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Kouvolan LVI-yhdistys on Kouvo-
lan seudun talotekniikkaosaajien 
yhdistys. KoLVI järjestää jäsenis-
tölle koulutusta, tutustumistilai-
suuksia ja jakaa stipendejä alan 
opiskelijoille. Lehden tarkoituk-
sena on tukea tätä toimintaa ja 
kertoa lukijoille ajankohtaisia asi-
oita talotekniikasta. 

Pääkirjoitus

www.kolvinet.fi

Risto Aalto
Kouvolan

LVI-Yhdistys,
KoLVI ry:n

puheenjohtaja

Kouvolan 
LVI-yhdistys  
KoLVi ry

Kouvolan LVI-tekninen yh-
distys ry sai alkunsa vuon-
na 1967. Perustava kokous 
pidettiin Kouvolan Kaup-
pakerholla 30.05.1967. LVY-
kerho (myöh. KoLVI) muu-
tettiin rekisteröidyksi yh-
distykseksi 1971 ja yhdistys 
liitettiin katto-organisaati-
on SuLVI:n jäseneksi.

Kokoukset

KoLVIn perustana ovat ol-
leet kuukausikokoukset 
esitelmöitsijöineen. Tie-
dottaminen on perustunut 
vuodesta 2003 alkaen koti-
sivujen varaan ( www.kol-
vinet.fi).

Jäsenmäärä on ollut suu-
rimmillaan 199 henkilöä 
(1991) ja nykyisin jäsen-
määrä on n. 130. 

Opintomatkat

Keväällä 1969 tehtiin ker-
hon ensimmäinen ulko-
maanmatka Leningradiin. 
Alkuvuosien matkakohtei-
na olivat kotimaan kohtei-
den lisäksi mm. Tallinna, 
Ruotsi, Budapest ja Varso-
va. Ennen internetin läpi-
murtoa opintomatkat tarjo-
sivat parhaat keinot uuden 
tiedon hankintaan.Muita 
alkuvuosien merkittävim-
piä excursio-kohteita olivat 
Leningradin suuri raken-
nusnäyttely (1979), Mosko-
van suuri Kansallisten saa-
vutusten näyttely (1980), 

hotelli Astorian peruskor-
jaus, Landis & Gyrin Ruot-
sin tehtaat, Grundfossin 
pumpputehtaat Tanskassa. 

Kotimaan LVI-messu-
jen lisäksi on käyty vuonna 
2000 Tukholmassa, 2002 
Tallinnassa ja 2012 Mila-
nossa. Tutuksi tulivat myös 
Riika, Krakova ja Mosko-
va, jossa tutustuttiin mm. 
Tretjakovin taidemuseon 
LVI-tekniikkaan. Unkarin 
Budapestissä tutustuttiin 
Haltonin tehtaaseen ja Vil-
nassa uuteen Bal-
tian suurimman 
ostoskeskuksen 
LVI-tekniikkaan.

Amsterdamis-
sa perehdyttiin 
WTC:n talotek-
niikkaan 2008 ja 
matkaan yhdis-
tettiin koulutukset. raken-
nusmääräyksistä. 2009 vie-
railtiin Dublinissa ja vuon-
na 2011 oli mielenkiintoise-
na matkakohteena Kiova, 
jossa käytiin Tsernobylin 
ydinvoimalassa, Pribjatissa 
ja Kiovan rakennusmessuil-
la. Minskin uuteen MM-
jääkiekkoareenan ja pyö-
räilyvelodromin LVI-tek-
niikkaan perehdyttiin 2013 
ja 2016 oli matkakohteena 
Praha. 

Yhdistys on pitänyt usei-
ta vierailukokouksia alan 
tuotantolaitoksissa, mm. 
Porvoon Nesteen öljynja-
lostamolla, Hinkkismäen 
maakaasuvoimalalla, Hal-
tonin tehtailla Kausalas-
sa, UPM:n paperitehtailla, 

Linnanmäen Sea Life-maa-
ilmassa ja Woikoski Oy:n 
tuotantolaitoksilla Mänty-
harjulla. 

Stipendit ja 
oppilastoiminta
KoLVI on jakanut vuodes-
ta 1970 alkaen stipendejä 
valmistuville kouvolalai-
sille LVI-alan opiskelijoil-
le. Stipendin saajia on yh-
teensä yli 200. Yhdistys 

on ollut mukana 
OPO–toiminnas-
sa ja tehnyt LVI-
alan mahdolli-
suuksia tunnetuksi 
yläasteen oppilail-
le. KoLVI oli 1995 
mukana järjeste-
lyissä valtakunnal-

lisissa LVI-taitokilpailuissa.
LVI-viestiä, -huutokaup-

paa ja -messuja
1985 aloitettiin LVI-tar-

vikkeiden huutokauppatoi-
minta. 

KoLVIn huutokauppa-

toiminta arpajaisineen lop-
pui vuoteen 2006. Vuonna 
1985 sai alkunsa myös LVI-
Viesti.

1991-1993 Kouvolan pai-
kallisradiossa toimitettiin 
”Putkiradiota”, jossa yhdis-
tyksen edustajat vastasivat 
kuuntelijoiden esittämiin 
LVI-alaa koskeviin kysy-
myksiin.

Vuonna 1970 kerho jär-

KOLVIN 50-vuotista historiaa
Ensin oli vain Kouvolan LVY-kerho.

Kouvolan LVI-tekninen yhdistys ry sai 
alkunsa perustavassa kokouksessa 
30.5.1967 Kouvolan kauppakerholla 

muutaman oman ammattialansa kerho- ja yh-
distystoiminnasta kiinnostuneen henkilön ak-
tiivisuudesta. Nykyinen Kouvolan LVI-yhdistys 
KoLVI ry on aktiivinen talotekniikka-alan vai-
kuttaja Kymenlaaksossa, jonka jäsenmäärä on 
130 jäsentä.

KoLVI on jäsenenä Suomen LVI-liitto SuL-
VI ry:ssä, johon kuuluu 31 jäsenyhdis-
tystä ja n. viisituhatta henkilöjäsentä.

