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1) Esittely 

Projektin Output3 oli uusien tai päivitettyjen koulutusohjelmien määrittely kullekin kumppanimaalle.  

Koska jokainen kumppanimaan BIM-opetuksen kurssien taso on toisiinsa nähden erilainen, päätettiin 

työskennellä kolmella erilaisella koulutusohjelmalla: 

Italiassa, Centoform ja Emilia-Romagna Region päättivät työskennellä korkeakoulu opiskelijoille suunnatulla 

koulutusohjelmalla. 

Tämän valinnan syy liittyi ennen kaikkea päätökseen tutkinnosta (Bim4Placement projektin Output2), joka 

liittyy uuteen BIM:in liittyvän Emilia-Romagnan ammattipätevyystestiin (SRQ - 

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/qualifiche/schede).  

Toiseksi, Emilia-Romagna Regionin ja Centoformin etujen mukaista oli toteuttaa uusi moduuli ITS-alueelle, 

johon  Emilia-Romagna tuottaa ainoana ITS-kursseja rakentamiseen  ITS Territory-Energy-Construction (TEC) 

Säätiön, jossa Centoform on perustajajäsen, suosituksen mukaan.  

Näiden tavoitteiden osalta Centoform ja Emilia-Romagna Region päättivät määritellä ammatillisen 

jatkokoulutuksen koulutusohjelman (EQF 5). 

Tuloksena on 500 tunnin koulutusohjelma (302 tuntia luentoja ja avustettu projektityö, ja 188 tuntia 

työharjoittelua yrityksessä). Centoform hyväksyy tämän ohjelman uuden alueellisen tutkintoon liittyvien 

kurssien (EQF 5) toteuttamisessa, ja ITS TEC-Säätiö hyväksyy myös uuden moduulin toteuttamisen BIM-

järjestelmässä ylempi teknikko rakennusten energiatehokkus ja ylimmän teknikon innovaatio ja kotien laatu 

kursseja (EQF 5) varten.  

ITS-kurssin kesto on 2000 tuntia ja BIM-moduuli tulee olemaan osa koko ohjelmaa, joka yhdistää kaikki muut 

moduulit käytännön kokemuksella rakennuksen uudistamisella BIM:llä. 

 

Norjassa, Stavangerin yliopisto päätti toteuttaa lyhyemmän kurssin, joka liittyy yliopiston Rakennushallinto-

kurssin päivittämisen, ja esitteli siinä BIM:ä. 

Tuloksena on 145 tuntia (20 tuntia luentoja ja 125 tuntia harjoituksia ja projektityötä) koskeva 

koulutusohjelma, joka on suunnattu yliopisto-opiskelijoille (EQF 6). 

Koulutusohjelmassa on tärkeä yhteys rakentamiseen sovellettuun Lean-lähestymistapaan. 

Kurssi on osa Stavangerin yliopiston “Rakennushallinto”-kurssia. 

Suomessa Oulun yliopisto, päätti työskennellä kehittämällä Infra-BIM:n liittyvää työpajaa, joka on suunnattu 

ammatillisia opiskelijoille, ammattikorkeakoulu opiskelijoille, yliopisto opiskelijoille sekä ammattilaisille, 

Tuloksena on 30 tunnin Ouluzone työpaja-ohjelma (9 tuntia luentoja, 19 tuntia työpaja toimintaa ja 2 tuntia 

palautetta), joka toteutettiin viiden päivän aikana. 

 



Erityisesti Ouluzone työpajan aikana osallistujat voivat harjoitella käytännössä mitä ovat oppineet 

teoreettisen opetuksen ja normaalien harjoitusten aikana. 

Osallistujat saavat kokemuksen infra-BIM:n todellisesta käytöstä rakennustyömaalla, jakamalla työt ryhmiin, 

joilla on erilaiset roolit rakentamisessa.  

Tässä raportissa on yhteenveto eri koulutusohjelmista kaikilla kumppanien kielillä (englanti, italia, suomi, 
norja). 
 
Jokaiselle koulutusohjelmaa varten kumppanit ovat käyttäneet yhteistä kieltä, yksilöivät kohderyhmä, EQF-
taso, kesto, tavoitteet, menetelmät, kehittävät taidot, moduulit sisältöineen ja kestoineen. 
 
Lisätietoa (raportit ja muut materiaalit) on saatavana liitteenä. 
 

