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Puheenjohtajan höpinät
Kesälomat lienee ainakin pääosin suurimmalla osalla työelämässä mukanaolevilta pi-
detty ja työt vähitellen alkaneet. Vielä on kuitenkin kesää jäljellä, kuten erään suositussa 
laulussa sanotaan. Vielä voi nauttia loppukesän ja alkavan syksyn lämpimistä päivistä.
LVI-Tekniset Urakoitsijat Ry:n suhdannekatsauksen mukaan LVI-urakoitsijoiden suh-
danneodotukset ovat nyt myönteisempiä kuin kevättalvella. Positiivinen vire on vahvis-
tunut tarjouskyselyjen ja tilausten lisääntyessä kevään aikana. Ilmassa on positiivista 
väreilyä ja rakentamisen arvioidaankin kasvavan tänä vuonna jopa 5 – 6 %. LVI-ura-
koinnissa kasvu näkyy viiveellä vasta syksyllä, jolloin käynnistyneessä rakennuskoh-
teissa päästään taloteknisiin töihin. 
Aluekohtaiset erot ovat suuria, mutta onneksemme myös Keski-Suomessa on hieman 
vilkkaampaa. Alueemme kärkihankkeita ovat Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibren uu-
denlaisen biotuotetehtaan rakentaminen Äänekoskelle ja Keski-Suomen keskussairaa-
lan rakentaminen.
Yhdistyksemme toimintakalenterissa on vielä tälle vuodelle monenlaista tapahtumaa, 
joihin toivon jäsentemme runsasta osallistumista. Nykyinen tietotekniikka aikakausi tuo 
eteen myös omat haasteensa. Elokuun teatterimatkan ilmoittautumisen yhteydessä 
linkki ilmoittautumiseen jäsensivuilla ei toiminut oikein ja ilmoittautumiset eivät kirjau-
tuneet kaikkien halukkaiden lähtijöiden osalta järjestelmään. Tämän johdosta saimme 
käsityksen, ettei lähtijöitä löydy riittävästi. Tapahtuman perumisen yhteydessä ei siten 
osattu ilmoittaa kaikille, josta syystä aiheutui mieliharmia. Pahoittelut tapahtuneesta.

Nyt kaikki ulos nauttimaan syksyn upeista päivistä!

Timo Toivanen



3

Keski-Suomen LVI-yhdistys ry:n  
sääntömääräinen syyskokous  

29.11.2016 klo 18.00 Hotelli Albassa

Esityslista
1 Kokouksen avaus

2 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen

3 Kokouksen sihteerin valitseminen

4 Pöytäkirjantarkastajien (2) valitseminen

5 Ääntenlaskijoiden (2) valitseminen

6 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

7 Esityslistan hyväksyminen

8 Toiminnantarkastajien valinta

9 Edustajien valinta SuLVIn liittokokoukseen

10 Esitys toimintasuunnitelmaksi kaudelle 2017

11 Yhdistyksen jäsenmaksusta päättäminen

12 Esitys talousarvioksi vuodelle 2017

12 Hallituksen puheenjohtajan valinta

13 Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

14 KeSuLVIn sääntöjen pykälien 3 ja12, muuttaminen

15 SuLVIn asiat

16 Hallituksen tiedotuksia ja jäsenten kysymyksiä

17 Muut asiat

18 Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!
Timo Toivanen
Puheenjohtaja
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KeSuLVI
Toimintasuunnitelma v. 2016

Kaikkiin tapahtumiin ilmoittautuminen KeSuLVI:n verkkosivulla www.kesulvi.fi

Sami Grav 17.9.2015

KeSuLVI
Toimintasuunnitelma v. 2016

Kuukausi Tapahtuma Pvm Paikka

Hallituksen kokous   
keilailuilta + omatoimi kylpylä 18.1 2016 Laajavuori klo 18-20.00
halukkaille   mukaan mahtuu 24 hlö
gourmet-tapahtuma 20.2 2016 Kypärämäen miehet paikalle klo 12.30

talouskoulu avecit paikalle klo 17.30
lisätiedot: www.kesulvi.fi Salokatu 20 hinta 70 € / henki

Max. 50 henkilöä

Hallituksen kokous
Tiedote no 1 / 2016
Pilkki 3-ottelu 12.3 2016 Vääksyssä LaLVI järj. 

