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Puheenjohtajan palsta
Vuosi lähestyy vähitellen loppuaan, kuten myös puheenjohtajapestini ensimmäinen 
kausi.  Syksy on perinteisesti kiireistä aikaa kaikkine vuosikokoyksineen ja pikku-
jouluineen. Yritetään jaksaa olla aktiivisesti mukana näissä kaikissa menoissa.
Syyskokouksessa 29.11.2016 käsitellään puheenjohtaja valinta ja muut hallituksen 
henkilövaihdokset. Sitten on vielä perinteiset pikkujoulut Majakoskella, jossa nola-
taan hyvässä seurassa mennyt vuosi.
Yhdistyksen golf porukka on ollut aktiivinen tällä pelikaudella ja kaksi jäsentemme 
sijoittui Sulvi-golf  kisoissa Lappajärvellä  Scratch tuloksissa ensimmäiselle ja toi-
selle sijalle. Onnittelut  Niko Pitkäselle ja Ari Kinnuselle. 

Timo Toivanen
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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. 2016-2017

Kuukausi Tapahtuma Pvm Paikka

Hallituksen kokous   
keilailuilta + omatoimi kylpylä
halukkaille   
gourmet-tapahtuma 18.2 2017 Kypärämäen miehet paikalle klo 12.30
ilmoittautumiset: talouskoulu avecit paikalle klo 17.30
www.kesulvi.fi Salokatu 20 hinta 70 € / henki

Max. 50 henkilöä

Hallituksen kokous
Tiedote no 1 / 2016
Pilkki 3-ottelu TaLVI järjestää paikka ja pvm myöh.

Jyväskylän rakennusmessut 10-12.3 2017 Paviljonki
Excursiomatka 17-20.3 2017 	  Frankfurt	  /	  Saksa www.kesulvi.fi

Hallituksen kokous 28.3 2017 Alba, kabinetti klo 17.00
Kevätkokous 28.3 2017 Alba, kapinetti Kaikki mukaan klo 18.00
Kuukausitapahtuma paikka ja pvm myöh.

Hallituksen kokous Alba, kapinetti
Hallitusten haasteottelu
Tiedote no 2 / 2016
Hallituksen kokous
Kuukausitapahtuma paikka ja pvm myöh.

