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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 

PÄÄKIRJOITUS

LVI- alan murros on hyvässä vauhdissa. Kun tulin 70-luvulla alalle, oli LVI-
ala vasta muotoutumassa. Hyvin syviin monttuihin oli asemoitunut putkiala 
ja IV-ala. Automaatio teki vasta tuloaan, mutta jo silloin oli selvää, että se 

nivoutui LVI-sektorin alle. Tietotekniikkaa vasta harjoiteltiin ohjelmointitasolla. 
Minun opiskeluaikaan siirryttiin laskutikuista taskulaskimiin.
Kun itse 2000-luvulla katselin uutta kotia LVI-suoran putkiurakointiyritykselle, 
oli minulle selvää että tulevaisuus on kokonaistalotekniikassa. Tämän mukaan 
myös tein silloin ratkaisun myydessäni liiketoiminnat. Siltä se vaikutti myös pit-
kään 2010-luvulla. Nyt kun vuosikymmen on vaihtumassa, pitää todeta että olin 
vain osittain oikeassa.
LVI-tekniikka on osin menossa edelleenkin –suurten yritysten osalta visioimaa-
ni suuntaan. Sen sijaan pienet toimijat ovat pirstaloitumassa entistä enemmän. 
Ennen niin parjattu sivu-urakointi on muuttunut paljolti alaurakoinniksi. Myös 
suuremmat yritykset joutuvat markkinatilanteen niin vaatiessa nöyrtymään aliu-
rakoitsijan rooliin. En olisi joskus 80-, 90-luvulla uskonut että tulee vielä kova 
ikävä sivu-urakointimallia.
Alaurakoinnissa LVI-urakoitsijat ovat ajautuneet rakennusliikkeiden ja konsult-
tien alla paarialuokkaan. Ainoa ratkaiseva asia on hinta. Tee siinä sitten laatua. 
Isossa kuvassa tämä on ollut nähtävissä viimeisen kahden vuoden aikana. Ra-
kentamisessa on ollut kova vauhti päällä. Rakennettu on valtavasti. Ammatti-
taitoisesta työvoimasta on ollut huutava pula niin asentajien kuin toimihenkilöi-
denkin osalta. Käsittämätöntä on ollut se, ettei se ole mitenkään näkynyt alan 
urakointiyritysten tuloksissa. Tosin näyttävät nuo konttaavan rakennusliikkeet-
kin.
Rakentamisen tuleva taantuma ei hyvää lupaa alamme urakointiyrityksille. Tie-
dän että edellä mainittu on huomattu yrityksissä ja siihen on yritetty varautua 
kuka mitenkin. Silti hirvittää tuleva. Täytyy vaan toivoa että uusi hallituksemme 
tukee terveitä yrityksiämme positiivisilla veroratkaisuilla. Esimerkiksi niin että 
oman pääoman sitomista yritykseen kannustetaan jatkossakin. Edellisestä an-
nan pisteet Lipposen ja Vanhasen hallituksille. Muut yritystuet, lukuun ottamat-
ta tuotekehityksen tukemista, pitäisi sinänsä lopettaa.
Samaan tahtiin kun kenttä muuttuu, pitää myös meidän sidosryhmien miettiä 
omaa suuntaa. Keskustelimme keväällä puheenjohtajapäivillä aiheesta. Pu-
heenvuoroja käytettiin LVI-nimen säilyttämisen puolesta, vähintään yhtä paljon 
ehdotettiin siirtymistä talotekniikka-nimen alle. Mielestäni LVI-nimi ei ole kos-
kaan saavuttanut suuren yleisön tietoisuutta. Putkiasentajat ja ilmastointiasen-
tajat tunnistetaan kyllä.
SuLVI:n konttorilla tuulee. Toiminnanjohtaja Tiina Strandin työsopimus on pu-
rettu ja uusi henkilö on haussa. Tiina hoiti hommansa kenttään päin tosi hyvin 
(toimiston tärkein tehtävä). Ilmeisesti kyse oli toimiston sisäisestä kemiasta ja 

