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KVV- JA IV-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.  
 
Ohjeessa on esitetty minimivaativuusluokka. Rakennushankkeen muut ominaisuudet saattavat nostaa 
vaativuusluokkaa.  
 
 

KVV-TYÖNJOHTAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET 

 
 

VAATIVUUSLUOKKA: VÄHÄINEN 

 
1. Vähimmäiskoulutus ja –kokemus 

• Maanrakennustöiden työnjohtaja (Rakennusvalvonnan tulkinta). 

• Vastaava työnjohtaja (Rakennusvalvonnan tulkinta). 

• Riittävä osaaminen (Ympäristöministeriön ohje).  

• Tuntee määräykset (Rakennusvalvonnan tulkinta). 
 

2. KVV-työnjohtotehtävän vaativuus 

• Esimerkkikohteita (Rakennusvalvonnan tulkinta):  
- Ulkopuoliset KVV-työt, kuten kaivot, erottimet ja pumppaamot. 
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VAATIVUUSLUOKKA: TAVANOMAINEN 

 
1. Vähimmäiskoulutus ja –kokemus 

• Muuten osoitetut vastaavat tiedot.  

• Ammattikoulutettu tai työssäoppinut asentaja (Rakennusvalvonnan tulkinta). 

• 6 vuotta työkokemusta (Rakennusvalvonnan tulkinta). 
- Yli 50 prosenttia kokemuksesta hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen. 

Ennen tutkinnon suorittamista hankittuna kokemuksena voidaan ottaa huo-
mioon kokemus, joka on hankittu sen jälkeen, kun kyseessä olevan tehtä-
vän vaadittavat opinnot on suoritettu (Rakennusvalvonnan tulkinta). 
 

 
2. KVV-työnjohtotehtävän vaativuus 

• Esimerkkikohteita (Rakennusvalvonnan tulkinta): 
- Omakotitalo, paritalo tai rivitalo. 
- Vakiintunein asennusratkaisuin: pienet liikerakennukset ja hallit. 

 
 
 

VAATIVUUSLUOKKA: TAVANOMAINEN + 

 
1. Vähimmäiskoulutus ja –kokemus 

• LVI-työteknikko (Rakennusvalvonnan tulkinta). 
- Työkokemusta 6 vuotta. 
- 50 opintopistettä.  

• Erikoisammattitutkinto (Rakennusvalvonnan tulkinta). 
- Työkokemusta 6 vuotta. 
- 50 opintopistettä.  

• Yli 50 prosenttia kokemuksesta hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen. Ennen 
tutkinnon suorittamista hankittuna kokemuksena voidaan ottaa huomioon koke-
mus, joka on hankittu sen jälkeen, kun kyseessä olevan tehtävän vaadittavat opin-
not on suoritettu (Rakennusvalvonnan tulkinta). 

 
2. KVV-työnjohtotehtävän vaativuus 

• Esimerkkikohteita (Rakennusvalvonnan tulkinta): 
- Kerrostalo, enintään 8 kerrosta.  
- Vakiintunein asennusratkaisuin: liike-, toimisto-, opetus- ja teollisuusraken-

nukset sekä hallit.  
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VAATIVUUSLUOKKA: VAATIVA 

 
1. Vähimmäiskoulutus ja –kokemus 

• Teknikko 

• LVI-teknikko (Rakennusvalvonnan tulkinta). 

• LVI-rakennusmestari (AMK) (Rakennusvalvonnan tulkinta). 

• Työkokemusta 3 vuotta (Rakennusvalvonnan tulkinta). 
- Yli 50 prosenttia kokemuksesta hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen. 

Ennen tutkinnon suorittamista hankittuna kokemuksena voidaan ottaa huo-
mioon kokemus, joka on hankittu sen jälkeen, kun kyseessä olevan tehtä-
vän vaadittavat opinnot on suoritettu (Rakennusvalvonnan tulkinta). 

• Kuusikymmentä (60) opintopistettä (Ympäristöministeriön ohje).  
 

2. KVV-työnjohtotehtävän vaativuus 

• Esimerkkikohteita (Rakennusvalvonnan tulkinta): 
- Kerrostalot, enintään 16 kerrosta. 
- Liike-, toimisto, opetus- ja teollisuusrakennukset sekä päiväkodit ja suuret 

hallit.  
- Vaativat ulkopuliset KVV-työt. 

 
 

VAATIVUUSLUOKKA: POIKKEUKSELLISEN VAATIVA 

 
1. Vähimmäiskoulutus ja –kokemus 

• LVI-rakennusmestari (AMK). 

• Insinööri. 

• Insinööri (AMK/YAMK). 

• Diplomi-insinööri. 

• Työkokemusta 6 vuotta (Rakennusvalvonnan tulkinta). 
- 100 prosenttia kokemuksesta hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen. En-

nen tutkinnon suorittamista hankittuna kokemuksena voidaan ottaa huomi-
oon kokemus, joka on hankittu sen jälkeen, kun kyseessä olevan tehtävän 
vaadittavat opinnot on suoritettu (Rakennusvalvonnan tulkinta). 

• 70 opintopistettä (Ympäristöministeriön ohje).  
 

