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Seuraava jäsenliite ilmestyy 21.10.2022

Juttuvinkit 30.9..2022 mennessä.

Seuraa SuLVIn somea!

Mahtavaa syksyä
Saimme viettää hienon kesän, ja nyt olemme keskellä  
tapahtumarikasta syksyä! 

Tähän mennessä on jo ehtinyt tapahtua paljon. Loppukesän ja alkusyksyn 
tapahtumat ovat keränneet ihmisiä osallistumaan ja tapaamaan toisiaan. 
Sama kehitys jatkukoon.

Se, että on aivan ensiarvoisen tärkeää kehittää itseään osallistumalla, on 
myös tavata kollegoita. Sellaisia miellyttäviä kohtaamisia tulee nyt vastaan, 
että henkilö on tuttu Temsista, ei vain olla tavattu livenä aiemmin. Nämä 
kohtaamiset sekä ”vanhojen” tuttujen tapaamiset antavat voimaa syksyyn.

Toki on myös hyvä muistaa verkostoituminen ja sen tuomat hyödyt. Meillä-
kin on tehty tutkimuksia siitä, että sosiaalisten verkostojen kautta tapahtu-
va epämuodollinen rekrytointi on tehokkain tapa palkata väkeä rakennuste-
ollisuuden alalla. Ammatilliset järjestöt, kuten me, Suomen LVI-liitto, olem-
me luonteva reitti juuri tällaisten sosiaalisten verkostojen piiriin. Siksi kan-
nustamme työnantajia tukemaan työntekijöidensä verkostoitumista ja tu-
emme myös alan opiskelijoiden verkostoitumista opiskelijajäsenyydellä. Siis 
työnantajakin hyötyy merkittävästi työntekijänsä sosiaalisista verkostoista!

Jokainen teistä on SuLVIn edustaja
Nyt, kun on jälleen mahdollista toimia sata lasissa, on aika irrottaa käsijar-
ru ja lisätä vauhtia. Uskon yhdistystoiminnan uuteen kukoistukseen. Nuo-
ret haistavat verkostoitumisessa menestyksen keinot. Yhdistystoiminnasta 
haetaan nimenomaan bisnes- ja urakehitysmahdollisuuksia. Aivan kuten 
talotekniikan brändäämisessäkin, on kiinni jokaisesta jäsenestämme, että 
markkinoitte SuLVIn jäsenyyttä omissa vaikutuspiireissämme juuri tällaise-
na mahdollisuutena edetä uralla, kohdata potentiaalisia työntekijöitä, asi-
akkaita ja työnantajia. Edellinen siis muun mukavan toiminnan lisäarvona.

Samuli Könkö
toiminnanjohtaja

Jäsenliite 6/2022

Kalenteriisi:
• SuLVIn suunnittelupäivä 22.9.2022, Helsinki - Vielä ehdit, jos toimit heti -> sulvi.fi!
• Finnbuild 4.-6.10.2022, Messukeskus, Helsinki
• Rakennusten energiaseminaari 9.11.2022, Pikku-Finlandia, Helsinki
• Liittokokous 18.11.2022, Oulu
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Hotoraudan Vääntäjien Korkea Raati retkeili Tuusulassa 19.8.2022
Hotoraudan Vääntäjien Korkea Raati kokoontui viettämään 
kesätapahtumaa Tuusulan Hotelli Gustavelundiin Tuusulan 
järven rannalle. Sää oli niin kaunis kuin vain kesäsää voi olla; 
aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta lämpötilan lähennel-
lessä 30 astetta.
Ensimmäisenä ohjelmanumerona on luonnollisesti vuosittai-
nen yleiskokous. Yleiskokouksen avasi ensimmäistä kertaa 
uusi Kunniapuheenjohtaja Alvar Hausen. 
Yleiskokouksessa nimitettiin kaksi uutta kunnianeuvosta; Irma 
Welling Saimaan LVI-yhdistyksestä ja Esa-Matti Laiho Mikke-
lin LVI-yhdistyksestä. Kunnianeuvos on arvonimi, jonka saa ai-
noastaan pitkäaikaisesta aktiivisuudesta Raadin toiminnassa.

