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Seuraava jäsenliite ilmestyy 18.5.2022

Juttuvinkit 20.4.. mennessä

Seuraa SuLVIn somea!

Opiskelijoissa tulevaisuus
HeLVI Nuorten toimintamalli sopisi usealle yhdistykselle

HeLVI nuorten toiminta on noussut vuosien saatossa hyvinkin aktiiviseksi LVI-
alan nuorten toiminnan ryhmäksi. Ryhmä koostuu nykyään 65 jäsenestä. Ryh-
mä harrastaa ja toteuttaa yhdessä LVI-alan ja vapaa-ajan toimintaa noin kahden 
kuukauden välein. Samoin jäsenistöä osallistuu HeLVI:n virallisiin kokouksiin ja 
aktiviteetteihin. Nuorten aktiviteetteihin kuuluu monia erilaisia vapaa-ajan toi-
mintoja lautapeleistä mölkkyyn. Tällä hetkellä suurin osa jäsenistä on alun perin 
Metropolian opiskelijoita. Tulevaisuudessa olemme myös mahdollisesti tekemäs-
sä yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa. Yritysten järjestämät esittelyt ovat olleet 
ryhmämme mieleen ja olemme aina avoinna ehdotuksille yrityksiltä.

Kuinka organisaatiorakenne toimii ja miten se on rakennettu?
Organisaatiomme rakenne koostuu jäsenistä ja hallituksen jäsenistä. Tällä hetkel-
lä HeLVI hallituksessa istuu nuorten ryhmän jäsenistä Mikko Suhonen (Nuor-
ten asiat), Siiri Rantala (Opiskelija-asiat) ja Behre Aslan (Tiedotus/Päätoimittaja). 
Toiminnan organisointiin osallistuu myös vahvasti Niklas Leinonen ja Aleksi Vii-
namäki. Uusien jäsenten rekrytointi on ollut aina tärkeä osa yhdistyksemme toi-
mintaa. Tämä näkyy nuorten toiminnassa vuosittaisina rekry-saunailtoina. Tällä 
hetkellä järjestämme Metropolian ensimmäisen vuoden opiskelijoille vuosittain 
rekry-saunan, jonka tarkoituksena on saada lisää jäseniä mukaan toimintaamme. 
Olemme myös suunnitelleet samanlaisen käytännön ottamista Aalto-yliopiston 
LVI-alan opiskelijoiden kanssa. Keskiarvollisesti uusia jäseniä on liittynyt toimin-
taamme rekry-saunaillasta noin 20 henkilöä. Vaikka rekry-saunaillat ovat tärkeä 
osa toimintaamme, pyrimme myös ylläpitämään aktiivista toimintaa jäsenillem-
me. Tärkeintä toiminnassamme on hyvä henki yhdessä ja LVI-alan mielisyys.

Organisaatiorakenteen potentiaalinen hyöty muissa yhdistyksissä
HeLVI nuoret ovat hyvinkin kiinnostuneita yhteistyötoiminnasta muiden paikka-
kuntien yhdistysten nuorten toiminnan kanssa. Olisi hienoa pitää yhteistoimintaa 
yhdistysten kesken ja jakaa tietoa ja kokemuksia yhdistystoiminnasta keskenään. 
Tästä hyötyisi varmasti kaikki yhdistykset ja saataisiin hienoja kokemuksia yhdes-
sä. Samalla yhdistykset voisivat keskustella keskenään tavoista toimia ja kehittää 
yhdessä toimintatapoja ja menetelmiä, kuinka toimintaa kehitetään.

Mikko Suhonen
projektipäällikkö IVK, Are Oy
Helsingin LVI-yhdistys HeLVI

Jäsenliite 3/2022
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Pidämme säännöllistä kolumnia KITA-lehdessä  
(Kiinteistö & Talotekniikka). Alan kuulumisia, jä-
senistömme erikoisosaamista ja LVI-alan pohdin-
taa lukevat mielellään lehden kohderyhmä, kuten 
esimerkiksi taloyhtiöiden luottamushenkilöt. Tar-
joamme mielellämme tätä palstatilaa liiton jäsenil-
le - Tehän sen parhaiten tiedätte, mitä kuuluu! Ole 
yhteydessä sulvi@sulvi.fi, mikäli mielessäsi on jo-
kin aihe. SuLVIn viestintä on tekstissä kyllä tukena!

