
läpimenon ja materiaalivirran optimoinnin sekä 
kehittämään tuotannon ohjausta.
Keskeinen sisältö: Tuotannonohjauksen ta-
voitteet, ohjattavuus, läpäisy-aika ja kuormitta-
minen, työvaiheitten optimaalinen ajoittaminen, 
relaatiotieto-kantaohjelmistojen soveltaminen 
ajoitus ja kuormitustoimintaan, materiaalintar-
velaskenta, taloudellinen varastointi, varasto-
jenohjaus, tuotannonohjauksen kehittäminen, 
tuotantotietojen keruun ATK-järjestelmät.
Arviointiasteikko: 0-5

WP1942 Saksa I (2. vieras kieli), 3 op

Osaamisalueet: Tiedon hankkiminen, käsit-
tely ja jakaminen, kansainvälisen toiminnan 
valmiudet
Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiske-
lija osaa lukea ja kirjoittaa saksaa. Hän selviää 
yksinkertaisista suullisista viestintätilanteista. 
Hän tuntee saksankielistä aluetta ja sen kult-
tuuria. Hänellä on valmiudet jatkaa opiskelua.
Keskeinen sisältö: Saksan ääntämisen ja kir-
joittamisen harjoittelua. Kuullunymmärtämis, 
luetunymmärtämis- ja keskusteluharjoituksia. 
Kieliopin perusrakenteiden harjoittelua. Perus-
viestintätilanteita, esim. esittäytyminen, hen-
kilötietojen kysyminen, opiskelusta, työajoista 
ja työstä puhuminen, kahvipöytäkeskustelut.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lä-
hityöskentely 45, ohjattu etätyöskentely 8 ja 
itseopiskelu 27 tuntia.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
lähi- ja etä työskentelyyn. Tentti.
Arviointiasteikko: 0 - 5

WP1944 Saksa II (2. vieras kieli), 3 op

Osaamisalueet: Tiedon hankkiminen, käsit-
tely ja jakaminen, kansainvälisen toiminnan 
valmiudet
Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiske-
lija selviää yksinkertaisista suullisista ja kirjal-
lisista viestintätilanteista. Hän tuntee saksan-
kielistä aluetta ja sen kulttuuria. Hänellä on 

valmiudet jatkaa opiskelua.
Keskeinen sisältö: Saksan ääntämisen ja 
kirjoittamisen harjoittelua. Kuullunymmärtä-
mis, luetunymmärtämis- ja keskusteluharjoi-
tuksia. Kieliopin perusrakenteiden harjoittelua. 
Perusviestintätilanteita, esim. työtehtävistä 
puhuminen, yrityksen toimitilojen esittely, ra-
vintolakeskustelut, perheestä ja asumisesta 
puhuminen, kotikaupungin esittely.
Edeltävät opinnot: Saksa I tai vastaavat tie-
dot.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lä-
hityöskentely 45, ohjattu etätyöskentely 8 ja 
itseopiskelu 27 tuntia.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
lähi- ja etätyöskentelyyn. Tentti.
Arviointiasteikko: 0 - 5

WP1946 Saksa III (2. vieras kieli), 3 
op

Osaamisalueet: Kansainvälisen toiminnan 
valmiudet, itseohjautuvuus ja jatkuva kehitty-
minen
Osaamistavoitteet: Peruskielitaidon vahvis-
taminen. Kielialueen tuntemuksen lisääminen. 
Perustiedot ja -taidot saksan kielessä työelä-
män suullisista ja kirjallisista viestintätilanteis-
ta selviytymiseksi.
Keskeinen sisältö: Kuullunymmärtämis-, 
luetunymmärtämis-, käännös- ja keskuste-
luharjoituksia, parityöskentelyä, ryhmätöitä, 
kirjallisia ja suullisia esityksiä. Perusviestintäti-
lanteita, esim. kotikaupungin esittely, tien neu-
vominen, puhelinkeskustelut, hotellihuoneen 
tilaaminen, tuttavan tapaaminen, matkusta-
minen lentokoneella ja yleisillä kulkuvälineilä, 
ytiryksen esittely jne.
Edeltävät opinnot: Saksa II tai vastaavat tie-
dot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lä-
hityöskentely 45, ohjattu etätyöskentely 8 ja 
itseopiskelu 27 tuntia.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
lähi- ja etätyöskentelyyn. Tentti
Arviointiasteikko: 0 - 5
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Suoritettava tutkinto

Insinööri (AMK), 240 op

Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet

Koulutusohjelman yleistavoite on antaa opis-
kelijoille valitun suuntautumisvaihtoehdon mu-
kaisesti laaja-alaiset valmiudet toimia raken-
nusalan ammateissa tai yrittäjänä. Työtehtävät 
voivat olla myynnin, tuotannon, suunnittelun, 
tutkimuksen, tuotekehityksen, koulutuksen 
jne. asiantuntijatehtäviä niin kotimaassa kuin 
ulkomailla. Talonrakennustekniikan insinöörit 
sijoittuvat yksityisellä sektorilla suunnittelu-
toimistojen, rakennusliikkeiden, rakennusaine-
teollisuuden ja rakennusainekaupan palve-
lukseen. Julkisen hallinnon osalta työtehtäviä 
löytyy valtion kiinteistöhallinnon ja kuntien 
teknisten virastojen ja toimistojen palveluk-
sessa. Työpaikkoja on tarjolla myös opetuksen 
ja tutkimuksen parissa. Rakennusinsinöörin 
kansainväliset tehtävät liittyvät usein raken-
nusliikkeiden, rakennusmateriaaliteollisuuden 
ja suunnittelutoimistojen projektivientiin. Ko-
kemuksen karttuessa rakennusinsinöörin työ 
voi jatkua myös yrittäjänä omassa suunnitte-
lu-, urakointi- tai tehdasyrityksessä.

Opintojen rakenne ja toteutustapa

Opintojen ajoituksen lähtökohtana on neljä 
vuotta kestävät kokopäivätoimiset opinnot. 
Tällöin opiskelija suorittaa keskimäärin 60 
opintopistettä vuodessa. 

Perusopinnot
Perusopinnoilla rakennetaan edellytykset insi-
nööritieteiden soveltamiselle ja ammatillisille 
opinnoille. Perusopinnot ovat tuotantopainot-
teisessa tutkinnossa hieman suppeammat, kun 
taas työpaikkaopintoja on vastaavasti enem-
män.
 
Ammattiopinnot
Ammattiaineopinnot koostuvat kaikille suun-
tautumisvaihtoehdoille yhteisistä pakollisista 
ammattiaineiden perusopinnoista ja suuntau-
tumisvaihtoehtokohtaisista syventävistä am-
mattiopinnoista. 

Vapaasti valinnaiset opinnot
Vapaasti valinnaiset opinnot opiskelija voi va-
lita mistä tahansa vähintään ammattikorkea-
koulutasoisesta oppilaitoksesta. 

Harjoittelu
Harjoittelun määrä on 30 op. Harjoittelu muo-
dostuu lukuvuosien välisinä aikoina tapahtu-
vasta ohjatusta harjoittelusta, jossa pereh-
dytään tulevan ammattialan työympäristöön, 
sekä ammattiharjoittelusta, jossa pyritään 
perehtymään insinöörin ammatissa tarvitta-
viin valmiuksiin. Harjoittelujakson aikana teh-
dään jaksoraportit, kehityskeskustelu ja lop-
puraportti. Kaikille harjoittelijoille määrätään 
ohjatun harjoittelun aikana ohjaaja koulutus-
ohjelmasta.Harjoittelu ulkomailla on erittäin 
suositeltavaa, koska se luo pohjan kielitaidolle 
ja auttaa ymmärtämään kulttuurieroja. Vaik-
ka harjoittelupaikan etsiminen on ensisijaisesti 
opiskelijan oma tehtävä, niin harjoittelupaik-
kojen etsinnässä auttavat koulutusohjelma-
johtaja, tekniikan harjoitteluinsinööri ja amk:
n rekrytointipalvelu. 

Opinnäytetyö
Insinööri (AMK) -tutkinnon vaatimuksiin olen-
naisena osana kuuluu opinnäytetyö, josta on 
tarkemmat määräykset tutkintosäännössä. 
Opinnäytetyön tarkoituksena on toimia yh-
dyssiltana teoreettisen opiskelun ja käytännön 
työelämän välillä.

Opiskelijaohjaus ja arviointi
Opiskelun tavoite on, että opiskelijasta tulee 
asiat hallitseva asiantuntija teollisuuden ja yh-
teiskunnan tehtäviin. Ohjauksella pyritään aut-
tamaan opiskelijaa pääsemään tähän. Opiskeli-
jaa pyritään tukemaan ja ohjaamaan ja hänelle 
pyritään rakentaa sellainen oppimisympäristö, 
jossa opiskelijasta kehittyy oppimisen taitoja 
omaava sekä näitä taitoja kehittämään pystyvä 
henkilö. Jokaisella opintojaksolla on määritelty 
ohjaukseen ja arviointiin liittyvät periaatteet ja 
toimintatavat, joilla varmistetaan opiskelijan ja 
opettajan yhteistyö.

Opiskelijapalaute ja sen käsittely
Opiskelijoiden antama palaute koostuu joka-
vuotisesta Opala-palautejärjestelmän tiedoista, 
opintojaksokohtaisesta palautteen antamises-
ta sekä opiskelijoiden vapaasta palautteesta. 
Opala-palautteet käsitellään koulutusohjelman 
kokouksissa ja sen jälkeen vastanneiden ryh-
mien kanssa. Opintojaksopalautetta opettajat 
käsittelevät opintojaksokohtaisesti ja huomioi-
vat palautteen opintojakson seuraavan toteu-
tuksen yhteydessä.

Rakennustekniikan koulutusohjelma
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        Tunnus 1. v.  2. v.  3. v.  4. v.
PERUSOPINNOT        33     20      6 2
Yhteiset perusopinnot     WRP1    
Introduction to Engineering English    WR1922K 3   
Communication and Customer Service   WR1924K 3   
Engineering Communication     WR1926K          3 
Meetings and Negotiations     WR1926L         2
Algebra       WR1961 3   
Geometria       WR1962 3   
Deskriptiivinen geometria     WR1963 3   
Lineaarialgebra      WR1964 3   
Differentiaali- ja integraalilaskenta    WR1965          4  
Tilastot ja todennäköisyys     WR1966          3  
Fysiikka I       WR1901 3   
Fysiikka II       WR1902 3   
Fysiikka III       WR1903          3  
Fysiikka IV       WR1904          3  
Kemia        WR1905          3  
Tietotekniikan perusteet I     WR1914 3   
Tietotekniikan perusteet II     WR1915 3   
Opiskelu- ja viestintätaidot     WR1950 3   
Työelämäruotsi      WR1951L          4  
Viestintä       WR1951          3 
AMMATTIOPINNOT        27     32      33    19
Talonrakennustekniikka     WRA1    
Talonrakennuksen perusteet     WR2503 3   
Talonrakennus I      WR2504          3  
Kaavoitus       WR2512          3 
Rakennussuunnittelu (ARK)     WR2508         3
Rakenteiden mekaniikka     WRA01    
Rakenteiden mekaniikan perusteet    WR2530 3   
Lujuusoppi       WR2536 3   
Staattisesti määrätyt rakenteet    WR2532          5  
Staattisesti määräämättömät rakenteet   WR2534         4
Rakennesuunnittelu      WRA02    
Betonirakenteiden perusteet     WR2540 4   
Betonirakenteet I      WR2542          5  
Betonirakenteet II      WR2544          6 
Elementtirakenteet      WR2546         3
Puun rakenne ja ominaisuudet    WR3006 3   
Puurakenteiden perusteet     WR2550          3  
Puurakenteet I      WR2552          3 
Teräsrakenteiden perusteet     WR2556          3 
CAD-suunnittelu      WR2548          3 
Maa- ja pohjarakentaminen     WRA03    
Geotekniikka       WR2560          4  
Pohjarakennus      WR2562          3  

Suuntautumisvaihtoehdot / 
valinnaiset opinnot

Suuntautumisvaihtoehdot ovat: - Talonra-
kennustekniikka (WRNS07)- Puutekniikka 
(WRNS07P)- Tuotantopainotteinen talonra-
kennustekniikka (WRNS07T)Suuntautumisvai
htoehdon valinta tapahtuu ensimmäisen vuo-
den syyslukukauden jälkeen. Valintojen alku-

vaiheeseen liittyy erilaisiin mahdollisuuksiin, 
opiskelutaitoihin ja edellytyksiin perehdyttäviä 
ohjauskeskusteluja suuntaavien aineiden opet-
tajien ja koulutusohjelmajohtajan kanssa. Työ-
elämän näkökulmiin ja toiveisiin tutustutaan 
ekskursioiden yhteydessä.Valinnaisina opintoi-
na ovat valinnaiset ammattiopinnot sekä va-
paasti valittavat opinnot, jotka valitaan ope-
tussuunnitelman mukaan.
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        Tunnus 1. v.  2. v.  3. v.  4. v.
Kivirakentaminen      WRA04    
Kivirakentamisen perusteet     WR2570          3  
Rakentamistalous      WRA05    
Rakentamistalouden perusteet    WR2590 3   
Kustannushallinnan perusteet    WR2592          3  
Rakennuttaminen ja sopimustekniikka   WR2594         3
Yritystalous       WR2598         3
Tuotantotekniikka      WRA06    
Betonitekniikka      WR2617 5   
Betonin työtekniikka      WR2615          3  
Mittaustekniikka      WR2616         3 
Tuotannon suunnittelun ja ohjauksen perusteet  WR2618         3 
Talotekniikka       WR2626         3 
Johtaminen       WRA07    
Rakentamisen työ- ja paloturvallisuus   WR2628 3   
Johtamisen perusteet     WR2642         3 
Rakennusfysiikka ja kuntotutkimus    WRA08    
Rakennusfysiikka      WR2650         3 
Rakennusfysikaaliset mittaukset    WR2652         3
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT     
Valinnaiset opinnot                3 5
Valinnaiset kieliopinnot     WV1    
Saksa I (2. vieras kieli)     WP1942 3   
Saksa II (2. vieras kieli)     WP1944 3   
Saksa III (2. vieras kieli)     WP1946          3  
Ruotsin kertauskurssi tekniikassa    WP1953          2  
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT             6 9
HARJOITTELU                 11    13 6
OPINNÄYTETYÖ                15
          60     63     61      56
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        Tunnus 1. v.  2. v.  3. v.  4. v.
PERUSOPINNOT        24     7       3 2
Yhteiset perusopinnot     WRP1    
Introduction to Engineering English    WR1922K 3   
Communication and Customer Service   WR1924K 3   
Engineering Communication     WR1926K         3 
Algebra       WR1961 3   
Geometria       WR1962 3   
Tilastomatematiikka      WR3014         3  
Fysiikka I       WR1901 3   
Fysiikka II       WR1902 3   
Opiskelu- ja viestintätaidot     WR1950 3   
Tietotekniikan perusteet I     WR1914 3   
Työelämäruotsi      WR1951L         4  
Opinnäytetyökoulutus     WR3080         2
AMMATTIOPINNOT        9   
Yhteiset ammattiopinnot     WR YAO    
Puun rakenne ja ominaisuudet    WR3006 3   
Rakenteiden mekaniikan perusteet    WR2530 3   
Talonrakennuksen perusteet     WR2503 3   
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT      24     39     43      29
Puutekniikka       SV3947    
Puutekniikkaan suuntaavat opinnot    WRAP1    
Puuteollisuuden klusteri     WR3002 4   
Puu raaka-aineena, laboratorioharjoitukset   WR3004 3   
Projektiosaaminen      WR3010         3  
Työsuojelu ja koneiden käytön turvallisuus   WR3008 3   
Viestintä       WR3012         3 
Puutuoteteollisuuden perusprosessit   WRAP2    
Sahatavaran valmistuksen perusteet    WR3016 3   
Sahatavaran valmistuksen jatko-opinnot   WR3018 6   
Puun kuivaus       WR3020 3   
Kuivauksen käytännön työt     WR3022         2  
Puulevyt       WR3024         7  
Jatkojalostus ja tuotteet     WRAP3    
Puuteollisuuden jatkojalostus    WR3026         6  
Pinnankäsittely ja liimaus     WR3028         6 
Puusepänteollisuus      WRAP4    
Puusepänteollisuuden tuotanto    WR3030         5 
Puusepänteollisuuden tuotteet    WR3032         2 
Puurakentaminen      WRAP5    
Lujuusoppi, puu      WR3034 3   
Tuotteistava puurakentaminen    WR3038         4 
Puurakenteiden perusteet     WR2550         3  
Käyttötekniikka      WRAP6    
Käyttötekniikka ja kunnossapito    WR3040         6  
Teknillinen piirustus ja standardisointi   WR3043         3  
Automaatio       WRAP7    
Automaatiojärjestelmät     WR3044         3 
Robotiikka ja konenäkö     WR3046         3
CNC-työstö       WR3048         3 
Simulointi       WR3050         3
Tuotekehitys       WRAP8    
Tuotekehitys ja laatu      WR3052         6 
Menestyvät tuotteet kv-markkinoilla   WR3054         4
Markkinointi       WRAP9    

