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ESIPUHE 

 

Käsillä oleva julkaisu on tehty Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKOn rakennus-

terveysasiantuntijakoulutukseen kuuluvana opinnäyteyönä. Julkaisun valmistumisen myötä 

saan päätökseen 45 opintopisteen rakennusterveysasiantuntijan koulutuksen.  

Koulutus on ollut antoisa kokonaisuus: Sen ansiosta ymmärrän paremmin rakennuksia, niiden 

käyttäjiä ja rakentajia. Tiedän, miten rakennusten kunto vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin - ja 

toisaalta tiedän, että rakennusterveyden alalla vielä on paljon sellaista, mitä ei tiedetä. Tutkimus 

– ja kehitystarpeita siis riittää.  

Kiitän lämpimästi RATEKOn rehtori Heidi Husaria siitä, että RATEKOssa opiskelu ja jatkuva 

uuden oppiminen nähdään luontevana osana arkea.  

Rakennusterveysasioiden parissa työskennelleitä asiantuntijoita sekä virkamiehiä kiitän siitä, 

että he ovat yhteistyössä vuosien kuluessa kehittäneet erinomaisen koulutuksen, joka yhdistää 

hienosti eri tieteenalat ja eri ammattikuntien katsantokannat yhdeksi kokonaisuudeksi, joka 

valmentaa koulutettavat rakennusterveysasiantuntijoiksi.  

Kiitokset Talonrakennusteollisuus ry:n johtaja Jukka Pekkaselle opinnäytetyöni ohjaajana 

toimimisesta ja hyvistä suuntaviivoista sekä neuvoista opinnäytetyöni kehittämiseksi. Samoin 

kiitokset RATEKOn johtava asiantuntija Helmi Kokotille opinnäytetyöni ohjaajana 

toimimisesta – ja lisäksi myös rakennusterveyskoulutusten alkuun saattamisesta ja - 

kehittämisestä sekä RATEKOssa vuosien varrella tehdystä ahotointityöstä.  

Parhaat kiitokset sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Vesa Pekkolalle 

opinnäytetyöni tarkastajana ja ulkopuolisena valvojana toimimisesta sekä kannustavasta 

palautteesta!   

Lisäksi haluan kiittää jo eläkkeelle jäänyttä työkaveriani Arja Vainiota, jonka ansiosta sain 

suorittaa opintoja muiden koulutettavien mukana ja jolla oli viisaita ideoita ja tarmoa koulu-

tusten kehittämiseksi. Kiitokset Ninna Kokolle ja Charlotta Dillströmille, joiden visualisointi- 

ja viestintätaitojen ansiosta koulutuksiin hakeutumisprosessi muotoutui paljon paremmaksi. Ja 

kiitokset Anni Autere-Kestille, joka antoi jatkoa varten arvokkaita neuvoja kielenhuoltoon. 

Kiitän myös muita työkavereitani sekä RATEKOn rakennusterveysopiskelijoita ja - kouluttajia. 

Erityiskiitokset kaikesta palautteesta, joka on auttanut RATEKOa kehittämään koulutuksia 

entistäkin paremmiksi. Ja lopuksi: kiitos perheelleni, joka on suhtautunut ymmärtäväisesti 

siihen, että olen kahden vuoden ajan ollut niin usein uppoutuneena opintojen maailmaan.      
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1. JOHDANTO 

 

Rakennusterveysasiantuntijoita tarvitaan! - Kosteus- ja homevaurioiden sekä 

sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi ja torjumiseksi on tehty erityisen intensiivisesti töitä jo 

1990-luvulta alkaen, mutta tehtävää riittää edelleen. Tuorein valtakunnallinen 

rakennusterveyteen liittyvä kehityshanke on Terveet tilat 2028 – toimenpideohjelma, jonka 

valmistelun pääministeri Juha Sipilä käynnisti kesällä 2017 (VNK 2017). 

Nykymuotoiset rakennusterveysasiantuntijakoulutukset perustuvat sosiaali- ja 

terveysministeriön terveydensuojelulain (763/1994) nojalla vuonna 2015 säätämään 

asumisterveysasetukseen (545/2015). Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO 

käynnisti ensimmäinen rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen RTA0-nimisenä 

pilottikurssina jo ennen asetuksen voimaantuloa eli vuonna 2014. Tämä pilottikurssi mukaan 

lukien RATEKOlla on tähän mennessä lähes neljän vuoden kokemus asumisterveysasetuksen 

mukaisten rakennusterveyskoulutusten järjestämisestä. Yhtä pitkältä ajalta RATEKOlla on 

kokemusta aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) 

osaksi rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen suorituksia. Ensimmäisen nelivuotiskauden 

jälkeen on hyvä hetki käydä läpi RATEKOn ahotointikokemuksia ja jakaa niitä myös muiden 

alan toimijoiden kanssa. 

AHOT-menettelyn soveltaminen on tarpeen rakennusterveyskoulutuksissa, sillä useat 

rakennusterveysasiantuntijakoulutuksiin hakeutuvista asiantuntijoista ovat tehneet töitä 

rakennusterveyteen liittyvien aiheiden parissa jo vuosia ja opiskelleet rakennusterveyden 

perusteita osana tutkintoaan tai tutkintokoulutuksen jatko-opinnoissa. Myös 

Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa (Valvira 2016) kannustetaan AHOT-menettelyn 

soveltamiseen osana rakennusterveysasiantuntijakoulutusta.   

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on ajankohtainen aihe paitsi 

rakennusterveyskoulutusten alalla myös laajemminkin. Aikaisemmin hankitun osaamisen 

tunnistamisen ja tunnustamisen edelleen kehittäminen osana tutkintokoulutuksia sisältyy myös 

yhteen pääministeri Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista. (valtioneuvosto 2015) 

Käsillä olevan opinnäytetyön tavoitteet ja käytetty aineisto sekä menetelmät on esitetty omassa 

luvussaan. Julkaisun kirjallisuusosassa kuvataan rakennusterveyskoulutusten järjestämistä ja 

aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen soveltamista raamittavia 

reunaehtoja. Kirjallisuusosan alussa on käsitelty tiede- ja ammattikorkeakoulujen AHOT-
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menettelyjä koskevaa yleistä lainsäädäntöä, suosituksia, ohjeita ja käytäntöjä. Lisäksi 

kirjallisuusosassa on katsaus opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuissa esitettyihin yleisiin 

ahotointikokemuksiin. Kirjallisuusosan loppuun on koottu yhteenveto lainsäädännöstä ja 

ohjeista, jotka määrittävät rakennusterveysasiantuntijakoulutusten järjestämistä ja AHOT-

menettelyn soveltamista rakennusterveyskoulutuksissa.  

Kirjallisuusosan jälkeen esitellään RATEKOn rakennusterveyskoulutuksissa käytössä oleva 

AHOT-prosessi, yhteenvetoja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisen kautta 

myönnetyistä hyväksiluvuista ja katsaus AHOT-menettelyä koskeviin opiskelijapalautteisiin. 

Johtopäätökset-osassa on esitetty kehitysideoita ja visioitu tulevaa. 

RATEKOssa sovelletaan AHOT-menettelyä paitsi rakennusterveysasiantuntijakoulutuksessa 

myös muissa rakennusterveyteen ja kosteusvaurioiden korjaukseen liittyvissä koulutuksissa. 

Vaikka käsillä oleva julkaisu keskittyy AHOT-menettelyyn varsinaisen rakennusterveys-

asiantuntijakoulutuksen osana, julkaisun tulokset kuvaavat soveltuvin osin menettelyä myös 

rinnakkaisissa koulutuksissa. 

2. TYÖN TAVOITTEET, AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena on ollut sujuvoittaa ja dokumentoida RATEKOn 

rakennusterveyskoulutusten AHOT-prosessi ja varmistaa AHOT-menettelyn tasalaatuisuuden 

jatkuminen. Työn tavoitteet jakautuvat AHOT-prosessia koskeviin tavoitteisiin ja aikaisemmin 

hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista koskeviin tavoitteisiin. 

2.1. AHOT-prosessia koskevat tavoitteet 

  

- kehittää RATEKOn rakennusterveyskoulutuksissa käytettävää AHOT-prosessia 

mahdollisimman sujuvaksi 

- varmistaa, että AHOT-prosessi tukee parhaalla mahdollisella tavalla AHOT-

menettelyn yhdenmukaisuutta, luotettavuutta ja AHOT-periaatteiden läpinäkyvyyttä  

- pohtia AHOT-prosessin jatkokehitystarpeita 
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2.2. Osaamisen tunnistamista ja tunnustamista koskevat tavoitteet 

 

2.2.1. AHOT-tulosten tarkastelu ja laadunvarmistus 

 

- laatia tilastollinen tarkastelu AHOT-menettelyssä myönnetyistä hyväksiluvuista 

- arvioida, riippuuko eri opintojaksoista keskimäärin myönnettävien hyväksilukujen 

määrä opintojaksojen sisältöä määrittävien materiaalien julkaisuajankohdasta 

- laatia laadunvarmistusta varten kooste AHOT-menettelyssä tähän mennessä 

huomioiduista aikaisemmista osaamisista  

- varmistaa, että AHOT-menettelyssä toteutuu yhdenmukaisuus, luotettavuus ja 

AHOT-periaatteiden läpinäkyvyys  

 

2.2.2. Ahotointivaikutusten arviointi 

 

- arvioida ahotointikokemusten ja AHOT-tuloksista tehtyjen yhteenvetojen perusteella 

aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisen vaikutuksia  

- verrata RATEKOn rakennusterveysasiantuntijakoulutuksissa kerättyjä 

ahotointikokemuksia tiede- ja ammattikorkeakoulujen yleisistä ahotointikokemuksista 

tehtyihin yhteenvetoihin. 

 

2.3. Aineisto ja menetelmät 

2.3.1. Lähtökohtana säädökset ja koulutuksen osaamistavoitteet  

 

Työn reunaehtoina ovat kirjallisuusosassa esitettävät rakennusterveysasiantuntijakoulutuksia ja 

toisaalta aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista koskevat säädökset, 

ohjeet ja periaatteet. Sekä AHOT-prosessin kehittämisessä että aikaisemmin hankitun 

osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kehittämisessä erityisen merkityksellisenä 

tukirankana ovat rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen osaamistavoitteet. Osaamistavoitteet 

on määritelty sosiaali- ja terveysministeriön antamassa asumisterveysasetuksessa (545/2015, 

STM 2015) ja niitä on tarkennettu Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa 

(Valvira 2016). 
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Sekä AHOT-prosessin kehittämisessä että aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja 

tunnustamisen tarkastelussa arvokkaana apuna ovat olleet keskustelut AHOT-menettelystä 

vastaavien asiantuntijoiden, eri opintojaksojen vastuukouluttajien ja myös AHOT-menettelyä 

hakeneiden opiskelijoiden kanssa. 

 

2.3.2. Muu aineisto ja menetelmät 

AHOT-prosessin kehittäminen  

 

AHOT-prosessin kehittämisessä on hyödynnetty aikaisemmin hankitun osaamisen 

tunnistamisesta ja tunnustamisesta RATEKOssa kerättyjä kokemuksia ja Valviran ohjeistusta 

(Valvira 2016). AHOT-prosessin osat on toteutettu internet-sivuina, internet-linkkien kautta 

avautuvina kyselylomakkeina sekä Excelin taulukoina, makroina ja lomakkeina. Osittain 

AHOT-prosessi tukeutuu mallisähköposteihin.  

Osaamisen tunnustamisen tarkastelu ja laadunvarmistus 

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen sisältöä koskevien 

tavoitteiden saavuttamiseksi työssä on tarkasteltu RATEKOon saapuneita AHOT-hakemuksia 

ja aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella myönnettyjä hyväksilukuja vuosilta 2015-2016.  

RATEKOn AHOT-menettelyssä vuosina 2015 ja 2016 hyväksiluetuista aikaisemmin 

hankituista osaamisista on laadittu erilliset taulukkomuotoiset koosteet. Jatkokäsittelyssä näistä 

koosteista on poimittu erilleen AHOT-menettelyssä hyväksiluetut tutkinto- tai 

täydennyskoulutuksiin sisältyneet opinnot sekä niiden kuvaukset. Lopuksi hyväksiluettuja 

opintoja on tarkasteltu rakennusterveyskoulutukseen sisältyvien opintojaksojen 

toteutussuunnitelmista käsin ja saatu tulokseksi esimerkkilistauksia eri opintojaksojen 

hyväksilukuun soveltuvista opinnoista. 

Vuonna 2016 haetuista ja hyväksiluetuista aikaisemmin hankituista osaamisista on laadittu 

myös tilastolliseen tarkasteluun perustuva yhteenveto havainnollistamaan hyväksiluettujen 

aiemmin hankittujen osaamisten painottumista tiettyihin rakennusterveysasiantuntija-

koulutuksen opintojaksoihin. 
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Terveiden talojen erikoisjoukkojen koulutusten tilanne 2016 ja ohjeelliset opetussuunnitelmat 

– julkaisun mukaisia rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen ohjeelliseen 

opintosuunnitelmaan sisältyneitä opetusmateriaaliluetteloita on hyödynnetty lähtötietoina 

kuvaamaan sitä, minkä ikäisiin julkaisuihin kukin rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen 

opintojakso perustuu. (Kosteus- ja hometalkoot, YM ja STM, ja 

Rakennusarkkitehtikoulutuksen suunnittelu ja rakennusterveyttä tukevan koulutuksen 

suunnittelu -kehityshanke, OKM 2016) 

Ahotointivaikutusten arviointi 

 

Ahotointivaikutusten arvioinnin lähtötietoina on käytetty 2015 - 2016 aikana RATEKOssa 

tehtyjä AHOT-menettelyjä ja AHOT-tuloksia sekä 2015 - 2017 välisenä aikana AHOT-

menettelystä ja rakennusterveysasiantuntijakoulutuksesta kertynyttä palautetta ja kirjoittajan 

kokemuksia rakennusterveyskoulutuksen koordinoinnista 2015 - 2017. Vertailukohtana on 

käytetty kirjallisuusosassa esitettyjä yleisiä ahotointikokemuksia. 

 

3. TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT 

3.1. Rakennusterveysasiantuntija  

3.1.1. Henkilösertifioituja rakennusterveysasiantuntijoita koskevat 

säädökset  

 

Terveydensuojelulaissa (763/1994) ja sen nojalla säädetyssä asumisterveysasetuksessa 

(545/2015) määritellään henkilösertifioidun rakennusterveysasiantuntijan rooli asuntojen ja 

muiden oleskelutilojen olosuhteita arvioivana ulkopuolisena asiantuntijana. Asumisterveys-

asetuksen (545/2015) mukaan rakennusterveysasiantuntijan henkilösertifikaatti voidaan myön-

tää henkilölle, jonka perustutkinto ja työkokemus täyttävät asumisterveysasetuksessa esitetyt 

vaatimukset ja joka on suorittanut hyväksyttävästi rakennusterveysasiantuntijan henkilö-

sertifiointiin valmentavan täydennyskoulutuksen. (STM 2015, terveydensuojelulaki 1994) 

Rakennusterveysasiantuntijan henkilösertifioinneista vastaavaksi toimijaksi sosiaali- ja 

terveysministeriö on nimittänyt VTT Expert Services Oy:n. (VTT Expert Services Oy 2015). 
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3.1.2. Valmentavan koulutuksen sisältö ja osaamisvaatimukset  

 

Rakennusterveysasiantuntijan (RTA) henkilösertifiointiin valmentavan koulutuksen sisältö ja 

osaamistavoitteet on määritelty asumisterveysasetuksen (545/2015) liitteessä. Rakennus-

terveysasiantuntijan koulutuksen osiot ovat: 

A. Sisäilman epäpuhtaudet, terveysvaikutukset, tutkiminen ja torjunta (13 op) 

B.  Rakennusfysiikka, fysikaaliset olosuhteet, kuntotutkimusmenetelmät, rakenne- ja 

tuotantotekniikka ja juridiikka (14 op) 

C.  Ilmanvaihto ja ilmastointitekniikka (3 op) 

D.  Opinnäytetyö (15 p) 

      (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015) 

 

Valviran julkaisemassa asumisterveysasetuksen soveltamista koskevassa ohjeessa (osa V) on 

kuvattu rakennusterveysasiantuntijakoulutukseen sisältyvät opintojaksot ja niiden osaamis-

tavoitteet yksityiskohtaisemmin kuin asumisterveysasetuksessa.  Valviran ohjeen 

liitedokumentteihin on koottu tarkemmat osaamisvaatimukset. (Valvira 2016) 

Rakennusterveysasiantuntijakoulutukseen sisältyvän opinnäytetyön sisältöä ja laajuutta 

koskevat tarkemmat vaatimukset on julkaistu rakennusterveysasiantuntijan henkilö-

sertifioinnista vastaavan VTT Expert Services Oyn verkkosivuilla. (VTT Expert Services Oy, 

2016)  

Rakennusterveysasiantuntijakoulutusten osaamisvaatimukset ovat lähtökohtana sekä 

rakennusterveysasiantuntijakoulutusten järjestämiselle että koulutukseen osallistuvien 

henkilöiden AHOToinneille. Asumisterveysasetukseen, Valviran ohjeeseen ja VTT Expert 

Servicen ohjeisiin sisältyvät koulutusosioiden osaamisvaatimukset on koottu julkaisun 

liitteisiin 1.-3.  

3.1.3. Koulutusten ohjeelliset opintosuunnitelmat 

 

Kosteus- ja hometalkoiden, ympäristöministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön 

rahoittamassa ja 2014-2016 käynnissä ollessa Rakennusterveys- ja kosteusvaurioiden 

korjausasiantuntijoiden koulutuksen synkronointi- ja valtakunnallinen ohjaus -hankkeessa 

kehitettiin mm. kullekin koulutukselle ohjeelliset opintosuunnitelmat. Näihin ohjeellisiin 

opintosuunnitelmiin sisältyvät myös listaukset opintojaksokohtaisista materiaaliluetteloista. 

(Kosteus- ja hometalkoot, YM ja STM, ja Rakennusarkkitehtikoulutuksen suunnittelu ja 

rakennusterveyttä tukevan koulutuksen suunnittelu -kehityshanke, OKM 2016) 
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3.1.4.  Aikaisemman hankitun osaamisen tunnistamien ja tunnustaminen  

 

Valviran asumisterveysasetuksen soveltamista koskevaan ohjeeseen sisältyy rakennus-

terveysasiantuntijakoulutuksen eri opintojaksojen osaamisvaatimusten lisäksi myös 

aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa (AHOT) sovellettavia 

ohjeita.  (Valvira 2016). 

Koska rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen taso ohjeistetaan (Valvira 2016) 

yhteensopivaksi korkeakouluopetuksen kanssa, sen järjestämiseen sovelletaan hyväksi-

lukujenkin osalta mm. ammattikorkeakoululakia (932/2014). 

 

3.2. AHOT-menettelyä koskevat yleiset säädökset ja periaatteet 

 

 Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen on virallisen hyväksynnän antamista 

opiskelijan aikaisemmin hankkimalle osaamiselle. Aikaisemmin hankitun osaamisen 

tunnistaminen ja tunnustaminen on mahdollista ns. AHOT-menettelyn kautta. Menettely 

käynnistyy opiskelijan hakemuksesta. Menettelyssä opiskelijan aikaisemmin hankkimaa 

osaamista verrataan suoritettavana olevan opintokokonaisuuden osaamisvaatimuksiin ja 

opetussuunnitelmiin. AHOT-menettelyn tuloksena opiskelija voi saada osan suoritettavana 

olevista opinnoista hyväksiluettua aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella. (Mäkinen-

Streng 2017) 

AHOT-menettelyn määrätietoinen kehittäminen käynnistyi sekä Euroopan unionin tasolla että 

Suomessa 2000 -luvun alussa.  Nykyisin aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja 

tunnustamisesta on erilliset säädökset sekä yliopistolaissa (558/2009 § 44) että 

ammattikorkeakoululaissa (932/2014 § 37).  

Jo vuonna 2004 opetusministeriön asettama työryhmä linjasi suomalaista koulujärjestelmää 

koskevia aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen yleisiä periaatteita (opetusministeriö 

2004 ja 2007). 
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Vuonna 2007 opetusministeriön asettama uusi työryhmä esitti, että jokaisella korkeakouluun 

hakeneella ja siellä opiskelevalla tulee olla mahdollisuus hakea aiemmin hankitun osaamisen 

tunnustamista riippumatta siitä, missä tai miten osaaminen on hankittu. Opiskelijan 

velvollisuutena on osoittaa hankkimansa osaaminen. Työryhmä esitti suosituksenaan muun 

muassa, että  

- kullakin korkeakoululla tulee olla yhdenmukainen, luotettava ja läpinäkyvä 

järjestelmä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi 

- tunnustamisjärjestelmää tulee kehittää osana korkeakoulujen opetussuunnitelmien, 

opetuksen ja ohjauksen, arvioinnin ja laadunvarmistuksen kehittämistä 

- korkeakouluilla ei ole velvoitetta arvioida ja tunnustaa muiden kuin omien 

opiskelijoidensa ja opiskelijaksi hakeneiden osaamista 

- opetusministeriön työryhmän antamia suosituksia tarkennetaan korkeakoulujen 

alakohtaisessa yhteistyössä 

(opetusministeriö 2007) 

Opetusministeriön asettaman työryhmän 2007 antamien suositusten toimeenpanemiseksi tiede- 

ja ammattikorkeakoulut kokosivat valtakunnallisen AHOT-korkeakouluissa -hankkeen, joka 

oli käynnissä 2009-2013. Hankkeessa tiede- ja ammattikorkeakoulut määrittelivät AHOT-

prosessien suunnittelun ja toteutuksen yhteisiä suosituksia.  Näiden suositusten pohjalta kukin 

tiede- ja ammattikorkeakoulu on kehittänyt omia AHOT-menettelyjä koskevia 

toimintamallejaan. Nykyisin kunkin korkeakoulun aikaisemmin hankitun osaamisen 

tunnistamista ja tunnustamista koskevat toimintamallit ja periaatteet ovat pääsääntöisesti 

ladattavissa oppilaitosten internet-sivuilta. (AHOT-korkeakouluissa -hanke 2013, 

opetusministeriö 2007, Google 2017) 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kehittäminen on edelleen 

ajankohtaista. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen Nopeutetaan siirtymistä työelämään -

kärkihankkeen yhtenä päätoimenpiteenä on mainittu korkeakoulukohtainen aiemmin hankitun 

osaamisen tunnustamiskäytäntöjen arviointi. (valtioneuvosto 2017) 
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3.3. Yleisiä kokemuksia aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on kerännyt tietoa tiede- ja ammattikorkeakouluissa kertyneistä 

ahotointikokemuksista. Mäkinen-Strengin ym. laatimiin opetus- ja kulttuuriministeriön 

julkaisuihin on koottu sekä opiskelijoille tehtyjen kyselytutkimusten tuloksia että 

kirjallisuusselvityksiä aiemmin tehdyistä saman aihepiirin julkaisuista (Mäkinen-Streng ym. 

2016 ja 2017) 

Mäkinen-Strengin ym. referoimista ahotointikokemuksista (Mäkinen -Streng ym 2016 ja 2017) 

ei yksiselitteisesti ilmene, kuvaavatko ne opiskelijoiden vaiko oppilaitoksen edustajien 

näkemyksiä aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta. Useimmissa 

tapauksissa ahotointikokemukset ovat todennäköisesti samansuuntaisia sekä opiskelijoilla että 

oppilaitoksen edustajilla.  

3.3.1. Hakijoina lähes kolmannes opiskelijoista 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön Opitulle tunnustusta-julkaisussa (Mäkinen -Streng ym 2017) 

analysoitu keväällä 2016 tehdyn verkkokyselyn tuloksia. Kyselyyn oli vastannut yli 7300 tiede- 

ja ammattikorkeakouluopiskelijaa, joista miltei kolmannes oli hakenut aiemmin hankkimansa 

osaamisen hyväksilukemista AHOT-menettelyn kautta. Aikaisemmin hankitun osaamisen 

tunnistamista ja tunnustamista  hakeneista opiskelijoista yli puolet oli saanut hyväksiluettua 

kaiken tai lähes kaiken hakemistaan opinnoista. (EUROSTUDENT VI 2016, Mäkinen -Streng 

ym 2017) 

AHOtoinnissa opiskelijat voivat osoittaa aikaisemmin hankkimaansa osaamista eri tavoin. 

Mäkinen -Strengin ym. mukaan toimivimmiksi osaamisen osoittamistavoiksi on arvioitu 

tutkinto- ja työtodistukset, opintorekisteriotteet, pätevyyden todistavat asiakirjat ja muut 

todistukset. (Mäkinen -Streng ym 2017)  

3.3.2. Vaikutus opintojen etenemiseen ja opintotyytyväisyyteen 

 

Mäkinen- Streng ym. on selvittänyt sekä kirjallisuuden ja keväällä 2016 tehtyyn 

verkkokyselyyn perustuvan EUROSTUDENT VI-aineiston perusteella aikaisemmin hankitun 

osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen yhteyttä kahteen olennaiseen opintojen osa-

alueeseen eli opintotyytyväisyyteen ja opintojen etenemiseen.  (Mäkinen-Streng ym 2017) 
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AHOT-menettelyn kautta hyväksilukuja saaneista opiskelijoista noin puolet oli kokenut, että 

aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen  oli nopeuttanut opintojen etenemistä. 

Toisaalta yli kolmannes hyväksilukuja saaneista opiskelijoista oli ollut sitä mieltä, ettei 

hyväksiluvuilla ollut vaikutusta opintojen etenemiseen. Pieni osa hyväksilukuja saaneista oli 

kokenut, että aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen oli jopa hidastanut opintoja. 

(EUROSTUDENT VI -aineisto, Mäkinen Streng ym 2017) 

Suoritettavana olevan koulutuksen sisältöön, opetuksen laatuun, opintojen aikatauluihin ja 

järjestelyihin sekä opinto-ohjaukseen olivat olleet tyytyväisimpiä ne opiskelijat, jotka eivät 

olleet lainkaan hakeneet aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamista  ja toisaalta ne 

opiskelijat, jotka olivat hakeneet aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamista ja saanet 

hyväksiluetuiksi vähintään kolme neljäsosaa niistä opinnoista, joiden hyväksilukua he olivat 

hakeneet. (EUROSTUDENT VI -aineisto, Mäkinen Streng ym 2017) 

3.3.3. Osaamisen tunnustamiseen liittyviä haasteita 

 

Mäkinen -Strengin ym. mukaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja 

tunnustaminen voi olla vaativa prosessi sekä opiskelijalle että oppilaitoksen edustajille. AHOT-

prosessien on raportoitu olleen monimutkaisia ja joissain tapauksissa niiden on koettu olleen 

jopa vaativampia kuin itse opintojakson suorittamisen. Etenkin ennen AHOT-prosessien 

vakiintumista hyväksilukujärjestelmien on koettu olleen jäsentymättömiä ja epäselviä. Lisäksi 

epäselvyyttä on koettu aiheutuneen suoritettavina olevien opintojen epäselvistä 

osaamistavoitteiden kuvauksista. Toisaalta oppilaitoksen edustajat ovat suhtautuneet 

epäilevästi opiskelijoiden aikaisemmin hankitun osaamisen laatuun. (Mäkinen-Streng ym 

2017) 

Mäkinen-Strengin mukaan osa opiskelijoista, joilla olisi ollut mahdollisuus hakea 

hyväksilukuja aiemmin hankitun osaamisen perusteella, ei ole halunnut hakea aikaisemmin 

hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, vaan on halunnut suorittaa kaikki opinnot. 

Uusilta opinnoilta saatetaan hakea laajempaa näkökulmaa tai perehtymistä johonkin uuteen 

aihe-alueeseen. (Mäkinen-Streng ym 2016) 

Koulutuksen toteutusvaiheessa opiskelijoiden osaamisen yksilöllisyyden ja erilaisuuden on 

todettu luovan haasteita opetuksen toteuttajille siinä, miten aiemmin hankittu osaaminen 

otetaan huomioon opetussuunnitelmatyössä, opiskelijan ohjauksessa ja opintojaksojen 

toteutuksissa. (Mäkinen-Streng ym 2016) 
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3.3.4. Osaamisen tunnustamisesta koituvia hyötyjä 

 

AHOT-prosessi on Mäkinen-Strengin ym mukaan merkinnyt opiskelijoille myönteisimmillään 

opiskelujen nopeutumista, itsearviointitaitojen kehittymistä, motivaation kasvamista, 

päällekkäisten opintojen poistumista sekä opintojen keskeyttämisriskin pienenemistä (Mäkinen 

-Streng ym 2017). 

AHOT-menettelyn kautta opiskelijat ovat oppineet tunnistamaan ja tiedostamaan omaa 

osaamistaan ja kertomaan siitä. Samalla opiskelijat ovat oppineet hahmottamaan opintojensa 

rakennetta ja vaatimuksia aikaisempaa paremmin, koska aikaisemmin hankitun osaamisen 

tunnistamisen ja tunnustamisen hakemisen yhteydessä pitää perehtyä koulutuksen 

opetussuunnitelmaan ja peilata omia taitoja siinä kuvattuihin osaamistavoitteisiin nähden. 

(Mäkinen -Streng ym 2017) 

3.3.5. Yhteenveto ahotointikokemuksista 

 

Mäkinen-Streng ym. toteaa yhteenvedossaan, että aikaisemmin hankitun osaamisen 

tunnistamisesta ja tunnustamisesta  voi olla opiskelijalle sekä hyötyä että haittaa. AHOT-

menettelyllä on selvä tehokkuuden, opintojen nopeuttamisen ja nopeamman työelämään 

siirtymisen tavoite. Lisätavoitteita ovat opiskelijoiden päällekkäisestä koulutuksesta 

poispyrkiminen ja osaamislähtöisen ajattelun korostaminen. Toisaalta opintoja 

hyväksiluettaessa osa osaamisesta saattaa jäädä saavuttamatta, sillä suoritettavista opinnoista 

voidaan olettaa saatavan aina uusia tarkastelukulmia suhteessa omaan osaamiseen ja 

työtehtäviin. Koulutuksella on myös tärkeä sosiaalistamistehtävä, jolloin runsaasti AHOT-

menettelyjä hyödyntävät opiskelijat saattavat jäädä paitsi koulutuksessa muotoutuvasta 

kulttuurista, hiljaisen tiedon välittymisestä ja verkostoitumismahdollisuuksista. (Mäkinen -

Streng ym 2017) 

3.4. Rakennusterveyteen liittyvät opinnot tiede – ja ammattikorkeakouluissa 

 

Rakennusterveyteen liittyvän opetuksen laajuudesta on tehty erillinen, kaikkiaan 14 ammatti- 

ja tiedekorkeakoulua kattava selvitys. Selvitys toteutettiin osana Rakennusterveyttä tukevan 

koulutuksen suunnittelu – kehittämishanketta. Selvityksen pohjana oleva kartoitus 

kohdennettiin rakennusalan ja ympäristöterveyden tutkintokoulutuksiin ja se toteutettiin 

vuosien 2014 ja 2015 aikana.  
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Hankkeen loppuraportissa todetaan, että rakennusterveyden opetusta on auditoiduissa 

korkeakouluissa integroitu rakennusalan ja ympäristöterveyden opintosisältöihin AMK- ja 

YAMK- sekä FM- ja DI-tutkintokoulutuksissa. ”Rakennusfysiikkaa ja korjausrakentamisen 

opintojaksoja löytyy useimmasta rakennusalan korkeakoulusta. Rakennusfysiikan osalta TTY 

on ylivoimainen, mutta myös joissakin ammattikorkeakouluissa rakennusfysiikkaan on jo 

panostettu kuten Kymenlaakson ja Oulun ammattikorkeakouluissa. Sisäympäristöosiota 

opetetaan ympäristöteknologian linjoilla MAMK:ssa (n. 16 op) ja HAMK:ssa eniten, mutta 

myös rakennusalan ammattikorkeakouluissa sitä tarjotaan 0,3-4,2 op (keskiarvo 1,7 op) verran 

esimerkiksi korjausrakentamisen opintojaksojen sisällä. Sisäympäristöön liittyviä opintoja on 

huomattavissa määrin tarjolla myös Itä-Suomen yliopiston ympäristötieteiden 

tutkintokoulutuksessa.”  

(Kosteus- ja hometalkoot, YM ja STM, ja Rakennusarkkitehtikoulutuksen suunnittelu ja 

rakennusterveyttä tukevan koulutuksen suunnittelu -kehityshanke, OKM 2016)  

3.5. Koski-tietovaranto ja sen vaikutukset   

 

Maaliskuusta 2018 alkaen kunkin ammattitutkintoa opiskelevan oppijan todennettu osaaminen 

tulee sisältymään kansallisten opiskeluoikeuksien ja suoritusten keskitettyyn Koski-

integraatiopalveluun. Myöhemmässä vaiheessa myös Korkeakoulujen valtakunnallinen 

tietovaranto (VIRTA) yhdistetään osaksi Koski-tietovarannon integraatiopalvelua. 

(Opetushallitus 2016, Opetushallitus / Opetushallituksen palvelukokonaisuus / Koski 2017) 

Koski-tietovaranto vaikuttaa aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja 

tunnustamiseen kahdella eri tavalla: aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisen 

hakeminen helpottuu sitä mukaa, kun eri oppilaitoksissa suoritettujen tutkintojen ja 

tutkinnonosien suoritustiedot tulevat Koski-palvelun kautta AHOT-menettelyä hakevien 

oppijoiden saataville. Toisaalta, sen jälkeen, kun Koski -tietovaranto on otettu käyttöön, 

AHOT-menettelyn kautta hyväksilukuja myöntävä oppilaitos on velvollinen kirjaamaan Koski 

-tietovarantoon tiedon kunkin oppijan aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta. 

(Opintopolku.fi) 

Koski on kehitetty opetus- ja kulttuuriministeriön ja opetushallituksen yhdessä käynnistämässä 

kehittämishankkeessa. Koski-tietovarantoa ja sen käyttöä säätelee laki valtakunnallisista 

opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017), joka tuli voimaan 1.1.2018. (Eduskunta 2017, 

Opetushallitus/ Opetushallituksen palvelukokonaisuus / Koski/ Ajankohtaiset 2017) 
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3.6. Yhteenveto 

  

Kirjallisuusosassa on käsitelty rakennusterveysasiantuntijakoulutukseen sisältyvien opintojen 

AHOT-menettelyä raamittavia säädöksiä. Näitä ovat rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen 

sisältöä koskevat sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan säädökset ja ohjeet - ja toisaalta 

AHOT-menettelyä koskevat opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan säädökset ja 

suositukset.  RATEKOn rakennusterveysasiantuntijakoulutuksissa AHOT-menettely on 

järjestetty kirjallisuusosassa käsiteltyjen säädösten mukaisesti.  

Rakennusterveysasiantuntijakoulutuksiin sisältyvien opintojen ahotointikokemuksista ei ole 

tähän mennessä julkaistu erillisiä selvityksiä. Jotta julkaisun Tulokset-osassa esitettävät 

ahotointikokemukset saisivat vertailupohjaa, on Kirjallisuusosaan koottu erillinen luku 

ahotointikokemuksista suomalaisissa tiede- ja ammattikorkeakouluissa. 
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4. AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA 

TUNNUSTAMINEN (AHOT) RATEKOSSA 

 

Seuraavassa on kuvattu aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

(AHOT) RATEKOn rakennusterveysasiantuntijakoulutuksissa. Luvun aluksi on käsitelty 

AHOT-prosessia nykymuodossaan ja sen jälkeen varsinaista aikaisemmin hankitun osaamisen 

tunnistamista ja tunnustamista sekä aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta 

aiheutuvia vaikutuksia.   

4.1. AHOT-prosessi  

 

Kaaviossa 1 on esitetty RATEKOn rakennusterveysasiantuntijakoulutuksissa nykyisin 

käytössä oleva AHOT-prosessi. Kaavion yläosassa on esitetty koulutukseen hakeutujan 

tehtävät ja alaosassa RATEKOn tehtävät. Prosessi on kehitetty vuosien 2014-2017 kuluessa. 

Hakeutuminen RATEKOn rakennusterveyskoulutuksiin on kaksivaiheinen: Ensin asiakas 

lähettää ”Rakennusterveyskoulutuksiin haku” -internetsivun kautta hakemuksen haluamaansa 

koulutukseen tai - koulutuksiin. Jos hakijan perustutkinto- ja työkokemustiedot täyttävät 

reunaehdot, RATEKO hyväksyy hakijan ja pyytää hakijaa vahvistamaan ilmoittautumisen 

koulutukseen tai koulutuksin. Samassa yhteydessä koulutukseen hakeutuja voi hakea 

aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamista.  (RATEKO 2017) 

 Kaavion 1 osia on käsitelty tarkemmin alla olevissa luvuissa. Kaavion tarkennettu versio on 

esitetty liitteessä 7. 

Kaavio 1. AHOT-prosessi RATEKOssa 

1. 2. 

arviointi ja 
tulokset 
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4.1.1. Koulutuksen perustiedot 

 

Perustiedot RATEKOn rakennusterveyskoulutuksista, koulutusehdoista, lähtöhinnoista, 

koulutukseen osallistumiselle asetetuista reunaehdoista ja koulutukseen hakeutumisesta on 

julkaistu RATEKOn ”Rakennusterveyskoulutuksiin haku”- internet-sivulla  

https://www.rakennusteollisuus.fi/RATEKO/Koulutusohjelmat/Henkilosertifiointi/rakennuste

rveyskoulutukset/rakennusterveyskoulutuksiin-haku/. Samalla internet-sivulla on myös tietoa 

aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisen hakemisesta. Liitteessä 6 on näyttökaappaus 

”Rakennusterveyskoulutuksiin haku” -internet-sivusta. (RATEKO 2017) 

 

4.1.2. Hakemus rakennusterveyskoulutuksiin 

 

”Rakennusterveyskoulutuksiin haku” -internet-sivulta on linkki hakulomakkeelle, jota kautta 

rakennusterveyskoulutuksiin hakeutuminen käynnistyy. Asiakasta pyydetään täyttämään 

lomakkeelle tiedot peruskoulutuksestaan ja työkokemuksestaan, lisäämään tieto siitä, mistä 

koulutuksesta tai koulutuksista hän on kiinnostunut ja lähettämään hakemus sähköisesti 

RATEKOlle.  Liitteessä 6 on näyttökaappaus hakemuslomakkeesta. (RATEKO 2017)  

 

4.1.3. Hakemuksen käsittely ja hyväksyminen 

 

RATEKO käsittelee jokaisen rakennusterveyskoulutukseen tai – koulutuksiin tulleen 

hakemuksen yksilöllisesti. Hakemuksensa RATEKOlle lähettänyt asiakas saa RATEKOlta 

sähköpostitse tietoa siitä, täyttävätkö hänen peruskoulutuksensa ja työkokemuksensa hakijan 

tavoitteena olevaa täydennyskoulutusta vastaavan henkilösertifikaatin tai pätevyyden 

saamiselle asetetut ehdot. 

Tarvittaessa RATEKO pyytää hakijaa täydentämään hakemusta tarkentavilla tiedoilla. Jos 

hakijan perustutkinto- ja työkokemustiedot täyttävät reunaehdot, RATEKO hyväksyy hakijan. 

RATEKO lähettää hyväksytyille hakijoille sähköpostitse tarkemmat ohjeet ilmoittautumisen 

vahvistamisesta ja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisen hakemisesta. 

https://www.rakennusteollisuus.fi/RATEKO/Koulutusohjelmat/Henkilosertifiointi/rakennusterveyskoulutukset/rakennusterveyskoulutuksiin-haku/
https://www.rakennusteollisuus.fi/RATEKO/Koulutusohjelmat/Henkilosertifiointi/rakennusterveyskoulutukset/rakennusterveyskoulutuksiin-haku/
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4.1.4. Ilmoittautumisen vahvistaminen ja AHOT-menettelyyn 

hakeutuminen 

 

Hyväksytyt hakijat saavat sähköpostiohjeet, joihin sisältyy ”AHOT-hakemus” -Excel-tiedoston 

latauslinkki ja käyttöönotto-ohjeet sekä linkki internet-lomakkeelle, jota kautta 

ilmoittautumisen vahvistaminen ja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisen hakeminen 

ovat tehtävissä. (RATEKO 2017). 

AHOT-prosessin ytimen muodostaa RATEKOssa kehitettämäni ”AHOT-hakemus” -Excel-

tiedosto. ”AHOT-hakemus” -Excel-tiedostoon on koottu kunkin rakennusterveyskoulutuksen 

osaamisvaatimukset. Osaamisvaatimukset on poimittu kolmen koulutuksen osalta Valviran 

internet-sivuilla julkaistuista Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen liitteistä 1-3. Kahden 

koulutuksen osalta osaamisvaatimukset on kehitetty FISEn Oyn internet-sivuilla julkaistujen 

pätevyysvaatimusten perusteella. (Valvira 2016, FISE 2017) 

”AHOT-hakemus” -Excelin aloitussivulla olevat täyttöohjeet ja aloitussivun kautta aukeavat 

lomakkeet ohjaavat asiakasta AHOT-hakemuksen täytössä. Asiakas dokumentoi aikaisemmin 

hankkimansa osaamisen ”AHOT-hakemus” -Exceliin, mikä jälkeen hän pystyy vertaamaan 

aiemmin hankkimaansa osaamista tavoitteena olevan koulutuksen osaamisvaatimuksiin.  

Asiakkaan tekemä vertailu tuottaa AHOT-hakemuksen, jonka asiakas toimittaa ohjeiden 

mukaisen linkin kautta RATEKOlle. RATEKO tarkistaa AHOT-hakemuksen ja sen liitteet ja 

pyytää tarvittaessa asiakkaalta täydennyksiä. Liitteessä 6 on näyttökaappauksia ilmoittautumis-

lomakkeen sisällöistä ja ”AHOT-hakemus”-Excelin lomakkeista. 