Viime vuonna aloitimme myös Mediaplanetin 
kanssa yhteistyön, johon asiantuntija-artikkeleita 
pyydetään meiltä - ammattilaisilta. Talotekniikka-
aiheisia liitteitä julkaistaan valtamediassa ja myös 
näihin teksteihin pyydämme mielellämme liiton 
aktiiveilta ja yhteistoimintajäseniltämme alan asi-
antuntemusta. Yhteistyössä on voimaa! 

Medianäkyvyyttä LVI-alalle

SuLVIn katse kirkastuu

SuLVIn suunnittelupäivä 22.9.2022  
- Rakennusalan ammattilaisille
Nyt se on varmistunut! Tapaamme Paasitornissa, Helsingissä! Uudistu-
nut toteutustapa tarkoittaa mm. maittavaa, kattavaa aamiaistarjoilua se-
kä entistä parempaa mahdollisuutta jutella kollegoiden kanssa illallisen 
merkeissä. Puhujat varmistuvat lähiaikana ja näyttelystä on tulossa hie-
no! Tapahtuma on kaikille alan ammattilaisille - mutta SuLVIn jäsenenä 
saat sen etuhintaan! 

Aika    to 22.9.2022 klo 8:30 - 
Paikka:    Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, 00530 Hki
Ilmoittautuminen:  sulvi.fi (jäsenhinta 149 €, muut 195 €)
Näyttely:   varaukset: eetu.alvik@talotekniikka-lehti.fi
    SuLVIn jäsenet 1 100 €, muut 1 300 € / ständi

Olemme jo väläytelleet nettisivu-uudistuksestamme - uudet sivut aukea-
vat kevään aikana. Visuaalisen ilmeen raikastaminen seuraa niiden peräs-
sä, ja meillä onkin ilo esitellä pieniä makupaloja jo nyt!
Uusi, virkistynyt logomme, olkaa hyvät!

On tärkeää, että säilytämme selkeän tunnistettavuuden, jämähtämättä kui-
tenkaan takavuosille. SuLVIn sininen väri kirkastui silmissä, logon asettelu 
katseelle selkeämpi ja fontti sai modernia ja uutta ilmettä. Kevään aikana on 
ollut keskustelua myös paikallisyhdistysten kanssa yhdistysten omista logoista.  
SuLVIn layouttia on tässä nyt helppo hyödyntää. Etenkin siitä syystä, että mie-
likuva sitoo meidät kaikki yhteen - ollaanhan samaa porukkaa ja samalla asialla!

Väripalettimmekin heräsi henkiin!

SuLVIn päävärinä säilyy raikastettu sininen. Tukiväritystä voidaan käyttää elä-
vöittämään grafiikkaa ja julkaisuja. Raikkaana väripilkkuna pieni tehoste, joka 
piristää mukavasti harmonista sävymaailmaa. Emme malta odottaa keväällä 
avautuvia nettisivuja!

Löydä LVI-suunnittelijasi

Löydä LVI-suunnittelijasi -palvelua on kehitetty 
verkkosivujen uudistuksen yhteydessä. Palvelu on 
tarkoitettu jäsenistömme käyttöön ja se on ollut nyt 
pilottivaiheessa. Uusi ratkaisu helpottaa asiakas-
ta löytämään ammattitaitoisen LVI-suunnittelijan 
paikkakuntansa, pätevyyksien tai tarjottavien pal-
veluiden perusteella. Tai ihan kartasta klikkaamalla!