Puutekniikka
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        Tunnus 1. v.  2. v.  3. v.  4. v.
Markkinoinnin perusteet     WR3056          5  
Kansainvälinen markkinointi     WR3058         3
Markkinointiviestintä ja myyntityö    WR3060         4 
Yritystoiminta       WRAP10    
Yritystoiminnan perusteet ja laskentatoimi   WR3062         4 
Organisaatioiden toiminta ja organisaatioviestintä  WR3064         3 
Työlainsäädäntö ja henkilöstöhallinto   WR3066         3
Logistiikka       WR3068          3  
Yrityslainsäädäntö ja kauppaoikeus    WR3070         4
Johtajuus ja esimiestyö     WR3072         4
Teollisuusyrityksen suunnittelu ja investointilaskelmat  WR3074         5
Valinnaiset opinnot     
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT              6       3 6
HARJOITTELU                 15     15 
OPINNÄYTETYÖ                15
          57     67     64      52
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        Tunnus 1. v.  2. v.  3. v.  4. v.
PERUSOPINNOT        30     7        6 2
Yhteiset perusopinnot     WRP1    
Introduction to Engineering English    WR1922K 3   
Communication and Customer Service   WR1924K 3   
Engineering Communication     WR1926K          3 
Meetings and Negotiations     WR1926L          2
Algebra       WR1961 3   
Geometria       WR1962 3   
Deskriptiivinen geometria     WR1963 3   
Fysiikka I       WR1901 3   
Fysiikka II       WR1902 3   
Kemia        WR1905          3  
Tietotekniikan perusteet I     WR1914 3   
Tietotekniikan perusteet II     WR1915 3   
Työelämäruotsi      WR1951L          4  
Opiskelu- ja viestintätaidot     WR1950 3   
Viestintä       WR1951          3 
AMMATTIOPINNOT     
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT      27     26      24     22
Tuotantopainotteinen talonrakennustekniikka  SV3913    
Talonrakennustekniikka     WRA1    
Talonrakennuksen perusteet     WR2503 3   
Talonrakennus I      WR2504          3  
Rakenteiden mekaniikka     WRA01    
Rakenteiden mekaniikan perusteet    WR2530 3   
Lujuusoppi       WR2536 3   
Rakennesuunnittelu      WRA02    
Betonirakenteiden perusteet     WR2540 4   
Puun rakenne ja ominaisuudet    WR3006 3   
Puurakenteiden perusteet     WR2550          3  
Teräsrakenteiden perusteet     WR2556          3 
Maa- ja pohjarakentaminen     WRA03    
Geotekniikka       WR2560          4  
Pohjarakennus      WR2562          3  
Kivirakentaminen      WRA04    
Kivirakentamisen perusteet     WR2570          3  
Rakentamistalous      WRA05    
Rakentamistalouden perusteet    WR2590 3   
Kustannushallinnan perusteet    WR2592          3  
Rakennushankkeen kustannushallinta   WR2596          3 
Rakennuttaminen ja sopimustekniikka   WR2594          3
Yritystalous       WR2598          3
Tuotantotekniikka      WRA06    
Betonitekniikka      WR2617 5   
Betonin työtekniikka      WR2615          3  
Laadunhallinta      WR2624          3
Työmaasuunnittelu ja logistiikka    WR2623          4  
Tuotannon suunnittelun ja ohjauksen perusteet  WR2618          3 
Tuotannon suunnittelun ja ohjauksen menetelmät  WR2619          4
Mittaustekniikka      WR2616          3 
Talotekniikka       WR2626          3 
Johtaminen       WRA07    
Rakentamisen työ- ja paloturvallisuus   WR2628 3   
Johtamisen perusteet     WR2642          3 
Rakennustuotannon johtaminen ja esimiestoiminta WR2644          3

Tuotantopainotteinen talonrakennustekniikka
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        Tunnus 1. v.  2. v.  3. v.  4. v.
Rakennusfysiikka ja kuntotutkimus    WRA08    
Rakennusfysiikka      WR2650          3 
Rakennusfysikaaliset mittaukset    WR2652         3
Rakennusten kuntoarviot ja huoltokirja   WR2654          3 
Rakennusten kuntotutkimukset    WR2656         3
Valinnaiset opinnot                 6 
Valinnaiset kieliopinnot     WV1    
Saksa I (2. vieras kieli)     WP1942 3   
Saksa II (2. vieras kieli)     WP1944 3   
Saksa III (2. vieras kieli)     WP1946          3  
Ruotsin kertauskurssi tekniikassa    WP1953          2  
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT              6       3 6
HARJOITTELU        3       18     27     12
OPINNÄYTETYÖ                15
          60     63     60      57
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PERUSOPINNOT

WR1901 Fysiikka I, 3 op 

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen, viestintä- ja vuorovaiku-
tustaidot, oppimisen ja osaamisen jakamisen 
taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Tavoitteena on oppia 
luonnontieteellistä ajattelua ja luonnontieteen 
menetelmiä, joita voidaan soveltaa tekniikas-
sa.
Keskeinen sisältö: Kurssilla käsitellään me-
kaniikan perusteista mm.: Suoraviivainen lii-
ke Tasaisesti kiihtyvä liike Vino heittoliike Dy-
namiikan peruslaki Kitka ja väliaineen vastus 
Voiman tekemä työ Energia ja teho Voiman 
impulssi ja liikemäärä Pyörimisliike Jäykän 
kappaleen dynamiikka Liikemäärämomentti
Edeltävät opinnot: -
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Teo-
riaopetus luentoina ja lisäksi aiheeseen liittyviä 
opiskelijakohtaisia laskuharjoituksia yhteensä 
45 h. Kirjallinen etätyö on opiskelijakohtainen (8 h).
Arviointiperusteet: Kurssin suoritus joko vä-
likoetenteillä, jolloin kahden kokeen maksimi- 
pistemäärä on 50p ja arvosanojen alarajapis-
temäärät ovat 46p=5, 40p=4, 34p=3, 28p=2 
ja 22p=1 tai loppukoetentillä, jolloin maksimi-
pistemäärä on 25p ja arvosanojen alarajapis-
temäärät ovat 23p=5, 20p=4, 17p=3, 14p=2 
ja 11p=1. Lisäehtona kurssin suorittamiseksi 
on etätyön hyväksytysti suorittaminen.
Arviointiasteikko: 0-5

WR1902 Fysiikka II, 3 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen, viestintä- ja vuorovaiku-
tustaidot, oppimisen ja osaamisen jakamisen 
taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Tavoitteena on oppia 
luonnontieteellistä ajattelua ja luonnontieteen 
menetelmiä, joita voidaan soveltaa tekniikas-
sa.
Keskeinen sisältö: Fysiikan teoriasta käsi-
tellään lämpöoppia, kiinteän olomuodon, nes-
te- ja kaasufysiikan sekä sähkö- ja magnetis-
miopin perusteet.
Edeltävät opinnot: WR1901 Fysiikka I
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Teoriao-
petus luentoina ja niiden ohella laskuharjoituk-
sia esimerkein, opiskelijakohtaisina harjoituk-
sina sekä pienryhmissä yhteensä 45 h. Etätyö 
ja sen raportointi itsenäistä työskentelyä 8 h.
Arviointiperusteet: Suoritus välikoetenteil-
lä: maksimipistemäärä kahdesta kokeesta yh-
teensä on 50p, jolloin arvosanojen alarajapis-

temäärät ovat 46p=5, 40p=4, 34p=3, 28p=2 
ja 22p=1 sekä lisäehtona etätyön hyväksy-
tysti suorittaminen. Suoritus loppukoetentillä: 
maksimipistemäärä kokeesta on 25p, jolloin 
arvosanojen alarajapiste- määrät ovat 23p=5, 
20p=4, 17p=3, 14p=2 ja 11p=1 sekä lisäehto-
na etätyön hyväksytysti suorittaminen
Arviointiasteikko: 0-5

WR1903 Fysiikka III, 3 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen, viestintä- ja vuorovaiku-
tustaidot, oppimisen ja osaamisen jakamisen 
taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Tavoitteena on oppia 
luonnontieteellistä ajattelua ja luonnontieteen 
menetelmiä, joita voidaan soveltaa tekniikassa.
Keskeinen sisältö: Fysiikan teoriasta käsitel-
lään värähdysliike, va lo- ja aaltoliikeopin pe-
rusteet sekä optiikan, fotometrian ja säteilyfy-
siikan perusteet.
Edeltävät opinnot: Fysiikka I WR1901 ja Fy-
siikka II WR1902
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Teoriao-
petus luentoina ja niiden ohella laskuharjoituk-
sia esimerkein, opiskelijakohtaisesti ja pienryh-
missä yhteensä 45 h. Etätyö ja sen raportointi 
itsenäistä työskentelyä 8 h.
Arviointiperusteet: Suoritus välikoetenteil-
lä: maksimipistemäärä kahdesta kokeesta yh-
teensä on 50p, jolloin arvosanojen alarajapis-
temäärät ovat 46p=5, 40p=4, 34p=3, 28p=2 
ja 22p=1 sekä lisäehtona etätyön hyväksy-
tysti suorittaminen. Suoritus loppukoetentillä: 
maksimipistemäärä kokeesta on 25p, jolloin 
arvosanojen alarajapiste- määrät ovat 23p=5, 
20p=4, 17p=3, 14p=2 ja 11p=1 sekä lisäehto-
na etätyön hyväksytysti suorittaminen
Arviointiasteikko: 0-5

WR1904 Fysiikka IV, 3 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen, viestintä- ja vuorovaiku-
tustaidot, oppimisen ja osaamisen jakamisen 
taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää la-
boratoriotyöskentelyyn liittyvä mittaustekniik-
kan perusteet ja mittaustulosten käsittelyyn ja 
tulosten arviointiin liittyvät perusmenetelmät. 
Opiskelija hallitsee ryhmätyöskentelyn ja tek-
nisen raportoinnin perusteet.
Keskeinen sisältö: Fysiikan teoriakursseilla 
opittujen asioiden soveltaminen käytäntöön, 
laboratoriotyömenetelmät, mittausvirheen ar-
viointi ja virheen eteneminen laskuissa sekä 
raportin kirjoittaminen.
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Edeltävät opinnot: WR1901 ja WR1902
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Labora-
torioharjoitukset ohjattua työskentelyä pien-
ryhmissä 36h, raportin kirjoittaminen ja vir-
heen arviointi 9h, etätehtävä 3h ja tulosten 
analysointi ,raportointi ja laskutehtävät noin 
32h itsenäistä ryhmätyöskentelyä.
Arviointiperusteet: Kurssilla on läsnäolo-
velvollisuus. Hyväksytty suoritus edellyttää 
annettujen harjoitusten suorittamista ja vaa-
dittujen kirjallisten raporttien hyväksyttyä pa-
lautusta määräaikaan mennessä. Perussääntö 
on, että raportit on palautettava kahden viikon 
kuluessa työn tekemisestä, lomat tms. erikois-
tapaukset käsitellään erikseen.
Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty

WR1905 Kemia, 3 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen, rakennustekniikan perus-
teiden osaaminen, oppimisen ja osaamisen ja-
kamisen taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ke-
mian peruskäsitteet ja hallitsee kemian kielen 
lukutaidon. Opiskelija osaa soveltaa oppimaan-
sa tietoa tekniikan sovelluksissa.
Keskeinen sisältö: Aineen rakenne, kemial-
linen sitoutuminen, sidokset, ainemäärä, kaa-
sut, konsentraatio, hapot ja emäkset, betonin 
kemiaa, pH, sähkökemian perusteet, sähköke-
miallinen korroosio.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: lu-
ennot ja harjoitukset 45h, itsenäinen tiedon-
hankinta 22h, oppiaineistoihin perehtyminen 10h, 
oppimisen ohjaus 2h, arviointi ja palaute 1h.
Arviointiperusteet: välikokeet tai tentti esim. 
max 25p, 23p=5, 20p=4, 17p=3, 14p=2, 
11p=1
Arviointiasteikko: 0-5

WR1914 Tietotekniikan perusteet I, 3 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen, viestintä- ja vuorovaiku-
tustaidot, oppimisen ja osaamisen jakamisen 
taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Tietotekniikan peruskä-
sitteisiin ja tekniikkaan tutustuminen. Tavalli-
simpien opintojen alkuvaiheessa tarvittavien 
työkaluohjelmistojen käyttöharjoittelua.
Keskeinen sisältö: Tekstinkäsittelyn, taulukko-
laskennan, Internetin, sähköpostiohjelmien ja 
atk-laitteiden hallinnan opettelua
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ento-opetus/tuntiharjoitukset 45h, ja etäteh-

tävät 35h
Arviointiperusteet: Itsearviointi, opettajan 
arviointi etätöiden, tuntiharjoitusten ja opiske-
lijan aktiivisuuden perusteella
Arviointiasteikko: 0-5

WR1915 Tietotekniikan perusteet II, 
3 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen, rakennustekniikan pe-
rusteiden osaaminen, viestintä- ja vuorovaiku-
tustaidot, oppimisen ja osaamisen jakamisen 
taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Oppilas oppii käyttämään 
Autocad-ohjelmaa ja sen rakennuspuolen so-
velluksia.
Keskeinen sisältö: Acad2004, Ark10 ja Rak6-
sovellukset.
Edeltävät opinnot: WR1914
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kon-
taktiopetus, luennot 20 h Kontaktiopetus, har-
joitukset 25 h Itsenäinen tiedonhankinta 35 h
Arviointiperusteet: Harjoitustyöt + tentti
Arviointiasteikko: 0-5.

