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uluva vuosi 2016 on Satakunnan LVI-yhdistyksen eli SataLVIn 50. toimintavuosi. Yhdistys – tai paremminkin LVY-Satakunnan kerho – perustettiin 13.5.1966. Kerho muuttui LVI-yhdistykseksi kuten maassamme muutkin kerhot toiminnan kehittyessä.
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Satakuntalainen LVI-yhdistysmalli oli alusta asti erilainen. Sen toimintavoima perustui
kahden voimakkaan keskuksen, Porin ja Rauman yhteistyöhön. Tästä voimasta on vuosien kuluessa saatu lukea erilaisissa yhteyksissä enemmän ja vähemmän. Sangen useasti asia mainitaan ”Lukko” ja ”Ässät” sanojen yhteydessä, eikä LVI-yhdistystoimintakaan
tästä ”voimasta” ole ulkopuolelle jäänyt.

Yhdistyksemme 15-vuotisjuhlien yhteydessä pidettiin myös SuLVIn syyskokous
20.11.1981. Läsnäolijoita oli 99. Iltajuhlan tapahtumapaikkana oli hotelli Satakunta Porin keskustassa samaisena perjantai-iltana.
Tälle vuodelle olemme anoneet – ja meille on myönnetty – SuLVIn liittokokouksen
järjestäminen. Ajattelimme kokousjärjestelyä vähän niin kuin kunniatehtäväksi juhlavuotemme kruunuksi. Kuten 35 vuotta sitten, on nytkin kokous- ja juhlatilaisuuttamme
tarkoitus viettää perjantaipäivänä.
25.11.2016 on liittokokouksen ja SataLVIn 50-vuotisjuhlatilaisuuden tapahtumapäivä, joka nyt hyvissä ajoin kalentereihin ympäri Suomen maata merkittäköön. Aika ajoin on keskusteltu liittokokouksen aikataulutuksesta
perjantain ja lauantain välillä. Puheenjohtajapäivillä helmikuussa selvä enemmistö kannatti perjantaita kokouspäiväksi lauantaiaamupäivän tilalle.
Toivotamme kaikki tervetulleiksi marraskuussa Poriin, tarkemmin sanottuna Yyterin Kylpylähotelliin. Tarjoamme teille satalvilaisen vaihtoehdon ja sen mukana jotakin perinteistä vuosien varrelta. Viralliset kutsut saapuvat
myöhemmin, mutta huomioikaa jo nyt SuLVIn liittokokous ja ”SataLVI 50 vuotta” -iltajuhla.
Kesää odotellen…
Esa Malm Porist`
Puheenjohtaja
Satakunnan LVI-yhdistys ry.

SuLVIn yhteistoimintajäsenet 2016
VILPE / SK FASTENING
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Jousenpuiston parkkihalliin tutustuttiin espoolaisvoimin
Espoon LVI-yhdistyksellä on ollut tapana järjestää jäsenten säännölliset tapaamiset työmaakäyntien muodossa. Jäsenet ovat pitäneet järjestelyä kiinnostavana ja samalla tapaamisten sisältö on muovautunut kuin itsestään. Sopiva jatkokeskustelun paikkakin on yleensä löytynyt läheltä.
Viime aikoina ELVIn työmaavierailut ovat suuntautuneet usein maan alle. Tästä ovat pitäneet huolen länsimetron ja kehäradan asemien työmaat.
Alaspäin menoa voisi pitää helppona ratkaisuna, mutta rakentamisen näkökulmasta se ei sitä ole. Kohteista onkin löytynyt paljon mielenkiintoista ihmeteltävää ja uusia oivalluksia. Taloteknisten järjestelmien osuus on näiden kohteiden rakentamisessa merkittävä. LVI-järjestelmiin liittyvät laatuvaatimukset ovat korkeita ja järjestelmien on ihan
oikeasti toimittava suunnitellulla tavalla.
Viimeisin tutustumiskäynti tehtiin 5.4.2016 Jousenpuiston pysäköintihalliin. Kohde on melko
mittava jopa pääkaupunkiseudun mittakaavassa. Pysäköintihalliin tulee yhteensä viisi kerrosta, joista kolme alinta ovat lämmitettäviä ja kaksi ylintä tulevat olemaan kylmiä. Alimmat kolme kerrosta
tulevat maanpinnan alapuolelle. Yhteensä halliin tulee 800 autopaikkaa. Pysäköintihalli rakennetaan
suoraan metroaseman päälle. Laiturihallin katto muodostaa samalla pysäköintihallin alimman kerroksen lattian. Suunnittelutyön aikana onkin tehty paljon yhteystyötä metron rakennustyöstä vastaavien tahojen kanssa, sillä tekniikka risteää keskenään.
Pysäköintihallista tulee suora hissiyhteys metron laituritasolle. Pysäköintihallin päälle rakennetaan seuraavassa vaiheessa kahdeksankerroksinen asuinkerrostalo. Pysäköintihalli tulee toimimaan
Econet -konehuone
liityntäpysäköintinä metroon sekä asuinkerrostalon asukaspysäköintinä.

