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Sitratori 5, 00420 HELSINKI
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toiminnanjohtaja
Tiina Strand
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koulutuspäällikkö
Samuli Könkö
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Jonna Hoikka
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puh. (09) 566 0090

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

Tarkista jäsentietosi ja ilmoita 
muuttuneet tiedot osoitteessa 
www.sulvi.fi.  
Kirjaudu palveluun jäsennumerolla 
ja meille ilmoittamallasi sähköpos-
tiosoitteella.

SuLVIn sivut

Ajankohtaista

Seuraa SuLVIa 
Facebookissa, 
LinkedInissä ja 

Twitterissä.

Suomen LVI-liiton jäsen- ja laskutusasi-
oista vastaava Kaija Ruokonen jäi vuo-
rotteluvapaalle 14.12.2018. Kaijan sijai-
sena toimii Seija Lepistö aina 31.3.2019 
saakka.  
Kaija Ruokonen palaa töihin 1.4.2019.

Punainen lanka löytyi!
SuLVIn liittokokouksessa ja KePoLVIn 50-vuotisjuhlassa marraskuussa, tervehtiessäni 
Puputin Seppoa perjantaiaamuna Kokkolassa, saatoimme todeta, että tapasimme näis-
sä merkeissä jo neljännen kerran. Nämä olivat allekirjoittaneelle siis jo neljännet kym-
menvuotisjuhlat Kokkolassa!

Aktiivinen toimintani SuLVIssa alkoi vuonna 1988 Kokkolassa. 
Olin silloin mukana TaLVIn sihteerinä ja valtuutettuna. Seuraavissa 
Kokkolan kokouksissa olin mukana SuLVIn taloudenhoitajana, sitä 
seuraavassa hallituksen puheenjohtajana ja nyt viimeisimmässä 
kokouksessa nuijaa heiluttamassa liiton varapuheenjohtajana. 
Toiminta SuLVIssa on antanut mahdollisuuden vaikuttaa liiton 
ja koko LVI-alan toimintaan. Toiminta on ollut mielenkiintoista 
yhdessä muiden jäsenyhdistysten edustajien kanssa. Tutuiksi ovat 
tulleet suunnittelijakollegat, urakoitsijat, laitetoimittajat, opettajat, 
viranomaiset ja muut LVI-alan yhteistyökumppanit ympäri Suomen.
Kokkolan liittokokouksen alussa tein kyselyn siitä, kuinka monta 
nuorta, ”alle kolmekymppistä” oli jäsenyhdistystensä valtuutettuina 
kokouksessa. Onneksi taas nousi muutamia käsiä ylös tästä merkik-
si. Se on tae toiminnan jatkumiselle. Nyt kannustankin teitä nuoret 
lähtemään mukaan viitoittamaan SuLVIn toiminnan suuntaa seu-

raaville vuosikymmenille. Tämän varmistamiseksi jäsenyhdistysten tulisikin varata jat-
kossa yksi valtuutetun paikka ”nuorisovaltuutetulle”.
Havaitsin jälleen kerran Kokkolassa yhdistystoiminnan punaisen langan. Toimin-
taan osallistumalla on mahdollisuus verkostoitua oman alan ammattilaisten kanssa, 
viedä yhdessä asioita eteenpäin, kehittää LVI-alaa ja jäsenistön toimintaedellytyksiä… 
Ja mikä parasta, muodostaa elinikäisiä ystävyyssuhteita. 

Menestyksellistä Uutta Vuotta 2019!

