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| Terveys | Mukavuus | Energiatehokkuus
www.kotilämpö.fi

Olemme uudistaneet Kotilämpö-koneemme. 

Lopputulos on kohtuuhintainen, helppokäyttöinen ja 
yksinkertaisesti hyvä kone, 
Enervent Kotilämpö eWind.

Vaihtamalla vanhan ilmalämmityskoneesi uuteen saat:

• raikkaamman sisäilman
• energiansäästöä 
• pienemmän sähkönkulutuksen
• pienet remonttikustannukset 
• huolettoman elämän

Enervent Kotilämpö eWind
KORVAA VANHOJA ILMALÄMMITYSLAITTEITA 

Puheenjohtajan palsta
Ensin näytti siltä, ettei sitä tänä vuonna tulekaan, nimittäin kunnon talvea. 
Pitkästä aikaa sitten saatiinkin nauttia kunnon talvesta, niin että vielä viikko 
ennen vappua alkoi taas tuntua, jottei kevät tule ollenkaan. Tulihan se sitten 
vauhdilla ja sulatti Keski-Suomen 80cm hanget reilussa viikossa olemattomiin.
Alan työpaikat, näin opetuksen parissa työskentelevän silmin taasen eivät ole 
sulaneet mihinkään. Tuntuu siltä, että kaikki valmistuvat viedään käsistä. Nyt 
näyttäisi kelpaavan myös muutkin, kun ne huippuyksilöt, mikä on ihan positii-
vinen juttu.
Yhdistys järjesti tapansa mukaan Jyväskylän Rakennusmessuilla koulutusta 
jäsenistölleen ja muille alan parissa työskenteleville. Tänä vuonna teemana 
oli uudistuvat säännökset, mikä vetikin tuvan täyteen porukkaa.
Ekskursio Espanjan Sevillaan oli myös onnistunut, kuten matkasta tehty juttu 
osoittaa. 
Kevätkokouksessa keskusteltiin yhdistyksen jäsenilleen järjestämistä tapah-
tumista ja uusia ideoita tulikin kiitettävästi ja jää sitten nähtäväksi, mitkä sitten 
tulevat tulevien vuosien tapahtumakalentereihin.  
Kevätkausi alkaa olla tapahtumien puolesta pulkassa, joten toivotan kaikille 
lämmintä ja rentouttavaa kesää.

Timo Toivanen
Puheenjohtaja

PILKKIKILPAILUT
Kolmen LVI yhdistyksen välinen pilkkikisa kisattiin Jämsänkosken Saarijärvel-
lä 17 Maaliskuuta 2018
KeSuLVI, LaLVI paikalla, mutta TaLVI loisti poissaolollaan. Ihan tuttu ilmiö  
nykyisessä yhdistyslamaantumisessa.
Joka tapauksessa meitä kokoontui kohtuullisen mukavasti porukkaa pilkki-
mään. Olosuhteet olivat mainiot aamun paukkupakkanen (-20 C) lämpeni  
kisan mittaan toistakymmentä astetta.
Upottava hanki asetti omat haasteensa liikkumiselle, mutta onneksi järvi  
(kisa-alue) oli suhteellisen pieni.
Hyvät olivat myös muut puitteet. Ilkka ja Tuija järjestivät hulppeat tarjoilut, 
kruununa maukas madekeitto. Suuret kiitokset Saarijärven majan Isännälle 
ja emännälle, kuten myös Markulle (Anttolainen) onnistuneista järjestelyistä. 
Selvisitte niin hienosti, että tilataan sama kattaus myös kolmen vuoden pääs-
tä.