Kiinnostavia ja rohkeita ratkaisuja
Kohteessa käytetyistä ratkaisuista kiinnostavin oli suuntapainepuhallus, jolla tullaan järjestämään
parkkihalliosuuden kaikkien viiden kerroksen normaali ilmanvaihto sekä savunpoisto. Tästä huolehtivat parkkihallin kattoon asennettavat suuntapainepuhaltimet, joiden avulla hallia ”tuuletetaan”.
Ratkaisu tuo merkittäviä säästöjä kanavointikustannuksissa ja toisaalta myös tehostaa tilankäyttöä
kanavien jäädessä pois hallin katosta. Ratkaisu ei ollut itsestään selvä rakennusvalvonnan mielestä,
mutta lupa on saatu ja järjestelmän toimintaan uskotaan vakaasti. Puhaltimista tehdään ennen luovutusta paikan päällä kylmäsavukokeet.
Toinen kiinnostava ratkaisu oli Econet, jota käytetään parkkihallin lämpimien osien ilmanvaihtokoneena. Se ei ole itsestään selvä valinta tämän kokoisissa kohteissa. Tilaaja kuitenkin vakuuttui ratkaisun järkevyydestä, koska sen lämpöhyötysuhde on erinomainen se mahdollistaa minkä tahansa
matalalämpöenergiaratkaisun hyödyntämisen. Asennustyöt toteutetaan mallintamista hyödyntäen.
Tästä saadut kokemukset ovat olleet positiivisia myös urakoitsijan mielestä.

Teksti: Juha-Ville Mäkinen
Kuvat: Joni Hartikainen

SPR hälytysventtiilit

TuLVIn kevätretki Tallinnaan ja
neuvostotunnelmiin
TuLVI järjesti jo perinteeksi muodostuneen kevätretken aurinkoiseen Tallinnaan. Tällä kertaa
ei suunnattu alan messuille, vaan keskityttiin
nauttimaan kulttuurista. Bussi starttasi Turun
keskustasta perjantai-iltapäivällä ja matka Helsinkiin hyödynnettiin TuLVIn asioista keskustellen. Tallinnaan saavuttuamme lunastimme huoneet Tallink Conference Spa -hotellista ja kokoonnuimme vielä porukalla iltapalalle Scotland
Yard -ravintolaan.
Lauantaiaamu lähti käyntiin hotelliaamiaisella, josta porukka hajaantui ostoksille, hoitoihin, kuntoilemaan ja kylpylään. Yhteinen ohjelma jatkui puolen päivän jälkeen, kun porukalla suuntasimme D-terminaalia vastapäätä sijaitsevaan Lootsi Keskukseen. Siellä meitä odotti
virolais-suomalaisen äidin ja tyttären pitämä
KGB teatteri-kahvila-museo. ”Toverit kapitalistit!” huudahtivat tervetuliaisiksi miliisitär Larissa sekä sairaanhoitaja Vassilissa. Jokaisen löydettyä istumapaikka, alkoi parin tunnin huumoritykitys Neuvostoliiton ihanuudesta. Esityksen
ohessa saimme nauttia aidoista neukkuherkuis-

