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Hyvällä LVI-suunnittelulla taloteknisten järjestelmien kyberriskejä voidaan välttää, lieventää tai
poistaa jopa kokonaan. Automatisoinnin edut ovat kiistattomat, sillä ne pienentävät kiinteistöjen
käytön kustannuksia ja ilmastovaikutuksia, mutta automaation kyberriskit on vain tiedostettava ja
hallittava nykyistä paremmin.
Suunnittelijoiden tehtävänä on löytää ne tekniset ja toiminnalliset ratkaisut, jotka mahdollistavat
tavoitellun toiminnallisuuden ja suojauksen tasot valitulla elinkaaren jaksolla huomioiden järjestelmien ja komponenttien tyypilliset kestoiät. Apuna toimii muun muassa TATE18 ja sitä täydentävät ohjeet. Näin Ari Järvinen, KyberGuide opasti Suomen LVI-liiton järjestämässä maksuttomassa
koulutuksessa tammikuun lopussa.
Järvinen on Rakennusten digitaalisesta turvallisuudesta tilaajille, suunnittelijoille ja kiinteistönpidolle laadittujen RT-ohjekorttien käsikirjoittaja. Lisäksi muiden RT-ohjeiden päivitys on työn alla.
Myös kiinteistö- ja rakentamisen alan koulutuksissa on ilmeisesti tarvetta lisätä digiturvallisuuden
huomiointia, pohtii Järvinen. Hänellä on tekeillä tilannetta selvittävä diplomityö, jonka tulosten
perusteella voidaan harkita jatkotoimia.
Onko yrityksesi tietoturva-asiat kunnossa? Miten huomioit taloteknisten järjestelmien kyberriskit työssäsi? Kerro meille ja osallistu LVITeknisten Urakoitsijoiden ja Fennian järjestämään Kultaiseen DIGITurvaaja -kilpailuun. Kisaa järjestämässä ovat mukana myös Talotekninen
teollisuus ja kauppa ry (Talteka), VVS Föreningen i Finland rf (VSF) ja
Suomen LVI-liitto SuLVI. Näin haluamme omalta osaltamme kannustaa
turvalliseen digiloikkaan.

Toiminnanjohtaja
Samuli Könkö
050 327 6592
Koulutussihteeri
Jonna Hoikka
050 548 5876
Viestintäsuunnittelija
Anne Valkama
050 572 2228
Jäsenpalvelut
Kaija Ruokonen
050 321 7897
Taloushallinto
Minna Tirkkonen
050 535 5671
Toimisto
09 566 0090
Sähköpostiosoitteet
etunimi.sukunimi@sulvi.fi
Jäsen- ja laskutusasioihin liittyvät
yhteydenotot sulvi@sulvi.fi.
Tarkista jäsentietosi ja ilmoita
muuttuneet tiedot osoitteessa
www.sulvi.fi.
Kirjaudu palveluun jäsennumerolla
ja meille ilmoittamallasi sähköpostiosoitteella.

Digi loikkaa liiton toimistollakin, kun otamme käyttöön uusia työkaluja jäsenrekisterissä. Lomakkeiden ja järjestelmän ulkoasu muuttuu ja samalla voit aiempaa helpommin ilmoittaa halukkuudestasi vaikuttaa yhteisiin asioihin.
Jäsentyytyväisyyskyselyyn hieman yli puolet vastanneista koki, että ei pysty vaikuttamaan alaansa
Suomen LVI-liiton jäsenyyden kautta. Heistä puolet kertoivat, että olisivat kiinnostuneita osallistumaan yhdistystoimintaan aktiivisemmin, mutta eivät tiedä miten. Tähän tarpeeseen vastaamme
nyt tekemällä vaikuttamisen kanavat näkyvämmiksi ja vaikuttamisen helpommaksi.
Liitto on vaikuttavuudessaan yhtä vahva kuin jäsenistönsä. Kyselyssä selkeä enemmistö vastasi jäsenyyden kasvattaneen ammatillista verkostoa, saavansa Suomen LVI-liitolta tärkeää tietoa alan kehittymisestä ja tapahtumista ja että
koulutustarjonta on kattavaa ja mielenkiintoista. Selkeitä etuja jäsenyydelle siis
on. Täytyy vain tehdä liittoa aiempaakin tunnetummaksi, jotta kaikki alan ammattilaiset tunnistaisivat Suomen LVI-liiton merkityksen.
Seitsemän kymmenestä vastaajasta koki, että Suomen LVI-liitto edistää omalla
toiminnallaan talotekniikka-alan tunnettuutta. LVI-alan vetovoimahanke ja sen
ympärillä tapahtuvan toiminnan tavoite on kasvattaa alan hakijamääriä ja tehdä
alaa paremmin ymmärretyksi ja tutuksi kuluttajien parissa. Yksi suuri tempauksemme on suunniteltu elokuulle, kun talotekniikka-ala valtaa Muumilaakson.
Suomen LVI-liitto ja liiton yhteistoimintajäsenet tarjoavat viiden euron lipun
hinnalla perheille hauskan päivän tietoiskuineen Naantalin Muumimaailmassa.