Jyväskylän rakennusmessut 18-20.3 2016 Paviljonki
Hallituksen kokous 29.3 2016 Alba, kabinetti klo 17.00
Kevätkokous 29.3 2016 Alba, kapinetti Kaikki mukaan klo 18.00
Kuukausitapahtuma paikka ja pvm myöh.

Hallituksen kokous 22.4 2016 Alba, kapinetti
Hallitusten haasteottelu Kuopio 13.5 2016
Tiedote no 2 / 2016
Hallituksen kokous
Kuukausitapahtuma paikka ja pvm myöh.
Excursiomatka 20-23.5 2016 Romania/Bukarest www.kesulvi.fi

Kesäkuu Kesulvi Golf
Heinäkuu Kesulvi Golf

Tiedote no 3 / 2016
Kesulvi Golf
Hallituksen kokous
Teratteritapahtuma 6.8 2016 Riihivuori www.kesulvi.fi

Syyskuu Väiskin sauna ja onkikilpailut 6.9 2016 Onkiminen klo 17, sauna 18
Kesulvi Golf

Hallituksen kokous
Kuukausitapahtuma Pe14.10 2016 Finnbuild www.kesulvi.fi

Hallituksen kokous

Tiedote no 4 / 2016

Hallituksen kokous 29.11 2016 Alba, kabinetti klo 17.00
Syyskokous 29.11 2016 Alba, kabinetti klo 18.00

Pikkujoulut 5.12 2016 Kivitasku, Muurame Kulj. Tilausajolaiturilta klo 17
Kivitaskuntie 48

Hallituksen kokous

Joulukuu

Huhtikuu

Toukokuu

Elokuu

Huom

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Marraskuu

Lokakuu
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Golfarit aktiivisina kesän aikana
KeSuLVI:n golfarit ovat kesän aikana pelanneet ja kokoontuneet aktiivisesti eri alueen 
kentillä. Omaa cup-kisaa on pelattu kuusi kertaa joissa osallistujia on ollut seitsemästä 
kahteentoista ja voittajina ovat olleet Ari Kinnunen kaksi kertaa ja yhden kerran ovat 
voittaneet Niko Pitkänen, Seppo Kankainen, Kari Puttonen ja Raimo Tuimala. Koko-
naistilannetta johtaa ennen viimeistä Lappajärven kisaa Niko Pitkänen. Kaikkiaan kol-
metoista eri pelaajaa on osallistunut tänä vuonna KeSuLVI golfiin, taitaa olla golfarit 
aktiivisimpia tapahtumaosallistujia?
Seitsemän alkukisan jälkeen pelaamme finaalin syyskuun 12 päivänä Muuramen ken-
tällä. 
Muuramen kisan 1.7. yhteydessä pelasimme kolmannen kerran, jo perinteeksi muodos-
tuneen, KeSuLVI vastaan TaLVI yhdistysottelun, kisa pelattiin tänä vuonna reikäpelinä 
Ryder Cup tyyliin. Esko Helinin lahjoittama kiertopalkinto otettiin tänne Keski-Suomeen 
selvin 7 ½ - 3 ½ numeroin, KeSuLVIa edustivat Kari Puttonen, Paavo Luukkonen, Niko 
Pitkänen, Esko Helin, Ari Kinnunen, Raimo Tuimala, Antti Saari, Jouko Piispanen, Timo 
Toivanen, Saku Eskelinen ja Toivo Hytönen ja Tamperelaisia oli myös 11 pelaajaa.
SuLVI:n SM-kisoihin, perjantaina 2.9. Lappajärvellä, lähtee yhdistyksestämme edusta-
va joukko pelaajia hakemaan menestystä aiempien vuosin tavoin. Niko Pitkänen putsa-
si viime vuonna palkintopöydältä useamman palkinnon, katsotaan kenen vuoro on tänä 
vuonna pokata palkintoja.
Raimo Tuimala
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Paljonko rahaa kuluu käyttöveden lämmittämiseen neljän hengen taloudessa suoralla sähköllä, 
kun veden kokonaiskulutus on 120 m³ ja sähkön kokonaishinta 0,12 €/kWh? Lämpimän käyttöveden 
osuudeksi arvioidaan 40 % kokonaiskulutuksesta. Talon kokonaisenergiankulutus on 22.000 kWh/v, 

suora sähkölämmitys

Veden lämmittämiseen tarvitaan vuositasolla energiaa alla olevan kaavan mukaan:

