
Uudet asetukset 2018
Sisäilmasto ja ilmanvaihto ja vesi- ja viemärilai�eistot 

- uusi asetus ja oppaat

LVI-suunni�elijan päivi�äisessä työssä ovat rakennusmääräyskokoelman 
osat D1 ja D2 olleet merki�ävässä roolissa. Vuoden 2018 alussa ne 
poistuivat ja voimaan tulivat vesi- ja viemärilai�eistot ja sisäilmasto ja 
ilmanvaihto -asetukset. LVI-alalla muutos on merki�ävä, koska se koske�aa 
laajas� koko toimintaken�ää.
 
Uudet asetukset -koulutus antaa perus�edot asetusmuutoksen 
merkityksestä LVI-alan toimijoille. Sisältö paino�aa viranomaisten ja 
suunni�elijoiden käy�öön tulevaa laajaa ohjeistusta, mu�a soveltuu 
kaikille LVI-alalla toimiville.
 
Aamupäivän aikana käydään läpi asetuksien ohjeiden ja oppaiden 
keskinäinen järjestys ja tavoi�eet. Tutustutaan molempien asetusten 
keskeisiin muutoskoh�in sekä opastarjontaan. Lopuksi vielä keskustellaan 
paikallisen LVI-viranomaisen kanssa käytännön yksityiskohdista.

Ilmoi�audu www.sulvi.fi/koulutuskalenteri



Muutokset mahdollisia 
 

 
 

Aika ja paikka 

4.10.2018 Helsinki, Amiedu, Strömberginkuja 3 

8.11.2018 Pori, Ravintola Liisanpuisto, Liisankatu 20 

15.11.2018 Helsinki, Amiedu, Strömberginkuja 3 

 

Ohjelma klo 8.30-12.45 

8.30 Yleinen osio - uudet asetukset, hierarkia ja velvoittavuus (asetukset - oppaat), mistä kaikki löytyy, 

korjausrakentamisen rooli, mahdollisuudet, koulutuksen tavoitteet 

Jarmo Mäenpää, Talotekniikkateollisuus/Uponor 

 

9.15 Sisäilmasto ja ilmanvaihto - uusi asetus ja oppaat 

Jorma Railio  

 

10.30 Kahvi ja kahvileipä 

 

10.45 Vesi- ja viemärilaitteistot - uusi asetus ja opas 

Jarmo Mäenpää, Talotekniikkateollisuus/Uponor 

 

11.45 LVI-valvonta - mitä tämä tarkoittaa käytännössä 

Helsingissä: Harri Aavaharju, Vantaan kaupunki 

Porissa: Marjo Kekki ja Erno Jantunen, Porin kaupunki 

 

Hinta 

Aamupäivän ohjelma sisältäen kahvin kahvileipineen jäsenhinta 130 € (SuLVIn ja VSF:n jäsenet sekä 

kuntien LVI-viranomaiset), muille 160 €. Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %. 

 

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot 

Sitovat ilmoittautumiset tämän ilmoittautumislinkin kautta viimeistään kaksi viikkoa ennen 

koulutuspäivää. Myös mahdolliset peruutukset tulee tehdä viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen 

alkamista. Jos peruutus tulee tämän jälkeen, veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. 

 

Ilmoita mahdollinen jäsenyytesi ilmoittautuessasi. Laskutus tapahtuu sen tiedon perusteella 

koulutuspäivän jälkeen. Jäsenhinnan saadakseen tulee olla SuLVIn tai VSF:n jäsen ennen koulutukseen 

ilmoittautumista. SuLVIn jäseneksi voi hakea tästä. 

 

Lisätietoja: Samuli Könkö samuli.konko(a)sulvi.fi tai Jonna Hoikka jonna.hoikka(a)sulvi.fi 

https://www.amiedu.fi/Portals/2/amiedu-www/yhteystiedot/amiedu-kartta-toimipisteet-stromberginkuja.pdf
https://goo.gl/maps/7wBtT9qiVX92
https://www.amiedu.fi/Portals/2/amiedu-www/yhteystiedot/amiedu-kartta-toimipisteet-stromberginkuja.pdf
https://www.webropolsurveys.com/S/3A0053BA92156C66.par
http://www.sulvi.fi/jasentoiminta/liity-jaseneksi/
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