
Monitaitoinen rakennuksen energiasuunnittelija, 30 op  

TYÖSSÄOPPIMINEN 
23.4. - 17.9.2019 

ETSIMME TYÖSSÄOPPIMISPAIKKOJA 

HAMK järjestää Monitaitoinen rakennuksen ener-

giasuunnittelija -koulutuksen Tampereella 25.3.-

20.9.2019. Haemme koulutukseen osallistuville 

työssäoppimispaikkoja yrityksistä tai organisaa-

tioista. Työssäoppimisen aikana opiskelija syven-

tää osaamistaan rakennusten energiasuunnitte-

lusta ja energiatehokkuuden parantamisesta.  

TYÖSSÄOPPIMINEN ON 80 PÄIVÄÄ 

Merkittävä osa koulutuksesta toteutuu työssäop-

pimisen kautta yrityksessä. Työssäoppimisen aika-

na, 23.4.-17.9.2019 opiskelija toteuttaa yritysläh-

töisen kehittämis- tai suunnittelutyön, jonka ta-

voitteena voi olla esim. 

 Rakennuksen rakenteiden tarkastelu ja 

energiatehokkuuden kartoitus 

 Kiinteistön LVISA-järjestelmän nykytilan 

kartoitus ja arviointi 

 Kiinteistön energiakulutuksen ja tilojen 

käyttöasteen tarkastelu 

 Lämmitysjärjestelmien vaihtoehtojen ver-

tailu ja investointien kustannusten arviointi 

 Yrityksen toiminnan ohjeistaminen, kehittä-

minen tai tehostaminen 
 
Yritys määrittelee HAMKin edustajan kanssa sisäl-
lön ja tavoitteen työssäoppimiselle ja kehittämis-
työlle. Koulutuksen lähipäivien aikana HAMK seu-
raa työssäoppimista ja sovittujen tavoitteiden  
saavuttamista. 

 

 

MITEN YRITYS HYÖTYY? 

 Mahdollisuus rekrytoida osaavaa avaintyö-

voimaa kustannustehokkaasti 

 Päivittää tietoutta rakennusten energiate-

hokkuuden alueella 

 Saavuttaa mitattavia tuloksia kehittämis- tai 

suunnitteluprojektin avulla 

KUSTANNUKSET 

Yrityksen maksuosuus 1 000 € + alv 24 % / opiske-

lija / kehittämistyö. Tämä on osa koulutuksen ra-

hoitusta. Koulutuksen aikana työssäoppija on 

HAMKin opiskelija, eikä ole työsuhteessa yrityk-

seen. 

OPISKELIJOIDEN TAUSTAT 

Tarjoamme yrityksille osaajia energia-, sähkö-, 

automaatio-, talo-, rakennus-, ympäristö-, biotuo-

te- ja prosessi-, kemian- sekä tietotekniikan aloil-

ta. Opiskelijat ovat tekniikan alan alemman tai 

ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. 

LISÄTIETOJA 

HAMK Työelämäpalvelut, Marja Savolainen                                                               

puh. 040 749 3818, marja.savolainen@hamk.fi 

 

  



Koulutuksen rakenne ja sisältö 

KOULUTUKSEN RAKENNE 

 33 lähiopetuspäivää 

 7 etäopetuspäivää 

 80 työssäoppimispäivää 

 5 lomapäivää 

 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ 

1. Tulevaisuuden energialiiketoiminta 

 Energiatehokkuutta ohjaavat säädökset ja 

suunnitteluohjeet 

 Toimintaympäristön muutokset ja kehitys 

energialiiketoiminnassa 

 

2. Energiantuotantomuodot 

 Uusiutuvan energian tuotanto- ja varas-

tointimahdollisuudet rakennuksessa 

 Erilaisten energiantuotantojärjestelmien 

peruskomponentit ja mitoitusperiaatteet 

 Erilaisten uusiutuvan energiantuotantota-

pojen integrointimahdollisuudet 

 

3. Rakennusfysiikka, rakenne- ja LVI-tekniikka 

osa 1. Rakennusfysiikka 

 Keskeiset rakennusfysikaaliset käsitteet ja 

määritelmät 

 Rakennusten lämmön ja kosteuden siirty-

mismekanismit 

 Energiansäästömahdollisuudet 

 

osa 2. Rakennetekniikka 

 Eri aikakausien yleisimmät rakenneratkai-

sut ja riskit ja vaihtoehtoiset korjaustavat 

 Kartoitukset ja tutkimukset energiatehok-

kuuden parantamiseksi 

 Rakenteiden energiatehokkuutta paranta-

vat hyvät toteutustavat 

 

osa 3. Rakennusten LVI-järjestelmät 

 Ilmanvaihdon merkitys, tehtävä ja toimin-

taperiaatteet 

 Lämmitysjärjestelmän mitoitus- ja säätöpe-

rusteet, järjestelmän rakenne ja toiminta-

periaatteet 

 Ilmamäärien, ilmanvaihtuvuuden mittaus ja 

paine-erot eri rakennusosien välillä 

 Rakennusten tiiviyden tutkimusmenetel-

mät 

 

 

 

 

4. Sähköasennukset ja älykkäät ohjausjärjestel-

mät 

 Kiinteistöautomaatio ja ohjausjärjestelmät 

 Tiedonsiirtoteknologiat 

 Yleisimmät anturit ja toimilaitteet 

 Automaation tarjoamat mahdollisuudet 

etäkäyttöön sekä energiakulutuksen opti-

mointiin  

 

5. Rakennuksen energiahankkeen toteutuksen 

hallinta 

 Energiajärjestelmän hankintaprosessi 

 Hankkeen osapuolet ja roolit 

 Sopimustekniikka ja hankintojen kilpailutus 

 Hankkeen aikataulutus ja kustannusten ar-

viointi 

 

6. Energiasuunnittelu pientalossa ja -

tuotantotilassa 

 Simuloinnin hyödyntäminen energiatehok-

kaiden ratkaisujen suunnittelussa  

 Energiasuunnitelman laatiminen 

 Energiatodistuksen laadinta 

 Tekninen mitoitus 

 

Koulutukseen sisältyy rakennuksen teknisiin tie-

toihin ja piirustuksiin tutustumista, kohdekäyntejä 

ja kohteessa tehtäviä mittauksia. Näiden pohjalta 

laaditaan hankesuunnitelma, simuloidaan ratkai-

suja sekä tehdään energiasuunnitelma rakennuk-

seen. 

 

7. Työssäoppiminen ja työssäoppimispaikoille 

toteuttavan kehittämis- tai suunnitteluprojekti 

 

8. Oman osaamisen kehittäminen ja työelämä-

valmiudet 

 Ydinosaaminen ja työnhakutaidot 

 Toimintatyylit ja työyhteisötaidot 

 Viestintä- ja vuorovaikutustaidot 

 Työssäoppiminen 

 Työhyvinvointi ja työkunnon ylläpitäminen 

 Työturvallisuuskortti -koulutus  

  