  



 

2) ITALIAN KOULUTUSOHJELMA KURSSILLE JA ALUEELLINEN TUTKINTO “BIM 

MALLINNUS TEKNIKKO” 

 

 

 
 

 

 

Kohde opiskelijat: lukion jälkeinen koulutus 

EQF taso:  5 

Kurssin kesto: 500h 

 302 h luokka aktiviteettejä 

 188 h vaihe suunnittelu ja rakentamisyrityksessä 
 

Huomio: Jos ohjelma viittaa alueelliseen pätevyyteen, on lisättävä 16 tuntia työturvallisuus luentoa 

”Työturvallisuus”-moduuliin. Tässä tapauksessa vaihe on 172 tuntia. 

 

KOULUTUSOHJELMA 

Tavoitteet ja projektin kuvaus 

Rakennusalan vahva digitalisoituminen edellyttää perusteellista päivitystä teknisissä taidoissa, johtuen 

vaatimuksista EU:n julkisia hankintoja koskevan direktiivin  (EUPDD – European Public Procurement Directive) 

mukaisista uusista kansallisista hankintasäännöistä. 

Vaikka BIM:iä voidaan pitää tietokoneavusteisen suunnittelun (CAD) työkalujen luonnollisena kehityksenä, 

on tarpeen selventää, miten tätä muutosta ei voida vähentää pelkästään teknologiseen näkökulmaan. Itse 

asiassa BIM on laadullisesti erilainen kuin CAD, koska se ei ole vain staattinen graafinen kuvaus rakennuksesta 

vaan sen dynaaminen objektipohjainen määritelmä. Siksi tämä metodologinen lähestymistapa hyödyttää 

mallin sisältämiä tietoja, mikä mahdollistaa uuden suunnittelumallin tutkimisen. Edustus muodostaa 

välineen, joka suoraan laskee rakenteen ja sen informaation fyysiset ja toiminnalliset ominaisuudet ja käyttää 

avoimia standardeja tietoisempaan päätöksentekoprosessiin. 

 

Oppimistulokset 

Seuraavan koulutusohjelman tarkoituksena on siirtää tarvittavat taidot rakennusalan viimeisimpien BIM-

lähestymistapojen toteuttamiseksi. Uusien ammattihahmojen määrittely ja markkinoiden nimenomaisesti 

vaadittavat rakennusprosessin uudet roolit vaativat perinteisten taitojen kääntämistä uusien IT-työkalujen ja 

standardien käyttöön. Tästä syystä kurssin päätavoitteena on siirtää uusille valmistujille sekä teknisiä taitoja 



laboratoriotoiminnan kautta että tarvittavaa teoreettista tietoa voidakseen tehokkaasti ja tehokkaasti 

toteuttaa BIM-mallinnuksen / asiantuntijan roolin ymmärtämällä täydellisesti alan muutos. 

 

Opetusmenetelmät 

Luentoja teoreettisen tiedon siirtämiseen ja laboratoriotoimintaa käytännön sovellusten kautta IT-

työkalujen käyttötaitojen hankkimiseksi 

 

Kohde taitoja: 

BIM-asiantuntija / mallintaja arkkitehtonisen kirjoittamisen kannalta: 

 

• Käyttää arkkitehtonisia BIM-kirjoitustyökaluja peruskomponenttien, monimutkaisten geometrioiden ja 
yksityiskohtien mallintamiseen uudisrakennuksessa että nykyisessä rakennuksessa. 

 

 Hallinnoi (arkkitehtonisia) tasoja, graafisia standardeja ja yksityiskohtaisia tietoja BIM-pohjaisten 

standardien, sekä omistusoikeuden että avoimen (IFC) mukaan 

 

 Suorittaa BIM-malleihin (koodin tarkistus), konfliktien analysointiin (mallin tarkistus) ja eri ammattien 

tietojen hallintaan (mallin koordinointi) perustutkimukset. 

 

 Lisätä lisätietoa aggregoituneesti kvantitatiivisen, laadullisen analyysin ja aikataulun tuottamiseksi. 

