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Varmistamme että järjestelmäsi on...

...jotta se tarjoaa optimaalisen sisäilmaston 
pienimmällä mahdollisella energiankulutuksella.

www.imi-hydronic.fi
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Jääkiekkoa ja tietotekniikkaa Tampereella.....  s. 4

Pohjoismaiden ainoa viemäröinti...................  s. 9 

Tervehdys HeLVI-lehden lukijat! Olen 
hallituksen uusi puheenjohtaja Marko 
Issakainen. 

Viimeisimmän vuoden aikana olen koke-
nut tapahtumia jonkin verran. Valmistuminen 
YAMK:sta, pyöreät vuodet tulivat täyteen ja kli-
seisesti tuota tapahtumaa kunnioittaen piti sit-
ten tehdä se, mitä miehen pitää tehdä, että täyttää 
odotukset. Arvasit oikein, ostin moottoripyörän. 
Vieläpä elämäni ensimmäisen sellaisen. Valehteli-
sin, jos väittäisin, että ensimmäistä kertaa pyörää 
käynnistäessäni en olisi todennut itselleni (selkä 
hiestä märkänä), ”mitäköhän tuli tehtyä.” Toistai-
seksi keho on ollut vahingoittumaton tai sanot-
taisiinko, että viime kesän moottoripyöräilyllä 
en ole sitä runnellut. Kysehän on itsensä voitta-
misesta ja uusien kokemuksien hakemisesta. Sa-
maan kategoriaan täysin en voi liittää nyt alka-
nutta pestiä, olenhan aiemmin toiminut ELVIn 
hallituksessa ja siellä myöskin puheenjohtajana 
aikanaan. Tuolloin edeltäjäni oli Kalevi Hyväri-
nen, joka rautaisella kädellä antoi vahvoja vink-
kejä tulevaan. Yhtään huonommin ei edeltävä pu-
heenjohtajammekaan ohjeistanut minua tulevaan. 
Kiitos siis sinulle, Tom Hult.

Mitä sitten uusi puheenjohtaja voisi kertoa it-
sestään? Helsingissä syntynyt ja nuoruuteensa be-
tonilähiöissä viettänyt. Paljasjalkaiseksi stadilai-
seksi en itseäni voi kuitenkaan luonnehtia, koska 
se kuuleman mukaan edellyttää, että kaksi aikai-
sempaa sukupolvea pitäisi olla syntynyt tullin-
puomin sisäpuolella. Lienen siis ehkä jollain ta-
voin puolijalkainen tai jotain. 😉 Sydän kuitenkin
sykkii punaisena. 

Putkipuoli ja nesteen virtaus lienee kiinnosta-
nut jo varhaisnuoruudesta lähtien, kun olen am-
mentanut putkien pyörittelyn vapaaehtoisen palo-
kunnan nuoriso-osastosta lähtien. Hälyryhmässä 
olleena ja useampaa paloa sammuttaneena tote-
sin, että se kipinä alkoi jotenkin hiipua. Siinä si-
vussa muut lajit alkoivat viedä enemmän men-
nessään, kun niissä tapahtui hieman enemmän. 
Jääliikuntalajit itsepuolustuslajien kanssa toi-
vat mukavasti pientä lisää liian hitaaseen ja tyl-
sään päiväelämään, kunnes loukkaantumiskier-

re alkoi. Niinhän sitä sanotaan, että kun innostus 
ylittää taidon, niin sitten sattuu. Palataanpa hie-
man takaisinpäin opintoihin. Lukion jälkeen pie-
nen sattuman yhteydessä valitsin opintosuunnak-
si tekniikan ja sieltä LVI-tekniikan. Vielä tuolloin 
se ei kovinkaan hohdokas valinta ollut, ja aikalai-
seni sen varmaankin hyvin muistavat. Suunnit-
telupuoli vei sitten mennessään. Tietokoneiden 
hinnat tuolloin olivat ihan omaa luokkaansa, vuo-
den opintolainan nostamisella sain Pomin nurk-
kapajasta 486dx2:n 80 prosessorilla, joka oli sil-
loin kovinta hittiä ja ehkä vähän valonarkaakin. 
Usko kuitenkin tulevaisuuteen murentui täysin, 
kun markkinoille tuli ensimmäinen Pentium seu-
raavana vuonna ja hinta oli vieläpä paljon alhai-
sempi. Suunnittelupuolella on nyt vietetty noin 
neljännes vuosisata ja LVI-puolella ylipäätään 
hieman enemmän. Tällä hetkellä toimin Swe-
co Finlandissa osastopäällikkönä LVI-toimialan 
saneerausyksikössä. 

