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Puheenjohtajan höpinöitä 

Kesälomat alkaa olla takana tässä vaiheessa kaikilla työelämässä mukana olevilla. 
Elokuussa lomailleet saivat nauttia kesän ainoista hellepäivistä, muiden viettäes-
sä lomiaaan vaihtelevissa kesäkeleissä. Itse olin onnekas ja vietin kesän parhaat 
päivät sisätiloissa, Brasilian Sao Paulossa WorldSkills kilpailujen Kylmäkoneasen-
nuslajin tuomarina.

Syyskausi on käynnistynyt vauhdilla. Pitkään toivelistalla ollut Reykjavikin exs-
kursiomatka toteutui viimeinkin. Kaksikymmentä yhdistyksen aktiivia pääsi tutus-
tumaan Islannissa Geysireihin, Reykjavikin kaupunkiin ja Geotermiseen energian 
tuotantoon. Myös Väiskin sauna lämpisi  ja parikymmentä innokasta kalamiestä 
yritti narrata Tuomiojärvestä mahtisaalista. Molemmista tapahtumista lehdessä li-
sää jäljempänä.

Syyskaudella on tulossa vielä monenlaista tapahtumaa, joista tarkempaa tietoa löy-
tyy tästä lehdestä ja aina ajan tasalla olevilta nettisivuilta. Toivottavasti nähdään 
syksyn aikana KeSuLVIn tilaisuuksissa.

Timo Toivanen
puheenjohtaja
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KeSuLVI
Toimintasuunnitelma v. 2015

Kuukausi Tapahtuma Pvm Paikka Huom 

Tammikuu Hallituksen kokous      
 keilailuilta + omatoimi kylpylä 20.1.2015 Laajavuori klo 18-20.00 
 halukkaille     mukaan mahtuu 24 hlö 

Helmikuu gourmet-tapahtuma 14.2.2015 Priimus miehet paikalle 11.45 
 Hallituksen kokous  avec mukaan mahtuu 44 hlö 
 Tiedote no 1/2014   hinta 50,-/ hlö 

Maaliskuu Pilkki 3-ottelu 21.3.2015  LaLVI järjestää 
 Rakennus- ja talotekn.messut  Paviljonki  
 Kevätkokous 31.3.2015 Alba, Kaikki mukaan   
 Hallituksen kokous  kapinetti  

Huhtikuu Tiedote no 2/2014    
 Kuukausitapahtuma   paikka ja pvm myöh. 
 Hallituksen kokous 20.4.2015 Alba, kapinetti   

Toukokuu Hallitusten haasteottelu 8.–9.5.2015   Kesulvi järjestää 
 Hallituksen kokous 25.5.2015 Alba, kapinetti  
 Kuukausitapahtuma    Ilm. myöhemmin

Kesäkuu Kesulvi Golf    

Heinäkuu Kesulvi Golf    

Elokuu Tiedote no 3/2014    
 Kesulvi Golf 
 Hallituksen kokous 3.8.2015  klo 15 
 Excursiomatka 28.-31.8.2015 Reykjavik Lehti / www.kesulvi.fi 

Syyskuu Väiskin sauna ja onkikilpailut 1.9.2015 Kiviniemi klo 17.00 
 Kesulvi Golf    
 Hallituksen kokous 14.9.2015 Alba, kapinetti klo 15  

Lokakuu Hallituksen kokous 19.10.2015 Alba, kapinetti klo 15
Marraskuu Tiedote no 4/2014 
 Teatteritapahtuma 7.11.2015 Hki kaup.teatteri klo 19 ilmoittautuminen
    Ministeriä viedään näytös 

 Syyskokous 24.11.2015  Alba, kapinetti  klo 18.00 
 Hallituksen kokous 24.11.2015 Alba, kapinetti klo 17.00  

Joulukuu Pikkujoulut 5.12.2015      Kivitasku, Muurame, Kulj. tilausajol. 17  
                Kivitaskuntie 48  
 Hallituksen kokous    

Kaikkiin tapahtumiin ilmoittautuminen KeSuLVI:n verkkosivulla www.kesulvi.fi
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Reykjavik  
28.08.–31.08.2015

