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Yhteystiedot
Suomen LVI-liitto SuLVI ry
Sitratori 5, 00420 HELSINKI
www.sulvi.fi
sulvi@sulvi.fi

Jäsenpalvelut: 
sulvi@sulvi.fi
https://sulvi.fi/jasentoiminta/

Toiminnanjohtaja
Samuli Könkö
050 327 6592

Koulutus
Jonna Hoikka
050 548 5876

Viestintä 
Kaisa Hannula
050 572 2228

Taloushallinto 
jäsenpalvelut
Minna Tirkkonen
050 535 5671

Toimisto 
09 566 0090

Sähköpostiosoitteet
etunimi.sukunimi@sulvi.fi

Seuraava jäsenliite ilmestyy 21.9.2022

Juttuvinkit 15.8.2022 mennessä.

Seuraa SuLVIn somea!

Kesä kolkuttaa, ja syksyllä 
tapahtuu!
Kohta tavataan, mutta ensin levätään!

Vihdoin alkaa olla ilmat kesään päin! Me SuLVIlta toivotamme jäsenistöl-
lemme oikein hyvää kesää, lämpimiä tuulia ja mukavia kesän aktiviteetteja: 
uikaa, veneilkää, tehkää töitä kotiterassilla auringossa, vierailkaa tapahtu-
missa ja rentoutukaa loman merkeissä, kun sen aika on!

Elokuun jälkeen herää tapahtumamaailmakin henkiin. Nyt saamme viimein 
kokoontua. Syksylle onkin tarjolla alkuun SuLVIn Suunnittelupäivä 22.9. Ta-
pahtuma järjestetään uudella konseptilla: tarjolla on maittava aamiainen, 
hyvät puhujat ja ilta jatkuu illallisen merkeissä - siellä on aikaa ja mahdol-
lisuus jutella kollegojen kanssa ja viettää yhteistä aikaa! Näytteilleasettajia 
mahtuu vielä mukaan, siitä tietää Talotekniikka-Lehden Eetu Alvik: eetu.al-
vik@talotekniikka-lehti.fi. 
Rakennusten energiaseminaari järjestetään upouudessa Pikku-Finlandiassa 
9.11. Seminaarissa palkitaan myös Vuoden energiaratkaisu, joka on innovaa-
tio, jolla voidaan saada aikaan kustannustehokas menetelmä rakennuksen 
energiankäyttöön ja hiilijalanjälkeen tai omavaraisuuden parantamiseen. 
Kilpailun järjestää FINVAC ry. 

SuLVI on mukana myös Finnbuild-messuilla 4.-6.10. Messukeskuksessa. Ta-
pahtumassa palkitaan Vuoden LVI-suunnittelija ja -asentaja. Asentajan kisa 
käynnistyy elokuusta.

Suomen LVI-liiton liittokokous järjestetään 18.11.2022 Oulussa. Siellä tava-
taan meidän jengin kesken!

Toivotan oikein hyvää kesää ja lämpimiä tuulia, missä sitten kukakin kulkee!

Samuli Könkö
toiminnanjohtaja

Jäsenliite 5/2022

Save the date
• SuLVI Golf 2022, 2.9.2022 Meri-Teijon Golf
• SuLVIn suunnittelupäivä 22.9.2022, Helsinki
• Finnbuild 4.-6.10.2022, Messukeskus, Helsinki
• Rakennusten energiaseminaari 9.11.2022, Pikku-Finlandia, Helsinki
• Liittokokous 18.11.2022, Oulu
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LVI-vetovoimahankkeella vedotaan nuoriin - tuoretta työvoimaa alalle!
SuLVI on osana LVI-alan vetovoimahanketta. Sen tarkoitus 
on tuoda alaa näkyville, varmistaa työvoiman saatavuus tule-
vaisuudessa olemalla uravalintansa edessä olevien nuorten 
mukana kertomassa töistämme, opiskelu- ja yrittäjyysmah-
dollisuuksista ja alasta ylipäätään.
Olarin koulussa järjestettiin urapäivä 8-luokkalaisille, jossa 
oppilaat pääsivät kuulemaan eri alojen ammattilaisilta aito-
ja uratarinoita sekä vinkkejä tulevaisuuteen. Juuso Pelkonen 
avasi hienosti LVI-alan mahdollisuuksia sekä tarjosi vinkke-
jä mm. työnhakuun ja yrittäjyyteen. Keskustelua riitti - tosin 
se välillä rönsyili mopon virityksiin tai pizzan lempitäytteisiin. 
Kuitenkin todella moni oppilas kertoi Juuson esityksen ja LVI-
aiheen olleen päivän kiinnostavin! 
Pelkonen on LVI-alan aktiivi ja mm. Facebookin LVI-alan am-
mattilaiset -ryhmän perustaja. Juusolla oli jo visioita uusiin 
tapahtumiin opiskelijoiden kanssa, kuten esimerkiksi, että pe-
ruskoulukäyntejä ajatellen voisi ottaa tallista kassillisen put-
kiosia mukaan, ja ennen puheenvuoroa jakaa jokaiselle yhden 
osan pulpetille. Niitä saa hypistellä ja koittaa keksiä sille nimi 
ja käyttötarkoitus. Lopulta sitten käydään läpi, mihin sitä oi-
keasti käytetään. Toiminnallisuus on tärkeintä, kun nuorissa 
herätetään mielenkiintoa.
LVI-alan vetovoimahankkeen puitteissa alkaa kesän aikana 
parikin sosiaalisen median videokampanjaa Instagramissa ja 