Kesäkuu Kesulvi Golf
Heinäkuu Kesulvi Golf

Tiedote no 3 / 2016
Kesulvi Golf
Hallituksen kokous
Teratteritapahtuma

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

Hallituksen kokous

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  www.kesulvi.fi

Hallituksen kokous

Joulukuu

Huhtikuu

Toukokuu

Elokuu

Huom

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Marraskuu

Lokakuu
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Golfarit pelasivat KeSuLVI Golfia jo neljättä kesää
Neljäs kesä kerhossamme kun pelasimme KeSuLVI golfia, tälle kesälle olimme taas 
muuttaneet hiukan sääntöjä eli pelasimme yhteensä kahdeksan kertaa, ensin kaksi 
kertaa näillä Jyvässeudun lähikentillä, Muurame Golfissa, Laukaan Peurunkagolfissa 
ja Jyväs Golfissa sekä kerran SuLVI Golfin SM-kisoissa Lappajärvellä. Viimeinen kisa 
pelattiin Muuramessa joka oli finaali.
Edellisessä tiedotteessa jo kerroin ns. alkukisojen menestyneet eli viidessä ensimmäi-
sessä kisassa oli kaikissa eri voittaja, samoin siinä tiedotteessa oli tulokset jo kolman-
nen kerran pelatusta kerho-ottelusta TaLVIa vastaan jonka voitimme Muuramessa 7 ½  
- 3 ½, TaLVI ottelu on jo sovittu jokavuotiseksi tapahtumaksi, vuorovuosin Pirkanmaalla 
ja Keski-Suomessa.
Lappajärvellä SuLVIn SM-kisoissa KeSuLVIn menestys oli erinomainen sillä meille 
tuli kaksoisvoitto scr-sarjassa, Niko Pitkänen voitti jo toisen kerran peräkkäin suomen 
mestaruuden ja Ari Kinnunen oli toinen. Meidän kerhon pelaajia oli kahdessa sarjassa 
yhteensä seitsemän, edellisten lisäksi, ei ihan yhtä hyvin pärjänneenä, olivat mukana 
Jouko Piispanen, Kari Puttonen, Antti Saari, Raimo Tuimala ja Saku Eskelinen. Kisan 
yhteydessä oli keskustelua siitä että tuloksissa olisi mainittava LVI-kerhon nimi, jolloin 
kaikki saisivat käsityksen pelaajien kotipaikoista, pelkät golf-seurat eivät kerro tätä. 
Vuosien aikana KeSuLVIn pelaajat ovat menestyneet hienosti näissä kisoissa.
Viimeisenä kuten aiemmin kerroin pidimme finaalin 12.9 Muuramessa, siinä kisassa 
oli vielä muutamalla pelaajalla mahdollisuus voittaa kokonaiskisa. Kokonaiskisa meni 
jännäksi, mutta voiton korjasi Ari Kinnunen, toinen oli Niko Pitkänen ja seuraavat sijat 
Antti Saari, Raimo Tuimala, Saku Eskelinen, Timo Toivanen, Kari Puttonen ja Paavo 
Luukkonen. Edellisten lisäksi kauden aikana peleihin on osallistuneet Markku Hytönen, 
Esko Helin, Jouko Piispanen, Seppo Kankainen ja Toivo Hytönen.
Kauden päätös ja palkintojen jako pidettiin pe 4.11 LMM tiloissa Laukaassa, jonne Sep-
po Kankainen hoiti tilat ja tarjoilut, Ahlsellin piikkin. Täällä palkittiin kesän menestyneet 
sekä saunan ja tarjoilun lisäksi suunniteltiin jo tulevaa kesää ja keskusteltiin tulevasta 
KeSuLVIn syyskokouksesta jossa kuulemma tulee esille golfiin annettavat avustukset, 
todennäköisesti tämä vajaan kahdenkymmenen jäsenen golf-joukko on kerhon aktiivi-
sinta joukkoa.
Lopuksi kiitän kaikkia kesän aikana meitä golffareita palkinnoin ja tarjoiluin tukeneita: 
esimerkiksi Ahlsell, Onninen, LVI-Dahl, Keski-Suomen Ilmastointihuolto, Lindab, IDO ja 
Teknocalor.

Raimo Tuimala
 

Lähde	  Frankfurtin	  kevääseen	  maaliskuussa!	  
	  

Kevään	  matkamme	  suuntautuu	  Frankfurtiin	  17-‐20.3.2017,	  kevään	  ollessa	  siellä	  hyvässä	  vauhdissa.	  
Ilmoittaudu	  KeSulvin	  sivujen	  kautta,	  paikkoja	  rajoitetusti.	  Nopeimmat	  pääsevät	  mukaan!	  

	  

The world’s leading trade fair 
The Bathroom Experience, Building, Energy, Air-conditioning 

Technology, Renewable Energies 
	  

	  

	  

Hintana	  vain	  700	  €/hlö	  sisältäen	  

-‐ bussin	  jkl-‐hki-‐jkl	  
-‐ bussi	  lentokenttä	  –	  hotelli	  ja	  takaisin	  

-‐ hotelli	  paikanpäällä	  
-‐ safka?	  voi	  ollakin	  

Messujen	  sivut:	  

http://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/en/aussteller/willkommen.html 