Yleiskokouksessa valittiin myös uudet SuLVIn liittokokouk-
sessa vihittävät neuvokset. Tutustuimme heidän henkilö-
historiaansa ja aktiivisuuteensa LVI-alan edistämiseksi ja 
pohdimme heidän soveliaisuuttaan Korkean Raadin jäse-
niksi. Asiasta lisää saamme kuulla liittokouksen iltajuhlassa 
Oulussa marraskuussa.
Illallinen oli perinteikäs, täynnä iloista puheensorinaa ja 
jälleennäkemisen iloa. Lyhyitä puheita pitivät sekä KeLVI:n 
puheenjohtaja Juha Nurkkala, että Puheenjohtajaneuvos 
ja Suomen LVI-liiton puheenjohtaja Tapio Kanerva. Paras 
puhe oli kuitenkin Turun LVI-yhdistyksen edustajan ilmoi-
tus seuraavasta kesätapahtumasta, joka vietetään Turussa 
vuonna 2023.
Illan ohjelmasta vastasi paikallisen taiteilijayhteisön histo-
rian erittäin hyvin tunteva trubaduuri Heikki Lund, joka ker-
toi tarinoita menneiden aikojen supertähdistä (Aleksis Kivi, 
Jean Sibelius, Juhani Aho...) näytellen, soittaen ja laulaen. 
Kerrassaan meheviä seiska-lehden juttuja!
Loppuillan discomusiikista vastasi ei enempää eikä vähem-
pää kuin neuvos Anttonen, jonka kertomukset, laulut ja soi-
tot johdattivat meidät yöhön iloisissa tunnelmissa. Kiitos 
Hessu! Kiitos kaikille mukana olleille!

Tapio Kanerva
Puheenjohtajaneuvos, 

Suomen LVI-liiton puheenjohtaja

SuLVI-Golfia lyötiin Meri-Teijon Golf-
kentällä 57:n pelaajan voimin syys-
kuun alun aurinkoisessa ja raikkaassa 
syyssäässä. Pelikentälle lähdettiin jo 
torstaina 1.9. Harjoituskierroksen jäl-
keen nautittiin kolmen ruokalajin illal-
linen ja peli käynnistyi seuraavana päi-
vänä.  Kisapäivä päätettiin lounaalla. 
Puitteet Meri-Teijossa olivat hyvät - 
saimme pelata merellisissä maisemis-
sa ja ruoka oli hyvää. Kenttä oli vaih-
televa ja monipuolinen. Pelin jälkeen 
odotettiin innolla tuloksia ja hymy oli 
herkässä. Kiitos sponsoreille ja pelaa-
jille - ne tekevät kisan! 

SuLVI Golffasi 2022 Meri-Teijossa 

Finnbuildin yhteydessä on perinteisesti järjestetty SuLVIn ja 
VVS:n toimesta LVI-alan opiskelijoille suunnattu October-
fest. Tapahtuman tarkoituksena on saattaa alan opiskelijoita 
yhteen ja tehdä alaa tunnetuksi ja kannustaa LVI-alan töihin. 
Bileissä tapaavat siis sekä konkarit, että uudet tulokkaat. Oc-
tober-fest järjestetään Helsingissä, ravintola Rymy-Eeetussa 
4.10. klo 18-22 - yksityistilaisuutena.
Onko teidän yrityksenne jo sponsoroimassa tätä? Jos ei, ota 
yhteys: sulvi@sulvi.fi.

Oktoberfest on FinnBuild-viikon 
ehdoton opiskelijoiden tärppi

Rakennusten energiaseminaarissa palkitaan Vuoden energiaratkaisu

Suomen LVI-liitto SuLVI ja VVS Föreningen i Finland ovat 
menossa mukana Finnbuild-messuilla Messukeskuksessa. 
Yhteisellä ständillä on koko SuLVIn hallintohenkilöstö mu-
kana seurustelemassa kanssanne - Voitte keskustella koulu-
tuksista, alan suunnitelmista ja ideoida kanssamme tulevaa! 
Taltekan baari on auki siinä vierellä ja ennen illan Raskasta 
iskelmää -bileitä on alueella etkot, huikeaa akrobatiaa sekä 
kilpailuja. Kai muistit kutsua asiakkaasi mukaan ständille?