4.1.5. Osaamisen tunnustaminen ja hyväksilukujen myöntäminen  

 

 Kun RATEKOlle toimitettu AHOT-hakemus on valmis, RATEKO arvioi opiskelijan 

aikaisemmin hankkiman osaamisen soveltuvuuden hyväksilukujen perusteeksi ja toimittaa 

yhteenvedon AHOT-tuloksista asiakkaalle. Tarvittaessa asiakas ottaa yhteyttä RATEKOon 

AHOT-hakemuksen tai -tulosten tarkentamiseksi tai tarkistamiseksi, jolloin RATEKO voi 

tarvittaessa pyytää asiakasta toimittamaan RATEKOlle   lisätietoa hänen aikaisemmin 

hankkimastaan osaamisesta. Lopulta AHOT-menettely  saadaan päätökseen. 
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4.1.6. Vaikutukset opintoihin ja koulutuksen hintaan 

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamista RATEKOlta hakenut opiskelija voi saada 

AHOT-menettelyn kautta hyväksilukuja rakennusterveyskoulutusten eri osa-alueista. 

Hyväksiluku voi kattaa koulutukseen sisältyvän osion tai opintojakson suorituksen 

kokonaisuudessaan tai osittain. AHOT-menettelyn tuloksena voi olla esim., että opiskelija saa 

vapautuksen tietyn opintojakson lähiopetuksesta, mutta suorittaa kuitenkin opintojakson 

aiheista tentin tai harjoitustehtävän. (Valvira 2016)  

RATEKO ilmoittaa aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamista hakeneelle opiskelijalle, 

montako opintopistettä opiskelija on saanut rakennusterveyskoulutusten eri osa-alueista 

hyväksiluettua ja paljonko hyväksiluvut alentavat koulutuksen tai useamman eri koulutuksen 

kokonaishintaa.  

Ennen uuden rakennusterveyskoulutusten vuosikurssin alkamista RATEKO julkaisee 

rakennusterveyskoulutusten yleisaikataulun, johon on koottu rakennusterveyskoulutukseen 

sisältyvät oppimistapahtumat ja eri opiskelijoille oppimistapahtumista myönnetyt hyväksiluvut 

eli vapautukset.  

Kaaviossa 2 on havainnollistettu, kuinka aikaisemmin hankittu osaaminen huomioidaan 

yksilöllisissä koulutusaikatauluissa. Rakennusterveysasiantuntijaopiskelija saa vapautuksen 

niistä oppimistapahtumista, joita vastaavat osaamisvaatimukset on AHOT-menettelyn kautta 

tunnistettu ja tunnustettu aikaisemmin hankitulla osaamisella saavutetuiksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavio 2. Aikaisemmin hankitun osaamisen huomioiminen yksilöllisissä koulutusaikatauluissa 
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RATEKO laatii AHOT-tuloksista opiskelijakohtaiset yhteenvetotiedot rakennusterveys-

koulutusten suoritustodistusten valmistelun pohjaksi ja laskutussuunnitelmien pohjaksi. 

4.1.7. Raportointia varten laadittavat yhteenvedot 

 

RATEKO tekee vuosikursseittain yhteenvedot AHOT-menettelyn kautta hyväksiluetuista 

rakennusterveyskoulutusten opintojaksoista. Yhteenvetojen pohjalta RATEKO raportoi 

aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamista koskevat tiedot koulutuksen järjestämistä 

valvovalle taholle eli rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen osalta VTT Expert Services 

Oylle. RATEKO käyttää vuosikursseittain tehtyjä yhteenvetoja myös AHOT-tulosten 

yhdenmukaisuuden varmistamiseksi sekä aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja 

tunnustamista koskevan kehittämistyön tukena. 

4.1.8. Prosessin arviointi 

 

Julkaisun pohjana olevan opinnäytetyön yhtenä tavoitteena on ollut arvioida ja varmistaa, että 

AHOT-prosessi tukee parhaalla mahdollisella tavalla aikaisemmin hankitun osaamisen 

tunnistamisen ja tunnustamisen yhdenmukaisuutta, luotettavuutta ja AHOT-periaatteiden 

läpinäkyvyyttä.  

AHOT-prosessin kehittämistyön ja prosessin läpikäynnin pohjalta voidaan todeta, että 

nykyinen AHOT-prosessi täyttää sille asetetut yhdenmukaisuuden -, luotettavuuden - ja 

läpinäkyvyyden tavoitteet. 

Rakennusterveyskoulutusten nykyisestä AHOT-prosessista ja siihen sisältyvistä vaiheista on 

laadittu erillinen dokumentti RATEKOn sisäiseen käyttöön. AHOT-prosessin 

jatkokehitystarpeita on pohdittu tarkemmin luvussa Johtopäätökset.  

4.2. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

 

Tässä luvussa tarkastellaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista 

RATEKOssa. Tarkastelu perustuu erillisiin yhteenvetoihin vuosien 2015 ja 2016 AHOT-

tuloksista sekä vuoden 2016 AHOT-tuloksista tehtyyn tilastolliseen tarkasteluun.   Luvussa 

tarkastellaan myös rakennusterveysasiantuntijakoulutukseen sisältöä raamittavien tärkeimpien 

julkaisujen julkaisuvuosia ja arvioidaan julkaisuvuosien ja AHOT-tulosten välistä yhteyttä.  
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4.2.1. Pääperiaatteita 

 

Valviran julkaiseman Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan aikaisemmin 

hankitun osaamisen tarkastelussa yli seitsemän vuotta vanhempien tutkintojen ja 

työkokemuksen tuottamaa osaamista tarkastellaan suhteessa suoritusaikaan, koulutusalaan ja 

tiedon luonteeseen (Valvira 2016). 

RATEKOn AHOT-menettelyssä on pääsääntöisesti huomioitu aikaisemmista opinnoista 2010- 

ja osaksi myös 2000-luvulla hankittuja opintoja. Aikaisemmin hankittujen opintojen 

huomioiminen AHOT-menettelyssä edellyttää sitä, että aikaisemmin hankitun osaamisen 

tunnustamista hakenut henkilö on aktiivisesti ylläpitänyt ja päivittänyt osaamistaan.  

Useimmiten myönnetyn hyväksiluvun perusteena on aiemmin suoritettu opintojakso, jonka 

kuvaus vastaa vastaavan rakennusterveysopintojakson osaamistavoitteita. Hyväksilukuja on 

myönnetty myös hakijan kirjoittamien julkaisujen ja erillisten pätevyystodistusten 

perusteella. Työkokemuksen perusteella on mahdollista jossain määrin täydentää muuta 

hyväksilukujen perusteena olevaa osaamista.  

4.2.2. AHOT-tulosten tilastollinen tarkastelu 

 

Vuosina 2015 ja 2016 RATEKOssa AHOT-menettelyn kautta myönnettyjen hyväksilukujen 

perusteella voidaan todeta, että A -osiosta eli sisäilmaolosuhteita käsittelevästä Sisäilman 

epäpuhtaudet, terveysvaikutukset, tutkiminen ja torjunta (13 op) -osiosta on RATEKOn 

rakennusterveysasiantuntija-koulutettaville myönnetty hyväksilukuja yhteensä noin puolet 

vähemmän opintopisteitä kuin rakennusteknisestä B -osiosta Rakennusfysiikka, fysikaaliset 

olosuhteet, kuntotutkimusmenetelmät, rakenne- ja tuotantotekniikka ja juridiikka (14 op).   

Vuosina 2015 ja 2016 AHOT-menettelyn kautta myönnettyjen hyväksilukujen perusteella 

voidaan myös todeta, että opiskelijoiden rakennusterveysasiantuntija-opinnoista saamat 

hyväksiluvut ovat yleensä saman osaamisalueen opintojaksoista, miltä alalta henkilön 

perustutkinto on.  

Vuonna 2016 myönnetyistä hyväksiluvuista on tehty erillinen tilastollinen tarkastelu (taulukko 

1). Tarkasteluun on sisällytetty vain ne opiskelijat, jotka ovat hakeneet aikaisemmin hankitun 

osaamisen tunnustamista eli noin puolet tammikuussa 2017 aloittaneen 

rakennusterveysasiantuntija RTA3-vuosikurssin opiskelijoista.  
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Taulukon 1 mukaan hyväksilukuja myönnettiin runsaimmin rakennusteknisen B-osion 

opinnoista.   Juridiikka- opintojaksoa lukuun ottamatta hyväksiluetuiksi saatujen opinto-

pisteiden mediaani suhteessa kunkin opintojakson kokonaisopintopistemäärään vaihteli B-

osiossa 67 - 100 % välillä ja keskiarvo 56 – 96 % välillä.  

Vastaavasti Sisäilman epäpuhtauksia koskevasta A-osiosta hyväksiluetuiksi saatujen 

opintopisteiden mediaani suhteessa kunkin opintojakson kokonaisopintopistemäärään vaihteli 

välillä 0- 50 % ja keskiarvo välillä 28 – 50 %.   

Talotekniikkaa koskevasta kahden opintojakson C-osiosta hyväksiluetuiksi saatujen 

opintopisteiden mediaani suhteessa opintojakson kokonaisopintopistemäärään vaihteli välillä 

0- 67 % ja keskiarvo välillä 27 – 45 %.   

Opinto-osio tai -jakso 

Opinto-
osion tai -

jakson 
laajuus 

[op] 

AHOtoitu 
opinto-
jaksosta 
keskim. 

[op] 

AHOToitu 
opinto-
jaksosta 

keskim. [%] 

AHOTointien 
mediaani/ 

opintojakso 
[op] 

AHOTointien 
mediaani/ 

opintojakso 
[%] 

AHOToin-
tien 

yhteis-
määrä 

[op] 

A. – osio 13 5,1 40 % 5 38 % 87,5 

A1. Sisäilman epäpuht. 8 3,3 42 % 3 38 % 56,5 

A1a. Kemialliset 3 1,4 45 % 1 33 % 23 

A1b. Mikrob ja biologiset 5 1,8 36 % 0,5 10 % 30,5 

A2. Epäpuhtauksien tutk. 3 1,1 35 % 1 33 % 18 

A2a. Kemiallisten 1 0,5 50 % 0,5 50 % 8,5 

A2b. Mikrob. ja biol. 2 0,6 28 % 0 0 % 9,5 

A3. Terveysvaikutukset 2 0,8 38 % 1 50 % 13 

B. - osio 14 10,4 74 % 11 79 % 176 

B1. Rak.fys. ja fysik.s.olos. 5 4,8 96 % 5 100 % 82 

B2. Kuntotutkimusmen. 4 2,6 66 % 4 100 % 45 

B3.Rakenne- ja tuot.tekn. 3 2,1 71 % 2 67 % 36 

B3a. Rakennetekniikka 2 1,6 78 % 2 100 % 26,5 

B3b.Tuotantotekniikka 1 0,6 56 % 1 100 % 9,5 

B4. Juridiikka 2 0,7 35 % 0 0 % 12 

C. IV ja IV-järjestelmät 3 1,2 40 % 1 33 % 20,5 

C1. Teoria 1,5 0,7 45 % 1 67 % 11,5 

C2. Tutkimusmenetelmät 1,5 0,4 27 % 0 0 % 7 

OP. Opinnäytetyö 15 3,2 22 % 0 0 % 55 

Yhteensä 45     339 

 
Taulukko 1. Yhteenveto vuoden 2016 aikana aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamista hakeneen 17 
rakennusterveysasiantuntijaopiskelijan AHOT-tuloksista 
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4.2.3. AHOT-tulosten vertaaminen koulutuksen taustamateriaalien 

julkaisuajankohtaan 

 

Kaavioissa 3 on esitetty rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen ohjeellisessa opetus-

suunnitelmassa (Kosteus- ja hometalkoot, YM ja STM, ja Rakennusarkkitehtikoulutuksen 

suunnittelu ja rakennusterveyttä tukevan koulutuksen suunnittelu -kehityshanke, OKM 2016) 

suositeltujen opetusmateriaalien julkaisuvuodet opintojaksoittain. Kaaviosta 3 ilmenee 

havainnollisesti, että valtaosa materiaaleista on julkaistu 2010 -luvulla. 

A-osion tärkeimmät taustamateriaalit eli sosiaali- ja terveysministeriön säätämä 

asumisterveysasetus (545/2015) ja asumisterveysasetusta koskevat Valviran ohjeet (Valvira 

2016) on julkaistu vasta 2015 ja 2016. Aikaisemmin hankittua ajantasaista osaamista on 

kertynyt A-osion aiheista vasta vähän. Vastaavasti opintopisteitä on hyväksiluettu vähiten juuri 

A-osiosta, kuten taulukosta 1 käy ilmi. Toisaalta osa rakennusteknisiä opintoja sisältävän B.-

osion taustamateriaaleista on peräisin jo 2010 vuotta edeltävältä ajalta ja vastaavasti B-osiosta 

on myönnetty myös eniten hyväksilukuja.    

 

 

Kaavio 3. Rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen ohjeellisessa opetussuunnitelmassa suositeltujen 

taustamateriaalien julkaisuvuodet opintojaksoittain (Kosteus- ja hometalkoot, YM ja STM, ja 

Rakennusarkkitehtikoulutuksen suunnittelu ja rakennusterveyttä tukevan koulutuksen suunnittelu -

kehityshanke, OKM 2016) 
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    Kuntotutkimusmenetelmät

    Rakennetekniikka (painottuen korjausrakentamiseen)

    Rakennesuunnittelu  (painottuen korjausrakentamiseen)

    Tuotantotekniikka

    Juridiikka

C. Talotekniset järjestelmät



30 

 

4.2.4. AHOT-tulosten vertaaminen korkeakoulujen rakennusterveyteen 

liittyvän opetuksen sisällön ja laajuuden kartoituksen tuloksiin 

 

Rakennusterveyteen liittyvän opetuksen laajuudesta vuosina 2014-2015 tehdyn selvityksen 

mukaan rakennusterveyden opetusta on integroitu rakennusalan ja ympäristöterveyden 

opintosisältöihin AMK- ja YAMK- sekä FM- ja DI-tutkintokoulutuksissa.  

Vuosina 2014-2015 auditoiduissa tutkintokoulutuksissa rakennusfysiikkaa ja 

korjausrakentamisen opintojaksoja löytyy useimmasta rakennusalan korkeakoulusta. 

”Rakennusfysiikan osalta TTY on ylivoimainen, mutta myös joissakin ammattikorkeakouluissa 

rakennusfysiikkaan on jo panostettu kuten Kymenlaakson ja Oulun ammattikorkeakouluissa. 

Sisäympäristöosiota opetetaan ympäristöteknologian linjoilla MAMK:ssa (n. 16 op) ja 

HAMK:ssa eniten, mutta myös rakennusalan ammattikorkeakouluissa sitä tarjotaan 0,3-4,2 op 

(keskiarvo 1,7 op) verran esimerkiksi korjausrakentamisen opintojaksojen sisällä. 

Sisäympäristöön liittyviä opintoja on huomattavissa määrin tarjolla myös Itä-Suomen 

yliopiston ympäristötieteiden tutkintokoulutuksessa. ”  

Tarkasteltaessa RATEKOn rakennusterveyskoulutuksissa myönnettyjä hyväksilukuja yhtenä 

kokonaisuutena, voidaan todeta, että hyväksilukuja on myönnetty eniten rakennusteknisestä B. 

-osiosta, jonkin verran ilmanvaihtoa koskevasta C. -osiosta ja vähiten sisäympäristöä 

koskevasta A.-osiosta. RATEKOn rakennusterveyskoulutuksissa myönnetyistä hyväksi-

luvuista ei ole tehty erillistä tilastollista vertailua sen suhteen, mikä AHOT-menettelyyn 

hakeutuneiden henkilöiden perustutkintotausta on ollut. Useimmiten hyväksilukuja saadaan 

kuitenkin niistä rakennusterveyden osa-alueista, miltä alalta henkilön perustutkinto on.  

 

(Kosteus- ja hometalkoot, YM ja STM, ja Rakennusarkkitehtikoulutuksen suunnittelu ja 

rakennusterveyttä tukevan koulutuksen suunnittelu -kehityshanke, OKM 2016)  

  



31 

 

4.2.5. Hyväksilukujen perusteena oleva osaaminen opinto-osioittain  

 

Tässä luvussa on tarkasteltu opinto-osioittain ja opintojaksoittain RATEKOn 

rakennusterveysasiantuntija-koulutuksen toteutusta ja opiskelijoiden aikaisemmin hankitun 

osaamisen perusteella myönnettyjä hyväksilukuja. Tarkastelu noudattaa järjestystä, joka on 

käytössä RATEKOn rakennusterveysasiantuntija- koulutuksissa eli ensin opiskellaan 

rakennustekninen osio (B), sitten ilmanvaihtoa ja ilmastointitekniikkaa koskeva osio (C) ja 

lopuksi sisäilmasto-olosuhteita koskeva osio (A). A-osion opiskelussa tukeudutaan kahteen 

edelliseen osioon.   

Tässä luvussa ja liitteessä 6 esitetyt, opinto-osioittain ja opintojaksoittain ryhmitellyt 

esimerkkilistaukset hyväksilukujen perusteena olleesta aikaisemmin hankitusta osaamisesta 

perustuvat 2015 ja 2016 RATEKOssa tehdyistä AHOT-menettelyistä koostettuihin 

yhteenvetoihin. 

5.2.4.1 Rakennusfysiikka, fysikaaliset olosuhteet, kuntotutkimusmenetelmät, 

rakenne- ja tuotantotekniikka ja juridiikka (Osio B) 

Rakennusfysiikka ja fysikaaliset olosuhteet (5 op) 

Rakennusfysiikka 

 

Rakennusfysiikka (3 op) on rakennusterveysasiantuntijan opintojaksoista yleisin kokonaisuu-

dessaan aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella hyväksiluetuksi saatava opintojakso. Sen 

saavat hyväksiluetuksi lähes kaikki talonrakennusalan koulutusohjelmissa 2000-luvulla 

opiskelleet diplomi-insinöörit, insinöörit ja rakennusmestarit. Tiede- ja 

ammattikorkeakouluissa opetetut rakennusfysiikan opintojaksot täyttävät useimmiten 

sisällönkuvaustensa perusteella arvioituna rakennusterveysasiantuntijan koulutukseen 

sisältyvän rakennusfysiikan opintojakson osaamisvaatimukset. Muutamissa korkeakouluissa 

rakennusfysiikkaa on sisältynyt myös Rakennusosat- nimiseen opintojaksoon ja  

Eristysrakenteet-opintojaksoon. Tutkintoihin sisältyvät Fysiikan opintojaksot eivät 

pääsääntöisesti kata rakennusfysiikan osa-alueita.  

Ennen 2000-lukua suoritetuista opinnoista oppilaitokset eivät yleensä ole pystyneet 

toimittamaan opintojen kuvauksia, jolloin esim. 1990-luvulla suoritettu rakennusfysiikka-

opintojakso jää sisällöltään oletusten varaan.  Vielä hankalampaa on osoittaa rakennusfysiikan 
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osuutta ennen 1990-lukua suoritetuista perustutkinto-opinnoista, koska rakennusfysiikkaa ei 

silloin eritelty omaksi opintojaksokseen. – Puutteellisuudet vanhempien tutkintojen 

opintosisältöjen kuvauksissa eivät kuitenkaan käytännössä ole aiheuttaneet rakennusfysiikan 

hyväksiluvun suhteen ongelmia, koska riittävä rakennusfysiikan osaaminen on ollut 

näytettävissä esim AHOT-menettelyä hakeneiden henkilöiden FISE-pätevyyksien kautta. 

Rakennusfysiikan perusteet ovat luonteeltaan melko pysyvää tietoa, joten aiemmin hankittu 

rakennusfysiikan perusteiden osaaminen ei vanhene. Toki rakennusfysiikan osaamistakin on 

tärkeää ylläpitää, jotta perusteet eivät unohdu. Tähän ovat vedonneet mm. ne kiitettävää 

aktiivisuutta osoittaneet rakennusterveyskoulutettavat, jotka ovat halunneet rakennusfysiikan 

opintojen hyväksiluvusta huolimatta käydä kuuntelemassa rakennusterveysasiantuntijan 

koulutukseen sisältyvät rakennusfysiikan koulutuspäivät.  

Rakennusfysiikan 3 opintoviikon opintojakso on saatu hyväksiluetuksi seuraavanlaisilla 

aiemmin hankituilla osaamisilla:  

• Tiedekorkeakoulussa, ammattikorkeakoulussa tai teknisessä opistossa suoritettuun 

talonrakennusalan sisältyneet rakennusfysiikan perusopinnot.  

• Nykyiset ja aiemmin käytössä olleet FISE-pätevyydet, joiden pätevyysvaatimuksiin on 

sisältynyt rakennusfysiikan opintoja eli  

o Rakennusfysiikan suunnittelijoiden FISE-pätevyydet 

o Betonirakenteiden korjaussuunnittelijan FISE-pätevyydet 

o Betonirakenteiden kuntotutkijan FISE-pätevyydet  

o Kosteusvaurion kuntotutkijan FISE-pätevyydet  

• Myös minkä tahansa edellä mainitun FISE-pätevyyden pätevyystentin hyväksytty 

suorittaminen on katsottu riittäväksi näytöksi osaamisesta. 

• RATEKOssa suoritettu Rakennusten lämpökuvaajan tai Rakenteiden tiiviyden 

mittaajan VTT henkilösertifiointiin valmentavan koulutuksen hyväksytty suoritus. 

(osasuorituksena) 

 

Fysikaaliset sisäympäristöolosuhteet  

 

Rakennusterveysasiantuntijan koulutukseen sisältyvä Fysikaaliset sisäympäristöolosuhteet  

(2 op) -opintojakso kattaa lämpötilan ja kosteuden lisäksi kolme erilaista fysikaalisten 

sisäympäristöolosuhteiden osa-aluetta: valaistuksen, äänen ja melun sekä kolmantena osa-

alueena radonin.  Fysikaalisten sisäympäristöolosuhteiden opintojaksossa käsitellään kustakin 

osa-alueesta sekä perusteita että uusimpia tutkimustuloksia ja myös lainsäädäntöä, ohjeita ja 
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mittausmenetelmiä.  Opintojakson aikana käydään läpi keinoja valaistuksen parantamiseen 

sekä melun ja radonin torjuntaan. 

Fysikaalisten sisäympäristöolosuhteiden osa-alueista on saatu hyväksilukuja lähinnä tutkintoon 

sisältyneiden opintojen perustella: Osassa tiede- ja ammattikorkeakoulujen rakennusfysiikan 

opintojaksoja on käsitelty myös äänioppia ja osassa radonia sekä radonin torjuntaa. Muutamissa 

oppilaitoksissa rakennusfysiikan opintojaksossa on käsitelty myös valaistusta.   

Melun mittauksen osalta uutta ja rakennusterveysasiantuntijan osaamisen kannalta keskeistä 

osaamissisältöä on 2015 annetussa asumisterveysasetuksessa (STMa 545/2015) sekä asetusta 

koskevassa, 2016 annetussa Valviran ohjeessa.  

Mikäli fysikaalisten sisäympäristöolosuhteiden opintoja hyväksiluetaan aiemmin hankitun 

osaamisen perusteella, on varmistuttava siitä, että henkilö on esim. työkokemuksensa tai 

täydennyskoulutuksen kautta päivittänyt osaamistaan muuttuneiden säädösten ja 

viranomaisohjeiden mukaiseksi. 

Kuntotutkimusmenetelmät (4 op) 

 

Rakennusterveysasiantuntija -koulutukseen sisältyvä Kuntotutkimusmenetelmät -opintojakso 

kattaa sellaiset rakenne- ja kosteustekniset kuntotutkimukset, joiden avulla selvitetään 

rakenteiden lämpö- ja kosteusteknistä toimivuutta, ilmatiiviyttä ja rakenteiden toteutustapaa. 

Lisäksi opintojaksoon sisältyvät fysikaalisten sisäympäristöolosuhteiden mittaukset. 

Opintojakson yhteydessä käsitellään myös kuntotutkimuksia raamittava ympäristöministeriön 

2016 julkaisema opas Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus  

(ympäristöministeriö 2016). 

2000-luvulla tiede- ja ammattikorkeakouluissa on ollut useita erilaisia ja toisistaan poikkeavilla 

painotuksilla toteutettuja opintojaksoja, joissa on käsitelty kuntotutkimusmenetelmiä. 

Opintojaksot ovat sisältyneet rakentamisen ja korjausrakentamisen koulutusohjelmiin.  

Opintojaksojen kuvausten perusteella ne ovat usein sisältäneet osittain 

rakennusterveysasiantuntijan osaamisvaatimuksiin sisältyviä aiheita ja lisäksi esim 

betonirakenteiden ja betonirakenteisten julkisivujen kuntotutkimusmenetelmiä. Muut kuin 

rakennusterveysasiantuntijan osaamisvaatimuksiin sisältyvät aiheet rajautuvat hyväksilukujen  

ulkopuolelle, mutta ne täydentävät henkilön osaamista.   
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Esimerkkejä tiede- ja ammattikorkeakoulujen opintojaksoista, joihin sisältyneitä opintoja on 

huomioitu rakennusterveysasiantuntija-koulutuksen Kuntotutkimusmenetelmät-opintojakson  

opintojen hyväksiluvuissa: 

• Kiinteistön lämpökamerakuvaus 

• Korjausrakentamisen kuntotutkimukset 

• Kosteusvauriot, kuntotutkimukset ja korjaukset 

• Kuntotodistuksen laatija 

• Kuntotutkimukset 

• Kuntotutkimukset ja korjaukset -kosteusvauriot 

• Rakenteiden vauriot ja kuntotutkimukset 

• Rakennusten korjaustekniikka 

 

Ennen maaliskuuta 2015 myönnetyt FISEn a-vaativuusluokan kosteusteknisen kuntotutkijan 

pätevyydet huomioidaan aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella myönnetyissä 

hyväksiluvuissa.  

Aikaisempien opintojen tai FISE-pätevyyksien hyväksilukua harkittaessa on huomioitava se, 

että monella AHOT-menettelyä hakevalla opiskelijalla on opintojen päivitystarvetta mm 

ympäristöministeriön julkaiseman Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimusopas – julkaisun 

tuomien raportointiohjeiden osalta. (ympäristöministeriö 2016) 

Voimassa olevien rakennusten lämpökuvaajan ja rakenteiden tiiviydenmittaajan VTT 

henkilösertifikaattien yhdistelmällä ja toisaalta rakenteiden kosteudenmittaajan VTT 

henkilösertifikaatilla saa AHOT-menettelyn kautta vapautuksen vastaavaa aihe-aluetta 

koskevista Kuntotutkimukset-opintojakson osa-alueista. 

FISEn kiinteistöalan pätevyyksien asuntokaupan kuntotarkastaja (AKK) ja rakennuksen 

kuntoarvioija (PKA) perusteella ei ole hyväksilukuja juurikaan myönnetty, koska 

Kuntotutkimukset -opintojaksolla pääpaino on rakennusten arvioinnin ja tarkastuksen 

jälkeisessä varsinaisessa kuntotutkimuksessa.   

 

Rakennetekniikka (2 op) 

 

Rakennusterveysasiantuntijan -koulutukseen sisältyvä Rakennetekniikan-opintojakso on tiivis 

2 opintopisteen kokonaisuus, jossa keskitytään sellaisiin eri aikakausille tyypillisiin 

rakenteisiin, jotka ovat osoittautuneet kosteus- ja sisäilmateknisessä mielessä riskirakenteiksi. 
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Riskirakenteiden tunnistamisen lisäksi tavoitteena on harjaantua laatimaan alustavia 

korjaussuunnitelmia. Opintojakson lähtökohtana ja taustamateriaalina on Kosteus- ja 

hometalkoissa 2010 -luvun alussa koottu tietopaketti http://www.hometalkoot.fi/ (Kosteus- ja 

hometalkoot 2009-2016) 

Tiede- ja ammattikorkeakoulujen rakentamisen koulutusohjelmissa on korjausrakentamiseen 

liittyviä rakennetekniikan opintoja useilta eri aikakausilta. Näiden opintokokonaisuuksien 

nimet, laajuudet ja painotukset vaihtelevat keskenään huomattavasti. Opintokuvausten 

perusteella osa rakennetekniikan opintojaksoista käsittelee laajasti erilaisia rakenteita, niiden 

kosteusteknistä toimintaa ja vaurioitumisilmiöitä sekä - korjaussuunnittelua. Usein 

rakennetekniikkaa käsittelevä opintojakso on mitoitukseltaan huomattavasti laajempi kuin 2 op. 

Usein tiede- ja ammattikorkeakoulujen rakennetekniikan tai korjausrakentamisen 

opintojaksoihin sisältyy kuitenkin myös laaja kokonaisuus betonirakenteiden ja erityisesti 

betonijulkisivujen elinkaaren arviointia, mikä on rajattu rakennusasiantuntijan koulutuksen 

ulkopuolelle. Samoin rakenteiden kantavuuden mitoitus rajautuu rakennusterveysasiantuntijan 

koulutuksen ulkopuolelle. Osassa tiede- ja ammattikorkeakoulujen rakennetekniikan 

opintojaksoja käsitellään myös kuntotutkimuksia, jotka rakennusterveysasiantuntijan 

koulutuksessa on erotettu omaksi opintojaksokseen. Tiede- ja ammattikorkeakoulujen 

rakennustuotannon koulutusohjelmiin sisältyvissä rakennetekniikan opintojaksoissa käsitellään 

korjausrakentamisen toimintatapoja laajemmin kuin muissa koulutusohjelmissa.   

Esimerkkejä tiede- ja ammattikorkeakoulujen opintojaksoista, joihin sisältyneitä opintoja on 

saatu hyväksiluettua rakennusterveysasiantuntija-koulutuksen Rakennetekniikka -opintojakson 

opinnoista: 

• Korjausrakentaminen 

• Korjausrakentaminen 1 

• Korjausrakentaminen 2 

• Korjausrakentamisen jatkokurssi 

• Korjausrakentamisen rakennetekniikka 

• Korjausrakentamisen tuotantotekniikka 

• Rakenne- ja tuotantotekniikka 

• Rakennusten korjaustekniikka  

Tiede- ja ammattikorkeakoulujen talonrakennuspuolelta valmistuneet rakennusinsinöörit ja -

mestarit sekä diplomi-insinöörit saavat usein rakennusterveysasiantuntijan -koulutukseen 

sisältyvän Rakennetekniikan opintojakson osittain hyväksiluetuksi.  

http://www.hometalkoot.fi/
http://www.ym.fi/download/noname/%7B08A5A023-D254-478E-9B9B-88564B7DBC0E%7D/121888
http://www.ym.fi/download/noname/%7B08A5A023-D254-478E-9B9B-88564B7DBC0E%7D/121888
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Kaikki rakennusterveysasiantuntijan koulutukseen osallistuvat henkilöt tekevät ns. 

Riskirakenteet -harjoitustyön ja osallistuvat harjoitustöiden purkupäiviin.  Harjoitustyö kokoaa 

yhteen rakennusterveysasiantuntijan koulutuksen rakennusteknisessä osiossa läpikäydyt asiat. 

Harjoitustyön vaatimustaso skaalautuu henkilön aiemman rakenneteknisen osaamistason 

mukaan, jolloin sen haastavuuden on tarkoitus olla sopivanlainen jokaiselle.  Harjoitustöiden 

purkupäivä puolestaan tarjoaa mahdollisuuden kuulla eri ammattikuntien edustajien 

näkökulmia riskirakenteiden aihepiiriin. Rakennusinsinöörit ovat pitäneet hyödyllisenä sitä, 

että he pääsevät kuulemaan terveystarkastajien esityksiä ja toisinpäin. 

 Tuotantotekniikka (1 op) 

 

Rakennusterveysasiantuntijan koulutukseen sisältyvä Tuotantotekniikan opintojakso keskittyy 

nimensä mukaisesti rakennushankkeeseen ja erityisesti sen kahteen rakennusterveyden 

kannalta olennaiseen osa-alueeseen eli kosteudenhallintaan ja purkutöiden pölynhallintaan.  

Viime vuosina on säädetty uutta lainsäädäntöä ja kehitetty uusia toimintamalleja näille 

molemmille osa-alueille. Tämän vuoksi Tuotantotekniikan opintojaksosta saadaan verrattain 

vähän hyväksilukuja aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella.  

Tuotantotekniikan opintojaksoon on ainoastaan muutama ammattikorkeakoulujen opintojakso 

tuonut osittaisia hyväksilukuja. Nämä opintojaksot ovat olleet:   

• Korjausrakennustekniikka 

• Tuotantotekniikka ja työturvallisuus 

 

Asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan VTT henkilösertifiointi huomioidaan Tuotantotekniikan 

opintojakson purkutöiden pölynhallinnan osittaisena AHOTointina. 

Juridiikka (2 op) 

 

Rakennusterveysasiantuntijan toimintaa ohjaavat toisaalta terveydensuojelulaki (763/1994) ja 

sosiaali- ja terveysministeriön sen nojalla antama asumisterveysasetus (545/2015) ja toisaalta 

maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) sekä sen nojalla annetut valtioneuvoston ja 

ympäristöministeriön asetukset sekä ympäristöministeriön ohjeet. Näiden lisäksi myös asunto 

– ja kiinteistökauppoja ja asunto- ja kiinteistökauppojen virheitä sekä työturvallisuutta ja 

sopimustekniikkaa koskeva lainsäädäntö sisältyy rakennusterveysasiantuntijan koulutukseen. 
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Esimerkkejä tiede- ja ammattikorkeakoulujen opintojaksoista, joihin sisältyneitä opintoja on 

hyväksiluettu rakennusterveysasiantuntija-koulutuksen Juridiikka -opintojakson opinnoista: 

• Rakennusalan sopimukset ja oikeudelliset puitteet  

• Rakennus- ja ympäristölainsäädäntö  

• Sopimusjuridiikka 

• Sopimusjuridiikka ja urakka-asiakirjat 

 

Lisäksi AHOT-menettelysisä on huomioitu erillinen asumisterveysasetuksesta (545/2015) 

järjestetty koulutus. AHOT-menettelyissä on huomioitu myös se, että osalla aikaisemmin 

hankitun osaamisen perusteella hyväksilukuja hakeneista opiskelijoista on runsaasti 

työkokemusta rakennusteknisenä asiantuntijatodistajana toimimisesta asunto- ja 

kiinteistökauppariidoissa, joiden aiheena ovat olleet vastuut rakennusten riskirakenteista tai 

kosteus- ja homevaurioista.  

5.2.4.2. Ilmanvaihto ja ilmastointitekniikka (Osio C.) 

Teoria (1,5 op) 

 

Rakennusterveysasiantuntijan koulutukseen kuuluvan Ilmavaihto ja ilmastointitekniikka -osion 

Teoria-opintojakso kattaa ilmanvaihto- ja ilmastointitjärjestelmien toimintaperiaatteet. Lisäksi 

opintojaksolla käydään läpi eri aikakausina toteutettujen ilmanvaihtojärjestelmien 

tyypillisimpiä ongelmakohtia.  Teoria-opintojaksoon on sisällytetty perusteita myös muista 

talotekniikan osa-alueista eli kiinteistöjen vesi- ja viemärijärjestelmistä sekä 

rakennusautomaatiosta. 

Useissa tiede- ja ammattikorkeakoulujen tutkintoihin sisältyvissä opintojaksoissa on niiden 

kuvausten perusteella sisältöä, joka vastaa osittain rakennusterveysasiantuntijan Ilmanvaihto ja 

ilmastointitekniikan Teoria -opintojakson sisältövaatimuksiin. AHOT-menettelyissä 

huomioidut tutkintoihin sisältyneet opintojaksot ovat vanhimmillaan 1990-luvulta.  

Hyvin harvoissa tutkintoihin sisältyneissä opintojaksoissa on kyseisten opintojaksojen 

kuvausten perusteella käsitelty lainkaan eri aikakausien ilmanvaihtojärjestelmien tyypillisimpiä 

ongelmakohtia, vaikka rakennusterveysasiantuntijan kannalta tämä on keskeistä tietoa. Niinpä 

aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella hyväksilukuja hakeneet henkilöt on usein ohjattu 

suorittamaan tämä osuus rakennusterveysasiantuntijan koulutuksessa, vaikka he muutoin 

olisivatkin saaneet opintojaksosta hyväksilukuja. 
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Esimerkkejä tiede- ja ammattikorkeakoulujen opintojaksoista, joihin sisältyneitä opintoja on 

huomioitu annettaessa vapautuksia rakennusterveysasiantuntija-koulutuksen Ilmanvaihto ja 

ilmastointitekniikan Teoria -opintojakson opinnoista: 

• Advanced Air Conditioning  

• Ilmanvaihto ja ilmastoinnin perusteet 

• Ilmanvaihto ja ilmastointitekniikka 

• LVI-suunnitteluopintojakso 

• LVI-tekniikka 

• Rakennusautomaatio 

• Rakennus- ja LVI-tekniikka 

• Rakennusten teknilliset järjestelmät ja talotekniikka 

• Sisäilman epäpuhtauksien hallinta ja ilmanvaihto 

• Taloteknisten järjestelmien perusteet 

Tutkimusmenetelmät (1,5 op) 

 

Rakennusterveysasiantuntijan koulutukseen sisältyvän Ilmanvaihto ja ilmastointitekniikan -

osion Tutkimusmenetelmät -  opintojakso keskittyy nimensä mukaisesti tutkimusmenetelmiin. 

Menetelmiin tutustutaan kohdevierailun ja mittausharjoitusten kautta. 

Tutkimusmenetelmät -opintojakso korvataan harvoin millään yksittäisellä tiede- tai 

ammattikorkeakoulussa suoritetulla, tutkintoon sisältyvällä opintojaksolla.  

5.2.4.3 Sisäilman epäpuhtaudet, terveysvaikutukset, tutkiminen, torjunta (Osio A.) 

 

Rakennusterveysasiantuntijan koulutukseen kuuluva Sisäilman epäpuhtaudet, terveys-

vaikutukset, tutkiminen, torjunta -osio käsittelee kemiallisia, mikrobiologisia ja biologisia sisä-

ympäristöolosuhteita sekä terveysvaikutuksia.   

Sisäympäristöolosuhteita koskevista opintojaksoista on myönnetty runsaimmin hyväksilukuja 

filosofian tohtoreille, jotka ovat pitkään tehneet aiheeseen liittyvää tutkimustyötä ja 

osallistuneet kansallisen lainsäädännön, virallisten ohjeiden ja toimintamallien kehittämiseen. 

Heidän osaltaan hyväksilukujen perusteena on ollut opintosuoritusten lisäksi joukko 

rakennusterveyden aihepiiriin liittyviä julkaisuja. 

Sisäilman epäpuhtaudet, terveysvaikutukset, tutkiminen, torjunta -osion opintojaksot 

rakentuvat varsin tuoreen lainsäädännön ja viranomaisohjeiden varaan. Tärkeimpiä 

oppimateriaaleja ovat sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetus (545/2015) ja sen 
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soveltamista koskeva Valviran ohje sekä rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen -

kuntotutkimus -opas (STM 2015, Valvira 2016, YM 2016) 

Kemiallisten sisäilman epäpuhtauksien käsittelyyn vaikuttavat myös uudet säädökset ja ohjeet, 

jotka koskevat asbestia ja haitta-aineita. Lisäksi kaikkiin sisäilmasto-olosuhteita koskeviin 

opintojaksoihin tulee jatkuvasti uutta sisältöä myös uusien tutkimustulosten myötä.     

Sisäilman epäpuhtaudet, terveysvaikutukset, tutkiminen, torjunta -osion opintojaksojen 

toteutuksessa on huomioitu myös Työterveyslaitoksen 2016 julkaisema ohje altistumisen 

arvioinnista (Lappalainen ja muut 2016, 2017). Terveysvaikutukset -opintojaksossa käydään 

läpi 2016 julkaistu Kosteus- ja homevaurioista oireilevan potilaan Käypä hoito -suositus, mutta 

osana opintojaksoa tuodaan esiin myös muita asiantuntijanäkökulmia (Duodecim 2016).  

Koska alaa koskevat säädökset ja ohjeet on päivitetty uusiin aivan viime vuosina, on 

hyväksiluvuissa huomioitu aiemmin suoritetuista opintojaksoista lähinnä ne osat, jotka 

koskevat sisäilman epäpuhtauksiin liittyviä luonnontieteellisiä perusteita. Työkokemuksen ja 

kirjallisten tutkimusraporttien sekä julkaisujen perusteella hyväksilukuja hakeneet ovat voineet 

osoittaa, että ovat pitäneet osaamisensa ajan tasalla, jolloin hyväksilukuja on voitu laajentaa 

kattamaan vanhentuneita opintojaksoja laajempi osa sisäilman epäpuhtauksia koskevista 

opintojaksoista. 

Sisäilman epäpuhtaudet (8 op) 

Kemiallinen sisäympäristö (3 op) 

 

Rakennusterveysasiantuntijan koulutuksen kuuluvaan Kemialliset sisäympäristö -

opintojaksoon sisältyy perustietoa sisäympäristön ja rakenteiden haitta-aineista, hiukkaista, 

pölyistä, kuidusta ja asbestista sekä haihtuvista orgaanisista yhdisteistä.  

Tiede- ja ammattikorkeakoulujen ympäristötieteen, ympäristöteknologian ja ympärist-

öterveyden koulutusohjelmiin on 2000-luvulla sisältynyt opintojaksoja, jotka sisältö-

kuvaustensa perusteella vastaavat osittain rakennusterveysasiantuntijan Kemiallinen 

sisäympäristö-opintojakson osaamistavoitteisiin.  

Esimerkkejä tiede- ja ammattikorkeakoulujen opintojaksoista, joihin sisältyneitä opintoja on 

huomioitu rakennusterveysasiantuntija-koulutuksen Kemiallinen sisäympäristö -opintojakson 

opintojen hyväksiluvuissa: 



40 

 

• Kemiallinen työhygienia 1 

• Kemiallinen työhygienia 2 

• Rakennushygienia 

• Rakennusterveys ja sisäympäristö 

• Sisäilmahygienia  

• Sisäilmamittaukset ja -analyysit 

• Sisäympäristö 

• Sisäympäristöolosuhteet 

• Työympäristön altisteet 

 

Rakennusterveysasiantuntijan Kemiallinen sisäympäristö -opintojaksoon sisältyvän Haitta-

aineet -osuuden saa hyväksiluetuksi Asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan VTT henkilös-

ertifikaatilla.  