WR1922K Introduction to Enginee-
ring English, 3 op

Osaamisjuonteet: viestintä- ja vuorovaiku-
tustaidot, kansainvälisen toiminnan valmiudet, 
oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, itse-
ohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
yleisteknistä englannin kieltä ja hallitsee kielen 
perusrakenteet sekä osaa käyttää apuneuvoja 
tekstin tulkinnassa ja tuottamisessa. Hän osaa 
kertoa itsestään ja opinnoistaan ja selviytyy 
yleisimmistä jokapäiväisistä suullisista kielen-
käyttötilanteista. Opiskelija hallitsee tulevan 
ammattinsa peruskäsitteet. Opiskelija hallitsee 
englanninkielisen työnhakumenettelyn.
Keskeinen sisältö: Yleisimmät rakennus-
materiaalit, puulajit ja niiden käyttö, tehokas 
viestintä, opinnoista ja itsestä kertominen, kie-
lelliset apuneuvot, tekniikan englannin perus-
rakenteet, englanninkielinen työnhaku. Oman 
alan perussanastoa.
Edeltävät opinnot: ylioppilastutkinto tai am-
matillinen tutkinto
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetusta, oppimistehtäviä/itsenäistä 
tiedonhankintaa, oppimisaineistoihin perehty-
mistä, itsearviointia.
Arviointiperusteet: Suulliset ja kirjalliset 
harjoitustyöt ja kokeet. Läsnäolo 80% kontak-
tiopetuksesta.
Arviointiasteikko: 0-5
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WR1924K Communication and Custo-
mer Service, 3 op

Osaamisjuonteet: viestintä- ja vuorovaiku-
tustaidot, kansainvälisen toiminnan valmiudet, 
oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, itse-
ohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Perehdytään tarkem-
min oman alan tekniseen englannin kieleen 
ja viestintätilanteisiin. Opiskelija kykenee ym-
märtämään oman alan julkaisuja apuneuvoja 
käyttäen ja pystyy käyttämään teknistä kieltä 
suullisissa tilanteissa. Opiskelija perehtyy Suo-
men teollisuudesta ja oman alan teollisuudesta 
kertomiseen. Opiskelija hallitsee englanninkie-
listen liikekirjeiden laatimisen sekä sähköpos-
ti- ja puhelinviestinnän. Esitellään erityyppisiä 
yrityksiä.
Keskeinen sisältö: Suomen teollisuus, liike-
kirjeet, puhelin ja sähköposti, asiakaspalvelu-
tilanteet. yritysesittelyt. oman alan sanastoa ja 
tekstejä.
Edeltävät opinnot: WP1922k
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Suullisia ja kirjallisia harjoituksia luokassa ja 
kielistudiossa. Ryhmä-, pari- ja yksilötöitä. 
Liikekirjeet. Suullisia esityksiä. Harjoitustyöt. 
Loppukoe.
Arviointiperusteet: Tuntityöskentely ja ak-
tiivisuus (80% läsnäolo kontaktiopetuksessa), 
harjoitustyöt yksin ja ryhmissä, koe.
Arviointiasteikko: 0-5

WR1926K Engineering Communicati-
on, 3 op

Osaamisjuonteet: viestintä- ja vuorovaiku-
tustaidot, kansainvälisen toiminnan valmiudet, 
oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, 
itseohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa kommu-
nikoida englanniksi omaan erikoisalaan liitty-
vissä vaativammissa suullisissa ja kirjallisissa 
kielenkäyttötilanteissa. Hän pystyy hyödyntä-
mään oman alansa erikoisjulkaisuja ja hallitsee 
teknisen ja tieteellisen kirjoittamisen taitoja. 
Opiskelija osaa raportoida suullisesti ja kirjalli-
sesti sekä kuvailla teknistä prosessia.
Keskeinen sisältö: Englanninkieliset ammat-
tialan messutilanteet, Tekniset tekstit, lukustra-
tegiat, dokumentointi/raportointi, prosessin 
kuvaus, tekninen ja tieteellinen kirjoittaminen, 
mm. lopputyön abstrakti. Esitelmien pito. Kie-
len rakenteiden kertausta.
Edeltävät opinnot: WR1924k
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kon-
taktiopetusta, oppimistehtäviä/itsenäistä tiedon-
hankintaa, oppimisaineistoihin perehtymistä.

Arviointiperusteet: Harjoitustyöt, aktiivinen 
osallistuminen ja kokeet. Läsnäolo 80% kon-
taktiopetuksesta.
Arviointiasteikko: 0-5

WR1926L Meetings and Negotiations, 
2 op

Osaamisjuonteet: viestintä- ja vuorovaiku-
tustaidot, kansainvälisen toiminnan valmiudet, 
oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, itse-
ohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija parantaa suul-
lista kielitaitoaan ja selviytyy vaativimmista 
suullisista kielenkäyttötilanteista, osaa toimia 
englanninkielisissä kokouksissa ja neuvotte-
luissa. Opiskelija ymmärtää kulttuurien vä-
listen erojen merkityksen työelämän viestin-
nässä. Hän pystyy seuraamaan kohdekielen 
maiden tapahtumia ja yhteiskuntaoloja.
Keskeinen sisältö: Kokous- ja neuvottelutai-
dot ja keskeinen terminologia, kulttuurien vä-
linen viestintä, suulliset viestintätilanteet. Yh-
teiskuntaoloja.
Edeltävät opinnot: WR1926k
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetusta, oppimistehtävät/itsenäinen 
tiedonhankinta, oppimisaineistoihin perehty-
minen.
Arviointiperusteet: Harjoitustyöt, aktiivinen 
osallistuminen ja kokeet. Läsnäolovaatimus 
80% kontaktiopetuksesta.
Arviointiasteikko: 0-5

WR1950 Opiskelu- ja viestintätaidot, 
3 op

Osaamisjuonteet: viestintä- ja vuorovaiku-
tustaidot, oppimisen ja osaamisen jakamisen 
taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Ammattikorkeakoulu-
opiskeluun perehdyttäminen. Opiskelija osaa 
laatia opiskelussa ja työelämässä tarvittavia, 
kieleltään ja ulkoasultaan moitteettomia asia-
kirjoja. Opiskelija tuntee puheviestintätilan-
teen perustekijät ja osaa suunnitella ja toteut-
taa erilaisia puhetilanteita.
Keskeinen sisältö: Tutustuminen rakennus-
tekniikan opetussuunnitelmaan. Oman HOPS:n 
tekeminen. Tutustuminen rakennusalaan, sen 
opiskeluun ja ammattijärjestöihin, sekä oppi-
laitoksen opiskelijoille tarjoamiin palveluihin. 
Tieteellis-tekninen kirjoittaminen, asioimiskir-
joitus, kielenhuolto sekä vaikuttavat ja asiapu-
heet.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
entoja, harjoituksia, itsenäistä valmistelua ja 
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tehtäviä.
Arviointiperusteet: HOPS-kirjoitelman, suul-
lisen esityksen ja kokeen suorittaminen sekä 
osoitettujen tehtävien tekeminen hyväksytysti. 
Läsnäolo.
Arviointiasteikko: 0-5.

WR1951 Viestintä, 3 op

Osaamisjuonteet: viestintä- ja vuorovaiku-
tustaidot, oppimisen ja osaamisen jakamisen 
taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee työ-
elämän viestintätilanteissa tarvittavat taidot. 
Opiskelija haluaa kehittää esiintymis- ja kes-
kustelutaitojaan sekä raportointitaitojaan. Hän 
pystyy toimimaan puheenjohtajana niin koko-
uksissa kuin neuvotteluissa. Opiskelija tuntee 
sekä tehokkaan kirjoittamisen että tieteellisen 
tutkimusraportin laatimisen periaatteet.
Keskeinen sisältö: Kokous- ja neuvottelutai-
to; työselostuksia, oman alan tutkimusten re-
ferointia, raportin laatiminen
Edeltävät opinnot: Opiskelu- ja viestintätaidot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetusta 50 t ja harjoituksia, yhteensä 80 t.
Arviointiperusteet: Koe, kirjoitelma, valmis-
teltu puhe-esitys, osoitetut tehtävät ja aktiivi-
nen osallistuminen.
Arviointiasteikko: 1 - 5.

WR1951L Työelämäruotsi, 4 op

Osaamisjuonteet: viestintä- ja vuorovaiku-
tustaidot, kansainvälisen toiminnan valmiudet, 
oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, itse-
ohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa etsiä ja 
ymmärtää oman alansa ruotsinkielisiä työ-
paikkailmoituksia ja kirjoittaa työpaikkaha-
kemuksen, CV:n ja osaa kertoa itsestään, 
koulutuksestaan ja työkokemuksestaan työ-
paikkahaastattelussa. Opiskelija osaa kertoa 
omasta työstään, esitellä työpaikkaansa, työ-
paikan tuotteita ja palveluja ruotsin kielellä. 
Opiskelija tuntee oman alansa ruotsalaisia 
yrityksiä ja suomalaisen ja ruotsalaisen yri-
tyskulttuurin eroavaisuuksia. Opiskelija osaa 
toimia työssään tavanomaisissa kirjallisissa ja 
suullisissa viestintätilanteissa. Opiskelija osaa 
hakea tietoa omalta alaltaan ja ymmärtää ja 
pystyy hyödyntämään oman alansa ammatti-
tekstiä.
Keskeinen sisältö: Työnhakuprosessi, omas-
ta työstä kertominen, työpaikan, tuotteiden ja 
palveluiden esittely, oman alan ruotsalaisiin yri-
tyksiin tutustuminen, yrityskulttuuri Suomes-
sa ja Ruotsissa, puhelin-, sähköpostiviestintä, 

liikekirjeet, småprat, yritysvierailut, asiakas-
kontaktit, messut, tiedonhankinta, oman alan 
sanakirjoihin tutustuminen, oman alan tekstit 
lehdissä ja internetissä.
Edeltävät opinnot: Ylioppilastutkinto tai am-
matillinen tutkinto
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot ja harjoitukset 55h 
Ryhmä- ja seminaarityöskentely 13h Oppimis-
tehtävät, itsenäinen tiedonhankinta 15h Oppi-
misaineistoihin perehtyminen 15h Arviointi ja 
palaute 10h
Arviointiperusteet: Kirjallinen koe 40% 
Suullinen koe 30% Harjoitustyöt 30% Läsnä-
olo 80%
Arviointiasteikko: 1-5

WR1961 Algebra, 3 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen, oppimisen ja osaamisen 
jakamisen taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Tavoitteena on kehit-
tää matemaattista ajattelua ja matemaattisen 
tekstin lukutaitoa. Lisäksi pyritään käyttämään 
matemaattisia menetelmiä, joita voidaan hyö-
dyntää oman alan sovelluksissa.
Keskeinen sisältö: Lausekkeiden käsittely, 
yhtälöiden ratkaiseminen, lineaariset yhtälö-
ryhmät, funktioiden käsittely, verrannollisuus.
Edeltävät opinnot: -
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 26 h, harjoitukset 26 h, oppimistehtävät 
12 h, valmisteltuihin oppiaineistoihin perehty-
minen 10 h, oppimisen ohjaus 4 h, arviointi ja 
palaute 4 h.
Arviointiperusteet: Arviointi perustuu kah-
teen välikokeeseen, joiden yhteispistemäärä 
on 60 pistettä.
Arviointiasteikko: 1-5

WR1962 Geometria, 3 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen, oppimisen ja osaamisen 
jakamisen taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Tavoitteena on kehittää 
taso- ja avaruusgeometrian hahmottamisky-
kyä. Opiskelijan tulisi pystyä soveltamaan geo-
metrian peruskäsitteitä oman alan tehtäviin.
Keskeinen sisältö: Perustrigonometria, tri-
nonometriset yhtälöt, kolmion ratkaiseminen, 
ympyrägeometriaa, yhdenmuotoisuus, ava-
ruusgeometrian perusteet.
Edeltävät opinnot: WR1961
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 26 h, harjoitukset 26 h, oppimistehtävät 
12 h, valmisteltuihin oppiaineistoihin perehty-
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minen 10 h, oppimisen ohjaus 4 h, arviointi ja 
palaute 4 h.
Arviointiperusteet: Arviointi perustuu kah-
teen välikokeeseen, joiden yhteispistemäärä 
on 60 pistettä.
Arviointiasteikko: 1-5

WR1963 Deskriptiivinen geometria, 3 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen, rakennustekniikan perus-
teiden osaaminen, oppimisen ja osaamisen ja-
kamisen taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Tavoitteena on kehit-
tää matemaattista ajattelua ja kolmiulotteisen 
avaruuden hahmotuskykyä sekä kuvien luku-
taitoa.
Keskeinen sisältö: Topografiprojektio, Mongen 
projektio, aksonometria ja perspektiivioppi.
Edeltävät opinnot: WR1961, WR1962
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 26 h, harjoitukset 26 h, oppimistehtävät 
12 h, valmisteltuihin oppiaineistoihin perehty-
minen 10 h, oppimisen ohjaus 4 h, arviointi ja 
palaute 4 h.
Arviointiperusteet: Arviointi perustuu kah-
teen välikokeeseen ja harjoitustöihin. Harjoi-
tustöiden osuus arvosanasta on 20 %.
Arviointiasteikko: 1-5

WR1964 Lineaarialgebra, 3 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen, oppimisen ja osaamisen 
jakamisen taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Pyritään matemaattisin 
keinoin ratkaisemaan geometrian ongelmia ja 
soveltamaan matemaattisia malleja tekniikan 
ongelmiin.
Keskeinen sisältö: Lineaarialgebran perus-
teet, vektorit, matriisit.
Edeltävät opinnot: WR1961, WR1962
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 
26 h, harjoitukset 26 h, oppimistehtävät 12 h, 
valmisteltuihin oppiaineistoihin perehtyminen 
10 h, oppimisen ohjaus 4 h, arviointi ja palau-
te 4 h.
Arviointiperusteet: Arviointi perustuu kah-
teen välikokeeseen, joiden yhteispistemäärä 
on 60 pistettä.
Arviointiasteikko: 1-5

WR1965 Differentiaali- ja 
integraalilaskenta, 4 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen, oppimisen ja osaamisen 
jakamisen taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on soveltaa 
differentiaali- ja integraalilaskentaa oman alan 
tehtävissä. Lisäksi pyritään hahmottamaan 
differentiaaliyhtälöitä käytännön sovellusten 
avulla.
Keskeinen sisältö: Funktion raja-arvo, jatku-
vuus, derivaatta ja sen sovellukset, integraali-
laskennan perusteet ja differentiaaliyhtälöiden 
perusteet.
Edeltävät opinnot: WR1961,WR1962
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 40 h, harjoitukset 38 h, oppimistehtävät 
12 h, valmisteltuihin oppiaineistoihin perehty-
minen 10 h, oppimisen ohjaus 4 h, arviointi ja 
palaute 4 h.
Arviointiperusteet: Arviointi perustuu kah-
teen välikokeeseen, joiden yhteispistemäärä 
on 60 pistettä.
Arviointiasteikko: 1-5

WR1966 Tilastot ja todennäköisyys,
3 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen, oppimisen ja osaamisen 
jakamisen taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Tavoitteena on kehittää 
valmiuksia käsitellä satunnaisilmiöitä todennä-
köisyyslaskennan keinoin ja tutustua tilastol-
liseen mittaamiseen, tietojen analysointiin ja 
testausmenetelmiin.
Keskeinen sisältö: Todennäköisyyslaskennan 
ja tilastomatematiikan perusteet.
Edeltävät opinnot: Edeltävät matematiikan 
kurssit
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 26 h, harjoitukset 26 h, oppimistehtävät 
12 h, valmisteltuihin oppiaineistoihin perehty-
minen 10 h, oppimisen ohjaus 4 h, arviointi ja 
palaute 4 h.
Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti.
Arviointiasteikko: 0-5

