mitata koneistoakselin paksuuden sekä arvioida tarvittavan uuden akselin paksuuden ja vaihtaa
koneistoakselin. Hän osaa vaihtaa uuden vasaran varren ja vasaranupin pianon koneistoon. Hän osaa mitata
koneistojousien paksuuden ja tarvittaessa pituuden sekä vaihtaa jousen. Hän osaa vaihtaa yleisimmät istukan ja
pääjäsenen kulutusosat; nusnuspolsterin, kannuksen nahkan, nykäisijänauhan. Hän osaa veroittaa kosketinkolot ja vaihtaa
koskettimeen uuden pinnan.

Sisältö
· viritystapin vaihto
· teräskielen vaihto
· punotun kielen vaihto
· koneistoakselin vaihto
· vasaranvarren vaihto
· vasaranupin vaihto
· istukkajousen vaihto
· nusnuspolsterin vaihto
· istukan kapselinarun vaihto
· kannuksen nahan vaihto
· kopparihuovan vaihto
· nykäisijänauhan vaihto
· työntäjän jousen vaihto
· sammuttajajousen vaihto
· koskettimen veroitus
· kosketinpinnan vaihto

Opetus ja työmuodot
Ryhmäopetusta 14 x 90 min
Koneisto-osien vaihtoharjoittelu
Itsenäinen työskentely
Työssäoppiminen
Suoritukset
I aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen
II osallistuminen opetukseen
III Pianon koneisto-osien vaihtokoe
Ammattiosaamisen näyttö (Pianon huolto)
Arviointi
asteikolla 1-3
opiskelijan itsearviointi

Pianon intonointi 4 osp

2 - 3. opintovuosi

Opintojakson tavoitteet
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Opiskelija osaa määritellä pianon äänen ominaisuuksia. Hän osaa arvioida soittimen äänen ja miten sitä voidaan parantaa.
Hän osaa vasaranupin rakenteen intonoinnin näkökulmasta. Hän osaa esi- ja viimeistelyintonoinnin työvaiheet ja -tekniikat.
Hän osaa käyttää intonointityökalua ja sopivia kemikaaleja vasaranupin kovettamiseen.

Sisältö
· hyvä pianon ääni
· vasaranupin rakenne intonoinnin näkökulmasta
· esi-intonointi
· viimeistelyintonointi
· intonoinnin työvaiheet

o vasaroiden hionta
o kielikuorojen tasaus
o vasaroiden hionta kielille
o intonointi
o vasaranupin kovettaminen

Opetus ja työmuodot
Ryhmäopetusta 28 x 90 min
Intonointiharjoittelu
Itsenäinen työskentely
Työssäoppiminen
Suoritukset
I aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen
II osallistuminen opetukseen
III Intonoinnin teoriakoe
IV Intonoinnin käytännön koe
Ammattiosaamisen näyttö (Pianon huolto)
Arviointi
asteikolla 1-3
opiskelijan itsearviointi

KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT

FLYYGELIN KONEISTON SÄÄTÖ 15 osp

Flyygelin koneiston säätö 15 osp

2 - 3. opintovuosi

Opintojakson tavoitteet
Opiskelija osaa flyygelin koneisto-osien nimitykset, materiaalit ja tehtävän osana soittokoneistoa. Hän osaa koneiston
toimintaperiaatteen. Hän osaa pianon flyygelin rakenneosien nimitykset, materiaalit ja tehtävän osana soitinta. Opiskelija
osaa flyygelin koneiston säätöjärjestyksen ja flyygelin säätötöissä käytettävät työkalut. Hän osaa säätää flyygelin koneiston.
Hän ymmärtää säätöjen merkityksen flyygelin koneiston toiminnan ja soittotapahtuman näkökulmasta. Hän osaa soveltaa
flyygelin koneiston säätöjä tarpeen mukaan.

Sisältö
· flyygelin soitto- ja sammuttajakoneiston osat ja valmistusmateriaalit
· flyygelin soitto- ja sammuttajakoneiston toimintaperiaate
· flyygelin erilaiset koneistotyypit
· flyygelin rakenneosat ja valmistusmateriaalit
· flyygelin säätötöissä käytettävät työkalut
· flyygelin soitto- ja sammuttajakoneiston säätöjärjestys
· flyygelin säätöjen merkitys ja vaikutus pianon koneiston ja soittotapahtuman näkökulmasta
· flyygelin koneiston säätöjen sovellukset

Opetus ja työmuodot
Ryhmäopetusta 84 x 90 min
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Luennot
Säätöharjoittelu
Itsenäinen työskentely
Työssäoppiminen
Suoritukset
I aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen
II osallistuminen opetukseen
III Flyygelin säätökoe
Ammattiosaamisen näyttö (Flyygelin koneiston säätö)
Arviointi
asteikolla 1-3
opiskelijan itsearviointi

PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT

PIANON KIELITYS 15 osp

Pianon kielitys 15 osp

2 - 3. opintovuosi

Opintojakson tavoitteet
Opiskelija osaa purkaa pianon. Hän osaa purkaa kielityksen jännitteen ja poistaa solkiraudat. Hän osaa mitata kielityksen
paksuus- ja pituusmitat sekä poistaa vanhat kielet. Hän osaa poistaa viritystapit, mitata tappien paksuuden ja pituuden sekä
valita uuden viritystappikoon. Hän osaa mitata pianon trykin ja tarvittaessa sovittaa runkoraudan uudelleen. Hän osaa hioa
runkoraudan kielikynnykset. Hän osaa punoa uudet bassokielet pianoon. Hän osaa asentaa uudet kielet pianoon. Hän osaa
asentaa solkiraudat paikoilleen ja viimeistellä kielityksen. Hän osaa tehdä kielitetylle pianolle kielenpainehuollon, nostaa
kielityksen jännitteen, viritystason ja haalata pianon. Hän osaa kasata pianon takaisin soittokuntoon.

Sisältö
· pianon purku
· kielityksen jännitteen purku
· solkirautojen korkeuden mittaus ja poisto
· kielityksen mittaus ja poisto
· viritystappien mittaus ja poisto
· pianon puhdistus
· uuden viritystappikoon valinta
· trykin mittaus
· runkoraudan kielikynnysten hionta
· runkoraudan sovitus
· teräskielien asennus
· bassokielien punonta
· bassokielien asennus
· solkirautojen asennus
· kielityksen viimeistely

o kielipakkojen tiivistäminen
o kielikuoron lankojen välien tasaus
o kielikuorojen välien tasaus
o kielilankojen tiivistäminen raudan nastaan

· kielenpainehuolto
· kielityksen jännitteen nosto
· viritystason nosto ja haalaus
· pianon kasaus

Opetus ja työmuodot
Ryhmäopetusta 84 x 90 min
Luennot
Kielitys- ja bassokielien punontaharjoittelu
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Itsenäinen työskentely
Suoritukset
I aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen
II osallistuminen opetukseen
Ammattiosaamisen näyttö (Pianon kielitys)
Arviointi
asteikolla 1-3
opiskelijan itsearviointi

TYÖSKENTELY PIANONVIRITTÄJÄN TYÖTEHTÄVISSÄ 5 - 40 osp

Työskentely pianonvirittäjän työtehtävissä 5 - 40 osp

2 - 3. opintovuosi

Opintojakson tavoitteet
Opiskelija kehittyy ja rutinoituu pianonvirittäjänä. Hän virittää lukuisia erilaisia ja erikokoisia pianoja autenttisissa
oppimisympäristöissä. Hän parantaa viritystarkkuutta ja avaintekniikkaa. Hän pyrkii virittämään siten, että virityksistä tulee
pysyviä ja toimivia kokonaisuuksia. Hän suunnittelee, arvioi ja kehittää toimintaansa ja pyrkii työssään yhä parempaan
laatuun. Hän kehittää edelleen harjoittelutaitojaan ja työskentelee työergonomisesti oikein huolehtien mm.
työturvallisuudesta ja kuulonsuojelusta. Hän osaa muuttaa pianon viritystasoa viritystason korjauksen ja haalauksen avulla
entistä nopeammin ja tarkemmin. Hän osaa ottaa huomioon ulkoisten tekijöiden vaikutuksen pianon viritykseen. Hän osaa
ottaa huomioon pianon akustiikan perusteet virityksessä.

Sisältö
· tasavireisen temperoinnin virittäminen erilaisissa pianoissa ottaen huomioon pianon inharmoniteetti
· kielikuoron virittäminen puhtaaksi ja pysyväksi
· oktaavin virittäminen erialisissa pianoissa ottaen huomioon pianon inharmoniteetti ja oktaavin sisällä olevan kvintin

ja kvartin
· terssilinjojen huomioon ottaminen jakoalueelta diskanttiin ja bassoon viritettäessä
· oktaavi + kvintti kontrollin käyttö
· viritystason korjaus
· haalausviritys

Opetus ja työmuodot
Ryhmäopetusta max 168 x 90 min
Itsenäinen työskentely
Työssäoppiminen
Suoritukset
I aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen
II osallistuminen opetukseen
Ammattiosaamisen näyttö (Työskentely pianonvirittäjän työtehtävissä)
Arviointi
asteikolla 1-3
opiskelijan itsearviointi


