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Uudenlainen opinto-opas

I Kurssien kytkeytyminen tavoitteisiin

I Ei vain lista kursseista

I Opiskelijalle vastuuta opintojen suunnittelusta

I Omien tavoitteiden asettaminen

I Henkilökohtainen ydinainesanalyysi

I Rakennustekniikan laitoksen projekti

I Tietotekniikan laitokselta apua toteutukseen

I Työkalu opiskelijalle ja henkilökunnalle



Kurssit puretaan valmiuksiin (outcome)

Course Outcome cr

Rak-54.1100 Statics 1 Knows statics' basic quantities, fundamental laws and basic models
0.2

2
0.4

3 Knows principles of equilibrium of a particle and rigid body
0.6

4
1.2

5 Knows principles of rigid body kinematics, virtual work and poteltial energy
0.2

6
0.4

Understands equivalence of force systems and knows principles of force system
reduction

Knows how to apply particle and equilibrium of a rigid body to determine forces for
basic stuctures and mechanisms and problems with friction

Knows how to apply principles of virtual work and poteltial energy to study equilibrium
of a rigid body



Määritellään kurssien esitietoriippuvuudet

Rak-43.1215Introduction to thedesignof

load-bearingstructures

1 2 3 4 5 6 7 8

Prerequisitecourse Outcome cr

Rak-54.1100 Statics 1 Knows statics' basic quantities, fundamental laws and basic models
0.2 V V V V

2
0.4 V V V

3 Knows principles of equilibrium of a particle and rigid body
0.6 V V V

4
1.2 V V T

5 Knows principles of rigid body kinematics, virtual work and poteltial energy
0.2 T V V

6
0.4 T T
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Understands equivalence of force systems and knows principles of force system
reduction

Knows how to apply particle and equilibrium of a rigid body to determine forces for
basic stuctures and mechanisms and problems with friction

Knows how to apply principles of virtual work and poteltial energy to study equilibrium
of a rigid body



Valmiudet kootaan osaamiskokonaisuuksiksi

Course

Course

Course

Outcome

Competence

Competence

Competence

Profile

Profile

Course

Outcome



Osaamiskokonaisuudet

Lämpö- jakosteustekniikka

I
Tavanomaisten, vaatimukseltaan helppojen, kuten varastorakennusten lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu. Ratkaisujen
valinta suunnitteluohjeiden perusteella. Rakennusfysikaalisen suunnittelun B-luokan pätevyys

II
Tavanomaisten rakennusten, kuten asuin ja liikerakennusten lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu. Rakenneratkaisujen
valinnassa korostuu kokonaisuuden hallinta käyttäen rakenteita joiden toiminta tunnetaan. Rakennusfysikaalisen
suunnittelijan A-luokan pätevyys.

III
Vaativien kohteiden, kuten jäähallien, uimahallien ja prosessiteollisuuden rakennuksien lämpö- ja kosteustekninen
suunnittelu. lIsäksi rakenneratkaisujen tuotekehitystehtävät ja analyysipohjainen suunnittelu. Rakennusfysikaalisen
suunnittelun AA-luokan pätevyys.

Sillanrakennustekniikka

Taso I Pienten siltojen osien suunnittelu. Aloitteleva siltasuunnittelija. Pienet seuraamukset (CC1, EN 1990).

Taso II
Pienten ja keskisuurten siltojen sekä suurten siltojen osien suunnittelu. Siltasuunnittelija. Keskisuuret seuraamukset (CC2, EN
1990).

Taso III
Suurten siltojen ja muiden erikoisrakenteiden suunnittelu. Kokenut silta- ja rakennesuunnittelija. Suuret seuraamukset (CC3,
EN 1990).

Talonrakennustekniikka -
puurakenteet

Taso I
Käsitellään pääasiassa pieniä I-kerroksisia puurakennuksia ja -niiden rakenteita, mahdollisilta vahinkoseuraamuksiltaan
vähäisten hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista. Vaativuusluokka C.

Taso II
Käsitellään enintään II-kerroksisia puurakennuksia, jänneväliltään alle 15 m:n rakenteita, mahdollisilta
vahinkoseuraamuksiltaan keskisuuria ihmishenkien menetysten tai merkittäviä taloudellisten, sosiaalisten tai ympäristön
vahinkojen osalta.

Taso III
Käsitellään yli II-kerroksisia puurakennuksia tai jänneväliltään yli 15 m tavanomaisesta poikkeavia tai väsytettyjä rakenteita,
mahdollisilta vahinkoseuraamuksiltaan suuria ihmishenkien menetysten tai hyvin suuria taloudellisten, sosiaalisten tai
ympäristön vahinkojen osalta.



Sillanrakennustekniikka

Lisää opintosuunnitelmaan

Tuottaa valmiudet

Tuntee eri siltatyypit, niiden osat ja nimikkeet. Hallitsee siltatyyppien erilaiset
luokittelutavat.

Ymmärtää siltojen suunnitteluperiaatteet.

Tuntee siltojen kuormat, kuormatyypit sekä niitä käsittelevät normit.

Tuntee eri perustamistavat ja niiden käyttösovellutukset.

Tuntee tietomallintamisen perusteet ja mallinnusvälineet.

Osaa siltapiirustusten tekemisen ja mallintamisen alkeet.

Osaa laskea voimasuureet ja tehdä kuormien yhdistelyn.

Hallitsee yksinkertaisten siltojen laskennan.

Osaa perustusten suunnittelun ja mitoituksen.

Koostuu kursseista

Rak-11.1201 R-CAD 4.0

T-106.1111 Johdatus opiskeluun ja tietojärjestelmiin TKK:lla 1.0

Rak-11.2107 Sillat ja perustukset 4.0

Mat-1.1410 Matematiikan peruskurssi P1 1.2

Mat-1.1420 Matematiikan peruskurssi P2 3.4

Rak-50.1119 Geomekaniikan perusteet 3.4

Rak-54.1100 Statiikka 5.0

Rak-54.1200 Rakenteiden lujuusoppi 0.0

Rak-54.1300 Rakenteiden mekaniikan perusteet 0.0

Rak-54.2100 Rakenteiden mekaniikka I 5.0

Mat-1.1332 Matematiikan peruskurssi KP3-II 1.0

Tfy-3.1181 Fysiikan peruskurssi IA 3.0

Kul-49.1100 Dynamiikka I 3.4

Rak-43.1215 Rakenteiden suunn. ja mit. per. 5.0

Mat-1.2620 Sovellettu todennäköisyyslaskenta B 1.2

Rak-0.1200 Rakenne- ja rak.tuot. per. 5.0

Yhteensä 45.6 op

Sisältyy jo suunnitelmaan 0 op

Jo suoritettu 0 op

Suunnitelmaan lisätään 45.6op

Taso I

Pienten siltojen osien suunnittelu. Aloitteleva siltasuunnittelija. Pienet seuraamukset (CC1, EN 1990).

Lisää opintosuunnitelmaan

Tuottaa valmiudet

Hallitsee pienten ja keskisuurten siltojen yleissuunnittelun.

Tuntee siltojen päällysrakenteen kannatintyypit ja tietää niiden
analysointiperiaatteet

Osaa suorittaa pienten ja keskisuurten siltojen alustavan mitoituksen.

Tuntee erilaiset siltoja koskevat suunnitteluohjeet, normit ja standardit.

Tuntee kustannus- ja elinkaarisuunnittelun periaatteet.

