
ksittäisillä vastuullisilla toimijoilla 
osaamista on, mutta laajassa mit-
takaavassa osaaminen ei ole täl-
lä hetkellä riittävällä tasolla. Asian-

tuntijuus halutaan jatkossa varmistaa lakisää-
teisten pätevyyksien avulla ja tietojen jatkuva 
päivittäminen halutaan perusrutiiniksi nope-
asti muuttuvalla alalla. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asun-
non ja muun oleskelutilan terveydellisistä olo-
suhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden 
pätevyysvaatimuksista tuli voimaan 15.5.2015. 
Tässä asumisterveysasetuksessa säädetään 
asunnon ja muun oleskelutilan terveydelli-
sistä olosuhteista sekä terveydensuojeluvi-
ranomaisten apuna toimivien ulkopuolisten 
asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista.

FISEllä on ollut vapaaehtoinen a-luokan 

kosteusteknisen kuntotutkijan pätevyys. Tä-
mä pätevyys lakkautettiin uuden lainsäädän-
nön myötä ja perustettiin asumisterveysase-
tuksen mukainen uusi kosteusvaurion kunto-
tutkijan pätevyys.

FISEllä on myös maankäyttö- ja rakennus-
lain muutoksen 41/2014 mukaiset kosteus-
vaurion korjaussuunnittelijan ja korjaustyön-
johtajan pätevyydet. Vaikka kosteusvaurion 
korjauksen pätevyydet tulevat kahdesta eri 
lainsäädännöstä, muodostavat ne alalle yhte-
näisesti tulkittavan kokonaisuuden. Epäiltäes-
sä terveyshaittaa sovelletaan terveydensuo-
jelulakia ja sitä täydentävää asumisterveys-
asetusta. Kuntotutkimuksissa esille tulleiden 
vaurioiden korjaustyössä sovelletaan maan-
käyttö- ja rakennuslakia.

Asumisterveysasetuksen 
mukaiset uudet pätevyydet

Olemassa olevien rakennusten mahdollisiin 
terveyshaittoihin sovelletaan terveydensuo-
jelulakia. Laissa terveydensuojelulain muutta-
misesta 1237/2014 määrätään, että asunnon 
ja muun oleskelutilan tutkimuksia ja selvityk-
siä viranomaisvalvontaa varten tekevällä ul-
kopuolisella asiantuntijalla tulee olla pätevyys 
terveyshaittaa aiheuttavien kemiallisten, fysi-
kaalisten ja biologisten tekijöiden selvittämi-
seksi.

Lakia täydentävässä sosiaali- ja terveys-
ministeriön asetuksessa asunnon ja muun 
oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista se-
kä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyys-
vaatimuksista 545/2015 eli asumisterveysase-
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Uusi kosteusvaurion 

Rakennusten kosteus- ja homeongelmat ovat olleet viime vuosien aikana 
jatkuvasti otsikoissa mm. niiden aiheuttamien terveyshaittojen ja taloudel-
listen menetysten johdosta. Keskeisenä tekijänä ongelmiin on tunnistettu 
kosteus- ja homevaurioiden tutkimiseen, korjaussuunnitteluun ja korjaus-
työn suorittamiseen liittyvät osaamispuutteet. 

Kuntotutkimuksessa kosteusvaurioitunut lattiarakenne joudutaan usein purkamaan laajalta alueelta vaurion laajuuden selvittämiseksi. 
Välipohjarakenteen orgaanisesta eristemateriaalista johtuen rakenne voi olla hyvin herkkä vesivahinkojen aiheuttamille vaurioille.

kuntotutkijan pätevyys

Kimmo Sandberg

Osaamisessa on 
puutteita koko 

ketjussa.
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tuksessa määritetään kolmen ulkopuolisen 
asiantuntijan pätevyysvaatimukset. Nämä pä-
tevyydet ovat rakennusterveysasiantuntija, si-
säilma-asiantuntija ja kosteusvaurion kunto-
tutkija.

