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Koulutussihteeri
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050 548 5876
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Kaija Ruokonen
050 321 7897

Sähköpostiosoitteet
etunimi.sukunimi@sulvi.fi

Jäsen- ja laskutusasioihin liittyvät 
yhteydenotot sähköpostitse  
sulvi@sulvi.fi.

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

SuLVIn sivut Ajankohtaista
”Kanssakäyminen kollegoiden kanssa vähentää siiloutumista ja ihan parasta on, kun pääs-
tään vähän väittelemään”, aloitti Tampereen LVI-yhdistyksen varapuheenjohtaja, Granlund Tam-
pereen projektipäällikkö Sami Ventä puheenvuoronsa SuLVIn suunnittelijapäivässä 12.2. Samin 
varsinainen aihe oli mallinnuksen haasteet, mutta hän aloitti puheensa yhdistystoiminnan eduil-
la, sillä yhteistyö on helpompaa, kun ollaan jo tuttuja muutenkin – yli organisaatio- ja tehtävä-
rajojen. 
Läpinäkyvyys ja avoin tieto kaikille osapuolille saa varmasti paremman lopputuloksen ai-
kaan. Vuoden Putkiremontin voittaneessa hankkeessa päästiin lähes virheettömään luovutuk-
seen kumppanuusmallilla. Urakoitsija valittiin hankkeeseen heti esisuunnitteluvaiheen jälkeen ja 
urakoitsijan materiaali- ja asennusosaamista hyödynnettiin suunnittelussa. Myös toteutussuun-
nitelmat viimeisteltiin yhdessä urakoitsijan kanssa.
Talotekniikka-alan ammattitaito ja kokemus korostuu erityisesti alan oppaita ja ohjeita teh-
dessä. Siru Lönnqvist, FINVACin ja VVS Föreningen i Finlandin toiminnanjohtaja korosti tätä 
omassa puheenvuorossaan ilmanvaihdon mitoitusoppaista suunnittelijapäivillä. Aina tutkimus-
tietoa ei ole saatavilla ja silloin ammattilaisten antama palaute, ja kommentit ovat äärimmäisen 
tärkeä tietolähde.
Tämä vuoksi täytyykin palata vielä Tampereen suuntaan. TaLVI kommentoi ohje-ehdotusta 
rakennusten savunhallinnasta ja savunpoistolaitteistojen kunnossapidosta yhteisessä iltamassa. 
Lausunto- ja kommentointipyyntöjen kommentointi oli selkeästikin helpompaa, kun aihetta sai 
pohtia yhdessä oman yhdistyksen kanssa. Tämäkin on yhteistä yhdistystoimintaa parhaimmil-
laan.
Asiantuntijuuden joukkoistaminen on yhä yleisempi tapa kehittää alaa eteenpäin. REHVA 
koordinoi parhaillaan eurooppalaisista vapaaehtoisista asiantuntijoista koostuvaa työryhmää, 
jonka tehtävä on edelleen kehittää älyvalmiusindikaattoria. SuLVI puolestaan tulee koordinoi-
maan työryhmää, jossa laaditaan toimintamalli ja ohjeet tiiviiden rakennusten ilmanvaihdon ja 
rakenteiden suunnitteluun.
Työtä on paljon, mutta se on myös syy olla ylpeä omasta ammatistaan. ”Eikö painesuhteiden vai-
kutus korkeissa tornitaloissa ole globaali ilmiö”, kysyttiin Lari Eskolalta SuLVIn suunnittelijapäi-
vässä. Ei. Meillä Suomessa on poikkeukselliset olosuhteet ja rakennuksia tiivistetään entisestään. 
Näissä olosuhteissa me olemme oppineet ja opimme koko ajan lisää poikkeuksellista osaamista, 
johon muualla maailmassa vasta havahdutaan.

Kalenteriisi
n  20.-21.3.2020 SuLVIn puheenjohtajapäivät
n  21-24.4.2020 Nordbygg 2020, Stockholm
n  15-19.5.2020 REHVA Annual Meeting 2020 & CLIMAMED, Lissabon
n  5.6.2020 Suomen LVI-liitto 90 vuotta
n  14-17.6.2020 NSB 2020 Building Physics Conference, Tallinna
n  14-17.6.2020 Roomvent 2020, Torino, Italy
n  7-9.10.2020 FinnBuild 2020 ja Oktoberfest Helsinki
n  13-14.10.2020 BuildSim Nordic 2020 conference, Oslo
n  4.11.2020 Rakennusten energiaseminaari 2020

Suomen LVI-liitto nyt 
myös Instagramissa!