Kiitos
Suomen LVI-liiton toimistolla tapahtuu jälleen uutta, kun viestintäsuunnittelija Anne Valkama siirtyy vetämään Green Building Council Finlandin viestintää. Suomen LVI-liitto on FIGBCn jäsen ja
yhteistyömme jatkuu siis tulevaisuudessakin. Kiitos kuluneista vuosista ja kaikesta, mitä olen Suomen LVI-liitolle työskennellessäni oppinut.

Anne Valkama

Suomen LVI-liitto nyt
myös Instagramissa!

Kalenteriisi
n Sisäilmastoseminaari 9.3.2021 Online

n FinnBuild ja opiskelijatapahtuma alan opiskelijoille Skohanissa 13.-15.4.2021
n Cold Climate HVAC & Energy 2021, Tallinna and

SCANVAC conference 20.-21.4.2021 Online

n Indoor Air- konferenssi 12.–16.6.

n Alustava: Muumimaailman talotekniikkapäivä 27.8.2021
n Save the date: Suunnitteluseminaari 22.9.2021
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n Rakennusten energiaseminaari 9.11.2021

Ilmoita asiantuntijuudestasi
Otamme uusia työkaluja käyttöön ja sen myötä myös jäseneksi liittymisen ja jäsentietojen päivityksen lomakkeiden
ulkoasu muuttuu. Linkit jäsentietoihisi ja ohje sisäänkirjautumiseen löytyy samasta paikasta kuin aiemminkin – Suomen
LVI-liiton verkkosivuilta, sulvi.fi.
Samalla jäsentietoihisi ilmestyy uusi kohta. Jatkossa voit merkitä jäsentiedoissasi yksinkertaisella rasti ruutuun -menetelmällä:
n Olen kiinnostunut antamaan asiantuntijalausuntoja.
n Olen kiinnostunut osallistumaan hanketyöryhmiin.
Näin pystymme aiempaa tehokkaammin kokoamaan ns.
asiantuntijapankkia ja ottamaan yhteyttä juuri sinuun, kun
asiantuntijuuttasi kaivataan asioiden edistämiseen.

Tarvitsemme sinua!
Suunnittelijapäivän seminaari uudistuu. Haluamme tarjota LVI-suunnittelijoille 22.9.2021 parhaan mahdollisen koulutuspäivän täynnä tietoa, dialogia ja iloa. Mutta siihen tarvitsemme sinua, LVI-alan vaikuttaja. Osallistu ja kerro, että mitä
juuri sinä haluaisit oppia juuri LVI-suunnittelijoille suunnatun päivän aikana. Laita viestiä tai ilmoita toiveesi osoitteeseen sulvi@sulvi.fi otsikolla Suunnitteluryhmä.