Tietää siltojen erilaiset perustamistavat

Koostuu kursseista

Rak-11.3000 Bridges, General Course 4.0

T-106.1061 Tietotekniikan työkurssi 3.4

Rak-11.3100 Load-Carrying Structures I 4.0

Rak-54.2200 Rakenteiden mekaniikka II 5.0

Rak-54.3100 Rakenteiden mekaniikka III L 0.0

Rak-11.3200 Bridges, Special Course 4.0

Rak-43.2100 Rakenteiden suunn. ja mit. I 5.0

Rak-54.3200 Rakennetekniikan numeeriset menetelmät 5.0

Taso II

Pienten ja keskisuurten siltojen sekä suurten siltojen osien suunnittelu. Siltasuunnittelija. Keskisuuret seuraamukset (CC2, EN 1990).



Mat-1.1410 Matematiikan peruskurssi P1

Osaa matemaattisia
päättelymenetelmiä ja
ymmärtää vektorien
geometriaa.

Osaa laskea matriisin
käänteismatriisin ja
determinantin sekä ratkoa
vastaavia lineaarisia
yhtälöitä.

Osaa testata sarjan
suppenevuutta ja laskea
sarjan summan (likiarvon).

Ymmärtää funktion
raja-arvon ja jatkuvuuden
käsitteet ja osaa operoida
niillä.

Ymmärtää derivaatan
funktion kasvunopeutena ja
osaa laskea derivaattoja ja
ratkaista niihin liittyviä
ongelmia.

Ymmärtää yhden muuttujan
integraalin pinta-
alatulkinnan ja sen yhteyden
derivaattaan sekä hallitsee
tästä seuraavat
integroimistekniikat
sovelluksineen.

Rak-54.1200 Rakenteiden
lujuusoppi: Ymmärtää
3-dimensioisen kappaleen
jännitystilan ja osaa
määrittää pääjännitykset

Rak-54.1300 Rakenteiden
mekaniikan perusteet: Osaa
määrittä kaksiakselisesti
taivutetun palkin
jännitykset

Rak-11.2107 Sillat ja perustukset:
Ymmärtää yleisimpien siltatyyppien
suunnitteluperiaatteet. (Kuormat,
poikkileikkausuureiden laskenta ja
yksinkertaiset rakennemallit).

Ymmärtää siltojen
suunnitteluperiaatteet.

Rak-54.1200 Rakenteiden
lujuusoppi: Ymmärtää
3-dimensioisen kappaleen
jännitystilan ja osaa
määrittää pääjännitykset

Rak-54.1300 Rakenteiden
mekaniikan perusteet: Osaa
määrittä kaksiakselisesti
taivutetun palkin
jännitykset

Rak-11.2107 Sillat ja perustukset:
Ymmärtää yleisimpien siltatyyppien
suunnitteluperiaatteet. (Kuormat,
poikkileikkausuureiden laskenta ja
yksinkertaiset rakennemallit).

Osaa laskea voimasuureet ja
tehdä kuormien yhdistelyn.

Rak-54.1200 Rakenteiden
lujuusoppi: Ymmärtää
3-dimensioisen kappaleen
jännitystilan ja osaa
määrittää pääjännitykset

Rak-54.1300 Rakenteiden
mekaniikan perusteet: Osaa
määrittä kaksiakselisesti
taivutetun palkin
jännitykset

Rak-11.2107 Sillat ja perustukset:
Ymmärtää yleisimpien siltatyyppien
suunnitteluperiaatteet. (Kuormat,
poikkileikkausuureiden laskenta ja
yksinkertaiset rakennemallit).

Hallitsee yksinkertaisten
siltojen laskennan.

Rak-54.1200 Rakenteiden
lujuusoppi: Ymmärtää
3-dimensioisen kappaleen
jännitystilan ja osaa määrittää
pääjännitykset

Rak-54.1300 Rakenteiden
mekaniikan perusteet: Osaa
määrittä kaksiakselisesti
taivutetun palkin jännitykset

Rak-11.2107 Sillat ja perustukset:
Ymmärtää yleimmät siltojen
perustustyyppien toiminnan ja
tuntee niiden analysoititavat.

Osaa perustusten
suunnittelun ja mitoituksen.

Rak-54.1300 Rakenteiden mekaniikan perusteet: Tuntee staattisesti
määräämättömien rakenteiden statiikan perusteet,
voimamenetelmän ja sauvarakenteiden elementtimenetelmän
yksinkertaisten rakenteiden (ristikko, palkki ja tasokehä) tapauksessa

Rak-11.2107 Sillat ja perustukset:
Osaa laskea vomasuureet ja
suorittaa yksinkertaisia
mitoitustehtäviä.

Tuntee siltojen kuormat,
kuormatyypit sekä niitä
käsittelevät normit.

Rak-54.1300 Rakenteiden mekaniikan perusteet: Tuntee
staattisesti määräämättömien rakenteiden statiikan perusteet,
voimamenetelmän ja sauvarakenteiden elementtimenetelmän
yksinkertaisten rakenteiden (ristikko, palkki ja tasokehä)
tapauksessa

Rak-11.2107 Sillat ja perustukset:
Ymmärtää paaluperustuksen
mitoitusperiaatteet ja osaa laskea
paaluihin tulevat voimasuureet.

Tuntee tietomallintamisen
perusteet ja
mallinnusvälineet.

Rak-54.1200 Rakenteiden lujuusoppi: Tuntee
3-dimensioisen muodonmuutostilan ja Hooken lain

Rak-11.2107 Sillat ja perustukset: Tunnistaa
erityyppiset sillat, niiden osat ja nimikkeet.

Tuntee eri siltatyypit, niiden
osat ja nimikkeet. Hallitsee
siltatyyppien erilaiset
luokittelutavat.

Rak-54.1300 Rakenteiden mekaniikan perusteet: Tuntee
kimmoisan alustan vaikutuksen palkin toimintaan

Rak-11.2107 Sillat ja perustukset: Ymmärtää
siltoihin ja perustuksiin kohdistuvat kuormat.

Tuntee eri perustamistavat ja
niiden käyttösovellutukset.



Talonrakennustekniikka - puurakenteet

Lisää opintosuunnitelmaan

Tuottaa valmiudet

Ymmärtää puun ortotrooppisena ja hygroskooppisena aineena, jolla on hajontaa
kaikissa ominaisuuksissa.

Tuntee yleisimmät teolliset puutuotteet.

Tietää puurunkoisten pienten rakennusten (rankarakenteet) suunnittelun ja
mitoituksen päävaiheet ja tehtävät sekä menetelmät.

Ymmärtää naulaliitosten toiminnan, tuntee puikkoliitosten teorian.

Tietää puurakenteiden asennusprosessin erityisvaatimukset rankarakenteiden
kannalta.

Ymmärtää rakennusfysiikan ja palotekniikan merkityksen kantavien
puurakenteiden suunnittelussa.

Ymmärtää muiden materiaalien roolit liitoksissa.

Tuntee rankarakenteisiin liittyviä suunnittelu- ja mitoitusohjeita sekä
ohjelmistoja.

Tuntee puurakennusten toteutusasiakirjat, niiden sisällön ja tarkoituksen.

Osaa käyttää puulle sen rasitustilaa vastaavia lujuus- ja jäykkyysominaisuuksia ja
osaa ottaa ajan ja olosuhteiden vaikutuksen huomioon rakenteen suunnittelussa
ja mitoituksessa korjauskertoimien avulla.

Osaa valita toiminnallisia vaatimuksia vastaavat puutuotteet puurakentamiseen.

Osaa puurunkoisten pienten rakennusten (rankarakenteet) suunnittelun ja
mitoituksen .

Osaa arvioida naulaliitosten kapasiteetin puikkoliitosteorialla ja osaa mitoittaa
sen.