HeLVIn hallituk-
sen puolesta toivotan 
kaikille aurinkoisia ja 
raikkaita ulkoilusäitä 
kevättä odotellessa. 

Marko Issakainen,  
HeLVIn 

puheenjohtaja
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Jääkiekkoa ja 
talotekniikkaa 
Tampereella

Keskiviikko 15. helmikuuta 2023. Pelipäi-
vä. Iltapäiväjuna Uudeltamaalta suun-
tana Tampereen alle vuosi sitten avattu 

Nokia Arena, joka ennen aiemman sponso-
rin taloussotkuja tunnettiin nimellä Uros Li-
ve Arena. 

Lähes 30 pääkaupunkiseudun LVI-yhdistys-
ten jäsentä mahtui mukaan matkaan. Junassa 
kaikki ei toiminut, kuin junan vessa, vaan mat-

kanteko seisahtui Tikkurilaan puoleksi tunnik-
si. Lopulta HeLVIn, VantaLVIn ja KeLVIn 
pelimatkalaiset saavuttivat määränpään. 

Nokia Arenalla joukkoamme isännöi kiin-
teistö- ja turvallisuuspäällikkö Jani Heleni-
us. Vaikka osa jääkiekon MM-kisoja varten 
tehtävistä viimeistelytöistä oli kesken, saim-
me kattavan kierroksen hallin talotekniik-
kaan. Monimutkainen kiinteistö vaatii toimi-
vaa automaatiota. Aina kaikki ei kuitenkaan 
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toimi. 2022 jääkiekon MM-ki-
soissa eräs aamu avautui sumui-
sena - valitettavasti sumu oli jään 
pinnalla. 

Massiivinen areena vaatii järe-
ät laitteet. Ilmanvaihdosta huo-
lehtivat 47 isoa iv-konetta. Isolla 
areenalla kaikki muukin on suurta. Esimerkik-
si mediakuutio on rintamamiestalon kokoinen. 
Kokonaisyleisökapasiteetti on yli 15 000 kat-
sojaa ja poistumiset on suunniteltu siten, että 
areena tyhjenee parhaimmillaan 15 minuutissa. 

Matka oli tunnelman perusteella onnistunut 
- joko siitä huolimatta tai juuri siksi, että viih-

dyttävän pelin pisteet jäivät Tampereelle. Ai-
tio ruokineen ja juomineen ja palvelualtis hen-
kilökunta takasivat ottelutapahtuman aikaisen 
viihtyvyyden. 

Kiitos matkaa tukeneille sponsoreille Pipe-
life ja Bauer!

Ville Matveinen



LVIA- ja sähkösuunnittelupalvelut, rakennut-
taminen ja valvonta luotettavasti ja ammatti-
maisesti meiltä. Äyräväinen Oy ja Äyräväinen 
Rakennuttaminen edustavat talotekniikan 
huippuosaamista.

www.ayravainen.fi

Talotekniikan 
huippuammattilaiset 
apunasi
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Elokuussa 2022 Vantaalle IDO- ja Gebe-
rit Showroomiin valmistui Pohjoismai-
den ensimmäinen viemäröintitorni, joka 

konkretisoi hydrauliikkaongelmia. Tutustumis-
käyntiä HeLVIn jäsenille suunnitellaan täl-
le keväälle, tietoa käynnistä tullaan jakamaan 
yhdistyksen WhatsApp-ryhmässä/kotisivuil-
la. Alla kuvaus tornista Geberitin tiedotetta 
mukaillen.