SuLVIn löytää Taltekan alueelta 
Finnbuildistä 4.-6.10.

Seminaarin yhteydessä järjestetään nyt toisen kerran Vuoden energiaratkaisu -kilpailu, johon voivat osallistua Rakennusten 
energiaseminaarin näytteilleasettajat. Kilpailussa etsitään ratkaisua, jolla voidaan todistettavasti saada aikaan kustannuste-
hokas ratkaisu rakennuksen energiankäyttöön ja hiilijalanjälkeen tai omavaraisuuden parantamiseen. Kilpailun tavoitteena 
on nostaa esiin hyviä ratkaisuja (tuotteita, palveluita jne.) rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi ja hiilijalanjäljen 
pienentämiseksi.Kilpailun järjestää FINVAC ry. Voittajaehdotukset saavat puheenvuoron Rakennusten energiaseminaarissa, 
kunniakirjan, näkyvyyttä FINVACin nettisivuilla ja lehdistöjulkisuutta.

Lyöntipeli:
1. Mika Säynäjoki
2. Matti Wetterstrand
3. Kalle Virkkala
Pistebogey
1. Kimmo Nuora
2. Kari Äärinen
3. Markus Lagerström
Scratch:
1. Jani Hietanen
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Hallitus pohti energiapolitiikkaa

LVI-alan vetovoimahanke vetoaa 
nuoriin, tuleviin ammattilaisiin

Liittokokous järjestetään 
Oulussa 18.11.2022

Ehdit vielä! Sulvi.fi
- Tapas-illallinen
- Timanttinen ohjelma
- Aikaa tavata kollegoja
- Näyttely alan kärkiosaajilta

Suomen LVI-liitto SuLVI ry sekä LVI-tekniset urakoitsijat 
LVI-TU kohdentavat uusiin, tuleviin alan ammattilaisiin kat-
seitaan. Kerroimme viime numerossa kevään kampanjoista 
ja verkostoitumisesta opinto-ohjaajien kanssa. Olimme yh-
teydessä 900:n eri yläasteen ja lukion opinto-ohjaajaan, ja 
kysyimme, millaista tietoa he oppilailleen kaipaisivat. Vas-
tauksena oli: uratarinoita, videoita ja kertomuksia elävästä 
elämästä. Tänä tulevana talvena on käynnistymässä some-
kampanjat ylä-asteikäisille siitä, mitä LVI-ala on, millaisia 
töitä sieltä löytää ja millaista sen opiskelu on. Tässä on oiva 
paikka kaikille olla mukana omilla paikkakunnillaan tuomas-
sa alaa tunnetuksi. Ota yhteys: kaisa. hannula@sulvi.fi.

SuLVIn hallitus kokoontui 31.8. illalla keskustelemaan tule-
van syksyn toiminnasta. Asialistalla olivat liittokokoukseen 
tulevat asiat sekä kantaa ottaminen vallitsevaan energiapo-
litiikkaan. Hallitus päätti perustaa työryhmän, joka työstää 
pieniä info-videoita energiansäästövinkeistä niin asukkaille, 
kuin yrityksillemmekin jaettavaksi.

Kokoonnumme Suomen LVI-liiton liittokokoukseen perjan-
taina 18.11.2022 Ouluun. Henkilökohtaiset kutsut lähetetään 
liittokokousedustajille, liiton puheenjohtajille ja hallitukselle. 