Olipa kerran pieni keskisuomalainen 
LVI-yhdistys, joka päätti tehdä opinto-
matkan Islantiin. Syyksi epäiltiin sitä, 
että osa porukasta ei koskaan ollut 
nähnyt oikeaa islanninhevosta.. Viral-
linen syy oli toki se, että Islanti tunne-
taan geotermisen lämmön hyödyntä-
misestä ja kauniista luonnostaan.
Hyvään opintomatkaan tarvitaan kol-
me asiaa - kiinnostava kohde, hyvä 
porukka ja tarjoilut kohdallaan. Tässä 
matkassa toteutuivat kaikki elementit.
Matkaan lähdettiin perjantaina 28.8 -varhain aamulla klo 3.45 Jyväskylän tilasuajolaiturista.  
Osallistujia oli 20, matkanjohtajana toimi Sami Grav, joka oli myös päävastuussa vierailu-
kohteista. 
Iloinen joukkueemme rantautui Helsinki-Vantaan kentälle aamupuuron aikaan ja matka jat-
kui Iceland Airlinesin koneella Reykjavikin kaupunkiin. Majoitusmuodoksi oli äänestyksen 
perusteella valikoitu hotelli( , telttamajoitusta kannattaneet jäivät niukasti häviölle)  Kyseinen 
majoituslaitos sijaitsi kaupungin keskustassa. Reykjavik on osapuilleen Jyväskylän kokoinen 
kaupunki noin 120 000 asukasta.
Aikaerosta toivuttuaan Iloinen joukkueemme päästettiin syyslaitumille- olihan perjantai-il-
taan merkitty " vapaata ohjelmaa" . Päähavainnot Reykjavikin kaupungista ensimmäisen 
illan perusteella:
- ulkoilman lämpötila 15 °C
- sisäilman lämpötila 20 °C
- oluen hinta “happy hour” n. 3 €
Toinen matkapäivä valkeni maan tavoin pilvisenä. Yllättävää oli, että koko matkan aikana ei 
satanut. Etelä-Islannissa nimittäin vuotuinen sademäärä on noin 1200 mm eli kaksi kertaa 
enemmän kuin Suomessa. 
Aamu alkoi kiertoajelulla ja ensimmäisenä tutustumiskohteena oli vuonna 2011 valmistunut 
musiikkitalo Harpa. Rakentaminen alkoi v. 2008 ja pankkikriisin aikana hanke pysähtyi yksi-
tyisellä rahoituksella. Apuun tulivat valtio ja kaupunki, joka vei hankkeen loppuu. Rakennus 
oli saanut ulkoverhouksen lasitiilistä, joissa jokaisessa oli led-valot, joiden väriä ja kirkkautta 
voi säätää. Talossa toimii tällä hetkellä Islannin kansallisooppera. Koko hankkeen kokonais-
kustannukset oli n. 150 Meur.
Seuraavaksi matka jatkui Laugardalslaugin uimahallille, ei kuitenkaan aamu-uinnille vaan 
tutustumaan kohteeseen. Hallissa oli istuma-altaita eri lämpötiloissa (37 - 44 °C) sekä kaksi 
50 metrin pituista allasta, toinen sisällä ja toinen ulkona. Uimahalli on erittäin suosittu reykja-
vikiläisten keskuudessa ja vuotuinen kävijämäärä on noin 2 miljoonaa.
Uimahallista lähdettiin bussilla kohti  Hellisheiði Geotermistä voimalaitosta, josta Reykjavik 
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saa lämpö- ja sähköenergian. Laitos on maailman kolmanneksi suurin geoterminen voima-
laitos ja se on valmistunut vuonna 2006. Lämpö tulee syvimmillään 2200 metrin syvyydestä. 
Siellä on korkea lämmön ja sähkön yhteistuotanto, joista huolehtii ON Power Oy kuudella 
sähköturbiinilla, joiden yhteisteho on 270 MW.  ja  Opastettu kierros oli erittäin mielenkiintoi-
nen ja energiatuotantoprosessi oli hyvin kuvattu videoin ja erinäköisten animaatioin.  Reykja-
vikiläiset saavat nauttia halvasta energiasta. Päiväkustannukseksi muodostuu 1 € lämpöä 
ja 1 € sähköä.
Voimalaitokselta matka jatkui Gulfoss vesiputoukselle. Itse putous on 32 metriä korkea, josta 
vesimassaa tulee keskimäärin 140 m3/sekunnissa ja tulva aikana jopa 2000 m3/s. Täällä ei 
joukkueemme kauaa viihtynyt johtuen koleasta ja tuulisesta ilmasta. 
Vesiputoukselta matka jatkui kuu-
malle lähteelle, joka purkautuu 
noin 5 minuutin välein 120 °C:na 
vesihöyrynä aina 20-40 metrin kor-
keuteen. Tämä käymämme kohde 
on yksi aktiivisimmista lähteistä Is-
lannissa. 
Kiertomatkan viimeinen kohde oli 
Pingvellirin kansallispuistossa, joka 
on Unescon maailmaperintökoh                           
de. Siellä kohtaavat Euroopan ja 
Amerikan mannerlaatat, jotka ovat 
silmin havaittavissa kauniine maise-
mineen. Täällä voi huomata kuinka 
pieni ihminen on luonnon voimien 
edessä. Pinvellirin kivillä istui Eu-
roopan ensimmäinen parlamentti jo vuonna 900 ja samoilla kivillä Islanti julistautui itsenäi-
seksi vuonna 1944.
Kiertomatka päättyi hotellille, jossa oli hetki aikaa valmistautua yhteiselle illalliselle paikalli-
seen ravintolaan nauttimaan muun muassa valaan lihasta viinin kera. Kiertoajelun ja ruokai-
lun jatkona oli virkeimmille mahdollisuus päästä tutustumaan Reykjavikin yöelämään.
Huomattavaa on, että näimme islanninhevosia ja lampaita sekä meno- että paluumatkalla. 
Sunnuntai oli vapaa-aikaa omille asioille ja kaupungissa kävelylle ja luonnollisestikin shop-
pailulle. Osa shoppaili pubeissa ja osa matkamuistomyymälöissä. Sunnuntaina oli omalla 
hotellilla yhteinen illallinen ja sen jälkeen kyllä uni maistui, ja olihan meillä aikainen heräämi-
nen seuraavalle aamulle. 
Aamulla oli herääminen ennen kokkia, joten eväät oli pussitettu kotimatkaa varten. Aamu-
hämärässä bussi vei iloisen joukkueemme lentokentälle ja sieltä suuntasimme 12 kilometrin 
korkeudessa kohti Helsinkiä. Helsinkiin saavuimme puolen päivän jälkeen väsyneinä, mutta 
tyytyväisinä matkan antiin.
Islanti oli erittäin mielenkiintoinen ja hieno kokemus. Ennen kaikkea Islannista jäi mieleen il-
man puhtaus ja erittäin kirkkaat vedet, joissa näkyvyys oli useita metrejä. Usean matkalaisen 
suusta sai kuulla, että varmaan tänne tulee uudestaan……, ehkä vaimon kanssa.

