Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajan (KKL) pätevyyden uusiminen,
vaativuusluokka a ja b
Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajan (KKL) pätevyys on voimassa 5 vuotta, voimassaoloajan näet omasta
pätevyystodistuksestasi sekä SuLVIn Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajien pätevyydet –rekisteristä. Mikäli
pätevyyden uusimista ei haeta ennen voimassaoloajan päättymistä, urakoitsija poistetaan rekisteristä.
Energiateollisuus on julkaissut päivitetyn ”Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet (K1/2013)” julkaisun,
jonka määräyksiä sovelletaan 1.1.2014 jälkeen. KKL-pätevyyden omaavien työnjohtajien halutaan omaksuvan
uuden K1:n mukanaan tuomat muutokset ja ylläpitämään osaamistaan sekä jatkamaan pätevyyttään. Aiheesta on
tarjolla muutaman tunnin pituinen pätevyyden ylläpitokoulutus, jonka suorittamista suositellaan kaikille
Kiinteistön kaukolämpötyönjohtopätevyyden omaaville mahdollisimman pian, riippumatta pätevyyden
voimassaoloajasta. Ylläpitokoulutusta tarjoaa Taitotalo, koulutusten tiedot löydät osoitteesta
taitotalo.fi/haku/koulutukset kirjoittamalla hakukenttään ”kkl”.

Pätevyyden uusiminen
Pätevyyden uusimista haetaan pääsääntöisesti silloin, kun pätevyyden voimassaoloaika on päättymässä
noin 6 kuukauden kuluttua.
Pätevyyden uusimista voi hakea aikaisintaan vuosi ennen voimassaoloajan päättymistä, mikäli tarvittava
työkokemus on koossa. Mikäli pätevyyden uusimista ei haeta ennen voimassaoloajan päättymistä, urakoitsijan
nimi poistetaan pätevien urakoitsijoiden listalta. Jos henkilö, jonka pätevyys on vanhentunut, haluaa kuitenkin
jatkaa KL-urakoitsijana, pätevyyttä tulee hakea viimeistään vuoden kuluessa edellisen pätevyyden voimassaolon
päättymisestä. Jos pätevyyttä haetaan yli vuoden kuluttua edellisen päättymisestä, hakijan tulee suorittaa
uudestaan Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajan pätevyyskoulutus ja pätevyystentti saadakseen
uusintapätevyyden. Mikäli hakijalla on hyvin perusteltu syy hakea pätevyyden uusimista myöhemmin kuin vuoden
määräajan kuluessa, pätevyystoimikunta voi käyttää tapauskohtaista harkintaa.

Vaativuusluokka a
A-pätevyyden jatkaminen edellyttää ammattitaidon ylläpitämistä: koulutukseen osallistumista ja avaativuusluokan kaukolämpölaitteiden asennustöiden tekemistä. Em. pätevyyden ylläpitokoulutus tulee olla
suoritettu, mutta suoritusajankohdalla ei ole merkitystä. Lisäksi hakijan tulee todentaa
referenssikohdelistauksella, että hän on toiminut Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajan tehtävissä avaativuusluokan kohteissa vähintään kolmena pätevyytensä voimassaolovuotena. Pätevyyden uusimista
hakevan
tulee
toimittaa
Taitotaloon
hakemus
pätevyyden
uusimisesta,
joka
sisältää
kaukolämpötyönjohtoreferenssit
kolmelta
pätevyyden
voimassaolovuodelta,
a-vaativuus-luokan
kaukolämpötyönjohtokohteista. Myös pätevyyttä toista kertaa uusivien tulee käydä pätevyyden
ylläpitokoulutus uudelleen ja hakea pätevyyden ylläpitämistä pätevyyden uusimishakemuksella.

Vaativuusluokka b
B-pätevyyden jatkaminen edellyttää ammattitaidon ylläpitämistä: pienkohteiden kaukolämpölaitteiden
asennustöiden tekemistä. Ylläpitokoulutukseen osallistumista suositellaan.
B- pätevyyden jatkon edellytyksenä on, että uusimista hakeva toimittaa Taitotaloon hakemuksen, joka sisältää
kaukolämpö-työnjohtoreferenssit
kolmelta
pätevyyden
voimassaolovuodelta
b-vaativuusluokan
kaukolämpötyönjohtokohteista. B-pätevyyden omaaville suositellaan pätevyyden ylläpitokoulutusta
(K1/2013)”, mutta se ei ole pätevyyden uusimisen edellytys.

Hakulomake (a- ja b-vaativuusluokka) löytyy Taitotalon internetsivuilta koulutuksen tiedoista.
Hakemukset käsitellään KKL-pätevyystoimikunnassa, joka päättää kunkin hakijan pätevyyden jatkamisesta
seuraavaksi viideksi vuodeksi. Kun pätevyyden uusiminen (a- tai b-vaativuusluokka) on hyväksytty

pätevyystoimikunnassa, hakijalle toimitetaan uusi pätevyystodistus ja hänen pätevyytensä uusi
voimassaoloaika näkyy SuLVIn Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajien pätevyydet – rekisterissä. Sekä a- että
b-pätevyyden hakijan tulee maksaa pätevyyskäsittelymaksu, josta lähetetään lasku pätevyystoimikunnan
pätevyyskäsittelyn jälkeen.

Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajan (KKL) pätevyyden uusiminen,
vaativuusluokka a ja b
KKL-pätevyyden uusiminen - miten pitää toimia?
Kohdat 1 ja 3-7 koskevat kaikkia ja kohta 2 vain a-pätevyyden uusimista hakevia.

1.
Hae pätevyyden uusimista, kun pätevyytesi voimassaoloaika on päättymässä noin 6
kuukauden kuluttua! Pätevyyden uusimista voi hakea aikaisintaan vuosi ennen
voimassaoloajan päättymistä, mikäli tarvittava työkokemus on koossa.
2. Jos haet A-pätevyyden uusimista:
Varmista, että olet suorittanut ylläpitokoulutuksen tai ilmoittaudu välittömästi koulutukseen.
Ylläpitokoulutusten ajankohdat ja tiedot löydät osoitteesta taitotalo.fi/haku/koulutukset
kirjoittamalla hakukenttään ”kkl”.
3.
Täytä huolellisesti hakemus kiinteistön kaukolämpötyönjohtajan pätevyyden uusimiseksi ja
toimita se Taitotaloon osoitteella: Taitotalo, Nina Makkonen, ”Kaukolämpötyönjohtaja”, PL
151, 00381 Helsinki Tai sähköpostitse: rakentamisala@taitotalo.fi
4.
Kun saat Taitotalosta laskun pätevyyskäsittelystä, maksa pätevyyskäsittelymaksu. Lasku
lähetetään pätevyyskäsittelyn jälkeen.
5.
KKL-pätevyyden uusintahakemukset käsitellään KKL-pätevyystoimikunnassa vähintään
kahdesti vuodessa (touko-kesäkuussa ja marras-joulukuussa).
6.
Mikäli hakemuksesi perusteella sinulle myönnetään pätevyys, pätevyytesi uusitaan 5
vuodeksi edellisestä voimassaolon päättymisajankohdasta lähtien.

7.
Mikäli sinulle myönnetään pätevyyskäsittelyssä pätevyyden ylläpito, saat postitse uuden
pätevyystodistuksen ja pätevyytesi voimassaoloaika päivitetään SuLVIn
pätevyysrekisteriin https://www.sulvi.fi/koulutus/patevyysrekisteri/

Lisätiedot
Taitotalo: rakentamisala@taitotalo.fi tai puhelimitse 020 7461 256.