AirCont

Pantone = PMS 287

CMYK = c100-m85-y0-k10

S
uLV

In yhteisto
im

intajäsenet   2022



K
o

ulutuskalenteri ja p
ätevyystentit

Elokuu

  Kylmäsuunnittelijan koulutus 28.-29.9., 12.-13.10. ja 2.-3.11.
Koulutus soveltuu LVI-alan ammattilaisille, jotka ovat teke-
misissä jäähdytys- ja kylmäjärjestelmien kanssa. Koulutus 
antaa kattavan kuvan erilaisista kylmäjärjestelmistä, alaa oh-
jaavasta lainsäädännöstä sekä järjestelmien ja kylmälaitosten 
suunnittelusta. Koulutus valmentaa myös kylmäsuunnittelijan 
b-vaativuusluokan FISE-pätevyystenttiin.

Lokakuu

  Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajien (KKL) ylläpitokoulutus 4.10. 
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.

  IV- ja KVV-työnjohtajakoulutus 11.-12.10. ja 11.11.
IV- ja KVV-työnjohtajan FISE-pätevyystenttiin valmentavan 
kolmipäiväisen verkkokoulutuksen aikana käydään läpi ilman-
vaihtolaitoksia, vesi- ja viemärilaitteistoja koskevia asetuksia 
sekä YSE 1998 sopimusehtoja. Voit osallistua joko kaikkiin tai 
vain osaan koulutuspäivistä omien tavoitteidesi mukaisesti. 

  Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajan (KKL) pätevyyskoulutus 13.10.
Koulutuksen tavoitteena on antaa tarvittavat tiedot kohteiden 
suunnittelusta, asennuksesta, mitoittamisesta sekä asiakkaan 
perehdyttämisestä kohteessa. Painopiste on lämmönjakokes-
kuksen suunnittelussa mitoituksineen. Koulutuksen ja tentin 
hyväksytysti suorittaneen ja pätevyysvaatimukset täyttävän 
on mahdollisuus hakea kaukolämpötyönjohtajan pätevyyttä.

  Perustietoa LVI-automaatiojärjestelmistä 25.10.
Koulutuksen tavoitteena on antaa LVI-huollosta vastaaville 
henkilöille perustietoa LVI-automaatiojärjestelmistä, niihin 
liittyvistä kenttälaitteistoista ja ohjauksista. Koulutuksessa 
painotetaan käytännönläheistä ongelmaselvittelyä automaa-
tiojärjestelmien näkökulmasta katsottuna. 

  Korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräykset ja energia-
avustuksen E-lukulaskenta 26.10. 

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.

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.

Marraskuu

  Energiatodistuksen laatijan koulutus, perustaso 1.-3.11.
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 2.-4.11.

Koulutuksen tavoitteena on tarjota IV-kanavistojen puh-
distajille, valvojille sekä tarkastajille mahdollisuus suorittaa 
IV-puhdistuksen pätevyys, joka on alan tarvelähtöinen pä-
tevyys. 
   Energiatodistuksen laatijan koulutus, ylempi taso 7.-8.11.
Dynaamisen laskentamenetelmän perusteet sekä kesäajan 
sisälämpötilan hallinta ja simulointi (IDA-ICE) -verkkokoulu-
tuksessa perehdytään dynaamisen laskennan perusteisiin, 
erilaisiin laskentamalleihin sekä dynaamisen laskennan 
tärkeimpiin tekijöihin ja sisäänsyöttöparametreihin. Raken-
nuksen lämpödynamiikkaa tarkastellaan käytännön har-
joitusten avulla. Voit valita haluamasi mukaan 1-3 ½ pvän 
osaa, johon osallistut. FISEn hyväksymä ylemmän tason 
pätevyystenttiin valmentava koulutus.

  IV-mittauksen pätevyyden ylläpitokoulutus 9.11.
Ylläpitokoulutuksessa saat varmuutta mittaustyöhösi suh-
teellisen säädön teorian ja käytännön harjoitusten kautta. 
Lisäksi tutustutaan erilaisiin mittauslaitteisiin sekä ympä-
ristöministeriön asetukseen uuden rakennuksen sisäilmas-
tosta ja ilmanvaihdosta. Koulutus on suunnattu IV-mittauk-
sen pätevyyttä uusiville.

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