Koulutusetua
kanta-asiakkaille

LVI-suunnittelun merkitys
vahvistuu rakennusten
kaukolämmityksessä
Energiateollisuus ry julkaisi päivitetyn version julkaisusta Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet. Muuttuneita määräyksiä ja ohjeita sovelletaan 1.1.2021 jälkeen käynnistyvissä uusissa
suunnittelukohteissa.
Julkaisussa on aiempaan verrattuna supistettu vaatimuksia ja ohjeita, jotka kohdistuvat
toisiopuolen järjestelmiin. LVI-suunnittelija valitsee ja mitoittaa
lämmitysjärjestelmän kuhunkin kohteeseen parhaiten soveltuvilla
ja parhaimman lopputuloksen antavilla lämpötiloilla. Suunnittelijan täytyy kuitenkin selvittää lämmönmyyjien asettamat lisämääräykset ja ohjeet.
Mirja Tiitinen, Energiateollisuuden asiantuntija haluaa korostaa LVIsuunnittelijoiden ja kaukolämpöyhtiöiden yhteistyötä. ”Hyvään lopputulokseen päästään yhdessä suunnitellen ja toteuttaen. Kaukolämpöverkot ovat erilaisia ja siksi paikalliset olosuhteet tulee ottaa huomioon – ja paikallisesti yhtiöillä voi olla myös poikkeavia määräyksiä.”
Tiitinen kehottaa olemaan yhteydessä aina kaukolämpöyhtiöön ja
selvittämään parhaat ratkaisut yhdessä kuhunkin suunnittelukohteeseen – sekä uudisrakentamisessa että energiatehokkuuskorjauksissa.

LVI-liiton ja Suomen LVI-liiton ja Taitotalon yhteistyössä tuottamiin koulutuksiin.

Uutta alalla

Dahlin kanta-asiakasohjelmaan liitty- Tukkuliikkeen kanta-asiakasohjelman ja
neet asiakkaat voivat jatkossa käyttää alan täydennyskoulutuksen linkittäminen
DahlPoint-pisteensä oman ammatillisen on uutta alalle. ”Dahlin erinomainen oivalosaamisen kehittämiseen ja täydennys- lus tarjota koulutusseteleitä kanta-asiakkailleen on täysin uusi toimintatapa alalla.
koulutukseen.
Edistämme
mielellämme LVI-alan yritysDahlin kanta-asiakasohjelmassa ostoista
kertyvillä pisteillä on voinut hankkia käyt- ten liiketoimintaa osaamisen kehittämiseltöönsä erilaisia vapaa-ajan tuotteita. Vuo- lä”, kertoo Taitotalon toimialajohtaja Matti
den alusta vaihtoehtona on myös koulutus- Vesalainen.
etuseteleitä, joita voi hyödyntää Suomen Suomen LVI-liitto SuLVI ry on puoluee-

ton, yleishyödyllinen talotekniikka- ja LVIalan ammattilaisten järjestö, jonka tavoitteena on varmistaa talotekniikan arvostettu huippuosaaminen Suomessa. ”Kun osan
tai koko koulutuksen voi kustantaa ostoista kertyneillä kanta-asiakaspisteillä, se toivottavasti madaltaa koulutukseen ilmoittautumista”, pohtii Suomen LVI-liiton toiminnanjohtaja Samuli Könkö. ”Koulutusten hinta on myös aina edullisempi Suomen LVI-liiton jäsenyhdistysten jäsenille ja
VVS Föreningen i Finland VSF:n henkilöjäsenille, joten kanta-asiakkuus yhdistettynä
jäsenhintaan on aika merkittävä etu.”