Jarmo Kuitunen 
Suomen LVI-liitto SuLVI ry

Liiton varapuheenjohtaja

Kalenteriisi
n  SuLVIn suunnittelijapäivä 13.2.2019 

n  ISH 2019 -messut 11.-15.3.2019

n  SuLVIn puheenjohtajapäivät 22.-23.3.2019 

n  Rakennusten energiaseminaari  
8.10.2019, finvac.org

Säätiö LVY julistaa apurahat anottaviksi
Apurahaa voi anoa LVI-talotekniikkaan liittyvään tutkimukseen, väitöskirjan, diplo-
mityön tai ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tekemistä varten.
Apurahaa anotaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka sisältää projektisuunnitel-
man, aikataulun ja haettavan apurahan määrän. Hakemuksille ei ole erikseen määri-
teltyä ajankohtaa. Lisätietoja saatiolvy.sulvi.fi tai sähköpostitse sulvi@sulvi.fi.
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Liittokokous järjestettiin Kokkolassa 23.11.2018. SuLVIn puheen-
vuorossa kertasimme alan ajankohtaisimmat uutiset, kannustaen 
jäseniä kommentoimaan lausuntopyyntöjä ja osallistumaan hank-
keisiin. Tulevan vuoden keskeisimpiä hankkeita ovat varmasti IV-
mitoitusoppaiden jatkohanke ja SRI-älyratkaisuvalmiusindikaat-
torin määrittely.

Liittokokouksessa käsitellyt ja päätetyt asiat
Liittokokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset asiat. Vaalivalio-
kunnan ehdotuksen mukaisesti, vastaehdotusten ja äänestyksen 
jälkeen, liiton hallituksen kokoonpano 2019 on seuraava:

• Mikko Liljeberg, puheenjohtaja (Rami Korkkula)
• Tapio Kanerva, varapuheenjohtaja (Tapio Jalo)
• Marko Haavikko (Janne Järlström)
• Harri Hahkala (Sanna Hietaoja)
• Johanna Hokkanen (Vesa Lassila)
• Ari Hyvärinen (Jussi Lindroos)
• Jorma Kauppinen (Seppo Ahlbom)
• Pentti Kuurola (Henrik Sjögren)
• Erkki Råman (Jaakko Puputti).

SuLVIn jäsenmaksut vuodelle 2019
Hallituksen esitys SuLVIn jäsenmaksuiksi 2019 herätti myös kes-
kustelua ja vastaehdotuksen. Edustajien äänestyksen perusteella 
SuLVIn jäsenmaksut vuodelle 2019 ovat

• varsinaisen jäsenen jäsenmaksu 85,-
• jäsenmaksuun lisätään oman jäsenyhdistyksen 

jäsenmaksuosuus
• opiskelijajäsenen jäsenmaksu 0,- (enintään 4 vuotta)
• yhteistoimintajäsenen jäsenmaksu 960,-
• perhejäsenmaksu 42,50 (= puolet varsinaisen jäsenen 

jäsenmaksusta)
• vakinaisen jäsenen lehtimaksu 40,-
• Jos on maksanut yhtäjaksoisesti jäsenmaksua 35 vuotta 

ja on täyttänyt 65 vuotta, voi anoa SuLVIn hallitukselta 
SuLVIn jäsenmaksun puolitusta.

• Liittymismaksuja ei peritä miltään jäsenryhmältä.
Hallituksen, toimikuntien, liiton edustusten ja liiton kokousten 
osanottajille ei makseta kokouspalkkioita eikä päivärahaa.

Kunniajäsenyys, ansiomerkit ja uudet 
Hotorautaneuvokset
KePoLVIn iltajuhlan kohokohtana oli Kalevi Hyvärisen kutsumi-
nen Suomen LVI-liiton kunniajäseneksi. Illan aikana myös jaet-
tiin SuLVIn kultaisia ja hopeisia ansiomerkkejä KePoLVIn ansi-
oituneille jäsenille. Uusiksi hotorautaneuvoksiksi vihittiin Raimo 
Ojala LapiLVIsta ja Jari Viiliäinen KuLVIsta ja vuoden LVI-yhdis-
tykseksi julkistettiin Mikkelin LVI-yhdistys, MiLVI.
Suurkiitos KePoLVIlle järjestelyistä ja isännöinnistä! 
Ensi vuonna liittokokous on Kuopiossa, KuLVIn 60-vuotisjuhlien 
merkeissä 22.-23.11.2019. 

