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Ajankohtaista

Norjassa perustettiin ammatillinen pintakä-
sittelyn tarkastajien koulutus- ja sertifioin-
tineuvosto FROSIO (Faglig Råd for Opplæ-
ring og Sertifisering av Inspektører innen 
Overflatebehandling) vuonna 1986, jotta kor-
roosiosuojaukseen saadaan riittävän päteviä 
tarkastajia. Tarkastajien pätevyysvaatimuk-
set kuvattiin standardissa NS 476. Pätevyys 
edellyttää riittävää alan teoreettista tietä-
mystä sekä taitoa käyttää tarkastusvälineitä. 

FROSIO auditoi kouluttajatahot ja myön-
tää hyväksymilleen kouluttajille oikeuden 
järjestää FROSIO-pintakäsittelytarkastaji-
en koulutusta. Koulutuksen jälkeen FROSIO 
pitää tarkastajakandidaateille loppukokeen, 
jonka hyväksytysti suorittaneet voivat hakea 
FROSIO-tarkastajapätevyyttä. FROSIO-tar-
kastajille on kolme pätevyystasoa. Tasoon I 
riittää koulutuksen hyväksytty suorittami-
nen. Tasolle II pääsee, kun koulutuksen li-
säksi alan työkokemusta on vähintään kaksi 
vuotta. Viiden vuoden työkokemus oikeuttaa 
hakemaan ylintä tasoa III.

Nykyään FROSIO-tarkastajapätevyys hy-
väksytään maailmanlaajuisesti, ja tarkastajia 
on jo 83 maasta. Koulutusta on ollut tarjolla 
vain englanniksi ja joillakin muilla vierail-
la kielillä, mikä on rajoittanut suomalaisten 
osallistumista koulutukseen. Siksi Metropo-
lia Ammattikorkeakoulu on hakenut oikeut-
ta antaa FROSIO-koulutusta ja ensimmäinen 
suomenkielinen koulutus järjestettiin syksyl-
lä 2016. Teräsrakenneyhdistys ry on koon-
nut pätevyyden arviointilautakunnan, joka 
järjestää loppukokeen eli kääntää koekysy-
mykset suomeksi, valvoo kokeen ja tarkastaa 
vastaukset. Koulutusta järjestetään jatkos-
sakin tarpeen mukaan. Tarjontaa voi seu-
rata esimerkiksi Metropolian verkkosivuil-
ta (http://www.metropolia.fi/koulutukset/
taydennyskoulutus/tekniikka/).

Norjalaisen standardin NS 476 mukai-
sesti koulutuksen sisältö kattaa metalli- ja 
betonipintojen suojaus- ja tarkastuskäytän-
nöt. Koulutukseen osallistuvilla oletetaan 
oleva perustiedot rakennemateriaaleista, 

korroosiosta, pinnoista ennen esikäsittelyä ja 
sen jälkeen, ilman suhteellisen kosteuden ja 
kastepisteen mittaamisesta, yleisistä maali-
tyypeistä ja niiden koostumuksesta, maalin 
levityksestä, maalauserittelyistä ja -työku-
vauksista sekä työturvallisuuteen liittyvistä 
tekijöistä. Myös nämä perustiedot sisältyvät 
koulutukseen, mutta laajan koulutussisällön 
omaksumista helpottaa, jos nämä asiat ovat 
jo entuudestaan tuttuja.

Koulutuksen keskeisimmät osa-alueet 
ovat:
- rakenteen suunnittelu ja liitokset
- korroosioteoria ja -lajit sekä korroosio 
 suojausmenetelmät
- käsiteltävien pintojen arviointi ja 
 esikäsittely
- ympäristöolosuhteiden mittaus, arviointi  
 ja kontrollointi
- maalityypit ja niiden ominaisuudet sekä  
 maalikalvojen ominaisuudet ja virheet
- kuumaupotuksella ja termisellä ruisku- 
 tuksella tuotettavat metallipinnoitteet
- passiivinen palosuojaus
- säiliöpinnoitteet
- laadunhallinta pintakäsittelyssä
- pintakäsittelyn standardit
- pintakäsittelytarkastajan rooli, tehtävät  
 ja menettelyt
- työturvallisuus ja -suojelu

FROSIO-koulutuksen vähimmäislaajuus 
on 80 h. Metropolia AMK järjestää koulutuk-
sen kahdessa viikon jaksossa, joista jälkim-

Pintakäsittelytarkastajien 
FROSIO-koulutus

Korroosionestomaalauksen 
laatua ei voida todeta valmiista 
pinnasta. Varmuus riittävästä 
laadusta saadaan vain varmis-
tumalla kaikkien työvaiheiden 
onnistumisesta. Tämä edellyttää 
osaavien työntekijöiden lisäksi 
myös työn huolellista tarkasta-
mista.

Kuva 1: Teijo Vikstedt suorittaa pinnan karheuden 
arviointia.

Kuva 2: Arne Michelsen FROSIOsta opastaa Emmi 
Reinikaista pinnan suolapitoisuuden mittauksessa.

Kuva 3: Mikko Asikainen mittaa maalipinnoitteen 
erillisten kalvojen paksuudet.

Valokuvat: Kai Laitinen

mäisen päätteeksi on loppukoe. Loppukoe 
jakaantuu kahteen neljän tunnin osaan, jois-
ta toinen on kirjallinen teoriaosuus ja toinen 
koskee käytännön tarkastustaitoja. Tarkasta-
japätevyyteen vaaditaan koulutukseen osal-
listuminen sekä kummankin koeosion hy-
väksytty suorittaminen (⅔ tehtävistä oikein). 
Teoria- ja käytännön koe arvioidaan erikseen 
ja hylätyt kokeet on mahdollista uusia kak-
si kertaa.
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