Save the date:

• SuLVI Golf 2022, 2.9.2022  
Meri-Teijon Golf

• SuLVIn Suunnittelupäivä 
22.9.2022, Paasitorni, Helsinki

• Finnbuild 4.-6.10.2022, 
Messukeskus, Helsinki

• Rakennusten energiaseminaari 
9.11.2022, Pikku-Finlandia, 
Helsinki

On taas aika valita Vuoden 
LVI-suunnittelija
Unidrain, Suomen LVI-liitto ja Talotekniikka-lehti jär-
jestävät yhteistyössä kilpailun, jossa etsitään ansioitu-
nutta, ennakkoluulotonta ja uudenlaisista ratkaisuista 
innostuvaa Vuoden LVI-suunnittelijaa. Voittaja palki-
taan FinnBuild-messuilla 4.-6.10.  Voittajalle on luvas-
sa opintomatka Tanskaan ja vierailu Unidrainin Show-
roomiin lähelle Kööpenhaminaa!
Vuoden LVI-asentajaa äänestetään myöhemmin syk-
syllä. Äänestysaika alkaa 1.8. ja päättyy 30.9.2022.
Ehdota Vuoden LVI-suunnittelijaa: sulvi.fi
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LaLVI Raksa-messuilla Lahdessa

Lahden Messukeskuksessa kokoontui suosittu rakentamiseen ja 
remontoimiseen keskittyvät Raksa-messut maaliskuun puolessa 
välissä.  Lahden LVI-yhdistys LaLVI oli mukana LVI-alan asian-
tuntijana omalla ständillään. Väkeä kävi messuosastolla kuulemma 
vilkkaasti, kertoi LaLVIn aktiivijäsen Juha Lehti. Kävijöiden mää-
rään saattoi vaikuttaa hyvät tarjoukset lippuhinnoista. 
Osastolla jaettiin tietoa LVI-alasta ja myytiin alan tuotteita. LaL-
VI sai Juha Lehden mukaan hurjan hienoa näkyvyyttä somessa 
tapahtuman myötä, kun kymmenkertainen määrä kävi messuvii-
kolla LaLVIn Facebook-sivustolla tutustumassa. Hyvät messutar-
joukset tekivät tehtävänsä!

Rakennusten energiaseminaarin yhteydessä järjestetään 
nyt toisen kerran Vuoden energiaratkaisu -kilpailu, johon 
voivat osallistua Rakennusten energiaseminaarin näytteil-
leasettajat.
Kilpailussa etsitään ratkaisua, jolla voidaan todistettavas-
ti saada aikaan kustannustehokas ratkaisu rakennuksen 
energiankäyttöön ja hiilijalanjälkeen tai omavaraisuuden 
parantamiseen. Ratkaisun tulee olla pilotointi- tai kaupal-
listamisvaiheessa. Kilpailun voittaja julistetaan seminaa-
rissa ja he saavat puheenvuoron sekä näkyvyyttä FINVA-
Cin nettisivuilla ja lehdistöjulkisuutta. Kilpailusta lisää  
FINVACin nettisivuilla finvac.org/rakennustenenergiase-
minaari. 
Näyttelymyynti on nyt käynnissä. Lue lisää FINVACin 
nettisivuilta. Lisätietoja näyttelystä: kaisa.hannula@sulvi.fi.

Vuoden energiaratkaisu 
-kilpailu näytteilleasettajille
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9.11.2022 Pikku-Finlandiassa
Näyttelymyynti käynnissä!

finvac.org/rakennustenenergiaseminaari
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Huhtikuu

 Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien kuntotutkijakoulutus 27.-28.4. 
31.5.-1.6. ja 13.-14.9.

Rappeutuva ja vanhentunut lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmä on 
riski ja järjestelmän kuntotutkimus antaa tärkeää tietoa siitä, mitä sa-
neeraustoimenpiteitä edellytetään ja kuinka pian. FISEn hyväksymän 6 
pv koulutuksen jälkeen voi ilmoittautua FISE-pätevyystenttiin ja hakea 
LVV-kuntotutkijan henkilöpätevyyttä.

 IV-mittauksen pätevyys: Ilmastointijärjestelmien mittauksen ja säädön 
koulutus 27.-29.4.

Ilmamäärien mittaus- ja säätötaito on tarpeen kaikille ilmanvaihdon ja 
ilmastoinnin urakoinnissa, suunnittelussa ja valvonnassa toimiville. Pätevöi-
tynyt IV-mittaaja on perehtynyt käytännönläheisesti ilmamäärien mittaami-
seen eri menetelmillä. Hän tunnistaa/osaa: säätötoimenpiteet, eri mittalait-
teiden käytön, säätödokumentit, pääte-elinten mittaukset sekä heittokuvion 
muuttamisen.