Tiina Strand
SuLVIn toiminnanjohtaja

Suomen LVI-liiton liittokokous ja  
KePoLVIn 50-vuotisjuhla

Katso kuvia ja lue koko juttu sulvi.fi
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Tervehdys 
Ammattilaiset!
SuLVIn tämän vuoden teemat ovat jäsenpysy-
vyys ja jäsenhankinta. Voisi ehkä myös laajentaa 
jäsenpysyvyyden käsitettä jäsenten aktiivisuuden 
ja aktiivisten jäsenten lisäämiseen.
Monet jäsenet eivät hyödynnä jäsenyyttään sa-
taprosenttisesti. Tähän aiheeseen tulemme tänä 
vuonna paneutumaan ja innostamaan jäseniään 
aktiivisuuteen. Myös paikallisyhdistyksiltä toivoi-
sin oman toimintansa aktivointia. Kun tilaisuuk-
sia järjestetään, niin se tuo kiinnostusta ulkopuo-
lelta, mikä puolestaan tuo uusia kasvoja mukaan 
toimintaan.
Ilolla katselinkin liittokokouksessa, kuinka mo-
net yhdistykset ovat alkaneet ”nuorentua”. Tämä 
tuo meille uskoa tulevaisuuteen, ideoita ja uusia 
katsontakantoja. 

Nuorissa on meidän tulevaisuus. Onkin erittäin 
merkittävä asia, että otamme nuoret mukaan toi-
mintaan. Opiskelijoille jäsenyys antaakin todella 
paljon, jos ymmärtää yhdistyksen tarkoitusperiä. 
Jäsenyys on oiva tapa tutustua alaan ja alan toi-
mijoihin. 
Toki nuorentuminen ei ole itsetarkoitus, kuin ei 
ole myöskään eläköityminen. Se on jotain sieltä 
välistä. Yhdistystoiminta on yhteisöllistä toimin-
taa, johon mahtuvat mukaan kaikki. Vastuuta tu-
lee jakaa, jotta kaikki voivat rikastuttaa sitä omal-
la panoksellaan.
Olen ollut 11 vuotta yhdistyksen jäsen. Tuona ai-
kana olen tuonut 11 jäsentä yhdistykseen – yhden 
joka vuosi. Haastankin teidät kaikki tekemään sa-
man tänä vuonna. Näin saamme kaikki alan toi-
mijat yhden katon alle ja toimimaan yhteisen hy-
vän eteen. 

Mikko Liljeberg
SuLVIn hallituksen puheenjohtaja

Hyödynnätkö 
kaikkia jäsenetujasi?

Tiesithän, että jäsenetuihisi 
kuuluu paitsi Talotekniik-
ka-lehti ja sähköiset jäsen-
kirjeet, myös tuntuvat alen-
nukset koulutuksistamme? 
Esimerkiksi SuLVIn suun-
nittelijapäivässä 13.2. kuu-
let parhaat puheenvuorot, 
verkostoidut ja näet moni-
puolisen näyttelyn jäsen-
hintaan.
Katso SuLVIn sivuilta lista 
kaikista jäseneduista.

Strategia 2019-2022
Jäsenterveiset täältä strategiatyöryhmän suunnasta. Saatat ihmetel-
lä miksi ihmeessä yleensä pitää tehdä strategia. Taustat ovat tietenkin 
kaukana historiassa, mutta Suomen LVI-liitto toimii tässä päivässä ja 
myös tulevaisuudessa. 
Strategiassa pyrimme ennakoimaan, miten meidän oma LVI-alamme 
kehittyy, miten voimme olla jäsenistön tukena ja myös oppaana yhä kiih-
tyvään tahtiin muuttuvissa tilanteissa. Kuten kaikki tietävät, ennustami-
nen on hankalaa. Siksi päivitämme toimintamallimme kolmen vuoden 
välein. Näin olemme jatkuvasti ajan tasalla myös lähitulevaisuuden uu-
sista vaatimuksista ja vaatimuksien taustoista.

