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Sisältö ja tavoite
Korjaushankkeen rakennuttaminen (RAP) -koulutusohjelman 
tavoitteena on antaa osallistujille perustaidot korjaushankkeen 
rakennuttajan/tilaajan tehtäviin.

Koulutusohjelman tavoitteena on kasvattaa uusi sukupolvi ra-
kennuttajia, jotka pystyvät taitavalla ja taloudellisella korjausra-
kennuttamisella huomattavasti pidentämään rakennuskannan 
käyttöikää sekä tarjoamaan asiakkaille terveellisen työ- ja asui-
nympäristön.

Kohderyhmä
Koulutusohjelma soveltuu kaikille rakennus- ja kiinteistöalan eri 
osapuolille sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Erityisesti sii-
tä on hyötyä rakennuttajapäälliköille, rakennuttajainsinööreille, 
projektipäälliköille, projekti-insinööreille, urakoitsijoille, suun-
nittelijoille, arkkitehdeille ja talotekniikka-asiantuntijoille. 

Osallistuja saa parhaan hyödyn RAP-koulutuksesta, jos hänellä 
on jo muutama vuosi rakennuttajakokemusta.

RAP-pätevöityminen ja -tentti
Koulutusohjelma on FISEn hyväksymää rakennuttajan pätevyys-
koulutusta, joka antaa teoreettisen pohjan rakennuttajan päte-
vyyttä (RAP) hakeville. Rakennuttajan pätevyysvaatimusten mu-
kaan (www.fise.fi) rakennuttajapätevyyden omaavalla henkilöllä 
tulee olla riittävä rakennusalan ammattitaito, hänen tulee hallita 
rakennuttamiseen liittyviä tehtäviä ja osa-alueita ja osata soveltaa 
niitä käytännön tilanteissa.
Rakennuttajalla tulee olla mm. seuraavia tietoja ja taitoja:
• eri osapuolten tehtävien yhteensovitus
• neuvottelutaito
• sopimusten laadinta
• kustannushallinnan ja suunnittelunohjauksen perusteet
• rakentamista säätelevät lait, määräykset ja ohjeet

• hankkeen riskienhallinta, keskeiset laadunhallintamenettelyt
• vastaanotto- ja käyttöönottomenettelyt
• turvallisuuskoordinaattorin tehtävät
• projekti- ja kiinteistötiedon hallinta

Koulutusohjelmaan voi osallistua, vaikka ei aikoisikaan hakea 
RAP-pätevyyttä. Valtakunnallinen RAP-tentti ei kuulu koulutus-
ohjelman opintosuoritteisiin. RAP-pätevyys anotaan erikseen FI-
SEstä.

Toteutus
Koulutusohjelma toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Ohjelma 
koostuu 10 lähiopetuspäivästä ja etäopiskelusta. Ohjelman luen-
noijina toimivat rakennuttamisen parhaat asiantuntijat niin yri-
tyksistä kuin korkeakouluista. Etäopiskeluna osanottajat tekevät 
moduuleiden välillä oppimistehtäviä.

Ohjausryhmä
Projektipäällikkö Mika Heimala, Helsingin kaupunki
Toimitusjohtaja Matti Kruus, Indepro Oy
Tekninen johtaja Mikko Somersalmi, RAKLI ry 
Rakennuttamisjohtaja Anssi Ticklen, 
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Liiketoimintajohtaja Anu Karvonen, Kiinko
Koulutuspäällikkö Anne Pitkänen, Kiinko

Lähiopetuspäivien teemat

Moduuli 1: 9.–10.10.2018
Toimintaympäristö, korjausrakentamisen  

viranomaisohjaus, lainsäädäntö, julkiset hankinnat
• Muuttuva toimintaympäristö, markkinat ja trendit
• Rakentamisen viranomaisohjaus – laatu, turvallisuus, ekologi-

suus, korjausrakennuttamisen energiamääräykset
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• Rakennuttajan tehtävät – HJR18-tehtäväluettelo
• Rakentamisilmoituksien tiedonantovelvollisuus
• Julkiset hankinnat, tilaajavastuulaki, kilpailulainsäädäntö

