
2/2017

Yhteystiedot
Suomen LVI-liitto SuLVI ry
Sitratori 5, 00420 HELSINKI
Puh. 09 566 0090
www.sulvi.fi
sulvi@sulvi.fi

toiminnanjohtaja
Tiina Strand
Puh. 040 505 5445 
tiina.strand@sulvi.fi

koulutuspäällikkö
Antti Heinonen
Puh. 050 327 6592
antti.heinonen@sulvi.fi

koulutussihteeri
Jonna Hoikka
Puh. 050 548 5876
jonna.hoikka@sulvi.fi

jäsenasiat ja laskutus
Kaija Ruokonen
Puh. 050 321 7897
kaija.ruokonen@sulvi.fi

viestintäsuunnittelija
Anne Valkama
050 572 2228
anne.valkama@sulvi.fi

SuLVIn sivut

Järjestetään 
tilaisuus!
Ei liene sattuma, että tilaisuus on synonyymi se-
kä sanoille tapahtuma että mahdollisuus.
Kun ajatus tapahtuman järjestämisestä tai mes-
suille osallistumisesta syntyy, ensimmäisen kysy-
myksen tulisi aina olla ”Miksi?”. Jos tarkoituksena 
on hankkia uusia kontakteja, myydä jotain, lan-
seerata uusi tuote tai vahvistaa yrityksen brän-
diä, on jo tiedostettu selkeä tarve. Tarkkaan täy-
tyy miettiä myös mitä tapahtumalla halutaan 
saada aikaan, eli mikä on tavoiteltu tulos. Vasta 
tämän jälkeen voi miettiä kenelle tapahtumaa tai 
messuja toteutetaan. Lisäksi tärkeää määritellä jo 
alussa, miten onnistumista mitataan. 

Riittävä aika, kattava suunnitelma 
ja hyvä johtaja
Tärkein tekijä on aika. Projekti on hyvä starta-
ta jopa vuosi etukäteen, riippuen tapahtuman 
tai messujen laajuudesta. Mitä enemmän aikaa, 
sitä enemmän tilaa suunnittelulle ja luovuudel-
le. Varsinainen tapahtuma on vain yksi osa ko-
ko projektia. Budjetti antaa suunnan tekniselle 
toteutukselle ja käytettävissä olevat henkilötyö-
tunnit vaikuttavat suunnitteluun, toteutukseen 
ja jälkimarkkinointiin. Miettikää myös, onko tar-
ve ulkoistaa joitakin projektin työvaiheita ja mi-
tä voi tehdä itse? Miten viestitään ja markkinoi-
daan? Miten sitoutamme oman tiimin onnistu-
maan? Yksi hyvin onnistuneen projektin tunnus-
merkkejä on myös hyvä johtaja.

Budjetti on tapahtuman puite,  
ei rajoite
Budjetti on konkreettinen tekijä. Sitä ei kuiten-
kaan kannata ajatella rajoitteena, vaan pelkäs-
tään puitteena. Budjetti on mikä on ja sillä men-
nään. Tärkeämpää on miettiä, mitä budjetilla 
saavutetaan eli mitata asetettuja tavoitteita. Lii-
dien määrää tai myyntiä voi mitata suoraan nu-
meroilla. Mielikuvatavoitteet syntyvät koko ko-
kemuksesta - aina ensimmäisestä markkinoin-
tiviestistä jälkimarkkinointiin. Mielikuvatavoit-
teita voi mitata vaikkapa erilaisilla kilpailuilla ta-
pahtuman aikana. 

WOW-efekti
Viimein tulee tilaisuus toteuttaa suunnitelmat 
käytännössä. Miten saadaan aikaan toivottu 
WOW-efekti? Vain mielikuvitus on rajana, mut-
ta varmista, että toiminta on yhteensopivaa or-

