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Maankäyttö- ja rakennuslaki 122 b § (41/2014)

• Rakennustyön johtotehtävien vaativuusluokat
• Rakennustyön johtotehtävät jaetaan vaativuusluokkiin rakennuksen
ja tilojen käyttötarkoituksen, rakennussuojelun, rakennuksen koon,
rakennusfysikaalisten ja terveydellisten ominaisuuksien,
kuormitusten ja palokuormien, suunnittelumenetelmien, kantavien
rakenteiden vaativuuden, ympäristöstä ja rakennuspaikasta
aiheutuvien vaatimusten sekä rakentamisolosuhteiden ja
työnsuorituksessa käytettävien menetelmien perusteella.
• Vaativuusluokat ovat vaativa työnjohtotehtävä, tavanomainen
työnjohtotehtävä sekä vähäinen työnjohtotehtävä.
• Sen lisäksi, mitä edellä 1 ja 2 momentissa säädetään,
työnjohtotehtävän vaativuusluokka voi olla poikkeuksellisen
vaativa, jos jokin 1 momentissa tarkoitetuista vaatimuksista tai
ominaisuuksista on poikkeuksellinen.
• Samassa rakennushankkeessa voi olla eri vaativuusluokkiin kuuluvia
työnjohtotehtäviä.
• Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä
työnjohtotehtävän vaativuusluokan määräytymisestä.

1. Vastaavan työnjohtajan työnjohtotehtävän
vaativuusluokat
1.1 Vastaavan työnjohtajan vähäinen
työnjohtotehtävä
- Vastaavan työnjohtajan työnjohtotehtävä on yleensä
vähäinen silloin, kun rakennetaan yksikerroksinen,
kerrosalaltaan enintään noin 25 neliömetrin kokoinen,
teknisesti yksinkertainen ja muuhun käyttöön kuin
asumiseen tai työntekoon tarkoitettu rakennus, eikä
ympäristöstä, rakennuspaikasta tai rakentamisolosuhteista aiheudu rakennustyölle vähäistä suurempia vaatimuksia. Työnjohtotehtävä voi siten olla vähäinen esimerkiksi silloin, kun rakennetaan pieni talousrakennus,
jossa ei ole tulisijaa eikä lämmitysjärjestelmää.

1.2 Vastaavan työnjohtajan tavanomainen
työnjohtotehtävä
- Vastaavan työnjohtajan työnjohtotehtävä on yleensä
tavanomainen silloin, kun rakennetaan enintään
kolmikerroksinen (mahdolliset kellari- ja ullakkokerrokset
mukaan lukien), kerrosalaltaan enintään noin 500 neliömetrin
kokoinen sekä käyttötarkoitukseltaan, rakennusfysikaalisilta
ja terveydellisiltä ominaisuuksiltaan, kuormituksiltaan ja
palokuormiltaan, kantavilta rakenteiltaan sekä työ- ja suunnittelumenetelmiltään tavanomainen rakennus, eikä ympäristöstä, rakennuspaikasta tai rakentamisolosuhteista aiheudu
rakennustyölle tavanomaista suurempia vaatimuksia.
- Työnjohtotehtävä voi siten olla tavanomainen esimerkiksi
silloin, kun rakennetaan mainittujen edellytysten mukainen
omakotitalo, paritalo, rivitalo, vapaa-ajan asuinrakennus,
saunarakennus tai maatalous- tai varastorakennus.

1.3 Vastaavan työnjohtajan vaativa työnjohtotehtävä
- Vastaavan työnjohtajan työnjohtotehtävä on yleensä vaativa
silloin, kun rakennetaan rakennus, jossa on enemmän kuin
kolme kerrosta (mahdolliset kellari ja ullakkokerrokset
mukaan lukien) tai joka on kerrosalaltaan yli 500 neliömetrin
kokoinen taikka silloin, kun rakennetaan rakennus, joka on
käyttötarkoitukseltaan, rakennusfysikaalisilta ja terveydellisiltä ominaisuuksiltaan, kuormituksiltaan ja palokuormiltaan, kantavilta rakenteiltaan tai työ- tai suunnittelumenetelmiltään tavanomaista vaativampi.
- Työnjohtotehtävä voi olla vaativa myös sen vuoksi, että
ympäristöstä tai rakennuspaikasta aiheutuu rakennustyölle
erityisiä vaatimuksia taikka sen vuoksi, että
rakentamisolosuhteet ovat tavanomaista vaativammat.

- asuinkerrostalo, oppilaitos, päiväkoti, terveyskeskus, urheilutai liikuntarakennus, liike-, majoitus- tai toimistorakennus,
teollisuus- tai tuotantorakennus tai liikenteen rakennus.
- Vastaavan työnjohtajan työnjohtotehtävä voi olla vaativa
myös esimerkiksi sen vuoksi, että rakennuksen kantavien
rakenteiden jänneväli on pitkä käytettyyn materiaaliin
nähden, tai rakennuksessa on enemmän kuin yksi
kellarikerros.
- Vastaavan työnjohtajan työnjohtotehtävä voi olla vaativa
myös esimerkiksi silloin, kun rakennuspaikka on
perustamisolosuhteiltaan tai sijainniltaan vaikea ja tästä
aiheutuu erityisiä vaatimuksia rakennustyölle.