Biologinen ja mikrobiologinen sisäympäristö (5 op) 

 

Rakennusterveysasiantuntijan koulutukseen sisältyvä Biologinen ja mikrobiologinen sisä-

ympäristö – opintojakso käsittelee rakennusmikrobiologian perusteita ja erilaisten olosuhteiden 

vaikutusta homehtumisen ja lahoamisen etenemiseen. Opintojakson biologisia sisäympäristö-

olosuhteita käsittelevä osuus kattaa tuholaiset, punkit, allergeenit ja vesijohtoverkostojen 

legionellariskit. Myös tutkimusmenetelmien teoreettinen osa ja eri menetelmillä saatavien 

tulosten merkitys rakennusten kuntoon ja käyttäjien altistumistasoon kuuluvat opintojakson 

sisältöön. 

Aivan opintojen loppuvaiheessa tehdään tämän opintojakson alla ryhmätyö, jonka tuloksena 

kukin ryhmä kirjoittaa ja esittää raportin  laajasta ja moniongelmaisesta rakennuksesta tehdystä 

kosteus- ja sisäilmateknisestä kuntotutkimuksesta ja altistumisolosuhteiden arvioinnista. 

Ryhmätyössä sovelletaan laaja-alaisesti rakennusterveysasiantuntijan koulutuksessa kertynyttä 

osaamista. Ryhmätyö tehdään uusimpien viranomaisohjeiden mukaisesti. (ympäristöministeriö 

2016, Lappalainen ja muut 2016, 2017)   

Tiede- ja ammattikorkeakoulujen ympäristötieteen, ympäristöteknologian ja ympäristö-

terveyden koulutusohjelmiin on 2000-luvulla sisältynyt opintojaksoja, jotka sisältökuvaustensa 

perusteella vastaavat osittain rakennusterveysasiantuntijan Biologinen ja mikrobiologinen sisä-

ympäristö -opintojakson osaamistavoitteisiin. Näihin osaamistavoitteisiin osittain vastaavia 

opintojaksoja on sisältynyt myös osaan tiede- ja ammattikorkeakoulujen rakentamisen 

koulutusohjelmista.  
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Esimerkkejä tiede- ja ammattikorkeakoulujen opintojaksoista, joihin sisältyneitä opintoja on 

huomioitu rakennusterveysasiantuntija-koulutuksen Biologinen ja mikrobiologinen sisä-

ympäristö -opintojakson opintojen hyväksiluvuissa: 

• Korjausrakentaminen  

• Mikrobiologiset riskit 

• Mikrobiologia 1 ja 2 

• Rakennushygienia 

• Rakennusten home- ja kosteusvauriot  

• Rakennusterveys ja sisäympäristö 

• Sisäilmahygienia  

• Sisäilmamittaukset ja -analyysit 

• Sisäympäristö, Sisäympäristöolosuhteet 

• Tehokas haittaeläintorjunta 

• Työympäristön altisteet 

• Yleinen mikrobiologia luonnontieteilijöille 

 

Sisäympäristön tutkimusmenetelmät (3 op) 

Kemiallinen sisäympäristö (1 op) 

 

Rakennusterveysasiantuntijan koulutukseen sisältyvä Kemiallisen sisäympäristön tutkimus-

menetelmät -  opintojakso keskittyy nimensä mukaisesti tutkimusmenetelmiin. Menetelmiin 

tutustutaan demonstraatioiden ja laboratorioharjoitusten kautta. Lisäksi käsitellään 

tutkimustulosten tulkintaa ja laaditaan omasta kohteesta tutkimussuunnitelma. Tärkeimpiä 

oppimateriaaleja ovat asumisterveysasetus (545/2015) ja sen soveltamista koskevat Valviran 

ohjeet vuodelta 2016.  

Kemiallisen sisäympäristön tutkimusmenetelmät -opintojaksoa ei ole hyväksiluettu 

yhdeltäkään koulutettavalta minkään yksittäisen tiede- tai ammattikorkeakoulussa suoritetun, 

tutkintoon sisältyvän opintojakson perusteella. Sen sijaan tästä opintojaksosta on voinut saada 

hyväksilukuja työkokemuksen ja tutkimusraporttien tai -julkaisujen perusteella. 

Biologinen ja mikrobiologinen sisäympäristö (2 op) 

 

Rakennusterveysasiantuntijan koulutukseen sisältyvä Biologisen ja mikrobiologisen 

sisäympäristön tutkimusmenetelmät -opintojakso keskittyy nimensä mukaisesti tutkimus-

menetelmiin. Menetelmiin tutustutaan demonstraatioiden ja laboratorioharjoitusten kautta. 



42 

 

Lisäksi käsitellään tutkimustulosten tulkintaa ja laaditaan omasta kohteesta 

tutkimussuunnitelma.  Tärkeimpiä oppimateriaaleja ovat asumisterveysasetus (545/2015) ja sen 

soveltamista koskevat Valviran ohjeet vuodelta 2016.  

Tiede- ja ammattikorkeakoulujen ympäristötieteen, ympäristöteknologian ja ympäristö-

terveyden koulutusohjelmiin on 2000-luvulla sisältynyt opintojaksoja, jotka sisältökuvaustensa 

perusteella vastaavat osittain rakennusterveysasiantuntijan Biologisen ja mikrobiologisen 

sisäympäristön tutkimusmenetelmät -opintojakson osaamistavoitteisiin. 

Esimerkkejä tiede- ja ammattikorkeakoulujen opintojaksoista, joihin sisältyneitä opintoja on 

osittain huomioitu rakennusterveysasiantuntija-koulutuksen Biologisen ja mikrobiologisen 

sisäympäristön tutkimusmenetelmät -opintojakson opintojen hyväksiluvussa: 

• Mikrobiologiset riskit  

• Mikrobiologia 1 ja 2 

• Sisäilmamittaukset ja -analyysit 

 

Terveysvaikutukset (2 op) 

 

Rakennusterveysasiantuntijan koulutukseen sisältyvä Terveysvaikutukset -opintojakso 

käsittelee 2016 julkaistun Kosteus- ja homevaurioista oireilevan potilaan Käypä hoito -

suosituksen mukaisen lähestymistavan sisäympäristön epäpuhtauksista aiheutuviin 

terveysvaikutuksin (Duodecim 2016).  Toisaalta opintojaksolla tuodaan esiin myös vastakkaisia 

näkökulmia aiheeseen. Aihe herättää luonnostaan runsaasti erilaisia mielipiteitä ja keskustelua. 

Opintojakson välitehtävä perehdyttää koulutettavat erilaisiin sisäilmasto-ongelmien 

selvitysprosesseihin.  

Terveysvaikutukset -opintojaksoa ei ole hyväksiluettu yhdeltäkään koulutettavalta minkään 

yksittäisen tiede- tai ammattikorkeakoulussa suoritetun, tutkintoon sisältyvän opintojakson 

perusteella.  

5.2.4.4 Opinnäytetyö (15 op) 

 

RATEKOssa rakennusterveysasiantuntijan opinnäytetyön valmistelu käynnistetään 

mahdollisimman pian sen jälkeen, kun rakennusterveysasiantuntijan koulutus on käynnistynyt. 

Tavoitteena on opinnäytetyön valmistuminen samanaikaisesti rakennusterveysasiantuntijan 
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koulutukseen kuuluvien muiden osioiden kanssa. Rakennusterveysasiantuntijan opinnäytetyö 

on sisällöltään ja muodoltaan VTT:n sivuilla julkaistun RTA -opinnäytetyöohjeen mukainen 

(VTT Expert Services 2015) . 

RATEKOn rakennusterveysasiantuntija-koulutuksessa on vuosien 2015-2017 aikana 

valmistunut yli 70 rakennusterveysasiantuntijan opinnäytetyötä. Lisäksi vajaan 30 

opinnäytetyön on määrä valmistua kevään 2018 aikana. On todennäköistä, että juhannukseen 

2018 mennessä RATEKOn rakennusterveysasiantuntijakoulutuksissa on valmistunut opin-

näytetöitä yhteensä yli 100 kpl.   

Opinnäytetöiden aiheet vaihtelevat opinnäytetyön tekijän perustutkinnon, työkokemuksen ja 

kiinnostuksen mukaan. RATEKOssa tehtyjen tai vielä työn alla olevien rakennusterveys-

asiantuntijan opinnäytetöiden aiheet ovat luonnostaan jakautuneet alla oleviin kategorioihin: 

• Oppilaitosten, päiväkotien, toimitilojen tms rakennusten kuntotutkimuksia   

• Toimintamalleja sisäilmaongelmien torjuntaan, selvittämiseen ja ratkaisemiseen 

• Sisäilman laatua, laadun mittaamista ja altistumista koskevia selvityksiä  

• Rakenteiden ilmatiiveyttä ja tiivistyskorjauksia koskevia selvityksiä 

• Muita rakennusterveyden alaan liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia 

• Rakennusfysikaalisia selvityksiä 

 

Kaaviossa 4 on yhteenveto RATEKOssa 2015-2017 vuosien aikana valmistuneista ja 2018 

valmistuvaksi arvioiduista rakennusterveysasiantuntijan opinnäytetöistä. 

 

 

Kaavio 4. Yhteenveto RATEKOssa 2015-2017 vuosien aikana valmistuneista ja 2018 valmistuvaksi 

arvioiduista rakennusterveysasiantuntijan opinnäytetöistä.  
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Valviran ohjeen mukaan myös opinnäytetyöhön ”voidaan soveltaa AHOT-menettelyä eli 

kokenut henkilö voi esittää hyväksyttäväksi opinnäytetyöksi enintään 5 vuotta vanhan esim. 

kuntotutkimusraportin, korjaussuunnitelman, tutkimusraportin tai opinnäytetyön.” (Valvira 

2016) 

RATEKOssa on AHOT-menettelyn kautta hyväksiluettu rakennusterveysasiantuntijan 

koulutukseen sisältyviksi opinnäytetöiksi rakennusterveyden alaan kuuluvia väitöskirjoja, 

diplomitöitä, ylempään ammattikorkeakoulututkintoon sisältyviä opinnäytetöitä ja yksi 

tilaajalle tehty laaja-alainen tutkimusraportti rajatusta aiheesta. Hyväksiluetut opinnäytetyöt on 

esitelty erikseen sovittuina ajankohtina rakennusterveysasiantuntijan koulutuksessa oleville 

kollegoille sekä RATEKOn edustajille.  

4.2.6. Laadunvarmistus 

 

AHOT-tuloksista laadittujen koosteiden pohjalta on mahdollista arvioida aikaisemmin hankitun 

osaamisen perusteella myönnettyjen hyväksilukujen yhdenmukaisuuden ja tasapuolisuuden 

toteutumista.  2015-2016 tehdyistä AHOT-tuloksista laadittujen koosteiden pohjalta voidaan 

todeta, että yhdenmukaisuus ja tasapuolisuus ovat toteutuneet AHOT-menettelyissä. 

Tarkasteltaessa paljonko hyväksilukuja on 2015-2016 mistäkin aikaisemmin hankitun 

osaamisen kokonaisuudesta myönnetty, nähdään, että erilaisista kokonaisuuksista myönnetyt 

hyväksiluvut ovat linjassa keskenään.  

4.3. Ahotointikokemukset RATEKOn rakennusterveyskoulutuksissa 

 

RATEKOssa tehtyjen AHOT-menettelyjen vaikutuksia on arvioitu sekä RATEKOn 

kokemusten perusteella että sen palautteen perusteella, joka RATEKOlle on kertynyt vuosien 

2015-2017 aikana AHOT-menettelyistä ja rakennusterveysasiantuntija-opinnoista. Palautetta 

ovat antaneet sekä AHOT-menettelyyn hakeutuneet opiskelijat että eri opintojaksoista 

vastaavat kouluttajat.  

RATEKO kerää opiskelijoilta palautetta säännöllisesti. Tässä sähköisten palautelomakkeiden 

kautta kerätyssä palautteessa ei ole kuitenkaan juurikaan suoraan AHOT-menettelyyn liittyvää 

palautetta, vaan AHOT-menettelyyn liittyvä opiskelijapalaute on saapunut RATEKOlle lähinnä 

suullisesti tai sähköpostitse.  
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4.3.1. Ennalta asetetut tavoitteet ja niiden heijastuminen 

ahotointikokemuksiin 

Koulutukselle asetetut tavoitteet  

 

Opiskelijoiden ahotointikokemuksiin vaikuttavat voimakkaasti AHOT-menettelylle ja 

hyväksiluvuille ennakkoon asetetut tavoitteet ja odotukset. Hyväksiluvuille asetettuihin 

tavoitteisiin puolestaan vaikuttavat myös opiskelijoiden rakennusterveysasiantuntija-

koulutukselle asettamat tavoitteet, jotka vaihtelevat opiskelijoittain. RATEKOn kokemusten 

mukaan koulutukselle asetettu päätavoite voi olla henkilösertifikaatin saaminen, oman 

osaamisen laajentaminen tai syventäminen, tai oman työuran uudelleensuuntaaminen. 

Verkostoitumista on harvoin mainittu tavoitteena, mutta se lienee monilla opiskelijoilla yhtenä 

lisätavoitteena. 

Osa koulutettavista kertoo ilmoittautuneensa koulutukseen ensisijaisesti siksi, että he ovat 

huomanneet, että työtilaisuuksia koskevissa tarjouskilpailuissa tai - kyselyissä on enenevässä 

määrin yhtenä kriteerinä rakennusterveysasiantuntijan henkilösertifikaatti.  Usein näillä 

koulutettavilla on pitkä työkokemus, josta he toivovat mahdollisimman paljon hyväksilukuja, 

jotta tavoitteena oleva henkilösertifikaatin saaminen toteutuisi mahdollisimman jouhevasti. 

Näin koulutukselle asetetut tavoitteet heijastuvat myös AHOT-menettelylle asetettaviin 

tavoitteisiin. 

Useimmat koulutukseen hakeutuvat opiskelijat kertovat tulleensa hakemaan 

rakennusterveysasiantuntijakoulutukselta täydennystä omaan osaamiseensa. Vaikka 

rakennusterveyskoulutukseen hakeutuu eri osaamisalueiden kokeneita asiantuntijoita, on 

rakennusterveyden aihepiiri niin poikkitieteellinen, että vain harvalla on muutoin kuin 

rakennusterveyskoulutuksen kautta vahva osaaminen kaikista rakennusterveyden 

osaamisalueista. 

Osa koulutukseen hakeutuvista opiskelijoista kertoo olevansa urallaan taitekohdassa ja 

hakevansa uudistusta omaan tehtävänkuvaansa: Kenttätöitä pitkään tehneistä asiantuntijoista 

muutama on kertonut, että he että toivovat rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen myötä 

suuntautuvansa enemmän toimistossa tehtäviin raportointitöihin. Vastaavasti osa pääasiassa 

toimistotöissä olleista asiantuntijoista on kertonut toivovansa koulutuksen myötä nimenomaan 

kenttätöihin. – RATEKO puolestaan on todennut, että rakennusterveysasiantuntijakoulutus on 
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niin monipuolinen, että siitä on mahdollista saada tukea näihin molempiin, vaikkakin 

erisuuntaisiin tavoitteisiin. 

Mikäli koulutukselle asetetut päätavoitteet liittyvät oman osaamisen laajentamiseen tai 

syventämiseen, oman urapolun uudelleen suuntaamiseen tai verkottumiseen, ei näistä 

tavoitteista yleensä heijastu paineita erityisen runsaisiin tai tietyntyyppisiin hyväksilukuihin. 

 

AHOT-menettelylle ja hyväksiluvuille asetetut tavoitteet 

 

Rakennusterveysasiantuntijakoulutukseen hakeutuvat henkilöt työskentelevät pääsääntöisesti 

asiantuntijatehtävissä, joissa työpaine on kova. Opiskelijat ja heidän työnantajansa 

harmittelevat toisinaan sitä, että koulutukseen käytetty aika on poissa muusta työnteosta. 

Vaikka asiantuntemuksen kasvattaminen koulutuksen kautta tuo pitkällä tähtäimellä hyötyjä 

sekä opiskelijalle että työnantajalle, ei näköpiirissä olevia pitkän tähtäimen hyötyjä välttämättä 

koulutusvaiheessa arvosteta eikä koulutukseen haluttaisi käyttää aikaa. AHOT-prosessi 

puolestaan nähdään mahdollisuutena vähentää rakennusterveysasiantuntijakoulutukseen 

käytettäviä työpäiviä.      

Hankalimpia ovat tilanteet, joissa koulutettava itse näkisi koulutukseen osallistumisen 

hyödyllisenä ja tarpeellisena, mutta hänen työnantajansa toivoo työpaineiden vuoksi 

mahdollisimman vähäistä osallistumista koulutuksen lähiopetukseen. 

4.3.2.  Kokemukset AHOT-prosessista  

 

Opiskelijoilta tulleen palautteen mukaan AHOT-prosessi on melko työläs: Osalla opiskelijoista 

ei ole tutkintotodistuksia tai muita todistuksia eikä opintosuoritusrekisteriotteita valmiiksi 

skannattuina. Myös aikaisemmin suoritettujen opintojen sisältökuvausten hankkiminen voi olla 

työlästä: Osa opiskelijoista joutuu pyytämään aiempien oppilaitostensa opintotoimistoista 

kopiot vanhoissa opinto-oppaissa julkaistuista opintojaksojen sisältökuvauksista, sillä 

varsinkaan ennen 2010 lukua suoritettujen opintojaksojen kuvauksia ei välttämättä ole 

olemassa kuin painetussa opinto-oppaassa.  

AHOT-hakemuksessa opiskelijan on verrattava omaa osaamistaan rakennusterveyskoulutuksen 

osaamisvaatimuksiin ja käytävä osaamistavoitteiden toteutuminen läpi opintojaksoittain. 
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Rakennusterveyskoulukseen sisältyy yhteensä kymmeniä eri osaamistavoitteita, joten myös 

AHOT-hakemukseen sisältyvään arviointityöhön kuluu runsaasti aikaa.   

Vaikka AHOT-prosessi on koettu työlääksi, osa AHOT-hakemuksen täyttäneistä henkilöistä on 

maininnut erikseen, että AHOT-menettely on ollut antoisa prosessi: Oman osaamisen arviointi 

on antanut tärkeää tietoa oman osaamisen vahvuuksista ja - myös osaamisen täydennys-

tarpeista.  

Monet opiskelijat ovat antaneet positiivista palautetta siitä, että AHOT-hakemukseen 

yksityiskohtaisesti opintojaksoittain kuvatut osaamistavoitteet läpivalaisevat rakennusterveys-

asiantuntijakoulutuksen sisällön kiitettävän havainnollisesti. 

Vaikka rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen AHOT-prosessi on työläs, RATEKOssa 

AHOT-menettelyn läpikäyneet rakennusterveysasiantuntijaopiskelijat ovat pitäneet prosessia 

selkeänä ja johdonmukaisena. Samoin rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen osaamis-

vaatimuksia. 

4.3.3. AHOT-menettelyn haasteet 

 

Hyväksilukujen myöntäminen aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella on ollut selkeintä 

niiden henkilöiden osalta, joilla on melko tuoreita tiede- tai ammattikorkeakoulun tutkintoon 

sisältyneitä rakennusterveysalan opintoja. Jos opintojen sisältökuvaukset vastaavat 

rakennusterveysasiantuntijakoulutukseen sisältyvien opintojen osaamisvaatimuksiin, ovat ne 

suoraan hyväksiluettavissa. 

Jos perusopintojen suorituksesta on todistukset 2010 -luvulta, opiskelija on voinut tuoda 

AHOT-hakemuksessa esiin työtodistuksilla ja työnäytteillä, että hänen osaamisensa kattaa 

myös opintosuoritusten jälkeen voimaan tulleen uuden lainsäädännön ja viranomaisohjeet. 

 ”Konkareiden” eli pitkän työkokemuksen kautta rakennusterveysalan asiantuntemusta 

hankkineiden asiantuntijoiden aikaisemmin hankitun osaamisen huomioiminen on hankalaa. 

Vaikka työkokemusta olisi pitkältä ajalta, on vaikea osoittaa erillisillä dokumenteilla, että työ 

olisi ollut viimeisimpien säädösten ja ohjeiden mukaista. ”Konkareiden” AHOT-menettelyyn 

olisi tarvetta kytkeä nykyistä joustavampi näyttöjen antamisen mahdollisuus. 

AHOT-menettelyyn voi liittyä muitakin haasteita kuin perustutkinnon suoritusaika: Toisinaan 

AHOT-menettelyä hakeneiden henkilöiden varsin uusiinkin tutkintotodistuksiin sisältyvä 
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aikaisemmin hankittu osaaminen ei korreloikaan AHOT-menettelyn läpikäyneen henkilön 

osaamistason kanssa. Jos tilanne huomataan vasta rakennusterveyskoulutuksen loppuvaiheessa, 

vaatii sen korjaaminen erityisponnisteluja sekä oppilaitokselta että opiskelijalta. 

Joskus on käynyt myös niin, että kiireessä täytettyyn AHOT-hakemukseen ei ole dokumentoitu 

riittävän selvästi kaikkea aikaisemmin hankittua osaamista, jolloin hyväksilukuja on myönnetty 

vähemmän kuin henkilön todellinen osaaminen edellyttäisi. 

AHOT-prosessi on pitkälti käsityötä. Valtaosa AHOT-menettelyistä sujuu moitteettomasti, 

mutta joskus aikaisemmin hankitun osaamisen huomioimisessa sattuu valitettavasti inhimillisiä 

virheitä. Mikäli AHOT-tulokset vaikuttavat puutteellisilta tai virheellisiltä, ne ilman muuta 

otetaan uudestaan tarkasteluun.  

4.3.4. AHOT-tuloksiin liittyvät kokemukset 

 

Aika usein hyväksilukuja myönnetään vähemmän kuin niitä on haettu. Alalla on niin paljon 

uutta tietoa, että RATEKO haluaa kannustaa koulutukseen hakeutujia päivittämään 

osaamistaan. Ajan tasalla oleva osaaminen on tarpeen vaativalla työsaralla toimiessa. 

Pettymyksensä hyväksilukujen vähyydestä ovat ilmaisseet usein mm. ”konkarit”, joilla on pitkä 

työkokemus, mutta vähän dokumentteja aikaisemmin hankitusta osaamisesta. Joskus AHOT-

tulosten laajuus aiheuttaa opiskelijassa hämmennystä. Jos hyväksilukuja on paljon, jää 

osallistuminen rakennusterveyskoulutuksen lähiopetuspäiviin katkonaiseksi ja opiskelijalle 

saattaa jäädä opinto-osiosta hajanainen kuva.  Tämän vuoksi voisi olla perusteltua, että 

hyväksilukuja myönnettäisiin vain opintojaksoittain eikä opintojaksoja pienemmissä 

yksiköissä.  

4.3.5. Vaikutus opintotyytyväisyyteen ja opintojen etenemiseen 

 

AHOT-prosessi on yleensä ensimmäinen yhteinen tehtävä koulutukseen hakeutujan ja 

koulutuksen järjestäjän välillä. Siksi lienee luonnollista, että ahotointikokemukset heijastuvat 

melko suoraan opintotyytyväisyyteen - ja myös opintojen etenemiseen. 
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Mikäli opiskelija kertoo AHOT-tulokset saatuaan olevansa tuloksiin pettynyt, on 

todennäköistä, että opiskelija palaa asiaan siinä vaiheessa, kun rakennusterveys-

asiantuntijaopinnoissa on edetty opintojaksoon, josta opiskelija olisi mielestään ansainnut 

enemmän hyväksilukuja.  

Toisinaan jopa ”konkarit” ovat olleet sitä mieltä, että he löysivät uusia näkökulmia 

opintojaksosta, jonka opinnoista he eivät toivomuksestaan huolimatta saneet hyväksilukuja. 

Toisinaan on tosin käynyt niinkin, että opintojakson jälkeenkin ”konkari” on sitä mieltä, että 

opintojakso ei tuonut hänen osaamiseensa mitään uutta. 

Vähäisten hyväksilukujen lisäksi hämmennystä saattaa aiheutua myös paljoista 

hyväksiluvuista: Runsaat hyväksiluvut voivat vaikuttaa siihen, että opiskelijan kokemus 

rakennusterveysasiantuntijakoulutuksesta jää hajanaiseksi. Runsaasti hyväksilukuja saaneet 

opiskelijat ovat todenneet, että heidän on vaikea hahmottaa, miten yksittäiset lähiopetuspäivät 

liittyvät rakennusasiantuntijakoulutuksen kokonaisuuteen. Myös ryhmäytyminen on 

helpompaa niille, joilla on vähemmän hyväksilukuja. 

Kouluttajalta saadun palautteen mukaan opiskelijoiden aiemmin hankkima osaaminen ja 

tenttisuoritukset eivät aina korreloi keskenään vaan joskus on käynyt niinkin, että ne opiskelijat, 

joille opintojakson aihepiiri on ollut kokonaisuudessaan uutta asiaa, ovat valmistautuneet 

tenttiin paremmin kuin vanhat ”konkarit”. Tentti on paljastanut, että koulutukseen sisältyneen 

opintojakson jälkeen ajantasainen tieto onkin paremmin hallinnassa niillä opiskelijoilla, jotka 

eivät ole aiemmin tehneet töitä saman aihepiirin töissä.   

Käytännössä vain ne RATEKOn opiskelijat, jotka ovat saaneet opinnäytetyön hyväksiluetuksi, 

ovat saaneet rakennusterveysasiantuntijan opintoja merkittävästi lyhennettyä hyväksilukujen 

kautta. Koska opinnäytetyön tekeminen työn ohella on vaativa projekti, kuluu siihen yleensä 

joka tapauksessa noin 1½ vuotta aikaa. Tyypillisintä on, että hyväksilukuja saadaan 

rakennusteknisistä opinnoista, jotka ajoittuvat rakennusterveysasiantuntijan koulutuksen 

alkuvaiheeseen. Tällöin hyväksiluvut lähinnä keventävät alkuvaiheen opintoja, vaikkei 

opintoihin kokonaisuudessaan käytettävä aika lyhenekään. Vaikka hyväksilukujen kautta 

muista opintojaksoista vapautunut aika olisi mahdollista käyttää jo opintojen alkuvaiheessa 

opinnäytetyön työstämiseen, ei tähän kuitenkaan aina ryhdytä. Ilmeisesti siksi, että 

opinnäytetyön valmistelu tuntuu vielä opintojen alkuvaiheessa kaukaiselta asialta. 
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4.3.6. RATEKOn ahotointikokemusten vertaaminen yleisiin 

ahoitointikokemuksiin 

 

RATEKOn rakennusterveysasiantuntijakoulutusten yhteydessä kerätyt ahotointikokemukset 

ovat hyvin yhteneväiset opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuissa esitettyjen yleisten 

ahotointikokemusten kanssa. Yleisiä ahotointikokemuksia on referoitu julkaisun 

Kirjallisuusosassa. 

Taulukossa 2 on verrattu yleisiä ahotointikokemuksia RATEKOn rakennusterveysasiantuntija-

koulutuksissa kerättyihin ahotointikokemuksiin.  

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella haetuista ja saaduista 

hyväksiluvuista aiheutuvia vaikutuksia 

Yleinen 

kokemus 

RATEKO-

kokemus 

Hyväksilukujen hakeminen   

 Hyväksilukujen hakeminen kehittää opiskelijan itsearviointitaitoja Kyllä Kyllä 

 Hyväksilukuja hakiessa opiskelijat oppivat tunnistamaan ja 

tiedostamaan omaa osaamistaan ja kertomaan siitä 

Kyllä Kyllä 

 Hyväksilukujen hakeminen tukee edessä olevien opintojen rakenteen 

ja vaatimusten hahmottamista 

Kyllä Kyllä 

 AHOT-menettely kasvattaa opiskelumotivaatiota  Kyllä Kyllä 

 Kaikki opiskelijat eivät halua hyväksilukuja vaikka heillä on aiemmin 

hankittua osaamista  

Totta Totta 

AHOT-prosessi   

 AHOT-prosessi on koettu monimutkaiseksi ja vaativaksi Kyllä Jossain määrin 

 AHOT-prosessien on koettu olevan jäsentymättömiä ja epäselviä Kyllä aiemmin Ei 

 Osaamistavoitteiden on koettu olevan epäselviä Kyllä Ei 

 Hyväksilukujen myöntämistä harkittaessa suhtaudutaan kriittisesti 

opiskelijan aiemmin hankittuun osaamiseen 

Kyllä, jossain 

määrin 

Ehkä jossain 

määrin 

AHOT-tulokset ja opintojen suorittaminen   

 Mitä suurempi on hyväksiluettujen opintojen määrä suhteessa 

opiskelijan hyväksiluettaviksi ehdottamien opintojen määrään, sitä 

tyytyväisempi opiskelija on koulutuksen sisältöön, opetuksen laatuun, 

opintojen aikatauluihin ja - järjestelyihin.  

Kyllä Kyllä 

 Päällekkäiset opinnot karsiutuvat hyväksilukujen myötä Kyllä Kyllä 
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 Opintojen suoritusaika nopeutuu Kyllä, jopa puo-

lella AHOToi-

duista 

Jos opinnäytetyö 

on AHOToitu 

 Hyväksiluetut opinnot tuovat väljyyttä opintojen aikaiseen kalenteriin Kyllä Kyllä 

 Opintojen keskeyttämisuhka pienenee hyväksilukujen vaikutuksesta Kyllä Ei vaikutusta 

 Hyväksilukujen vuoksi osa osaamisesta saattaa jäädä saavuttamatta, 

sillä suoritettavista opinnoista voidaan olettaa saatavan aina uusia 

tarkastelukulmia suhteessa omaan osaamiseen ja työtehtäviin 

Kyllä Kyllä 

 AHOT-menettelyjä hyödyntävät opiskelijat saattavat jäädä paitsi 

koulutuksessa muotoutuvasta kulttuurista, hiljaisen tiedon 

välittymisestä ja verkostoitumismahdollisuuksista 

Kyllä Kyllä 

 Laajat hyväksiluvut voivat kaventaa opinnot sirpaleisiksi Ei mainintaa Kyllä 

 Opiskelijoiden osaamisen yksilöllisyyden ja osaamisen erilaisuuden 

huomioiminen koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä 

opiskelijan ohjauksessa on haasteellista 

Kyllä Kyllä 

 

Taulukko 2. Yleiset ahotointikokemukset (Mäkinen-Streng ym, 2016, 2017) verrattuna RATEKOn 

ahotointikokemuksiin 

5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Kehitystyöni tavoitteena on ollut sujuvoittaa RATEKOn rakennusterveyskoulutuksen osana 

tehtävää AHOT-menettelyä, dokumentoida RATEKOn rakennusterveyskoulutusten AHOT-

prosessi ja varmistaa hyväksilukujen tasalaatuisuuden jatkuminen. Työn tavoitteet ovat 

jakautuneet AHOT-prosessia koskeviin tavoitteisiin ja hyväksilukemista koskeviin 

tavoitteisiin. Tässä luvussa on arvioitu työn tuloksia ja niiden merkitystä. Luvun loppuun on 

koottu rakennusterveyskoulutuksia ja AHOT-menettelyä koskevia yleisiä johtopäätöksiä.  

5.1. AHOT-prosessi 

 

Tärkeä osa työn tuloksia on AHOT-prosessi. AHOT-prosessi ja prosessia tukeva automatiikka 

sujuvoittavat AHOT-menettelyä ja varmistavat osaltaan, että AHOT-tulokset ovat jatkossakin 

yhdenmukaisia ja luotettavia ja AHOT-periaatteet läpinäkyviä.  

AHOT-prosessia olisi jatkossa mahdollista automatisoida vielä laajemmin mm. AHOT-tulosten 

käsittelyn osalta.  
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5.2. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

 

Kehitystyön yhteydessä on tehty tilastolliset tarkastelut ja koosteet RATEKOn 

rakennusterveyskoulutuksessa AHOT-menettelyn kautta myönnetyistä hyväksiluvuista. 

Tilastollisten tarkastelujen ja koosteiden avulla on ollut mahdollista todeta, että hyväksilukujen 

yhdenmukaisuus, luotettavuus ja tasapuolisuus toteutuvat. Jatkossa koosteita on mahdollista 

hyödyntää tulevien AHOT-menettelyiden laadunvarmistuksessa. 

AHOT-tuloksista tehdyt tilastolliset tarkastelut osoittavat selkeästi, että myönnettyjen 

hyväksilukujen määrä vaihtelee opintojaksoittain: Sisäympäristöolosuhteita koskevan A-osion 

opintojaksoista on myönnetty hyväksilukuja vähiten ja rakennusteknisen B-osion 

opintojaksoista eniten. Myönnettyjen hyväksilukujen määrä painottuu samoin kuin 

rakennusterveyden alaan liittyvän opetuksen määrä tiede- ja ammattikorkeakouluissa. 

Verrattaessa hyväksiluettuja opintojaksoja rakennusterveyskoulutusten ohjeellisiin opetus-

suunnitelmiin ja niiden oppimateriaaliluetteloihin, on voitu todeta, että hyväksilukuja on 

myönnetty vähiten niistä opintojaksoista, joiden kirjallisuuslähteet ovat ikäjakaumaltaan 

tuoreimpia. Koska rakennusterveyden osaamisala on varsin uusi, ovat alan lainsäädäntö, sen 

soveltamista koskevat ohjeet ja monet rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen ohjeellisessa 

opetussuunnitelmassa suositellut kirjallisuuslähteet vasta 2010 -luvulta.   

On todennäköistä, että jatkossa rakennusterveyden alaan koskevia opintoja pyritään 

sisällyttämään nykyistä enemmän tutkintokoulutukseen, jolloin AHOT-menettelyn kysyntä 

rakennusterveysasiantuntijakoulutuksissa kasvaa entisestään. 

5.3. Ahotointikokemusten tulkinta 

 

5.3.1. Yleisiä ahotointikokemuksia vastaavat RATEKOn 

ahotointikokemukset 

 

RATEKOn rakennusterveysasiantuntijakoulutuksissa kertyneet ahotointikokemukset vastaavat 

hyvin opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemissa selvityksissä esitettyjä yleisiä 

ahotointikokemuksia.  

AHOT-prosessi koetaan kaikkialla työlääksi, mutta opiskelijoiden mukaan sekä AHOT-

prosessista että aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella myönnetyistä hyväksiluvuista 
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seuraa myös hyötyjä, kuten opintojen rakenteen ja osaamisvaatimusten parempi 

hahmottaminen ja itsearviointitaitojen kehittyminen.  

Toisaalta hyväksiluvuista on todettu aiheutuvan myös haittoja: AHOT-menettelyjä hyödyntävät 

opiskelijat saattavat jäädä paitsi koulutuksessa muotoutuvasta kulttuurista, hiljaisen tiedon 

välittymisestä ja verkostoitumismahdollisuuksista. Myös osa osaamisesta saattaa jäädä 

hyväksilukujen vuoksi saavuttamatta, sillä suoritettavista opinnoista voidaan olettaa saatavan 

aina uusia tarkastelukulmia suhteessa omaan osaamiseen ja työtehtäviin. Oppilaitoksen 

näkökulmasta haasteena nähdään, että koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä 

opiskelijan ohjauksessa opiskelijoiden osaamisen yksilöllisyyden ja osaamisen erilaisuuden 

huomioiminen vaatii lisäresursseja. 

Osa opiskelijoista, joilla olisi mahdollisuus hakea hyväksilukuja aiemmin hankitun osaamisen 

perusteella, ei hae aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, vaan haluaa 

suorittaa kaikki opinnot.  

 

5.3.2. Rakennusterveyskoulutuksille tyypilliset ahotointikokemukset 

 

Yhden osa-alueen osalta RATEKOn rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen ahotointi-

kokemukset eroavat opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemissa selvityksissä esitetyistä 

yleisistä ahotointikokemuksista: Yleisissä ahotointikokemuksissa on mainintoja siitä, että 

AHOT-prosessi ja AHOT-menettelyn perusteena olevat osaamisvaatimukset on koettu 

epäselviksi. Vastaavaa kritiikkiä ei ole esitetty RATEKOn rakennusterveysasiantuntijak-

oulutuksen AHOT-menettelyistä. Tämä selittynee osaksi RATEKOn AHOT-prosessin 

systemaattisuudella. Pääasiasiallinen selitys lienee kuitenkin rakennusterveys-

asiantuntijakoulutuksen sisällön selkeä, jo asetus- ja viranomaisohjetasolla tehty määrittely. 

RATEKOn rakennusterveysasiantuntijaopiskelijoiden antaman palautteen mukaan laajat 

hyväksiluvut voivat kaventaa opinnot sirpaleisiksi. Sirpaleisuutta on koettu erityisesti silloin, 

jos hyväksiluku on toteutettu hyvin hienojakoisesti eli siten, että saman opintojakson sisällä osa 

opiskelijalle kuuluvista oppimistapahtumista on hyväksiluettu ja osa merkitty suoritettaviksi. 

Selkeyden vuoksi voisi olla perusteltua myöntää hyväksiluettu ainoastaan vähintään muutaman 

opintopisteen muodostamien kokonaisuuksien suuruisina osuuksina. 
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Melko usein RATEKOn rakennusterveyskoulutuksessa tehtyjen AHOT-menettelyjen tulokset 

ovat aiheuttaneet pettymyksiä ”konkareille” eli pitkään työelämässä oleille, jo aiemmin   

perustutkinnon suorittaneille asiantuntijoille. Syynä on se, että pelkän työkokemuksen pohjalta 

on ollut vaikea todentaa, että AHOT-menettelyä hakeneen henkilön aikaisemmin hankittu 

osaaminen täyttää rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen opintojaksojen osaamis-

vaatimukset. Jotta ”konkareiden” aikaisemmin hankkima osaaminen voitaisiin huomioida 

paremmin, AHOT-menettelyn tueksi olisi tarpeen kehittää erillisiä osaamistestejä, joilla 

voitaisiin todentaa työkokemuksen kautta hankitun aikaisemman osaamisen ajantasaisuus. 

Osaamistestit tulisi aikatauluttaa suoritettavaksi jo AHOT-menettelyn yhteydessä eli ennen 

alkavaa rakennusterveyskoulutusta.  

 

5.4. Jatkokehitystarpeet 

 

Rakennusterveysasiantuntijakoulutusten osana tehtävien AHOT-menettelyiden jatkokehitys-

tarpeet koskevat sekä AHOT-prosessia että aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksilukemista 

RATEKOsssa AHOT-prosessin lisäautomatisointi voisi vähentää oppilaitoksessa tehtävää 

rutiinityötä entisestään ja toisaalta AHOT-hakemuksen käyttöliittymän kehittäminen saattaisi 

helpottaa AHOT-hakemusten täyttöä. Toisaalta myös erillisten osaamistestien kehittäminen 

”konkareita” varten olisi tarpeen. Kuitenkin, nykyisen kaltaisenakin RATEKOn AHOT-

prosessi voidaan todeta melko hyvin toimivaksi.  

AHOT-menettelyyn sisältyvää aikaisemmin hankitun osaamisen arviointia ei ole mahdollista 

täysin automatisoida, koska ahotointi on henkilön osaamisen kokonaisarviointia ja kenelläkään 

AHOT-menettelyyn hakeutuvalla ei ole täsmälleen samaa opinto- ja työkokemustaustaa. 

Aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella myönnettävien hyväksilukujen sisältöä koskevat 

kehitystarpeet liittyvät sekä tiede- ja ammattikorkeakouluissa suoritettavien tutkintojen sisällön 

kehittymiseen että rakennusterveyden osaamisalan kehittymiseen:  

Sitä mukaa, kun rakennusterveyden osaamisalan aiheita saadaan sisällytettyä eri 

tutkintokoulutuksiin, kasvaa hyväksilukujen tarve täydennyskoulutuspuolella eli 

rakennusterveysasiantuntijakoulutuksissa. Samanaikaisesti rakennusterveyden osaamisala 

kehittyy edelleen. Kaikkein uusinkin tieto on sisällytettävä rakennusterveysasiantuntijoiden 

koulutuksiin ja huomioitava AHOT-menettelyn perusteena olevissa osaamisvaatimuksissa.  
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RATEKOn rakennusterveyskoulutuksissa koulutussisältöjen ja osaamistavoitteiden 

päivittäminen sujuu luontevasti siten, että kukin kouluttaja päivittää omalta osaltaan uusimman 

tiedon osaksi koulutussisältöjä yhteistyössä RATEKOn kanssa. Ajan myötä rakennusterveyden 

osaamisalan kehittyminen asettaa paineita myös AHOT-menettelyn perusteena olevien 

koulutuksen osaamisvaatimusten täydentämiseen. 

 

5.5. Yleiset johtopäätökset 

5.5.1. Rakennusterveysasiantuntijakoulutus 

 

Rakennusterveysasiantuntijakoulutusten sisältö ja reunaehdot on määritelty yksityiskohtaisesti 

terveydensuojelulain nojalla säädetyssä asumisterveysasetuksessa ja asetuksen soveltamista 

koskevasta Valviran ohjeessa. Ohjetta täydentävät henkilösertifioinnista vastaavan VTT Expert 

Services Oy:n ohjeet sekä Rakennusterveys- ja kosteusvaurioiden korjausasiantuntijoiden 

koulutuksen synkronointi- ja valtakunnallinen ohjaus -hankkeessa kehitetyt ohjeelliset 

opintosuunnitelmat.  

Rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen sisällön selkeä raamitus ja vaatimukset 

koulutustahoille sekä koulutusta edellyttävä henkilösertifiointijärjestelmä ryhdistävät AHOT-

menettelyä ja rakennusterveyskoulutuksia, ja niiden lisäksi myös koko rakennusterveyden 

osaamisalaa. Selkeä raamitus on hyvää vastapainoa alan moniulotteisuudelle ja 

poikkitieteellisyydelle.  

5.5.2. RATEKOn rakennusterveysasiantuntijakoulutus  

 

RATEKOssa järjestettävä rakennusterveysasiantuntijakoulutus on hioutunut neljässä vuodessa 

nykyisenlaiseen muotoonsa. Koulutuksen kehittämisessä on huomioitu sekä kouluttajien että 

opiskelijoiden antama palaute ja kehitysehdotukset.  

