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1 Johdanto 

 

Tämä opinnäytetyö kuvaa insinööritoimiston tulevaisuuden lisäpalvelut, joita raken-

nusmestarin tutkinto talonrakennuksen työnjohdon opintolinjalta mahdollistaa. 

 

Olen toiminut hallinnollisena sekä teknisenä isännöitsijänä vieraan työnantajan palve-

luksessa ja olen aloittanut kiinteistöalan yritystoiminnan 2016 maaliskuussa, jolloin pe-

rustin insinööritoimiston, joka tarjoaa kiinteistöalan konsulttipalveluita. Olen valmistunut 

Metropoliasta talotekniikan insinööriksi syyskuussa 2015 kiinteistöjohtamisen opinto-

suunnalta. 

 

Aloitin vuoden 2014 syksyllä rakennustekniikan opinnot Metropoliassa Agricolankadulla 

Helsingissä, tavoitteena valmistua rakennusmestariksi vuonna 2017. Mielestäni nämä 

rakennustekniikan opinnot ja tuleva valmistuminen antaa hyvät valmiudet myös raken-

nusteknisten ja muiden asiantuntijapalveluiden tarjoamiseen lisänä yritykseni palvelu-

valikoimaa. Tässä työssä tullaan keskittymään niihin osaamisalueisiin ja palveluihin, 

jotka olen katsonut olevan potentiaalisia yritykselleni. Jatkan myös opiskeluja Metropo-

liassa talotekniikan opintosuunnalla tavoitteena valmistua LVI-insinööriksi. Nämä opis-

kelut alkoivat syksyllä 2017 monimuoto-opiskeluna Leppävaarassa. LVI-insinöörin tut-

kinto laajentaa yritykseni palveluvalikoimaa mm. suunnittelun ja valvonnan osalta. 

 

Työ tehtiin ILC-kiinteistöpalveluille tarkoituksena kartoittaa niitä palveluita, joiden osalta 

yritykseni voi tehdä yhteistyötä ILC-kiinteistöpalveluiden kanssa. ILC-kiinteistöpalvelu 

on keskittynyt kiinteistöjen rakennuttamiseen, korjausprojektien projektinjohtoon sekä 

erilaisiin asiatuntijatehtäviin. Aiemmin ILC-kiinteistöpalvelu on työllistänyt useamman 

hengen. Nyt yritys toimii lähinnä toimitusjohtaja Timo Koiviston työpanoksella. Timo 

Koivisto on työskennellyt myös monipuolisissa kiinteistöalan tehtävissä Ovenia Oy: ssä 

sekä KJ- Kiinteistöjohto Oy:ssä.  

 

2  Alkuperäinen liiketoiminta-ajatus 

 

Perustin Keski-Uudellemaalle yhden miehen insinööritoimiston, jonka toimialueena on 

Järvenpää, Kerava, Tuusula, Sipoo, Mäntsälä, Pornainen, Vantaa ja Helsinki. Yrityksen 
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toiminta-alueella Keski-Uudellamaalla asuu noin 150 000 ihmistä ja Helsingissä ja Van-

taalla noin 800 000 ihmistä. Yrityksen asiakkaina ovat pääsääntöisesti kiinteistö- ja 

asunto-osakeyhtiöt. Palveluita myydään myös yksityisille kuluttajille. 

 

Yrityksen toimiala on teknisten kiinteistöpalveluiden tarjoaminen, joita tässä tapaukses-

sa ovat mm. projektinjohto, tekninen isännöinti sekä erilaiset asiantuntijapalvelut. Ali-

hankintana ostettavia palveluita ovat oman yritykseni kirjanpitopalvelut ja osa tarjotta-

vista asiantuntijapalveluista. Yritys työllistää aluksi vain minut itseni. 

 

Yrityksen yhtiömuodoksi valittiin osakeyhtiö, koska liiketoimintaan liittyy suuret riskit 

mahdollisten vahingonkorvausten osalta 

 

 

3 Markkinatilanne 

 

3.1 Palveluiden kysyntä 

 

Asunto- ja kiinteistö-osakeyhtiöt, kotitaloudet sekä julkisyhteisöt ovat yritykseni asiak-

kaita. Valmistuvat uudiskohteet ovat myös potentiaalisia asiakkaitani tulevaisuudessa, 

koska oman kokemukseni mukaan taloyhtiöiden hallitukset käyttävät usein ulkopuolisia 

tahoja kiinteistön takuuaikana esim. takuukorjausten valvonnassa ja tarkastuksessa. 

 

Potentiaalisia asiakkaita ovat myös vuokra- ja ASO-kohteet. Todennäköisiä asiakkaita-

ni ovat pienet isännöintiyritykset, joilla ei ole omaa teknistä henkilökuntaa. 

 

4 Insinööritoimiston nykyiset palvelut 

 

4.1 Projektinjohto 

 

Tarjoamme projektinjohtopalvelua, jossa koordinoimme korjaushanketta tarveselvityk-

sestä alkaen aina takuuajan loppuun asti. Voimme toimia projektipäällikkönä myös yk-

sittäisissä korjaushankkeen vaiheissa asiakkaan tarpeen mukaan. 
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Referenssit 

 

- Omakotitalon mikrobivaurioituneen alapohjan korjausprojekti, Järvenpää. Jou-

lukuu 2016 - Toukokuu 2017. 

 

4.2 Kilpailutukset 

 

Teemme taloyhtiöille (ja myös kotitalouksille) kilpailutuksia laajalla skaalalla, teemme 

tarjousvertailut ja ehdotuksen tekijästä. 

 

Referenssit 

 

- Omakotitalon alapohjan kuntotutkimuksen sekä alapohjan korjausurakan kilpai-

lutus, Järvenpää 2017. 

- Piharemontin urakan kilpailutus, rivitalo Järvenpää 2016 

- Auto- ja roskakatoksen uusimisen urakan kilpailutus, rivitalo Helsinki 2017. 

 

4.3 Kiinteistöstrategian laadinta 

 

Laadimme vaihtoehtoiset mallit kiinteistön kehittämiseksi, joista asiakas voi valita tar-

peisiinsa sopivan. Työssä kiinteistöstä tehdään kuntoarvio, joka toimii työn perustana. 

Mallit sisältävät ehdotukset tarvittavista tutkimuksista, korjaustarve-ehdotukset sekä 

investointilaskelmat. Työn tulos on raportti. 

 

4.4 Taloyhtiön kiinteistöstrategia 

 

Taloyhtiölle voidaan myös laatia kiinteistöstrategia, joka pohjautuu kiinteistölle tehtyyn 

kunnossapito- ja korjaustarveselvitykseen. Kiinteistöstrategia voi tarvittaessa sisältää 

myös suunnitelman talouden kehittämisestä. Strategia laaditaan yhdessä asiakkaan 

kanssa. Työn tulos on raportti. 
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4.5 Kiinteistön kunnossapito- ja korjaustarveselvitys 

 

Kiinteistölle tehdään kunnossapito- ja korjaustarveselvitys, joka perustuu tehtyihin kun-

toarvioihin ja -tutkimuksiin. Lisäksi kiinteistön nykykunto ja tulevaisuuden korjaustarve 

arvioidaan.  

 

Referenssit 

 

- Vuonna 2016 valmistuneen kerrostalon 20 vuoden PTS- ja huolto-ohjelman 

laadinta, Helsinki 2016 

 

4.6 Talotekniset selvitykset 

 

Teemme selvityksen kiinteistön LVISA-järjestelmistä ja niiden kunnosta perustuen teh-

tyihin kuntoarvioihin ja -tutkimuksiin. Kiinteistön tekniset järjestelmät katselmoidaan ja 

työstä tehdään raportti ja esim. PowerPoint-esitys tarvittaessa. Selvitystä voidaan käyt-

tää taloyhtiön hallituksen työkaluna perusteltaessa taloyhtiön osakkaille esimerkiksi 

siitä, miksi putkiremontin hankesuunnitelma tulisi käynnistää. 

 

4.7 Tekninen isännöinti 

 

Tekninen isännöinti on taloyhtiön tukena kiinteistön tekniikkaan liittyvissä asioissa. 

Tekninen isännöinti tarkoittaa tässä kiinteistön teknisten ongelmien analysointia ja niille 

tehtäviä jatkotoimenpiteitä. 

 

4.8 Takuutarkastukset 

 

Koordinoimme remonttien ja uudiskohteiden takuutarkastuksia. Teemme ja jaamme 

puutelistat osakkaille ja katselmoimme taloyhtiön linjausten mukaisesti osakkaiden 

huoneistoja. Taloyhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvien rakenteiden ja taloteknisten 

järjestelmien osalta takuukorjauksia koordinoidaan taloyhtiön hallituksen tahdon mu-

kaisesti, niin että korjaukset pyritään tarkastuttamaan ulkopuolisella valvojalla. 
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Referenssit 

 

- Rivitalon 1-vuotistakuukorjausten koordinointi ja valvonta, Järvenpää 2016.  

- Kahden kerrostalon 1-vuotistakuukorjausten koordinointi ja valvonta, Helsinki ja 

Vantaa 2017. 

 

4.9 Lämpökamerakuvaukset 

 

Teemme pienimuotoista lämpökamerakuvausta lämpövuotojen löytämiseksi. Tyypilli-

nen toimeksianto on ikkuna- ja /tai oviremontin jälkeinen tarkastus mahdollisten lämpö-

vuotojen osalta ja urakoitsijan reklamointi tarvittaessa. 

 

4.10 Valvonta 

 

Teemme valvontaa, kuten huoneisto- ja märkätilaremontit, maalausurakat, lisäraken-

nukset ym.  

 

Referenssit 

 

- Huoneiston LVI-töiden valvonta, rivitalo Helsinki 2017. 

-  Oviremontin sekä yläpohjan lisäeristyksen valvonta, rivitalo Järvenpää 2017. 

- Vauriokorjausten valvonta, kerrostalo Helsinki 2017. 

- Vauriokorjausten valvonta, rivitalo Helsinki 2017. 

 

4.11 Kiinteistöarviot (osakehuoneistot ja ok- talot) 

 

Työssä tutkitaan taloyhtiön korjaushistoria ja arvioidaan tulevat korjaustarpeet sekä 

tutkitaan yhtiön taloudellinen tila. Työ perustuu isännöitsijätodistukseen ja sen liitteisiin. 

 

Työssä arvioidaan ok-talon rakenteiden, LVI- ja sähköjärjestelmien nykykunto ja arvioi-

daan tulevat korjaustarpeet. Lisätyönä voidaan tehdä mittauksia ja lämpökamerakuva-

uksia.[1.] 
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Referenssit 

 

- Kokonaisvaltaisia kiinteistöarviointeja asiakkaille, jotka ovat ostamassa osake-

huoneistoa, Järvenpää 2017. 

 

5 Yleiset pätevyysvaatimukset rakennusalalla 

 

Pätevyys koostuu teoriapätevyydestä ja työkokemuksesta. Maankäyttö- ja rakennuslaki 

edellyttää, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä (tilaajalla/rakennuttajalla) on hank-

keen vaativuus huomioiden riittävät edellytykset hankkeen toteuttamiseen ja käytettä-

vissään pätevä henkilöstö. Rakennuslupaviranomaisten tehtävänä on varmistaa toimi-

joiden kelpoisuus ko. tehtävään, ts. että suunnittelijoilla, valvojilla ja työnjohtajilla on 

hankkeen laadun ja tehtävän vaativuuden edellyttämä pätevyys. 