Asumisterveysasetus astui voimaan 
15.5.2015 ja se korvaa vuoden 2003 Asumis-
terveysohjeen. Asetuksen soveltamisen tuek-
si on laadittu Valviran asumisterveysasetuk-
sen soveltamisohje, joka löytyy Valviran verk-
kosivuilta www.valvira.fi.

Terveydensuojelulain mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriö nimeää toimijat, jotka saa-
vat todeta ulkopuolisten asiantuntijoiden pä-
tevyyksiä. Tämän myötä kuntien terveyden-
suojeluviranomaisilta poistuu asiantuntijoi-
den pätevyyden arviointitehtävä. Tavoitteena 
on siten luoda yhtenäiset menettelyt eri kun-
tiin ja vapauttaa säästyneitä henkilöresursseja 
valvontatyöhön.

Asiantuntijoilta vaaditaan osaaminen si-
säympäristöstä, rakenne- ja tuotantoteknii-
kasta, rakennusfysiikasta, kuntotutkimus-
menetelmistä sekä ilmanvaihdosta ja ilmas-
tointitekniikasta. Hyväksytyn valmentavan 
koulutuksen suorittaneet ja pätevöityneet asi-
antuntijat kirjataan julkisiin asiantuntijarekis-
tereihin, joista yksityinen kuluttajakin voi tar-
kistaa home- ja kosteustutkijaksi itsensä titu-
leeraavan pätevyyden.

Pätevyys on voimassa 5 vuotta kerrallaan, 
jonka jälkeen sen voi uusia. Uusinnassa on 
osoitettava, että on aktiivisesti toiminut pä-
tevyyden mukaisissa tehtävissä ja kehittänyt 
osaamistaan. Tämä on erityisen tärkeää alalla, 
joka vaatii poikkitieteellistä osaamista ja uu-
det käytänteet hakevat vielä muotoaan. Jos 
henkilö ei täytä enää pätevyysvaatimuksia tai 
toistuvasti laiminlyö tehtävissä edellytettävää 
riippumattomuutta, oikeita mittaus- tai tutki-
musmenetelmiä tai asiallista raportointia pä-
tevyys voidaan poistaa.

Siirtymäajaksi laissa on määritetty 24 kk. 
Näin ollen ennen lain voimaantuloa ulkopuo-
lisena asiantuntijana toiminut, jolla on riittävä 
asiantuntemus ja pätevyys ja joka on osoitta-
nut kunnan terveydensuojeluviranomaiselle 
käyttämiensä tutkimusmenetelmien luotet-
tavuuden, voi toimia 1.3.2017 asti ulkopuoli-
sena asiantuntijana ko. kunnassa. Jatkaakseen 
toimintaansa hänen on haettava uutta, valta-
kunnallista pätevyyttä 1.3.2017 mennessä.

FISEn kosteusvaurion 
kuntotutkijan pätevyys

Sosiaali- ja terveysministeriö on nimennyt 
15.6.2015 FISE Oy:n terveydensuojelulain 49 c 
§:n mukaiseksi pätevyyden toteajaksi ja asian-
tuntijarekisterin ylläpitäjäksi kosteusvaurion 
kuntotutkijan pätevyydessä. Rakennusterve-
ysasiantuntijan ja sisäilma-asiantuntijan päte-
vyyden toteajaksi on nimetty VTT Expert Ser-
vices Oy. Uuden pätevyyden sihteerijärjestö-
nä FISEssä toimii RIA ja pätevyyslautakuntana 
kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyyslauta-

kunta.
Kosteusvaurion kuntotutkijalla pitää olla 

hyvät tiedot rakennusfysiikasta, sisäympäris-
tön fysikaalisista, kemiallisista ja biologisista 
olosuhdetekijöistä ja niiden vaikutuksista ih-
misen terveyteen, rakennusten kosteus-, läm-
pö- ja ilmanvaihtoteknisestä toiminnasta, eri 
aikakausien rakenteista ja rakentamiseen liit-
tyvästä lainsäädännöstä. Keskeistä kuntotut-
kijan työssä on erilaisten tutkimusten ja mitta-
usten teko sekä niistä päätelmien tekeminen 
ja raportointi.

Kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyys 
koostuu koulutuksesta ja työkokemuksesta. 
Henkilöllä pitää olla peruskoulutuksena talon-

rakennusalan korkeakoulututkinto tai aiem-
pi vastaava tutkinto. Vanha teknikon tutkinto 
riittää, mikäli se on talonrakennuksen opinto-
suunnalta. Pätevyydessä on tietoisesti rajattu 
muut tekniikan tai luonnontieteiden alan tut-
kinnot pois ja siinä korostuu asiantuntijuus ra-
kenteissa ja rakentamisessa.

Hakijalta edellytetään FISEn hyväksymän 
kosteusvaurion kuntotutkijan koulutuksen 
suorittamista, jonka kokonaislaajuus on vä-
hintään 27 op. Koulutus koostuu kuvan 1 mu-
kaisista moduuleista. Aiemmin suoritettuja ai-
healueen opintoja on mahdollista hyväksilu-
kea osaksi koulutusta. Koulutuksen järjestäjä 

suorittaa ns. AHOT-menettelyn (aiemmin han-
kitun osaamisen tunnistaminen), jossa opiske-
lija osoittaa aiemmin hankitun osaamisensa 
koulutuksen järjestäjän käytänteiden mukai-
sesti. Esim. a-luokan kosteustekniseksi kun-
totutkijaksi aiemmin pätevöityneelle sovelle-
taan tätä menettelyä.

RTA-tutkinnon suorittanut voi hakea kos-
teusvaurion kuntotutkijan pätevyyttä, mikä-
li hänellä on vaadittu talorakennusalan pe-
rustutkinto. Hakija täyttää hakemuksensa liit-
teeksi Valviran soveltamisohjeessa olevan 
kosteusvaurion kuntotutkijan AHOT-lomak-
keen, jolla hän osoittaa miten vaaditut 27 op 
opinnot täyttyvät. (ks. Taulukko 1)  

Pätevyyteen edellytetään vähintään 3 vuo-
den monipuolista työkokemusta rakennuk-
sen kuntoon ja terveyshaittoihin liittyvissä tut-
kimustehtävissä. Tehtävät voivat sisältää esim. 
sisäympäristön rakennusfysiikkaan, epäpuh-
tauksiin tai ilmanvaihtoon liittyvien mittauksi-
en ja näytteenottojen tekemistä, avustamista 
kosteusvaurion kuntotutkimuksissa ja raport-
tien laadinnassa.

FISE Oy:n hallitus hyväksyy kosteusvau-
rion kuntotutkijan pätevyyteen valmenta-
vat koulutukset pätevyyslautakunnan esitys-
ten pohjalta. Koulutuksen järjestäjän on osoi-
tettava, että se on hyvämaineinen oppilaitos 

Taulukko 1. Asumisterveysasetuksen liitteen 3 mukaiset sisältö- ja laajuusvaatimukset 
kosteusvaurion kuntotutkijalle.

Puujulkisivun kosteus-
vaurion tutkimus käynnissä.

Raksystems Anticimex
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Kirjoittaja Marita Mäkinen 
on FISE Oy:n toimitusjohtaja

FISE on uudistanut kaikki suoraan maankäyttö- ja rakennuslakiin 
perustuvat suunnittelu- ja työnjohtopätevyytensä. Päivitetyt pä-
tevyydet perustuvat 1.9.2014 voimaan astuneeseen lakiin maan-
käyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (41/2014) ja sitä tukeviin 
asetuksiin ja ohjeisiin. Muutoksessa uudistettiin suunnittelu- ja 
työnjohtotehtävien vaativuusluokat ja kelpoisuusvaatimukset. 
Uudet vaativuusluokat ovat vähäinen, tavanomainen, vaativa ja 
poikkeuksellisen vaativa.