WR3014 Tilastomatematiikka, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Valmius tilastomate-
maattisten menetelmien käyttöön mittaami-
sessa, testaustoiminnassa ja tulosten analy-
soinnissa.
Keskeinen sisältö: Tilastomatematiikan pe-
rusteet.
Edeltävät opinnot: Aiemmat matematiikan 
opintojaksot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 
ja harjoitukset.
Arviointiperusteet: Tentti
Arviointiasteikko: 1-5
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WR3080 Opinnäytetyökoulutus, 2 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelijalla on valmiu-
det suoriutua itsenäisesti opinnäytetyön teke-
misestä.
Keskeinen sisältö: Kurssin aikana käydään 
läpi opinnäytetyön eri vaiheet. Perehdytään eri 
tutkimusmenetelmiin sekä raportointiin.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot sekä harjoitustyö.
Arviointiperusteet: Harjoitustyö arviointi.
Arviointiasteikko: 0-5

AMMATTIOPINNOT

WR2503 Talonrakennuksen perusteet, 
3 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen, rakennustekniikan perus-
teiden osaaminen, oppimisen ja osaamisen ja-
kamisen taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy mm. 
pientalon rakenteisiin, yleisimpiin rakennus-
materiaaleihin sekä niiden käyttökohteisiin. 
Opintojaksolla perehdytään rakennusalan eri 
osapuoliin ja heidän tehtäviinsä.
Keskeinen sisältö: Rakennusalan organisaa-
tiot, rakennushanke, lupamenetelmät, raken-
nusosat, työmaan aluesuunnitelmat, rakennuk-
sen runkotyypit, rakennusalan viranomaiset, 
Rakennusmateriaalit ja niiden ominaisuudet 
ja käyttökohteet. Rakennusfysiikka; Lämmön-
eristys, kosteus. Opintojaksoon sisältyy ryh-
mätöitä
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ento-opetus 45h, ryhmätyöt 6h ja työmaavie-
railut/excursiot4h
Arviointiperusteet: Tenttien, harjoitustöiden, 
seminaariesitysten ja tuntiaktiivisuuden perus-
teella
Arviointiasteikko: 0-5

WR2504 Talonrakennus I, 3 op

Osaamisjuonteet: rakennustekniikan perus-
teiden osaaminen, rakennesuunnittelun eri-
koisosaaminen, oppimisen ja osaamisen jaka-
misen taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee ta-
lonrakennuksessa esiintulevat yleisimmät ra-
kenteelliset ratkaisut. Hallitsee pientalon pää- 
ja työpiirustusten teknisen toteutuksen, sekä 
pystyy toimimaan osana suunnitteluryhmää. 
Lisäksi opiskelija perehtyy kantavien rakentei-

den hahmottamiseen.
Keskeinen sisältö: Käydään läpi pientalon 
rakenteet perustuksista vesikattoon. Rinnalla 
tehtävä ensimmäinen harjoitustyö nro 1 (kak-
sikerroksinen puutalo) seuraa teoriaopetusta. 
Eri runkojärjestelmiin tutustutaan kurssin jäl-
kipuoliskolla.
Edeltävät opinnot: Talonrakennuksen perus-
teet
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot ja harjoitustyöt
Arviointiperusteet: Tentin ja harjoitustyön 
perusteella
Arviointiasteikko: 0-5

WR2508 Rakennussuunnittelu (ARK), 
3 op

Osaamisjuonteet: rakennustekniikan perus-
teiden osaaminen, rakennesuunnittelun eri-
koisosaaminen, viestintä- ja vuorovaikutustai-
dot, oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, 
itseohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Asuin-, toimisto- ja liike-
tilojen suunnittelu kerrostaloissa.
Keskeinen sisältö: S 1 luokan väestönsuojan 
suunnittelu ja mitoitus. Kerrostalon yhteisti-
lojen ja autopaikoituksen suunnittelu. Tontin 
ulkotilojen ja varusteiden suunnittelu. Harjoi-
tustyö: Asuinliikekerrostalon suunnittelu ra-
kennuslupapiirustusvaiheeseen T1.
Edeltävät opinnot: WR2504 Talonrakennus I
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetus 45 h. Omatoiminen lukeminen ja har-
joitustyö 35 h.
Arviointiperusteet: Tentti ja harjoitustyö
Arviointiasteikko: 0-5

WR2512 Kaavoitus, 3 op

Osaamisjuonteet: rakennustekniikan perus-
teiden osaaminen, taloudellinen osaaminen, 
viestintä- ja vuorovaikutustaidot, ihmisten ja 
tehtävien johtaminen, oppimisen ja osaami-
sen jakamisen taidot, itseohjautuvuus ja itse-
tunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii Suomes-
sa käytettävät kaavoitustasot ja niihin liittyvät 
lainsäädännöt.
Keskeinen sisältö: Yhdyskuntarakentamisen 
sääntely Suomessa, eri kaavatasot, suunnitte-
luperusteet ja -käytäntö eri kaavatasoilla.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 45 h. Omatoiminen opiskelu ja harjoit-
teet 35 h.
Arviointiperusteet: Tentti ja harjoitustyö
Arviointiasteikko: 0-5
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WR2530 Rakenteiden mekaniikan 
perusteet, 3 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen, rakennustekniikan pe-
rusteiden osaaminen, rakennesuunnittelun 
erikoisosaaminen, oppimisen ja osaamisen ja-
kamisen taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee voiman 
ja momentin käsitteen ja pystyy ratkaisemaan 
tavallisen staattisesti määrätyn rakenteen tu-
kivoimat ja rasitukset.
Keskeinen sisältö: Statiikan peruslait, voimi-
en resultantti, voiman ja voimaparin moment-
ti, rakenteen tasapaino ja tukivoimat, palkin 
rasitukset.
Edeltävät opinnot: Ei esitietovaatimuksia
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, 
laskuharjoitukset, harjoitustyön tekeminen
Arviointiperusteet: Kaksi välikoetta tai tent-
ti, harjoitustyö.
Arviointiasteikko: 0-5

WR2532 Staattisesti 
määrätyt rakenteet, 5 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen, rakennesuunnittelun eri-
koisosaaminen, oppimisen ja osaamisen jaka-
misen taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy ratkai-
semaan staattisesti määrättyjen rakenteiden 
rasitukset.
Keskeinen sisältö: Nivelpalkit, staattisesti 
määrätyt kehät, kaaret ja ristikot.
Edeltävät opinnot: WR2530 Rakenteiden me-
kaniikan perusteet
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 40 h Kontaktiopetus, 
harjoitus 40 h Oppimistehtävät 40 h
Arviointiperusteet: Tentti+harjoitustyöt
Arviointiasteikko: 0-5

WR2534 Staattisesti 
määräämättömät rakenteet, 4 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen, rakennesuunnittelun eri-
koisosaaminen, oppimisen ja osaamisen jaka-
misen taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Kimmoteorian mukais-
ten staattisesti määräämättömien rakenteiden 
muodonmuutosten ja siitä seuraavien rasitus-
ten ymmärtäminen ja kyky ratkaista ne.
Keskeinen sisältö: Voimamenetelmä kehien 
ratkaisuun, momenttimenetelmä jatkuville pal-
keille. Siirtymättömät, siirtyvät ja symmetriset 
rakenteet. Pakkovoimien aiheuttamat rasituk-

set, vaikutusviivat, vääntötehtävä.
Edeltävät opinnot: WR2532
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 60 h. Omatoiminen opiskelu, laskuesi-
merkit sekä harjoitustyö 50 h.
Arviointiperusteet: 2 välikoetta tai tentti, 
sekä hyväksytysti suoritettu harjoitustyö.
Arviointiasteikko: 0-5

WR2536 Lujuusoppi, 3 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen, rakennustekniikan pe-
rusteiden osaaminen, rakennesuunnittelun 
erikoisosaaminen, oppimisen ja osaamisen ja-
kamisen taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee lu-
juusopin perusteet, erityisesti kuormituksen, 
jännityksen ja muodonmuutoksen yhteyden.
Keskeinen sisältö: Aineen mekaaniset omi-
naisuudet, suoran sauvan jännitykset ja muo-
donmuutokset, veto ja puristus, taivutus, puh-
das leikkaus ja taivutusleikkaus, taipuma ja 
nurjahdus. Lujuusopillinen mitoitus, taulukoi-
den käyttö. Esimerkkejä puu- ja teräsrakentei-
den lujuusopista.
Edeltävät opinnot: WR2530 Rakenteiden me-
kaniikan perusteet
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
entoja, laskuharjoituksia, etätöiden tekemistä.
Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti. Har-
joitukset ja -työt.
Arviointiasteikko: 0-5

WR2540 Betonirakenteiden perusteet, 
4 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen, rakennustekniikan pe-
rusteiden osaaminen, rakennesuunnittelun 
erikoisosaaminen, oppimisen ja osaamisen ja-
kamisen taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Muodostaa käsitys ra-
kenteista, runkojärjestelmistä sekä erityisesti 
kuormien laskemisesta Opiskelija ymmärtää 
perusrakenteiden mitoituksen perusteet
Keskeinen sisältö: Rakennesuunnittelun pe-
rusteet, runkojärjestelmät, kuormien olemus ja 
niiden laskenta, rakennelaskennan perusteet, 
kuten rajatilakäsite ja varmuusajattelu Rau-
doitetun teräsbetonirakenteen toimintaperiaate 
ja murtumistavat, materiaalien ominaisuudet, tai-
vutetun rakenteen perusmitoitus: palkki ja laatta, 
puristetun rakenteen perusteet ja perusanturat
Edeltävät opinnot: WR 2530 Rakenteiden 
mekaniikan perusteet
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot, harjoitukset, harjoitustyöt

350

Arviointiperusteet: Kokeet tai tentti, harjoi-
tustyöt
Arviointiasteikko: 0-5

WR2542 Betonirakenteet I, 5 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen, tuotantotekniikan osaa-
minen, taloudellinen osaaminen, rakenne-
suunnittelun erikoisosaaminen, oppimisen ja 
osaamisen jakamisen taidot, itseohjautuvuus 
ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee sisäl-
lössä mainittujen teräsbetonirakenteiden koh-
tien mitoituksen
Keskeinen sisältö: Teräsbetonirakenteiden 
mitoitus leikkaukselle, mitoitus käyttötilassa, 
raudoituksen ankkurointi ja jatkaminen ja pe-
rustusrakenteet.
Edeltävät opinnot: WR2540 Betonirakentei-
den perusteet
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luen-
to-opiskelu 75 h omatoiminen lukeminen, lasku-
esimerkit, kotitehtävät ja harjoitustyö 60 h
Arviointiperusteet: 2 välikoetta tai tentti 
sekä hyväksytysti suoritettu harjoitustyö
Arviointiasteikko: 0-5

WR2544 Betonirakenteet II, 6 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen, tuotantotekniikan osaa-
minen, rakennesuunnittelun erikoisosaaminen, 
oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, itse-
ohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Paikallavaletun beto-
nirungon suunnittelu: laskelmat ja toteutus-
kelpoiset rakennepiirustukset.
Keskeinen sisältö: Ristiin kantavat laatat, jat-
kuvat palkit, seinämäiset palkit, lyhyet ulokkeet, 
väännetyt rakenteet, piirustusten laatiminen
Edeltävät opinnot: WR2542
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ento-opiskelu 90 h. Omatoiminen lukeminen, las-
kuesimerkit, kotitehtävät ja harjoitustyö 70 h.
Arviointiperusteet: 2 välikoetta tai tentti 
sekä hyväksytysti suoritettu harjoitustyö
Arviointiasteikko: 0-5

WR2546 Elementtirakenteet, 3 op

Osaamisjuonteet: rakennustekniikan perus-
teiden osaaminen, tuotantotekniikan osaa-
minen, taloudellinen osaaminen, viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot, ihmisten ja tehtävien joh-
taminen, oppimisen ja osaamisen jakamisen 
taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee ele-

menttirakentamiseen liittyvät normit ja sää-
dökset. Opiskelija tietää elementin valmistuk-
sen vaiheet ja niihin liittyvät asiat.
Keskeinen sisältö: Betonielementit ja niiden 
tarvikkeet. Elementtirakentamisen määräykset 
ja stabilisuus.
Edeltävät opinnot: Betonirakenteet I WR2542.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 50 h Kontaktiopetus, 
harjoitukset 15 h Oppimistehtävät 15 h
Arviointiperusteet: Tentti ja harjoitustyö.
Arviointiasteikko: 0-5

WR2548 CAD-suunnittelu, 3 op

Osaamisjuonteet: rakennustekniikan perus-
teiden osaaminen, rakennesuunnittelun erikois-
osaaminen, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, 
ihmisten ja tehtävien johtaminen, oppimisen ja 
osaamisen jakamisen taidot, itseohjautuvuus 
ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii hyödyn-
tämään arkkitehdin tekemiä suunnitelmia teh-
dessään rakennepiirustuksia. Opiskelija oppii 
tekemään rakennuksien rungoista 3D-mallin.
Keskeinen sisältö: Acad / Rak5
Edeltävät opinnot: Tietotekniikan perusteet 
II, WR1914
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kon-
taktiopetus, luennot 20 h Kontaktiopetus, har-
joitukset 25 h Itsenäinen tiedonhankinta 35 h
Arviointiperusteet: Harjoitukset + itsearvi-
ointi
Arviointiasteikko: Hyväksytty / hylätty

WR2550 Puurakenteiden perusteet, 
3 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen, rakennustekniikan perus-
teiden osaaminen, oppimisen ja osaamisen ja-
kamisen taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
puun pääominaisuudet rakennusmateriaalina 
ja oppii suunnittelemaan ja mitoittamaan ta-
vanomaisimmat puurakenteet.
Keskeinen sisältö: Puun ja puutuotteiden 
ominaisuudet. Tavanomaisten puurakenteiden 
suunnittelu ja mitoitus: tasakorkeat palkit, ve-
detyt ja puristetut sauvat, rakenteiden perus-
liitokset nauloin. Sahatavara, viilupuu.
Edeltävät opinnot: WR2536 Lujuusopin pe-
rusteet
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti sekä 
harjoitustyöt
Arviointiasteikko: 0-5

351

Teknikan ja liikenteen ala

opinto-opas.indd   352-353 12.8.2008   13:26:59



WR2552 Puurakenteet I, 3 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen, tuotantotekniikan osaa-
minen, rakennesuunnittelun erikoisosaaminen, 
oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, itse-
ohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii suunnit-
telemaan ja mitoittamaan tavallista vaativam-
pia puurakenteita.
Keskeinen sisältö: Harja- ja kiilapalkit, jat-
kuvat palkit, yhdistetyt puristussauvat, ris-
tikkorakenteet, laatat, jäykistysseinät, kootut 
kannattajat, levyuumaiset rakenteet.
Edeltävät opinnot: WR2550 Puurakenteiden 
perusteet, WR2532 Staattisesti määrätyt ra-
kenteet
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Kokeet tai tentti, harjoi-
tustyöt.
Arviointiasteikko: 0-5

WR2556 Teräsrakenteiden perusteet, 
3 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen, rakennustekniikan perus-
teiden osaaminen, tuotantotekniikan osaami-
nen, rakennesuunnittelun erikoisosaaminen, 
oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, it-
seohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii tunte-
maan teräsrakentamisen perusteet, sekä mi-
toittamaan yksinkertaisia teräsrakenteita.
Keskeinen sisältö: Rakenneterästen valmis-
tus ja ominaisuudet, suunnitteluperusteet, ra-
kenneosien mitoitus, teräsrakenteiden liitokset, 
liitossovellukset ja teräsrungon jäykistäminen
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 35 h Kontaktiopetus, 
harjoitukset 15 h Oppimistehtävät 30 h
Arviointiperusteet: Tentti ja harjoitustyö.
Arviointiasteikko: 0-5

WR2560 Geotekniikka, 4 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen, rakennustekniikan perus-
teiden osaaminen, tuotantotekniikan osaami-
nen, oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, 
itseohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Geotekniikan perustiedot 
talonrakennusinsinöörin näkökulmasta
Keskeinen sisältö: Suomen kallioperä, kivila-
jit ja mineraalit, maaperän synty, rakenne ja 
koostumus. Veden esiintyminen maaperässä. 
Maalajien geoluokitus perusteineen. Maalaji-

en geotekniset ominaisuudet, niiden määritys 
ja merkitys rakentamisessa. Penkereiden ja 
luiskien vakavuuslaskelmat. Jännityksen ja-
kautuminen maaperässä ja painumalaskelmat. 
Perustusten geotekninen kantavuus. Pohjatut-
kimukset
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 45 h Kontaktiopetus, 
harjoitukset 20 h Oppimistehtävät 15 h
Arviointiperusteet: Tentti.
Arviointiasteikko: 0 - 5.