Mistä johtuu vesilukon kuivuminen? Entä 
vettä roiskiva WC? 14-metrisen Geberit-vie-
märöintitornin avulla viemäröinnin yleisimpiä 
ongelmakohtia havainnollistetaan ainutlaatui-
sella tavalla. Torniin on rakennettu toimivia ja 
ei-toimivia putkistoja, ja tornin toimintaa oh-
jelmoimalla viemäröintiasennuksen haastepai-
kat on helppo demonstroida. Torni konkreti-
soi mitä tapahtuu, jos viemäröinti on pielessä.

Viemäröintitornia voidaan hyödyntää käy-
tännönläheisenä koulutuksen tukena LVI-alan 
ihmisille. Tornin avulla voidaan ohjelmoida ja 
simuloida erilaisia viemäröintitilanteita, ku-
ten korvausilman oikein mitoitettua saantia ja 

Vantaalla sijaitsee Pohjoismaiden 
ainoa viemäröintitorni

WC-kalusteiden yhtäaikaista huuhtelua. Tor-
ni havainnollistaa, mitä viemäreissä käytön ai-
kana tapahtuu, ja demonstroi oikeanlaisia hyd-
rauliikka-asennuksia ja väärästä asennustavasta 
johtuvia ongelmia. Putkistossa virtaava sininen 
vesi kuvaa oikeaoppista tilannetta, punainen 
väärästä asennuksesta aiheutuvaa ongelmaa.

Maailmanlaajuisesti toimiva Geberit-kon-
serni on saniteettiteollisuuden eurooppalainen 
markkinajohtaja. Geberitillä on vahva paikal-
linen edustus useimmissa Euroopan maissa. 
Yritys valmistaa erittäin korkealaatuista sa-
niteettitekniikkaa ja -keramiikkaa. Geberitin 
palveluksessa Suomessa on noin 200 henkilöä. 
Suomen myynti, markkinointi ja hallinto toi-
mii Vantaalla.

Lähde: Geberit, uutisarkisto.

Siiri Rantala



10 Bevent Oy | Puh. 0207 597 900 | www.bevent.fi

DELTA-AH + BRTG

Tehdasvalmistetuissa läpivienneissä 
toistuvat mittatarkkuus 
ja korkea laatu
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Miltä kuulostaa, jos perustaisim-
me ryhmän moottoripyöräilevil-
le HeLVIn jäsenille?

Olen keskustellut VantaLVIn kanssa, 
ja heillä on kiinnostusta yhteisiin tapah-
tumiin moottoripyöräilyn merkeissä.

Kerro itse, että millaisesta olisit kiin-
nostunut. Kerran kuussa tapaaminen 
Haltialassa, jokin ajolenkki esim. Hai-
kon kartanoon, Päijänteen ympäriajo, 
Nauvossa käynti tai jotain muuta. Ker-
ro se viestissäsi.

Mikäli sinua kiinnostaa ajatus, niin lä-
hetä sähköpostia osoitteeseen:

marko.issakainen7@gmail.com 
Laita viestiin aiheeksi moottoripyörä.

Marko Issakainen

HeLVIläinen, onko 
moottoripyöräily sinunkin 
harrastuksesi?



»granlund.fi



»granlund.fi

HeLVIn nuoret kokoontuivat viettämään 
aikaa yhdessä ja verkostoitumaan kes-
kenään lautapelien ympärille viime 

vuoden lopulla 9.12. Ilta alkoi keskustelul-
la ja kuulumisten vaihtelulla, kun odotimme 
kaikkien saapumista. Joitakin hetkiä myö-
hemmin keskustelu siirtyi lautapelien maa-
ilmaan ja aloitimme illan ensimmäisen pelin, 
Rappakaljan. Tässä pelissä hyvän höynäytyk-
sen taidon ja mielikuvituksen omaavat pärjä-
sivät hyvin. Mielikuvituksellisilla vastauksil-
la ilta alkoi nauravassa seurassa. Rappakaljan 
jälkeen siirryimme kilpailuhenkiseen Kim-
bleen. Tämä legendaarinen lautapeli todella 
nosti kilpailuhenkisyyttä ja tunteita pintaan. 
Peli oli nopeatempoinen ja pelasimmekin sitä 
usean kierroksen. Nopeat kierrokset toki saat-

toivat johtua siitä, että pelistä puuttui puolet 
pelinappuloista, mutta tämä ei häirinnyt tun-
nelmaa. Kimblen lisäksi jännitimme samal-
la televisiosta tullutta MM-jalkapallo-ottelua, 
joka poiki vilkasta keskustelua. Loppuilta me-
nikin keskustellessa ja hurjimmat lähtivät vie-
lä tanssilattialle.

