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S

iitä on jo todella kauan, kun viimeksi on voitu kokoontua yhteen, taputtaa kollegaa olalle ja kysyä, mitä kuuluu? Oikeasti aistia kaverin läsnäoloa ja tunnetilaa,
päivän fiiliksiä ja antaa naurun tarttua. Meillä on syksylle huikean hienoja tapahtumia suunnitteilla ja kova halu päästä kokoamaan alan ammattilaiset toistensa
seuraan. Aaltoilevassa epidemiatilanteessa ennakointi on haasteellista. Siitä huolimatta
SuLVIn pyörät pyörivät täysillä tapahtumasuunnittelun saralla - toki tarkalla korvalla
kuunnellen. Turvallisuudesta ei tingitä ja vastuullisuus on lähtökohtana.
Syksyä kohden siirryttäessä, on odotuksissa niin Talotekniikkapäivä Muumimaailmassa, uudistunut SuLVIn Suunnittelijapäivä iltagaaloineen kuin Rakennusten energiaseminaarikin upealla Finlandia-talolla - mikä muuten tänä vuonna toteutetaan trendikkäästi hybridimallilla.
Vuosi onkin tuonut tullessaan innovaatioita niin sosiaaliseen kanssakäymiseen, koulutuksiin kuin työtapoihinkin. Iltapäiväkahveille kokoonnutaan virtuaalisesti, Teamspalavereissa ideoidaan virtuaalisissa pienryhmähuoneissa ja webinaaria kuunnellaan
metsässä kävellen. Uuden normaalin toimintatavat lienevät tulleen jäädäkseen. Mikään
ei kuitenkaan korvaa yhteistä aikaa, kun ollaan fyysisesti ja henkisesti läsnä. On oltava
entistäkin kekseliäämpi, aktiivisempi ja osallistavampi päästäkseen edes lähelle aitoa
yhteishengen tuntua verkon yli. Tulkoon uusi normaali, mutta ihan kaikkea ei sähköistämisellä korvata.
Yksi niistä asioista on kädessäsi oleva Talotekniikka-lehden jäsenliite. Tämä julkaisu on
ollut tärkeä viestintäkanava Suomen LVI-liiton jäsenille jo vuosikymmenten ajan. Odotettu julkaisu kolahtaa postilaatikkoon kahdeksan kertaa vuodessa. Kyllä, aivan aitona ja
konkreettisena, kädessä pideltävänä lehtenä. SuLVI ja Talotekniikkajulkaisut TaJu, ovat
tehneet yhteistyötä jo pitkään. Talotekniikka-lehden kanssa on jo löydetty uusia, hedelmällisiä yhteistyöajatuksia. Eräs mainio esimerkki on SuLVIn jäsenille tarjolla oleva näkyvyys Talotekniikka-lehden asuntomessu- ja asumisaiheisessa julkaisussa etuhintaan
sekä siitä räätälöity, SuLVIn ikioma ilmaisjakeluliite Talotekniikkapäivään Muumimaailmassa. Jäsenliite kehittyy koko ajan palvelemaan lukijaansa paremmin ja uusia tuulia
on vielä tulossa, saattepa nähdä!
Yhdessä ja yhteistyöllä eteenpäin!

Kalenteriisi
n Neuvosten Kesäkokous 20.-23.8.2021 Seinäjoella on peruttu

n Talotekniikkapäivä Muumimaailmassa Naantalissa 27.8.2021
n LVI-Golf Ruuhikoski Golfilla, Seinäjoella 3.9.2021

n SuLVIn Suunnittelijapäivä Vanhalla Ylioppilastalolla, Helsingissä 22.9.2021
n LVI-päivät Tampereella 13.10.2021

n Lahden LVI-yhdistyksen synttärijuhlat Lahdessa 16.10.2021

n Rakennusten energiaseminaari hybridinä Finlandia-talolla ja verkossa 9.11.2021
n Liittokokous Jyväskylässä 26.11.2021

Hyvää kesää!
Seuraa SuLVIn somea!
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Liiton henkilökunta
hengähtää heinäkuun
ajan kesäniityillä ja täysi
miehitys on paikalla
jälleen elokuusta alkaen.
Varauduthan, että ajalla
25.6.-1.8. viesteihin
vastataan viiveellä.
Toivomme kaikille oikein
rentouttavaa kesälomaa ja
aurinkoisia kesäpäiviä!

