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TIIVISTELMÄ

Rakentamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto on saavuttanut oman jalansi-
jansa suomalaisessa rakentamiseen liittyvässä koulutustarjonnassa. Tutkin-
nossa on kuitenkin edelleen paljon kehitettävää, jotta se olisi entistä varteenotet-
tavampi jatkotutkintovaihtoehto ammattikorkeakouluista valmistuville rakennus-
alan insinööreille. Jotta tarvittava kehitystyö on vahvaa ja aikaansaavaa, on hyö-
dyllistä kehittää ja tuottaa rakentamisen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa
yhdessä eri ammattikorkeakoulujen kanssa.

Vuosina 2013 – 2016 toteutettiin Saimaan ammattikorkeakoulun aloitteesta Ra-
kentamisen ylemmän ammattikorkeakoulun verkostohanke. Sen päätavoitteena
oli valtakunnallisen yhteistyöverkoston avulla tuottaa entistä laadukkaampi ja ve-
tovoimaisempi rakentamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto, joka on todelli-
nen työelämälähtöinen ja täydentävä vaihtoehtoinen tutkinto yliopistojen maiste-
riohjelmille. Hankkeessa olivat mukana Hämeen ammattikorkeakoulu, Metropolia
ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu,
Savonia-ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tampereen am-
mattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu ja Vaasan ammattikorkeakoulu.

Hankkeen aikana kehitettiin verkoston yhteisiä toimintatapoja, opetusmenetelmiä
ja opetussuunnitelmia, selvitettiin rakennusalan käsityksiä ja kiinnostusta raken-
tamisen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, sekä saatiin aikaan vaihtoeh-
toisia toimintamalleja, joiden pohjalta voidaan käynnistää pysyvä yhteistyöver-
kosto eri ammattikorkeakoulujen välille. Jotta verkoston toiminta jatkossa onnis-
tuisi, on yhteistyökäytäntöjä edelleen kehitettävä erityisesti etäopintojaksojen to-
teutuksessa.

Hankkeen pohjalta voidaan luoda pysyvä ammattikorkeakoulujen rakentamisen
ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kehittämisverkosto, jonka päätavoitteena
on kehittää yhteisiä valtakunnallisia opintoja kaikkien verkostossa mukana ole-
vien ammattikorkeakoulujen opetustarjontaan.
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ALKUSANAT

Rakentamisen YAMK-tutkinnon kehittämishankkeen loppuraportti kokoaa yhteen

sen, mitä kehittämishankkeen työryhmä sai aikaan kolmen työskentelyvuotensa

aikana. Rakentamisen YAMK-kehittämishankkeen työryhmään kuuluivat aktiivi-

sina jäseninä Saimaan ammattikorkeakoulun Timo Lehtoviidan ja Paula Kokon

lisäksi Seppo Aalto Hämeen ammattikorkeakoulusta, Hannu Hakkarainen Metro-

poliasta, Pauli Huhtamäki Seinäjoen ammattikorkeakoulusta, Martti Laaja Vaa-

san ammattikorkeakoulusta, Jouko Lehtonen Turun ammattikorkeakoulusta,

Jouko Lähteenmäki Tampereen ammattikorkeakoulusta, Markku Rusi Savonia-

ammattikorkeakoulusta ja Jyrki Röpelinen Oulun ammattikorkeakoulusta, joka tuli

mukaan hanketyöskentelyyn vuoden 2014 keväällä. Varsinaisen työryhmän li-

säksi työryhmätyöskentelyyn osallistui myös varahenkilöitä. Lämpimät kiitokset

kaikille työryhmän jäsenille YAMK-tutkinnon kehittämisestä yhteisessä verkos-

tossa, hyvistä keskusteluista, kommenteista ja hyvien käytänteiden jakamisesta

sekä loppuraportin kirjoittamisesta.

Työryhmän lisäksi kiitokset kuuluvat myös raportin kirjoitustyöhön osallistuneille

eli Hämeen ammattikorkeakoulun Jarmo Havulalle Teräsrakenteet-osiosta ja

ylemmän ammattikorkeakoulun kytkentä TKI-toimintaan –osion osittaisesta kir-

joittamisesta , Oulun ammattikorkeakoulun Pekka Nykyrille Betonirakenteet-osi-

osta ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun Martti Perälälle Rakenteiden mekaniikan

osiosta.

Lappeenranta 29.8.2016

Timo Lehtoviita Paula Kokko
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1 JOHDANTO

Timo Lehtoviita

Suomalaisissa ammattikorkeakouluissa on tuotettu ylempään ammattikorkea-

koulututkintoon tähtäävää koulutusta vuodesta 2002 lähtien, jolloin alkoivat en-

simmäiset ylemmän ammattikorkeakoulun kokeilut useilla eri opetusaloilla. Täl-

löin käytettiin nimikkeenä ammattikorkeakoulun jatkotutkinto. Alusta lähtien mu-

kana oli myös rakennusalan jatkotutkinto. Ensimmäisissä kokeiluissa oli mukana

muutama ammattikorkeakoulu ja koulutuksen painopisteenä oli korjausrakenta-

minen. Vuonna 2005 YAMK-jatkotutkinto vakinaistettiin ylemmäksi ammattikor-

keakoulututkinnoksi ja vakinaistamisen myötä yhä useampi ammattikorkeakoulu

alkoi toteuttaa rakentamisen ylempään ammattikorkeakouluun tähtäävää koulu-

tusta. Nykyään rakentamisen ylempään ammattikorkeakoulututkintokoulutusta

tarjoavat Hämeen ammattikorkeakoulu, Metropolia, Saimaan ammattikorkea-

koulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu yhdessä

Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Turun

ammattikorkeakoulu.

Rakentamisen ylempi ammattikorkeakoulu on pikkuhiljaa saavuttanut jalansijaa

suomalaisessa rakentamiseen liittyvässä koulutustarjonnassa. Tutkinnossa on

kuitenkin paljon kehitettävää, jotta se olisi varteenotettava jatkotutkintovaihtoehto

ammattikorkeakouluista valmistuville rakennusalan insinööreille. Jotta tarvittava

kehitystyö on vahvaa ja aikaansaavaa, on hyödyllistä kehittää ja tuottaa rakenta-

misen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa yhdessä eri ammattikorkeakoulujen

kanssa. Näin tutkinnosta saadaan entistä vetovoimaisempi ja työelämälähtöi-

sempi vaihtoehto tiedekorkeakoulujen maisteriopinnoille.

Vuonna 2013 käynnistettiin Saimaan ammattikorkeakoulun aloitteesta Rakenta-

misen ylemmän ammattikorkeakoulun verkostohanke. Sen päätavoitteena on

valtakunnallisen yhteistyöverkoston avulla tuottaa entistä laadukkaampi ja veto-

voimaisempi rakentamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto, joka on todellinen

työelämälähtöinen ja täydentävä vaihtoehtoinen tutkinto yliopistojen maisterioh-

jelmille.
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Tämä raportti on edellä kuvatun hankkeen loppuraportti, jossa esitetään hank-

keessa saavutetut tulokset. Verkostohankkeen pohjalta on tavoitteena luoda py-

syvä rakentamisen ylemmän ammattikorkeakoulun kehittämisverkosto, joka

koordinoi eri ammattikorkeakouluissa toteutettavien koulutusohjelmien yhteis-

työtä ja tuottaa yhdessä rakentamisen ylempään ammattikorkeatutkintoon täh-

tääviä opintoja.
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2 RAKENTAMISEN YLEMMÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUT-
KINNON ASEMA JA MERKITYS TYÖELÄMÄSSÄ

Paula Kokko

2.1 Lähtökohta ja asema

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon perusta luotiin vuonna 2001 lailla am-

mattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta. Ylempää ammattikorkeakoulu-tut-

kintoa kutsuttiin aluksi jatkotutkinnoksi ja lain ammattikorkeakoulun jatkotutkin-

non kokeilusta (645/2001, 3 §) mukaan:

Ammattikorkeakoulun jatkotutkintoon johtavien opintojen tarkoituksena on

ammattikorkeakoulututkinnon ja työelämän kehittämisen asettamien vaati-

musten pohjalta antaa riittävä tieto- ja taitoperusta sekä valmiudet erityistä

asiantuntemusta vaativissa työelämän kehittämis- ja muissa tehtävissä toi-

mimista varten.

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet ja sen jälkeen työelämässä kolmen

vuoden työkokemuksen hankkineet voivat hakeutua ylempään ammattikorkea-

koulututkintoon johtaviin opintoihin. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen

koulutusohjelmat ovat 60 tai 90 opintopisteen laajuisia, jotka vastaavat vähintään

yhden lukuvuoden tai enimmillään puolentoista vuoden päätoimisia opintoja. Am-

mattikorkeakoulun on järjestettävä päätoimiseksi opiskelijaksi valitulle opinnot

niin, että ne voidaan suorittaa tarpeen vaatiessa mainitussa ajassa. (Ammattikor-

keakoululaki 932/2014, 14 § & valtioneuvoston asetus 1129/2014, 3 §). Useim-

miten ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot tehdään työn

ohessa, jolloin aikaa kuluu hieman kauemmin kuin vuosi tai puolitoista opintojen

loppuunsaattamiseksi.

Ammattikorkeakoululain (932/2014,11 §) mukaan ylemmistä ammattikorkeakou-

luopinnoista valmistuttuaan tutkintoon liitetään asianomainen koulutusalan nimi,

tutkintonimike ja lyhenne ylempi AMK. Lain mukaan ammattikorkeakouluissa

suoritettu ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto ja se

on verrattavissa yliopistojen ja korkeakoulujen vastaavaan maisteri- tai diplomi-
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insinööritutkintoon. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto täyttää myös kelpoisuus-

vaatimuksen, kun julkiseen virkaan tai tehtävään vaaditaan ylempi korkeakoulu-

tutkinto (Valtioneuvoston asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetun

asetuksen muuttamisesta, 426/2005, 10 §).

Valtioneuvoston asetuksen (1129/2014, 2§) mukaan ylempään ammattikorkea-

koulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu syventäviä ammattiopintoja, vapaasti

valittavia opintoja ja opinnäytetyö. Rakentamisen ylemmän ammattikorkeakoulu-

tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä, kuten kaikissa tekniikan ylemmissä am-

mattikorkeakoulututkinnoissa lukuun ottamatta laboratorioanalyytikkoa (ylempi

AMK), joka on laajuudeltaan 90 op (valtioneuvoston asetus 1128/2014, liite). Ra-

kentamisen koulutusohjelman opinnoista opinnäytetyön osuus on 30 opintopis-

tettä.

Pääsyvaatimuksena ylempään ammattikorkeakouluopintoihin vaaditaan sovel-

tuva ammattikorkeakoulututkinto tai soveltuva korkeakoulututkinto sekä tutkinnon

suorittamisen jälkeen vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta

alalta (Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 25 §). Rakentamisen koulutusohjel-

maan haettaessa soveltuvalla ammattikorkeakoulututkinnolla tarkoitetaan lä-

hinnä tekniikan alan tutkintoa ja mielellään rakennusalan tutkintoa sekä asian-

omaisella työkokemuksella rakennusalan työkokemusta. Hakutilanteessa muita

soveltuvia tutkintoja ja työkokemuksia tarkastellaan tapauskohtaisesti ammatti-

korkeakouluittain.

2.2 Tutkinnon tavoitteet

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista (1192/2014, 5 §) määrittelee

ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteet niin ammattikorkea-

koulututkinnon kuin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osalta. Asetuksen

mukaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteena

on antaa opiskelijalle:
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• laajat ja syvälliset tiedot sekä tarvittavat teoreettiset tiedot toimia

työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä

• syvällinen kuva omasta ammattialasta, sen asemasta työelämässä

ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmiudet seurata ja eri-

tellä alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehitystä

• valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitai-

don kehittämiseen

• hyvä viestintä- ja kielitaito oman alan tehtäviin sekä kansainväli-

seen toimintaan ja yhteistyöhön. (Valtioneuvoston asetus ammatti-

korkea-kouluista 1192/2014, 5 §).

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteena on vas-

tata työelämän tarpeisiin ja siten opintoihin hakeutuvilla tulee olla vähintään

kolme vuotta työkokemusta ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen. Suotavaa on,

että opiskelijat olisivat työelämässä myös opintojen aikana, sillä opinnot pyritään

kytkemään erilaisiin työelämän tutkimus- ja kehittämistehtävin.

2.3 Alan asettamat vaatimukset osaamiselle

Alan asettamat vaatimukset osaamiselle ovat pääasiassa määritetty maankäyttö-

ja rakennuslailla, siihen liittyvillä asetuksilla ja ohjeistuksilla. Rakentamisen kou-

lutusohjelman opintojen tavoitteena on alusta asti vastata työelämän tarpeisiin ja

vaatimuksiin, joten ylemmät ammattikorkeakouluopinnot suoritettuaan opiskeli-

joilla on ollut mahdollisuus saada rakenteiden ylin suunnittelupätevyysluokka.

Alan asettamia vaatimuksien kehitystä tarkasteltaessa on huomioitu vuosien

1999 ja 2014 maankäyttö- ja rakennuslait ja niihin liittyvät asetukset ja ohjeistuk-

set. Tarkastelussa on lisäksi huomioitu vain se, miten ko. lait, asetukset ja ohjeis-

tukset koskettavat ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.
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Aiemman vuonna 1999 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999,

120 d §) mukaan rakentamiseen liittyvät suunnittelutehtävät jaettiin tehtävien

vaativuuden mukaan vaativuusluokkiin: poikkeuksellisen vaativa suunnitteluteh-

tävä, vaativa suunnittelutehtävä, tavanomainen suunnittelutehtävä ja vähäinen

suunnittelutehtävä. Lain mukaan vaativuusluokka määräytyi

suunnittelutehtävän arkkitehtonisten, toiminnallisten ja teknisten

vaatimusten, rakennuksen ja tilojen käyttötarkoituksen, rakennuksen

terveellisyyteen ja energiatehokkuuteen liittyvien sekä rakennusfysi-

kaalisten ominaisuuksien, rakennuksen koon, rakennussuojelun

sekä kuormitusten ja palokuormien, suunnittelu-, laskenta- ja mitoi-

tusmenetelmien, kantavien rakenteiden vaativuuden ja ympäristöstä

ja rakennuspaikasta aiheutuvien vaatimusten perusteella.

Samassa rakennushankkeessa saattoi olla eri vaativuusluokkiin kuuluvia suun-

nittelutehtäviä. (Maankäyttö- ja rakennuslaki, 132/1999, 120 §).

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999, 120 e §) määritettiin suunnittelijoiden

kelpoisuusvaatimukset kussakin vaativuusluokassa ja rakennusvalvontaviran-

omainen arvioi suunnittelijan pätevyyden kyseiseen tehtävään. Vain poikkeuksel-

lisen vaativassa suunnittelutehtävässä edellytettiin ylempää korkeakoulututkin-

toa:

Rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimuk-

sena poikkeuksellisen vaativassa suunnittelutehtävässä on kysei-

seen suunnittelutehtävään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan

alalla suoritettu ylempi korkeakoulututkinto sekä vähintään kuuden

vuoden kokemus vaativista suunnittelutehtävistä.

Pääsuunnittelijan on täytettävä rakennus- tai erityissuunnittelijan kel-

poisuusvaatimukset vähintään samalta tasolta kuin kyseisen raken-

nushankkeen vaativimmassa suunnittelutehtävässä. Hänellä on li-

säksi oltava asiantuntemus ja ammattitaito johtaa suunnitelmien yh-

teensovittamista.
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Pääosa 2 ja 3 momentissa edellytetystä kokemuksesta on oltava ky-

seisen suunnittelualan suunnittelutehtävistä. Korjaus- tai muutos-

työn suunnittelijalla tulee olla kokemusta korjausten tai muutostöiden

suunnittelutehtävistä.

(Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999, 120 e §).

Vastaavasti vastaavan työnjohtajan ja eritysalan työnjohtajan työnjohtotehtävissä

toimiville oli maankäyttö ja rakennuslaissa (132/1999, 122 c §) määritetty kelpoi-

suusvaatimukset, mutta niissä ei edellytetty ylempää korkeakoulututkintoa.

(Maankäyttö- ja rakennuslaki, 132/1999, 122 c §.)

Lisäksi ympäristöministeriön asetuksessa (RakMK A2, 2002) rakennuksen suun-

nittelijoista ja suunnitelmista vuodelta 2002 määritetiin rakennesuunnittelutehtä-

vien vaativuudet alla oleviin luokkiin:

• AA, ERITYISVAATIMUS

• A, PERUSVAATIMUS

• B, PIENEHKÖ tai teknisiltä ominaisuuksiltaan TAVANOMAINEN

rakennus tai tekninen järjestelmä

• C, VÄHÄINEN

Rakennesuunnittelijan pätevyyksissä otettiin huomioon edellä mainittujen luok-

kien lisäksi erilaiset suunnittelutehtävät, jotka jaettiin yleisvaatimuksiin, kantaviin

runkorakenteisiin (betoni-, puu- ja teräsrakenteet), rakennusfysiikkaan ja pohja-

rakenteisiin. Suunnittelijan pätevyyksissä määriteltiin suoritetun tutkinnon ja työ-

kokemuksen lisäksi kuhunkin tehtävään liittyvä suoritettu opintoviikkomäärä, jotta

pätevyys saavutettiin.

Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2013 muutokset maankäyttö- ja rakennuslakiin

ja laki astui voimaan tammikuussa 2014. Lakimuutoksen myötä muutettiin myös

valtioneuvoston asetusta maankäyttö- ja rakennusasetuksesta. Uudessa valtio-

neuvoston asetuksessa maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta

(215/2015) määritetään pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tehtävät (48§

ja 73§). Samalla asetuksella kumotaan asetuksen 895/1999 pykälät, joissa mää-

ritetään rakennussuunnittelu ja rakennustyön suoritus.
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Nykyisessä tammikuussa 2014 voimaan tulleessa laissa maankäyttö- ja raken-

nuslain muuttamisesta jaetaan suunnittelutehtävät samoihin vaativuusluokkiin

kuin vuoden 1999 maankäyttö- ja rakennuslaissa eli poikkeuksellisen vaativa

suunnittelutehtävä, vaativa suunnittelutehtävä, tavanomainen suunnittelutehtävä

ja vähäinen suunnittelutehtävä. Myös vaativuusluokat määräytyvät samojen vaa-

timusten perusteella kuin vuoden 1999 laissa eli

suunnittelutehtävän arkkitehtonisten, toiminnallisten ja teknisten

vaatimusten, rakennuksen ja tilojen käyttötarkoituksen, rakennuksen

terveellisyyteen ja energiatehokkuuteen liittyvien sekä rakennusfysi-

kaalisten ominaisuuksien, rakennuksen koon, rakennussuojelun

sekä kuormitusten ja palokuormien, suunnittelu-, laskenta- ja mitoi-

tusmenetelmien, kantavien rakenteiden vaativuuden ja ympäristöstä

ja rakennuspaikasta aiheutuvien vaatimusten perusteella. (Laki

maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, 2014, 120 d §).

Lisäksi uutena asetuksena tuli suunnittelutehtävien tarkempi määrittely valtioneu-

voston asetuksessa rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien mää-

räytymisestä (214/2015).

Laissa maankäytön ja rakennuslain muuttamisesta (2014, 120 e §) määritetään

rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimuksista samoin

kuin vuoden 1999 maankäyttö- ja rakennuslaissa:

Rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimuk-

sena poikkeuksellisen vaativassa suunnittelutehtävässä on kysei-

seen suunnittelutehtävään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan

alalla suoritettu ylempi korkeakoulututkinto sekä vähintään kuuden

vuoden kokemus vaativista suunnittelutehtävistä.

Vastaavasti vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan työnjohtotehtä-

vissä toimiville määritetyt kelpoisuusvaatimukset lain osalta eivät ole muuttuneet
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vuoden 1999 maankäyttö- ja rakennuslaista. (Laki maankäyttö- ja rakennuslain

muuttamisesta, 2014, 122 c §).

