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Seuraa SuLVIn somea!

Puheenjohtajan terveiset
Olemme hiljalleen laskeutumassa juhlakauteen. Nyt on hyvä hetki 
tarkastella tätä vuotta.
Ei voi muuta sanoa kuin; Olihan vuosi... hyvässä ja pahassa. Vuosi läh-
ti liikkeelle positiivisissa merkeissä, kun vihdoinkin alkoi pandemian 
paine hellittää. Eristyneisyyden ajan loputtua alkoi uusien tapahtu-
mien suunnittelu. Vuoden aikana on ollut todella hienoa tavata alan 
kollegoja pitkästä aikaa. On ollut upeaa huomata, miten innolla jäse-
nistö ottaa osaa tapahtumiin ja aktivoituu uudelleen.
LVI-alaa pitkään seuranneena olen erityisen iloinen nuorten akti-
voitumisesta yhdistystoiminnassa ja tietysti myös yritysmaailmassa. 
Helsingin Seudun LVI-yhdistyksessä nuorilla alan ammattilaisilla on 
paljon yhteistä toimintaa. Tämän vuoden aikana HeLVIn nuoret ovat 
aloittaneet yhteistyön muiden LVI-yhdistysten nuorten aktivoimi-
seksi jakaen heidän kanssaan hyvät kokemukset. Ilokseni olen ha-
vainnut, että myös esim. suunnittelutoimistoissa annetaan nuorille 
yhä enemmin vastuuta päätöksenteossa. Juuri tällä tavalla tieto ja 
osaaminen siirtyy parhaiten uusille sukupolville. 
Ukrainan sota kävikin päälle yllättäen, jonka vaikutukset ovat edel-
leen ennennäkemättömät maailmanlaajuisesti sekä meillä täällä ko-
ti-Suomessa. Energiataloudelliset haasteet puhuttavat tietysti mei-
tä LVI-ammattilaisia eniten ja onkin ollut hienoa huomata, miten 
laajasti LVI-ala on saanut hyvää julkisuutta innovatiivisuudestaan 
uusien haasteiden äärellä. Esimerkiksi hybridijärjestelmiä rakenne-
taan innolla ympäri maatamme uhkaavasta sähköpulasta johtuen, 
pitääksemme kotimme lämpimänä kylmänä kautena. Kyllä me täs-
täkin selviämme!
Oletteko tekin huomanneet, miten hyvä henki SuLVIn toimistolla 
on? Minä ainakin olen. Olen tehnyt heidän kanssaan vuosia yhteis-
työtä, näin niinkuin ulkopuolisena harrastelijana. Toimiston väen te-
kemisistä välittyy aito innostus, ammattimainen tekeminen ja hyvä 
yhteishenki. Kaikki hoituu ja mikä parasta; he haluavat vilpittömästi 
auttaa meitä jäseniä vastaan tulevissa kysymyksissä ja haasteissa. 
Välitän näin meidän jäsenien äänellä heille suuren kiitoksen kulu-
neesta vuodesta!
Kiitos tästä haastavasta vuodesta myös teille kaikille LVI-ammattilai-
sille sitoutuneisuudestanne ja innovatiivisuudestanne. Hommat eivät 
vielä ole pulkassa, mutta glögikausi on jo menossa ja laskeutuminen 
juhlakauteen voidaan aloittaa.

Rauhaisaa joulunaikaa kaikille!

Tapio Kanerva
Puheenjohtaja

Suomen LVI-liitto

Jäsenliite 9/2022
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Liittokokouksessa Oulussa keskusteltiin, palkittiin ja juhlittiin 18.11.2022

Suomen LVI-liiton liittokokous järjestäytyi Oulussa 18.11.2022. 
Keskustelu oli rakentavaa ja esiin nousi hyviä puheenvuoroja. 
Keskustelua syntyi mm. opiskelijoiden mukaan saamisesta lii-
ton toimintaan ja esiteltiin esimerkkejä, kuinka eri yhdistyk-
sissä toimintaa on järjestetty. Jäsenmaksun korotus äänestet-
tiin hallituksen esityksen mukaisesti äänin 56 /  6. Hallituksen 
uuteen kokoonpanoon on valittu uusia edustajia. Katso ko-
koonpano alta. Tarkemmat tiedot päätöksistä sivuillamme 
sulvi.fi/liittokokous.

Hallituksen kokoonpano

Vuoden LVI-yhdistys on KoLVI
Onnittelemme Kouvolan LVI-yhdistys KoLVIa Vuoden LVI-yh-
distyksen tittelistä! 
Koulvola LVI-yhdistys KoLVI on Koronasta ja muista rajoitteis-
ta huolimatta toiminut aktiivisesti ja rajoitteiden ohjeistusten 
mukaisesti. KoLVIn toiminta on mukautunut loistokkaasti uu-
sien haasteiden vaatimuksiin, ja toiminta jäsenistöön on säi-
lynyt ympäri vuoden aktiivisena, kuten se on ennenkin toimi-
nut. Yhdistys käyttää tarvittaessa verkkokokouksia ja siten on 
helpottanut jäsenten osallistumista yhdistyksen toimintaan.
KoLVIn hallitus on aktiivisesti kysellyt kentän mielipiteitä mm. 
uusien jäsenten hankintaan. Myös perinteinen LVI-viesti il-
mestyi jälleen kymenlaaksolaisten luettavaksi marraskuus-
sa. Hallitus onnitteli KoLVIa kunniakirjan merkeissä Oulussa.

