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MÅLGRUPP
Yrkeshögskolan Novia erbjuder fortbildning i krävande 
träkonstruktioner för personer med avlagd ingenjörsexamen 
inom byggnadsbranschen. Också med byggnadsarkitekt- eller 
byggmästarexamen kan man ansöka om studieplats. Fortbild-
ningen ger i kombination med lämplig högre högskoleexamen 
och arbetserfarenhet möjlighet att få behörighet som projek-
terare för krävande och exceptionellt krävande projekterings-
uppgifter av bärande träkonstruktioner.

BESKRIVNING
Fortbildningen uppfyller krav i Miljöministeriets anvisning om 
byggnadsprojekterares behörighet MM2/601/2015 och FISEs 
krav och kriterier för träkonstruktioner och bärande konstruktio-
ner i trä samt byggnadsfysik. Fortbildningen behandlar brand-
dimensionering, förstyvning och ljudteknik i träkonstruktioner 
samt träbyggnaders klimatavtryck och livscykelberäkningar.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
Höst 2021

Rakenteiden mekaniikka 1 / Byggnadsmekanik 1, 5 sp
Puurakenteiden suunnittelu ja rakentaminen 1 /    
Träkonstruktioner: planering och konstruktion 1, 5 sp

Vår 2022
Träkonstruktioner: planering och konstruktion 2 / 
Puurakenteiden suunnittelu ja rakentaminen 2, 5 sp
Byggnadsfysik / Rakennusfysiikka, 5 sp

Höst 2022
Applied Structural Mechanics, 5 sp
Wooden Buildings: Climate Performance and Life Cycle, 5 sp

STUDIERNAS UPPBYGGNAD
Studierna är deltidsstudier och upplägget lämpar sig för studier 
vid sidan av arbete. Utbildningen genomförs som distansstudier,  

novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/
fortbildning/kurser/005003-kravande-
trakonstruktioner-30-sp-vaativat-
puurakenteet-30-sp

MER INFORMATION OCH ANSÖKAN

Fortbildningen finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet. 
Fortbildningen sker i nära samarbete med Ramboll och Sweco.

bunden till tid men inte till plats. Föreläsningar hålls en var-
dagseftermiddag i veckan, ca kl. 15-18. Under den andra och 
tredje terminen ordnas eventuellt 1-2 närstudietillfällen (tro-
ligtvis fredag-lördag) per termin. Studerande förväntas delta i 
undervisningen för att ha redskap att prestera i kurserna.

UNDERVISNINGSSPRÅK
Undervisningsspråken är finska och engelska. Övningsupp-
gifter kan göras på finska, svenska och engelska.
 
PLATS 
Yrkeshögskolan Novia, Campus Raseborg

TIDPUNKT 
Studierna pågår 1.9.2021-31.12.2022.

PRIS
Fortbildningen är gratis och berättigar inte till studiesociala 
förmåner.

ANSÖKAN
Ansökan pågår under tiden 17.5–23.6.2021. Ansökan görs 
på webben och innefattar cv och motivationsbrev. 
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