Strategia on suunnattu Sinulle 
Strategia on suunnattu Sinulle, juuri sinulle, joka luet tätä kirjoitustani. 
Haluamme että tiedät tarkalleen, miten toimimme nyt ja tulevaisuudes-
sa. Olemme sinun asiallasi ammattiasioissa, koulutamme, pätevöitämme 
ja uskallan sanoa, että toimimme koko Suomen LVI-alan keulakuvana. 
Haluamme että sinä olet mukana tietovirroissa ja edunsaajana.
Erityisesti strategian ulkoasuun halusimme kiinnittää huomiota tänä 
vuonna. Strategian on tarkoitus olla helposti avautuva. Ei ole syytä jaa-
ritella vaan melkeinpä yhdellä silmäyksellä avata sinulle toimintaideolo-
giamme jäsenistömme ja jäsenyhdistysten sanansaattajana. 

Tapio Kanerva
Strategiatyöryhmän puheenjohtaja

Hotorautaneuvosnoviisin 
tunnelmia
Hiukan kiireen keskeltä ”tiältä Kuopijosta”. Kokkolan 
liittokokouksen jälkeiset tunnelmat on tyytyväiset. Ho-
torautaneuvoksen titteli merkitsee paljon minulle teh-
dyn työn arvostamisesta alan hyväksi. Kiitokset komi-
tealle vielä kerran!
Olin hiukan yllättynyt valinnasta tähän auvoiseen jouk-
koon, toki olen vielä noviisina tämän vuoden. Kyllähän 
aavistus oli tuon arvostuksen saamisesta, mutta kuiten-
kin olihan tämä miellyttävä yllätys.
Tyytyväisenä katsotaan tulevaisuuteen ja kohti ensi-
vuoden liittokokousta Kuopiossa. Tervetuloa silloin 
”mualiman” navalle!

Jari Viiliäinen
Tarmokkaan tasalaatuinen 
HöntsälentopalloiluNeuvos

EPoLVIlaiset ETS Nordin tehtaalla
Etelä-Pohjanmaan LVI-yhdistyksen perinteinen ekskursio suuntautui täl-
lä kertaa ETS Nordin tehtaalle, Tallinnaan. Laaja ja kattava esittely sisälsi 
muun muassa tiivistetyn kertomuksen yrityksen koko 20-vuotisesta histori-
asta, uudesta palopeltijärjestelmästä, uusista huuvista ja huuvajärjestelmäs-
tä. Esittelyn jälkeen tutustuttiin itse tuotantotiloihin, joissa kaikki Suomessa 
käytettävät kanavaosat valmistetaan. Lue koko Esa Haaviston matkakerto-
mus SuLVIn verkkosivuilta.

SuLVIn suunnittelijapäivä 
jäsenetuhintaan! 
Suomen LVI-liiton tai VVS Föreningen i Finlandin jäse-
nyys kannattaa. Monipuoliset verkostot auttavat ihmisiä 
menestymään urallaan ja verkostoitumisesta hyötyy myös 
työnantaja. SuLVIn suunnittelijapäivään jäsenemme osal-
listuvan etuhintaan. 

• Osallistumismaksu 195 euroa
• Suomen LVI-liiton tai VSF:n henkilöjäsen 155 euroa
• Suomen LVI-liiton tai VSF:n opiskelijajäsen 99 euroa

Hintoihin lisätään alv 24 %
Ilmoittaudu nyt osoitteessa sulvi.fi/suunnittelijapaiva vii-
meistään 7.2.2019.

Ohjelma
Seminaarin aiheina mm. rakentamisen laatu, seinäpuhal-
luksen tekniset ratkaisut, kiinteistön hukkalämmön myyn-
ti energiayhtiölle sekä kytkennät, energiatehokkuuden hal-
linnointi pilvipalveluilla, nZeb – talotekniikan käytettävis-
sä olevat mahdollisuudet, korkean rakentamisen vaikutus 
LVI-tekniikkaan.
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SuLVIn yhteistoimintajäsenet   2019