Rakentamismääräyskokoelman mukaisia pätevyyksiä ei enää 
todeta tai uusita. Voimassa oleva pätevyys on suositeltavaa 
siirtää uuden lain mukaiseksi pätevyydeksi pätevyysvaatimusten 
täyttyessä. Tämä siirtomenettely koskee B-, A- ja AA-luokan työn-
johto- ja suunnittelijapätevyyksiä, jotka ovat perustuneet maan-
käyttö- ja rakennuslakiin ja rakentamismääräyskokoelmaan.

Vaihtoehtoisesti voi hakea uuden lain mukaista pätevyyttä 
suoraan uutena pätevyytenä, jolloin hakumenettely noudattaa 
FISEn verkkosivuilta valikon Pätevyysvaatimukset, hakulomak-
keet alta avautuvia pätevyyskohtaisia ohjeita.

Pätevyyden siirto poikkeuksellisen vaativaan 
luokkaan siirtymäsäännön perusteella

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 41/2014 
sisältää siirtymäsäännöksen, jonka mukaan kelpoisuusvaatimuk-
set täyttävänä suunnittelijana tai työnjohtajana pidetään myös 
henkilöä, joka on ennen lain voimaantuloa (1.9.2014) raken-

nusvalvontaviranomaisen vastaaviin erittäin vaativiin tehtäviin 
hyväksymä ja jolla voidaan näin katsoa olevan tehtävän vaatimat 
edellytykset. Säännön avulla voi esim. suunnitteluinsinööri saa-
da poikkeuksellisen vaativan luokan pätevyyden, vaikka hänellä 
ei ole vaadittua DI- tai YAMK-tutkintoa. Siirtymäsääntö koskee 
erityisesti henkilöitä, joilla on vanha opistotason tutkinto ja jotka 
työssään ovat suunnitelleet poikkeuksellisen vaativia rakenteita 
kuten siltoja, korkeita rakennuksia, suuria rakennuksia, hoikkia 
rakenteita jne. 

Vastaavasti työnjohtopuolella teknikko voi saada poikkeuksel-
lisen vaativan luokan työnjohtopätevyyden ilman korkeakou-
lututkintoa. Haettaessa pätevyyden siirtoa poikkeuksellisen 
vaativaan luokkaan tällä perusteella henkilön pitää osoittaa 
pätevyyden perusteena olevat rakennusvalvonnan hyväksyn-
nät (kunta, suunnittelu-/työnjohtotehtävä, tehtävän laajuus, 
ajankohta). Tutkinto-, opintosisältö- ja työkokemusvaatimusten 
yksityiskohtaista täyttymistä poikkeuksellisen vaativan luokan 
pätevyysvaatimusten mukaisesti ei tässä tapauksessa vaadita. 
Poikkeuksellisen vaativan luokan pätevyys rajataan koskemaan 
vain vastaavia suunnittelu- tai työnjohtotehtäviä. Hakija hakee 
tällöin yleispätevyyden siirtoa siihen luokkaan, johon hänen 
tutkintonsa ja työkokemuksensa riittävät MRL:n 120 e tai 122 d 
§:n mukaan.

Lisätietoa pätevyyksien siirrosta ja siirtymäsäännöstä 
löydät osoitteesta www.fise.fi ja betonisuunnittelijoiden 
pätevyyksistä osoitteesta kimmo.sandberg@ria.fi

Päivitä vanha FISE-pätevyytesi uusien MRL:n vaativuusluokkien mukaiseksi 

tai muu koulutusorganisaatio, jolla on valmi-
us sisällyttää talonrakennusalaan, korjausra-
kentamiseen, kuntotutkimuksiin ja sisäympä-
ristöön liittyviä opintoja koulutukseensa. Sillä 
on oltava riittävät resurssit koulutuksen järjes-
tämiseen ja vastuullisten vetäjien tulee päte-
viä. Koulutuksessa tulee olla käytännön kun-
totutkimus- ja mittausharjoituksia sekä niistä 
raportointia, koska nämä ovat kuntotutkijan 
työn keskeisiä osaamisalueita.

