LVI-suunni�elu on kiinteistösi kokonaisuuden
op�moin�a energia- ja kustannustehokkaas�.
Oikeat lähtö�edot, hyvä suunni�elu ja mitoitus
ovat edellytyksiä onnistuneelle hankkeelle.
Talotekniset järjestelmät vaiku�avat
vahvas� asumiseen, kiinteistöjen
käy�ömukavuuteen sekä
energiasäästöön ja siten
ilmastonmuutokseen.

Tilaa
LVIsuunnitelma

Korjaustoimien oikea-aikaisuuden varmistamiseksi on syytä tehdä aina
kuntotutkimus, jolla selvitetään taloteknisten järjestelmien
käy�ökelpoisuus, annetaan arvio sen jäljellä olevasta käy�öiästä ja
korjaustarpeesta. Kuntotutkimuksen antamien �etojen perusteella voi
kiinteistöhoidossa edetä suunnitelmallises� ja laa�a kiinteistön
kunnossapitosuunnitelman (PTS).
LVI-suunnitelman laa�minen alkaa lähtö�lanteen kartoi�amisesta. Mitä
halua�e tehdä, mitkä ovat tavoi�eenne ja millä aikataululla.
Erilaiset muutos- ja korjaustyöt voidaan toteu�aa suunnitellulla
aikavälillä ja kun toiminta on pitkäjänteistä, voidaan yhden korjaustyön
teossa jä�ää varaukset jo tuleviin. Myös tämä tuo osaltaan
kustannustehokkuu�a.
LVI-suunnitelman pohjalta on helppo pyytää vertailukelpoisia tarjouksia
urakoitsijoilta. Voit myös sopia suunni�elijan kanssa, e�ä hän toimii
töiden valvojana ja varmistaa suunnitelmien mukaisen etenemisen.

Korjausrakentamispalveluiden hankintaopas taloyh�öille, sähköinen opas
ohjaa laadukkaaseen korjausrakentamiseen. Oppaan latauslinkki:
www.rala.ﬁ/korjausopas.php.
Asunto-osakeyh�ön korjaushankkeen hankesuunni�elu -ohjeessa
kerrotaan, miten asunto-osakeyh�ö (taloyh�ö) voi valmistautua
korjaushankkeisiin. Valmistelun lähtökohtana on tarveselvitys, jonka
perusteella laaditaan hankesuunnitelma. Voit ostaa ohjeen
Rakennus�edon verkkokaupasta.
Suunni�elupalvelun tarjouspyyntö -ohjeessa käsitellään
suunni�elupalvelujen tarjouspyyntöä. Asiakirjamalli ja siihen lii�yvä
lomake on oste�avissa sähköisessä muodossa myös
Sopimuslomake.net-palvelussa.
Suunni�elupalvelun tarjouspyyntö – lomake RT 80330 on tarkoite�u
käyte�äväksi pääasiassa talonrakennuksen suunni�elupalvelun
hankinnassa, mu�a tarjouspyyntölomake�a voidaan soveltaa myös
muiden maankäy�öön ja rakentamiseen lii�yvien suunni�elupalveluiden
hankintaan. Lomake on oste�avissa ja täyte�ävissä myös sähköisessä
muodossa Sopimuslomake.net-palvelussa.
Selvitä ennen tarjouspyyntöä kiinteistön
• rakennusvuosi
• aikaisemmin tehdyt korjaukset
• rakennuksen �lavuus, asuinhuoneistojen määrä, huoneistolue�elo
• pinta-ala
• lämmitysjärjestelmä ja siinä mahdollises� havaitut puu�eet
• ilmanvaihtoratkaisu
• käy�övesijärjestelmä
Mahdollisuuden mukaan liitä vanhat LVI-suunnitelmat sekä tyhjä
pohjakuva oikeassa mi�akaavassa. Suositeltu �edostomuoto on dwg.
Rakennuspiirustusten tulostus- ja skannauspalveluihin erikoistuneet
kopioin�palvelut (kopiolaitokset) tai LVI-suunni�elutoimistot voivat
muuntaa pdf-�edostoja dwg-�edostoiksi.
SKOL ry - Suunni�elu- ja konsultoin�alan yritysten toimialajärjestön
jäsenlue�elossa voit hakea suunni�elutoimistojen yhteys�etoja
paikkakunnan ja toimialan mukaan. skol.teknologiateollisuus.ﬁ.
FISE Oy on ka�ava ja ak�ivinen henkilöpätevyyspalvelu, joka toteaa
rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyksiä. FISEn palvelusta voit
hakea päteviä suunni�elijoita, työnjohtajia ja valvojia. Fise.ﬁ.
Osaavan amma�laisen käy�ö tuo ennen
kaikkea energiansäästöä ja sitä, e�ä lai�eet
toimivat suunnitellulla tavalla ja hallitus�!