Tapaamiseen osallistui ilahduttavan paljon 
porukkaa. Nuorten tapaamisia järjestetään jat-
kossakin erilaisilla aktiviteeteillä, joten kaikki 
vaan mukaan verkostoitumaan ja viettämään 
hauskaa iltaa!

Niklas Leinonen 

HeLVIn nuorten tapaaminen
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Tavarantarkastaja 
muistelee – 36. 
kertomus. Vuosi 
2006.

Ymmärryksen 
puuttuminen tuli 
kalliiksi

Tavarantarkastustoimituksen lähtökohta-
na on aina jonkin sortin ongelma, asennetun 
laitteen toimimattomuus, vesivahinko, suun-
nittelu- tai asennusvirhe. Listan pituus on lä-
hes rajaton. Tarkastustilaisuudet eivät yleensä 
ole mitään samanmielisten kokoontumistilai-
suuksia. Vastakkainasettelu on normaalia. Vit-
sien kertominen ei ole kovinkaan yleistä. Kun 
taustalla on aina jokin vika tai moka, niin osa-
puolten ajatuksissa pyörii useimmiten raha. 
Millaisella panostuksella selviän ongelmasta. 
Harvemmin ongelma – useimmiten vesiva-
hingosta on tällöin kysymys - on aiheutunut 
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Eristysmuotista 
otetun koepalan 
kohta

käyttäjän vahingosta, unohtamisesta tai nu-
kahtamisesta lämpimän suihkun alle takapuoli 
tiiviisti lattiakaivon päällä.

Läntisellä Uudellamaalla rakennettiin vuosi-
tuhannen loppupuolella paljon, etenkin asun-
totuotanto oli vilkasta. Talonrakentamisen nä-
kymät uuden vuosituhannen suuntaan nostivat 
hymyn myös talotekniikkaurakoitsijoiden suu-
pieliin. Uusia yrittäjiä ilmestyi markkinoille – 
olihan 90-luvun lama vain paha muisto. Tämä 
juttu kertoo yhden tarinan, jossa rohkea ja en-
nakkoluuloton nuorimies hyppäsi liian suu-
riin saappaisiin ryhtymällä ilmanvaihtoura-
koitsijaksi lähes olemattomalla koulutuksella 
ja kokemuksella.

Kohteena oli erillistalojen rypäs, 
joka piti sisällään kahden-neljän 
asunnon kaksikerroksisia rivitalo-
ja asuntokohtaisine ilmanvaihtoi-
neen. Asunnot olivat menneet hy-
vin kaupaksi. Kaikki asunnot oli 
myyty vuosituhannen vaihtumiseen 
mennessä. Sitten tuli talvet pakka-
sineen ja noin kolmasosassa asunto-
ja havahduttiin katosta tiputtavaan 
veteen. Taloyhtiössä kummasteltiin: 
mistä ihmeestä vesi on lähtöisin, ei-
hän ullakolla ole ensimmäistäkään 
vesijohtoa tai lämpöjohtoa, putket-
han ovat välittömästi sisäkaton ylä-
puolella olevassa kerrosten välisessä 
tilassa eikä katoista tippunut ve-

si ollut putkien kohdilla. Urakoitsija kehitte-
li teorioitaan, jospa asunnon sisäilma on niin 
kosteaa, että se tiivistyy kattopaneeleiden ylä-
puolella olevaan höyrysulkuun. Kenties lapset 
ovat suihkutelleet pitkin kattoja. Epäilipä hän 
- liekö tosissaan - jonkun kasvattavan asunnos-
saan hamppua.  