Alan hauskin teemapäivä Muumimaailmassa!
Miten mahtaa olla Muumitalon ilmanvaih- Tarjoamme teille päivän Muumimaaildon laita? Onko lämmitys kunnossa talven massa kaikkine palveluineen vain 6,40 €
varalle? SuLVI ry. järjestää yhteistyökumppa- lippuhinnalla koko päiväksi (norm. 39 €)!
neineen hauskan perhepäivän Muumilaaksos- Naantalin Kylpylä majoittaa mielellään
sa, Naantalissa 27.8. LVI-alan ammattilaiset perhepäivään osallistuvia -15%:n alenkokoontuvat tapaamaan toisiaan, verkostoi- nuksella ko.päivän majoitushinnasta. Edun
tumaan ja kuuntelemaan alan yritysten ajan- saa lunastettua PROSULVI-koodin avulkohtaisimmista trendeistä ja innovaatioista.
la. Koodin avulla majoituksen saa varattua
Teatterilavan valloittaa näytelmä “Muumi- etuhintaan suoraan onlinesta tai myyntipeikko ja hukattu helmi” aina tasatunnein ja palvelun kautta (02 44 55 100 tai info@
esitysten välillä Teatterirotta Emma nostattaa naantalispa.fi). Tapahtumajärjestelyissä
tunnelmaa valmiiksi LVI-asiantuntijapuheen- noudatetaan koronatilanteen mukaisia vivuoroja varten. Perheen aikuisilla on mah- ranomaisten rajoituksia.
dollisuus keskustella LVI-alan asiantuntijoiden Tulethan perheinesi? Lippuja saatavilla
kanssa kotinsa ilmanvaihto- ja lämmitysrat- vain netistä: sulvi.muumimaailma.fi.
kaisuista, olipa suunnitelmissa sitten uuden Haluatko näytteilleasettajaksi tapahtukodin rakentaminen, nykyisten järjestelmien maan? Ota yhteys: kaisa.hannula@sulvi.fi.
päivitys tai energiansäästötavoitteet.

Suomen LVI-liitto
esittää:
Myös LVIS-suunnittelun kustannukset
kotitalousvähennyksen piiriin
Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä
nousee 2 250 eurosta 3 500 euroon ja korvausprosentti 40:stä 60:een. Muutos koskee lämmitystapamuutoksia öljylämmityksestä luopumisen osalta vuosina 2022–
2027. Suomen LVI-liitto on esittänyt valtioneuvoston asetusluonnokseen koskien
öljylämmityksestä luopumisen avustuksia
pientaloissa, että myös LVIS-suunnittelun
kustannukset tulisi sisällyttää kotitalousvähennyksen piiriin. Öljylämmityksestä
pyritään luopumaan nopealla muutoksella ja siitä syystä kannustimen tulisi olla
määräaikainen.
SuLVI korostaa, että lämmitystavan muutos on suunniteltava huolellisesti ennen

toteutusta, jotta lopputuloksesta tulee toimiva ja energiatehokas. Tällöin suunnittelukustannusten sisällyttäminen kotitalousvähennyksen piiriin kannustaa energiatehokkuustoimien suunnitelmalliseen toteutukseen ja toimivaan lopputulokseen.
–Kun kotitalousvähennystä haetaan siten,
että siinä on mukana LVIS-suunnittelun
kustannukset, kotitalousvähennyksen kokonaismäärää tulee korottaa 1000 eurolla
henkilöä kohden. LVIS-suunnittelun kustannusten sisällyttämistä asunto-osakeyhtiöiden osakkaiden kotitalousvähennyksen
piiriin tulee selvittää, linjaa Suomen LVIliiton Tekninen toimikunta.
Asuinrakennusten energia-avustuksen hakemista pitäisi sujuvoittaa ja yksinkertaistaa. Nykytilanteessa avustuksen hakeminen voidaan kokea liian raskaaksi ja monimutkaiseksi, jolloin pahimmassa tapauksessa energiatehokkuustoimenpiteet jäävät