Varsinaiset muutokset näkyvät ympäristöministeriön ohjeessa rakennusten

suunnittelijoiden kelpoisuudesta (YM2/601/2015). Entinen jaottelu AA, A, B ja C

-luokkiin on vaihtunut uudessa ohjeessa tehtävien vaativuuden mukaiseksi.

Suunnittelijoiden pätevyydet määritetään erikseen vähäisessä, tavanomaisessa,

vaativassa ja poikkeuksellisen vaativassa suunnittelutehtävässä keskeisillä ra-

kentamisen suunnittelualoilla. Ympäristöministeriön ohje jaottelee keskeisiksi ra-

kentamisen suunnittelualoiksi:

• kantavien rakenteiden suunnittelu,

• pohjarakenteiden suunnittelu,

• ilmanvaihtosuunnittelu,

• kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelu,

• rakennusfysikaalinen suunnittelu ja

• kosteusvaurion korjaussuunnittelu.

Ympäristöministeriön ohjeet eivät ole velvoittavia, vaan ne annetaan lain yhtenäi-

sen soveltamisen tueksi.

Esimerkiksi poikkeuksellisen vaativassa suunnittelutehtävässä kantavien raken-

teiden suunnittelijan pätevyydestä esitetään, että suunnittelija on:

Suorittanut rakennus- tai muun soveltuvan tekniikan alan diplomi-in-

sinöörin tutkinnon, insinööri (ylempi AMK) -tutkinnon, ja tutkintoon tai

sitä täydentäviin opintoihin on sisältynyt rakennetekniikkaan sekä ky-

seessä olevien rakenteiden suunnitteluun ja toimintaan liittyviä opin-

toja vähintään 45 op, joihin kuuluu seuraavien (tai vastaavien) alojen

opintosuorituksia:

• rakenteiden mekaniikka ja rakennesuunnittelu

• materiaali- ja valmistustekniikka ja materiaalimallit

• kyseisen rakennemateriaalin alla mainitut opinnot

sekä on hankkinut kuuden vuoden kokemuksen vaativista kantavien

rakenteiden suunnittelutehtävistä, joihin sisältyy myös kyseessä ole-

vien kantavien rakenteiden suunnittelutehtäviä;
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kokemus voi sisältää sekä avustamista vaativissa ja poikkeukselli-

sen vaativissa suunnittelutehtävissä että toimimista vastuullisena

suunnittelijana vaativissa suunnittelutehtävissä;

korjaus- ja muutostyön suunnittelijalla edellä mainitusta kokemuk-

sesta on vähintään kolme vuotta korjaus- tai muutostöiden suunnit-

telutehtävistä.

Kokemus on hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen.

(Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuu-

desta, YM2/601/2015, s. 5-6.)

Ohjeessa (YM2/601/2015) otetaan kantaa myös kunkin vaativuusluokan riittä-

vään osaamiseen asianomaisen suunnittelutehtävän osalta kuten esim. kanta-

vien rakenteiden suunnittelussa betoni-, teräs-, alumiini-, puu- ja liittorakenteisiin

sekä muurattuihin rakenteisiin.

Samassa ympäristöministeriön ohjeessa (YM2/601/2015) määritetään vastaa-

vasti myös suunnittelijan pätevyydet pohjarakenteiden, ilmanvaihto-, kiinteistön

vesi- ja viemärilaitteiston, rakennusfysikaalisen sekä kosteusvaurion korjaus-

suunnittelun osalta.

Rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuu-

desta määritetään puolestaan Ympäristöministeriön ohjeessa YM4/601/2015.

Myös työnjohtotehtävät jaetaan vähäiseen, tavanomaiseen, vaativaan ja poik-

keuksellisen vaativaan työnjohtotehtävään kuten rakennesuunnittelijan suunnit-

telutehtävät. Työnjohtotehtävissä ei edellytetä ylempää korkeakoulututkintoa,

mutta esim. poikkeuksellisen vaativassa työnjohtotehtävässä sanotaan seuraa-

vaa:

Suorittanut tehtävään soveltuvan rakentamisen tai tekniikan alan tut-

kinnon: rakennusmestari (AMK) -tutkinto, insinööri (AMK) -tutkinto
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taikka kyseiseen työnjohtotehtävään soveltuva aiempi rakennusinsi-

nöörin tutkinto, taikka muu korkeampi rakentamisen tai tekniikan

alan tutkinto ja tutkintoon tai sitä täydentäviin opintoihin on sisältynyt

riittävät kyseistä työnjohtotehtävää käsittelevät opintosuoritukset, joi-

den yhteismäärä yleensä vähintään 70 op,

sekä on hankkinut riittävän kokemuksen ja hyvän perehtyneisyyden

kyseisen alan vaativista työnjohtotehtävistä.

Korjaus- ja muutostyön poikkeuksellisen vaativassa työnjohtotehtä-

vässä edellytyksenä on, että on suorittanut opintoja myös korjausra-

kentamisesta ja että kokemus sisältää toimimista myös vaativien kor-

jaus- ja muutostöiden työnjohtajana.

Erityisalan työnjohtajiin sovelletaan yllä olevia työnjohtotehtävän tut-

kinto- ja kokemusvaatimuksia. Erityisalan työnjohtotehtävässä tarvi-

taan kyseisen työnjohtotehtävän edellyttämää kokemusta. Kun ky-

seessä on korjaus- ja muutostyö tai kosteusvauriokorjaus, tarvitaan

erityisesti näihin työnjohtotehtäviin soveltuvaa kokemusta. (Ympäris-

töministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuus-

luokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta, YM4/601/2015, s. 9.)

2.4 Merkitys työelämälle

Rakentamisen ylempään ammattikorkeakoulukoulutukseen aloituspaikat vaihte-

levat paikkakunnittain 10 – 30 välillä. Vuonna 2011 - 2012 rakentamisen koulu-

tusohjelmassa aloituspaikkoja on ollut valtakunnallisesti 98 ja vuonna 2013 aloi-

tuspaikkamäärä on kasvanut 142een. (Opetushallituksen tilastopalvelu Vipunen,

2016.) Rakentamisen koulutusohjelman koulutus aloitetaan isoimmilla paikka-

kunnilla vuosittain ja muilla paikkakunnilla noin joka toinen vuosi. Aloittavissa ryh-

missä opiskelijat ovat usein laajemmalta alueelta kuin ammattikorkeakoulu, jossa

koulutus järjestetään.



18

On sekä opiskelijan itsensä kuin opiskelijan edustaman yrityksen kannalta tär-

keää, että opinnot voidaan suorittaa joustavasti työn ohessa monimuoto-opin-

toina useamman ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Rakentamisen koulutusoh-

jelman opintojen lähitunnit järjestetään pääsääntöisesti iltaisin tai viikonloppuisin,

jotta opiskelijoiden olisi mahdollista osallistua opetukseen. Lisäksi opinnot järjes-

tetään monimuoto-opetuksena, jolloin itsenäisten opiskelutehtävien tukena hyö-

dynnetään lähi-, etä- ja verkko-opetusta. Opintojen merkityksellisyyden kannalta

on myös suotavaa, että työantaja tukee opiskelijaa opinnoissa niin työajallisesti

kuin mahdollistamalla opintojen etenemisen antamalla tehtäviä opintojen tueksi.

Rakentamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaa vuosittain noin

45 – 80 henkilöä. Ensimmäiset kuusi (6) rakentamisen ylemmän ammattikorkea-

koulututkinnon suorittanutta valmistuivat vuonna 2004. Siitä lähtien valmistunei-

den määrä on pikkuhiljaa kasvanut ja vuonna 2009 valmistuneiden määrä oli jo

47. Korkeimmillaan valmistuneiden määrä oli vuonna 2012, jolloin valmistuneita

oli 80. Rakentamisen koulutusohjelman tilastotiedot ovat vuoteen 2013 saata-

vissa koulutusohjelmatasolla. Vuodesta 2014 lähtien tiedot eivät ole enää vertai-

lukelpoisia, sillä tilastotietoja voi hakea koulutusnimiketasolla, mutta ei koulutus-

ohjelmatasolla. Vuodesta 2014 lähtien koulutusnimikkeenä on insinööri (ylempi

AMK), rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka, josta vuosina 2014 ja 2015 val-

mistuneita on ollut keskimäärin 253. Määrästä ei voida kuitenkaan saada luotet-

tavasti selville, ketkä ovat valmistuneet rakentamisen koulutusohjelmasta. (Ope-

tushallituksen tilastopalvelu Vipunen, 2016.)

Rakentamisen koulutusohjelman lisäksi rakennustekniikan opintoja voi sisältyä

muihin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin, kuten hyvinvointiteknologian,

teknologialiiketoiminnan, teknologiaosaamisen johtamisen tai talotekniikkaan

painottuviin koulutusohjelmiin. Tarkkoja tietoja ylemmän ammattikorkeakoulutut-

kinnon tasoisista rakennustekniikan opintoja opiskelleista ja valmistuneista ei ole

saatavissa koulutusohjelmien moninaisuudesta johtuen.

Työelämän kannalta on tärkeää huomioida, että ylempi ammattikorkeakoulutut-

kinto täyttää kelpoisuusvaatimuksen yhtäläisesti ylemmän korkeakoulututkinnon

kanssa, kun julkiseen virkaan tai tehtävään vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto
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(valtioneuvoston asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetun asetuk-

sen muuttamisesta, 426/2005, 10 §). Virkaa tai tehtävää hakiessa sekä korkea-

koulututkinnon että ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon omaavat hakijat ovat

tutkinnon osalta tasavertaisia hakutilanteessa.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on mahdollisuus myös hakeutua

tohtoriopintoihin, sillä yliopistolain mukaan tieteelliseen tai taiteelliseen jatkotut-

kintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suoritta-

nut:

1) soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon;

2) soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon taikka

3) soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa

maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Yliopisto voi kuitenkin edellyttää tieteelliseen tai taiteelliseen jatko-

tutkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi ottamansa henkilön suo-

rittavan tarvittavan määrän täydentäviä opintoja koulutuksessa tar-

vittavien valmiuksien saavuttamiseksi. (Yliopistolaki 558/2009, 37 §).

Vaikka ylempi ammattikorkeakoulututkinto on vakiinnuttanut asemansa tutkinto-

järjestelmässä, ei ylempi ammattikorkeakoulututkinto ole vielä työelämässä tun-

nettu. Tämä tulee esiin niin opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksessä ylempien

ammattikorkeakoulututkintojen asemasta työelämässä ja uudistuksen vaikutuk-

sesta koulutusjärjestelmään ja työelämään (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2012.

s. 19) kuin rakentamisen ylemmän ammattikorkeakoulun verkoston kehittämis-

hankkeen aikana tehdyssä insinööritoimistoille tehdyssä akatemiat-kyselyssä,

josta tarkemmin luvussa 3.
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3 KEHITTÄMISHANKKEEN YLEISKUVAUS
Timo Lehtoviita

3.1 Lähtökohta
Rakentamisen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa toteuttavat ammattikorkea-

koulut ovat yhdessä kartoittaneet rakentamisen ammattikorkeakouluntutkintojen

nykyistä tilannetta vuoden 2012 aikana. Mukana kartoitustyössä olivat Saimaan

ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkea-

koulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Oulun

ammattikorkeakoulu.  Kartoituksen tuloksena saatiin koottua eri ammattikorkea-

koulujen rakentamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteita, paino-

tuksia, sisältöjä ja toteutustapoja. Kartoituksen yhteenvetona voidaan todeta seu-

raavaa:

· Rakentamisen ylempään amk-tutkintoon tähtäävää koulutusta tuotetaan

yhdeksässä eri ammattikorkeakoulussa: Metropolia, Turun ammattikor-

keakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkea-

koulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Seinä-

joen ammattikorkeakoulu, Vaasan ammattikorkeakoulu ja Saimaan am-

matti-korkeakoulu.

· Eri paikkakunnilla on erilaiset sisällöt ja painotukset.

· Joissakin ohjelmissa erikoistutaan yhteen teemaan, joissakin ohjelmissa

on laaja-alainen tarjonta.

· Hakijamäärät ovat suurimmat Helsingissä ja Hämeenlinnassa.

· Koettiin tarvetta yhteistyölle, mm. yhteisiä opintojaksoja ja valinnaisten jak-

sojen tarjotin

· Eri paikkakunnilla koulutus käynnistetään useimmiten joka toinen vuosi.

· Opinnäytetyön osuus tutkinnossa on merkittävä, eli puolet koko tutkin-

nosta.

Taulukossa 3.1. on koottu keskeisiä sisältöjä ja perustietoja verkostossa muka-

naolevien ammattikorkeakoulujen Rakentamisen YAMK-ohjelmista vuoden 2013

tilanteen pohjalta.



21

Taulukko 3.1. Verkostossa mukana olevien ammattikorkeakoulujen rakentami-

sen YAMK-ohjelmien keskeiset sisällöt ja perustiedot vuonna 2013.

*AA-pätevyyden rakennesuunnittelun opinnot tarvittaessa

Kartoituksen yhteydessä tuli esille myös mm. seuraavia kehittämistarpeita ja toi-

veita yhteistyölle:

· Ylempi amk-tutkinto on saatava tunnetummaksi.

· Hakijamäärät suhteessa aloituspaikkoihin olisi saatava suuremmiksi.

· On tarvetta saada lisää opintojaksotarjontaa eri paikkakunnille esimerkiksi

rakennesuunnitteluun liittyviin opintoihin.

3.2 Tavoitteet

Rakentamisen ylemmän ammattikorkeakoulun verkostohankkeen päätavoit-

teena on valtakunnallisen yhteistyöverkoston avulla tuottaa entistä laadukkaampi

ja vetovoimaisempi rakentamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto, joka on to-

dellinen työelämälähtöinen ja täydentävä vaihtoehtoinen tutkinto yliopistojen

maisteriohjelmille. Tutkinnon tavoitteena on syventää rakennusinsinöörin osaa-

mista rakennusalan vaativissa asiantuntija-, johtamis- ja TKI-tehtävissä.

Hankkeelle asetettiin seuraavat osatavoitteet:

· Osaamispohjaisten opetussuunnitelmien jatkuva yhteinen kehittäminen

· Luodaan verkostomainen yhteistyöalusta, jossa voidaan tuottaa yhteisiä

etäopintojaksoja. Alustan osina on yhteinen verkkopohjainen oppi-

misalusta ja videoneuvotteluympäristö sekä sosiaalinen media soveltuvin

osin.

Hämeen amk Metropolia Saimaan amk Savonia Seinäjoen ja
Vaasan amk

Tampereen
amk

Turun amk

Talonrakennustekniikka x* x* x x x* *
Infrarakentaminen x x x
Rakennetekniikka x* x* * x x* *

Rakennustuotanto ja johta-
minen

x x x x x

Korjausrakentamiseen eri-
koistuminen

x x

Energiatehokkuuteen ja ra-
kennusfysiikkaan erikoistu-

minen

x x

Kiinteistönpito x
Nykyinen ryhmä ja sen

koko
Syksy 2012

(25)
Syksy 2012

(30)
Syksy 2013

(20)
Syksy 2012

(25)
Syksy 2013

(10+10)
Syksy 2013 Syksy 2012

ja syksy 2013
(10+10)

Seuraava aloittava ryhmä
ja sen koko

Syksy 2014
(30)

Syksy 2014
(30)

Syksy 2014
(15)

Syksy 2015
(25)

Syksy 2015
(10+10)

ei vielä tietoa Syksy 2014
(10)

Aloitus pääasiassa joka toi-
nen vuosi

x x x x x
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· Määritellään yhteiset pelisäännöt opiskelijan aiemman osaamisen tunnis-

tamiseksi. Erityisesti tutkitaan, miten yritysten sisäisiä koulutusohjelmia

voidaan tunnistaa osaksi YAMK-opintoja.

· Opinnäytetöiden laadun nostaminen ja kehittäminen osaksi rakennus-alan

TKI-toimintaa

· Opinnäytetöiden arvioinnin kehittäminen

· Opettajavaihdon kehittäminen

· Työelämäyhteyksien kehittäminen ammattikorkeakoulujen ja rakennus-

alan yritysten ja yhteisöjen välillä

· Kehitetään tutkintoa niin, että valmistuvat insinöörit voivat toimia yritysten

TKI-tehtävissä ja TK-hankkeissa.

· Hankkeen pohjalta luodaan pysyvä rakentamisen YAMK-verkosto.

3.3 Keskeiset toimenpiteet ja tulokset

Hankkeessa toteutettiin seuraavat toimenpiteet:

· insinööritoimistojen akatemiat-selvitys

· keskeisten opintojaksojen kehittäminen mahdollisiksi yhteisiksi opinnoiksi

ja niiden opetussuunnitelmien kehittäminen

· kehittämisseminaari

· verkkoluennot

· uudenlaiset työskentelytavat

· opettajavaihdot

· loppuraportti.

Toimenpiteitä käydään seuraavaksi tarkemmin läpi. Keskeisten opintojaksojen

kehittämisestä on erillinen luku 5, jossa jokaisen opintokokonaisuuden osalta on

tehty katsaus kyseisten opintojen tarpeeseen ja osaamisvaatimuksiin, yhtenä

lähtökohtana uudistettu maankäyttö- ja rakennuslaki. Lisäksi keskeisten opinto-

jaksojen kehittämisessä on tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon

esitietovaatimukset, osaamistavoitteet /vaatimukset, keskeinen sisältö, työkoke-

musvaatimukset, liityntä muihin opintoihin, oppimateriaalit ja opintojen toteutus-

mahdollisuudet kuten etäopetus. Varsinaiset opintojaksokuvaukset ovat liitteinä.
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Insinööritoimistojen akatemiat-selvitys

Hankkeen alkuvaiheessa tehtiin Insinööritoimistojen akatemiat -selvitys haastat-

telujen avulla. Haastattelututkimuksella haluttiin selvittää erityisesti rakennesuun-

nitteluun suuntautuvien opiskelijoiden ja heidän työnantajiensa tarpeita. Haastat-

telujen tavoitteena oli:

· Kartoittaa isojen suunnittelutoimistojen omaa koulutustoimintaa ja sen lin-

kittymistä jatkotutkintoihin.

· Selvittää suunnittelutoimistojen henkilökunnan kiinnostusta YAMK-tutkin-

toon.

· Selvittää isojen suunnittelutoimistojen odotuksia YAMK-tutkinnolta.

Selvitykseen osallistui kolme lähinnä rakennesuunnitteluun osallistunutta insi-

nööritoimistoa, joilla oli oman osaamisen lisäämisen tueksi perustettu oma ”aka-

temia”. Haastattelut tehtiin helmikuussa 2014. Selvityksen päätulokset olivat seu-

raavat:

· YAMK-koulutuksessa pitää tarjota opetuspaketteja liittyen suunnittelijoi-

den pätevyyksiin, maankäyttö- ja rakennuslain uudistukset on otettava

huomioon opintojaksojen toteutuksessa

· Rakennetekniikan YAMK-opinnoissa pitää keskittyä teoreettisten perus-

asioiden opiskeluun.

· YAMK-opinnoissa pitäisi kyetä myös erikoistumaan esimerkiksi betonira-

kenteisiin ja rakennusfysiikkaan.

· Olisi hyvä, jos valtakunnan tasolla resursseja keskitetään niin, että tiettyyn

alaan erikoistuneet opettajat voisivat palvella entistä laajemmin opiskeli-

joita.

· YAMK-tutkinto tunnetaan edelleen huonosti, tarvitaan lisää markkinointia

tunnettuuden lisäämiseksi.

· YAMK-yhteistyötä eri ammattikorkeakoulujen välillä kannattaisi viedä

mahdollisimman pitkälle, jopa niin, että Suomessa olisi vaan yksi rakenta-

misen YAMK-ohjelma, joka on tarjolla eri paikkakunnilla.

