
Taulukko A
 

PUURAKENTEIDEN TYÖNJOHTOTEHTÄVÄN VAATIVUUS 
Normaali teksti = säädösteksti (MRL), kursivoitu teksti = Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työn‐
johtajien kelpoisuudesta YM4/601/2015, lihavoitu teksti = FISEn tarkennus 

MRL 122 b § Rakennustyön johtotehtävien vaativuusluokat 
Rakennustyön johtotehtävät jaetaan vaativuusluokkiin rakennuksen ja tilojen käyttötarkoituksen, rakennussuojelun, rakennuksen koon, raken‐
nusfysikaalisten ja terveydellisten ominaisuuksien, kuormitusten ja palokuormien, suunnittelumenetelmien, kantavien rakenteiden vaativuu‐
den, 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 momentis‐
sa tarkoitetuista vaatimuksista tai ominaisuuksista on poikkeuksellinen. 
Samassa rakennushankkeessa voi olla eri vaativuusluokkiin kuuluvia työnjohtotehtäviä. 

Tavanomainen  Vaativa  Poikkeuksellisen vaativa  
Erityisalan työnjohtotehtävä on yleensä 
tavanomainen, jos erityisalan rakennustyö 
on teknisiltä ratkaisuiltaan ja työ‐ ja suun‐
nittelumenetelmiltään tavanomainen, eikä 
rakennuksen koosta, käyttötarkoituksesta, 
rakennusfysikaalisista ja terveydellisistä 
ominaisuuksista, kuormituksista ja palo‐
kuormista tai kantavista rakenteista taikka 
rakennussuojelusta, ympäristöstä, raken‐
nuspaikasta tai rakentamisolosuhteista 
aiheudu erityisiä vaatimuksia erityisalan 
rakennustyölle. 
 
Ks. myös ympäristöministeriön ohjeet 
koskien vastaavan työnjohtajan tavan‐
omaisia työnjohtotehtäviä: 
Em. kriteerietä täyttäviä esimerkkejä ovat 
‐ omakotitalo, paritalo, rivitalo,  
‐ vapaa‐ajan asuinrakennus, saunaraken‐
nus 

‐ maatalous‐ tai varastorakennus. 

Erityisalan työnjohtotehtävä on yleensä 
vaativa, jos erityisalan rakennustyö on tekni‐
siltä ratkaisuiltaan tai työ‐ tai suunnittelu‐
menetelmiltään tavanomaista vaativampi. 
Erityisalan työnjohtotehtävä on yleensä 
vaativa myös silloin, jos rakennuksen koosta, 
käyttötarkoituksesta, rakennusfysikaalisista 
ja terveydellisistä ominaisuuksista, kuormi‐
tuksista ja palokuormista tai kantavista 
rakenteista taikka rakennussuojelusta, ympä‐
ristöstä, rakennuspaikasta tai rakentamisolo‐
suhteista aiheutuu erityisalan rakennustyölle 
erityisiä vaatimuksia.  
 
Ks. myös ympäristöministeriön ohjeet kos‐
kien vastaavan työnjohtajan vaativia työn‐
johtotehtäviä. 
Esimerkkejä: 
‐ rakennuksessa yli 3 krs (kellari/ullakko 
mukana) 

‐ asuinkerrostalo, oppilaitos, terveyskeskus,  
‐ liike‐, majoitus‐ ja toimistorakennus 
‐ urheilu‐ ja liikuntarakennus 
‐ teollisuus‐ ja tuotantorakennus 
‐ yleensä pitkät jännevälit 
 

Suunnittelumenetelmiltään vaativa, ks. 
puurakenteiden suunnittelutehtävän vaati‐
vuus. 
 

Erityisalan työnjohtotehtävä voi olla poikkeuksel‐
lisen vaativa, jos erityisalan rakennustyö on 
teknisiltä ratkaisuiltaan tai työ‐ tai suunnittelu‐
menetelmiltään poikkeuksellinen taikka jos ra‐
kennuksen koosta, käyttötarkoituksesta, raken‐
nusfysikaalisista ja terveydellisistä ominaisuuk‐
sista, kuormituksista ja palo‐kuormista tai kanta‐
vista rakenteista taikka rakennussuojelusta, 
ympäristöstä, rakennuspaikasta tai rakentamis‐
olosuhteista aiheutuu erityisalan rakennustyölle 
poikkeuksellisia vaatimuksia.  
 
