
Kone- ja tuotantotekniikan 
oppimateriaalit

Automaatiotekniikka 
Uusi automaatiotekniikan oppikirja on tarkoitettu ensisijaisesti  
ammatillisen toisen asteen automaatiotekniikan opintoihin kone- ja 
tuotantotekniikka- sekä sähkö- ja automaatioalalla. Lisäksi kirjaa voi hyödyntää 
myös ammattikorkeakouluopinnoissa. Kirja on nelivärinen, ja se sisältää runsaasti 
erilaisia harjoitustehtäviä, joten sen avulla on helppo eriyttää opetusta. Kirja sopii 
hyvin myös itseopiskeluun. Arttu-videot valmistuvat syksyllä 2019.
1. painos, 2019

Konetekniikan perusteet
Konetekniikan opintojen perusoppikirja lähestyy aiheita käytännönläheisesti.  
Kirjan sisältö: 
• Kone- ja metalliteollisuus ammattialana 
• Konetekniikan perustaidot 
• Asennuksen ja automaation perustyöt 
• Koneistuksen perustyöt  
• Levytöiden ja hitsauksen perustyöt. 
Kirja sisältää Arttu-videoita.
12.–13. painos, 2017

Tekniikan matematiikka  
– Kone- ja tuotantotekniikka
Alakohtainen matematiikan oppikirja ammatillisen toisen asteen kone- ja 
tuotantotekniikan opiskelijoille. Käytännönläheisessä kirjassa keskitytään laskuihin ja 
arkisten matemaattisten ongelmien ratkaisuun. Kirjan tehtävät on luokiteltu kolmeen 
vaikeustasoon. Havainnollistavat esimerkit mahdollistavat myös itseopiskelun.
1. painos, 2017

Tekniset piirustukset: konetekniikka
Käytännönläheinen oppi- ja harjoituskirja, jossa käsitellään koneenpiirustuksen 
perusasiat ja erilaiset piirustuksiin kuuluvat merkinnät sekä CAD-piirtämiseen 
liittyvät yleiset perusasiat. Opittavista asioista ja käsitteistä on runsaasti esimerkkejä 
ja kuvia. Lisäksi kirjassa on alan keskeinen englanninkielinen sanasto. Mukana on 
myös paljon työpajalla tehtäviä harjoituksia. Kirja on tarkoitettu alan opetukseen 
toisen asteen ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa, ja se sopii myös 
ammattikorkeakouluihin.
1.–2. painos, 2014
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 • Kone- ja tuotantotekniikka

Otsikko
Tur sunt odit qui sum ide omnist, ut qui blaut fugia que pratet ex 
endit escidel entiis nonecusant arum essitio totat qui conem et, ut 
excestibus eate veliquia ducid eatemolor solent qui unt quas del 
magni conet, conse nonet occab illabor ehenient es con comni con 
nos non nim autae porest, cus voluptate eic tem fugia vellum qui 
tem fugitat assim explab imus.consentinist aborunt, solupti ntoratur 
sitis molorem laboruptat.
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TEKNISET PIIRUSTUKSET:   
KONETEKNIIKKA  
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TEKNISET PIIRUSTUKSET: KONETEKNIIKKA
Keijo M

aaranen // M
ika Heinonen

Tässä kirjassa käsitellään koneenpiirustuksen perusasiat ja erilaiset piirustuksiin 
kuuluvat merkinnät.

Runsaat esimerkit ja kuvitus havainnollistavat opittavia asioita ja käsitteitä. 
Kirjassa esitetään CAD-piirtämiseen liittyvät yleiset perusasiat. Mukana on myös 
koneenpiirustuksen keskeinen englanninkielinen sanasto.

Kirjan sisältämät tehtävät ja harjoitukset helpottavat erilaisten oppimismenetelmien 
ja oppimisstrategioiden käyttöä. Työpajalla tehtävät harjoitukset liittävät 
koneenpiirustusten lukemisen ja käytön luontevasti varsinaiseen tuotantoon.

Kirja on tarkoitettu koneenpiirustuksen opetukseen toisen asteen 
ammatillisessa koulutuksessa. Lisäksi kirja sopii aikuisten perus-, ammatti- ja 
erikoisammattitutkintoon valmentavaan koulutukseen. Teosta voi käyttää myös 
ammattikorkeakoulujen perusopetuksessa.

Automaatiotekniikka, painettu kirja 65,00 € 978-952-63-4844-5

Automaatiotekniikka, digikirja 12 kk / 48 kk 43,50 € / 61,50 € 978-952-63-5337-1

Konetekniikan perusteet, painettu kirja 69,80 € 978-952-63-3379-3

Konetekniikan perusteet, digikirja 12 kk / 48 kk 45,40 € / 64,10 € 978-952-63-3804-0

Konetekniikan perusteet Opettajan digiaineisto 12 kk pyydä tarjous

Tekniikan matematiikka – Kone- ja tuotantotekniikka, 
painettu kirja

46,90 € 978-952-63-3738-8

Tekniikan matematiikka – Kone- ja tuotantotekniikka, 
digikirja 12 kk / 48 kk 30,40 € / 43,10 € 978-952-63-3836-1

Tekniikan matematiikka – Kone- ja tuotantotekniikka 
Opettajan digiaineisto 12 kk 359,60 €