tekemättä. Lämmitystavan muutoksessa
olisi syytä käyttää hakemuksen jättöajankohdassa käytössä olevaa lämmitysjärjestelmää. Tällöin hakijoita kohdeltaisiin tasavertaisesti.

“SuLVI kommentoi vuosittain lukuisia
lausuntopyyntöjä alalla tapahtuviin säädöksiin
liittyen”, kertoo toiminnanjohtaja Samuli Könkö.
Kuva: Juho Länsiharju

Perinteinen LVI-Golf kumahtaa käyntiin Seinäjoella 3.9.2021
Tervetuloa mukaan huippu- misen jälkeen tunnuksella LVI-Golf 2021 suoraan klubilta, puh.
suosittuun LVI-Golfkisaan 044 334 3490.
Seinäjoelle, Golf Ruuhikos- Majoituksen tarjoaa Hotelli Sorsanpesä sopimushintaan 1 hh / vrk
kelle. Kokoonnumme kahden 82 € tai 2 hh / vrk 86 €. Majoitus sisältää aamiaisen, maksuttoman
vuoden tauon jälkeen. Pohjan- pysäköinin, saunan sekä uima-altaan ja kuntosalin käytön. Tarmaan lakeuksille, kisaamaan joushinnat ovat voimassa 2.-3.9.2021. Varaa majoitus osoitteesta
vuoden 2021 mestaruudes- sorsanpesa.fi tarjouskoodilla: lvigolf. Huoneet ovat varattavissa 2.9.
ta! Kansainvälisesti tunnetun asti. Varauksen voi tehdä myös puhelimitse 020 741 8181 tai sähRobert Trent Jones Jr. kynästä köpostitse sorsanpesa@sorsanpesa.fi tunnuksella lvigolf.
syntynyt korkeuseroja sisältäTapahtumajärjestelyt toteutetaan turvallisesti ja voimassa olevien
vä golfkenttä sulautuu tyylikrajoitusten ja suositusten mukaisesti. Tarvittaessa osallistujamäärää
kääseen pohjalaiseen jokimairajataan sen hetkisten kokoontumisrajoitusten mukaiseksi ja paisemaan. Mestarisuunnittelijan golfkenttä vaatiikin enemmän tarkkat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Seuraa jäsentiedotusta.
kuutta kuin pituutta soveltuen kaiken tasoisille pelaajille. RuuhiLisätietoja: LVI-Golf SM: Tapio Kanerva, 040 8683260.
koskigolf-kenttään voi tutustua osoitteessa ruuhikoskigolf.fi.
Kilpailumaksu on Suomen LVI-liiton jäsenyhdistysten henkilöjä- Paikalliset järjestelijät: Esa Haavisto 050 555 6067,
Juha Lohiluoma 040 829 7312.
senille 75 € ja muille 100 €. Kilpailumaksuun sisältyy greenfee, tulospalvelu, aamukahvi, -tee, eväspussi, sauna ja buffetlounas. Har- Ilmoittaudu 27.8. klo 15:00 mennessä osoitteessa sulvi.fi/lvi-golf.
joittelukierros on torstaina 2.9., hinta 40 € / kierros ja auto 40 €. Nähdään siellä!
Sekä harjoittelukierros että auto varataan kilpailuun ilmoittautu5/2021

Oletko varmasti kartalla?