Selvityksen perusteella insinööritoimistoilla on selvää kiinnostusta rakentamisen

YAMK-koulutukseen oman insinöörikuntansa osaamisen kehittämiseksi.
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Kehittämisseminaari

Hankkeen aikana järjestettiin kehittämisseminaari, johon kutsuttiin hankkeessa

mukana olleiden ammattikorkeakoulujen edustajien lisäksi rakennusalan järjes-

töjen edustajia sekä yritysten edustajia. Seminaariin saatiin seuraavien tahojen

edustajat: SKOL, RIL, RKL ja FISE Oy.

Seminaarissa käytiin läpi rakentamisen ylemmän ammattikorkeakoulukoulutuk-

sen nykytilanne Suomessa ja keskusteltiin rakentamisen YAMK-tutkinnon roo-

lista ja tulevaisuudesta rakennusalan koulutuskentässä. Seminaarissa tulivat

esille mm. seuraavat näkökulmat ja kannanotot:

· Aiemmin moni alan toimija on suhtautunut rakennusalan YAMK-tutkintoon

ja sen tarpeellisuuteen epäilevästi, mutta nykyään tutkinto koetaan tar-

peellisena DI-tutkinnon rinnalla vaihtoehtoisena työelämää palvelevana

jatkotutkintona.

· Edelleen rakentamisen YAMK-tutkinto on monelle liian tuntematon ja siksi

toivottiin sen parempaa markkinointia.

· Insinööritoimistoilla on YAMK-tutkinnolle odotuksia ja kysyntää nimen-

omaan suunnitteluosaamisen kehittämisessä, koska yliopistojen koulutus

saattaa jatkossa suuntautua vähemmän suunnittelijakoulutukseen.

· Näköpiirissä oleva kehitys yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisen

yhteistyön tiivistämiseksi koettiin periaatteessa myönteisenä, mutta sa-

malla on korostettava yliopistotutkinnon ja YAMK-tutkinnon erilaisuutta.

· Tulevaisuudessa voi olla mahdollista myös rakennusmestareiden ja ra-

kennusarkkitehtien omat YAMK-tutkinnot, mutta tällä hetkellä asia ei ole

ajankohtainen.

· Suomenkielinen YAMK-lyhenne koettiin huonona, englanninkielinen termi

Master of Engineering koettiin hyvänä terminä kuvaamaan tutkintoa.

· Rakentamisen YAMK-opinnot voisivat vastata myös geoalaa uhkaavaan

suunnittelijapulaan.
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Verkkoluennot

Rakentamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kehittämisverkosto ja Ra-

kennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO järjestivät yhdessä Rakennuster-

veys ja sisäympäristö verkko-opintojakson helmi-huhtikuussa 2015. Siihen liitty-

vät luennot toteutettiin ammattikorkeakoulujen ja rakennusteollisuuden koulutus-

keskus RATEKOn välisinä verkkoluentoina, joita seurattiin samaan aikaan useilla

eri paikkakunnilla. YAMK-kehittämisverkoston jäsenistä olivat mukana Hämeen

ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu,

Savonia ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Turun ammat-

tikorkeakoulu. Vastuullisena vetäjänä luentojen etätoteutuksessa toimi Saimaan

ammattikorkeakoulu. Luentojen alustana käytettiin Adobe Connect Pro-järjestel-

mää.

Kohderyhmänä olivat rakennusalan ammattilaiset ja opiskelijat sekä muut tahot,

jotka tarvitsevat perustietämystä rakennusterveydestä ja sisäympäristöstä

omissa työtehtävissään. Osallistujilta edellytettiin riittävää sisällön hallintaa ra-

kennustekniikasta, rakennusfysiikasta sekä korjausrakentamisesta.

Ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijat sisällyttivät opintojakson vapaasti va-

littaviin opintoihin. Erityisesti jakso sopi rakentamisen ylemmän ammattikorkea-

koulututkinnon opiskelijoille. Saimaan ammattikorkeakoulussa Rakennus-ter-

veys-ja sisäympäristö verkko-opintojakso toteutettiin avoimen ammattikorkea-

koulun jaksona, jonka laajuus on 3 op. Tarvittava oppimateriaalijakelu ja itsenäi-

set oppimistehtävät toteutettiin Moodle-oppimisalustan avulla.

Luentojen perusidea oli, että saatiin kerralla koulutettua ajankohtaista aihekoko-

naisuutta mahdollisimman laajasti ympäri Suomea käyttämällä kouluttajina valta-

kunnan tason asiantuntijoita. Aihepiirit oli valittu niin, että ne palvelivat rakennus-

alan toimijoita eri tehtävissä. Erityisesti haluttiin parantaa rakennusalan kiinteis-

tönomistajien ja tilaajien tietotaitoa rakennusterveysasioissa.

Verkkoluennot todettiin toimivana tapana opiskella erityisteemoja, joissa koulut-

tajina tarvittiin erityisasiantuntijoita. Käytännön järjestelyt onnistuivat hyvin, tosin
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ensimmäisissä luennoissa oli jonkin verran ongelmia käytetyn järjestelmän ää-

niyhteyksissä.

Vastaava luentosarja toteutettiin uudelleen kevätlukukaudella 2016. Tällöin vas-

tuullisena vetäjänä toimi Savonia-ammattikorkeakoulu. Luennot olivat osa Savo-

nia-ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteisesti järjestä-

mää YAMK-tutkinto-opintoihin kuuluvaa 5 op:n laajuista Rakennusterveys ja si-

säympäristö -jaksoa. Lisäksi luentoja seurasivat Saimaan ammattikorkeakoulun,

Hämeen ammattikorkeakoulun sekä RATEKOn opiskelijat, joiden osalta luennot

sisällytettiin osaksi heidän omia opintojaksoja.

Molempia luentosarjojen yksittäisellä luentokerralla oli mukana keskimäärin 60 -

80 opiskelijaa.

Uudenlaiset työskentelytavat

Koska kaikki verkostohankkeeseen osallistuneet olivat eri puolilta Suomea, oli

luontevaa, että hankkeen kokoukset järjestettiin lähes yksinomaan etäkokouk-

sina. Verkkokokousjärjestelmänä oli Adobe Connect Pro, johon hankkeen pu-

heenjohtaja järjesti istunnon muille osallistujille. Verkkokokoukset toimivat lähes

poikkeuksetta hyvin muutamaa kertaa lukuun ottamatta. Poikkeustilanteissa on-

gelmana oli äänen kuuluvuus vastaanottavasta päästä. Yleensä chat-toiminto

toimi aina, jolloin kaikki saivat sanottavansa muille tiedoksi, vaikkei ääniyhteyttä

vastaanottavasta päästä ollutkaan. Tiedostojen jakaminen Adobessa onnistui

niin istunnon järjestäjältä kuin niiltä, joille istunnon järjestäjä jakoi oikeudet tiedos-

tojen näyttöön. Ongelmallisinta oli löytää yhteinen kaikille sopiva kokousaika. Ai-

kataulullisten ongelmien takia kokoukset pidettiin vaihtelevin kokoonpanoin. Ko-

kousmuistioiden avulla kokouksessa käsitellyt asiat jaettiin poissaolleille.

Alun perin työskentelyalustana oli Moodle, jonne kerättiin hankkeessa kootut ma-

teriaalit mm. muistiot kokouksista ja YAMK-hankkeen kehittämiseen liittyvät ma-

teriaalit. Koska Moodlessa yhteisen tiedoston työstäminen ei onnistu vaivatto-

masti ja reaaliaikaisesti, etsittiin uusia vaihtoehtoja yhteisten tiedostojen käsitte-

lyä varten. Loppuraporttia varten perustettiin Saimaan ammattikorkeakoulun
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SharePointin OneDriveen työskentelytila. OneDrive-työskentelytilassa loppura-

porttia jokainen kirjoittaja pääsi työstämään omalta tietokoneeltaan reaaliaikai-

sesti ja näkemään myös muiden tekemät muutokset tai korjaukset. Lisäksi työs-

kentelytilaan pystyi viemään myös muita tarpeellisia materiaaleja muiden osallis-

tujien tiedoksi ja käyttöön. Loppuajasta käytössä oli sekä Moodle, jossa säilytet-

tiin edelleen muistiot ja muut materiaalit, että OneDrive, jossa työstettiin loppura-

porttia. Mikäli osanottajilla oli hankaluuksia kirjautua OneDriveen, toimitettiin lop-

puraportti tekstitiedostona sähköpostitse heille. Vastaavasti he kirjoitettuaan

oman osuutensa, palauttivat sen tekstitiedostona takaisin, josta tekstit siirrettiin

OneDriveen muiden nähtäväksi. Hallinnoijan näkökulmasta valitut ratkaisut olivat

melko toimivia. Jatkossa pilvipalveluiden tarjoamaan työskentelytilaa kannattaa

hyödyntää enemmän ja korostaa käytön hyötyjä kaikille osapuolille, jotta kaikilla

on yhteinen motivaatio pilvipalvelujen käyttöön.

Opettajavaihdot

Projektin aikana toteutettiin muutamia opettajavaihtoja tapauksissa, joissa ver-

koston ammattikorkeakoulun opetustarjonnassa olevaan opintojaksoon ei ollut

käytettävissä opettajaa omasta henkilöstöstä. Näitä jaksoja olivat tietomallintami-

seen liittyviä opintojaksoja sekä rakenteiden mekaniikan opintojakso. Opettaja-

vaihdon toteutuminen eteni vaiheittain seuraavasti:

1. Verkoston kuuluva ammattikorkeakoulu totesi opettajatarpeen yksittäi-

seen opintojaksoon.

2. Ammattikorkeakoulun YAMK-koulutuksesta vastaava otti suoraan yh-

teyttä sopivaan opettajaan, jonka osaamisprofiili oli sopiva kyseiseen

tarpeeseen. Sopiva opettaja löydettiin sähköpostitiedustelujen avulla.

3. Ammattikorkeakoulu esitti opettajalle opintojaksokuvauksen, jonka yk-

sityiskohtaista sisältöä vielä tarkennettiin yhdessä.

4. Ammattikorkeakoulu teki tuntiopettajasopimuksen opettajan kanssa ja

sopi opetuksen käytännön järjestelyistä.

5. Opettaja toteutti opintojakson ja teki opiskelija-arvioinnit.

6. Opettaja toimitti arviointitulokset ammattikorkeakoulun YAMK-koulu-

tuksesta vastaavalle, joka toimitti tulokset opintosuoritusrekisteriin.
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Tietomallintamisen kahdessa jaksossa opettaja käytti paikallisen ammattikorkea-

koulun omaa Moodle-alustaa sekä tuntien pidossa osittain Adobe Connect Pro -

järjestelmää. Pääosa tunneista pidettiin lähitunteina paikallisessa ammattikor-

keakoulussa. Yhdessä tietomallintamisen jaksossa pidettiin vain lähitunteja pai-

kallisessa ammattikorkeakoulussa. Kaikissa tietomallintamisen jaksoissa osan

tunneista piti paikallinen opettaja. Tietomallintamisen jaksoissa opiskelijat tekivät

myös harjoitustyön. Rakenteiden mekaniikan jaksossa opettaja piti kaikki tunnit

lähitunteina paikallisessa ammattikorkeakoulussa. Kaikissa jaksoissa järjestettiin

erilliset tentit, joiden käytännön järjestelyistä vastasi paikallinen ammattikorkea-

koulu.

Toteutetut opettajavaihdot onnistuivat hyvin. Lisätyötä kaikille osapuolille syntyi

jonkin verran siitä, että toteutustavat ja hallinnon käytännöt ammattikorkeakou-

luissa ovat erilaiset. Jatkossa etäopetusmenetelmiä kannattaa ottaa huomatta-

vasti enemmän käyttöön.
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4 RAKENTAMISEN YLEMMÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUT-
KINNON NYKYTOTEUTUKSET ERI AMMATTIKORKEAKOU-
LUISSA

4.1 Hämeen ammattikorkeakoulu

Seppo Aalto

Hämeen ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakouluopintojen rakenne

on moduulipohjainen. Opiskelija voi valita omaa ammattialaansa parhaiten tuke-

vat opintomoduulit ja täydentää henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa projek-

titöillä, joiden aiheet tulevat opiskelijan omasta työyhteisöstä.

Opetustarjonnassa ovat seuraavat 10 opintopisteen laajuiset moduulit: rakenta-

mistalous, rakennustekniikka, ympäristö- ja yhdyskuntatekniikka, teräsbetonira-

kenteiden suunnittelu sekä teräsrakenteiden suunnittelu (Kuva 4.1.).

Rakentamistalouden moduulissa opiskelija syventää ymmärrystään toimintaym-

päristönsä strategisesta johtamisesta ja sen taloudesta sekä rakennushankkeen

toteutuksen asiakaskeskeisistä toimintamalleista.

Rakennustekniikan moduuli syventää opiskelijan ymmärrystä rakennusten, ra-

kenteiden ja rakennusmateriaalien lämpö- ja kosteusteknisestä toiminasta sekä

tietomallipohjaisen suunnittelun tarjoamista mahdollisuuksista rakennesuunnitte-

lussa ja tietomallista saatavan tiedon hyödyntämismahdollisuuksista rakennutta-

misen ja tuotannon näkökulmista.

Ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan moduulissa opiskelija syventää ymmärrystään

pilaantuneiden maa-alueiden käsittelystä, eristysrakenteista ja mineraalisten si-

vutuotteiden käytöstä maarakentamisessa sekä vesi- ja viemäriverkostojen suun-

nittelu- ja saneerausprojekteihin liittyvistä teknisistä kysymyksistä.

Teräsbetoni- ja teräsrakenteiden suunnittelu -moduulien tavoitteena on saavuttaa

valmius hakea ylintä suunnittelijavaativuusluokkaa.
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Kuva 4.1. Hämeen ammattikorkeakoulun rakentamisen ylemmän amk-tutkinnon

opintojen rakenne.

4.2 Metropolia Ammattikorkeakoulu

Hannu Hakkarainen

Metropolia Ammattikorkeakoulun rakennustekniikan YAMK-opintojen syventä-

vänä teemana on ollut korjausrakentaminen vuodesta 2008 lähtien. YAMK-oh-

jelma on toteutettu joka toinen vuosi alkaen syksyisin. Yhteensä toteutuksia on

ollut neljä kertaa. Opetussuunnitelma on pysynyt kutakuinkin samana kaikkina

näinä vuosina. Valmistuneita on kaikkiaan 45 opiskelijaa (joulukuu 2015). Taulu-

kossa 4.2. näkyy hyväksyttyjen ja aloittaneiden opiskelijoiden kokonaismäärä eri

vuosina. Kahden viimeisimmän ryhmän kohdalla opiskeluaikaa on vuonna 2012

aloittaneilla heinäkuun 2016 loppuun ja 2014 aloittaneilla heinäkuun 2018 lop-

puun asti.



31

Taulukko 4.2. Metropolian rakennustekniikan korjausrakentaminen YAMK:n aloi-

tusvuodet ja aloittaneiden opiskelijoiden lukumäärä.

Vuosi Aloittaneiden
lukumäärä

Valmistuneiden
lukumäärä

2008 19 11

2010 20 17

2012 35 14

2014 37 3

Rakennustekniikan korjausrakentamisen YAMK alkaa seuraavan kerran syksyllä

2016 ja aloituspaikkoja on 20. Samaan aikaan alkaa myös rakennetekniikan

YAMK-ohjelma ja siinäkin on aloituspaikkoja 20. Kahdella YAMK-ohjelmalla pyri-

tään vastaamaan työelämän toiveisiin kouluttaa osaajia niin korjausrakentamisen

kuin rakennesuunnittelun alalle. Etenkin muuttuneet pätevyysvaatimukset ovat

ohjanneet aloittamaan rakennetekniikan YAMK-ohjelma samaan aikaan. Myös

yhteisten opintojaksojen järjestämisestä katsotaan saatavan etuja. Lopulliset

opetussuunnitelmat ovat valmiina helmikuun 2016 alussa. Tässä esityksessä jat-

kossa kuvataan korjausrakentamisen YAMK-ohjelman opetussuunnitelman syk-

syn 2016 luonnosversiota. Opintojaksokuvaukset löytyvät liitteistä 3 – 10.

Korjausrakentamisen osuus talonrakentamisen arvosta on jo yli puolet. Etenkin

lähiöiden julkisivukorjaukset, hissien rakentaminen ja linjasaneeraukset lisäävät

vielä korjausrakentamisen osuutta tulevaisuudessa. Muita tärkeitä korjausraken-

tamisen aihealueita ovat rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen, kosteus-

ja homevaurioiden korjaaminen, sisäilmaongelmien ratkaiseminen ja energiate-

hokkuuden parantaminen. Kiinteistöjen laadullisen tason parantaminen ja arvon

säilyttäminen ovat tärkeää Suomen kansantalouden kannalta.
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Metropolian korjausrakentamisen YAMK-koulutuksessa tärkeitä painopisteitä

ovat vanhat rakennukset, niiden rakenteet ja materiaalit, rakennusfysiikka, kor-

jausrakentamisen menetelmät ja tuotantotekniikka sekä projektinhallinta ja tieto-

mallinnus. 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö liittyy kiinteästi esim. yrityksen

kehityshankkeisiin ja opiskelijan omiin työtehtäviin.

Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja opiskelu on mahdollista suorittaa

työn ohessa. Lähiopetusjaksoja on noin 2-3 kertaa kuukaudessa torstaisin ja per-

jantaisin päivällä. Opintojen rakenne on esitetty kuvassa 4.2.

Kuva 4.2. Korjausrakentamisen YAMK OPS-luonnos syksylle 2016.

4.3 Oulun ammattikorkeakoulu

Jyrki Röpelinen

Oulun ammattikorkeakoulussa on tällä hetkellä (lukuvuosi 2015–2016) yksi ylem-

män tutkinnon tutkinto-ohjelma koko tekniikan alalla. Ohjelman nimi on Teknolo-

gialiiketoiminnan tutkinto-ohjelma. Se on tarkoitettu kaikille tekniikan alan ylem-

män tutkinnon opiskelijoille. Opinto-ohjelma sisältää 30 opintotopistettä pakollisia
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johtamiseen, yrittämiseen ja yritystalouteen liittyviä opintojaksoja. Vapaasti valit-

taviin opintoihin (15 op) on opintosuunnitelmassa esitetty valikoima, joka sisältää

tuotekehityksen, johtamisen, ja markkinoinnin opintoja. Vapaasti valittavat opin-

not voi valita myös opiskelijan omalta substanssialalta.

Tutkinto-ohjelman voi katsoa palvelevan hyvin rakennustuotannon koulutuksen

tarpeita, mutta rakennesuunnittelun koulutukseen järjestely ei ole paras mahdol-

linen. Rakennesuunnittelun opintoja voi kuitenkin sisällyttää 15 opintopistettä va-

paasti valittaviin opintoihin ja opinnäytetyön voi tehdä rakennesuunnittelun alalta.

Rakennesuunnittelija (insinööri-AMK-tutkinnon suorittanut) voi täydentää teo-

riaopintonsa poikkeuksellisen vaativan luokan mukaisiksi tälläkin tutkinto-ohjel-

malla. Syksyllä 2015 tutkinto-ohjelmassa aloitti 41 opiskelijaa.

Opintosuunnitelma on esitetty verkkosivulla:

http://www.oamk.fi/opinto-opas/ylemmat/

4.4 Saimaan ammattikorkeakoulu

Timo Lehtoviita

Saimaan ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakouluopintojen päätee-

mana on rakentamisen kokonaisprosessien hallinta. Opinnot on suunniteltu niin,

että ne soveltuvat sekä talonrakennusalan että infrarakentamisen ammattilai-

selle. Viime vuosina rakennesuunnittelijoiden osuus on kasvanut selvästi. Osal-

listujat ovat pääosin Itä-ja Etelä-Suomesta.