ta. Aktiivisimmat pääsivät osalliseksi ohjelmaan
ja mm. SuLVIn puheenjohtaja Petteri Lausmäki
värvättiin KGB:n salaiseksi agentiksi. Koko porukka nauroi kippurassa läpi show’n.
Lauantai-iltapäivään mahtui vapaata ohjelmaa ennen illan yhteistä illallista ravintola Argentiinassa. Ravintolavalinta oli myös hyvin onnistunut ja ruoka maistui – juomasta puhumattakaan. Iloinen porukka jatkoi iltaa vielä hotellin sikaribaarissa. Päivällä opittu ”krapulaa edeltävänä päivänä vältettävä alkoholin liikakäyttöä” saattoi osalta porukasta jo iltaan mennessä
unohtua.
Reissu oli kaikin puolin onnistunut, koska paluu matkalla jo suunniteltiin seuraavan vuoden
kevätretkeä.
Esitys oli hulvaton ja lisätietoja löytyy
www.miliisi.eu

Tuore KGB:n salainen agentti Petteri

Katri Antila

Esityksen aikana nautitut herkut
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LVI-viestin tarina
Hyvin monilla yhdistyksillä on perinteisiä aktiviteetteja. Toisten elinkaari on vain muutamia
vuosia, mutta toiset jäävät elämään vuosikymmeniksikin. Riippuu siitä kuinka idea kantaa ja
kuinka toteuttajia riittää. Kouvolalaiset saivat
alun perin SuLVIlta idean oman lehden, eli LVIviestin tekoon. Päästyään hedelmälliseen maaperään, idea kasvoi ja voi edelleenkin erinomaisesti. Mutta kuinka tähän on tultu?

Idea lehdestä syntyy
LVI-viestin syntyyn palaa mietteissään silloinen
KoLVIn puheenjohtaja Niilo Ukkonen. Vuonna
1985 SuLVIn toiminnanjohtaja Ilpo Nousiainen
soitti ja tapansa mukaan sanoi: ”Kuulehan sinä Ukkonen” ja kertoi ideasta tehdä paikallinen
lehtiliite, jolla levitettäisiin LVI-tietoutta suurelle yleisölle ja samalla kohennettaisiin yhdistyksen taloustilannetta.
Ideana oli, että lehtiliite sisältäisi tasapainoisessa suhteessa LVI-alan asiantuntija-artikkeleja
sekä yritysten ”kaupallisia tiedotteita”. SuLVI oli
ajatellut lehdestä 8-sivuista ja huomenlahjana
tarjosi apua ilmoitusten ja artikkelien hankintaan. Tätä tilaisuutta Ilpo tarjosi ensimmäiseksi
KoLVIlle ja yhdelle Länsi-Suomen yhdistyksistä.
Ilpo lopetti esityksensä todeten: ”Saat kaksi sekuntia aikaa miettiä lähdettekö mukaan?” Niilo
kertoi vastanneensa: ”Aikaa on puolet liikaakin,
me lähdemme”. Tämän jälkeen alkoi yhdistyksessä kova ”sutina”, muistelee Ukkonen.

Tuumasta toimeen ja tekstiä
paperille
Tuotos saatiin valmiiksi ja sen nimeksi tuli LVIviesti. Viestiä on viety sen jälkeen lähes jokaisena vuotena, muutamat välivuodet ovat vain
piristäneet. Koko ajan lehteä on tehty talkoovoimin. Joukostamme on löytynyt monen alan
taitajaa tai taitajan kaveria. Alkuvuosien työvai-

heet tuntuvat tämän päivän tietokonenörteille käsittämättömältä, mutta aina saatiin
lehti painovalmiiksi aikataulussa.
Suhdanteiden vaihdellessa LVI-viestin
aikaansaaminen on vaatinut välillä enemmän ja välillä vähän vähemmän ponnistuksia. Suuri ponnistus se on kuitenkin aina, erityisesti niille, jotka ovat vetovastuussa sen vuoden LVI-viestistä. Viestimme on
edelleen 8-sivuinen ja sangen muodikasta tabloid-kokoa. Se jaetaan kaupunkilehti Vartin liitteenä. Maaliskuussa ilmestyi
26. vuosikerta.

