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IV‐TYÖNJOHTAJA 

KELPOISUUSVAATIMUKSET  

 Poikkeuksellisen vaativa  

 Vähäinen Tavanomainen (T) Tavanomainen + (T+) Vaativa (V) 

(PV) 

KOULUTUS  

    Pieni AT / varasto  

       enintään 25 m2 

 

OKT,PT,RT, tavanomaisin 

asennusratkaisuin pienet  

liikerakennukset ja  hallit 

Kerrostalot enintään 8. krs, 

tavanomaisin  
asennusratkaisuin liike‐, 

toimisto‐, opetus‐ ja 

teollisuusrak. sekä hallit 

Kerrostalot enintään 16. krs, 

koulu‐, liike‐, toimisto‐ ja 

teollisuusrak. sekä suuret 

hallit 

Kerrostalot yli 16. krs, 

kauppakeskukset, suuret 

koulut, sairaalat 

Ei LVI-alan koulutusta Henkilö, jolla ei ole LVI-alan 

koulutusta, mutta jolla 

muutoin voidaan katsoa  

olevan tehtävään riittävä  

osaaminen 

Työssä oppinut asentaja, 

6 v. työkokemusta 

_____ _____ _____ 

LVI‐alan tai 

talotekniikan  

perus- tai 

ammattitutkinto/  

ilmastointiasentaja 

+ 

3 v. työkokemusta 

_____ _____ _____ 

Ilmastointiasentaja 

(EAT) 
+ 

3 v. työkokemusta 6 v. työkokemusta 
_____ _____ 

LVI‐työteknikko 
+ 

3 v. työkokemusta 6 v. työkokemusta 
_____ _____ 

LVI‐teknikko 
+ 

3 v. työkokemusta 3 v. työkokemusta 3 v. työkokemusta 
_____ 

Rakennusmestari  

(AMK), LVI 

suuntautunut, 

Insinööri (AMK,  

YAMK, DI), LVI-

opintoja vähintään  

70 op. 

+ 

2 v. työkokemusta 3 v. työkokemusta 3 v. työkokemusta 6 v. työkokemusta 

 on hankkinut riittävän kokemuksen rakennusalalla 

rakennuskohteen laatu ja tehtävän vaativuus huomioon 

ottaen (IV‐asennus). 

on hankkinut riittävän kokemuksen ja perehtyneisyyden 

kyseisen alan työnjohtotehtävissä rakennuskohteen 

laatu ja tehtävän vaativuus huomioon ottaen 

 (IV-asennuksiin liittyvät vastuulliset tehtävät). 

on hankkinut riittävän 

kokemuksen ja hyvän 

perehtyneisyyden kyseisen 

alan vaativista 

työnjohtotehtävistä (IV-

asennuksiin liittyvät 

työnjohdolliset tehtävät). 

 * Vaativuusluokassa voidaan hyväksyä IV‐työnjohtajaksi myös henkilö, joka täyttää vaativampien vaatimusluokkien kelpoisuusvaatimukset. 

Rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta on säädetty maankäyttö‐ ja rakennuslaissa. 

Ympäristöministeriö on lisäksi antanut työnjohtotehtävien vaativuusluokkia ja työnjohtajien kelpoisuutta koskevat ohjeet. Tähän 

lomakkeeseen on koottu otteita säännöksistä ja ympäristöministeriön ohjeista sekä rakennusvalvonnan tekemistä tulkinnoista 

yhtenäisten käytäntöjen tukemiseksi. Taulukkoa soveltavan on tunnettava vaativuusluokitusta ja kelpoisuutta koskeva lainsäädäntö. 

Säännökset ovat velvoittavia. Ympäristöministeriön ohjeet ja rakennusvalvonnan tulkinnat ovat yhtenäistä tulkintaa 

tukevia ohjeita, joista voidaan perustellusta syystä poiketa. 

(1) Vähimmäiskoulutusvaatimus. 

(2) yli 50 %:a kokemuksesta on hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen (poikkeuksellisen vaativissa työnjohtotehtävissä 

100 %). Ennen tutkinnon suorittamista hankittuna kokemuksena voidaan ottaa huomioon kokemus, joka on hankittu 

sen jälkeen, kun kyseessä olevan tehtävän vaadittavat opinnot on suoritettu. 

(3) Työkokemus, johon vedotaan, tulee olla hankittu IV-asennusalalta viimeisen viiden vuoden aikana. 

 