Snap Chatissa. Keväällä teetettiin laaja kysely alueen ylä-
asteiden ja lukioiden opinto-ohjaajille; kuinka voisimme ol-
la parhaiten avuksi heidän työssään ja tuoda LVI-alan mah-
dollisuuksia esille? Kysleyyn vastasi 98 opinto-ohjaajaa, ja 
suuri osa oli sitä mieltä, että elävät tarinat iskevät nuoriin 
parhaiten ja herättävät kiinnostusta alaa kohtaan.
LVI-alan vetovoimahankkeessa on yhteistyössä alamme 
eri toimijoita ja järjestöjä. Työrukkasina toimivat Kaisa Han-
nula SuLVIlta ja Pipsa Hiltunen LVI-TU:lta - ole yhteydessä, 
jos toiminta nuorten parissa kiinnostaa ja sinulla on ideoi-
ta! Lisätietoja toiminnasta löytyy sivustolta www.lvi-ala.fi.

SuLVI-Golf 2022 käynnistyy! Ilmoittautuminen on auki. On-
ko tasoitus kunnossa, vai treenaatko vielä kesän aikana? Oli 
kuinka päin tahansa, nyt on aika ilmoittautua mukaan!
Kisat järjestetään Perniössä, Meri-Teijon Golf-kentällä per-
jantaina 2.9.2022 klo 10 alkaen. Harjoituskierros pyöräyte-
tään jo torstaina. Tapahtumassa myös iltatilaisuus ruokineen. 
Kenttään kannattaa tutustua: meriteijogolf.com.

Pelimuodot
• Lyöntipeli (tasoitus 18 tai alle)
• Scratch
• Pistebogey (max tasoitus 36)
• Naisten sarja
• Erikoiskilpailut: Pisin drive, lähimmäs lippua

Jos olet täyttänyt 68 vuotta, tällöin on oikeus pelata pu-
naiselta lyöntipaikalta omalla tasoituksellaan.
Majoitus Sokos Hotel Rikalassa. Ilmoittaudu 
jo nyt, sillä paikkoja on rajoitetusti! Voit tuoda 
myös asiakkaitasi kisailemaan hyvässä seu-
rassa. Ilmoittaudu 26.8. klo 15:00 mennessä 
QR-koodilla tai sulvi.fi. 

SuLVI Golf 2022 perjantaina 2.9. Meri-Teijon kentällä Perniössä

SaSeLVI järjesti lämmityskauden lopettajaisien 22. 
koulutus- ja virkistäytymismatkan. Retkellä vierail-
tiin Turengissa Kolmeksin luona ja iltaa vietettiin Ter-
vakoskella saunoen, grillaten, seurustellen ja pu-
heenjohtaja ehti heittämään 1h / 12 km juoksulenkin. 
Siitä suunnattiin Vantaalle Grundfosin vieraaksi. Ohjelma jat-
kui, kun tutustuttiin Kannelmäessä taloyhtiön lämmönjako-
huoneeseen, jonka Gebwell esitteli. Iltapäivällä lähdettiin jo 
laivalla Tallinaan. Laivalla kuunneltiin Etoilesin esitys heidän 
ratkaisuistaan hajunpoistoon. Tallinnassa luonnollisesti tu-
tustuttiin ravintolakulttuuriin.