 

5.1 Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset 

   

Suunnittelijoiden on oltava luonnollisia henkilöitä. 

Rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimuksena on: 

1) vaativassa suunnittelutehtävässä kyseiseen suunnittelutehtävään soveltuva, raken-

tamisen tai tekniikan alalla suoritettu korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-

asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto sekä vähintään neljän vuoden kokemus tavan-

omaisista suunnittelutehtävistä ja vähintään kahden vuoden kokemus avustamisesta 

vaativissa suunnittelutehtävissä; 

2) tavanomaisessa suunnittelutehtävässä kyseiseen suunnittelutehtävään soveltuva, 

rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu tutkinto, joka on vähintään aiemman tekni-

kon tai sitä vastaavan tutkinnon tasoinen, sekä vähintään kolmen vuoden kokemus 

avustamisesta vähintään tavanomaisissa suunnittelutehtävissä; 

3) vähäisessä suunnittelutehtävässä rakennuskohteen ja suunnittelutehtävän laatu ja 

laajuus huomioon ottaen riittävä osaaminen. 

Rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimuksena poikkeukselli-

sen vaativassa suunnittelutehtävässä on kyseiseen suunnittelutehtävään soveltuva, 

rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu ylempi korkeakoulututkinto sekä vähintään 

kuuden vuoden kokemus vaativista suunnittelutehtävistä. 
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Pääsuunnittelijan on täytettävä rakennus- tai erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimuk-

set vähintään samalta tasolta kuin kyseisen rakennushankkeen vaativimmassa suun-

nittelutehtävässä. Hänellä on lisäksi oltava asiantuntemus ja ammattitaito johtaa suun-

nitelmien yhteensovittamista. 

Pääosa 2 ja 3 momentissa edellytetystä kokemuksesta on oltava kyseisen suunnittelu-

alan suunnittelutehtävistä. Korjaus- tai muutostyön suunnittelijalla tulee olla kokemusta 

korjausten tai muutostöiden suunnittelutehtävistä.[2.] 

 

5.2 Työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan kelpoisuusvaatimukset 

 

Vastaavan työnjohtajan ja eritysalan työnjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on: 

1) vaativassa työnjohtotehtävässä kyseiseen tehtävään soveltuva, rakentamisen tai 

tekniikan alalla suoritettu korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tut-

kinto tai sitä vastaava tutkinto taikka aiempi teknikon tai sitä vastaava tutkinto; lisäksi 

hänellä tulee rakennuskohteen laatu ja tehtävän vaativuus huomioon ottaen olla riittävä 

kokemus ja perehtyneisyys kyseisen alan työnjohtotehtävissä; 

2) tavanomaisessa työnjohtotehtävässä kyseiseen tehtävään soveltuva, rakentamisen 

tai tekniikan alalla suoritettu ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi ammatillisen kor-

kea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto taikka aiempi teknikon tai sitä vastaava 

tutkinto taikka muuten osoitetut vastaavat tiedot; lisäksi hänellä tulee rakennuskohteen 

laatu ja tehtävän vaativuus huomioon ottaen olla riittävä kokemus rakennusalalla; 

3) vähäisessä työnjohtotehtävässä voi toimia henkilö, jolla ei ole edellä tarkoitettua 

tutkintoa, mutta jolla muutoin voidaan katsoa olevan tehtävään tarvittavat edellytykset. 

Poikkeuksellisen vaativassa työnjohtotehtävässä työnjohtajan kelpoisuusvaatimuksena 

on kyseiseen tehtävään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu korkea-

koulututkinto tai aiempi sitä vastaava tutkinto sekä lisäksi riittävä kokemus ja hyvä pe-

rehtyneisyys kyseisen alan vaativista työnjohtotehtävistä.[2.] 

 

5.3 Valvojalle asetetut vaatimukset 

 

Rakennustyön valvojalle ei ole asetettu pätevyysvaatimuksia lainsäädännöllisesti. Ra-

kennusalan eri järjestöt (RIL, RIA, RKL, SAFA, RAKLI) ovat vuonna 1989 allekirjoitta-

neet sopimuksen, jossa määritellään rakennustyön valvojan pätevyysvaatimukset.  
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Sopimuksen mukaan valvojat jaetaan pätevyytensä perusteella paikallisvalvojiin, ra-

kennusvalvojiin ja ylivalvojiin. Eri tasojen valvojille asetetaan erilaisia vaatimuksia kou-

lutuksen ja työkokemuksen suhteen. Valvojan pätevyyden toteaa Fise Oy, joka myös 

kokoaa pätevät valvojat ylläpitämäänsä ja kehittämäänsä kansalliseen pätevyysrekiste-

riin.[6.] 

 

6 Rakennusalan pätevyyksien toteaminen Suomessa 

 

Kun kyse on luvanvaraisesta rakentamisesta, niin kaupunkien rakennusvalvonnat päät-

tävät itsenäisesti, onko rakennushankkeeseen ryhtyvällä ja hänen organisaatiollaan 

riittävä pätevyys rakennushankkeen vaativuus huomioiden. 

 

Haastattelin puhelimitse Järvenpään rakennusvalvonnan rakennustarkastajaa Seppo 

Tolvasta koskien vaadittuja pätevyyksiä rakennushankkeiden osalta. Tolvasen mukaan 

esim. pientalotyömaan vastaavan työnjohtajan peruskoulutusvaatimus on vähintään 

rakennusmestarin koulutus ja työkokemusta työmaan työnjohtotehtävistä on oltava 

useampi vuosi.  

 

LVI-puolen vastaavien työnjohtajien osalta linja on sama; vaatimuksena pientalotyö-

maan KVV- ja IV-työnjohtajaksi on käytännössä vähintään LVI-teknikon tutkinto sekä 

useamman vuoden työkokemus. Tolvasen mukaan myös pitkän kokemuksen omaavia 

LVI-asentajia hyväksytään vastaaviksi työnjohtajiksi. 

 

Pientalotyömaan suunnittelijoilta vaaditaan myös vähintään teknikkotason peruskoulu-

tus sekä alan suunnittelukokemusta useamman vuoden ajalta. 

 

Haastattelun perusteella voi todeta sen, että ainakin Järvenpään rakennusvalvonta 

noudattaa tarkasti rakennusmääräyskokoelman osan A2 ohjeita. 
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7 RKM-tutkinnon perusteella saatava teoriapätevyys ja tarvittava työko-
kemus 

 

Tässä keskitytään pääsääntöisesti niihin teoriapätevyyksiin, jotka liittyvät palveluihin, 

joita olen suunnitellut yritykseni rakennusteknisiksi palveluiksi. Rakennusmestarin kou-

lutus antaa valmiudet moniin pätevyyksiin. Teoriaosaamisen lisäksi pätevyyteen tarvi-

taan riittävä työkokemus. Pätevyyden saamisen edellytyksenä on yleensä myös erilli-

nen pätevyyskoulutus. Fise Oy:n ja VTT:n kotisivuilla on määritelty pätevyyksiin tarvit-

tava teoriaosaaminen, vaadittava työkokemus sekä tarvittava pätevyyskoulutus. Yleen-

sä vaaditaan myös hyväksytty pätevyystentti, jotta pätevyys voidaan myöntää.[4;5.] 

 

7.1 Mittaustekniikka 

 

Rakennusmestari (AMK) -koulutus antaa teoriapätevyyden suorittaa sertifioidun lämpö-

kamerakuvaajan pätevyyden. Peruskoulutuksena edellytetään vähintään rakennusalan 

tai LVISA-alan peruskoulututkintoa ja vähintään kolmen vuoden työkokemusta raken-

nusalalta tai vähintään ammattikorkeakoulututkintoa tai vastaavaa aiempaa tutkintoa 

rakennusalalta. Pätevyyden myöntää VTT. 

 

Rakennusmestarikoulutuksen perusteella saadaan teoriapätevyys mm. seuraaville pä-

tevyyksille: 

- Rakenteiden kosteudenmittaajan pätevyys. Pätevyyden myöntää VTT 

- Rakennusten tiiveydenmittaajan pätevyys. Pätevyyden myöntää VTT 

 

7.2 Talonrakennus 

 

Rakennusmestari (AMK) -koulutus antaa teoriapätevyyden toimia talonrakennustyö-

maan vastaavana työnjohtajana. Työkokemukseksi vaaditaan maankäyttö- ja raken-

nuslain mukaan rakennuskohteen laatu ja tehtävän vaativuus huomioon ottaen riittävä 

kokemus rakennusalalta. Paikallinen rakennusvalvonta kaupunkikohtaisesti arvioi ja 

päättää, onko ilmoitetulla hakijalla riittävä pätevyys johtamaan ko. rakennushanketta. 
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7.3 Valvonta 

 

Rakennusmestari (AMK) -koulutus antaa teoriapätevyyden toimia talonrakennustyö-

maan valvojana. FISE:n myöntämiä pätevyyksiä on kaksi; rakennustyön valvoja (RAV) 

ja rakennustyön vanhempi valvoja (RAVS). Valvojien pätevyydet ovat alan tarvelähtöi-

siä pätevyyksiä. 

 

Tutkintona edellytetään sekä RAV- että RAVS-pätevyydessä rakennusalalla suoritettua 

vähintään rakennusmestari (AMK) -tasoista tutkintoa. Aiemman vastaavan tutkinnon 

tulee olla vähintään teknikon tutkinnon tasoinen. 

 

Rakennusmestarikoulutuksen perusteella saadaan teoriapätevyys mm. seuraaville pä-

tevyyksille: 

 

- Märkätilavalvojan pätevyys. Pätevyyden myöntää VTT 

 

8 Alan toimijat ja niiden palvelutarjonta 

 

Tässä kartoitetaan alan toimijat, jotka tarjoavat valmistavaa koulutusta pätevyystenttejä 

varten, järjestävät pätevyystenttejä ja myöntävät pätevyyksiä. 

 

8.1 Amiedu 

 

Amiedu www.amiedu.fi on ammatillinen aikuiskouluttaja, joka kouluttaa yksilöitä ja ke-

hittää työyhteisöjä. Amiedusta löytyy kattava valikoima erilaisia koulutuksia: perustut-

kinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto sekä sertifikaatti- ja lyhytkoulutus. 

Amiedu tarjoaa myös oppisopimuskoulutusta.[22.] 

 

8.2 FISE Oy 

 

9.12.2002 perustettu Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy 

www.fise.fi myöntää arviointilautakuntien esityksestä pätevyyksiä sekä ylläpitää puolu-

eetonta, luotettavaa ja julkista valtakunnallista rekisteriä päteviksi todetuista henkilöis-

tä. 

http://www.amiedu.fi/
http://www.fise.fi/


11 

 

  

 

Rakennuttajat, työnantajat, rakennushankkeeseen ryhtyvät ja rakennustarkastajat löy-

tävät pätevyysrekisteristä helposti päteviä alan ammattilaisia (rakennuttajia, suunnitteli-

joita, työnjohtajia, valvojia, jne.). Pätevyysvaatimusten täyttäminen ja pätevyysrekiste-

riin kuuluminen kannustaa myös rakennusalan ammattilaisia itsensä kehittämiseen. 

Päteväksi todettu henkilöstö vaikuttaa myös yrityksen laatuluokitukseen ja on siten 

myös yrityksen kilpailutekijä. 

