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Täydennyskoulutus 
korjaussuunnittelijoille

 
 

Kosteusvaurion korjaussuunnittelijan pätevyyden toteamisen 
edellytyksenä on sekä vaativassa että poikkeuksellisen vaativas-
sa suunnittelutehtävien vaativuusluokassa sisäympäristöolo- 
suhteiden vähimmäisopintomääränä kaksi opintopistettä (2 op). 
RATEKO tarjoaa kahta opintokokonaisuutta puuttuvien sisäym-
päristöopintojen suorittamiseksi. 

Opintokokonaisuus 1 : Verkkoluennot ja tentti (2 op)
Opintokokonaisuus muodostuu itsenäisesti  ja joustavasti katsot-
tavista verkkoluennoista ja tentistä.

Opintokokonaisuus 2: Näyttötentti (2 op)
Opintokokonaisuus muodostuu työkokemuksen ja aikaisempien 
opintojen kautta hankitun osaamisen soveltamistaitoja mit-
taavasta laajasta tentistä.

Sisäympäristöolosuhteita koskeva opintovaatimus täyttyy kum-
man tahansa opintokokonaisuuden hyväksytyllä suorittamisella.  
Halutessasi voit suorittaa myös molemmat vaihtoehdot.

RATEKOn sisäympäristöolosuhteiden opintokokonaisuudet 
soveltuvat osaksi FISE Oy:n asettamia pätevyysvaatimuksia 
Kosteusvaurion korjaussuunnittelijoiden pätevyyteen. Opin-
tokokonaisuuden hyväksytysti suoritettuasi ja muiden pätevyys-
vaatimusten täyttyessä voit hakea kosteusvaurion korjaussuun-
nittelijan pätevyyttä.  
 
Tutustu kosteusvaurion korjaussuunnittelijan  
pätevyysvaatimuksiin www.fise.fi.

Ilmoittautuminen  
www.rateko.fi tai rateko@rateko.fi  

Opintokokonaisuus 1
17.6.2016 mennessä

Opintokokonaisuus 2
5.8.2016 mennessä

Opintokokonaisuus 2 järjestetään, jos ilmoittau-
tuneita on vähintään 10.
  
Osallistumismaksu 
650 € /opintokokonaisuus
(alv 0 %, veroton koulutuspalvelu AVL 39§)
 
Peruutusehdot www.rateko.fi

Lisätiedot
Arja Vainio, koulutuspäällikkö
050 384 5304,  arja.vainio@rateko.fi 

Meri Hietala, koulutuskoordinaattori 
040 534 1960, meri.hietala@rateko.fi

Yhdessä osaamistasi rakentaen

Korjaussuunnitelijoilla on nyt mahdollisuus täyden-
tää ja ja todentaa sisäympäristöolosuhteita kos-
kevaa osaamistaan. Valitse RATEKOn vaihtoeh- 
doista sinulle sopiva opintokokonaisuus ja suorita 
puuttuvat opintopisteet.



Opintokokonaisuus 1: Verkkoluennot + tentti

Valitse sinulle sopiva 
opintokokonaisuus 
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PL 381 (Unioninkatu 14) | 00131 Helsinki
Puh. 09 12 991 | www.rateko.fi

Kokonaisuus soveltuu korjaussuunnittelijoille, joilla on 
ennestään sisäympäristöolosuhteita koskevaa osaamista.

Tenttiin osallistumisen edellytykset
Osallistuja tuntee rakennusterveyteen ja sisäilmaan vaikut- 
tavia tekijöitä ja ymmärtää tutkimustulosten merkityksen 
sekä sisäilman yhteyden terveysvaikutuksiin. Osallistuja hal-
litsee rakennusterveyteen liittyvää lainsäädäntöä ja tietää 
eri toimijoiden vastuut ja velvollisuudet.