Urakoitsijan esittämät vaihtoehdot ei-
vät vakuuttaneet asukkaita.  He epäilivät vi-
an johtuvan tavalla tai toisella ullakolle ja/tai 
kerrosten väliseen tilaan asennetuista ilman-
vaihtokanavista. Sain toimeksiannon, jonka 
mukaan tarkastaisin helposti näkyviin saatavat 
ilmanvaihtokanavat.
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Ilmanvaihtopiirustuksista selvisi 
kanavien asennuspaikat ja IV-koneen 
sijainnit. Koneet olivat 1. kerroksen 
varastotiloissa, joissa koneisiin liitty-
vät kanavat olivat näkyvissä. Muualla 
IV-kanavat ja putket olivat asennet-
tu talojen pituussuuntaan kulkevien 
alaslaskujen sisään. Ennen mahdol-
lisesti tarvittavia alaslaskukoteloi-
den avaamisia sovittiin, että tarkas-
tan ainoastaan osan niistä taloyhtiön 
asunnoista, joissa ei ollut vesivuoto-
ja havaittu.

Ensimmäiseksi valittu tarkastus-
kohde antoi vastauksen ja selityksen 
vesivuotoihin. Ilmanvaihtokoneel-
le johtavan ulkoilmakanavan kon-
denssi-/lämpöeristys oli huolimatto-
masti tehty. Ottamastani eristyksen 
näytepalasta ilmeni, kuinka pyöreät 
seinämävahvuudeltaan 20 mm eris-
tysmuotit oli valmistettu kahdesta 
toisiinsa liimatuista 10 mm levyistä. Asennus-
työn yhteydessä tehdyt elementtien jatkoliima-
ukset eivät olleet kauttaaltaan kiinni ja kiinnit-
tyneiltä osiltaankin hyvin heikosti. Käytetty 
eristysmuotti oli halkaisijaltaan 5 mm suurem-
pi kuin sisällä oleva kanava. Ulkoilmakanavissa 
liikkuu talvisaikaan ulkoilman lämpöistä ilmaa. 
Lämpötilaero saattaa olla sisäilmaan nähden 
jopa 50 astetta. Ulkoilmakanavat sijaitsivat 
asuintilojen – ja kohteessa useimmiten pesu-
tilojen – kohdalla alakattorakenteiden sisäl-
lä. Ympäröivän tilan ilman vesisisältö on ollut 
lämmityskautenakin niin suuri, että se väistä-
mättä tiivistyi kylmän kanavan pinnalle pienen 

raon kautta. Kanavan ja sen eristyksen välissä 
oli selvä ilmatila. Tähän tilaan pääsi ympärillä 
olevaa huoneilmaa olevista huonosti liimattu-
jen liimaussaumojen raoista. 

Vettä tiivistyi mainittuun välitilaan niin pal-
jon, että se näkyi lopulta asunnoissa vuotona. 
On mahdollista, että talvella kerääntynyt kon-
denssivesi ainakin osittain oli haihtunut kesä-
aikana. Edelleen on mahdollista, että pitkään 
kosteusrasituksen alla olleen kanavan ja eris-
tyksen välitilassa alkaa kasvaa mikrobeja – on-
han kasvulle osan vuotta mitä parhaimmat 
edellytykset niin lämpötilan kuin kosteuden-
kin suhteen.



HeLVI 1/2023   17

Ulkoilmakanavan alapää 
irti liimauksestaan

uusia kaikkien ulkoilmakanavien eristyk-
set kauttaaltaan. Paras tapa on uusia eris-
tys siten, että eristysmateriaali liimataan 
saumakohdiltaan kanavaan tiukasti kiinni. 
Saumojen paikkaamisella ja uudelleen lii-
mauksella ei mielestäni saavuteta luotetta-
vaa lopputulosta. 

Arvelen, että kokemattoman urakoitsi-
jan oppirahat olivat melkoiset. Kohteessa 
ilmenneet virheet tiedän korjatuiksi. Kor-
vauksista en tiedä, eikä käräjiä käyty.

Seppo Posti

Kirjoittaja toimi Keskus-
kauppakamarin hyväksy-
mänä LVI-puolen tava-
rantarkas-tajana vuodesta 
2001 alkaen vuoden 2012 
loppuun. Tarkastuksia 
kertyi 10 – 12 kappaletta 
vuodessa. Tavarantarkas-

tukset loppuivat, koska tarkastajille asetettu 
ikäraja tuli vastaan.