Viesti jatkaa kulkuaan
talkootyön voimin
LVI-viestin välityksellä on saatu levitettyä rakentajille ja suurelle yleisölle vuosittain vaihtuvien teemojen mukaista
tietoa LVI- ja kiinteistöalan määräyksistä, erilaisista tuotteista ja järjestelmistä
sekä hoito- ja huoltovihjeistä. Uutuustuotteiden esittelyynkin viestimme on
erinomainen kanava. Ilmoitushankinnassa ja toimitustyössä on pyritty tasapainoon ilmoitusten ja artikkeleiden
välillä. Kantavana periaatteena on, että LVI-viesti on yleishyödyllinen eikä ilmoitushankinnassa kilpailla kaupallisten toimijoiden kanssa.
LVI-viestin tuotolla rahoitetaan LVI-alan
opiskelijoille vuosittain myönnettävät stipendit
sekä järjestetään opintomatkoja ja virkistystoimintaa. LVI-viestin tekijät toivovat perinteen
jatkuvan ja kehittyvän ”hamaan tulevaisuuteen”!
KoLVI kiittää LVI-viestin tekijöitä, mainostajia,
lukijoita ja kaikkia eri tavoin vuosien varrella
viestiä eteenpäin vieneitä!
Ai niin, sitä emme tiedä kuinka länsisuomalaiset vastasivat Ilpon aikanaan heille esittämään kysymykseen, kuinkahan?

Teksti: Yrjö Määttänen,
lähteenä Niilo Ukkonen ja
omat kokemukset
Julkaistut LVI-viestit löydät KoLVIn
sivuilta: www.kolvinet.fi/lvi-viesti.htm

SuLVI somettaa
Sosiaalinen media – tuttavallisemmin some – on diginatiiveille käyttäjille arkipäivää, osan haukotellessa koko some-ilmiölle. Haukottelijoille ja someen vielä arastellen suhtautuville tiedoksi,
että some on tämän päivän nopein ja tehokkain tapa saada ja jakaa informaatiota.
Tehokkuus ei kuitenkaan ole somen ainoa hyve, vaan sen suuri suosio perustuu vuorovaikutukseen. Somessa jäsenemme eivät ole ainoastaan informaation vastaanottajia, vaan voivat myös itse
toimia aktiivisina viestijöinä ja sisällöntuottajina. Ajatusten- ja mielipiteidenvaihto onkin paitsi
antoisaa, myös opettavaista ja tärkeää.
Olemme SuLVIssa tehneet töitä sen eteen, että myös me näkyisimme ja kuuluisimme verkossa.
Haastamme myös teidät – jäsenemme – mukaan aktiiviseen ajatuksenvaihtoon.
Tule, tykkää, keskustele – meidät löytää:
Facebook: Suomen LVI-liitto
Linkedin: Suomen LVI-liitto, SULVI ry
Twitter: @LVI_liitto
SuLVInet: (Hotorautaneuvosten oma verkkoyhteisö)

5/2016

LVI-golfin SM-kilpailut kisataan Lappajärvellä 2.9.2016
Jokavuotiset LVI-golfin SM-kilpailut järjestetään perjantaina 2.9.2016 klo 10.00 alkaen
yhteislähtönä Järviseudun Golfseuran kentällä Lappajärvellä (www.jgs.fi).
Kilpailumaksu on SuLVIn jäseniltä 75 € ja
ei-jäseniltä 100 €.
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 26.8.2016.
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Pelattu tasoitus saa olla enintään 32.
Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa www.
sulvi.fi/ajankohtaista. Samasta osoitteesta
löydät myös lisätietoa kilpailusta ja majoitusvaihtoehdoista.