Kultainen Digiturvaaja – Miten yrityksesi varautuu kyberriskeihin?
Ovatko it-laitteesi varmasti omassa hallinnassasi? Valuvatko turvallisuuden toimenpidekokonaisuuden tai vaikkapa yhden osiprojektitiedot vääriin käsiin?
on siitä yleisellä tasolla. Voit myös kuvata millaisia toimenpiteitä
Miten talotekniikan fyysinen turvallisuus on turvattu? Miten hen- olette suunnitelleet toteutettavaksi lähiaikoina.
kilöstö toimii poikkeustilanteessa?
Lähetä vapaamuotoinen kilpailuehdotus 31.3.2021 mennessä LVIKyberturvattomuus on nopeasti kasvava liiketoiminnan uhka. Di- Teknisten urakoitsijoiden verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella.
gitaalisen tietoturvan varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää yri- Kilpailun voittaja julkistetaan FinnBuild-messujen yhteydessä järtyksen liiketoiminnan turvaamiseksi. Kultainen DIGIturvaaja -kil- jestettävillä Talotekniikka-treffeillä 14.4.
pailulla edistetään LVI-alan urakointi- ja suunnitteluyritysten tie- Vuoden Digiloikkaaja -kilpailun järjestävät LVI-Tekniset Urakoittoturvaa.
sijat LVI-TU, Suomen LVI-liitto SuLVI, Talotekninen teollisuus ja
Kilpailun tavoitteena on herättää alan yritykset kehittämään liike- kauppa, Föreningen i Finland VSF ja Fennia.
toiminnan, henkilöstön, asiakkaiden sekä toimitilojen digitaalista Kilpailuraadissa toimivat Ari Järvinen/KyberGuide ja Tommi Hirturvallisuutta. Millaisia turvatoimia yrityksesi on tehnyt? Idea voi simäki/Fennia-konserni, Marko Kempas/LVI-tekniset urakoitsijat
olla iso tai pieni, laaja tai rajattu. Voit kuvata yrityksesi digitaalisen LVI-TU ja Siru Lönnqvist/VVS Föreningen i Finland VSF.
Miten yrityksesi
tietojärjestelmien ja
talotekniikan
digitaalista
turvallisuutta
hallinnoidaan?

Miten yrityksesi
tietojärjestelmien
digitaalinen ja
fyysinen turvallisuus
on toteutettu?

Miten toimitilojesi
talotekniikan
fyysinen ja
digitaalinen
turvallisuus on
toteutettu?

Miten yrityksesi
henkilöstöön
kohdistuvat
digitaalisen
turvallisuuden riskit
hallitaan?

Miten yrityksesi
tietojärjestelmät ja
talotekniikka
toimivat
poikkeustilanteissa?
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Tutustu hallituksen uusiin jäseniin

Tiesitkö että

Etäyhteyksien kautta järjestetty liittokokous valitsi Suomen LVI-liiton hallituksen uudeksi jäseneksi Veli-Pekka Kotikummun Oulun LVI-yhdistyksestä.
Veli-Pekka toimii tällä hetkellä projektipäällikkönä Aro Systemsillä Tulevaisuuden sairaala 2030-projektissa. LVI-alalla
hän on toiminut 15-vuotiaasta lähtien. Koulujen loma-ajat
kuluivat Ilmastointitekniikka Oy A. Kumpuvaaran palveluksessa, johon Veli-Pekka myös työllistyi valmistuttuaan
LVI-asentajaksi vuonna 2003. Ilmastointialan yrittäjäksi
hän ryhtyi isänsä kanssa viisi vuotta myöhemmin. Oman
yrityksen ohella Kotikumpu opiskeli talotekniikan insinööriksi Oulun ammattikorkeakoulusta. Opinnäytetyö ilmastointikoneen suodattimien hankinnan kilpailutuksesta valittiin Oamkin vuoden opinnäytetyöksi.
Viimeiset neljä vuotta Kotikumpu on toiminut Oulun LVI-yhdistyksen, OuLVIn
hallituksessa. ”Tavoitteeni liiton hallituksessa on tehdä LVI-yhdistystoimintaa tunnetummaksi, eritoten nuorille ammattilaisille. Jatkuvan koulutuksen tarjoaminen
on mielestäni tärkeää, jotta pysymme kehityksen mukana.”

Kyberturvallisuuskeskus tarjoaa Kybermittarin vapaasti yritysten, järjestöjen ja julkisten
toimijoiden käyttöön. Mittari on osoitteessa
Kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/kybermittari.
Rakennustieto on julkaissut ohjekortit:
• RT 103206 Tilaajan ohje
• RT 103207 Suunnittelijan ohje
• RT 103208 Kiinteistön ylläpidon ohje.

