
Rakennustekniikan koulutusohjelma, WRNS09, WRNS09T

SUORITETTAVA TUTKINTO

Insinööri (AMK), 240 op

TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET

Koulutusohjelman yleistavoite on antaa opiskelijoille valitun suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti laaja-alaiset valmiudet
toimia rakennusalan ammateissa tai yrittäjänä. Työtehtävät voivat olla myynnin, tuotannon, suunnittelun, tutkimuksen,
tuotekehityksen, koulutuksen jne. asiantuntijatehtäviä niin kotimaassa kuin ulkomailla. Talonrakennustekniikan insinöörit
sijoittuvat yksityisellä sektorilla suunnittelutoimistojen, rakennusliikkeiden, rakennusaineteollisuuden ja rakennusainekaupan
palvelukseen. Julkisen hallinnon osalta työtehtäviä löytyy valtion kiinteistöhallinnon ja kuntien teknisten virastojen ja
toimistojen palveluksessa. Työpaikkoja on tarjolla myös opetuksen ja tutkimuksen parissa. Rakennusinsinöörin kansainväliset
tehtävät liittyvät usein rakennusliikkeiden, rakennusmateriaaliteollisuuden ja suunnittelutoimistojen projektivientiin.
Kokemuksen karttuessa rakennusinsinöörin työ voi jatkua myös yrittäjänä omassa suunnittelu-, 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 insinööritieteiden soveltamiselle ja ammatillisille opinnoille. Perusopinnot ovat
tuotantopainotteisessa tutkinnossa hieman suppeammat, kun taas työpaikkaopintoja on vastaavasti enemmän.

Ammattiopinnot

Ammattiaineopinnot koostuvat kaikille suuntautumisvaihtoehdoille yhteisistä pakollisista ammattiaineiden perusopinnoista ja
suuntautumisvaihtoehtokohtaisista syventävistä ammattiopinnoista.

Vapaasti valinnaiset opinnot

Vapaasti valinnaiset opinnot opiskelija voi valita mistä tahansa vähintään ammattikorkeakoulutasoisesta oppilaitoksesta.

Harjoittelu

Harjoittelun määrä on 30 op. Harjoittelu muodostuu lukuvuosien välisinä aikoina tapahtuvasta ohjatusta harjoittelusta, jossa
perehdytään tulevan ammattialan työympäristöön, sekä ammattiharjoittelusta, jossa pyritään perehtymään insinöörin
ammatissa tarvittaviin valmiuksiin. Harjoittelujakson aikana tehdään jaksoraportit, kehityskeskustelu ja loppuraportti. Kaikille
harjoittelijoille määrätään ohjatun harjoittelun aikana ohjaaja koulutusohjelmasta. Harjoittelu ulkomailla on erittäin
suositeltavaa, koska se luo pohjan kielitaidolle ja auttaa ymmärtämään kulttuurieroja. Vaikka harjoittelupaikan etsiminen on
ensisijaisesti opiskelijan oma tehtävä, niin harjoittelupaikkojen etsinnässä auttavat tekniikan harjoitteluinsinööri ja amk:n
rekrytointipalvelu.

Opinnäytetyö

Insinööri (AMK) -tutkinnon vaatimuksiin olennaisena osana kuuluu opinnäytetyö, josta on tarkemmat määräykset
tutkintosäännössä. Opinnäytetyön tarkoituksena on toimia yhdyssiltana teoreettisen opiskelun ja käytännön työelämän välillä.

Opiskelijaohjaus ja arviointi

Opiskelun tavoite on, että opiskelijasta tulee asiat hallitseva asiantuntija teollisuuden ja yhteiskunnan tehtäviin. Ohjauksella
pyritään auttamaan opiskelijaa pääsemään tähän. Opiskelijaa 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 jokavuotisesta Opala-palautejärjestelmän tiedoista, opintojaksokohtaisesta palautteen
antamisesta sekä opiskelijoiden vapaasta palautteesta. Opala-palautteet käsitellään koulutusohjelman kokouksissa ja sen
jälkeen vastanneiden ryhmien kanssa. Opintojaksopalautetta opettajat käsittelevät opintojaksokohtaisesti ja huomioivat
palautteen opintojakson seuraavan toteutuksen yhteydessä.



SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT / VALINNAISET OPINNOT

Suuntautumisvaihtoehdot ovat: - Talonrakennustekniikka (WRNS09)- Tuotantopainotteinen talonrakennustekniikka
(WRNS09T). Suuntautumisvaihtoehdon valinta tapahtuu ensimmäisen vuoden syyslukukauden jälkeen. Valintojen
alkuvaiheeseen liittyy erilaisiin mahdollisuuksiin, opiskelutaitoihin ja edellytyksiin perehdyttäviä ohjauskeskusteluja
suuntaavien aineiden opettajien ja koulutusohjelmajohtajan kanssa. Työelämän näkökulmiin ja toiveisiin tutustutaan
ekskursioiden yhteydessä. Valinnaisina opintoina ovat valinnaiset ammattiopinnot sekä vapaasti valittavat opinnot, jotka
valitaan opetussuunnitelman mukaan.

Talonrakennustekniikka (WRNS09)

Tunnus 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi

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

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

Tuotantopainotteinen talonrakennustekniikka (WRNS09T)

Tunnus 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi

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 27 26 24 22

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

Rakennusfysiikka ja kuntotutkimus WRA08

Rakennusfysiikka WR2650 3

Rakennusfysikaaliset mittaukset WR2652 3

Rakennusten kuntoarviot ja huoltokirja WR2654 3

Rakennusten kuntotutkimukset WR2656 3

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT

Tuotantopainotteinen talonrakennustekniikka SV3913

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

PERUSOPINNOT

WR1922K Introduction to Engineering English, 3 op

Osaamisalueet: Viestintä- ja vuorovaikutustaidot, kansainvälisen toiminnan valmiudet, oppimisen ja osaamisen jakamisen
taidot, itseohjautuvuus 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 kielenkäyttötilanteista. Opiskelija hallitsee tulevan ammattinsa peruskäsitteet. Opiskelija hallitsee
englanninkielisen työnhakumenettelyn.

Keskeinen sisältö: Yleisimmät rakennusmateriaalit, puulajit ja niiden käyttö, tehokas viestintä, opinnoista ja itsestä
kertominen, kielelliset apuneuvot, tekniikan englannin perusrakenteet, englanninkielinen työnhaku. Oman alan perussanastoa.

Edeltävät opinnot: ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetusta 45h, oppimistehtäviä/itsenäistä tiedonhankintaa,
oppimisaineistoihin perehtymistä, itsearviointia. Yhteensä 80h.



Oppimateriaali: Huhta, M. Connections. Communication Guidelines for Engineers. Monistemateriaalia.

Arviointiperusteet: Suulliset ja kirjalliset harjoitustyöt ja kokeet. Läsnäolo 80% kontaktiopetuksesta.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: englanti

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WR1924K Communication and Customer Service, 3 op

Osaamisalueet: Viestintä- ja vuorovaikutustaidot, kansainvälisen toiminnan valmiudet, oppimisen ja osaamisen jakamisen
taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Perehdytään tarkemmin oman alan tekniseen englannin kieleen ja viestintätilanteisiin. Opiskelija
kykenee ymmärtämään oman alan julkaisuja apuneuvoja käyttäen ja pystyy käyttämään teknistä kieltä suullisissa tilanteissa.
Opiskelija perehtyy Suomen teollisuudesta ja oman alan teollisuudesta kertomiseen. Opiskelija hallitsee englanninkielisten
liikekirjeiden laatimisen sekä sähköposti- ja puhelinviestinnän. Esitellään erityyppisiä yrityksiä.

Keskeinen sisältö: Suomen teollisuus, liikekirjeet, puhelin ja sähköposti, asiakaspalvelutilanteet. 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. Kontaktiopetusta 45h, työmäärä yhteensä 80h.

Oppimateriaali: Connections, Communication Guidelines for Engineers (Huhta, M). Monistemateriaalia.

Arviointiperusteet: Tuntityöskentely ja aktiivisuus (80% läsnäolo kontaktiopetuksessa), harjoitustyöt yksin ja ryhmissä, koe.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: englanti

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WR1926K Engineering Communication, 3 op

Osaamisalueet: Viestintä- ja vuorovaikutustaidot, kansainvälisen toiminnan valmiudet, oppimisen ja osaamisen jakamisen
taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa kommunikoida englanniksi omaan erikoisalaan liittyvissä vaativammissa suullisissa ja
kirjallisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän pystyy hyödyntämään oman alansa erikoisjulkaisuja ja hallitsee teknisen ja tieteellisen
kirjoittamisen taitoja. Opiskelija osaa raportoida suullisesti ja kirjallisesti sekä kuvailla teknistä prosessia.

Keskeinen sisältö: Englanninkieliset ammattialan messutilanteet, Tekniset tekstit, lukustrategiat, dokumentointi/raportointi,
prosessin kuvaus, tekninen ja tieteellinen kirjoittaminen, mm. lopputyön abstrakti. Esitelmien pito. Kielen rakenteiden
kertausta.

Edeltävät opinnot: WR1924k

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetusta, oppimistehtäviä/itsenäistä tiedonhankintaa, oppimisaineistoihin
perehtymistä.

Oppimateriaali: Huhta, M. Connections. Communication Guidelines for Engineers. Materiaalia myös verkko-
oppimisympäristössä ja monisteina.

Arviointiperusteet: Harjoitustyöt, aktiivinen osallistuminen ja kokeet. Läsnäolo 80 % kontaktiopetuksesta.

Arviointiasteikko: 0-5



Opetuskieli: englanti

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WR1926L Meetings and Negotiations, 2 op

Osaamisalueet: Viestintä- ja vuorovaikutustaidot, kansainvälisen toiminnan valmiudet, oppimisen ja osaamisen jakamisen
taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Opiskelija parantaa suullista kielitaitoaan ja selviytyy vaativimmista suullisista kielenkäyttötilanteista,
osaa toimia englanninkielisissä kokouksissa ja neuvotteluissa. Opiskelija ymmärtää kulttuurien välisten erojen merkityksen
työelämän viestinnässä. Hän pystyy seuraamaan kohdekielen maiden tapahtumia ja yhteiskuntaoloja.