2. KVV-työnjohtotehtävän vaativuus 

• Esimerkkikohteita (Rakennusvalvonnan tulkinta): 
- Kerrostalot, 17 kerrosta tai enemmän.  
- Kauppakeskukset, suuret koulut, terveysasemat ja sairaalat.  
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IV-TYÖNJOHTAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET 

 
 

VAATIVUUSLUOKKA: VÄHÄINEN 

 
1. Vähimmäiskoulutus ja –kokemus 

• IV-asentaja (Rakennusvalvonnan tulkinta). 

• Vastaava työnjohtaja (Rakennusvalvonnan tulkinta). 

• Riittävä osaaminen (Ympäristöministeriön ohje).  

• Tuntee määräykset (Rakennusvalvonnan tulkinta). 
 

2. IV-työnjohtotehtävän vaativuus 

• Esimerkkikohteita (Rakennusvalvonnan tulkinta): 
- Yksinkertainen painovoimainen ilmanvaihto, IV-venttiilit seinässä. 
- Pieni AT/varasto, enintään 25 m2. 

 
 

VAATIVUUSLUOKKA: TAVANOMAINEN 

 
1. Vähimmäiskoulutus ja –kokemus 

• Muuten osoitetut vastaavat tiedot.  

• Ammattikoulutettu tai työssäoppinut asentaja (Rakennusvalvonnan tulkinta). 

• 6 vuotta työkokemusta (Rakennusvalvonnan tulkinta). 
- Yli 50 prosenttia kokemuksesta hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen. 

Ennen tutkinnon suorittamista hankittuna kokemuksena voidaan ottaa huo-
mioon kokemus, joka on hankittu sen jälkeen, kun kyseessä olevan tehtä-
vän vaadittavat opinnot on suoritettu (Rakennusvalvonnan tulkinta). 

 
 

2. IV-työnjohtotehtävän vaativuus 

• Esimerkkikohteita (Rakennusvalvonnan tulkinta): 
- Koneellinen ilmanvaihto. 
- Omakotitalo, paritalo tai rivitalo. 
- Vakiintunein suunnitteluratkaisuin: pienet liikerakennukset ja hallit.  
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VAATIVUUSLUOKKA: TAVANOMAINEN + 

 
 

1. Vähimmäiskoulutus ja –kokemus 

• LVI-työteknikko (Rakennusvalvonnan tulkinta). 
- Työkokemusta 6 vuotta. 
- 50 opintopistettä.  

• Erikoisammattitutkinto (Rakennusvalvonnan tulkinta). 
- Työkokemusta 6 vuotta. 
- 50 opintopistettä.  

• Yli 50 prosenttia kokemuksesta hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen. Ennen 
tutkinnon suorittamista hankittuna kokemuksena voidaan ottaa huomioon koke-
mus, joka on hankittu sen jälkeen, kun kyseessä olevan tehtävän vaadittavat opin-
not on suoritettu (Rakennusvalvonnan tulkinta). 

 
 

2. IV-työnjohtotehtävän vaativuus 

• Esimerkkikohteita (Rakennusvalvonnan tulkinta): 
- Kerrostalo, enintään 8 kerrosta.  
- Vakiintunein asennusratkaisuin: liike-, toimisto-, opetus- ja teollisuusraken-

nukset sekä hallit.  
 
 

VAATIVUUSLUOKKA: VAATIVA 

 
1. Vähimmäiskoulutus ja –kokemus 

• Teknikko 

• LVI-teknikko (Rakennusvalvonnan tulkinta). 

• LVI-rakennusmestari (AMK) (Rakennusvalvonnan tulkinta). 

• Työkokemusta 6 vuotta (Rakennusvalvonnan tulkinta). 
- Yli 50 prosenttia kokemuksesta hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen. 

Ennen tutkinnon suorittamista hankittuna kokemuksena voidaan ottaa huo-
mioon kokemus, joka on hankittu sen jälkeen, kun kyseessä olevan tehtä-
vän vaadittavat opinnot on suoritettu (Rakennusvalvonnan tulkinta). 

• 60 opintopistettä (Ympäristöministeriön ohje).  
 

 
2. IV-työnjohtotehtävän vaativuus 

• Esimerkkikohteita (Rakennusvalvonnan tulkinta): 
- Kerrostalot, enintään 16 kerrosta. 
- Liike-, toimisto, opetus- ja teollisuusrakennukset sekä päiväkodit ja suuret 

hallit.  
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VAATIVUUSLUOKKA: POIKKEUKSELLISEN VAATIVA 

 
1. Vähimmäiskoulutus ja –kokemus 

• LVI-rakennusmestari (AMK). 

• Insinööri. 

• Insinööri (AMK/YAMK). 

• Diplomi-insinööri. 

• Työkokemusta 6 vuotta (Rakennusvalvonnan tulkinta). 
- 100 prosenttia kokemuksesta hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen. En-

nen tutkinnon suorittamista hankittuna kokemuksena voidaan ottaa huomi-
oon kokemus, joka on hankittu sen jälkeen, kun kyseessä olevan tehtävän 
vaadittavat opinnot on suoritettu (Rakennusvalvonnan tulkinta). 

• 70 opintopistettä (Ympäristöministeriön ohje).  
 

2. IV-työnjohtotehtävän vaativuus 

• Esimerkkikohteita (Rakennusvalvonnan tulkinta): 
- Kerrostalot, 17 kerrosta tai enemmän.  
- Kauppakeskukset, suuret koulut, terveysasemat ja sairaalat.  

 
 
 