Suomen LVI-liiton liittokokouksen jälkeen järjestetyssä ilta-
juhlassa Oulussa vihittiin uusia Hotorautaneuvoksiksi vihit-
täviä noviiseja. Nimitykset suoritettiin perinteisin menoin: 
jokaiselle luovutettiin krashaani sekä kunniakirja, johon on 
ikuistettuna persoonallinen luonnehdinta nimityksen saa-
neesta.
Vihittäviksi neuvoksiksi kutsuttiin: Mikko Jyrinki TaLVista, Es-
ko Pitkänen KuLVIsta, Tuomo Toivanen KeLVIstä sekä Tuo-
mas Veijalainen KesuLVIsta. 
Hotoraudan Vääntäjien Korkea Raati on syntynyt vuonna 
1947. Raati on nimittänyt vuosittain uudet Neuvokset. Raati 
on SuLVIn epävirallinen LVI-senioreiden kerho, ja sen tarkoi-
tus on myös leikillisellä tavalla osoittaa tunnustusta SuLVIn 
jäsenyhdistysten senioreille ja toisaalta seurata epävirallise-
na elimenä yhdistystoimintaa.

Uusia neuvoksia Hotorautoihin

Kokouspäätökset hallituksen esityksen mukaisia Iltajuhlassa syötiin hyvin ja karaoke raikasi
Oulun järjestämässä iltajuhlassa kutsuvieraina juhlivat n. 
130 liiton aktiivista jäsentä. Juhlissa syötiin hyvin, meininki 
oli mukavaa ja karaokea laulettiin loppuilta. Yhtenä juhla-
numerona huutokaupattiin perinteiden mukaisesti kuvan 
LVI-Frakki sekä arvottiin tuotepalkintoja juhlia tukemassa 
olleiden alan yritysten lahjoituksista. Tapahtumassa arvot-
tiin mm. jopo-polkupyörä. Lämmin kiitos Oululle juhlista!

Seinäjoki 27.10.2023
Etelä-Pohjanmaan LVI-yhdis-
tys EpoLVI täyttää 60-vuotta ja 
järjestävät ensi vuoden juhlat.

Hämeenlinna 2024
Hämeenlinnan LVI-yhdistys 
HäLVI täyttää 50-vuotta, ja 
juhlat järjestetään vuonna 24.

Seuraavat kokoukset

Vaikuta ja vastaa jäsenkyselyyn!
Kysymme jälleen jäsenistöltämme, miten voimme 
SuLVIn toimintaa kehittää tulevana vuonna? Mitä 
ajatuksia sinulle on herännyt toiminnastamme? 

Käy vastaamassa jäsenkyselyymme! 
Mielipiteesi on meille tärkeä!
>> sulvi.fi

Frankfurt messut 15.-17.3.2023

Meno 15.3   Helsinki-Frankfurt  Paluu 17.3 Frankfurt-Helsinki
Matkan hinta:  831,00 / hlö jaetussa kahden hengen huoneessa
Sitovat ilmoittautumiset 05.01.2023 mennessä. 
Paikkoja on rajoitettu määrä ja ne myydään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Varaukset ja lisätiedot:  
Salon Matkatoimisto Oy p. 02-7 316 316 / info@salonmatkatoimisto.fi
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Rakennusten Energiaseminaarissa palkittiin Vuoden energiaratkaisu

Tämän vuoden seminaari ja näyttely pidettiin keskiviikkona 
9.11.2022 Pikku-Finlandiassa. Tapahtumaan osallistui noin 
300 henkilöä. Puhujina olivat mm. Maria Ohisalo ja Oras 
Tynkkynen. Kuvia ja lisää tietoa ohjelmasta löytyy FINVACin 
nettisivuilta finvac.org/rakennustenenergiaseminaari.

Tapahtumassa palkittiin Consti Optimi -monienergiajärjes-
telmä Vuoden energiaratkaisuna.
Consti Optimi alentaa rakennuksen lämmityksen, jäähdytyk-
sen ja ilmanvaihdon kokonaisenergiankulutusta jopa 50%. 
Järjestelmä hyödyntää rakennuksen hukkalämpöjä, aurin-
kolämpöä ja -sähköä sekä geoenergiaa. 
Ilmaislämpöjä varastoidaan kallioon talvikautta varten. Näin 
tarvitaan vähemmän kalliokaivoja ja maaperä ei jäähdy vuo-
sien kuluessakaan. Järjestelmä tuo energiatehokkaan rat-
kaisun kaupunkialueille, joiden tonteille ei voida sijoittaa laa-
joja geoenergiakenttiä. Järjestelmä julkistettiin 23.9.2022.
Hiilijalanjälki pienenee n. 70%:n, kun rakennukseen oste-
taan fossiilivapaata sähköä. Rakennus soveltuu uudis- ja 
korjausrakentamiskohteisiin, joissa syntyy hukkalämpöä, 
jota järjestelmä voi hyödyntää.
Kilpailun tuomaristoon kuuluivat Risto Kosonen, Aalto-yli-
opisto, FINVAC ry (pj.); Maarit Haakana, ympäristöministe-
riö; Päivi Laitila, Motiva; Mikko Somersalmi, RAKLI ry; Pekka 
Vuorinen, Rakennusteollisuus RT ry ja Samuli Könkö, Suo-
men LVI-liitto SuLVI ry (sihteeri). Lue lisää: finvac.org.

