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VASTAAVAN TYÖNJOHTAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET 
 

 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 122 b §: Rakennustyön johtotehtävien vaativuusluokat 
 
Rakennustyön johtotehtävät jaetaan vaativuusluokkiin rakennuksen ja tilojen käyttötar-
koituksen, rakennussuojelun, rakennuksen koon, rakennusfysikaalisten ja terveydellis-
ten ominaisuuksien, kuormitusten ja palokuormien, suunnittelumenetelmien, kantavien 
rakenteiden vaativuuden, ympäristöstä ja rakennuspaikasta aiheutuvien vaatimusten 
sekä rakentamisolosuhteiden ja työnsuorituksessa käytettävien menetelmien perus-
teella. 
 
Ympäristöministeriö on lisäksi antanut työnjohtotehtävien vaativuusluokkia ja työnjohtajien kelpoisuutta 
koskevat ohjeet. Tähän ohjeeseen on koottu otteita säännöksistä ja ympäristöministeriön ohjeista sekä 
rakennusvalvonnan tekemistä tulkinnoista yhtenäisten käytäntöjen tukemiseksi. Ohjetta soveltavan on 
tunnettava vaativuusluokitusta ja kelpoisuutta koskeva lainsäädäntö. 
 
Vaativuusluokkien vaatimukset ovat maankäyttö- ja rakennuslaissa määriteltyjä sitovia säännöksiä. Erik-
seen ympäristöministeriön ohjeiksi tai rakennusvalvonnan tulkinnoiksi merkityt ehdot ja rajoitukset ovat 
yhtenäistä tulkintaa tukevia ohjeita, joista voidaan perustelluista syistä poiketa.  
 
 
 

VAATIVUUSLUOKKA: VÄHÄINEN 

 
1. Vähimmäiskoulutusvaatimus 

• Ei koulutusvaatimusta 
- Henkilö, jolla ei ole tutkintoa, mutta jolla muutoin voidaan katsoa olevan tehtävään 

tarvittavat edellytykset. 
2. Kokemusvaatimus 

• Ei kokemusvaatimusta 
3. Opintopistevaatimus 

• Ei opintopistevaatimusta 
4. Korjausrakentamisvaatimus 

• Ei korjausrakentamisvaatimusta 
 

Työnjohtotehtävän vaativuus (Ympäristöministeriön ohje) 
 

• Koko  
- Enintään 25 m2  

• Käyttötarkoitus  
- Talousrakennus ilman tulisijaa tai lämmitysjärjestelmää  
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VAATIVUUSLUOKKA: TAVANOMAINEN (T) 

 
1. Vähimmäiskoulutusvaatimus 

• Teknikko (rakennusmestari)  

• Ylempi tutkinto  

• Muulla tavoin osoitetut vastaavat tiedot (Rakennusvalvonnan tulkinta: opintosuoritukset 
2. Kokemusvaatimus 

• Rakennuskohteen laatu ja tehtävän vaativuus huomioon ottaen riittävä kokemus rakennus-
alalla (Rakennusvalvonnan tulkinta: vähintään kaksi vuotta).  

• Yli 50 prosenttia kokemuksesta hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen. Ennen tutkinnon 
suorittamista hankittuna kokemuksena voidaan ottaa huomioon kokemus, joka on hankittu 
sen jälkeen kun kyseessä olevan tehtävän vaadittavat opinnot on suoritettu. 

3. Opintopistevaatimus 

• Riittävät kyseistä työnjohtotehtävää käsittelevät opintosuoritukset, joiden yhteismäärä 
yleensä vähintään 50 opintopistettä (Ympäristöministeriön ohje).  

4. Korjausrakentamisvaatimus 

• Kokemus rakennusalalla sisältää myös korjaus- ja muutostöitä (Ympäristöministeriön ohje).  
 

Työnjohtotehtävän vaativuus (Ympäristöministeriön ohje) 
 

• Koko (kaikki seuraavat ehdot toteutuvat) 
- Enintään 500 m2 
- Enintään kaksi (2) kerrosta (Rakennusvalvonnan tulkinta) 
- Ei kellaria (Rakennusvalvonnan tulkinta) 

• Käyttötarkoitus 
- Pientalo, maatalous- tai varastorakennus.  

 

VAATIVUUSLUOKKA: VAATIVA (V) 

 
1. Vähimmäiskoulutusvaatimus 

• Teknikko (rakennusmestari) 

• Ylempi tutkinto 
2. Kokemusvaatimus 

• Rakennuskohteen laatu ja tehtävän vaativuus huomioon ottaen riittävä kokemus ja perehty-
neisyys kyseisen alan johtotehtävissä (Rakennusvalvonnan tulkinta: vähintään neljä vuotta).  

• Yli 50 prosenttia kokemuksesta hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen. Ennen tutkinnon 
suorittamista hankittuna kokemuksena voidaan ottaa huomioon kokemus, joka on hankittu 
sen jälkeen kun kyseessä olevan tehtävän vaadittavat opinnot on suoritettu. 

