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Sisältö ja tavoite
Koulutus on FISEn hyväksymä Viherrakennuttajan päte-
vyyden (RAP) viheralan tutkinnon suorittaneiden yhtenä 
vaatimuksena oleva 5 opintopisteen maa- ja georakenta-
misen moduuli.

Viherrakennuttaminen (RAP) -koulutusohjelma
alkaa 1.-2.10.2019, lisätietoja: www.kiinko.fi/1332030.

Kohderyhmä
Viherrakennuttajat, joilla on viheralan tutkinto ja jotka 
tarvitsevat lisäkoulutusta maa- ja georakentamisesta 
pätevyyden hakemista varten.

Koulutus sopii myös kaikille, jotka haluavat syventää 
tai kerrata osaamistaan maa- ja georakentamisesta. 

Toteutus
Koulutusohjelma toteutetaan monimuoto-opiskeluna. 
Ohjelma koostuu viidestä lähiopetuspäivästä ja etäopis-
kelusta. Ohjelman luennoijina toimivat rakennuttamisen 
parhaat asiantuntijat niin yrityksistä kuin korkeakouluis-
ta. Etäopiskeluna osallistujat tekevät oppimistehtäviä.

Valokuva Anu Karvonen



Lähiopetuspäivien ajankohdat ja 

teemat Moduuli 1: 12.11.2019
• hankkeen tavoitteet ja prosessin hallinta
• kokonaisuuden hallinta ja perehtyminen aiheeseen
• maalajiluokitukset ja maalajien tyypilliset

ominaisuudet
• maalajien rakenneominaisuudet
• hydrauliset ominaisuudet, pohjavesi
• routa ja routiminen
• geostaattiset jännitykset
• maanpaine

Moduuli 2: 9.-10.12.2019
• perustamistavat (maanvarainen ja kallionvarainen)
• perustuksen kantokestävyys
• maapohjan muodonmuutokset ja painuminen
• kosteudenhallinta, kuivatus, pohjaveden hallinta
• routasuojaus
• pilaantuneet maat
• kestävä maanrakentaminen – pintamaiden

hyödyntäminen

Moduuli 3: 27.-28.1.2020
• paaluperustukset
• pohjanvahvistusmenetelmät

(stabiloinnit, kevennerakenteet, esirakentaminen jne)
• luiskaukset, tuetut kaivannot, kaivannon vakavuus
• tiivistystyöt
• maa- ja pohjarakenteiden laatuvaatimukset
• laadun- ja riskienhallinta – geotekniset riskit,

työturvallisuusriskit
• työnaikaiset järjestelyt
• pohjatutkimukset, ympäristöselvitykset, infrarakenteet

(perustukset, kaivot maanpaineseinät)
• kansipihat, viherkatot

Paikka
1. - 3. jaksot: Original Sokos Hotel Presidentti, 
Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki.

Hinta
Koulutusohjelman hinta on 1700 euroa. Hinta sisältää 
opetuksen, sähköiset luentomateriaalit ja koulutuspäi-
vien kahvi- ja lounastarjoilut. Hintoihin lisätään voimas-
sa oleva arvonlisävero.

Olemme siirtyneet pääosin paperittomaan koulutuk-
seen. Luentomateriaalit ovat saatavilla koulutuksen 
verkkosivuilla. Mahdolliset matka- ja majoituskulut eivät 
sisälly koulutusohjelman hintaan.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen koulutusohjelmaan viimeistään 
31.10.2019 osoitteessa www.kiinko.fi/1132024. 
Osanottajat otetaan koulutusohjelmaan ilmoittautumis-
järjestyksessä.

Peruutukset
Mahdollinen peruutus tulee tehdä sähköpostiviestillä vii-
meistään 31.10.2019 minna.pelli@kiinko.fi. 
Myöhemmistä peruutuksista veloitamme 
järjestelykuluina 50 % kurssin normaalista 
osallistumismaksusta. Mikäli henkilö jää saapumatta 
tilaisuuteen ilmoittamatta peruutuksesta, veloitamme 
osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Myönnetty 
osallistumisoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä voida 
siirtää toiselle henkilölle.

Lisätietoja
Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy
Liiketoimintajohtaja Anu Karvonen puh. 040 824 5989, 
anu.karvonen@kiinko.fi 
Koulutuskoordinaattori Minna Pelli puh. 0400 663 275, 
minna.pelli@kiinko.fi

Muutokset mahdollisia.

Kiinteistöalan Koulutuskeskus, Malmin asematie 6, 00700 Helsinki 
puh. 09 3509 290, www.kiinko.fi

Kiinko on kiinteistö- ja rakennusalan johtava kouluttaja, joka kehittää alan nykyisten ja 
tulevien ammattilaisten osaamista. Muutamme tiedon taidoksi ja toiminnaksi. 

Tutustu koulutuksiin ja seminaareihin: www.kiinko.fi/rakennuttaminen