Apua omakotiasujien ja pienten taloyhtiöiden 
LVI-suunnitteluun
Suomen LVI-liitto SuLVI ry julkaisee LVI-suunnittelupalveluita tarjoavien henkilöjäsentensä 
tiedot ”Löydä LVI-suunnittelija” -palvelussa. Listaus on suunnattu erityisesti omakotiasujien ja 
pienten taloyhtiöiden käyttöön.
Kyseessä on palvelun pilottiversio. Palvelun laajentuessa kehitämme käytettävyyttä edelleen. 
Lue uutinen SuLVIn verkkosivuilta ja ilmoita omat tietosi osoitteessa sulvi.fi/loyda-lvi-suun-
nittelijasi.
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Terveiset SuLVIn 
suunnittelijapäiviltä
SuLVIn suunnittelijapäivä kokosi alan ammattilaisia 12.2.2020 So-
kos hotel Presidenttiin. Odotetuin puheenvuoro oli monelle Raken-
nusten painesuhteiden merkitys, mittaaminen ja hallinta. Paine-ero 
mittausohje – loppuraportti 2019, on talletettu ympäristöministeriön 
rakentamismääräyskokoelmaan. Mittausohjeeseen toivotaan kom-
mentteja Talotekniikkainfon verkkosivuilla. Tiiviiden rakennusten 
ilmanvaihdon ja rakenteiden suunnitteluun tarvitaan uudenlainen 
toimintamalli sekä ohjeet. Suomen LVI-liitto tulee koordinoimaan 
tätä työtä ja myös järjestämään koulutusta aikanaan.
Vähähiilisestä rakentamisesta talotekniikan näkökulmasta puhui 
Matti Kuittinen, erityisasiantuntija, ympäristöministeriö. Puheen-
vuoronsa yhteydessä Kuittinen kertoi kokoavansa mahdollisesti jo 
ensi syksyn aikana talotekniikan asiantuntijoista työpajan tai työryh-
män, joiden kanssa aihetta voi työstää lisää. Suomen LVI-liitto tulee 
välittämään kutsut ja tarvittaessa myös kokoaa kommentit. Tutustu 
ja kommentoi arviointimenetelmä www.ym.fi-vahahiilinen raken-
taminen.

Vuoden 2019 putkiremonttikilpailun voittanut hanke Asunto Oy 
Porthaninhovi tehtiin rakennuttajakonsultin ‘kumppanuusmallilla’. 
Urakoitsija valittiin kilpailutuksen tuloksena jo varhain, esisuunnit-
teluvaiheen jälkeen ja kytkettiin hankkeeseen mukaan. Rakennus-
töiden valvonta oli ennakoivaa. Urakan ja asuntojen luovutustarkas-
tus toteutettiin kolmessa vaiheessa, joiden väliin oli varattu työaikaa 
puutteiden tai virheiden korjaamiseen ennen kuin asunnot luovutet-
tiin asukkaille. Hankkeen yhteydessä rakennettiin varaukset poistoil-
man lämmöntalteenottoa varten ja sähköautojen latauspisteet.

Unidrain ja Suomen LVI-liitto 
kannustavat innovatiivisen 
työhön
Unidrain, Suomen LVI-liitto ja Talotekniikka-lehti palkit-
sivat työssään ansioituneen, ennakkoluulottomasti uuden-
laisia ratkaisuja ehdottavan ja kokeilevan LVI-suunnittelijan 
upealla opintomatkalla Tanskaan ja Unidrainin uuteen pää-
konttoriin lähelle Kööpenhaminaa. Innovatiiviseksi suunnit-
telijaksi ja Tanskan opintomatkan voittajaksi valittiin Lari 
Tapaninen, Ramboll Finland.
Unidrain on jo muualla Skandinavian alueella palkinnut 
työssään innovatiivisia ja työssään ansioituneita asentajia. 
Nyt kisa haluttiin tuoda myös Suomeen yhteistyössä Suo-
men LVI-liiton kanssa. Innovatiivisen suunnittelijan palkit-
seminen onkin vasta alkua – Finnbuild-tapahtuman yhtey-
dessä haluamme palkita innovatiivisen LVI-asentajan vas-
taavalla opintomatkalla Tanskaan. Kilpailu ja sen kriteerit 
tullaan julkistamaan myöhemmin, lähempänä Finnbuildia. 
Seuraa ilmoittelua! 