Leo Tolvanen
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Auringon lämpöä ja rakennuskulttuuria 
Sevillassa

Vihdoin koitti aika kevään ja KeSuLVI:n excursiomatkan. Pitkän odotuksen ja 
pienen jännityksen saattelemana starttasi linja- auto Harjun tilausajolaiturilta 
kohti lentokenttää mukanaan 21 yhdistyksen jäsentä. Lentokentältä matka 
jatkui lentäen kohti Andalusian maakuntaa ja Sevillaa. Kovaa puheensori-
naa ja keskustelua kesti noin pari tuntia ennen ensimmäisiä linja- autosta 
kuuluneita kuorsausääniä, sillä olihan monella reissumiehellä takana pitkä 
työpäivä. Suurimmaksi puheenaiheeksi tuntui päätyvän uudistukset raken-
nusmääräyskokoelmassa, josta etenkin matkaseurueen ”suunnittelu- osasto” 
tuntui olevan hieman näreissään koska uudistuksen myötä vastuuta painot-
tuu kokonaisuudesta yhä enemmän heidän niskaansa. Osalle väestä uudis-
tukset olivat vielä vieraita, mutta olihan matkaohjelmaan merkitty myös luento 
uusista asetuksista ja kuulisimme niistä vielä lisää perillä Sevillassa. 
Sevillassa tutustuttiin paikalliseen rakennuskulttuuriin ja se poikkesi jonkin 
verran siitä, mihin Suomessa ollaan totuttu. Yksi tutustumisen kohteista, Se-
villa Tower sai alkunsa 2008 ja tarkoitus sillä oli valmistua 2015. 180m kor-
kean tornin rakennustyömaa ei selvästikään ollut kokenut Suomalaisesta ra-
kentamisesta tuttua loppukiriä, sillä kun menimme kysymään rakennukseen 
tutustumisesta, niin ainoa kerros jossa vierailijoille sallittu paikka sijaitsi oli 
”under construction”. Tuon 40 kerroksisen monumentin hulppea, soikea ulko-
muoto hämmästytti ja torni toimikin hyvänä maamerkkinä ympäri kaupunkia. 
Rakennuksen tekniseen tilaan emme päässeet valitettavasti tutustumaan, 
vaikka kerroimmekin olevamme LVI- ammattilaisia Suomesta. Meille heräsi 
epäilys että olikohan tuo tekninen tilakin vielä työmaa- vaiheessa.
Koulutusten ja luentojen lomassa kerkesimme tutustua myös Espanjalaiseen 
ruokakulttuuriin yhteisten illallisten merkeissä. Ravintoloiden kokit eivät sel-
västikään olleet varautuneet näin suuren seurueen ruokkimiseen, saimme 
kuitenkin mahamme täyteen ja ystävällistä palvelua kielimuurista huolimatta. 
Sevillan kaupunki on siisti ja viihtyisä, vaikka sieltä ei keskussairaala- hank-
keemme kokoista työmaata löytynytkään. Hotellimme oli viihtyisä, vaikka 
muutamia puutteita havaitsimme. Totesimme vessan löytyvän kysymättäkin 
respan läheisyydestä hajun perusteella, tuuletusviemäriverkostossa saattoi 
siis olla pieniä puutteita. Huhujen mukaan hotellissa oli käynyt yhtenä yönä 
murtovarkaita, yrittäen päästä huoneisiin. Yritys oli onneksi jäänyt lyhyeksi 
respan ja paikallisen poliisin nopean toiminnan ansiosta.
 Näin tuoreen yhdistyksen jäsenen näkökulmasta retki oli antoisa ja samalla 
pääsi tutustumaan kerralla isoon joukkoon uusia ystäviä.

Innokkain tervehdyksin ja mukavaa kesää kaikille!
Aleksi Peltola
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KeSuLVI Toimintasuunnitelma v. 2018

Sami Grav 13.12.2017

KeSuLVI
Toimintasuunnitelma v. 2018

Kuukausi Tapahtuma Pvm Paikka

keilailuilta ti  9.1 2018 Laajavuori Peruttu vähäisen osallistuja-

määrän takia!!

Hallituksen kokous  pe 26.1 2018  

gourmet-tapahtuma la 17.2 2018 Kypärämäen Peruttu vähäisen osallistuja-

talouskoulu määrän takia!!