Edellisillä	  ISH	  –messuilla	  vuonna	  2015	  oli	  yli	  196	  000	  kävijää.	  Näytteilleasettajista	  
reilut	  900	  oli	  Saksasta	  ja	  yli	  1500	  muualta.	  
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Hybridismiä	  lämmityksessä:	  Yksinkertainen	  on	  kaunista…	  ja	  
tehokasta….	  ja	  toimivaa…	  ja	  edullista.	  Vai	  onko?	  
Monissa	  kohteissa	  voi	  öljykattilan	  kaveriksi	  istutettava	  ilma-‐vesilämpöpumppu	  olla	  huomattavasti	  
fiksumpi	  ja	  taloudellisempi	  vaihtoehto	  kuin	  siirtyminen	  esim.	  maalämpöön	  kokonaan.	  Erityisesti	  
jos	  öljyvehkeet	  ovat	  vielä	  järjissään,	  vaihtoehto	  kannattaa	  tutkia	  huolella.	  Maalämpö	  on	  
erinomainen,	  kyllä	  kyllä	  kyllä,	  mutta	  esim.	  sähkönsyöttö	  voi	  muodostua	  haasteeksi	  monissa	  
yhtiöissä.	  Samoin	  kustannukset.	  Ja	  investoinnille	  saatava	  korkotuotto,	  josta	  tänä	  päivänä	  puhutaan	  
mieluummin	  kuin	  takaisinmaksuajasta,	  on	  paaljon	  pienempi	  kuin	  ilma-‐vesi	  -‐investoinnissa.	  Ja	  ei	  ne	  
hyödyt	  hybrideissäkään	  oikein	  tehtyinä	  häpiä	  yhtään.	  

Hybridejä	  voi	  toteuttaa	  monella	  tavalla,	  sanan	  monessa	  merkityksessä.	  Jotkut	  uskovat	  
yksinkertaisuuteen,	  toiset	  käyttöveden	  merkityksen	  ylivertaisuuteen,	  toiset	  haluavat	  
mahdollisimman	  paljon	  ”insinörismiä”	  settiin	  mukaan,	  ja	  nippeleitä	  ja	  nappeleita.	  

Tässä	  vertailemme	  kahta	  hybridijärjestelmää,	  jossa	  olemassa	  olevan	  öljykattilan	  kaveriksi	  
asennetaan	  ilma-‐vesi	  lämpöpumppu.	  Molemmat	  ovat	  toteutettuja	  realimailman	  kohteita	  joista	  on	  
seurantadataa	  olemassa.	  Toinen	  toimittajan/kirjoittajan	  seuraamaa,	  toisesta	  on	  tehty	  julkinen	  
inssityö.	  

Yksinkertaista	  filosofiaa	  edustava	  versio:	  

-‐ lämmityksen	  paluukiertoon	  levylämmönvaihtimen	  avulla.	  Se	  on	  siinä.	  

Monimutkaisempi	  toteutus	  

-‐ tehdään	  monimutkaisempi	  ”rakennelma”	  jolla	  tavoitellaan	  enemmän	  

Tässä	  kaavio	  simppelistä	  rivitalosta,	  tehty	  ´70	  luvulla,	  patterilämmitys,	  rättipatterit	  käyttövedessä.	  
Ei	  mikään	  optimikohde	  siis,	  yksinkertainen	  hybriditoteutus	  kuitenkin.	  

	  

Kohteen	  toimitussisältö.	  
Lämmityksen	  paluussa	  vaihdin,	  
ajetaan	  aavistus	  lämpöisempänä	  
kuin	  öljyn	  käyrä.	  Pumpun	  oma	  
ohjain. 

	  

Toisessa	  casessa	  tutkittiin	  Muuratsalon	  koulun	  Hybridijärjestelmää	  (Opinnäytetyö	  Joni	  Nieminen	  
”MUURATSALON	  KOULUN	  HYBRIDIJÄRJESTELMÄN	  TOIMINTATESTAUS”	  /	  Planetcon	  Oy.	  

Kukin	  halukas	  ja	  innokas	  löytää	  netistä	  tuon	  lopputyön,	  tässä	  joitain	  poimintoja	  sieltä	  sekä	  tuohon	  
projektiin	  liittyvää	  muuta	  infoa	  joka	  julkisesti	  ollut	  saatavilla.	  