Osaa ottaa huomioon puurakenteiden asennusprosessin erityisvaatimukset
rankarakenteiden suunnittelussa.

Osaa suunnitella rankarakenteen paloteknisesti toimivan rankarakenteen.

Osaa suunnitella naulaliitoksen.

Oppii soveltamaan rankarakenteisiin liittyviä ohjeita ja ohjelmistoja.

Osaa lukea puurakennesuunnitelmia ja laatia yksinkertaisia
rakennesuunnitelmia ja -laskelmia.

Koostuu kursseista

Rak-43.1215 Rakenteiden suunn. ja mit. per. 5.0

Mat-1.2620 Sovellettu todennäköisyyslaskenta B 1.2

Rak-0.1200 Rakenne- ja rak.tuot. per. 5.0

Rak-54.1100 Statiikka 5.0

Mat-1.1410 Matematiikan peruskurssi P1 1.2

Mat-1.1420 Matematiikan peruskurssi P2 3.4

Rak-54.1200 Rakenteiden lujuusoppi 0.0

T-106.1111
Johdatus opiskeluun ja tietojärjestelmiin
TKK:lla

1.0

Rak-54.1300 Rakenteiden mekaniikan perusteet 0.0

Rak-83.2200 Rakenteiden suunnittelu ja mitoitus II 0.0

Rak-43.3100 Rakennuksen rung. suunn. I 5.0

Rak-11.1201 R-CAD 4.0

Rak-11.2107 Sillat ja perustukset 4.0

Rak-50.1119 Geomekaniikan perusteet 3.4

Rak-43.2100 Rakenteiden suunn. ja mit. I 5.0

Rak-54.2100 Rakenteiden mekaniikka I 5.0

Mat-1.1332 Matematiikan peruskurssi KP3-II 1.0

Tfy-3.1181 Fysiikan peruskurssi IA 3.0

Kul-49.1100 Dynamiikka I 3.4

Rak-54.3200 Rakennetekniikan numeeriset menetelmät 5.0

T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) 3.4

Rak-54.2200 Rakenteiden mekaniikka II 5.0

Rak-82.1106 Rakennusmateriaalit 3.4

Tfy-3.1182 Fysiikan peruskurssi IB 4.0

KE-35.9220 Kemian perusteet; R 1.2

Rak-43.1210 Rakennusfysiikan perusteet 5.0

Yhteensä
82.60000000000001
op

Sisältyy jo suunnitelmaan
63.99999999999999
op

Jo suoritettu 0 op

Suunnitelmaan lisätään 18.6op

Taso I

Käsitellään pääasiassa pieniä I-kerroksisia puurakennuksia ja -niiden rakenteita, mahdollisilta vahinkoseuraamuksiltaan vähäisten hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista.
Vaativuusluokka C.





T-106.1111 Johdatus opiskeluun ja
tietojärjestelmiin TKK:lla

Osaa käyttää koulussa käytössä olevia
käyttöjärjestelmiä ja perusohjelmistoja
(toimisto-ohjelmat, sähköposti)

Osaa käyttää opiskelijan tietojärjestelmiä

Tietää perusteet tutkintorakenteesta,
opetusmenetelmistä, opintoja tukevista
yhteisöistä ja muista opintoasioista

Mat-1.1420 Matematiikan peruskurssi P2

Tuntee taso- ja avaruusintegraalien
laskemisen perusteet ja tärkeimmät
sovellukset.

Ymmärtää jatkuvuuden ja raja-arvon
käsitteet usean muuttujan funktioiden
kohdalla.

Mat-1.1410 Matematiikan peruskurssi P1

Ymmärtää yhden muuttujan integraalin
pinta-alatulkinnan ja sen yhteyden
derivaattaan sekä hallitsee tästä seuraavat
integroimistekniikat sovelluksineen.

Ymmärtää derivaatan funktion
kasvunopeutena ja osaa laskea derivaattoja
ja ratkaista niihin liittyviä ongelmia.

Ymmärtää funktion raja-arvon ja
jatkuvuuden käsitteet ja osaa operoida
niillä.

Osaa laskea matriisin käänteismatriisin ja
determinantin sekä ratkoa vastaavia
lineaarisia yhtälöitä.

Osaa matemaattisia päättelymenetelmiä ja
ymmärtää vektorien geometriaa.

Rak-54.1100 Statiikka

Ymmärtää statiikan perussuureet, peruslait ja
perusmallit.

Ymmärtää voimasysteemien samanarvoisuuden ja
voimasysteemin redusoinnin periaatteet.

Hallitsee partikkelin ja jäykän kappaleen
tasapainotarkastelun periaatteet.

Osaa soveltaa partikkelin ja jäykän kappaleen
tasapainotarkastelua yksinkertaisten staattisesti
määrättyjen rakenteiden sekä mekanismien ja
kitkatehtävien voimasuureiden määrittämiseen.

Tuntee jäykän kappaleen kinematiikan sekä
virtuaalisen työn ja potentiaalienergian käsitteet ja
periaatteet.

Ymmärtää, miten sovelletaan virtuaalisen työn ja
potentiaalienergian periaatteita jäykän kappaleen
tasapainotarkastelussa.

Ymmärtää rakenteen osittaisen plastisoitumisen ja tätä
kuvaavat mallit

Osaa määrittää erilaisesta ulkoisesta kuormituksesta sauva-
ja kehärakenteeseen aiheutuvat siirtymät

Osaa soveltaa voimamenetelmien periaatteita ja
yksikkövoimamenetelmää kehärakenteiden analyysiin

Hallitsee virtuaalisten siirtymien periaatteen merkityksen
rakenteiden tasapainoa tarkasteltaessa

Osaa soveltaa energiaperiaatteita sauva- ja kehärakenteiden
analysointiin

Osaa soveltaa plastisuusteoriaa sauva- ja kehärakenteiden
analysointiin - mekanismimenetelmä

Osaa johtaa ominaisarvotehtävän ratkaisuineen kuvaamaan
sauva- ja kehärakenteiden kimmoista nurjahdusta

Osaa kriittisesti analysoida sauva- ja kehärakenteita
kimmoteoriaa soveltaen

Rak-54.1300 Rakenteiden mekaniikan perusteet

Tuntee kimmoisan alustan vaikutuksen palkin toimintaan

Tuntee leikkausvoiman vaikutuksen palkin taipumaan sekä
ohutkuorisen sandwich palkin teorian perusteet

Tuntee Saint Venantin vääntöteorian perusteet ja osaa
määrittää yksinkertaisten poikkileikausten
vääntöjännitykset

Tuntee köyden analysoinnin perusteet sekä puristusviivan

Osaa määrittää useasta materiaalista koostuvan palkin
jännitykset

Osaa määrittä kaksiakselisesti taivutetun palkin jännitykset

Tuntee staattisesti määräämättömien rakenteiden statiikan
perusteet, voimamenetelmän ja sauvarakenteiden
elementtimenetelmän yksinkertaisten rakenteiden (ristikko,
palkki ja tasokehä) tapauksessa

Osaa analysoida staattisesti määrättyjä rakenteita (ristikko,
kehä, kaari, arina, 3D-rakenne)



Rakenteen visualisointi

Taso I

Tuntee eri siltatyypit, niiden osat ja nimikkeet. Hallitsee siltatyyppien erilaiset
luokittelutavat.

Ymmärtää siltojen suunnitteluperiaatteet.

Tuntee siltojen kuormat, kuormatyypit sekä niitä käsittelevät normit.

Tuntee eri perustamistavat ja niiden käyttösovellutukset.

Tuntee tietomallintamisen perusteet ja mallinnusvälineet.