sen toimimattomuudesta. Siihen en ota sen enempää kantaa. Olen toivottanut 
Tiinalle oikein hyvää jatkoa ja kiitänyt hänen panoksestaan meidän kaikkien 
puolesta.
Alkuvuosi on mennyt KeSuLVI:n tapahtumien osalta hyvin. Ainoa peruutus tuli 
risteilyn osalta, meitä lähtijöitä olisi ollut vain 14. Toki risteilyn olisimme voineet 
silläkin porukalla tehdä, mutta hallitus päätti yksimielisesti että hinta/ henkilö 
tulee liian kalliiksi. Ajankohtakin oli kyllä haastava (heinäkuu).
Jatkossa meidänkin on pakko uusiutua ja etsiä uusia toimintatapoja. Vinkkejä 
ei jäsenistöltä juurikaan ole kuulunut. Mielellään otetaan niitä vastaan. Tämän 
kirjoituksen julkaisun aikaan on Väiskin saunalla saunottu ja toivottavasti idea-
pankki täynnä. Kaikille hyvää loppuvuotta!  

                    puheenjohtaja Leo Tolvanen
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Kiviniemen saunalla tapahtui 3.9.2019. 

Meitä kokoontui kahdeksantoista yhdistysaktiivia hienona alkusyksyn 
iltana. Aloitimme perinteisellä rantaongintakilpailulla. Vanha konkari jyl-
läsi, emmekä me muutkaan ihan junioreita olleet.

Kaikkien kaloja saaneiden tulokset:
Pentti  Onkalo  11 kalaa
Leo Tolvanen  9 (olivat kyllä isompia kuin Penalla)
Markku Hytönen  7
Tuomas Veijalainen ja Kari Puttonen, molemmat 6
Ahti Kinnunen  3
Jukka Linna   2
Sami Grav  1

Kuten aina ennenkin, paisteltiin makkaroita, saunottiin savulla ja ilman. 
Rohkeimmat uiskentelivat, järviveden lämpötila 19, ei huono näin syys-
kesällä. Juttu luisti ja muisteltiin menneitä, myös tulevaisuutta suunnitel-
tiin hyvässä hengessä. Heiteltiin esimerkiksi tarvitaanko ilmoittautumis-
ta tulevaisuudessa saunailtaa varten. Vahva enemmistö, minä mukaan 
lukien oli sitä mieltä, että ei tarvita. Pyydettiin Eki Kaihlasta varaamaan 
ensi vuoden sauna jo valmiiksi, itse asiassa ehdotin, että varaisi kolme 
seuraavaa vuotta valmiiksi. Voi olla että se ei onnistu, mutta Eki yrittää. 
Todettiin, että tämä perinteinen ajankohta syyskuun ensimmäinen tiistai 
on todella hyvä ajankohta. Ei vielä pimeää illalla. Lämpötila on yleensä 
kohtuullinen. Lomat ohi. Metsästyskausi ei vielä paina täysin päälle.  
”Väiskin- sauna” oli jälleen kerran onnistunut ja mukava tapahtuma. 
Väittäisin että se on myös varsin kustannustehokas tapa harrastaa yh-
distystoimintaa.

Leo Tolvanen  (lupasin tämän kirjoittaa jos kohtuudella pärjään kisassa)
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KeSuLVI:n Keskiviikko 

30.10.2019 tapahtuu klo 17.00 – 20.30 

osoitteessa: Yliopistonkatu 11, 40100 Jyväskylä 

 

Tee se itse makkarat Marttojen opastamana 

Mukaan mahtuu 16 ensimmäiseksi ilmoittautunutta (KeSuLVI:n jäsenille) 

Jos haluat osata itse tehdä herkullisia makkaroita ja haluat tietää mitä 

makkarasi sisältää, niin ilmoita itsesi mukaan www.kesulvi.fi  

Ilmoita samalla mahdolliset ruoka-aineallergiat 

 

Tämä Marttojen kurssi on ihan ”must” makkaran ystäville… pidä siis 

kiirettä ja varaa oma paikkasi ennen kuin on myöhäistä… 

 Hinta kurssille: 15 eur./hlö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perinteiset KeSuLVI:n pikkujoulut 

5.12.2019 klo 18.00 alkaen 

Tupaswillassa, Ränssintie 5, 41370 Kuusa 

 

5.12.2019 klo 17.00 lähtö Harjun tilausajolaiturista kohti Laukaan 

sydänmailla sijaitsevaa Tupaswillaa, jossa meitä odottaa herkullinen 

jouluateria noutopöydästä ja hauskaa ohjelmaa. 