LinkedInistä bongattua

Tavoitteena nuoria alalle ja yhdistystoimintaan
Veli-Pekan varajäsenenä hallituksessa toimii Tampereen
LVI-yhdistyksen jäsen Sasu Karkiainen, kahden lapsen isä
ja Insinööritoimisto AX-LVI Oy:n toimitusjohtaja.
Karkiaisella on laaja osaaminen LVI-suunnittelun alalta,
sekä kokemusta rakennuttamisesta ja tutkijan tehtävistä.
Karkiainen toimii myös luottamustehtävissä Rakennustietosäätiön Talotekniikka-päätoimikunnan, SKOL ry:n talotekniikkatoimikunnan sekä TAMKin talotekniikan neuvottelukunnan jäsenenä. Yksi Karkiaisen tavoitteista Suomen
LVI-liiton luottamustehtävissä on vaikuttaa LVI-alan vetovoimaan. ”Alan vaatimustaso nousee jatkuvasti ja samalla
opiskelupaikkojen määrää vähennettiin useiden vuosien ajan. Minulle on tärkeää alan yleisen houkuttelevuuden kasvattaminen, erityisesti suunnittelutehtäviin.”

Etelä-Pohjanmaan LVI-yhdistyksen uusi puheenjohtaja Toni Kuntola julkaisi LinkedIniin näyttävästi
uudesta luottamustehtävästään.

AirCont

CMYK = c100-m85-y0-k10
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SuLVIn yhteistoimintajäsenet 2021

Pantone = PMS 287

Koulutuskalenteri ja pätevyystentit

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

Jäsenemme kouluttautuvat etuhintaan!
Helmikuu
n Vesivirtojen mittaus ja säätö 4. ja 9.2.
Saat kokonaisvaltaisen käsityksen vesikiertoisen
lämmitys-/jäähdytysverkoston tasapainottamisesta
ja tämän merkityksestä rakennuksen energiankulutukseen. Lisäksi opit laatimaan vianetsintäsuunnitelman ja ratkaisemaan tyypillisimmät ongelmat.
Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat lisätä LVIteknistä osaamistaan.

n Energiatodistuksen laskenta – käytännön
laskentaesimerkkejä ja laadintamalleja
energiatodistuksen laatijoille 10.2.
FISEn hyväksymä Energiatodistuksen laatijan pätevyyden täydennyskoulutus.
Tässä käytännönläheisessä verkkokoulutuksessa
saat lisää tietoa energiatodistuksen tekemisen
laskelmista. Näin pystyt parantamaan laskentaosaamistasi ja energiatodistuksen laatua sekä kehittymään asiantuntijana.

n IV-mittauksen pätevyyden ylläpitokoulutus
12.2.
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.

Maaliskuu
n Kylmäsuunnittelijan koulutus
8.-9.3., 6.-7.4. ja 3.-4.5.
Koulutus soveltuu LVI-alan ammattilaisille, jotka
ovat tekemisissä jäähdytys- ja kylmäjärjestelmien
kanssa. Koulutus antaa kattavan kuvan erilaisista
kylmäjärjestelmistä, alaa ohjaavasta lainsäädännöstä sekä järjestelmien ja kylmälaitosten suunnittelusta. Koulutus valmentaa myös kylmäsuunnittelijan
b-vaativuusluokan FISE-pätevyystenttiin.

n Perustietoa LVI-automaatiojärjestelmistä 17.3.
Koulutuksen tavoitteena on antaa LVI-huollosta
vastaaville henkilöille perustietoa LVI-automaatiojärjestelmistä, niihin liittyvistä kenttälaitteistoista ja
ohjauksista. Koulutuksessa painotetaan käytännönläheistä ongelmaselvittelyä automaatiojärjestelmien
näkökulmasta katsottuna.

Toimimme koulutusyhteistyössä Taitotalon ja alan muiden organisaatioiden kanssa.

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

n Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajien
(KKL) ylläpitokoulutus 18.3.

n Energiatodistuksen laatijan koulutus, perustaso 26.4.