 

Yksityiskohtainen ohjelma 

 MODUULI 1: Rakennusprosessin digitalisointi 

 MODUULI 2: Arkkitehtoninen BIM-kirjoittaminen 

 MODUULI 3: BIM-yhteistyö ja yhdistetyt mallit 

 MODUULI 4: BIM-mitat kolmiuloisen mallin ulkopuolella 

 MODUULI 5: Projektityö 
 

moduuli aihe tuntia opetusmenetelmä 

MODUULI 1: 

Rakennusprosessin 

digitalisointi 

 

Rakennusprosessin digitointi: mahdollisuudet, 

rajoitukset ja BIM-työkalujen sovellukset. 8 luento 

Lainsäädännön vaatimusten analysointi: Uusi 

kansallinen hankintasopimuslainsäädäntö 8 luento 



BIM-oppaat, BIM-toteutussuunnitelma ja IT-

ympäristön konfigurointi rakennussuunnittelulle. 16 

luento + 

projektityö 

MODUULI 2: 

Arkkitehtoninen BIM-

kirjoittaminen 

Integroidusta 3D-tutkimuksesta BIM:hen 16 luento + lab 

Arkkitehtoninen BIM-kirjoittaminen - 

peruskomponenttien mallintaminen, arkkitehtonisten 

tasojen ja graafisten standardien hallinta. 40 lab + projektityö 

Miten mallintaa monimutkaisia geometrioita ja 

yksityiskohtaisia elementtejä sekä uudessa 

rakenteessa että olemassa olevassa rakennuksessa. 

Tietojen yhdistäminen BIM-pohjaisten standardien 

mukaan. 36 lab + projektityö 

MODUULI 3: BIM-

yhteistyö ja yhdistetyt 

mallit 

 

Rakenteellinen BIM-authoring - tietojen luonti, 

hallinta ja yhteentoimivuus. 12 lab 

MEP BIM Authoring - tietojen laatiminen, hallinta ja 

yhteentoimivuus. 12 lab 

Koodi ja mallin tarkistus ja konfliktien analysointi 16 luento + lab 

Kehittynyt mallin tarkistus: hankkeen laadullinen 

arviointi 12 lab 

MODUULI 4: BIM-mitat 

kolmiuloisen mallin 

ulkopuolella 

 

Tiedon hallinta projektin kautta: aikataulut, 

kustannusanalyysit ja suorituskykytodistukset 16 luento 

Rakennustoimintojen aikataulutus BIM-työkalujen 

avulla (BIM 4D) 12 lab 

Kustannusanalyysi ja kustannuksiin liittyvä tiedon 

käyttö (BIM 5D) 8 lab 

Kuinka käyttää BIM Facility Management: CAFM-

standardia BIM-FM:ään 4 luento 

MODUULI 5: 

Projektityö 

 

Projektin esittely ja tapaustutkimuksen metodologia 4 luento 

Sidosryhmien määritelmä. Tarpeiden, vaatimusten ja 

määräysten analyysi. 8 projektityö 

Suunnittele työnkulku, toiminnan ajoitus ja ryhmät. 4 projektityö 

BIM-mallinnus suunnitteluaiheesta (nykyinen 

rakennus). 16 projektityö 

 

Suoritusratkaisujen alustava määrittely perustuu 
12 projektityö 



suoritettuun analyysiin (suunnitteluasettelu ja 

rakennustyyppi) 

Suoritettuihin analyyseihin perustuvien 

suunnitteluratkaisujen alustava määrittely (tekniset ja 

rakenteelliset ratkaisut) 12 projektityö 

Suoritettuihin analyyseihin perustuvat 

suunnitteluratkaisut (uusiutuvat energialähteet ja 

kirjekuorisuunnittelu) 2 projektityö 

BIM mallintaminen suunnittelun valintoja 24 projektityö 

Kokous asiakkaan ja projektin esittelyn kanssa 4 projektityö 

 YHTEENSÄ 302  

 

Joitain kuvia testauksesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liitteet 

Koulutusohjelman kokeilu esitys ITS-kurssin yhteydessä (ITS Foundation Territory-Energy-Constructionin 

ansiosta) 



 

3) NORJAN KOULUTUSOHJEMA YLIOPISTO-OPISKELIJOILLE  

 

Kohde opiskelijat: Yliopisto-opiskelijat 

EQF taso:  6 

Kurssin kesto: 145 h 

 Luentoja: 20 h  

 Projektityötä: 125 h 
 

Kurssi on osa Stavangerin yliopiston ”Rakennuksen johtaminen”-kurssia. 