Salokatu 20

Hallituksen kokous Alba, kapinetti

Tiedote no 1 / 2018

Pilkki 3-ottelu la 17.3 2018 KeSuLVI Jämsän Saarijärvi

Jyväskylän rakennusmessut 16-18.3 2018 Paviljonki

KeSuLVI:n koulutustilaisuus pe 16.3 2018 Paviljonki www.kesulvi.fi
Hallituksen kokous ti 27.3 2018 Alba, kabinetti klo 16.30

Kevätkokous ti 27.3 2018 Alba, kapinetti klo 18.00

Kuukausitapahtuma to 12.4 2018 Lindab Kankitie 3 Kahvinmaistelu 

Hallituksen kokous Alba, kapinetti

Hallitusten haasteottelu pe-la 18-19.5 Jyväskylä

Tiedote no 2 / 2018

Hallituksen kokous

Excursiomatka 4-7.5 2018 Espania Sevilla Ilmoittautuminen 6.1 2018

menessä Samille 0400646651

Kuukausitapahtuma paikka ja pvm myöh.

Hallituksen kokous

Kesäkuu

Heinäkuu

Tiedote no 3 / 2018

Hallituksen kokous

Kuukausitapahtuma Pe 3.8 2018 Päijännelaiva Kesä risteily /www.kesulvi.fi

Syyskuu

Väiskin sauna ja onkikilpailut Kiviniemen sauna Onkiminen klo 17, sauna 18

Hallituksen kokous Alba, kabinetti

Hallituksen kokous Alba, kabinetti

Tiedote no 4 / 2018

Teatteri paikka ja pvm myöh.

Hallituksen kokous 27.11 2018 Alba, kabinetti klo 16.30

Syyskokous 27.11 2018 Alba, kabinetti klo 18.00

Pikkujoulut 5.12 2018 Juhlatalo Majakoski Kulj. Tilausajolait. klo 17.30

Kankaanpäänranta 5  www.kesulvi.fi
Hallituksen kokous

Joulukuu

Huhtikuu

Toukokuu

Elokuu

Huom

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Marraskuu

Lokakuu
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Koulutustoimintaa ja vuorovaikutusta

KeSuLVI:n koulutustoimikunta yhdessä SuLVI:n koulutustoimen kanssa 
järjesti vuoden 2018 rakennusmessuilla jo perinteeksi muodostuneen 
koulutuspäivän. Tänä vuonna koulutuksen aihe oli kuitenkin sen verran 
ajankohtainen, että koulutus järjestettiin aiemmasta poiketen koko päi-
vän kestoisena tapahtumana. Aiheena koulutuksessa olivat 1.Tammi-
kuuta 2018 voimaan tulleet uudet asetukset, jotka korvasivat rakennus-
määräyskokoelman osat: D1 Vesi- ja viemärilaitteistot, D2 sisäilmasto ja 
ilmanvaihto ,sekä D3 energiatehokkuusasetus. Uusien asetusten kohdalla 
voidaan puhua merkittävästä asiasta koskien koko LVI- toimialaa ja pel-
kästään asetuksiin liittyvä termistö on herättänyt paljon kysymysmerkke-
jä alalla toimivien keskuudessa. Uusiin asetuksiin tutustuneet ovat saatta-
neetkin havaita, että verrattuna aiempaan, rakennusmääräyskokoelman 
aikakauteen on uusissa asetuksissa melko paljon tulkinnanvaraa ja ra-
kennusmääräyskokoelmasta tutut ohjeet, kuinka haluttuun lopputulok-
seen päästään loistavat poissaolollaan. Onneksi tukimateriaaliksi uusiin 
asetuksiin on talotekniikkateollisuuden toimesta laadittu oppaita, joiden 
sisältöä käytiin myös koulutuksessa läpi. Lisäksi koulutuksessa oli Jyväs-
kylän kaupungin LVI- Insinööri Erkki Kemiläinen kertomassa kaupungin 
rakennusvalvonnan näkökulman nyt julkaistuihin, uusiin asetuksiin. 
SuLVI:n koulutuspäällikköpäivillä on jo useampana vuonna käyty keskus-
telua koko koulutustoimialan tulevaisuudesta järjestötoiminnassa. Tämä 
koulutus kuitenkin vahvisti ainakin allekirjoittaneen näkemystä tämän 
kaltaisten, järjestöjen ja yhdistysten järjestämien koulutusten tarpeelli-
suudesta. Tämäkään koulutus ei ollut pelkkä kalvosulkeinen uusista ase-
tuksista, vaan läpi koko koulutuksen käytiin hyvää ja vuorovaikutteista 
keskustelua osallistujien, luennoitsijoiden ja rakennusvalvonnan kesken 
ja tätä myöten osallistujat saivat vastauksia mieltä askarruttaneisiin ky-
symyksiin.