Verkkokoulutuksessa käydään läpi keskeiset
julkaisuun K1 ”Rakennusten kaukolämmitys,
määräykset ja ohjeet” liittyvät muutokset.
Koulutus on tarkoitettu kaukolämpötyönjohtajan pätevyyden omaaville urakoitsijoille.
Ylläpitokoulutus on pakollinen a-pätevyyttä
uusiville.

Energiatodistus edellytetään uudisrakennuksen rakennuslupamenettelyn yhteydessä. Todistus on myös oltava silloin,
kun rakennus tai sen osa myydään tai
vuokrataan. Tässä uudistetussa koulutuspäivässä saat perustiedot energiatodistuslaista ja uudesta asetuksesta sekä
opit laatimaan energiatodistuksen. FISEn
hyväksymä perustason pätevyystenttiin
valmentava koulutus.

n Korjausrakentamisen
energiatehokkuusmääräykset ja
energia-avustuksen E-lukulaskenta
23.3.
Tämän verkkokoulutuksen jälkeen tunnet
nykyiset korjausrakentamisen määräykset,
uudet avustukset, luvan ja avustuksen
hakemisen prosessin sekä suunnittelun ja
korjausten edellytykset. Koulutuksessa käsitellään myös energiatodistuksen laadintaa,
koska energia-avustuksen vaatimusten
mukaisuuden osoittaminen perustuu energiatodistuksen mukaiseen kokonaisenergialaskentaan. Soveltuu energiatodistuksen
laatijoiden täydennyskoulutukseksi.

n IV-puhdistuksen pätevyys:
IV-järjestelmän tarkastus- ja
puhdistuskoulutus 24.-26.3.

n Energiatodistuksen laatijan
koulutus, ylempi taso 27.4.
Dynaamisen laskentamenetelmän perusteet sekä kesäajan sisälämpötilan hallinta ja simulointi (IDA-ICE). Uudistetussa
koulutuksessa perehdytään dynaamisen
laskennan perusteisiin, erilaisiin laskentamalleihin sekä dynaamisen laskennan
tärkeimpiin tekijöihin ja sisäänsyöttöparametreihin. Rakennuksen lämpödynamiikkaa tarkastellaan käytännön
harjoitusten avulla. FISEn hyväksymä
ylemmän tason pätevyystenttiin valmentava koulutus.

Uuden koulutuksen tavoitteena on tarjota
IV-kanavistojen puhdistajille, valvojille sekä
tarkastajille mahdollisuus suorittaa IV-puhdistuksen pätevyys, joka on alan tarvelähtöinen pätevyys.

Huhtikuu
n IV-mittauksen pätevyys:
Ilmastointijärjestelmien mittauksen ja
säädön koulutus 21.-23.4.
Ilmamäärien mittaus- ja säätötaito on tarpeen kaikille ilmanvaihdon ja ilmastoinnin
urakoinnissa, suunnittelussa ja valvonnassa
toimiville. Pätevöitynyt IV-mittaaja on perehtynyt käytännönläheisesti ilmamäärien mittaamiseen eri menetelmillä. Hän tunnistaa/
osaa: säätötoimenpiteet, eri mittalaitteiden
käytön, säätödokumentit, pääte-elinten mittaukset sekä heittokuvion muuttamisen.

Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien
kuntotutkijakoulutus
15.-16.2., 17.-18.3. ja 19.-20.4.2020

Osallistu paikan päällä Espoossa tai verkon kautta!
FISEn hyväksymän koulutuksen jälkeen voi ilmoittautua FISE-pätevyystenttiin ja hakea LVV-kuntotutkijan
henkilöpätevyyttä.

Seuraavat FISE-tentit
IV- ja KVV-työnjohtajien, kylmä- ja
haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijoiden, IV- ja LVV-kuntotutkijoiden sekä
energiatodistuksen laatijoiden FISE-pätevyystentit järjestetään 7.5. Vantaalla
ja Oulussa.
Tenttiin ilmoittaudutaan viimeistään
kaksi viikkoa ennen tenttipäivää.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen sulvi.
fi/patevyystentit.

Ilmoittautuminen
sulvi.fi/koulutuskalenteri

Lisätietoja
koulutussihteeri
jonna.hoikka@sulvi.ﬁ