Keskeinen sisältö: Kokous- ja neuvottelutaidot ja keskeinen terminologia, kulttuurien välinen viestintä, suulliset
viestintätilanteet. Yhteiskuntaoloja.

Edeltävät opinnot: WR1926k

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetusta, oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta, oppimisaineistoihin
perehtyminen.

Oppimateriaali: Huhta, M. Connections. Communication Guidelines for Engineers. Muu mahdollinen opettajan antama
materiaali.

Arviointiperusteet: Harjoitustyöt, aktiivinen osallistuminen ja kokeet. Läsnäolovaatimus 80% kontaktiopetuksesta.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: englanti

Muut toteutusjärjestelyt:

WR1961 Algebra, 3 op

Osaamisalueet: Oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on kehittää matemaattista ajattelua ja matemaattisen tekstin lukutaitoa. Lisäksi pyritään
käyttämään matemaattisia menetelmiä, joita voidaan hyödyntää oman alan sovelluksissa.

Keskeinen sisältö: Lausekkeiden käsittely, yhtälöiden ratkaiseminen, lineaariset yhtälöryhmät, funktioiden käsittely,
verrannollisuus.

Edeltävät opinnot: -

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 26 h, harjoitukset 26 h, oppimistehtävät 12 h, valmisteltuihin
oppiaineistoihin perehtyminen 10 h, oppimisen ohjaus 4 h, arviointi ja palaute 4 h.

Oppimateriaali:

Algebra, Antti Majaniemi, Tietokotka

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu kahteen välikokeeseen, joiden yhteispistemäärä on 60 pistettä.

Arviointiasteikko: Arvosana 1: 18 pistettä, arvosana 2: 27 pistettä, arvosana 3: 35 pistettä, arvosana 4: 43 pistettä,
arvosana 5: 52 pistettä.

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:



WR1962 Geometria, 3 op

Osaamisalueet: Oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on kehittää taso- ja avaruusgeometrian hahmottamiskykyä. Opiskelijan tulisi pystyä
soveltamaan geometrian peruskäsitteitä oman alan tehtäviin.

Keskeinen sisältö: Perustrigonometria, trinonometriset yhtälöt, kolmion ratkaiseminen, ympyrägeometriaa,
yhdenmuotoisuus, avaruusgeometrian perusteet.

Edeltävät opinnot: WR1961

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 26 h, harjoitukset 26 h, oppimistehtävät 12 h, valmisteltuihin
oppiaineistoihin perehtyminen 10 h, oppimisen ohjaus 4 h, arviointi ja palaute 4 h.

Oppimateriaali: Geometria, Antti Majaniemi, Tietokotka

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu kahteen välikokeeseen, joiden yhteispistemäärä on 60 pistettä.

Arviointiasteikko: Arvosana 1: 18 pistettä, arvosana 2: 27 pistettä, arvosana 3: 35 pistettä, arvosana 4: 43 pistettä,
arvosana 5: 52 pistettä.

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WR1963 Deskriptiivinen geometria, 3 op

Osaamisalueet: Rakennustekniikan perusteiden osaaminen , oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, itseohjautuvuus ja
itsetunto

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on kehittää matemaattista ajattelua ja kolmiulotteisen avaruuden hahmotuskykyä sekä
kuvien lukutaitoa.

Keskeinen sisältö: Topografiprojektio, Mongen projektio, aksonometria ja perspektiivioppi.

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 palaute 4 h.

Oppimateriaali: Jaetaan luennoilla.

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu kahteen välikokeeseen ja harjoitustöihin. Harjoitustöiden osuus arvosanasta on 20 %.

Arviointiasteikko: Arvosana 1: 18 pistettä, arvosana 2: 27 pistettä, arvosana 3: 35 pistettä, arvosana 4: 43 pistettä,
arvosana 5: 52 pistettä.

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WR1964 Lineaarialgebra, 3 op

Osaamisalueet: Itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Pyritään matemaattisin keinoin ratkaisemaan geometrian ongelmia ja soveltamaan matemaattisia
malleja tekniikan ongelmiin.

Keskeinen sisältö: Lineaarialgebran perusteet, 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 palaute 4 h.



Oppimateriaali: Sorvali, Toivanen: TAM alfa ja Beeta, WSOY

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu kahteen välikokeeseen, joiden yhteispistemäärä on 60 pistettä.

Arviointiasteikko: Arvosana 1: 18 pistettä, arvosana 2: 27 pistettä, arvosana 3: 35 pistettä, arvosana 4: 43 pistettä,
arvosana 5: 52 pistettä.

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WR1965 Differentiaali- ja integraalilaskenta, 4 op

Osaamisalueet: 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, jatkuvuus, derivaatta ja sen sovellukset, integraalilaskennan perusteet ja
differentiaaliyhtälöiden perusteet.

Edeltävät opinnot: WR1961,WR1962

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 40 h, harjoitukset 38 h, oppimistehtävät 12 h, valmisteltuihin
oppiaineistoihin perehtyminen 10 h, oppimisen ohjaus 4 h, arviointi ja palaute 4 h.

Oppimateriaali: Launonen, Sorvali, Toivanen: Teknisten ammattien matematiikka 3C, WSOY

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu kahteen välikokeeseen, joiden yhteispistemäärä on 60 pistettä.

Arviointiasteikko: Arvosana 1: 18 pistettä, arvosana 2: 27 pistettä, arvosana 3: 35 pistettä, arvosana 4: 43 pistettä,
arvosana 5: 52 pistettä.

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WR1966 Tilastot ja todennäköisyys, 3 op

Osaamisalueet: Itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on kehittää valmiuksia käsitellä satunnaisilmiöitä todennäköisyyslaskennan keinoin ja
tutustua tilastolliseen mittaamiseen, tietojen analysointiin ja testausmenetelmiin.

Keskeinen sisältö: Todennäköisyyslaskennan ja tilastomatematiikan perusteet.

Edeltävät opinnot: Edeltävät matematiikan kurssit

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 26 h, harjoitukset 26 h, oppimistehtävät 12 h, valmisteltuihin
oppiaineistoihin perehtyminen 10 h, oppimisen ohjaus 4 h, arviointi ja palaute 4 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:



WR1901 Fysiikka I, 3 op

Osaamisalueet: Viestintä- ja vuorovaikutustaidot, oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on oppia luonnontieteellistä ajattelua ja luonnontieteen menetelmiä, joita voidaan soveltaa
tekniikassa.

Keskeinen sisältö: Kurssilla käsitellään mekaniikan perusteista mm. suoraviivainen liike, tasaisesti kiihtyvä liike, vino
heittoliike, dynamiikan peruslaki, kitka ja väliaineen vastus, voiman tekemä työ, energia ja teho, voiman impulssi ja
liikemäärä, pyörimisliike, jäykän kappaleen dynamiikka ja liikemäärämomentti.

Edeltävät opinnot: -

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Teoriaopetus luentoina ja lisäksi aiheeseen liittyviä opiskelijakohtaisia
laskuharjoituksia yhteensä 45 h. Kirjallinen etätyö on opiskelijakohtainen (8 h).

Oppimateriaali: Hautala, Peltonen: Insinöörin (AMK) FYSIIKKA OSA I Lahden Teho-Opetus Oy.

Arviointiperusteet: Kurssin suoritus joko välikoetenteillä, jolloin kahden kokeen maksimi-pistemäärä on 50p ja arvosanojen
alarajapistemäärät ovat 46p=5, 40p=4, 34p=3, 28p=2 ja 22p=1 tai loppukoetentillä, jolloin maksimipistemäärä on 25p ja
arvosanojen alarajapistemäärät ovat 23p=5, 20p=4, 17p=3, 14p=2 ja 11p=1. Lisäehtona kurssin suorittamiseksi on etätyön
hyväksytysti suorittaminen.

Arviointiasteikko: Hyväksytyt 5,4,3,2,1 ja hylätty (0)

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Opettaja informoi opetuksen yhteydessä.

WR1902 Fysiikka II, 3 op

Osaamisalueet: Viestintä- ja vuorovaikutustaidot, 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 käsitellään lämpöoppia, kiinteän olomuodon, neste- ja kaasufysiikan sekä sähkö- ja
magnetismiopin perusteet.

Edeltävät opinnot: WR1901 Fysiikka I

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Teoriaopetus luentoina ja niiden ohella laskuharjoituksia esimerkein,
opiskelijakohtaisina harjoituksina sekä pienryhmissä yhteensä 45 h. Etätyö ja sen raportointi itsenäistä työskentelyä 8 h.

Oppimateriaali: HAUTALA, PELTONEN: Insinöörin (AMK) FYSIIKKA OSA I ja PELTONEN, PERKKIÖ, VIERINEN: Insinöörin
(AMK) FYSIIKKA OSA II Lahden Teho-Opetus Oy

Arviointiperusteet: Suoritus joko välikoetenteillä: maksimipistemäärä kahdesta kokeesta yhteensä on 50p, jolloin
arvosanojen alarajapistemäärät ovat 46p=5, 40p=4, 34p=3, 28p=2 ja 22p=1 sekä lisäehtona etätyön hyväksytysti
suorittaminen tai suoritus loppukoetentillä: maksimipistemäärä kokeesta on 25p, jolloin arvosanojen alarajapistemäärät ovat
23p=5, 20p=4, 17p=3, 14p=2 ja 11p=1 sekä lisäehtona etätyön hyväksytysti suorittaminen.

Arviointiasteikko: Hyväksytyt 5,4,3,2,1 ja hylätty (0)

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Opettaja informoi opetuksen yhteydessä.

WR1903 Fysiikka III, 3 op

Osaamisalueet: Viestintä- ja vuorovaikutustaidot, itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on oppia luonnontieteellistä ajattelua ja luonnontieteen menetelmiä, joita voidaan soveltaa
tekniikassa.

Keskeinen sisältö: Fysiikan teoriasta käsitellään värähdysliike, valo- ja aaltoliikeopin, sekä optiikan, fotometrian ja
säteilyfysiikan perusteet.



Edeltävät opinnot: Fysiikka I WR1901 ja Fysiikka II WR1902

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Teoriaopetus luentoina ja niiden ohella laskuharjoituksia esimerkein,
opiskelijakohtaisesti ja pienryhmissä yhteensä 45 h. Etätyö ja sen raportointi itsenäistä työskentelyä 8 h.