Selvitys erillisten 
ilmanvaihtojärjestelmien 
tarkastamisesta EUn alueella
Energiatehokkuusdirektiivi määräsi komission selvittämään pa-
kollisten ilmanvaihtojärjestelmien tarkastusten toimeenpanoa EU:ssa. 
Tutkimus on valmis ja tulokset julkaistiin tammikuussa 2020. REHVA 
oli tekemässä selvitystä. FINVACin ja Suomen LVI-liiton osalta tiedot 
voimassa olevista kansallisista säännöksistä, standardeista ja ohjeista 
kokosi LVI-tekniikan emeritusprofessori Olli Seppänen. Raportti ja 
tulokset ovat luettavissa REHVAn uutisista, otsikolla ”EPBD19a feasi-
bility study on inspection of stand-alone ventilation systems” ja osoit-
teesta inspection.epbd19a.eu/documents.
Tutkimuksen toinen osuus koski nk. Building renovation passportia. 
Building Renovation Passport on tarkoitettu vapaaehtoiseksi, energia-
todistuksia täydentävä dokumentiksi, joka ohjeistaisi pitkän aikavälin 
vaiheittaista korjaussuunnitelmaa rakennuksille, tavoitteena paran-
taa rakennuksen energiatehokkuutta. Tutkimuksen verkkosivut ovat 
osoitteessa renovation.epbd19a.eu.

Alaa tutuksi Lahdessa
Lahden LVI-yhdistys kävi kertomassa yli viidellekymme-
nelle ysiluokkalaiselle LVI-alasta tammikuun puolivälissä. 

”Hyvin saatiin ohjelmaa melkein tunniksi. Näytettiin muuta-
ma powerpoint, esiteltiin kouluja, kerrottiin yrittäjyydestä ja 
omat henkilökohtaiset tarinat siitä, miten alalle on päädytty”, 
kertoi LaLVIn puheenjohtaja Juha Lehti käynnistä. 

Kuvassa LaLVIn varapj Tuomo Peltola.

Vuoden Putkiremontissa korostui 
kumppanuus

Samuli Könkön pu-
heenvuoro käsitteli 
kerros- ja rivitaloyhtiöi-
den mahdollisuuksia 
vaikuttaa paitsi kiin-
teistön kustannuksiin 
myös ilmastonmuutok-
seen erilaisilla energia-
tehokkuuskorjauksilla.
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Älyvalmiusindikaattorin 
jatkokehitys
Energiatehokkuusdirektiivi määräsi komission 
myös selvittämään Älyvalmiusindikaattorin käyttöön-
ottoa rakennusautomaatiojärjestelmien arvoimisek-
si.   Ensimmäiseen vuoden 2019 valmistuneeseen sel-
vitykseen ei oltu kaikilta osin tyytyväisiä, ja vuoden 
2019 lopussa perustettiin vapaaehtoisista asiantun-
tijoista koostuva työryhmä selvittämään indikaatto-
rin määrittelyä edelleen. Ryhmän tehtävä on selvittää 
nykyisen menetelmän jatkokehitystarpeet ja lisäksi 
kehittää rakennusten todellisen suorituskyvyn mitat-
tuihin tietoihin perustuva kolmas arviointimenetelmä 
(C). REHVA on ottanut ryhmän vetovastuun. Suo-
mesta työssä mukana ovat olleet professorit Markku 
Virtanen ja Risto Kosonen Aalto yliopistosta.  Lisä-
tietoja osoitteessa smartreadinessindicator.eu.

Opinto-ohjaajat Myötätuulessa
LVI-alan järjestöt osallistuivat ensimmäistä kertaa valtakunnal-
lisille opinto-ohjaajapäiville helmikuun alussa. Opopäivät ovat vuo-
sittainen koulutustapahtuma, joka järjestettiin tällä kertaa Tampe-
reella. Eri opintoasteiden opinto-ohjaajia oli ilmoittautunut tapah-
tumaan n. 700 henkeä. Järjestöjen yhteisellä näyttelyosastolla jär-
jestettiin leikkimielinen arvonta, jonka voitti peruskoulussa opin-
to-ohjaajana toimiva Sari Rautalammilta. ”Olen vasta aloittanut 
opinto-ohjaajana ja mukana näillä opopäivillä ensimmäistä kertaa 
itsekin. Olin aivan häkeltynyt saadun tiedon, näytteilleasettajien ja 
osallistujien määrästä”, kertoi Sari kokemuksistaan. Talotekniikka-
alan tietämyksestä hän myönsi, että koska perusasteella eri koulu-
tusaloja käydään läpi lähinnä pintaa raapaisten, ei ala ole nuorille 
kovinkaan tuttu. Oppilaitosvierailuissa sähkö- ja automaatiopuoli 
on kiinnostanut enemmän. Seuraavat opinto-ohjaajapäivät järjes-
tetään Rovaniemellä 4.-6.2.2021.