ganisaatiosi brändin kanssa. Yksinkertaisimmil-
laan yhtenäiset asut herättävät huomion ja siinä-
kin voi revitellä, jos se sopii luontevasti yrityksen 
imagoon. Tapahtumien ydin on kuitenkin ihmis-
ten kohtaaminen. Keskustelun avauksia voi har-
joitella, mutta luontevinta se on ihmisille, jot-
ka ovat sosiaalisia luonnostaan. Laadi isäntäinfo, 
jotta henkilökunnalla on riittävästi tietoa asetet-
tujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Messuilla on laajasti tarjolla erilaisia mainos-
paikkoja. Ohjaa kävijöitä osastollesi lattiatarroil-
la tai jaa mainoslehtisiä. Mainosta diginäytöllä, 
tai toteuta oma ohjelma messujen ohjelmalaval-
la. Kutsu pitkäaikaiset asiakkaasi vieraaksi mes-
suille ja sovi tapaamiset heidän kanssaan. Näin 
asiakkaasi saa lisäarvoa messukäynnilleen. Voit 
kutsua myös lehdistöä osastollesi.  Me Helsin-
gin Messukeskuksessa kehitämme uusia näky-
vyysmahdollisuuksia jatkuvasti ja lanseerasim-
me tammikuussa Immersal Messukeskus -sovel-
luksen, joka tuo lisätyn todellisuuden maailman 
Messukeskuksen. Sovellus auttaa kävijää mm. 
navigoinnissa ja omaa messunäkyvyyttään voi 
tehostaa aivan uudella tavalla AR-elementein.

Tilaisuus ei pääty tapahtumaan
Viimeinen tärkeä vaihe on jälkimarkkinoin-
ti. Varaa aikaa myös tapahtuman jälkeen ja ta-
kokaa, kun rauta on vielä kuumaa! Muistakaa 
kiittää kaikkia kilpailuun osallistuneita, onnitel-
kaa voittajaa ja tar-
jotkaa etuja kilpai-
luun osallistuneille. 
Muistakaa myös si-
säinen palkitsemi-
nen, käykää läpi ilmi 
tulleita kompastus-
kiviä. Kirjatkaa ylös 
tuoreeltaan ideoita 
ja ajatuksia tapah-
tumasta ja ennen 
kaikkea juhlikaa yh-
dessä onnistumisia.

 Salla Hämeenniemi
Messukeskus, B2B Marketing Manager

www.messukeskus.com

Ajankohtaista 
n KyLVIn  kevätkokous 6.4. klo 19

n VantaLVIn kevätkokous 28.3. klo 18

n Jyväskylän rakennusmessut  
10. – 12.3. Jyväskylä

n Sisäilmastoseminaari, 15.3. Helsinki

n Hotoneuvosten kevätretki 6.4. Lahteen

n SuLVIn Suunnittelijapäivä 23.3. Vantaa

n Jäsenyhdistysten puheenjohtajapäivät 
24.3. Vantaa

n Tarkista oman yhdistyksesi 
sääntömääräinen kevätkokous 
jäsenyhdistyksesi sihteeriltä tai 
verkkosivuilta.

.

Seuraa meitä  
Facebookissa ja  
Twitterissä!

Helsingin Messukeskus  
tarjoaa asiakkailleen  

Face to face messuvalmennuksia 
veloituksetta.  

Tietoa valmennuksista löydät 
Messukeskuksen kotisivuilta 

yrityksille osiosta.
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Pyydetään ehdotuksia Hotoraudan 
Vääntäjien Korkean Raadin Jäseniksi
Ehdotuksen uudeksi Neuvokseksi voi tehdä SuLVIn jäsenyhdistyksen halli-
tus tai kaksi varttunutta Neuvosta. Esitys tulee tehdä SuLVIn Hotorautasivul-
la olevalla lomakkeella, joka löytyy SuLVIn sivuilta. Toimita lomake määrä-
aikaan (1.5.) mennessä raadin sihteerineuvokselle. Tarkemmat ohjeet lomak-
keessa. Lisätietoja Tiina Strandilta.

Häädä energiahukka!
Ympäristöministeriön johdolla käynnistyi syk-
syllä 2016 energiatehokkuuskampanja ”Energia-
hukkajahti”, jossa Suomen taloyhtiöt haastettiin 
toteuttamaan yksinkertaisia keinoja energianku-
lutuksen vähentämiseksi. Hukkajahtiin liitytään 
osoitteessa www.energiahukka.fi, josta taloyhtiö 
saa käyttöönsä maksuttomat asiantuntijaohjeet. 
Toimi näin 
1. Mene osoitteeseen www.energiahukka.fi
2. Kerro sähköpostisi ja tiedot talotyypistä, läm-
mitysmuodosta sekä ilmanvaihtotyypistä. 
3. Tutustu juuri sinun talotyypillesi räätälöityyn 
ohjeistukseen, joka avautuu tietojesi perusteella. 
4. Ota hukkajahti mukaan tilinpäätöskokouksen 
asialistalle tai kutsu hallitus erilliseen energiakokoukseen. 
5. Käsitelkää asia kokouksessa kampanjasivulta saatavan ohjeistuksen, esitys-
listan ja materiaalien avulla. 