 

jossa:
Q   veden lämmittämiseen kuluva energia (kWh)
ρ veden tiheys (1 000 kg/m3)
cp veden ominaislämpökapasiteetti (4,2 kJ/kg°C)
V vedenkulutus (m3)
t2 lämmitetyn veden lämpötila, tyypillisesti 55 °C
t1  lämmitettävän veden lämpötila, tyypillisesti 5 °C
3600 yksikkömuunnoskerroin (kJ->kWh)

Paljonko	  rahaa	  kuluu	  käyttöveden	  lämmittämiseen	  neljän	  hengen	  taloudessa	  suoralla	  sähköllä,	  kun	  veden	  
kokonaiskulutus	  on	  120	  m³	  ja	  sähkön	  kokonaishinta	  0,12	  €/kWh?	  Lämpimän	  käyttöveden	  osuudeksi	  
arvioidaan	  40	  %	  kokonaiskulutuksesta.	  Talon	  kokonaisenergiankulutus	  on	  22.000	  kWh/v,	  suora	  
sähkölämmitys	  

	  

Veden	  lämmittämiseen	  tarvitaan	  vuositasolla	  energiaa	  alla	  olevan	  kaavan	  mukaan:	  

	  

	  

	  

jossa:	  

Q	  	  	   veden	  lämmittämiseen	  kuluva	  energia	  (kWh)	  
ρ	  	   veden	  tiheys	  (1	  000	  kg/m3)	  
cp	  	   veden	  ominaislämpökapasiteetti	  (4,2	  kJ/kg°C)	  
V	  	   vedenkulutus	  (m3)	  
t2	  	   lämmitetyn	  veden	  lämpötila,	  tyypillisesti	  55	  °C	  
t1	  	   lämmitettävän	  veden	  lämpötila,	  tyypillisesti	  5	  °C	  
3600	  	   yksikkömuunnoskerroin	  (kJ-‐>kWh)	  
	  

Vastaus	  on:	  

a) 59	  €/v	  
b) 259	  €/v	  
c) 336	  €/v	  
d) 936	  €/v	  

Oikea	  vastaus	  seuraavassa	  lehdessä	  

Vastaus on:

a) 59 €/v
b) 259 €/v
c) 336 €/v
d) 936 €/v

Kesäpähkinä

Kesäpähkinän vastaus:
Perheen lämpöisen käyttöveden tekemiseen kuluu rahaa annetuilla arvoilla 336,00 €/v. 
Energiamääränä tämä on siis varsin pieni verrattuna lämmitykseen kuluvaan energiaan. Motiva 
arvioi lämpöiseen käyttöveteen kuluvan energiaa 800…1200 kWh/hlö/vuosi. Taloussähköä ko. 
kokoluokan huushollissa voi kulua n. 6.000 kWh ja suoralla sähköllä lämmitykseen noin 14.000 
kWh, kokonaiskulutuksen ollessa 24.000 kWh. Vanhassa okt:ssa voi mennä selkeästikin enem-
män.
Omaa kokemusta aiemmasta asumuksesta, n. 180 m^2 kaksikerroksinen okt ´70 luvulta suoral-
la sähköllä ja sähkön kulutus ennen lämpöpumppuja n. 35.000 kWh. Aika paljon!
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Luotettavat 
kaukolämmön
lämmönjakokeskukset 
ja komponentit 
uudisrakennuksiin sekä 
saneeraukseen.

www.lampo.danfoss.fi
myynti@danfoss.com

VOIMAA LUONNOSTA

6
VUODEN

NIBETURVA

Tutustu tuotevalikoimaamme ja löydä sopiva  
NIBE-lämmitys osoiteeessa www.nibe.fi.

POHJOLAN ENITEN MYYTY!