Slovenialainen Rebeka Maršnjak, 
REHVAn EU Policy and International 
Relations Officer, seuraa ja arvioi EU:n 
säädännön vaikutuksia, keskittyen eri-
tyisesti energia- ja LVI-alaan. ”Teen 
töitä yhdessä REHVAn jäsenien ja 
asiantuntijoiden kanssa ja varmistan, 
että he saavat tarvitsemansa tiedot ja 
kontaktoituvat EU:n instituutioiden ja 
muiden sidosryhmien kanssa.”
Henkilökohtaisesti Rebeka näkee 
LVI:n merkittävimpänä alana, joka 
vaikuttaa eurooppalaisten rakennus-
ten kunnostustöissä ja samalla edes-

auttaa Euroopan Unionin ilmastopoliittisten tavoitteiden saavuttamista. 
Rebekaa motivoi, että hän työnsä kautta tapaa niin työhönsä intohimoi-
sesti suhtautuvia henkilöitä, sekä yrityksiä, jotka tuovat uusia innovaatioita 
alalle, tehden tunnetuksi LVI-alan merkittävää roolia energiatehokkaassa 
rakentamisessa ja terveellisten sisäolosuhteiden luomisessa.

Lue lisää Rebekasta SuLVIn verkkosivuilta!

Rebeka Maršnjak on REHVAn  
EU Policy and International Relations Officer

SuLVIn kansainvälinen toiminta on kanavoitu pääosin 
FINVACin kautta, joka on SuLVIn, VSF:n, SIY:n ja 

LIVIn yhteistyöyhdistys. Edustamme siis suomalaista 
LVI-tekniikkaa eurooppalaisten LVI-järjestöjen 

organisaatio REHVAssa FINVACin nimellä.

REHVA osallistuu useisiin eurooppalaisiin tutkimus- ja 
innovaatioprojekteihin, jotka edistävät 

energiatehokkaita, älykkäitä ja terveitä rakennuksia. 
Osoitteessa rehva.eu/eu-projects esitellään Euroopan 

komission tukemat hankkeet ja projektit, kuten 
QUANTUM - Quality management for building 

performance ja PROF / TRAC -Professional multi-
disciplinary training and continuing development in 
skills for NZEB principles. Tutustu ja tilaa itsellesi 

REHVAn uutiskirje rehva.eu.

LapiLVIn pitkäaikaiselle jäsenelle 
Opetusneuvoksen arvonimi
Tasavallan presidentti myönsi 19.12.2018 Lapin LVI-yhdistyk-
sen pitkäaikaiselle jäsenelle Sulo Möllärille Opetusneuvoksen 
arvonimen. Sulo Mölläri, insinööri, toimi Pohjois-Lapin Am-
mattikoulun rehtorina sekä LVI-alan lehtorina. Lapin LVI-
yhdistyksen jäsen Mölläri on ollut aina vuodesta 1974 lähtien.

Jarek Kurnitski  
Viron tiedeakatemian jäseneksi
Suomen LVI-liitto SuLVin varapuheenjohtaja, professori Jarek Kur-
nitski on nimetty Viron tiedeakatemian jäseneksi. Kurnitskille on 
myönnetty Viron tiedepalkinto ja hänet nimetty Tallinn University of 
Technology (TalTech) Vuoden tutkijaksi. Hänen tutkimuksensa koski 
lähes nollaenergiarakentamista ja rakennusten korjausrakentamista 
lähes nollaenergiarakennuksiksi.
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Suomen LVI-liitto SuLVI ry
Toimimme koulutusyhteistyössä AEL:n, Amiedun ja alan muiden 
organisaatioiden kanssa.

n  Suomen LVI-liitto SuLVIn koulutukset   n  Yhteistyössä Amiedu
n  Muut yhteistyökumppanit       n  Yhteistyössä AEL

Suomen LVI-liitto SuLVI on LVI-alan ammattilaisten verkosto, jonka 
jäsenenä saat uusimmat uutiset ja vaikutat alaasi. Jäsenyhdistyk-
sen jäsenenä tutustut oman alueen ammattilaisiin ja liiton kautta 
tulevat tutuksi koko Suomen alan kärkitekijät.

Jäsenemme kouluttautuvat etuhintaan!