Opinnot jakautuvat kolmeen osioon seuraavasti:

· yhteiset opinnot, jotka painottuvat rakentamisen kokonaisprosessien hal-
lintaan

· valinnaiset opinnot, jotka syventävät johtamisen tai teknisen osaamisen
tietoja

· opinnäytetyö, joka on työelämälähtöinen kehittämishanke.

Opintojen rakenne ja tarjolla olevat opintojaksot on kuvattu tarkemmin kuvassa
4.3.
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Kuva 4.3. Saimaan ammattikorkeakoulun rakentamisen ylemmän amk-tutkinnon

opintojen rakenne.

Yhteiset opinnot koostuvat tutkimus- ja kehittämismenetelmätaitojen opinnoista,

kokonaisprosessien hallinnasta, tietomallinnuksesta sekä rakentamisen koko-

naisprosessien opintoihin liittyvästä henkilökohtaisesta seminaarityöstä.

Valinnaisten opintojen johtamisen ja yrittämiseen syventäviin opintoihin liittyviä

opintojaksoja ovat olleet:

· Rakennusalan sopimukset

· Johtamisen

· Liiketoimintasuunnitelman laatiminen

Valinnaisten opintojen teknisen osaamisen syventäviä opintoja ovat olleet:

· Betonielementtirakenteet

· Jännebetonirakenteet

· Rakennusfysikaalinen suunnittelu

· Vaativat pohjarakenteet
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· Rakenteiden dynamiikka

· Rakenteiden mekaniikan erikoisjakso

· Rakennusterveys ja sisäympäristö

Valinnaisten opintojaksojen opintojakson laajuudet vaihtelevat välillä 3-5 op. Tek-

nisen osaamisen opinnoista pääosa on tähdännyt rakennesuunnittelijoiden päte-

vyyksien parantamiseen ja siksi niiden lähtökohtana on, että opiskelijalla on ra-

kennesuunnittelukokemusta.

Opetusmenetelminä ovat lähitunnit, videoneuvottelujärjestelmän kautta välitetyt

etätunnit sekä erilaiset itseopiskelutehtävät. Lähi- ja etätuntien sisältöjen lisäksi

tenttivaatimuksina ovat olleet laajat kirjallisuusaineistot.

Valinnaisten opintojen osalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen

opiskelusuunnitelma, johon voi sisällyttää myös sopivia opintoja yliopistojen tar-

jonnasta. Aiemman osaamisen tunnistamisen periaatteiden mukaisesti valinnai-

siin opintoihin voi sisällyttää myös muita rakennusalalla tarjolla olevia opintoja,

mutta niiden hyväksyminen edellyttää sovittuja lisänäyttöjä. Tyypillisiä osaamisen

tunnistamisen kautta hyväksyttyjä opintoja ovat olleet rakennuttamisen pätevyys-

kurssien opinnot.

Rakentamisen ylemmän ammattikorkeakouluntutkinnon sisäänotto on toteutettu

tähän mennessä vuosina 2008, 2010, 2012, 2013 ja 2014. Ryhmän aloituspaik-

kamäärä on vaihdellut välillä 10–20. Uusin ryhmä aloittaa syksyllä 2016.

4.5 Savonia-ammattikorkeakoulu

Markku Rusi

Savonia-ammattikorkeakoulussa toimii rehtorin nimittämä ylemmän tutkinnon

ryhmä. Ryhmässä on edustus jokaisesta ylemmästä tutkinto-ohjelmasta. Ylem-

män tutkinnon ryhmä koordinoi ja kehittää ylempien AMK-tutkintojen rakenteita,

sisältöjä ja yhteisiä toimintatapoja. Ylemmän tutkinnon ryhmän tehtävinä on ke-
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hittää ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon koulutusohjelmia viitekehys 7 mu-

kaisina tutkintoina, luoda Savonian yhteisiä YAMK-toimintamalleja ja dokument-

teja, osallistua valtakunnalliseen YAMK-kehittämisverkosto -kehittämishankkee-

seen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tunnettavuuden, laadun ja työelä-

mäläheisyyden kehittämiseksi. Kehittämistoiminnan kokonaistavoitteena on

ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon profiilin kirkastaminen. Ryhmä tekee yh-

teistyötä Karelia-ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun

YAMK-kehittämisryhmien kanssa.

Rakentamisen tutkinto-ohjelman rakenne on seuraava:

· alakohtaiset ammatilliset opinnot (20 op)

· valinnaiset opinnot Savonian yhteisten YAMK-opintojen tarjonnasta (10

op)

· opinnäytetyö (30 op)

Yhteisten YAMK-opintojen tarjonnassa on monialaisia tutkimus- ja kehittämistoi-

mintaan, asiantuntija-organisaation johtamiseen ja toiminnan kehittämiseen liitty-

viä opintojaksoja. Yhteisten opintojen opetuskieliä ovat suomi ja englanti. Kan-

sainvälistymisosaamista vahvistetaan opinnoissa monin tavoin. Henkilökohtai-

seen opiskelusuunnitelmaan on sisällytettävä vähintään 5 opintopistettä vieras-

kielistä opetusta, joka on muuta kuin kieliopintoja. Tutkinto-ohjelman opintojak-

sojen laajuudet ovat 5 op.

Alakohtaiset opinnot koostuvat syksyllä 2015 alkaneessa tutkinto-ohjelmassa

seuraavista opintojaksoista: FEM, betonielementtirakenteet ja jännebetoniraken-

teet, rakennusfysiikka sekä rakennusterveys ja sisäympäristö. Sisällön painopis-

teitä aikaisemmissa toteutuksissa ovat olleet rakennetekniikka ja sisäympäristö

(2007), talonrakennustuotanto (2009) sekä rakennusfysiikka, energiatehokkuus

ja korjausrakentaminen (2012) (Taulukko 4.5.).
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Taulukko 4.5. Savonia-ammattikorkeakoulun rakentamisen koulutusohjelman

opetussuunnitelma vuonna 2015.

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU
Rakentamisen tutkinto-ohjelma 2015

Alakohtaiset ammatilliset opinnot
EJR1400 Rakennusterveys ja sisäympäristö 5
EJR1410 Rakennusfysiikan erikoisjakso 5
EJR1430 Finite Element Method, FEM 5

EJR1420 tai/ja
EJR1440

Betonielementtirakenteet ja jänne-beto-
nirakenteet tai/ja Puurakenteiden suun-
nittelun erikoisjakso 5

Valinnaiset opinnot
Savonian yhteiset YAMK-opinnot 5
Edellisestä 1 vieraskielinen opintojakso 5

SAVYONT Opinnäytetyö 30

Opintopisteet yhteensä 60

Tutkinto-ohjelman sisäänotto on 2 – 3 vuoden välein. Viimeisin aloitus on ollut

syksyllä 2015. Koulutuksen aloitti 27 opiskelijaa. Opiskelijat tulevat pääasiassa

Pohjois-Savosta, Pohjois-Karjalasta ja Keski-Suomesta.

4.6 Seinäjoen ja Vaasan ammattikorkeakoulut

Pauli Huhtamäki & Martti Laaja

Seinäjoen ja Vaasan ammattikorkeakoulujen yhteistyönä järjestämän rakentami-

sen tutkinto-ohjelman tavoitteena on kehittää työelämässä olevien insinöörien

valmiuksia talonrakennusalan vaativiin suunnittelu- ja tuotantotehtäviin. Tutkin-

non suorittaneiden odotetaan ottavan työpaikoillaan aktiivista roolia yritysten ja

julkisten työyhteisöjen toiminnan kehittäjinä.

Rakentamisen koulutusohjelman opetussuunnitelman pääosat ovat:

· yhteiset ammatilliset opinnot (10 op)
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· rakennetekniikan tai tuotantotekniikan valinnaiset ammatilliset opinnot
(20 op)

· opinnäytetyö (30 op). (Kuva 4.6.)

Kuva 4.6. Seinäjoen ja Vaasan ammattikorkeakoulujen yhteinen opetussuunni-
telma.

Yhteisten ammatillisten opintojen sisältönä on tutkimusmenetelmien ja kehittä-

mistoiminnan, johtamisen sekä rakennusfysiikan aihealueita.

Valinnaisina ammattiopintoina tarjotaan rakennesuunnittelijoille poikkeuksellisen

vaativiin suunnittelutehtäviin vaadittavia opintoja tai vaihtoehtoisesti tuotantotek-

niikan opintoja rakentamisen liiketoimintaosaamisesta, projektinhallinnan, tieto-
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mallinnuksen ja rakennuttamisen teemoista. Opinnäytetyön aiheet pyritään liittä-

mään opiskelijoiden työorganisaatioissa käytännön kehittämis- ja suunnitteluteh-

täviin.

Seinäjoen ja Vaasan ammattikorkeakoulujen ensimmäinen yhteinen opintoryhmä

aloitti syksyllä 2013 ja toinen 2015. Monimuotototeutuksessa kontaktijaksoja jär-

jestetään sekä Seinäjoella että Vaasassa. Yhteistyön avulla voidaan opetusre-

sursseja käyttää ohjelman kannalta tehokkaasti ja ammattikorkeakoulujen kan-

nalta joustavasti. Ryhmän tavoitekoko on 20 opiskelijaa. Tutkinto-ohjelman si-

säänotto on kahden vuoden välein. Rakentamisen koulutus siirtyy Seinäjoen am-

mattikorkeakoulun vastuulle vuonna 2017 ja opetussuunnitelmien uudistaminen

aloitetaan syksyllä 2016.

4.7 Tampereen ammattikorkeakoulu
Jouko Lähteenmäki

Tampereen ammattikorkeakoulun ylemmät AMK-tutkinnot ovat hallinnollisesti

koulutuksesta ja tutkimuksesta vastaavan vararehtorin alaisuudessa. Tutkintoja

koordinoi kaikille aloille nimetty yhteinen ylempien amk-koulutuksien koulutus-

päällikkö.  Koulutus niveltyy usean eri AMK-perustutkinnon päälle tehdyistä ylem-

män tutkinnoista. Opetussuunnitelmatyön uudistamisen yhteydessä 2013 kaikki

opetussuunnitelmat olivat muutoksessa. Tämän seikan takia nykyinen opetus-

suunnitelma on nimeltään Rakentamisen ja talotekniikan ylempi-amk -tutkinto.

Tutkintoon pystyy hakemaan sekä rakennustekniikan insinööri (AMK) -tutkinnon

pohjalta että talotekniikan insinööri (amk) -tutkinnon suorittaneet. Aiemmin

TAMK:ssa oli vain rakentamisen YAMK-tutkinto, johon pystyi hakemaan vain ra-

kennustekniikan insinööri (AMK) -tutkinnon suorittaneet.

Koulutuksen yleisenä kuvaustekstinä on esitetty seuraavaa:

Hakukelpoisuus

Ylempi AMK-tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet insinöörin

korkeakoulututkinnon (talonrakentamisen, infrarakentamisen, kiinteistönpidon tai
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talotekniikan alalta), ja joille on kertynyt vähintään kolme vuotta työkokemusta

asianomaiselta alalta em. tutkinnon jälkeen. Opistoasteen tai ammatillisen kor-

kea-asteen tutkinnon ja sittemmin soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suo-

rittaneelta vaadittavaksi työkokemukseksi voidaan hyväksyä vähintään kolmen

vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, josta vähintään vuosi on kertynyt am-

mattikorkeakoulututkinnon jälkeen.

Koulutusohjelman tuottama osaaminen

Tavoitteena on syventää rakennushankkeen hallinnan tietoja ja taitoja sekä tie-

toja rakentamisen ajankohtaisimmista teemoista. Tutkinto antaa opiskelijalle val-

miuden toimia rakennus- ja kiinteistöalan vaativissa asiantuntijatehtävissä. Näitä

ovat mm. rakentamisen alan tutkimus- ja innovaatiotoiminta sekä erilaisten kehit-

tämisprojektien johtaminen. Rakentamisen toimialalla on tapahtumassa suuria

muutoksia mm. suunnittelumenetelmissä, teknisissä vaatimuksissa ja projektijoh-

tokäytännöissä, joihin opiskelussa perehdytään. Menestyminen muuttuvilla

markkinoiden edellyttävät asiakas- ja käyttäjälähtöisiä, kustannustehokkaita, in-

novatiivisia teknologioita ja tuotteita sekä jatkuvaa teknistä tuotekehitystyötä.

Koulutuksen sisältö rakentuu opiskelijan henkilökohtaisesta kehittämistehtävästä

eli opinnäytetyöstä 30 op ja syventävistä opinnoista 30 op. Koko tutkinnon laajuus

on 60 op ja se on mahdollista suorittaa yhdessä vuodessa.

Pakollisia opintojaksoja ovat:

· Projektinhallinta 5 op

· Sopimustekniikka 5 op

· Johtaminen 5 op

· Opinnäytetyö 30 op

Vaihtoehtoiset opinnot:

· Talonrakennushankkeen mallintaminen 5 op

· Infrahankkeen mallintaminen 5 op

Vapaasti valittavia opintoja ovat:

· Rakennusfysiikan sovellukset ja rakennusterveys 5 op
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· Talotekniikka ja energiatehokkuus 5 op

· Kiinteistöjohtaminen 5 op

· Seminaarityö 5 op

Valmistuvien työelämään sijoittuminen

Koulutuksesta valmistuneet sijoittuvat rakennus-, kiinteistö- ja talotekniikka-alan

yrityksiin tai organisaatioihin vaativiin johto- ja asiantuntijatehtäviin. He voivat toi-

mia mm. projektipäällikköinä rakennus- suunnittelu- tai kehittämishankkeissa.

Tutkintoon hakeutuminen

Tutkintoon on tällä opetussuunnitelmalla haettu ensimmäisen kerran syksyllä

2015 25 aloituspaikalla.  Jatkossa ko. koulutusta järjestetään keskimäärin joka

toinen vuosi.

4.8 Turun ammattikorkeakoulu

Jouko Lehtonen

Turun ammattikorkeakoulun rakentamisen koulutus tapahtuu yhteistyössä mui-

den tekniikan koulutusten kanssa. Tekniikan YAMK-koulutuksissa on noudatettu

Turun ammattikorkeakoulun yhteistä rakennetta, jossa pääosa opintojaksoista si-

sältää johtamisen ja liiketoimintaosaamisen aiheita, kuva 4.8. Rakentamisen oma

osio on ollut laajuudeltaan 8 -10 op eli noin kolmannes kurssitarjonnasta.  Raken-

nesuunnittelijan pätevyyksiin vaadittavia opintoja on mahdollista suorittaa HOPS-

periaatteella; yksi opiskelija on suorittanut tähän mennessä AA-pätevyyden opin-

not.
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Kuva 4.8. Rakentamisen YAMK-opinnot Turun ammattikorkeakoulussa.

4.9 Yhteenveto

Saimaan ammattikorkeakoulu, Timo Lehtoviita & Paula Kokko

Rakentamisen koulutusohjelman pääasiallisena tavoitteena on ollut tarjota raken-

nusinsinööri (AMK) -tutkinnon suorittaneille mahdollisuus täydentää tutkintonsa

vastaamaan ylintä rakennesuunnittelijan pätevyyttä. Tämä toteutuukin tällä het-

kellä kaikissa ammattikorkeakouluissa, joissa rakentamisen koulutusohjelmaa

järjestetään, ja jotka kuuluvat rakentamisen verkostohankkeeseen. Myös Oulun

ammattikorkeakoulun teknologialiiketoiminnan opinto-ohjelmassa on henkilökoh-

taisella opiskelusuunnitelmalla mahdollista suorittaa ylemmän rakennesuunnitte-

lijan pätevyys.
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Rakentamisen koulutusohjelman opintojen sisällöt ja toteutukset vaihtelevat am-

mattikorkeakouluittain. Sisältöjen painotukset ovat jokaisella ammattikorkeakou-

lulla erilaiset; löytyy rakennesuunnittelua, korjausrakentamista, johtamista, ra-

kentamisen kokonaisprosesseja, rakennusterveyttä ja sisäympäristöä, tuotanto-

tekniikkaa, tietomallintamista ja infrarakentamista. Toteutukset koostuvat yksittäi-

sistä opintojaksoista, moduulirakenteisista opinnoista, yhteisistä opinnoista mui-

den ylempien ammattikorkeakoulututkintojen kanssa samassa ammattikorkea-

koulussa tai yhteisistä opinnoista toisen ammattikorkeakoulun kanssa. Toteutuk-

sista löytyy niin lähiopetusta, verkko-opetusta kuin itsenäisiä tehtäviä. Voidaan

sanoa, että kahta saman sisältöistä tai samalla tavalla toteutettua ei löydy. Siitä

huolimatta kaikkien tavoitteena on kehittää työelämässä olevien insinöörien val-

miuksia toimia vaativissa suunnittelu- tai asiantuntijatehtävissä.

Kunkin ammattikorkeakoulun ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien

opintojen sisällöt ovat jalostuneet vuosien varrella vastaamaan paremmin työelä-

män tarpeita. Taulukossa 4.9. on esitetty verkostossa mukana olevien ammatti-

korkeakoulujen rakentamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkintojen koulutus-

ohjelmien yhteenveto tammikuun 2016 tilanteen perusteella.

Taulukko 4.9. Yhteenveto verkostossa mukana olevien ammattikorkeakoulujen
rakentamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkintojen koulutusohjelmista tam-
mikuun 2016 tilanteen perusteella.

(* Oulun amk:n koulutus on osa teknologialiiketoiminnan tutkinto-ohjelmaa
(**Vain Seinäjoen ammattikorkeakoulussa

Hämeen amk Metropolia Saimaan amk Savonia Seinäjoen ja
Vaasan amk

Tampereen
amk

Turun amk Oulun amk(*

Talonrakennustekniikka x x x x x
Infrarakentaminen x x x
Rakennetekniikka x x

(syksystä
2016 alkaen)

x x x x

Rakennustuotanto ja johta-
minen

x x x x x

Korjausrakentamiseen eri-
koistuminen

x x

Energiatehokkuuteen ja ra-
kennusfysiikkaan erikoistu-

minen

x x

Kiinteistönpito x
Viimeisin aloittanut  ryhmä

ja sen koko
Syksy 2015

(25)
Syksy 2014

(30)
Syksy 2014

(10)
Syksy 2015

(25)
Syksy 2015

(10+10)
Syksy 2013 2015

(10+10)

Suunnitellut aloittavat   ryh-
mät aikavälillä syksy 2016-

syksy 2018  ja sen koko

Syksy 2017
(30)

Syksy 2016
(20 + 20)

(korjausra-
kentaminen +
rakennetek-

niikka)

Syksy 2016
(15)

Syksy 2018
(25)

Syksy 2017 (**
(15)

Syksy 2016
(10+10)

Aloitus pääasiassa joka toi-
nen vuosi

x x x x x
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5 KESKEISTEN OPINTOJEN OSAAMISTAVOITTEET, SISÄL-
LÖT JA TOTEUTUS

Rakentamisen YAMK:n opintojaksotarjonnassa yhden keskeisen kokonaisuuden

muodostavat teknisen osaamisen syventämiseen tähtäävät opinnot. Lähtökoh-

daksi näille opintojaksoille kannattaa ottaa uudistetun maankäyttö- ja rakennus-

lain, sen asetusten ja niihin liittyvien ohjeiden mukaiset rakentamisen suunnitte-

lun vaativuusluokat ja niihin liittyvät erikoissuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset.

Suunnittelijoille asetettavia vaatimuksia on täsmentänyt FISE Oy.

Oleellinen lähtökohta näiden opintojaksojen laajuuksien mitoitukseen on tavoitel-

tava suunnittelutehtävän vaativuusluokka. Peruslähtökohdaksi voidaan asettaa,

että tarjottavilla rakentamisen ylemmän ammattikorkeakoulun opinnoilla voidaan

koulutuksen osalta saavuttaa vähintään vaativa luokka ja pääosin myös poik-

keuksellisen vaativa luokka.