KoLVi on järjestänyt viidenkymmenen 
toimintavuotensa aikana lukuisia kou-
lutustilaisuuksia sekä opintomatkoja 

niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Yhdistys jakaa myös vuosittain stipendejä 
Kouvolan ammattiopiston talotekniikan 
linjan opiskelijoille.

KoLVI on vireä, toimiva talotekniikka-
alan ammattilaisten yhteisfoorumi.

Vuosi 2017 on siis Kouvolan LVI-yhdistyk-
sen 50-vuotis juhlavuosi. Sitä juhlistam-
me marraskuussa 2017 ja samalla pide-

tään Kouvolassa Suomen LVI-liiton, SuLVI ry:n  
liittokokous, johon LVI-väki kokoontuu run-
sain joukoin ympäri Suomea pitämään liitto-
kokousta ja juhlistamaan KoLVIn viiskymmen-
tä vuotis taivalta. Toivon yhdistyksen jäsenis-
töltä aktiivista osallistumista 50-vuotisjuhliin.

KoLVI

50
vuotta

Vuonna 1996 LVI-yhdistyksen väki hiihteli Kiilopään maisemissa. Keväällä 1986 huutokaupattiin lavuaareja ja muuta tavaraa.
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TALOYHTIÖT JA KIINTEISTÖT
Eroon kalkki ja lämmitysongelmista
HydroFLOW  vedenkäsittely käyttöveteen ja 
Electorin katodinen suojaus sekä suodatus 
lämmitys/jäähdytysverkostoihin. 
Hinta esim. n. 30 taloyhtiö:
HydroFLOW 2400 €  ja Elector 2467 € 
(sis. alv 24%).
Laitteet helppo asentaa, ei vesikatkoja.
Pyydä tarjous kalervo@kevox.fi  0401549200

Kouvola: 
Tommolankatu 12
P. (05) 620 5550

p. 05 4600 0185            kalsea@kalsea.fi  

www.kaakonputkistosaneeraus.fi

- Viemäri Saneeraukset Sukittamalla 

Kaakon
Putkistosaneeraus Oy
Kaakon
Putkistosaneeraus Oy

ILMACON OY

KOLVIN 50-vuotista historiaa
Ensin oli vain Kouvolan LVY-kerho.

jesti Kouvolassa LVI-70 
näyttelyn, jossa vierailijoita 
oli yli 5000 henkilöä. 

Kiinteistönhoitajia kou-
lutettiin noin 100 henkilöä.

1977 järjestettiin LVI-
näyttely ja -koulutuspäivät 
Kouvolan Kauppaoppilai-
toksella. 

1978 KoLVI oli mukana 
Omakotitalo- näyttelyn jär-
jestelyissä ja 1982 mukana 
Kouvolassa järjestetyssä 
LVI-82 näyttelyssä.

1991-1997 KoLVI oli mu-
kana myös Rakennus- ja 

sisustusmessuilla. KoLVI 
osallistui vuonna 2004 Hei-
nolan Asuntomessuille hoi-
taen koko SuLVIn osaston 
toiminnan. 

Harrastetoiminta

Vuosittaiset pilkkikilpailut 
naapuriyhdistyksiä vastaan 
sai alkunsa 1968. 

Myöhemmin pilkkikil-
pailuista muodostui pitkä-
aikainen perinne yhdistys-
ten välille. 

Vapaa-ajan 
toimintaa
1978 aloitettiin 30 vuot-
ta kestänyt lenkki- ja sau-
nailtaperinne jäsenistön 
kunnon ylläpitämiseksi. 
Kovakuntoisimmat olivat 
mukana myös Suomi juok-
see tapahtumassa 1982 ja 
1984. Puulaakisarjassa oli 
KoLVI:lla oma lentopallo-
joukkue.  Yhdistys on jär-
jestänyt myös useita koko 
perheen kesätapahtumia.

1986 alkaen järjestettiin 
jäsentenväliset hiihtokil-
pailuja Pilkanmaan Kunto-
töyryssä. Samana vuonna 
aloitettiin viestihiihtokil-
pailut Pohjois-Kymenlaak-
son Rakennusmestariyh-
distystä vastaan ja perinne 
jatkui vuoteen 2006 saakka. 
Hiihtotapahtumien jatkoksi 
aloitettiin 1992 myös las-
ketteluretket Messilään ja 
Himokselle.

Vuodesta 2002 alkaen 
ovat jäsenistön golfharras-
tajat ratkoneet paremmuut-
taan golfissa. Muista kurs-
seista mainittakoon yhdis-
tyksen järjestämät tanssi-, 
viini, juusto- ja lihankäsit-
tely- ja konjakkikurssit.

Avec-kesäretkikohteita 
ovat olleet mm. Vääksyn 
kanava, Savonlinna, Aulan-
ko, Tampere, Punkaharju, 
Kuopio, Kaustinen, Pori, 

Rauma, Turku, Pärnu, Ah-
venanmaa, Lappeenranta, 
Viipuri ja Saarenmaa. Pik-
kujouluja on vietetty vuo-
sittain, usein teatteriesityk-
sistä nauttien.

Koulutus 

Jäsenistön koulutus on ol-
lut tärkeä osa KoLVIn toi-
mintaa. Koulutuksia on an-
nettu mm. vesi- ja viemä-
rijohtojen mitoitukseen, 
LVI-työnjohtoon, kylmä-
tekniikkaan, palotekniik-
kaan, märkätilojen raken-
tamiseen, ilmanvaihtoon, 
automatiikkaan, lämmitys-
järjestelmiin, energia- ja ra-
kennusmääräyksiin.

Vuonna 1986 joulukuus-
sa, itsenäisyyspäiväviikolla 
aloitettiin KoLVIn merkit-
tävin koulutus- ja kaamo-
shiihtoperinne Saariselkä 
Symposium. 1993 KoLVI 
aloitti ensimmäisenä LVI-
yhdistyksenä Suomessa yh-
teistyön Eestin LVI-yhdis-
tyksen kanssa. 