Ks. myös ympäristöministeriön ohjeet koskien 
vastaavan työnjohtajan poikkeuksellisen vaati‐
via työnjohtotehtäviä. 
Esimerkkejä: 
‐ suurikokoinen urheilu‐ tai liikuntarakennus 
‐ suurikokoinen liike, ‐ majoitus‐ ja kongressi‐
keskus 

‐ poikkeuksellisen vaativa teollisuus‐ tai tuotan‐
torakennus 

‐ rakennuksessa yli 6 krs (ei 16…) 
 
Suunnittelumenetelmiltään poikkeuksellinen, 
ks. suunnittelijan pätevyyskriteerit. 
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Taulukko B.  

PUURAKENTEIDEN TYÖNJOHTAJAN PÄTEVYYSVAATIMUKSET 
Normaali teksti = säädösteksti (MRL), kursivoitu teksti = Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoi‐

suudesta YM4/601/2015, lihavoitu teksti = FISEn tarkennus 

Tavanomainen   Vaativa   Poikkeuksellisen vaativa  
MRL 122 c § Eritysalan työnjohtajan kel‐
poisuusvaatimuksena on tavanomaisessa 
työnjohtotehtävässä kyseiseen tehtävään 
soveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla 
suoritettu ammattikorkeakoulututkinto tai 
aiempi ammatillisen korkea‐asteen tutkin‐
to 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; 
 
Suorittanut tehtävään soveltuvan raken‐
tamisen 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), 
Kyseistä työnjohtotehtävää käsitteleviä 
opintosuorituksia voivat olla esimerkiksi 
opinnot  
‐ rakennustekniikassa, väh. 

o rakenteiden mekaniikkaa 4 op  
o puurakentamista ja puutuotetek‐
niikkaa 3 op 

o rakennusfysiikkaa 2 op      
‐ rakentamisen työmaa‐ ja tuotantotek‐
niikassa  väh. 8 op 

‐ projektinhallinnassa ja ‐johtamisessa, 
aikataulusuunnittelussa sekä hanketa‐
loudessa väh. 8 op. 

 
taikka 
on hankkinut muuten osoitetut vastaavat 
tiedot 
 
SEKÄ 
on hankkinut riittävän kokemuksen raken‐
nusalalla rakennuskohteen laatu ja tehtä‐
vän vaativuus huomioon ottaen. 
 
1 vuoden kokemus työnjohtotehtävistä 
sisältäen puurakennekohteita. 
 
Korjaus‐ ja muutostyön tavan‐omaisessa 
työnjohtotehtävässä edellytyksenä on, että 
kokemus rakennusalalla sisältää myös 
korjaus‐ ja muutostöitä. 

MRL 122 c § Eritysalan työnjohtajan kelpoi‐
suusvaatimuksena vaativassa työnjohtotehtä‐
vässä kyseiseen tehtävään soveltuva, rakenta‐
misen tai tekniikan alalla suoritettu korkeakou‐
lututkinto, aiempi ammatillisen korkea‐asteen 
tutkinto tai sitä vastaava tutkinto taikka aiempi 
teknikon tai sitä vastaava tutkinto; lisäksi hä‐
nellä tulee rakennuskohteen laatu ja tehtävän 
vaativuus huomioon ottaen olla riittävä koke‐
mus ja perehtyneisyys kyseisen alan työnjohto‐
tehtävissä; 
 