Suomen edustaja  
REHVAn 
opiskelijakilpailuun valittu
Tekijä: Ilari Ranta-aho
Työn nimi: Hormivaikutuksen aiheuttamien paine-
suhteiden ja ilmavirtojen hallinta korkeissa rakennuk-
sissa 
Laitos: Aalto, Energia- ja LVI-tekniikan laitos
Professuuri: LVI-tekniikka
Työn valvoja: Professori Risto Kosonen
Työn ohjaaja: Jyrki Suhonen SRV
Opiskelijakilpailu järjestetään REHVAn vuosikoko-
uksen yhteydessä. REHVAn vuosikokoukseen läh-
tee FINVACin virallisina edustajina Olli Seppänen,  
Siru Lönnqvist ja Tiina Strand.

FINVAC järjesti yhteistyössä SuLVIn, VSF:n ja LIVIn kanssa CE-
merkintä ja EU-säännökset LVI-suunnittelussa -iltapäiväseminaa-
rin ympäristöministeriön Pankkisalissa. Seminaarin esitykset saivat 
aikaan runsaasti keskustelua. Totesimme, että kuluttajat vaativat 
laadukkaampia ja energiatehokkaampia tuotteita ja energiamerkki 
tunnetaan yhä paremmin. Rakentamisessa todellisuus on tosin ka-
rumpi: halvin hinta ratkaisee, tai ”vastaavia” tuotteita suositaan laa-
dun kustannuksella.

Asetusten kirjo aiheuttaa päänvaivaa
Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin vuoden 2010 uudistusten 
kansallisen toimeenpanon vasta tullessa loppusuoralle, on direktii-
vistä jo tulossa julkisesti kommentoitavaksi monin kohdin uusittu 
versio. Myös rakennusten energiatehokkuutta koskeva standardi-
paketti on uusittu ja parhaillaan loppuäänestyksessä.
EU-säädöksistä päänvaivaa tuottavat EU:n Rakennustuoteasetus ja 
Ekosuunnitteludirektiivi tuoteryhmäkohtaisine asetuksineen. Ra-
kennustuoteasetus poikkeaa muista säädöksistä sillä, että vaatimuk-
set ovat kansallisia, vaikka tuotteet testataankin eurooppalaisten 
standardien mukaan. Jos rakennustuotteelle ei ole harmonisoitua 
eurooppalaista standardia, ei CE-merkintä rakennustuoteasetuksen 
nojalla ole mahdollinen, ja käytetään kansallista tuotehyväksyntää.

Käytännön ohjeistuksia laaditaan
EU-säädösten muutokset vaikuttavat kansallisiin säädöksiin, ja sää-
dösten muutokset vaikuttavat käytäntöön tietyllä viiveellä. Kehitys 
tuo monenlaista päänvaivaa, mutta myös mahdollisuuksia. Ympä-
ristöministeriön ”normitalkoiden” myötä tulevaisuudessa vain vel-
voittavilla määräyksillä on asetuksen asema. Asetusten käyttöön-
oton tueksi on työn alla laajalti käytännön ohjeistusta eri toimijoille 
– esimerkkinä näistä mm. Talotekniikkaoppaat ja Talotekniikka-
RYL.  Alan onkin nyt hyvä kirjata omat hyvät käytäntönsä ohjeisiin, 

oppaisiin, RYLiin ja standardeihin. Osaamiseen ja aitoon yhteistyö-
hön kaikkien toimijoiden ja sidosryhmien kesken on panostettava, 
samoin kuin tuotteiden ja palveluiden laatuun.