WR2562 Pohjarakennus, 3 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen, rakennustekniikan perus-
teiden osaaminen, taloudellinen osaaminen, 
oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, it-
seohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Pohjarakennusmenetel-
mien tuntemus ja hallinta talonrakennusinsi-
nöörin näkökulmasta
Keskeinen sisältö: Maanvarainen perustami-
nen luonnolliselle ja rakennetulle peruspohjal-
le, perustusten geotekninen mitoitus ja rou-
tasuojauksen suunnittelu. Paaluperustukset 
lyöntipaaluja käyttäen. Erikoispaalut. Maan-
painekuormat ja niiden laskeminen.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 35 h Kontaktiopetus, 
harjoitus 10 h Oppimistehtävät 35 h
Arviointiperusteet: Tentti ja harjoitustyöt.
Arviointiasteikko: 0-5

WR2570 Kivirakentamisen 
perusteet, 3 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnon-
tieteellinen osaaminen, rakennustekniikan 
perusteiden osaaminen, tuotantotekniikan 
osaaminen, taloudellinen osaaminen, rakenne-
suunnittelun erikoisosaaminen, kansainvälisen 
toiminnan valmiudet, oppimisen ja osaamisen 
jakamisen taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Yleiskäsitys luonnonki-
ven käytöstä rakennusmateriaalina
Keskeinen sisältö: Luonnonkiven materiaa-
litiedon perusteet, käyttö eri rakennetyypeis-
sä: julkisivut, sisä- ja ulkorakenteet. Luonnon 
kiven testaaminen laboratoriossa. Kiven työs-
töön ja ominaisuuksiin tutustuminen työpajas-
sa. Katsaus luonnonkiven jalostukseen.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 45 h. Itsenäinen työskentely, Suomen 
kivikeskuksen excursio, laboratorioharjoitus ja 
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kivipaja 35 h.
Arviointiperusteet: Tentti sekä hyväksytysti 
suoritetut laboratorioharjoitus, excursio Suo-
men kivikeskukseen ja kivipaja.
Arviointiasteikko: 0-5

WR2590 Rakentamistalouden 
perusteet, 3 op

Osaamisjuonteet: rakennustekniikan perus-
teiden osaaminen, taloudellinen osaaminen, 
ihmisten ja tehtävien johtaminen, oppimisen ja 
osaamisen jakamisen taidot, itseohjautuvuus 
ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee raken-
nushankkeen elinkaaren eri vaiheet ja raken-
nushankkeen osapuolet sekä niiden päävastuut 
ja -tehtävät, tuntee urakkakilpailumenettelyn 
ja toteutuksen perusteet.
Keskeinen sisältö: Rakentaminen yhteis-
kunnassa, rakentamisen osapuolet, rakennus-
hankkeen vaiheet, rakennusurakan muodot ja 
urakkakilpailu, työmaan taloudelliset käsitteet, 
rakentamisen laadun ja johtamisen peruskäsit-
teet ja työmaan suunnittelun.
Edeltävät opinnot: Ei esitietovaatimuksia
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot, harjoitukset, työmaa- ja yrityskäynnit.
Arviointiperusteet: Loppukokeen tai tentin 
suorittaminen, harjoitusten tekeminen.
Arviointiasteikko: 0-5

WR2592 Kustannushallinnan perusteet, 
3 op

Osaamisjuonteet: rakennustekniikan perus-
teiden osaaminen, tuotantotekniikan osaami-
nen, taloudellinen osaaminen, oppimisen ja 
osaamisen jakamisen taidot, itseohjautuvuus 
ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee raken-
nushankkeen kustannushallinnan käsitteet ja 
kustannuksiin vaikuttavat tekijät sekä hallitsee 
kustannuslaskennan perusteet.
Keskeinen sisältö: Rakennushankkeen kustan-
nusten muodostuminen, nimikkeistöt, kustan-
nuslaskennan menetelmät, suunnitteluvaiheen 
ja rakentamisvaiheen kustannuslaskenta, kus-
tannusarvion laadinta (määrät, hinnat, työ-
maatekniikka), tavoitearvio, tarjouksen muo-
dostaminen.
Edeltävät opinnot: WR2590 Rakentamistalo-
uden perusteet
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Kokeet tai tentti, harjoi-
tustyöt.
Arviointiasteikko: 0-5

WR2594 Rakennuttaminen ja 
sopimustekniikka, 3 op

Osaamisjuonteet: tuotantotekniikan osaa-
minen, taloudellinen osaaminen, viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot, oppimisen ja osaamisen 
jakamisen taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee raken-
nuttamisen päätehtävät, tarjousasiakirjat sekä 
suunnittelun ja toteutuksen sopimukset.
Keskeinen sisältö: Projektipäällikön tehtävät, 
tuotetoimittajan vastuu, YSE 1998, KSE 1995. 
Urakka- ja sopimusasiakirjat, urakkamuodot, 
sopimusmuodot, urakka- ja pienurakkasopi-
musten laadinta, rakennuskoneiden vuokra-
ussopimukset, tavaran toimitussopimukset, 
konsulttisopimukset. Sivu- ja aliurakat. Sopi-
musten ohjaustilanteet ja sopimusten purku.
Edeltävät opinnot: WR 2618Tuotannon suun-
nittelun ja ohjauksen perusteet
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Koe tai tentti, harjoitus-
työt.
Arviointiasteikko: 0-5

WR2596 Rakennushankkeen 
kustannushallinta, 3 op

Osaamisjuonteet: tuotantotekniikan osaa-
minen, taloudellinen osaaminen, viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot, oppimisen ja osaamisen 
jakamisen taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija syventää kus-
tannuslaskennan perusteet -opintojaksolla 
hankkimiaan tietoja ja osaa hallita rakennus-
hankkeen kustannuksia. Opiskelija oppii laa-
timaan suunnitteluvaiheen, tuotantovaiheen 
sekä käyttövaiheen kustannussuunnitelmia 
käyttäen hyväksi nykyaikaisia tietoteknisiä 
apuvälineitä.
Keskeinen sisältö: Suunnitteluvaiheen kus-
tannuslaskenta, tavoitehinta sekä rakennus-
osa-arvio. Tilakustannusten asiantuntijajär-
jestelmä. Taku-ohjelma. Kustannusarvion ja 
tarjouksen laadinta käyttäen TCM-kustannus-
arvio-ohjelmaa. Määrälaskenta. Suoritepohjai-
nen ja resurssipohjainen hinnoittelu. Yleisen 
panoshinnaston käyttö. Tarjouksen muokkaa-
minen ja kustannuslaskennan raportit. Raken-
nuksen ylläpitokustannusten laskenta lähtien 
liikkeelle tilavaatimuksista ja tilan käytöstä.
Edeltävät opinnot: WR 2592 Kustannushal-
linnan perusteet
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Kokeet tai tentti, harjoi-
tustyöt.
Arviointiasteikko: 0-5
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WR2598 Yritystalous, 3 op

Osaamisjuonteet: tuotantotekniikan osaa-
minen, taloudellinen osaaminen, oppimisen ja 
osaamisen jakamisen taidot, itseohjautuvuus 
ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Kokonaisvaltaisen käsi-
tyksen saaminen yritystaloudesta
Keskeinen sisältö: Rakennusmateriaaliteolli-
suuden esimerkein käydään läpi organisaatio-
muodot ja niiden ominaisuudet, tuloslaskelma, 
tase ja tilinpäätöksen suunnittelu. Arvonlisä-
vero, investointien suunnittelu, tuotekalkyylin 
tekeminen. Osto- ja myyntitoiminta, eri asia-
kasryhmät, tuotekehitys. YT-toiminta ja työ-
suojelu.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot, tehdasexcursio, harjoitustyö.
Arviointiperusteet: Tentti ja hyväksytysti 
tehty harjoitustyö
Arviointiasteikko: 0-5

WR2615 Betonin työtekniikka, 3 op

Osaamisjuonteet: rakennustekniikan perus-
teiden osaaminen, tuotantotekniikan osaami-
nen, oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, 
itseohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Betonin käyttö ja mate-
riaalin asettamat erityisvaatimukset työmaalla 
ja elementtitehtaissa.
Keskeinen sisältö: Betonin valmistustekniik-
ka, muottijärjestelmät, betoniteräkset ja rau-
doitus, betonointisuunnitelma, betonointi ja 
siihen liittyvät työt, talvibetonointi, betoniele-
menttien valmistus ja asennus, betonipäällys-
teet, betonirakenteiden korjaus ja erikoisbeto-
nointimenetelmät.
Edeltävät opinnot: WR2617 Betonitekniikka
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luen-
not, excursiot
Arviointiperusteet: Tentti, hyväksytyt harjoi-
tustyöt
Arviointiasteikko: 0-5

WR2616 Mittaustekniikka, 3 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnon-
tieteellinen osaaminen, rakennustekniikan 
perusteiden osaaminen, tuotantotekniikan 
osaaminen, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, 
ihmisten ja tehtävien johtaminen, oppimisen ja 
osaamisen jakamisen taidot, itseohjautuvuus 
ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii koordi-
naattijärjestelmät ja etäisyyden-, kulman- ja 
korkeuserojen mittaamisen. Osaa laskea geo-

deettisia peruslaskuja.
Keskeinen sisältö: Suomessa käytössä ole-
vat koordinaattijärjestelmät, maanmittaus-
tekniikan maastotehtävät, käytettävät mitta-
ustavat ja ?laitteet sekä mittaukseen liittyvää 
laskentaa.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 45 h. Omatoiminen opiskelu ja harjoi-
tukset 35 h.
Arviointiperusteet: Tentti ja harjoitukset.
Arviointiasteikko: 0-5

WR2617 Betonitekniikka, 5 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen, rakennustekniikan perus-
teiden osaaminen, tuotantotekniikan osaami-
nen, oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, 
itseohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee betonin 
ja sen raaka-aineiden koostumuksen, ominai-
suudet, testauksen ja tuotannon. Opiskelija 
osaa suhteuttaa ja valmistaa betonia eri tar-
koituksiin ja tuntee betonitekniikan yleisen 
laatujärjestelmän, standardit ja betoninormit 
pääpiirteittäin.
Keskeinen sisältö: Kurssiin sisältyy 26h labo-
ratoriotyöskentelyä, jossa suoritetaan betonin 
runkoainetutkimuksia, perehdytään betonin 
suhteutukseen sekä betonin valmistukseen. 
Betonikoekappaleille tehdään pienryhmissä 
sekä tuoreen ja kovettuneen betonin laborato-
riotestaukset
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen:
Luento-opetus 44h, 26h laboratoriotyöskente-
lyä, työmaakäynnit 4h
Arviointiperusteet: Tenttien ja harjoitustyön 
perusteella
Arviointiasteikko: 0-5

WR2618 Tuotannon suunnittelun ja 
ohjauksen perusteet, 3 op

Osaamisjuonteet: tuotantotekniikan osaa-
minen, taloudellinen osaaminen, oppimisen ja 
osaamisen jakamisen taidot, itseohjautuvuus 
ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu ta-
lonrakennushankkeen toteutusvaiheen tuotan-
nonsuunnitteluun ja saa perustiedot tuotannon 
ohjausmenetelmistä.
Keskeinen sisältö: Aikataulutekniikat ja aika-
taulun laadinta, resurssien käytön suunnittelu, 
tuotannon tietolähteet, menetelmäsuunnittelu, 
toimintaverkkotekniikka.
Edeltävät opinnot: WR2592 Kustannushallin-
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nan perusteet
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Kirjalliset kokeet ja har-
joitustyön tekeminen liittyen tehtävien ja re-
surssien ajoitukseen
Arviointiasteikko: 0-5

WR2623 Työmaasuunnittelu ja 
logistiikka, 4 op

Osaamisjuonteet: rakennustekniikan perus-
teiden osaaminen, tuotantotekniikan osaa-
minen, taloudellinen osaaminen, viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot, ihmisten ja tehtävien joh-
taminen, oppimisen ja osaamisen jakamisen 
taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy kes-
keisiin työmaan toimintojen suunnittelujärjes-
telmiin, haettaviin lupiin, katselmuksiin sekä 
työmaan yhteistoimintaan. Opiskelija tuntee 
hankintatoimen perusteet ja osaa opastettu-
na laatia hankintasuunnitelman sekä ohjata 
ja valvoa sen mukaisia hankintoja. Opiskelija 
tuntee logistiikan merkityksen materiaali- ja 
tietovirtojen hallinnassa.
Keskeinen sisältö: Alue-, henkilöstö-, ka-
lusto- ja hankintasuunnitelman laatiminen. 
Katselmukset, työmaakokoukset ja luovustu-
vaiheen suunnittelu. Hankintatoimen merkitys 
ja käytännöt, hankintaperiaatteet, hankinta-
suunnitelmat ja muut asiakirjat, hankintaso-
pimusten ehdot ja niiden keskeiset tavoitteet. 
Työmaalogistiikan suunnittelu, hankintasuun-
nitelmat, niiden valvonta ja reklamaatiot. Ali-
hankintojen ohjaus.
Edeltävät opinnot: WR2618 Tuotannon suun-
nittelun ja ohjauksen perusteet
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Kokeet tai tentti, harjoi-
tustyöt.
Arviointiasteikko: 0-5

WR2624 Laadunhallinta, 3 op

Osaamisjuonteet: tuotantotekniikan osaa-
minen, taloudellinen osaaminen, ihmisten ja 
tehtävien johtaminen, oppimisen ja osaamisen 
jakamisen taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Perehdyttäminen laadun 
tekemiseen ja laadun osatekijöihin
Keskeinen sisältö: Laadun käsite ja sen mer-
kitys liiketoiminnalle, laatukustannukset, laa-
tujärjestelmien viitekehykset (ISO9000, laa-
tupalkintomallit, RALA yms. ), laatutyökalut, 
prosessiajattelu järjestelmän perustana, pro-
sessien mittaaminen, rakennustyömaan toi-
mintajärjestelmä, ympäristö- ja TTT-järjestel-
mät osana toimintajärjestelmää, järjestelmän 

sertifiointi, rakennusalan laatujärjestelmien 
hyväksyntämenettelyt (RALA, SKOL, RAKLI, 
ATL), henkilösertifiointi ja pätevyyden totea-
mismenettelyt
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Ilmoitetaan luennolla
Arviointiasteikko: 0-5

WR2626 Talotekniikka, 3 op

Osaamisjuonteet: rakennustekniikan perus-
teiden osaaminen, tuotantotekniikan osaami-
nen, oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, 
itseohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Oppilas tietää rakennuk-
sissa olevista teknisistä järjestelmistä ja osaa 
tulkita erikoissuunnitelmia.
Keskeinen sisältö: LVIS-järjestelmät + muut 
erikoistekniikat.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kon-
taktiopetus, luennot 35 h Kontaktiopetus, harjoi-
tukset 10 h Itsenäinen tiedonhankinta 35 h
Arviointiperusteet: Tentti.
Arviointiasteikko: 0-5

