
Kouluttaudu rakennusten 
kunnon ja terveellisyyden 
moniosaajaksi.

Rakennusterveys- 
asiantuntija (RTA), 45op



 

Henkilösertifiointiin
valmentava koulutus
Sertifioitu rakennusterveysasiantuntija (RTA) on 
rakennusten kunnon ja terveellisyyden monipuolinen 
osaaja, joka osaa korjaushankkeissa arvioida, mitä 
selvityksiä tarvitaan, mitä tutkimusmenetelmiä 
tulee käyttää ja miten saatuja tuloksia tulkitaan. Raken-
nusterveysasiantuntijan poikkitieteellinen koulutus on 
tarkoitettu henkilöille, jotka osallistuvat sisäilmaan 
liittyvien ongelmien kokonaisvaltaiseen ratkaisemiseen.

Jokainen kiinteistöjen rakentamisen  tai saneerauk-
sen kanssa tekemisissä oleva taho joutuu yhä useam-
min haastavien tilanteiden eteen, kun rakenteiltaan 
epäterveitä ja sisäilmaongelmista kärsiviä kiinteistöjä 
pyritään remontoimaan turvallisiksi ja käyttökelpoisiksi. 
Alan toimijoilla on usein laajalti tietoa, mutta erityisesti 
kokonaisvaltaisen tietotaidon, vastuiden ja toimintaraken-
teiden puuttuminen sekä viestinnälliset haasteet tuotta-
vat ongelmia kokeneellekin ammattilaiselle. Miten nämä 
haasteet voidaan selättää? Yksi avain eteenpäin on 
rakennusterveyteen liittyvän osaamisen ja työkalu-
jen hankkiminen rakennusterveysasiantuntijan (RTA) 
henkilösertifikaattiin vaadittavan valmentavan 
RTA-koulutuksen avulla. Koulutuksen suoritta-
neet ja VTT:n RTA-henkilösertifikaatin saaneet voivat 
toimia Valviran asumisterveysasetuksen mukaisina ulko-
puolisina asiantuntijoina rakennusten ja oleskelutilojen 
terveydellisten olosuhteiden arvioinnissa. Koulutus on 
uuden asumisterveysasetuksen mukainen ja toteutetaan 
yhteistyössä Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittä-
mispalvelut HY+:n ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa.

MILLOIN

Koulutus järjestetään 12.04.2018 – 15.10.2019  
Helsingissä ja Turussa

KENELLE

Koulutus on suunnattu kaikille, jotka ovat tekemisissä 
kiinteistöjen sisäilman, niiden tutkimuksen, laadun tai 
korjaamisen kanssa, esimerkiksi kuntien päättäjät, jul-
kisten ja yksityisten kiinteistöjen omistajat, rakennus-
alan konsultit, suunnittelijat, rakennuttajat ja korjaus-
rakentamiseen erikoistuneet yritykset.

KOULUTUKSEN TEEMASISÄLLÖT

A. Sisäympäristön epäpuhtaudet, terveysvaikutukset, 
tutkiminen ja torjunta, 13 op
B. Rakennusfysiikka ja fysikaaliset olosuhteet, kunto-
tutkimusmenetelmät, rakenne- ja tuotantotekniikka, 
juridiikka, 14 op
C. Ilmanvaihto ja ilmastointitekniikka, 3 op

HINTA

Koulutuksen hinta on 13.950 € (+ alv 24 % 3.348 €),
kokonaishinta 17.298 €
Sosiaali- ja terveysministeriö tukee terveystarkastajien 
kouluttautumista rakennusterveysasiantuntijoiksi 30 % 
osuudella, max. 3.000,00 € + alv 24 %.

Kysy meiltä lisätietoa:
• Maarit Järvinen, p. 050 5985 912 

maarit.jarvinen@turkuamk.fi

• Sinikka Leino, p. 050 5085 822  
sinikka.leino@turkuamk.fi

Hae koulutukseen 28.2.2018 mennessä:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/73023/lomake.html 
Katso myös:
turkuamk.fi/tyoelamapalvelut

#ExcellenceInAction Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 
osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen korkeakoulu ja 
hyvinvoinnin kehittäjä. Koulutamme käytännön huippuosaajia. 
#Innopeda on kehittämämme innovaatiopedagogiikkaoppimis-
menetelmä. Se perustuu kokeilulle, tiedon ja osaamisen jakamiselle 
sekä erilaisten näkökulmien yhdistämiselle. Innopeda-menetelmällä 
linkkitämme opetuksen, tutkimus- ja kehitystyön sekä työelämäyhteistyön.


