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Talotekniikan perusvalvojan koulutus TATE

23.9. - 26.11.2019  Kiinko, Helsinki 1532003

Koulutuksen tavoite
Talotekniikan perusvalvojan koulutuksen tavoitteena on luoda ja parantaa osallistujien osaamista
taloteknisen valvonnan kaikilla osa-alueilla. Asiantunteva valvova on keskeisessä asemassa, kun
varmistetaan taloteknisten järjestelmien toimivuus tavoiteltujen hyötyjen saavuttaminen.  Koulutus
kehittää eri valvontatehtäviä hoitavien asiantuntijoiden kokonaisnäkemystä, yhteistoimintakykyä ja
kykyä tunnistaa puutteita ja virheitä rakentamisvaiheen aikana. Koulutus antaa
kokonaisnäkemyksen taloteknisen valvonnan suorittamisesta.

Perusvalvoja ymmärtää talotekniikkarakentamisen kokonaisuuden ja kykenee hoitamaan
normaalin rakentamisen TATE-yleisvalvonnan ja talotekniikan käyttöönoton.  Koulutuksen ja tentin
(Talotekniikan perusvalvoja TATE, FISE -tentti) hyväksytty suoritus muodostavat osan TATE-
perusvalvojan pätevyysvaatimuksista.  Huom! Koulutus on hyödyllinen kaikille talotekniikan tilaajille
ja toimittajille, vaikka pätevyyden hakeminen edellyttää alan teknikko- tai insinööritutkintoa ja
riittävää valvontakokemusta (vaatimukset ks. www.fise.fi)

Koulutusohjelman rakenne ja työskentelytavat
Lähiopetusta on yhteensä kuusi päivää, kolme kahden päivän jaksoa.  Lisäksi opiskelijat
suorittavat useita esseetyyppisiä oppimistehtäviä.

23.9.2019 alkavan koulutuksen hyväksytysti suorittaneilla on mahdollisuus osallistua Talotekniikan
perusvalvojan tenttiin veloituksetta 19.12.2019.

Otteita sisällöstä
Talotekniikan perusvalvojan koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aihekokonaisuuksia

∂ Taloteknisten valvontatyön haasteet ja tavoitteet
∂ Taloteknisten kokonaisuuksien, sisällön ja aikataulun hallinta osana rakennusprojektia
∂ Taloteknisen valvonnan toimivuuden varmistaminen
∂ Rakentamisen sopimusoikeutta
∂ Projektitoiminta ja laatutekniikoiden soveltaminen TATE-valvonnassa
∂ Valvontasuunnitelman sisältö ja laadinta
∂ TATE-valvonnan yhteys viranomaisvalvontaan
∂ Hankkeen aloituskokous ja muu yhteistoiminta
∂ Asennustapatarkastukset
∂ Dokumentointi ja tiedonhallinta
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∂ Huoltokirjakoordinaattori, huoltokirjan tuottaminen
∂ Vastaanotto, takuuajan toimenpiteet
∂ Sähkö-, automaatio- ja telejärjestelmien toteutuksen ja aikataulun suunnittelu
∂ Sähkö- ja telealan säännökset, turvallisuus ja valvonnan keskeisiä kohtia
∂ Tekniset mittaukset, toiminnallisuuden toteaminen
∂ Taloteknisten järjestelmien testaus ja toiminnan viimeistely, takuuaikainen toiminnan

seuraaminen

Osallistumismaksu
Talotekniikan perusvalvojan koulutuksen osallistumismaksu on 3.220 euroa ( + voimassa oleva
arvonlisävero)  Hinta sisältää opetuksen, sähköiset luentoaineistot sekä lounas- ja kahvitarjoilut
lähiopetuspäivinä.

Aika ja paikka
1. lähijakso 23.-24.9.2019,  2. lähijakso 23.-24.10.2019 ja 3. lähijakso 25.-26.11.2019.
Kiinko, Malmin asematie 6, 00700 Helsinki, vaihde puh. 09 3509 2920

Hakeminen koulutukseen
Hakuaika päättyy 4.9.2019 mennessä. Koulutuspaikat täytetään hakemusten
saapumisjärjestyksessä. Opiskelijat voidaan vahvistaa ryhmän täytyttyä, vaikka hakuaikaa olisi
vielä jäljellä.

Peruutukset
Mahdollinen osallistumisen peruutus tulee tehdä sähköpostiviestillä viimeistään 4.9.2019
osoitteeseen mailto:marianne.vuorenmaa@kiinko.fi .    Myöhemmistä peruutuksista veloitamme
järjestelykuluina 50 % koulutuksen osallistumismaksusta. Mikäli henkilö jää saapumatta
koulutukseen ilmoittamatta peruutuksesta, veloitamme osallistumismaksun kokonaisuudessaan.

Lisätietoja
Koulutuspäällikkö Jarkko Mahkonen Koulutuskoordinaattori Marianne Vuorenmaa
puh. 050 544 8561 puh. 040 866 7918
jarkko.mahkonen@kiinko.fi marianne.vuorenmaa@kiinko.fi

Ilmoittautuminen
http://www.kiinko.fi/1532003


