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Monitaitoinen rakennuksen 
energiasuunnittelija (683189)   
 
Tampere 25.3.-20.9.2019

Kohderyhmä 

Koulutus on suunnattu rakennus-, kiinteistö-, talo-, 

ympäristö-, energia-, LVI, sähkö- ja automaatioteknii-

kan alojen ylemmän tai alemman korkeakoulututkin-

non tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille työttömille 

ja työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Tutkinnon 

korvaavaksi työkokemukseksi hyväksytään monipuoli-

nen kokemus rakennusten energiatehokkuuteen liitty-

vistä tehtävistä. Koulutuksen tavoitteena on erikoistu-

minen monipuolisesti energiasuunnittelun tehtävä-

kenttään. 

Osaamistavoitteet 

 tuntee energiatehokkuusvaatimukset 

 tuntee rakennuksen uusiutuvan energiantuotannon 

ja varastoinnin toimintaperiaatteet  

 tuntee energiatehokkaat uudis- ja korjauskohtei-

den rakenteet  

 tuntee rakennuksen erilaisia älykkäitä ohjausjärjes-

telmiä ja osaa hyödyntää niitä rakennuksen ener-

giatalouden optimointiin 

 osaa soveltaa oppimaansa energiatehokkuuden 

parantamisessa todellisessa kohteessa 

Toteutus 

Toteutusaika: 25.3.-20.9.2019 klo 9.00 - 16.00. 

Sisältäen 33 lähiopetuspäivää, 7 etäpäivää, 80 päivää 

työssäoppimista ja 5 lomapäivää (15.-19.7.2019). 

 

Lähiopetuspäivät sisältävät luento-opetusta, asiantun-

tija- ja yrityspuheenvuoroja sekä itseopiskelua ja ryh-

mätöitä. Koulutuksen aikana jokainen opiskelija toteut-

taa kehittämisprojektin alan yrityksessä/ organisaa-

tiossa. 

 

Toteutuspaikka: Yliopistonkatu 60 A, Tampere. Li-

säksi muutamia sovittuja päiviä HAMKissa Valkeakos-

kella ja Hämeenlinnassa. 

 

Koulutuksen sisältö 
 

 Tulevaisuuden energialiiketoiminta 

 Energiantuotantomuodot 

 Rakennusfysiikka-, rakenne- ja LVI-tekniikka 

 Sähköasennukset ja älykkäät ohjausjärjestel-

mät 

 Rakennuksen energiahankkeen toteutuksen 

hallinta 

 Energiasuunnittelu pientalossa- ja tuotantoti-

loissa 

 Työssäoppiminen ja työssäoppimispaikoille to-

teuttava kehittämis- tai suunnitteluprojekti  

 Oman osaamisen kehittäminen ja työelämäval-

miudet 

Hakeutuminen 

Haku tapahtuu 6.3.2019 mennessä osoitteessa 

www.te-palvelut.fi tai täyttämällä hakemuslomake TE-

toimistossa. 

 

INFOTILAISUUS  

Ma 4.2.2019 klo 13.00 Pirkanmaan TE-toimistolla, 

osoitteessa Pellavatehtaankatu 25, Tampere. Esittely-

tila Satiini, 1. krs. Tervetuloa kuulemaan lisää! 

 

 

 

Kouluttajan lisätiedot: 

Marja Savolainen 

marja.savolainen@hamk.fi 

puh. 040 749 3818 

www.hamk.fi/taydennyskoulutus 

 

TE-palvelujen lisätiedot: 

Koulutusneuvonta 0295 020 702 

(ma-pe klo 9-16.15) 

koulutusneuvonta@te-toimisto.fi 

www.facebook.com/koulutusneuvonta 

 

 Työvoimakoulutus 

http://www.te-palvelut.fi/


 

 

 

 

 

 

Koulutuksen sisältö, 30 opintopistettä 
 

1. Tulevaisuuden energialiiketoiminta 

o Energiatehokkuutta ohjaavat säädökset ja 

suunnitteluohjeet 

o Toimintaympäristön muutokset ja kehitys 

energialiiketoiminnassa 

 

2. Energiantuotantomuodot 

o Uusiutuvan energian tuotanto- ja varastointi-

mahdollisuudet rakennuksessa 

o Erilaisten energiantuotantojärjestelmien pe-

ruskomponentit ja mitoitusperiaatteet 

o Erilaisten uusiutuvan energiantuotantotapojen 

integrointimahdollisuudet 

 

3. Rakennusfysiikka, rakenne- ja LVI-tekniikka 

osa 1. Rakennusfysiikka 

o Keskeiset rakennusfysikaaliset käsitteet ja 

määritelmät 

o Rakennusten lämmön ja kosteuden siirtymis-

mekanismit 

o Energiansäästömahdollisuudet 

 

osa 2. Rakennetekniikka 

o Eri aikakausien yleisimmät rakenneratkaisut 

ja riskit ja vaihtoehtoiset korjaustavat 

o Kartoitukset ja tutkimukset energiatehokkuu-

den parantamiseksi 

o Rakenteiden energiatehokkuutta parantavat 

hyvät toteutustavat 

 

osa 3. Rakennusten LVI-järjestelmät 

o Ilmanvaihdon merkitys, tehtävä ja toimintaperi-

aatteet 

o Lämmitysjärjestelmän mitoitus- ja säätöperus-

teet, järjestelmän rakenne ja toimintaperiaat-

teet 

o Ilmamäärien, ilmanvaihtuvuuden mittaus ja 

paine-erot eri rakennusosien välillä 

o Rakennusten tiiviyden tutkimusmenetelmät 

 

4. Sähköasennukset ja älykkäät ohjausjärjestelmät 

o Kiinteistöautomaatio ja ohjausjärjestelmät 

o Tiedonsiirtoteknologiat 

o Yleisimmät anturit ja toimilaitteet 

o Automaation tarjoamat mahdollisuudet etä-

käyttöön sekä energiakulutuksen optimointiin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Rakennuksen energiahankkeen toteutuksen hal-

linta 

o Energiajärjestelmän hankintaprosessi 

o Hankkeen osapuolet ja roolit 

o Sopimustekniikka ja hankintojen kilpailutus 

o Hankkeen aikataulutus ja kustannusten arvi-

ointi 

 

6. Energiasuunnittelu pientalossa ja -tuotantoti-

lassa 

o Simuloinnin hyödyntäminen energiatehokkai-

den ratkaisujen suunnittelussa  

o Energiasuunnitelman laatiminen 

o Energiatodistuksen laadinta 

o Tekninen mitoitus 

 

Koulutukseen sisältyy rakennuksen teknisiin tietoi-

hin ja piirustuksiin tutustumista, kohdekäyntejä ja 

kohteessa tehtäviä mittauksia. Näiden pohjalta 

laaditaan hankesuunnitelma, simuloidaan ratkai-

suja sekä tehdään energiasuunnitelma rakennuk-

seen. 

 

7. Työssäoppiminen ja työssäoppimispaikoille to-

teuttavan kehittämis- tai suunnitteluprojekti 

 

8. Oman osaamisen kehittäminen ja työelämäval-

miudet 

o Ydinosaaminen ja työnhakutaidot 

o Toimintatyylit ja työyhteisötaidot 

o Viestintä- ja vuorovaikutustaidot 

o Työssäoppiminen 

o Työhyvinvointi ja työkunnon ylläpitäminen 

o Työturvallisuuskortti -koulutus 

 