Yhteistyö sisälsi mm. 
LVI-alan ja määräyskokoel-
makoulutusta, jolle oli Vi-
rossa suuri tarve itsenäis-
tymisensä jälkeen. KoLVI 
sai em. toiminnasta 1995 
SuLVI:in ”Vuoden uroteko” 
maininnan.

Otso TolvanenKeväällä 1986 huutokaupattiin lavuaareja ja muuta tavaraa.

Vuonna 1993 yhdistyksen jäsenet osallistuivat Saariselällä järjestettyyn symposiumiin.
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 www.kouvolanputkityo.fi

Lämpö 
Vesi 

Ilmanvaihtotyöt 
Myymälä

Korjalankatu 5, KOUVOLA        
p. 0207 939 400

KORJALANKATU 5 KOUVOLA PUH. 05 742 4660

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

Uusitaan  joku talotekniik-
kaan liittyvä järjestelmä, 
kuten käyttövesiputkisto ja 
/tai viemäröinti putkilinja 
kerrallaan valmiiksi. Tästä 
tulee nimitys linjasaneera-
us.  Linjasaneeraus voidaan 
hallita osissa, asioita hoitaa 
taloyhtiön hallitus yhdessä 
isännöitsijän kanssa esim. 
seuraavan järjestyksen mu-
kaisesti. 
1. Kuntotutkimus tai arvio
2. Hankesuunnittelu
3. Toteutussuunnittelu
4. Kilpailuttaminen
5. Urakan käynnistäminen
6. Urakka-aika 
7. Takuuaika

Taloyhtiön hallitus edus-
taa yhtiötä. Kiinteistöstä tu-
lee tehdä kuntotutkimus tai 
kartoitus jonka tekee asian-
tunteva konsultti. Raportin 
perustella määritetään kor-
jaustarve ja –järjestys.

Linjasaneeraukset pitää 
aina käsitellä yhtiökokouk-
sessa, hallituksen tulee saa-
da toimeksianto hankkeelle.

Kuntotutkimus

Kuntotutkimus tai -kartoi-
tus on alan asiantuntijoi-
den, kuten LVI-, sähkö- ja 
rakennusinsinöörin suorit-
tama tutkimus, jossa kartoi-
tetaan  järjestelmät ja rapor-
toidaan  esim. RT-kortiston 
mallin mukaan.

Kiinteistön omistajat saa-
vat tästä tietää viat, riskit ja 
toimenpide-ehdotukset.

Yleensä kannattaa tehdä 
koko kiinteistön talotekniik-
kaa koskeva kuntotutkimus. 
Myös rakennustekniikka tu-
lee tutkia.

Hankesuunnittelu

Hankesuunnittelun tarkoi-

tuksena on rajata hanke to-
teutuskelpoiseksi. 

Konsultti tekee hanke-
suunnitteluraportin. Ra-
portista selviää, mitä teh-
dään, miksi, milloin ja missä 
laajuudessa. Kustannukset 
myös arvioidaan. 

Toteutussuunnittelu

Hankesuunnittelu ja kun-
totutkimus toimivat suun-
nittelijan ohjeena ja ku-
kin suunnittelija voi laatia 
oman osa-alueen suunni-
telmat. 

Usein tarvitaan talotek-
niikan muutossuunnitelmi-
en lisäksi rakennussuunni-
telmat ja pääpiirustukset. 
Nykyään vaaditaan raken-
nuslupa laajoille hankkeille.

Kilpailuttaminen

Kun suunnitelmat ovat talo-
yhtiön hyväksymät, urakat 
kilpailuttaan. Konsultti laa-
tii urakkatarjouspyynnön.

Rakennuttajakonsultti 
voi hoitaa koko hankkeen 
alusta loppuun. Hän toimii 
työmaa-aikana taloyhtiön 
edustajana ja johtaa hank-
keen etenemistä, urakoiden 
vastaanottoon ja takuuajan 
loppumiseen saakka. 

Urakan 
käynnistäminen
Kun urakoitsija on valittu, 
valitsee taloyhtiön hallitus 
yrityksen sopimuskumppa-
niksi. Päätös asiasta voidaan 
tehdä yhtiökokouksessa. 

Viimeistään tässä vai-
heessa haetaan rakennuslu-
paa, jos työ on rakennuslu-
van alainen. 

Päätoteuttaja vastaa koko 
hankkeen urakasta, ilmoi-
tuksista viranomaisille ja 
ottaa kokonaisvastuun työ-
maan toiminnasta. 

Urakka-aika

Kun työmaa varsinaisesti on 

käynnissä, viranomaisasiat 
ja työmaa järjestelyt hoidet-
tu, päätoteuttaja ottaa työ-
maasta ja muista urakoitsi-
joista vastuun. 

Taloyhtiö nimeää lain 
määräämään turvallisuus-
koordinaattorin hankkeelle, 
yleensä konsultin. Hank-
keelle vaaditaan turvalli-
suusasiakirja. 

Päätoteuttaja vastaa kai-
kesta ja yksittäinen urakoit-
sija vastaa tehdystä oman 
työnsä suorituksesta. 

Taloyhtiön on hyvä pal-
kata erilliset valvojat raken-
nustöiden, LVI – ja sähkö-
töiden töille. 

Takuuaika

Takuuaika yleensä hank-
keilla on työnsuorituksen 
osalta 2 vuotta, materiaa-
leilla voi olla pitempi.

Rakennuttajaorganisaatio 
huolehtii siitä että takuu-
aikana esiin tulevat viat ja 
puutteet korjataan. 

Tommi Kanerva

PutKIremONttI 
vai linjasaneeraus?
Molemmilla tarkoitetaan puhekielessä yleisesti asuinkiinteistön 
talotekniikan saneerausta. 

Käyttövesilinjat voidaan asentaa käytävän kattoon ja peittää alaslasketulla katolla.

www.uponor.fi

Uponor Smatrix
Uudistettu lattialämmityksen 
termostaatti langattomaan ja 
langalliseen säätöjärjestelmään

UUTUUS

Uponor_AD_Smatrix_Style_82x60.indd   1 20.4.2017   14.27
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Perinteistä parempi 
putkiremontti 
- sukittamalla!