Me SuLVIlla haluamme huolehtia, että sinä ammattilaisena
saat varmasti viimeisimmät uutiset, tärkeimmät tiedotteet ja
kuulumiset alalta. Se on etuoikeutesi jäsenenä ja kilpailuetusi
markkinoilla. Meitä kuitenkin huolettaa, jos emme löydäkään
sinua? Asiahan varmistuu sillä, että pidämme kunnon yhteystietotalkoot!
Haastamme kaikki käväisemään osoitteessa sulvi.fi/liity-jaseneksi ja päivittämään lomakkeella aktiivinen sähköpostiosoitteesi. Näin varmistat, että saat myös tunnukset syksyllä avautuville jäsensivuillemme ja kaikki ne edut, jotka sinulle jäsenenä kuuluukin.

SuLVIn Suunnittelijapäivä
SuLVIn Suunnittelijapäivä 2021 järjestetään tänä vuonna
ensimmäistä kertaa Vanhalla Ylioppilastalolla keskiviikkona
22.9.2021. Puitteet ovat hienot! Kuulemme mm., mitä mahtaa kuulua MRL-uudistukselle, millaiset ovat terveet tilat tai
mitä terveisiä LVI-alalle on ympäristöministeriöltä? Tapahtuma huipentuu iltagaalaan. Kurkkaa lisää kansilehden takaa!
Tapahtuma järjestetään voimassa olevien rajoitusten ehdoilla.

Uudet jäsensivut käyttöösi!
Kesän jälkeen on aika ottaa uudistuneet Jäsensivut käyttöön! Jäsensivujen kautta pääset näkemään ja päivittämään yhteystietojasi
sekä tarkistamaan jäsenlaskujen maksutilanteen. Muistathan päivittää vastaukset myös uusiin kysymyksiimme halukkuudestanne
vastaanottaa hanketyöryhmäkutsuja, lausuntopyyntöjä ja koulutustiedotteita. Näin pääset aidosti vaikuttamaan!
Kirjautumisinfoja jäsensivuille aletaan lähettämään sähköpostilla
elokuun puolesta välistä alkaen aina yhdistys kerrallaan. Kirjautumisinfon saat henkilökohtaiseen sähköpostiisi.
Mikäli et ole saanut sähköpostiisi kirjautumisinfoa syyskuun loppuun mennessä, otathan yhteyttä sulvi@sulvi.fi
Kirjautumisinfo-viestistä löytyy tarkemmat ohjeet Jäsensivuille kirjautumiseen.

Työkaverisi ei ehkä tiedäkään...
...Suomen LVI-liiton olevan puolueeton ja yleishyödyllinen järjestö, joka
kokoaa yhteen talotekniikka-alan ammattilaiset. Liitto ja sen jäsenyhdistykset tarjoavat mahdollisuuden ammatilliseen verkostoitumiseen, sekä ammatin täydennyskoulutukseen ja pätevöitymiseen. Vaikuttaminen alan säätelyyn
ja kehitykseen on kehittyvällä ja muuttuvalla alalla tärkeää. Suomen LVI-liiton jäsenyhdistyksen aktiivisena jäsenenä voit osallistua
tärkeisiin hankkeisiin ja työryhmiin – tai ihan vain kommentoida
verkkolomakkeella. Miksi joku haluaisi liittyä Suomen LVI-liittoon?
Syitä on monia: halu kasvattaa omaa ammatillista verkostoa, pysyä
mukana alan kehityksessä, osallistua hankkeisiin ja työryhmiin tai
toimia oman ammatillisen yhteisön hyväksi. Usein moni liittyy mukaan niinkin yksinkertaisesta syystä, että häntä on pyydetty!

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!
Elokuu
n Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajien
(KKL) ylläpitokoulutus 10.8.
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.

n Energiatodistuksen laatijan koulutus,
perustaso 30.8., 31.8., 21.9.
Energiatodistus edellytetään uudisrakennuksen rakennuslupamenettelyn yhteydessä. Todistus on myös oltava silloin, kun rakennus tai sen osa myydään tai vuokrataan.
Tässä uudistetussa verkkokoulutuksessa
saat perustiedot energiatodistuslaista ja
uudesta asetuksesta sekä opit laatimaan
energiatodistuksen. Voit valita haluamasi
mukaan 1-3 ½ pvän osaa, johon osallistut.
FISEn hyväksymä perustason pätevyystenttiin valmentava koulutus.