Jari koskela
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KeSuLVI	  GOLF	  2015	  tulokset
seura Pelipaikka	  ja	  pistebogey	  tulos SM MGS

4.6 15.6 29.6 9.7 23.7 6.8 17.8 4.9 17.9 Yhteensä
nimi tasoitus MGS JG LPG ReG MGS LPG JG Iitti Finaali

1 Pitkänen	  Niko MGS 4,8 10 10 6 10 6 6 6 54
2 Hytönen	  Markku LPG 13,4 3 1 1 3 10 2 10 30
3 Kinnunen	  Ari LPG 4,5 6 10 4 4 24
4 Tuimala	  Raimo JG 9,4 4 0 2 4 4 10 0 24
5 Puttonen	  Kari MGS 36 2 3 0 4 1 3 1 3 17
6 Helin	  Esko MGS 17,8 10 3 2 1 16
7 Saari	  Antti LPG 18,9 6 4 2 12
8 Luukkonen	  Paavo MGS 12,5 2 6 3 11
9 Piispanen	  Jouko LPG 23,9 6 0 6
10 Eskelinen	  Saku MGS 17,4 1 4 0 5
11 Kankainen	  Seppo LPG 29,4 3 1 4
12 Hytönen	  Toivo LPG 21,1 0 2 2
13 Toivanen	  Timo LPG 19,8 0 0
14 Karhinen	  Kauko LPG 21,3 0
15 Saarvo	  Jani JG 25 0
16 Luotonen	  Jonne LPG 54 0

maksukertymä 12 8 22 12 12 14 12 14 106,00

KeSuLVI GOLG 2015 tulokset

SuLVI GOLF mestari vuonna 2015 Niko Pitkänen/KeSuLVI
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Keljonlahti excursio, elämää vesipiipun juurella 