Pätevyydet
FISE Oy on henkilöpätevyyspalvelu, joka toteaa rakennus-, LVI- ja kiin-
teistöalan henkilöpätevyyksiä, ylläpitää pätevyysrekisteriä ja rakennus-
virhepankkia. SuLVI toimii FISEn sihteerijärjestönä LVI-päteyyksien osalta. 
Todettu pätevyys takaa, että asiantuntijan perus- ja lisäkoulutus sekä 
työkokemus täyttävät niille asetetut nimikekohtaiset vaatimukset.
Suomen LVI-liitto SuLVI toteaa lisäksi Kiinteistön kaukolämpötyönjohta-
jan, IV-mittauksen ja Pienpuhdistamohuoltajan pätevyyksiä.

Seuraavat FISE-tentit
IV- ja KVV-työnjohtajien, kylmä- ja haja-asutuksen vesihuollon suunnit-
telijoiden, IV- ja LVV-kuntotutkijoiden sekä energiatodistuksen laatijoiden 
FISE-pätevyystentit järjestetään 24.5.2019 Helsingissä ja Turussa.. 
Tenttiin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttipäivää. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen sulvi.fi/patevyystentit.

Ilmoittautuminen
www.sulvi.fi/koulutuskalenteri

Lisätietoja
Suomen LVI-liitto SuLVIn koulutus-
päällikkö samuli.konko@sulvi.fi ja  
koulutussihteeri jonna.hoikka@sulvi.fi.

Helmikuu

n  Energiatodistuksen laatijan koulutus, 
perustaso 6.2.

Energiatodistus edellytetään uudisrakennuk-
sen rakennuslupamenettelyn yhteydessä. 
Todistus on myös oltava silloin, kun raken-
nus tai sen osa myydään tai vuokrataan. 
Tässä koulutuspäivässä saat perustiedot 
energiatodistuslaista ja uudesta asetuksesta 
sekä opit laatimaan energiatodistuksen. FI-
SEn hyväksymä perustason pätevyystenttiin 
valmentava koulutus.

n  Vesivirtojen mittaus ja säätö 6.-7.2.
Saat kokonaisvaltaisen käsityksen vesi-
kiertoisen lämmitys-/jäähdytysverkoston 
tasapainottamisesta ja tämän merkityksestä 
rakennuksen energiankulutukseen. Lisäksi 
opit laatimaan vianetsintäsuunnitelman 
ja ratkaisemaan tyypillisimmät ongelmat. 
Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat lisätä 
LVI-teknistä osaamistaan.

n  Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajan 
(KKL) pätevyyskoulutus 8.2.

Koulutuksen tavoitteena on antaa tarvittavat 
tiedot kohteiden suunnittelusta, asennuk-
sesta, mitoittamisesta sekä asiakkaan 
perehdyttämisestä kohteessa. Painopiste 
on lämmönjakokeskuksen suunnittelussa 
mitoituksineen. Koulutuksen ja tentin hyväk-
sytysti suorittaneen ja pätevyysvaatimukset 
täyttävän on mahdollisuus hakea SuLVIn 
pätevyysrekisteriin.

n  SuLVIn suunnittelijapäivä 13.2.
Suunnittelun ajankohtaiset aiheet esillä 
jälleen jo perinteiseksi muodostuneessa 
tapahtumassa. Tapaat ja vaihdat ajatuksia 
kollegojen kanssa, tutustut näyttelyyn ja voit 
osallistua luentojen aiheista käytävään re-
aaliaikaiseen keskusteluun. Suunnittelijoille 
suunnattu ajankohtaispäivä, joka sopii myös 
muille LVI-alasta kiinnostuneille.

Maaliskuu

n  IV-kanavistojen tarkastus- ja 
puhdistuskoulutus 6.-7.3. 

Koulutuksessa keskitytään IV-järjestelmän 
puhtauden tarkastamiseen ja dokumen-
tointiin sekä ongelmakohteen raportointiin 
”Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden tarkas-
tusohjeen” mukaisesti. Koulutuksen aikana 
tehdään tarkastuslistan mukaiset toimenpi-
teet käytännössä. 

n  Asetuksia asennuksille 8.3.
Uusien asetuksien vaikutus käytännön työ-
hön. Mistä löydän ohjeita tai esimerkkejä 
uusien asetusten mukaisten toteutusten 
tekemiseen. Suunnattu työnjohtajille, nokka-
miehille ja asentajille.

n  Kylmäsuunnittelijan koulutus  
11.-12.3., 1.-2.4. ja 25.-26.4.