Tapahtumaa sponsoroivat: 
Pääsponsori: Fläkt Group Finland Oy

• Are Oy
• Bravida Oy

Lapilvi myönsi Lapin ammattikorkeakoulusta talo- ja yhdys-
kuntatekniikan insinööriksi valmistuneelle kunniakirjan ja sti-
pendin, suuruudeltaan 50€. Tänä vuonna LapiLVI ei palkinnut 
2. asteen opiskelijoita, protestina koulutuksen järjestäjän ta-
lotekniikka-alaa kohtaan toteuttamista leikkauksista johtuen. 
Tämä tuotiin myös esille tiedotteen muodossa, joka lähetet-
tiin koulun johdolle.
SaSeLVI on myöntänyt tänä keväänä insinööreiksi valmistu-
neille jäsenilleen stipendin, arvoltaan 200€.

SaSeLVI retkeili Tallinnaan Stipendeillä tuetaan opiskelijoita

• Fidelix Oy
• Geberit Oy
• Granlund Oy

• Intervent Oy
• Itula Oy
• Komfovent Oy

• Oy Lindab Ab
• Oy Swegon Ab
• TPI Control Oy
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Yhdessä on mukavampaa 
kehittää alaa eteenpäin
Etelä-Pohjanmaan ja Tampereen LVI-tekniset yhdistykset 
pelasivat Ahvenisjärvellä Tampereella 25.5 Rööri Cup -nimel-
lä jalkapallo-ottelun. EpoLVIlaiset saapuivat paikalle runsaasti 
edustettuina ja kokonaisvierailijoiden määrä oli lähemmäs 30.
Itse ottelussa EpoLVI voitti 7-3. Harvalukuinen, mutta sitäkin 
sinnikkäämpi TaLVI pisti kyllä miehen lailla kampoihin.  Otte-
lu oli rehti ja reilu ja kaikilla oli kivaa. 
Ottelun jälkeen saunottiin ja parannettiin maailma, sekä kes-
kusteltiin yhdistystoiminnan haasteista ja mahdollisuuksis-
ta. Esille tuli esimerkiksi se, miten saadaan jäsenistöä mu-
kaan tapahtumiin koronan jälkeen, tiedottamisen haasteet, 
eri alueiden tavoista toimia kokonaisuutena ja luonnollisesti 
teknisistä ratkaisuista, kun paikalla oli niin suunnittelija- kuin 
asennuspuolenkin osaamista.
Niin hyvää palautetta tapahtuma sai molemmista yhdistyk-
sistä, että jatkoa on luvassa. Haaveiltiinpa jopa useamman 
yhdistyksen turnauksesta ja myös muusta yhteistyöstä.
Yhdessä on paljon mukavampaa pohtia ja kehittää alaa 
eteenpäin ja elävöittää yhdistystoimintaa joka puolella! 

SuLVIn suunnittelupäivä on 
rakennusalan ammattilaisille

Aika   to 22.9.2022 klo 8:30 - 17 illalliseen
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

Lue lisää: sulvi.fi

Kuka on vuoden 2022 LVI-
asentaja?
Vuoden LVI-suunnittelijaa äänestettiin tänä keväänä. Voit-
taja on selvillä, ja se julkistetaan Finnbuildin-messuilla lo-
kakuussa. 
Nyt Unidrain, Suomen LVI-liitto ja Talotekniikka-lehti pal-
kitsevat työssään ansioituneen, ennakkoluulottomasti uu-
denlaisia ratkaisuja ehdottavan ja kokeilevan LVI-asenta-
jan upealla opintomatkalla Tanskaan ja Unidrainin Show-
roomiin pääkonttoriin lähelle Kööpenhaminaa. Voittaja jul-
kistetaan FinnBuild-messujen yhteydessä. Hakuaika 1.8. – 
30.9.2022.  Ilmianna oma ehdotuksesi: sulvi.fi.

AirCont

Pantone = PMS 287

CMYK = c100-m85-y0-k10

S
uLV

In yhteisto
im

intajäsenet   2022
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Elokuu

  Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajien (KKL) ylläpitokoulutus 23.8.  

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

  Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajan (KKL) pätevyyskoulutus 25.8. 

