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Kuntotutkimuksen 
tilaaminen ja 
suunnitelmien laadun 
varmistaminen 

14.2.2014 

Juha Krankka 

Ohje 

• Tämä on perustekstidia, 

jota tulee käyttää aina kun 

mahdollista.  

• Myös kaksipalstaiset  

tekstidiat ovat 

suositeltavia.  

• Näiden oikeassa laidassa 

olevat graafiset elementit 

tekevät esityksen ilmeestä 

tunnistettavan ja 

johdonmukaisen. 

• Muuta tarvittaessa 

alatunnisteen tietoihin 

organisaatiosi nimi 

valitsemalla valikosta 

Lisää > Ylä- ja alatunniste.  

• Käytä esityksissä 

sivunumeroita ja 

päivämäärää, jotka on 

valmiiksi asetettu 

alatunnisteen tietoihin. 

 

Kuntotutkimuksen tilaaminen ja 
suunnitelmien laadun varmistaminen 

14.2.2014 Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO 2 

Kosteus- ja hometalkoot / Työterveyslaitos 

 Tilaajan ohje sisäilmasto-ongelman selvittämiseen, 

 www.hometalkoot.fi 

 Opetushallitus 

 Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten 
 korjaaminen;   Kiinteistön omistajan opas 
 sisäilmaongelmaisten  koulurakennusten kunnon 
 tutkimiseen ja korjaushankkeeseen, www.oph.fi  

Ympäristöopas 28 

 Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen 
 kuntotutkimus 

 

 

 

 

http://www.hometalkoot.fi/
http://www.oph.fi/
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Ohje 

• Tämä on perustekstidia, 

jota tulee käyttää aina kun 

mahdollista.  

• Myös kaksipalstaiset  

tekstidiat ovat 

suositeltavia.  

• Näiden oikeassa laidassa 

olevat graafiset elementit 

tekevät esityksen ilmeestä 

tunnistettavan ja 

johdonmukaisen. 

• Muuta tarvittaessa 

alatunnisteen tietoihin 

organisaatiosi nimi 

valitsemalla valikosta 

Lisää > Ylä- ja alatunniste.  

• Käytä esityksissä 

sivunumeroita ja 

päivämäärää, jotka on 

valmiiksi asetettu 

alatunnisteen tietoihin. 

 

Terveiden talojen erikoisjoukot;  
Kosteus- ja homevaurio- sekä muiden sisäilmaongelmien asiantuntijoiden 
koulutuksen ja pätevöitymisen kehittäminen ja synkronointi, loppuraportti 
12.4.2012, eri pätevyyksiin esitetyt opintopisteet 
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  Kosteusvaurio-

kuntotutkija 

A /AA 

Kosteusvaurio- 

korjaussuunnittelija 

A/AA 

Kosteusvaurio-

korjaus- 

työnjohtaja 

A/AA 

RTA 

Rakennusfysiikka ja 

kosteusvaurioihin 

liittyvät kuntotutkimus-

menetelmät 

6 /7 7 / 7 3 / 5 4,5 

Rakenne- ja 

tuotantotekniikka; eri 

aikakausien rakenteet ja 

rakennusmateriaalit, 

korjausrakentaminen 

6 / 8 

 

6 / 8 4 / 6 3,5 

  

+ Juridiikka  

2 op. 

Sisäympäristön 

epäpuhtaudet ja 

olosuhteet, 

terveysvaikutukset, 

tutkiminen ja torjunta 

10 / 12 4 / 8 2 / 2 17 

Ilmanvaihto ja 

ilmastointi 

2 /3 2 / 3 1 /2 3 

Ohje 

• Tämä on perustekstidia, 

jota tulee käyttää aina kun 

mahdollista.  

• Myös kaksipalstaiset  

tekstidiat ovat 

suositeltavia.  

• Näiden oikeassa laidassa 

olevat graafiset elementit 

tekevät esityksen ilmeestä 

tunnistettavan ja 

johdonmukaisen. 

• Muuta tarvittaessa 

alatunnisteen tietoihin 

organisaatiosi nimi 

valitsemalla valikosta 

Lisää > Ylä- ja alatunniste.  

• Käytä esityksissä 

sivunumeroita ja 

päivämäärää, jotka on 

valmiiksi asetettu 

alatunnisteen tietoihin. 
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Rakennusfysiikka, A-vaativuus 
Lämpö-kosteus- ja virtaustekniikka, 3 op. 

Rakennusakustiikka, 2 op. 

Rakenteiden kosteuden mittaaja, 3 op. 

Rakennusten lämpökuvaaja, 3 op. 

Rakennusten tiiviyden mittaaja, 3 op. 

Märkätilatöiden valvoja, 3 op. 

Asbesti- ja haitta-aine- 
asiantuntija, 3 op. 

Kosteustekninen kuntotutkija 
ja/tai korjaussuunnittelija,  

a-vaativuus 

Rakentamiseen liittyvää juridiikkaa, 2 op. 

Ilmastointi ja ilmanvaihtotekniikka, 3 op. 

Sisäympäristön 
epäpuhtaudet ja olosuhteet 

Sisäympäristön 
tutkimusmenetelmät, 17 op. 

Henkilösertifioinnit / FISE-pätevyydet Täydennyskoulutukset 

Rakennuksen sisäilmaongelmien ja 
kosteusvaurioiden korjaus 

Puhtausluokka P1 rakennus- ja 
ilmanvaihtotöissä 

Rakennusten sisäilmaongelmien ja 
kosteusvaurioiden korjaus 

Rakennushankeen kosteudenhallinta  

Rakennusterveysasiaintuntija 
Kosteusvauriokuntotutkija  

Kosteusvauriokorjaussuunnittelija 
Kosteusvauriokorjaustyönjohtaja 
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Ohje 

• Voit päättää esityksesi 

tähän lopetusdiaan, jossa 

on RT:n tuttu slogan ja 

graafisista elementeistä 

koostuva kaupunkisiluetti. 

Yhdessä yhteiskuntaa rakentaen 

Ohje 

• Halutessasi sisällyttää 

esitykseen omat 

yhteystietosi, käytä tätä 

lopetusdiaa. 

Lisätietoja:  

juha.krankka@rateko.fi, puh. 050 367 3267 