WR2628 Rakentamisen työ- ja 
paloturvallisuus, 3 op

Osaamisjuonteet: rakennustekniikan perus-
teiden osaaminen, tuotantotekniikan osaa-
minen, ihmisten ja tehtävien johtaminen, 
oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, it-
seohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää työ-
turvallisuus- ja palomääräysten merkityksen ja 
tuntee keskeiset käsitteet.
Keskeinen sisältö: Keskeiset työturvallisuus- 
ja palomääräykset, turvallisuusvastuu ja sen 
huomiointi suunnittelu- ja rakennusvaiheessa, 
luvat ja ilmoitukset, palo-osastointi, materiaa-
lien palonkesto, korjauskohteen erityispiirteet 
ja tulityöt.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Kokeet tai tentti, harjoi-
tustyöt.
Arviointiasteikko: 0-5

WR2642 Johtamisen perusteet, 3 op

Osaamisjuonteet: taloudellinen osaaminen, 
viestintä- ja vuorovaikutustaidot, ihmisten ja 
tehtävien johtaminen, oppimisen ja osaamisen 
jakamisen taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Kurssin tavoitteena on 
antaa opiskelijalle perustiedot johtamisesta ja 
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henkilöstöasioiden hoitamisesta.
Keskeinen sisältö: Organisaatiokäyttäytymi-
nen. Johtaminen. Henkilöstöpolitiikka. Työeh-
tosopimusasiat.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kon-
taktiopetus 45 h. Itsenäinen opiskelu 35 h.
Arviointiperusteet: Joko: kaksi välikoetta ja 
TES-referaatti Tai: tentti ja TES-referaatti
Arviointiasteikko: 0-5

WR2644 Rakennustuotannon j
ohtaminen ja esimiestoiminta, 3 op

Osaamisjuonteet: tuotantotekniikan osaa-
minen, taloudellinen osaaminen, viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot, ihmisten ja tehtävien joh-
taminen, oppimisen ja osaamisen jakamisen 
taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ra-
kennustuotannon johtamisen ja vaikuttamisen 
taidon merkityksen erilaisten ihmisten tavoit-
teellisessa ja tehokkaassa hyödyntämisessä 
organisaation eri tasoilla. Opiskelijalla on val-
miudet kehittää esimiestaitojaan toimiessaan 
myöhemmin työmaalla tai rakennusyritykses-
sä esimiesasemassa.
Keskeinen sisältö: Tuotannon organisointi ja 
johtamistyylit, johtamista tukevat esimiestai-
dot ja hyvän johtajan ominaisuudet, ihmisiin 
vaikuttamisen ja tiimitoiminnan keinot. Alais-
ten ja työyhteisön kehittäminen. Esimiestai-
tojen edelleen kehittäminen on mahdollista 
erityisesti työpaikkaopintojen työnjohtohar-
joittelussa.
Edeltävät opinnot: WR2642 Johtamisen pe-
rusteet
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Loppukoe tai tentti, har-
joitusten suorittaminen. Oman esimiestaidon 
arvioinnin ja henkilökohtaisen kehittymissuun-
nitelman laatiminen epävirallisena havainnol-
listamiskeinona
Arviointiasteikko: 0-5

WR2650 Rakennusfysiikka, 3 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen, tuotantotekniikan osaa-
minen, rakennesuunnittelun erikoisosaaminen, 
oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, itse-
ohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy ra-
kennusfysiikan perusteisiin erityisesti rakentei-
den kosteusteknisen suunnittelun ja rakentei-
den tiiviyden kannalta.
Keskeinen sisältö: Lämmön ja kosteuden siir-
tyminen rakenteessa. Rakennusosien kuivumi-

nen ja tuuletus. Vaipan ilmavuodot ja tiiveys. 
Lämmön-, veden- ja kosteudeneristysrakentei-
den suunnittelun perusteet. Rakenne-esimerk-
kejä. Ääneneristysindeksi ja jälkikaiunta.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Kokeet tai tentti, harjoi-
tustyö.
Arviointiasteikko: 0-5

WR2652 Rakennusfysikaaliset 
mittaukset, 3 op

Osaamisjuonteet: matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen, tuotantotekniikan osaa-
minen, rakennesuunnittelun erikoisosaaminen, 
viestintä- ja vuorovaikutustaidot, ihmisten ja 
tehtävien johtaminen, oppimisen ja osaamisen 
jakamisen taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu ra-
kennusfysikaalisiin mittausmenetelmiin sekä 
oppii käyttämään tutkimuslaitteistoja ja mitta-
reita.
Keskeinen sisältö: Kurssilla käydään läpi 
myös kosteustekniikan erilliskysymyksiä. Ai-
hepiireinä; -Rakennusten lämpökamerakuva-
us; kuvauksen suoritus ja tulosten analysointi, 
-Rakenteiden kosteusmittausten periaatteet; 
mittausten suoritus ja tulosten analysointi. Be-
tonirakenteiden kuivuminen
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ento-opetus/ laboratoriotyöskentely 38h ja 
tutkimuskohteissa käynnit 7h.
Arviointiperusteet: Tentin, harjoitustöiden ja 
tuntiaktiivisuuden perusteella
Arviointiasteikko: 0-5

WR2654 Rakennusten kuntoarviot ja 
huoltokirja, 3 op

Osaamisjuonteet: rakennustekniikan perus-
teiden osaaminen, tuotantotekniikan osaami-
nen, taloudellinen osaaminen, oppimisen ja 
osaamisen jakamisen taidot, itseohjautuvuus 
ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy eri 
aikakausien rakennustapaan ja oppii havain-
noimaan pien- ja rivitalojen rakennusteknisen 
kunnon.
Keskeinen sisältö: Kurssiin sisältyy kunto-
arviokohteeseen tutustuminen ja kuntoarvion 
teko tutustumiskohteesta sekä rakennuksen 
kuntoarvioraportin laatiminen
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ento-opetus 38h, ryhmätyö ja tutkimuskäynnit 
kuntoarviokohteella 8h. Itsenäinen työskentely 
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+ harjoitustyöt 36h
Arviointiperusteet: Paritentti ja harjoitus-
työn perusteella
Arviointiasteikko: 0-5

WR2656 Rakennusten 
kuntotutkimukset, 3 op

Osaamisjuonteet: rakennustekniikan perus-
teiden osaaminen, tuotantotekniikan osaa-
minen, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, 
oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, it-
seohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu beto-
nirakennusten vaurioitumismekanismeihin ja 
betonirakenteiden kuntotutkimusmenetelmiin 
sekä oppii käyttämään tutkimuslaitteistoja.
Keskeinen sisältö: Kurssiin sisältyy labora-
toriotöitä. Kurssin pääpaino on betonirakentei-
den kuntotutkimuksissa (karbonatisoituminen, 
terästen korroosio, betonipeitemittaukset ja 
betonin lujuus) sekä betonirakenteiden vauri-
oitumisessa.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ento-opetus 40h ja pienryhmätyöskentely labo-
ratoriotöissä 5h ja itsenäinen työskentely 35h
Arviointiperusteet: Tentin ja harjoitustyön 
perusteella
Arviointiasteikko: 0-5

WR3002 Puuteollisuuden klusteri, 4 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelijat tutustuvat 
puuteollisuuden toimintakenttään ja sen tär-
keimpiin toimijoihin.
Keskeinen sisältö: Puuteollisuuden klusterin 
yritykset ja organisaatiot, puun hankinta, pe-
rustuotteet, jatkojalostus, käyttökohteet, tut-
kimus.
Edeltävät opinnot: Ei vaadita
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, 
portfolio, itsenäinen työskentely, vierailut.
Arviointiperusteet: Portfolio, opiskelijan ak-
tiivisuus, itsearviointi, vertaisarviointi.
Arviointiasteikko: 1-5

WR3004 Puu raaka-aineena, 
laboratorioharjoitukset, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu puun 
lujuusopillisiin, kosteusteknisiin ja muihin pe-
ruskäsitteisiin laboratorioharjoitusten avulla ja 
oppii tekemään tutkimusraportteja.
Keskeinen sisältö: Puun lujuus: Laboratorio-
harjoitusten avulla selvitetään mitä kosteus ja 

tiheys vaikuttavat puun lujuuteen. Muut: Puun 
kosteuden, eri tyyppisten tiheyksien ja muiden 
fysikaalisten ominaisuuksien määrityksiä.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: La-
boratorioharjoitukset Raportointi Raportin eva-
luointi
Arviointiperusteet: Raportit arvioidaan
Arviointiasteikko: 1- 5

WR3006 Puun rakenne ja 
ominaisuudet, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen 
opiskelija pystyy selvittämään rakenteen mer-
kityksen puun ominaisuuksiin sekä pystyy sel-
vittämään puumateriaalin käyttömahdollisuu-
det erilaisissa olosuhteissa.
Keskeinen sisältö: Puun kosteustekniset 
ominaisuudet, kosteuden määrittäminen, puun 
muodonmuutokset, puun tuhoutuminen, puun 
tiheys, puun termiset ominaisuudet.
Edeltävät opinnot: -
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
entoja ja harjoitustehtäviä.
Arviointiperusteet: Tentti ja harjoitustehtävät.
Arviointiasteikko: 1-5

WR3008 Työsuojelu ja 
koneiden käytön turvallisuus, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Työsuojelulainsäädännön 
riittävä tunteminen. Käytännön työsuojelutyön 
merkityksen ymmärtäminen. Työpaikan vaa-
ratekijöiden tunnistaminen ja keinot parantaa 
työturvallisuutta ja -terveyttä sekä työssä jak-
samista.
Keskeinen sisältö: Työsuojelulainsäädäntö. 
Hyvät käytänteet työturvallisuuden edistämi-
seksi työpaikoilla. Vaaratilanteiden ennakointi 
ja riskianalyysi. Koneiden turvallinen käyttö 
puuteollisuudessa.
Edeltävät opinnot: -
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot ja harjoitukset.
Arviointiperusteet: Tentti ja harjoitustehtä-
vät.
Arviointiasteikko: 1-5

WR3010 Projektiosaaminen, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelijalla on hyvät 
perusvalmiudet toimia projektien eri vaiheissa 
suunnittelusta johtamiseen.
Keskeinen sisältö: Kurssin aikana käydään 
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läpi projektin suunnitteluun, perustamiseen ja 
johtamiseen liittyvät perusteet. Lisäksi tutus-
tutaan eri rahoitusmuotoihin kotimaassa sekä 
EU rahoituksen mahdollisuuksiin.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot sekä harjoitustyö.
Arviointiperusteet: Palautettu harjoitustyö
Arviointiasteikko: 0-5

WR3012 Viestintä, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy toimi-
maan tarkoituksenmukaisesti viestintä- ja vuo-
rovaikutustilanteissa hyvällä suomen kielellä.
Keskeinen sisältö: Täsmennetään opintojak-
son alussa.
Edeltävät opinnot: -
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot ja harjoitukset, ryhmätyöskentely ja it-
senäinen tiedonhankinta.
Arviointiperusteet: Harjoitustehtävät ja 
mahdollisesti tentti.
Arviointiasteikko: 1-5

WR3016 Sahatavaran 
valmistuksen perusteet, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee saha-
laitoksen toiminnallisilla osastoilla tapahtuvat 
työvaiheet.
Keskeinen sisältö: Pääkohdat ovat kuorinta, 
sahaus, kuivaus ja jälkikäsittely. Työvaihei-
ta käsitellään seuraavin kriteerein: Miksi teh-
dään, miten tehdään ja missä järjestyksessä 
tehdään.
Edeltävät opinnot: Ei ole
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Opetus on kokonaan luento-opetusta.
Arviointiperusteet: Tentti
Arviointiasteikko: 1 – 5

WR3018 Sahatavaran 
valmistuksen jatko-opinnot, 6 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: 
Keskeinen sisältö: 
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: 
Arviointiasteikko: 

WR3020 Puun kuivaus, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Tuntea puun kuivauksen 
teoriaa ja sahatavaran kuivauksen käytännön 
suoritusta. Ymmärtää kuivauvikojen syntyme-
kanismeja ja niiden välttämistä. Saada tietoa 
erikoiskuivausmenetelmistä.
Keskeinen sisältö: Kuivauksen teoriaa. Kui-
vaamotyypit ja niiden laitetekniikka. Kuivaus-
virheet ja niiden välttäminen. Kuivauksen 
laadunvalvonta. Energiankäyttö. Erikoiskuiva-
usmenetelmät.
Edeltävät opinnot: -
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot ja harjoitustehtävät.
Arviointiperusteet: Tentti ja harjoitustehtävät.
Arviointiasteikko: 1-5

WR3022 Kuivauksen käytännön työt, 
2 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Sahatavaran kuivauksen 
käytännön toteutus ja kuivaustuloksen arviointi.
Keskeinen sisältö: Koekuivaus. Kuivaamon 
hoitoon liittyvät mittaukset. Kuivaustuloksen 
visuaalinen ja mittauksiin perustuva arviointi.
Edeltävät opinnot: WR3020 Puun kuivaus/
perustoteutus
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Pai-
nottuu käytännön työskentelyyn.
Arviointiperusteet: Raportti.
Arviointiasteikko: 1-5

WR3024 Puulevyt, 7 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee tyypil-
lisimpien puulevyjen tuotanprosessit, raken-
teen, ominaisuudet ja käyttökohteet sekä osaa 
tehdä tyypillisimmät puulevyjen EN-standardin 
mukaiset testit. Opiskelija pystyy selvittämään 
eri puulevyjen kustannusrakenteen ja ymmär-
tää levyteollisuuden tuotannonsuunnittelun 
erityispiirteet.
Keskeinen sisältö: Puulevyjen rakenne, val-
mistusprosessi, ominaisuudet ja käyttökohteet. 
Vanerit, lastulevyt, kuitulevyt, MDF-levyt, kip-
silevyt, puukipsilevyt, sementtipohjaiset levyt, 
OSB-levyt, LVL-tuotteet, muut puupohjaiset le-
vyt. EN-standardin mukaiset testit. Vaneriteh-
taan ja muiden levytehtaiden kustannusraken-
teen selvittäminen.
Edeltävät opinnot: WR3006 Puu rakenne ja 
ominaisuudet ja WR3004 Puu raaka-aineena, 
laboratorioharjoitukset
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-

358

ennot, harjoitukset, itsenäinen työskentely
Arviointiperusteet: Koe, harjoitustyöt, aktii-
visuus, itsearviointi
Arviointiasteikko: 0-5

WR3026 Puuteollisuuden 
jatkojalostus, 6 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Sahateollisuuden jat-
kojalostustuotteiden ja valmistustekniikoiden 
tunteminen.
Keskeinen sisältö: Halkaisu ja höyläys. Puun 
kemiallinen suojaus ja modifiointi. Lämpökäsit-
tely. Sormijatkaminen. Komposiitit.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: On-
gelmalähtöiseen oppimiseen liittyvät ryhmäta-
paamiset ja itsenäinen tiedonhankinta. Portfo-
lion kokoaminen. Luennot. Tehdasvierailut.
Arviointiperusteet: Portfolio
Arviointiasteikko: 1-5