Oppimateriaali: PELTONEN, PERKKIÖ, VIERINEN: Insinöörin (AMK) FYSIIKKA OSA II Lahden Teho-Opetus Oy

Arviointiperusteet: Suoritus joko välikoetenteillä: maksimipistemäärä kahdesta kokeesta yhteensä on 50p, jolloin
arvosanojen alarajapistemäärät ovat 46p=5, 40p=4, 34p=3, 28p=2 ja 22p=1 sekä lisäehtona etätyön hyväksytysti
suorittaminen tai suoritus loppukoetentillä: maksimipistemäärä kokeesta on 25p, jolloin arvosanojen alarajapistemäärät ovat
23p=5, 20p=4, 17p=3, 14p=2 ja 11p=1 sekä lisäehtona etätyön hyväksytysti suorittaminen

Arviointiasteikko: Hyväksytyt 5, 4, 3, 2, 1 ja hylätty (0).

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Opettaja informoi opetuksen yhteydessä.

WR1904 Fysiikka IV, 3 op

Osaamisalueet: Viestintä- ja vuorovaikutustaidot, itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää laboratoriotyöskentelyyn liittyvä mittaustekniikan perusteet ja mittaustulosten
käsittelyyn ja tulosten arviointiin liittyvät perusmenetelmät. Opiskelija hallitsee ryhmätyöskentelyn ja teknisen raportoinnin
perusteet.

Keskeinen sisältö: Fysiikan teoriakursseilla opittujen asioiden soveltaminen käytäntöön, laboratoriotyömenetelmät,
mittausvirheen arviointi ja virheen eteneminen laskuissa sekä raportin kirjoittaminen.

Edeltävät opinnot: WR1901 ja WR1902

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Laboratorioharjoitukset ohjattua työskentelyä pienryhmissä 36h, raportin
kirjoittaminen ja virheen arviointi 9h, etätehtävä 3h ja tulosten analysointi, raportointi ja laskutehtävät noin 32h itsenäistä
ryhmätyöskentelyä.

Oppimateriaali: Työohjeet jaetaan kurssilla

Arviointiperusteet: Kurssilla on läsnäolovelvollisuus. Hyväksytty suoritus edellyttää annettujen harjoitusten suorittamista ja
vaadittujen kirjallisten raporttien hyväksyttyä palautusta määräaikaan mennessä. Perussääntö on, että raportit on
palautettava kahden viikon kuluessa työn tekemisestä, lomat tms. erikoistapaukset käsitellään erikseen.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WR1905 Kemia, 3 op

Osaamisalueet: Rakennustekniikan perusteiden osaaminen, oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, itseohjautuvuus ja
itsetunto

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää kemian peruskäsitteet ja hallitsee kemian kielen lukutaidon. Opiskelija osaa
soveltaa oppimaansa luonnontiedettä tekniikan sovelluksissa.

Keskeinen sisältö:

Aineen rakenne ja olomuodot, sidostyypit, käytetyimpien kemikaalien ominaisuudet, ainemäärä, pitoisuuslaskut, kaasut,
hapot, emäkset ja pH, betonin kemiaa, sähkökemian perusteet, sähkökemiallinen korroosio, betonin- ja metallirakenteiden
korroosio.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Oppitunnit 45h, itsenäinen tiedonhankinta 22h, oppiaineistoihin perehtyminen 10h,
oppimisen ohjaus 2h, arviointi ja palaute 1h.

Oppimateriaali:



Luentomateriaali ja kirja

Tekniikan kemia; Antila, Karppinen, Leskelä, Mölsä, Pohjakallio; Edita Oy.

Arviointiperusteet: välikokeet tai tentti esim. max 25p, 23p=5, 20p=4, 17p=3, 14p=2, 11p=1

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WR1914 Tietotekniikan perusteet I, 3 op

Osaamisalueet: Viestintä- ja vuorovaikutustaidot, oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Tietotekniikan peruskäsitteisiin ja tekniikkaan tutustuminen. Tavallisimpien opintojen alkuvaiheessa
tarvittavien työkaluohjelmistojen käyttöharjoittelua ja kertausta

Keskeinen sisältö: Tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan, Internetin, sähköpostiohjelmien ja atk-laitteiden hallinnan opettelua

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luento-opetus/tuntiharjoitukset 45h, ja etätehtävät 35h

Oppimateriaali: Tunnilla jaettava materiaali

Arviointiperusteet: Itsearviointi, opettajan arviointi etätöiden, tuntiharjoitusten ja opiskelijan aktiivisuuden perusteella

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Ohjeet jaetaan oppitunneilla

WR1915 Tietotekniikan perusteet II, 3 op

Osaamisalueet: Rakennustekniikan perusteiden osaaminen, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, oppimisen ja osaamisen
jakamisen taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii käyttämään Autocad-ohjelmaa ja sen rakennuspuolen sovelluksia.

Keskeinen sisältö: Acad2008, Ark11 ja Rak7-sovellukset.

Edeltävät opinnot: WR1914

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot ja harjoitukset 48 h, Itsenäinen tiedonhankinta 32 h

Oppimateriaali: Luentomoniste.

Arviointiperusteet: Harjoitustyöt + tentti

Arviointiasteikko: 0-5.

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

Käydään lävitse opintojakson ensimmäisellä kerralla



WR1950 Opiskelu- ja viestintätaidot, 3 op

Osaamisalueet: Viestintä- ja vuorovaikutustaidot, oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Ammattikorkeakouluopiskeluun perehdyttäminen. Opiskelija osaa laatia opiskelussa ja työelämässä
tarvittavia, kieleltään ja ulkoasultaan moitteettomia asiakirjoja. Opiskelija tuntee puheviestintätilanteen perustekijät ja osaa
suunnitella ja toteuttaa erilaisia puhetilanteita.

Keskeinen sisältö: Tutustuminen rakennustekniikan opetussuunnitelmaan. Oman HOPS:n tekeminen Moodle-oppimisalustan
avulla. Tutustuminen rakennusalaan, sen opiskeluun ja ammattijärjestöihin, sekä oppilaitoksen opiskelijoille tarjoamiin
palveluihin. Tieteellis-tekninen kirjoittaminen, asioimiskirjoitus, kielenhuolto sekä vaikuttavat ja asiapuheet.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luentoja, harjoituksia, itsenäistä valmistelua ja tehtäviä.

Oppimateriaali: Luentomonisteet. Kauppinen, Nummi & Savola, 2008: Tekniikan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumisen
käsikirja. Edita, Helsinki.

Arviointiperusteet: HOPS-kirjoitelman, suullisen esityksen ja kokeen suorittaminen sekä osoitettujen tehtävien tekeminen
hyväksytysti. Läsnäolo.

Arviointiasteikko: 0-5.

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WR1951L Työelämäruotsi, 4 op

Osaamisalueet: Viestintä- ja vuorovaikutustaidot, kansainvälisen toiminnan valmiudet, oppimisen ja osaamisen jakamisen
taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa etsiä ja ymmärtää oman alansa ruotsinkielisiä työpaikkailmoituksia ja kirjoittaa
työpaikkahakemuksen, CV:n ja osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksestaan työpaikkahaastattelussa.
Opiskelija osaa kertoa omasta työstään, esitellä työpaikkaansa, työpaikan tuotteita ja palveluja ruotsin kielellä. Opiskelija
tuntee oman alansa ruotsalaisia yrityksiä ja suomalaisen ja ruotsalaisen yrityskulttuurin eroavaisuuksia. Opiskelija osaa toimia
työssään tavanomaisissa kirjallisissa ja suullisissa viestintätilanteissa. Opiskelija osaa hakea tietoa omalta alaltaan ja
ymmärtää ja pystyy hyödyntämään oman alansa ammattitekstiä.

Keskeinen sisältö: Työnhakuprosessi, omasta työstä kertominen, työpaikan, tuotteiden ja palveluiden esittely, oman alan
ruotsalaisiin yrityksiin tutustuminen, yrityskulttuuri Suomessa ja Ruotsissa, puhelin-, sähköpostiviestintä, liikekirjeet, småprat,
yritysvierailut, asiakaskontaktit, messut, tiedonhankinta, oman alan sanakirjoihin tutustuminen, oman alan tekstit lehdissä ja
Internetissä.

Edeltävät opinnot: Ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot ja harjoitukset 55h. Ryhmä- ja seminaarityöskentely 13h.
Oppimistehtävät, itsenäinen tiedonhankinta 15h. Oppimisaineistoihin perehtyminen 15h. Arviointi ja palaute 10h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointiperusteet: Kirjallinen koe 40 %. Suullinen koe 30 %. Harjoitustyöt 30 %. Läsnäolo 80 %

Arviointiasteikko: 1-5

Opetuskieli: ruotsi

Muut toteutusjärjestelyt:



WR1951 Viestintä, 3 op

Osaamisalueet: Viestintä- ja vuorovaikutustaidot, oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet:

Opiskelija hallitse työelämän viestintätilanteissa tarvittavat tiedot. Opiskelija haluaa kehittää esiintymis- ja
raportointitaitojaan. Hän pystyy toimimaan puheenjohtajana niin kokouksissa kuin neuvotteluissa. Opiskelija tuntee sekä
tehokkaan kirjoittamisen että tieteellisen tutkimusraportin laatimisen periaatteet.

Keskeinen sisältö: Kokous- ja neuvottelutaito, työselostuksia, oman alan tutkimusten referointia, raportin laatiminen,
valmisteltu puhe-esitys

Edeltävät opinnot:

Opiskelu- ja viestintätaidot

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetusta ja harjoituksia n. 50 t ja itsenäistä opiskelua, yhteensä 80 t.

Oppimateriaali: Kauppinen, Nummi & Savola, 2008. Tekniikan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Helsinki.
Edita. Lisäksi opettajan esittämä muu materiaali.

Arviointiperusteet: Kirjoitelman, suullisen esityksen ja kokeen suorittaminen hyväksytysti. Osoitettujen tehtävien tekeminen
hyväksytysti.

Arviointiasteikko: Hyväksytysti suoritettu arvosanoin 1 - 5.

Opetuskieli: suomi

AMMATTIOPINNOT

WR2503 Talonrakennuksen perusteet, 3 op

Osaamisalueet: Rakennustekniikan perusteiden osaaminen, oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, itseohjautuvuus ja
itsetunto

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy mm. pientalon rakenteisiin, yleisimpiin rakennusmateriaaleihin sekä niiden
käyttökohteisiin. Opintojaksolla perehdytään rakennusalan eri osapuoliin ja heidän tehtäviinsä.