 

Pätevyysjärjestelmät ovat määräyksiin (esim. Maankäyttö- ja rakennuslaki) sekä viran-

omaisohjeisiin (mm. ympäristöministeriön) perustuvia tai vapaaehtoisia. Pätevyysjärjes-

telmään kuuluvat pätevyysvaatimukset ovat pätevyyslautakunnan määrittelemiä ja FI-

SE Oy:n hallituksen vahvistamia. Sihteerijärjestöt vastaavat lautakuntien käytännön 

toiminnasta. 

 

FISE Oy:n perustajaosakkaat ovat rakennusalan järjestöt RIL, RIA, RKL, Rakennustar-

kastusyhdistys, RATEKO, BY, SGY, SuLVI, TRY, Insinööriliitto, Julkisivuyhdistys, 

SNIL, MTR, VVS, SAFA ja Puuinfo Oy. Toiminnassa on mukana myös muita järjestöjä, 

kuten RAKLI ja SPIY.[3.] 

 

8.3 FISE Oy:n sihteerijärjestöt ja pätevyyslautakunnat 

 

Fise Oy:n toimiessa nk. päätoimijana rakennus- ja kiinteistöalan pätevyyksiä myönnet-

täessä käytännön työ tehdään sen sihteerijärjestöissä, joissa pätevyys arvioidaan. 

 

Pätevyyksiä koskevissa asioissa pyydetään olemaan yhteydessä suoraan ko. pätevyyt-

tä hoitavaan sihteerijärjestöön. Kunkin sihteerijärjestön ylläpitämät pätevyyslautakun-

nat, niissä käsiteltävät pätevyydet sekä hakulomakkeiden toimitusosoitteet. 

 

Sihteerijärjestöt sekä niiden lautakunnat ovat; 

 

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry 

 

- Betonirakenteiden suunnittelijan pätevyyslautakunta 

- Kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyyslautakunta 

 

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry 
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- Tuotantojohdon pätevyyslautakunta 

- Betonirakenteiden työnjohtajan pätevyyslautakunta 

- Rakennustyön valvojan pätevyyslautakunta 

 

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA  

 

- Kaavan laatijan pätevyyslautakunta 

- Pääsuunnittelijan pätevyyslautakunta 

- Rakennussuunnittelijan pätevyyslautakunta 

 

Suomen LVI-liitto SuLVI ry 

 

- LVI-pätevyyslautakunta 

 

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 

 

- Puurakenteiden pätevyyslautakunta 

- Pohja- ja kalliorakenteiden pätevyyslautakunta 

- Rakennusfysiikan suunnittelijan pätevyyslautakunta 

- Paloturvallisuussuunnittelijan pätevyyslautakunta 

- Rakennuttajan pätevyyslautakunta 

 

Teräsrakenneyhdistys TRY ry 

 

- Teräsrakenteiden pätevyyslautakunta 

 

Suomen Betoniyhdistys BY ry 

 

- Betonirakenteiden korjaamisen pätevyyslautakunta 

- Betonilaborantin ja valmisbetonityönjohtajan pätevyyslautakunta 

- Betonielementtien asennustyönjohtajan pätevyyslautakunta 

- Betonijulkisivutyönjohtajan pätevyyslautakunta 

- Betonilattiatyönjohtajan pätevyyslautakunta 
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Kiinteistöalan Koulutussäätiö KIINKO 

 

- Asuntokaupan kuntotarkastajan (AKK) ja rakennuksen kuntoarvioijan 

(PKA) pätevyyslautakunta 

- Talotekniikan valvojan pätevyyslautakunta 

 

Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy 

 

- Rakennesuunnitelmien ulkopuolisen tarkastajan pätevyyslautakunta 

 

8.4 Kiinteistöalan koulutuskeskus (KIINKO) 

 

Kiinteistöalan koulutuskeskus KIINKO www.kiinko.fi on kaupallinen yritys, joka tarjoaa 

kiinteistöalan koulutusta ja erilaisia suoritettavia pätevyystutkintoja, joihin on tarjolla 

myös valmentavaa koulutusta. 

 

Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy ja Kiinteistöalan Koulutussäätiö tarjoavat lisä- ja täy-

dennyskoulutusta sekä ammattitutkintoja kiinteistöalan ammateissa toimiville ja alalle 

hakeutuville. Koulutuskeskus tarjoaa ajankohtaiskoulutuspalveluja ja Koulutussäätiö 

järjestää tutkinto- ja pätevöittämistavoitteista koulutusta alan ammattilaisille. Kiinteistö-

alan Koulutussäätiö järjestää ylläpitämässään oppilaitoksessa pitkäkestoisia koulutuk-

sia, tutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja kattavasti kiinteistöalan osa-alueilla. 

 

Koulutustoiminta on pääosin aikuisten ammatillista lisäkoulutusta johtotehtävistä suori-

tustason tehtäviin. Opintomoduuleja järjestetään myös muille aikuis- ja nuorisopuolen 

julkisille ja yksityisille oppilaitoksille, ammattikorkeakouluille, korkeakouluille ja yliopis-

toille. Päätoimialansa lisäksi oppilaitos tarjoaa myös konsultointipalveluja ja muuta 

alaan liittyvää yrityskoulutusta sekä harjoittaa alan tutkimus- ja kustannustoimin-

taa.[22.] 

 

 

 

http://www.kiinko.fi/
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8.5 Rakennusteollisuuden koulutuskeskus (RATEKO) 

 

Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO www.rateko.fi tarjoaa rakennus-

alan aikuisopiskelijoille ajankohtaisia teemakoulutuksia, henkilösertifiointeihin ja 

pätevöitymisiin valmentavaa ja ammatillisiin tutkintoihin valmistavaa koulutus-

ta.[19.]  

 

8.6 TTS Työtehoseura 

 

TTS Työtehoseura www.tts.fi tarjoaa rakennus- ja kiinteistöalan valmentavaa 

koulutusta henkilösertifiointia varten sekä erilaista rakennusalan korttikoulutus-

ta.[18.] 

 

8.7 Ammattikorkeakoulujen tarjoamat palvelut 

 

Ammattikorkeakoulut, kuten esim. Metropolia www.metropolia.fi tarjoaa täydennyskou-

lutusta ulkopuolisille, joita ovat esim. alan yritykset. Nämä koulutukset ovat maksullisia. 

 

 Metropolian rakennusalan palveluvalikoimaan kuuluvat rakennusten lämpökuvaus 

sekä rakennusten tiiveysmittaus [20;21]. 

 

Ammattikorkeakoulut tarjoavat valmentavaa koulutusta, jota vaaditaan henkilösertifi-

oinnin saamiseksi. (esim. VTT-henkilösertifioinnit). 

 

Ammattikorkeakoulut tarjoavat myös YAMK- tasoista koulutusta. Näihin koulutuksiin on 

normaali hakuprosessi ja yleensä vaaditaan myös tietty määrä työkokoemusta. 

 

Kiinnostavimmalta ja todennäköisesti hyödylliseltä omaa yritystäni ajatellen olisi suorit-

taa korjausrakentamisen YAMK- tutkinto, joka on suoritemäärältään 60 opintopistettä ja 

josta harjoitustyön osuus on 30 opintopistettä. 

 

8.8 Teknologian tutkimuskeskus (VTT) 

 

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen VTT:n tytäryhtiö VTT Expert Services Oy 

www.vttexpertservices.fi tarjoaa rakennustuotteiden tuotesertifioinnin lisäksi rakennus-

http://www.rateko.fi/
http://www.tts.fi/
http://www.metropolia.fi/
http://www.vttexpertservices.fi/
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alan henkilösertifiointia. VTT Expert Services pitää rekisteriä myöntämistään henki-

lösertifikaateista.[23.] 

 

9 Haettavat pätevyydet yritykseni näkökulmasta 

 

Tässä kartoitetaan, mitä kiinnostavia pätevyystutkintoja on tarjolla ja mitkä tahot niitä 

tarjoavat. Tässä keskitytään niihin pätevyyksiin, jotka voisivat olla hyödyllisiä yrityksel-

leni esim. markkinointia ja palveluiden tuotteistamista ajatellen. Yleisesti ottaen voidaan 

todeta, että sertifikaatit ja pätevyydet ovat yrityksen asiakkaiden näkökulmasta todiste 

yrityksen kyvystä saada työ tehdyksi laadukkaasti ja vaatimusten mukaisesti. 

 

9.1 Fise Oy 

 

9.1.1 Asuntokaupan kuntotarkastaja (AKK) 

 

Asuntokaupan kuntotarkastaja (AKK) on alan tarvelähtöinen pätevyys.  

 

Asuntokaupan yhteydessä tehtävän aistienvaraisen ja rakennetta rikkomattoman kun-

totarkastuksen tavoitteena on tuottaa puolueetonta tietoa asuntokaupan osapuolille 

rakennuksen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista, vaurio-, käyttöturvalli-

suus- ja terveysriskeistä sekä toimenpide-ehdotuksista. Pätevöitynyt asuntokaupan 

kuntotarkastaja noudattaa tarkastuksessaan suoritusohjetta LVI 01-10414 (2007) tai 

KH 90- 00394 (2007). 

 

Peruskoulutus 

 

Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta sekä pätevyyskoulutuksesta ja pätevyystentistä. 

Tutkintona edellytetään kyseiseen tehtävään soveltuvaa rakentamisen alalla suoritettua 

tutkintoa, joka on vähintään rakennusmestari (AMK) tai vastaava aiempi, vähintään 

teknikon tutkinto. Pätevyyskoulutuksena edellytetään FISE:n hyväksymää asuntokau-

pan kuntotarkastajan koulutusta. 

 

Hakijalta edellytetään FISE:n AKK-pätevyystentin suorittamista ennen pätevyyden ha-

kua. Uutta pätevyyttä haettaessa tenttisuoritus ei saa olla 5 vuotta vanhempi. 
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Asuntokaupan kuntotarkastajalta edellytetään vähintään 5 vuoden monipuolista työko-

kemusta talonrakennus- ja kiinteistöalalta. Kokemuksen tulee sisältää arviointi- ja tar-

kastustehtäviä tai avustamista tutkimustehtävissä. 

 

Työkokemus 

 

Asuntokaupan kuntotarkastajalta edellytetään vähintään 5 vuoden monipuolista työko-

kemusta talonrakennus- ja kiinteistöalalta. Kokemuksen tulee sisältää arviointi- ja tar-

kastustehtäviä tai avustamista tutkimustehtävissä. 

 

Työnäytteet 

 

Pätevyyskoulutuksen jälkeen henkilön tulee laatia 3 kappaletta näyttötöitä sekä saada 

niille hyväksyntä erilliseltä näyttötöiden tarkastustyöryhmältä ennen pätevyyden hake-

mista. Näyttötyöt ovat asuntokaupan kuntotarkastusraportteja todellisista kohteista. 

Tarkastustyöryhmälle varataan tarkastusaikaa n. kolme kuukautta ennen pätevyyslau-

takunnan kokousta.[7.] 

 

Valmentava koulutus ja pätevyystentti 

 

Asuntokaupan kuntotarkastajan (AKK) valmentavaa koulutusta järjestää Helsingin 

Malmilla toimiva Kiinteistöalan Koulutuskeskus KIINKO, joka järjestää myös tutkinnon 

pätevyystentin. 

 

9.1.2 Rakennuksen kuntotarkastaja (PKA) 

 

Rakennuksen kuntoarvioija (PKA) on alan tarvelähtöinen pätevyys. 

Kuntoarvion tavoitteena on edistää kiinteistön kunnossapitoa ja oikein ajoitettuja ja to-

teutettuja korjaustoimenpiteitä. Aluerakenteet, rakennustekniikan ja tilat arvioi raken-

nustekninen asiantuntija. Talotekniikan asiantuntija arvioi kiinteistön LVIS-järjestelmät. 