Jorma Railio
FINVAC ry:n hallituksen jäsen

Katso seminaarin esitykset: 
www.finvac.org/ajankohtaisseminaari-2017 

EU-ajankohtaisseminaari 25.1.2017

REHVA on Eu-
roopan maissa 
toimivien LVI-
alan henkilöjär-
jestöjen muo-
dostama jär-
jestö.
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Siirrymme uuden 
jäsenrekisterin 
käyttöön
Siirtyminen vanhasta jäsenrekisteristä uu-
teen palveluun etenee ja jäsenlaskut lähti-
vät nyt ensimmäisen kerran uudesta jär-
jestelmästä. Kuten aina suurten tietomää-
rien siirrossa, voi osa tiedoista mennä siir-
rossa rikki tai väärään paikkaan. Pyydäm-
me, jos ongelmia ilmenee, otatte jäsen- ja 
laskutusasioissa yhteyttä sähköpostitse 
sulvi@sulvi.fi.
Jatkossa ensisijainen laskutustapa on säh-
köinen, joten toivomme, että ilmoitatte 
meille verkkolaskuosoitteen tiedot. Las-
kun saa myös verkkopankkiin, sähköpos-
tilla tai postitse. Päivitä jäsentiedot verk-
kosivuillamme, osoitteessa www.sulvi.fi -> 
Jäsenille -> Jäsentietojen muutoslomake. 
On tärkeää, että tietosi ovat ajan tasalla!

Kerää 
ilmoittautumiset 
verkossa
”Ilmoittaudu sähköpostitse tai puhelin-
numeroon…” Näin lukee monen kutsun 
lopussa. Ja kun puhelin soi, sinulla ei ole 
muistiinpanovälineitä ja sutaiset kiireesti 
nimen lähimpään sanomalehden kulmaan 
tai sähköpostissa ilmoitetaan vain osallis-
tujan nimi etkä tiedä varata hänelle eri-
koisruokavalion vaatimia tarjoiluja. 
Google Forms on täysin ilmainen palvelu, 
tarvitset vain oman Google tilin. Voit sa-
malla luoda itsellesi Gmail-osoitteen, mut-
ta se ei ole pakollista. Jos käytät Gmailia, 
sinulla on jo Google-tili.
Luo Google tili osoitteessa accounts.goog-
le.com/signup, tai kirjaudu Google-tilille-
si myaccount.google.com. Kirjoita Gmail-
käyttäjänimesi (sähköpostiosoitteesi il-

man @gmail.com-loppuosaa) ja anna sa-
lasanasi. Nyt voit ottaa käyttöösi Googlen 
ilmaisia tuotteita, kuten Driven, Docsin tai 
Formsin.
Formsilla on helppo luoda kyselyitä tai 
linkki sähköistä ilmoittautumista varten. 
Kuka tahansa voi vastata Google Forms 
-lomakkeeseen, vastaaja ei siis tarvitse 
omaa Gmail-osoitetta. Vastaukset tallen-
tuvat automaattisesti laskentataulukkoon 
ja saat vastaukset ja osallistujalistan siis-
tisti. 
Lue lisää: google.com/forms/about/

Jos yrität löytää sopivaa ajankohtaa 
tavataksesi useamman henkilön, 

kokeile helppoa ajanvarausjärjestelmää 
kuten www.doodle.com.

  Palvelu on maksuton eikä vaadi 
rekisteröintiä.

 

Tee kutsu tai banneri itse
Esitteiden ja kutsujen taittaminen on parasta teet-
tää ammattitaitoisella graafikolla, joka osaa käyttää 
kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmia. Joskus kuitenkin 
omaan käyttöön tai oman yhdistyksen käyttöön voi 
tarvita kutsun, tapahtumakuvan Facebookiin tai niin 
edelleen.
Desygner on suunnittelutyökalu, jossa on yli 1000 
valmista pohjaa. Valmiit pohjat löytyvät kaikkien 
keskeisten sosiaalisten medioiden bannerien luomi-
seen, käyntikortteihin, kutsuihin, flaijereihin ja mo-
neen muuhun tarpeeseen. Voit myös määritellä itse 
koon ja aloittaa niin sanotusti nollasta. Kun olet val-
mis, lataa dokumentti JPEG-, PNG- tai PDF-muo-
dossa. Tarvittaessa voit valita mukaan leikkuuvarat, 
eli bleedit.
Desygnerin perusversio on maksuton eikä sinun tar-
vitse ladata koneellesi mitään. Rekisteröityminen riit-
tää.
Lisätietoja desygner.com