Syksyllä 2016 valmistuvan rakennesuunnittelun ohjeellisen opetussuunnitelman

tuloksena syntyy rakennetekniikan opintojen osaamistavoite- ja sisältömäärittelyt

tavanomaisen ja vaativan luokan osalta. Nämä tulokset on otettava huomioon

jatkossa suunniteltaessa rakennetekniikan ylemmän ammattikorkeakoulututkin-

non opintoja. Tässä raportissa niitä ei ole käsitelty.

5.1 Rakenteiden mekaniikka
Martti Perälä, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Yleistä
Rakenteiden mekaniikka on perusta rakenteiden lujuusopilliselle mitoittamiselle.

Rakennusinsinöörin opinnoissa (amk-taso) rakenteiden mekaniikan opintojaksoi-

hin on yleensä sisältynyt: statiikka, lujuusoppi sekä opintojakso tai opintojaksoja,

jossa/joissa käsitellään staattisesti määräämättömiä sauvarakenteita.
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FISE Oy:n esittämät minimivaatimukset, joilla saavutetaan vaativan luokan suun-

nittelijan pätevyys rakenteiden mekaniikan osalta ovat betoni-, teräs-, ja puura-

kenteissa seuraavat

· betonirakenteet 15 op

· teräsrakenteet, väh. 15 op

· puurakenteet, väh. 15 op

Lisäksi pohjarakenteiden osalta rakenteiden mekaniikan ja rakenteiden suunnit-

telun opintopistevaatimus on vähintään 15 op.

Poikkeuksellisen vaativan luokan osalta rakenteiden mekaniikan opintoja pitäisi

olla vähintään 20 op. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon rakenteiden meka-

niikan opintojakson laajuus tulisi olla vähintään 5 op, jos em. 15 op:n vaatimukset

täyttyvät ammattikorkeakouluopinnoissa. Muussa tapauksessa ylemmän ammat-

tikorkeakoulututkinnon rakenteiden mekaniikan opintojaksolla saavutetaan vain

vaativan luokan edellyttämä pätevyys.

Esitietovaatimukset

Matematiikan opinnoista hyvät tiedot algebrasta ja geometriasta, tavallisista dif-

ferentiaaliyhtälöistä sekä matriisilaskennan perusteista. Rakenteiden mekaniikan

perusopinnoista statiikan ja lujuusopin perusteiden hyvä hallinta sekä staattisesti

määräämättömien sauvarakenteiden jonkin ratkaisumenetelmän hallinta.

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa sauvarakenteiden elementtimenetelmän teoreettiset perusteet.

Opiskelija osaa määrittää elementtimenetelmällä sauvarakenteiden siirtymä- ja

rasitustilan. Opiskelija osaa soveltaa plastisuusteoriaan perustuvia sauva- ja laat-

tarakenteiden plastisia menetelmiä sauva- ja laattarakenteiden analysoinnissa.

Opiskelija osaa käyttää stabiiliusteoriaa sauvarakenteiden ja levymäisten raken-

teiden kriittisen kuorman määrittämiseen. Opiskelija osaa rakenteiden dynamii-

kan perusteet lähtökohtana rakenteiden värähtelymitoitukseen. Opiskelija osaa

analysoida vääntörasitettuja rakenteita.
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Keskeinen sisältö

Opintojaksolla käsitellään seuraavia aiheita

· sauvarakenteiden elementtimenetelmä

· sauvarakenteiden rajakuormateoria

· laattarakenteiden myötöviivamenetelmä

· rakenteiden stabiilius

· rakenteiden värähtely

· estetty vääntö

Seuraavassa esitetään tarkemmin opintojakson sisältö ja liityntä muihin opintoi-

hin.

Sauvarakenteiden elementtimenetelmässä esitetään elementtimenetelmän teo-

reettiset perusteet liittyen tyypillisten tasosauvarakenteiden, kuten: palkki-, ris-

tikko- ja kehärakenteiden analysointiin. Teoreettiset perusteet perustuvat ao. ra-

kennetyyppien toimintaa kuvaaviin yhtälöihin. Käsiteltävä elementtimenetelmä

on siirtymäperustainen eli laskentamallin tuntemattomina ovat siirtymäsuureet.

Menetelmän yhteydessä esitetään laskentaelementteinä: palkki-, ristikko- ja ke-

häelementti. Käydään läpi elementtimenetelmään kiinteästi liittyvät käsitteet ku-

ten: vapausasteet, jäykkyysmatriisit ja kuormitusvektorit. Sauvarakenteiden ele-

menttimenetelmää voidaan hyödyntää rakenteiden mitoitusopinnoissa, kun on

tarvetta selvittää rasitus- ja siirtymäsuureiden arvoja ja jakaumia.

Sauvarakenteiden plastisena menetelmänä käydään läpi mekanismimenetelmän

teoreettiset perusteet palkki- ja kehärakenteiden yhteydessä. Mekanismimene-

telmää voidaan hyödyntää teräsbetoni- ja teräsrakenteiden mitoituksessa.

Laattarakenteiden plastisena menetelmänä opetetaan sauvarakenteista tutun

mekanismimenetelmän yleistys: laattojen myötöviivamenetelmä laattarakentei-

den plastiseen analysointiin. Käydään läpi muutamia yksinkertaisia esimerkkiteh-

täviä myötöviivamenetelmän soveltamisesta käytäntöön. Myötöviivamenetelmää

voidaan hyödyntää teräsbetonilaattojen mitoituksessa sekä teräsrakenteiden lii-

tosten mitoituksessa.
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Rakenteiden stabiiliusosiossa kerrataan aluksi toisen kertaluvun tarkastelutapaa.

Esitetään erilaiset nurjahdusilmiöt. Tarkemmin perehdytään tasonurjahdukseen

ja käydään läpi ilmiötä kuvaavat yhtälöt. Sovelletaan sauvarakenteiden element-

timenetelmää nurjahduskuorman määrittämiseen. Elementtimenetelmän yhtey-

dessä esitetään geometrisen jäykkyysmatriisin merkitys laskentamallissa. Esite-

tään nurjahdusilmiötä kuvaava ominaisarvotehtävä ja sen ratkaiseminen. Määri-

tetään mm. jatkuvan pilarin nurjahduskuormia likimääräisesti elementtimenetel-

män avulla. Aihe liittyy läheisesti teräsrakenteiden mitoitukseen. Levyn lommah-

duskuorma ja sen merkitys mm. teräsrakenteiden mitoituksessa esitetään ylei-

sellä tasolla.

Rakenteiden värähtelyosiossa käydään yleisellä tasolla läpi käsitteet: ominaisvä-

rähtely ja pakkovärähtely. Esitetään myös ao. ilmiöitä kuvaavat yhtälöt. Tarkem-

min keskitytään sauvarakenteen alimman ominaiskulmataajuuden laskentaan

elementtimenetelmän avulla. Elementtimenetelmän yhteydessä esitetään mas-

samatriisin merkitys laskentamallissa. Nurjahdustehtävistä jo tuttua ominaisarvo-

tehtävää hyödynnetään alimman ominaiskulmataajuuden määrittämiseksi. Puu-

rakenteiden mitoituksessa yhtenä tärkeänä mitoituskriteerinä on värähtelymitoi-

tus alimman ominaiskulmataajuuden suhteen. Aihealue syventää puurakentei-

den värähtelymitoitusta myös muiden kuin yksiaukkoisen päistään vapaasti tue-

tun palkin värähtelymitoituksen osalta.

Vääntöasiaa sisältyy yleensä jo lujuusopin opintojaksoon. Se käsittelee yleensä

vain vapaan väännön osuutta. Vääntöosiossa syvennetään vääntöilmiön hallin-

taa ottamalla mukaan myös vaikeaksi koettu estetyn väännön osuus. Esitetään

estettyyn vääntöön liittyvien jännitysten laskenta. Aihealue syventää erityisesti

teräsrakenteiden mitoitusvalmiuksia.

Opintojakson toteutus
Opintojakso toteutetaan monimuoto-opetuksena. Opintojakso sisältää luentoja,

harjoitustöiden tekoa sekä tentin opintojakson lopussa. Oppituntien luento-osuu-

den ohessa käydään läpi runsaasti esimerkkitehtäviä, jotka syventävät teorian

soveltamista käytäntöön. Oppitunneilla on varattu aikaa myös oppilaiden omatoi-
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miseen tehtävien ratkaisemiseen. Opintojakson harjoitustyöt löytyvät opintojak-

son Moodle-sivulta. Harjoitustyöt tulee palauttaa ennen opintojakson päättymistä.

Harjoitustöistä on mahdollista saada lisäpisteitä, jotka otetaan huomioon opinto-

jakson arvosanassa.

Oppimateriaali
Opettajan laatiman opintojakson oppimateriaalin jakokanavana toimii Moodle.

Muita opintojakson kuvauksessa (liite 1) mainittuja kirjallisuuslähteitä voi kukin

opiskelija hankkia tarpeen ja oman kiinnostuksensa mukaan.

5.2 Rakennusfysiikka

Timo Lehtoviita, Saimaan ammattikorkeakoulu

Rakennusfysiikan opetustarjonta kannattaa pohjautua uusiin alan suunnittelijoi-

den pätevyysvaatimuksiin, jotka on esitetty uudistetun maankäyttö- ja rakennus-

lain asetuksissa ja niihin liittyvissä ohjeissa. Lisäksi on syytä huomioon myös

FISE Oy:n esittämät pätevyysvaatimukset, jotka perustuvat ympäristöministeriön

ohjeisiin. Niiden perusteella rakennusfysiikkaan liittyvät suunnittelutehtäväkoko-

naisuudet voidaan jakaa seuraavasti:

1. Lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu

2. Akustiikkasuunnittelu

3. Kosteusvaurion korjaustyön suunnittelu

Akustiikkasuunnittelun osalta koulutuksellisten pätevyysvaatimusten täyttyminen

edellyttää FISE Oy:n tulkinnan mukaan vaativassa luokassa rakennusfysiikkaan,

rakenne- ja materiaalitekniikkaan sekä akustiikkaan liittyviä opintoja vähintään 30

op, joista akustiikkaan liittyvien opintojen osuus on vähintään 10 op. Poikkeuk-

sellisen vaativassa luokassa vastaavat opintopistevaatimukset ovat 35 op ja 15

op. Kyseisiä akustiikkaan liittyviä opintoja voisi tarjota rakentamisen ylemmän

ammattikorkeakoulun opinnoissa.

Kosteusvaurion korjaustyön suunnittelun osalta koulutuksellisten pätevyysvaati-

musten täyttyminen vaativassa luokassa edellyttää FISE Oy:n tulkinnan mukaan
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rakennusfysiikkaan, rakennetekniikkaan ja -suunnitteluun, materiaali- ja tuotan-

totekniikkaan sekä korjausrakentamiseen liittyviä opintoja vähintään 30 op ja joi-

hin kuuluu seuraavien (tai vastaavien) alojen opintosuorituksia ja vähimmäisopin-

tomääriä seuraavasti

· rakennusfysiikka väh. 5 op

· rakennetekniikka ja rakennesuunnittelu väh. 14 op, josta 4 op on painottu-

nut korjausrakentamiseen

· materiaali- ja valmistus(tuotanto)tekniikka (sisältäen korjausrakentamisen

erityispiirteet 2 op)

· talotekniset järjestelmät (LVI) 2 op

· sisäympäristöolosuhteet 2 op

· kuntotutkimusmenetelmät 2 op

Poikkeuksellisen vaativassa luokassa vastaavat kokonaisopintopistevaatimus on

35 op, jossa rakennusfysiikan osuus on vähintään 10 op.

Lämpö- ja kosteusteknisen suunnittelun osalta koulutuksellisten pätevyysvaati-

musten täyttyminen edellyttää FISE Oy:n tulkinnan mukaan vaativassa luokassa

rakennusfysiikkaan, rakenne- ja materiaalitekniikkaan sekä kyseessä olevaan ra-

kennusfysiikan alaan liittyviä opintoja vähintään 30 op, joihin kuuluu seuraavien

(tai vastaavien) alojen opintosuorituksia:

· rakennusfysiikka vähintään 5 op

· rakennetekniikka ja rakennesuunnittelu vähintään 15 op

· materiaali- ja valmistustekniikka´

· talotekniset järjestelmät (LVI)

· lämpö- ja kosteustekniikka

Poikkeuksellisen vaativassa luokassa vastaavat kokonaisopintopistevaatimus on

35 op, jossa rakennusfysiikan osuus on vähintään 10 op.

Jotta rakennusfysiikan koulutukselliset pätevyydet saavutetaan poikkeuksellisen

vaativassa luokassa lämpö-ja kosteusteknisen suunnittelun osalta sekä korjaus-
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työn suunnittelun osalta, on siis opintoihin sisällytettävä varsinaisia rakennusfy-

siikan opintoja yhteensä 10 op. Nämä kannattaa jakaa niin, että 5 op kattaa vaa-

tivan luokan tarpeet ja toiset 5 op poikkeuksellisen vaativan luokan tarpeet. Pe-

ruslähtökohdaksi voidaan jatkossa ottaa seuraava jako

· vaativan luokan edellyttämät rakennusfysiikan opinnot (5 op) suoritetaan

pääsääntöisesti ammattikorkeakoulun perustutkinnossa, mutta niitä voi-

daan tarjota myös rakentamisen ylemmän amk:n opinnoissa

· lämpö-ja kosteusteknistä suunnittelua vaativan luokan edellyttämiin opin-

toihin on tarjottava erillinen lämpö-ja kosteusteknistä suunnittelua käsitte-

levä 5 op:n laajuinen opintojakso

· poikkeuksellisen  vaativan luokan edellyttämät rakennusfysiikan opinnot

(5 op) suoritetaan pääsääntöisesti rakentamisen ylemmän ammattikorkea-

koulun opinnoissa

Tällä hetkellä tilanne voi olla se, että ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon

opiskelijat ovat perustutkinnossa suorittaneet vain 5 op:n laajuiset rakennusfy-

siikan opinnot. Siksi ylemmän amk:n opiskelijoille on oltava tarjonnassa myös

lämpö- ja kosteusteknistä suunnittelua käsittelevä opintojakso.

Liitteessä 12 on esitetty malli, miten lämpö- ja kosteusteknisen suunnittelun opin-

tojakso voitaisiin järjestää rakentamisen ylemmässä ammattikorkeakoulututkin-

nossa. Kuvattu kokonaisuus on laajuudeltaan 5 op ja sillä tähdätään vaativan

luokan lämpö- ja kosteusteknisen suunnittelijan pätevyyteen. Perusidea on, että

5 op:n osuudesta alkuosa, eli rakenteiden rakennusfysikaalinen toiminta (3op) on

myös rakennustuotannon ammattilaisille sopiva osuus ja toinen osa vain suun-

nittelijoille sopiva osuus. Näin muodostuu vain suunnittelijoille suunnattu 5 op:n

laajuinen opintojakso. Lähtökohtana opinnoille on, että opiskelijalla on jo insinöö-

riopinnoissaan suorittanut rakennusfysiikan 5 op:n laajuisen perusjakson.

Poikkeuksellisen vaativan luokan rakennusfysiikan opinnot kannattaa suunnitel-

tava yhdessä yliopistojen rakennusfysiikan opetuksesta vastaavien kanssa.
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5.3 Betonirakenteet

Pekka Nykyri, Oulun ammattikorkeakoulu

Yleistä
Betonirakenteiden opinnot rajataan sisältämään jännebetonirakenteiden suunnit-

telun opinnot. Muita poikkeuksellisen vaativan luokan betonirakenteiden suunnit-

telun oppisisältöjä ovat mm poikkeuksellisten liittorakenteiden suunnittelu, korkei-

den ja/tai hoikkien rakenteiden suunnittelu ja dynaamisesti kuormitettujen raken-

teiden. Liittorakenteiden suunnittelun osaamisen katsotaan muodostuvan yh-

dessä betonirakenteiden ja teräsrakenteiden suunnitteluosaamisesta. Korkeiden

rakennusten ja dynaamisesti kuormitettujen rakenteiden oppisisältö muodostuu

pääosin rakenteiden mekaniikan oppisisällöistä yhdessä betoni- ja teräsrakentei-

den opintojen kanssa.

Jännebetonirakenteiden suunnittelu on perinteisesti kuulunut vaativimpaan suun-

nitteluluokkaan, ennen 2000-lukua ”ykkösluokkaan”, vaativuusluokkien uudistuk-

sen jälkeen AA-luokkaan. Viimeisessä Maankäyttö ja rakennuslain ja siihen liitty-

vien asetusten ja ohjeiden muutoksessa jännebetonirakenteet jakautuvat kah-

teen vaativuusluokkaan: vaativaan ja poikkeuksellisen vaativaan luokkaan.

Vaativaan luokkaan kuuluvat tavanomaiset jännitetyt rakenteet kuten sarjaval-

misteiset betonielementit. Poikkeuksellisen vaativaan luokkaan kuuluvat paikalla

jännitetyt vaativat erikoisrakenteet ja vaativat esivalmistetut rakenneosat, jotka

eivät ole sarjavalmisteisia betonielementtejä.

Tämän perusteella vaativaan luokkaan kuuluvat suorilla tartuntajänteillä jännitet-

tävät palkit. Rakenteen suunnittelun keskeiseen oppisisältöön kuuluu jännitysten

laskenta halkeamattomassa poikkileikkauksessa, jännityshäviöiden laskenta ja

jänteiden määrän suunnittelu käyttöraja- ja murtorajatilamitoituksen perusteella.

Myös ontelolaatat kuuluvat vaativaan luokkaan.

Poikkeuksellisen vaativaan luokkaan kuuluvat ankkurijännerakenteiden ja staat-

tisesti määräämättömien jännebetonirakenteiden suunnittelu. Keskeistä oppisi-
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sältöä on jänteiden geometrian, jänneteräsmäärän ja poikkileikkausmittojen mää-

rittely käyttö- ja murtorajatilaehtojen perusteella rakentamisen ja käytön eri vai-

heissa. Ankkurijännerakenteissa korostuu lisäksi rakenteiden päätyalueiden mi-

toitus paikallisille rasituksille.

Tähän YAMK-opintojaksoon sisällytetään jännebetonirakenteiden opetus koko-

naisuudessaan perusteista poikkeuksellisen vaativan luokan vaatimiin opintoihin.

Esitietovaatimukset

Esitietovaatimuksena on Ammattikorkeakoulun rakennesuunnittelun opintosuun-

nan rakenteiden mekaniikan ja lujuusopin opintoja sekä betonin materiaaliteknii-

kan ja betonirakenteiden suunnittelun opintoja vastaava osaaminen.

Betonirakenteiden suunnittelun osaamisen tulee kattaa teräsbetonipalkkien, -pi-

lareiden ja -laattojen suunnittelun ja mitoituksen murto- ja käyttörajatilassa.

Oppimistavoitteet

Opiskelija tuntee jännitettyjen betonirakenteiden jännittämismenetelmät ja niiden

käytön erilaisissa kohteissa. Opiskelija hallitsee jännebetonirakenteiden mekaa-

nista käyttäytymistä kuvaavat teoriat ja osaa suunnitella ja mitoittaa tartunta- ja

ankkurijännerakenteita.

Keskeinen sisältö
Jännitysmenetelmät ja materiaalit: Tartunta- ja ankkurijännerakenteiden ominai-

suudet ja tyypilliset käyttökohteet. Yleisesti käytössä olevat jännitysmenetelmät

ja -materiaalit.

Jännitetyn rakenteen jännitystila, muodonmuutokset ja jännityshäviöt: Poikki-

leikkauksen jännitystilan laskenta halkeamattomassa tilassa. Betonin viruman ja

kutistuman laskenta EC2:n laskentamallin avulla. Jänneteräksen relaksaation

laskenta EC2:n laskentamallin avulla. Jännityshäviöiden laskenta, jännekohtai-

nen menetelmä ja EC2:n likimääräismenetelmä
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Jännitetyn rakenteen mitoitus, mitoitustilanteet, murto- ja käyttörajatilassa: Kriitti-

set mitoitustilanteet ja niihin liittyvät rajatilat rakenteen valmistuksen ja käytön eri

vaiheissa. Mitoitus murto- ja käyttörajatiloissa, mitoitusyhtälöt ja laskentaproses-

sit

Tartuntajännerakenteiden suunnittelu: Kriittiset mitoitustilanteet ja rajatilat. Jän-

teiden määrän valinta (esisuunnittelu). Lopullinen murto- ja käyttörajatilamitoitus.