Pelimuodot:
• 	lyöntipeli (tasoitus 18 tai alle)
• 	pistebogey (maksimitasoitus 32)
• 	scratch
• 	pisin draivi
• 	lähimmäs lippua

Kilpailumaksuun sisältyy:
• 	green fee
• 	tulospalvelu
• 	aamupala
• 	lounas
• 	runsaat palkinnot

Lisätietoa: Kalevi Hyvärinen puh. 050 390 0359 tai Pålle Björklund puh. 0500 700 292

HVAC 2016 Golf Tournament at Sand Valley G&CC
Järjestyksessä neljäs golfturnaus Puolan Sand
Valley:ssa pidettiin 12.5.–16.5.2016. Sää oli koko
turnauksen ajan hyvin vaihteleva. Perjantain aurinkoisesta hellepäivästä siirryttiin sunnuntaina
raekuuroihin.
Tapahtuma keräsi jälleen vakioporukan Sand
Valley:n kentälle. Aiemmasta poiketen matkan
kesto oli päivän pidempi, joten peliaikaa oli hyvinkin runsaasti. Vaikeista talviolosuhteista ja
kevään kuivuudesta johtuen väylät ja erityisesti
greenit olivat kovinkin haasteelliset. Kenttähän
on puhdaspiirteinen Links-kenttä ja se jos mikä,
poikkeaa merkittävästi monen kotikentästä. Sama
kotoinen pelitaktiikka ei pure Sand Valley:ssä. Siitä huolimatta kilpailusta kehkeytyi hyvätasoinen.
Kärkikaksikko oli omaa luokkaansa, mutta muuten oli hyvin tasaista.
Lauantai oli kilpailupäivä ja samana iltana pidettiin myös palkintojen jako. Palkintopöytään oli
kertynyt niin paljon jaettavaa, että siitä riitti jokaiselle pelaajalle. Siitä kiitokset kaikille lahjoittajille. Ilta päättyi hienoon illalliseen Elblagin Sudnia
Smakow -ravintolassa.
Mia Uusitalo oli rautaisella otteella hoitanut
matkajärjestelyt ja Antti Pohjonen kentän johtajana huolehti paikalla tapahtuman onnistumisesta
– siitä molemmille kiitos ja kumarrus.

Ajankohtaista
n Hotorautaneuvosten kesätapahtuma Mikke-

Tulokset:

lissä 19.8.–21.8.2016.

n SM-LVI-Golf 2.9.2016, Lappajärvi

Pistebogey

n Rakennusten energiaseminaari 2016,

1. Timo Hulkkonen

39

2. Mikko Seppälä

36

3. Janne Sirenne

31

n FinnBuild 2016, 12.–14.10.2016

4. Hannu Myöhänen

29

n Oktoberfest 14.10.2016 SuLVIn opiskelijajä-

5. Kalevi Hyvärinen

28

20.9.2016

senille (FinnBuildin yhteydessä)

n SuLVIn liittovaltuuston kokous, 25.–

26.11.2016 SataLVI

Strokeplay
1. Matti Manninen

87

n Studia 2016, 29–30.11.2016

2. Timo Hulkkonen

87

n Hotoraudan vääntäjien komission lounasko-

3. Teppo Yli-Karro

90

Kiertopalkinto
pistebogeyn
voittajalle

kous joka kuun ensimmäisenä keskiviikkona
klo 13.30 Hotelli Arthurin kabinetissa,
Vuorikatu 17, 00100 Helsinki.

SuLVI toivottaa
jäsenistölleen hyvää ja
aurinkoista kesää!

Kalevi Hyvärinen

Kilpailun lähtötunnelmissa
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SuLVIn koulutuskalenteri
Kaikkiin hintoihin lisätään 24 %:n arvonlisävero.