Millainen on hyvä kutsu?
Leikkisä muistisääntö K.I.S.S. eli Keep It Simple Stupid, toimii kaikkeen viestin-
tään. Kun siis kirjoitat kutsua, ole lyhyt ja ytimekäs. Kerro tapahtumasta olen-
naisin – parkkipaikkaohjeet ja ruokalistan voi lähettää vahvistusviestissä. Kerro 
mitä, missä, milloin, miksi ja osoite, jossa voi ilmoittautua. Kerro, mihin men-
nessä täytyy ilmoittautua, ja jos paikkoja on rajoitetusti. Kirjoita sähköpostikut-
sulle otsikko, joka kertoo selkeästi, mistä on kysymys. Vältä huutomerkkejä ja 
sanoja, joita voidaan pitää roskapostina.

Myy tilaisuutesi
Mieti, miksi kutsun saaja kiinnostuisi tilaisuudestasi? Mitä syitä hänellä on osal-
listua? Perustele muutamalla lauseella, miksi tilaisuuteen kannattaa osallistua. 
Lopuksi kehota vastaanottajaa toimimaan. Käytä lauseita kuten ”Laita päivä ka-
lenteriisi”, ”kerro ystävällesi ja tulkaa yhdessä”, ”Varmista oma paikkasi ja ilmoit-
taudu heti”. Luetuta tekstisi jollain toisella, jos vain mahdollista. 

Ole ajoissa
Rapakon takana on tapana lähettää Save the Date kuukausia ennakkoon ja var-
sinainen kutsu lähempänä itse tapahtumaa. Älä odottele viimeisiä varmistuksia 
ohjelmaan, vaan lähetä kutsu hyvissä ajoin. Kalenterit täyttyvät nopeasti.

Muistuta
Voit hyvin lähettää kutsun uudelleen kaikil-
le heille, jotka eivät vielä ole kutsuusi reagoi-
neet. Varmista, ettet lähetä uusintakutsua 
heille, jotka ovat jo ilmoittautuneet. 

Rakennusten energiaseminaari 2017 järjestetään 4.10.2017 Finlandia-talossa. Laita päivä jo muistiin kalenteriisi!
Seminaari järjestettiin edellisen kerran 20.9.2016 Finlandia-talossa, jolloin mukaan osallistui lähes 600 rakennusten 
energia-alan asiantuntijaa.
Noin puolet näyttelypaikoista on jo varattu, varmista sinäkin näkyvyytesi seminaarista. Lisätietoja www.finvac.org

Mielikuva ja maine  
rakentuvat pienistä asioista

Ilmaisia 
kuvapalveluita:

unsplash.com
stocksnap.io
lifeofpix.com
deathtothestockphoto.com
gratisography.com
pixabay.com 
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LVI-suunnittelijoiden 
oma päivä lähestyy
Suomen LVI-liitto yhdessä Talotekniikka-
julkaisujen kanssa ponnistaa käyntiin maa-
liskuussa LVI-suunnittelijoille suunnatun 
seminaari- ja verkostoitumispäivän.
Koulutuspäällikkö Antti Heinonen, 
Mistä idea LVI-suunnittelijoiden 
päivään syntyi?

Liitolla on ollut vastaavanlainen tapahtu-
ma aiemminkin, mutten tunne sen histori-
aa tarkemmin. Tämä suunnittelijapäivä läh-
ti jäsenyhdistysten aloitteista ja erityisesti 
suunnittelijoille suunnattujen tapahtumien 
puutteesta. Yksi syy järjestämiseen on myös 
se, ettei liitolla ollut täysin omaa tapahtu-
maa, joka samalla nostaisi profiiliamme. 
Ketkä ovat olleet mukana 
järjestämässä LVI-suunnittelijoiden 
päivää?