Kehittämistyö jatkuu edelleen. RATEKO kehittää koulutusta kokonaisuutena ja lisäksi 

koulutuksen sisältö päivittyy kunkin osion osalta luontevasti asiantuntija-kouluttajien kanssa 

tehtävän yhteistyön kautta. Kouluttajat ovat omalla alallaan päätoimisesti työskenteleviä 

kokeneita asiantuntijoita, joiden kautta alan uusin tieto tulee sisällytettyä osaksi koulutusta.  
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5.5.3. AHOT-menettely RATEKOn rakennusterveyskoulutuksissa 

 

AHOT-menettely olennainen osa RATEKOn rakennusterveysasiantuntijakoulutusta, sillä moni 

rakennusterveysasiantuntijakoulutuksiin hakeutuvista asiantuntijoista on tehnyt uraa 

rakennusterveyteen liittyvien aiheiden parissa jo vuosia ja opiskellut rakennusterveyteen 

liittyviä aiheita osana tutkintoaan tai tutkintokoulutuksen jatko-opinnoissa.  

5.6. Pohdinta 

 

Opinnäytetyöni on ensimmäinen julkinen katsaus rakennusterveysasiantuntijakoulutuksissa 

sovellettuihin AHOT-menettelyihin. Työn pohjalta voidaan todeta, että toukokuussa 2015 

voimaan astunut sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetus ja sen soveltamista 

koskeva Valviran ohje tukevat hyvin rakennusterveyskoulutusten järjestämistä ja myös AHOT-

menettelyjä. 

Julkaisu on kirjoitettu koulutuksen järjestäjän näkökulmasta. Se on ollut erinomainen 

aitiopaikka kerätä tietoa koulutukseen osallistuvien opiskelijoiden tavoitteista ja näkemyksistä 

ja tehdä yhteenvetoja AHOT-menettelyiden tuloksista, aikaisemmin hankitun osaamisen 

perusteella myönnettyjen hyväksilukujen vaikutuksista sekä ahotointikokemuksista.  

Julkaisun myötä rakennusterveysasiantuntijaopiskelijoiden RATEKOlle antama AHOT-

menettelyjä ja -tuloksia koskeva palaute tulee analysoiduksi ja analysoituna jaetuksi sekä 

RATEKOn entisille että tuleville opiskelijoille. Kirjoittajan toiveena on, että julkaisu osaltaan 

lisäisi AHOT-menettelyä hakeneiden henkilöiden ja AHOT-menettelystä vastaavien 

oppilaitoksen edustajien välistä keskinäistä ymmärrystä. 

Vaikka AHOT on sekä opiskelijoille että oppilaitokselle työläs prosessi, tuo se opiskeluun myös 

uusia ulottuvuuksia, kuten opiskelijan itsearviointitaitojen kehittyminen. AHOT-menettelyn 

soveltaminen pakottaa myös oppilaitoksen arvioimaan systemaattisesti sitä, mihin 

osaamistavoitteisiin kukin koulutuksen osa vastaa. Jatkuva arviointityö takaa koulutuksen 

laadukkuuden. 
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LIITTEET 

 

Liite 1. Rakennusterveysasiantuntijan koulutuksen sisältö ja osaamisvaatimukset eli kopio 

asumisterveysasetuksen liitteestä 3. (Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 

asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten 

asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista, 23.4.2015, ladattavissa osoitteesta  

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150545)  

ja myös  http://stm.fi/documents/1271139/1408010/Asumisterveysasetus/ 

Liite 2.  Rakennusterveysasiantuntijan koulutukseen sisältyvien opintojaksojen tarkennetut 

osaamisvaatimukset eli kopio Valviran julkaisemassa asumisterveysasetuksen 21 § 

soveltamisohjeessa olevista rakennusterveysasiantuntijan koulutuksen osaamis-

vaatimuksista.  (Lähde: Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osa V, Asumis-

terveysasetus 21 §, Valvira 11.4.2016,  Dnro 2731/06.10.01/2016, ladattavissa 

osoitteesta 

http://www.valvira.fi/documents/14444/261239/Asumisterveysasetuksen+soveltam

isohje+osa+V.pdf) 

Liite 3.  Rakennusterveysasiantuntijan ohjeelliset opintojaksokuvaukset ja listoja eri 

opintojaksojen keskeisistä oppimateriaaleista. (Lähde: Terveiden talojen 

erikoisjoukkojen koulutusten tilanne 2016 ja ohjeelliset opintosuunnitelmat. 

Loppuraportti Rakennusterveys- ja kosteusvaurioiden korjausasiantuntijoiden 

koulutuksen synkronointi ja valtakunnallinen ohjaus -hanke (Kosteus- ja 

hometalkoot, YM ja STM). Rakennusarkkitehtikoulutuksen suunnittelu ja 

rakennusterveyttä tukevan koulutuksen suunnittelu – hanke (OKM). 2016. toim. 

Helmi Kokotti. ladattavissa ympäristöministeriön sivuilta nimellä 

KoHo_Koulutuksen%20kehityshankkeiden_loppuraportti_2016%20.pdf 

sivut 30-42: Liite 1, Rakennusterveysasiantuntijan, sisäilma-asiantuntijan ja 

kosteusvaurion kuntotutkijan rakennusterveyskoulutuksen ohjeelliset 

opintojaksokuvaukset  

Liite 4. Rakennusterveysasiantuntijan koulutukseen sisältyvän opinnäytetyön ohje. (Lähde: 

Lopputyöohjeet Rakennusterveysasiantuntijalle, VTT Expert Services Oy 2015, 

ladattavissa 

http://www.vttexpertservices.fi/Documents/Palvelut/Sertifiointi/LOPPUTY%C3%9

6ohjeet2015_0413.pdf) 

Liite 5. Esimerkkejä tiede- ja ammattikorkeakoulujen tutkintoihin sisältyneistä 

opintojaksoista, muista opinnoista sekä VTT henkilösertifioinneista ja FISE 

pätevyyksistä, joiden perusteella RATEKO on myöntänyt AHOTointeja 

rakennusterveysasiantuntijan koulutuksen opintojaksoista 

Liite 6. Näyttökaappauksia ohjeista ja lomakkeista, jotka ovat osa RATEKOn AHOT-

prosessia  

Liite 7. RATEKOssa käytössä oleva AHOT-prosessi 
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Liite 3 

RAKENNUSTEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIHIN SEKÄ SISÄILMAONGELMIIN 
LIITTYVÄN TERVEYDENSUOJELULAIN 49 §:N MUKAISEN ULKOPUOLISEN ASI-
ANTUNTIJAN KOULUTUKSEN SISÄLTÖ JA OSAAMISVAATIMUKSET 

1 opintopiste (op) vastaa  

27 tuntia opiskelijan  

työpanosta 

Rakennusterveysasiantuntija 

(kokonaislaajuus vähintään 

45 op) 

Sisäilma-asiantuntija 

(kokonaislaajuus vähintään  

25 op) 

Kosteusvaurion kuntotutkija 

(kokonaislaajuus  

vähintään 27 op) 

Voi toimia yksin ulkopuolisena 

asiantuntijana 

Rakennuksen sisäilmaongelman selvitysprosessiin liittyvät tutki-

mukset tulee tehdä sisäilma-asiantuntijan ja kosteusvaurion kunto-

tutkijan yhteistyönä 

PERUSKOULUTUS 1. Rakentamisen (talonra-

kennus- tai LVI-ala) alalla

suoritettu korkeakoulutut-

kinto, aiempi ammatillisen

korkea-asteen tutkinto tai 

sitä vastaava tutkinto taik-

ka aiempi teknikon tai sitä 

vastaava tutkinto 

2. Luonnontieteiden, ympä-

ristötieteiden ja ympäristö-

terveyden alalla suoritettu

ylempi tai alempi korkea-

koulututkinto, aiempi

ammatillisen korkea-

asteen tutkinto tai sitä vas-

taava tutkinto taikka ai-

empi teknikon tai sitä vas-

taava tutkinto 

1. Luonnontieteiden, ympä-

ristötieteiden ja ympäristö-

terveyden alalla suoritettu

ylempi tai alempi korkea-

koulututkinto, aiempi

ammatillisen korkea-

asteen tutkinto tai sitä vas-

taava tutkinto taikka ai-

empi teknikon tai sitä vas-

taava tutkinto

1. Rakentamisen (talonra-

kennus) alalla suoritettu 

korkeakoulututkinto, ai-

empi ammatillisen korkea-

asteen tutkinto tai sitä vas-

taava tutkinto taikka ai-

empi teknikon tai sitä vas-

taava tutkinto

TYÖKOKEMUS Vähintään 3 vuotta rakennusten kuntoon ja terveyshaittoihin liittyviä tutkimustehtäviä. 

A. SISÄILMAN  

EPÄPUHTAUDET,  

TERVEYSVAIKUTUK-

SET, TUTKIMINEN, 

TORJUNTA 

Osion kokonaislaajuus 

vähintään 13 op 

Osion kokonaislaajuus  

vähintään 13 op 

Osion kokonaislaajuus 

vähintään 7 op 

osa 1. Sisäilman epäpuhtau-

det 

vähintään 8 op 

a) Kemiallinen sisäympäristö 

(väh 3 op) 

b) Biologinen ja mikrobiolo-

ginen sisäympäristö (väh 5 

op) 

Tietää tärkeimmät sisäympäris-

tötekijät ja niiden lähteet, mit-

taus- ja näytteenottomenetelmät 

vähintään 8 op 

a) Kemiallinen sisäympäristö 

(väh 3 op) 

b) Biologinen ja mikrobiolo-

ginen sisäympäristö (väh 5 

op) 

Tietää tärkeimmät sisäympäris-

tötekijät ja niiden lähteet, mit-

taus- ja näytteenottomenetelmät 

vähintään 5 op 

a) Kemiallinen sisäympäristö 

(väh 3 op) 

b) Mikrobiologinen sisäym-

päristö (väh 2 op) 

Tietää tärkeimmät sisäympäris-

tötekijät ja niiden lähteet, mit-

taus- ja näytteenottomenetelmät 

Liite 1
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 sekä epäpuhtauksien toimenpi-

derajat. Osaa johtaa sisäilma-

ongelman selvitysprosessia ja 

hyödyntää erityisasiantuntijoi-

den palveluja. Pystyy tulkitse-

maan mittaustuloksia ja teke-

mään yhteenvedon rakennuk-

sen sisäympäristö- ja kuntotut-

kimuksista saaduista tuloksista 

sekä osaa raportoida kirjallises-

ti ja suullisesti sekä tiedottaa 

tuloksista. 

   

sekä epäpuhtauksien toimenpi-

derajat. Pystyy tulkitsemaan 

mittaustuloksia ja tekemään yh-

teenvedon rakennuksen si-

säympäristötutkimuksista saa-

duista tuloksista sekä osaa ra-

portoida kirjallisesti ja suulli-

sesti sekä tiedottaa niistä.   

sekä epäpuhtauksien toimenpi-

derajat. Pystyy tulkitsemaan si-

säympäristötutkimuksista saa-

tuja tuloksia kuntotutkimustu-

losten yhteydessä sekä osaa ra-

portoida kirjallisesti ja suulli-

sesti sekä tiedottaa niistä. 

osa 2. Sisäympäristön tutki-

musmenetelmät  



vähintään 3 op 

a) Kemiallinen sisäympäristö 

(väh) 1 op 

b) Biologinen ja mikrobiologi-

nen sisäympäristö (väh) 2 op 

 

Tuntee sisäympäristöongelman 

tutkimusmenetelmät ja osaa 

suorittaa tutkimukset sekä osaa 

raportoida niiden tuloksista ja 

niihin liittyvistä epävarmuuk-

sista. 

 

vähintään 3 op 

a) Kemiallinen sisäympäristö 

(väh) 1 op 

b) Biologinen ja mikrobiologi-

nen sisäympäristö (väh) 2 op 

 

Tuntee sisäympäristöongelman 

tutkimusmenetelmät ja osaa 

suorittaa tutkimukset sekä osaa 

raportoida niiden tuloksista ja 

niihin liittyvistä epävarmuuk-

sista. 

vähintään 1 op 

a) Kemiallinen sisäympäristö 

(väh) 0,5 op 

b) Mikrobiologinen sisäympä-

ristö (väh) 0,5 op 

 

Tuntee sisäympäristöongelman 

tutkimusmenetelmät ja ymmär-

tää niihin liittyvät epävarmuus-

tekijät.  

osa 3. Terveysvaikutukset vähintään 2 op 

 

Tuntee eri sisäympäristöteki-

jöiden aiheuttamat yleisimmät 

vaikutukset ihmisten tervey-

teen. Tuntee terveyshaitan kä-

sitteet eri säädösten nojalla. 

Ymmärtää terveyshaittatutki-

musten merkityksen ja osaa 

toimia yhteistyössä viranomais-

ten ja terveydenhuollon asian-

tuntijoiden kanssa. 

 

vähintään 2 op 

 

Tuntee eri sisäympäristöteki-

jöiden aiheuttamat yleisimmät 

vaikutukset ihmisten tervey-

teen. Tuntee terveyshaitan kä-

sitteet eri säädösten nojalla. 

Ymmärtää terveyshaittatutki-

musten merkityksen ja osaa 

toimia yhteistyössä viranomais-

ten ja terveydenhuollon asian-

tuntijoiden kanssa. 

 

vähintään 1 op 

 

Tuntee sisäympäristön merki-

tyksen ihmisten terveyteen. 

Tuntee terveyshaitan käsitteet 

eri säädösten nojalla. Ymmär-

tää terveyshaittatutkimusten 

merkityksen ja osaa toimia yh-

teistyössä viranomaisten ja ter-

veydenhuollon asiantuntijoiden 

kanssa. 

 

 

B. RAKENNUSFYSIIKKA, 

FYSIKAALISET  

OLOSUHTEET, KUNTO-

TUTKIMUSMENETEL-

MÄT,  RAKENNE- JA 

TUOTANTOTEKNIIKKA 

JA JURIDIIKKA 

 

 

Osion kokonaislaajuus  

vähintään 14 op 

 

Osion kokonaislaajuus  

vähintään 9 op 

 

Osion kokonaislaajuus  

vähintään 17 op 

osa 1. Rakennusfysiikka ja 

fysikaaliset  olosuhteet 

 

 

 

 

vähintään 5 op 

 

Tuntee sisäympäristön fysikaa-

liset olosuhteet. Tuntee keskei-

set rakennusfysikaaliset käsit-

teet ja määritelmät. Tuntee ra-

vähintään 5 op 

 

Tuntee sisäympäristön fysikaa-

liset olosuhteet. Tuntee keskei-

set rakennusfysikaaliset käsit-

teet ja määritelmät. Tuntee ra-

vähintään 5 op 

 

Tuntee sisäympäristön fysikaa-

liset olosuhteet. Tuntee keskei-

set rakennusfysikaaliset käsit-

teet ja määritelmät. Tuntee ra-
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kennusten kosteuslähteet, kos-

teuden siirtymismekanismit ja 

normaalit kosteuspitoisuudet 

eri rakenteissa. Tuntee läm-

möneristyksen, ilmatiiveyden ja 

äänen eristävyyden merkityk-

sen sekä osaa tulkita mittaustu-

lokset.  

 

kennusten kosteuslähteet, kos-

teuden siirtymismekanismit ja 

normaalit kosteuspitoisuudet 

eri rakenteissa. Tuntee läm-

möneristyksen, ilmatiiveyden ja 

äänen eristävyyden merkityk-

sen sekä osaa tulkita mittaustu-

lokset.  

kennusten kosteuslähteet, kos-

teuden siirtymismekanismit ja 

normaalit kosteuspitoisuudet 

eri rakenteissa. Tuntee läm-

möneristyksen, ilmatiiveyden ja 

äänen eristävyyden merkityk-

sen sekä osaa tulkita mittaustu-

lokset. 

osa 2. Kuntotutkimusmene-

telmät 

vähintään 4 op 

 

Tuntee sisäympäristön fysikaa-

listen olosuhteiden mittausme-

netelmät. Tuntee kuntoarvion ja 

-tutkimuksen laadintaperiaat-

teet sekä tuntee kuntotutki-

musmenetelmät siten, että osaa 

tilata rakennusteknisen kunto-

tutkimuksen ja mittauksia sekä 

osaa arvioida tulosten merki-

tyksen rakenteiden toimivuu-

den kannalta.  

 

vähintään 2 op 

 

Tuntee sisäympäristön fysikaa-

listen olosuhteiden mittausme-

netelmät. 

vähintään 5 op 

 

Osaa tehdä sisäympäristön fy-

sikaalisten olosuhteiden mitta-

ukset. Tuntee kuntoarvion ja -

tutkimuksen laadintaperiaatteet 

siten, että osaa tehdä kuntoar-

vion ja -tutkimuksen sekä tulki-

ta ja raportoida niiden tulokset 

ja merkityksen rakenteiden 

toimivuuden kannalta.  

osa 3. Rakenne- ja tuotanto-

tekniikka 

 

vähintään 3 op 

a) Rakennetekniikka (väh) 2 op 

b) Tuotantotekniikka (väh) 1 op

 

Tuntee eri aikakausien ylei-

simmät rakenneratkaisut, niihin 

liittyvät riskit ja vaihtoehtoiset 

korjaustavat. Tuntee sisäympä-

ristöongelman korjaamiseen 

liittyvät erityistoimet.  

vähintään 1 op 

a) Tuotantotekniikka (väh) 1,0 

op

 

Tuntee sisäympäristöongelman 

korjaamiseen liittyvät erityis-

toimet.  

vähintään 5 op 

a) Rakennetekniikka (väh) 4 op 

b) Tuotantotekniikka (väh) 1 op

Tuntee eri aikakausien ylei-

simmät rakenneratkaisut sekä 
osaa arvioida niihin liittyvät 

riskit ja vaihtoehtoiset korjaus-

tavat. Osaa laatia alustavat kor-
jaussuunnitelmat. Tuntee si-

säympäristöongelman korjaa-

miseen liittyvät erityistoimet. 

osa 4. Juridiikka  vähintään 2 op 

 

Tietää ja osaa soveltaa tapaus-

kohtaisesti käytännön työssään 

sisäympäristöön ja eri aikakau-

sien rakentamiseen liittyvää 

lainsäädäntöä, määräyksiä ja 

ohjeita sekä sopimuksen laati-

mista ja sopimustekniikkaa.  

 

vähintään 1 op 

 

Tietää ja osaa soveltaa tapaus-

kohtaisesti käytännön työssään 

sisäympäristöön liittyvää lain-

säädäntöä, määräyksiä ja ohjei-

ta.    

 

vähintään 2 op 

 

Tietää ja osaa soveltaa tapaus-

kohtaisesti käytännön työssään 

sisäympäristöön ja eri aikakau-

sien rakentamiseen liittyvää 

lainsäädäntöä, määräyksiä ja 

ohjeita sekä sopimuksen laati-

mista ja sopimustekniikkaa.  

 

 

C. ILMANVAIHTO  

JA ILMASTOINTITEK-

NIIKKA 

 

 

Osion kokonaislaajuus  

vähintään 3 op 

 

Osion kokonaislaajuus  

vähintään 3 op 

 

Osion kokonaislaajuus  

vähintään 3 op 

osa 1. Teoria  





vähintään 1,5 op 

 

Ymmärtää ilmanvaihdon mer-

kityksen, tehtävän ja toiminta-

periaatteet sekä niihin liittyvät 

tyypillisimmät ongelmat ja en-

vähintään 1,5 op 

 

Ymmärtää ilmanvaihdon mer-

kityksen, tehtävän ja toiminta-

periaatteet sekä niihin liittyvät 

tyypillisimmät ongelmat ja en-

vähintään 1,5 op 

 

Ymmärtää ilmanvaihdon mer-

kityksen, tehtävän ja toiminta-

periaatteet sekä niihin liittyvät 

tyypillisimmät ongelmat ja en-



   
  

 

12 

naltaehkäisyn. 

 

naltaehkäisyn. 

 

naltaehkäisyn. 

 

osa 2. Tutkimusmenetelmät  vähintään 1,5 op 

 

Osaa mitata ilmamäärät, ilman-

vaihtuvuuden ja paine-erot eri 

rakennusosien välillä sekä sel-

vittää ilmanvaihtojärjestelmän 

puhtauden ja epäpuhtauksien 

kulkeutumisreitit rakennukses-

sa. Tuntee rakennuksen tiivey-

den tutkimusmenetelmät. 

 

vähintään 1,5 op 

 

Osaa mitata ilmamäärät, ilman-

vaihtuvuuden ja paine-erot eri 

rakennusosien välillä sekä sel-

vittää ilmanvaihtojärjestelmän 

puhtauden ja epäpuhtauksien 

kulkeutumisreitit rakennukses-

sa. Tuntee rakennuksen tiivey-

den tutkimusmenetelmät. 

vähintään 1,5 op 

 

Osaa mitata ilmamäärät, ilman-

vaihtuvuuden ja paine-erot eri 

rakennusosien välillä sekä sel-

vittää ilmanvaihtojärjestelmän 

puhtauden ja epäpuhtauksien 

kulkeutumisreitit rakennukses-

sa. Tuntee rakennuksen tiivey-

den tutkimusmenetelmät. 

  
OPINNÄYTETYÖ Yllä olevien koulutussisältöjen 

lisäksi rakennusterveysasian-

tuntijan tulee tehdä vähintään 

15 op:n laajuinen opinnäytetyö, 

jolla osoitetaan eri osa-alueiden 

merkityksen ymmärtäminen.  

- - 
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OSAAMISVAATIMUKSET - A. Sisäilman epäpuhtaudet, terveysvaiku-
tukset, tutkiminen ja torjunta. 

A. SISÄILMAN

EPÄPUHTAUDET,

TERVEYSVAIKU-

TUKSET, TUTKIMI-

NEN, TORJUNTA

Rakennusterveysasiantuntija 

(RTA) 

Sisäilma-asiantuntija 

(SISA) 

Kosteusvaurion kuntotutkija 

(KVKT) 

osa 1. Sisäilman 

epäpuhtaudet 

vähintään 8 op 

a) Kemiallinen sisäympäristö
(väh. 3 op) 

b) Biologinen ja mikrobiologinen
sisäympäristö (väh. 5 op) 

vähintään 8 op 

a) Kemiallinen sisäympäristö
(väh. 3 op) 

b) Biologinen ja mikrobiologinen
sisäympäristö (väh. 5 op) 

vähintään 5 op 

a) Kemiallinen sisäympäristö
(väh. 3 op) 

b) Mikrobiologinen sisäympäristö
(väh 2 op) 

Tietää tärkeimmät sisäympäristö- tekijät ja niiden lähteet, mittaus- ja näytteenottomenetelmät sekä epäpuhta-

uksien toimenpiderajat. 

Pystyy tulkitsemaan mittaustuloksia 

ja tekemään yhteenvedon raken-

nuksen sisäympäristö- ja kunto-

tutkimuksista saaduista tuloksista 

sekä osaa raportoida kirjallisesti ja 

suullisesti sekä tiedottaa tuloksista. 

 Osaa johtaa sisäilmaongelman 

selvitysprosessia ja hyödyntää 

erityisasiantuntijoiden palveluja. 

Pystyy tulkitsemaan mittaustu-

loksia ja tekemään yhteenvedon 

rakennuk-sen sisäympäristötut-

kimuksista saaduista tuloksista 

sekä osaa raportoida kirjallisesti 

ja suullisesti sekä tiedottaa 

niistä.  

Pystyy tulkitsemaan sisäympäris-

tö-tutkimuksista saatuja tuloksia 

kuntotutkimustulosten yhteydessä 

sekä osaa raportoida kirjallisesti ja 

suullisesti sekä tiedottaa niistä. 

Tarkempi sisältö:  tietää tärkeimmät kemialliset (VOC, haitta‐aineet, kuidut ym.) ja mikrobiologiset (sienet ja bakteerit) sisäympäristö‐
tekijät ja niiden lähteet, mittaus‐ ja näytteenottomenetelmät, mittaus‐ tai näytteenottotapahtumaa ja jatkoanalyysiä
koskeva epävarmuustarkastelun että epäpuhtauksien toimenpiderajat 

 tietää, mistä toimenpiderajat tulevat ja mihin niitä käytetään 

 tietää epäpuhtauksien esiintymisestä erityyppisissä rakennuksissa, rakennus‐ ja rakenneosissa sekä materiaalien
emissiot

 osaa esittää ja tiedottaa tutkimustuloksista (riskiviestintä)

 pystyy työskentelemään moniammatillisissa asiantuntijatyöryhmissä (esim. sisäilmaryhmä)

 tietää mm. mitä home on ja missä sitä esiintyy sekä ymmärtää homelajien 
erot (yleisesti esiintyvät kosteusvauriomikrobit, toksiinin tuottajat ja mikro‐
bien määrän merkityksen) 

 tietää biologiset sisäympäristötekijät (tuholaiset, punkit, legionella ym.)

 tietää mm. mitä home on ja missä 
sitä esiintyy sekä ymmärtää home‐
lajien eroja (yleiset ja kosteusvau‐
riomikrobit ja määrän merkitys)

 pystyy tulkitsemaan rakennuksen
sisäympäristö- ja kuntotutkimuk-
sista saatuja tuloksia

 osaa johtaa sisä‐ilmaongelman 
selvitysprosessia ja osaa hyödyntää
erityisasiantuntijoiden palveluja 

 pystyy tulkitsemaan rakennuk‐
sen sisäympäristötutkimuksista
saatuja tuloksia 

 osaa johtaa sisäympäristön
tutkimusprosessia ja osaa hyö‐
dyntää erityisasiantuntijoiden 
palveluja 

 pystyy tulkitsemaan rakennuk-
sen kuntotutkimuksista saatuja
tuloksia yhdessä sisäympäris-
tön tutkimustulosten kanssa

 osaa johtaa rakennuksen kun-
non selvitysprosessia ja hyö-
dyntää erityisasiantuntijoiden
palveluja.

Liite 2
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A. SISÄILMAN  

EPÄPUHTAUDET,  

TERVEYSVAIKUTUK-

SET, TUTKIMINEN, 

TORJUNTA 

Rakennusterveysasiantuntija 

(RTA) 

 

Sisäilma-asiantuntija 

(SISA) 

 

Kosteusvaurion kunto-

tutkija 

(KVKT) 

 

osa 2. Sisäympäristön 

tutkimusmenetelmät  

 

vähintään 3 op 

a)  Kemiallinen sisäympäristö 
 (väh. 1 op) 

b)  Biologinen ja mikrobiologinen si‐
säympäristö (väh. 2 op) 

vähintään 3 op 

a) Kemiallinen sisäympäristö  
(väh. 1 op) 

b) Biologinen ja mikrobiologinen 
sisäympäristö (väh. 2 op) 

vähintään 1 op 

a) Kemiallinen sisäympäristö  
(väh. 0,5 op) 

b) Mikrobiologinen sisäympäris‐
tö  
(väh. 0,5 op) 

Tuntee sisäympäristöongelman tutkimusmenetelmät ja osaa suorittaa 

tutkimukset sekä osaa raportoida niiden tuloksista ja niihin liittyvistä 

epävarmuuksista. 

Tuntee sisäympäristöongel-

man tutkimusmenetelmät ja 

ymmärtää niihin liittyvät epä-

varmuustekijät. 

Tarkempi sisältö:  tuntee sisäilmaongelman selvitysprosessin tutkimusmenetelmät 

 ymmärtää analyysimenetelmien vahvuudet ja heikkoudet 

 tuntee koko tutkimusprosessin hallinnan ‐ ongelman havaitsemisesta korjausten seurantaan 

 osaa tehdä tutkimussuunnitelman näytteenottosuunnitelmineen  

 osaa suorittaa sisäympäristön tutkimukset (näytteenotto ja mittaukset)  

 osaa raportoida tulokset 

 

    

osa 3. Terveysvaikutukset
väh. 2 op väh. 2 op väh. 1 op 

Tuntee eri sisäympäristötekijöiden aiheuttamat yleisimmät vaikutukset ihmisten terveyteen. Tuntee terve-

yshaitan käsitteet eri säädösten nojalla. Ymmärtää terveyshaittatutkimusten merkityksen ja osaa toimia 

yhteistyössä viranomaisten ja terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa. 

Tarkempi sisältö:  tuntee terveyshaitat eri säädösten valossa sovellettuna käytännön kohteisiin  
 ymmärtää terveyshaittatutkimusten osuuden kohteen riskinarvioinnissa 

 osaa toimia yhteistyössä viranomaisten ja terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa 

 tuntee eri tekijöiden aiheuttamat terveys‐ ja yhteisvaikutukset 

 tuntee fysikaalisten olosuhteiden ja kemiallisten sekä biologisten että 
mikrobiologisten epäpuhtauksien aiheuttamien terveysvaikutuksien tulkin‐
nan monimutkaisuuden 

 on selvillä sisäympäristön aiheuttamista haitoista erityyppisissä rakennuk‐
sissa huomioiden käyttötarkoituksen  

 tietää, miten sisäympäristö vaikuttaa työn tuottavuuteen  

 pystyy tulkitsemaan sisäilmastokyselyjen tuloksia yhdessä muiden tutkimus‐
ten tuloksien kanssa  

 ymmärtää terveysvaikutusten yksilölliset erot 

 tuntee terveyshaitan akuutteja ja pysyviä teknisiä vähentämistoimia 

 tuntee riskinarvioinnin perusteet terveysvaikutusten osalta sisä‐
ympäristöasioissa 

 tuntee eri tekijöiden aiheut‐
tamia terveys‐ ja yhteisvaiku‐
tuksia sekä niiden tulkinnan 
monimutkaisuuden 
 

A-osion kokonaislaa-

juus 
vähintään 13 op  vähintään 13 op  vähintään 7 op 
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OSAAMISVAATIMUKSET – B. Rakennusfysiikka, fysikaaliset olosuh-
teet, kuntotutkimus-menetelmät, rakenne- ja tuotantotekniikka ja ju-
ridiikka 

B. RAKENNUSFYSIIK-
KA, FYSIKAALISET
OLOSUHTEET, KUNTO-
TUTKIMUSMENETEL-
MÄT, RAKENNE- JA
TUOTANTOTEKNIIKKA
JA JURIDIIKKA

Rakennusterveysasiantuntija 

(RTA) 

Sisäilma-asiantuntija 

(SISA) 

Kosteusvaurion kunto-

tutkija 

(KVKT) 

osa 1. Rakennusfysiikka 

ja fysikaaliset olosuhteet 



vähintään 5 op vähintään 5 op vähintään 5 op 

Tuntee sisäympäristön fysikaaliset olosuhteet. Tuntee keskeiset rakennusfysikaaliset käsitteet ja määri-

telmät. Tuntee rakennusten kosteuslähteet, kosteuden siirtymismekanismit ja normaalit kosteuspitoisuu-

det eri rakenteissa. Tuntee lämmöneristyksen, ilmatiiveyden ja äänen eristävyyden merkityksen sekä 

osaa tulkita mittaustulokset. 

Tarkempi sisältö:

 tuntee rakennusfysiikan keskeiset käsitteet ja määritelmät

 tuntee rakenteiden ja rakennusten kosteuslähteet ja niiden merkityksen

 tietää kosteuden siirtymisen ja tiivistymisen fysikaaliset mekanismit rakenteissa

 tuntee normaalit kosteuspitoisuudet eri rakenteissa ja betonirakenteiden kosteuden merkityksen

 tuntee lämmöneristyksen ja vaipan ilmatiiviyden sekä ääneneristävyyden merkityksen sekä osaa tulkita mittaus‐
tulokset 

 osaa laskea lämpötila‐ ja kosteusjakaumat (kastepiste) sekä rakenteen lämmönläpäisykertoimen (u‐arvo) tavan‐
omaisissa rakenteissa käsin ja yksinkertaisilla laskentaohjelmilla 

 osaa arvioida ilman virtausten sekä lämpö‐ ja kosteusfysikaalisten ilmiöiden vaikutuksen eri rakennuksissa (esim.
toimisto, asuinrakennus, varasto, uimahalli) 

 tuntee veden‐ ja kosteuseristysmateriaalien ominaisuudet ja toiminnan

 tuntee energiatehokkuuden lisäyksen vaikutukset (rakennus ja sisäilma) 

 tuntee sisäympäristön fysikaaliset olosuhteet: sisäilman lämpö‐ ja kosteusolosuhteet, lämpötilaindeksi, valais‐
tus‐ ja ääniolosuhteet ja radon 

 tietää rakennuksen fysikaalisten olosuhteiden mittausmenetelmät, mittaustapahtumaa ja jatkoanalyysiä koske‐
van epävarmuustarkastelun sekä olosuhdetekijöiden toimenpiderajat
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B. RAKENNUSFYSIIK-
KA, FYSIKAALISET 
OLOSUHTEET, KUNTO-
TUTKIMUSMENE-
TELMÄT,  RAKENNE- JA 
TUOTANTOTEKNIIKKA 
JA JURIDIIKKA 

Rakennusterveysasiantuntija 

(RTA) 

 

Sisäilma-asiantuntija 

(SISA) 

 

Kosteusvaurion kunto-

tutkija 

(KVKT) 

 

osa 2. Kuntotutkimusme-

netelmät 
vähintään 4 op vähintään 2 op vähintään 5 op 

Tuntee sisäympäristön fysikaalisten 

olosuhteiden mittausmenetelmät. 

Tuntee kuntoarvion ja -tutkimuksen 

laadintaperiaatteet sekä tuntee 

kuntotutkimusmenetelmät siten, että 

osaa tilata rakennusteknisen kunto-

tutkimuksen ja mittauksia sekä osaa 

arvioida tulosten merkityksen raken-

teiden toimivuuden kannalta. 

Tuntee sisäympäristön fysikaa-

listen olosuhteiden mittausme-

netelmät. 

Osaa tehdä sisäympäristön fy-

sikaalisten olosuhteiden mitta-

ukset. Tuntee kuntoarvion ja -

tutkimuksen laadintaperiaatteet 

siten, että osaa tehdä kuntoar-

vion ja -tutkimuksen sekä tulki-

ta ja raportoida niiden tulokset 

ja merkityksen rakenteiden toi-

mivuuden kannalta. 

Tarkempi sisältö:  osaa tehdä rakennuksen fysikaalisten olosuhteiden mittaukset, analysoinnin, raportit (lämpötila, veto, ilmavir‐
taus, kosteus, valaistus‐ ja ääniolosuhteet, radon) 

  osaa arvioida fysikaalisten tekijöiden mittaus‐/tutkimus‐ menetelmien luotettavuuden ja virhelähteiden merki‐
tyksen 

 tuntee kuntoarvion ja ‐tutkimuksen laadintaperiaatteet  
 

 tunnistaa eri rakennusosien ongel‐
mien aiheuttajat 

 tuntee eri aikakausien ja erityyppis‐
ten rakennusten riskirakenteet, nii‐
den toiminnan ja tutkimusmenetel‐
mät 

 tunnistaa tuloilma ja vuotoilma‐reitit 
(tuloilmakanavat, raitisilmaventtiilit, 
viemärit, vaippavuodot, jne.) 
 

 tietää kuntotutkimusmenetelmät 
(kosteus‐ ja lämpötila rakenteis‐sa, 
ilmatiiveys, painesuhteet, lämpö‐
vuotokohdat, äänen‐eristävyys) 

 osaa mitata rakenteiden kosteuden 
ja lämpötilan 

 osaa tilata kuntotutkimuksen ja 
mittauksia 

 osaa arvioida mittausten tulosten 
merkityksen rakenteiden toimivuu‐
delle 
 

  tunnistaa eri rakennusosien on‐
gelmien aiheuttajat 

 tuntee eri aikakausien ja erityyp‐
pisten rakennusten riskirakenteet, 
niiden toiminnan ja tutkimusme‐
netelmät 

 tunnistaa tuloilma ja vuotoilma‐
reitit (tuloilmakanavat, raitisilma‐
venttiilit, viemärit, vaippavuodot, 
jne.) 

 

 osaa tehdä rakennuksen kunto‐
tutkimussuunnitelman näyt‐
teenottosuunnitelmineen 

 osaa tehdä kuntoarvion ja kunto‐
tutkimuksen: 
‐ kosteuden ja lämpötilan mit‐
taaminen ilmassa ja rakenteissa

‐ rakennuksen painesuhteiden 
määritys 

‐ ilmatiiveyden ja vuotoilman 
mittaaminen 

‐ lämpökamerakuvaukset 
‐ rakenteiden ääneneristävyys  
‐ osaa tarkastella vanhoja suun‐
nitelma‐asiakirjoja, tuntee niis‐
sä käytetyt merkinnät ja tunnis‐
taa niiden perusteella riskira‐
kenteet 

‐ ymmärtää rakenteellisten tut‐
kimusten (rakenneavausten) 
merkityksen sekä osaa tehdä ja 
raportoida niitä 

 osaa arvioida mittaustulosten pe‐
rusteella ilmavuotoreittien suu‐
ruuden ja merkityksen 

 osaa tehdä tapauskohtaisen yh‐
teenvedon kaikista tutkitun koh‐
teen kuntotutkimustuloksista ja 
tunnistaa lisätutkimustarpeet 
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B. RAKENNUSFYSIIK-
KA, FYSIKAALISET
OLOSUHTEET, KUNTO-
TUTKIMUSMENE-
TELMÄT,  RAKENNE- JA
TUOTANTOTEKNIIKKA
JA JURIDIIKKA

Rakennusterveysasiantuntija 

(RTA) 

Sisäilma-asiantuntija 

(SISA) 

Kosteusvaurion kunto-

tutkija 

(KVKT) 

osa 3. Rakenne- ja tuo-

tantotekniikka 

vähintään 3 op 

a) Rakennetekniikka (väh. 2 op)
b) Tuotantotekniikka (väh. 1 op)

vähintään 1 op 

a) Tuotantotekniikka (väh.1 op)

vähintään 5 op 

a) Rakennetekniikka (väh. 4 op)
b) Tuotantotekniikka (väh. 1 op)

Tuntee eri aikakausien yleisimmät 

rakenneratkaisut, niihin liittyvät riskit 

ja vaihtoehtoiset korjaustavat.  

Tuntee sisäympäristöongelman 

korjaamiseen liittyvät erityistoimet. 

Tuntee sisäympäristöongel-

man korjaamiseen liittyvät 

erityistoimet. 

Tuntee eri aikakausien yleisimmät 

rakenneratkaisut sekä osaa arvi-

oida niihin liittyvät riskit ja vaihto-

ehtoiset korjaustavat.  

Tuntee sisäympäristöongelman 

korjaamiseen liittyvät erityistoimet.

Osaa laatia alustavat korjaus-

suunnitelmat.  

Tarkempi sisältö: 

a) Rakennetekniikka

a) Rakennetekniikka:

 tietää rakennusosittain mikä on eri 
rakenteen tarkoitus ja mitä ongelmia 
siihen voi liittyä ja mitä ongelmia se 
voi aiheuttaa muille rakenteil‐
le/rakennuksen käyttäjille. 

 tuntee eri aikakausien rakenne‐
ratkaisut, niihin liittyvät tyypilliset
ongelmat, yleiset korjausratkaisut 

 tuntee riskirakenteet ja niiden korja‐
usperiaatteet 

 tuntee vaihtoehtoisia korjaus‐
toimenpiteitä: purku, kaiken korjaa‐
minen vai osakorjaaminen, poiste‐
taanko vaurioitunut materiaali vai 
voiko se jäädä 

 tuntee haitta‐aineiden hallinta‐
ratkaisut: kapselointi, tiivistämi‐nen, 
painesuhteiden hallinta, ilmanvaihdon
mahdollisuudet, ilmanpuhdistaminen, 
biosidien käyttö 

 tuntee ns. hyvän rakennustavan 
mukaisia rakenteita eri aikakausina

a) Rakennetekniikka:

ei osaamisvaatimusta 

a) Rakennetekniikka:

 tietää rakennusosittain mikä on eri
rakenteen tarkoitus ja mitä on‐
gelmia siihen voi liittyä ja mitä on‐
gelmia se voi aiheuttaa muille ra‐
kenteille/rakennuksen käyttäjille. 

 tuntee eri aikakausien rakenne‐
ratkaisut, niihin liittyvät tyypilliset
ongelmat, yleiset korjausratkaisut

 tuntee riskirakenteet ja niiden
korjausperiaatteet 

 tuntee vaihtoehtoisia korjaus‐
toimenpiteitä: purku, kaiken kor‐
jaaminen vai osakorjaaminen, 
poistetaanko vaurioitunut materi‐
aali vai voiko se jäädä 

 tuntee haitta‐aineiden hallinta‐
ratkaisut: kapselointi, tiivistämi‐
nen, painesuhteiden hallinta, il‐
manvaihdon mahdollisuudet, il‐
manpuhdistaminen, biosidien 
käyttö

 tuntee ns. hyvän rakennustavan 
mukaisia rakenteita eri aikakausina

 osaa hankkia ja käyttää aiempien 
kuntoarvioiden, kuntotutkimusten 
ja eri selvitysten tuloksia kuntotut‐
kimuksen ja suunnittelun lähtötie‐
tona

 osaa korjaussuunnittelun perus‐
teet: rakennetekniset, kosteustek‐
niset, lämpötekniset, ilmavirtatek‐
niset. 

 osaa arvioida korjauksen laajuu‐
den ja aikataulun 

 osaa arvioida eri korjaustapojen
kustannuksia 

 ymmärtää korjauksen vaikutukset
ympäröiviin rakenteisiin 

 tietää korjausten tuotantotekniikat
käytännössä

  osaa tehdä eri korjausratkaisujen
riskiarvioinnin 
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B. RAKENNUSFYSIIK-
KA, FYSIKAALISET
OLOSUHTEET, KUNTO-
TUTKIMUSMENE-
TELMÄT,  RAKENNE- JA
TUOTANTOTEKNIIKKA
JA JURIDIIKKA

Rakennusterveysasiantuntija 

(RTA) 

Sisäilma-asiantuntija 

(SISA) 

Kosteusvaurion kuntotut-

kija 

(KVKT) 

osa 3. Rakenne- ja tuotantotekniikka (jatkuu…) 

Tarkempi sisältö: 

b)Tuotantotekniikka:

b) Tuotantotekniikka:

 tuntee haitta‐aineiden sekä kosteus‐ ja homevaurioiden purkutöiden ja siivoustöiden työsuojeluasiat 

 tietää kosteus‐ ja homevaurioiden korjaustöiden erityistoimet (suojaustyöt, purku‐ ja puhdistustyöt, kuivaus‐
työt, loppusiivous ja biosidien käyttö)

 tuntee menetelmät pölyn leviämisen estämiseksi (työmaan puhtauden hallinta)

 tietää työmaan kosteuden hallinnan periaatteet ja rakenteiden kuivaamisen perusteet

 ymmärtää homekorjaamisen jälkeen tehtävän siivouksen merkityksen

 tuntee siivouksen laaduntarkkailun menetelmät

 tietää korjaustyön dokumentoinnille asetettavat vaatimukset

B. RAKENNUSFYSIIK-
KA, FYSIKAALISET
OLOSUHTEET, KUNTO-
TUTKIMUSMENE-
TELMÄT,  RAKENNE- JA
TUOTANTOTEKNIIKKA
JA JURIDIIKKA

Rakennusterveysasiantuntija 

(RTA) 

Sisäilma-asiantuntija 

(SISA) 

Kosteusvaurion kunto-

tutkija 

(KVKT) 

osa 4. Juridiikka 
vähintään 2 op vähintään 1 op vähintään 2 op 

Tietää ja osaa soveltaa tapauskoh-

taisesti käytännön työssään sisäym-

päristöön ja eri aikakausien raken-

tamiseen liittyvää lainsäädäntöä, 

määräyksiä ja ohjeita sekä sopimuk-

sen laatimista ja sopimustekniikkaa.  