Koulutuksen tavoitteena on antaa tarvittavat tiedot koh-
teiden suunnittelusta, asennuksesta, mitoittamisesta sekä 
asiakkaan perehdyttämisestä kohteessa. Painopiste on 
lämmönjakokeskuksen suunnittelussa mitoituksineen. Kou-
lutuksen ja tentin hyväksytysti suorittaneen ja pätevyysvaa-
timukset täyttävän on mahdollisuus hakea kaukolämpötyön-
johtajan pätevyyttä. 

  Energiatodistuksen laatijan koulutus, perustaso 30.-31.8. ja 1.9. 

Energiatodistus edellytetään uudisrakennuksen rakennus-
lupamenettelyn yhteydessä. Todistus on myös oltava silloin, 
kun rakennus tai sen osa myydään tai vuokrataan. Tässä 
verkkokoulutuksessa saat perustiedot energiatodistuslaista 
ja uudesta asetuksesta sekä opit laatimaan energiatodistuk-
sen. Voit valita haluamasi mukaan 1-3 ½ pvän osaa, johon 
osallistut. FISEn hyväksymä perustason pätevyystenttiin 
valmentava koulutus. 

  IV-puhdistuksen pätevyys: IV-järjestelmän tarkastus- ja 
puhdistuskoulutus 31.8.-2.9. 

Koulutuksen tavoitteena on tarjota IV-kanavistojen puh-
distajille, valvojille sekä tarkastajille mahdollisuus suorittaa 
IV-puhdistuksen pätevyys, joka on alan tarvelähtöinen pä-
tevyys.

Syyskuu 

  Vesivirtojen mittaus ja säätö 8. ja 15.9. 

Saat kokonaisvaltaisen käsityksen vesikiertoisen lämmitys-/
jäähdytysverkoston tasapainottamisesta ja tämän merkityk-
sestä rakennuksen energiankulutukseen. Lisäksi opit laati-
maan vianetsintäsuunnitelman ja ratkaisemaan tyypillisim-
mät ongelmat. Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat lisätä 
LVI-teknistä osaamistaan. 

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.

  IV-mittauksen pätevyys: Ilmastointijärjestelmien mittauksen ja 
säädön koulutus 21.-23.9. 

Ilmamäärien mittaus- ja säätötaito on tarpeen kaikille il-
manvaihdon ja ilmastoinnin urakoinnissa, suunnittelussa ja 
valvonnassa toimiville. Pätevöitynyt IV-mittaaja on pereh-
tynyt käytännönläheisesti ilmamäärien mittaamiseen eri 
menetelmillä. Hän tunnistaa/osaa: säätötoimenpiteet, eri 
mittalaitteiden käytön, säätödokumentit, pääte-elinten mit-
taukset sekä heittokuvion muuttamisen. 

  Kylmäsuunnittelijan koulutus 27.-28.9., 11.-12.10. ja 2.-3.11. 
Koulutus soveltuu LVI-alan ammattilaisille, jotka ovat teke-
misissä jäähdytys- ja kylmäjärjestelmien kanssa. Koulutus 
antaa kattavan kuvan erilaisista kylmäjärjestelmistä, alaa 
ohjaavasta lainsäädännöstä sekä järjestelmien ja kylmä-
laitosten suunnittelusta. Koulutus valmentaa myös kylmä-
suunnittelijan b-vaativuusluokan FISE-pätevyystenttiin. 

Lokakuu 

  Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien kuntotutkijakoulutus 13.10., 
27.10. ja 10.11. 

Koulutuksessa käydään läpi koko kuntotutkimusprosessi ja 
tehdään etätehtäviä ja oma kuntotutkimus raportteineen. 
Koulutuksen jälkeen voi hakeutua FISE-pätevyystenttiin.  

  Korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräykset ja energia-
avustuksen E-lukulaskenta 14.10.  

Tämän verkkokoulutuksen jälkeen tunnet nykyiset korjaus-
rakentamisen määräykset, uudet avustukset, luvan ja avus-
tuksen hakemisen prosessin sekä suunnittelun ja korjausten 
edellytykset. Koulutuksessa käsitellään myös energiatodis-
tuksen laadintaa, koska energia-avustuksen vaatimusten 
mukaisuuden osoittaminen perustuu energiatodistuksen 
mukaiseen kokonaisenergialaskentaan. Soveltuu energiato-
distuksen laatijoiden täydennyskoulutukseksi. 

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

16.11.2022 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
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