Pitkän yrittämisen jälkeen KeSuLVIn tämän kevään yritysvierailu suuntautui 4.6.2015 
klo 12:00 Keljonlahden voimalaan. Paikalla olikin yhdeksän hengen tormakka joukko.
Keljonlahden nykyaikaisessa voimalassa tuotetaan tehokkaasti maakunnan puusta ja 
turpeesta sekä tuontihiilestä lämpöä, sähköä ja metsälannoitetta. Jopa niin tehokkaasti 
että voisi puhua savupiipun sijasta vesipiipusta, 99,0 % piipusta purkautuvasta ainees-
ta on vesihöyryä ja tuhkakin toimitetaan jatkokäsittelyyn Pihtiputaalle rakeistettavaksi 
metsälainnoitteeksi. Sähkösuodattimet hoitavat työnsä hyvin tehokkaasti.Asukkaat kiit-
tävät!
Laitoksella on kilometrettäin putkistoja kaapeleita, kuljettimia ja muuta tekniikkaa. No-
pealla kiertokäynillä näki siitä  vain pienen pintaraapaisun. Valvomossa työolot ovat 
kohdallaan.Siisti kokonaisvaikutelma. Ja millainen automatiikka tarvitaan prosessien 
ylläpitämiseen! Vain paikan päällä voi todeta sen laajuuden.
Kattilaa pidetään lämpimänä mahdollisimman paljon, alasajo samoin kuin ylösajokin 
kestää noin 12 tuntia. Jäähtyessään kattila kutistuu korkeussuunnassaan jopa 30 cm. 
Lämpölaajeneminen on todellakin otettava jo suunnittelussa huomioon. Katselimme 
hetken Päijännemaisemia voimalaitoksen katolta, kovin tuulinen sää piti meidät lähellä 
kaiteita.
Kaukolöämpöverkkoa on rakennettu jo -60 luvun alusta alkaen, parhaimmillaan yli kym-
menen kilometria vuosittain. Nykyisessä rakentamisen suhdanteessa keskitytäänkin 
vanhan verkonosan saneeramiseen parin kilometrin vuosivauhdilla.
Energialta herrat  käyttöinsinööri Simo Hakonen ja verkostoinsinööri Jani Rauta pitivät 
meistä vieraista hyvää huolta, kahvitarjoilut olivat mainioita ja esitelmät asiantuntevia. 
Oheisen linkin takaa voitte katsella avaintietoja Jyväskylän energian toiminnasta.
Suuret kiitokset Samille hyvin hoidetusta vierailusta, miksiköhän vain kourallista jäse-
nistöämme kiinnosti tutustuminen Keljonlahteen?

Terveisin Antti Saari
www.jyvaskylanenergia.fi 
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Uskomat-
toman 
hiljainen.
Geberit Silent-db20

 www.geberit.fi/silent-db20

Luotettavat 
kaukolämmön
lämmönjakokeskukset 
ja komponentit 
uudisrakennuksiin sekä 
saneeraukseen.

www.lampo.danfoss.fi
myynti@danfoss.com
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l indab  |   paloturval l isuustuot teet

• Palopellit pyöreään kanavaan 1000 mm halkaisijaan asti
• Suorakaidemallit 2000 x 2000 mm asti
• Palopelleissä tarkastusluukut
• Varustettavissa manuaalisella tai sähköisellä toimilaitteella
• Manuaalisessa toimilaitteessa kaksi mikrokytkintä vakiona
• Saatavana myös yksinkertaisella ja helppokäyttöisellä  ohjaus- ja valvontajärjestelmällä

Lisätietoa kotisivuiltamme www.lindab.fi.