Kuntoarvioraporttiin sisältyy pitkän aikavälin kunnossapitoehdotus, PTS-ehdotus. Siinä 

esitetään korjaus- ja kunnossapitotoimenpiteiden kustannusennusteet kuntoarvion laa-

dintahetken kustannustasossa ja ehdotus toteutusaikatauluksi. 
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Kuntoarvioraportilla annetaan kokonaiskuva asunto-osakeyhtiön vastuulla olevista ra-

kenneosista ja arvio merkittävimmistä korjaustarpeista ja tarvittavista lisätutkimuksista. 

Pätevöitynyt rakennuksen kuntoarvioija noudattaa soveltuvaa, esim. KH 90-00535 

(2013). 

 

Peruskoulutus 

 

Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta sekä pätevyyskoulutuksesta ja pätevyystentistä. 

Tutkintona edellytetään kyseiseen tehtävään soveltuvaa rakennus-, LVI- tai kiinteistö-

alalla suoritettua tutkintoa, joka on vähintään rakennusmestari (AMK) tai vastaava ai-

empi, vähintään teknikon tutkinto. 

 

Pätevyyskoulutuksena edellytetään FISE:n hyväksymää rakennuksen kuntoarvioijan 

koulutusta. 

 

Hakijalta edellytetään FISE:n PKA-pätevyystentin suorittamista ennen pätevyyden ha-

kua. Uutta pätevyyttä haettaessa tenttisuoritus ei saa olla 5 vuotta vanhempi. 

 

Linkit FISE:n hyväksymiin pätevyyskoulutuksiin ja pätevyyslautakunnan järjestämään 

pätevyystenttiin löytyy kohdasta pätevyyskoulutus ja -tentit. 

 

Työkokemus 

 

Rakennuksen kuntoarvioijalta edellytetään vähintään 5 vuoden monipuolista työkoke-

musta kiinteistö- ja rakennusalalta. 

 

Työnäytteet 

 

Pätevyyskoulutuksen jälkeen henkilön tulee laatia harjoitustyö sekä saada sille hyväk-

syntä erilliseltä näyttötöiden tarkastustyöryhmältä ennen pätevyyden hakemista. Harjoi-

tustyö on normaali kuntoarvio todellisesta kohteesta. Tarkastustyöryhmälle varataan 

tarkastusaikaa n. kolme kuukautta ennen pätevyyslautakunnan kokousta.[8.] 

 

 

 

http://fise.fi/patevyyspalvelu/koulutus-ja-tentit/
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Valmentava koulutus ja pätevyystentti 

 

Rakennuksen kuntotarkastajan (PKA) valmentavaa koulutusta järjestää Helsingin Mal-

milla toimiva Kiinteistöalan Koulutuskeskus KIINKO, joka järjestää myös tutkinnon pä-

tevyystentin. 

 

9.1.3 Vastaava työnjohtaja 

 

Vastaavan työnjohtajan pätevyys perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä sitä 

täydentävään Ympäristöministeriön ohjeeseen (Ympäristöministeriön ohje rakentami-

sen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta 

YM4/601/2015). Lain 122 §:n mukaan rakennuslupaa edellyttävässä rakennustyössä 

on oltava rakennustyötä johtava vastaava työnjohtaja. Myös toimenpidelupaa edellyttä-

vässä työssä on oltava vastaava työnjohtaja, kun se on kohteen käytön aikaiseen tur-

vallisuuteen tai terveellisyyteen liittyvien syiden taikka maiseman ja ympäristönäkökoh-

tien vuoksi välttämätöntä. 

 

Vastaavan työnjohtajan pätevyysvaatimusten laadinnassa on huomioitu pääkaupunki-

seudun rakennusvalvontojen tulkintaohje 17–12201 (www.pksrava.fi). 

 

Vastaavan työnjohtajan pätevyyttä voi hakea erikseen uudisrakentamisessa (U) ja kor-

jaus- ja muutostyössä (K). 

 

Peruskoulutus 

 

Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta ja opinnoista sekä vastaavan työnjohtajan päte-

vyyskoulutuksesta. Vaadittava tutkinto on maankäyttö ja rakennuslain 122 c §:n Työn-

johtajan ja erityisalan työnjohtajan kelpoisuusvaatimukset mukainen. Opintovaatimuk-

set ovat Ympäristöministeriön ohjeen YM4/601/2015 ja FISE:n siihen tekemien lisä-

määritysten mukaisia. Opinnot voivat sisältää sekä tutkinnossa että sitä täydentävissä 

koulutuksissa suoritettuja opintoja. Tutkinto- ja opintovaatimukset on esitetty taulukos-

sa 1. (liite 1). 

 

 Nykytrendi on se, että kaupunkien ja kuntien rakennusvalvonnat kiinnittävät entistä 

enemmän huomiota siihen, mitä opintopisteet pitävät sisällään. Toisin sanoen; opinto-

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132
http://www.ym.fi/Rakentamismaarayskokoelma
http://www.ym.fi/Rakentamismaarayskokoelma
http://www.ym.fi/Rakentamismaarayskokoelma
http://www.pksrava.fi/asp2/default.aspx
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jen on oltava soveltuvia vaativuusluokittain haettaessa vastaavan työnjohtajan hyväk-

syntää rakennusvalvonnalta. 

 

Vaativan ja poikkeuksellisen vaativan luokan Korjaus- ja muutostyön (K) pätevyydessä 

edellytetään, että on suorittanut opintoja myös korjausrakentamisesta. 

 

Tutkinnon lopputyö voidaan osittain sisällyttää vaadittuihin opintoihin edellyttäen, että 

hakija osoittaa sen liittyvän olennaisesti haettuun pätevyyteen ja että se on vahvistanut 

hakijan osaamista esitetyistä aihealueista. Korkeintaan 30 % lopputyön opintopisteistä 

voidaan hyväksyä osaksi opintoja. Myös yli 10 vuoden työnjohtokokemuksella voidaan 

osittain (korkeintaan 20 %) korvata opintoja. Yllä esitetty opintojen kokonaismäärä tu-

lee kuitenkin olla suoritettuna opintopisteinä. 

 

Ns. AHOT- menettely eli aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnusta-

minen on koulutusjärjestelmän piirissä toteutettavaa toimintaa. Halutessaan hakija voi 

kääntyä esim. pätevyyksiin valmentavien koulutusten järjestäjien puoleen. Pätevyyslau-

takunta ei tee AHOT- menettelyä, vaan hakemuksessa esitettyjen opintojen tulee olla 

koulutusorganisaatioiden todentamia. 

 

Hakijalta edellytetään FISE:n hyväksymää vastaavan työnjohtajan pätevyyskoulutusta. 

Koulutus on esitetty vaativuusluokittain taulukossa 2. 

 

 

Taulukko 2. Vastaavan työnjohtajan pätevyyskoulutuksen vaativuusluokat 

LUOKKA KURSSI VAIHTOEHTOINEN SUORI-
TUS 

Tavanomainen Tavanomaisen vaativuus-
luokan vastaavan työnjoh-
tajan kurssi. 

Aikaisempi pientalotyömaan vastaa-
van työnjohtajan kurssi. 

Vaativa Vaativan vaativuusluokan 
vastaavan työnjohtajan 
kurssi. 

Aikaisempi A-vaativuusluokan kurssi. 

 Rakennustuotannon ammattitutkinto 
(RAT) tai erikoisammattitutkinto 
(RET). 

Poikkeuksellisen 
vaativa 

Poikkeuksellisen vaativan 
vaativuusluokan vastaavan 
työnjohtajan kurssi. 

  

Aikaisempi AA-vaativuusluokan kurs-
si. 

 Rakennusalan työmaapäällikön eri-
koisammattitutkinto (RET). 
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Työkokemus 

 

Vastaavan työnjohtajan pätevöitymiseen vaadittava työkokemus vastaa maankäyttö- ja 

rakennuslain 122 c §:ssä Työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan kelpoisuusvaatimuk-

set esitettyjä työkokemusvaatimuksia. Työnjohtokokemuksen arvioinnin lähtökohtana 

on Ympäristöministeriön ohje YM4/601/2015. Työkokemusvaatimuksen täyttymistä 

arvioitaessa otetaan huomioon kokemuksen vaativuus, monipuolisuus ja työsaavutuk-

set. Kuten jo todettiin rakennusvalvontaviranomaisten nykyvaatimuksista koulutuksen 

osalta, rakennusvalvonnat kiinnittävät nykyisin enemmän huomiota myös työkokemuk-

sen sisältöön. Toisin sanoen; työkokemuksen on oltava soveltuvaa vaativuusluokittain 

haettaessa vastaavan työnjohtajan hyväksyntää rakennusvalvonnalta. Työkokemus on 

esitetty vaativuusluokittain taulukossa 3 (liite 2). 

 

 

Tavanomaisessa ja Vaativassa luokassa työkokemuksesta vähintään 2/3 tulee olla 

kertynyt tutkinnon suorittamisen jälkeen. Opiskelun aikaisesta työkokemuksesta hyväk-

sytään vain se osuus, joka on syntynyt vaaditun opintopistemäärän täyttymisen jälkeen 

ja joka voidaan laskea työnjohtotyöksi. Poikkeuksellisen vaativassa luokassa kokemus 

tulee olla kokonaisuudessaan sen tutkinnon suorittamisen jälkeistä, joka on vaadittu ko. 

työtehtävään. 

 

Pätevyyden hakeminen siirtymäsäännöksen perusteella 

 

Laki maankäyttö ja rakennuslain muuttamisesta 41/2014 sisältää siirtymäsäännöksen, 

jonka mukaan kelpoisuusvaatimukset täyttävänä työnjohtajana pidetään myös henki-

löä, joka on ennen lain voimaantuloa (1.9.2014) rakennusvalvontaviranomaisen vas-

taaviin erittäin vaativiin työnjohtotehtäviin hyväksymä ja jolla voidaan näin katsoa ole-

van poikkeuksellisen vaativan työnjohtotehtävän vaatimat edellytykset. 

 

Haettaessa pätevyyttä siirtymäsäännökseen perustuen, hakijalle todetaan yleispäte-

vyys siinä luokassa, jossa uuden lain mukaiset tutkinto- ja koulutusvaatimukset täytty-

vät. Poikkeuksellisen vaativan luokan pätevyys rajataan koskemaan vastaavia työnjoh-

totehtäviä, jotka ovat olleet pätevyyden toteamisen perustana. 
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Kokemuksen osalta hakijan tulee täyttää kohdassa TYÖKOKEMUS esitetyt Poikkeuk-

sellisen vaativan luokan vaatimukset [9]. 

 

Valmentava koulutus ja pätevyystentti 

 

RATEKO järjestää vastaavan työnjohtajan valmentavaa koulutusta (Rakennusalan 

työmaapäällikön erikoisammattitutkinto RET). RKL järjestää vastaavan työnjohtajan 

koulutusta, joka ei sovellu valmentavaksi koulutukseksi. 