Keskeinen sisältö: Rakennusalan organisaatiot, rakennushanke, lupamenetelmät, rakennusosat, työmaan aluesuunnitelmat,
rakennuksen runkotyypit, rakennusalan viranomaiset, Rakennusmateriaalit ja niiden ominaisuudet ja käyttökohteet.
Rakennusfysiikka; Lämmöneristys, kosteus. Opintojaksoon sisältyy ryhmätöitä

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luento-opetus 45h, ryhmätyöt 6h ja työmaavierailut/excursiot4h

Oppimateriaali: Luentomonisteet, Leppävuori-Prokki-Kanerva-Vähäkallio,Rakennusaineet. Suomen
rakentamismääräyskokoelma, kohdat C3, C4. RT-kortisto, rakennusmateriaalien esitteet

Arviointiperusteet: Tenttien, harjoitustöiden, seminaariesitysten ja tuntiaktiivisuuden perusteella

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Ohjeet annetaan oppituntien aikana

WR2504 Talonrakennus I, 3 op

Osaamisalueet: Rakennustekniikan perusteiden osaaminen, oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, itseohjautuvuus ja
itsetunto

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee talonrakennuksessa esiintulevat yleisimmät rakenteelliset ratkaisut. Hallitsee
pientalon pää- ja työpiirustusten teknisen toteutuksen, sekä pystyy toimimaan osana suunnitteluryhmää. Lisäksi opiskelija
perehtyy kantavien rakenteiden hahmottamiseen.



Keskeinen sisältö: Käydään läpi pientalon rakenteet perustuksista vesikattoon. Rinnalla tehtävä ensimmäinen harjoitustyö
nro 1 (kaksikerroksinen puutalo) seuraa teoriaopetusta. Eri runkojärjestelmiin tutustutaan kurssin jälkipuoliskolla.

Edeltävät opinnot: Talonrakennuksen perusteet

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja harjoitustyöt

Oppimateriaali: RT-kortisto, luentomonisteet

Arviointiperusteet: Tentin ja harjoitustyön perusteella

Arviointiasteikko: 0-5, 0= hylätty

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WR2512 Kaavoitus, 3 op

Osaamisalueet: Viestintä- ja vuorovaikutustaidot, ihmisten ja tehtävien johtaminen, itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii Suomessa käytettävät kaavoitustasot ja niihin liittyvät lainsäädännöt.

Keskeinen sisältö: Yhdyskuntarakentamisen sääntely Suomessa, eri kaavatasot, suunnitteluperusteet ja -käytäntöeri
kaavatasoilla.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 45 h. Omatoiminen opiskelu ja harjoitteet 35 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan tunneilla

Arviointiperusteet: Tentti ja harjoitustyö

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WR2508 Rakennussuunnittelu (ARK), 3 op

Osaamisalueet: Viestintä- ja vuorovaikutustaidot, ihmisten ja tehtävien johtaminen, itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Asuin-, toimisto- ja liiketilojen suunnittelu kerrostaloissa.

Keskeinen sisältö: S 1 luokan väestönsuojan suunnittelu ja mitoitus. Kerrostalon yhteistilojen ja autopaikoituksen
suunnittelu. Tontin ulkotilojen ja varusteiden suunnittelu. Harjoitustyö: Asuinliikekerrostalon suunnittelu
rakennuslupapiirustusvaiheeseen T1.

Edeltävät opinnot: WR2504 Talonrakennus I

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus 45 h. Omatoiminen lukeminen ja harjoitustyö 35 h.

Oppimateriaali: RT-kortisto, RYL 2000, ARA:n ohjeet, Asuntosuunnittelu; Esko Kahri. Opetusmonisteet.

Arviointiperusteet: Tentti ja harjoitustyö

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:



WR2530 Rakenteiden mekaniikan perusteet, 3 op

Osaamisalueet: Rakennustekniikan perusteiden osaaminen, oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, itseohjautuvuus ja
itsetunto

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa sijoittaa mekaniikan perusteet opintojen kokonaisuuteen ja muihin opintojaksoihin
Opiskelija tuntee voiman ja momentin käsitteen ja pystyy ratkaisemaan tavallisen staattisesti määrätyn rakenteen tukivoimat
ja piirtämään rasituskuviot.

Keskeinen sisältö: Statiikan peruslait
Voima
Voimien yhdistäminen
Voimien jako komponentteihin
Partikkelin tasapaino
Voiman aiheuttama momentti
Voimapari
Voiman yhdensuuntaissiirto
Rasituslajjit
Rasituskuviot

Edeltävät opinnot: Ei esitietovaatimuksia

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, laskuharjoitukset, harjoitustyön tekeminen

Oppimateriaali: Sähköinen materiaali Moodlella
Paras materiaali, jos löytyy vielä netiltä: Timo Sormunen; Statiikan peruskurssin oppimateriaali. Tutkintotyö. Tampereen
ammattikorkeakoulu
Jos edellistä ei löydy, voidaan käyttää seuraavia oppikirjoja osittain
Outinen, Hannu. Statiikka tekniikan opiskelijoita varten, I osa ja II osa (osin). Pressus Oy Tampere.
Outinen, Hannu. Mekaniikan harjoitustehtäviä tekniikan opiskelijoita varten I osa. Statiikka. Pressus Oy Tampere.
Outinen, Hannu. Mekaniikan harjoitustehtävien I ja II tulokset. Pressus Oy, Tampere.

Arviointiperusteet: 2 välikoetta tai 1 loppukoe hyväksytysti suoritetut kotitehtävät (vähintään 50 % laskettu),
henkilökohtainen harjoitustyö.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WR2536 Lujuusoppi, 3 op

Osaamisalueet: Rakennustekniikan perusteiden osaaminen, oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, itseohjautuvuus ja
itsetunto

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee lujuusopin perusteet, erityisesti kuormituksen, jännityksen ja muodonmuutoksen
yhteyden.

Keskeinen sisältö: Lujuusopin tarkoitus
Aineen mekaaniset ominaisuudet, jännitys - venymäpiirros
Suoran sauvan jännitykset ja muodonmuutokset, veto ja puristus
Taivutus
Poikkipintasuureet
Puhdas leikkaus ja taivutusleikkaus
Taipuma
Nurjahdus
Lujuusopillinen mitoitus, taulukoiden käyttö.
Esimerkkejä puu- ja teräsrakenteiden lujuusopista.

Edeltävät opinnot: WR2530 Rakenteiden mekaniikan perusteet

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, kotilaskut (50 % laskettava), laskuharjoitukset, henkilökohtaiset työt

Oppimateriaali: Opetusmonisteet, taulukot. Karhunen ym. Lujuusoppi. Otadata 543 (soveltuvin osin).

Arviointiperusteet: 2 välikoetta tai 1 loppukoe. Tenttiin pääsyn edellytyksenä hyväksytysti suoritetut kotitehtävät ja
henkilökohtainen harjoitustyö

Arviointiasteikko: 0-5



Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WR2532 Staattisesti määrätyt rakenteet, 5 op

Osaamisalueet: Itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy ratkaisemaan staattisesti määrättyjen rakenteiden rasitukset.

Keskeinen sisältö: Nivelpalkit, staattisesti määrätyt kehät, kaaret ja ristikot.

Edeltävät opinnot: WR2530 Rakenteiden mekaniikan perusteet

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 40 h, harjoitus 40 h. Oppimistehtävät 40 h

Oppimateriaali: Luentomateriaali.

Arviointiperusteet: Tentti+harjoitustyöt

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

WR2534 Staattisesti määräämättömät rakenteet, 4 op

Osaamisalueet: Viestintä- ja vuorovaikutustaidot, itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Kimmoteorian mukaisten staattisesti määräämättömien rakenteiden muodonmuutosten ja siitä
seuraavien rasitusten ymmärtäminen ja kyky ratkaista ne.

Keskeinen sisältö: Voimamenetelmä kehien ratkaisuun, momenttimenetelmä jatkuville palkeille. Siirtymättömät, siirtyvät ja
symmetriset rakenteet. Pakkovoimien aiheuttamat rasitukset, vaikutusviivat, vääntötehtävä.

Edeltävät opinnot: WR2532

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 60 h. Omatoiminen opiskelu, laskuesimerkit sekä harjoitustyö 50 h.

Oppimateriaali: Jaetaan tunneilla sekä luentomuistiinpanot.

Arviointiperusteet: 2 välikoetta tai tentti, sekä hyväksytysti suoritettu harjoitustyö.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Annetaan tunneilla.

WR2540 Betonirakenteiden perusteet, 4 op

Osaamisalueet: Rakennustekniikan perusteiden osaaminen, oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, itseohjautuvuus ja
itsetunto

Osaamistavoitteet: Muodostaa käsitys rakenteista, runkojärjestelmistä sekä erityisesti kuormien laskemisesta. Opiskelija
ymmärtää perusrakenteiden mitoituksen perusteet

Keskeinen sisältö: Rakennesuunnittelun perusteet, runkojärjestelmät, kuormien olemus ja niiden laskenta,
rakennelaskennan perusteet, kuten rajatilakäsite ja varmuusajattelu. Raudoitetun teräsbetonirakenteen toimintaperiaate ja
murtumistavat, materiaalien ominaisuudet, taivutetun rakenteen perusmitoitus: palkki ja laatta, puristetun rakenteen
perusteet ja perusanturat

Edeltävät opinnot: WR 2530 Rakenteiden mekaniikan perusteet

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, harjoitukset, harjoitustyöt



Oppimateriaali: Opetus- ja harjoitusmonisteet. Betoninormit BY50. SFS-EN 1992-1-1.

Arviointiperusteet: Kokeet tai tentti, harjoitustyöt

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Ohjeita annetaan luennolla ja harjoitustyöohjeissa.

WR2542 Betonirakenteet I, 5 op

Osaamisalueet: Itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee sisällössä mainittujen teräsbetonirakenteiden kohtien mitoituksen

Keskeinen sisältö: Teräsbetonirakenteiden mitoitus leikkaukselle, mitoitus käyttötilassa, raudoituksen ankkurointi ja
jatkaminen ja perustusrakenteet.