Päävastuun kantaa Suomen LVI-liitto ja me-
diakumppanina Talotekniikka-julkaisut, jo-
ka vastaa myös näyttelyn järjestämisestä se-

minaarin yhteyteen. Lisäksi suunnittelussa 
on ollut mukana kattava joukko muita ta-
hoja, jotka ovat antaneet käyttöön todella 
paljon omaa osaamistaan. Mainitaan liiton 
henkilöstön ja Talotekniikka Julkaisuiden li-
säksi ainakin VSF, Kylmäyhdistys ja SULPU.
Mikä mielestäsi on tärkeintä tässä 
päivässä?

LVI-suunnittelijoilla on tarve verkostoitua 
ja me liittona voimme olla yhteen vetävä 
voima, joka auttaa rakentamaan verkostoja 
yli yritysrajojen. Toki tärkeää mielestäni on 
myös liiton imagon nostaminen ja osoittaa, 
että haluamme olla se taho, joka tuo tietoa 
ja yhdistää ihmisiä. Tärkein odotukseni on, 
että paikalle tulevat ihmiset kokisivat päi-
vän omakseen heti ensimmäisellä kerralla. 

Samalla tämä LVI-suunnittelijapäivä toimii 
pilottina muille tapahtumille, ehkä tulevai-
suudessa voimme järjestää omat päivänsä 
esimerkiksi LVI-kuntotutkijoillekin.
Järjestetäänkö päivä ensi vuonnakin?

Kyllä ehdottomasti. Tiedotetaan tarkka päi-
vämäärä heti kun se on tiedossa.
Mitkä ovat toiveesi tämän päivän 
osalta?

Olisi hienoa, jos päivän jälkeen kaikilla kävi-
jöillä olisi hymy huulessa, jonkin verran uut-
ta tietoa ja paljon uusia verkostoja ja mah-
dollisuuksia. 

Tilaa on vielä, 
ilmoittaudu osoitteessa www.sulvi.fi

Ei tapahtumia 
tavan vuoksi
Moni SuLVIn jäsenistä on vuo-
sittain mukana erilaisissa tapah-
tumissa. On yhdistysten koko-
uksia ja pikkujouluja, on työpai-
kan kesäjuhlia ja koulutuksia.
Usein tapahtumien tavoitteet 
ovat kuitenkin hukassa. Apua 
tapahtumien suunnitteluun ja 
järjestämiseen tarjoaa uusi Ta-
pahtuma-kirja, jonka on kirjoit-
tanut monelle SuLVIn jäsenel-
lekin tuttu Anne Ruostetsaari.
- Haastattelin kirjaa varten yli 
30 tapahtuma-alan ja markki-

noinnin ammattilaista. Tarkoi-
tus oli tehdä helppolukuinen 
tietopaketti, jossa on mukana 
hyviä käytännön esimerkkejä, 
Ruostetsaari kuvailee.
Ruostetsaaren mukaan kirja 
on suunnattu kaikille tapahtu-

mia suunnitteleville ja järjestä-
ville. Se tarjoaa tietoa, vinkkejä 
ja pohdittavaa siihen, miten ta-
pahtumasta saadaan kaikki irti. 
Kirjassa käsitellään muun mu-
assa tapahtumien tavoitteita, to-
teutusta ja tulosta.
- On syytä miettiä, mitä tapah-
tumilla tavoitellaan. Esimerkiksi 
yhdistystoiminnassa tavoite voi 
olla saada lisää jäseniä tai akti-
voida jo olemassa olevia. Työ-
paikalla tapahtumilla voidaan 
palkita hyvin tehdystä työstä tai 
lanseerata uusia toimintatapoja, 
Ruostetsaari kertoo.
- Kirjan tärkein viesti on se, ettei 

tapahtumia ei kannata järjestää 
vain siksi, että niitä on aina jär-
jestetty. Tapahtuma on tehokas 
keino markkinoida omaa asiaa, 
mutta jotta tapahtumasta on 
hyötyä, tulee sen tavoite miet-
tiä tarkkaan.
10 euroa maksavaa kirjaa voi 
lukea ja tilata osoitteessa www.
lehtiluukku.fi/esikatselu/tapah-
tuma-kirja-1-2016/129948.ht-
ml.

