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Elinympäristömme toimivuuden, turvallisuuden ja terveellisyyden taustalla on
kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisten osaaminen. Rakennusalan koulutus on
ollut muutoksessa ja korkeakoulujen profiloituminen on johtanut opetustarjonnan
kapenemiseen. Perustutkinnot antavat kattavan perusosaamisen ja hyvän pohjan
myöhemmälle osaamisen kehittämiselle, mutta kaikkia alan osaamistarpeita se
ei pysty täyttämään. Erityisesti korjausrakentamisen merkitys on kasvanut vuosi
vuodelta. Ennakoivan ylläpidon laiminlyönti kiinteistökannassa näkyy kasvaneena
korjausvelkana, jonka seurauksena korjausrakentamisen ammattilaisille on ollut
kysyntää. Onnistuneen korjaushankkeen edellytys on ollut asiantuntijoiden
ammattitaito. Tunnistettuun osaamistarpeeseen kehitettiin Korjausrakentamisen
erikoistumiskoulutus, jonka kehitysvaiheita artikkeli kuvaa.
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akennus- ja kiinteistöalalla on suuri
määrä asiantuntijoita, joiden on vastattava jatkuvasti muuttuviin osaamistarpeisiin. Tämän vuoksi erikoistumiskoulutuksille on paikkansa korkeakoulujärjestelmässä. Erikoistumiskoulutus on uusi
aikuiskoulutusmuoto korkeakoulututkinnon suorittaneille tai vastaavan osaamisen
muilla tavoin hankkineille. Erikoistumiskoulutus tarjoaa joustavan mahdollisuuden
kehittää osaamista ajankohtaisilla ja työ- ja
elinkeinoelämän kannalta keskeisillä asiantuntija-alueilla. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoitti erityisavustuksena vuosina
2015–2016 erikoistumiskoulutusten kehittämishankkeita, joiden tavoitteena oli haastaa
korkeakoulut ja elinkeinoelämä yhteistyössä
pohtimaan työn muutosta ja ennakoimaan
osaamistarpeita. Kehittämistyön keskiössä
olivat uusien erikoistumiskoulutusten sisältöjen suunnittelu vastaamaan työelämän
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ja korkeakoulujen yhdessä määrittämiä
osaamistarpeita. Rakennusalan erikoistumiskoulutusten kehittämistä toteutettiin
yhteistyössä 12 ammattikorkeakoulun,
kolmen yliopiston sekä rakennusalan elinkeinoelämän edustajien kesken. Elinkeinoelämän edustajat olivat Rakennusteollisuus
(RT), Suomen Rakennusinsinöörien Liitto
(RIL), Suunnittelu ja konsultointiyritykset
(SKIOL) ja Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry. (Kallunki & Seppälä 2016, s. 6;
Keinänen 2017, s. 4–5.)
Erikoistumiskoulutuksen valmistelun
yhteydessä tehtiin keväällä 2016 elinkeinoelämälle suunnattu kyselytutkimus,
jonka tavoitteena oli selvittää nykyisiä
ja tulevia osaamis- ja koulutustarpeita
korjausrakentamisen ja kiinteistönpidon
alueella. Vastauksia saatiin yhteensä 29
kappaletta. Saadut vastaukset kohdentuivat suunnitteluun (28 %), urakointiin (4 %),
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kiinteistön ylläpitoon (10 %), rakennuttamiseen (3 %) sekä muihin toimialoihin
(17 %). Kyselyn mukaan uutta osaamista
tarvittiin mm. sisäilman epäpuhtauksien
ja terveysvaikutuksien ymmärtämiseen,
rakenteiden rakennusfysikaaliseen tarkasteluun, sisäilma- ja kosteusvauriokorjausten suunnitteluun, kosteudenhallintaan,
korjaushankkeiden kustannushallintaan
sekä korjausrakentamisen työmenetelmiin, työn suunnitteluun ja toteutuksen
laadunvarmistukseen. Kyselytutkimuksen tuloksia ja toiveita erikoistumiskoulutuksen toteutustavoista tarkennettiin 14
teemahaastattelulla. Teemahaastattelujen
pohjalta em. koulutustoiveet tarkentuivat ja
niiden pohjalta lähdettiin suunnittelemaan
korjausrakentamisen erikoistumiskoulutusta.

Korjausrakentamisen
erikoistumiskoulutuksen toteutus
verkkopedagogiikkaa hyödyntäen
Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutus
(30 opintopistettä) toteutettiin valtakunnallisesti ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.
