Kiinteistöalan Koulutussäätiö on perustettu vuonna 1989 ja sen tavoitteena on edistää kiinteistö- ja
rakennusalan yritysten, yhteisöjen ja ammattilaisten menestystä ja arvostusta.
Kiinteistöalan Koulutussäätiö jakaa stipendejä
Kiinteistöalan Koulutussäätiö jakoi vuoden 2011 syyskuussa 13 stipendiä sekä neljä
kannustusstipendiä maisteri- tai alan ylempään AMK-tutkintoon liittyviin valmiisiin tai valmistuviin
opinnäytetöihin. Jaettavien stipendien yhteissumma on 12 000 euroa.
Stipendin myöntämisen kriteereinä olivat:
1) tutkimusaiheen liittyminen kiinteistö- ja rakentamisalaan
2) työn ajankohtaisuus, uutta ajattelua avaava näkökulma sekä tutkimuksellinen ote.
Stipendien saajat:
KTK Johannes Brunila

Rakennustoiminnan käännetyn arvonlisäveron vaikutus
alan kannattavuuteen,
stipendi 500 euroa

TkK Lasse Forsman

Arvovirtojen johtaminen kiinteistöliiketoiminnassa,
stipendi 1 000 euroa

TkK Vuokko Heiskanen

Rakennusperinnön taloudellinen arviointi – historia osana
kiinteistön arvoa,
stipendi 800 euroa

BBA Pirjo Ketonen

How and why communication in property management
projects in commercial properties tend to fail?,
kannustusstipendi 500 euroa

TkK Veli-Matti Kunnari

Entisen Pellon koulun käyttötarkoituksen muutos- ja
korjaussuunnitelma,
kannustusstipendi 500 euroa

TkK Arto Köliö

Betonilähiöiden julkisivujen tekninen korjaustarve,
stipendi 1 000 euroa

TkK, kauppat. yo Kauri Melakari

Asuntovuokrien alueellinen ennustemalli,
stipendi 800 euroa

TkK Anssi Mönkkönen

Lainelautailuhalli Oulun Nallikariin,
stipendi 500 euroa

Arkkitehti Milla Nummikoski

Telakkaranta – Kulttuurisatama Helsingin Hietalahteen,
kannustusstipendi 300 euroa

TkK Jan Olin

Improving value generation in real estate business through
virtuality,
stipendi 500 euroa

DI Esa Pentikäinen

Valtion liikennealueille muodostuvan rakennusoikeuden
arvo rakentamiskäytössä,
kannustusstipendi 500 euroa

DI Eetu Ristaniemi

Added value of corporate real estate management in
industrial premises,
stipendi 1 000 euroa

Arkkitehti Hilla Rudanko

Kaupunki & aika. Urbaanin teollisuuskesannon ajallinen
kaupunkisuunnittelu. Case Satamaportti, Kotka,
stipendi 500 euroa

Luonnontiet. kand. Satu Taskinen

Kotka-Haminan seutukunnan yhteisen maankäytön
tietokannan mahdollisuudet, hyödyt ja haasteet,
stipendi 800 euroa

TkK Olli-Pekka Toivari

Kosteudenhallinnan ja sääsuojauksen taloudellinen
tarkastelu,
stipendi 800 euroa

Tradenomi Juha Uppa

Ympäristösertifikaatit kauppakeskusten vastuullisuuden
ilmentyminä ja maineen rakentajina,
stipendi 800 euroa

DI Jussi Vimpari

Impact of sustainability business innovations on market
capitalizations of companies operating in the built
environment sector,
stipendi 1 200 euroa

Lisätietoja antavat:
Säätiön asiamies, toimitusjohtaja Keijo Kaivanto, p. (09) 3509 2928 tai 0400 432 598
Hallintosuunnittelija Kirsi Sirola p. (09) 3509 2963 tai 0400 306 127