Paloluokissa EI60 / EI90 / EI120
Lindab Palopellit

Uudet palopeltimallit EI60 / EI90 / EI120
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www.warmia.�

10

HY VÄN ASUMISEN LÄMMIN PERUSTA

K-S LVI-Helin Oy
Kinkomaantie 140
40900 Säynätsalo

www.lvihelin.�
etunimi.sukunimi@

warmia.�

Jari Helin  
p. 0400 644 397
Juha Helin  
p. 0400 648 009
Esko Helin
p. 0400 640 777
Esa Kovanen
p. 0400 544 138
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Pidä kaupunki ulkona 
 
Yhdistelmäsuodatin City-Flo XL puhdistaa ilmasta sekä 
hiukkasia että molekyylejä.  
Suodatin on kehitetty erityisesti kaupunkiympäristössä 
oleviin rakennuksiin ja se poistaa poikkeuksellisen  
tehokkaasti pakokaasuja, hajuja ja otsonia. 
  
Anna kiinteistöllesi uudet keuhkot. 
 
www.camfil.fi
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• Saatavissa koot 16x2,0 mm ja 20x2,25 mm 3 metrin salkoina
• Nykyiset DR- ja PPSU-liittimet sopivat uuden putken kanssa
• Putki taivutettavissa samalla tavalla kuin valkoinen komposiittiputki

uponor.fi

Alusta loppuun

 samalla
järjestelmällä 

UUTUUS
Kromikomposiitti-

putki Uponorilta

Lämpö, mukavuus, terveys ja säästö

Enervent ilmanvaihto

Hyvä sisäilma on edellytys 
miellyttävälle ja terveelliselle 
asumiselle.  Enervent-
ilmanvaihtolaitteilla otat 
kaikki hyödyt talteen. Niiden 
lämmön talteenottokyky on 
yli 80 %, mikä ylittää reilusti 
rakennusmääräysten normit 
nyt ja tulevaisuudessa. 
Enervent eAir on uusi koske-
tusnäytöllinen ilmanvaihdon 
ohjain. Ilmanvaihdon ohjaa-
minen ei ole koskaan ollut 
näin helpppoa!

www.enervent.fi   
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KeSuLVI:n HALLITUS 2015

Puheenjohtaja Timo Toivanen
 Opettaja, Insinööri (YAMK)  
 Jyväskylän ammattiopisto, 
 PL 472, 40101 JYVÄSKYLÄ
 puh. 050 304 7626
 toivanet@live.com

Sihteeri Jari Koskela
 ESP Suomi Oy
 kvr-johtaja
 Veneentekijäntie 2, 00210 Helsinki 
 Patamäenkatu 7, 2.krs, 33900 Tampere 
 Polttolinja 1, 40520 Jyväskylä
 puh. 0500 689 855 
 jari.koskela@espoy.fi

Koulutuspäällikkö Perttu Peltola 
 LVI-Insinööri (AMK) 
 puh. 044 977 9877 
 perttu.peltola@gmail.com

Tiedotuspäällikkö Jari Lamminaho
 Aluemyyntipäällikkö
 Uponor Suomi
 Paavontie 17
 43100 Saarijärvi
 puh. 040 860 7048
 jari.lamminaho@uponor.com

LVI-mestari  Sami Grav
 Säätö ja Asennus Grav Oy
 puh. 0400 646 651
 sami.grav@saatoasennus.com

Taloudenhoitaja Markku Anttolainen
 DDC-automatiikka Oy
 Kauppakatu 14
 40100 Jyväskylä
 puh. 0400 674 709
 markku@anttolainen.fi



WWW.VALLOX.COM

HUIPPUUNSA HIOTTUA TEKNIIKKAA
Tekniikka ratkaisee niin urheilussa kuin ilmanvaihdossakin.  
Huippulaadukkaat Vallox-ilmanvaihtokoneet säästävät energi-
aa ja pitävät sisäilman puhtaana. Laitteet säätyvät huonean-
tureiden ansiosta aina oikealle teholle, automaattisesti. 

Täysosuma ilmanvaihtoon. 

Kaisa Mäkäräinen 
ampumahiihtäjä

Vallox

096SE/MC

Vallox

110SE

Vallox

145SE

POISTOILMAN LÄMMÖNTALTEEN
O

TO
N

 VUOSIHYÖTYSUHDELUOKKA

A+
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KeSuLVI ry
PL 417
40101 JYVÄSKYLÄ


