
Infran tietomallikoordinaattori -valmennus

Hinta 

Valmennuksen hinta on 2850 euroa + alv 24 %.

Ilmoittautuminen ja peruutukset

Ilmoittautumiset ohjelmaan 31.8.2018 mennessä
joko esitteen kääntöpuolella olevalla lomakkeella, 
sähköpostilla pirjo.honkaniemi@3leducation.net 
tai esitteen ilmoittautumislinkistä.

Osallistumisen voi perua 14  päivää ennen val-
mennuksen alkua. Mikäli osanottaja peruuttaa 
osallistumisensa myöhemmin kuin 14 pv ennen 
kurssin alkua, veloitamme peruutuskuluina 
50 % valmennuksen hinnasta. Koulutuspaikan 
voi tarvittaessa siirtää myös toiselle oman orga-
nisaation osanottajalle.

 Lisätietoja

 Pirjo Honkaniemi
 toimitusjohtaja, 3L Education Oy
 puh. 0500 703 884
 pirjo.honkaniemi@3leducation.net
 Tuohivirsu 1 A 3, 02130 Espoo 
 www.3leducation.net

Tietomallinnus ja digitalisaatio asettavat uusia haasteita raken-
nushankkeiden eri osapuolille. Hankkeet monimutkaistuvat ja 
vaativat myös hankkeiden osapuolilta uudenlaista osaamista. 

Civilpoint Oy ja 3L Education Oy järjestävät neljän päivän mittai-
sen Infran tietomallikoordinaattori -valmennuksen, joka käynnis-
tyy syyskuussa 2018.

Infran tietomallikoordinaattorin -valmennus on suunnattu raken-
nushankkeen eri osapuolille kuten suunnittelijoille, urakoitsijoille 
ja tilaajille. Valmennus tarkastelee eri osapuolten roolia projek-
tissa, vahvistaa osaamista sekä antaa työkaluja menestyä tieto-
mallikoordinaattorin tehtävissä. 

Valmennuksen aikana jokainen osanottaja laatii ohjattuna 
harjoitustyönä mallinnussuunnitelman.

Valmennuksen luennoijina toimivat alan kokeneet osaajat sekä 
tilaaja- että tuottajasektorilta.

Ohjelma

Moduuli 1.  Tietomallinnuksen haasteet ja mahdollisuudet, 
11.9.2018 alan ohjeistukset, tietomalli ja rakennusprojekti

Moduuli 2.  Yhteistyö ja vuorovaikutus, dokumentointi  
2.10.2018 mallinnushankkeessa, työkalut

Moduuli 3.    Hankkeen vaiheet ja suunnittelu
30.10.2018

Moduuli 4.   Luovutusaineiston tuottaminen, riskienhallinta,
20.11.2018 lainsäädäntö ja sopimukset

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Yhteistyössä Civilpoint Oy ja 
3L Education Oy

Kuvat: Ramboll Finland Oy

www.3leducation.net
https://docs.google.com/forms/d/1qpHyoOUnxJbExocANXfbhu69W1eLLUOT2ydIM-atZt4/viewform?c=0&w=1


ILMOITTAUTUMISLOMAKE

Infran tietomallikoordinaattori -valmennus

Osoite: 3L Education Oy, Pirjo Honkaniemi, Tuohivirsu 1 A 3, 02130 Espoo   

Sähköposti: pirjo.honkaniemi@3leducation.net

Puhelin: 0500 703 884

Henkilötiedot

Nimi   _________________________________________  Syntymäaika __________________________________________

Osoite ________________________________________________________________________________________________

Puhelinnumero ________________________________________________________________________________________

Sähköposti ____________________________________________________________________________________________

Tehtävänimike ________________________________________________________________________________________

Koulutus ja työkokemus alalta (tai erillinen cv-liite) 

______________________________________________________________________________________________________
                
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Mahdolliset ruoka-aineallergiat ___________________________________________________________________________

Työpaikan tiedot

Yritys/yhteisö  _________________________________________________________________________________________

Osoite ________________________________________________________________________________________________

Puhelin ja sähköposti (mikäli eri kuin yllä) ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Mahdollinen verkkolaskutusosoite

____________________________________________________________________________________________________

Laskun viitetiedot ______________________________________________________________________________________

Kurssilasku lähetetään  kotiin  työpaikalle

Muu kurssimateriaali lähetetään  kotiin  työpaikalle

Sitoudun/sitoudumme suorittamaan laskutettaessa kurssin esitteessä mainitun osallistumismaksun.

Päiväys  __________________________     Allekirjoitus ______________________________________________________

Allekirjoittamalla tämän hakemuksen hyväksyn, että henkilö- ja opiskelutietoni tallennetaan 3L Education Oy:n 
ja Civilpoint Oy:n opiskelijarekistereihin.