 

Uudet asetukset kiinnostivat KeSuLVIn jäseniä, ilmoittautuneita oli yhteensä noin 70 
henkilöä. Luennoitsijoina olivat Jarmo Mäenpää, Jorma Railio ja Mika Vuolle. 
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Antero Grav In Memoriam 

Hyvä ystävämme Antero oli yksi kaikkein aktiivisempia yhdistysak-
tiiveja. Sääntömääräinen kokous, kevät tai syksy, niin hän oli aina 

paikalla. KeSuLVI:n hallitustyöskentelyyn Antsa antoi oman panoksen-
sa yhdeksänkymmentäluvulla. 
Hänen osallistumisprosenttinsa kaikkiin yhdistyksemme tapahtumiin oli 
todella kova. Antero osallistui yksin tai yhdessä Paulan kanssa silloin kun 
oli Avec-tapahtuma kyseessä. Antsa ei pelkästään katsellut ja kuunnellut. 
Hän otti kantaa ja osallistui, omaan rauhalliseen herrasmiestyyliinsä.
Työuransa Antero teki LVI-automaation parissa, pääosan siitä toimi 
yrittäjänä. Hän oli alallaan arvostettu osaaja ja luonnollisesti myös yrit-
täjäjärjestöaktiivi. Kaikki me Antsan paremmin tuntevat tiedämme että 
hän oli viimeisen päälle perheihminen, muisti aina mainita ylpeydellä 
lastensa kuulumisia. Hieno mies on poissa. 

Anteron muistoa kunnioittaen, koko yhdistysväen puolesta Leo Tolvanen.

KeSulvi:n Hallitus 2018
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

Varapuheenjohtaja Leo Tolvanen
 Aluejohtaja, LVI-Insinööri (YAMK)
 Bravida Finland Oy, Keski- ja Itä-Suomi
 Mäntyniementie 20, 40520 JYVÄSKYLÄ
 puh. +358 400 641 177
 leo.tolvanen@bravida.fi 

Koulutuspäällikkö Perttu Peltola
 LVI-Insinööri
 puh. +358 44 977 9877
 perttu.peltola@gmail.com

Tiedotuspäällikkö Pekka Vesterinen
 Opettaja, Talotekniikka
 Jyväskylän ammattiopisto
 PL 472, 40101 JYVÄSKYLÄ 
 +358 50 400 8129
 pekka.vesterinen@diskos.fi

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

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



KeSuLVI ry
PL 417
40101 JYVÄSKYLÄ

Bauer Watertechnology Oy
Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa

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

järkisyytä valita
Bauer-vedenkäsittelylaite

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

 

TUTKITTU

Tie
teellisesti

todistet
tu
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KITA Kiinteistö ja Talotekniikka 3/2017
”Yhtään huoltokäyntiä ei menneenä talvena 
ollut, näin huoltokustannuksiakin on saatu 

alemmas.”

Korjausrakentaminen-liite 23.03.2017
”Suunnitelmaamme kuuluu, että 

asentaisimme Bauerin laitteet jatkossa 
kaikkiin uusiin asuinkohteisiimme.”

Suomen Kiinteistölehti 7/2016
“Taloyhtiö on säästänyt lämmityskuluissa 

sievoisen summan vuosien aikana”

Calcus Kiinteistöratkaisut 22.4.2016
”Vedenkäsittelylaitteisto pysäytti syöpymisen, 
kolme vuotta asentamisen jälkeen vuodot ovat 
loppuneet ja putkille on saatu lisää käyttöikää”

Lisää asiakkaidemme kokemuksia 
löydät sivuiltamme

www.bauer-wt.com

Olemme mukana Jyväskylän Rakennusmessuilla
16.-18.3.2018.

Tervetuloa käymään osastollamme B-559 ! 