Kuva: Photo Bakery, Sanna Nuutinen

Hyvää joulun aikaa, toivottaa SuLVIn toimiston väki!
Samuli Könkö

toiminnanjohtaja

Jonna Hoikka

koulutus
Kaisa Hannula

viestintä

Minna Tirkkonen
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Tammikuu

  Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajien (KKL) ylläpitokoulutus 31.1. 
Verkkokoulutuksessa käydään läpi keskeiset julkaisuun K1 

”Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet” liitty-
vät muutokset. Koulutus on tarkoitettu kaukolämpötyön-
johtajan pätevyyden omaaville urakoitsijoille. Ylläpitokoulu-
tus on pakollinen a-pätevyyttä uusiville.

Helmikuu

  IV-mittauksen pätevyys: Ilmastointijärjestelmien mittauksen ja 
säädön koulutus 8.-10.2.

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.

  Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajan (KKL) pätevyyskoulutus 9.2.
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 pätevyys-
vaatimukset täyttävän on mahdollisuus hakea kaukolämpö-
työnjohtajan pätevyyttä.

 Energiatodistuksen laatijan koulutus, perustaso 16.-17.2.
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 energiatodis-
tuksen. Voit valita haluamasi mukaan 1-3 ½ pvän osaa, jo-
hon osallistut. FISEn hyväksymä perustason pätevyystent-
tiin valmentava koulutus.

Maaliskuu

  IV-puhdistuksen pätevyys: IV-järjestelmän tarkastus- ja 
puhdistuskoulutus 8.-10.3.

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

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 laskenta – käytännön laskentaesimerkkejä ja 
laadintamalleja energiatodistuksen laatijoille 9.3.

FISEn hyväksymä Energiatodistuksen laatijan pätevyyden 
täydennyskoulutus. 
Tässä uudistetussa 1/2 päivän käytännönläheisessä verk-
kokoulutuksessa saat lisää tietoa energiatodistuksen 
tekemisen laskelmista. Näin pystyt parantamaan laskenta-
osaamistasi ja energiatodistuksen laatua sekä kehittymään 
asiantuntijana.

  Nestevirtojen mittaus ja säätö 9. ja 16.3.
Saat kokonaisvaltaisen käsityksen vesikiertoisen lämmi-
tys-/jäähdytysverkoston tasapainottamisesta ja sen mer-
kityksestä kiinteistön energiankulutukseen. Lisäksi opit 
laatimaan vianetsintäsuunnitelman ja ratkaisemaan tyypil-
lisimmät ongelmat. Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat 
lisätä LVI-teknistä osaamistaan.

  Lämpöpumppuratkaisut 24.3.
Tehokas puolenpäivän tietopaketti lämpöpumppuratkaisu-
jen parissa toimiville. Tavoitteena on nostaa esille erilaiset 
tekijät, jotka vaikuttavat ratkaisevasti laadukkaan lopputu-
loksen aikaansaamiseksi. Tietopaketti herättää osallistujaa 
syventämään omaa osaamistaan lämpöpumppualalta tai 
vahvistamaan jo olemassa olevaa osaamista.

  Perustietoa LVI-automaatiojärjestelmistä 28.3.
Koulutuksen tavoitteena on antaa LVI-huollosta vastaaville 
henkilöille perustietoa LVI-automaatiojärjestelmistä, niihin 
liittyvistä kenttälaitteistoista ja ohjauksista. Koulutuksessa 
painotetaan käytännönläheistä ongelmaselvittelyä auto-
maatiojärjestelmien näkökulmasta katsottuna. 

  IV- ja KVV-työnjohtajakoulutus 30.3., 18.4. ja 21.4.
IV- ja KVV-työnjohtajan FISE-pätevyystenttiin valmenta-
van verkkokoulutuksen aikana käydään läpi ilmanvaihtolai-
toksia, vesi- ja viemärilaitteistoja koskevia asetuksia sekä 
YSE 1998 sopimusehtoja. Voit osallistua joko kaikkiin tai 
vain osaan koulutuspäivistä omien tavoitteidesi mukaisesti. 

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

24.5.2023 verkossa
Ilmoittaudu viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttipäivää. 

Ilmoittautuminen
sulvi.fi/koulutuskalenteri

Lisätietoja
jonna.hoikka@sulvi.fi

 Suomen LVI-liitto SuLVIn koulutukset   
 Yhteistyössä Taitotalo
 Muut yhteistyökumppanit 

Jäsenemme  
kouluttautuvat  
etuhintaan!

- Alan osaamista kehittämässä