Alla	  kuva	  toteutetusta	  järjestelmästä.	  Täällä	  on	  kattilan	  kaverina	  kaksi	  ilma-‐vesi	  lämpöpumppua	  ja	  
oma	  automatiikka,	  samoin	  virtauksenjakoyksikköä	  etc.	  osana	  kokonaisuutta.	  	  

	  

Onhan	  tämä	  erilainen	  kuin	  tuo	  ensimmäinen	  malli,	  eikös	  vaan?	  

Noh,	  kuinkas	  siinä	  sitten	  kävi?	  Jos	  mennään	  suoraan	  numeroihin	  ja	  oiotaan	  enemmänkin	  mitään	  
selittelemättä,	  niin	  voidaan	  esittää	  seuraavasti.	  Esitys	  voi	  sisältää	  hienoisia	  epätarkkuuksia	  
taustalla	  öljyn	  ja	  sähkön	  hinnoissa,	  kulutuksissa,	  samoin	  yleistyksiä,	  mutta	  saanette	  kiinni	  
ajatuksesta.	  

Muuttuja	   ”Yksinkertainen”	   ”Monimutkainen”	  
Öljynkulutus	  alussa	  [l/v]	   14.500	  l	   25.000	  l	  
Säästötavoite	  [	  %	  ]	   n.	  50	  %	   37	  %	  
Investoinnin	  hinta	  [	  €	  ]	  sis.	  alv	   22	  k€	   58	  k€	  
Säästö	  vuodessa	  [€]	   n.	  6000	  €	   n.	  5900	  €	  
Takaisinmaksuaika	  [v]	   <	  4	  vuotta	   <	  10	  vuotta	  
Arvosana	   9	  +	   5	  -‐	  
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”Monimutkainen	  kohde	  on	  toteutettu	  muutamaa	  vuotta	  aiemmin	  kuin	  ”yksinkertainen”,	  mutta	  
mainittu	  filosofinen	  ero	  noissa	  systeemeissä	  silti	  on.	  Ja	  numerot	  ovat	  varsin	  tyrmäävät.	  

Halukkaat	  voivat	  jumppauttaa	  ja	  haastaa	  kirjoittajaa,	  vaikkakaan	  kovin	  provosoiva	  tämä	  ei	  ole.	  Alla	  
kuva	  Simpplistä	  kohteesta	  realimailmassa.	  

	  

	  

Yksinkertaisen	  kohteen	  hallitus	  suunnittelee	  nyt	  piharemonttia,	  kiinteät	  kulut	  ovat	  alhaalla	  ja	  
hybridi	  maksanut	  itsensä	  takaisin	  alle	  neljään	  vuoteen.	  Ei	  huono	  saavutus.	  

Kirjoittaja	  on	  alan	  yrittäjä	  ja	  ”harrastaja”,	  Sami	  Päijänen	  

	  

Lainaus	  työn	  yhteenvedosta:	  	  

”Hybridijärjestelmässä	  on	  monta	  tekijää,	  jotka	  vaikuttavat	  toisiinsa	  ja	  täten	  tekevät	  järjestelmän	  
säädöstä	  mutkikkaan.	  Väärillä	  säädöillä	  voidaan	  pilata	  toimiva	  järjestelmä	  ja	  menettää	  
investoinneilla	  tavoitellut	  hyödyt.	  Ilma-‐vesilämpöpumppujen	  omat	  energiantuottomittaukset	  
mittaavat	  järjestelmälle	  liian	  suuria	  tuottoja	  ja	  totuuden	  järjestelmän	  toiminnasta	  näkee	  vasta	  
lämmityslaskusta.”	  

Ajatus:	  	  

Jospa	  lähtökohtana	  olisikin	  yksinkertaisin	  mahdollinen	  säätö,	  ei	  tehtäisikään	  mitään	  mutkikasta?	  

Kulutus: 
Oli	  1600	  l/kk 

Nyt	  <	  500	  l/kk 
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”Monimutkainen	  kohde	  on	  toteutettu	  muutamaa	  vuotta	  aiemmin	  kuin	  ”yksinkertainen”,	  mutta	  
mainittu	  filosofinen	  ero	  noissa	  systeemeissä	  silti	  on.	  Ja	  numerot	  ovat	  varsin	  tyrmäävät.	  