Arvostatko laatua, tehokkuutta, helppokäyttöi- 
syyttä sekä toimintavarmuutta Pohjolan vaativissa 

olosuhteissa? Valitsemalla NIBE F1255   
-maalämpöpumpun saat luonnosta lämpöä  

arkeesi ja selvää säästöä energiakuluihisi.

INVERTTERI

NIBE F1255
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NIBE Energy Systems Oy      Juurakkotie 3, 01510 Vantaa      Puh. 09 274 6970

Vastaus on:

a) 59 €/v
b) 259 €/v
c) 336 €/v
d) 936 €/v
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Bauer Watertechnology Oy
Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa

puh. (09) 276 99 556
www.bauer-wt.com

email: info@bauer-wt.com

5
järkisyytä valita

vedenkäsittely

1. Lisää putkiston käyttöikää 
 
2. Suojaa putkistojärjestelmää 
 
3. Vähentää energiankulutusta 
 
4. Varmistaa erinomaisen vedenlaadun 
 
5. Tuo merkittävää kustannussäästöä 

TUTKIT
TU

Tie
teellisesti

todistett
u
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• Ilmalämpöpumput
• Ilma-vesilämpöpumput
• Maalämpöpumput
• Poistoilmalämpöpumput

Minimoi lämmityskulut 
- maksimoi mukavuus

www.scanoffice.fi • www.scanvarm.fi

Lämpöpalvelu	  Sami	  Päijänen	  Oy	  
www.lampopalvelu.com	  
info@lampopalvelu.com,	  010	  –	  315	  3480	  

•  Jäähdytys-‐	  ja	  lämmitysratkaisut	  
•  Ilpeistä	  kiinteistöjärjestelmiin	  
•  Kaikki	  kylmätyöt,	  myös	  alihankinta	  
•  Huollot	  ja	  korjaukset	  
•  Useita	  hybridejä	  >	  1	  v.	  referensseinä	  

kentällä	  

•  +	  3	  kg	  Kylmä	  ja	  S3	  luvat	  Ok	  

•  Myös	  energiakatselmoinnit	  

Kulutus:	  	  
Oli	  1600	  l/kk	  
Nyt	  580	  l/kk	  
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L A T T I A L Ä M M I T Y S

K A T T O J Ä Ä H D Y T Y S
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Terveellinen, mukava ja 
energiatehokas sisäilmasto 

www.enervent.fi
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Jokainen IDO Glow'n yksityis
kohta on suunniteltu huo
lellisesti helpotta maan 
arjen askareita. Uusista 
tuote oivalluksista hyötyvät 
niin käyttäjä, kylpyhuone
suunnittelija kuin asentajakin.

www.ido.fi/glow
#idoglow
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KeSuLVI:n HALLITUS 2016

Puheenjohtaja  Timo Toivanen
 Opettaja, Insinööri (YAMK),  
 Jyväskylän ammattiopisto
 PL 472, 40101 JYVÄSKYLÄ
 puh. +358 50 304 7626
 toivanet@live.com
 
Sihteeri  Sanna Hietaoja
 LVI-Suunnittelija , DI 
 Suomen Talokeskus Oy
 Vasarakatu 9 B, 40320 Jyväskylä
 puh. +358 40 7162677
 sanna.hietaoja@talokeskus.fi

Koulutuspäällikkö  Perttu Peltola
 Lvi-insinööri
 Puh. +358 44 9779877
 perttu.peltola@gmail.com   

Tiedotuspäällikkö  Sami Päijänen
 Autom.tekn. DI 
 Yrittäjä, Lämpöpalvelu Sami Päijänen Oy
 Teollisuustalo tila 8, 40900 Säynätsalo
 puh. +358 440 775515
 sami.paijanen@lampopalvelu.com

LVI-mestari  Sami Grav
 Yrittäjä, Säätö ja Asennus Grav Oy
 puh. +358 400 646 651
 sami.grav@saatoasennus.com

Taloudenhoitaja  Markku Anttolainen
 Yrittäjä, DDC-Automatiikka Oy
 Kauppakatu 14 FI-40100 Jyväskylä
 puh. +358 400 674 709
 markku@anttolainen.fi



KeSuLVI ry
PL 417
40101 JYVÄSKYLÄ

www.vallox.com