 

9.1.4 Kosteusvaurion kuntotutkija 

 

Kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyys on lain edellyttämä. Pätevyysvaatimukset pe-

rustuvat sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen asunnon ja muun oleskelutilan ter-

veydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 

545/2015 (ns. asumisterveysasetus). 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on nimennyt 15.6.2015 FISE Oy:n terveydensuojelulain 

49 d §:n mukaiseksi kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyyden toteajaksi ja asiantuntija-

rekisterin ylläpitäjäksi. Viranomaisten apuna toimivilla ulkopuolisilla asiantuntijoilla tulee 

olla voimassaoleva pätevyys, jonka tiedot löytyvät julkisesta rekisteristä. Asumisterve-

ysasetuksen mukaisia ulkopuolisia asiantuntijoita ovat rakennusterveysasiantuntija, 

sisäilma-asiantuntija ja kosteusvaurion kuntotutkija. Lisätietoja rakennusterveysasian-

tuntijoista ja sisäilma-asiantuntijoista saa VTT Expert Services Oy:ltä. 

 

Valviran laatima ja ylläpitämä ajantasainen asumisterveysasetuksen soveltamisohje 

löytyy Valviran verkkosivuilta (www.valvira.fi). 

 

Peruskoulutus 

 

Koulutusvaatimus koostuu tutkinto- ja pätevyyskoulutusvaatimuksesta. 

 

Tutkinnon tulee olla talonrakentamisen alalla suoritettu 

- korkeakoulututkinto tai 

- aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto 

tai 

- aiempi teknikon tai sitä vastaava tutkinto. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150545
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150545
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150545
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940763
http://www.valvira.fi/ymparistoterveys/terveydensuojelu/asumisterveys
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Pätevyyskoulutuksena edellytetään FISE:n hyväksymän kosteusvaurion kuntotutkijan 

pätevyyteen valmentavan koulutuksen suorittamista. Pätevyys on haettava 5 vuoden 

sisällä tämän koulutuksen suorittamisesta. 

 

Työkokemus 

 

Hakijalta edellytetään vähintään 3 vuoden työkokemusta rakennuksen kuntoon ja ter-

veyshaittoihin liittyvissä tutkimustehtävissä. Tehtävät voivat sisältää rakennusfysiik-

kaan, sisäympäristön epäpuhtauksiin tai ilmanvaihtoon liittyvien mittauksien ja näyt-

teenottojen tekemistä, avustamista kosteusvaurion kuntotutkimuksissa ja raporttien 

laadinnassa. Kokemuksen pitää olla monipuolista kattaen kosteusvaurion kuntotutkijan 

eri aihe- ja osa-alueet.[10.] 

 

Valmentava koulutus ja pätevyystentti 

 

Kosteusvaurion kuntotutkijan valmistavaa koulutusta tarjoavat RATEKO, Hämeen Am-

mattikorkeakoulu HAMK, Savonia AMK sekä Metropolia AMK. 

 

9.1.5 Talonrakennustyön valvoja (RAV ja RAVS) 

 

Talonrakennustyön valvoja (RAV ja RAVS) on alan tarvelähtöinen pätevyys. Valvojan 

tehtävänä on valvoa tilaajan kanssa sopimuksessa määritetyt työvaiheet tilaajan edun 

varmistamiseksi. 

 

Valvojan pätevyys on rakennettu maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä sitä täydentäväs-

sä Ympäristöministeriön ohjeessa (Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohto-

tehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta YM4/601/2015) työnjohtajil-

le esitettyjen periaatteiden pohjalta. Vaikka valvoja ei ole laissa esitetty toimija, päte-

vyys on tarpeellinen osaamisen ja jatkuvan kehittymisen osoitus. 

 

 

 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132
http://www.ym.fi/fi-fi/maankaytto_ja_rakentaminen/lainsaadanto_ja_ohjeet/rakentamismaarayskokoelma
http://www.ym.fi/fi-fi/maankaytto_ja_rakentaminen/lainsaadanto_ja_ohjeet/rakentamismaarayskokoelma
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Peruskoulutus 

 

Tutkintona edellytetään sekä RAV- että RAVS- pätevyydessä rakennusalalla suoritet-

tua vähintään rakennusmestari (AMK) tasoista tutkintoa. Aiemman vastaavan tutkinnon 

tulee olla vähintään teknikon tutkinnon tasoinen. 

 

Taulukko 4. Opintovaatimukset pätevyysluokittain 

LUOKKA OPINNOT 

RAV Rakentamista ja kantavia rakenteita 
sekä niiden lujuutta käsittelevät opin-
tosuoritukset, joiden yhteismäärä on 
vähintään 50 op sisältäen: 

 rakenteiden mekaniikkaa 
(väh. 4 op) 

 rakennusfysiikkaa (väh. 3 op) 
 betoni-, puu-, teräs- ja pohja-

rakentamista sekä betonitek-
nologiaa 

 rakentamisen työmaa- ja tuo-
tantotekniikkaa, projektinhal-
lintaa ja -johtamista, aikatau-
lusuunnittelua sekä hanketa-
loutta (väh. 25 op) 

RAVS Rakentamista ja kantavia rakenteita 
sekä niiden lujuutta käsittelevät opin-
tosuoritukset, joiden yhteismäärä on 
vähintään 60 op sisältäen: 

 rakenteiden mekaniikkaa 
(väh. 7 op) 

 rakennusfysiikkaa (väh. 3 op) 
 betoni-, puu-, teräs- ja pohja-

rakentamista sekä betonitek-
nologiaa 

 rakentamisen työmaa- ja tuo-
tantotekniikkaa, projektinhal-
lintaa ja -johtamista, aikatau-
lusuunnittelua sekä hanketa-
loutta (väh. 30 op) 

 

Edellä mainitut opinnot voivat sisältää sekä tutkinnossa että sitä täydentävissä koulu-

tuksissa suoritettuja opintoja. Tutkinnon lopputyö voidaan osittain sisällyttää vaadittui-
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hin opintoihin edellyttäen, että hakija osoittaa sen liittyvän olennaisesti haettuun päte-

vyyteen ja että se on vahvistanut hakijan osaamista esitetyistä aihealueista. Korkein-

taan 30 % lopputyön opintopisteistä voidaan hyväksyä osaksi opintoja. Myös yli 10 

vuoden työnjohtokokemuksella voidaan osittain (korkeintaan 20 %) korvata opintoja. 

Yllä esitetty opintojen kokonaismäärä tulee kuitenkin olla suoritettuna opintopisteinä. 

 

Työkokemus 

 

Pätevyyteen vaadittava tutkinnon suorittamisen jälkeinen työkokemus on esitetty taulu-

kossa 5. 

 

Taulukko 5. Työkokemusvaatimukset pätevyysluokittain 

LUOKKA TYÖKOKEMUS 

RAV Vähintään 6 vuotta rakennustyö-
maan työnjohto- ja valvontatehtäviä, 
josta 4 vuotta tulee olla valvontateh-
täviä (valvontatehtävistä 2 vuotta 
voidaan korvata vastaavan työnjoh-
tajan tehtävillä). Suunnittelusta ja 
projektinjohdollisista tehtävistä ote-
taan huomioon puolet, mutta kor-
keintaan 2 vuotta rinnastaen ne 
työnjohtotehtäviin. Työnjohtokoke-
muksesta vähintään puolet tulee olla 
vähintään vaativan vaativuusluokan 
tehtävistä. 

RAVS RAV- pätevyyden omaavalta edelly-
tetään valvojan tehtäviä 

·      vähintään 5 vuotta vaativassa 
vaativuusluokassa tai 

·         7 vuotta, josta 3 vuotta vaati-
vassa ja 4 vuotta tavanomaisessa 
(alemmassa) vaativuusluokassa. 

Ilman RAV- pätevyyttä haettaessa 
edellytetään kokemusta vaativan 
luokan työtehtävissä vähintään 12 
vuotta, josta valvojana tulee olla 7 
vuotta ja vastaavana työnjohtajana 
1-2 vuotta. 
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Valmentava koulutus  

 

Pätevyyskoulutuksena edellytetään FISE:n hyväksymän valvojan pätevyyteen valmen-

tavan RAV- tai RAVS-koulutuksen suorittamista.[25] 

 

Näitä valmentavia koulutuksia tarjoaa ainakin RIL ja RKL. 

 

9.2 Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) 

 

9.2.1 Märkätilavalvoja 

 

Peruskoulutus 

 

Märkätilatöiden valvojalta edellytetään rakennusteknistä peruskoulutusta sekä raken-

teiden, rakennusmateriaalien ja rakennusfysiikan riittävää tuntemusta. Hänellä on olta-

va vähintään rakennusalan teknikon, insinöörin tai diplomi-insinöörin tutkinto. Jos haki-

jan suoritettu tutkinto ei ole riittävä, edellytetään seuraavaa: 

 

- 10 vuoden kokemusta rakennusalalta, josta märkätilaan liittyvää työ-

kokemusta vähintään 5 viime vuoden ajalta 

- Työnjohto- tai yrittäjäkokemusta, minkä voi todistaa esim. työtodis-

tuksilla tai vastaavalla 

- Todistus märkätilatöiden valvojan lisäkoulutuspäivästä, jossa on käy-

ty läpi rakennustekniikan perusteita (kantavuus, palo, lämmön- ja ää-

neneristys ja LVIS) märkätiloihin painotettuna. 

 

 

Työkokemus 

 

Henkilösertifioidulta märkätilatöiden valvojalta edellytetään märkätilarakentamiseen 

liittyvää työkokemusta vähintään kolmen vuoden ajalta, esimerkiksi märkätilatöiden 

valvonta sekä märkätilojen suunnittelu, rakentaminen ja kuntotutkimus. 
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Valmentava koulutus ja pätevyystentti 

 

Märkätilatöiden valvojan henkilösertifikaatin myöntämiseksi vaadittava osaaminen osoi-

tetaan valmentavalla koulutuksella, kirjallisella kokeella ja näytöllä. Valmentavaan kou-

lutukseen osallistuminen on pakollista. Sekä kirjallinen koe, että näyttö on suoritettava 

hyväksytysti. 

 

Märkätilatöiden valvojille suunnattua henkilösertifiointikoulutusta järjestävät ainoastaan 

VTT:n hyväksymät oppilaitokset. Märkätilavalvojien henkilösertifiointikoulutusta järjes-

tävät Rateko, Amiedu ja TTS Työtehoseura.  Muiden tahojen järjestämää koulutusta ei 

hyväksytä henkilösertifiointiin johtavaksi koulutukseksi. 

 

Vain VTT:n hyväksymät oppilaitokset voivat käyttää markkinoinnissaan VTT:n nimeä ja 

henkilösertifikaattimerkkiä [11]. 

 

9.2.2 Rakennusten lämpökuvaaja 

 

Peruskoulutus 

 

Peruskoulutuksena edellytetään vähintään rakennusalan tai LVISA-alan peruskoulutut-

kintoa ja vähintään kolmen vuoden työkokemusta rakennusalalta tai vähintään ammat-

tikorkeakoulututkintoa tai vastaavaa aiempaa tutkintoa rakennusalalta. 

 

Työkokemus 

 

Rakennuksen lämpökuvaajalta edellytetään aikaisempaa perehtyneisyyttä lämpöku-

vaustekniikkaan, joko kansainvälinen Level-1 tason koulutus tai muu aikaisempi koulu-

tus vähintään kolmen päivän mittainen koulutus lämpökuvaustekniikkaan. 

 

 

Valmentava koulutus ja pätevyystentti 

 

Rakennusten lämpökuvaajalle suunnattua henkilösertifiointikoulutusta järjestävät VTT:n 

hyväksymät oppilaitokset Rateko ja TTS Työtehoseura. 
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Rakennusten lämpökuvaajan henkilösertifikaatin myöntämiseksi vaadittava osaaminen 

osoitetaan henkilösertifiointikoulutuksella, kirjallisella kokeella ja näytöllä. Henkilöserti-

fiointikoulutukseen osallistuminen on pakollista. Sekä kirjallinen koe, että näyttö on 

suoritettava hyväksytysti.[12.] 