 

KOULUTUSOHJELMA 

Tavoitteet ja projektin kuvaus 

Virtuaalinen suunnittelulla ja rakentamalla (virtual design and construction, VDC) on tärkeä rooli 

arkkitehtuurin, tekniikan ja rakentamisen (AEC) teollisuudessa. 

BIM on osa virtuaalista suunnittelua ja rakentamista (VDC). Näin ollen kurssilla pyritään antamaan 

yliopiston opiskelijoille tietoa työnkulusta, suunnittelun suunnittelusta ja virtuaalisesta mallinnuksesta 

VDC:n kautta. Siinä käsitellään myös BIM ja sovelluksia. 

 

Oppimistulokset 

•  BIM:n ja sen sovellusten ymmärtäminen 

•  Virtuaalisen suunnittelun ja rakentamisen(VDC)  periaatteiden ymmärtäminen 

•  BIM:n ja VDC:n välisten suhteiden ymmärtäminen 

•  Lean-rakentamisen ymmärtäminen 

 

Opetusmenetelmät 

 Opetus ja projektityö 

  

http://ansatt.uis.no/


 

Yksityiskohtainen ohjelma: 

 

Moduuli aihe tunnit opetusmenetelmä 

Moduuli 1 

Aiheet: 

 Mitä on BIM? 

 Sen käyttö ja sovellutukset 

 BIM:n ulottovuudet 

Projektityö : Toimeksiannot  

10 

 

 

 

75 

Opetus 

 

 

 

Ryhmätyö 

Moduuli 2 

Aiheet: 

 VDC perusteet 

 VDC:n käyttö suunnitteluvaiheessa in 

 VDC:n haasteet ja tapaustutkimukset 

 Mitä on Integrated Concurrent Engineering (ICE)? 

 
 Projektityö 

5 

 

 

 

 

25 

Opetus 

 

 

 

 

Ryhmätyö 

Moduuli 3 Aiheet: 

 VDC:n käyttö rakennusvaiheessa  

 Mitä on Lean rakentaminen? 

 Lean rakentamismetodi: Last Planer System ja BIM 

Projektityö 

5 

 

 

           25  

Opetus 

 

 

Ryhmätyö 

 

 

 

 

 

  



STAVANGERIN YLIOPISTON RAKENNUSHALLINTA KURSSIN KOKONAISOHJELMA UUDELLA 

KOULUTUSOHJELMALLA BIM4:PLACEMENT HANKKEESEEN (MERKITTÄVÄ SINISELLÄ) 

Suunniteltu aikataulu BYG 230:  
Byggadministrasjon (Rakennushallinta)– Syksy 2018 

 

Kurssin koordinaattori: Knut Erik Bang, UiS 

Viikko Sisältö Luennoitsija 

34 

 

Tutustuminen BIM ja VDC 

 Tutustuminen projektin hallintaan ja BIM 

 VDC perusteet, VDC insinööri" – ICE, Revit + Dynamo, 

VR, Suunnittelun tarkistus 

 VDC esivalmistuksessa” 4D, BIM- vahvistaminen 

rakennustyömaalla, tavoitehallinta 

 VDC rakennusvaiheessa" – LEAN/LPS ja BIM, työkortit 

jne 

Gunnar Skeie (Kruse 

Smith, Norge) 

Johnny Rimestad (VDC 

Niras Norge) 

Samindi Samarakoon, 

UiS 

35 Projektin hallinta 

•      Johdanto rakennushallintaan 

• Roolit ja vastuut 

• Menestystekijät 

 

Neil Eldin, University of 

Houston 

36 

 

Projektin hallinta (jatkuu) 

 Sopimus tyypit 

 Oikeussopimusten osat 

 Yhteiset kysymykset sopimushallinnossa 

Neil Eldin, University of 

Houston 

37 

 

Projektin hallinta (jatkuu) 

 Terminologia 

 Alustavat arvot 

 Yksityiskohtaiset arvot 

 Laitteiden kustannukset 

 Materiaalin käsittely  

Neil Eldin, University of 

Houston 

38 Projektin hallinta (jatkuu) 

 Terminologia 

 Pylväsdiagrammit 

 CPM-verkko 

 CPM-laskut 

 Data analyysi ja projektinhallinta 

Neil Eldin, University of 

Houston 

39 Standardit ja vaatimukset 

  

Rolv Arnstein Øvrelid, 

UiS 

40 Standardit ja vaatimukset (jatkuu) 

  