WR3028 Pinnankäsittely ja liimaus, 6 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ke-
mian peruskäsitteet ja hallitsee kemian kielen 
lukutaidon. Opiskelija osaa soveltaa oppimaan-
sa tietoa tekniikan sovelluksissa. Opiskelija 
tuntee tärkeimmät liimatyypit, pinnankäsitte-
lyaineet ja -menetelmät.
Keskeinen sisältö: Aineen rakenne, kemial-
linen sitoutuminen, primääriset ja sekundaari-
set sidokset, ainemäärä, konsentraatio, hapot 
ja emäkset, pH. Tärkeimmät liimatyypit ja lii-
mojen ominaisuudet. Liimattujen puutuottei-
den ominaisuudet. Puupohjaisten materiaalien 
pintakäsittelyaineet ja –menetelmät
Edeltävät opinnot: Puun rakenne ja ominai-
suudet WR3006 , Puu raaka-aineena, laborato-
rioharjoitukset WR3004
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot, harjoitustyöt, itsenäinen työskentely
Arviointiperusteet: Koe, harjoitustyö, port-
folio, itsearviointi
Arviointiasteikko: 1-5

WR3030 Puusepänteollisuuden 
tuotanto, 5 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy valmis-
tamaan jonkin puusepänteollisuuden tuotteen 
ja pystyy rakentamaan puusepänyrityksen 
tuotantoprosessin valmistamalleen tuotteella 
ja pystyy määrittämään sen kustannusraken-

teen.
Keskeinen sisältö: Puusepäntuotteen val-
mistaminen. Tuotantoprosessin rakentaminen 
Excel -taulukkolaskentaa apuna käyttäen. Val-
mistuskustannusten selvittäminen
Edeltävät opinnot: Ei vaadita
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, 
laboratoriotyöt, harjoitustyöt
Arviointiperusteet: luennot, harjoitustyö, 
aktiivisuus
Arviointiasteikko: 0-5

WR3032 Puusepänteollisuuden tuotteet, 
2 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen 
opiskelija pystyy nimeämään puusepäntuotteet 
ja pystyy selvittämään niiden yksityiskohdat ja 
yksityiskohtien merkityksen tuotteen toimin-
nan kannalta.
Keskeinen sisältö: Puusepänteollisuuden 
rakenne, puusepänteollisuuden puuraaka-ai-
neet, muut raaka-aineet, huonekalut ja niiden 
mitoituksen lähtökohdat, ikkunoiden rakenteet 
ja yksityiskohdat, ovien rakenteet ja yksityis-
kohdat, keittiö- ja kylpyhuonekalusteiden ra-
kenteet ja yksityiskohdat, parketin rakenteet, 
muiden puusepänteollisuuden tuotteiden ra-
kenteet.
Edeltävät opinnot: Pinnankäsittely ja liimaus 
WR3028
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot, harjoitustyöt
Arviointiperusteet: Luennot, harjoitustyö, 
aktiivisuus
Arviointiasteikko: 0-5

WR3034 Lujuusoppi, puu, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Tutustuttaa opiskelijat 
lujuusopin perustapauksiin ja eri materiaalien 
lujuusopilliseen käyttäytymiseen.
Keskeinen sisältö: Jännitys-venymäpiirros, 
veto-, puristus-, taivutus-, leikkaus ja vääntö-
jännitykset, muodonmuutokset, (nurjahdus), 
yhdistetty jännitys, väsyminen, varmuudet ja 
muut esille tulevat asiat
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot ja laskuharjoitukset 56 h Itseopiskelu, 
tenttiin valmistautuminen 19 h Tentti ja palau-
tus 5 h
Arviointiperusteet: 1 tentti, läpipääsyvaati-
mus 50 % maksimipisteista + hyväksytyt ko-
titehtävät
Arviointiasteikko: 1 - 5, hyl
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WR3038 Tuotteistava 
puurakentaminen, 4 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelijalla on hyvä kä-
sitys puutuoteteollisuuden nykytilasta ja kehi-
tysnäkymistä. Lisäksi hänellä on kyky toimia 
T&K ryhmän jäsenenä sekä hahmottaa ja tun-
nistaa teollisen tuotannon vaatimukset ja mah-
dollisuudet puurakentamisessa.
Keskeinen sisältö: Kurssin aikana perehdy-
tään puutuoteteollisuuden ajankohtaisiin aihei-
siin sekä kehitysnäkymiin. Lisäksi painotetaan 
erityisesti puurakentamisen osalta tuotteiden 
jalostusarvon nostoon liittyviin kysymyksiin 
ja tuotteistamisen mahdollisuuksiin toimialan 
kehittymisessä. Kurssin aikana käydään läpi 
myös kansainvälisillä markkinoilla menestyviä 
tuotekonsepteja.
Edeltävät opinnot: WR2550,3004
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kurssi 
koostuu luennoista ja harjoitustyöstä. Harjoi-
tustyö tehdään ryhmätyönä.
Arviointiperusteet: Tentti sekä ryhmätyön 
arvionti.
Arviointiasteikko: 0-5

WR3040 Käyttötekniikka ja 
kunnossapito, 6 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee kone-
tekniikan perusteet ja eräiden kone-elinten va-
linnan perusteet. Opiskelija ymmärtää kunnos-
sapidon merkityksen teollisessa toiminnassa.
Keskeinen sisältö: Puutuoteteollisuudessa 
käytettävien koneiden ja laitteiden koneopillisia 
ratkaisuja käyttötekniikan kannalta. Eräiden 
komponenttien valintoja. Viat ja vikaantumi-
nen, ennakoiva kunnossapito, kunnossapidon 
suunnittelu ja kunnossapidon kustannukset.
Edeltävät opinnot: Ei vaadita
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, 
harjoitustehtävät, koe, vierailut
Arviointiperusteet: Käyttötekniikka: Etäteh-
tävä. Kunnossapito: koe.
Arviointiasteikko: 0-5

WR3043 Teknillinen piirustus 
ja standardisointi, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Oppia käyttämään stan-
dardeja ja piirtämään teknillisiä piirustuksia 
käsin (2D- piirtäminen)ja tietokoneella (3D- 
piirtäminen)
Keskeinen sisältö: aloitus, opintojakson ta-

voitteet, sisältö ja toteuttaminen (luento),   
standardisointi (luennot, tiedonhaku tietoko-
neella) Aineistoa löytyy mm. kohdasta www.
sfs.fi, teknillisen piirustuksen viivat, tekstit, 
projektiot, leikkaukset, mittakaavat, mitoitus, 
kierteet, ruuvit ym. (luentoja), AutoCad - oh-
jelmaan tutustuminen ja harjoituskirjan 2D- 
harjoitusten piirtäminen tietokoneella,  tek-
nillisen piirustuksen perusteita harjoitellaan 
limittäin AutoCadin kanssa, harjoitustyö: pro-
jektiot ja leikkaus, harjoitustyö: mitoitus, tole-
ranssimitoitus (luento, harjoitus), piirustus- ja 
osaluettelolomakkeet (luento), 3D piirtäminen, 
piirustussarjan piirtäminen AutoCad ohjelmalla 
(tietokoneella)
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot ja harjoitukset 45 h Itsenäinen työsken-
tely 32 h Tentti 3 h
Arviointiperusteet: Opintojakson hyväksy-
minen edellyttää, että harjoitustyöt ja tentti on 
suoritettu hyväksytysti. Tentti suoritetaan tie-
tokoneella. Eri osioiden painokertoimet ovat: 
harjoitustyö projektiot ja leikkaus: 0.5 harjoi-
tustyö mitoitus: 0.5 AutoCad- piirustussarja: 1 
3D - kuvat 1 tentti: 1
Arviointiasteikko: 1-5

WR3044 Automaatiojärjestelmät, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Teollisuudessa käytettä-
vien automaatiojärjestelmien yleistuntemus.
Keskeinen sisältö: Erityyppisten automaa-
tiojärjestelmien keskeinen tekniikka ja käyttö-
mahdollisuudet.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 
ja harjoitukset.
Arviointiperusteet: Tentti
Arviointiasteikko: 1-5

WR3046 Robotiikka ja konenäkö, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee perus-
teet robotiikasta ja konenäöstä ja niiden sovel-
lukset puutuoteteollisuudessa.
Keskeinen sisältö: Eri robottityypit, niiden 
käyttökohteet ja sovellukset puutuoteteolli-
suudessa. Konenäkötekniikat ja järjestelmät. 
Puutuoteteollisuuden konenäkösovellukset.
Edeltävät opinnot: Ei vaadita
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 
ja harjoitustyöt
Arviointiperusteet: Luennot, harjoitukset ja 
tuntiaktiivisuus
Arviointiasteikko: 1-5

560

WR3048 CNC-työstö, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee CNC-
ohjelmoinnin periaatteet ja osaa tuottaa yk-
sinkertaisen kappaleen työstöohjelman ja sen 
toteutuksen työstökeskuksella.
Keskeinen sisältö: NC:n ja CNC:n perusteet, 
koneet ja laitteet, käyttökohteet, konenäkö, 
harjoitukset ohjelmien ja koneiden kanssa
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Määritellään yhdessä Puugian kanssa
Arviointiperusteet: Tentti ja harjoitustyöt
Arviointiasteikko: 1-5

WR3050 Simulointi, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee eri si-
mulointitekniikat ja niiden hyödyntämismah-
dollisuudet. Lisäksi opiskelija osaa suunnitella 
ja tehdä yksinkertaisen simulointimallin ja tul-
kita mallin tuloksia eri parametreilla.
Keskeinen sisältö: Kurssin aikana käydään 
läpi simuloinnin perusperuskäsitteet sekä tek-
niikat. Tutustutaan simulointiohjelmaan sekä 
suunnitellaan ja rakennetaan yksinkertainen 
simulointimalli, jota ajetaan eri parametreilla.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot ja harjoitustyö.
Arviointiperusteet: Tentti ja harjoitustyön 
arviointi.
Arviointiasteikko:  0-5

WR3052 Tuotekehitys ja laatu, 6 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opintojakso muodostuu 
kahdesta erikseen käsiteltävästä osiosta: 1: tuo-
tekehitys 2: laatu 1: Tuotekehitys Tavoitteena 
saada käsitys syystemaattisesta tuotekehityk-
sestä osana yritysten asiakaslähtöistä ja kannat-
tavaa liiketoimintaa. 2: Laatu Laatu ja sen mer-
kityksen ymmärtäminen teollisessa toiminnassa
Keskeinen sisältö: 1: Tuotekehitys Tuote-
kehityksen prosessit ja menetelmät 2: Laatu:
Laatu ja sen käsite - mitä laatu on ? Laadun (ja 
johtamisen) ismit. Laatujärjestelmät. Laatuor-
ganisaatiot. Laatupalkinnot. TQM. (Six Sigma)
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 1: 
Tuotekehitys 2: Laatu. Luennot 32 h. Itsenäi-
nen työskentely 21 h. Tentti 3 h
Arviointiperusteet: Arvosana muodostuu 
osioiden matemaattisesta keskiarvosta
Arviointiasteikko: 

WR3054 Menestyvät 
tuotteet kv-markkinoilla, 4 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelijalla on hyvä kä-
sitys kv-markkinoilla tällä hetkellä menesty-
vistä tuotteista ja tuoteperheistä. Hänellä on 
yleiskuva markkinoiden kehittymisestä ja eri 
markkina-alueiden erityispiirteistä.
Keskeinen sisältö: Kurssin aikana käydään 
läpi esimerkein kv-markkinoilla menestyviä 
tuotekonsepteja. Markkinoiden kehitysnäky-
mien kautta selvitetään mahdollisuuksia tehdä 
tuotelanseerauksia markkina-alueittain.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot ja harjoitustyö.
Arviointiperusteet: Tentti
Arviointiasteikko: 0-5

WR3056 Markkinoinnin perusteet, 5 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy kuvaa-
maan nykyaikaisen markkinoinnin keskeiset 
käsitteet ja mallit
Keskeinen sisältö: Markkinoinnin asema yh-
teiskuntaa ja organisaation toimintaa ohjavana 
tekijänä, markkinoinnin peruskäsitteet ja mal-
lit.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot, eri teemoihin liittyvien ongelmien rat-
kaisu, oppimistehtävät, tentti.
Arviointiperusteet: Tentti, hyväksytyt harjoi-
tustyöt
Arviointiasteikko: 1-5

WR3058 Kansainvälinen markkinointi, 
3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: 
Keskeinen sisältö: 
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: 
Arviointiasteikko: 

WR3060 Markkinointiviestintä ja 
myyntityö, 4 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Markkinointiviestinnän 
eri muodot. Sopivan myyntitekniikan valitse-
minen. Erilaisten asikakkaiden tunnistaminen.
Keskeinen sisältö: Markkinointiviestintä kä-
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sitteenä. Markkinointiviestinnän perusteet. 
Myyntitekniikat ja henkilökohtainen myyntityö
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot ja harjoitukset.
Arviointiperusteet: Tentti ja harjoitustyöt
Arviointiasteikko: 1-5

WR3062 Yritystoiminnan 
perusteet ja laskentatoimi, 4 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija hahmottaa 
kokonaiskuvan yrityksistä, niiden toiminnasta, 
lainalaisuuksista ja toimintaympäristöstä sekä 
saa perusvalmiudet yrityksen perustamiseen 
ja omaksuu yritystoiminnan ajattelumalleja.
Keskeinen sisältö: Yritystoiminnan taustaa 
Yrityksen perustamissuunnittelu Yrityksen ra-
hoitus Yritystoiminnan riskit ja riskien hallinta 
Yrityksen talouden suunnittelu ja ohjaus La-
kentatoimi
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot, harjoitukset
Arviointiperusteet: Tentti
Arviointiasteikko: 1-5

WR3064 Organisaatioiden 
toiminta ja organisaatioviestintä, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa muodos-
taa kokonaiskuvan yritysorganisaatiosta, sen 
rakenteesta ja sisäisestä toiminnasta. Opiske-
lija ymmärtää tiedotuksen ja viestinnän mer-
kityksen ja mahdollisuudet osana yhteisön 
toimintaa. Opiskelija osaa ratkaista sisäisen ja 
ulkoisen viestinnän keskeisiä ongelmia.
Keskeinen sisältö: Organisaatioteorioiden ja 
rakenteiden kehittyminen, oppiva organisaatio, 
organisaatiorakenteen tarkastelu, organisaa-
tiokulttuuri. Organisaation sisäinen ja ulkoinen 
tiedottaminen, sisäinen markkinonti, maine.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Or-
ganisaatioiden toiminta: Luennot ja oppi-
mistehtävät 16t, oppimisaineistoihin perehty-
minen 24t. Organisaatioviestintä: Luennot ja 
oppimistehtävät 16t, itsenäinen harjoitustyö 
6t, oppimisaineistoihin perehtyminen 18t.
Arviointiperusteet: Organisaatioiden toimin-
ta: tentti Organisaatioviestintä: tentti ja har-
joitustöiden hyväksytty suorittaminen
Arviointiasteikko: 1-5

WR3066 Työlainsäädäntö ja 
henkilöstöhallinto, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää työsopi-
muslain keskeisen sisällön. Opiskelija perehtyy 
työaikalakiin, vuosilomalakiin sekä lakiin nuo-
rista työntekijöistä. Opiskelija tietää yhteistoi-
mintalain ja tasa-arvolain. Opiskelija ymmär-
tää henkilöstöstrategian merkityksen osana 
liiketoimintastrategiaa ja yritysorganisaation 
johtamista. Opiskelija tietää henkilöstöstrate-
gian sisältöalueet.
Keskeinen sisältö: Työsopimuslaki, työsuoje-
lulainsäädäntö, työpaikkademokratiaan liitty-
vää säädäntöä, yritysorganisaation henkilös-
töstrategia; henkilöstösuunnittelu, henkilöstön 
hankinta, perehdyttäminen, kehittäminen, 
henkilöstöohjaus, henkilöstötilinpäätös.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot, oppimistehtävät ja ryhmätyöt 30t, itse-
näisen työskentelyn oppimistehtävä 10t, oppi-
misaineistoihin perehtyminen 40t.
Arviointiperusteet: Tentti ja tehtävien hy-
väksytty suorittaminen.
Arviointiasteikko: 1-5