Koska hauskankin pitää joskus loppua, linja-auton keula lähtee takaisin 

kohti Jyväskylää klo 23.50  

Ilmoittautumiset www.kesulvi.fi  

Pikkujoulut ovat avec, hinta herkuille ja hauskalle: 40 eur./hlö. 

 

 

 

 

 

 

 

Toukokuun 14 teimme yli 30 yhdistysaktiivin 
kanssa mielenkiintoisen yritysvierailun 

Äänekosken valtavaan Biotuotetehtaaseen.

Uusissa esittelytiloissa meille pidettiin perusteellinen esittely teh-
taan toiminnasta. Henkilökohtaisesti pääsimme simulaattorin avul-
la tutustumaan koko tuotantoprosessiin. Bussilla teimme ulkoalue-

kierroksen. Todella isosta laitoksesta on kyse.
Seuraava referoitu Metsä Fibren kotisivuilta:
”Kyseessä on maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas. 
Se tuottaa korkealaatuisen havu- ja koivusellun ohella monipuolisesti 
myös muita erilaisia biotuotteita, kuten mäntyöljyä, tärpättiä, bioenergi-
aa, tuotekaasua jarikkihappoa. Mahdollisia uusia, tuotannon sivuvirroista 
saatavia jalosteita ovat tekstiilikuidut ja ligniinijalosteet. Tehdas on suun-
niteltu alusta lähtien niin, että se mahdollistaa monipuolisen tuotevalikoi-
man, ja erilaisia biotuotteita valmistava ainutlaatuinen yritysten muodos-
tama biotalouden ekosysteemi laajenee entisestään.
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Biotuotetehtaan selluntuotannon kapasiteetti on 1,3 
miljoonaa tonnia vuodessa. Biotuotetehdas käynnis-
tettiin suunnitelman mukaisesti aikataulussa ja budje-
tissa 15.8.2017 kello 6 aamulla. Täyden tuotantokapa-
siteetin tehdas saavutti suunnitellusti elokuussa 2018.
Tehdas rakennettiin Äänekosken aiemman selluteh-
taan alueelle ja osittain sen paikalle olemassa olevan 
metsäteollisuuden yhteyteen. Aiempi, vuonna 1985 
käynnistetty sellutehdas ajettiin alas ennen uuden bio-
tuotetehtaan käynnistämistä. Vanhan tehtaan purku-
toimet valmistuivat maaliskuussa 2019.
Työllistävä vaikutus koko arvoketjussa Suomessa on yli 
2 500 työpaikkaa, joista uusia on noin 1 500.
Biotuotetehdas tuottaa sähköä 2,4 kertaa enemmän 
kuin itse tarvitsee. Tehdas tuottaa sähköä 1,8 terawat-
tituntia vuodessa, mikä vastaa 2,5 prosenttia Suomen 
koko sähköntuotannosta.
Tehdas käyttää vuodessa 6,5 miljoonaa kuutiometriä 
puuta, josta valtaosa tulee Suomesta.”

Mitäs tähän voi muuta lisätä, kuin että toivottavasti 
puuta riittää vastuullisesti keräten, eikä prosessissa 
kuormiteta luontoa päästöjen muodossa liikaa. Hen-
kilökohtaisesti tuntuu kuitenkin kahden samanlaisen 
lisärakentaminen Suomeen mahdottomalle. Olisi mie-
lestäni myös hienoa, että sellu jalostettaisiin Suomessa 
loppuun asti. Historiassa raaka-aineen tuottajayhteis-
kunnille on yleensä käynyt heikosti.