3. Opintopistevaatimus 

• Riittävät kyseistä työnjohtotehtävää käsittelevät opintosuoritukset, joiden yhteismäärä 
yleensä vähintään 60 opintopistettä (Ympäristöministeriön ohje).  

4. Korjausrakentamisvaatimus 

• On suorittanut opintoja myös korjausrakentamisesta ja että kokemus sisältää toimimista 
myös korjaus- ja muutostöiden johtajana (Ympäristöministeriön ohje). 
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Työnjohtotehtävän vaativuus (Ympäristöministeriön ohje) 
 

• Koko (vähintään yksi seuraavista ehdoista toteutuu) 
- Yli 500 m2  
- Yli kaksi (2) kerrosta (Rakennusvalvonnan tulkinta) 
- Rakennuksessa kellari (Rakennusvalvonnan tulkinta) 

• Käyttötarkoitus  
- Asuinkerrostalo 
- Oppilaitos tai päiväkoti 
- Terveyskeskus 
- Urheilu- tai liikuntarakennus 
- Liike-, toimisto- tai majoitusrakennus 
- Teollisuus- tai tuotantorakennus 
- Liikenteen rakennus 

• Pitkät jännevälit  
- Käyttötarkoituksesta riippumatta 
- Suunnittelutehtävän vaativuusluokituksen mukaan (Rakennusvalvonnan tulkinta) 

• Vaikeat perustamisolosuhteet  
- Käyttötarkoituksesta ja jännevälien pituudesta riippumatta 
- Pohjarakenteiden suunnittelutehtävän vaativuusluokka on Vaativa (V) (Rakennus-

valvonnan tulkinta) 

• Korjaus- ja muutostyö 
- Suojellun rakennuksen suojellut ominaisuudet  

 
 
 

VAATIVUUSLUOKKA: POIKKEUKSELLISEN VAATIVA (PV) 

 
1. Vähimmäiskoulutusvaatimus 

• Korkeakoulututkinto 
- Insinööri 
- Insinööri (AMK) 
- Rakennusmestari (AMK) 

• Ylempi tutkinto 

• Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen 41/2014 siirtymäsäännöksen mukainen kelpoisuus.  
2. Kokemusvaatimus 

• Riittävä kokemus ja hyvä perehtyneisyys kyseisen alan vaativista työnjohtotehtävistä (Ra-
kennusvalvonnan tulkinta: vähintään kuusi vuotta).  

• 100 prosenttia kokemuksesta hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen.  
3. Opintopistevaatimus 

• Riittävät kyseistä työnjohtotehtävää käsittelevät opintosuoritukset, joiden yhteismäärä 
yleensä vähintään 70 opintopistettä (Ympäristöministeriön ohje) 

4. Korjausrakentamisvaatimus 

• On suorittanut opintoja myös korjausrakentamisesta ja että kokemus sisältää toimimista 
myös vaativien korjaus- ja muutostöiden työnjohtajana (Ympäristöministeriön ohje). 
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Työnjohtotehtävän vaativuus (Ympäristöministeriön ohje) 
 

• Koko (vähintään yksi seuraavista ehdoista toteutuu) 
- Yli kuusitoista (16) kerrosta, kellari- ja ullakkokerros mukaan lukien  
- Yli kolme (3) kellarikerrosta 
- Suurikokoinen liike- tai toimistorakennus 
- Suurikokoinen urheilu- tai liikuntarakennus 
- Suurikokoinen sairaala 
- Suurikokoinen liikenneterminaali 
- Suurikokoinen majoitus- tai kongressikeskus 

• Poikkeuksellisen vaativa teollisuus- tai tuotantorakennus 

• Poikkeuksellisen kantavat rakenteet 
- Jälkijännitetyt rakenteet tai vetoankkurointi kallioon  

• Erittäin pitkät jännevälit (Rakennusvalvonnan tulkinta) 
- Suunnittelutehtävän vaativuuden mukaan 

• Poikkeuksellisen vaikeat perustamisolosuhteet 
- Pohjarakenteiden suunnittelutehtävän vaativuusluokka on Poikkeuksellisen vaativa 

(PV) (Rakennusvalvonnan tulkinta) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vastaavan työnjohtajan hakemus: 
 
www.turku.fi → Asuminen ja ympäristö 
  → Rakentaminen 
   → Rakentamisen ohjeet ja lomakkeet 
    → Rakentamisajan lomakkeet ja liitteet 
 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki ja ohje vastaavan työnjohtajan hyväksymisestä: 
 
www.turku.fi → Asuminen ja ympäristö 
  → Rakentaminen 
   → Rakentamisen ohjeet ja lomakkeet 
    → Ohjeet 
 

https://www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/rakentamisen-ohjeet-ja-lomakkeet/rakentamisajan-lomakkeet-ja
https://www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/rakentamisen-ohjeet-ja-lomakkeet/ohjeet