Osaa siltapiirustusten tekemisen ja mallintamisen alkeet.

Osaa laskea voimasuureet ja tehdä kuormien yhdistelyn.

Hallitsee yksinkertaisten siltojen laskennan.

Osaa perustusten suunnittelun ja mitoituksen.

Rak-54.2100 Rakenteiden mekaniikka I

Osaa kriittisesti analysoida sauva- ja kehärakenteita kimmoteoriaa soveltaen

Osaa johtaa ominaisarvotehtävän ratkaisuineen kuvaamaan sauva- ja kehärakenteiden
kimmoista nurjahdusta

Osaa soveltaa plastisuusteoriaa sauva- ja kehärakenteiden analysointiin -
mekanismimenetelmä

Osaa soveltaa energiaperiaatteita sauva- ja kehärakenteiden analysointiin

Hallitsee virtuaalisten siirtymien periaatteen merkityksen rakenteiden tasapainoa
tarkasteltaessa

Osaa soveltaa voimamenetelmien periaatteita ja yksikkövoimamenetelmää
kehärakenteiden analyysiin

Osaa määrittää erilaisesta ulkoisesta kuormituksesta sauva- ja kehärakenteeseen
aiheutuvat siirtymät

Ymmärtää rakenteen osittaisen plastisoitumisen ja tätä kuvaavat mallit

Rak-54.1300 Rakenteiden mekaniikan perusteet

Osaa analysoida staattisesti määrättyjä rakenteita (ristikko, kehä, kaari, arina,
3D-rakenne)

Tuntee staattisesti määräämättömien rakenteiden statiikan perusteet, voimamenetelmän
ja sauvarakenteiden elementtimenetelmän yksinkertaisten rakenteiden (ristikko, palkki ja
tasokehä) tapauksessa

Osaa määrittä kaksiakselisesti taivutetun palkin jännitykset

Osaa määrittää useasta materiaalista koostuvan palkin jännitykset

Tuntee köyden analysoinnin perusteet sekä puristusviivan

Tuntee Saint Venantin vääntöteorian perusteet ja osaa määrittää yksinkertaisten
poikkileikausten vääntöjännitykset

Tuntee leikkausvoiman vaikutuksen palkin taipumaan sekä ohutkuorisen sandwich palkin
teorian perusteet

Tuntee kimmoisan alustan vaikutuksen palkin toimintaan

Rak-54.1200 Rakenteiden lujuusoppi

Ymmärtää 3-dimensioisen kappaleen jännitystilan ja osaa määrittää pääjännitykset

Tuntee poikkileikkausten geometriset suureet ja osaa määrittää jäyhyysmomentit
pintakeskiökoordinaatistossa

Osaa määrittää vedetyn/puristetun ja yksiakselisesti taivutetun palkin jännitykset sekä
taipumaviivan

Tuntee nurjahdusilmiön ja osaa määrittää pilarin kriittisen kuorma.

Tuntee 3-dimensioisen muodonmuutostilan ja Hooken lain

Ymmärtää Saint Venantin periaatteen ja on tietoinen jännityskeskittymistä

Tuntee palkin plastisen taivutuksen perusteet ja osaa määrittää täysplastisen momentin

Tuntee superpositioperiaatteen ja osaan soveltaa sitä yksinkertaisisssa tapauksissa

Rak-54.1100 Statiikka

Ymmärtää statiikan perussuureet, peruslait ja perusmallit.

Ymmärtää voimasysteemien samanarvoisuuden ja voimasysteemin redusoinnin
periaatteet.

Hallitsee partikkelin ja jäykän kappaleen tasapainotarkastelun periaatteet.

Osaa soveltaa partikkelin ja jäykän kappaleen tasapainotarkastelua yksinkertaisten
staattisesti määrättyjen rakenteiden sekä mekanismien ja kitkatehtävien voimasuureiden
määrittämiseen.

Tuntee jäykän kappaleen kinematiikan sekä virtuaalisen työn ja potentiaalienergian
käsitteet ja periaatteet.

Ymmärtää, miten sovelletaan virtuaalisen työn ja potentiaalienergian periaatteita jäykän
kappaleen tasapainotarkastelussa.

Mat-1.1420 Matematiikan peruskurssi P2

Osaa laskea kompleksiluvuilla.

Tuntee kompleksiluvun polaariesityksen ja osaa käyttää sitä juurilausekkeiden
käsittelyssä.

Hallitsee ominaisarvojen ja -vektoreiden laskemisen ja tuntee niiden tärkeimmät
ominaisuudet.

Osaa soveltaa ominaisarvojen teoriaa matriisien diagonalisointiin ja tuntee
diagonalisoinnin tärkeimmät sovellukset.

Hallitsee kiertomatriisien ominaisuudet ja niiden käytön symmetristen matriisien
diagonalisoinnissa.

Ymmärtää diagonalisoinnin ja neliömuotojen ominaisuuksien välisen yhteyden ja osaa
sen avulla luokitella neliömuotoja.

Tunnistaa differentiaaliyhtälöiden eri tyypit ja tuntee erilaisia ratkaisumentemiä.

Tuntee lineaaristen differentiaaliyhtälöiden perusominaisuudet ja osaa ratkaista 1.
kertaluvun ja 2. kertaluvun vakiokertoimiset differentiaaliyhtälöt.

Tunnistaa separoituvan differentiaaliyhtälön ja hallitsee sen ratkaisuperiaatteet.

Osaa soveltaa Eulerin menetelmää 1. kertaluvun differentiaaliyhtälön numeerisessa
ratkaisussa.

Tuntee tavallisimmat käyrien parametrisoinnit.

Ymmärtää tangenttivektorin yhteyden kaarenpituuteen ja viivaintegraaleihin.

Osaa laskea skalaari- ja vektorikenttien viivaintegraaleja parametrisointien avulla.

Ymmärtää jatkuvuuden ja raja-arvon käsitteet usean muuttujan funktioiden kohdalla.

Osaa muodostaa osittaisderivaattoja, suunnattuja derivaattoja ja gradientin sekä
ymmärtää niiden geometrisen merkityksen.

Hallitsee gradientin käytön ketjusäännössä, virhearvioissa sekä käyrien ja pintojen
geometriassa.

Pystyy analysoimaan usean muuttujan funktioiden ääriarvoja sekä tutkimaan sidottuja
ääriarvoja Lagrangen menetelmän avulla.

Tuntee taso- ja avaruusintegraalien laskemisen perusteet ja tärkeimmät sovellukset.

Hallitsee napakoordinaatiston käytön tasointegraalissa sekä pallo- ja
sylinterikoordinaatiston käytön avaruusintegraaleissa.

Osaa laskea pintaintegraaleja pinnan parametrisointia käyttämällä.

Mat-1.1410 Matematiikan peruskurssi P1

Osaa matemaattisia päättelymenetelmiä ja ymmärtää vektorien geometriaa.

Osaa laskea matriisin käänteismatriisin ja determinantin sekä ratkoa vastaavia lineaarisia
yhtälöitä.

Osaa testata sarjan suppenevuutta ja laskea sarjan summan (likiarvon).

Ymmärtää funktion raja-arvon ja jatkuvuuden käsitteet ja osaa operoida niillä.

Ymmärtää derivaatan funktion kasvunopeutena ja osaa laskea derivaattoja ja ratkaista
niihin liittyviä ongelmia.

Ymmärtää yhden muuttujan integraalin pinta-alatulkinnan ja sen yhteyden derivaattaan
sekä hallitsee tästä seuraavat integroimistekniikat sovelluksineen.