010 281 9999
info@sewerex.fi

 
 
 
 

Ratkaisevasti parempi 
ilmalämpöpumppu.

Kotona
paras.

Paras hyötysuhde A+++

Kuiskausta hiljaisempi

Ylläpitolämpötila 5–13°C

Puhdas ja raikas sisäilma

www.toshibasuomi.fi
Maahantuoja: Oy Combi Cool Ab
Ruosilantie 14 E, 00390 Helsinki

Ratkaisevasti parempi 
ilmalämpöpumppu tekni-
sesti, taloudellisesti ja 
toiminnallisesti.

Jälleenmyyjä:

AH COOL OY
KORJALANKATU 6G

45130 KOUVOLA
P. 0405123468

a.hyvarinen@ah-cool.inet.fi

ARI-AL TRAVEL OY
Korjalankatu 6G, Kouvola, 040 154 7780

info@arialtravel.fi • www.arialtravel.fi
Junamatka Vladivostokiin

alk. 3150€28.9.-12.10.

28.9.-8.10.

Suuri valikoima Afrikan ja
Keski-Aasian matkoja

Moldova (sis.Transnistria ja 
Gagauzia)

Nepal-Butan-Bangladesh
alk. 990€1.-6.9.

Sahalin ja Kuriilien saaret

Kaukasian kiertomatka
alk. 2790€

alk. 2990€

alk. 2150€

10.-22.9.

Tadzhikistan

Georgia ja Pohjois-Kaukasia

6.-18.6. 
(sis. Abhasia, Ossetia)

alk. 1250€22.-28.10.Lena-jokiristeily Jakutsk-Tiksi
alk. 3290€

alk. 1590€

6.-21.8. 

Armenia ja Vuoristo-Karabah

Tadzhikistan - Uzbekistan
- Turkmenistan

alk. 1050€

alk. 3050€

14.-20.10.

22.10.-4.11.

13.-25.3.

Kazakstan - Kirgisia
23.-30.8. alk. 1490€

Kuusaantie 20, 45720 Kuusankoski
TILAUKSET JA TIED. 010 778 0800
toimisto@homex.fi  • www.homex.fi 

Ammattitaito, oikeat työmenetelmät 

sekä ammattilaisten työvälineet!

Timanttiporaus-, sahaus- 
ja hiontatyöt

Asbestin ja haitta-aineiden 
kartoitus- sekä purkutyöt

Öljysäiliöiden tarkastukset sekä 
säiliöiden puhdistus-, täyttö- 
ja poistotyöt
Rakenteiden ja rakennusten
purkutyöt

INSINÖÖRITOIMISTO

HAIRO KY

Ympäristöystävällinen tapa
lämmittää - jo yli 50 vuotta

LAKA lämmityskattilat
LAKA lämpökeskukset

LAATUKATTILA OY
Vihiojantie 10 33800 TAMPERE
Puh. 03 214 1411 Fax. 03 212 1528

 

- Tehoalue 20…8000 kW
- KPA, öljy ja kaasu  
- Hyötysuhde jopa 94 %

60

Aki Relander
0400 945 538
aki@kymenputkipojat.�

KAIKKI LVI-ALAN TYÖT

www.kymenputkipojat.fi

Tuomas Ellonen
040 702 0922
tuomas@kymenputkipojat.�

Odottavatko vesijohdot uusintaa, 
kaipaako lämmitysjärjestelmä huoltoa, 

vuotaako hana tai pönttö?

www.pk-inststo.com
Kouvolankatu 24 A 12  45100 KOUVOLA • p. 010 387 6930

Yhdistysten aktiviteettien 
elinkaari vaihtelee suures-
ti. Riippuen kuinka idea 
kantaa ja toteuttajia riittää. 
Kouvolan LVI-yhdistys sai 
myös idean, joka lankesi 
otolliseen maa-
han, kehittyi ja voi 
edelleen hyvin. 
Mutta miten se 
alkoi?

LVI-viestin syn-
tyyn palaa silloi-
nen puheenjoh-
taja Niilo Ukko-
nen. Vuonna 1985 Suomen 
LVI-yhdistysten liiton toi-
minnanjohtaja Ilpo Nou-
siainen soitti ja tapansa 
mukaan aloitti; ”Kuulehan 
Sinä Ukkonen” ja kertoi 
ideasta levittää LVI-tietout-
ta ja samalla ehkä paran-
taa yhdistyksen taloutta. 

Se oli paikallinen lehtiliite, 
jossa on sopivasti LVI-alan 
asiantuntija-artikkeleita 
ja alan yritysten ilmoituk-
sia. SuLVIn ehdotus oli 8 
sivua ja he lupasivat puo-

leen ilmoitukset 
ja artikkelit. Näi-
den sivujen tuo-
ton saisi ensim-
mäinen toteuttaja. 
Ilpo tokaisi: ”Saat 
kaksi sekuntia ai-
kaa miettiä läh-
dettekö mukaan?” 

Niilo muisti sanoneensa 
”Aikaa on puolet liikaakin, 
me lähdemme”. Pian alkoi 
”sutina”, muistelee nykyi-
nen kunniapuheenjohtaja 
Ukkonen.

Lehti syntyi ja sai nimen 
LVI-viesti. Viestiä on teh-
ty talkoovoimin lähes joka 

vuosi. Alun monet käsi-
työvaiheet ovat vaihtuneet 
tietokoneisiin ja niiden oh-
jelmiin. Mutta kun painoai-
kataulu vaatii, valmista on 
ollut. Suuri ponnistus se on 
tekijöille, nyt jo 27. kerran.

Viestin avulla on ker-
rottu LVI- ja kiinteistöalan 
määräyksistä, tuotteista ja 
järjestelmistä. Myös uutuu-
det, sekä hoito- ja huolto-
ohjeet saavat tilaa. LVI-
viesti on yleishyödyllinen, 
se tehdään yhteisvoimin 
ja sen tuotolla rahoitetaan 
LVI-alan opiskelijastipendit 
sekä jäsenille opinto- ja vir-
kistystoimintaa. Kiitämme 
kaikkia ja toivomme hyviä 
hetkiä LVI-viestin parissa.