Rolv Arnstein Øvrelid, 

UiS 

41 Standardit ja vaatimukset (jatkuu) 

  

Rolv Arnstein Øvrelid, 

UiS 



42 Standardit ja vaatimukset (jatkuu) 

  

Rolv Arnstein Øvrelid, 

UiS  

43 BIM:n käyttö (vain torstai 16.15-18.00) 

 Opiskelijat saavat tehtäviä, joiden kanssa he 

työskentelevät 

Torbjørn Stensland, 

Norconsult 

44 BIM:n käyttö (vain torstai 16.15-18.00) 

 Opiskelijat saavat tehtäviä, joiden kanssa he 

työskentelevät 

Torbjørn Stensland, 

Norconsult 

45 BIM:n käyttö (vain torstai 16.15-18.00) 

 Opiskelijat saavat tehtäviä, joiden kanssa he 

työskentelevät 

Torbjørn Stensland, 

Norconsult 

46 BIM:n käyttö (vain torstai 16.15-18.00) 

 Opiskelijat saavat tehtäviä, joiden kanssa he 

työskentelevät 

Torbjørn Stensland, 

Norconsult 

 

Joitain kuvia koulutuksen testauksesta (elokuu 2018) 

 

 

 

 

 

Liitteet: Raportti koulutuksen testauksesta 

  



 

4) THE FINNISH TRAINING PROGRAM “WORKSHOP IN OULU ZONE”  

 

 

Kohde opiskelijat: ammattikoulu, ammattikorkeakoulu, yliopisto opiskelijat sekä ammattilaiset 

EQF taso:  5 - 7 

Kurssin kesto: yhteensä 30 h 

 9 h luentoja 

 19 h työpajaa ja 2 h palautekeskustelua Ouluzonesssa 
 

KOULUTUSOHJELMA 

Tavoitteet ja projektin kuvaus 

BuildingSMART Finland on suomalaisten omistajien, A/E-konsulttien, ohjelmistotoimittajien, 

rakennusyhtiöiden ja tutkimuslaitosten perustama yhteistyöfoorumi. Foorumin tavoitteena on tukea BIM:n 

standardi muotoisia kehitys- ja käyttötietoja ja tukea sen jäsenyrityksiä BIM-pohjaisten projektien 

toteuttamisessa. Foorumi on tehnyt monta vuotta töitä Inframodelin ja muiden standardien kehittämisessä 

ja toteuttamisessa infrastruktuurin rakentamiseen. BIM:n monet edut ovat syy, miksi sitä nykyään käytetään 

laajalti rakentamisessa sekä infrastruktuurialalla Suomessa. Siksi Suomessa on monia mahdollisuuksia niille, 

joilla on pätevyys tai asiantuntemus BIM:ssä, kuten BIM-johtaja ja BIM-koordinaattori. Ouluzonessa 

järjestettävä työpaja on tiiviin yhteistyön kolmen eri kouluasteen eli ammattikoulun, ammattikorkeakoulun 

ja yliopiston sekä rakennusteollisuuden välillä viimeisimmän tietotaidon saamiseksi. Lisäksi he opettavat 

tulevia haasteita ja tarpeita avoimen infraBIM- ja automaation alalla. 

 

 

Oppimistulokset 

Opiskelijat hyödyntävät osaamistaan infrastruktuurin rakentamispaikasta ja avoimesta BIM:n, jotka he ovat 

saaneet koulujen luentoista ennen Ouluzonen työpajaviikkoa. Ouluzonen työpajan tavoitteena on, että 

opiskelijat rakentavat Speedway-raidan yhden viikon työvoimaresursseilla. Odotettavissa olevilla 

oppimistuloksilla opiskelijat tietävät nykyisen tilan avoimessa infraBIM-järjestelmässä Suomessa, yhteiset 

infraBIM-vaatimukset (YIV2015), Inframodel Data Exchange, InfraBIM-sanasto ja termit sekä kuinka avoin 

infra BIM-pilvipalvelu eli Infrakit toimii. 

 



Opetusmenetelmät 

Luentoja teoreettisen tiedon ja käytännön sovellusten siirtämiseen Ouluzone työpajan aktiviteettien avulla. 

Erityisesti Ouluzonen työpajan aikana osallistujat voivat harjoitella käytännössä mitä he ovat oppineet 

teoreettisen opetuksen tai normaalien harjoitusten aikana. 