 Energiatodistuksen laskenta – käytännön laskentaesimerkkejä ja 
laadintamalleja energiatodistuksen laatijoille 28.4.

FISEn hyväksymä Energiatodistuksen laatijan pätevyyden täydennyskoulutus. 
Tässä uudistetussa 1/2 päivän käytännönläheisessä verkkokoulutuksessa 
saat lisää tietoa energiatodistuksen tekemisen laskelmista. Näin pystyt 
parantamaan laskentaosaamistasi ja energiatodistuksen laatua sekä kehit-
tymään asiantuntijana.

Toukokuu

 Energiatodistuksen laatijan koulutus, perustaso 2.-4.5.
Energiatodistus edellytetään uudisrakennuksen rakennuslupamenettelyn 
yhteydessä. Todistus on myös oltava silloin, kun rakennus tai sen osa myy-
dään tai vuokrataan. Tässä verkkokoulutuksessa saat perustiedot energiato-
distuslaista ja uudesta asetuksesta sekä opit laatimaan energiatodistuksen. 
Voit valita haluamasi mukaan 1-3 ½ pvän osaa, johon osallistut. FISEn 
hyväksymä perustason pätevyystenttiin valmentava koulutus.

 Tarpeenmukaisen ilmanvaihdon säädön (IMS) perusteet 6.5.
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.

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. Toimimme koulutusyhteistyössä 
Taitotalon ja alan muiden organisaatioiden kanssa.

 Energiatodistuksen laatijan koulutus, ylempi taso 9.-11.5.
Dynaamisen laskentamenetelmän perusteet sekä kesäajan sisälämpötilan 
hallinta ja simulointi (IDA-ICE) -verkkokoulutuksessa perehdytään dynaa-
misen laskennan perusteisiin, erilaisiin laskentamalleihin sekä dynaamisen 
laskennan tärkeimpiin tekijöihin ja sisäänsyöttöparametreihin. Rakennuk-
sen lämpödynamiikkaa tarkastellaan käytännön harjoitusten avulla. Voit va-
lita haluamasi mukaan 1-3 ½ pvän osaa, johon osallistut. FISEn hyväksymä 
ylemmän tason pätevyystenttiin valmentava koulutus.

 Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajan (KKL) pätevyyskoulutus 24.5.
Koulutuksen tavoitteena on antaa tarvittavat tiedot kohteiden suunnittelusta, 
asennuksesta, mitoittamisesta sekä asiakkaan perehdyttämisestä kohtees-
sa. Painopiste on lämmönjakokeskuksen suunnittelussa mitoituksineen. 
Koulutuksen ja tentin hyväksytysti suorittaneen ja pätevyysvaatimukset 
täyttävän on mahdollisuus hakea kaukolämpötyönjohtajan pätevyyttä.

 IV-mittauksen pätevyyden ylläpitokoulutus 31.5.
Ylläpitokoulutuksessa saat varmuutta mittaustyöhösi suhteellisen säädön 
teorian ja käytännön harjoitusten kautta. Lisäksi tutustutaan erilaisiin mit-
tauslaitteisiin sekä ympäristöministeriön asetukseen uuden rakennuksen 
sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta. Koulutus on suunnattu IV-mittauksen 
pätevyyttä uusiville.

Kesäkuu

 IV-puhdistuksen pätevyys: IV-järjestelmän tarkastus- ja 
puhdistuskoulutus 1.-3.6.

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

Seuraavat FISE-tentit 
• IV- ja KVV-työnjohtajat
• Kylmä- ja haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijat
• IV- ja LVV-kuntotutkijat
• Energiatodistuksen laatijat

18.5.2022 verkossa

Ilmoittaudu viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttipäivää. 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:  
sulvi.fi/patevyystentit

Ilmoittautuminen
sulvi.fi/koulutuskalenteri

Lisätietoja
jonna.hoikka@sulvi.fi

 Suomen LVI-liitto SuLVIn koulutukset   
 Yhteistyössä Taitotalo
 Muut yhteistyökumppanit 

Jäsenemme  
kouluttautuvat  
etuhintaan!

- Alan osaamista kehittämässä