WR3068 Logistiikka, 3 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Kurssi perehdyttää opis-
kelijan logistiikan perusteisiin ja luo pohjaa lo-
gistisen ajattelun soveltamiselle yrityksen toi-
minnassa Puuraaka-aineen hankintaan liittyvät 
perusasiat.
Keskeinen sisältö: Arvoketjuajattelu, logis-
tiikan merkitys kansantaloudessa, logistiikan 
suhde yrityksen muihin toimintoihin. Puuraa-
ka-aineen hankintaan ja kuljetukseen liittyvät 
perusteet. 
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Tentit ja harjoitustyöt
Arviointiasteikko: 1 – 5

WR3070 Yrityslainsäädäntö ja 
kauppaoikeus, 4 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää yritys-
toiminnan harjoittamisen kannalta keskeiset 
velkasuhdetta, velkojen vakuuksia ja vahin-
gonkorvauksia säätelevät velvoiteoikeuden 
säännökset. Opiskelija tietää yritystoimintaa 
säätelevät keskeiset kauppaoikeuden sään-
nökset ja ymmärtää yritysten välistä kauppaa 
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ja kuluttajakauppaa säätelevien lakien velvoit-
tavuuden.
Keskeinen sisältö: Oikeuden perusraken-
teet, yrityksen toiminta (yhteiset säännökset, 
yritysmuodot), kuluttajansuoja, liikekauppa, 
liikekilpailun säännökset, kiinteistönkauppa, 
sopimusoikeus, velkasuhde ja velan vakuudet, 
vahingonkorvaus, täytäntöönpano.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot, oppimistehtävät ja ryhmätyöt 40t, itse-
näisen työskentelyn oppimistehtävät 32 t, op-
pimisaineistoihin perehtyminen 48t.
Arviointiperusteet: Tentti ja tehtävien hy-
väksytty suorittaminen.
Arviointiasteikko: 1-5

WR3072 Johtajuus ja esimiestyö, 4 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa muodos-
taa kokonaiskuvan ihmisten johtamisesta sekä 
esimiehen asemasta ja tehtävistä työyhteisön 
ohjaajana. Opiskelija hallitsee kokoustekniikan 
ja asiakirjat. Opiskelija tietää neuvottelun pe-
riaatteet ja osaa toimia yhteistyöhakuisesti eri-
laisissa neuvottelutilanteissa.
Keskeinen sisältö: Itsetuntemus ja johta-
juus, johtamiskäyttäytyminen, työmotivaatio, 
kehityskeskustelut ja rakentava palaute, tii-
mijohtaminen ja tiimityöskentely, esimiestyö 
ongelmatilanteissa. Kokoustekniikka, kokous-
virkailijan tehtävät, kokousasiakirjat, neuvot-
telun periaatteet ja neuvottelijan roolit.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ih-
misten johtaminen; luennot, tilanneharjoituk-
set ja ryhmätyöt 40t, oppimisaineistoihin pe-
rehtyminen 32t, harjoitustyö 8t. Kokous- ja 
neuvottelutaito; luennot ja tilanneharjoitukset 
26t, käytännönharjoitus 4t, oppimistehtävät ja 
itsenäinen tiedonhankinta 8t, arviointi ja pa-
laute 2t.
Arviointiperusteet: Ihmisten johtaminen: 
tentti ja harjoitustyö Kokous- ja neuvottelutai-
to: tentit ja valmistava harjoitus
Arviointiasteikko: 1-5

WR3074 Teollisuusyrityksen 
suunnittelu ja investointilaskelmat, 5 op

Osaamisjuonteet: 
Osaamistavoitteet: Valmius osallistua tiimin 
jäsenenä investointiprojektin läpiviemiseen. 
Keskeisten yrityssuunnittelun osa-alueiden 
ymmärtäminen.
Keskeinen sisältö: Investoinnin suunnittelu. 
Yrityksen toiminta-ajatus ja strategiat. Tuo-

tantoprosessin suunnittelu. Layout-suunnittelu. 
Tuotantokoneiden valinta ja teknisen erittelyn 
laadinta. Investointi ja kannattavuuslaskelmat.
Edeltävät opinnot: Puutekniikan ammat-
tiopinnot.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 10 %. Tehdassuunnittelutyö ryhmätyönä 
90 %
Arviointiperusteet: Tehdassuunnittelutyö
Arviointiasteikko: 1-5

VALINNAISET OPINNOT

WP1942 Saksa I (2. vieras kieli), 3 op

Osaamisjuonteet: viestintä- ja vuorovaiku-
tustaidot, kansainvälisen toiminnan valmiudet, 
oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, itse-
ohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiske-
lija osaa lukea ja kirjoittaa saksaa. Hän selviää 
yksinkertaisista suullisista viestintätilanteista. 
Hän tuntee saksankielistä aluetta ja sen kult-
tuuria. Hänellä on valmiudet jatkaa opiskelua.
Keskeinen sisältö: Saksan ääntämisen ja kir-
joittamisen harjoittelua. Kuullunymmärtämis, 
luetunymmärtämis- ja keskusteluharjoituksia. 
Kieliopin perusrakenteiden harjoittelua. Perus-
viestintätilanteita, esim. esittäytyminen, hen-
kilötietojen kysyminen, opiskelusta, työajoista 
ja työstä puhuminen, kahvipöytäkeskustelut.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lä-
hityöskentely 45, ohjattu etätyöskentely 8 ja 
itseopiskelu 27 tuntia.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
lähi- ja etä työskentelyyn. Tentti.
Arviointiasteikko: 0 – 5

WP1944 Saksa II (2. vieras kieli), 3 op

Osaamisjuonteet: viestintä- ja vuorovaiku-
tustaidot, kansainvälisen toiminnan valmiudet, 
oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, itse-
ohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiske-
lija selviää yksinkertaisista suullisista ja kirjal-
lisista viestintätilanteista. Hän tuntee saksan-
kielistä aluetta ja sen kulttuuria. Hänellä on 
valmiudet jatkaa opiskelua.
Keskeinen sisältö: Saksan ääntämisen ja 
kirjoittamisen harjoittelua. Kuullunymmärtä-
mis, luetunymmärtämis- ja keskusteluharjoi-
tuksia. Kieliopin perusrakenteiden harjoittelua. 
Perusviestintätilanteita, esim. työtehtävistä 
puhuminen, yrityksen toimitilojen esittely, ra-
vintolakeskustelut, perheestä ja asumisesta 
puhuminen, kotikaupungin esittely.
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Edeltävät opinnot: Saksa I tai vastaavat tiedot.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lä-
hityöskentely 45, ohjattu etätyöskentely 8 ja 
itseopiskelu 27 tuntia.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
lähi- ja etätyöskentelyyn. Tentti.
Arviointiasteikko: 0 – 5

WP1946 Saksa III (2. vieras kieli), 3 op

Osaamisjuonteet: viestintä- ja vuorovaiku-
tustaidot, kansainvälisen toiminnan valmiudet, 
oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, itse-
ohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Peruskielitaidon vahvis-
taminen. Kielialueen tuntemuksen lisääminen. 
Perustiedot ja -taidot saksan kielessä työelä-
män suullisista ja kirjallisista viestintätilanteis-
ta selviytymiseksi.
Keskeinen sisältö: Kuullunymmärtämis-, 
luetunymmärtämis-, käännös- ja keskuste-
luharjoituksia, parityöskentelyä, ryhmätöitä, 
kirjallisia ja suullisia esityksiä. Perusviestintäti-
lanteita, esim. kotikaupungin esittely, tien neu-
vominen, puhelinkeskustelut, hotellihuoneen 
tilaaminen, tuttavan tapaaminen, matkusta-
minen lentokoneella ja yleisillä kulkuvälineilä, 
ytiryksen esittely jne.
Edeltävät opinnot: Saksa II tai vastaavat tie-
dot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lä-
hityöskentely 45, ohjattu etätyöskentely 8 ja 
itseopiskelu 27 tuntia.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
lähi- ja etätyöskentelyyn. Tentti
Arviointiasteikko: 0 – 5

WP1953 Ruotsin kertauskurssi 
tekniikassa, 2 op

Osaamisjuonteet: viestintä- ja vuorovaiku-
tustaidot, kansainvälisen toiminnan valmiudet, 
oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, itse-
ohjautuvuus ja itsetunto
Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoittee-
na on ruotsin kielioppirakenteiden ja suullisten 
perusviestintätilanteiden kertaus sekä johdan-
to ammattikorkeakoulun ruotsin kielen opintoi-
hin.
Keskeinen sisältö: Opintojaksoon sisältyy 
kielen rakenteiden kertaus sekä ammattikor-
keakoulua ja työelämää käsitteleviä aiheita 
suullisesti ja kirjallisesti. Opintojaksolla pohdi-
taan myös oppimaan oppimista ja erilaisia ta-
poja kieltenopiskeluun.
Edeltävät opinnot: Ylioppilastutkinto tai am-
matillinen tutkinto
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kon-
taktiopetus, suulliset ja kirjalliset harjoitukset 
30h Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankin-
ta 10h Oppimisaineistoihin perehtyminen 6 h 
Oppimisen ohjaus 4h Arvointi ja palaute 4h
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
kontaktiopetukseen; läsnäolovaatimus 80%. 
Portfolio Suullinen koe
Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty
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Suoritettava tutkinto

Insinööri (AMK), 240 op

Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet

Sähkötekniikan opinnoissa korostuu työelämä-
lähtöisyys, joka taataan 60 op mittaisella työ-
elämän kanssa yhteistyössä tehtävällä projek-
ti- ja harjoittelujaksolla. Koulutuksen yleisenä 
tavoitteena on kouluttaa sähköalan esimies- ja 
asiantuntijatehtäviin ammattilaisia kansallisten 
ja kansainvälisten työmarkkinoiden muuttu-
viin tarpeisiin. Valmistuneet insinöörit toimivat 
teollisuuden, elinkeinoelämän ja julkishallin-
non suunnittelu-, myynti-, tuotannon johto-, 
esimies- ja asiantuntijatehtävissä tai itsenäisi-
nä yrittäjinä. Työmarkkinatutkimusten mukaan 
sähköalan tutkinnon suorittaneilla on käytän-
nössä kaikilla koulutusta vastaava työpaikka. 
Koulutuksen yhteistyökumppaneina toimivat 
mm. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy ja Enerke Oy.

Opintojen rakenne ja toteutustapa

Opintojen ajoituksen lähtökohtana on neljä vuotta 
kestävät kokopäivätoimiset opinnot. Tällöin opis-
kelija suorittaa keskimäärin 60 op vuodessa.

Opintojen rakenne
Jokainen opiskelija tekee oman henkilökohtai-
sen opintosuunnitelman, HOPS:in. Sen suunnit-
telemisen helpottamiseksi opinnot on ryhmitelty 
seuraavasti: perusopinnot 60 op, ammattiopin-
not 90 op, vapaasti valittavat opinnot 15 op, 
opinnäytetyö 15 op, työharjoittelu 60 op 
Vapaasti valittaviin opintoihin kannattaa sisäl-
lyttää opintokokonaisuus jostain toisesta suun-
tautumisvaihtoehdosta tai koulutusohjelmasta.  
Erityisen hyvin sähkötekniikan insinöörin tut-
kintoon soveltuvat automaatiotekniikan tai tur-
vallisuustekniikan opinnot.
Ohjatun työharjoittelun kesto on vähintään 40 viik-
koa. Pieni osa siitä suoritetaan jo 1. opiskeluvuonna. 
Enemmän sille on varattu aikaa toisen ja kolmannen 
opintovuoden kevätlukukausina ja kesinä.
Opinnäytetyö ajoittuu opiskelun loppuvaiheeseen. 
Siinä opiskelija toteuttaa itsenäisesti kehittämis-
hankkeen omalta ammattialueeltaan. Suurin osa 
sähkötekniikan opinnäytetöistä tehdään yrityksille.

Oppimisprosessin yleiskuvaus
Kahden ensimmäisen lukuvuoden aikana suo-
ritetaan yhteiset opinnot, jotka muodostuvat 
luonnontieteellisistä ja teknisistä perusopin-

noista, sähkötekniikan ammattiopinnoista sekä 
kieli- ja viestintäopinnoista. Kolmantena ja 
neljäntenä vuonna opiskelija syventää sähkö-
tekniikan osaamistaan ja laajentaa sitä toiselle 
tekniikan alalle tai liiketalouteen. Monipuoliset 
opetusmenetelmät tukevat erilaisia oppimis-
tyylejä. Opintojen alussa opintojaksot toteu-
tetaan luentoina ja ohjattuina harjoituksina. 
Opintojen edetessä projektioppimisen osuus 
kasvaa, samoin lisääntyy itsenäisesti suoritet-
tavien laboratoriotöiden osuus.

Opiskelijaohjaus ja arviointi
Yleisessä opiskelijaohjauksessa ja opintojen 
edistymisen seurannassa noudatetaan AMK:
n yleisesti hyväksymää HOPSnettiin rakennet-
tua prosessimallia, joka pohjautuu opiskelijan 
vuosittaiseen itsearviointiin ja kehityskeskus-
teluun. Sen lisäksi jokaisella opintojaksolla on 
määritelty ohjaukseen ja arviointiin liittyvät 
periaatteet ja toimintatavat, joilla varmiste-
taan opiskelijan ja opettajan yhteistyö.

Opiskelijapalaute ja sen käsittely
1. VUOSI - OPALA, tulokysely, palautekes-
kustelut opiskelijoiden kanssa - Ryhmän pa-
lautekeskustelu koko lukuvuoden toiminnasta 
yhdessä kaikkien opettajien kanssa - Opin-
tojaksopalautteen käsittely, opettajien kehi-
tyskeskustelut 2. VUOSI - OPALA, yleiskyse-
ly, palautekeskustelut opiskelijoiden kanssa 
- Ryhmän palautekeskustelu koko lukuvuoden 
toiminnasta yhdessä kaikkien opettajien kans-
sa - Opintojaksopalautteen käsittely, opettajien 
kehityskeskustelut 3. VUOSI - OPALA, tavoitep-
rofiili, palautekeskustelut opiskelijoiden kanssa 
- Ryhmän palautekeskustelu koko lukuvuoden 
toiminnasta yhdessä kaikkien opettajien kans-
sa - Opintojaksopalautteen käsittely, opettajien 
kehityskeskustelut 4. VUOSI - OPALA, lähtöky-
sely - Ryhmän palautekeskustelu koko opiske-
lujen aikaisesta toiminnasta yhdessä kaikkien 
opettajien kanssa - Opintojaksopalautteen kä-
sittely, opettajien kehityskeskustelut

Suuntautumisvaihtoehdot / valinnaiset opinnot
Valinnaisten opintojen tarjonta tehdään vuosit-
tain yhteistyössä opiskelijoiden kanssa siten, 
että ne ovat tarjolla lähinnä 3. ja 4. vuoden 
opiskelijoille. Tietotekniikan koulutusohjelman 
tarjonnasta sovitetaan myös opintojaksoja ai-
kataulullisesti sopivaksi sähkötekniikan opiske-
lijoille. Esimerkiksi automaatiotekniikka, yrittä-
jyysopinnot ja turvallisuustekniikka soveltuvat 
hyvin sähköinsinöörin tutkinnon osaksi.

Sähkötekniikan koulutusohjelma
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