Ensimmäiset ryhmät aloittivat syyskuussa 2017 Hämeenlinnassa, Tampereella ja
Turussa. Syyskuussa 2018 aloittivat uudet
ryhmät Hämeenlinnassa, Porissa, Oulussa
ja Turussa. Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutuksen tavoitteena oli lisätä
kaikkien korjaushankkeen osapuolten niin
tilaaja-rakennuttajien kuin suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden keskinäistä yhteistyötä hankkeiden toteutuksessa. Tavoitteena
oli kerryttää yhteistä tietämystä toimivista
suunnitteluratkaisuista ja rakentamisen aikaisista toimintatavoista. Koulutus tarjosi
työkaluja korjausprosessin hallitsemiseen
kokonaisuutena, jotta korjaushankkeen
tulos olisi varmasti terveellinen ja turvallinen.
Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutus koostui viidestä moduulista sekä

40

työelämälähtöisestä projektityöstä, joka
integroitui osallistujan omaan työhön ja
henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutuksen sisällön teemat olivat:
• Korjausrakentamisen suunnittelu 6 op
• Korjausrakentamisen toteutuksen
hallinta 5 op
• Sisäilman epäpuhtaudet ja terveysvaikutukset 3 op
• Rakennusfysiikka korjausrakentamisessa 3 op
• Kosteusvaurio- ja sisäilmaongelmien
korjaus 3 op
• Työelämälähtöinen projektityö 10 op.
Koulutus toteutettiin korkeakoulujen ja
kunkin oppilaitoksen elinkeinoelämän yhteistyökumppaneiden yhteistyönä. Yhteisten lähiopetustapahtumien 17 luennoitsijaa
eri organisaatioista olivat maamme parhaita
asiantuntijoita omalla alallaan kuten Ralf
Lindberg, Miia Pitkäranta, Juhani Pirinen
ja Markku Seuri vain muutamia mainitaksemme. Koulutukseen sisältyvien aiheiden
yhteinen lähiopetus toteutettiin Internetyhteydellä siten, että opiskelijat osallistuivat
lähiopetustapahtumiin kussakin opetusta
järjestävässä oppilaitoksessa. Etänäkin
osallistuvilla opiskelijoilla oli mahdollisuus
esittää kysymyksiä ja kommentteja. Tällä
etäopetusmenetelmällä harjoiteltiin tietämättämme jo tulevaa korona-aikaa varten.
Verkko-opetuksen lisäksi kukin oppilaitos järjesti omalle opiskelijaryhmälleen
paikallisia lähiopetustapahtumia. Lähiopetuksiin sisältyi niin harjoitustehtävien
läpikäyntiä kuin paikallisten yhteistyökumppanien ja asiantuntijoiden luentoja
sekä myös sisäilma- ja kosteusongelmiin
liittyvien tutkimusten tekemistä. Harjoitukset pyrittiin luomaan käytännönläheisiksi ja
niissä käytettiin case-esimerkkeinä lähialueiden kohteita, joissa epäiltiin tai tiedettiin
olevan sisäilmaongelmia. Kohteiksi löytyi
niin kouluja kuin liikuntahalleja.
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Työelämälähtöiset projektityöt
tehostavat korjausrakentamisen
prosesseja
Opintoihin sisältyvä 10 opintopisteen laajuinen työelämälähtöinen projektityö oli
opiskelijan työhön liittyvä kehittämistyö,
joka tavoitteli käytännön toiminnan kehittämistä, ohjeistamista tai tehostamista.
Opiskelijoiden toteuttamista työelämälähtöisistä projektitöistä hioutui timantteja,
joiden avulla tehostettiin korjausrakentamisen prosesseja. Esimerkkeinä tehdyistä projektitöistä Oulun ammattikorkeakoulussa
voidaan mainita opiskelijoiden toteuttamat
projektit Oulun tilakeskuksen hankkeessa,
jossa kehitettiin strategista mallia sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn. Tavoitteena oli tunnistaa kiinteistöjen toimivat
ylläpitokäytännöt ja sähköisen raportoinnin
avulla mahdollistaa, että kaikki kiinteistöjen käyttäjät voivat ilmoittaa sisäilmaongelmaepäilyistään. Toisessa tilakeskuksen
hankkeessa tutkittiin tiivistyskorjaukseen
liittyviä toimintatapoja ja laadittiin ohje,
jolla elinkaarensa päässä olevalle rakennukselle voidaan onnistuneella tiivistyskorjauksella saada jatkoaikaa.
Satakunnan ammattikorkeakoulussa tehtiin projektityönä suunnittelutoimistolle
korjaussuunnittelun ohjeet. Työn tavoitteena oli tehdä selkeä ohjeistus korjausrakentamisen suunnitteluun uusille työntekijöille.
Työssä oli kuvattu suunnitteluprosessi ja
asiakirjapohjat, jotta toimintatapa olisi eri
yksiköissä mahdollisimman yhtenäinen.
Työssä oli annettu myös malliesimerkkejä
suunnitelmista.