Tietää ja osaa soveltaa tapaus-

kohtaisesti käytännön työssään 

sisäympäristöön liittyvää lain-

säädäntöä, määräyksiä ja 

ohjeita.    

Tietää ja osaa soveltaa ta-

pauskohtaisesti käytännön 

työssään sisäympäristöön ja 

eri aikakausien rakentami-

seen liittyvää lainsäädäntöä, 

määräyksiä ja ohjeita sekä 

sopimuksen laatimista ja 

sopimustekniikkaa.  

Tarkempi sisältö:  tietää työnkuvansa tuomat vastuut asianosaisille

 hallitsee asiantuntijan roolin oikeustapauksissa

 osaa toimia yhteistyössä eri viranomaisten kanssa kohteissa joissa epäillään terveyshaittaa 

 tietää ja osaa soveltaa toiminnassaan 
sisäympäristöön ja rakentamiseen 
liittyviä eri aikakausien lakeja, ase‐
tuksia, määräyksiä ja ohjeita 

 tietää rakennushankkeen eri osapuol‐
ten vastuut

 tietää ja osaa soveltaa toimin‐
nassaan sisäympäristöön liitty‐
viä lakeja, asetuksia, määräyksiä 
ja ohjeita 

 tietää ja osaa soveltaa toi‐
minnassaan sisäympäristöön 
ja rakentamiseen liittyviä eri 
aikakausien lakeja, asetuksia, 
määräyksiä ja ohjeita 

 tietää rakennushankkeen eri
osapuolten vastuut 

B-osion kokonaislaa-

juus
vähintään 14 op  vähintään 9 op  vähintään 17 op 
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OSAAMISVAATIMUKSET – C. Ilmanvaihto ja ilmastointitekniikka 
 

C. ILMANVAIHTO  

JA ILMASTOINTITEK-

NIIKKA 

 

Rakennusterveysasiantuntija 

(RTA) 

 

Sisäilma-asiantuntija 

(SISA) 

 

Kosteusvaurion kunto-

tutkija 

(KVKT) 

 

osa 1. Teoria  




vähintään 1,5 op vähintään 1,5 op vähintään 1,5 op 

Ymmärtää ilmanvaihdon merkityksen, tehtävän ja toimintaperiaatteet sekä niihin liittyvät tyypillisimmät 

ongelmat ja ennaltaehkäisyn 

Tarkempi sisältö:  tuntee rakennuksen käytöstä syntyvän kosteusrasituksen asettamat vaatimukset ilmanvaihdolle  

 ymmärtää ilmanvaihdon tehtävät ja toimintaperiaatteet  

 tuntee asunto‐, toimisto‐, koulu‐ ja päiväkotirakennusten ilmanvaihtoon liittyvät määräykset eri aikakausina  

 tuntee eri aikakausien ilmanvaihto‐, lämmitys‐, vesi‐ ja viemäröintijärjestelmien toiminta‐ ja säätöperiaatteet  

 tietää ilmanvaihtojärjestelmien tyypilliset ongelmat ja niiden ennaltaehkäisyn 

 tuntee ilmavirtojen, ilmanvaihtuvuuden ja painesuhteiden mittausmenetelmät   

 tuntee ilmastointijärjestelmän hygienian määrittämismenetelmät ja puhdistamisen vaikutukset  

 tuntee rakennuksen tiiviyden tutkimuksessa käytettävät menetelmät 

 tietää rakennuksen muun talotekniikan (lämpö‐, vesi‐ ja viemärilaitteet) toimintaperiaatteet 

 tietää taloteknisten järjestelmien vaurioitumisen riskikohtia 

 tuntee ilmanvaihdon oikean käytön, ohjeistuksen ja valvonnan  

 tuntee eri ilmanvaihtojärjestelmien ylläpidon ja huollon (huoltotaajuudet, suodatinluokat, huoltokohteet)  

 tunnistaa tuloilma‐ ja vuotoilmareitit (tuloilmakanavat, raitisilmaventtiilit, viemärit, vaippavuodot jne.)  

 ymmärtää ilmanvaihtojärjestelmän, sään, rakennuksen ja rakenteiden yhteistoiminnan (painesuhteiden merki‐
tys) 
 

  osaa hakea taloteknisten järjes‐
telmien vaurioitumisen riskikoh‐
tia LVI‐kuvista  
 

osa 2. Tutkimusmenetel-

mät  
vähintään 1,5 op vähintään 1,5 op vähintään 1,5 op 

Osaa mitata ilmamäärät, ilmanvaihtuvuuden ja paine-erot eri rakennusosien välillä sekä selvittää ilman-

vaihtojärjestelmän puhtauden ja epäpuhtauksien kulkeutumisreitit rakennuksessa.  

Tuntee rakennuksen tiiviyden tutkimusmenetelmät. 

  osaa selvittää epäpuhtauksien kulkureitit rakennuksissa (eri paine‐olosuhteet) 
 osaa mitata tulo‐ ja poistoilmamäärät 

 osaa määrittää rakennuksen ilmanvaihtuvuuden sekä painesuhteet  

 osaa määrittää ilmanvaihtojärjestelmän hygienian kvantitatiivisesti ja visuaalisesti  
 

 

 tuntee rakennuksen ja rakenteiden tiiviyden tutkimusmenetelmät kenttä‐
kohteessa 

 

 osaa mitata rakennuksen tiiviy‐
den ja ilmanvuotoluvun 

 

C-osion kokonaislaajuus vähintään 3 op  vähintään 3 op  vähintään 3 op 
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Seuraavissa taulukoissa on kuvattu asumisterveysasetuksen vaatimat ja Valviran soveltamisohjeiden 
mukaiset opintojaksot. 

RAKENNUSFYSIIKKA JA FYSIKAALISET OLOSUHTEET 5 OP 

RAKENNUSFYSIIKKA 
• Björkholz D. Rakennusfysiikka, lämpö ja kosteus, 2015
• Siikanen U. Rakennusfysiikka, perusteet ja sovellukset. 2013
• RIL 250-2011. Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen.
• RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohje
• Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet, Suomen betonitieto Oy, 2007, ISBN 978-952-5075-89-2
• RT14-10984, Betonin suhteellisen kosteuden mittaaminen, Rakennustietosäätiö
• RT 80-10974, Julkaistu: 12.10.2009RT Teollisesti valmistettujen asuinrakennusten ilmanpitävyyden

laadunvarmistusohje
• RT 14-11197  julkaistu 18.11.2015 Rakennusten ilmatiiveyden tarkastelu merkkiainekokein
• RT 14-10850 julkaistu 01.08.2005 Rakennuksen lämpökuvaus. Rakenteiden lämpötekninen toimivuus
• Lämpökuvaus rakentamisessa. Paloniitty, Sauli; Paloniitty, Juho; Haimilahti, Jouni. Kustantaja:

Rakennustieto Oy. 2016
• RIL 255-1-2014 Rakennusfysiikka I. Osa 1: Rakennusfysikaalinen suunnittelu ja tutkimukset.
• 9/2013 Valtioneuvoston asetus rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista
• 1/2013, D3 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristö- 

ministeriön asetuksen määräyksen 2.1.3 kumoamisesta
• 5/2013 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön

asetuksen muuttamisesta (27.2.2013)
• 1/2014 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön

asetuksen muuttamisesta (19.8.2014)

Liite 3
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SISÄYMPÄRISTÖN FYSIKAALISET OLOSUHTEET 
• Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä 

ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015 
• Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeet. Osat 1.-V. Valvira. 2016 http://www.valvira.fi/ 
• Ympäristöopas 2016. Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus. 

Ympäristöministeriö.  http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75490 
• RT 07 10946 Sisäilmastoluokitus 2008, sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset. 

tammikuu 2009 
• RT 18-11217 Sisäilmasto-ongelman selvittäminen, tilaajan ohje. huhtikuu 2016 
• RIL 250-2011, Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen 
• Suomen rakentamismääräyskokoelma D2 (2012), ympäristöministeriö 
• C1 Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa. Määräykset ja ohjeet 1998. Ympäristöministeriö, asunto- 

ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (1998) 
• RT 07-10881 julkaistu 01.10.2006 Huoneakustiikka 
• Työterveyslaitos, työympäristö, melu, 28.4.2010; www.ttl.fi/fi/tyoymparisto/melu/toimistoaanilosuhteet/ 

sivut/default.aspx 
• Työterveyslaitos, työympäristö, melun mittaaminen, 11.5.2015; www.ttl.fi/fi/tyoymparisto/melu/me- 

lun_mittaaminen/sivut/default.aspx 
• Säteilyturvakeskuksen www-sivut: www.stuk.fi radon 

 
RAKENNETEKNIIKKA JA -SUUNNITTELU PAINOTTUEN 
KORJAUSRAKENTAMISEEN 

 
RAKENNETEKNIIKKA 

• Ympäristöopas 2016. Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus. 
Ympäristöministeriö.  http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75490 
• Kerrostalot 1880-1940. Neuvonen, Mäkiö, Malinen. Rakennustieto Oy, 2002 
• Kerrostalot 1940-1960. Mäkiö, Erkki ym., Rakennustieto Oy, 2016 
• Kerrostalot 1960-1975. Mäkiö, Erkki ym., Rakennustieto Oy, 2016 
• Kerrostalot 1975–2000. Petri Neuvonen (toim.). Rakennustieto Oy, 2015. 
• Kerrostalot 1889-2000, Petri Neuvonen (toim.). Rakennustieto Oy, 2016 
• Osat: Kerrostalot ja Omakotitalot. www.hometalkoot.fi/ 
• Pirinen Juhani. Pientalojen mikrobivauriot, lähtökohtana asukkaiden kokemat terveyshaitat. 

Väitöskirja. TTY, 2006 
• Pirinen Juhani. Hyvän rakentamistavan mukainen pientalojen kosteudenhallinta eri vuosikymmeninä. 

Lisensiaattitutkimus. TTY, 1999 
• Reijula, Ahonen, Alenius, Holopainen, Lappalainen, Palomäki, Reiman. Rakennusten kosteus- ja 

homeongelmat. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012 
• ROTI rakennetun omaisuuden tila, jota on Suomessa arvioitu kiinteistö- ja rakennusalan ROTI 

–prosessilla (www.roti.fi). 
• Tunnista ja tutki riskirakenne opetusmateriaali. Pertti Heikkinen. www.hometalkoot.fi/guides 
• Nieminen, Kouhia, Ojanen, Knuuti. Kosteusteknisesti toimivia korjausrakentamisen periaateratkaisuja. 

VTT. Hometalkoot. http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2013/T144.pdf 
• RT 84-11166 julkaistu 20.11.2014 Märkätilojen rakenteet 
• RT 84-11093  julkaistu 27.09.2012 Asuntojen märkätilojen korjaus. Korjausrakentaminen 
• Kosteusvauriokorjausten laadunvarmistus. Kirsi Torikka, Tarja Hyypöläinen, Jussi Mattila, Ralf Lindberg, 

Helsingin kaupungin rakennusviraston HKR-Rakennuttajan julkaisuja 1999 

http://www.valvira.fi/
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75490
http://www.ttl.fi/fi/tyoymparisto/melu/toimistoaanilosuhteet/
http://www.ttl.fi/fi/tyoymparisto/melu/melun_mittaaminen/sivut/default.aspx
http://www.ttl.fi/fi/tyoymparisto/melu/melun_mittaaminen/sivut/default.aspx
http://www.stuk.fi/
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75490
http://www.hometalkoot.fi/
http://www.roti.fi/
http://www.hometalkoot.fi/guides
http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2013/T144.pdf
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RAKENNESUUNNITTELU 
• Betonirakenteiden korjausohjeet 2016, by 41 Kustantaja: Betoniyhdistys / Suomen Rakennusmedia Oy 
• Betonirakenteiden kuntotutkimus 2013, by 42. 
• Betonirakentamisen laatuohjeet by 47, 2016 
• RIL 250-2011. Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen. 
• RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohje 
• RT 10-10982  julkaistu 27.01.2010 Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa 
• RT 18-11004 julkaistu 20.08.2010 Asuntoyhtiön korjaushankkeen kulku 
• RT 13-11120 julkaistu 21.11.2013 Suunnittelun johtaminen korjaushankkeessa 
• Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus -e-kirja. 13.9.2011 
• Korjausrakentamisen kustannuksia 2016. (KOR) Lindberg, Rita; Kivimäki, Christian; Lahtinen, 

Matti; Palolahti, Tuomas; Koskenvesa, Anssi; Sahlstedt, Satu. 2016. Rakennustieto Oy. - e-kirja ja 
tavallinen kirja vuosittain 
• Rakennusosien kustannuksia (ROK) vastaavalta vuodelta. Rakennustieto Oy. - e-kirja ja tavallinen 

kirja vuosittain 
• RT 14-11103 SisäRYL2013 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen sisätyöt. 
• Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen, 2008. Opetushallitus. 
Osa  1.  http://www.oph.fi/download/46462_sisailmaongelmaisten_koulurakennusten_korjaaminen.pdf 
Osa 2. http://verkkokauppa.oph.fi/9789521338519 

 
TUOTANTOTEKNIIKKA 

• Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä YM3/601/2015. 
• Ratu 80-0126 Korjausrakentamisen tuotannonsuunnittelu 25.5.2012 
• Korjaustöiden laatu KTL 2011 29.9.2010 
• RT 14-11103 SisäRYL2013 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen sisätyöt. 
• Asuntoyhtiön korjaushankkeen kulku (RT 18-11004) 20.8.2010 
• RIL 250-2011. Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen. 
• Rakentamisen kosteudenhallinta. YM, RT, Mittaviiva Oy ja TTY http://www.kosteudenhallinta.fi/index.php/fi/ 
• Betonilattiat 2014, by 45/ BLY 7 Kustantaja: Betoniyhdistys / Suomen Rakennusmedia Oy 
• Betonirakentamisen laatuohjeet 2016, by 47 
• Merikallio, T., Niemi S. ja Komonen. J. Betonilattiarakenteiden kosteudenhallinta ja päällystäminen. 

Betonitieto Oy 2007. 
• Merikallio, T., Betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi, Suomen Betonitieto Oy 2002. 
• Rakenteiden kuivattaminen http://www.sisailmayhdistys.fi/Terveelliset-tilat/Kunnossapito-ja-korjaaminen/  

Purku-kuivaus-ja-puhdistus/Rakenteiden-kuivattaminen 
• Ratu S-1225 julkaistu 18.12.2009 Pölyntorjunta rakennustyössä. 
• RatuTT 09-01061 Ohjeita korjausrakentamisen pölyntorjuntaan 18.9.2013 
• Ratu S-1221 julkaistu 11.2.2009 Purkutöiden suunnittelu. Purkusuunnitelma ja purkutöiden tehtäväsuunnittelu 
• RatuTT 03-00787 Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 
• Ratu 1225-S Pölyntorjunta rakennustyössä 
• RatuTT 13.14 Pölyntorjunta rakennustyössä 
• Ratu 82-0384 Tavanomaiset purkutyöt. Vaaralliset aineet - käsittely ja suojaus. Menetelmät 4.5.2011 
• Ratu 82-0382 PCB:tä ja lyijyä sisältävien saumausmassojen purku. Menetelmät 4.5.2011 
• Ratu 82-0381 Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku. Osastointimenetelmä. Menetelmät 4.5.2011 
• Ratu 82-0383, 2011 Kosteus ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku. 
• RatuTT 09-01172 julkaistu 15.09.2015 Asbestipurkutyömenetelmät 15.09.2015 
• RT 20-11160 Haitta-ainetutkimus. Rakennustuotteet ja rakenteet. (2014). Tässä ohjeessa käsitellään 

voimassaolevan lainsäädännön mukaan vaarallisiksi määriteltyjä haitta-aineita sisältävien materiaalien 
tutkimista rakennuksissa. 
• Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen, Kosteus- ja 

hometalkoot ja Työterveyslaitos 2011. http://uutiset.hometalkoot.fi/talkootiedot/talkoissa-nikkaroitua.html 
• Homevaurioituneen rakennusmateriaalin puhdistusohje rakenneosille, joita ei voi poistaa. Syyskuu 2013.  

http://uutiset.hometalkoot.fi/talkootiedot/talkoissa-nikkaroitua.html 

http://www.oph.fi/download/46462_sisailmaongelmaisten_koulurakennusten_korjaaminen.pdf
http://verkkokauppa.oph.fi/9789521338519
http://www.kosteudenhallinta.fi/index.php/fi/
http://tinyurl.com/jdhnxw3
http://tinyurl.com/jdhnxw3
http://tinyurl.com/jdhnxw3
http://uutiset.hometalkoot.fi/talkootiedot/talkoissa-nikkaroitua.html
http://uutiset.hometalkoot.fi/talkootiedot/talkoissa-nikkaroitua.html
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• RT TEM-21660. Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta. 798/2015. 
• RT 14-11197 Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastelu merkkiainekokein 18.11.2015 
• RT 16-11121 julkaistu 18.06.2013 Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo 
• RT 20-11159, KH 90-00552, LVI 01-10552, Infra 061-710134 Haitta-ainetutkimus. Tilaajan ohje 25.6.2014 

 
KUNTOTUTKIMUSMENETELMÄT 

• Ympäristöopas 2016. Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus. 
Ympäristöministeriö.  http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75490 
• RT 18-11130 julkaistu 11.10.2013 Asuinkiinteistön kuntoarvio. Tilaajan ohje 
• RT 18-11131  julkaistu 11.10.2013 Asuinkiinteistön kuntoarvio. Kuntoarvioijan ohje 
• RT 18-11061 julkaistu 31.03.2012 Kiinteistön kuntoarvio. Kuntoluokan määräytyminen 
• RT 18-10922  julkaistu 12.05.2008 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot 
• RT 18-11085 julkaistu 09.08.2012 Liike- ja palvelukiinteistön kuntoarvio. Tilaajan ohje 
• RT 18-11086 julkaistu 09.08.2012 Liike- ja palvelukiinteistön kuntoarvio. Kuntoarvioijan ohje 
• Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä 

ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista. Suomen säädöskokoelma 545/2015. (2015) 
• Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeet. Osat 1.-5. Valvira. 2016 http://www.valvira.fi/ 
• Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen. Työterveyslaitos. 2016. 

http://www.julkari.fi/handle/10024/129932 
• RT TEM-21660. Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta. 798/2015 
• RT 20–11160 Haitta-ainetutkimus. Rakennustuotteet ja rakenteet. (2014) 
• RT14-10984, Betonin suhteellisen kosteuden mittaaminen, Rakennustietosäätiö 
• RT 80–10974, Julkaistu: 12.10.2009RT Teollisesti valmistettujen asuinrakennusten ilmanpitävyyden 

laadunvarmistusohje 
• RT 14-11197  julkaistu 18.11.2015 Rakennusten ilmatiiveyden tarkastelu merkkiainekokein 
• RT 14-10850 julkaistu 01.08.2005 Rakennuksen lämpökuvaus. Rakenteiden lämpötekninen toimivuus 
• Lämpökuvaus rakentamisessa. Paloniitty, Sauli; Paloniitty, Juho; Haimilahti, Jouni. Kustantaja: 

Rakennustieto Oy. 2016 
• Tilaajan ohje: Betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus. 2012. Suomen Betoniyhdistys ry 
• RT 07-10881 julkaistu 01.10.2006 Huoneakustiikka 
• C1 Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa. Määräykset ja ohjeet 1998. Ympäristöministeriö, 

asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (1998) 
• Tunnista ja tutki riskirakenne opetusmateriaali. Pertti Heikkinen. http://uutiset.hometalkoot.fi/ 

talkootiedot/talkoissa-nikkaroitua/tunnista-ja-tutki-riskirakenne-opetusmateriaali.html RT 80-10712 
julkaistu 01.12.1999 Rakennuksen kosteus- ja mikrobivauriot. Korjausrakentaminen 
• Piilevien kosteusvaurioiden aiheuttamat terveyshaitat. Selvittäminen terveydensuojelulain mukaisilla 

asunnontarkastuksilla. Kaarnattu R. ja Pesonen R. 2012 
• Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet D2. Ympäristöministeriö, 2003, 2010, 2012 
• RT RakMK-21351 julkaistu 11.05.2007 D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot. Määräykset ja ohjeet 

2007. Suomen rakentamismääräyskokoelma. [2007] - lisälehti, muutosasetus. (2012) 
• Ilmastointitekniikka ja sisäilmasto. Olli Seppänen. Kustantaja: Suomen LVI-liitto ry. 1996 
• Puhtaan ilmanvaihdon suunnitteluohje. Harri Ripatti, Juha Pentikäinen, Pekka Saaristo, Jukka Vasara, 

Kimmo Liljeström. Sisäilmayhdistys julkaisu 16. 2002 
• Seppänen, Olli. Seppänen, Matti: Rakennusten sisäilmasto ja LVI-tekniikka, Sisäilmayhdistys ry. 1996 
• Sisäilmastoluokitus 2008, Sisäilmayhdistys 
• Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien kuntotutkimus. Yleisohje ja tilaajan ohje. SuLVI ry. 2016 

http://www.sulvi.fi/wp-content/uploads/2016/01/IVKT_2016_ohje_1_IV-kuntotutkimuksen_yleisohje_ 
ja_tilaajan_ohje.pdf 
• Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien kuntotutkimus. Asuinrakennukset. SuLVI ry. 2016 http://www. 

sulvi.fi/wp-content/uploads/2016/01/IVKT_2016_IV_kuntotutkimus_Asuinrakennukset.pdf 
• Ilmanvaihdon modernit parannus- ja korjausratkaisut – Hankkeen tulokset on koottu Ilmanvaihdon paran- 

nus- ja korjausratkaisut -ohjeeseen ja sitä täydentävään tutkimusaineistoon. Ohje koostuu kahdesta osasta. 
Osa I. Toimintaohje esittelee ilmanvaihdon parantamisen ja korjaamisen yleisen toimintatavan. 
http://www.retermia.fi/html/kuvat/paino/MIV_osa1.pdf 
Osa II. on ohjeistus eri parannus- ja korjausratkaisujen suunnitteluun. Ohjeistusta täydentävät hankkeen 
tutkijoiden laatimat tutkimuskonseptit. 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75490
http://www.valvira.fi/
http://www.julkari.fi/handle/10024/129932
http://uutiset.hometalkoot.fi/
http://www.sulvi.fi/wp-content/uploads/2016/01/IVKT_2016_ohje_1_IV-kuntotutkimuksen_yleisohje_
http://www/
http://www.retermia.fi/html/kuvat/paino/MIV_osa1.pdf
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http://www.retermia.fi/html/kuvat/paino/MIV_osa2.pdf 
• Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden tarkastusohje. Sisäilmayhdistys, julkaisu 18. Jarkko Narvanne, 

Antti Majanen, Lari Eskola, Esko Kukkonen, Rauno Holopainen, Marianna Tuomainen. 2011 
• RT 14-11197  julkaistu 18.11.2015 Rakennusten ilmatiiveyden tarkastelu merkkiainekokein 
• RT 14-10850 julkaistu 01.08.2005 Rakennuksen lämpökuvaus. Rakenteiden lämpötekninen toimivuus 
• LVV-kuntotutkimusopas 2013. Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin. Suomen 

LVI-liitto yhteistyössä Kosteus- ja hometalkoot 
• RT 18-11165 julkaistu 03.10.2014 LVV-kuntotutkimus. Tilaajan ohje 

 
JURIDIIKKA 

• Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 ja muutokset 2007, 2012 ja 2013. 
• Maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999) ja muutokset 
• Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (41/2014) 
• Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta 12.3.2015 
• Muistio valtioneuvoston asetuksesta maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta 12.3.2015 
• Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä 12.3.2015 
• Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista YM1/601/2015 
• Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 
• Ympäristöministeriön ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä YM3/601/2015 
• Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja rakentamisen 

työnjohtajien kelpoisuudesta YM4/601/2015 
• Ympäristöministeriön ohje rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta YM5/601/2015 
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http://www.retermia.fi/html/kuvat/paino/MIV_osa2.pdf
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• Terveydensuojelulaki  (763/1994) 
• Laki terveydensuojelulain muuttamisesta 1237/2014 
• Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista 

sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015. 
• Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeet. Osat 1.-5. Valvira. 2016 http://www.valvira.fi/ 
• Työturvallisuuslaki (738/ 2002) 
• Työterveyshuoltolaki (1383/2001) 
• Terveydenhuoltolaki 
• Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen. Työterveyslaitos. 2016.  

http://www.julkari.fi/handle/10024/129932 
• Maakaari (12.4.1995/540) 
• sopimustekniikat, KSE, YSE, RT-tehtäväluettelot, RIL-ohjeet 
• Oikeuskäytännön esimerkit 
• eri aikojen RakMK:n osat http://www.energiakorjaus.info/pientalot/materiaalipankki/ 
• Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä 

ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista, 545/2015 
• Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeet. Osat 1.-V. Valvira. 2016 http://www.valvira.fi/ 
• Ympäristöopas 2016. Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus. 

Ympäristöministeriö.  http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75490 
• Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen. Työterveyslaitos. 2016.  

http://www.julkari.fi/handle/10024/129932 
• Terveydensuojelulaki 763/1993 
• Laki terveydensuojelulain muuttamisesta 1237/2014 
• Työturvallisuuslaki 738/2002 
• WHO guidlines for indoor air quality; dampness and mould. World Health Organisation, Copenhagen, 2009 
• Sosiaali- ja terveysministeriö. Kosteusvauriot työpaikoilla. Kosteusvauriotyöryhmän muistio. Sosiaali- ja 

terveysministeriön selvityksiä. 2009:18. 2009 
• RIL 250-2011. Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen. 
• RT 07-10946 Sisäilmastoluokitus 2008 
• Kosteus- ja homevauriot, ratkaisuja työpaikoille, Työterveyslaitos, 2014, ISBN 978-952-261-471-1 
• Pietarinen Veli-Matti. Sisäilmaston epäpuhtaudet, ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisäilmaston laatuun, 

sisäilmastoselvityksen vaiheet, altistumisen ja terveydellisen merkityksen arviointi sekä riskiviestintä että 
koetun sisäympäristön arviointi - opetusmateriaali. tulossa 2016. http://www.hometalkoot.fi/guides 

• Opetusmateriaali sisäympäristön epäpuhtauksista. Reiman, Hyvärinen ja Viitanen. 
http://www.hometalkoot.fi/guides 

• Suomen rakentamismääräyskokoelma D2, rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, Ympäristöministeriö 
• Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot –Opas ongelmien selvittämiseen. Meklin T., Putus T., 

Hyvärinen A., Haverinen-Shaughnessy U., Lignell U., Nevalainen A. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja 
C 2/2008, ISBN:978-851-740-779-3 http://www.julkari.fi/handle/10024/78158 
• Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen. Työterveyslaitos. 2016. http://www.julkari.fi/   

handle/10024/129932 
• Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen, Kosteus- ja 

hometalkoot ja Työterveyslaitos 2011. http://uutiset.hometalkoot.fi/talkootiedot/talkoissa-nikkaroitua.html 
• Homevaurioituneen rakennusmateriaalin puhdistusohje rakenneosille, joita ei voi poistaa. Syyskuu 2013.  

http://uutiset.hometalkoot.fi/talkootiedot/talkoissa-nikkaroitua.html 
• Viitanen Hannu. Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti – hanke. Osahanke: kemiallinen 

käsittely korjausten yhteydessä. VTT-R-04235-13. 2013. http://www.vtt.fi/inf/julkaisut/muut/2013/VTT-  
R-04235-13.pdf 

• Opas kosteusongelmiin – Rakennustekninen, mikrobiologinen ja lääketieteellinen näkökulma. Toimittanut 
Virpi Leivo. TTY julkaisu 95. 1998 
• Putus Tuula. Home ja Terveys. Kosteusvauriohomeiden, hiivojen ja sädesienten esiintyminen sekä 

terveyshaitat. Suomen ympäristö- ja terveysalan kustannus Oy (2014) 
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TALOTEKNISET JÄRJESTELMÄT (LVI) 
3 op, kosteusvaurion kuntotutkija, rakennusterveysasiantuntija ja sisäilma-asiantuntija 
Osa 1. 2 op, kosteusvaurion kuntotutkija, rakennusterveysasiantuntija ja sisäilma-asiantuntija 
Osaamistavoitteet ja keskeinen sisältö 
Osaa selittää ilmanvaihdon ja ilmastoinnin merkityksen, tehtävän ja toimintaperiaatteet sekä arvioida eri aikakausien 
järjestelmiin liittyvät tyypillisimmät ongelmat ja niiden ennaltaehkäisyn. 
• Tuntee rakennuksen käytöstä syntyvän kosteusrasituksen asettamat vaatimukset ilmanvaihdolle 
• Ymmärtää ilmanvaihdon tehtävät ja toimintaperiaatteet 
• Tuntee asunto-, toimisto-, koulu- ja päiväkotirakennusten ilmanvaihtoon liittyvät määräykset eri aikakausina 
• Tuntee eri aikakausien ilmanvaihto-, lämmitys-, vesi- ja viemäröintijärjestelmien toiminta- ja säätöperiaatteet 
• Tietää eri aikakausien ilmanvaihtojärjestelmien tyypilliset ongelmat ja niiden ennaltaehkäisyn 
• Osaa hakea taloteknisten järjestelmien vaurioitumisen riskikohtia LVI-kuvista 
• Tuntee ilmavirtojen, ilmanvaihtuvuuden ja painesuhteiden mittausmenetelmät 
• Tuntee ilmastointijärjestelmän hygienian määrittämismenetelmät ja puhdistamisen vaikutukset 
• Tuntee rakennuksen tiiviyden tutkimuksessa käytettävät menetelmät 
• Tietää rakennuksen muun talotekniikan (lämpö-, vesi- ja viemärilaitteet) toimintaperiaatteet 
• Tietää taloteknisten järjestelmien vaurioitumisen riskikohtia 
• Tuntee ilmanvaihdon oikean käytön, ohjeistuksen ja valvonnan 
• Tuntee eri ilmanvaihtojärjestelmien ylläpidon ja huollon (huoltotaajuudet, suodatinluokat, huoltokohteet) 
• Tunnistaa tuloilma- ja vuotoilmareitit (tuloilmakanavat, raitisilmaventtiilit, viemärit, vaippavuodot jne.) 
• Ymmärtää ilmanvaihtojärjestelmän, sään, rakennuksen ja rakenteiden yhteistoiminnan 
(painesuhteiden merkitys) 
Osa 2. 1,5 op kosteusvaurion kuntotutkija, rakennusterveysasiantuntija ja sisäilma-asiantuntija 
Osaamistavoitteet ja keskeinen sisältö 
Osaa mitata ilmamäärät, ilmanvaihtuvuuden ja paine-erot eri rakennusosien välillä sekä selvittää ilmanvaihtojärjestelmän 
puhtauden ja epäpuhtauksien kulkeutumisreitit rakennuksessa. 
• Osaa selvittää epäpuhtauksien kulkureitit rakennuksissa (eri paine-olosuhteet) 
• Osaa mitata tulo- ja poistoilmamäärät 
• Osaa määrittää rakennuksen ilmanvaihtuvuuden sekä painesuhteet 
• Osaa määrittää ilmanvaihtojärjestelmän hygienian kvantitatiivisesti ja visuaalisesti 
• Osaa mitata rakennuksen tiiviyden ja ilmanvuotoluvun 
Materiaalia 
• Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet D2. Ympäristöministeriö, 2003, 2010, 2012 
• RT RakMK-21351 julkaistu 11.05.2007 D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot. Määräykset ja ohjeet 
2007. Suomen rakentamismääräyskokoelma. [2007] - lisälehti, muutosasetus. (2012) 
• Ilmastointitekniikka ja sisäilmasto. Olli Seppänen. Kustantaja: Suomen LVI-liitto ry. 1996 
• Puhtaan ilmanvaihdon suunnitteluohje. Harri Ripatti, Juha Pentikäinen, Pekka Saaristo, Jukka Vasara, 
Kimmo Liljeström. Sisäilmayhdistys julkaisu 16. 2002 
• Seppänen, Olli. Seppänen, Matti: Rakennusten sisäilmasto ja LVI-tekniikka, Sisäilmayhdistys ry. 1996 
• Sisäilmastoluokitus 2008, Sisäilmayhdistys 
• Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien kuntotutkimus. Yleisohje ja tilaajan ohje. SuLVI ry. 2016 
http://www.sulvi.fi/wp-content/uploads/2016/01/IVKT_2016_ohje_1_IV-kuntotutkimuksen_yleisohje_ 
ja_tilaajan_ohje.pdf 
• Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien kuntotutkimus. Asuinrakennukset. SuLVI ry. 2016 http://www. 
sulvi.fi/wp-content/uploads/2016/01/IVKT_2016_IV_kuntotutkimus_Asuinrakennukset.pdf 
• Ilmanvaihdon modernit parannus- ja korjausratkaisut – Hankkeen tulokset on koottu Ilmanvaihdon parannus- 
ja korjausratkaisut -ohjeeseen ja sitä täydentävään tutkimusaineistoon. Ohje koostuu kahdesta osasta. 
Osa I. Toimintaohje esittelee ilmanvaihdon parantamisen ja korjaamisen yleisen toimintatavan. 
http://www.retermia.fi/html/kuvat/paino/MIV_osa1.pdf 
Osa II. on ohjeistus eri parannus- ja korjausratkaisujen suunnitteluun. Ohjeistusta täydentävät hankkeen 

tutkijoiden laatimat tutkimuskonseptit. 
http://www.retermia.fi/html/kuvat/paino/MIV_osa2.pdf 
• Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden tarkastusohje. Sisäilmayhdistys, julkaisu 18. Jarkko Narvanne, 
Antti Majanen, Lari Eskola, Esko Kukkonen, Rauno Holopainen, Marianna Tuomainen. 2011 
• RT 14-11197 julkaistu 18.11.2015 Rakennusten ilmatiiveyden tarkastelu merkkiainekokein 
• RT 14-10850 julkaistu 01.08.2005 Rakennuksen lämpökuvaus. Rakenteiden lämpötekninen toimivuus 
• LVV-kuntotutkimusopas 2013. Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin. Suomen 
LVI-liitto yhteistyössä Kosteus- ja hometalkoot 

• RT 18-11165 julkaistu 03.10.2014 LVV-kuntotutkimus. Tilaajan ohje 











 

Esimerkkejä tiede‐ ja ammattikorkeakoulujen tutkintoihin sisältyneistä opintojaksoista, muista 

opinnoista sekä  VTT henkilösertifioinneista ja FISE pätevyyksistä, joiden perusteella RATEKO on 

myöntänyt AHOTointeja Rakennusterveysasiantuntijan koulutuksen opintojaksoista 

Lähteinä on käytetty RATEKOlle 2015‐2017 toimitetuissa AHOTointihakemuksissa olleita 

opintojaksojen ja pätevyyksien listauksia sekä opintojaksot toteuttaneiden oppilaitosten internetissä 

julkaisemia opintojaksojen kuvauksia. Kuvaukset on poimittu internetistä 2015‐2017 välisenä aikana. 

Opintojaksot ja muut aikaisemmin hankitut osaamiset on listattu niiden 

Rakennusterveysasiantuntijan koulutukseen sisältyvien opintojakson yhteyteen, joiden osaksi 

kyseistä aikaisemmin hankittua osaamista on AHOToinnin kautta hyväksytty. 

 

A. Sisäilman epäpuhtaudet, terveysvaikutukset, tutkiminen, torjunta 

A.1. Sisäympäristön epäpuhtaudet  
 

Opintojakso: Asumisterveys, Aineopinnot, Kuopion yliopisto, FM, 1,5, OV, Anne Korpi, 2005, 

Asunnon ja muiden sisätilojen, kuten koulujen, päiväkotien tai julkisten kokoontumis‐ ja 

majoitushuoneistojen puhtauden, lämpötilan, kosteuden, valon, melun ja säteilyn sekä muiden 

vastaavien olosuhteiden vaikutus tiloissa oleskeleville henkilöille. Kirjatentti josta kuvausta ei enää 

ollut saatavilla.  

Opintojakso: Asumisterveysasetus‐koulutuspäivä, Oulu, täydennyskoulutus, täydennyskoulutus, 7 h, 

STM, Ympäristö‐ ja terveyslehti, 27.10.2015, Asumisympäristöön uusia säädöksiä, 

terveydensuojelulain asumisterveyttä koskevat muutokset, asumisterveysasetuksen keskeinen 

sisältö, asumisterveysasetuksen soveltamisopas‐Valvira, ulkopuolisten asiantuntijoiden Pätevyys: 

vaatimukset, melusisätiloissa‐toimenpiderajat ja mittaukset, mikrobimittausmenetelimistä ja niiden 

käyttökelpoisuudesta, rakennusvalvonnan ja terveydensuojelun yhteistyö,  

Opintojakso: Asumisterveyskoulutus, Jyväskylä,  Täydennyskoulutus, täydennyskoulutus, 6,5 h, STM, 

Ympäristö‐ ja terveyslehti, 24.4.2008, Asumisterveysopas‐uudistus, Hallinnolliset menettelut 

asumisterveydessä, uuden menetelmät mikbihaitan toteamiseksi ja terveyshaitan arviointi, 

mittausten luotettavuus ja luotettavuuteen vaikuttavat tekijät: jäljitettävyys, validointi ja 

mittausepävarmuuden arviointi, Asumisterveysopas ja melu‐uudet soveltamisohjeet,  

Opintojakso: Asumisterveysvalvonnan valtakunnallinen työnohjauspäivä, Etäyhteys Kokkola, 

täydennyskoulutus, 6,5 h, AVI, 15.12.2015, ajankohtaista asiaa asumisterveydestä ja siihen liittyvästä 

valvonnasta,  

Opintojakso: Rakennusterveys ja sisäympäristö, EJR1400, Savonia‐ammattikorkeakoulu, 

Rakentamisen tutkinto‐ohjelma (YAMK), 5, op, Markku Rusi, 2016, Itsenäinen 

opiskelu/ennakkotehtävä: lähteet, ominaisuudet, tutkimusmenetelmät, tutkimustulokset, tulosten 

tulkinta ja johtopäätökset. Rakennusterveyteen vaikuttavat seikat: haitta‐aineet, hiukkaset ja kuidut, 

haihtuvat orgaaniset yhdisteet, radon, mikrobit. Koulu‐ ja päiväkoti‐ sekä asuntotutkimukset, 

mikrobitutkimukset työpaikoilla, homekasvuun ja lahoon johtavat kosteus‐ ja lämpöolot, homeen 

kasvuun vaikuttavat materiaalien ominaisuudet, mikrobiologisten tekijöiden osuus riskinarviossa. 

Terveydensuojelulaki, asumisterveysasetus, muu lainsäädäntö. Riskinarviointi. TAVOITTEET: 

Liite 5 



Opiskelija tuntee rakennusterveyteen ja sisäilmaan vaikuttavia tekijöitä ja ymmärtää 

tutkimustulosten merkityksen sekä sisäilman yhteyden terveysvaikutuksiin. Osallistuja hallitsee 

rakennusterveyteen liittyvää lainsäädäntöä ja tietää eri toimijoiden vastuut ja velvollisuudet.,  

Opintojakso: Sisäilmahankkeet, ennalta ehkäisy ja hallinta., Talentum, Hyvän sisäilman edellytykset. 

Sisäilmaongelmat, miten niitä hallitaan. Miten edetä kosteus‐ ja homevauriokorjauskessa., 2014, 

Esko Lindblad, Eila Hämäläinen., Ei todistusta, materiaalit toimitettu osallistujille.,  

Opintojakso: Sisäilmahygienia, Aineopinnot, Kuopion ylipisto, FM, 2, OV, Pertti Pasanen, 2005, 

Sisäilman altisteet, luennot ja tentti. Kuvausta ei enää ollut saatavilla.  

Opintojakso: Sisäilmahygienia, Aineopinnot, Kuopion ylipisto, FM, 2, OV, Pertti Pasanen, 2005, 

Sisäilman altisteet, luennot ja tentti. Kuvausta ei enää ollut saatavilla.  

Opintojakso: Sisäympäristö, Sisäympäristö, Savonia‐ ammattikorkeakoulu, 

Kosteusvauriokorjausasiantuntija, 4, OP, Pasi Haataja, 2014, Tietää tärkeimmät kemialliset (VOC, 

haitta‐aineet, kuidut ym.) Ja mikrobiologiset (sienet ja bakteerit) sisäympäristötekijät ja niiden 

lähteet, mittaus‐ ja näytteenottomenetelmät, mittaus‐ tai näytteenottotapahtumaa ja jatkoanalyysiä 

koskeva epävarmuustarkastelun että epäpuhtauksien toimenpiderajat  

 

Opintojakso: Sisäympäristöolosuhteet, ‐, Rateko, ‐, 2, op, Heidi Husari, 2016  

Opintojakso: T54B006 RAKENNUSHYGIENIA 3 OV, Mikkelin amk, 

Ympäristöteknologia/ympäristöterveys, 4,5, Martti Pouru, 2005, Tavoite  Opiskelija tuntee 

rakennuksiin liit‐ tyvät terveyshaitat, osaa selvittää niiden syitä ja opastaa niiden tor‐ junnassa. 