Anne Ruostetsaari toimi 
aiemmin Suomen LVI-liiton 

viestintäsuunnittelijana.
Kuva Kaisu Halmetoja

SuLVIn  yhteistoimintajäsenet 2017



SuLVIn koulutuskalenteri
IV- JA KVV-TYÖNJOHTAJAKOULUTUS
Helsinki
16.3. IV-päivä
17.3. KVV-päivä
31.3. YSE-päivä
Hinta: Voit suorittaa koko 3 päivän kurssin tai 
osallistua yksittäisille päiville
Lähipäivää € jäsen € ei-jäsen
1 420 560
2 725 985
3 970 1300

UUDET LÄMMITYSMUODOT JA NIIDEN 
VERTAILU LVI-ALAN AMMATTILAISILLE
Yhteistyössä SuLVI ry ja Lähienergialiitto ry
30.3. Vantaa
Hinta: Jäsenille 390 €, ei-jäsenille 520 €

KAUKOLÄMPÖÄ JA -KYLMÄÄ LVI-
SUUNNITTELIJOILLE – K1 JA J1 
OHJEISTUKSIEN SOVELTAMINEN 
SUUNNITTELUTYÖSSÄ
Yhteistyössä SuLVI ry ja Energiateollisuus ry
12.4. Vantaa
Hinta: Jäsenille 390 €, ei-jäsenille 520 €

IV-KUNTOTUTKIJAKOULUTUS
20.-21.4. ja 24.5. Vantaa
Hinta: Jäsenille 1290 €, ei-jäsenille 1720 €

ENERGIATODISTUKSEN LAATIJAN KOULUTUS, 
PERUSTASO
27.4. Helsinki
Hinta: Jäsenille 420 €, ei-jäsenille 560 €

DYNAAMISEN LASKENTAMENETELMÄN 
PERUSTEET SEKÄ KESÄAJAN 
SISÄLÄMPÖTILAN HALLINTA JA SIMULOINTI 
(IDA-ICE)
28.4. Helsinki
Hinta: Jäsenille 420 €, ei-jäsenille 560 €
Koulutuspäivä yhdistettynä perustason päi-
vään muodostavat Energiatodistuksen laatijan 
ylemmän tason koulutuksen.

HAJA-ASUTUKSEN VESIHUOLLON 
SUUNNITTELIJAKOULUTUS
Yhteistyössä SuLVI ry ja HAMK
27.-28.4. ja 1.-2.6. Riihimäki
Hinta: Jäsenille 1690 €, ei-jäsenille 2250 €

HAJA-ASUTUKSEN VESIHUOLLON 
SUUNNITTELIJAN TÄYDENNYSKOULUTUS
27.4. Riihimäki
Hinta: Jäsenille 390 €, ei-jäsenille 520 €

FISE-PÄTEVYYSTENTIT
•  Ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta vas-

taava työnjohtaja (IVTY)
•  Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston 

rakentamisesta vastaava työnjohtaja 
(KVVTY)

•  Kylmäsuunnittelija (KYL)
•  Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelija 

(VHS)
•  Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien 

(LVV) kuntotutkija
•  Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien (IV) 

kuntotutkija 
•  Energiatodistuksen laatija (ET)

19.5. Helsinki ja Tampere
Hinta: 100 € per tentti
Samana päivänä voi suorittaa max 2 tenttiä. 
Huom! ET-tenttiin haetaan pätevyydenha-
kulomakkeella viim. 2 vkoa ennen tenttiä ja 
hakemuksen käsittelymaksu veloitetaan tent-
timaksun yhteydessä.

FISE-PÄTEVYYDEN HAKEMINEN
Hinta: Pätevyyshakemuksen käsittely 170 € 
ja pätevyyden rekisteröinti 180 € muilta paitsi 
energiatodistuksen laatijoilta 90 €. 
Lisätietoa: www.fise.fi 

LVV-KUNTOTUTKIJAN KOULUTUS
6 + 1 pv, 7.-8.9., 5.-6.10. ja 9.-10.11.2017 
sekä extrapäivä 26.1.2018 Helsinki
Hinta: Jäsenille 1890 €, ei jäsenille 2520 €

LÄMPÖPUMPPURATKAISUT ISOISSA 
KOHTEISSA
Yhteistyössä SuLVI ry ja SULPU ry
21.9. pk-seutu
Hinta: Jäsenille 420 €, ei-jäsenille 560 €

ENERGIATODISTUKSEN LAATIJAN 
TYÖKALUPAKKI – TÄYDENNYSKOULUTUS 
ENERGIATODISTUKSEN LAATIJOILLE
12.10. Vantaa
Hinta: Jäsenille 390 €, ei-jäsenille 520 €

Kaikkiin hintoihin lisätään 24 %:n arvonlisävero.