1.4 Vastaavan työnjohtajan poikkeuksellisen vaativa
työnjohtotehtävä
- Vastaavan työnjohtajan työnjohtotehtävä voi olla
poikkeuksellisen vaativa, jos jokin maankäyttö- ja
rakennuslain 122 b §:ssä mainituista vaatimuksista tai
ominaisuuksista on poikkeuksellinen. Poikkeuksellisen
vaativa työnjohtotehtävä on nimensä mukaisesti
tarkoitettu poikkeukselliseksi.
- suurikokoinen urheilu- tai liikuntarakennus, sairaala,
liikenneterminaali tai liike-, majoitus- ja kongressikeskus.
- poikkeuksellisen korkea rakennus.

3. Vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajien
kelpoisuus
Maankäyttö- ja rakennuslaki 122 c § (41/2014)

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
tutkinto 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;

Vastaavan työnjohtajan ja eritysalan työnjohtajan
kelpoisuusvaatimuksena on:
1) vaativassa työnjohtotehtävässä kyseiseen tehtävään
soveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu
korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen
tutkinto 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 korkea-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 korkeakoulututkinto tai aiempi sitä vastaava
tutkinto sekä lisäksi riittävä kokemus ja hyvä
perehtyneisyys kyseisen alan vaativista
työnjohtotehtävistä.

Vastaavan työnjohtajan kelpoisuus
Vähäinen työnjohtotehtävä
- Riittävä osaaminen asianomaiseen työnjohtotehtävään.

Tavanomainen työnjohtotehtävä
- Suorittanut tehtävään soveltuvan rakentamisen tai tekniikan
alan tutkinnon: rakennusmestari (AMK) -tutkinto, insinööri
(AMK) -tutkinto taikka kyseiseen työnjohtotehtävään
soveltuva aiempi rakennusinsinöörin tutkinto, tai teknikon
(rakennusmestarin) tutkinto, taikka muu korkeampi
rakentamisen tai tekniikan alan tutkinto
- ja tutkintoon tai sitä täydentäviin opintoihin on sisältynyt
riittävät kyseistä työnjohtotehtävää käsittelevät
opintosuoritukset, joiden yhteismäärä yleensä vähintään 50
op 1),
- taikka on hankkinut muuten osoitetut vastaavat tiedot
- sekä on hankkinut riittävän kokemuksen rakennusalalla
rakennuskohteen laatu ja tehtävän vaativuus huomioon
ottaen.

- Korjaus- ja muutostyön tavanomaisessa
työnjohtotehtävässä edellytyksenä on, että kokemus
rakennusalalla sisältää myös korjaus- ja muutostöitä.

Vaativa työnjohtotehtävä
- Suorittanut tehtävään soveltuvan rakentamisen tai tekniikan
alan tutkinnon: rakennusmestari (AMK) -tutkinto, insinööri
(AMK) -tutkinto taikka kyseiseen työnjohtotehtävään
soveltuva aiempi rakennusinsinöörin tutkinto,
- tai teknikon (rakennusmestarin) tutkinto,
- taikka muu korkeampi rakentamisen tai tekniikan alan
tutkinto
- ja tutkintoon tai sitä täydentäviin opintoihin on sisältynyt
riittävät kyseistä työnjohtotehtävää käsittelevät
opintosuoritukset, joiden yhteismäärä yleensä vähintään 60
op 1),
- sekä on hankkinut riittävän kokemuksen ja perehtyneisyyden
kyseisen alan työnjohtotehtävissä rakennuskohteen laatu ja
tehtävän vaativuus huomioon ottaen.

- Korjaus- ja muutostyön vaativassa työnjohtotehtävässä
edellytyksenä on, että on suorittanut opintoja myös
korjausrakentamisesta ja että kokemus sisältää
toimimista myös korjaus- ja muutostöiden
työnjohtajana. .

Poikkeuksellisen vaativa työnjohtotehtävä
- Suorittanut tehtävään soveltuvan rakentamisen tai tekniikan
alan tutkinnon:
- rakennusmestari (AMK) -tutkinto, insinööri (AMK) -tutkinto
taikka kyseiseen työnjohtotehtävään soveltuva aiempi
rakennusinsinöörin tutkinto,
- taikka muu korkeampi rakentamisen tai tekniikan alan
tutkinto
- ja tutkintoon tai sitä täydentäviin opintoihin on sisältynyt
riittävät kyseistä työnjohtotehtävää käsittelevät
opintosuoritukset, joiden yhteismäärä yleensä vähintään 70
op 1),
- sekä on hankkinut riittävän kokemuksen ja hyvän perehtyneisyyden kyseisen alan vaativista työnjohtotehtävistä.

- Korjaus- ja muutostyön poikkeuksellisen vaativassa
työnjohtotehtävässä edellytyksenä on, että on
suorittanut opintoja myös korjausrakentamisesta ja että
kokemus sisältää toimimista myös vaativien korjaus- ja
muutostöiden työnjohtajana.