Edeltävät opinnot: WR2540 Betonirakenteiden perusteet

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luento-opiskelu 75 h omatoiminen lukeminen, laskuesimerkit, kotitehtävät ja
harjoitustyö 60 h

Oppimateriaali:

Eurocode2-EN1992: Betonirakenteiden suunnittelu.

Saarinen-Soini-Tiira-Ulvinen: Betonirakenteiden suunnittelun oppikirja osa 1, Suomen Betoniyhdistys ry. Saarinen-Kähkönen:
Betonirakenteiden suunnittelun oppikirja osa 2, Suomen Betoniyhdistys ry. Betoninormit 2004, Suomen
rakentamismääräyskokoelma B4, Ympäristöministeriö, (kaupallisia julkaisijoita mm. Suomen Betoniyhdistys r.y. sekä Suomen
Rakennusinsinööriliitto RIL)

Arviointiperusteet: 2 välikoetta tai tentti sekä hyväksytysti suoritettu harjoitustyö

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Annetaan tunneilla

WR2544 Betonirakenteet II, 6 op

Osaamisalueet: Kansainvälisen toiminnan valmiudet, itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Paikallavaletun betonirungon suunnittelu: laskelmat ja toteutuskelpoiset rakennepiirustukset.

Keskeinen sisältö: Ristiin kantavat laatat, jatkuvat palkit, seinämäiset palkit, lyhyet ulokkeet, väännetyt rakenteet,
piirustusten laatiminen

Edeltävät opinnot: WR2542

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luento-opiskelu 90 h. Omatoiminen lukeminen, laskuesimerkit, kotitehtävät ja
harjoitustyö 70 h.

Oppimateriaali:

Eurocode2-EN1992 Betonirakenteet.

Saarinen-Kähkönen: Betonirakenteiden suunnittelun oppikirja osa 2, Suomen Betoniyhdistys ry. Betoninormit 2004, Suomen
rakentamismääräyskokoelma B4, Ympäristöministeriö, (kaupallisia julkaisijoita mm. Suomen Betoniyhdistys r.y. sekä Suomen
Rakennusinsinööriliitto RIL)

Arviointiperusteet: 2 välikoetta tai tentti sekä hyväksytysti suoritettu harjoitustyö

Arviointiasteikko: 0-5



Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Annetaan tunneilla

WR2546 Elementtirakenteet, 3 op

Osaamisalueet: Viestintä- ja vuorovaikutustaidot, ihmisten ja tehtävien johtaminen, itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee elementtirakentamiseen liittyvät normit ja säädökset. Opiskelija tietää elementin
valmistuksen 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, harjoitukset 15 h. Oppimistehtävät 15 h

Oppimateriaali: Luentomateriaali

Arviointiperusteet: Tentti ja harjoitustyö.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WR3006 Puun rakenne ja ominaisuudet, 3 op

Osaamisalueet: Rakennustekniikan perusteiden osaaminen, oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, itseohjautuvuus ja
itsetunto

Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy selvittämään rakenteen merkityksen puun ominaisuuksiin sekä
pystyy selvittämään puumateriaalin käyttömahdollisuudet erilaisissa olosuhteissa.

Keskeinen sisältö: Puun kosteustekniset ominaisuudet, kosteuden määrittäminen, puun muodonmuutokset, puun
tuhoutuminen, puun tiheys, puun termiset ominaisuudet.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luentoja ja harjoitustehtäviä.

Oppimateriaali: Luentomateriaalia verkossa.

Arviointiperusteet: Tentti ja harjoitustehtävät.

Arviointiasteikko: 1...5

Muut toteutusjärjestelyt:

WR2550 Puurakenteiden perusteet, 3 op

Osaamisalueet: Rakennustekniikan perusteiden osaaminen, kansainvälisen toiminnan valmiudet, oppimisen ja osaamisen
jakamisen taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää puun pääominaisuudet rakennusmateriaalina ja oppii suunnittelemaan ja
mitoittamaan tavanomaisimmat puurakenteet.

Keskeinen sisältö: Puun ja puutuotteiden ominaisuudet. Tavanomaisten puurakenteiden suunnittelu ja mitoitus: tasakorkeat
palkit, vedetyt ja puristetut sauvat, rakenteiden perusliitokset nauloin. Sahatavara, viilupuu.

Edeltävät opinnot: WR2536 Lujuusopin perusteet

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, harjoitukset ja harjoitustyöt.



Oppimateriaali: Puurakenteiden suunnittelu - Eurokoodi 5 - Lyhennetty suunnitteluohje. Puuinfo Oy.  EC5 sovelluslaskelmat,
asuinrakennus. Puuinfo Oy. Opetus- ja harjoitusmonisteet.

Arviointiperusteet: Koe tai tentti sekä harjoitustyöt

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WR2552 Puurakenteet I, 3 op

Osaamisalueet: Kansainvälisen toiminnan valmiudet, itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii suunnittelemaan ja mitoittamaan tavallista vaativampia puurakenteita.

Keskeinen sisältö: Harja- ja kiilapalkit, jatkuvat palkit, yhdistetyt puristussauvat, ristikkorakenteet, laatat, jäykistysseinät,
kootut kannattajat, levyuumaiset rakenteet.

Edeltävät opinnot: WR2550 Puurakenteiden perusteet, WR2532 Staattisesti määrätyt rakenteet

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, harjoitukset, harjoitustyöt.

Oppimateriaali: Kähkönen Leo: Kantavat puurakenteet, insinööriopetus. Rakentajain Kustannus Oy. Puurakenteet, ohjeet
2001, Suomen rakentamismääräyskokoelma, julkaisu B10. Opetus- ja harjoitusmonisteet. EC5-ohjelma.Leivo ym. Eurocode 5
esimerkkilaskelmat.

Arviointiperusteet: Kokeet tai tentti, harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WR2556 Teräsrakenteiden perusteet, 3 op

Osaamisalueet: Rakennustekniikan perusteiden osaaminen, tuotantotekniikan osaaminen, oppimisen ja osaamisen jakamisen
taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii tuntemaan teräsrakentamisen perusteet, sekä mitoittamaan yksinkertaisia
teräsrakenteita.

Keskeinen sisältö: Rakenneterästen valmistus ja ominaisuudet, suunnitteluperusteet, rakenneosien mitoitus,
teräsrakenteiden liitokset, liitossovellukset ja teräsrungon jäykistäminen

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 35 h, harjoitukset 15 h. Oppimistehtävät 30 h

Oppimateriaali: RT-kortisto, Ymp.min. ohjeet, Esko Kinnunen-Saarinen-Tiira-Ulvinen ja Väänänen: Teräsrakenteiden
suunnittelu, Rakentajain Kustannus Oy. Teräsrakenteet, ohjeet 1987 B7, Ympäristäministeriö, Suomen
Rakentamismääräyskokoelma.

Arviointiperusteet: Tentti ja harjoitustyö.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi



WR2548 CAD-suunnittelu, 3 op

Osaamisalueet: Viestintä- ja vuorovaikutustaidot, kansainvälisen toiminnan valmiudet, ihmisten ja tehtävien johtaminen,
itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii hyödyntämään arkkitehdin tekemiä suunnitelmia tehdessään rakennepiirustuksia.
Opiskelija ymmärtää mallintamisen ja oppii tekemään rakennuksien rungoista 3D-mallin.

Keskeinen sisältö: Acad / Rak7, Revit structure

Edeltävät opinnot: Tietotekniikan perusteet II, WR1914

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 20 h, harjoitukset 25 h. Itsenäinen tiedonhankinta 35 h

Oppimateriaali: Luentomateriaali.

Arviointiperusteet: Harjoitukset + itsearviointi

Arviointiasteikko: Hyväksytty / hylätty

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WR2560 Geotekniikka, 4 op

Osaamisalueet: Rakennustekniikan perusteiden osaaminen, tuotantotekniikan osaaminen, oppimisen ja osaamisen jakamisen
taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Geotekniikan perustiedot talonrakennusinsinöörin näkökulmasta

Keskeinen sisältö: Suomen kallioperä, kivilajit ja mineraalit, maaperän synty, rakenne ja koostumus. Veden esiintyminen
maaperässä. Maalajien geo-luokitus perusteineen. Maalajien geotekniset ominaisuudet, niiden määritys ja merkitys
rakentamisessa. Penkereiden ja luiskien vakavuuslaskelmat. Jännityksen jakautuminen maaperässä ja painumalaskelmat.
Perustusten geotekninen kantavuus. Pohjatutkimukset

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 45 h, harjoitukset 20 h. Oppimistehtävät 15 h

Oppimateriaali:

Luentomonisteet

Arviointiperusteet: Tentti.

Arviointiasteikko: 0 - 5.

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WR2562 Pohjarakennus, 3 op

Osaamisalueet: Rakennustekniikan perusteiden osaaminen, taloudellinen osaaminen, oppimisen ja osaamisen jakamisen
taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Pohjarakennusmenetelmien tuntemus ja hallinta talonrakennusinsinöörin näkökulmasta

Keskeinen sisältö: Maanvarainen perustaminen luonnolliselle ja rakennetulle peruspohjalle, perustusten geotekninen
mitoitus ja routasuojauksen suunnittelu. Paaluperustukset lyöntipaaluja käyttäen. Erikoispaalut. Maanpainekuormat ja niiden
laskeminen.

Edeltävät opinnot:



Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 35 h Kontaktiopetus, harjoitus 10 h Oppimistehtävät 35 h

Oppimateriaali: Ota kustantamo Jääskeläinen: Pohjarakennuksen perusteet

Arviointiperusteet: Tentti ja harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WR2570 Kivirakentamisen perusteet, 3 op

Osaamisalueet: Rakennustekniikan perusteiden osaaminen, tuotantotekniikan osaaminen, taloudellinen osaaminen,
kansainvälisen toiminnan valmiudet, oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Yleiskäsitys luonnonkiven käytöstä rakennusmateriaalina

Keskeinen sisältö: Luonnonkiven materiaalitiedon perusteet, käyttö eri rakennetyypeissä: julkisivut, sisä- ja ulkorakenteet.
Luonnon kiven testaaminen laboratoriossa. Kiven työstöön ja ominaisuuksiin tutustuminen työpajassa. Katsaus luonnonkiven
jalostukseen.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 45 h. Itsenäinen työskentely, Suomen kivikeskuksen excursio,
laboratorioharjoitus ja kivipaja 35 h.