Koulutus täydentää jo olemassa olevaa 
kokemusta sekä antaa myös hyvät valmi-
udet henkilöille, jotka haluavat suunnitella 
kylmälaitoksia. Ohjelma koostuu kylmäalan 
huippuammattilaisten luennoista ja heidän 
laatimistaan esimerkeistä. Koulutus soveltuu 
suunnittelijoille, urakoitsijoille sekä kylmälai-
tosten hankinnasta vastaaville henkilöille.

n  Oikein mitoitetut aurinkokeräinjärjes-
telmät ja -paneelit 14.3.

Koulutukseen sisältyy rakennuksissa tuote-
tun aurinkoenergian tarkasteluja ja raken-
nussimulaatioita, sekä laskennallisen että 
suunnitellun energiankulutuksen näkökul-
masta. Erityistä huomiota kiinnitetään aurin-
kokeräinjärjestelmän tarkoituksenmukaiseen 
laitevalintaan ja oikeaan mitoitukseen.

n  Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajien 
(KKL) ylläpitokoulutus 21.3. 

Koulutuksessa käydään läpi keskeiset 
julkaisuun K1/2013 ”Rakennusten kauko-
lämmitys, määräykset ja ohjeet” liittyvät 
muutokset. Koulutus on tarkoitettu kauko-
lämpötyönjohtajan pätevyyden omaaville 
urakoitsijoille. Ylläpitokoulutus on pakollinen 
a-pätevyyttä uusiville.

n  LVI-automaatio 22.3. 
Koulutuksen tavoitteena on antaa LVI-
huollosta vastaaville henkilöille perustietoa 
LVI-automaatiojärjestelmistä, niihin liittyvistä 
kenttälaitteistoista ja ohjauksista. Koulu-
tuksessa painotetaan käytännönläheistä 
ongelmaselvittelyä automaatiojärjestelmien 
näkökulmasta katsottuna. 

n  LVV-kuntotutkijan 
täydennyskoulutus: Syventävä 
ajankohtaispäivä 25.3.

FISEn hyväksymä päivityskoulutus päteville 
LVV-kuntotutkijoille.

n  CO2-päästöt hallintaan talotekniikan 
keinoin 26.3.

Rakennetulla ympäristöllä on suuri vaiku-
tus koko Suomen ympäristövaikutuksiin. 
Talotekniikka on keskeisessä osassa ra-
kentamista ja rakennusten käyttöä. Voiko jo 
käytössä olevalla tekniikalla vaikuttaa pääs-
töihin? Oletko avainasemassa taloteknisten 
laitteiden käytössä? Koulutuksessa opit, 
miten hyödynnetään olemassa olevia laitteita 
ja milloin on järkevää uusia ne. 

n  Onnistu esimiehenä 29.3.
Vuorovaikutus ja työnjohtaminen. Hanke on 
saatava maaliin aikataulussa ja kokonais-
taloudellisesti. Miten kerron tiimin jäsenille, 
ollaan myöhässä, pitää kiristää vauhtia. Tä-
hän ja muihin joustavan, mutta tuloksellisen 
esimiestyön haasteisiin vastauksia antava 
koulutuspäivä.

Huhtikuu

n  IV- ja KVV-työnjohtajakoulutus  
11.-12.4. ja 3.5.

IV- ja KVV-työnjohtajan FISE-pätevyystenttiin 
valmentavan, kolmipäiväisen koulutuksen ai-
kana käydään läpi ilmanvaihtolaitoksia, vesi- 
ja viemärilaitteistoja koskevia asetuksia sekä 
YSE 1998 sopimusehtoja. Voit osallistua joko 
kaikkiin tai vain osaan koulutuspäivistä omi-
en tavoitteittesi mukaisesti.

Tiesitkö, että...
Energiatehokkuus ei 
ole pelkästään ener-
giansäästöä, se on 
myös mukavuutta.