Päätyalueiden halkeilutarkastelu ja raudoituksen suunnittelu.

Ankkurijännerakenteiden suunnittelu: Kriittiset mitoitustilanteet ja rajatilat. Poikki-

leikkausmuodon ja -mittojen valinta. Jänteen geometrian ja jänneteräsmäärän

suunnittelu. Lopullinen murto- ja käyttörajatilamitoitus.  Pääty- ja tukialueiden mi-

toitus ja raudoituksen suunnittelu.

Opintojakson toteutus
Opintojakso toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka sisältää luentoja, etäopis-

kelua, harjoitustöiden tekoa sekä lopputentin. Luento-opetus sisältää kolme luen-

tojaksoa, opintojakson alussa, keskellä ja lopussa. Luentojaksojen aikana käsi-

tellään keskeisiä oppisisältöjä ja ohjataan itseopiskeluun ja harjoitustöiden te-

koon.

Harjoitustyöt
Harjoitustöitä on kaksi:

1. Tartuntajännepalkin suunnittelu ja

2. Jatkuvan ankkurijännepalkin suunnittelu

Harjoitustyöt ovat henkilökohtaisia ja niistä laaditaan keskeiset suunnitteluasiakir-

jat.

Liityntä muihin opintoihin
Opintojakso laajentaa betonirakenteiden oppisisällön poikkeuksellisen vaativien

rakenteiden suunnitteluun jännebetonirakenteiden osalta ja on jatkoa insinööri

AMK-tutkinnon betonirakenteiden opinnoille.
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Oppimateriaalit

Luentomateriaali: Lin T. & Burns N. Design of prestressed concrete structures.

5.4 Teräsrakenteet

Jarmo Havula, Hämeen ammattikorkeakoulu

Teräsrakenteiden suunnitteluosaaminen on perusta useiden toimisto- ja liikera-

kennusten mitoittamiselle. Rakennusinsinöörin opinnoissa (amk-taso) teräsra-

kenteiden suunnittelua on yleensä 5 – 10 opintopisteen verran. Lisäksi voi olla

teräsrakentamisen opintoja, jotka käsittävät teräsrakenteiden toteuttamiseen

(valmistus, pystytys) liittyviä sisältöjä.

FISE Oy:n esittämät minimivaatimukset, joilla saavutetaan vaativan (tai vaativa

+) luokan suunnittelijan pätevyys teräsrakenteiden suunnittelun osalta on 10 op.

Poikkeuksellisen vaativan luokan osalta teräsrakenteiden opintojen määrä on

sama 10 op. Lisäksi vaaditaan teräsrakentamisen osaamista, joka painottuu te-

räsrakenteiden toteutukseen.

Poikkeuksellisen vaativien kohteiden suunnittelussa on kuitenkin tarpeen olla sy-

vempää tietoa suunnittelusta, kuin vaativien kohteiden suunnittelussa. YAMK

opinnoissa lähtökohtana on saavuttaa poikkeuksellisen vaativien kohteiden pä-

tevyyteen vaadittava osaaminen.

Esitietovaatimuksena on teräsrakenteiden suunnittelun perusteiden (min. 3 op)

sekä mekaniikan (15 - 20 op) osaaminen. Mekaniikan opintojen laajuudesta riip-

puen opiskelija voi saavuttaa opintojen puolesta joko vaativan tai poikkeukselli-

sen vaativan luokan pätevyyden.

Osaamistavoitteina on poikkeuksellisen vaativien rakenteiden suunnittelun osaa-

minen. Sisältö koostuu seuraavista moduuleista:

1. Eurocode-rakennestandardit (1 op)

2. Teräsrakenteiden suunnittelu (7 op)

3. Teräsrakenteiden toteutus (2 op)
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Teräsrakenteiden suunnittelun osalta keskeinen sisältö koostuu seuraavista

osista:

· Rakenneanalyysi

· Sauvarakenteiden mitoitus (pilarit, palkit)

· Liitosten mitoitus (mm. komponenttimenetelmä)

· Väsytyskuormitetut rakenteet

· Kylmämuovattujen ohutlevyrakenteiden mitoitus

· Teräsrakenteiden FEM analyysin perusteet

· Palomitoituksen perusteet

· Erityisosaaminen, kuten korkealujuusterästen erityispiirteet, materiaalin

käytön syvällisempi osaaminen (haurasmurtuminen ym.)

Moduulin 2. Teräsrakenteiden suunnittelu aihepiiriin sisältyvä oppimistehtävä on

opiskelijan omiin työtehtäviin tai taustaorganisaatioon liittyvä suunnittelu tai ke-

hittämistehtävä. Teräsrakenteiden toteutukseen liittyen käsitellään konepajaval-

mistusta, korroosiosuojausta sekä asennusta.

Oppimateriaalina toimivat Eurocode 3 -standardit SFS-EN 1993-1-1, SFS-EN

1993-1-2, SFS-EN 1993-1-3, SFS-EN 1993-1-5, SFS-EN 1993-1-8 ja SFS-EN

1090-2 sekä ko. standardien aihealueiden kirjallisuus ja luentomateriaalit. Opin-

tojaksokuvaus löytyy liitteestä 2.

Koulutus toteutetaan HAMK:n Visamäen kampuksella Hämeenlinnassa. Oppi-

misympäristönä toimii mm. Ohutlevykeskus tutkimusyksikön testaus- ja tutki-

muslaboratorio. Sähköisenä oppimisympäristönä on Moodle-alusta. Osaan kou-

lutuksesta voi osallistua etäyhteydellä.

5.5 Rakennustuotanto

Jouko Lehtonen, Turun ammattikorkeakoulu

Tuotantopainotteisessa koulutuksessa on tavoitteena tukea opiskelijan polkua

pätevöityä työpäällikkötason tehtäviin tai tukea mahdollisuuksia ryhtyä yrittäjäksi.
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Taulukossa 5.5.1 on esitetty esimerkki Turun ammattikorkeakoulun tuotantopai-

notteisesta toteutuksesta.  Esimerkistä puuttuu henkilöstöhallintoon liittyvät oppi-

sisällöt, joita voisi sisällyttää esimerkin tapauksessa osaamisen johtamisen opin-

toihin. Taulukossa 5.5.2. on esitetty suuntaviivat tuotantopainotteiselle rakenta-

misen YAMK-koulutuksen sisällöille ja laajuuksille.

Taulukko 5.5.1. Esimerkki tuotantopainotteisesta rakentamisen YAMK-koulutuk-

sesta, Turun ammattikorkeakoulu.

Taulukko 5.5.2. Ehdotus rakentamisen tuotantopainotteisen YAMK-koulutuksen

suuntaviivoiksi.

Sisältö Laajuus

Menetelmäopinnot 5 op

Rakentamisen talous ja kannattavuus 5 op

Viestintä- ja neuvottelutaidot, asiakkuuksien hallinta 5 op

Henkilöstön ja osaamisen johtaminen 5 op

Rakennushankkeen ohjaus ja sopimustekniikka 5 op

Rakentamisen tuotannon ja laadun hallinta 5 op

Opinnäytetyö 30 op
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Opintojaksojen oppimistavoitteita on esitetty taulukossa 5.5.3.

Taulukko 5.5.3. Opintojaksojen tavoitteita tuotantopainotteisessa YAMK-koulu-

tuksessa.

Sisältö Tavoite

Menetelmäopinnot Opiskelija osaa:

· määrällisen ja laadullisen tutkimuksen peruskä-

sitteet

· käyttää kyseisiä menetelmiä kehittämis- ja opin-

näytetyössään

Rakentamisen talous

ja kannattavuus

Opiskelija osaa:

· kuvata kannattavan yritystoiminnan keskeiset

tekijät

· yhdistää yrityksen toiminnan prosessit ja niiden

vaikutukset toiminnan  kannattavuuteen

Viestintä- ja neuvotte-

lutaidot, asiakkuuk-

sien hallinta

Opiskelija osaa:

· kehittää organisaationsa ryhmien ja tiimien si-

sällä avointa vuorovaikutusta

· toteuttaa tehokkaita ja hyviä palaverikäytäntöjä

· kuvata asiakaslähtöisen markkinoinnin ja ajat-

telutavan

· luoda, ylläpitää ja kehittää asiakassuhteita

suunnitelmallisesti

Henkilöstön ja osaa-

misen johtaminen

Opiskelija

· osaa henkilöstöhallinnon prosessien pääpiirteet

· osaa arvioida yksilön, tiimin ja henkilöstön

osaamista

· osaa suunnitella yksilön, tiimin ja henkilöstön

osaamisen kehittämisen menetelmiä ja proses-

seja
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Rakennuttaminen Opiskelija osaa:

· rakennuttamisprosessin vaiheet

· ymmärtää rakennuttamisen tehtävät eri vai-

heissa

· hankintojen keskeiset piirteet

Rakentamisen tuo-

tannon ja laadun joh-

taminen

Opiskelija osaa:

· rakentamisen prosessien pääpiirteet

· soveltaa jatkuvan parantamisen menetelmiä

oman organisaation johtamisessa ja kehittämi-

sessä

· kuvata keskeiset laatustandardit ja laatujohta-

misen periaatteet

· arvioida organisaationsa toimintaa ja onnistu-

mista asetettujen laatumittarien avulla

Opinnäytetyö Opiskelija osaa soveltaa tutkimustietoa ja käyttää va-

littuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja

ratkaisemiseen. Hän pystyy itsenäiseen, vaativaan

asiantuntijatyöhön.

5.6 Korjausrakentaminen

Timo Lehtoviita

Korjausrakentaminen opetuskokonaisuutena sopii hyvin toteutettavaksi jatko-

opintoina. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon korjausrakentamisen opintoja

on toteutettu kahdella eri mallilla. Ensimmäisessä vaihtoehdossa on toteutettu 60

op:n opintokokonaisuus, jossa keskitytään lähinnä vain korjausrakentamisen

opintoihin. Tätä mallia on käytetty Metropolia ammattikorkeakoulun YAMK-toteu-

tuksessa, jota on esitelty kappaleessa 4.2. Toisessa vaihtoehdossa on tuotettu

erillisiä korjausrakentamisen opintojaksoja osana YAMK-opintoja. Tätä mallia on

käytetty joissakin ammattikorkeakouluissa.
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Uusimmissa suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimuksissa on esitetty kosteusvauri-

oiden korjaustyön suunnittelun kelpoisuus. Sitä on käsitelty tarkemmin kappa-

leessa 5.2. Yhtenä vaihtoehtona jatkossa on, että YAMK-opinnoissa tarjottaisiin

tähän vaadittuun opintokokonaisuuteen liittyviä opintoja joko laajempana opinto-

kokonaisuutena tai yksittäisinä opintoina.

Korjausrakentamisen osaamiskokonaisuuksiin kuuluvat oleellisesti muun mu-

assa myös kantavien rakenteiden korjaussuunnitteluosaaminen, korjausrakenta-

misen tuotanto-osaaminen sekä korjausrakentamishankkeiden projektinhallinta.

Kaikki nämä osaamiskokonaisuudet olisi tulevaisuudessa otettava huomioon

YAMK-opintojen opetustarjonnassa.

5.7 Rakennusterveys ja sisäympäristö

Markku Rusi, Savonia-ammattikorkeakoulu

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä terveydensuojelulain muutoksien nojalla on

säädetty asetuksilla ja ohjeilla kosteus- ja homevaurioiden korjaukseen liittyviä

erityispätevyysvaatimuksia niille henkilöille, jotka osallistuvat vauriokohteiden tut-

kimiseen, korjausten suunnitteluun sekä korjausten toteutukseen työmaalla. Kos-

teusvaurion korjauksen erityisalalle vaaditaan kosteusvaurion kuntotutkijoita, ra-

kennusterveysasiantuntijoita, sisäilma-asiantuntijoita, korjaussuunnittelijoita

sekä kosteusvauriokorjaustyön työnjohtajia. Kaikissa tehtävissä edellytetään ra-

kennusterveyteen ja sisäympäristöosaamiseen liittyviä opintoja.

Tässä esiteltävän 5 op:n laajuisen opintojakson esitietovaatimuksena osallistu-

jilta edellytetään perustietoina rakennustekniikan tutkinto-ohjelman sisällön hal-

lintaa rakennustekniikasta, rakennusfysiikasta sekä korjausrakentamisesta.

Opintojakson osaamistavoitteena on, että osallistuja tuntee rakennusterveyteen

ja sisäilmaan vaikuttavia tekijöitä ja ymmärtää tutkimustulosten merkityksen sekä

sisäilman yhteyden terveysvaikutuksiin. Osallistuja hallitsee rakennusterveyteen
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liittyvää lainsäädäntöä ja tietää eri toimijoiden vastuut ja velvollisuudet. Opinto-

jakso suoritetaan tekemällä ennakkotehtävä, seuraamalla verkkoluennot sekä te-

kemällä verkkoluentoihin liittyvät oppimistehtävät.

Seuraavassa kuvataan opintojakson keskeistä sisältöä ja toteutustapaa.  Opinto-

jaksoon kuuluu ennakkoon tehtävää itsenäistä opiskelua tai ennakkotehtävä,

verkkoluennot sekä verkkoluentoihin liittyvät ammattikorkeakoulukohtaisesti

määritettävät oppimistehtävät.

Itsenäinen opiskelu tapahtuu sähköisestä materiaalista ja sen aiheena ovat läh-

teet, ominaisuudet, tutkimusmenetelmät, tutkimustulokset, tulosten tulkinta ja joh-

topäätökset. Opintojakson sisältö:

· rakennusterveyteen vaikuttavat seikat

o haitta-aineet

o hiukkaset ja kuidut

o haihtuvat orgaaniset yhdisteet

§ tutkiminen kohteissa ja viitearvot

o radon

o mikrobit

§ homekasvuun ja lahoon johtavat kosteus- ja lämpöolot, ho-

meen kasvuun vaikuttavat materiaalien ominaisuudet

§ koulu- ja päiväkoti- sekä asuntotutkimukset

§ mikrobitutkimukset työpaikoilla

§ mikrobiologisten tekijöiden osuus riskinarviossa

· lähteet, ominaisuudet, tutkimusmenetelmät ja – tulokset, tulosten tulkinta

ja johtopäätökset

· terveydensuojelulaki, asumisterveysasetus, muu lainsäädäntö

· terveysvaikutukset ja riskinarviointi.

Työkokemusvaatimuksena on tutkinto-ohjelman hakukelpoisuuteen liittyvä työ-

kokemus. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamispäätöksen (AHOT) voi

tehdä, jos hakijalla on esimerkiksi voimassa oleva rakennusterveysasiantuntijan

(RTA) pätevyys.
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Koulutuksen toteuttamisessa on opettajien saatavuus selvä ongelma. Ammatti-

korkeakouluilla ei todennäköisesti ole tämän aihealueen omia opettajia, vaan on

käytettävä ulkopuolisia henkilöitä. Sen vuoksi on tarkoituksenmukaista järjestää

opetus yhteistoiminnassa eri ammattikorkeakoulujen kanssa verkkoluentojen

avulla sekä liittää toteutukseen paikallisesti määritettäviä tehtäviä.

Jatkossa kehittämiskohteena voisi olla pysyvän opettajaverkoston luominen, jol-

loin opintojaksojen järjestäminen olisi joustavampaa. Myös omien opettajien

suuntautuminen tähän aihepiiriin olisi perusteltua joissakin ammattikorkeakou-

luissa.

5.8 Tietomallinnus

Timo Lehtoviita, Saimaan ammattikorkeakoulu

Rakentamisen tietomallinnus (BIM = building information modeling) on Suo-

messa laajassa käytössä jo monissa rakennushankkeissa sekä uudis- että kor-

jausrakentamisessa.  Vuonna 2005 päätökseen saatu ProIT-kehitysprojekti on

luonut hyvän pohjan tietomallien käyttöönottoon ja hyödyntämiseen rakennus-

hankkeissa.  Viimeisin merkittävin kehitysaskel oli Yleisten tietomallivaatimusten

julkaiseminen vuonna 2012 (YTV2012). Nämä vaatimukset ja niihin liittyvät oh-

jeistukset esittävät käytännössä sen toimintatavan talonrakennusalalla, miten tie-

tomallinnusta kannattaa käyttää hankkeissa tarveselvityksestä ylläpitoon asti.

Myös infrarakentamisen alalla on otettu käyttöön vastaavat vaatimukset ja ohjeet

infrahankkeiden tarpeisiin keväällä 2015 julkaistujen Yleisten Inframallivaatimus-

ten (YIV 2015) myötä.

Talonrakennusalalla alkaa olla jo arkipäivää se, että suunnittelu tehdään tieto-

mallipohjaisilla ohjelmilla ja suunnittelijat myös osaavat mallintaa ja tuottaa mal-

leja rakennushankkeiden eri osapuolten käyttöön. Jos tilaaja ei tätä suunnitteli-

joilta vaadi, mallintavat he usein joka tapauksessa itse suunnittelussa saatavien

hyötyjen takia. Piirustuksia toki edelleen tarvitaan ja tietomallipohjaisilla ohjelmilla

nekin saadaan tuotettua entistä helpommin ja nopeammin. Isot kohteet mallinne-
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taan lähes poikkeuksetta ja pienempiä kohteita entistä enemmän. Tietomallinta-

mista käytetään sekä uudis- että korjausrakennushankkeissa. Tietomalleja hyö-

dynnetään entistä enemmän myös infrahankkeissa.

Edellä kuvatun kehityksen myötä tietomallinnukseen liittyviä opintoja on tarjottava

myös rakentamisen ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinto-ohjelmissa. Tieto-

mallintamiseen liittyvä osaaminen voidaan jakaa esimerkiksi seuraaviin osaamis-

alueisiin:

· tilaajaosaaminen

· suunnitteluosaaminen

· tuotanto-osaaminen

· ylläpito-osaaminen.

Kaikkien edellä mainittujen osaamisen lähtökohta on tietomallinnukseen liittyvien

perusteiden ja yleiskuvan osaaminen.

Rakentamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tietomallintamiseen liitty-

vät opinnot voitaisiin toteuttaa seuraavilla opintojaksoilla:

· kaikille yleinen Tietomallipohjainen rakennushanke- opintojakso laajuudel-

taan 5 op, painotetaan tilaajaosaamista.

· erilliset syventävät 5 op:n opintojaksot painottuen seuraaviin vaihtoehtoi-

siin osaamisalueisiin:

o suunnitteluosaaminen

o tuotanto-osaaminen

o ylläpito-osaaminen.

Ylemmän amk:n opinnoissa luontevin painotus tässä vaiheessa olisi tilaajaosaa-

minen, koska sen merkitys korostuu tietomallipohjaisen toimintatavan käyttöön-

otossa.

Tietomallipohjainen rakennushankkeessa -jakson opintojakson osaamistavoit-

teiksi voitaisiin asettaa seuraavat tavoitteita:
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· opiskelija ymmärtää tietomallinnuksen peruskäsitteet, yleiset periaatteet ja

tavoitteet

· opiskelija ymmärtää tietomallipohjaisen hankkeen prosessin ja edellytyk-

set sekä mallien hyödyntämismahdollisuudet hankkeen eri vaiheissa

· opiskelija tuntee eri hankeosapuolten tietomallintamiseen liittyvät tehtävät

· opiskelija ymmärtää yleisten tietomallivaatimusten (YTV2012) ja yleisten

inframallivaatimusten (YTV2015) periaatteet ja niiden merkityksen hank-

keen eri osapuolten kannalta

· opiskelija osaa soveltaa tietomallipohjaisissa hankkeissa YTV 2012:n ja

YTV 2015:n mukaisia periaatteita tilaajan ja rakennuttajan tehtävissä

· opiskelija tutustuu tietomallinnukseen soveltuviin ja tietomallia hyödyntä-

viin ohjelmistosovelluksiin.

