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Kuntarakennuttaja RAP ja
Kuntarakennuttaja Infra-RAP
Pätevöittävä RAP-ohjelma uudis-, korjaus ja infrarakennuttajille 2017–2018

Sisältö 

Valmennus on monipuolista ja korkealuokkaista raken-
nuttajakoulutusta, joka soveltuu kaikille rakennuttami-
sen ammattilaisille tai ammattilaisiksi aikoville.

Uutuutena kurssissa on näkökulma, joka avaa kaupun-
gin/kunnan tapaa ja prosesseja toimia rakennushank-
keissa olitpa sitten yksityisen sektorin toimija, kuten 
tilaaja, rakennuttajakonsultti tai urakoitsija tai kaupun-
gin oma toimija.

Ohjelmassa käsitellään rinnakkain uudis-, korjausraken-
nuttaminen ja infrakennuttaminen. 

Ohjelma ja aikataulu esitteen kääntöpuolella.

Kohderyhmä 

Valmennus on suunnattu yksityisen ja julkisen sektorin 
tilaajille, rakennuttajakonsulteille ja urakoitsijoille, jotka 
haluavat vahvistaa rakennuttamisen taitojaan sekä 
uudis- että korjausrakennuttamisessa. 

Hinta ja ilmoittautuminen

Valmennuksen hinta on 3450 euroa + alv 24 %.

Ilmoittautuminen koulutusohjelmaan 20.10.2017 
mennessä ilmoittautumislinkistä.

Ohjausryhmä

Koulutusohjelman suunnittelua ohjaa alan asiantuntijoista 
muodostuva ohjausryhmä:

Yksikönjohtaja Ville Alatyppö, Helsinki & SKTY
Johtaja Jukka Forsman, HKR-Rakennuttaja
Kiinteistöpäällikkö Sari Hilden, 
Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, tilakeskus
Professori emeritus Juhani Kiiras,
Insinööritoimisto Juhani Kiiras Oy
Kiinteistösijoituspäällikkö Hannu Keinänen,
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Etera
Toimitusjohtaja Jyrki Keinänen, A-Insinöörit Oy
Toiminnanjohtaja Petri Koivula, 
Suomen Kuntatekniikan yhdistys ry
Johtaja Mikko Leppänen, Ramboll Finland Oy 
Johtava asiantuntija Heikki Lonka, ISS Proko/SKTY
Rakennuttajapäällikkö Leena Pirttilä, Lahden kaupunki
Projektinjohtaja Maija-Liisa Rantala, Ramboll Finland Oy
DI, partner Jani Saarinen, Vison Alliance Partners Oy
Professori Arto Saari, Tampereen teknillinen yliopisto
Ohjausryhmän puheenjohtaja Olavi Tikka
Toimialajohtaja Jouko Turto, Turun kaupunki, Kiinteistölaitos 
Hallituksen puheenjohtaja, DI Anne Valkonen, Via Blanca Oy
Rakennusneuvos Matti Vatilo, ympäristöministeriö
Toimitusjohtaja Pirjo Honkaniemi, 3L Education Oy 

Lisätietoja

Pirjo Honkaniemi, toimitusjohtaja, 3L Education Oy
puh. 0500 703 884, pirjo.honkaniemi@3leducation.net

Yhteistyössä 
Suomen Kuntatekniikan yhdistys

https://docs.google.com/forms/d/1qpHyoOUnxJbExocANXfbhu69W1eLLUOT2ydIM-atZt4/viewform?c=0&w=1


Ohjelma

Moduuli 1: 26.–27.10.2017
Rakennuttamisen toimintaympäristön haasteet ja tavoitteet julkisella ja yksityisellä sektorilla
Maankäyttö- ja rakennuslaki ja uusimmat muutokset

•  Viranomaisten rooli uudis- ja korjausrakennuttamisessa ja infrahankkeessa
•  Suomen kilpailulainsäädäntö, tilaajavastuulaki, julkiset hankinnat 
•  Tilaajan tiedonantovelvollisuus 
•  Harmaa talous ja rakennuttaminen 
•  Muuttuvat toimintamallit ja markkinat 
•  Caset: julkisen ja yksityisen sektorin haasteet ja prosessit rakennuttamisessa 
•  Rakentamisen laatu 
•  Rakennushankkeen talous 

Moduuli 2: 16.–17.11.2017
Asiakas- ja käyttäjälähtöisyys rakennuttamisessa, suunnittelun hankinta ja ohjaus

•  Asiakas- ja käyttäjälähtöisyys rakennuttamisessa 
•  Rakennushanke työympäristönä – uudet työn tekemisen tavat ja teknologia erilaisissa rakennushankkeissa 
 (Big room, Knot Working) 
•  Yhteistyön ja oikean viestinnän rakentaminen uuteen projektiin  
•  Hankesuunnittelu  
•  Suunnittelun hankinta ja ohjaus uudis- ja korjaushankkeessa
•  Suunnittelun hankinta ja ohjaus infrahankkeessa 
•  Talotekniikan suunnittelun hankinta – uudis- ja korjaushanke 
•  BIM suunnittelussa ja rakentamisessa  
•  Uudet energiamuodot, infran erityiskysymyksiä, riskien hallinta infrahankkeessa

Moduuli 3: 11.–12.12.2017 
Terveellinen ja turvallinen sisäilma, puhtauden hallinta, erilaiset toteutusmuodot ja 
toteutusmuodon valinta, sopimusjohtaminen

•  Terveellinen, turvallinen sisäilma – laadukas kunnossapito 
•  Puhtauden hallinta rakennusprojektissa 
•  Infrarakenteiden laatuongelmat
•  Rakentamisen fysiikkaa, kosteus- ja homevaurioiden estäminen uudisrakennuttamisessa 
•  Mitä rakennuttajan tulee tietää kosteus- ja homevaurioiden korjaamisesta – case-esimerkkejä 
•  Toteutusmuodot ja urakkamuodon valinta erilaisissa rakennushankkeissa 
•  Tilaajan vastuut työturvallisuudessa 
•  Ihmisten ja tiimien yhteistyö 
•  Rakennusprojekti ja yhteistyön haasteet 
•  Vaikuttamisen psykologiaa

Moduuli 4: 8.–9.2.2018
Sopimusjohtaminen, valvonta, ihmisten johtaminen

•  Hankkeen valvonta, sopimusjohtaminen, KSE, ja YSE, rakennushankkeen eri osapuolten vastuut ja työnjako  
•  Ihmisten ja tiimien yhteistyö 
•  Rakennusprojekti ja yhteistyön haasteet 
•  Vaikuttamisen psykologiaa

Moduuli 5: 7.–8.3.2018 
Rakennushankkeen vastaanotto ja käyttöönotto, ylläpidon järjestäminen, riskien hallinta 
rakennuttamisessa, digitalisaatio ja rakentaminen 

•  Rakennushankkeen vastaanotto ja taloudellinen loppuselvitys;  uudis- ja korjaushanke ja infrahanke –
    eri osapuolten tehtävät ja vastuut 
•  Talotekninen vastaanotto
•  Työmaakäynti    
•  Elinkaarilähtöinen rakennuttaminen – rakennuttamisesta käyttäjän opastukseen ja ylläpitoon 
•  Teknologia, talous, digitalisaatio ja rakentaminen

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Kuntarakennuttaja RAP ja 
Kuntarakennuttaja Infra-RAP