Toteutus Luennoilla perehdytään asuntojen, kokoontumistilojen ja työhuoneiden sisätiloissa 

esiintyviin haittatekijöiden aiheuttamiin terveysvaikutuksiin, nii‐ den syihin ja poistamisessa ja 

ennalta‐ ehkäisemisessä käytettäviin keinoihin työtehtäviin ja toimintamalleihin. Hait‐ tatekijöiden 

arviointia harjoitellaan käytännössä. Opiskeluaineisto Ilmoitetaan jakson alussa. Suoritustapa 

Luennot, harjoitustyöt ja tentti ,  

Opintojakso: Työympäristön altisteet, Aineopinnot, Kuopion yliopisto, FM, 2, OV, Anne Korpi, 2005, 

Eri työpaikoilla tapahtuva työstäjohtuva altistuminen (fysikaalinen, kemiallinen ja biologinen 

altistus). Kirjatentti josta kuvausta ei enää ollut saatavilla.  

 

A.1. a) Sisäympäristön epäpuhtaudet / Kemiallinen sisäympäristö  
 

Pääotsikon A.1. Sisäympäristön epäpuhtaudet alla mainittujen osaamisten lisäksi huomioidut 

osaamiset: 

Opintojakso: Kemiallinen työhygienia 1, Aineopinnot, Kuopion yliopisto, FM, 2, OV, Pentti Kalliokoski, 

2005, Kemialliset altisteet työpaikoilla, luennot ja tentti. Kuvausta ei enää ollut saatavilla.  

Opintojakso: Kemiallinen työhygienia 2, Syventävät opinnot, Kuopion yliopisto, FM, 2, OV, Pentti 

Kalliokoski, 2006, Luennot ja tentti. Kuvausta ei enää ollut saatavilla.  

Opintojakso: Mikkeli Forum, Mikkeli, täydennys, täydennyskoulutus, 2 pvä, Mikkelin AMK, 12‐

13.9.2013, asumisterveyteen liittyviä luontoja esim . rakennusten terveysriskien arivioinnin työkalut, 

eristekuitujen aiheuttamat terveyshaitat jne..,  

Opintojakso: Rakennusainekemia, Ei tietoa kurssitodistuksessa, Turku AMK, Rakennustekniikan ko. 

Talonrakennustekniikka, 3, op, Vesa Virtanen, 2008,  Ei saatavilla,   



Pätevyys: Asbesti‐ ja haitta‐aineasiantuntija, VTT henkilösertifiointi, 2016 

A.1. b) Sisäympäristön epäpuhtaudet / Biologinen ja mikrobiologinen sisäympäristö 
 

Pääotsikon A.1. Sisäympäristön epäpuhtaudet alla mainittujen osaamisten lisäksi huomioidut 

osaamiset: 

Opintojakso: Korjausrakentaminen, 3T071 , 3 ov, Savonia, Rakennustekniikan koulutusohjelma, 

2002, Tavoitteet ja sisältö: 48 h Opitaan rakenteiden korjaus‐ menetelmät rakennussuunnittelua ja 

työmaatehtäviä varten. Käsiteltäviä aiheita ovat: vanhat perus‐ tamistavat, vauriot ja niiden 

korjaustavat pääpiirtein, betonirakenteiden ja muurattujen rakenteiden vauriot ja korjaus, 

puurakenteiden laho‐, home‐ ja hyönteis‐ ongelmat sekä niiden torjunta, paloturvallisuus, 

pintakäsittelyt, LVIS‐työt ja  korjausrakentamisen erikoistuotteet. Perehdytään lisäksi korjaustöiden 

kannattavuuteen, korjausrakentamisen normaali‐ hintamenettelyyn, kunnossapitosuunnitteluun ja 

rakennusten jatkuvaan huoltoon. Suoritustapa:  Välikokeet tai tentti. Kirjallisuus: Pentti Jormalainen: 

Korjausraken‐nustyöt (osittain). Kaivonen: Rakennusten korjaustekniikka ja talous (osittain). 

Luentomonisteetja videot. 

Opintojakso: Mikrobiologiset riskit, Mikrobiologia 1 ja 2, Mikkelin amk, 

Ympäristöteknologia/ympäristöterveys, 6,0+1,5+1,5, Maritta Jokela, 2003, Opiskelija perehtyy 

luentojen ja käytännön harjoitustöiden avulla mikrobien morfologiaan, metaboliaan ja ekologiaan. 

Samalla opiskellaan mikrobiologisen työskentelyn ja näytteenoton periaatteet. 

Suuntautumisvaihtoehdosta riippuen painotetaan mm. elintarvikkeiden ja asumisterveyden 

mikrobiologiaa. ,  

Opintojakso: Rakennusten home‐ ja kosteusvauriot, TRAM009, 1,5 op , KAJAK, Rakennustekniikan 

koulutusohjelma, 2008, Osaamistavoite: Opiskelija saa perustiedot rakennusten mikrobiologisista 

vauriomekanismeista ja niiden huomioimisesta rakentamisen ja suunnittelun yhteydessä. Opiskelija 

oppii ymmärtämään rakenteelliset, eri materiaalien asettamat vaatimukset, lämpö‐ ja 

kosteusfysikaaliset rasitustekijät rakenteille. Opiskelija oppii ymmärtämään 

kosteusvauriokorjauksissa huomioitavat vastuukysymykset. Sisältö: Mikrobien ominaisuudet, 

mikrobilajit ja niiden esiintyminen, rakennusten kosteus‐, home‐ ja laho‐ongelmat, lämpö‐ ja 

kosteusfysikaalisten ilmiöiden vaikutukset kosteusvaurion syntyyn, kosteusvauriomikrobit ja terveys, 

kosteusvaurioiden tutkiminen ja raportointi, mikrobivaurioiden ehkäisy suunnittelu‐ ja 

rakennusvaiheessa.,  

Opintojakso: Tehokas haittaeläintorjunta, Agropolis Oy, täydennyskoulutus, 7 h, Agropolis Oy, 2007, 

Haittaeläintorjunnan viranomaisvaatimukset, elintarvikkeiden tuholaiset, rakennus‐ ja 

tekstiilituholaiset, asuntovieraat ja jyrsijät, haittaeläinten ja tuholaisten torjunta, biosidien 

hyväksymismenettelyt, jyrsijämyrkkyjen EU‐arviointi ja ympäristövaikutukset,  

Opintojakso: Yleinen mikrobiologia luonnontieteilijöille, sivuaineopinnot (yleinen biologia), Kuopion 

yliopisto, FM, 2,5, OV, Helvi Heinonen‐Tanski, 2004, Mikrobiologiset laboratoriotyöt, kuvausta ei 

enää ollut saatavilla  

   



A.2. Sisäympäristön tutkimusmenetelmät 
 

Opintojakso: Sisäilma‐ ja työhygienien mittaukset 1, Aineopinnot, Kuopion yliopisto, FM, 2,5, OV, 

Pertti Pasanen, 2005, Sisäilman altisteiden ja työpaikkojen altisteiden eri mittausmentelmät. 

Kuvausta ei enää ollut saatavilla  

Opintojakso: Sisäilma‐ ja työhygienien mittaukset 1, Aineopinnot, Kuopion yliopisto, FM, 2,5, OV, 

Pertti Pasanen, 2005, Sisäilman altisteiden ja työpaikkojen altisteiden eri mittausmenetelmät. 

Kuvausta ei enää ollut saatavilla  

Opintojakso: Sisäilma‐ työhygienian mittaukset 2, Syventävät opinnot, Kuopion yliopisto, FM, 4, OV, 

Pertti Pasanen, 2006, Sisäilman altisteiden ja työpaikkojen altisteiden eri mittausmentelmät. 

Kuvausta ei enää ollut saatavilla  

Opintojakso: Sisäilma‐ työhygienian mittaukset 2, Syventävät opinnot, Kuopion yliopisto, FM, 4, OV, 

Pertti Pasanen, 2006, Sisäilman altisteiden ja työpaikkojen altisteiden eri mittausmentelmät. 

Kuvausta ei enää ollut saatavilla  

Opintojakso: T54B009 TYÖ‐ JA YMPÄRISTÖRISKIEN HALLINTA 2 OV, Mikkelin amk, 

Ympäristöteknologia/ympäristöterveys, 3, Martti Pouru, Tavoite  Perehdyttää opiskelija toimintata‐ 

poihin, joilla turvallisuutta ja terve‐ ellisyyttä työpaikoilla ylläpidetään ja kehitetään Toteutus 

Opiskelija tutustuu työhygienian ja työturvallisuustekniikan menetelmiin sekä satunnaispäästöjen 

riskinarvioin‐ tiin ja torjuntaan. Työturvallisuusosi‐ oon kuuluvat työpaikoilla esiintyvät fysikaaliset 

kemialliset ja biologiset ympäristötekijät, ergonomia sekä tapa‐ turmantorjunta. Satunnaispäästöjen 

käsittelyn lähtökohta on erilaisten ris‐ kien tunnistaminen, jonka perusteella voidaan syventyä 

arviointi‐ ja torjunta‐ kysymyksiin. Opiskeluaineisto Ilmoitetaan jakson alussa. Edeltävät opinnot 

Työsuojelu. Suoritustapa Opiskeluaineiston pohjalta suoritettava tentti tai vaihtoehtoisesti vaativan 

ja riittävän laaja‐alaisen harjoitustyön arviointi.,  

Opintojakso: T54C700 SISÄILMAMITTAUKSET JA ANALYYSIT 2 OV, Mikkelin amk, 

Ympäristöteknologia/ympäristöterveys, 3, Martti Pouru, 2005, Tavoite  Opiskelija tuntee sisäilman 

mitta‐ uksiin ja ‐analyyseihin liittyvät vaatimukset ja tuntee tärkeimmät sisäilmatutkimuksissa 

käytettävät menetelmät. Toteutus Opintojakso:  toteutetaan luento‐ ja la‐ boratorioharjoituksina ja 

siihen voi‐ daan yhdistää aiheeseen liittyviä pro‐ jektitöitä. Jaksoon sisällytetään varsi‐ naisten 

sisäilmaan kohdistuvien mitta‐ usten lisäksi myös erilaiset menetel‐ mät, joilla mitataan tai 

arvioidaan las‐ kennallisesti materiaaleista aiheutuvia emissioita. Opiskeluaineisto Ilmoitetaan 

Opintojakso: n alussa. Suoritustapa Tentit ja mahdolliset harjoitustyöt. Edeltävät opinnot 

Ympäristömittaustekniikka, Kemia 1‐2,  

 

A.2.a) Sisäympäristön tutkimusmenetelmät/ Kemiallinen sisäympäristö 
 

Pääotsikon A.2  Sisäympäristön tutkimusmenetelmät alla olevien osaamisten lisäksi AHOToinnissa 

huomioidut osaamiset 

Pätevyys: Asbesti‐ ja haitta‐aineasiantuntija, VTT henkilösertifiointi, 2016 



 

A.2.b) Sisäympäristön tutkimusmenetelmät/  Biologinen ja mikrobiologinen 

sisäympäristö  
 

Pääotsikon A.2. Sisäympäristön tutkimusmenetelmät alla olevien osaamisten lisäksi AHOToinnissa 

huomioidut osaamiset 

 

Opintojakso: Mikrobiologiset riskit, Mikrobiologia 1 ja 2, Mikkelin amk, 

Ympäristöteknologia/ympäristöterveys, 6,0+1,5+1,5, Maritta Jokela, 2003, Opiskelija perehtyy 

luentojen ja käytännön harjoitustöiden avulla mikrobien morfologiaan, metaboliaan ja ekologiaan. 

Samalla opiskellaan mikrobiologisen työskentelyn ja näytteenoton periaatteet. 

Suuntautumisvaihtoehdosta riippuen painotetaan mm. elintarvikkeiden ja asumisterveyden 

mikrobiologiaa. ,  

 

Opintojakso: T54C700 SISÄILMAMITTAUKSET JA ANALYYSIT 2 OV, Mikkelin amk, 

Ympäristöteknologia/ympäristöterveys, 3, Martti Pouru, 2005, Tavoite  Opiskelija tuntee sisäilman 

mitta‐ uksiin ja ‐analyyseihin liittyvät vaatimukset ja tuntee tärkeimmät sisäilmatutkimuksissa 

käytettävät menetelmät. Toteutus Opintojakso toteutetaan luento‐ ja la‐ boratorioharjoituksina ja 

siihen voi‐ daan yhdistää aiheeseen liittyviä pro‐ jektitöitä. Jaksoon sisällytetään varsi‐ naisten 

sisäilmaan kohdistuvien mitta‐ usten lisäksi myös erilaiset menetel‐ mät, joilla mitataan tai 

arvioidaan las‐ kennallisesti materiaaleista aiheutuvia emissioita. Opiskeluaineisto Ilmoitetaan 

Opintojakso: n alussa. Suoritustapa Tentit ja mahdolliset harjoitustyöt. Edeltävät opinnot 

Ympäristömittaustekniikka, Kemia 1‐2,  

 

A.3. Terveysvaikutukset 
 

Ei yksittäisiä tutkintoihin sisältyneitä opintojaksoja, jotka olisi huomioitu AHOToinnissa 

 

B. Rakennusfysiikka, fysikaaliset olosuhteet, 

kuntotutkimusmenetelmät, rakenne‐ ja tuotantotekniikka ja juridiikka 
 

B.1.1. Rakennusfysiikka 
 

Opintojakso: AA‐vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelu‐koulutusohjelma, 6 op, RATEKO, 

2015, Ohjelmaan on sisältynyt 6 lähiopetuspäivää, joiden aikana on käsitelty mm. lämmön 

siirtymisen epästationaariset laskentatarkastelut, energiatase, rakennuksen energiankulutus, E‐luku 

ja energiatodistus, kosteuden siirtymisen epästationääriset laskentatarkastelut, kosteustase, lämpö‐ 

ja kosteustekniset mittausmenetelmät ja rakennusfysikaaliset kokeet, rakennusfysikaalisessa 

suunnittelussa käytettävien laskentaohjelmien toiminta: Dof‐lämpö, Dof‐neregia ja Wufi,  

Opintojakso: A‐Vaativuusluokan kosteustekninen kuntotutkija ja korjaussuunnittelija, RATEKO, 5, pv, 

RATEKO / Juha Krankka, 2011, Kuntotutkimuksen lähtökohdat, mittausmenetelmät, rakenteiden 



vaurioriskin arviointi, tutkimusohjelman laadinta, tulosten analysointi, tutkimusselostuksen sisältö, 

kosteusvaurioiden korjaussuunnittelu, korjaustyöselitys ja suunnitelma, rakenteiden lömpö‐ ja 

kosteustekninen tarkastelu laskennallisesti,  

Opintojakso: A‐vaativuusluokan Rakennusfysiikan pätevvöitys‐tentti, BY, 2015, Tentti täyttää FISE 

Oyn asettamat vaatimukset betonirakenteiden kuntotutkijan, ‐ korjaussuunnittelijan sekä ‐

rakennesuunnittelijan A‐vaativuusluokan Rakennusfysiikan osalta,  

Opintojakso: Building Physics Design I, Thermal and Moisture Technical Design, Building physical 

design principles, the boundary conditions (outdoor, indoor). buildings for energy efficiency, Water 

control moisture and indoor air quality. the building envelope and structural solutions (building 

physics point of view). Building physical analytical calculation and modeling., Rak‐43.3410, Building 

Physics Design I, Thermal and Moisture Technical Design, 6,00 op, Aalto‐yliopisto, 2014, Xiaoshu Lu‐

Tervola 

Opintojakso: Energiatehokkuuden koulutus ja tutkinto, ETT, Kiinteistöalan koulutussäätiön 

ammatillinen oppilaitos, LVI‐tekniikka lämmöntalteenotto ja jäähdytys. Ovet, ikkunat, ylä‐ ja 

alapohja, julkisivu. Sähkötekniikka ja automaatio. Valaistusakatemia., 18.3.‐10.6.2014, 21 op, Kiinko, 

11.6.2014,  

Opintojakso: Eristysrakenteet, RTEK‐3530, Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan 

koulutusohjelma, 5, OP, Matti Pentti,.2011, Opiskelija osaa: ‐ kuvata keskeiset rakennusfysikaalisessa 

suunnitelussa tarkasteltavat olosuhdetekijät ja niiden lukuarvoja ‐ kuvailla lämmön siirtymismuodot 

ja laskea lämmön siirtymistä yksinkertaisissa perustapauksissa ‐ selittää lämmöneristyksen 

suunnittelussa käytettävät suureet ja mitoittaa eristys tavanomaisissa tapauksissa ‐ määritellä ilman 

ja aineen sisältämän kosteuden käsitteet ja kuvailla niiden perustana olevat ilmiöt ‐ esitellä 

kosteuden siirtymismuodot diffuusio, konvektio ja kapillaarinen siirtyminen ilmiöinä sekä soveltaa 

niitä kuvaavia matemaattisia malleja yksinkertaisissa tapauksissa ‐ kuvailla äänen siirtymisen 

keskeisiä ilmiöitä ja selittää ääneneristämisen periaatteita ‐ esitellä ja suunnitella 

rakennusfysikaalisesti (lämpö, kosteus, ääni) toimivia käytännön rakenneratkaisuja 

talonrakentamiseen: yläpohjat, ulkoseinät, alapohjat ja maanvaraiset rakenteet, välipohjat, 

väliseinät, märkätilat, routaeristys.,  

Opintojakso: Eristysrakenteet, Tampereen Teknillinen Yliopisto, rakennustekniikan laitos, 

Rakennustekniikan koulutusohjelma, 5 OP, Matti Pentti, 2006, Eristämisen tarve ja tavoitteita. 

Suomen ilmastotietoja. Rakennusten energiatehokkuden käsitteistö ja perusteet. Lämmön 

siirtymismuodot. Yksinkertaisten lämmön siirtymistapausten laskenta ja eristyksen mitoitus. 

Rakenteen lämpötilajakauman määrittäminen . Kosteusteknisen suunnittelun perusteet. Kosteuden 

lähteet. Kostean ilman ominaisuuksia. Kosteuden sitoutuminen aineeseen. Kosteuden 

siirtymismuodot ja yksinkertaisten siirtymistapausten laskenta. Kondenssi ja sen estäminen.  

Yläpohjien, ulkoseinien, maanvastaisten rakenteiden ja märkätilojen rakenteiden 

suunnitteluperiaatteet ja rakenne‐esimerkkejä. ,  

Opintojakso: Fysiikka I, Etelä‐karjalan Ammattikorkeakoulu, tekniikan yksikkö, Rakennustekniikan 

koulutusohjelma, 3,0 OV, Timo Lehtoviita, 2001, Fysiikan perusteet,  

Opintojakso: Fysiikka II R, Etelä‐karjalan Ammattikorkeakoulu, tekniikan yksikkö, Rakennustekniikan 

koulutusohjelma, 2,0 OV, Timo Lehtoviita, 2001, Rakennesuunnittelun fysiikan menetelmät,  

Opintojakso: Lämmön‐ ja kosteudeneristysmateriaalit ja rakenneratkaisut, Yleisimmät eristävät 

rakenneratkaisut ja niiden valinta rakennusfysikaalisin perustein. Rakennusaineiden valinta niiden 



aineominaisuuksille asetettujen vaatimusten perusteella. Rakenneratkaisuja tuotteistaminen., Rak‐

43.2400, Lämmön‐ ja kosteudeneristysmateriaalit ja rakenneratkaisut, 4 op, Aalto‐yliopisto, 

22.10.2011, Martti Viljanen 

Opintojakso: Rakennuksen kuntoarvioijan koulutus KUNA, KUNA, Kiinko, 7, OP, Kiinko / Pertti 

Huhtanen, 18.6.2015, Tutkimusmenetelmät, rakennusfysiikka, rakenteiden toiminta ja korjaustarvat, 

LVIS‐tekniikka,  

Opintojakso: Rakennuksen kuntoarvioijan koulutus, KUNA, Kiinteistöalan koulutussäätiön 

ammatillinen oppilaitos, Rakennuksen kuntoarvioija PKA ja hyväksytty FISE‐tentti sekä pätevyys., 

2013, 7, Kiinko, 

Opintojakso: Rakennusfysiikan erikoisjakso, 15A EJR1410, Savonia‐ammattikorkeakoulu, 

Rakentamisen tutkinto‐ohjelma (YAMK), 5, op, Harry Dunkel, Kosteuden ja lämmön siirtymistavat 

rakenteissa, Uudistuvien rakentamismääräysten vaikutus rakenteiden toimintaan, Rakennusosien 

rakennusfysikaalinen toiminta, tiiviyden vaikutus (alapohjat, yläpohjat ja ulkoseinät), Kylmäsillat, 

Rakentamismääräyskokoelman osan C4 luonnos, Seinän lämpö‐ ja kosteustekninen toiminta 

lisälämmöneristämisen jälkeen (simulaatiot), Rakenteiden kuivumisaikojen arviointi (simulaatiot), 

Kylmäsiltojen mallintaminen (simulaatiot). Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää korjausrakentamisessa 

rakennusfysikaalisten ilmiöiden merkityksen ja tunnistaa korjausten riskit.,  

Opintojakso: Rakennusfysiikan erikoisopintojakso, 5 op, Metropolia, Rakentamisen koulutusohjelma, 

korjausrakentaminen, 2011, Opintojakson sisältö (ydinaines ja ‐osaaminen): Rakennusten vaipan 

osien lämpö‐, kosteus‐ ja virtausteknisen käyttäytymisen perusteet, Rakenteiden 2‐ulotteinen 

lämpö‐ ja kosteustekninen laskennallinen analysointi stationääritilassa, Rakennusakustiikan 

perusteet Sisäilman epäpuhtauksien siirtymisilmiöt, Kosteus‐ ja homevaurioiden syyt, Homeindeksit 

Lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittaus, Opintojakson sisältö (täydentävä ja 

erityisosaaminen):Tiedolliset oppimistulokset (ydinaines ja ‐osaaminen):Opintojakson lopussa 

opiskelijan odotetaan: ‐tietävän lämpö‐, kosteus‐ ja virtaustekniikan perusteet ‐tuntevan 

sisäilmaongelmiin liittyvät siirtymisilmiötä sekä kosteus‐ ja homevaurioiden syitä ‐tietävän eri 

menetelmiä lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittaamiseksi Taidolliset oppimistulokset 

(ydinaines ja ‐osaaminen): Opintojakson lopussa opiskelijan odotetaan: ‐osaavan tarkastella 

laskennallisesti rakenteiden lämpö‐ ja kosteusteknistä käyttäytymistä ‐osaavan suunnitella 

huonetilan akustiikan eräissä perustapauksissa ‐osaavan tarkastella erilaisten rakennusmateriaalien 

ja rakenteiden homehtumisriskejä ‐osaavan mitata rakenteiden ja sisäilman suhteellista kosteutta 

Kirjallisuus ja muu materiaali (tarkoittaa tentittävää tai muutoin pakollista kirjallisuutta): 

Opetusmonisteet, muu kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin Opetusmenetelmät: Aktivoivat luennot, 

ohjatut oppimistehtävät, suunnitteluharjoitus,  

Opintojakso: Rakennusfysiikan jatkokurssi , 09418403, 3 op, HAMK, Rakennusalan työnjohdon 

koulutusohjelma, 2011, 2012 

Opintojakso: Rakennusfysiikan laskentamenetelmät L, Syventää rakennusfysiikan tietämystä lämmön 

ja kosteudensiirtymisen sekä ilmavirtausten laskentamenetelmistä. Rakenteiden vaurioitumisriskin 

rakennusfysikaaliset perusteet. Pääpaino analyyttisillä laskentamenetelmillä., Rak‐43.3420, 

Rakennusfysiikan laskentamenetelmät L, 6 op, Aalto‐yliopisto, 15.5.2012, Martti Viljanen 

Opintojakso: Rakennusfysiikan perusteet , ‐, Tampereen AMK, Rakennustekniikka, 5, op, 2011, 

"Opintojakso: n osaamistavoitteet 



Opintojakso: Rakennusfysiikan perusteet,  5R00BS22‐3008 , 3 op, TAMK, Rakennustekniikka, < 2005, 

Opintojakson osaamistavoitteet: Opiskelija osaa: ‐ lämpöoppiin, ilman kosteuteen, sähkövirtaan, 

värähtelyihin sekä ääneen liittyvät perusilmiöt ja ‐lait, sekä niiden yhteyden rakennustekniikan 

sovelluksiin.  ‐ ilmiöiden kuvaamiseen käytetyt suureet ja yksiköt ‐ kuvata todellisen tilanteen 

pelkistetysti fysiikan lakien avulla ja muodostaa ilmiötä kuvaavat yhtälöt sekä ratkaista halutut 

suureet. Opintojakson sisältö Lämpötila, lämpöenergia, lämmönsiirto, lämpölaajeneminen, 

lämpöjännitys, lämpötekniikka, lämpöpumput, sähkötekniikan perusteet, kosteustekniikka, 

kapillaari‐ilmiö, diffuusio, värähdysliike, mekaaninen aaltoliike, äänioppi, radioaktiivisuus ja radon. 

Kirjallisuus Inkinen, Tuohi: Momentti 1, Insinöörifysiikka, Otava, Inkinen, Manninen, Tuohi: 

Momentti 2, Insinöörifysiikka, Otava, Tekniikan kaavasto (Tammertekniikka) tai/ja Taulukot (MAOL), 

Anne Leppänen 

Opintojakso: RAKENNUSFYSIIKAN PERUSTEET, 5 op, TTY, Rakennustekniikan koulutusohjelma, 2010, 

Opintojakson osaamistavoitteet: Opiskelija osaa: ‐ lämpöoppiin, ilman kosteuteen, sähkövirtaan, 

värähtelyihin sekä ääneen liittyvät perusilmiöt ja ‐lait, sekä niiden yhteyden rakennustekniikan 

sovelluksiin. ‐ ilmiöiden kuvaamiseen käytetyt suureet ja yksiköt ‐ kuvata todellisen tilanteen 

pelkistetysti fysiikan lakien avulla ja muodostaa ilmiötä kuvaavat yhtälöt sekä ratkaista halutut 

suureet. Esitietovaatimukset: Mekaniikka .Opintojakson sisältö: Lämpötila, lämpöenergia,  

lämmönsiirto, lämpölaajeneminen, lämpöjännitys, lämpötekniikka, lämpöpumput, sähkötekniikan 

perusteet, kosteustekniikka, kapillaari‐ilmiö, diffuusio, värähdysliike, mekaaninen aaltoliike, 

äänioppi, radioaktiivisuus ja radon.,  

Opintojakso: Rakennusfysiikan perusteet, R‐01013, Tampereen ammattikorkeakoulu, 

Rakennustekniikka, 3, op, 2005‐2008, Lämpötila, lämpöenergia, lämmönsiirto, lämpölaajeneminen, 

lämpöjännitys, lämpötekniikka, sähkötekniikan perusteet, kosteustekniikka, kapillaari‐ilmiö, 

diffuusio, värähdysliike, mekaaninen aaltoliike, äänioppi, radioaktiivisuus ja radon. Sisältää 6 

laboratoriotyötä: esimerkiksi tiheysmittaus, sähkötekniset perusmittaukset, lämpötilakertoimet, 

kimmoisuus, kapillaarisuus, valaistusmittaus ja ionisoivan säteilyn vaimeneminen. Teknisen raportin 

rakenne, mittaaminen ja mittausvirheiden arviointi, mittauspöytäkirjan laatiminen, mittausvirheiden 

vaikutus lopputulokseen (virhelaskut). 

Opintojakso: Rakennusfysiikan perusteet, Rak‐43.210 , 3 ov = 4,5 op, TKK/Aalto‐yliopisto, Rakenne‐ 

ja rakennustuotantotekniikka, 2007, Rakennusfysikaalisen suunnittelun perusteet, 

suunnittelukriteerit ja mitoitusmenetelmät sekä rakennusakustiikan perusteet. Lämmön ja 

kosteuden siirtyminen. Palomitoituksen peruskäsitteet. ,  

Opintojakso: Rakennusfysiikan sovellukset, ‐, Tampereen AMK, Rakennustekniikka, 3, op, 2012, 

"Opintojakso: n osaamistavoitteet 

Opintojakso: Rakennusfysiikan sovellukset, 5R00BF03‐3001, 3 op, TAMK, Rakennustekniikka, < 2005, 

"Kirjallisuus RakMk C4 2012, muu materiaali nimetään aihepiirikohtaisesti. Arviointikriteerit: 

Tyydyttävä: Osaa tunnistaa ja määritellä keskeisimmät rakennusfysikaaliset ilmiöt ja peruskäsitteet. 

Tuntee erilaisia rakennusfysikaalisia tarkastelutapoja, muttei osaa perustella valintojaan. Tunnistaa 

omalle rakennusalalle tärkeitä toimintatapoja. Hyvä: Jäsentää rakennusfysiikkaa liittyvien ilmiöiden 

ja käsitteiden väliset suhteet perustapauksissa. Osaa soveltaa oppimaansa tehdessään 

perustapauksissa rakennusfysikaalisia tarkasteluja. Tunnistaa ja noudattaa rakennusalalle tärkeitä 

toimintatapoja. Kiitettävä: Jäsentää rakennusfysiikkaa liittyvien ilmiöiden ja käsitteiden väliset 

suhteet vaativissa tilanteissa. Osaa soveltaa oppimaansa monipuolisesti tehdessään 

rakennusfysikaalisia tarkasteluja. Tunnistaa ja noudattaa rakennusalalle tärkeitä toimintatapoja. 

Osaa toimia yhteistyössä vastuullisesti, joustavasti ja rakentavasti. Opiskelumuodot ja 



opetusmenetelmät Luennot, laskuharjoitukset, ongelmakeskeinen opiskelu, opetuskeskustelut, 

kotitehtävät, harjoitustehtävä ja tentti.", Pekka Väisälä 

Opintojakso: Rakennusfysiikan sovellukset, R‐2110, 3 op, TAMK, Rakennustekniikan 

koulutusohjelma, 2005, Tavoite: Opiskelija osaa huomioida rakenteidensuunnittelussa fysikaaliset 

tekijät ja niihinliittyvät viranomaisvaatimukset. Kuvaus: Lämmäneristävyyden laskenta ja 

rakennuksenenergiatalous. Kosteuden ilmenemis‐ jasiirtymistavat. ääneneristävyys. Sisäilmasto. 

Opetusmenetelmät:  Luennot, harjoitukset, etätehtävät, aktiivinenosallistuminen lähiopetukseen ja 

tentti. Kirjallisuus: D. Bjärholz: Lämpä ja kosteus, Rakennusfysiikka.Siikanen:Rakennysfysiikka, 

perusteet ja sovell., Raimo Koreasalo 

Opintojakso: Rakennusfysiikan sovellukset, R‐2110, Tampereen Ammattikorkeakoulu, 

Rakennustekniikan koulutusohjelma, 3, op, Raimo Koreasalo,2008, TAVOITE: Opiskelija osaa 

huomioida rakenteiden suunnittelussa fysikaaliset tekijät ja niihin liittyvät viranomaisvaatimukset. 

KUVAUS: Lämmöneristävyyden laskenta ja rakennuksen energiatalous. Kosteuden ilmenemis‐ ja 

siirtymistavat. Ääneneristävyys. Sisäilmasto.,  

Opintojakso: Rakennusfysiikan sovellukset, R‐31273, Tampereen ammattikorkeakoulu, 

Rakennustekniikka, 3, op, Pekka Väisälä, 2008, Jakson suoritettuaan opiskelija pystyy rakenteiden 

suunnit‐ telussa ottamaan huomioon rakenteelliset erikoisvaatimukset ja aiheisiin liittyvät 

viranomaismääräykset ja ‐ohjeet., kuten esim. kosteuden siirtymisen, energiataloudellisuuden, 

äänen käyttäytymisen ja erikoistilojen (kosteat, jäähdytetyt yms. tilat) fysikaaliset vaatimukset.,  

Opintojakso: Rakennusfysiikan sovelluksia, YA‐R22‐2001, 5 op, TAMK, Rakentamisen 

koulutusohjelma, Insinööri (ylempi AMK), 2011, 2014, Opintojakson osaamistavoitteet: Opiskelija 

osaa lämpö‐ ja kosteustekniikan osalta rakennusfysiikan suunnittelijan A‐luokan mukaiset 

vaatimukset. Lisäksi hän on perehtynyt sisäilmastoon vaikuttaviin keskeisiin kysymyksiin ja 

energiatodistuksen laadintaan. Opintojakson sisältö Lämpötekniikka: Lämmönläpäisykertoimen 

laskenta RakMK C4 ja SFS‐EN ?standardien mukaisesti. Lämpötilajakautumien tarkastelu 

käsinlaskennalla ja tietokoneavusteisesti. RakMK D3 vaatimukset ja rakennusten lämpöhäviöiden 

tasauslaskenta.  Kosteustekniikka: Ilman kosteus ja rakennusaineiden kosteus. Betonilattioiden 

kosteustekniikkaa. RakMK C2 ja RIL 107‐2000 keskeiset vaatimukset. Kosteusteknisiä tarkasteluja 

käsinlaskennalla ja tietokoneavusteisesti. Perusteita kosteusteknisistä mittauksista ja 

mittaustulosten analyyseistä. Sisäilmasto: Sisäilmastoluokitus, materiaaliluokat ja työn 

puhtausluokitus. RakMK D2 keskeiset vaatimukset. Mikrobit ja niiden vaikutukset, 

materiaaliemissiot, radon. Sisäilmaan liittyvät korjaukset. Rakennuksen energiatodistuksen laadinta: 

Laadintaa ohjaavan lainsäädännön määräykset koskien mm. todistuksen sisältöä, erilaisia 

laadintatapoja ja laatijan pätevyyttä. Rakennuksen laskennallinen energiankulutus RakMK D5 

mukaisesti. Rakennuksen toteutuneen energiankulutuksen laskenta. 

Opintojakso: Rakennusfysiikan sovelluksia, YA‐R22‐2001, 5 op, TAMK, Rakentamisen 

koulutusohjelma, Insinööri (ylempi AMK), 2011, 2014, Opintojakson osaamistavoitteet: Opiskelija 

osaa lämpö‐ ja kosteustekniikan osalta rakennusfysiikan suunnittelijan A‐luokan mukaiset 

vaatimukset. Lisäksi hän on perehtynyt sisäilmastoon vaikuttaviin keskeisiin kysymyksiin ja 

energiatodistuksen laadintaan. Opintojakson sisältö Lämpötekniikka: Lämmönläpäisykertoimen 

laskenta RakMK C4 ja SFS‐EN ?standardien mukaisesti. Lämpötilajakautumien tarkastelu 

käsinlaskennalla ja tietokoneavusteisesti. RakMK D3 vaatimukset ja rakennusten lämpöhäviöiden 

tasauslaskenta.  Kosteustekniikka: Ilman kosteus ja rakennusaineiden kosteus. Betonilattioiden 

kosteustekniikkaa. RakMK C2 ja RIL 107‐2000 keskeiset vaatimukset. Kosteusteknisiä tarkasteluja 

käsinlaskennalla ja tietokoneavusteisesti. Perusteita kosteusteknisistä mittauksista ja 



mittaustulosten analyyseistä. Sisäilmasto: Sisäilmastoluokitus, materiaaliluokat ja työn 

puhtausluokitus. RakMK D2 keskeiset vaatimukset. Mikrobit ja niiden vaikutukset, 

materiaaliemissiot, radon. Sisäilmaan liittyvät korjaukset. Rakennuksen energiatodistuksen laadinta: 

Laadintaa ohjaavan lainsäädännön määräykset koskien mm. todistuksen sisältöä, erilaisia 

laadintatapoja ja laatijan pätevyyttä. Rakennuksen laskennallinen energiankulutus RakMK D5 

mukaisesti. Rakennuksen toteutuneen energiankulutuksen laskenta., Pekka Väisälä 

Opintojakso: Rakennusfysiikka 1, RA00607, 2 ov, SAMK, Rakennustekniikan koulutusohjelma, <2005, 

2009, Oppimistulokset (tavoitteet):  Opiskelija saa käsityksen vaipan‐ ja eristerakenteiden 

rakennusfysikaaliselle suunnittelulle, Asiakokonaisuudet: Rakennusfysiikan peruskäsitteet, U‐arvo, 

kosteudenhallinta, äänitekniikka, rakenteiden rakennus‐fysikaalinen toiminta,  ydinsisältö: 

Rakennusten ulkovaipan suunnittelu rakennusfysiikan kannalta, Opiskelijan työn mitoitus:  Luennot 

ja laskuharjoitukset 42h, Itsenäinen työskentely kotona 15h, Harjoitus työ 16h, Tenttiin luku 8h. 

Käytettävä kirjallisuus: Rakennusmääräyskokoelma C2 ‐ C4, Muu materiaali: Unto Siikanen: 

Rakennusfysiikka, perusteet ja sovellukset, Dick Björkholz: Lämpö ja kosteus rakennusfysiikka, Rauno 

Sandberg , Jussi Koskinen 

Opintojakso: Rakennusfysiikka, 021602050, 3 op, HAMK, Rakennusalan työnjohdon 

koulutusohjelma,.2011, Opiskelija tuntee tyypillisimpien rakennusmateriaalien ääni‐, lämpö‐ ja 

kosteusfysikaaliset ominaisuudet. Opiskelija tietää uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen 

radontorjuntamenetelmät, tuntee työmaan laadunvalvontamittauksista: 

kosteusmittausmenetelmät, lämpökuvauksen, ilmaäänimittauksen, runkoäänimittauksen sekä 

ilmanpitävyysmittauksen. Opiskelija osaa laskea: rakenteiden U‐arvon, lämpötilajakauman sekä 

energiatasauslaskelman. Opiskelija tiedostaa rakenteen rakennusfysikaaliset riskit., Sauli Paloniitty 

Opintojakso: Rakennusfysiikka, 3 op, Helsingin ammattikorkeakoulu, Rakennustekniikan 

koulutusohjelma, 2008, Kuvaus puuttuu,  

Opintojakso: Rakennusfysiikka, 3F040 , 2 ov, Savonia, Rakennustekniikan koulutusohjelma, 2002, 

2005, Tavoitteet ja sisältö: Lämmön siirtyminen; johtuminen, konvektio ja säteily, k‐arvo ja lämmön‐

vastus. Kosteus ja sen siirtyminen; vesimolekyyli ja vetysidos, kemiallisesti sitoutunut vesi, 

absoluuttinen ja suhteellinen kosteus, vesihöyryn diffuusio, hygros‐ kooppisuus ja tasapainokosteus, 

kapillaarinen ja osmoottinen vesi, vesihöyryn konvektio ja konden‐ saatio, vesihöyryn läpäisevyys ja 

vastus. Ilma‐ vuodot ja virtausnopeudet. Rakennusakustiikan perusteet. Suoritustapa: Välikokeet tai 

tentti. Rakennus‐fysiikan laboratoriotyöt ja demonstraatiot. Kirjallisuus:  Luentomonisteet. 

Soveltuvin osin: Dick Björkholtz (1997). Lämpö ja kosteus rakennus‐ fysiikka. Rakennustieto Oy, 

Helsinki. Unto Siikanen (1996). Rakennusfysiikka, Perusaatteet ja sovel‐ lukset. Rakennustieto Oy, 

Helsinki. 

Opintojakso: Rakennusfysiikka, 3F040 , 2 ov, Savonia, Rakennustekniikan koulutusohjelma, 2002, 

2005, Tavoitteet ja sisältö: Lämmön siirtyminen; johtuminen, konvektio ja säteily, k‐arvo ja lämmön‐

vastus. Kosteus ja sen siirtyminen; vesimolekyyli ja vetysidos, kemiallisesti sitoutunut vesi, 

absoluuttinen ja suhteellinen kosteus, vesihöyryn diffuusio, hygros‐ kooppisuus ja tasapainokosteus, 

kapillaarinen ja osmoottinen vesi, vesihöyryn konvektio ja konden‐ saatio, vesihöyryn läpäisevyys ja 

vastus. Ilma‐ vuodot ja virtausnopeudet. Rakennusakustiikan perusteet. Suoritustapa: Välikokeet tai 

tentti. Rakennus‐fysiikan laboratoriotyöt ja demonstraatiot. Kirjallisuus:  Luentomonisteet. 

Soveltuvin osin: Dick Björkholtz (1997). Lämpö ja kosteus rakennus‐ fysiikka. Rakennustieto Oy, 

Helsinki. Unto Siikanen (1996). Rakennusfysiikka, Perusaatteet ja sovel‐ lukset. Rakennustieto Oy, 

Helsinki.,  



Opintojakso: Rakennusfysiikka, 5 op, KAJAK, Rakennustekniikan koulutusohjelma, 2012,  

Opintojakso: Rakennusfysiikka, 50003H, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Rakennusinsinööri , 5, 

OP, Pertti Flygare, 2009, Lämmön siirtyminen rakenteissa ja lämpötekninen analysointi, 

rakennusmääärykset ja energiatehokkuus, kosteuden siirtyminen rakenteissa, rakennusvaipan 

kosteustekninen toiminta, asuntojen terveydelliset olosuhteet,   

Opintojakso: Rakennusfysiikka, 50003H, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Rakennusinsinööri , 5, 

OP, Pertti Flygare, 2009, Lämmön siirtyminen rakenteissa ja lämpötekninen analysointi, 

rakennusmääärykset ja energiatehokkuus, kosteuden siirtyminen rakenteissa, rakennusvaipan 

kosteustekninen toiminta, asuntojen terveydelliset olosuhteet,  ,  

Opintojakso: Rakennusfysiikka, IRR014, 2 ov=3 op, Rakennustekniikan koulutusohjelma, 22.1.2004, 

Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tuntee rakennusten ja rakenteiden lämpö‐ ja kosteusteknisen 

toiminnnan ja käyttäytymisen. Lisäksi opiskelija saa perustiedot rakenteiden kuivumiseen ja 

kuivattamiseen liittyvistä asiaoista. Materiaali: luentomonisteet, Björkholts Dick: Lämpö ja kosteus, 

RAkenusfysiikka, vammala, rakentajain kustannus 1987. 