Halukkaat	  voivat	  jumppauttaa	  ja	  haastaa	  kirjoittajaa,	  vaikkakaan	  kovin	  provosoiva	  tämä	  ei	  ole.	  Alla	  
kuva	  Simpplistä	  kohteesta	  realimailmassa.	  

	  

	  

Yksinkertaisen	  kohteen	  hallitus	  suunnittelee	  nyt	  piharemonttia,	  kiinteät	  kulut	  ovat	  alhaalla	  ja	  
hybridi	  maksanut	  itsensä	  takaisin	  alle	  neljään	  vuoteen.	  Ei	  huono	  saavutus.	  

Kirjoittaja	  on	  alan	  yrittäjä	  ja	  ”harrastaja”,	  Sami	  Päijänen	  

	  

Lainaus	  työn	  yhteenvedosta:	  	  

”Hybridijärjestelmässä	  on	  monta	  tekijää,	  jotka	  vaikuttavat	  toisiinsa	  ja	  täten	  tekevät	  järjestelmän	  
säädöstä	  mutkikkaan.	  Väärillä	  säädöillä	  voidaan	  pilata	  toimiva	  järjestelmä	  ja	  menettää	  
investoinneilla	  tavoitellut	  hyödyt.	  Ilma-‐vesilämpöpumppujen	  omat	  energiantuottomittaukset	  
mittaavat	  järjestelmälle	  liian	  suuria	  tuottoja	  ja	  totuuden	  järjestelmän	  toiminnasta	  näkee	  vasta	  
lämmityslaskusta.”	  

Ajatus:	  	  

Jospa	  lähtökohtana	  olisikin	  yksinkertaisin	  mahdollinen	  säätö,	  ei	  tehtäisikään	  mitään	  mutkikasta?	  

Kulutus: 
Oli	  1600	  l/kk 

Nyt	  <	  500	  l/kk 

Väiskin saunan rantaongintakilpailun  
"viralliset" tulokset 6.9.2016

1 Onkalo Pentti
2 Kinnunen Ahti   
3 Virtanen Antero
3 Linna Jukka

Leppoisan syksyisessä kelissä meitä kerääntyi Kiviniemeen kymmenkunta jäsentä, 
joista kisaamaan uskalsi vain puolet.   

Kahvit juotuamme oli aika siirtyä itse kilpailuun. Tasan tunnin päästä olivat tulokset 
selvillä. Onkalon Pentti, joka myös talvisen pilkkikisan voitti vei tuttuun tapaan myös 
rantaonginnan mestaruuden.   

Kinnusen Ahti voitti  suurimman kalan palkinnon.     

Kisan jälkeen nautimme nuotiolla makkarat ja ilta jatkui savusaunan lauteilla rupatellen 
ja virvokkeita nautiskellen.   

Toivottavasti Kiviniemessä tavataan myös ensi syksynä.   

Kiitokset palkintoja hoitaneille tahoille   

T: Ari Koskinen   
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www.vallox.com
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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

 A+++
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NIBE Energy Systems Oy      Juurakkotie 3, 01510 Vantaa      Puh. 09 274 6970
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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, energia-asiantuntija, DI 
 Sweco Talotekniikka Oy
 Vasarakatu 27 A, 40320 Jyväskylä
 puh. +358 40 716 2677
 sanna.hietaoja@sweco.fi

Koulutuspäällikkö  Perttu Peltola
 Lvi-insinööri
 Puh. +358 44 977 9877
 perttu.peltola@gmail.com   

Tiedotuspäällikkö  Sami Päijänen
 Autom.tekn. DI 
 Yrittäjä, Lämpöpalvelu Sami Päijänen Oy
 Teollisuustalo tila 8, 40900 Säynätsalo
 puh. +358 440 775 515
 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
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Muistiinpanot
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Muistiinpanot



KeSuLVI ry
PL 417
40101 JYVÄSKYLÄ