Suomen LVI-liitto on luotettava 
talotekniikan asiantuntija
Jäsentyytyväisyystutkimuksen kysymykset oli johdettu suoraan liiton 
tavoitteista: olla luotettava, avoin ja puolueeton ammattilaisten asiantunti-
javerkosto. Kyselyyn vastasi vain sata henkeä, joten kovin kattavasta otok-
sesta ei ole kyse. Tavoitteiden saavuttaminen täytyykin arvioida monen te-
kijän summasta: henkilökohtaisista palautteista, jäsenmäärän kehityksestä 
ja muista mitattavista määreistä.
Vastaajien kesken arvottiin kaksi lippua SuLVIn suunnittelijapäivään. Liput 
voitti Henri Toivonen, joka osallistui seminaariin isänsä Auliksen kanssa. 

”Suunnittelijapäivässä oli helppo tutustua näytteilleasettajiin, tila oli selkeä ja 
sopivasti ihmisiä. Puheenvuorojen muutoksen takia aamupäivän tauko oli 
vähän pitkä ja iltapäivällä aikaa taas olisi toivonut enemmän, joten se hie-
man harmitti. Teen pääsääntöisesti ilmanvaihtosuunnittelua, joten paine-
suhteiden hallinta kiinnosti ja kiinnostaa ehdottomasti eniten. Myymisen 
taidosta puhunut puhuja oli tosi energinen kaveri, käytti käytännönläheisiä 
esimerkkejä ja jäi mieleen”, kertoi Henri päivästä.

Talotekniikasta riitti juttua osastolla monen opon kanssa.
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Maaliskuu

n  Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien 
kuntotutkijakoulutus 25.-26.3. ja 29.4.

Koulutuksessa käydään läpi koko kuntotutkimusprosessi ja tehdään 
etätehtäviä ja oma kuntotutkimus raportteineen. Koulutuksen jälkeen 
voi hakeutua FISE-pätevyystenttiin. FISE-pätevyyden myöntämisen 
edellytyksenä on myös muiden pätevyysehtojen täyttyminen.

n  Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajien (KKL)  
ylläpitokoulutus 26.3. 

Koulutuksessa käydään läpi keskeiset julkaisuun K1/2013 ”Raken-
nusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet” liittyvät muutokset. 
Koulutus on tarkoitettu kaukolämpötyönjohtajan pätevyyden omaavil-
le urakoitsijoille. Ylläpitokoulutus on pakollinen a-pätevyyttä uusiville.

Huhtikuu

n  IV- ja KVV-työnjohtajakoulutus 7.-8.4. ja 24.4.
IV- ja KVV-työnjohtajan FISE-pätevyystenttiin valmentavan, kolmipäi-
väisen koulutuksen aikana käydään läpi ilmanvaihtolaitoksia, vesi- ja 
viemärilaitteistoja koskevia asetuksia sekä YSE 1998 sopimusehtoja. 
Voit osallistua joko kaikkiin tai vain osaan koulutuspäivistä omien 
tavoitteidesi mukaisesti.

n  Digipaja LVI-pienyrittäjille 16. ja 23.4.
Tämän koulutuksen tavoitteena on auttaa pienyrittäjiä näkymään 
internetin hakukoneissa, hyödyntämään ilmaista markkinointimah-
dollisuutta ja luomaan sujuvasti asiakaskontakteja sosiaalisessa 
mediassa. Koulutuksen aikana on mahdollista luoda yritykselle profiili 
sosiaalisen median palveluihin. Koulutus on tarkoitettu kaikille LVI-
alan pienyrittäjille, jotka tarvitsevat apua ja ideoita yrityksen näkyvyy-
den parantamiseen.

n  IV-mittauksen pätevyys: Ilmastointijärjestelmien 
mittauksen ja säädön koulutus 22.-24.4.