Osallistujat saavat aidon infra-BIM kokemuksen todellisessa rakennustöistä jakamalla ne aktiviteetteihin 

joilla on erilaiset roolit, jotka liittyvät rakennus- ja rakennusprosessiin. 

Opiskelijoiden jakautuminen ryhmiin, roolileikki ja roolien vaihto antaa osanottajille vision prosessista ja 

tiimityön tärkeydestä, tietojen vaihdosta jne. 

 

Kohde taidot 

Avoin infra BIM ja automaation: 

 

• Oppia käyttämään avointa infra BIM työkalua yhteisenä tiedonkantana, tiedonkäsittelyssä, tietojen 
jakamisessa ja yhteistyössä Speedway-rakennustyömaan asiantuntijoiden kanssa. 
 

• Hallitsee yhteisiä infra BIM -vaatimuksia (YIV2015) koskevia standardeja, infra BIM -luokitusjärjestelmää 
ja Inframodel-tiedonvaihtoa LandXML-standardeihin perustuen vaihto infrastruktuuri tietoihin. 

 

• Ymmärtää rakennustyömaiden asiantuntemuksen rooleja ja miten hyödyntää avointa infra BIM ja 
automaatiota, ja mitä haasteita voi tulla. 

 

• Hallinnoi Speedway rakennustyömaan tietoa aikataulusta ja tuloksista 

 

 

Yksityiskohtainen ohjlema 29.10.-2.11.2018 

 Työpaja päivä  1: Luento: Työpajan esittely ja Infrakit-harjoitus 

 Työpaja päivä  2: Luento: Työmaalle tutustuminen 

 Työpaja päivä  3: Ouluzone työpaja, perusharjoittelu 

 Työpaja päivä  4: Ouluzone työpaja, muutokset ja erityistilanteet 

 Työpaja päivä  5: Ouluzone työpaja, innovatiivisia prosessin muutoksia 
 

Työpaja päivä aihe tunnit opetusmenetelmä 

1: Luento: Työpajan 

esittely ja Infrakit-

harjoitus 

 

Johdatus Ouluzonen työpajakoulutukseen, 

Speedway-radan rakentamispaikka, B4P-projekti, 

tentti. Prof. Rauno Heikkilä 1 Luento 

Infrakit-koulutuksen perusteet: jakaminen, 

tallentaminen, hallinta, visualisointi, raportointi, 
3 Luento ja harjoitus 



ylläpito ja luominen as-build -malliksi. 

Myyntipäällikkö Toni Louhisola, DSC Finland Oy 

2: Luento: Työmaalle 

tutustuminen 

 

Leikkaus- ja laskurakenteet (laatuvaatimukset, 

materiaalit, työn suunnittelu ja toteutus). Lehtori 

Jarmo Erho 4 Luento 

Satelliittimittaukset, koordinaatti- ja 

korkeusjärjestelmät. Lehtori Jarmo Erho 1 Luento 

3: Ouluzone työpaja 

päivä 1: 

perusharjoittelu 

 

Yhdeksän (9) aktiivista tehtävää, noin 30 min/kpl. 

Perustietoa työn vaatimuksista ja siitä, miten 

Infrakit työskentelee ja käyttää Speedway-

rakennustyömaalla. 7 Projektityö 

4. Ouluzone työpaja 

päivä 2: muutoksia ja 

erityishaasteita 

Yhdeksän (9) aktiivista tehtävää noin 30 min/kpl. 

Mitä tietoja tarvitaan ongelmien ratkaisemisessa ja 

siitä, miten nämä tiedot jaetaan ja tallennetaan 

Infrakitissa.       7 Projektityö 

5. Ouluzone työpaja 

päivä 3: innovatiiviset 

prosessimuutokset 

Kahdeksan (8) aktiivista tehtävää noin 20 min / kpl. 

Opiskelijat ottavat enemmän vastuuta seuraamalla 

Infrakit ja tarvittaessa vastauksia. Opettajat 

auttavat. 5 Projektityö 

Lopulliset keskustelut. Tentti rakennuspaikasta. 

Opiskelijat esittelivät palautettaan. Tutkija, Tanja 

Kolli 2 Luento 

 YHTEENSÄ 30         

 

  



Joitain kuvia kokeilusta: 

 

  

 

 
 

 

 

 

Liitteellä: Ouluzone työpaja raportti 

 

 