Oppimateriaali: Pekka Mesimäki: Luonnonkivirakenteiden suunnitteluohje, Kiviteollisuusliitto ry, 1997, 2006

Arviointiperusteet: Tentti sekä hyväksytysti suoritetut laboratorioharjoitus, excursio. Suomen kivikeskukseen ja kivipaja.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Laboratoriotyöstä kirjallinen raportti, ohjeet annetaan tunneilla. Luennot ja laboratorio:
Wärtsilätalo. Kivipaja: PKKY Tulliportinkatu

WR2590 Rakentamistalouden perusteet, 3 op

Osaamisalueet: Rakennustekniikan perusteiden osaaminen, taloudellinen osaaminen, ihmisten ja tehtävien johtaminen,
oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee rakennushankkeen elinkaaren eri vaiheet ja rakennushankkeen osapuolet sekä niiden
päävastuut ja -tehtävät, tuntee urakkakilpailumenettelyn ja toteutuksen perusteet.

Keskeinen sisältö: Rakentaminen yhteiskunnassa, rakentamisen osapuolet, rakennushankkeen vaiheet, rakennusurakan
muodot ja urakkakilpailu, työmaan taloudelliset käsitteet, rakentamisen laadun ja johtamisen peruskäsitteet ja työmaan
suunnittelun.

Edeltävät opinnot: Ei esitietovaatimuksia

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, harjoitukset, työmaa- ja yrityskäynnit.

Oppimateriaali: Keskeiset tietolähteet: Vuorela, K., Urpola, J., Kankainen, J. 2001. Johdatus rakentamistalouteen.
Opetusmonisteet. Oheistietolähteet: Ratu-kirjat, nimikkeistöt, YSE 1998

Arviointiperusteet: Loppukokeen tai tentin suorittaminen, harjoitusten tekeminen.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:



WR2592 Kustannushallinnan perusteet, 3 op

Osaamisalueet: Rakennustekniikan perusteiden osaaminen, tuotantotekniikan osaaminen, taloudellinen osaaminen,
oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee rakennushankkeen kustannushallinnan käsitteet ja kustannuksiin vaikuttavat tekijät
sekä hallitsee kustannuslaskennan perusteet.

Keskeinen sisältö: Rakennushankkeen kustannusten muodostuminen, nimikkeistöt, kustannuslaskennan menetelmät,
suunniteluvaiheen ja rakentamisvaiheen kustannuslaskenta, kustannusarvion laadinta (määrät, hinnat, työmaatekniikka),
tavoitearvio, tarjouksen muodostaminen.

Edeltävät opinnot: WR2590 Rakentamistalouden perusteet

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, harjoitukset ja harjoitustyöt

Oppimateriaali: RTK:n koulutusaineisto, Rakennustöiden menekit, Enkovaara ym. 1999. Rakennushankkeen
kustannushallinta, opetusmonisteet. Talo-nimikkeistöt.

Arviointiperusteet: Kokeet tai tentti, harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Kurssilla käytetään harjoitusten ja -töiden tekemiseen Klara-ohjelmaa.

WR2594 Rakennuttaminen ja sopimustekniikka, 3 op

Osaamisalueet: Tuotantotekniikan osaaminen, taloudellinen osaaminen , viestintä- ja vuorovaikutustaidot, oppimisen ja
osaamisen jakamisen taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee rakennuttamisen päätehtävät, tarjousasiakirjat sekä suunnittelun ja toteutuksen
sopimukset.

Keskeinen sisältö: Projektipäällikön tehtävät, tuotetoimittajan vastuu, YSE 1998, KSE 1995. Urakka- ja sopimusasiakirjat,
urakkamuodot, sopimusmuodot, urakka- ja pienurakkasopimusten laadinta, rakennuskoneiden vuokraussopimukset, tavaran
toimitussopimukset, konsulttisopimukset. Sivu- ja aliurakat. Sopimusten ohjaustilanteet ja sopimusten purku.

Edeltävät opinnot: WR 2618Tuotannon suunnittelun ja ohjauksen perusteet

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali: Luentomoniste. Liuksiala: Rakennussopimukset. 1999.Kankainen, Junnonen: Rakennuttaminen. 2000. RT-
kortiston sopimusosat ja -lomakkeet, erityisesti YSE 1998 sekä KSE 95.Junnonen, Kankainen: Rakennusurakoitsijoiden
hankintakäsikirja

Arviointiperusteet: Koe tai tentti, harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WR2596 Rakennushankkeen kustannushallinta, 3 op

Osaamisalueet: Tuotantotekniikan osaaminen, taloudellinen osaaminen , viestintä- ja vuorovaikutustaidot, ihmisten ja
tehtävien johtaminen, oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Opiskelija syventää kustannuslaskennan perusteet -opintojaksolla hankkimiaan tietoja ja osaa hallita
rakennushankkeen kustannuksia. Opiskelija oppii laatimaan suunnitteluvaiheen, tuotantovaiheen sekä käyttövaiheen
kustannussuunnitelmia käyttäen hyväksi nykyaikaisia tietoteknisiä apuvälineitä.



Keskeinen sisältö: Suunnitteluvaiheen kustannuslaskenta, tavoitehinta sekä rakennusosa-arvio. Tilakustannusten
asiantuntijajärjestelmä. Taku-ohjelma.Kustannusarvion ja tarjouksen laadinta käyttäen TCM-kustannusarvio-ohjelmaa.
Määrälaskenta. Suoritepohjainen ja resurssipohjainen hinnoittelu. Yleisen panoshinnaston käyttö. Tarjouksen muokkaaminen
ja kustannuslaskennan raportit. Rakennuksen ylläpitokustannusten laskenta lähtien liikkeelle tilavaatimuksista ja tilan
käytöstä.

Edeltävät opinnot: WR 2592 Kustannushallinnan perusteet

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali: Enkovaara, E., Haveri, H., Jeskanen, P. 1999. Rakennushankkeen kustannushallinta. Ratu. Helsinki.
Rakennustieto Oy. Ratu-menekkikirja. Ratu. Helsinki. Rakennustieto Oy. TCM- ja Taku-käyttöohje. Heinävaara platform-
opetusaineisto

Arviointiperusteet: Kokeet tai tentti, harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Tuotantopainotteisen suuntautumisvaihtoehdon valinneet opiskelijat syventävät
kustannushallinnan osaamistaan työssä oppimisessa, projektitöissä.

WR2598 Yritystalous, 3 op

Osaamisalueet: Tuotantotekniikan osaaminen, taloudellinen osaaminen, oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot,
itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Kokonaisvaltaisen käsityksen saaminen yritystaloudesta

Keskeinen sisältö: Rakennusmateriaaliteollisuuden esimerkein käydään läpi organisaatiomuodot ja niiden ominaisuudet,
tuloslaskelma, tase ja tilinpäätöksen suunnittelu. Arvonlisävero, investointien suunnittelu, tuotekalkyylin tekeminen. Osto- ja
myyntitoiminta, eri asiakasryhmät, tuotekehitys. YT-toiminta ja työsuojelu.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, tehdasexcursio, harjoitustyö.

Oppimateriaali: Annetaan tunnilla

Arviointiperusteet: Tentti ja hyväksytysti tehty harjoitustyö

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Harjoitustyön ohjeet: Tuotekalkyylin laatiminen ja vaihtoehtoisen kalkyylin vertailu

WR2615 Betonin työtekniikka, 3 op

Osaamisalueet: Rakennustekniikan perusteiden osaaminen, tuotantotekniikan osaaminen, oppimisen ja osaamisen jakamisen
taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Betonin käyttö ja materiaalin asettamat erityisvaatimukset työmaalla ja elementtitehtaissa.

Keskeinen sisältö: Betonin valmistustekniikka, muottijärjestelmät, betoniteräkset ja raudoitus, betonointisuunnitelma,
betonointi ja siihen liittyvät työt, talvibetonointi, betonielementtien valmistus ja asennus, betonipäällysteet, betonirakenteiden
korjaus ja erikoisbetonointimenetelmät.

Edeltävät opinnot: WR2617 Betonitekniikka

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, excursiot

Oppimateriaali: Annetaan tunneilla

Arviointiperusteet: Tentti, hyväksytyt harjoitustyöt



Arviointiasteikko: 1-5, 0 = hylätty

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Annetaan tunneilla

WR2616 Mittaustekniikka, 3 op

Osaamisalueet: Rakennustekniikan perusteiden osaaminen, tuotantotekniikan osaaminen, viestintä- ja vuorovaikutustaidot,
ihmisten ja tehtävien johtaminen, oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii koordinaattijärjestelmät ja etäisyyden-, kulman- ja korkeuserojen mittaamisen. Osaa
laskea geodeettisia peruslaskuja.

Keskeinen sisältö: Suomessa käytössä olevat koordinaattijärjestelmät, maanmittaustekniikan maastotehtävät, käytettävät
mittaustavat ja ?laitteet sekä mittaukseen liittyvää laskentaa.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 45 h. Omatoiminen opiskelu ja harjoitukset 35 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan tunneilla.

Arviointiperusteet: Tentti ja harjoitukset.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Opetuspaikka: P-K:n ammattiopisto, Tulliportinkatu 3 G-talo

WR2617 Betonitekniikka, 5 op

Osaamisalueet: Rakennustekniikan perusteiden osaaminen, tuotantotekniikan osaaminen, oppimisen ja osaamisen jakamisen
taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee betonin ja sen raaka-aineiden koostumuksen, ominaisuudet, testauksen ja tuotannon.
Opiskelija osaa suhteuttaa ja valmistaa betonia eri tarkoituksiin ja tuntee betonitekniikan yleisen laatujärjestelmän, standardit
ja betoninormit pääpiirteittäin.