 

9.2.3 Rakennusterveysasiantuntija 

 

Peruskoulutus 

 

Rakennusterveysasiantuntijalta edellytetään rakentamisen (talonrakennus- tai LVI-ala) 

alalla suoritettua korkeakoulututkintoa, aiempaa ammatillista korkea-asteen tutkintoa 

tai sitä vastaava tutkintoa taikka aiempaa teknikon tai sitä vastaavaa tutkintoa tai luon-

nontieteiden, ympäristötieteiden ja ympäristöterveyden alalla suoritettua ylempää tai 

alempaa korkeakoulututkintoa, aiempaa ammatillista korkeakoulututkintoa tai sitä vas-

taavaa tutkintoa tai aiempaa teknikon tai sitä vastaavan tutkintoa. 

 

Työkokemus 

 

Henkilösertifioidulta rakennusterveysasiantuntijalta edellytetään vähintään kolmen (3) 

vuoden työkokemusta rakennusten kuntoon ja terveyshaittoihin liittyvistä tutkimusteh-

tävistä. 

 

Työkokemus osoitetaan tarvittaessa työtodistuksilla ja CV:llä.  

 

Valmentava koulutus  

 

Rakennusterveysasiantuntijan koulutus on kokonaislaajuudeltaan 45 op. Koulutus 

koostuu A, B ja C-osioista sekä opinnäytetyöstä.  

 

- Osio A = Sisäilman epäpuhtaudet, terveysvaikutukset, tutkiminen ja 

torjunta. Vähintään 13 op. 

- Osio B = Rakennusfysiikka, fysikaaliset olosuhteet, kuntotutkimus-

menetelmät, rakenne- ja tuotantotekniikka ja juridiikka. Vähintään 14 

op. 

- Osio C = Ilmanvaihto ja ilmastointitekniikka. Vähintään 3 op. 
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Yllä mainittujen koulutusosioiden lisäksi rakennusterveysasiantuntijan tulee tehdä vä-

hintään 15 op:n laajuinen opinnäytetyö, jolla osoitetaan eri osa-alueiden merkityksen 

ymmärtäminen. 

 

Rakennusterveysasiantuntijan A-, B- ja C-koulutusosioiden sisältö on kuvattu Asumis-

terveysasetuksen soveltamisohjeet. Osa V. Valvira 2016. 

 

 

Taulukko 4. Rakennusterveysasiantuntijan valmentavaa koulutusta antavat op-
pilaitokset  [13] 

 

Oppilaitos 

                                                                                           

    

Osio A  

  

Osio B   

  

Osio C   

  Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut X X X 

  Itä- Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate X X X 

  Lapin ammattikorkeakoulu X         X       X 

  Metropolia ammattikorkeakoulu X X X 

  RATEKO X X X 

  Satakunnan ammattikorkeakoulu 
 

X X 

  Savonia- ammattikorkeakoulu   X X 

  Turun ammattikorkeakoulu  X X 

 

9.2.4 Sisäilma-asiantuntija 

 

Peruskoulutus 

 

Sisäilma-asiantuntijalta edellytetään luonnontieteiden, ympäristötieteiden ja ympäristö-

terveyden alalla suoritettua ylempää tai alempaa korkeakoulututkintoa, aiempaa am-

matillista korkea-asteen tutkintoa tai sitä vastaava tutkintoa taikka aiempaa teknikon tai 

sitä vastaavan tutkintoa. 

 

http://www.samk.fi/
http://portal.savonia.fi/amk/
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Työkokemus 

 

Henkilösertifioidulta sisäilma-asiantuntijalta edellytetään vähintään kolmen (3) vuoden 

työkokemusta rakennusten kuntoon ja terveyshaittoihin liittyvistä tutkimustehtävistä. 

Työkokemus osoitetaan tarvittaessa työtodistuksilla ja CV:llä. 

 

Valmentava koulutus  

 

Sisäilma-asiantuntijan koulutus on kokonaislaajuudeltaan vähintään 25 op. Koulutus 

koostuu A, B ja C-osioista. 

- Osio A = Sisäilman epäpuhtaudet, terveysvaikutukset, tutkiminen ja 

torjunta. Vähintään 13 op. 

- Osio B = Rakennusfysiikka, fysikaaliset olosuhteet, kuntotutkimus-

menetelmät, rakenne- ja tuotantotekniikka ja juridiikka. Vähintään 9 

op. 

- Osio C = Ilmanvaihto ja ilmastointitekniikka. Vähintään 3 op. 

 

Sisäilma-asiantuntijan A-, B- ja C-koulutusosioiden sisältö on kuvattu Asumisterveys-

asetuksen soveltamisohjeet. Osa V. Valvira 2016. 

 

Taulukko 5. Sisäilma-asiantuntijan valmentavaa koulutusta antavat oppilaitokset [14] 

 

Oppilaitos 

                                                                                           

    

Osio A  

  

Osio B   

  

Osio C   

  Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut X X X 

  Itä- Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate X X X 

  Lapin ammattikorkeakoulu X         X       X 

  Metropolia ammattikorkeakoulu X X X 

  RATEKO X X X 

  Savonia-ammattikorkeakoulu 
 

X X 

  Satakunnan ammattikorkeakoulu  X X 

  Turun ammattikorkeakoulu  X X 
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9.2.5 Rakenteiden kosteuden mittaaja 

 

Peruskoulutus 

 

Henkilösertifioidulta rakenteiden kosteuden mittaajalta edellytetään rakennusteknistä 

osaamista, rakenteiden ja rakennusmateriaalien riittävää tuntemusta. Henkilösertifioin-

tikoulutukseen voidaan hyväksyä henkilö, jolla on rakennustekninen peruskoulutus tai 

kolmen vuoden työkokemus talonrakennusalalta. 

 

 

Työkokemus 

 

Katso kohta peruskoulutus. 

 

Valmentava koulutus ja näyttötutkinto 

 

Rakenteiden kosteuden mittaajan henkilösertifikaatin myöntämiseksi vaadittava osaa-

minen osoitetaan valmentavalla koulutuksella, kirjallisella kokeella ja näytöllä. Valmen-

tavaan koulutukseen osallistuminen on pakollista. Sekä kirjallinen koe, että näyttö on 

suoritettava hyväksytysti. 

 

Rakenteiden kosteuden mittaajille suunnattua valmentavaa koulutusta järjestävät 

VTT:n hyväksymät oppilaitokset Amiedu, Rateko ja TTS työtehoseura.  

 

Jos olet suorittanut PKM- tutkinnon, riittää, että osallistut lisäkoulutukseen, joka sisältää 

valmentavan koulutuksen rakennusfysiikan ja mittaustekniikan osion henkilösertifiointi-

toiminnan hyväksymän koulutusorganisaation toimesta.[15.] 

 

9.2.6 Rakennusten tiiveyden mittaaja 

 

Peruskoulutus ja työkokemus 

 

Rakenteiden tiiviydenmittaajalta edellytetään peruskoulutuksena vähintään rakennus-

alan tai LVISA-alan peruskoulututkintoa ja vähintään kolmen vuoden työkokemusta 
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rakennusalalta tai vähintään ammattikorkeakoulututkintoa tai vastaavaa aiempaa tut-

kintoa rakennusalalta. 

 

Valmentava koulutus, kirjallinen koe ja työnäyttö 

 

Rakennusten tiiviyden mittaajan henkilösertifikaatin myöntämiseksi vaadittava osaami-

nen osoitetaan henkilösertifiointikoulutuksella, kirjallisella kokeella ja näytöllä. Henki-

lösertifiointikoulutukseen osallistuminen on pakollista. Kirjallinen koe ja työnäyttö on 

suoritettava hyväksytysti. 

 

Rakennusten tiiviyden mittaajalle suunnattua henkilösertifiointikoulutusta järjestävät 

VTT:n hyväksymät oppilaitokset Rateko ja TTS Työtehoseura [16]. 

 

10 Tarjottavat palvelut ja niiden tuotteistaminen 

 

Tässä kuvataan niitä mahdollisia palveluita, mitä voidaan tarjota hankittujen pätevyyk-

sien, henkilösertifikaattien sekä kertyneen työkokemuksen avulla. 

 

10.1 Valvonta 

 

Valvonnan osalta järkevää on hankkia märkätilavalvojan pätevyys, sillä rakennusmes-

tarin AMK-tutkinto talonrakennuksen opintosuunnalta antaa riittävän pohjakoulutuksen. 

 

10.2 Rakennustekniset selvitykset 

 

Rakenteiden kosteusmittaajan, rakennusten lämpökuvaajan sekä kosteusvaurion kun-

totutkijan pätevyydet, joko yhdessä tai erikseen, antavat monipuoliset valmiudet tehdä 

rakennusteknisiä selvityksiä. 

 

10.3 Vastaavana työnjohtajan toimiminen 

 

Pientalotyömaan vastaavana työnjohtajana toimiminen on palvelu jota yritykseni tulee 

tarjoamaan.  
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10.4 Riitatilanteiden sovittelu ja ratkaisu 

 

Erilaisten pätevyyksien suorittaminen antaa hyvät lisävalmiudet riitatilanteiden puolu-

eettomaan arviointiin. Pohjana riitatilanteiden sovittelussa ovat kuitenkin rakennusalan 

yleiset laatuvaatimukset eli ns. RYL-kirjat sekä RT- ja RATU-kortistot, jotka ovat refe-

rensseinä arvioitaessa rakennustyön laatua. 

 

10.5 Tavarantarkastaja 

 

HTT-tavarantarkastajana toimiminen vaatii keskuskauppakamarin mukaan mm. seu-

raavia edellytyksiä; 

 

- Vähintään 30 vuoden ikää 

- Hyvämaineisuutta ja rehellisyyttä sekä itsensä ja omaisuutensa hal-

lintaa.  

- Ammattitaitoa, puolueettomuutta sekä vähintään 10 vuoden työko-

kemusta alalla tutkinnon suorittamisen jälkeen, jonka lisäksi huomioi-

daan työtodistus ja hakemuksen liitteet. 

- Kattavaan ja laajaan hyväksymisryhmään hakevilla tulee olla vastaa-

va työkokemus. 

- Tutkinnolla tarkoitetaan vähintään ammattikorkeakoulutasoa. Poikke-

ustapauksissa (suppea hyväksymisryhmä, ns. käsityöläisammatit) 

myös muu tutkinto hyväksytään. Kurssit eivät voi korvata puuttuvaa 

tutkintoa. Vaatimus tutkinnon suorittamisesta on pakollinen, jota il-

man ei hyväksytä tavarantarkastajaksi. 

- Tavarantarkastajaksi haluavan on suoritettava hyväksyttävästi ohje-

sääntöasioita käsittelevä HTT- koe. [24.] 

 

Tavarantarkastajana toimiminen on mahdollista omalla kohdallani, kun työkokemusta 

on kertynyt riittävästi. 
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10.6 Rakennusmittaukset 

 

Mittauspuolen osalta kiinnostavin pätevyys on rakenteiden kosteudenmittaaja. Raken-

nusten tiiveysmittaus on myös mahdollinen tarjottava palvelu pientalojen osalta. 