T-106.1111 Johdatus opiskeluun ja tietojärjestelmiin TKK:lla

Tietää perusteet tutkintorakenteesta, opetusmenetelmistä, opintoja tukevista yhteisöistä
ja muista opintoasioista

Ymmärtää tieteellisen tiedonhaun perusteet

Osaa käyttää opiskelijan tietojärjestelmiä

Osaa käyttää koulussa käytössä olevia käyttöjärjestelmiä ja perusohjelmistoja (toimisto-
ohjelmat, sähköposti)

Rak-43.1215 Rakenteiden suunn. ja mit. per.

Ymmärtää rakenteiden ja rakennusten toiminnan perusteet kuormia ja rasituksia
kantavina kokonaisuuksina

Tunnistaa sitkeiden ja hauraiden materiaalien eron rakenteiden suunnittelussa ja
luotettavuuden arvioinnissa

Osaa suorittaa palkkien ja pilarien alustavan mitoituksen sekä määrittää rakenteiden
kaatumisvarmuuden

Osaa hahmottaa rakennesuunnittelun teknisen kokonaisuuden

Ymmärtää rajatilamitoituksen ja kokonaisvarmuuskerroin mitoituksen eron sekä
rakenteiden luotettavuuden käsitteet

Ymmärtää esijännityksen merkityksen rakenteiden kuorman kannolle ja liitosten
toiminnalle

Tietää rakennukseen kohdistuvat kuormat ja tavallisten kuormien suuruusluokan

Tunnistaa rakennuksen runkojärjestelmiä ja niiden yhteyksiä rakennuksen
käyttötarkoitukseen

Rak-0.1200 Rakenne- ja rak.tuot. per.

Tietää ja tunnistaa rakennuksen elinkaaren ja rakennushankkeen eri vaiheet.

Ymmärtää rakennuksen sekä teknisenä kokonaisuutena että että käyttäjien
toimintaympäristönä.

Tietää ja osaa määritellä rakennuksen eri pääjärjestelmät, niiden tehtävät ja ymmärtää
niiden toiminnan pääperiaatteet .

Ymmärtää arkkitehtisuunnittelun perusteet ja arkkitehdin tehtävät
rakennussuunnittelijana.

Ymmärtää geotekniikan, rakennetekniikan ja talotekniikan perusteet ja diplomi-
insinöörien tehtävät teknisinä suunnittelijoina ja rakennuksen elinkaaren aikaisissa
toteutustehtävissä.

Osaa tunnistaa ja määritellä rakennusprosessin osat ja tuotantotekniset vaihtoehdot ja
mahdollisuudet.

Ymmärtää rakennusten suunnittelu-, tuotanto- ja käyttötalouden perusteet ja
merkityksen osana rakenuksen elinkaaritaloutta.

Tietää Suomessa rakentamista ohjaavat säännökset ja rakentamisessa tarvittavat
asiakirjat.

Osaa soveltaa oppimaansa pientalon rakennusluvan edellyttämien pääpiirusten
laatimisessa ja rakennusluvan hakemisessa.

Mat-1.2620 Sovellettu todennäköisyyslaskenta B

Hallitsee todennäköisyyslaskennan peruskäsitteet ja peruslaskusäännöt.

Osaa käyttää kombinatoriikan kaavoja ja kokonaistodennäköisyyden ja Bayesin kaavoja
todennäköisyyksien laskemiseen.

Ymmärtää satunnaismuuttujan, todennäköisyysjakauman ja kertymäfunktion käsitteet ja
hallitsee jakaumien tunnuslukujen käytön sekä yksiulotteisessa että moniulotteisessa
tapauksessa.

Hallitsee tavallisimpien yksiulotteisten diskreettien ja jatkuvien todennäköisyysjakaumien
sekä kaksiulotteisen normaalijakauman perusominaisuudet ja osaa soveltaa niitä
yksinkertaisten satunnaisilmiöiden mallintamiseen.

Hallitsee tilastollisten aineistojen keräämisen ja kuvaamisen perusmenetelmät.

Osaa soveltaa tilastollisen estimoinnin perusmenetelmiä (suurimman uskottavuuden
menetelmä, momenttimenetelmä) ja konstruoida luottamusvälejä.

Osaa soveltaa yksinkertaisia tilastollisia testejä odotusarvolle, varianssille ja
suhteelliselle osuudelle.

Osaa soveltaa tilastollisia testejä yhteensopivuudelle, homogeenisuudelle ja
riippumattomuudelle.

Hallitsee tilastollisen riippuvuuden, korrelaation ja regression peruskäsitteet ja osaa
soveltaa yhden selittäjän lineaarista regressiomallia.

Rak-11.1201 R-CAD

Osaa soveltaa insinöörityökalua rakennelaskennassa ja suunnittelun dokumentoinnissa
(Mathcad).

Ymmärtää alustavasti 3-D mallinnuksen ja tuotemallinuksen perusteet (Tekla Structures).

Tunnistaa elementtimenetlmänohjelmalla suoritettavan rakenneanalyysin vaiheet ja
suorittaa yksinkertaisen analyysin (Staad Pro).

Ymmärtää teknisen piirtämisen perusteet ja osaa tuottaa 2-D rakennuspiirustuksia
(AutoCAD).

Ymmärtää rakennusprosessin etenemisen ja tietokoneavusteisen suunnittelun edut.

Ymmärtää tieto- ja tuotemallinnuksen periaatteet (> 3D).

Osaa soveltaa eri ohjelmien välistä tiedonsiirtoa.

Osaa soveltaa piirtämis- ja mallinnusohjelmia rakenteen detaljien kuvaamiseen.

Kul-49.1100 Dynamiikka I

Tietää mekaniikan käsitteet ja kuvaustavat, sekä näiden roolit dynamiikan mallissa

Osaa määrittää partikkelin aseman, nopeuden ja kiihtyvyyden eri koordinaatistoissa

Osaa kirjoittaa partikkelin liikeyhtälöt eri koordinaatistoissa.

Osaa kirjoittaa partikkelisysteemin liikeyhtälöt

Osaa määrittää jäykän kappaleen partikkelin nopeuden ja kiihtyvyyden

Osaa kirjoittaa jäykän kappaleen tasoliikkeen liikeyhtälöt.

Osaa kirjoittaa partikkelin ja jäykän kappaleen sysäyksen liikeyhtälöt

Tietää mekaanisen-energian taseen ja liike-yhtälöiden välisen yhteyden

Tfy-3.1181 Fysiikan peruskurssi IA

Tunnistaa ja osaa selittää mekaanisen energian eri muodot.

Osaa ratkaista kahden kappaleen törmäysongelmia.

Osaa ratkaista lämpövenymiä ja -jännityksiä.

Osaa ratkaista dynamiikan tehtäviä, joissa esiintyy Coulombin voima.

Osaa selittää Gaussin lain sähkökentälle.

Mat-1.1332 Matematiikan peruskurssi KP3-II

Tunnistaa tärkeimmät matriisityypit kuten symmetrinen ja ortogonaalinen sekä niiden
sovelluksia.

Tuntee tärkeimpien matriisihajotelmien merkityksen numeerisessa lineaarialgebrassa ja
pienimmän neliösumman tehtävissä.

Osaa muodostaa diagonalisoinnin ja LU-hajotelman pienille matriiseille ja tietää, miten
matemaattisilla ohjelmistoilla nämä saadaan yleisessä tapauksessa.

Pystyy kirjoittamaan lineaarisen differentiaaliyhtälöryhmän matriisimuodossa. Tuntee
korkeamman kertaluvun DY:n yhteyden DY-ryhmiin.