Syyskuu

Toimimme koulutusyhteistyössä Taitotalon ja alan muiden organisaatioiden kanssa.

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

n Vesivirtojen mittaus ja säätö
9. ja 16.9.
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
LVI-teknistä osaamistaan.

n Kylmäsuunnittelijan koulutus
13.-14.9., 11.-12.10. ja 8.-9.11.
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 IV-mittauksen pätevyys:
Ilmastointijärjestelmien mittauksen ja
säädön koulutus 22.-24.9.

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

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.

n Energiatodistuksen laatijan koulutus,
ylempi taso 9.9., 10.9.

n Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajan
(KKL) pätevyyskoulutus 23.9.

Uudistetussa 2 x ½ pv Dynaamisen laskentamenetelmän perusteet sekä kesäajan sisälämpötilan hallinta ja simulointi (IDA-ICE)
-verkkokoulutuksessa 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.

Koulutuksen tavoitteena on antaa tarvittavat tiedot kohteiden suunnittelusta, asennuksesta, mitoittamisesta sekä asiakkaan
perehdyttämisestä kohteessa. Painopiste
on lämmönjakokeskuksen suunnittelussa
mitoituksineen. Koulutuksen ja tentin
hyväksytysti suorittaneen ja pätevyysvaatimukset täyttävän on mahdollisuus hakea
kaukolämpötyönjohtajan pätevyyttä.w

n IV-puhdistuksen pätevyys:
IV-järjestelmän tarkastus- ja
puhdistuskoulutus 1.-3.9.

Korjausrakentamisen
energiatehokkuusmääräykset
ja energia-avustuksen E-lukulaskenta

8.9.2021 verkossa
Soveltuu energiatodistuksen laatijoiden
täydennyskoulutukseksi

Lokakuu
n IV- ja KVV-työnjohtajakoulutus
4.-5.10. ja 15.10.
IV- ja KVV-työnjohtajan FISE-pätevyystenttiin
valmentavan, kolmipäiväisen verkkokoulutuksen 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 Perustietoa LVI-automaatiojärjestelmistä
6.10.
Koulutuksen tavoitteena on antaa LVI-huollosta
vastaaville henkilöille perustietoa LVI-automaatiojärjestelmistä, niihin liittyvistä kenttälaitteistoista ja ohjauksista. Koulutuksessa painotetaan
käytännönläheistä ongelmaselvittelyä automaatiojärjestelmien näkökulmasta katsottuna.

n Energiatodistuksen laskenta – käytännön
laskentaesimerkkejä ja laadintamalleja
energiatodistuksen laatijoille 7.10.
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 Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien
kuntotutkijakoulutus 11.-12.10. ja 12.11.
Koulutuksessa käydään läpi koko kuntotutkimusprosessi ja tehdään etätehtäviä ja oma
kuntotutkimus raportteineen. Koulutuksen jälkeen voi hakeutua FISE-pätevyystenttiin. FISEpätevyyden myöntämisen edellytyksenä on
myös muiden pätevyysehtojen täyttyminen.

Seuraavat FISE-tentit
IV- ja KVV-työnjohtajien, kylmä- ja haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijoiden, IV- ja LVV-kuntotutkijoiden
sekä energiatodistuksen laatijoiden FISE-pätevyystentit järjestetään 17.11.2021 verkossa.
Tenttiin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa
ennen tenttipäivää.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen
sulvi.fi/patevyystentit.

Ilmoittautuminen
sulvi.fi/koulutuskalenteri

Lisätietoja
koulutussihteeri
jonna.hoikka@sulvi.ﬁ