Keskeinen sisältö: Kurssiin sisältyy26h laboratoriotyöskentelyä, jossa suoritetaan betonin runkoainetutkimuksia,
perehdytään betonin suhteitukseen sekä betonin valmistukseen. Betonikoekappaleille tehdään pienryhmissä sekä tuoreen ja
kovettuneen betonin laboratoriotestaukset

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luento-opetus 44h, 26h laboratoriotyöskentelyä, työmaakäynnit 4h

Oppimateriaali: Suomen Betoniyhdistys; Betonitekniikan oppikirja BY201,Betoninormit 2004 BY50, Betonistandardit

Arviointiperusteet: Tenttien ja harjoitustyön perusteella

Arviointiasteikko: 0-5, 0 = hylätty

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Ohjeet annetaan kurssin aikana

WR2618 Tuotannon suunnittelun ja ohjauksen perusteet, 3 op

Osaamisalueet: Tuotantotekniikan osaaminen, taloudellinen osaaminen, oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot,
itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu talonrakennushankkeen toteutusvaiheen tuotannonsuunnitteluun ja saa perustiedot
tuotannon ohjausmenetelmistä.



Keskeinen sisältö: Aikataulutekniikat ja aikataulun laadinta, resurssien käytön suunnittelu, tuotannon tietolähteet,
menetelmäsuunnittelu, toimintaverkkotekniikka.

Edeltävät opinnot: WR2592 Kustannushallinnan perusteet

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali: Kankainen, Sandvik. 1999. Rakennushankkeen ohjaus. Ratu. Tampere. Rakennustieto Oy. Ratu-
aikataulukirja 2004. Ratu. Helsinki. Rakennustieto Oy. RTK:n menetelmäkoulutusaineisto, Talo 90 ja Talo 2000 nimikkeistöt,
opetusmonisteet.

Arviointiperusteet: Kirjalliset kokeet ja harjoitustyön tekeminen liittyen tehtävien ja resurssien ajoitukseen

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WR2619 Tuotannon suunnittelun ja ohjauksen menetelmät, 4 op

Osaamisalueet: Tuotantotekniikan osaaminen, taloudellinen osaaminen , viestintä- ja vuorovaikutustaidot, ihmisten ja
tehtävien johtaminen, oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Opiskelija syventää tuotannon suunnittelun ja ohjauksen tietojaan ja perehtyy erityisesti
talonrakennushankkeen toteutusvaiheen tehtäväsuunnitteluun.

Keskeinen sisältö: Tehtäväsuunnitelman peruskäsitteet ja rakenne, tehtävän kustannus-, aikataulu- ja laatutavoitteet,
vinoviiva-aikataulutekniikan taitojen syventäminen, resurssien tasaus, suurtehtävät, valvontavinjetti, aloitusedellytysten
varmistus, aikatauluvalvonta ja ohjaus sekä aikataulussa pysyminen, paikkakohtainen suunnittelu. Oppimisympäristönä ovat
Planet- ja Control-ohjelmat.

Edeltävät opinnot: WR2618 Tuotannon suunnittelun ja ohjauksen perusteet

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, harjoitukset, harjoitustyöt.

Oppimateriaali: Kankainen, J; Junnonen, J. 2000. Tehtäväsuunnittelu ja -valvonta rakentamisessa. Ratu. Helsinki.
Rakennustieto Oy. Kankainen, J; Sandvik, T. 1999 Rakennushankkeen ohjaus. Ratu. Tampere. Rakennustieto Oy. Koskenvesa,
A.; Pussinen, T. 1999. Opas urakoitsijan tehtäväsuunnitteluun. Helsinki. RTK-Fakta Oy. Ratu 1199-S. Rakentamisen
tehtäväsuunnittelu.

Arviointiperusteet: Kokeet, harjoitukset ja harjoitustyöt

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WR2623 Työmaasuunnittelu ja logistiikka, 4 op

Osaamisalueet: Rakennustekniikan perusteiden osaaminen , tuotantotekniikan osaaminen, taloudellinen osaaminen ,
viestintä- ja vuorovaikutustaidot, ihmisten ja tehtävien johtaminen, oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, itseohjautuvuus
ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy keskeisiin työmaan toimintojen suunnittelujärjestelmiin, haettaviin lupiin,
katselmuksiin sekä työmaan yhteistoimintaan. Opiskelija tuntee hankintatoimen perusteet ja osaa opastettuna laatia
hankintasuunnitelman sekä ohjata ja valvoa sen mukaisia hankintoja. Opiskelija tuntee logistiikan merkityksen materiaali- ja
tietovirtojen hallinnassa.

Keskeinen sisältö: Alue-, henkilöstö-, kalusto- ja hankintasuunnitelman laatiminen. Katselmukset, työmaakokoukset ja
luovustuvaiheen suunnittelu. Hankintatoimen merkitys ja käytännöt, hankintaperiaatteet, hankintasuunnitelmat ja muut
asiakirjat, hankintasopimusten ehdot ja niiden keskeiset tavoitteet. Työmaalogistiikan suunnittelu, hankintasuunnitelmat,
niiden valvonta ja reklamaatiot. Alihankintojen ohjaus.

Edeltävät opinnot: WR2618 Tuotannon suunnittelun ja ohjauksen perusteet

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:



Oppimateriaali: Ilmoitetaan tarkemmin luennolla, esim.: Kehitys & tuottavuus. 38. 1996. Helsinki. RT ry. Wegelius-Lehtonen,
T., Pahkala, S., Nyman, H., Vuolio, H., Tanskanen, K. 1996. Opas rakentamisen logistiikkaan. Helsinki. RTK. Junnonen, J.;
Kankainen, J. 2001. Rakennusurakoitsijoiden Hankintakäsikirja. TKK. Kehitys & Tuottavuus -sarja nro 70. Helsinki. RTK-Fakta
Oy. ISBN 952-9831-81-1.Järvinen, H. 2000. Vastaavan työnjohtajan tarkastusluettelo. Helsinki. Rakennustieto Oy. ISBN 951-
682-615-6. Ratu-menetelmäkortit: sähköistys, yhteiset tilat.

Arviointiperusteet: Kokeet tai tentti, harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WR2624 Laadunhallinta, 3 op

Osaamisalueet: Tuotantotekniikan osaaminen, taloudellinen osaaminen , viestintä- ja vuorovaikutustaidot, 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 merkitys liiketoiminnalle, laatukustannukset, laatujärjestelmien viitekehykset
(ISO9000, laatupalkintomallit, RALA yms. ), laatutyökalut, prosessiajattelu järjestelmän perustana, prosessien mittaaminen,
rakennustyömaan toimintajärjestelmä, ympäristö- ja TTT-järjestelmät osana toimintajärjestelmää, järjestelmän sertifiointi,
rakennusalan laatujärjestelmien hyväksyntämenettelyt (RALA, SKOL, RAKLI, ATL), henkilösertifiointi ja pätevyyden
toteamismenettelyt

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali: Keskeiset tietolähteet: Lillrank, P. 1998. Laatuajattelu. Helsinki. Otava. Rakennustöiden laatu 2002. Ratu.
2001. Helsinki. Rakennustieto Oy. ISBN 951-682-665-2. SFS-EN ISO 9001. 2000. Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset.
Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto.

Arviointiperusteet: Ilmoitetaan luennolla

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Ilmoitetaan luennolla

WR2626 Talotekniikka, 3 op

Osaamisalueet: Rakennustekniikan perusteiden osaaminen, tuotantotekniikan osaaminen, oppimisen ja osaamisen jakamisen
taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Oppilas tietää rakennuksissa olevista teknisistä järjestelmistä ja osaa tulkita erikoissuunnitelmia.

Keskeinen sisältö: LVIS-järjestelmät + muut erikoistekniikat.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 35 h, harjoitukset 10 h. Itsenäinen tiedonhankinta 35 h

Oppimateriaali: Luentomateriaali

Arviointiperusteet: Tentti.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:



WR2628 Rakentamisen työ- ja paloturvallisuus, 3 op

Osaamisalueet: Rakennustekniikan perusteiden osaaminen, tuotantotekniikan osaaminen, ihmisten ja tehtävien johtaminen,
oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää työturvallisuus- 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, materiaalien palonkesto, korjauskohteen erityispiirteet ja tulityöt.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali: Ilmoitetaan tarkemmin luennolla, esim.Markkanen, J. 2000. Rakennustyömaan turvallisuussuunnittelu.
Helsinki. Vahinkovakuutusyhtiö Pohjola. Rakennusalan työturvallisuuskansio. RTK-Fakta Oy, STUL Rakennusinfo. TR-mittari:
Rakennustyömaan työturvallisuuden auditointi. 1994. Helsinki.

Arviointiperusteet: Kokeet tai tentti, harjoitustyöt.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Opiskelijat tenttivät työturvallisuus- ja tulityökurssikorttitiedot ja heillä on mahdollisuus lunastaa
vastaavat korit omakustannushintaan.

WR2642 Johtamisen perusteet, 3 op

Osaamisalueet: 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 henkilöstöasioiden hoitamisesta.

Keskeinen sisältö: Organisaatiokäyttäytyminen. Johtaminen. Henkilöstöpolitiikka. Työehtosopimusasiat.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus 45 h. Itsenäinen opiskelu 35 h.

Oppimateriaali: - Luentoaineisto- Työlainsäädäntö- Voimassa oleva rakennusalan TES

Arviointiperusteet: Joko: kaksi välikoetta ja TES-referaatti Tai: tentti ja TES-referaatti

Arviointiasteikko: Hyväksytty: 1 – 5. Hylätty: 0

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WR2644 Rakennustuotannon johtaminen ja esimiestoiminta, 3 op

Osaamisalueet: Tuotantotekniikan osaaminen, taloudellinen osaaminen, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, ihmisten ja
tehtävien johtaminen, oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää rakennustuotannon johtamisen ja vaikuttamisen taidon merkityksen erilaisten
ihmisten tavoitteellisessa ja tehokkaassa hyödyntämisessä organisaation eri tasoilla. Opiskelijalla on valmiudet kehittää
esimiestaitojaan toimiessaan myöhemmin työmaalla tai rakennusyrityksessä esimiesasemassa.

Keskeinen sisältö: Tuotannon organisointi ja johtamistyylit, johtamista tukevat esimiestaidot ja hyvän johtajan
ominaisuudet, ihmisiin vaikuttamisen ja tiimitoiminnan keinot. Alaisten ja työyhteisön kehittäminen. Esimiestaitojen edelleen
kehittäminen on mahdollista erityisesti työpaikkaopintojen työnjohtoharjoittelussa.