Osaa ratkaista lineaarisen DY-ryhmän matriisimenetelmällä sekä homogeenisessa että
epähomogeenisessa tapauksessa.

Tuntee Eulerin menetelmän käytön DY-ryhmien numeerisessa ratkaisemisessa.

Osaa ratkaista DY-ryhmän tasapainotilan ja luokittelemaan niitä tyypin ja stabiilisuuden
mukaan.

Osaa analysoida epälineaaristen DY-ryhmien tasapainotiloja linearisoinnin avulla.

Hallitsee Laplace-muunnoksen määritelmän ja perusominaisuudet

Osaa soveltaa Laplace-muunnosta DY:n ratkaisemisessa.

Rak-11.2107 Sillat ja perustukset

Ymmärtää siltoihin ja perustuksiin kohdistuvat kuormat.

Tunnistaa erityyppiset sillat, niiden osat ja nimikkeet.

Ymmärtää yleisimpien siltatyyppien suunnitteluperiaatteet. (Kuormat,
poikkileikkausuureiden laskenta ja yksinkertaiset rakennemallit).

Ymmärtää yleimmät siltojen perustustyyppien toiminnan ja tuntee niiden analysoititavat.

Osaa laskea vomasuureet ja suorittaa yksinkertaisia mitoitustehtäviä.

Ymmärtää perustusten ja ylärakenteiden yhteistoiminnan.

Osaa yksinkertaisten, staattisesti määräämättömien silta- ja perustusrakenteiden
laskennan.

Ymmärtää paaluperustuksen mitoitusperiaatteet ja osaa laskea paaluihin tulevat
voimasuureet.

Rak-50.1119 Geomekaniikan perusteet

Tuntee käytetyimmät kallioluokitusmenetelmät ja niiden parametrien määrityksen.

Ymmärtää kallion eritysluonteen rakoilleena, kolmiaksiaalisen jännitystilan alaisena
materiaalina.

Tunnistaa maalajit ja ymmärtää niiden tärkeimpiä ominaisuuksia sekä tunnistaa
yleisimmät luokituskoementelmät.

Osaa luetella maalajit ja maalajiryhmät sekä luokitella ne laboratoriotulosten perusteella
GEO ja CEN-luokitusten mukaisesti.

Ymmärtää maan lujuus- ja muodonmuutosominaisuuksien perusasiat ja tunnistaa niiden
määritykseen käytettyjä menetelmiä.

Käsittää maaperässä olevan veden vaikutuksen jännitystilaan ja osaa luetella
vedenläpäisevyyden määritysmenetelmiä.

Ymmärtää maan routaantumiseen ja routimiseen vaikuttavia tekijöitä ja osaa luokitella
maalajit routiviin ja routimattomiin.

Tuntee yleisimmin käytetyt pohjatutkimusmenetelmät ja hallitsee painokairauksen ja
häiriintyneen maanäytteen ottamisen maastossa.



Taso I

Tuntee eri siltatyypit, niiden osat ja nimikkeet. Hallitsee siltatyyppien erilaiset
luokittelutavat.

Ymmärtää siltojen suunnitteluperiaatteet.

Tuntee siltojen kuormat, kuormatyypit sekä niitä käsittelevät normit.

Tuntee eri perustamistavat ja niiden käyttösovellutukset.

Tuntee tietomallintamisen perusteet ja mallinnusvälineet.

Osaa siltapiirustusten tekemisen ja mallintamisen alkeet.

Osaa laskea voimasuureet ja tehdä kuormien yhdistelyn.

Hallitsee yksinkertaisten siltojen laskennan.

Osaa perustusten suunnittelun ja mitoituksen.

Rak-54.2100 Rakenteiden mekaniikka I

Osaa kriittisesti analysoida sauva- ja kehärakenteita kimmoteoriaa soveltaen

Osaa johtaa ominaisarvotehtävän ratkaisuineen kuvaamaan sauva- ja kehärakenteiden
kimmoista nurjahdusta

Osaa soveltaa plastisuusteoriaa sauva- ja kehärakenteiden analysointiin -
mekanismimenetelmä

Osaa soveltaa energiaperiaatteita sauva- ja kehärakenteiden analysointiin

Hallitsee virtuaalisten siirtymien periaatteen merkityksen rakenteiden tasapainoa
tarkasteltaessa

Osaa soveltaa voimamenetelmien periaatteita ja yksikkövoimamenetelmää
kehärakenteiden analyysiin

Osaa määrittää erilaisesta ulkoisesta kuormituksesta sauva- ja kehärakenteeseen
aiheutuvat siirtymät

Ymmärtää rakenteen osittaisen plastisoitumisen ja tätä kuvaavat mallit

Rak-43.1215 Rakenteiden suunn. ja mit. per.

Ymmärtää rakenteiden ja rakennusten toiminnan perusteet kuormia ja rasituksia
kantavina kokonaisuuksina

Tunnistaa sitkeiden ja hauraiden materiaalien eron rakenteiden suunnittelussa ja
luotettavuuden arvioinnissa

Osaa suorittaa palkkien ja pilarien alustavan mitoituksen sekä määrittää rakenteiden
kaatumisvarmuuden

Osaa hahmottaa rakennesuunnittelun teknisen kokonaisuuden

Ymmärtää rajatilamitoituksen ja kokonaisvarmuuskerroin mitoituksen eron sekä
rakenteiden luotettavuuden käsitteet

Ymmärtää esijännityksen merkityksen rakenteiden kuorman kannolle ja liitosten
toiminnalle

Tietää rakennukseen kohdistuvat kuormat ja tavallisten kuormien suuruusluokan

Tunnistaa rakennuksen runkojärjestelmiä ja niiden yhteyksiä rakennuksen
käyttötarkoitukseen

Rak-11.1201 R-CAD

Osaa soveltaa insinöörityökalua rakennelaskennassa ja suunnittelun dokumentoinnissa
(Mathcad).

Ymmärtää alustavasti 3-D mallinnuksen ja tuotemallinuksen perusteet (Tekla Structures).

Tunnistaa elementtimenetlmänohjelmalla suoritettavan rakenneanalyysin vaiheet ja
suorittaa yksinkertaisen analyysin (Staad Pro).

Ymmärtää teknisen piirtämisen perusteet ja osaa tuottaa 2-D rakennuspiirustuksia
(AutoCAD).

Ymmärtää rakennusprosessin etenemisen ja tietokoneavusteisen suunnittelun edut.

Ymmärtää tieto- ja tuotemallinnuksen periaatteet (> 3D).

Osaa soveltaa eri ohjelmien välistä tiedonsiirtoa.

Osaa soveltaa piirtämis- ja mallinnusohjelmia rakenteen detaljien kuvaamiseen.

Kul-49.1100 Dynamiikka I

Tietää mekaniikan käsitteet ja kuvaustavat, sekä näiden roolit dynamiikan mallissa

Osaa määrittää partikkelin aseman, nopeuden ja kiihtyvyyden eri koordinaatistoissa

Osaa kirjoittaa partikkelin liikeyhtälöt eri koordinaatistoissa.

Osaa kirjoittaa partikkelisysteemin liikeyhtälöt

Osaa määrittää jäykän kappaleen partikkelin nopeuden ja kiihtyvyyden

Osaa kirjoittaa jäykän kappaleen tasoliikkeen liikeyhtälöt.

Osaa kirjoittaa partikkelin ja jäykän kappaleen sysäyksen liikeyhtälöt

Tietää mekaanisen-energian taseen ja liike-yhtälöiden välisen yhteyden

Tfy-3.1181 Fysiikan peruskurssi IA

Tunnistaa ja osaa selittää mekaanisen energian eri muodot.