Ilmamäärien mittaus- ja säätötaito on tarpeen kaikille ilmanvaihdon 
ja ilmastoinnin urakoinnissa, suunnittelussa ja valvonnassa toimiville. 
Pätevöitynyt IV-mittaaja on perehtynyt käytännönläheisesti ilmamää-
rien mittaamiseen eri menetelmillä. Hän tunnistaa/osaa: säätötoi-
menpiteet, eri mittalaitteiden käytön, säätödokumentit, pääte-elinten 
mittaukset, sekä heittokuvion muuttamisen.

n  Energiatodistuksen laatijan koulutus, perustaso 28.4.
Energiatodistus edellytetään uudisrakennuksen rakennuslupame-
nettelyn yhteydessä. Todistus on myös oltava silloin, kun rakennus 
tai sen osa myydään tai vuokrataan. Tässä koulutuspäivässä saat 
perustiedot energiatodistuslaista ja uudesta asetuksesta sekä opit 
laatimaan energiatodistuksen. FISEn hyväksymä perustason päte-
vyystenttiin valmentava koulutus.

n  Energiatodistuksen laatijan koulutus, ylempi taso 29.4. 
Dynaamisen laskentamenetelmän perusteet sekä kesäajan sisäläm-
pötilan hallinta ja simulointi (IDA-ICE). Energiatodistuksen laatimises-
sa vaatimustaso on ylempi taso, kun energiatodistus laaditaan dy-
naamisella laskentamenetelmällä. Ylemmän tason energiatodistuksen 
laatijan pätevyyskokeessa tulee osoittaa perehtyneisyytensä myös 
dynaamisiin laskentamenetelmiin. 

Toukokuu

n  Tarpeenmukaisen ilmanvaihdon säädön (IMS) perusteet 8.5.
Koulutuksessa opit IMS-järjestelmien periaatteet teoriassa ja case-
esimerkein. Keskitymme asentamisen ja suunnittelun ohella mm. 
vikojen toteamiseen, etsimiseen ja korjaamiseen. Koulutus sopii myös 
niille, joilla ei ole aiempaa kokemusta IMS-järjestelmistä.

n  Energiatodistuksen laskenta – käytännön laskentaesimerk-
kejä ja laadintamalleja energiatodistuksen laatijoille 13.5.

FISEn hyväksymä Energiatodistuksen laatijan pätevyyden täydennys-
koulutus.
Haluatko saada lisää tietoa energiatodistuksen tekemisen laskelmis-
ta, parantaa laskentaosaamistasi, parantaa energiatodistuksen laatua 
ja kehittyä asiantuntijana.

n  Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajan (KKL) 
pätevyyskoulutus 14.5.

Koulutuksen tavoitteena on antaa tarvittavat tiedot kohteiden suunnit-
telusta, asennuksesta, mitoittamisesta sekä asiakkaan perehdyttämi-
sestä kohteessa. Painopiste on lämmönjakokeskuksen suunnittelussa 
mitoituksineen. Koulutuksen ja tentin hyväksytysti suorittaneen ja 
pätevyysvaatimukset täyttävän on mahdollisuus hakea kaukolämpö-
työnjohtajan pätevyyttä.

n  IV-mittauksen pätevyyden ylläpitokoulutus 28.5.
Ylläpitokoulutuksessa saat varmuutta mittaustyöhösi suhteellisen 
säädön teorian ja käytännön harjoitusten kautta. Lisäksi tutustutaan 
erilaisiin mittauslaitteisiin sekä ympäristöministeriön asetukseen 
uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta. Koulutus on 
suunnattu IV-mittauksen pätevyyttä uusiville.

Suomen LVI-liitto SuLVI ry
Toimimme koulutusyhteistyössä Taitotalon ja alan muiden organi-
saatioiden kanssa.

n  Suomen LVI-liitto SuLVIn koulutukset   n  Yhteistyössä Taitotalo
n  Muut yhteistyökumppanit 

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!

Ilmoittautuminen
sulvi.fi/koulutuskalenteri

Lisätietoja
koulutussihteeri  
jonna.hoikka@sulvi.fi.

Seuraavat FISE-tentit
IV- ja KVV-työnjohtajien, kylmä- ja haja-asutuksen vesihuollon suunnit-
telijoiden, IV- ja LVV-kuntotutkijoiden sekä energiatodistuksen laatijoiden 
FISE-pätevyystentit järjestetään 8.5.2020 Vantaalla, Turussa ja Oulussa. 
Tenttiin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttipäivää. 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen  
sulvi.fi/patevyystentit.

UUTTA JA AJANKOHTAISTA  
mm. energiatodistuksen laatijoille:

Korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräykset ja  
energia-avustuksen E-lukulaskenta

24.3. Tampere
15.4. Turku 

6.5. Helsinki