Edeltävät opinnot: WR2642 Johtamisen perusteet

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:



Oppimateriaali: Ilmoitetaan tarkemmin luennolla, mutta esimerkiksi: Suominen, E. 1992. Rakentajan johtamistaito. Helsinki.
RTK. Järvinen, P. 2001. Esimiestyö ongelmatilanteissa. 5. painos. Helsinki. WSOY. 208 s. Järvinen, P. 2001. Onnistu
esimiehenä. 3. painos. Helsinki. WSOY. 152 s. Sydänmaanlakka, P. 2000. Älykäs organisaatio. Tiedon, osaamisen ja
suorituksen johtaminen. Helsinki. Kauppakaari Oyj. 238 s.

Arviointiperusteet: Loppukoe tai tentti, harjoitusten suorittaminen. Oman esimiestaidon arvioinnin ja henkilökohtaisen
kehittymissuunnitelman laatiminen epävirallisena havainnollistamiskeinona

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WR2650 Rakennusfysiikka, 3 op

Osaamisalueet: Tuotantotekniikan osaaminen, oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy rakennusfysiikan perusteisiin erityisesti rakenteiden kosteusteknisen suunnittelun ja
rakenteiden tiiviyden kannalta.

Keskeinen sisältö: Lämmön ja kosteuden siirtyminen rakenteessa. Rakennusosien kuivuminen ja tuuletus. Vaipan
ilmavuodot ja tiiveys. Lämmön-, veden- ja kosteudeneristysrakenteiden suunnittelun perusteet. Rakenne-esimerkkejä.
Ääneneristysindeksi ja jälkikaiunta.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:

Oppimateriaali: Björkholtz, Dick. Lämpö ja kosteus. Rakennusfysiikka. Rakentajain Kustannus Oy. Helsinki 1997. 150 s.
Björkholtz, Dick. Rakennuksen kuivattaminen. Suomen rakennusteollisuusliitto. Rakentajain Kustannus Oy. Helsinki 1990. 76
s. Opetus- ja harjoitusmonisteet. Rakennusmääräyskokoelman osa C Eristykset (C1-C4)

Arviointiperusteet: Kokeet tai tentti, harjoitustyö.

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WR2652 Rakennusfysikaaliset mittaukset, 3 op

Osaamisalueet: Tuotantotekniikan osaaminen, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, ihmisten ja tehtävien johtaminen, oppimisen
ja osaamisen jakamisen taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu rakennusfysikaalisiin mittausmenetelmiin sekä oppii käyttämään tutkimuslaitteistoja
ja mittareita.

Keskeinen sisältö: Kurssilla käydään läpi myös kosteustekniikan erilliskysymyksiä. Aihepiireinä; Rakennusten
lämpökamerakuvaus; kuvauksen suoritus ja tulosten analysointi, Rakenteiden kosteusmittausten periaatteet; mittausten
suoritus ja tulosten analysointi. Betonirakenteiden kuivuminen

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luento-opetus/ laboratoriotyöskentely 38h ja tutkimuskohteissa käynnit 7h.

Oppimateriaali: Luentomoniste

Arviointiperusteet: Tentin, harjoitustöiden ja tuntiaktiivisuuden perusteella

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Ohjeet annetaan tuntien aikana



WR2654 Rakennusten kuntoarviot ja huoltokirja, 3 op

Osaamisalueet: Rakennustekniikan perusteiden osaaminen, tuotantotekniikan osaaminen, taloudellinen osaaminen ,
viestintä- ja vuorovaikutustaidot, oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy eri aikakausien rakennustapaan ja oppii havainnoimaan pien- ja rivitalojen
rakennusteknisen kunnon.

Keskeinen sisältö: Kurssiin sisältyy kuntotarkastuskohteeseen tutustuminen ja kuntotarkastuksen teko tutustumiskohteesta
sekä rakennuksen kuntotarkastusraportin laatiminen

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luento-opetus 38h, ryhmätyö ja tutkimuskäynnit kuntoarviokohteella 8h.
Itsenäinen työskentely + harjoitustyöt 36h

Oppimateriaali: Luentomateriaali

Arviointiperusteet: Paritentti ja harjoitustyön perusteella

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Ohjeet annetaan oppituntien aikana

WR2656 Rakennusten kuntotutkimukset, 3 op

Osaamisalueet: Rakennustekniikan perusteiden osaaminen , tuotantotekniikan osaaminen, viestintä- ja vuorovaikutustaidot,
ihmisten ja tehtävien johtaminen, oppimisen ja osaamisen jakamisen taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu betonirakennusten vaurioitumismekanismeihin ja betonirakenteiden
kuntotutkimusmenetelmiin sekä oppii käyttämään tutkimuslaitteistoja.

Keskeinen sisältö: Kurssiin sisältyy laboratoriotöitä. Kurssin pääpaino on betonirakenteiden kuntotutkimuksissa
(karbonatisoituminen, terästen korroosio, betonipeitemittaukset ja betonin lujuus) sekä betonirakenteiden vaurioitumisessa.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luento-opetus 40h ja pienryhmätyöskentely laboratoriotöissä 5h ja itsenäinen
työskentely 35h

Oppimateriaali: Suomen Betoniyhdistys: Betonijulkisivun kuntotutkimus BY42, Luentomonisteet

Arviointiperusteet: Tentin ja harjoitustyön perusteella

Arviointiasteikko: 0-5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt: Ohjeet annetaan oppituntien aikana

VALINNAISET OPINNOT

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

Osaamisalueet: Viestintä- ja vuorovaikutustaidot, kansainvälisen toiminnan valmiudet, oppimisen ja osaamisen jakamisen
taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa saksaa. Hän selviää yksinkertaisista suullisista
viestintätilanteista. Hän tuntee saksankielistä aluetta ja sen kulttuuria. Hänellä on valmiudet jatkaa opiskelua.

Keskeinen sisältö: Saksan ääntämisen ja kirjoittamisen harjoittelua. Kuullunymmärtämis-, luetunymmärtämis- ja
keskusteluharjoituksia. Kieliopin perusrakenteiden harjoittelua. Perusviestintätilanteita, esim. esittäytyminen, henkilötietojen
kysyminen, opiskelusta, työajoista ja työstä puhuminen, kahvipöytäkeskustelut.



Edeltävät opinnot: Ei edellytetä

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähityöskentely 45, ohjattu etätyöskentely 8 ja itseopiskelu 27 tuntia.

Oppimateriaali: Eva Kauppi, Heli Simon: Fahrplan, tekstit ja sanastot, kielioppi ja harjoitukset. Opettajan laatima
lisämateriaali

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen lähi- ja etätyöskentelyyn. Tentti.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

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

Osaamisalueet: Viestintä- ja vuorovaikutustaidot, kansainvälisen toiminnan valmiudet, oppimisen ja osaamisen jakamisen
taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija selviää yksinkertaisista suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista. Hän
tuntee saksankielistä aluetta ja sen kulttuuria. Hänellä on valmiudet jatkaa opiskelua.

Keskeinen sisältö: Saksan ääntämisen ja kirjoittamisen harjoittelua. Kuullunymmärtämis-, luetunymmärtämis- ja
keskusteluharjoituksia. Kieliopin perusrakenteiden harjoittelua. Perusviestintätilanteita, ravintolakeskustelut, perheestä ja
asumisesta puhuminen, kotikaupungin esittely.

Edeltävät opinnot: Saksa I tai vastaavat tiedot.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähityöskentely 36 tuntia, ohjattu etätyöskentely, itseopiskelu ja testeihin
valmistautuminen 44 tuntia.

Oppimateriaali: Eva Kauppi, Heli Simon: Fahrplan, tekstit ja sanastot, kielioppi ja harjoitukset. Opettajan laatima
lisämateriaali

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen lähi- ja etätyöskentelyyn. Kirjallinen tentti (1-2), suullinen tentti, kirjoitelmat

Arviointiasteikko: 0 - 5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

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

Osaamisalueet: Viestintä- ja vuorovaikutustaidot, kansainvälisen toiminnan valmiudet, oppimisen ja osaamisen jakamisen
taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Peruskielitaidon vahvistaminen. Kielialueen tuntemuksen lisääminen. Perustiedot ja -taidot saksan
kielessä työelämän suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista selviytymiseksi.

Keskeinen sisältö: Kuullunymmärtämis-, luetunymmärtämis-, käännös- ja keskusteluharjoituksia, parityöskentelyä,
ryhmätöitä, kirjallisia ja suullisia esityksiä. Perusviestintätilanteita, esim. kotikaupungin esittely, tien neuvominen,
puhelinkeskustelut, hotellihuoneen tilaaminen, tuttavan tapaaminen, matkustaminen lentokoneella ja yleisillä kulkuvälineillä,
yrityksen esittely jne.

Edeltävät opinnot: Saksa II tai vastaavat tiedot

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähityöskentely 45, ohjattu etätyöskentely 8 ja itseopiskelu 27 tuntia.

Oppimateriaali: Eeva Kauppi - Heli Simon: Fahrplan, tekstit ja sanastot, kielioppi ja harjoitukset, opettajan osoittama
lisämateriaali

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen lähi- ja etätyöskentelyyn. Tentti



Arviointiasteikko: 0 - 5

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:

WP1953 Ruotsin kertauskurssi tekniikassa, 2 op

Osaamisalueet: Viestintä- ja vuorovaikutustaidot, kansainvälisen toiminnan valmiudet, oppimisen ja osaamisen jakamisen
taidot, itseohjautuvuus ja itsetunto

Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena on ruotsin kielioppirakenteiden ja suullisten perusviestintätilanteiden kertaus
sekä johdanto ammattikorkeakoulun ruotsin kielen opintoihin.

Keskeinen sisältö: Opintojaksoon sisältyy kielen rakenteiden kertaus sekä ammattikorkeakoulua ja työelämää käsitteleviä
aiheita suullisesti ja kirjallisesti. Opintojaksolla pohditaan myös oppimaan oppimista ja erilaisia tapoja kieltenopiskeluun.

Edeltävät opinnot: Ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, suulliset ja kirjalliset harjoitukset 30hOppimistehtävät/itsenäinen
tiedonhankinta 10hOppimisaineistoihin perehtyminen 6 h. Oppimisen ohjaus 4hArvointi ja palaute 4h

Oppimateriaali: Jokisalo-Minni:Reflex: Uppdatera din svenska. Otava 2004

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen; läsnäolovaatimus 80 %. Portfolio. Suullinen koe

Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty

Opetuskieli: ruotsi

Opetuskieli: suomi

Muut toteutusjärjestelyt:
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