LVV-KUNTOTUTKIJAN KOULUTUS

FISE-PÄTEVYYSTENTIT

7 pv, 29.-30.8., 28.-29.9., 27.-28.10. ja 26.1. Helsinki
Hinta: Jäsenille 1890 €, ei jäsenille 2520 €

• 	Ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta vastaava
työnjohtaja (IVTY)
• 	Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakentamisesta vastaava työnjohtaja (KVVTY)
• 	Kylmäsuunnittelija (KYL)
• 	Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelija (VHS)
• 	IV-kuntotutkija
• 	Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien (LVV)
kuntotutkija
• 	Energiatodistuksen laatija (ET)

KILPAILUETUA JA KANNATTAVUUTTA LAADULLA
4 pv, 7.9., 19.10., 30.11. ja 11.1. Helsinki
Hinta: Jäsenille 1650 €, ei-jäsenille 2200 €

ENERGIATODISTUKSEN LAATIJAN TYÖKALUPAKKI
FISE:n hyväksymä täydennyskoulutus energiatodistuksen laatijoille
8.9. Helsinki
Hinta: Jäsenille 390 €, ei-jäsenille 520 €

ENERGIATODISTUKSEN LAATIJAN KOULUTUS,
PERUSTASO
22.9. Jyväskylä
3.11. pk-seutu
Hinta: Jäsenille 420 €, ei-jäsenille 560 €

SUUNNITTELUKOKONAISUUS HALLINTAAN
TEHTÄVÄLUETTELOIDEN AVULLA
Yhteistyössä NSS:n kanssa
6.10. Helsinki
Hinta: Jäsenille 390 €, ei-jäsenille 520 €

TOIMITILARAKENTAMISEN HAASTEET
Yhteistyössä RIL:n ja SAFAn kanssa
11.10. Helsinki
Hinta: varmistuu myöhemmin
Ilmoittautuminen: www.ril.fi/koulutus

LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VALINTA MUUTTUVASSA
MAAILMASSA
Yhteistyössä Lähienergialiiton kanssa
20.10. pk-seutu
Hinta: Jäsenille 390 €, ei jäsenille 520 €

DYNAAMISEN LASKENTAMENETELMÄN PERUSTEET
SEKÄ KESÄAJAN SISÄLÄMPÖTILAN HALLINTA JA
SIMULOINTI (RIUSKA)
4.11. pk-seutu
Hinta: Jäsenille 420 €, ei-jäsenille 560 €

18.11. Helsinki ja Jyväskylä
Hinta: 80 € per tentti.
Samana päivänä voi suorittaa max 2 tenttiä.
Huom! ET-tenttiin haetaan pätevyydenhakulomakkeella viim. 2 vkoa ennen tenttiä ja hakemuksen käsittelymaksu veloitetaan tenttimaksun yhteydessä.

Yhteistyössä Amiedun kanssa
(hinnat sis. alv 24 %)

IV-MITTAUKSEN PÄTEVYYS
– Ilmastointijärjestelmien mittaus, säätö ja kanaviston
tarkastaminen
15.-16.9. ja 22.-23.9. Helsinki
Voit osallistua yksittäiseen koulutuspäivään tai suorittaa
koko neljän päivän kokonaisuuden ja hakea IV-mittauksen pätevyyttä.
Hinta: Neljä päivää jäsenille 1020 €, ei-jäsenille 1095
€. Yksittäinen päivä jäsenille 275 €, ei-jäsenille 295 €.
Pätevyyskäsittelymaksu neljän päivän kokonaisuuden
suorittaneille pätevyydenhakijoille on 186 €.