Tarkemmat ohjelmat: www.sulvi.fi/koulutus

ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT
Ilmoittautuminen SuLVIn koulutuksiin  
www.sulvi.fi/koulutus kurssikohtaisten il-
moittautumislinkkien kautta. Katso viimei-
set ilmoittautumispäivät ja peruutusehdot 
nettisivuilta tarkemmista kurssiohjelmista. 
Lisätietoja koulutuspäällikkö antti.heino-
nen@sulvi.fi ja koulutussihteeri jonna.
hoikka@sulvi.fi

Tulossa yhteistyössä RIL ja SAFA
Korkea rakentaminen 2017 31.8. Helsinki
Sairaalarakentaminen 2017 21.9. Helsinki

SuLVIn koulutuksiin liittyy  
SuLVIn Moodle verkko-oppimisympäristö,  

jos ohjelmassa ei muuta mainita.

Yhteistyössä Amiedun kanssa 
(hinnat sis. alv 24 %)

LVI-AUTOMAATIO
15.3. Helsinki
25.10. Helsinki
Hinta: Jäsenille 340 €, ei-jäsenille 370 €

IMS-OSAAJAKSI – VARMISTA ENERGIATEHOKKUUS 
JA HYVÄ SISÄILMAN LAATU
30.3. Helsinki
Hinta: Jäsenille 360 €, ei-jäsenille 390 €

VESIVIRTOJEN MITTAUS JA SÄÄTÖ
2 x 0,5 pv, 30.3. ja 6.4. Helsinki
Hinta: Jäsenille 360 €, ei-jäsenille 390 €

KIINTEISTÖN KAUKOLÄMPÖTYÖNJOHTAJIEN (KKL) 
YLLÄPITOKOULUTUS, VAATIVUUSLUOKAT A JA B
31.3. Helsinki
Hinta: Puolen päivän koulutus 150 €. Pätevyyden 
uusinnan käsittelymaksu 190 €. Koulutus ja päte-
vyyden uusinnan maksu yhteensä 335 €.

IV-KANAVIEN PUHDISTUS JA TARKASTUS
6.-7.4. Helsinki
Hinta: Jäsenille 545 €, ei-jäsenille 595 €

CE-MERKINNÄT LVI-ALALLA
0,5 pv, 11.5. Helsinki
Hinta: 210 €, ei jäsenille 240 €

IV-MITTAUKSEN PÄTEVYYS
– Ilmastointijärjestelmien mittauksen ja säädön 
koulutus
17.-19.5. Helsinki
Uusittu koulutus! 
Hinta: Kolme päivää jäsenille 1020 €, ei-jäsenille 
1095 €. Yksittäinen päivä jäsenille 360 €, ei-jäse-
nille 390 €. Pätevyyskäsittelymaksu kolmen päivän 
kokonaisuuden suorittaneille pätevyydenhakijoille 
on 186 €.

Ilmoittautuminen: www.amiedu.fi koulutushaun 
kautta 
Lisätietoa: rakentamisala@amiedu.fi tai p. 020 
7461 272/Mia Nevalainen

KIINTEISTÖN KAUKOLÄMPÖTYÖNJOHTAJAN 
PÄTEVYYSKOULUTUS JA TENTTI, VAATIVUUSLUOKAT 
A JA B
5.5. Helsinki
Hinta: Koulutus 370 € + pätevyyden haku ja tentti 
190 €. 

Ilmoittautuminen: Koulutukseen haetaan erillisellä 
hakulomakkeella. Hakulomake täyttöohjeineen ja 
pätevyysvaatimuksineen löytyy osoitteesta  
www.amiedu.fi koulutushaun kautta tai  
www.sulvi.fi. Hakemus ja todistusjäljennökset tulee 
toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen koulutuk-
sen ajankohtaa osoitteella: Amiedu, Mia Nevalainen,  
”Kaukolämpötyönjohtaja”, PL 151, 00381 Helsinki 
tai sähköpostitse rakentamisala@amiedu.fi.