Turun ammattikorkeakoulun projektitöissä mm. kirjoitettiin opas onnistuneeseen
salaojakorjaukseen, sisäilmakorjauksen
rakennuttamisohje sekä useita erilaisia
korjaussuunnitelmia. Työ syntyi korjausten
aikaisesta ja sen jälkeen tehtävästä siivouksesta ja sen valvonnasta sekä ennakkoneuvottelujen ideoinnista rakennusvalvonnan
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kanssa koskien korjausrakentamisen suunnittelua.
Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijan projektityö koski koulun kuntotutkimuksessa havaittujen riskien korjaussuunnitelmaa. Projektityön tavoitteena oli
analysoida koulusta tehty kuntotutkimus
ja luoda systemaattinen riskien arvioinnin menettely kuntotutkimuksen tulosten
käsittelyyn. Kiinteistökantaan sisältyvien
riskien pririsointi edesauttaa kunnallisia
sidosryhmiä päätösten teossa suunnaten
rajattuja määrärahoja kriittisiin tehtäviin
ja kohteisiin.

Mitä korjausrakentamisen
erikoistumiskoulutuksella
saavutettiin?
Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutuksessa Hämeenlinnassa, Porissa, Oulussa
ja Turussa vuonna 2017 ja 2018 aloittaneissa
ryhmissä oli yhteensä 71 opiskelijaa. Vuoden 2020 elokuussa 33 opiskelijaa (46,5 %)
oli saanut todistuksen erikoistumiskoulutuksesta. Valitettavan monelta koulutus
jäi osin kesken. Opiskelijoilta saatu palaute
koulutuksesta oli kuitenkin varsin positiivista ja asiantuntijat olivat alansa huippuja. Koulutusryhmistä löytyi rakentamisen
eri aloilla tai tehtävissä työskenteleviä ja
siten myös opiskelijoiden välillä tapahtui
paljon tiedon vaihtoa ja uuden oppimista.
Viimeisintä tietoa korjausrakentamisesta
saatiin tuotua näin osallistujille ja heidän
työnantajilleen. Mutta miksi sitten koulutus
jäi usealta kesken?
Suurimmalla osalla koulutukseen osallistujilla laajahkon projektityön tekeminen
muodostui suurimmaksi esteeksi tai hidasteeksi opintojen loppuun saattamiselle.
Koulutuksen järjestäjien näkemyksen mukaan erityisesti puuttuva yhteys alan pätevyysjärjestelmiin heikensi opiskelijoiden
motivaatiota ja sitoutumista koulutuksen
loppuun suorittamiseen. Rakennusala poh-
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Tämä erikoistumiskoulutus tavoitti
vain murto-osan niistä, jotka työssään
tarvitsevat tietoa korjausrakentamisesta. Esimerkiksi korjausrakentamisen erikoistumiskoulutukseen hakeutuneissa kuntasektorin tilaajapuolen
edustajien osuus oli vähäinen, vaikka
siellä osaamistarvetta varmasti olisi.
Korjausrakentamisen ja ylläpidon hyvien toimintatapojen esittelyä tulee
tämän vuoksi olla vapaasti saatavilla
myös Internet-sivuilla, jotta myös niille, jotka eivät koulutuksiin hakeudu,
olisi oikeaa tietoa saatavilla.
Koulutuksen järjestäminen samanaikaisesti useammassa ammattikorkeakoulussa mahdollisti maamme
kärkirivin asiantuntijoiden käytön,
vaikka osassa oppilaitoksista opiskelijaryhmät olivat melko pieniä. Pelkästään yhden koulun voimavaroin tämä
ei olisi ollut mahdollista. Etäyhteydet
toimivat pääsääntöisesti hyvin, joskin
vuorovaikutus etäyhteydellä ei ollut
Koulutukseen kuului myös opintomatka, joka toteutet- niin hyvää kuin tilanteessa, jossa
tiin lukuvuonna 2017–2018 Tukholmaan. Laivaseminaa- luennoitsija on paikan päällä. Tätä
rissa esiteltiin opiskelijoiden projektitöitä sekä tutustoimintamallia jatkokehittämällä amtuttiin paikalliseen korjausrakentamiseen Rambollin
mattikorkeakoulut pystyvät kuitenkin
isännöimänä.
jatkossakin vastamaan työelämän
muuttuviin koulutustarpeisiin.
jautuu vahvasti lainsäädäntöön sekä erilaisiin henkilöpätevyyksiin ja sertifiointeihin.
Merkittävän osan rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyksistä myöntää
FISE Oy, joka kehittää ja ylläpitää kansallista
pätevyysrekisteriä. Tällä hetkellä Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutukselta
puuttuu yhteys alan pätevyyksiin, eikä sillä
ole myöskään erikoistumiskoulutuksena
virallista tutkintostatusta. Koulutuksen
järjestäjien näkemysten mukaan Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutuksen
sisältöjä ja suorituksia tulisi kehittää siten,
että ne tarjoavat tavan tukea alan pätevyysjärjestelmää.
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