FISEn hyväksymiä koulutuksia on tällä het-
kellä kaksi. Nämä kouluttajat ovat Hämeen 
ammattikorkeakoulu HAMK ja Rakennusteol-
lisuuden koulutuskeskus RATEKO. Hyväksyt-
tyjä koulutuksia tulee todennäköisesti lisää 
muutaman kuukauden sisällä. FISEn verkko-
sivuilta löytyy ajantasainen lista hyväksytyistä 
koulutuksista ja linkit koulutuksen järjestäjien 
verkkosivuille.

Uusien lakien 
soveltaminen käytännössä

Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa tervey-
densuojelua ja vastaa siihen liittyvän lainsää-
dännön kehittämisestä. Se koordinoi kunti-
en ympäristöterveydensuojelun järjestämis-
tä ja näin ollen rakennusten terveyshaittojen 
ehkäisytoimia. Olemassa olevan rakennuksen 
mahdollisiin terveyshaittoihin sovelletaan ter-
veydensuojelulakia, jota asumisterveysasetus 
täydentää. Rakennuksen terveellisyys on pää-

sääntöisesti sen omistajan vastuulla. Kuntien 
terveydensuojeluviranomaisten yhtenä teh-
tävänä on valvoa asuntojen ja muiden oles-
kelutilojen terveydellisiä olosuhteita. Muilla 
oleskelutiloilla tarkoitetaan esim. kouluja, päi-
väkoteja, palveluasuntoja tai muita vastaavia 
tiloja, jotka on tarkoitettu muiden kuin pelkäs-
tään työntekijöiden oleskeluun.

Työnjako terveydensuojeluviranomaisten 
ja rakennusvalvontaviranomaisten välillä on 
periaatteessa selkeä. Epäiltäessä rakennuk-
sen terveyshaittaa sovelletaan terveyden-
suojelulakia. Terveyshaitan arviointi, vau-
rion tunnistaminen ja todentaminen sekä 
terveyshaitan ehkäiseminen on terveyden-
suojeluviranomaisten vastuulla. Terveyshai-
tan poistamiseksi tehtävään korjaustyöhön 
sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslakia. 
Korjaustyön lupaviranomaisina toimivat ra-
kennusvalvontaviranomaiset, jolloin tehtä-
vien vaativuuden sekä suunnittelijoiden ja 
työnjohtajien kelpoisuuden arviointi on hei-
dän vastuullaan.

Monivaiheisissa korjaushankkeissa toimen-
piteet eivät yleensä mene tietyssä järjestyk-
sessä ja lopputuloksen laadun varmistaminen 
vaatii eri viranomaisten saumatonta yhteis-
työtä. Uuden lainsäädännön jalkauttamisen 
kannalta on erittäin tärkeää, että myös muut 
tahot toimivat yhteistyössä. Ulkopuolisten 
asiantuntijoiden pätevyyden toteajana FISE 
haluaa tehdä tiivistä yhteistyötä viranomais-

ten, koulutusorganisaatioiden ja muiden toi-
mijoiden kanssa. Kuluttajalle rakennuksiin 
liittyvien määräysten ja ohjeistusten tulisi 
näyttäytyä yhtenäisenä ja selkeänä kokonai-
suutena.

Tällä hetkellä kosteus- ja homevauriokorja-
ukset usein epäonnistuvat koska osaamises-
sa on puutteita koko ketjussa: tutkimuksessa, 
suunnittelussa, korjaamisessa ja valvonnassa. 
Kosteus- ja hometalkoiden tavoitteena on ol-
lut luoda yhteistyössä eri toimijoiden kanssa 
kosteus- ja homevaurioalalle yhtenäinen kou-
lutus- ja pätevöitymispolku. Uudistusten mu-
kaiset koulutukset ovat käynnistyneet ja ta-
voitteena on saada koko ketjun asiantuntijoi-
den kouluttaminen ja pätevöityminen täyteen 
vauhtiin, jotta lakien soveltaminen käytän-
töön olisi mahdollista. Tämän myötä asiantun-
tijaviidakkoa saadaan selkiytettyä ja tällekin 
nopeasti muuttuvalle alalle luotua jatkuvan 
kehittymisen kulttuuri.