Osaa ratkaista kahden kappaleen törmäysongelmia.

Osaa ratkaista lämpövenymiä ja -jännityksiä.

Osaa ratkaista dynamiikan tehtäviä, joissa esiintyy Coulombin voima.

Osaa selittää Gaussin lain sähkökentälle.

Mat-1.1332 Matematiikan peruskurssi KP3-II

Tunnistaa tärkeimmät matriisityypit kuten symmetrinen ja ortogonaalinen sekä niiden
sovelluksia.

Tuntee tärkeimpien matriisihajotelmien merkityksen numeerisessa lineaarialgebrassa ja
pienimmän neliösumman tehtävissä.

Osaa muodostaa diagonalisoinnin ja LU-hajotelman pienille matriiseille ja tietää, miten
matemaattisilla ohjelmistoilla nämä saadaan yleisessä tapauksessa.

Pystyy kirjoittamaan lineaarisen differentiaaliyhtälöryhmän matriisimuodossa. Tuntee
korkeamman kertaluvun DY:n yhteyden DY-ryhmiin.

Osaa ratkaista lineaarisen DY-ryhmän matriisimenetelmällä sekä homogeenisessa että
epähomogeenisessa tapauksessa.

Tuntee Eulerin menetelmän käytön DY-ryhmien numeerisessa ratkaisemisessa.

Osaa ratkaista DY-ryhmän tasapainotilan ja luokittelemaan niitä tyypin ja stabiilisuuden
mukaan.

Osaa analysoida epälineaaristen DY-ryhmien tasapainotiloja linearisoinnin avulla.

Hallitsee Laplace-muunnoksen määritelmän ja perusominaisuudet

Osaa soveltaa Laplace-muunnosta DY:n ratkaisemisessa.

Rak-11.2107 Sillat ja perustukset

Ymmärtää siltoihin ja perustuksiin kohdistuvat kuormat.

Tunnistaa erityyppiset sillat, niiden osat ja nimikkeet.

Ymmärtää yleisimpien siltatyyppien suunnitteluperiaatteet. (Kuormat,
poikkileikkausuureiden laskenta ja yksinkertaiset rakennemallit).

Ymmärtää yleimmät siltojen perustustyyppien toiminnan ja tuntee niiden analysoititavat.

Osaa laskea vomasuureet ja suorittaa yksinkertaisia mitoitustehtäviä.

Ymmärtää perustusten ja ylärakenteiden yhteistoiminnan.

Osaa yksinkertaisten, staattisesti määräämättömien silta- ja perustusrakenteiden
laskennan.

Ymmärtää paaluperustuksen mitoitusperiaatteet ja osaa laskea paaluihin tulevat
voimasuureet.

Rak-50.1119 Geomekaniikan perusteet

Tuntee käytetyimmät kallioluokitusmenetelmät ja niiden parametrien määrityksen.

Ymmärtää kallion eritysluonteen rakoilleena, kolmiaksiaalisen jännitystilan alaisena
materiaalina.

Tunnistaa maalajit ja ymmärtää niiden tärkeimpiä ominaisuuksia sekä tunnistaa
yleisimmät luokituskoementelmät.

Osaa luetella maalajit ja maalajiryhmät sekä luokitella ne laboratoriotulosten perusteella
GEO ja CEN-luokitusten mukaisesti.

Ymmärtää maan lujuus- ja muodonmuutosominaisuuksien perusasiat ja tunnistaa niiden
määritykseen käytettyjä menetelmiä.

Käsittää maaperässä olevan veden vaikutuksen jännitystilaan ja osaa luetella
vedenläpäisevyyden määritysmenetelmiä.

Ymmärtää maan routaantumiseen ja routimiseen vaikuttavia tekijöitä ja osaa luokitella
maalajit routiviin ja routimattomiin.

Tuntee yleisimmin käytetyt pohjatutkimusmenetelmät ja hallitsee painokairauksen ja
häiriintyneen maanäytteen ottamisen maastossa.



Rak-54.2100 Rakenteiden mekaniikka I

Osaa kriittisesti analysoida sauva- ja kehärakenteita kimmoteoriaa soveltaen

Osaa johtaa ominaisarvotehtävän ratkaisuineen kuvaamaan sauva- ja kehärakenteiden
kimmoista nurjahdusta

Osaa soveltaa plastisuusteoriaa sauva- ja kehärakenteiden analysointiin -
mekanismimenetelmä

Osaa soveltaa energiaperiaatteita sauva- ja kehärakenteiden analysointiin

Hallitsee virtuaalisten siirtymien periaatteen merkityksen rakenteiden tasapainoa
tarkasteltaessa

Osaa soveltaa voimamenetelmien periaatteita ja yksikkövoimamenetelmää
kehärakenteiden analyysiin

Osaa määrittää erilaisesta ulkoisesta kuormituksesta sauva- ja kehärakenteeseen
aiheutuvat siirtymät

Ymmärtää rakenteen osittaisen plastisoitumisen ja tätä kuvaavat mallit

Rak-11.1201 R-CAD

Osaa soveltaa insinöörityökalua rakennelaskennassa ja suunnittelun dokumentoinnissa
(Mathcad).

Ymmärtää alustavasti 3-D mallinnuksen ja tuotemallinuksen perusteet (Tekla Structures).

Tunnistaa elementtimenetlmänohjelmalla suoritettavan rakenneanalyysin vaiheet ja
suorittaa yksinkertaisen analyysin (Staad Pro).

Ymmärtää teknisen piirtämisen perusteet ja osaa tuottaa 2-D rakennuspiirustuksia
(AutoCAD).

Ymmärtää rakennusprosessin etenemisen ja tietokoneavusteisen suunnittelun edut.

Ymmärtää tieto- ja tuotemallinnuksen periaatteet (> 3D).

Osaa soveltaa eri ohjelmien välistä tiedonsiirtoa.

Osaa soveltaa piirtämis- ja mallinnusohjelmia rakenteen detaljien kuvaamiseen.

Kul-49.1100 Dynamiikka I

Tietää mekaniikan käsitteet ja kuvaustavat, sekä näiden roolit dynamiikan mallissa

Osaa määrittää partikkelin aseman, nopeuden ja kiihtyvyyden eri koordinaatistoissa

Osaa kirjoittaa partikkelin liikeyhtälöt eri koordinaatistoissa.

Osaa kirjoittaa partikkelisysteemin liikeyhtälöt

Osaa määrittää jäykän kappaleen partikkelin nopeuden ja kiihtyvyyden

Osaa kirjoittaa jäykän kappaleen tasoliikkeen liikeyhtälöt.

Osaa kirjoittaa partikkelin ja jäykän kappaleen sysäyksen liikeyhtälöt

Tietää mekaanisen-energian taseen ja liike-yhtälöiden välisen yhteyden

Tfy-3.1181 Fysiikan peruskurssi IA

Tunnistaa ja osaa selittää mekaanisen energian eri muodot.

Osaa ratkaista kahden kappaleen törmäysongelmia.

Osaa ratkaista lämpövenymiä ja -jännityksiä.

Osaa ratkaista dynamiikan tehtäviä, joissa esiintyy Coulombin voima.

Osaa selittää Gaussin lain sähkökentälle.

Mat-1.1332 Matematiikan peruskurssi KP3-II

Tunnistaa tärkeimmät matriisityypit kuten symmetrinen ja ortogonaalinen sekä niiden
sovelluksia.

Tuntee tärkeimpien matriisihajotelmien merkityksen numeerisessa lineaarialgebrassa ja
pienimmän neliösumman tehtävissä.

