
 
 
 
 
 

 
Sanna Kiviaho 
 
Olen 35-vuotias LVI-projektipäällikkö Jyväskylästä ja 
olen toiminut aiemmin pitkään KeSuLVI:n hallituksen 
sihteerinä (vuodet 2016–2021). Vuonna 2022 olen 
pitänyt ansaittua (ja vuosien tullessa täyteen 
pakotettua) välivuotta yhdistystoiminnan 
hallituksesta. Yhdistystoiminta on antanut minulle 
uusien alan kontaktien lisäksi onnistuneita tapahtumia 
sekä ennen kaikkea hyviä ystäviä, jotka ovat pysyneet 
matkassa jo pitkään. 

Valmistuin Talotekniikan diplomi-insinööriksi 
Tampereen teknillisestä yliopistosta vuonna 2012, 
jonka jälkeen asuin muutaman vuoden 
pääkaupunkiseudulla ennen palaamista takaisin 
kotiseuduille Keski-Suomeen. Tällä hetkellä toimin LVI-
projektipäällikkönä Sweco Talotekniikka Oy:n 
palveluksessa ja työnkuvaani kuuluu mm. 
asuinrakennusten, hoivakotien ja koulujen LVI-
suunnittelusta vastaaminen. Toimin työssäni 
kattavasti ympäri Suomen, joten minulla on 
jonkinmoinen käsitys erilaisten kaupunkien 
toimintatavoista sekä asetusten tulkintaeroista. 

Vapaa-aikani kuluu tehokkaasti koiranomistajan 
ominaisuudessa, viime vuosina tutuksi ovat tulleet 
niin koiranäyttelyt kuin lammaspaimennuskin. 
Nykyisin kotoani löytyy mummu-villakoira sekä 
turboahdettu junnu-pumi, joten arki-iltojen ja 
viikonloppujen vauhti sekä viihde ovat taattuja. Jos 
jotain koiran kanssa harrastaminen on minulle jotain 
opettanut, niin koskaan en enää aio sanoa ”ei 
koskaan”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva: Heljo Hakulinen 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

 



Petteri Virranta 

LVI- ja rakennusalan erityisasiantuntija

Olen monialanyrittäjä, jolla on laaja-alainen LVI-, 
rakennus- ja nuohousalan kokemus sekä 
asiantuntijuus. 

Lisäksi vahvuuksiani ovat yhdistys- ja 
luottamushenkilötoiminta. Urani aikana olen toiminut 
sekä yrittäjä- että alan yhdistyksissä erilaisissa 
luottamustehtävissä ja päässyt kehittämään 
yhdistystoimintaa erilaisista lähtökohdista. Toimin 
myös LVI- ja nuohousalan kouluttajana sekä alan 
järjestöissä että oppilaitoksissa. Juureni ovat 
Siilinjärveläisessä perheyrityksessämme, jossa olen 
aloittanut alan yrittäjänä 30 vuotta sitten, tänä 
vuonna on yrityksemme juhlavuosi. Haluan olla 
mukana omalla osaamisellani kehittämässä SuLVIn 
toimintaa.



 
 
 
 
 

 
Satu Lehtola 
 
Hei,  

olen Satu Lehtola, 51-vuotias Kouvolalainen. 

Perheeseeni kuuluu jo aikuinen 24-vuotias tytär. 

Harrastan lenkkeilyä, neulomista ja lavatansseja. 

Olen työskennellyt koko ikäni Teknisessä 
Tukkukaupassa. 

Vuodesta 1990 lähtien Huberilla. Urani alkoi 
puhelinvaihteen hoitajana ja yrityskaupan mukana 
menin vuonna 1993 Onniselle, siellä aloitin 
noutomyyjänä. 
 
Pitkään työskentelin LVI-myynnissä erilaisissa 
tehtävissä, ja vuodesta 2017 olen ollut 
Sovelluskouluttajana. 
 
Sovelluskouluttajana työhöni kuuluu kaikenlainen 
Myynnin tukeminen, eli nykyisin en ole etulinjassa 
vaan taustajoukoissa. Pitkä kokemukseni alalla tuo 
ymmärrystä työhöni ja myyjien arkielämän haasteisiin, 
ja niitä koitan parhaan taitoni mukaan helpottaa. 
Koulutan ja kehitän käytettäviä ohjelmistoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

 



 
 
 
 
 

Satu Tykkyläinen 
 
Olen Tykkyläisen Satu Joensuusta ja alun perin 
rakennustekniikan insinööri. Vuonna 2015 lähdin 
opiskelemaan työn ohella LVI-insinööriksi Mikkelin 
ammattikorkeakoulussa. Siinä samassa vaihdoin 
työpaikkaa ja olin muutaman vuoden laskemassa 
urakoita LVI-urakointi liikkeessä. Tällä hetkellä 
työskentelen WSP Finlandilla projekti-insinöörinä 
osallistuen monipuolisesti erilaisiin 
rakennuttamispuolen tehtäviin, mm. LVI-valvonta, 
tate-korjausprojektit sekä kustannussuunnittelu. 
Opiskelujen alkaessa liityin Pohjois-Karjalan LVI-
yhdistykseen ja tuossa pari  ”korona vuotta” toimin 
yhdistyksen puheenjohtajana. 

Harrastuksiin on kuulunut usean vuoden ajan 
amerikkalaisen jalkapallon ja perhe-elämän 
yhteensovittaminen :) Saavutuksina lajin saralta 
täytyykin mainita EM-kulta 2019 Leedsin kisoista. 
Harmillisesti tämän vuoden MM-kotikisat (joissa 
Suomen naiset hienosti saavuttivat MM-pronssia!) 
jäivät omalta osaltani loukkaantumisen takia 
väliin.  Nyt kun jalkapallo jää omalta osaltani 
historiaan, on aikaa taas muulle, kuten vaikka SuLVIssa 
toimimiseen. Terveiset täältä itärajalta ja hyvää loppu 
vuotta kaikille! 
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