Moduuli 2: 22.–23.11.2018
Toteutusmuodot, riskienhallinta, asiakaslähtöisyys, korjaus-

hankkeen talouden hallinta, aikataulujen hallinta

• Korjausrakennuttamisen toteutusmuodot
• Riskit eri urakkamuodoissa
• Hankkeen toteuttajan valinnat ja työkalut
• Asiakaslähtöisyys ja laadunhallinta korjausrakennuttamisessa
• Korjaushankkeen ohjelmointi, elinkaaren hallinta
• Korjaushankkeen talouden hallinta: elinkaari, energia
• Korjaushankkeen aikataulun hallinta

Moduuli 3: 9.–10.1.2019
Suunnitteluttaminen, tilaajan ja suunnittelijan vastuut, 

KSE, talotekniikka, viestintä

• Suunnittelupalvelujen hankinta –prosessi, laatu, sopimukset
• Tilaajan ja suunnittelijan tehtävät, vastuut ja velvoitteet
• Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot (KSE)
• Muuntojoustavasta suunnittelusta tietomallinnukseen
• Pääsuunnittelijan rooli ja vastuut
• Talotekniikka korjaushankkeessa
• Viestintä korjaushankkeessa 

Moduuli 4: 13.–14.2.2019
Urakkaohjelma, tilaajan ja urakoitsijan vastuut, YSE, 

yhteistyö ja vuorovaikutus projekteissa ja organisaati-

oissa, rakennusfysiikkaa

• Urakkaohjelma sopimusjohtamisen välineenä
• Kustannusten valvonta
• Tilaajan ja urakoitsijan tehtävät, vastuut ja velvoitteet
• YSE
• Tiimin rakentaminen ja tiimissä toimiminen, toimintatyylit
• Ristiriitatilanteiden hallinta
• Kosteusvaurioiden korjaaminen
• Hyvä sisäilma

Moduuli 5: 12.–13.3.2019
Valvonta, hankkeen vastaan- ja käyttöönotto,  

työturvallisuus ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät

• Case-esimerkkejä korjaushankkeista
• Tilaajan vastuulla oleva valvonta
• Hankkeen vastaanotto, taloudellinen loppuselvitys
• Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät ja vastuut

• Työmaatoiminnan erimielisyyksien välttäminen
• Sopimusjuridiikan tehtäväpaja

Vapaaehtoinen opintomatka
Järjestämme vuonna 2019 kaksi ammatillista opintomatkaa 
Eurooppaan. Koulutuksen osallistujalla on mahdollisuus osal-
listua opintomatkalle erillistä korvausta vastaan.

Rakennuttaminen 17.–18.1.2019 
Mahdollisuus osallistua edulliseen hintaan.

Paikka
Lähiopetusjaksot järjestetään Helsingissä. Paikka tarkentuu 
lähempänä ajankohtaa.

Hinta
Koulutusohjelman hinta on 3450 euroa. Hintaan lisätään 
voimassa oleva arvonlisävero. Hinta sisältää opetuksen, sähköiset 
luentomateriaalit ja koulutuspäivien kahvi- ja lounastarjoilut. 
Olemme siirtyneet pääosin paperittomaan koulutukseen. 
Luentomateriaalit ovat saatavilla koulutuksen Optima-sivuilla. 
Mahdolliset matka- ja majoituskulut eivät sisälly koulutusoh-
jelman hintaan.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen koulutusohjelmaan viimeistään 1.10.2018 
koulutuksen verkkosivuilla: www.kiinko.fi/1332021. Osanottajat 
otetaan koulutusohjelmaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Peruutukset
Mahdolliset peruutukset tulee tehdä sähköpostitse viimeistään 
1.10.2018 koulutuksen yhteyshenkilölle. Tarkemmat peruutus-
ehdot ovat koulutuksen verkkosivuilla: www.kiinko.fi/1332021.

Lisätietoja 
Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy

Liiketoimintajohtaja Anu Karvonen
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Kiinko on kiinteistöalan johtava kouluttaja, joka kehittää alan nykyisten ja tulevien 
ammattilaisten osaamista. Muutamme tiedon taidoksi ja toiminnaksi.
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