Suorittanut tehtävään soveltuvan rakentami‐
sen tai tekniikan alan tutkinnon: 
rakennusmestari (AMK) ‐tutkinto, insinööri 
(AMK) ‐tutkinto taikka kyseiseen työnjohtoteh‐
tävään soveltuva aiempi rakennusinsinöörin 
tutkinto, 
tai teknikon (rakennusmestarin) tutkinto, taik‐
ka muu korkeampi rakentamisen tai tekniikan 
alan tutkinto 
ja 
tutkintoon tai sitä täydentäviin opintoihin on 
sisältynyt riittävät kyseistä työnjohtotehtävää 
käsittelevät opintosuoritukset, joiden yhteis‐
määrä yleensä vähintään 60 op 1), 
Kyseistä työnjohtotehtävää käsitteleviä opin‐
tosuorituksia voivat olla esimerkiksi opinnot  
‐ rakennustekniikassa, väh 

o rakenteiden mekaniikkaa 7 op  
o puurakentamista ja puutuotetekniikkaa 
7 op, josta korkeintaan 2 op voidaan 
korvata betoni‐ tai teräsopinnäytteillä 

o rakennusfysiikkaa 3 op      
‐ rakentamisen työmaa‐ ja tuotantoteknii‐
kassa väh. 10 op 

‐ projektinhallinnassa ja ‐johtamisessa, aika‐
taulusuunnittelussa sekä hanketaloudessa 
väh. 10 op. 

 
SEKÄ 
on hankkinut riittävän kokemuksen ja perehty‐
neisyyden kyseisen alan työnjohtotehtävissä 
rakennuskohteen laatu ja tehtävän vaativuus 
huomioon ottaen. 
 
Vähintään 3 vuoden kokemus puurakenteiden 
työnjohtotehtävistä, josta 1 vuosi vaativassa 
luokassa. 1 vuosi voidaan korvata tavanomai‐
sen tai vaativan luokan betoni‐ tai teräsraken‐
teiden työnjohtokokemuksella. 
 
Korjaus‐ ja muutostyön vaativassa työnjohto‐
tehtävässä edellytyksenä on, että on suoritta‐
nut opintoja myös korjausrakentamisesta ja 
että kokemus sisältää toimimista myös korjaus‐ 
ja muutostöiden työnjohtajana. 

MRL 122 c § Poikkeuksellisen vaativassa 
työnjohtotehtävässä työnjohtajan kelpoi‐
suusvaatimuksena 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. 
 
Suorittanut tehtävään soveltuvan raken‐
tamisen tai tekniikan alan tutkinnon: 
rakennusmestari (AMK) ‐tutkinto, insinööri 
(AMK) ‐tutkinto taikka kyseiseen työnjohto‐
tehtävään soveltuva aiempi rakennusinsi‐
nöörin tutkinto, taikka muu korkeampi 
rakentamisen tai tekniikan alan tutkinto 
ja 
tutkintoon tai sitä täydentäviin opintoihin 
on sisältynyt riittävät kyseistä työnjohto‐
tehtävää käsittelevät opintosuoritukset, 
joiden yhteismäärä yleensä vähintään 70 
op 1),  
Kyseistä työnjohtotehtävää käsitteleviä 
opintosuorituksia voivat olla esimerkiksi 
opinnot  
‐ rakennustekniikassa, väh. 

o rakenteiden mekaniikkaa 10 op  
o puurakentamista ja puutuotetek‐
niikkaa 10 op, josta korkeintaan 3 
op voidaan korvata betoni‐ tai te‐
räsopinnäytteillä 

o rakennusfysiikkaa 3 op      
‐ rakentamisen työmaa‐ ja tuotantotek‐
niikassa väh. 12 op 

‐ projektinhallinnassa ja ‐johtamisessa, 
aikataulusuunnittelussa sekä hanketa‐
loudessa väh. 12 op. 

 
SEKÄ 
on hankkinut riittävän kokemuksen ja 
hyvän perehtyneisyyden kyseisen alan 
vaativista työnjohtotehtävistä. 
 
Vähintään 5 vuoden kokemus vähintään 
vaativista puurakenteiden työnjohtoteh‐
tävistä, jotka ovat lähellä poikkeuksellisen 
vaativan luokan tasoa. 2 vuotta voidaan 
korvata vaativan tai poikkeuksellisen 
vaativan luokan betoni‐ tai teräsrakentei‐
den työnjohtokokemuksella. 
 
Korjaus‐ ja muutostyön poikkeuksellisen 
vaativassa työnjohtotehtävässä edellytyk‐
senä on, että on suorittanut opintoja myös 
korjausrakentamisesta ja että kokemus 
sisältää toimimista myös vaativien korjaus‐ 
ja muutostöiden työnjohtajana. 

 