Leo Tolvanen
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KeSuLVI:n opintomatka Zagrebiin, 
Kroatiaan 12.-15.4.2019

Yhdistyksen opinto- ja messumatkakohteeksi oli tälle kevääl-
le valikoitunut Kroatian pääkaupunki, Zagreb. Alun perin 
ajatuksena oli tutustua kaupungissa järjestettäviin INTERK-

LIMA-messuihin, mutta messujärjestäjä olikin kaikessa viisaudes-
saan, ja KeSuLVI:a informoimatta siirtänyt messuja viikolla alun 
perin ilmoitetusta eteenpäin. Ei siinä muuten mitään, mutta kun 
lennot ja hotellit oli jo varattu, ja joita ei enää voinut muuttaa, niin 
osallistuminen messuille jäi tällä kertaa toteutumatta.
Siinä ei vielä ollut kaikki, mitä herra Murphy oli tälle reissulle 
suunnitellut – matkan lähtöaikakin hieman aikaistui: klo 5:stä 
klo 2:een perjantaiaamuna. No, ammuvirkuille tai baarriveikoille 
lähtöajankohdan muutos toki sopi hyvinkin, mutta muut lähtijät 
kömpivät bussiin hieman raukeampina! Syy lähtöajan muutokseen 
taas löytyi matkatoimistosta, joka havaitsi, että koneen vaihtoaika 
Amsterdamissa olisi myöhemmällä lähtöajalla jäänyt liian lyhyeksi.

Mutta yhtä kaikki, matkaan päästiin ja bussimatkan jälkeen 
Helsinki-Vantaalta starttasi lentoon rempseä ja energinen suerue. 
Päästiin hyvin ajoissa Amsterdamiin, ja osoittautui sittemmin, että 
vaihtoaika siellä taisi olla hieman liiankin pitkä... mutta ei siitä sen 
enempää.

Lopulta kuitenkin saavuimme sateiseen Zagrebiin, ja ensimmäinen 
nähtävyys oli paikallinen uudehko lentokenttä lokkia muistuttavine 
silhuetteineen. Fiksuimmat tunsivat olonsa heti kotoisaksi 
lentokentän kuppilassa, kuten kuvasta näkyy. 

Lentokentältä matka jatkui hotellille ja sieltä nälkäinen joukko 
suuntasi pitkän matkan jälkeen hyvän kroatialaisen ruuan äärelle 
panimoravintolaan. Ruoka todella oli maittavaan ja sitä oli riittävästi. 
Paikallinen ohrapirtelökin maistui ja rahaministerinkin nähtiin jopa 
laskevan jotain muutakin kuin rahoja!

Hyvin nukutun yön jälkeen olikin sitten aika siirtyä töiden pariin. 
Päivän ohjelmassa oli luentoja
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Lauantai-iltana oli vapaata tutustumista kaupunkiin ja sen 
vilkkaaseen elämään. Moni löysi keskustaan ja sen kävelykadulle, 
jonka varrella oli lukuisia kuppiloita ja ruokapaikkoja.

Sunnuntaina ohjelmassa oli tutustuminen Zagrebin tekniikan 
museoon, joka tarjosi varsin hyvän kuvauksen Kroatian tekniikan 
historiasta. Museossa pääsi tutustumaan muun muassa 
viinin valmistuksessa käytettyihin laitteisiin, palontorjuntaan, 
lentotekniikkaan, raideliikenteeseen, ajoneuvoihin, 
energiatekniikkaan ja avaruustekniikkaan. 

Museossa kerrottiin myös laajasti kroatialaisen fyysikon, keksijän 
ja sähköinsinöörin Nikola Teslan (1856 - 1943) elämästä ja töistä. 
Hänellä myönnettiin mm. Yli 280 patenttia eri maissa, joista 112 
USAssa. Eräs sähköautovalmistaja on myös ominut nimensä Nikola 
Teslalta.
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Kuvissa Pelton -turbiini, joka on tehokas vesivoimalla tuotetun 
sähköenergian tuotannossa. Varsinkin suurten putouskorkeuden 
omaavien vesivoimaloiden yhteydessä osoittautunut tehokkaaksi 
ja on laajalti käytössä mm. Sveitsissä. Pelton-turbiinilla saadaan 
pienehköllä virtaamalla, mutta suurehkolla painella tuotettua 
sähköä korkealla hyötysuhteella.