Yrjö Määttänen
Lähde Niilo Ukkonen ja 

omat kokemukset 

KoLVI ja LVI-viesti

KoLVI

50
vuotta
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Uusi Daikin VRV IV -lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä 
asettaa energiatehokkuudella ja monipuolisuudella 
uudet standardit suorahöyrysteisille järjestelmille. 
 
•	 Asuntojäähdykseen:  

Maailmanpylväs, Jyväskylän asuntomessukohde 
Rinnetähti, Kouvola (energianmittauksella)

•	 Palvelutaloihin: KOY Rautatienkatu, Lahti 
•	 Ravintoloihin: Kymen Paviljonki, Kouvola 
•	 IV-jäähdytykseen: Tokmanni, Lappeenranta (240 kW)

Daikin maahantuoja jo vuodesta 1992:
Pavintie 12, 01260 Vantaa, puh. 029 006 120, www.recair.fi

Recair
INDUTRADE GROUP

TEHOKAS, MUKAVA JA  
TALOUDELLINEN DAIKIN VRV IV®

AdConSys ACE 
pilvivalvomo

www.adconsys.fi
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Mikkeli

Lappeenranta Mikkeli

Heinola

Kouvola

www.fhrakentajat.com

Yhteistyössä Kouvolan seudulla:

Hallitsemme kiinteistöjen koko ketjun; tontit, rakennut-
tamisen, rakentamisen tai saneerauksen sekä markkinoinnin.
Olemme toteuttaneet Kymenlaakson lisäksi Etelä-Savon, 
Etelä-Karjalan, Päijät-Hämeen ja Itä-Savon alueelle lukuisia 
kohteita. Asuntoja, liiketiloja sekä teollisuushalleja.

Vahvaa kiinteistöosaamista.

Suomen LVI-liitto SuLVI toimii jäsenyh-
distystensä keskusjärjestönä ja edistää 
talotekniikka-alan kehitystä maassam-

me.

Me emme ehkä näy LVI-alan ammat-
tilaisten elämässä yhtä läsnä kuin 
paikallinen jäsenyhdistys ja vielä 

vähemmän näymme heidän asiakkaidensa 
arjessa, mutta talotekniikka – se koskettaa 
jokaista ihmistä lähes joka hetki.

Laadukkaasti rakennettu koti, koulu tai 
muu kiinteistö on jokaiselle tärkeä asia. 
Haluamme asua lämpöisessä kodis-

sa, jossa on terveellinen sisäilma. Juuri siksi 
tarvitaan ahkeraa tiedottamista ja koulutta-
mista, jotta tilaajat osaavat valita pätevim-
mät tekijät ja tekijät osaavat valita kuhunkin 
rakennukseen soveltuvimmat ratkaisut. 

Kouvolan LVI-yhdistys tekee merkittä-
vää tiedotustyötä vuosittain julkaise-
malla LVI-viestiä paikkakunnallaan.  

Kouvolan LVI-yhdistys täyttää tänä 
vuonna komeat viisikymmentä vuot-
ta ja juhlimme tätä merkittävää virs-

tanpylvästä marraskuussa 2017, samalla kun 
Suomen LVI-liiton liittokokous järjestetään 
Kouvolassa. 

KoLVIlaiset ovat aktiivisia oman osaa-
misensa kehittäjiä. Läpi historiansa 
KoLVI on järjestänyt ahkerasti jäsenil-

leen sekä koulutusta että tutustumismatko-
ja kotimaisiin ja ulkomaisiin kohteisiin op-
pimaan ja näkemään uutta. Alansa kehityk-
sestä kiinnostuneen ammattilaisen käsiin 
voi kotinsa talotekniikan luottaa.

Energisin terveisin
Tiina Strand

Toiminnanjohtaja, Suomen LVI-liitto SuLVI

Suomen LVI-liitto 
onnittelee juhlivaa
Kouvolan
LVI-yhdistystä

JärKeVää viileää kerrostaloon
VRF tuo asumismukavuutta asuinkerrostaloihin helposti ja kustannustehokkaasti. Asukkaat maksavat 
viilennysenergiastaan käytön perusteella.

Lokakuussa 2016 Kouvolan 
keskustan tuntumaan val-
mistunut 22 asunnon Asun-
to Oy Kouvolan Pilkkeen 
asukkaat eivät ole vielä eh-
tineet viilentää asuntojaan. 
Huhtikuussa aurinko läm-
mittää kuitenkin jo siihen 
malliin, ettei hetki ole enää 
kaukana.

Toimistomestari Pirjo Pe-
ni kohteen rakennuttanees-
ta FH Rakentajista kertoo, 
että asukkaille järjestetään 
perehdytys viilennykseen 
pikimmiten. – Muuttaessaan 
uusiin asuntoihinsa syksyl-
lä he tietysti saivat opastuk-
sen sekä talotekniikan että 
kodinkoneiden käyttöön. 
Viilennyskauden alkuun oli 
kuitenkin vielä liian pitkä 
aika. Se olisi talven aikana 
varmasti ehtinyt unohtua, 
hän huomauttaa. 

Asumismukavuutta

Asunto Oy Kouvolan Pilk-
keen 30-74 m2:n yksiöis-
sä, kaksioissa ja kolmioissa 
asuu paitsi kouvolalaisia se-
nioreita, myös paluumuut-
tajia. 

– Jos Helsingistä myy vä-
hän vanhemmankin asun-
non, täältä saa uuden ja 
suuremman tilalle ja ehkä 
vielä mökinkin päälle, tuo-
tantopäällikkö Kalle Rentto 
selittää.

Kaukolämpöverkkoon 
kuuluvan rakennuksen ener-
gialuokka on C. Talo on tii-
vis ja moderneissa asun-
noissa on suuret ikkunat 
tuomassa sisään mahdol-
lisimman paljon luonnon-
valoa. Niinpä kesäaikainen 
viilennys on erittäin tärkeä 
asumismukavuutta lisäävä 
tekijä.