Osaa muodostaa diagonalisoinnin ja LU-hajotelman pienille matriiseille ja tietää, miten
matemaattisilla ohjelmistoilla nämä saadaan yleisessä tapauksessa.

Pystyy kirjoittamaan lineaarisen differentiaaliyhtälöryhmän matriisimuodossa. Tuntee
korkeamman kertaluvun DY:n yhteyden DY-ryhmiin.

Osaa ratkaista lineaarisen DY-ryhmän matriisimenetelmällä sekä homogeenisessa että
epähomogeenisessa tapauksessa.

Tuntee Eulerin menetelmän käytön DY-ryhmien numeerisessa ratkaisemisessa.

Osaa ratkaista DY-ryhmän tasapainotilan ja luokittelemaan niitä tyypin ja stabiilisuuden
mukaan.

Osaa analysoida epälineaaristen DY-ryhmien tasapainotiloja linearisoinnin avulla.

Hallitsee Laplace-muunnoksen määritelmän ja perusominaisuudet

Osaa soveltaa Laplace-muunnosta DY:n ratkaisemisessa.

Rak-11.2107 Sillat ja perustukset

Ymmärtää siltoihin ja perustuksiin kohdistuvat kuormat.

Tunnistaa erityyppiset sillat, niiden osat ja nimikkeet.

Ymmärtää yleisimpien siltatyyppien suunnitteluperiaatteet. (Kuormat,
poikkileikkausuureiden laskenta ja yksinkertaiset rakennemallit).

Ymmärtää yleimmät siltojen perustustyyppien toiminnan ja tuntee niiden analysoititavat.

Osaa laskea vomasuureet ja suorittaa yksinkertaisia mitoitustehtäviä.

Ymmärtää perustusten ja ylärakenteiden yhteistoiminnan.

Osaa yksinkertaisten, staattisesti määräämättömien silta- ja perustusrakenteiden
laskennan.

Ymmärtää paaluperustuksen mitoitusperiaatteet ja osaa laskea paaluihin tulevat
voimasuureet.



Rak-54.1100 Statiikka

Ymmärtää statiikan perussuureet, peruslait ja perusmallit.

Ymmärtää voimasysteemien samanarvoisuuden ja voimasysteemin redusoinnin
periaatteet.

Hallitsee partikkelin ja jäykän kappaleen tasapainotarkastelun periaatteet.

Osaa soveltaa partikkelin ja jäykän kappaleen tasapainotarkastelua yksinkertaisten
staattisesti määrättyjen rakenteiden sekä mekanismien ja kitkatehtävien voimasuureiden
määrittämiseen.

Tuntee jäykän kappaleen kinematiikan sekä virtuaalisen työn ja potentiaalienergian
käsitteet ja periaatteet.

Ymmärtää, miten sovelletaan virtuaalisen työn ja potentiaalienergian periaatteita jäykän
kappaleen tasapainotarkastelussa.

Mat-1.1420 Matematiikan peruskurssi P2

Osaa laskea kompleksiluvuilla.

Tuntee kompleksiluvun polaariesityksen ja osaa käyttää sitä juurilausekkeiden
käsittelyssä.

Hallitsee ominaisarvojen ja -vektoreiden laskemisen ja tuntee niiden tärkeimmät
ominaisuudet.

Osaa soveltaa ominaisarvojen teoriaa matriisien diagonalisointiin ja tuntee
diagonalisoinnin tärkeimmät sovellukset.

Hallitsee kiertomatriisien ominaisuudet ja niiden käytön symmetristen matriisien
diagonalisoinnissa.

Ymmärtää diagonalisoinnin ja neliömuotojen ominaisuuksien välisen yhteyden ja osaa
sen avulla luokitella neliömuotoja.

Tunnistaa differentiaaliyhtälöiden eri tyypit ja tuntee erilaisia ratkaisumentemiä.

Tuntee lineaaristen differentiaaliyhtälöiden perusominaisuudet ja osaa ratkaista 1.
kertaluvun ja 2. kertaluvun vakiokertoimiset differentiaaliyhtälöt.

Tunnistaa separoituvan differentiaaliyhtälön ja hallitsee sen ratkaisuperiaatteet.

Osaa soveltaa Eulerin menetelmää 1. kertaluvun differentiaaliyhtälön numeerisessa
ratkaisussa.

Tuntee tavallisimmat käyrien parametrisoinnit.

Ymmärtää tangenttivektorin yhteyden kaarenpituuteen ja viivaintegraaleihin.

Osaa laskea skalaari- ja vektorikenttien viivaintegraaleja parametrisointien avulla.

Ymmärtää jatkuvuuden ja raja-arvon käsitteet usean muuttujan funktioiden kohdalla.

Osaa muodostaa osittaisderivaattoja, suunnattuja derivaattoja ja gradientin sekä
ymmärtää niiden geometrisen merkityksen.

Hallitsee gradientin käytön ketjusäännössä, virhearvioissa sekä käyrien ja pintojen
geometriassa.

Pystyy analysoimaan usean muuttujan funktioiden ääriarvoja sekä tutkimaan sidottuja
ääriarvoja Lagrangen menetelmän avulla.

Tuntee taso- ja avaruusintegraalien laskemisen perusteet ja tärkeimmät sovellukset.

Hallitsee napakoordinaatiston käytön tasointegraalissa sekä pallo- ja
sylinterikoordinaatiston käytön avaruusintegraaleissa.

Osaa laskea pintaintegraaleja pinnan parametrisointia käyttämällä.

Mat-1.1410 Matematiikan peruskurssi P1

Osaa matemaattisia päättelymenetelmiä ja ymmärtää vektorien geometriaa.

Osaa laskea matriisin käänteismatriisin ja determinantin sekä ratkoa vastaavia lineaarisia
yhtälöitä.

Osaa testata sarjan suppenevuutta ja laskea sarjan summan (likiarvon).

Ymmärtää funktion raja-arvon ja jatkuvuuden käsitteet ja osaa operoida niillä.

Ymmärtää derivaatan funktion kasvunopeutena ja osaa laskea derivaattoja ja ratkaista
niihin liittyviä ongelmia.

Ymmärtää yhden muuttujan integraalin pinta-alatulkinnan ja sen yhteyden derivaattaan
sekä hallitsee tästä seuraavat integroimistekniikat sovelluksineen.

T-106.1111 Johdatus opiskeluun ja tietojärjestelmiin TKK:lla

Tietää perusteet tutkintorakenteesta, opetusmenetelmistä, opintoja tukevista yhteisöistä
ja muista opintoasioista

Ymmärtää tieteellisen tiedonhaun perusteet

Osaa käyttää opiskelijan tietojärjestelmiä

Osaa käyttää koulussa käytössä olevia käyttöjärjestelmiä ja perusohjelmistoja (toimisto-
ohjelmat, sähköposti)



Mitä opiskelija saa?

I Henkilökohtaisen opintosuunnitelman

I Henkilökohtaisen ydinainesanalyysin

I Motivoi suunnittelemaan omia opintoja ja tavoitteita

I Mahdollisuuden suunnitella ajankäyttöään



Mitä opettajat saavat?

I Järjestelmä paljastaa:
I kurssien pirstaleisuuden
I puutteet
I päällekkäisyydet

I Selkeä kuva siitä, mitä muilla kursseilla opetetaan



Jatkossa

I Raksan tutkinto-ohjelma kuvattu uudella menetelmällä

I Energiatekniikalla ja Sähköllä työ käynnissä

I Esitietomatriisi on työläs

I Jatkossa kokeillaan opiskelijoille

I Käytetään kurssisisältöjen suunnitteluun
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