Maanantaina oli sitten kotiinlähdön aika, ja lentokentältä sai tehtyä 
hyviä ja suht edullisia ostoksia kotiinviemisiksi. Taxfreessa oli 
myytävänä paljon mm. erilaisia tryffelistä tehtyjä tuotteitta, kuten 
tryffelisuklaata. Perillä Jyväskylässä olimme puolen yön jälkeen 
tiistain puolella.
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KeSuLVI Toimintasuunnitelma v. 2019

Sami Grav 13.12.2017

KeSuLVI
Toimintasuunnitelma v. 2019

Kuukausi Tapahtuma Pvm Paikka

Hallituksen kokous  
Teatteri La 16.2 2019 Tampere

Hallituksen kokous Alba, kabinetti
Tiedote no 1 / 2019
Pilkki 3-ottelu 9.3 2019 LaLVI Lahti, Vesijärvi klo 8.30

Jyväskylän rakennusmessut 8-10.3 2019 Paviljonki
KeSuLVI:n koulutustilaisuus 8.3 2019 Paviljonki www.kesulvi.fi
Hallituksen kokous Ti 19.3 2019 Alba, kabinetti klo 11.30
Kevätkokous Ti 26.3 2019 Alba, kabinetti klo 18.00
Kuukausitapahtuma

Hallituksen kokous Alba, kabinetti
Exkursio 12-15.4 2019 Kroatia, Zagreb Messut
Hallitusten haasteottelu 19.5 2019 KuLVI Siilinjärvi klo 11.00

Hallituksen kokous
Kuukausitapahtuma 14.5 2019 Äkoski Biotuotetehdas KLO 12.00-17.00 max. 30 hlö
Hallituksen kokous

Kesäkuu

Heinäkuu Sisävesiristeily 26.7 19 Peruttu vähäisen osallistuja
määrän vuoksi

Hallituksen kokous 15.8 19 Alba klo 18.00
Kuukausitapahtuma

Syyskuu

Väiskin sauna ja onkikilpailut Ti 3.9 2019 Kiviniemen sauna Onkiminen klo 17, sauna 18
Tiedote 2 / 2019

Hallituksen kokous Alba, kabinetti

Hallituksen kokous Alba, kabinetti

Tiedote no 4 / 2019

Hallituksen kokous 26.11 2019 Alba, kabinetti klo 17.00
Syyskokous 26.11 2019 Alba, kabinetti klo 18.00

Pikkujoulut 5.12 2019 Tupaswilla lähtö klo 17.00 Harjulta
hinta 40 / hlö

Hallituksen kokous

Joulukuu

Huhtikuu

Toukokuu

Elokuu

Huom

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Marraskuu

Lokakuu

OLEMME MUKANA

10.–12.10.
Messukeskus Helsinki

Rakennus- ja 
talotekniikkamessut

Tervetuloa tutustumaan
palveluihimme osastolle 7d119
tai tule pistäytymään
myyntikonttorillamme
Ylistönmäellä! 

 Ylistönmäentie 2,  40500Jyväskylä
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KeSulvi:n Hallitus 2019
Puheenjohtaja  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 

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 

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
   
   

Keski-Suomen LVI-yhdistys ry:n 
sääntömääräinen syyskokous tiistaina 26.11.2019 

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 2020

 11. Yhdistyksen jäsenmaksusta päättäminen

 12. Esitys talousarvioksi vuodelle 2020

 13. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle 

 14. SuLVIn asiat

 15. Hallituksen tiedotuksia ja jäsenten kysymyksiä

 16. Muut asiat

 17. Kokouksen päättäminen
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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

5
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 ! 