 

10.7 Lämpökamerakuvaukset 

 

Sertifioidun lämpökamerakuvaajan pätevyys antaa valmiudet tehdä vaativia lämpöka-

merakuvauksia. Tarkoituksena on tarjota tätä palvelua mm. ovi- ja ikkunaremonttien 

valvonnan yhteydessä. 

 

10.8 Kuntoarviot 

 

Rakenteiden mittauksiin liittyvät henkilösertifikaatit rakenteiden kosteudenmittaaja, kos-

teusvaurion kuntotutkija, sertifioitu lämpökamerakuvaaja sekä asuntokaupan kuntotar-

kastaja antavat vakuuttavuutta tarjottaviin kuntoarviotarjouksiin. 

10.9 Asuntokaupan kuntotarkastus 

 

Asuntokaupan kuntotarkastaja AKK tutkii toimeksiannoissaan vain myytä-

vän/ostettavan asunnon kunnon. Tämä on mielestäni puute kun kyseessä on asunto- 

osakeyhtiö ja jossa tarkastettava asunto sijaitsee. Yritykseni tarjoaa palvelua jossa 

myyntitietojen perusteella tehdään ns. esianalyysi, jossa rakennuslupavuoden perus-

teella verrataan tehtyjä korjauksia keskimääräisiin rakenteiden ja talotekniikan käyt-

töikiin. Samalla tutkitaan taloyhtiön taloudellinen tila tilinpäätöstietojen perusteella. Tar-

vittaessa tutkitaan kiinteistön ja asunnon kunto paikanpäällä. 

 

10.10 Opettaminen ja luennointi 

 

Hankitut pätevyydet sekä tulevaisuudessa kertyvä työkokemus antavat jatkossa hyvät 

valmiudet opettamiseen ja luennointiin. 
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11 Lisäpalveluiden vaatimat investoinnit 

 

Lisäpalveluiden osalta ainoastaan mittauslaitteiden hankinta vaatii investointeja. Tarvit-

tavien laitteiden vuokraus on myös varteenotettava vaihtoehto, varsinkin tilanteessa, 

jossa laitteen käyttö on satunnaista. 

 

11.1 Lämpökamerakuvaus 

 

Vaatimusten mukaan (RT- kortti 1411239, rakennusten lämpökuvaus) rakenteita kuvat-

taessa lämpökameran resoluution pitäisi olla vähintään 30 000 pikseliä, kun lämpötila-

ero mitattavan huoneen ulko- ja sisälämpötilan välillä on 15 0C tai suurempi jotta kuva-

ustulosta voidaan pitää luotettavana. Tällaisen lämpökameran hankintahinta on n. 6000 

€, joten kameran vuokraus on varteenotettavin vaihtoehto, kun kuvaustapahtumia on 

vähän. Kun lämpötilaero on 10…15 0C, niin kameran resoluutiovaatimus on 70 000 

pikseliä ja kameran hintaluokka on noin 7500 €. 

 

11.2 Rakennemittaukset 

 

Rakenteiden mittauksiin on olemassa nk. monitoimimittareita joilla voi mitata mm. ra-

kenteiden suhteellista kosteutta, puun kosteutta, operatiivista lämpötilaa, ilman suhteel-

lista kosteutta jne. Tällöin eri suureiden mittaamiseen käytetään vaihdettavia antureita. 

11.3 Rakennusten tiiviysmittaukset 

  

Rakennuksen tiiviysmittausta varten tarvitaan: 

 

-  tiiviysmittauslaitteisto 

-  etäisyysmittalaite rakennuksen vaipan alan ja rakennuksen tilavuu-

den mittaamiseksi 

-  lämpömittari, jolla voidaan mitata sekä ulko- että sisälämpötila 

- teippiä ja muovia, joilla voidaan sulkea ilmatiiveysmittausta haittaavat 

aukot  

- Kannettava tietokone ja painekoeohjelma 

- Lämpökamera, jolla voidaan paikantaa painekokeen jälkeen raken-

nuksen sisäpuolelta ilmanvuotopaikat 
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- Savukone, jolla voidaan paikantaa painekokeen jälkeen rakennuksen 

sisäpuolelta ilmanvuotopaikat 

- Tikkaat, joilla voi mahdollisesti kiivetä katolle tai joita voi käyttää apu-

na tutkittaessa sisäkatossa olevia ilmanvaihtoventtiilejä. 

 

Merkittävimmät investoinnit näistä ovat tiiviysmittauslaitteisto, painekoeohjelma, läm-

pökamera sekä savukone. Näitä laitteita on mahdollista myös vuokrata.[17.] 

 

12 Toiminnassa tarvittava henkilöstö 

 

12.1 Oma henkilöstö 

 

Yritys on ns. yhden miehen yritys, jonka tarkoituksena on työllistää yrityksen työntekijä, 

joka on samalla myös yrityksen omistaja. Näköpiirissä ei ole laajentaa yrityksen toimin-

taa henkilökuntaa lisäämällä, vaan käyttämällä tarvittaessa alihankkijoita. 

 

12.2 Alihankkijat 

 

Osa teknisistä asiantuntijapalveluista voidaan hoitaa itse, mutta on syytä kerätä laaja 

yhteistyöverkosto, jotta yritys voi tarjota kokonaisvaltaista palvelua.  

 

13 Toiminnan SWOT-analyysi 

 

13.1 Vahvuudet 

 

Koulutus 

 

Olen vuonna 2015 valmistunut talotekniikkainsinööri ja tulen valmistumaan rakennus-

mestariksi syksyllä 2017. Kahden tutkinnon suorittaminen on mielestäni kilpailuetu ver-

rattuna yhden tutkinnon suorittaneisiin yrittäjiin. Olen myös voittanut toimeksiantoja 

tämän perusteella. Valmistuminen LVI-insinööriksi muutaman vuoden päästä antaa 

vielä lisää kilpailuetua kilpailijoihin nähden. 
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Projektinjohtokyky 

 

Työskenneltyäni tietoliikennealan työtehtävissä vuosina 1989 - 2008, minulle on kerty-

nyt mittava osaaminen niin projektien vetämisestä kuin niihin osallistumisestakin. Pro-

jekteista voi mainita mm. Suomen kolmannen matkapuhelinverkon suunnittelu oman 

vastuualueeni osalta sekä työtehtävät ulkomailla. Näitä olivat mm. työskentely Nokian 

asiakkaan teknisenä tukena toimiminen Lontoossa vuosina 1993 - 1995 sekä Ericsso-

nin verkonlaajennusprojektin valvominen Angolassa vuosina 2005 - 2007. Työssäni 

tietoliikennealan kansainvälisessä konsulttiyrityksessä vuosina 2005 - 2008 osallistuin 

erilaisiin projekteihin niin Suomessa kuin ulkomaillakin. 

 

Toiminnan pienet kiinteät kulut 

 

Yrityksen etuna ovat toiminnan pienet kiinteät kulut. Yritys toimii nk. kotitoimistosta kä-

sin, eli toimistovuokria ei ole. Laiteinvestoinnit ovat pienet, kuten mm. mittalaitehankin-

nat, joita voi hankkia tarpeen mukaan. 

 

Yritysmuoto 

 

Yritysmuodoksi on valittu osakeyhtiö, koska tällöin yrittäjä ei ole henkilökohtaisessa 

vastuussa omalla omaisuudellaan. Taloudelliset riskit on pyritty minimoimaan perusta-

malla osakeyhtiömuotoinen yritys. Pahimmassa mahdollisessa tapauksessa konkurssin 

sattuessa taloudellinen menetys on vain yrityksen pääoma. Yritykselleni on hankittu 

vastuuvakuutus, joka kattaa vahingonkorvauksen 500 000 euroon asti. 

 

Toimintaympäristön tuntemus 

 

Olen toiminut aiemmin isännöitsijänä isännöiden asunto- osakeyhtiöitä sekä kiinteistö-

osakeyhtiöitä jotka ovat nykyisin pääasiallisia asiakkaitani. Niinpä ollen toimintaympä-

ristön sekä asunto- osakeyhtiöiden päätöksenteon tuntemus on hyvä etu myydessäni 

palveluita ko. tahoille. 
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13.2 Heikkoudet 

 

Verkostoituminen 

 

Uuden yrityksen haaste on rakentaa toimiva yhteistyökumppaniverkosto. Tämän ver-

koston luominen ottaa oman aikansa. Verkostoituminen tarkoittaa tässä alihankkijaver-

kostoa sekä mm. riittäviä asiakaskontakteja mm. isännöintiyrityksiin. Verkostoituminen 

ja yhteistyö ILC-kiinteistöpalveluiden kanssa tuo lisäarvoa molemmille osapuolille. Toi-

sin sanoen voin olla mukana ILC-kiinteistöpalveluiden projekteissa esim. tietyn päte-

vyyden hankkineena asiantuntijana. Toisaalta, yritykselläni on mahdollisuus käyttää 

ILC-kiinteistöpalvelua omissa projekteissani mm. asiantuntijan roolissa. 

 

Alan työkokemus 

 

Koska olen alanvaihtaja ja opiskelemassa uutta alaa, niin rakennusalan työkokemus 

voisi olla parempi. Uuden työtehtävän suorittaminen vaatii siksi syvällistä paneutumista 

ko. työtehtävään ja mm. rakennusalan yleisten laatuvaatimusten, säännösten ja mää-

räysten tutkimista. 

13.3 Mahdollisuudet 

 

Toiminnan laajentaminen  

 

Yrityksen asiakkaina ovat olleet asunto- osakeyhtiöt ja yksityishenkilöt. Toimintaa on 

mahdollisuus laajentaa myös vuokra- ja toimitilaliiketoimintaan. Tällöin toiminta muut-

tuisi kokonaisuutta ajatellen ammattimaiseen suuntaan, sillä vuokra- ja toimitilaliiketoi-

mintaa tekevät alan ammattilaiset. 

 

Lisäkoulutus  

 

Lisäkoulutus, kuten suoritetut alan tutkinnot sekä suoritetut pätevyydet antavat luotet-

tavan kuvan yrityksen toiminnasta ja todistaa sen, että suoritettava työtehtävä tullaan 

suorittamaan vaadittujen laatuvaatimusten mukaisesti.  
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Markkinointi 

 

Markkinointia on mahdollisuus lisätä mm. kontaktoimalla enemmän isännöintitoimistoja 

sekä lisäämällä internetissä tapahtuvaa mainontaa, kuten. esim. Google-business- 

palvelun kautta. 

 

13.4 Uhat 

 

Resurssit 

 

Yrityksessä työskentelee yksi henkilö, joka on myös yrityksen omistaja ja joka tekee 

yksin yrityksen työt sekä hoitaa asiakaspalvelun. Yrityksen toiminta nojaa täysin henki-

lön osaamisen ja jaksamisen varaan.  Riskinä on myös omien rajojen ylittämisestä joh-

tuva ylikuormitus (ahneus ja lyhytnäköisyys). Tämä on ehkä yrityksen suurin yksittäinen 

riskitekijä, johon on syytä varautua mm. kunnosta ja jaksamisesta huolehtimalla. 

 

Toiminnan keskeytyminen  

 

Toiminta saattaa keskeytyä monesta syystä, esim. sairastumisen vuoksi, koska yrityk-

sessä ei ole varahenkilöä. Varahenkilön puute on myös riski jaksamisen kannalta, kos-

ka yrittäjä ei voine pitää täysimittaisia lomia toiminnan heikentymättä. Yrittäjän on siis 

syytä pitää kunnostaan huolta ja kartoittaa vakuutusturva. Oleellinen osa yrittäjän suo-

jaa on eläkevakuutusmaksuista huolehtiminen, pakollisten eläkevakuutusmaksujen 

lisäksi tulisi harkita vapaehtoista eläkerahastosijoittamista. 