Opintojakson painopisteenä voi olla talonrakennushanke, mutta jaksossa olisi

hyvä käsitellä myös tietomallinnuksen periaatteet infrahankkeissa. Liitteessä 13

on esitetty yksi esimerkki ko. jakson kuvaukseksi.

YAMK-opinnoissa tietomallipohjaisten ohjelmistojen osaaminen kouluttaminen ei

ole painopiste, ohjelmistoja on kuitenkin demonstroitava ja niiden avulla voidaan

demonstroida tietomallinnuksen käsitteitä ja prosesseja.  Opiskelijoita kannattaa

ohjata opiskelemaan ohjelmistojen käyttöä omalla ajalla.

Keväällä 2016 Building Smart Finland käynnisti kehittämisprosessin, jonka tavoit-

teena on tuottaa yksityiskohtaiset tietomallintamiseen osaamisvaatimusmääritte-

lyt. Työ on vielä kesken. Nämä tulokset on otettava huomioon myös suunnitelta-

essa YAMK-tasoisia tietomallintamiseen liittyviä opintoja.
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6 KEHITTÄMISAJATUKSIA

6.1 Yhteisten opintojen toteutusvaihtoehtoja

Timo Lehtoviita, Markku Rusi, Jyrki Röpelinen

Rakentamisen ylemmän ammattikorkeakoulun opintojen toteutuksessa kannat-

taisi jatkossa tehdä entistä enemmän yhteistyötä eli käytännössä tuotettaisiin

opintojaksoja yhdessä. Sillä saavutettaisiin esimerkiksi seuraavia hyötyjä:

· opetustarjonnan lisääntyminen

· opettajaresurssien tehokas käyttö

· erityisasiantuntijuutta vaativien opetusteemojen saatavuuden varmistami-

nen koko Suomessa

Yksittäisten opintojaksojen osalta voidaan käyttää seuraavia yhteistyömuotoja ja

yhteistyötasoja:

· Ammattikorkeakoulut tekevät opettajavaihtoja yksittäisissä opintojak-

soissa tilanteissa, joissa jaksossa tarvittavia opettajaresursseja ei ole käy-

tettävissä omassa ammattikorkeakoulussa.  Tämä edellyttää, että verkos-

tossa mukana olevien opettajien osaamisprofiilit ja saatavuus ovat kaik-

kien osapuolten tiedossa. Käytettävä opettaja voi hoitaa osan opintojak-

son toteutuksesta tai olla jakson vastuuopettaja. Oppitunnit olisi suositel-

tavaa toteuttaa mahdollisimman paljon etänä ja näin matkakulut jäävät

pois.

· Tuotetaan verkoston yhteinen osuus kunkin ammattikorkeakoulun omiin

opintojaksoihin, esimerkiksi eri asiantuntijoiden etäluentosarja. Luennoit-

sijat voisivat olla sekä ammattikorkeakoulujen omia opettajia että ulkopuo-

lisia asiantuntijoita. Kullakin ammattikorkeakoululla on oltava jaksojen

omat vastuuopettajat. Myös jonkun ammattikorkeakoulun on otettava tuo-

tantovastuu yhteisestä osuudesta.  Tällöin on esimerkiksi tarjottava tarvit-

tavat etäluentoyhteydet ja varmistettava osanottajien etäluentoyhteyksien

vaatima laite- ja ohjelmaosaaminen. Etäluentosarjan aiheiksi voisi sovel-

tua hyvin edelleen rakennusterveyteen liittyvät teemat ja uutena aihepii-

rinä tietomallintamiseen liittyvät teemat.
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· Yksi ammattikorkeakoulu tuottaa koko opintojakson etäjaksona, jonka

sekä oman ammattikorkeakoulun että muiden ammattikorkeakoulujen

opiskelijat voivat suorittaa kokonaan etänä. Näitä jaksoja voisi toteuttaa

esimerkiksi avoimen ammattikorkeakoulun jaksoina.

Ottaen huomioon verkoston osapuolten nykyiset osaamisprofiilit ja kiinnostuksen

kohteet voitaisiin toteuttaa esimerkiksi taulukon 6.1. mukainen yhteinen opetus-

tarjonta.

Taulukko 6.1. Ehdotus rakentamisen YAMK-verkoston alustavaksi yhteiseksi

opetustarjonnaksi.

Hämeen ammattikorkeakoulu Teräsrakenteiden opintojaksot

Metropolia ammattikorkeakoulu Korjausrakentamisen opintojaksot

Saimaan ammattikorkeakoulu Rakennusfysiikan opintojaksot

Savonia ammattikorkeakoulu Rakennusterveyden opintojaksot

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Rakenteiden mekaniikan opintojaksot

Tampereen ammattikorkeakoulu Pohjarakenteiden opintojaksot

Turun ammattikorkeakoulu Rakennustuotannon opintojaksot

Taulukossa mainitun ammattikorkeakoulun tehtävä on toimia mainittujen jaksojen

päätuottajana- ja koordinaattorina. Yllämainittujen opintojaksojen toteutusajan-

kohta määräytyy sen mukaan, milloin opintojakso on asianomaisen ammattikor-

keakoulun tarjonnassa. Tarvittaessa muiden ammattikorkeakoulujen opettajare-

sursseja voitaisiin käyttää asiantuntijoina tuottamassa opintojakson osia. Hank-

keen aikana taulukon 6.1. mukaiseen opetustarjontaan ovat jo sitoutuneet Hä-

meen ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu ja Seinäjoen ammatti-

korkeakoulu.

Yksi mahdollisuus yhteisten opintojen toteuttamiseen verkko-opintoina olisi Am-

mattikorkeakoulujen yhteinen verkkoportaali. Kaikki ammattikorkeakoulut (21 kpl)
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ovat allekirjoittaneet lokakuussa 2015 sopimuksen, jolla ne sitoutuvat yhteisen

verkkoportaalin luomiseen ja ylläpitoon. Sopimuksen mukainen portaali on tässä

vaiheessa suunniteltu kesälukukauden opintoja varten.

Portaalin käyttömahdollisuus ympärivuotisena vaikkapa YAMK-opintojen tar-

joamiseen tulisi selvittää. Yksi mahdollisuus olisi tietysti se, että YAMK-verkoston

opintoja tarjottaisiin kesälukukauden aikana (toukokuu-elokuu). Sopimuksessa

on maininta: ”Sopimusosapuolet voivat sisällyttää poikkeuksellisesti tarjontaan

myös opintoja, joita voidaan toteuttaa muuna ajankohtana kuin kesälukukautena.

Tällaisten opintojen portaaliin sisällyttämisestä aiheutuvien kustannusten kor-

vauksista on sovittava erikseen palvelujen ylläpitäjän kanssa”. Tämä siis mahdol-

listaisi YAMK-opintojen tarjoamisen portaalin kautta. Sopimuksessa portaalin

kustannukseksi on sovittu 2000€/ammattikorkeakoulu ensimmäisenä vuonna ja

jatkossa 1000€/vuosi/amk, jos mukana vähintään 20 ammattikorkeakoulua.

Muutamia lainauksia sopimuksesta: ”Portaalin tarkoituksena on palvella ensisi-

jaisesti opiskelijoita sivustona, jonne on koottu kaikki sopimusosapuolten kesälu-

kukauden opintoina tarjoamat opinnot ja josta linkkien ja suodatintoimintojen

avulla on päästävissä tarjolla olevia opintoja koskeviin yksityiskohtaisiin tietoihin

kunkin osapuolen omilla verkkosivuilla”. ”Sopimusosapuolet sitoutuvat noudatta-

maan kesälukukauden opintotarjonnassaan käytössään olevia avoimen ammat-

tikorkeakoulun tai erillisen opinto-oikeuden prosesseja. Ne vastaavat itse tarjo-

amiensa kesälukukauden opintojen toteutuksista, niiden laadusta, aikataulutuk-

sesta, informoinnista, opintojaksolle ilmoittautumisen käytännöistä ja muista to-

teutuksiin liittyvistä seikoista prosessiensa mukaisesti”.

Portaalin luo ja ylläpitää Turun ammattikorkeakoulu. Kyseinen portaali voisi siis

mahdollistaa ilman ylimääräistä byrokratiaa myös YAMK-opintojen tarjoamisen

kaikille osapuolille. Tuollaiseen portaaliin tarjottavalle opintojaksolle on luonnolli-

sesti laitettava jonkinlainen maksimi osallistujamäärille, mikä rajoittaa sen käyttö-

mahdollisuutta ylempien tutkintojen opinnoissa.
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6.2 Ylemmän ammattikorkeakoulun kytkentä TKI-toimintaan

Timo Lehtoviita ja Jarmo Havula

Rakentamisen YAMK-opintojen kokonaislaajuudesta (60 op) puolet käytetään

opinnäytetyön tekemiseen. Se on käytännössä lähes aina luonteeltaan TKI-toi-

mintaa. Opinnäytetyö voidaan tehdä suoraan yritykselle tai yhteisölle tai se voi-

daan toteuttaa ammattikorkeakoulujen laajemmissa TKI-hankkeissa. Seuraa-

vaksi on kuvattu esimerkki, miten ammattikorkeakoulussa YAMK-opinnäytetyö

voidaan toteuttaa.

Hämeen ammattikorkeakoulussa teräsrakenteiden 10 op suorittaneet voivat

tehdä opinnäytetyönsä joko suoraan yritykselle tai Hämeen ammattikorkeakoulun

Ohutlevykeskus tutkimusyksikössä. Ohutlevykeskus tutkimusyksikkö tarjoaa

opinnäytetyöaiheita kulloiseenkin menossa olevaan tutkimusteemaan liittyen.

Opinnäytetyöt pyritään liittämään osaksi laajempaa tutkimuskokonaisuutta.

Usein aiheeseen liittyy myös insinöörityönä tehtävä tai tehtäviä opinnäytetöitä.

Tästä esimerkkinä, syksyllä kaksi YAMK opiskelijaa on aloittanut opinnäytetyön

tekemisen liittyen korkealujuusteräksestä valmistettaviin putkiprofiilien liitoksiin.

YAMK- opinnäytetöihin liittyen on tehty ja tehdään myös AMK- opinnäytetöitä.

AMK -opinnäytetöissä on tehty ja tehdään kokeellisia testejä. Kokeellisten testi-

tulosten perusteella YAMK opinnäytetöissä tehdään tulosten tarkempi analysointi

sekä FEM analyysi ko. tapauksista. FEM analyysin avulla syvennetään YAMK

opiskelijoiden osaamista teräsrakenteiden mitoitukseen liittyen.

(Jarmo Havula, Hämeen ammattikorkeakoulu)

YAMK-opintojen osana usein toteutettavissa tutkimus- ja kehittämismenetelmien

opinnoissa on tavoitteeksi jatkossa asetettava myös opiskelijoiden TKI-valmiuk-

sien sekä innovatiivisuuden lisääminen.
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7 PÄÄTELMÄT JA EHDOTUKSET JATKOTOIMENPITEIKSI
Timo Lehtoviita

Rakentamisen ylemmän ammattikorkeakoulun tutkintojen historia suomalaisessa

tutkintokentässä on vielä melko lyhyt, mutta se on jo osoittanut tarpeellisuutensa

työelämälähtöisenä jatkotutkintovaihtoehtona diplomi-insinööritutkinnon rinnalla.

Sen kehitystyössä on entistä enemmän otettava huomioon työelämän asettamia

vaatimuksia ja toiveita. Tässä kehitystyössä on otettava huomioon myös Suo-

messa tapahtuva voimakas yhteistyöpyrkimys ammattikorkeakoulujen ja yliopis-

tojen kesken.

Kehittämishankkeen aikana muodostetun yhteistyöverkoston kannattaa edelleen

jatkaa toimintaansa. Sen päätehtävänä olisi vastata rakentamisen ylemmän am-

mattikorkeakoulututkinto-ohjelmien koordinoinnista ja yhteistyöstä ja kehittää yh-

teistyötä myös yliopistojen kanssa. Lisäksi verkoston olisi kyettävä tarjoamaan

ratkaisuja erityisesti yhteisten etäopintojen käytännön toteutukseen.

Yhteistyön käytännön muoto voisi olla, että kaikilla Suomessa toteutettaville ra-

kentamisen ylemmän ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmilla olisi yksi yhtei-

nen opetussuunnitelmaraami, jonka pohjalta opintoja toteutettaisiin. Opetussuun-

nitelma voisi koostua 10 – 15 op:n laajuisista syventävistä moduuleista ja edel-

leen 5 op:n laajuisista opintojaksoista. Osa opinnoista voisi olla paikkakuntakoh-

taisia yleisopintoja. Niiden määrä olisi kuitenkin rajattava, jotta tutkinto olisi sisäl-

löltään ja painotuksiltaan rakentamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

Jotta verkosto voisi toimia pysyvästi, olisi jokaisen mukana olevan ammattikor-

keakoulun sitouduttava yhteistyöhön rahallisella panostuksella ja työpanoksella.

Yksinkertaisin malli olisi se, että jokainen ammattikorkeakoulun tuottaisi sovitulla

aikavälillä kaikkien osapuolten käyttöön yhden opintojakson. Tämän myötä mu-

kana olevat ammattikorkeakoulut saisivat usean opintojakson opetustarjonnan

yhden jakson kustannuksella omille opiskelijoilleen ja tämän valtakunnallisen laa-

jan tarjonnan myötä ylempi ammattikorkeakoulututkinto olisi entistä houkuttele-

vampi jatkotutkintovaihtoehto. Näiden jaksojen lisäksi verkosto voisi toteuttaa
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myös yhteisesti tuotettuja opintojaksoja, joissa kustannukset jaettaisiin osanot-

taja-ammattikorkeakoulujen kesken.

Yhteistyön syvin taso voisi olla useamman ammattikorkeakoulun yhdessä toteu-

tettava rakentamisen YAMK-tutkinto-ohjelma.
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LIITTEET LIITE 1

Rakenteiden mekaniikka (6 op) (Seinäjoki)

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa sauvarakenteiden elementtimenetelmän teoreettiset perusteet. Opiskelija osaa

määrittää elementtimenetelmällä sauvarakenteiden siirtymä- ja rasitustilan. Opiskelija osaa so-

veltaa plastisuusteoriaan perustuvia sauva- ja laattarakenteiden plastisia menetelmiä sauva- ja

laattarakenteiden analysoinnissa. Opiskelija osaa käyttää stabiiliusteoriaa sauvarakenteiden ja

levymäisten rakenteiden kriittisen kuorman määrittämiseen. Opiskelija osaa rakenteiden dynamii-

kan perusteet lähtökohtana rakenteiden värähtelymitoitukseen. Opiskelija osaa analysoida vään-

törasitettuja rakenteita.

Sisältö
Sauvarakenteiden elementtimenetelmä. Sauvarakenteiden rajakuormateoria.  Laattarakenteiden

myötöviivateoria. Rakenteiden stabiilius. Rakenteiden värähtely. Estetty vääntö.

Opetusmenetelmät
Luennot, laskuharjoitukset ja harjoitustyöt.

Opiskelumateriaali
Salmi, T. & Kuula, K. 2012. Rakenteiden mekaniikka. Pressus Oy.

Salmi, T. & Virtanen, S. 2006. Dynamiikka. Pressus Oy.

Timoshenko, S.P. & Gere, J.M. 2009. Theory of Elastic Stability. Dover.

Aalto, J. Laattarakenteiden plastiset menetelmät. Teknillinen korkeakoulu (julkaisematon luento-

materiaali).

Opettajan oma materiaali.

Opiskelijan työmäärä
Opiskelijan työmäärä 160 h.

Arviointi
Asteikolla 0-5 tentin ja harjoitustöiden perusteella.

Opetuskieli
Suomi
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LIITE 2

Teräsrakenteet (10 op) (HAMK)

Osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee Eurocode 3 -standardien SFS-EN 1993-1-1, SFS-EN 1993-1-3, SFS-EN 1993-

1-5 ja SFS-EN 1993-1-8 sisällön. Opiskelija osaa soveltaa em. standardeja tyypillisten teräsra-

kenteiden suunnittelussa. Opiskelija osaa palomitoituksen lähtökohdat.

Sisältö
1. MODUULI: Eurokoodi-rakennestandardit, 1 op

Eurokoodi-rakennestandardit. Suunnitteluperusteet (EN 1990). Rakenteiden kuormat (EN

1991). Teräsrakenteet (EN 1993). Tietomallinnus teräsrakenteiden suunnittelussa.

2. MODUULI: Teräsrakenteiden suunnittelu, 7 op

Rakenneanalyysit. Teräs rakennemateriaalina. Palkki- ja pilarirakenteet. Hitsi- ja ruuviliitok-

set. Väsytyskuormitetut rakenteet. Komponenttimenetelmät. Nosturiradat. Lommahdus, Le-

vyrakenteet. Suunnittelun eritystarkastelut. FEM-analyysi. Kylmämuovatut rakenteet (+kuo-

rirakenteet). Väsytyskuormitettujen teräsrakenteiden mitoitus.

3. MODUULI: Konepajavalmistus, korroosiosuojaus ja asennus, 2 op

Konepajavalmistus ja asennus. NDT-testaus. Valmistuksen laadunvarmistus. Korroosiosuo-

jaus.

Moduuliin II aihepiiriin sisältyvä oppimistehtävä on opiskelijan omiin työtehtäviin tai taustaor-

ganisaatioon liittyvä suunnittelu tai kehittämistehtävä.

Opetusmenetelmät
Luennot, testaus- ja tutkimuslaboratorioharjoitukset ja oppimistehtävät.

Opiskelumateriaali
Hämeen ammattikorkeakoulussa, Tampereen teknisestä yliopistossa ja teräsrakennusalan yri-

tyksissä teräsrakentamisen asiantuntijoina toimivien luennoitsijoiden luentomateriaali ja muu op-

pimisalustalle tallennettava oppimateriaali.

Opiskelijan työmäärä
Opiskelijan työmäärä 270 h.

Arviointi
Asteikolla 0-5 tentin ja oppimistehtävien perusteella.

Opetuskieli
Suomi
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LIITE 3
Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet 5 op (Metropolia)

Osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee toimintatutkimuksen eri vaiheet ja osaa suunnitella niiden mukaan etenevän ke-

hittämishankkeen. Opiskelija osaa hyödyntää kehittämistehtävän ratkaisemiseen tarvittavaa tie-

teellistä ja alan ammattikirjallisuutta. Hän tuntee tekniikan alan määrällisiä ja laadullisia tutkimus-

menetelmiä, osaa arvioida niiden soveltuvuutta eri tilanteisiin, ja hallitsee menetelmät, joita itse

soveltaa kehittämishankkeessaan. Hän osaa arvioida oman kehittämishankkeensa ja muiden te-

kemien hankkeiden laatua. Hän osaa raportoida kehittämishankkeistaan ammattimaisesti.

Sisältö
- Toimintatutkimus kehittämisen keskeisenä menetelmänä organisaatioissa

- Määrälliset tutkimusmenetelmät

- Laadulliset tutkimusmenetelmät

- Kehittämisprosessi ja -viestintä
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LIITE 4

Rakennusfysikaalisen suunnittelun erikoisopintojakso 5 op
(Metropolia)

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää rakenteiden lämpö-, kosteus- ja virtaustekniikkaa.

Opiskelija osaa tarkastella laskennallisesti rakenteiden lämpö- ja kosteusteknistä käyttäytymistä

sekä tarkastella erilaisten rakennusmateriaalien ja rakenteiden homehtumisriskejä. Opiskelija

tuntee epäpuhtauksien siirtymisilmiötä sekä pystyy mallintamaan epäpuhtauksien käyttäytymistä.