Osallistujalla on taito soveltaa aihekokonaisuuksia:
• Terveydensuojelulain muutos ja asumisterveysasetus 
• Hiukkaset ja kuidut 
• Haihtuvat orgaaniset yhdisteet, tutkiminen kohteissa ja 

viitearvot 
• Haitta-aineet 
• Radonin torjunta 
• Lahoaminen, betonin liittyvien eristeiden homehtu- 

minen, homeenkasvuindeksi 
• Koulu- ja päiväkoti- sekä asuntotutkimukset 
• Mikrobitutkimukset työpaikoilla ja mikrobiologisten 

tekijöiden osuus riskinarviossa
• Terveysvaikutukset ja riskinarviointi 
• Altistumisen arviointi

Kts. luettelo tenttivaatimuksena olevia aihekokonaisuuksia 
käsittelevästä kirjallisuudesta: www.rateko.fi

Laajuus   2 op
Sisältö  Ohjeet tenttiin valmistautumista varten,  
  laaja tentti ja todistus. Opintokokonaisuus  
  ei sisällä opetusta vaan mittaa osallistujan  
  osaamistasoa tentin avulla.
Suoritusaika syys-lokakuu 2016

Osaamistavoitteet 
Osallistuja pystyy laaja-alaisesti soveltamaan sisäympäristö- 
olosuhteita koskevaa osaamistaan.

Toteutus
RATEKO järjestää laajan näyttötentin syys-lokakuussa 2016 
pääkaupunkiseudulla. Tentin hyväksytysti suorittanut saa 
todistuksen sisäympäristöolosuhteiden opintojen suorit-
tamisesta (2 op). Hylättyä tenttiä ei ole mahdollista uusia.

Opintokokonaisuus 2: Näyttötentti

Kokonaisuus soveltuu korjaussuunnittelijoille, joilla ei ole 
riittävän ajantasaista sisäympäristöolosuhteita koskevaa 
osaamista.
 
Laajuus   2 op
Sisältö  Verkkoluentosarjan tallenteet, 
  luentomateriaalit, tentti ja todistus 
Suoritusaika 1.6.-2.9.2016

Osaamistavoitteet 
Osallistuja tuntee rakennusterveyteen ja sisäilmaan vaikut- 
tavia tekijöitä ja ymmärtää tutkimustulosten merkityksen 
sekä sisäilman yhteyden terveysvaikutuksiin. Osallistuja hal-
litsee rakennusterveyteen liittyvää lainsäädäntöä ja tietää 
eri toimijoiden vastuut ja velvollisuudet.

Toteutus
Opiskelija saa  ajalle 1.6. - 31.8.2016  Rakennusterveys- ja 
sisäympäristöverkkoluentosarjan tallenteiden katselu-
oikeudet ja luentomateriaalien latausoikeudet. Verkkolu-
entosarjaan kuuluu yhteensä kymmenen eri luennoitsijan 
pitämää luentoa. Yhden luennon kesto on noin 1,5 tuntia.

Verkkoluentosarja on tallennettu 
keväällä 2016 ja käsittelee aiheita: 
• Terveydensuojelulain muutos ja asumisterveysasetus 
• Hiukkaset ja kuidut 
• Haihtuvat orgaaniset yhdisteet, tutkiminen kohteissa ja 

viitearvot 
• Haitta-aineet 
• Radonin torjunta 
• Lahoaminen, betonin liittyvien eristeiden homehtu- 

minen, homeenkasvuindeksi 
• Koulu- ja päiväkoti- sekä asuntotutkimukset 
• Mikrobitutkimukset työpaikoilla ja mikrobiologisten 

tekijöiden osuus riskinarviossa
• Terveysvaikutukset ja riskinarviointi 
• Altistumisen arviointi 

RATEKO järjestää verkkoluentosarjan luennoista tentin
1.9.2016 pääkaupunkiseudulla. Tentin hyväksytysti suorit-
tanut saa todistuksen sisäympäristöolosuhteiden opintojen 
suorittamisesta (2 op). Hylätyn tentin uusiminen 120 €/
uusinta.