 

14 Liiketoimintasuunnitelma 

 

Toiminta- ajatuksena on ollut yrityksen perustamisesta lähtien se, että tehdään itse se, 

mikä on järkevää ja kustannustehokasta. Eli alihankintaa tullaan käyttämään, esimer-

kiksi isoissa julkisivu-, ovi- ja ikkunaremonteissa on järkevä käyttää ulkopuolista toimi-

jaa kuvaamaan rakennuksen lämpöhäviöt ja itse keskittyä projektinjohtoon ja valvon-

taan. 
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Markkinoinnin pääasiallinen kanava on tähän asti ollut yritykseni kotisivut (www.itth.fi). 

Lisäksi markkinointia on tehty lähestymällä paikallisia isännöintitoimistoja markkinoin-

timateriaalin muodossa sekä käymällä henkilökohtaisesti paikanpäällä tekemässä yri-

tysesittelyä ja kertomassa tarjottavista palveluista. Yritys on myös saanut toimeksianto-

ja jo tehtyjen töiden eli suositusten perusteella. 

 

Jatkossa markkinointia tullaan lisäämään mm. lisäämällä referenssikohteet yrityksen 

kotisivuille ja kehittämällä yrityksen kotisivuja. Harkinnassa on myös tehdä internet- 

pohjaista mainontaa kuten esim. Google-business-palvelun kautta. 

 

Markkinointia on myös mahdollista tehdä yritykseni ja ILC-kiinteistöpalvelun yhteistyön 

puitteissa. 

 

 

15 Yhteenveto ja loppupäätelmät 

 

Yhteenvetona voidaan todeta että talonrakennustekniikan rakennusmestarin AMK- 

tutkinto antaa hyvät valmiudet suorittaa erilaisia pätevyyksiä. Yleensä pätevyyksiin 

vaaditaan riittävä työkokemus, jonka jälkeen suoritetaan valmentava koulutus, tehdään 

näyttötyö ja/ tai pätevyystentti ja jonka jälkeen pätevyyttä/ henkilösertifiointia voi hakea. 

Myönnetty pätevyys on osoitus henkilön kyvystä tehdä laadukkaasti myönnetyn nimik-

keen mukaista työtä. 

 

Alan pätevyyksiä myöntävät toimijat pitävät rekisteriä henkilöpätevyyksistä ja pätevyy-

den hankkineella työntekijällä on oikeus käyttää markkinoinnissaan myönnettyä henki-

lösertifikaattia. 

 

Toimintaympäristö rakennus- ja kiinteistöalalla yritykseni näkökulmasta näyttää hyvältä, 

koska jokainen rakennettu kiinteistö on potentiaalinen asiakas. Kiinteistöjen korjaustar-

ve lisääntyy ajan myötä ja mm. 1970-luvulla rakennetuille kerrostaloille tulee ajankoh-

taiseksi putkiremonttien tarve ja toteutus. Nykyinen rakennusbuumi tuo myös töitä mm. 

takuutarkastusten ja korjausten valvontatöiden muodossa. 

 

Pätevyyksien ja lisäkoulutuksen avulla yrityksellä on mahdollisuus rakentaa uskottavaa 

brändiä sekä samalla tuotteistaa uusia palveluita. Tämä tarkoittaa sitä, että näin yritys 

http://www.itth.fi/
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täyttää ne yleisesti hyväksytyt vaatimukset, joita rakennusalalla edellytetään. Henki-

lösertifikaatit ja pätevyydet toimivat referenssinä siitä, että toimija on kykenevä teke-

mään työsuoritteensa rakennusalan laatuvaatimusten mukaisesti. Henkilörekisteriin 

kuuluminen takaa asiakkaille sen, että he saavat laadukasta palvelua verrattuna rekis-

teröimättömiin toimijoihin. 

 

Yritykseni on toiminut vasta maaliskuusta 2016 joten on vaikea arvioida mikä yrityksen 

palveluvalikoima tulee lopulta olemaan. Osa palveluista tullee olemaan asiakkaille kiin-

nostavampia kuin toiset. Tällä hetkellä näyttää, siltä että yritykseni myyvimmät palvelut 

ovat erilaiset valvontatehtävät, kuten takuutarkastusten ja huoneistoremonttien valvon-

ta, korjausprojektien vetäminen sekä yksityishenkilöiden avustaminen osakehuoneistoa 

ostettaessa. Tarkoituksena on myös luoda yhteistyöverkosto, niin että osana isompia 

projekteja voidaan käyttää alihankkijoita. Näitä alihankintana ostettavia palveluita ovat 

mm. erilaiset näytteenotot kuten asbestinäytteiden keräys sekä lämpökamerakuvaus. 

 

Tutkituista pätevyyksistä tällä hetkellä mielenkiintoisimmat oman yritykseni kannalta 

ovat asuntokaupan kuntotarkastaja AKK, rakennuksen kuntotarkastaja PKA sekä mär-

kätilavalvoja. Myöhemmässä vaiheessa, kun työkokemusta on kertynyt riittävästi, niin 

rakenteiden kosteuden mittaajan, rakennusterveysasiantuntijan, sisäilma-asiantuntijan 

sekä tavarantarkastajan pätevyydet ovat tavoittelemisen arvoisia. 

 

 Pientalotyömaan vastaavan työnjohtajan pätevyys olisi myös kiinnostava, mutta use-

amman vuoden työkokemusvaatimus rakennustyömaan työnjohtotehtävistä ei tule to-

dennäköisesti toteutumaan osaltani. 

 

Kartoitetuista pätevyyksistä, joita voin hyödyntää yritykseni yhteistyössä ILC-

kiinteistöpalveluiden kanssa ensimmäisessä vaiheessa, ovat todennäköisesti raken-

nuksen kuntotarkastaja PKA sekä märkätilavalvoja. Jatkossa rakenteiden kosteuden 

mittaajan, rakennusterveysasiantuntijan, sisäilma-asiantuntijan sekä tavarantarkastajan 

pätevyydet antavat lisää liiketoimintamahdollisuuksia. 
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Taulukko 1. Vastaavan työnjohtajan tutkinto- ja opintovaatimukset 

LUOKKA TUTKINTO OPINNOT 
Tavanomainen Kyseiseen työnjohtotehtä-

vään soveltuva, rakentami-
sen tai tekniikan alalla suori-
tettu ammattikorkeakoulu-
tutkinto tai vastaava aiempi 
tutkinto, joka on vähintään 
teknikon tasoinen. 
Taikka on hankkinut muuten 
osoitetut vastaavat tiedot. 

Kyseistä työnjohtotehtävää käsittelevät 
opintosuoritukset, joiden yhteismäärä on 
vähintään 50 op: 

 opinnot rakennustekniikassa 
väh. 20 op sisältäen rakenteiden 
mekaniikkaa (väh. 4 op), betoni-, 
puu-, teräs- ja pohjarakentamis-
ta ja betoniteknologi-
aa, rakennusfysiikkaa (väh. 3 
op) 

 rakentamisen työmaa- ja tuotan-
totekniikassa, projektinhallinnas-
sa ja -johtamisessa, aikataulu-
suunnittelussa sekä hanketalou-
dessa väh. 25 op 

Vaativa   

Kyseiseen työnjohtotehtä-
vään soveltuva, rakentami-
sen tai tekniikan alalla suori-
tettu korkeakoulututkinto tai 
vastaava aiempi tutkinto, 
joka on vähintään teknikon 
tutkinnon tasoinen. 

Kyseistä työnjohtotehtävää käsittelevät 
opintosuoritukset, joiden yhteismäärä on 
vähintään 60 op: 

 opinnot rakennustekniikassa 
väh. 25 op sisältäen rakenteiden 
mekaniikkaa (väh. 7 op), betoni-, 
puu-, teräs- ja pohjarakentamis-
ta ja betoniteknologi-
aa, rakennusfysiikkaa (väh. 3 
op) 

 rakentamisen työmaa- ja tuotan-
totekniikassa, projektinhallinnas-
sa ja -johtamisessa, aikataulu-
suunnittelussa sekä hanketalou-
dessa väh. 30 op 

Poikkeuksellisen 
vaativa 

  

Kyseiseen työnjohtotehtä-
vään soveltuva, rakentami-
sen tai tekniikan alalla suori-
tettu korkeakoulututkinto tai 
vastaava aiempi tutkinto, 
joka on vähintään insinöörin 
tutkinnon tasoinen. 

Kyseistä työnjohtotehtävää käsittelevät 
opintosuoritukset, joiden yhteismäärä on 
vähintään 70 op: 

 opinnot rakennustekniikassa 
väh. 30 op sisältäen rakenteiden 
mekaniikkaa (väh. 10 
op), betoni-, puu-, teräs- ja poh-
jarakentamista ja betoniteknolo-
giaa, rakennusfysiikkaa (väh. 3 
op) 

 rakentamisen työmaa- ja tuotan-
totekniikassa, projektinhallinnas-
sa ja -johtamisessa, aikataulu-
suunnittelussa sekä hanketalou-
dessa väh. 35 op 
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Taulukko 3. Työkokemusvaatimukset pätevyysluokittain uudisrakentamisen (U) ja kor-

jaus- ja muutostyön (K) pätevyydessä. 

LUOKKA U K 
Tavanomainen Riittävä kokemus rakennus-

alalla rakennuskohteen laatu 
ja tehtävän vaativuus huomi-
oon ottaen. 

  

Vähintään 2 vuoden työko-
kemus työnjohtotehtävissä, 
joka on hankittu vähintään 3 
eri kohteesta. Pientalotyö-
maan suunnittelu, työnjohto, 
vastaavan työnjohtajan ko-
kemus tai pientalotyömaan 
tutkimustyö luetaan työkoke-
mukseksi. 

Työnjohtokokemuksen rakennus-
alalta tulee sisältää myös korjaus- 
ja muutostöitä. 

Vaativa Riittävä kokemus ja perehty-
neisyys kyseisen alan työn-
johtotehtävissä rakennuskoh-
teen laatu ja tehtävän vaati-
vuus huomioon ottaen. 

  

Vähintään 4 vuoden kokemus 
työnjohtotehtävistä, joista 
vuosi vaativassa luokassa. 
Tämän työkokemuksen on 
oltava pääasiassa työmaan 
työnjohtokokemusta. Muu 
kokemus kuten suunnittelu, 
kustannuslaskenta ja muut 
esimiestehtävät ovat täyden-
täviä. Työmaainsinöörin ko-
kemus rinnastetaan työnjoh-
totehtäviin. 

Kokemuksen tulee sisältää toimi-
mista myös korjaus- ja muutostöi-
den työnjohtajana. 

Poikkeuksellisen 
vaativa 

Riittävä kokemus ja hyvä 
perehtyneisyys kyseisen alan 
vaativista työnjohtotehtävistä. 

Vähintään 6 vuoden kokemus 
vähintään vaativista työnjoh-
totehtävistä sisältäen kohtei-
ta, jotka ovat vaativan luokan 
ylärajalta. 

Henkilön tulee osoittaa toimi-
neensa vanhemman työnjoh-
tajan tehtävissä vähintään 6 
vuotta, josta 2-3 vuotta vas-
taavana työnjohtajana Vaati-
van luokan tehtävissä. 

Kokemuksen tulee sisältää toimi-
mista myös vaativien korjaus- ja 
muutostöiden työnjohtajana. 

 