– Kaikki rakennuttajat ei-
vät sitä suinkaan kohteisiin-
sa katso tarpeelliseksi lisätä, 
mutta meillä se kuuluu va-
kiona kaikkiin asuntokohtei-
siin, Pirjo Peni huomauttaa. 

Kätevä toteuttaa

Viilennyksen voisi toteut-
taa monellakin tapaa. FH 
rakentajien maalämpö-rivi-
talokohteissa myös asunnot 
hyödyntää luonnollisesti lä-
hes ilmaista maaviileää. Jos 
maalämpöä ei voida käyttää, 
vaihtoehdoksi viilennyksen 
toteuttamiseen on havait-
tu VRF.

–Kokeilimme kyllä yh-
dessä kohteessa yksittäisiä, 
huoneistokohtaisia ilma-
lämpöpumppuja. Ulkoyksi-
köt asennettiin parvekkeille. 
Meistä se ei kyllä osoittau-
tunut oikein sivistyneeksi 
ratkaisuksi, Pirjo Peni huo-
mauttaa. 

Taloyhtiökohteissa VRF 
toimii hänen mukaansa huo-
mattavasti paremmin, sillä 
järjestelmään sisältyy use-
ampi asuntokohtainen sisä-
yksikkö sekä niitä palvele-
va yksi yhteinen ulkoyksik-

kö sekä järjestelmäsäädin. 
Huoneistoihin voidaan tar-
peen mukaan sijoittaa yksi 
tai useampia sisäyksiköitä. 
Ne voivat olla ilmalämpö-
pumpuista tuttuja seinämal-
leja tai erilaisia kattokaset-
teja. Sisäyksiköitä ohjataan 
langattomilla tai langallisilla 
säätimillä. 
Taloyhtiöissä viilennykset 
toteuttaminen VRF:n avulla 
onnistuu usein helpommin 
myös silloin, kun kaupunki-
kuvallisista syistä ulkoyk-
siköiden sijoittamiselle on 
rajoituksia tai rakennuksen 
katolle ei näkyviä IV-kone-
huoneita saa rakentaa. Esi-
merkiksi Asunto Oy Pilk-
keen kohdalla kaava ei olisi 
hyväksynyt katolle IV-kone-
huonetta, mutta ulkoyksik-
köä vastaan kaavalla ei ollut 
mitään. 

Sama järjestelmä, 
kaksi nimeä
Asunto Oy Kouvolan Pilk-
keen viilennys toteutet-
tiin Toshiban laitteilla, siksi 
jutussakin puhutaan VRF 
(Variable Refrigerant Flow) 
-järjestelmästä. Valmista-

jasta riippuen samanlaisia 
järjestelmiä on markkinoilla 
myös nimellä VRV (Variab-
le Refrigerant Volume).
Tekniikka on kehittynyt hy-
vin nopeasti ja nykyisin yh-
teen ulkoyksikköön voidaan 
liittää jopa 64 sisäyksikköä. 
Laitteita yhdistämällä jääh-
dytystehot yltävät jopa sa-
toihin kilowatteihin. Kun 
järjestelmään liitetään usei-
ta ulkoyksiköitä viilennys – 
ja lämpöpumppusovellutuk-
sissa myös lämmitys – voi-
daan helposti toteuttaa hy-
vinkin suureen kiinteistöön.
VRF/VRV- järjestelmää voi-
daan käyttää siis paitsi vii-
lennykseen myös lämmi-
tykseen, kuten ilmalämpö-
pumppujakin normaalisti 
käytetään. Mahdollista on 
myös asentaa järjestelmä  
kolmella putkella mikäli ha-
lutaan viilennys ja lämmitys 
samanaikaisesti toimivak-
si. Kolmiputki järjestelmää 
tarvitaan ehkä, kun asunnot 
ovat eri ilmansuuntiin.

Käytön mukaan

Asunto Oy Kouvolan Pilk-
keessä VRF on vain viilen-
nyskäytössä ja lämmitys-
mahdollisuus on niistä lukit-
tu. Asukkaat eivät myöskään 
voi vapaasti ryhtyä viilen-
tämään asuntoaan halutes-
saan. Vaarana olisi, että heti 
kevätauringon alkaessa pais-
taa, joku hätäinen erehtyisi 
käynnistämään viilennyk-
sen. – Neuvomme asukkaita 
ensin laskemaan kaihtimet, 
Pirjo Penin kertoo. – Ei tie-
tenkään ole järkevää samaan 
aikaan sekä lämmittää että 
viilentää rakennusta.
Taloyhtiökohtaisesti voi-
daan päättää, missä ulko-Huoneistojen jakohaarat piilotetaan käytävän alakattoon.
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Uusi älykkäämpi 
ilmanvaihto

www.swegonhomesolutions.fi

RAUPIANO DB-VIEMÄRI 
Varma ja hiljainen 

- Runkoääniä eristävä kannakointi 
- Halogeeniton PP-MD materiaali
- Muhvilukot sadevesiviemäröintiin

www.facebook.com/rehausuomi
www.rehau.fi

17 dB 

4l/s

Varastoivat tukkurit: LVI-Dahl Oy, Onninen Oy

SUUNNITTELUALAN 
ASIANTUNTIJAPALVELUT:

Carelia Engineering Group

• LVIA- ja Sähkösuunnittelu
• Rakennuttajapalvelut
• Työmaavalvonta
• Turvallisuuskoordinointi

www.ceoy.fi

Kotimaiset maalämpöpumput
ja polttimet

Erno Lonka puh. 040 761 4868
erno.lonka@gmail.com

• LVI-työt    • Kodin remonttityöt
Onko putkiremontti tulossa? Kysy tarjous!

Kodin Putki ja Saneeraus

LVI    Sähkö    Kylmä     Automaatio    Lämpöpumput

Puh. 044 518 1558 • www.hatech.fi

JärKeVää viileää kerrostaloon
VRF tuo asumismukavuutta asuinkerrostaloihin helposti ja kustannustehokkaasti. Asukkaat maksavat 
viilennysenergiastaan käytön perusteella.