Opiskelija tietää kosteus- ja homevaurioiden syitä sekä eri menetelmiä lämpötilan ja suhteellisen

kosteuden mittaamiseksi. Opiskelija tietää rakennusten energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Sisältö
- rakennusten vaipan osien lämpö-, kosteus- ja virtaustekninen käyttäytyminen

- rakenteiden 1-ulotteinen lämpö- ja kosteustekninen laskennallinen analysointi epästati-

onääritilassa

- rakenteiden 2-ulotteinen lämpö- ja kosteustekninen laskennallinen analysointi stationää-

ritilassa

- sisäilman epäpuhtauksien siirtymisilmiöt

- kosteus- ja homevaurioiden syyt

- homeindeksit

- lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittaus

- rakennusten energiatehokkuus

Suoritus
Luennot, harjoitustehtävät, tentti
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LIITE 5

Rakennushistoria ja vanhat rakenteet 5 op (Metropolia)

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee rakennusmateriaalien historiaa, rakennustekniikan

historian merkittävimpiä rakennuksia ja niiden rakenteita. Opiskelija tietää eri aikakausien suo-

malaisten rakennusten rakenteita sekä materiaaleja, erityisesti asuinkerrostaloissa käytettyjä.

Sisältö
- rakennustekniikan historia

- suomalaisten rakennusten rakenteet, etenkin 1880–1980 –lukujen suomalaisten asuin-

kerrostalojen rakenteet ja materiaalit

- historialliset laastit kivirakenteissa

- vanhat rakennusmateriaalit

Suoritus
Luennot, harjoitustehtävät, tentti
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LIITE 6

Rakenteiden vaurioituminen ja kuntotutkimusmenetelmät 5 op
(Metropolia)

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tavanomaisten rakenteiden vauriot, niiden syitä ja

vaurioiden tutkimusmenetelmiä. Opiskelija osaa laatia kuntotutkimussuunnitelmia betoni- ja ra-

pattujen rakenteiden sekä sisäilmaongelmien tutkimiseksi sekä suorittaa tutkimuksia erilaisten

vaurioiden syiden selvittämiseksi.

Sisältö
- betonirakenteiden terästen korroosiovauriot

- betonirakenteiden rapautuminen

- betonirakenteiden kuntotutkimukset

- rapattujen rakenteiden vauriot ja kuntotutkimukset

- homevauriot ja niiden tutkiminen

- sisäilmaongelmat

- sisäilman kuntotutkimukset

- haitalliset aineet ja niiden tutkiminen

- kuntotutkimusraportit

Suoritus
Luennot, harjoitustehtävät, tentti
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LIITE 7

Rakennusten korjaustekniikka 5 op (Metropolia)

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee korjausrakentamisprosessin vaiheet, rakenteiden

purkutöiden suunnittelun ja toteutuksen sekä purkutöihin liittyvät työturvallisuusasiat. Opiskelija

tietää teräs- ja betonirakenteiden sekä homevaurioiden korjausmenetelmiä sekä osaa laatia

alustavia korjaussuunnitelmia betonirakenteiden ja homevaurioiden korjaamiseen sekä energia-

tehokkuuden parantamiseen.

Sisältö
- korjausrakentamisprosessi

- korjausrakentamisprosessi

- rakenteiden purkutöiden suunnittelu ja toteutus

- korjausrakentamisen työturvallisuus

- rakennusten haitalliset aineet ja niiden vaikutus korjauksiin

- korjaussuunnitelmat

- käyttöikäsuunnittelu

- energiatehokkuuden parantaminen

- teräs- ja betonirakenteiden vaurioiden korjaaminen

- homevaurioiden korjaaminen

Suoritus
Luennot, harjoitustehtävät, tentti
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LIITE 8

Tietomallit korjausrakentamisessa 5 op (Metropolia)

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa selittää dokumenttipohjaisen ja mallipohjaisen tiedonhallinnan eroavaisuuksia

korjaushankkeessa sekä kuvata tietomallipohjaisen korjausrakennushankkeen menetelmiä.

Opiskelija tuntee tietomallipohjaisen korjausrakennushankkeen suunnittelu- ja tuotantovaiheen

sovellusohjelmia sekä osaa selittää tietomallintamisen mahdollisuuksia korjausrakennushank-

keessa.

Sisältö
- johdanto tuote- ja tietomallinnukseen

- tietomallipohjainen suunnittelu ja projektinhallinta korjaushankkeessa

- tietomallintamisen pelisäännöt, ohjeet ja tiedonsiirto

- tietomallintamisen työkalut

- korjausrakennushankkeen erityispiirteet, inventointimallit, tutkimus-, mittaus ja inven-

tointitiedon integrointi suunnittelumalleihin

Suoritus
Luennot, harjoitustehtävät, seminaari
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LIITE 9

Korjausrakentamisen talous ja projektinhallinta 5 op
(Metropolia)

Osaamistavoitteet
Opiskelija tietää tyypillisen korjausprojektin vaiheet ja ominaispiirteet sekä projektinhallinnan osa-

alueet. Opiskelija tuntee keskeiset projektinhallinnan työkalut ja menetelmät sekä niiden soveltu-

vuuden korjauskohteisiin. Opiskelija osaa laatia korjaushankkeen projektisuunnitelman, valvoa ja

ohjata projektisuunnitelman toteutumista sekä päättää korjausprojektin hallitusti.

Sisältö
- projekti ilmiönä

- projektinhallinnan osa-alueet ja työkalut

- projektinhallinta korjausrakentamisessa

- projektinhallinta erityiskohteissa

Suoritus
Luennot, harjoitustehtävät, seminaari
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LIITE 10

Opinnäytetyö 15 op (Metropolia)

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida tutkimuksellisen kehittämistyön yhteistyössä

työelämän kanssa. Opiskelija osaa soveltaa tuloksellisesti oman alansa asiantuntijatietoa sekä

tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmiä työelämän kehittämistarpeisiin vastaamiseksi ja

ongelmien ratkaisemiseksi. Työssään opiskelija toimii aloitteellisesti ja osoittaa hyvää kehittä-

mis- ja muutosjohtamiskykyä. Opiskelija pystyy toimimaan itsenäisesti alansa asiantuntijana

sekä työelämän kehittäjänä ja uudistajana.

Opiskelija laatii tutkimuksellisesta kehittämistyöstään kirjallisen opinnäytetyöraportin ja viestii

kirjallisesti ja suullisesti osoittaen alansa asiantuntijaviestinnän taitoa. Kypsyysnäytteessä opis-

kelija osoittaa opinnäytetyönsä aihepiirin hyvää hallintaa ja taitoa viestiä asiantuntevasti sen tu-

loksista.

Sisältö
Opinnäytetyöprosessin kaikki vaiheet tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan: työpajat, semi-

naarit, yksilöohjaus, ryhmäohjaus, kypsyysnäyte.

Kypsyysnäyte voi olla lehdistötiedote, julkaisukelpoinen artikkeli, ns. Executive Summary tai

muu tiedottava teksti. Opiskelija sopii kypsyysnäytteen muodon ja kohdeyleisön opinnäyte-

työnohjaajan kanssa.
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LIITE 11

Rakenteiden rakennusfysikaalinen toiminta 3 op (Saimia)

Tavoitteet

Perehdytään rakennusfysikaalisiin erityiskysymyksiin painopisteenä rakenteiden rakennusfysi-

kaalinen toiminta. Kerrataan ensin rakennusfysiikan perusteita lämmön ja kosteuden osalta.

Sisältö

Kerrataan rakennusfysiikan perustietämys ja täydennetään perustietämystä lämmön ja kosteu-

den osalta. Perustietämyksen pohjalta käsitellään seuraavat teemat:

· rakenteiden rakennusfysikaalinen toiminta.

· rakennusfysikaaliset mittaukset.

· uudet vaipan rakenneratkaisut ja niihin liittyvä rakennusfysiikka

· erityistilojen lämpö-ja kosteustekniikka

· rakennushankkeen kosteudenhallinnan menetelmät

Toteutus

Opintojakso koostuu lähitunneista ja harjoitustyön tekemisestä sekä itseopiskelusta kirjallisuu-

teen pohjautuen.  Lähitunneilla käydään läpi opettajan johdolla keskeisiä teemoja, ohjataan har-

joitustöitä ja tehdään laskuharjoituksia lähinnä tietokoneohjelmilla Doflämpö ja Wufi sekä

www.laskentapalvelut.fi -ohjelmilla. Lähitunneilla ilmoitetaan myös tarvittava kirjallisuus. Tarvit-

tava aineisto julkaistaan Moodlessa.

Harjoitustyö

Vaihtoehto 1

Harjoitustyössä perehdytään jonkin erikoistilan rakennusfysikaaliseen toimintaan ja käytettäviin

rakenteisiin.  Lähtökohtana on jokin todellinen kohde, jossa tehdään myös rakennusfysikaalisia

mittauksia.  Tarkasteltavia erikoistiloja voivat olla jäähalli, uimahalli, maatilan tuotantorakennus,

teollisuuden erikoistilat, laitoskeittiö jne.  Kunkin opiskelijan kanssa sovitaan tarkasteltava kohde.

Käytetään apuna myös kirjallisuutta.

Erikoistilatarkastelun sijaan voi perehtyä myös johon vaativaan korjauskohteeseen, jossa on ra-

kennusfysikaalisia ongelmia, esim. sisäilmaongelmainen koulurakennus.

Harjoitustyössä käsitellään sovitusta aiheesta seuraavat asiat:

· yleiset kosteustekniset periaatteet tilan toiminnan kannalta

· kyseisen rakennustyypin keskeiset kosteustekniset riskit, olosuhteet ja rasitukset

· yleiset rakenteiden lämpö-ja kosteustekniset periaatteet

· esimerkkikohteen tarkastelu:

o kohteen yleiskuvaus: sijainti, käyttötarkoitus, tilavuus-ja pinta-alatiedot

o yleiskuvaus rakennuksen ja rakenteiden kosteusteknisestä kunnosta
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o käytettyjen rakenteiden kosteustekninen riskiarvio, riskiarvioinnissa voi käyttää

apuna laskentaohjelmia

o mittaukset ja mittaustulokset sekä tulosten tarkastelu

o päätelmät

Harjoitustyön tulokset kootaan Word-tekstidokumentiksi. Työn tulokset esitellään lähitunneilla Po-

wer Point-esityksen avulla.

Vaihtoehto 2

Tarkastellaan jotain rakenneratkaisua, rakennusosaa tai työmenetelmää rakenteiden rakennus-

fysikaalisen toiminnan näkökulmasta.  Arvioidaan rakennusfysikaalista toimintaa painottaen läm-

pöä ja kosteutta. Tuotetaan raportti asiasta ja esitellään keskeiset tulokset Power Point-esityk-

senä. Aiheita voisivat olla esimerkiksi ikkunoiden rakennusfysikaalinen toiminta, maanvastaisten

seinien lämmön-ja kosteudeneristysratkaisut ja uusien tehokkaiden lämmöneristeiden käyttö ra-

kenteissa.

Opintojakson suorittaminen
Opintojakson suorittaminen edellyttää hyväksyttävää koesuoritusta ja harjoitustyön hyväksyttä-

vää suorittamista.
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LIITE 12

Rakennusfysikaalinen suunnittelu 5 op (Saimia)

Tavoitteet

Perehdytään rakennusfysikaalisen laskennan ja suunnittelun menetelmiin ja niiden soveltami-

seen rakenteiden rakennusfysikaalisessa suunnittelussa ja tuotekehityksessä. Kerrataan raken-

nusfysiikan perusteet.

Sisältö

3 op:n osuus opinnoista koostuu rakenteiden rakennusfysikaalinen toiminta -opintojaksosta. Li-

säksi käsitellään seuraavia teemoja:

· rakenteen kosteustekninen tarkastelu epästationääritilassa (ATK-laskenta).

· rakennusfysikaaliset kuntotutkimukset

· rakennusfysikaalisen suunnittelun menetelmät (vaativuusluokitus, laskenta, riskiarviointi,

toimintapiirrokset)

· erikoistilojen rakenteiden rakennusfysikaalinen suunnittelu (uimahallit, saunat, jäähallit,

teollisuuden tilat)

· rakennusfysikaalisen suunnittelun menetelmät (vaativuusluokitus, laskenta, riskiarviointi,

toimintapiirrokset)

· rakennushankkeen kosteudenhallintasuunnittelu

· radontekninen suunnittelu

· rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen mitoitus.

· äänitekninen rakennesuunnittelu perusteet

Toteutus

Opintojakso koostuu lähitunneista ja harjoitustöiden tekemisestä sekä itseopiskelusta kirjallisuu-

teen pohjautuen.  Lähitunneilla käydään läpi opettajan johdolla keskeisiä teemoja, ohjataan har-

joitustöitä ja tehdään laskuharjoituksia lähinnä tietokoneohjelmilla Doflämpö ja Wufi. Lähitunneilla

ilmoitetaan myös tarvittava kirjallisuus. Opintojaksossa tehdään rakennusfysikaalinen suunnitte-

lutehtävä.

Rakennusfysikaalinen suunnittelutehtävä
Suunnittelutehtävässä tehdään valitun kohteen rakennusfysikaalista suunnittelua vaiheittain seu-

raavasti:

Vaihe 1

Valitaan sopiva suunnittelukohde.  Kohde on hyväksytettävä opettajalla laatimalla lyhyt kirjallinen

kuvaus suunnittelukohteesta: Sijainti, rakennuksen käyttötarkoitus, tilavuus-ja pinta-alatiedot,

runkoratkaisu, rakennuspohjan perustiedot, rakennuksen yleisluonne. Kuvaus on lähetettävä
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sähköpostilla opettajalle ennen harjoitustyön aloittamista. Kohde voi olla uudisrakennuskohde tai

korjausrakennuskohde.

Määritellään rakennuksen ja rakenteiden rakennusfysikaaliset vaatimukset suunnittelun lähtökoh-

daksi:

· hankkeen kosteusriskiluokitus (RIL250-2011)

· rakennuksen kosteusluokan valinta sisäilman kosteuslisän avulla (RIL107-2012)

· viranomaisvaatimusten määrittely rakennukselle ja rakenteille RakMk-mukaan + kaa-

vamääräykset: lämpö, kosteus, ääni

· sisäilmastoluokan valinta ja edelleen sen perusteella keskeisten vaatimusten määrit-

tely rakennusfysikaalisen suunnittelun kannalta

· muut sovitut vaatimusmäärittelyt, esim. energialuokka, ilmanpitävyysvaatimus.

Vaatimukset esitetään yhteenvetotaulukkona. Kunkin vaatimuksen kohdalla on mainittava myös

mahdollinen lähde.

Vaihe 2

Tehdään seuraavat rakennusfysikaaliset tehtävät:

· vaipan U-arvojen laskenta (1,2,3,4,5)

· valitun vaipan rakenteet kosteusteknisen toiminnan tarkastelu WUFI-ohjelmalla, esim.

WUFI Light 5.3. (www.wufi.de), valinnainen lisätehtävä

· valitun detaljin kylmäsiltatarkastelu esim. HEAT 2 light-versiolla (www.buildingphy-

sics.com), valinnainen lisätehtävä

· vaipan rakenteiden toiminnan tarkastelu Doflämpö-ohjelmalla

· vaipan rakennetyyppien laadinta

· kosteudenhallintasuunnitelma RIL 250–2011 mukaisesti

· vaipan tai sisärakenteiden detaljit 2 kpl + toimintapiirros

Vaihe 3

Toteutetaan vaiheessa 2 määritellyt tehtävät ja laaditaan suunnitteluasiakirjat. Suunnittelutyön

tulokset niputetaan ja kootaan yhdeksi raportiksi, jossa selostetaan työn tavoitteet, suorittaminen,

tulokset ja päätelmät. Raportissa on ensin kuvattava yleisesti kohde ja sen rakenteet (kantavat

rakenteet + vaipan rakenteet). On myös perusteltava tehtyjä suunnitteluratkaisuja. Laaditut las-

kelmat ja suunnitteluasiakirjat ovat raportin liitteenä. Raportti laaditaan opinnäytetyön raportoin-

tiohjeen mukaisesti. Kohde voi olla uudisrakennuskohde tai korjausrakennuskohde.
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LIITE 13

Tietomallipohjainen rakennushanke 5 op (Saimia)

Osaamistavoitteet

· opiskelija ymmärtää tietomallinnuksen peruskäsitteet, yleiset periaatteet ja tavoitteet

· opiskelija ymmärtää tietomallipohjaisen hankkeen prosessin ja edellytykset sekä mallien

hyödyntämismahdollisuudet hankkeen eri vaiheissa

· opiskelija tuntee eri hankeosapuolten tietomallintamiseen liittyvät tehtävät

· opiskelija ymmärtää yleisten tietomallivaatimusten (YTV2012) ja yleisten inframallivaati-

musten (YTV2015) periaatteet ja niiden merkityksen hankkeen eri osapuolten kannalta

· opiskelija osaa soveltaa tietomallipohjaisissa hankkeissa YTV 2012:n ja YTV 2015:n

mukaisia periaatteita tilaajan ja rakennuttajan tehtävissä

· opiskelija tutustuu tietomallinnukseen soveltuviin ja tietomallia hyödyntäviin ohjelmisto-

sovelluksiin.

Sisältö
Tietomallintamiseen liittyvät peruskäsitteet, tietomallintamisen historia ja nykytilanne. Tietomalli-

pohjainen suunnittelu ja suunnittelun laadunvarmistus.  Tietomallit korjausrakentamisessa ja

kiinteistöjen ylläpidossa, tietomallipohjaisen hankkeen prosessi ja johtaminen. Tietomallin hyö-

dyntäminen tuotannonsuunnittelussa ja työmaalla sekä kustannushallinnassa. Tietomallien

käyttömahdollisuudet ylläpitovaiheessa. Tietomallintamisen hyödyntäminen ja käytännöt infrara-

kentamisessa. Tietomallintamisen ohjelmistosovellukset ja tarvittava tiedonsiirto.

Opetusmenetelmät
Oppitunnit ja harjoitustyö.

Opiskelumateriaali
Luentomateriaalit, Yleiset tietomallivaatimukset YTV 2012 osat 1, 3, 7, 11 ja 13 sekä muut osat

soveltuvin osin.  Yleiset Inframallivaatimukset 2015 soveltuvin osin.

Arviointi
Asteikolla 1 - 5 harjoitustyön ja kokeen perusteella. Harjoitustyönä kirjallinen tehtävä, jossa tar-

kastellaan ja arvioidaan toteutunutta tietomallipohjaista hanketta.
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LÄHTEET

Ammattikorkeakoululaki 932/2014. 14.11.2014.

Laki ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta 645/200. 13.7.2001.

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, 41/2014. 17.1.2014.

Maankäyttö- ja rakennuslaki, 132/1999. 5.2.1999.

Opetushallituksen tilastopalvelu Vipunen. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Ope-

tushallitus.

Selvitys ylempien ammattikorkeakoulututkintojen asemasta työelämässä ja uu-

distuksen vaikutuksesta koulutusjärjestelmään ja työelämään. 2012.Opetus- ja

kulttuuriministeriön julkaisuja. Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulusta, 1129/2014. 18.12.2014.

Valtioneuvoston asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetun asetuk-

sen muuttamisesta, 1132/2003. 18.12.2003.

Valtioneuvoston asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetun asetuk-

sen muuttamisesta, 426/2005. 16.6.2005.

Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien

määräytymisestä, 214/2015. 12.3.2015.

Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta,

215/2015. 12.3.2015.

Yliopistolaki, 558/2009. 24.7.2009.



86

Ympäristöministeriön asetus suunnittelijoista ja suunnitelmista, 2002. 8.5.2002

Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräys-

kokoelma A2.

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta, 2015.

YM2/601/2015. 12.3.2015.

Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja

työnjohtajien kelpoisuudesta, 2015. YM4/601/2015. 12.3.2015.