Opintojakso: Rakennusfysiikka, Tampereen Teknillinen Yliopisto, rakennustekniikan laitos, 

Rakennustekniikan koulutusohjelma, 6 OP, Juha Vinha, 2012, Rakennusfysikaalisen suunnittelun 

periaatteet, rakennusfysikaalisten laskentatarkastelujen toteutus, rakenteiden toimintakriteerit ja 

raja‐arvot, sisä‐ ja ulkoilman olosuhteet, maaperän olosuhteet, ilmastonmuutoksen vaikutukset. 

Lämmön siirtyminen rakennuksessa ja rakenteissa, siirtymismuodot, materiaalien lämmönjohtavuus, 

lämpötase, rakennuksen routasuojaus, rakennuksen U‐arvot, E‐luku, energiankulutus ja 

energiatehokkuusluokka. Ilman siirtyminen rakennuksessa ja rakenteissa, materiaalien 

ilmanläpäisevyys, paine‐ero, rakennuksen ilmanpitävyys ja ilmanvaihdon periaatteet. Kosteuden 

siirtyminen rakennuksessa ja rakenteissa, siirtymismuodot, materiaalien kosteuspitoisuus ja 

kosteudensiirto‐ominaisuudet, kosteustase. Rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen ja sen 

vaikutukset rakenteiden ja rakennuksen toimintaan uusissa ja vanhoissa rakennuksissa. 

Rakennusfysikaalisessa suunnittelussa käytettävien laskentaohjelmien toiminta (DOF‐Lämpö, DOF‐

Energia, COMSOL Multiphysics, WUFI 1D, WUFI 2D). ,  

Opintojakso: Rakennusfysiikka, TRARF350, 3, JAMK, Rakennustekniikan koulutusohjelma, 2008, 

Tavoite: Opiskelija osaa rakennusten ja rakenteiden lämpö‐ ja kosteusteknisen toiminnan ja 

käyttäytymisen. Lisäksi opiskelija osaa perustiedot rakenteiden kuivumiseen ja kuivattamiseen 

liittyvistä asioista. Osaamiset TRA1 Ympäristövastuu‐ ja elinkaariosaaminen rakentamisessa, TRA2 

Rakenteiden suunnitteluosaaminen, TRA3 Rakentamisprosessiosaaminen, YHT2 Eettinen osaaminen, 

Sisältö Rakennusten ja rakenteiden lämpötekninen toiminta ja käyttäytyminen. Rakenteiden 

kuivattaminen, Jussi Korpinen 

Opintojakso: Rakennusfysikaalinen suunnittelu 2, Akustinen  suunnittelu, Basic concepts in acoustics, 

insulation of airborne noise and impact sound, structure‐borne noise, vibration damping, flanking 

transmission, controling HPACand environmental noise, basics of architectural acoustics., Rak‐

43.3415, Rakennusfysikaalinen suunnittelu 2, Akustinen suunnittelu, 4 op, Aalto‐yliopisto, 14.2.2012, 

Martti Viljanen 

Opintojakso: Rakennusmateriaalit, Aineen rakenne, rakennusaineiden mekaaniset, lämpö‐ ja 

kosteustekniset ominaisuudet. Rakennusaineiden valmistus, laadunvalvonta, käyttökohteet ja 

kehitysnäkymät. Rakennusaineiden kierrätys ja uusiokäyttö. Puuperustaiset materiaalit. 

Silikaattiperustaisista materiaaleista tiilikivet, laastit ja kalkkihiekkakivet. Orgaaniset materiaalit: 

muovit lämmöneristeet, bitumi. Rakennusaineiden korroosio. Yhdistetyt aineet. Tasoitteet, maalit, 



pinnoitteet, liimat, saumamassat. Lasi. Keraamiset rakennusaineet., Rak‐82.1106, 

Rakennusmateriaalit, 3 op, Aalto‐yliopisto, 12.12.2011, Maarit Järvinen 

Opintojakso: Rakennusosat ja täydentävät rakenteet 4 OP. Opintokokonaisuuden tavoitteena on 

perehdyttää opiskelija talonrakennuksen perusteisiin, rakennuspiirustuksien sisältöön, 

lainsäädäntöön ja rakennusosiin. Lisäksi tavoitteena on että opiskelija oppii tuntemaan palo‐ ja 

äänitekniikan perusteet, nimikkeistöt sekä osaa laatia rakennuselistyksiä,  

Opintojakso: RAkennusosat, IRR019, 2 ov=3 op, Rakennustekniikan koulutusohjelma, 7.4.2005, 

Tavoite ja sisältö: Opintojakson käytyään opiskelija tuntee rakennusosien lämpö ja kosteusteknisen 

toiminnnan ja siuunnittelulle sekä rakentamiselle asetetut vaatimukset. Alapohjat, perusmuurit, 

kelarin seinät, välipohjat, ulkoseinät, yläpohjat, kosteat tilat, erikoistilat,ikkunat ja ovet. MAteriaali: 

Torikka, Hyyppöläinen, Mattila, Lindberg: Kosteusvauriokorjausten laadunvarmistus, 

TTKKTKK/Lehtinen, Vilja: RAkenteiden lämpö‐ ja kosteustekninen suunnittelu, RIL 107‐2000, RakMK 

2, muut luennolla esitettävät materiaalit 

Opintojakso: RAkennusosat, TRARO350, 3 op, Rakennustekniikan koulutusohjelma, 29.1.2009, kts. 

Ed, Jussi Korpinen 

Pätevyys: , A‐vaativuusluokan kosteustekninen kuntotutkija, FISE, 2011, www.fise.fi,  ,  

Pätevyys: , Betonirakennusten a‐vaativuusluokan kuntotutkija, FISE, 2012,  

Pätevyys: AA‐vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija, FISE , voimassa 2020 asti,  

Pätevyys:, Rakennusten tiiviyden mittaajan‐ ja lämpökuvaajan täydennyskoulutus, Rateko, 2015 

 

B.1.2 Fysikaaliset sisäympäristöolosuhteet 
 

Opintojakso: Eristysrakenteet, RTEK‐3530, Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan 

koulutusohjelma, 5, OP, Matti Pentti,.2011, Opiskelija osaa: ‐ kuvata keskeiset rakennusfysikaalisessa 

suunnitelussa tarkasteltavat olosuhdetekijät ja niiden lukuarvoja ‐ kuvailla lämmön siirtymismuodot 

ja laskea lämmön siirtymistä yksinkertaisissa perustapauksissa ‐ selittää lämmöneristyksen 

suunnittelussa käytettävät suureet ja mitoittaa eristys tavanomaisissa tapauksissa ‐ määritellä ilman 

ja aineen sisältämän kosteuden käsitteet ja kuvailla niiden perustana olevat ilmiöt ‐ esitellä 

kosteuden siirtymismuodot diffuusio, konvektio ja kapillaarinen siirtyminen ilmiöinä sekä soveltaa 

niitä kuvaavia matemaattisia malleja yksinkertaisissa tapauksissa ‐ kuvailla äänen siirtymisen 

keskeisiä ilmiöitä ja selittää ääneneristämisen periaatteita ‐ esitellä ja suunnitella 

rakennusfysikaalisesti (lämpö, kosteus, ääni) toimivia käytännön rakenneratkaisuja 

talonrakentamiseen: yläpohjat, ulkoseinät, alapohjat ja maanvaraiset rakenteet, välipohjat, 

väliseinät, märkätilat, routaeristys.,  

Opintojakso: , Rakennusfysikaalinen suunnittelu 2, Akustinen  suunnittelu, Basic concepts in 

acoustics, insulation of airborne noise and impact sound, structure‐borne noise, vibration damping, 

flanking transmission, controling HPACand environmental noise, basics of architectural acoustics., 

Rak‐43.3415, Rakennusfysikaalinen suunnittelu 2, Akustinen suunnittelu, 4 op, Aalto‐yliopisto, 

14.2.2012, Martti Viljanen 

Opintojakso: Rakennusfysiikka ja kuntotutkimusmentelmät, Kuntotutkimusmenetlemät, Savonia‐ 

ammattikorkeakoulu, Kosteusvauriokorjausasiantuntija, 3, OP, Harry Dunkel, 2014, osaa arvioida 



sisäilman fysikaalisten tekijöiden (lämpötila, veto, ilmavirtaus, kosteus, valaistus‐ ja ääniolosuhteet, 

radon) mittaus‐/tutkimusmenetelmien luotettavuuden ja virhelähteiden merkityksen, osaa tehdä 

rakennuksen sisäympäristön fysikaalisten olosuhteihteiden mittauksista osan (veto, lämpötila ja 

kosteus), niiden analysoinnin ja raportit  

Opintojakso: Rakennusfysiikan perusteet , ‐, Tampereen AMK, Rakennustekniikka, 5, op, 2011, 

"Opintojakso: n osaamistavoitteet Opiskelija osaa: ‐ lämpöoppiin, ilman kosteuteen, sähkövirtaan, 

värähtelyihin sekä ääneen liittyvät perusilmiöt ja ‐lait, sekä niiden yhteyden rakennustekniikan 

sovelluksiin.  ‐ ilmiöiden kuvaamiseen käytetyt suureet ja yksiköt ‐ kuvata todellisen tilanteen 

pelkistetysti fysiikan lakien avulla ja muodostaa ilmiötä kuvaavat yhtälöt sekä ratkaista halutut 

suureet. Esitietovaatimukset Mekaniikka Opintojakso: n sisältö Lämpötila, lämpöenergia, 

lämmönsiirto, lämpölaajeneminen, lämpöjännitys, lämpötekniikka, lämpöpumput, sähkötekniikan 

perusteet, kosteustekniikka, kapillaari‐ilmiö, diffuusio, värähdysliike, mekaaninen aaltoliike, 

äänioppi, radioaktiivisuus ja radon. 

 

Opintojakso:  Rakennusosat ja täydentävät rakenteet 4 OP. Opintokokonaisuuden tavoitteena on 

perehdyttää opiskelija talonrakennuksen perusteisiin, rakennuspiirustuksien sisältöön, 

lainsäädäntöön ja rakennusosiin. Lisäksi tavoitteena on että opiskelija oppii tuntemaan palo‐ ja 

äänitekniikan perusteet, nimikkeistöt sekä osaa laatia rakennuselistyksiä,  

 

B. osa 2. Kuntotutkimusmenetelmät 
 

Opintojakso: Kosteusvauriot, kuntotutkimukset ja korjaukset , Tampereen AMK, 5, op, 2013, 

"Opintojakson osaamistavoitteet: Opiskelija oppii tekemään kosteusvaurioituneen rakennuksen 

kuntotutkimuksen, tarvittavan korjauksen suunnitelmat sekä urakkatarjouspyyntöön liittyvät 

urakkaohjelman ja turvallisuusasiakirjan. Suositeltava esitieto: R2110 Rakennusfysiikan sovellukset 

Opintojakso: n alussa järjestettävän aineistotentin hyväksyttävä suorittaminen. Opintojakson sisältö 

Ryhmätyö: kuntotutkimus, korjaussuunnittelu ja rakennuttamisasiakirjat, kustannuslaskenta toisen 

ryhmän asiakirjoista. Opintojaksolle pääseminen edellyttää Opintojakso: n alussa järjestettävän 

aineistotentin hyväksyttävää suoritusta. Aineistotentissä materiaalina ovat Ympäristöopas 28 

Kosteus‐ ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus (tai uudempi vastaava Julkaisu: ) sekä 

muu erikseen nimettävä materiaali. Opetusmenetelmät: Projektityöskentely, tentti pidetään 

tarvittaessa,  

Opintojakso: Kuntoarviointi ja ‐tutkimus, R‐131711, Tampereen ammattikorkeakoulu, 

Rakennustekniikka, 3, op, Pekka Väisälä, 2005‐2008, Opiskelija oppii tuntemaan rakennusten 

kunnonarvioinnin ja tutkimusten sisällöt, menetelmät ja eroavaisuudet. Kuntoarvion ja teknisen 

PTS:n laadinnan perusteet,tavanomaiset kuntotutkimusmenetelmät ja ‐välineet sekä kuntoarvioiden 

ja ‐tutkimustenraportointi. Opintojaksolla harjoitellaan kuntoarvion ja kuntotutkimussuunnitelman 

laadintaa., Opiskelija oppii tekemään kosteusvaurioituneen rakennuksen kuntotutkimuksen, 

tarvittavan korjauksen suunnitelmat sekä urakkatarjouspyyntöön liittyvät urakkaohjelman ja 

turvallisuusasiakirjan. Esitietovaatimukset Suositeltava esitieto: R2110 Rakennusfysiikan sovellukset 

Opintojakso: n alussa järjestettävän aineistotentin hyväksyttävä suorittaminen. Opintojakso: n 

sisältö Ryhmätyö: kuntotutkimus, korjaussuunnittelu ja rakennuttamisasiakirjat, kustannuslaskenta 

toisen ryhmän asiakirjoista. Opintojakso: lle pääseminen edellyttää Opintojakso: n alussa 

järjestettävän aineistotentin hyväksyttävää suoritusta. Aineistotentissä materiaalina ovat 

Ympäristöopas 28 Kosteus‐ ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus (tai uudempi 



vastaava Julkaisu: ) sekä muu erikseen nimettävä materiaali. Opetusmenetelmät: 

Projektityöskentely, tentti pidetään tarvittaessa 

Opintojakso: Kuntoarviot ja –tutkimukset, TRAM004, 3 op, KAJAK, Rakennustekniikan 

koulutusohjelma, 2008, Osaamistavoite: Opiskelija pystyy itsenäisesti kartoittamaan kiinteistön 

rakenteelliset puutteet käytettävissä olevilla tutkimusvälineillä ja ‐menetelmillä sekä osaa laatia 

asuinkiinteistön kuntoarvion. Sisältö: Asuinkiinteistön kuntoarvio, kuntotarkastus asuntokauppaa 

varten ja erilaiset kuntotutkimusmenetelmät.,  

Opintojakso: Kuntotutkimukset , RTEK‐3750, 2 op, TTY, Rakennustekniikan koulutusohjelma, <2010, 

1A.Kuntotutkimuksen yleiset tavoitteet ja periaatteet. Tutkimuksen sisällön suunnittelu ja 

vaiheet.  B.Kuntotutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavat tekijät. Raportointi.  C. 

2A.Betonirakenteiden kuntotutkimuksen sisältö ja menetelmät. Tulosten analyysi ja korjaustavan 

valinta.  B.Mittaus‐ ja havainnointitapojen tarkempi esittely.  C.Esimerkkejä.  3A.Muurattujen ja 

rapattujen ulkoseinien kuntotutkimuksen periaatteet ja menetelmät. Korjaustavan 

valinta.  B.Mittaus‐ ja havainnointitapojen tarkempi esittely.  C.Esimerkkejä.  4A.Kosteusteknisen 

kuntotutkimuksen periaatteet ja menetelmät.  B.Sisäilmahaittojen selvittämisen 

periaatteet.  C.Esimerkkejä. ,  

Opintojakso: Kuntotutkimukset ja korjaukset ‐kosteusvauriot, R‐5160, Tampereen 

ammattikorkeakoulu, Rakennustekniikka, 5, op, Pekka Väisälä, 23.8.2005‐2008, Opiskelija oppii 

tekemään kosteusvaurioituneen rakennuksen kuntotutkimuksen, tarvittavan korjauksen 

suunnitelmat sekä urakkatarjouspyyntöön liittyvät urakkaohjelman ja turvallisuusasiakirjan. 

Ryhmätyö: kuntotutkimus, korjaussuunnittelu ja rakennuttamisasiakirjat, kustannuslaskenta toisen 

ryhmän asiakirjoista.Opintojaksolle pääseminen edellyttää opintojakson alussa järjestettävän 

aineistotentin hyväksyttävää suoritusta. Aineistotentissä materiaalina ovat Ympäristöopas 28 

Kosteus‐ ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus (tai uudempi vastaava julkaisu) sekä 

muu erikseen nimettävä materiaali. Opetusmenetelmät: Projektityöskentely, tentti pidetään 

tarvittaessa.,  

Opintojakso: Kuntotutkimukset, RTEK‐3750, 2 op, TTY, Rakennustekniikan koulutusohjelma, 2013, 

Opintojakson osaamistavoitteet: Opiskelija osaa: ‐ kuvailla vanhan rakenteen kunnon ja 

korjaustarpeen systemaattisen selvittämisen tavoitteet ja periaatteet, ‐ esittää kuntotutkimuksen 

sisällön suunnittelun, tietolähteet, keskeiset tutkimusmenetelmät ja tulosten käsittelyn periaatteet 

sekä johtopäätösten teon betonirakenteissa, rapatuissa julkisivuissa sekä kosteusvauriotapauksissa.,  

Opintojakso: Rakennusten korjaustekniikka 1, Rak‐43.3300, Aalto Yliopisto, Rakenne‐ ja 

rakennsutuotantotekniikan koulutusohjelma, 4, op, Esko Sistonen, 12.12.2009, " Vanhat rakenteet ja 

materiaalit. Materiaalien ja rakenteiden vaurioituminen ja niiden kuvaaminen. Rakenteiden ja 

materiaalien tutkimus‐ ja mittausmenetelmät. Kuntotutkimukset, kuntotutkimusohjeet ja  

kuntotutkimusraportti. Betonirakenteiden, rapattujen rakenteiden ja homevaurioiden 

korjausmenetelmät.  Perustusten korjaus. Palovauriot. Rakenteiden vahvistamisen ja 

käyttöikäsuunnittelun menetelmät. Koekuormitukset. 

Opintojakso: Rakennusten lämpökuvaaja, 5 pv, RATEKO, <2016>, Henkilösertifioitu rakennusten 

lämpokuvaaja tuntee rakennusfysiikkaan liittyvät lämpö‐ ja kosteustekniikan perusteet ja osaa 

soveltaa niitä rakennusten, rakenteiden ja materiaalien lämpö‐ ja kosteusteknistä toimintaa 

arvioitaessa, sekä arvioida luotettavasti rakenteiden lämpö‐ jakauman. Rakennetekniikka 

Henkilösertifioitu rakennusten lämpokuvaaja tuntee rakennushistoriaamme sekä aikaisemmin 

käytettyjä rakenneratkaisuja ja niiden lämpö‐ ja kosteusteknistä toimintaa, asumisterveyteen 



liittyvää lainsäädäntöä sekä rakennusten lämpötaloutta, sisäilmaa ja ilmanvaihtoa koskevat 

rakennustekniset määräykset ja ohjeet. Henkilösertifioitu lämpokuvaaja ymmärtää eri aikakausina 

käytettyjen ratkaisujen taustat ja osaa soveltaa niitä eri aikakausina voimassaoleviin 

rakentamismääräyksiin. Mittalaitteet ja mittaukset Henkilösertifioitu rakennusten lämpokuvaaja 

tuntee mittaavien lämpökameroiden ominaisuudet ja mittausepävarmuudet, sekä ulkoilman ja 

sisäilman lämpö‐ ja kosteusolojen sekä paine‐eron mittaukseen soveltuvat mittalaitteet ja niiden 

käytön ja rajoitukset. Raportointi Henkilösertifioitu rakennusten lämpokuvaaja tuntee 

sopimusasiakirjat ja raportoinnin pääsisällön. Hän osaa soveltaa sopimusasiakirjoja käytännön 

tarpeisiin, tiedottaa tutkimuskohteeseen lämpökuvauksen tarvittavista tilaajan toimenpiteistä, 

analogisesti käsitellä ja tulkita oheismittaus‐ ja lämpökuvaustuloksia, laatia lämpökuvista 

mittauspöytäkirjan sekä tiedottaa ja raportoida havaintojaan.,  

Opintojakso: Rakenteiden tiiviyden mittaaja, 5 pv, RATEKO, <2016>, Henkilösertifiointikoulutus on 

tarkoitettu rakennusalan henkilöille ammatillisen pätevyyden osoittamiseksi sekä lisä‐ ja 

täydennyskoulutukseksi rakennusten tiiviyden mittaamisesta ja tiiviistä rakentamisesta. 

Rakennusten tiiviyden mittaaja –henkilösertifioinnin tavoitteena on varmistaa rakennuksen vaipan 

tiiviyden mittaajan pätevyys. Tiiviyden mittaamisella tarkoitetaan rakennuksen vaipan 

ilmavuotoluvun mittaamista ja ilmavuotopaikkojen paikantamista käyttäen lämpökameraa ja 

tarvittavia muita mittalaitteita.  ,  

Pätevyys: a‐vaativuusluokan kosteustekninen kuntotutkija, FISE 

Pätevyys: Rakennusten lämpökuvaajan VTT henkilösertifiointi  

Pätevyys: Rakenteiden kosteuden mittaajan VTT henkilösertifiointi  

Pätevyys: Rakenteiden tiiviydenmittaajan VTT henkilösertifiointi 

B. osa 3.1 Rakennetekniikka 
 

Opintojakso: Korjausrakennustekniikka, 5 op, Metropolia, Rakentamisen koulutusohjelma, 

korjausrakentaminen, 2011, Esitietovaatimukset:  Opintojakson sisältö (ydinaines ja ‐osaaminen): 

Korjausrakentamisprosessi, Vaativien rakenteiden purkutöiden suunnittelu ja toteutus, 

Korjaussuunnitelmat, Käyttöikäsuunnittelu, Energiatehokkuuden parantaminen, Betonirakenteiden 

vaurioiden korjaaminen, Homevaurioiden korjaaminen, Opintojakson sisältö (täydentävä ja 

erityisosaaminen): Tiedolliset oppimistulokset (ydinaines ja ‐osaaminen): Opintojakson lopussa 

opiskelijan odotetaan: ‐tuntevan korjausrakentamisprosessin vaiheet ‐tuntevan vaativien 

rakenteiden purkutöiden suunnittelun ja toteutuksen ‐tietävän korjausrakentamisen 

käyttöikäsuunnittelun perusteet ‐osaavan luetella menetelmiä, joilla parannetaan rakennusten 

energiatehokkuutta ‐tietävän betonirakenteiden ja homevaurioiden korjausmenetelmiä Taidolliset 

oppimistulokset (ydinaines ja ‐osaaminen): Opintojakson lopussa opiskelijan odotetaan: ‐osaavan 

suunnitella purkutöitä ‐osaavan tehdä korjaussuunnitelmia betonirakenteiden ja homevaurioiden 

korjaamiseen Kirjallisuus ja muu materiaali (tarkoittaa tentittävää tai muutoin pakollista 

kirjallisuutta):Opetusmonisteet, muu kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin Opetusmenetelmät: 

Aktivoivat luennot, ohjatut oppimistehtävät, suunnitteluharjoitukset 

Opintojakso: Korjausrakentaminen, RM‐2111, 3 op, TAMK, Rakennusalan työnjohdon 

koulutusohjelma, 2012, Tavoitteet: Opiskelija oppii tuntemaan korjausrakentamisen perusteet, 

keskeiset toimintatavat sekä yleisimmät korjauskohteet ja ‐tavat. Sisältö: 12/23 Vuosi 2011 ‐ 2012 

Korjattava rakennuskanta, vanhat rakennusosat ja ‐materiaalit sekä vaurioitumisilmiöt. Tutustutaan 

kuntoarvioihin ja harjoitellaan korjausten toteutussuunnitelmien tekoa.,  



Opintojakso: Korjausrakentaminen 1, 0 21695011, 5 op, HAMK, Rakennusalan työnjohdon 

koulutusohjelma, 2012, Tavoitteet: Opiskelija tuntee puu‐ ja betonirakenteiden vauriot ja niiden 

syyt. Opiskelija tuntee rakennusten ja rakenteiden kunnonarviointimenetelmät ja kuntotutkimukset, 

hallitsee työturvallisuuteen liittyvät ympäristömyrkyt ja niiden työsuojausmenetelmät sekä tietää 

tyypillisimmät rakenteiden purku‐ ja korjausmenetelmät. Opiskelija tiedostaa rakenteiden 

vahvistusmenetelmät ja työnaikaisen stabiliteetin ja rakennusfysikaaliset riskit. Sisältö: Opiskelijan 

tulee kurssin suorittamisen jälkeen hallita seuraavat kokonaisuudet: Suomessa eri aikakausina 

käytetyt yleisimmät rakenneratkaisut sekä eri tyylisuunnat, eri materiaalien ja rakenteiden 

vauriomekanismit, kuntoarvion ja eri kuntotutkimuksien sisällön ja niiden käytettävyyden, 

purkumenetelmät sekä korjaustöiden työsuojelun erityispiirteet, eri rakenteiden korjausperiaatteet,   

rakenteiden vahvistamisen ja työnaikaisen tuennan periaatteet, korjaussuunnitelman sisällön ja 

työkalut., Kaulio Janne, Komsi Jari, Paloniitty Sauli 

Opintojakso: Korjausrakentaminen 2 , 0 21695012, 5 op, HAMK, Rakennusalan työnjohdon 

koulutusohjelma, 2012, Opiskelija tuntee puu‐ ja betonirakenteiden vauriot ja niiden syyt. Opiskelija 

tuntee rakennusten ja rakenteiden kunnonarviointimenetelmät ja kuntotutkimukset, hallitsee 

työturvallisuuteen liittyvät ympäristömyrkyt ja niiden työsuojausmenetelmät sekä tietää 

tyypillisimmät rakenteiden purku‐ ja korjausmenetelmät. Opiskelija tiedostaa rakenteiden 

vahvistusmenetelmät ja työnaikaisen stabiliteetin ja rakennusfysikaaliset riskit., Tapio Korkeamäki 

Opintojakso: Korjausrakentaminen 2 , T518905, 5 op, OAMK, Rakennustekniikan tutkinto‐ohjelma, 

Osaamistavoitteet: Osata toimia tyypillisten laajempien korjaushankkeiden teknisissä 

suunnittelutehtävissä.  Tuntea laajempien rakennuskohteiden korjausrakentamisen erityispiirteet, 

tavanomaiset rakenneratkaisut ja materiaalit sekä niiden keskeiset tekniset ominaisuudet sekä 

vaurioituminen ja vanheneminen.  Tuntea tavallisimmat rakenteiden korjausmenetelmät, 

talotekniikan merkitys korjaussuunnittelussa sekä osata soveltaa niitä suunnitteluun sekä 

työtehtäviin.  Osata laatia korjaamisen tavanomaisia teknisiä suunnitelmia, jotka kohdistuvat 

rakennusten sisätiloihin ja ulkovaippaan ja osata valita rakennusteknisesti turvallisia, energiataloutta 

parantavia ratkaisuja tuntien perusteet terveellisten asumis‐ ja toimitilojen olosuhdehallintaan.  

Tuntea kiinteistöjen energiankäyttöön vaikuttavat tekijät ja niihin vaikuttavat mekanismit.  Tuntea 

talokantamme korjausvelan sekä ylläpidon ongelmat, asunto‐osakeyhtiömuotoisten asuintalojen 

korjaussuunnitteluprosessin ja rakennuksen omistusmuodon suunnittelulle ja ylläpidolle asettamia 

haasteita. Tuntea huoltokirjan rakenne ja käyttö, tavanomaisia sähköisiä, tietokantapohjaisia 

huoltokirjoja sekä niiden käyttö ja suhde tietomalleihin. Sisältö: 1900‐luvun jälkipuoliskon 

rakennuskanta, rakennustavat, rakenteet, materiaalit, järjestelmät sekä niitä koskevat 

rakentamismääräykset.  Viat ja vauriot, vaurioiden syyt sekä korjaaminen yksityiskohtaisesti 

materiaaleittain ja rakennusosittain.  Kivirakenteisten rakennusten, erityisesti asuinkerrostalojen 

korjaustekniset kysymykset. Sisäilmaongelmat ja niihin liittyvä rakennusfysiikka ja ‐kemia.  

Linjasaneeraukset, hissit sekä laajentaminen ja lisäkerrokset rakenteellisena tehtävänä.  

Energiatehokkuuden tavoitteet, määräykset ja mahdollisuudet korjausrakentamisen 

rakennussuunnittelussa.  Korjaamisen toimintaympäristön ominaispiirteet: asukas ja korjaaminen, 

taloyhtiöt ja kunnossapito, energiakorjaaminen, kuntoarviot suunnittelussa ja päätöksenteossa.  

Rakenne‐ ja taloteknisten suunnitelmien yhteensovittamiseen ja suunnittelun vastuukysymykset. 

Korjausrakentamisen tekniset suunnitelmat. Korjausrakentamisen ja ylläpidon tietomallinnus.  

Rakennusten kunnossapito ja huoltokirjat. Laajemman rakennuskohteen (kerrostalo, koulu, päiväkoti 

jne. ) tekninen korjaussuunnitelma sisältäen erityisesti taloteknisten järjestelmien, märkätilojen, 

yhteistilojen, vesikattojen, julkisivujen ja parvekkeiden korjausta sekä hissien rakentamista.,  



Opintojakso: Korjausrakentaminen I, Etelä‐karjalan Ammattikorkeakoulu, tekniikan yksikkö, 

Rakennustekniikan koulutusohjelma, 2,0 OV, Timo Lehtoviita, 18.5.2001, Rakennushistoria, vanhat 

rakenteet ja rakennusmateriaalit, korjausrakentamishanke, korjaushankkeen asiakirjat, kosteus‐ ja 

homeongelmat ja niiden korjaus.,  

Opintojakso: Korjausrakentaminen, 20481241, HAMK, Ins. (AMK), Rakennustekniikka, 6, OP, 

Paloniitty Sauli, 2013, Opiskelija perehtyy Suomessa eri aikakausina käytettyihin yleisimpiin 

rakenneratkaisuihin. Kustakin rakenneratkaisusta käydään läpi tyypilliset vauriomekanismit ja niihin 

sopivat korjaustavat. Erityistä huomiota kiinnitetään 60‐ ja 70‐luvuilla rakennettujen 

betonielementtijulkisivujen vaurioihin ja korjausvaihtoehtoihin. Rakenteiden kantavuuden 

lisääminen ja työnaikaiset tuennat käsitellään tämän oppijakson yhteydessä. Opintojakson aikana 

tehdään muutos‐ tai korjauskohteena olevan rakennuksen inventointi ja lähtökohtapiirustukset, 

joiden avulla selvitetään muutossuunnittelun mahdollisuudet ja rajoitukset. Suunnittelussa opitaan 

huomioidaan erityisesti rakennusperinne ja rakennettu ympäristö. Harjoitustöinä tehdään 

rakennusten kuntoarvioita ja korjaussuunnitelmia. Harjoitustöissä esitetään ratkaisuja kantavien 

rakenteiden muutoksiin. Opiskelijan tulee kurssin suorittamisen jälkeen hallita seuraavat 

kokonaisuudet: 1. suomessa eri aikakausina käytetyt yleisimmät rakenneratkaisut sekä eri 

tyylisuunnat, 2. eri materiaalien ja rakenteiden vauriomekanismit, 3. kuntoarvion ja eri 

kuntotutkimuksien sisällön ja niiden käytettävyyden, 4. purkumenetelmät sekä korjaustöiden 

työsuojelun erityispiirteet, 5. eri rakenteiden korjausperiaatteet, 6. rakenteiden vahvistamisen ja 

työnaikaisen tuennan periaatteet, 7. korjaussuunnitelman sisällön ja työkalut.,  

Opintojakso: Korjausrakentaminen, 3 op, SAMK, Rakennustekniikan koulutusohjelma, 2012, 

Oppimistulokset: Opiskelija ymmärtää uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen erot ja tuntee 

tyypilliset vanhat rakenteet. Opiskelija omaksuu korjausrakentamisen rakennetekniikan perusteet. 

Asiakokonaisuudet: Vanhat rakenteet ja runkojärjestelmät, korjausrakentamisen peruskäsitteet, 

korjausrakennusprosessin kulku, rakennusten ja rakenteiden kuntoarviointi ja kuntotutkimukset, 

runkorakenteiden korjaaminen ja vahvistaminen ja vaippa rakenteiden korjaaminen. ….Muut 

vaatimukset Käytettävä kirjallisuus ja ohjelmistot: RT‐kortit, Hekkanen: Pientalon kuntoarvio, 

Luentomateriaalit Moodlessa, Kujala Mari, Sandberg Rauno,  

Opintojakso: Korjausrakentaminen, 3T071 , 3 ov, Savonia, Rakennustekniikan koulutusohjelma, 

2002, Tavoitteet ja sisältö: 48 h Opitaan rakenteiden korjaus‐ menetelmät rakennussuunnittelua ja 

työmaatehtäviä varten. Käsiteltäviä aiheita ovat: vanhat perus‐ tamistavat, vauriot ja niiden 

korjaustavat pääpiirtein, betonirakenteiden ja muurattujen rakenteiden vauriot ja korjaus, 

puurakenteiden laho‐, home‐ ja hyönteis‐ ongelmat sekä niiden torjunta, paloturvallisuus, 

pintakäsittelyt, LVIS‐työt ja  korjausrakentamisen erikoistuotteet. Perehdytään lisäksi korjaustöiden 

kannattavuuteen, korjausrakentamisen normaali‐ hintamenettelyyn, kunnossapitosuunnitteluun ja 

rakennusten jatkuvaan huoltoon. Suoritustapa:  Välikokeet tai tentti. Kirjallisuus: Pentti Jormalainen: 

Korjausraken‐nustyöt (osittain). Kaivonen: Rakennusten korjaustekniikka ja talous (osittain). 

Luentomonisteetja videot.,  

Opintojakso: Korjausrakentaminen, 501R21C, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Rakennusinsinööri, 

3, OP, Pertti Flygare, 2009, Korjausrakentamisen käsitteet, vanhat työmateriaalit ja menetelmät sekä 

kehitys nykypäivään, rakennuksien muuttuminen vuosikymmenien aikana, rakennuksen aj 

rakennusosien kunnon määrittäminen, korjausksen perusteellisuus ja korjaustavat, julkisivu‐ ja 

parvekekorjaukset, korjaustapaselostuksen laadinta,  

Opintojakso: Korjausrakentaminen, 5R00BF27‐3002, 3 op, TAMK, Rakennustekniikka, <2005, 

Opintojakson osaamistavoitteet: Opiskelija oppii tuntemaan korjausrakentamistoiminnan perusteet, 



keskeiset toimintatavat, tavanomaiset vaurioitumisilmiöt ja korjausratkaisut. Opintojaksolla 

pääpaino on 1900‐luvun rakennuskannassa. Opintojakson sisältö Korjattavan rakennuskannan 

historiaa, vanhat rakennusosat, tekninen vanheneminen, rasitustekijät ja vaurioitumisilmiöt, 

korjaussuunnitelmat, betonikorjaukset sekä harjoitustehtävä. Lisätiedot Kirjallisuus: 

Luentomonisteet, nimetyt Rt‐kortit. Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, opetuskeskustelu, 

Itsenäinen opiskelu/etätehtävät, tuntiharjoitukset ja tentti, lisäksi vuosittain vaihtuva 

harjoitustehtävä. Arviointikriteerit: Tyydyttävä: Opiskelija omaa korjausrakentamiseen liittyvät 

perustiedot. Perustietojen osaamisessa voi olla pieniä puutteita. Tällöin: ‐ Opiskelija tuntee 

korjausrakentamistoiminnan perusteet ja keskeisimmät toimintatavat, ‐ Opiskelija tuntee kaikkein 

tavanomaisimmat rasitustekijät, vaurioitumisilmiöt ja korjausratkaisut. Hyvä: Opiskelija omaa 

korjausrakentamiseen liittyvät perustiedot. Opiskelija osaa tehdä tavanomaisia analyysejä ja 

johtopäätöksiä perustietoihin nojautuen. Tällöin: ‐ Opiskelija tuntee korjausrakentamistoimintaa ja 

toimintatapoja ‐ Opiskelija tuntee tavanomaiset rasitustekijät,  vaurioitumisilmiöt ja korjausratkaisut. 

Kiitettävä: Opiskelija omaa monipuolisesti korjausrakentamiseen liittyvät tiedot ja käsitteet. 

Opiskelija osaa tehdä monipuolisia analyysejä ja johtopäätöksiä omaksumiinsa asioihin nojautuen. 

Tällöin: ‐ Opiskelija tuntee monipuolisesti korjausrakentamistoimintaa ja toimintatapoja, ‐ Opiskelija 

tuntee monipuolisesti rasitustekijöitä, vaurioitumisilmiöitä ja korjausratkaisuja., Jani Hietakangas,  

Opintojakso: Korjausrakentaminen, HAMK, Rakennustekniikka, 6 op, 2009,  

Opintojakso: Korjausrakentaminen, R‐2153, Tampereen ammattikorkeakoulu, Rakennustekniikka, 3, 

op, Pekka Väisälä, 2005‐2008, Opiskelija oppii tuntemaan korjausrakentamistoiminnan perusteet, 

keskeiset toimintatavat, tavanomaiset vaurioitumisilmiöt ja korjausratkaisut. Opintojaksolla 

pääpaino on 1900‐luvun rakennuskannassa. Korjattavan rakennuskannan historiaa, vanhat 

rakennusosat, tekninen vanheneminen, rasitustekijät ja vaurioitumisilmiöt, korjaussuunnitelmat, 

betonikorjaukset sekä harjoitustehtävä.,  

Opintojakso: Korjausrakentamisen jatkokurssi, 20482123, HAMK, Ins. (AMK), Rakennustekniikka, 3, 

OP, Tapio Korkeamäki, 2013, ", Opintojakson aikana tehdään muutos‐ tai korjauskohteena olevan 

rakennuksen inventointi ja lähtökohtapiirustukset, joiden avulla selvitetään muutossuunnittelun 

mahdollisuudet ja rajoitukset. Suunnittelussa opitaan huomioimaan erityisesti rakennusperinne ja 

rakennettu ympäristö.",  

Opintojakso: Korjausrakentamisen jatkokurssi, Ei tietoa kurssitodistuksessa, Turku AMK, 

Rakennustekniikan ko. Talonrakennustekniikka, 2, op, Vesa Virtanen, 2008,  Ei saatavilla,   

Opintojakso: Korjausrakentamisen jatkokurssi, HAMK, Rakennustekniikka, 6, op,2013,  

Opintojakso: Korjausrakentamisen perusteet, IRR025, 4,5 op, Rakennustekniikan koulutusohjelma, 

2006, "Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee rakennusosien (rungon ja vaipan rakenteet) 

vaurioitumisen syyt ja vaurioiden tutkimiseen käytettävät menetelmät. Näiden tietojen avulla 

opiskelija pystyy laatimaan kuntoarvio‐ ja kuntotutkimusraportin ja alustavan korjaussuunnitelman 

sekä ottamaan huomioon vaurioitumisilmiöt rakennuksen ylläpidossa. Opiskelija osaa myös ottaa 

huomioon rakennuksen toiminnallisessa peruskorjauksessa esille tulevat ongelmat. 

Laboratoriotutkimukset ovat pakollisia. Opintomateriaali: ”Kuntoarvio ja –tutkimus”‐luentomoniste, 

by 41 Betonirakenteiden korjausohjeet, by 42 Betonijulkisivun kuntotutkimus 2002, by 44 Rapatun 

julkisivun kuntotutkimus, by 46 Rappauskirja, Ympäristöopas 28 Kosteus‐ ja homevaurioituneen 

rakennuksen kuntotutkimus, Ympäristöopas 29 Kosteus‐ ja homevaurioituneen rakennuksen korjaus, 

TTKK:n julkaisu Rakennusten korjaustekniikka ja –talous, TTKK talonrakennustekniikan julkaisu 99 

”Kosteusvauriokorjausten laadunvarmistus”, Merikallio, T., Betonirakenteiden kosteusmittaus ja 



kuivumisen arviointi, Mäkiö, E., Kerrostalot 1940‐1960, Luennoilla jaettu aineisto. Sisältö: 

Opintojakson esittely, Korjausrakentamisen syyt, Kuntotutkimuksen ja –arvion yleiset periaatteet, 

(sisältö, laajuus, tutkimusmenetelmien periaatteet, raportointi), Korjausrakentamisen erityispiirteet, 

Maanvastaiset alapohjat, Ryömintätilaiset alapohjat Maanvastaiset seinät, Yläpohja‐ ja 

terassirakenteet, Välipohjarakenteet, Märkätilat, Muurattujen ja rapattujen julkisivujen 

vaurioituminen, Kantavien betonirakenteiden vahvistaminen, Betoniin tehtävät jälkikiinnitykset, 

Betonin kosteuskäyttäytyminen ja betonin kosteuden mittaaminen, Betonijulkisivujen ja ‐

parvekkeiden vaurioituminen, ja kuntotutkimukset, Betonijulkisivujen ja –parvekkeiden korjaaminen, 

Timo Turunen ja Jarmo Minkkinen 

Opintojakso: Korjausrakentamisen perusteet, TRAKP450, 4, JAMK, Rakennustekniikan 

koulutusohjelma, 2009, Tavoite: Opiskelija tuntee rakennusosien vaurioitumisen syyt ja vaurioiden 

tutkimusmenetelmät. Opiskelija pystyy laatimaan kuntoarvio‐ ja kuntotutkimusraportin ja alustavan 

korjaussuunnitelman. Opiskelija osaa ottaa huomioon vaurioitumisilmiöt rakennusten ylläpidossa. 