SÄHKÖ- JA LVIA-TEKNIIKKA

Kotka             Kouvola             Uusimaa

Alakattoon voidaan 
asentaa upotettava 

neljään suuntaan 
puhaltava sisäyk-

sikkö.

lämpötilassa kylmäaine al-
kaa virrata putkistossa ja 
sisäyksiköitä voi käyttää vii-
lentämiseen ja kosteilla hel-
teillä myös sisäilman kuivat-
tamiseen. Asunto Oy Kou-
volan Pilkkeessä se on, kun 
ulkoilma on +10-15 astetta.
Asunto Oy Kouvolan Pilk-
keen VRF- järjestelmän käy-
tetyn sähköenergian määrä 
mitataan huoneistokohtai-
sesti ja asukkaita laskute-
taan käytetyn sähköenergi-
an mukaan. Se on oikeuden-
mukaista, sillä osa asukkais-
ta viettää kesänsä mökeil-
lään eivätkä varsinaisesti 
käytä viilennystä kaupunki-
asunnossa. 

Taloyhtiökohteita 
yhä enemmän
Taloyhtiön VRF- järjestel-
män asensi kouvolalainen 
AH-Cool Oy, joka on jo eh-
tinyt kerätä kokemusta use-
ammastakin saman tyyppi-
sestä kerrostalokohteesta. 
Niistä ensimmäinen oli Jat-
ke Oy:n Kouvolaan vuonna 
2014 rakentama Asunto Oy 
Kouvolan Kustaantähti.
Toimitusjohtaja Ari Hyväri-
nen sanoo, ettei VRF- järjes-
telmän suunnittelu ja asen-
nustyö periaatteessa paljoa-
kaan poikkea tavanomaisen 
omakotitalon ilmalämpö-
pumpun asennuksesta. Jär-
jestelmä on selkeä suunni-
tella ja asentaa. Järjestelmi-
en suunnittelua helpottavat 
valmistajien ohjelmistot, 
joilla laitevalintojen lisäk-
si syntyvät nopeasti myös 
mm. putkimitoitukset ja tar-
vittavat johdotuskaaviot.

–Sisäyksiköitä vain liite-
tään yhtä ulkoyksikköä koh-
ti enemmän ja putkitusetäi-

syydet isossa kiin-
teistössä ovat tietenkin 
pidemmät, hän huomaut-
taa. – Tässä kohteessa put-
kea tarvittiin kaiken kaikki-
aan 352 metriä. 

Uudiskohteessa järjestel-
män asennustyö on tietysti 
ajoitettava rakennustöiden 
edistymisen mukaan. Huo-
neistoihin päästään seinä-
mallisia sisäyksiköitä asen-
tamaan, kun pinnat ovat 
valmiina. Asentaja Tero Til-
lille työ oli kuitenkin tuttua 
jo aikaisemmista kohteista. 
Vaaka-asennukset tehtiin 
alas laskettuihin kattoihin. 
Käytävien pystyvedoille oli 
tehtävä omat koteloinnit. 
Vaaka ja pystyosuudet asen-
nettiin kun päästiin suoraan 
katolta 1. kerrokseen asti 
työskentelemään, putkiston 
juotostöissä käytetään suo-
jakaasua pitämään putken 
sisäpuolet puhtaina ja kui-
vana, Tero Tilli kertoo. 

Kondenssivesi valuu kyl-
pyhuoneiden viemäriin. 
Muutamassa asunnossa jou-
duttiin varmuuden vuoksi 

turvautumaan kondenssive-
sipumppuun riittävän las-
kun aikaansaamiseksi kon-
denssivesiputkella. 

Jatkoa piisaa

Vaikka AH-Cool on tä-
hän mennessä asentanut-
kin VRF- järjestelmän vasta 
muutamiin asuinkerrosta-
loihin, tulevaisuus vaikuttaa 
tällä saralla niin järjestel-
mien kuin niitä asentavien 
urakoitsijoidenkin suhteen 
varsin lupaavalta.

Toimisto- ja hotellis-
aneerauskohteissa VRF/
VRV- järjestelmien pien-
ten ja helposti sijoitettavien 
putkistojen sekä suhteelli-
sen kevyiden ja pienikokois-
ten ulkoyksiköiden merkitys 
kasvaa.

Uudiskoh-
teissa on kasvavat 

markkinat erityisesti uusi-
en, energiatehokkaiden ker-
rostalojen kohdalla. Uudet, 
energiatehokkaat asunnot 
ovat tiiviitä. Niissä on suu-
ret, paljon luonnonvaloa si-
sään tuovat ikkunat. Harva 
asukas on halukas suojau-
tumaan koko kesäkautta au-
ringon tuomalta kuumuu-
delta sulkemalla näkymät 
kaihtimien avulla. Olemme 
myös tottuneet ilmastointiin 
autoissamme. Miksi ihmees-
sä siis kärsisimme kuumuu-
desta kotona. 

Kun rakennuttajat kehit-
tävät kiinteistökonseptejaan 
omakotitaloista ja ilmaläm-
pöpumppujen viilentävästä 
huomasta uusiin kerrosta-
loihin ja rivitaloihin muut-
taville seniorikansalaisille, 
heidän on otettava asumis-
mukavuus ja siten asuntojen 
viilennys vakavasti. VRF/
VRV on kustannustehokas 
tapa se toteuttaa. 