Tekniset piirustukset: konetekniikka, painettu kirja 58,70 € 978-952-63-0281-2

Tekniset piirustukset: konetekniikka, 
digikirja 12 kk / 48 kk 38,20 € / 49,60 € 978-952-63-4895-7

Tekniset piirustukset: konetekniikka Opettajan 
digiaineisto 12 kk pyydä tarjous

UUTUUS  
2019

Pyydä
digikirjoistatarjous kokoopiskelija-
ryhmällesi



Hitsaustekniikka ja teräsrakenteet 
Kattava ja ajantasainen oppikirja hitsaustekniikan ammatillisiin opintoihin.  
Kirjassa käsitellään hitsaamisen perusteet, eri hitsausprosessit ja niiden 
käyttöalueet, eri materiaalien hitsaaminen sekä hitsauksen laatu, pätevyyskokeet 
 ja niihin valmistautuminen sekä työturvallisuus. Teräsrakentamisen osalta 
käydään läpi mm. rakenneaineet, toleranssit, materiaalin esivalmistus, mekaaninen 
kiinnittäminen, muodonmuutokset, pintakäsittely, hitsausliitosten suunnittelu sekä 
teräsrakentajan laatujärjestelmä. Kirjassa on lisäksi runsaasti harjoitustehtäviä 
opiskelun tueksi. Kirja on tarkoitettu ensisijaisesti ammatillisen toisen asteen 
Kone- ja tuotantotekniikan opintoihin. Lisäksi kirjaa voi hyödyntää myös 
ammattikorkeakouluopinnoissa.
1. painos, 2016

HITSAUSTEKNIIKKA 
JA TERÄSRAKENTEET

Pertti Lepola // Risto Ylikangas

KO
NE

+M
ET

AL
LI

KONE+METALLI

HITSAUSTEKNIIKKA JA TERÄSRAKENTEET
Pertti Lepola // Risto Ylikangas

Hitsaustekniikka ja teräsrakenteet on kattava ja ajantasainen oppikirja hitsaus-
tekniikan opiskeluun. Sisältö vastaa voimassa olevia standardeja ja pätevyysvaati-
muksia. Kirjan ulkoasu on selkeä ja nykyaikainen ja mukana on myös uusia hitsaus-
prosesseja. Kirjassa on lisäksi runsaasti harjoitustehtäviä opiskelun tueksi. 

Kirjassa käsitellään hitsaamisen perusteet, eri hitsausprosessit ja niiden käyttö-
alueet, eri materiaalien hitsaaminen sekä hitsauksen laatu, pätevyyskokeet ja niihin 
valmistautuminen sekä työturvallisuus. Teräsrakentamisen osalta käydään läpi 
mm. rakenneaineet, toleranssit, materiaalin esivalmistus, mekaaninen kiinnittämi-
nen, muodonmuutokset, pintakäsittely, hitsausliitosten suunnittelu sekä teräsra-
kentajan laatujärjestelmä.

Teos on tarkoitettu ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuskeskusten käyttöön. 
Se soveltuu hyvin myös ammattikorkeakouluihin sekä hitsausalan ammattilaisten ja 
teräsrakenteita valmistavien alihankkijoiden käsikirjaksi.
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Hitsaustekniikka ja teräsrakenteet, painettu kirja 68,70 € 978-952-63-1612-3

Hitsaustekniikka ja teräsrakenteet,  
digikirja 12 kk / 48 kk 44,70 € / 63,10 € 978-952-63-4281-8

Muista myös digitaaliset 
materiaalit!
Opiskelijasi voivat hankkia kurssikirjansa joko 
painettuina tai digitaalisina. 

Tutustu myös Opettajan digiaineistoon, joka 
on opettajan käyttöön tarkoitettu, opetusta 
helpottava työkalu. Aineisto noudattaa 
opiskelijan kirjan rakennetta ja sisältöä, mutta 
kuvia, taulukoita, esimerkkejä ja tehtäviä 
voidaan suurentaa. Lisäksi aineisto sisältää 
kaikkien tehtävien ratkaisut.

Kokeile myös digimateriaalien demoja 
osoitteessa sanomapro.fi/demot

ARTTU-sovelluksella  
aivan uusi käyttökokemus!
Arttu-sovelluksella voit katsoa maksutta painettuun 
kirjaan liittyvät videosisällöt uudella tavalla:  pääset 
katsomaan niitä suoraan älypuhelimellasi, ilman 
kirjautumista. Sovellus toimii yleisimmin käytetyissä 
älypuhelimissa ja tableteissa.

Lataa Sanoma Pro Arttu App Storesta tai Google 
Play-palvelusta. Sovellus on maksuton eikä vaadi 
rekisteröitymistä!

Katso lisätietoja Sanoma Pron verkkosivuilta: 
sanomapro.fi/arttu

Jyrki Kotonen 
aluemyyntipäällikkö

040 652 7250

jyrki.kotonen@sanomapro.fi

Mika Iso-Pietilä
aluemyyntipäällikkö

040 826 0373

mika.iso-pietila@sanomapro.fi

Heräsikö kysymyksiä? Autamme mielellämme!

Liittymällä asiakasrekiste-
riimme saat ensimmäisten 
joukossa tiedon uutuustuot-
teistamme. Lisäksi saat tietoa 
eduista sekä vinkkejä oppi-
materiaalien hyödyntämiseen 
opetuksessa.

Liity rekisteriin osoitteessa: 
sanomapro.fi/liity