Hallitsee toiminnallisessa korjauksessa esiin tulevat ongelmat. ‐> Osaamiset: TRA1 Ympäristövastuu‐ 

ja elinkaariosaaminen rakentamisessa, TRA5 Korjausrakentamisen erityisosaaminen Sisältö: 

Rakennusosien vaurioitumisen syyt ja vaurioiden tutkimusmenetelmät, kuntoarvio‐ ja 

kuntotutkimusraportti, korjaussuunnitelma, vaurioitumisilmiöiden huomioiminen rakennusten 

ylläpidossa, toiminnallisessa korjauksessa esiin tulevat ongelmat., Seppo Pitkänen,  

Opintojakso: Korjausrakentamisen rakennetekniikka, 2 ov, SAMK, Rakennustekniikan 

koulutusohjelma, < 2005, Kuvaus puuttuu netistä ja hakemuksesta, Juha Sinerjoki, Esa Arponen(?),  

Opintojakso: Korjausrakentamisen rakennetekniikka, R500BT00, 3 op, TAMK, Rakennustekniikka, 

<2005, Opintojakson osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy toimimaan korjausrakentamiskohteen 

rakennesuunnittelutehtävissä. Opintojakson sisältö: Kurssissa perehdytään 

korjausrakennusprojektissa esiintyviin rakennesuunnitteluongelmiin. Rakenteiden historia ja vanho‐ 

jen rakenteiden kapasiteetit. Korjausrakentamisen kuntotut‐ kimusmittaukset ja mittauslaitteisto. 

Vaurioituneiden raken‐ teiden vahvistus‐ ja korjausmenetelmien suunnittelu ja mi‐ toitus. 

Korjausrakentamisen materiaalit. Ongelmat ratkais‐ taan Case‐tehtävinä., Jouko Lähteenmäki,  

Opintojakso: Korjausrakentamisen tuotantotekniikka, R‐32294, 3 op, TAMK, Rakennustekniikan 

koulutusohjelma, 2007, 2011, 2013, Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on oppia tuntemaan 

korjausrakentamistoiminnan toteutuksen perusteet ja erot uudisrakentamiseen verrattuna sekä 

oppia tuntemaan vanhoja käytettyjä rakenneratkaisuja ja niiden korjausmenetelmiä. Lisäksi 

opiskelijat perehtyvät työskentelyyn projektitiimissä. Sisältö: Opintojaksossa tehdään ryhmätyönä 

todellisen korjausrakennuskohteen toteutussuunnitelma, joka sisältää menetelmäkuvauksen, 

aikataulun, laatu‐, turvallisuus‐ ja ympäristösuunnitelman sekä kustannusarvion. Opintojakson 

sisältönä ovat myös korjausrakentamisen riskit ja niiden minimointi. Kaikki tunnit ovat ryhmätyönä 

tehtäviä toteutussuunnitelmia. Lisätiedot: Kirjallisuus: Ratu‐aineisto ja tapauskohtaisesti sovittava 

kirjallisuus. Opetusmenetelmät: yhteistoiminnallinen oppiminen, Itsenäinen opiskelu/etätehtävät, 

harjoitustyöt, raportti/työselostus, ryhmäopiskelu, ongelmalähtöinen opiskelu, projektityöskentely 

ja loppuseminaari.,  

Opintojakso: KOSTEUSVAURIOT, KUNTOTUTKIMUKSET JA KORJAUKSET, 5 op, TTY, Rakennustekniikan 

koulutusohjelma, 2013, Opintojakson osaamistavoitteet: Opiskelija oppii tekemään 

kosteusvaurioituneen rakennuksen kuntotutkimuksen, tarvittavan korjauksen suunnitelmat sekä 

urakkatarjouspyyntöön liittyvät urakkaohjelman ja turvallisuusasiakirjan. Esitietovaatimukset: 

Suositeltava esitieto: R2110 Rakennusfysiikan sovellukset Opintojakson alussa järjestettävän 

aineistotentin hyväksyttävä suorittaminen. Opintojakson sisältö: Ryhmätyö: kuntotutkimus, 



korjaussuunnittelu ja rakennuttamisasiakirjat, kustannuslaskenta toisen ryhmän asiakirjoista. 

Lisätiedot: Opintojaksolle pääseminen edellyttää opintojakson alussa järjestettävän aineistotentin 

hyväksyttävää suoritusta. Aineistotentissä materiaalina ovat Ympäristöopas 28 Kosteus‐ ja 

homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus (tai uudempi vastaava julkaisu) sekä muu erikseen 

nimettävä materiaali. ,  

Opintojakso: Kuntotutkimukset ja korjaukset ‐kosteusvauriot, R‐5160, Tampereen 

ammattikorkeakoulu, Rakennustekniikka, 5, op, Pekka Väisälä, 2005‐2008, Opiskelija oppii tekemään 

kosteusvaurioituneen rakennuksen kuntotutkimuksen, tarvittavan korjauksen suunnitelmat sekä 

urakkatarjouspyyntöön liittyvät urakkaohjelman ja turvallisuusasiakirjan. Ryhmätyö: kuntotutkimus, 

korjaussuunnittelu ja rakennuttamisasiakirjat, kustannuslaskenta toisen ryhmän 

asiakirjoista.Opintojaksolle pääseminen edellyttää opintojakson alussa järjestettävän aineistotentin 

hyväksyttävää suoritusta. Aineistotentissä materiaalina ovat Ympäristöopas 28 Kosteus‐ ja 

homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus (tai uudempi vastaava julkaisu) sekä muu erikseen 

nimettävä materiaali. Opetusmenetelmät: Projektityöskentely, tentti pidetään tarvittaessa.,  

Opintojakso: Rakenne‐ ja tuotantotekniikka, Rakennustekniikka ja ‐tuotanto, Savonia‐ 

ammattikorkeakoulu, Kosteusvauriokorjausasiantuntija, 3, OP, Pasi Haataja, 2014, Tietää 

rakennusosittain mikä on eri rakenteen tarkoitus ja mitä ongelmia siihen voi liittyä ja mitä ongelmia 

se voi aiheuttaa muille rakenteille/rakennuksen käyttäjille. Osaa korjaussuunnittelun perusteet: 

rakennetekniset, kosteustekniset, lämpötekniset, ilmavirtatekniset  

Opintojakso: Rakenne‐ ja tuotantotekniikka, Rakennustekniikka ja ‐tuotanto, Savonia‐ 

ammattikorkeakoulu, Kosteusvauriokorjausasiantuntija, 3, OP, Pasi Haataja, 2014, Tietää 

rakennusosittain mikä on eri rakenteen tarkoitus ja mitä ongelmia siihen voi liittyä ja mitä ongelmia 

se voi aiheuttaa muille rakenteille/rakennuksen käyttäjille. Osaa korjaussuunnittelun perusteet: 

rakennetekniset, kosteustekniset, lämpötekniset, ilmavirtatekniset  

Opintojakso: Rakennusosat, TRARO350, 3, JAMK, Rakennustekniikan koulutusohjelma, 15.2.2009, 

Tavoite: Opiskelija tuntee uudis‐ ja korjausrakentamisen yhteydessä käytettävien rakennusosien 

lämpö‐ ja kosteusteknisen toiminnan ja niiden suunnittelulle ja toteutukselle asetetut vaatimukset. 

Osaamiset: TRA1 Ympäristövastuu‐ ja elinkaariosaaminen rakentamisessa, TRA2 Rakenteiden 

suunnitteluosaaminen, TRA3 Rakentamisprosessiosaaminen, YHT2 Eettinen osaaminen, Sisältö: 

Alapohjat (tuulettuvat ja maanvastaiset), perusmuurit ja kellarin, seinät, välipohjat, ulkoseinät, 

yläpohjat ja vesikatot, kosteat tilat, erikoistilat, ikkunat ja ovet. Opiskelumateriaali RakMK C2, 

Kosteus, määräykset ja ohjeet, RIL 107‐2000, Rakennusten veden‐ ja kosteudeneristysohjeet, Dick 

Björkholtz, Lämpö ja kosteus, Rakennusfysiikka, TTKK, Kosteusvauriokorjausten laadunvarmistus, 

Ympäristöministeriö, ympäristöopas 51, Kosteus rakentamisessa, RakMK C2 opas,  

Opintojakso: Rakennusten korjaustekniikka , Rak‐43.320 , 4 ov, TKK/Aalto‐yliopisto, Rakenne‐ ja 

rakennustuotantotekniikka, 2008, Esitieto: Rak‐43.310. Sisältö: Korjaushankkeen vaiheet. Ohjeet ja 

määräykset korjaustöissä. Betonirakenteiden ja rapattujen rakenteiden korjausmenetelmät, ‐

materiaalit ja koneet. Betonin pinnoitetyypit. Betoniterästen puhdistus ja suojaus. Katodinen 

suojaus. Betonin uudelleenalkalointi. Homevaurioiden korjaus. Teräsrakenteiden korroosionesto ja 

maalaus. Kattojen korjaus ja vedeneristystyöt. Seinien lisäeristys. Korjausrakennuskoneet ja telineet. 

Siltojen korjaustoimenpiteet. Työsuojelu ja ‐turvallisuus. Kiinteistöjen hoitotekniikat. Korjattavien 

rakenteiden tuenta, suojaus ja purku. Purkujätteiden käsittely. Kirjallisuus: Opetusmonisteet, RIL 

174:n osat 1..5; Korjausrakentaminen, RIL 88; Rakennuskoneet, BY41; Betonirakenteiden 

korjausohjeet, BY22; Sementtipohjaiset korjausmateriaalit, BY42; Betonijulkisivujen kuntotutkimus, 

BY44; Rapattujen julkisivujen kuntotutkimusohje, Homevaurioiden kuntotutkimusohje, 



Homevaurioiden korjausopas, TIEH:n SILKO‐ohjeet osat 1...4, Korjaus‐Ratu‐kortisto, KTM:n julkaisu; 

Julkisivun lisäeristäminen, Asuntotutkimuksia 4:1990 E. Jukkola; Hissit asuinkerrostalon 

korjaustoiminnassa, TKK/TRT:n julkaisut nro 33, 35 ja 36, Betongshandbok Arbetsutförande‐osa.,  

Opintojakso: Rakennusten korjaustekniikka 1, Rak‐43.3300, Aalto Yliopisto, Rakenne‐ ja 

rakennsutuotantotekniikan koulutusohjelma, 4, op, Esko Sistonen, 12.12.2009, " Vanhat rakenteet ja 

materiaalit. Materiaalien ja rakenteiden vaurioituminen ja niiden kuvaaminen. Rakenteiden ja 

materiaalien tutkimus‐ ja mittausmenetelmät. Kuntotutkimukset, kuntotutkimusohjeet ja  

kuntotutkimusraportti. Betonirakenteiden, rapattujen rakenteiden ja homevaurioiden 

korjausmenetelmät.  Perustusten korjaus. Palovauriot. Rakenteiden vahvistamisen ja 

käyttöikäsuunnittelun menetelmät. Koekuormitukset. 

Opintojakso: Rakennusten korjaustekniikka 2, Rak‐43.3300, Aalto Yliopisto, Rakenne‐ ja 

rakennsutuotantotekniikan koulutusohjelma, 8, op, Esko Sistonen, 2010, " Korjaushankkeen vaiheet. 

Ohjeet ja määräykset korjaustöissä. Betonirakenteiden ja rapattujen rakenteiden 

korjausmenetelmät, ‐materiaalit ja ‐koneet. Betonin pinnoitetyypit. Betoniterästen puhdistus  ja 

suojaus. Katodinen suojaus. Betonin uudelleenalkalointi. Homevaurioiden korjaus. Teräsrakenteiden  

korroosionesto ja maalaus. Kattojen korjaus ja vedeneristystyöt. Seinien lisäeristys. 

Korjausrakennuskoneet ja telineet. Siltojen korjaustoimenpiteet. Laajentava peruskorjaus. 

Kiinteistöjen hoitotekniikat. Korjattavien rakenteiden tuenta, suojaus ja purku. Purkujätteiden 

käsittely. 

Opintojakso: Rakennusten vauriot ja korjausten suunnittelu, Rak‐43.310, 4 ov, TKK/Aalto‐yliopisto, 

Rakenne‐ ja rakennustuotantotekniikka, 2008, Sisältö: Vanhat rakenteet ja materiaalit. Materiaalien 

ja rakenteiden vaurioituminen ja niiden kuvaaminen. Rakenteiden ja materiaalien tutkimus‐ ja 

mittausmenetelmät. Kuntotutkimukset,kuntotutkimusohjeet ja kuntotutkimusraportti. 

Betonirakenteiden, rapattujen rakenteiden ja homevaurioiden korjausmenetelmät. Perustusten 

korjaus. Palovauriot. Rakenteiden vahvistaminen. Käyttöikäsuunnittelumenetelmät. 

Koekuormitukset. Korjaussuunnittelu. Kirjallisuus: Opetusmonisteet, RIL 183:n osat; 

Rakennusmateriaalien ja rakenteiden käyttöikä,RIL 174:n osat 1..5; Korjausrakentaminen, RIL K145; 

Betonirakenteiden säilyvyys, vauriot ja käyttöikä, BY41; Betonirakenteiden korjausohjeet, BY22; 

Sementtipohjaiset korjausmateriaalit,BY42; Betonijulkisivujen kuntotutkimus, BY44; Rapattujen 

julkisivujen kuntotutkimusohje, Homevaurioiden kuntotutkimusohje, E. Niskala; Puutalon korjaus, 

BY32;  Betonirakenteiden säilyvyysohjeet ja käyttöikämitoitus, A. Kauppi, L. Rautiainen & J. 

Saarimaa; Tiili‐ ja puuseinät, VTT:n julkaisut nrot 417 ja 749, TKK/TRT:n julkaisut nro 32 ja 34. Swamy, 

R.N. Corrosion and corrosion protection of steel in concrete. Betongshandbok, Material‐osa, luvut 

14,15,16,18,19 ja 21.,  

Opintojakso: Rakenteiden korjaustekniikka , RTEK‐3730, 5 op, TTY, Rakennustekniikan 

koulutusohjelma, xx,  1A.Korjausrakentamisen yleistä taustaa, säännöstöä, kunnon tutkimisen 

perusteita, korjaustavan valintaperiaatteita, korjauksen rakennesuunnittelun erityispiirteitä. 

Purkumenetelmät ja purkusuunnittelu. B.Korjattavat rakenteet. Korjausrakentamisen taloudellinen 

merkitys. Korjaushankkeen vaiheet ja er 2A.Betonirakenteiden vauriot, korjausperiaatteet ja ‐

menetelmät. B.Työtekniikkaa. Rakenne‐esimerkkejä. Laadunvarmistus. C. 3A.Muurattujen 

rakenteiden vauriot, korjausperiaatteet ja ‐menetelmät. B.Työtekniikkaa. Rakenne‐esimerkkejä. C. 

4A.Kosteusvaurioiden ja sisäilmaongelmien korjausperiaatteet ja ‐menetelmät. B.Märkätila‐ ja 

putkistokorjaukset. Työtekniikkaa. Rakenne‐esimerkkejä. C. 5A.Vesikattojen ja liikennöityjen 

kattojen vauriot ja korjaus, maanvastaisten rakenteiden vauriot ja korjaus. B. C.,  



Opintojakso: Runkoa täydentävien rakenteiden suunnittelu, Rak‐43.250 , 4 ov, TKK/Aalto‐yliopisto, 

Rakenne‐ ja rakennustuotantotekniikka, 2008, Tavoitteet: Perehdyttää rakenteiden ja rakenteellisten 

yksityiskohtien valintaan sekä suunnitteluun rakennusfysikaalisin ja paloteknisin perustein. Esitiedot: 

Rak‐43.200, Rak‐43.210 Sisältö: Rakennusten vaipan eri osien lämpö‐, kosteus‐ ja virtaustekninen 

käyttäytymisen merkitys rakenneratkaisujen valintaan. Rakenteiden valinnassa käytettävät 

laskentamenetelmät. Rakenteiden ja rakennusten paloteknisen suunnittelun asettamat vaatimukset 

rakennusten rungolle ja runkoa täydentäville rakennusosille. LVIS‐asennusten merkitys 

rakennusosien valintaan. Rakenteiden 2‐ ulotteinen analysointi stationääritilassa. Kirjallisuus: 

Opetusmonisteet, RIL 155 soveltuvin osin, YM; kosteus ‐ ja homevaurioituneen rakennuksen 

kuntotutkimusohje s. 45‐100, RIL 107, RIL 126 Rakennusten ja tonttialueiden Kuivatus soveltuvin 

osin, Talonrakennuksen routasuojausohje, SRMK osat E1, E2, E4, E6, E9, YM nro 39: Rakennusten 

paloturvallisuus & Paloturvallisuus korjausrakentamisessa, YM nro 51: Kosteus rakentamisessa, 

mahdollinen muu kirjallisuus ilmoitetaan luennoilla.,  

Opintojakso: Talonrakennus 3, 3T031, 3 ov = 4,5 op, Savonia, Rakennustekniikan koulutusohjelma, 

2002, 2007, Tavoitteet ja sisältö: 48 h Perehdytään lattioihin, vesi‐kattoihin ja yläpohjiin, ulkoseiniin,  

arvekkeisiin, ikkunoihin ja oviin sekä näihin liittyviin testauksiin, kuntoarvioihin ja korjauksiin. 

Suoritustapa:  Välikokeet tai tentti sekä harjoitustyöt. Kirjallisuus:  Luentomonisteet ja videot.,  

Opintojakso: Vanhojen rakenteiden erikoisopintojakso, TR00AC43‐3001, 5 op, Metropolia, 

Korjausrakentamisen YAMK tutkinto, 2014, "Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan: ‐

tuntevan rakennustekniikan historian merkittävimpiä rakennuksia ja niiden rakenteita ‐tietävän 

historiallisten eri aikakausien suomalaisten rakennusten rakenteita‐tuntevan eri aikakausina käytetyt 

kivirakenteiden laastit ‐tuntevan vanhoja rakennusmateriaaleja ja niiden ominaisuuksia ‐tietävän 

suomalaisten asuinkerrostalojen rakenteita ja materiaaleja Rakennustekniikan historia, 

Historiallisten suomalaisten rakennusten rakenteet, Historialliset laastit kivirakenteissa, Vanhat 

rakennusmateriaalit, 1880‐1980 –lukujen suomalaisten asuinkerrostalojen rakenteet ja materiaalit", 

Hannu Hakkarainen 

B. osa 3.2 Tuotantotekniikka  
 

Opintojakso: Korjausrakennustekniikka, TR00AC45, 5 op, Metropolia, 2015, "Opintojakson 

suoritettuaan opiskelijan odotetaan: ‐tuntevan korjausrakentamisprosessin vaiheet, ‐tuntevan 

vaativien rakenteiden purkutöiden suunnittelun ja toteutuksen, ‐osaavan suunnitella purkutöitä, ‐

tietävän korjausrakentamisen käyttöikäsuunnittelun perusteet, ‐osaavan luetella menetelmiä, joilla 

parannetaan rakennusten energiatehokkuutta, ‐tietävän teräs‐ ja betonirakenteiden sekä 

homevaurioiden korjausmenetelmiä, ‐osaavan tehdä korjaussuunnitelmia betonirakenteiden ja 

homevaurioiden korjaamiseen. Opintojakson sisältö: Korjausrakentamisprosessi, Vaativien 

rakenteiden purkutöiden suunnittelu ja toteutus, Korjaussuunnitelmat, Käyttöikäsuunnittelu, 

Energiatehokkuuden parantaminen, Teräs‐ ja betonirakenteiden vaurioiden korjaaminen, 

Homevaurioiden korjaaminen. Kirjallisuus: Luentokalvot, JUKO‐kansio, Korjaustavat –osio, 

http://www.julkisivuyhdistys.fi/julkkari2/juko/kansio.html , Ratu S‐1221 Purkutöiden suunnittelu. 

Purkusuunnitelma ja purkutöiden tehtäväsuunnittelu, Ratu S‐1225 Pölyntorjunta rakennustyössä, 

Ratu 82‐0379 Purkutyö. Menekit ja menetelmät, Ratu 82‐0383 Kosteus‐ ja mikrobivaurioituneiden 

rakenteiden purku (RatuTT 09‐00939), Ratu 82‐0384 Tavanomaiset purkutyöt. Vaaralliset aineet ‐ 

käsittely ja suojaus. Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen, Opetushallitus 2008. Sivut 

114‐245, Hannu Hakkarainen,  



Opintojakso: Tuotantotekniikka ja työturvallisuus , ‐, Tampereen AMK, Rakennustekniikka, 4, op, 

2012, "Tavoitteet Opiskelija perehtyy erilaisiin talonrakennustyömaiden keskeisiin piirteisiin, tietää 

rakentamisvaiheisiin tyypillisesti kuuluvat työt ja työmenetelmät erityisesti työsisällön, työkoneiden, 

turvallisuuden ja laadun kannalta. Opiskelija tuntee rakennustyömaan keskeiset vaaratekijät ja 

työturvallisuuteen liittyvät menettelytavat. Sis�lt� Keskeisen sisällön muodostavat 

rakentamisvaiheisiin, tuotantomenetelmiin sekä rakennuskoneisiin tutustuminen. Kurssilla käydään 

läpi rakennustöiden keskeiset menetelmäkuvaukset ja töiden mitoitusmenettely. Lisäksi työmaan 

turvallisuusjohtaminen, ‐suunnittelu ja –seuranta kuuluvat sisältöön.  Lis�tiedot Kirjallisuus: 

Luentomonisteet, RATU‐aineisto, esittelyvideot ja CD‐rom aineistot, www‐ sivujen läpikäynti. 

Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, opetuskeskustelu, itsenäinen opiskelu/etätehtävät, excursiot, 

tuntiharjoitukset ja tentti sekä harjoitustyö.",  

Pätevyys: Asbesti‐ ja haitta‐aineasiantuntija, VTT henkilösertifiointi   

 

B. osa 4. Juridiikka 
 

Opintojakso: Rakennus‐ ja ympäristölainsäädäntö, RAK‐51500, 3 op, TTY, Rakennustekniikan 

koulutusohjelma, 2014, Opintojakson osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

tuntee eriasteiset kaavat ja osaa kertoa kaavoitusprosessin kulun. Opiskelija tuntee rakentamisen 

lupamenettelyt ja osaa kertoa viranomaisvalvonnan merkityksestä rakentamisessa. Opiskelija osaa 

kertoa asuntojen ja kiinteistöjen kauppaa koskevien säädösten pääpiirteet ja ymmärtää 

asuntokaupan ja kiinteistökaupan eroavaisuudet. Opiskelija tuntee Suomen 

rakentamismääräyskokoelman sisällön ja osaa etsiä kokoelmasta tietoa. Opiskelija osaa keroa 

ympäristölainsäädännön pääpiirteet. Opiskelija tunnistaa myös muun rakentamista koskevan 

lainsäädännön, esim. EU‐normit. Opiskelija osaa löytää luentojen sisällöistä oleelliset asiat ja tehdä 

aiheesta tiiviin yhteenvedon sekä löytää opintojaksolla käsiteltävistä asioista yhteyksiä aikaisemmin 

oppimaansa ja omiin kokemuksiinsa. Lisäksi opiskelija tunnistaa omaan oppimiseen vaikuttavia 

tekijöitä ja osaa kertoa omasta oppimisestaan opintojakson aikana.,  

Opintojakso: Rakennusalan sopimukset ja oikeudelliset puitteet, RAK‐53500, 4 op, TTY, 

Rakennustekniikan koulutusohjelma, 2014, Opintojakson osaamistavoitteet: Opintojakson 

suoritettuaan opiskelija osaa tehdä rakennusalalla käytettäviä sopimuksia perustuen rakennusalan 

yleisiin sopimusehtoihin. Opiskelija osaa arvioida laadittujen sopimusten toimivuutta. Opiskelija osaa 

hahmottaa erityisnäkökohtien ja uusien sopimusmallien käyttökohteita.,  

Opintojakso: Sopimusjuridiikka  , 5 op, TAMK, Rakentamisen koulutusohjelma, Insinööri (ylempi 

AMK), 2011, <2015, Opintojakson osaamistavoitteet: Opiskelija saa laajan käsityksen 

rakennushankkeen aikana toimintaa ohjaavasta sopimusjuridiikasta. Syvennetään aiempaa 

tietämystä rakennusalan sopimusteknisistä asioista. Opintojakson sisältö: Opintojaksolla käsitellään 

rakentamista säätelevää lainsäädäntöä, kuten Maankäyttö ‐ ja rakennuslakia sekä 

Asuntokauppalakia. Lisäksi syvennetään tietämystä Rakennusurakan yleisistä sopimusehdoista 

(YSE98), Konsulttitoiminnan yleisistä sopimusehdoista (KSE98), Rakennustuotteiden yleisistä 

hankinta‐ ja toimitusehdoista (RYHT2000). Opintojaksolla käsitellään lisäksi nykyaikaisia 

rakennusalan urakkamuotoja, kuten elinkaarimallin mukaiset urakkamuodot. Lisätiedot: 

Kirjallisuus: Maankäyttö‐ ja rakennuslaki, YSE 98, KSE98, RYHT 2000, Luentomonisteet ja tunneilla 

määriteltävä aineisto, CASE‐tapaukset,  

 



C. Ilmanvaihto ja ilmastointijärjestelmät 
 

Opintojakso: Advanced Air Conditioning, Introduction, properties of air and water vapour mixtures. 

Air‐conditioning processes. Designing an air‐ conditioning system. Cooling systems. Solar heat gains. 

Cooling load calculation. Automatic control of air‐ conditioning systems., Ene‐58.4122, Advanced Air 

Conditioning P, 6 op, Aalto‐yliopisto, 2013, Kari Alanne 

Opintojakso: Energiatekniikka, Ei tietoa kurssitodistuksessa, Turku AMK, Rakennustekniikan ko. 

Talonrakennustekniikka, 1,5, op, Vesa Virtanen, 2008,  Ei saatavilla,   

Opintojakso: Ilmanvaihto ja ilmastoinnin perusteet, Ene‐58.113, 3 ov , TKK/Aalto‐yliopisto, 

Konetekniikan koulutusohjelmaan sisällytetettynä, 1998, Sisältö: Ilanvaihdon tarve. 

Ilmastointijärjestelmät ja niiten mitoittaminen. Ilmastointiprosessit, ilman jako ja ilman puhdistus. 

Tavallisimmat ilmastointijärjestelmät, Olli Seppänen,  

Opintojakso: Ilmanvaihto‐ ja ilmastointitekniikka, Ilmanvaihto‐ ja ilmastointitekniikka, Savonia‐ 

ammattikorkeakoulu, Kosteusvauriokorjausasiantuntija, 3, OP, Pertti Pasanen, 2014, Ymmärtää 

ilmanvaihdon merkityksen, tehtävän ja toimintaperiaatteet sekä niihin liittyvät tyypillisimmät 

ongelmat ja ennaltaehkäisyn. Osaa mitata ilmamäärät, ilmanvaihtuvuuden ja paine‐erot eri 

rakennusosien välillä sekä selvittää ilmanvaihtojärjestelmänpuhtauden ja epäpuhtauksien 

kulkeutumisreitit rakennuksessa.  

Opintojakso: LVISH‐Tekniikka, Etelä‐karjalan Ammattikorkeakoulu, tekniikan yksikkö, 

Rakennustekniikan koulutusohjelma, 2,0 OV, Timo Lehtoviita, " Kiinteistön LVI‐tekniikka,  

Opintojakso: LVI‐suunnitteluopintojakso, Ene‐58.127, 4 ov, TKK/Aalto‐yliopisto, Konetekniikan 

koulutusohjelmaan sisällytetettynä, 1999, Sisältö: LVI‐suunnitelman kulku. Suunitteluasiakirjat. LVI‐

RYL. Vaihtoehtojen vertailu. Suunnittelijoiden yhteistyö. Säädöt ja tasapainotukset. 

Vairanomaistarkastukset. Harjoitustyönä toimistorakennuksen LVI‐suunnitelma, Jalo,  

Opintojakso: Sisäilman epäpuhtauksien hallinta ja ilmanvaihto, Syventävät opinnot, Kuopion 

yliopisto, FM, 3,5, OV, Pertti Pasanen, 2006, Ilmanvaihdon merkitys sisäilman epäpuhtauksien 

hallinnassa. Kuvausta ei enää ollut saatavilla.  

Opintojakso: LVI‐tekniikka, 3 op, Helsingin ammattikorkeakoulu, Rakennustekniikan 

koulutusohjelma, 2008, Kuvaus puuttuu,  

Opintojakso: LVI‐tekniikka, Ei tietoa kurssitodistuksessa, Turku AMK, Rakennustekniikan ko. 

Talonrakennustekniikka, 1,5, op, Vesa Virtanen, 2008,  Ei saatavilla,   

Opintojakso: Rakennusautomaatio, ‐, Tampereen AMK, Rakennustekniikka, 3, op, 2012, 

"Opintojakson osaamistavoitteet Opiskelija tuntee rakennusautomaation tärkeimmät 

käyttömahdollisuudet ja yleiset toimintaperiaatteet sekä tutustuu yleisimmin käytettyihin eri 

laitevalmistajien järjestelmiin. Opintojakson sisältö Opintojaksolla käsitellään rakennusautomaation 

peruskäsitteet, toimintaperiaatteet ja käyttömahdollisuudet sekä automaatiojärjestelmän yleinen 

rakenne ja komponentit. Tutustutaan tunnetuimpien laitevalmistajien järjestelmiin, niiden 

ominaisuuksiin ja yhteensopivuuteen.  

Opintojakso: Rakennusten teknillisest järjestelmät ja talotekniikka, R‐2150, 5 op, TAMK, 

Rakennustekniikan koulutusohjelma, 2005, Tavoite: Opiskelija tuntee rakennusten LVIS‐

tekniikansuunnittelun,toteutuksen ja ylläpidon perusteet. Kuvaus: Opintojaksolla käsitellään lämpä‐, 



vesi‐ jailmastointitekniikan suunnittelun ja toteutuksenperusteet uudis‐ ja korjausrakennuskohteissa 

sekäLVI‐järjestelmien käyttä‐ ja ylläpitotekniikkaa,energiataloutta ja LVI‐laitteiden kunnonarvioinnin 

perusteita. Opetusmenetelmät: Luennot, harjoitukset, aktiivinen osallistuminenlähiopetukseen.,  

Opintojakso: Sisäilman epäpuhtauksien hallinta ja ilmanvaihto, Syventävät opinnot, Kuopion 

yliopisto, FM, 3,5, OV, Pertti Pasanen, 2006, Ilmanvaihdon merkitys sisäilman epäpuhtauksien 

hallinnassa. Kuvausta ei enää ollut saatavilla.  

Opintojakso: Sisäilmaston kuntotutkijan pätevöitymisohjelma ja näyttökoe, Suomen LVI‐liitto, 2002, 

Sisältö: Riskianalyysi sisäilmaongelmissa, sisäilmaoireiden ja ‐valitusten tutkimusmenetelmät, 

sisäilmaston kuntotutkimuksen perisaatteet, rakennusfysikaaliset mittaukset eri rakenteissa ja 

rakenteiden vauriomekanismien perusteet, ääniongelmien tutkiminen, rakennusmateriaalit 

mikrobien kasvualustana, mikrobikasvuston edellytykset, märkätilojen ja maanvastaisten 

alapohjarakenteiden vauriomekanismit, putkiston kuntotutkimuksen perusteet ja korjaustavat, 

lämmitysjärjhestelmän kuntotutkimus ja korjausperiaatteet, ilmastointijärjestelmän toiminta ja 

hygienia, ulkovaipppa‐ ja ryömintatilaisten alapohjarakenteiden vauriomekanismit ja 

tutkimusmenetelmät, rakennusmateriaalipohjaiset epäpuhtaudet, raportointi, näyttökoe, Tapio 

Korkala,  

Opintojakso: Sisäilmastotekniikka, Ene‐58‐3102, Aalto Yliopisto, Rakenne‐ ja 

rakennustuotantotekniikan ko, "3, ", op, Miimu airaksinen, 2010, Lämpöviihtyvyys ja siihen 

vaikuttavat tekijät. Ilmanvaihtojärjestelmät. Ilmastointiprosessit. Hiukkasten suodatus. 

Ilmanvaihtokoneen hygienia. Ilmanvaihdon aiheuttama melu. Asuntoilmanvaihto. 

Sisäilmastomittaukset. Tupakansavu ja HTP‐arvot. Yleiskäsitys simuloinneista.,  

Opintojakso: Sisäilmastotekniikka, Lämpöviihtyvyys ja siihen vaikuttavat tekijät. 

Ilmanvaihtojärjestelmät. Ilmastointiprosessit. Hiukkasten suodatus. Ilmanvaihtokoneen hygienia. 

Ilmanvaihdon aiheuttama melu. Asuntoilmanvaihto. Sisäilmastomittaukset. Tupakansavu ja HTP‐

arvot. Yleiskäsitys simuloinneista., Ene‐58.3102 , Sisäilmastotekniikka, 3,00 op, Aalto‐yliopisto, 2013, 

Risto Kosonen 

Opintojakso: T54B007 RAKENNUS‐ JA LVI‐TEKNIIKKA 3 OV, Mikkelin amk, 

Ympäristöteknologia/ympäristöterveys, 3+3, Karjalainen, Salomaa, LVI 2004, Tavoite  Opiskelija 

tuntee talonrakennus‐ prosessin ja keskeiset rakentamista koskevat viranomaissäädökset sekä 

rakennusten ja rakenteiden lujuus‐, lämpö‐, kosteus‐, tiiviys‐, palo‐ ja äänitekniseen toimintaan. 

Keskei‐ senä näkökulmana on LVI‐järjestel‐ mät ja niiden liittyminen rakennus‐ tekniikkaan. 

Opiskelija osaa myös kuvata rakennuksen tavanomaiset LVI‐järjestelmät ja niiden toimin‐ nan, 

tuntee keskeisimpien LVI‐ laitteiden toiminnan ja alalla käy‐ tettävän terminologian. Opiskelija osaa 

lukea LVI‐piirustuksia. Opin‐ tojakson tavoitteena on myös sy‐ ventää opiskelijan rakennus‐ ja 

yhdyskuntateknistä näkemystä. Toteutus Luennoilla ja harjoituksissa opiskellaan 

talonrakennusprosessi, viranomaissää‐ dökset, rakennusten ja rakenteiden se‐ kä LVI‐laitteiden 

fysikaalistekninen toiminta. Tietoja syvennetään laskuhar‐ joituksilla ja harjoitustöillä. Opetuskes‐ 

kusteluissa pohditaan kriittisesti ra‐ kentamisen ja yhdyskuntateknisten prosessien 

riippuvuussuhteita ja etsi‐ tään uusia ratkaisuja. Opintojaksossa tehdään myös projektityö. 

Opiskeluaineisto Ilmoitetaan opintojakson alussa. Suoritustavat Luennot sekä projekti‐ ja 

harjoitustyö. Arviointi on jatkuvaa koko opintojak‐ son ajan,  

Opintojakso: Talotekniikan perusteet , ‐, Tampereen AMK, Rakennustekniikka, 5, op, 2011, 

"Opintojakson osaamistavoitteet Opiskelija tuntee rakennusten lämmitys‐, ilmanvaihto‐, vesi‐ ja 

viemäri‐ sekä sähkö‐ järjestelmien suunnittelun, toteutuksen sekä ylläpidon perusteet ja osaa tulkita 



em. järjestelmiin liittyviä suunnitelmia sekä tunnistaa rakennukseen asennettuja taloteknisiä 

laitteita. Opintojakson sisältö Opintojaksolla käsitellään taloteknisten järjestelmien toimintaa ja 

niihin kuuluvia komponentteja, erilaisia taloteknisiä suunnitelmia ja niissä käytettyjä merkintöjä, 

suunnittelua ja toteutusta ohjaavaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä, suunnittelun ja 

toteutuksen perusteita uudis‐ ja korjausrakennuskohteissa, taloteknisten‐järjestelmien käyttö‐ ja 

ylläpitotekniikkaa, energiataloutta ja laitteiden kunnon arvioinnin perusteita. Kirjallisuus: 

Luentomoniste, Seppänen & seppänen: Sisäilmasto ja LVI‐tekniikka ja tunneilla määriteltävä aineisto. 

Opetusmenetelmät: Luennot, etätehtävät, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja tentti. 

Opetuskieli suomi. 

Opintojakso: Taloteknisten järjestelmien perusteet , Ene‐58.101 , 3 ov = 4,5 op, TKK/Aalto‐yliopisto, 

Rakenne‐ ja rakennustuotantotekniikka, 2007, Mitä talotekniikka on? Sisäilmasto. Rakennuksen 

lämpötase ja lämpöhäviöt. Lämmitysjärjestelmät. Ilmanvaihto‐ ja ilmastointijärjestelmät. 

Vesihuoltojärjestelmät. Sähkö‐ ja automaatiojärjestelmät. Eri järjestelmien toimintaperiaatteet, 

ominaisuudet ja keskeisimmät mitoitus‐ ja suunnitteluperiaatteet. Taloteknisten laitteiden tilantarve 

ja sijoittelu. Rakennusten energian‐ ja tehontarvelaskurit sekä elinkaarilaskelmat.,  

Opintojakso: Taloteknisten järjestelmien perusteet, Ene‐58.2101, Aalto Yliopisto, Rakenne‐ ja 

rakennsutuotantotekniikan koulutusohjelma, 4, op, Kari Alanne,  Mitä talotekniikka on? Sisäilmasto. 

Rakennuksen lämpötase ja lämpöhäviöt. Lämmitysjärjestelmät. Ilmanvaihto‐ ja 

ilmastointijärjestelmät. Vesihuoltojärjestelmät. Sähkö‐ ja automaatiojärjestelmät. Eri järjestelmien 

toimintaperiaatteet, ominaisuudet ja keskeisimmät mitoitus‐ ja suunnitteluperiaatteet. 

Taloteknisten laitteiden tilantarve ja sijoittelu. Rakennusten energian‐ ja tehontarvelaskurit sekä 

elinkaarilaskelmat.,  

Opintojakso: Taloteknisten järjestelmien perusteet, Ene‐58.2101, 4, TKK/Aalto‐yliopisto, Rakenne‐ ja 

rakennustuotantotekniikka, 2011, Mitä talotekniikka on? Sisäilmasto. Rakennuksen lämpötase ja 

lämpöhäviöt. Lämmitysjärjestelmät. Ilmanvaihto‐ ja ilmastointijärjestelmät. Vesihuoltojärjestelmät. 

Sähkö‐ ja automaatiojärjestelmät. Eri järjestelmien toimintaperiaatteet, ominaisuudet ja 

keskeisimmät mitoitus‐ ja suunnitteluperiaatteet. Taloteknisten laitteiden tilantarve ja sijoittelu. 

Rakennusten energian‐ ja tehontarvelaskurit sekä elinkaarilaskelmat.,  

Opintojakso: Taloteknisten järjestelmien perusteet, Mitä talotekniikka on? Sisäilmasto. Rakennuksen 

lämpötase ja lämpöhäviöt. Lämmitysjärjestelmät. Ilmanvaihto‐ ja ilmastointijärjestelmät. 

Vesihuoltojärjestelmät. Sähkö‐ ja automaatiojärjestelmät. Eri järjestelmien toimintaperiaatteet, 

ominaisuudet ja keskeisimmät mitoitus‐ ja suunnitteluperiaatteet. Taloteknisten laitteiden tilantarve 

ja sijoittelu. Rakennusten energian‐ ja tehontarvelaskurit sekä elinkaarilaskelmat., Ene‐58.2101, 

Taloteknisten järjestelmien perusteet, 4 op, Aalto‐yliopisto, 2011, Kari Alanne 

Opintojakso: Virtausmekaniikan  perusteet, Flow equations, applications of Bernoulli equation; a 

flow over bodies, and forces and moments acting between the flow and the bodies; turbine 

equation; potential flow; dimensional analysis; pipe flow and evaluation of pressure losses., Kul‐

34.3100, Virtausmekaniikan perusteet, 5 op, Aalto‐yliopisto, 28.8.2014, Timo Siikonen 

Talotekniset järjestelmät I, RAK‐52400, 3 op, TTY, Rakennustekniikan koulutusohjelma, 2013, 

Opintojakson osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää pääpirteissään 

nykyaikaisen talotekniikan järjestelmien toiminnan, rakenteen ja käyttötarkoituksen. Lisäksi 

opiskelija tuntee talotekniikan järjestelmien suunnittelun ja toteutuksen perusperiaatteet, keskeiset 

termit, käsitteet ja piirrosmerkit sekä osaa käyttää talotekniikan tiedonlähteitä.,  



            Liite 6 

Näyttökaappauksia ohjeista ja lomakkeista, jotka ovat käytössä osana 

rakennusterveyskoulutuksiin hakeutumista, ilmoittautumisten 

vahvistamista ja AHOTointien hakemista 
  

 

 

Kuva 1. Näyttökaappaus RATEKOn ”Rakennusterveyskoulutuksiin haku”‐ internet‐sivulta  

Lähde: RATEKO 2017   



 

 

 

 
 

Kuvat 2 ja 3. Näyttökaappauksia Rakennusterveyskoulutuksiin haku ‐internetsivun hakulomakkeelta 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kuvat 4 ja 5. Näyttökaappauksia Rakennusterveyskoulutuksiin haku ‐internetsivun hakulomakkeelta 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvat 6 ‐ 7. Näyttökaappauksia ”AHOT‐hakemus”‐Excel‐lomakkeista 

   



 

 

   

Kuvat 8‐  12. Näyttökaappauksia ”AHOT‐hakemus”‐Excel‐lomakkeista 

 



 

 

 

 

 

 

 

Kuvat 13 ja 14. Näyttökaappauksia lomakkeistosta, jota kautta koulutukseen hakeutuja vahvistaa 

ilmoittautumisen ja hakee halutessaan samalla AHOTointeja 



 
Kuva 15. Näyttökaappaus lomakkeistosta, jota kautta koulutukseen hakeutuja vahvistaa 

ilmoittautumisen ja hakee halutessaan samalla AHOTointeja 



 

Kuva 16. Näyttökaappaus lomakkeistosta, jota kautta koulutukseen hakeutuja vahvistaa 

ilmoittautumisen ja hakee halutessaan samalla AHOTointeja 

 



 

 

 

 

 

 

 

Kuva 17. Näyttökaappaus lomakkeistosta, jota kautta koulutukseen hakeutuja vahvistaa 

ilmoittautumisen ja hakee halutessaan samalla AHOTointeja 

 



 

 

 

 

Kuvat 18 ‐ 20. Näyttökaappauksia lomakkeistosta, jota kautta koulutukseen hakeutuja vahvistaa 

ilmoittautumisen ja hakee halutessaan samalla AHOTointeja 
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AHOTointiprosessi RATEKOssa 
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