Dakota Levanto
/ Ari Hyvärinen
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• Hana valitaan huone-
tilan, sisustuksen, käyt-
töominaisuuksien ja elä-
mäntyylin perusteella
• Tavallisimmat kotiin 
asennettavat hanatyy-
pit ovat: keittiöhana as-
tianpesukoneventtiilil-
lä tai ilman, pesuallas-
hana bideellä tai ilman, 
termostaattihana suih-
kuun, kylpyammehana 
ammeeseen, pesukone-
hana pyykinpesukoneel-
le, allashana kodinhoito-
huoneeseen, allashana 
ja puhdistusharja kura-
pisteeseen sekä vesipos-
tiventtiili ulkoseinään.
• Valitse suihkuun muu 
kuin vipuhana, koska vi-
puhanalla vedenlämpöti-
la saattaa vaihtua äkilli-
sesti esimerkiksi kyynär-
pään kosketuksesta.
• Kylpyammeeseen kan-
nattaa hankkia termos-
taattihana juoksuput-
kella.
• Keittiöön muotoiltu, 
kohtuullisen pituisella 
juoksuputkella ja mah-
dollisesti astianpesuko-
neventtiilillä varustettu 
hana.
• Suihkukaappiin mah-

dollisimman pieni ter-
mostaattihana tilan 
säästämiseksi.
• Suihkukaapin hanan 
ja seinän väliin taipuisa 
pex-letku, jotta kaappia 
voidaan siirtää.
• Hanoja saa tyypillisim-
män kromattujen lisäksi 
erilaisilla pinnoitteilla
• Varastossa voidaan 
käyttää pesuallashanaa.
• Ulkotiloissa putkien ja 
hanojen tulee tyhjentyä 
vedestä jäätymisen es-
tämiseksi.
• Astianpesukoneelle 
voidaan asentaa myös 
erillinen hana tiskipöy-
dän kanteen.
• Kuulasulkuventtiilit ve-
dentulon katkaisemisek-
si jokaisen hanan ja kiin-
teän vesiputken väliin.

VinKKEjä
HAnAVAlinTAAn

 

                    

     

                                      Chiller Oy 

                      Louhostie 2, 04300 TUUSULA 

                                   www.chiller.fi   

 Jäähdytys/lämmitys laitteet 
 Interaktiivinen huoltojärjestelmä 

Kymen 
IV-Valmistus Oy

Teollisuustie 14
45360 Valkeala

Puhelin 05 325 0268

Kaikki talonrakennusalan  suunnittelu- 
ja asiantuntijapalvelut sekä uudis- että 
korjauskohteisiin:

Talotekninen ja rakennesuunnittelu
Korjausrakentamisen palvelut
Rakennuttaminen ja erikoispalvelut

Wise Group Finland Oy 
Prikaatintie 9, Kouvola
p. 045 317 4611 (talotekniikka) 
p. 029 005 9203 (rakennetekniikka)

www.wisegroup.fi 

www.oras.com

Hotoraudan Vääntäjien 
Korkea Raati syntyi v. 1947, 
kun Lämpö- ja Vesijohto-
teknillinen Yhdistys ry:n 
hallitus nimitti kymmenen 
yhdistyksen perustajajä-
sentä Hotorautaneuvoksik-
si. Tämän jälkeen raati on 
nimittänyt vuosittain uudet 
Neuvokset.

Valituksi tuleminen

Raati valitsee itsenäisesti 
rahvaalta salassa pidettävin 
perustein uudet Neuvokset 
joukkoonsa.

Ehdotuksen uudeksi 
Neuvokseksi voi tehdä SuL-
VIn jäsenyhdistyksen hal-
litus tai kaksi varttunutta 
Neuvosta. 

Toiminta

Raadin ulospäin näkyvim-
mät toimet ovat uusien 
Neuvosten valinta kesätah-
tumaan liittyvässä yleisko-
kouksessa ja valituksi tullei-

den nimittäminen SuLVIn  
tai sen jäsenyhdistyksen jär-
jestämässä juhlatilaisuudes-
sa. Neuvokset kokoontuvat 
kevät ja syyskaudella  kuu-
kauden ensimmäinen kes-
kiviikko lounastapaamiseen 
Helsingissä.

Tittelit

Raati suo kullekin Neuvok-
selle yksilöllisen kaksoistit-
telin, jonka alkuosa ilmaisee 
leikillisesti asian-
omaisen ammatti-
tehtävän ja jälkim-
mäinen osa hänen 
vapaaajan harras-
teensa.

Ulkoisena tun-
nuksena Neuvok-
set kantavat henki-
lökohtaista ammatti- ja har-
rastetunnuksin varustettua 
krashaania.

Jäsenmäärä

Neuvoksia on vuoden 2016 
lopussa 151 kpl joista 27 on 

nimitetty kunnianeuvok-
siksi.

Kolvin  
hotorautaneuvokset
ERKKI KAILIO ( 1979), 
kuollut 22.7.2004
Keräilevä Suunnitteluneu-
vos

ESKO VAATERI ( 1983), 
kuollut 17.12.2012

Appistunturin Yh-
deneuvos ja Kuu-
sankosken Kohen-
taja

NIILO UKKO-
NEN ( 1986)
Töräyttelevä Ra-
kennuttajaneuvos 

ja Ajatusvalmis Yhdistys-
aktiivi
Yleisyhteiskunnallinen Ää-
nitorvi
Kunnianeuvoksen arvonimi 
myönnetty 2012

AHTI NYYSSÖNEN (1992), 
edesmennyt

Moniharrastava LVI-insi-
nöörineuvos ja Liukasken-
käinen Parketisti

YRJÖ MÄÄTTÄNEN
( 1997)
Merkittävä Laiteneuvos ja 
Varsinahkera ATK-räpläri
Ympäristöön yhdentyvä 
LVI-monitaitolaite

RISTO AALTO ( 2007)
Asiantunteva Talotekniik-
kaneuvos ja Himohiihtelevä 
Moniliikkuja
Ennennäkemättömät kaksi-
tapaiset hiihtiliitimet

PASI LAARI (2010)
Suomen LVI-imagon ja Uu-
den Polven Nostaja Neuvos
Sukupolven nostatin Par-
kettinavigointikartoitin

HEIMO LEHKONEN (2013)
Espanjan keila- ja keittiögolf 
Neuvos
Kiiltolakattu Keila, ja gol-
fratalaatan Viinimaljoin ja 
Matadorin miekoin.

Puheenjohtaja
Risto Aalto

HOtOraudaN 
vääntäjien korkea raati
Aktiivisten ”auvon saaneiden”, erikseen valittujen 
LVi-seniorien kerho.

KoLVI

50
vuotta