VESI- JA VIEMÄRILAITTEISTOT (D1)
– Putkistomateriaalit ja syöpyminen, putkistojen pinnoitus ja ääneneristys
29.9. Helsinki

ILMANVAIHTOLAITOKSET (D2)
– Turvallisuus, energiatehokkuus, puhtaus
30.9. Helsinki

YSE 1998 SOPIMUSEHTOJA SEKÄ KVV- JA IVTYÖNJOHTAJAN/-SUUNNITTELIJAN PÄTEVYYDET
7.10. Helsinki

KVV-TYÖNJOHTAJAKOULUTUS (KVVTY)
29.9. ja 7.10. Helsinki

IV-TYÖNJOHTAJAKOULUTUS (IVTY)
FISE-PÄTEVYYDEN HAKEMINEN
Hinta: Pätevyyshakemuksen käsittely 170 € ja pätevyyden rekisteröinti 180 € muilta paitsi energiatodistuksen laatijoilta 90 €.
Lisätietoa: www.fise.fi

ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT
Ilmoittautuminen SuLVIn koulutuksiin
www.sulvi.fi/koulutus kurssikohtaisten ilmoittautumislinkkien kautta. Katso viimeiset ilmoittautumispäivät ja peruutusehdot nettisivuilta tarkemmista kurssiohjelmista. Lisätietoja koulutuspäällikkö antti.heinonen@sulvi.fi ja koulutussihteeri
jonna.hoikka@sulvi.fi

TULEVIA KOULUTUKSIA
• 	Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijakoulutus – uudet määräykset 2016
• 	IV-kuntotutkimuksen tilaajakoulutus
• 	RAPS – pätevyyskoulutus yhteistyössä RIL,
SAFA, RKL, RIA ja ATL

30.9. ja 7.10. Helsinki
Hinta yo. koulutuspäivistä valittaessa:
Lähipäivää € jäsen
€ ei-jäsen
1
520
695
2
900
1220
3
1200
1610

LVI-AUTOMAATIO
26.10. Helsinki
Hinta: Jäsenille 340 €, ei-jäsenille 370 €

KIINTEISTÖN KAUKOLÄMPÖTYÖNJOHTAJIEN (KKL)
YLLÄPITOKOULUTUS, VAATIVUUSLUOKAT A JA B
28.10. Helsinki
Hinta: Puolen päivän koulutus 150 €. Pätevyyden uusinnan käsittelymaksu 190 €. Koulutus ja pätevyyden
uusinnan maksu yhteensä 335 €.
Ilmoittautuminen: www.amiedu.fi koulutushaun kautta
Lisätietoa: rakentamisala@amiedu.fi tai
puh. 020 7461 272/Mia Nevalainen

KIINTEISTÖN KAUKOLÄMPÖTYÖNJOHTAJAN
PÄTEVYYSKOULUTUS JA TENTTI, VAATIVUUSLUOKAT A
JA B
SuLVIn koulutuksiin liittyy
SuLVIn Moodle verkko-oppimisympäristö,
jos ohjelmassa ei muuta mainita.

LÄMPÖPUMPPURATKAISUT ISOISSA KOHTEISSA
Yhteistyössä SULPUn kanssa
9.11. Turku
Hinta: Jäsenille 420 €, ei-jäsenille 560 €

Tarkemmat ohjelmat: www.sulvi.fi/koulutus

23.9. Helsinki
Hinnat:
a: Koulutus 370 € + pätevyyden haku ja tentti 190 €.
b: Koulutus 370 € + pätevyyden haku ja tentti 125 €.
Hintaan sisältyy koulutus, pätevyystentti, koulutusmateriaali, ohjelman mukaiset tarjoilut sekä pätevyyden
toteaminen ja rekisteröinti.
Ilmoittautuminen: Koulutukseen haetaan erillisellä
hakulomakkeella. Hakulomake täyttöohjeineen ja pätevyysvaatimuksineen löytyy osoitteesta
www.amiedu.fi koulutushaun kautta tai
www.sulvi.fi. Hakemus ja todistusjäljennökset tulee
toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen koulutuksen
ajankohtaa osoitteella: Amiedu, Piia Marttinen,
”Kaukolämpötyönjohtaja”, PL 151, 00381 Helsinki tai
sähköpostitse rakentamisala@amiedu.fi.