Summasin tarkastuksessa havaitsemani vir-
heet seuraavasti: Kaksi perussyytä sattuneisiin 
vesivahinkoihin ovat väljä eristysmateriaali ja 
huonosti liimatut eristeiden saumat. Ympäröi-
vää tilaa selvästi kylmemmän putken, kanavan 
tms. lämpöeristys on tehtävä standardin mu-
kaan niin, että eristys on kauttaaltaan kiinni 
eristettävässä pinnassa. Mikäli käytetään ”väl-
jiä” eristysmuotteja, ovat kaikki saumat – ul-
koilmasta ilmanvaihtokoneen liitokseen asti – 
tehtävä ehdottoman tiiviiksi.

Kohteessa olivat eristyksen liimaukset epä-
onnistuneet niin suurelta osalta, että mielestä-
ni ei ollut muuta korjausmahdollisuutta kuin 



Parempaa sisäilmaa
vastuullisilla ratkaisuilla
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Tapahtumakalenteri 2023
14.4. Kevätkokous klo 18: Vltavan Havel-kabinetti, Elielinaukio 2, 00100 Helsinki
Keväällä: Geberit viemäröintitekniikan esittelytilaisuus: Lumijälki 2, Vantaa 
(tarkentuu myöhemmin)
2.6. HeLVI-hohtokeilaus Ruusulan keilahallilla, klo 18
Elokuussa: HeLVI-golf (tarkentuu myöhemmin)
27.10. SuLVIn liittokokous Seinäjoella
10.11. Syyskokous klo 18 (tarkentuu myöhemmin)
 Muuta suunnitteilla:
  Viini & Juusto -maistelutilaisuus
  Kohdekäynti/yritysvierailu syksylle
  Nuorten rekrytilaisuudet
  Metropolian kampukseen tutustuminen
  Pikkujoulut

Ilmoittautuminen tapahtumiin sekä tarkemmat tapahtumatiedot  
www.helvi.net
Muista seurata myös HeLVIä Facebookissa osoitteessa 
www.facebook.com/helsinginseudunLVIyhdistys/

helvi.net Facebook

Tarkistathan, että yhteystietosi ovat SuLVI:n järjestelmässä oikein.

Hei Helviläinen! 
Yhdistyksen jäsenillä on 
oma Whatsapp-ryhmä 
tiedotusta varten. Mukaan voi 
liittyä lähettämällä viestin 

Whatsappissa "etu sukunimi HeLVI" Siiri 
Rantalalle, numeroon 040 063 9607. Saat 
vastausviestinä ryhmän säännöt ja ohjeet, jotka 
hyväksyttyäsi sinut lisätään ryhmäämme. 
HeLVI:n hallitus.

- HeLVI:n hallitus



 

Paljon toivottu uutuus! 

Tämä alakattoon asennettava, lämmöntalteenotolla 
varustettu ilmanvaihtolaite Verso, sekä kymmenet 
muut Eurovent sertifikoidut Komfovent Verso Standard 
koneet löytyvät nyt MagiCad:stä. Käy lataamassa omasi! 
Olemme suunnittelijan tukena. 

Lisätietoja:  

www.komfovent.fi  

045-196 1313 
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HeLVI:n jäsenmaksut 2023
Varsinaiset jäsenet:
120 €, josta SuLVIn osuus 95 € ja HeLVIn osuus 25 €

Opiskelijajäsenet:
0 €, josta SuLVIn osuus 0 € ja HeLVIn osuus 0 € 

Yhteistoimintajäsenet: 
Esim. 100€/vuosi

Kannatusjäsenet:
25 €/vuosi
 
Jäsenmaksujen alennukset:
Jäsenyhdistyksen jäsen, joka on yhtäjaksoisesti maksanut jäsenmaksuaan 35 
vuotta ja on lisäksi täyttänyt 65 vuotta, voi anoa SuLVIn hallitukselta SuL-
VIn jäsenmaksun puolitusta. Jos samassa postiosoitteessa asuu avio-/ 
avopuolisot, joista molemmat ovat SuLVIn jäsenyhdistyksen jäseniä, voi toi-
nen heistä anoa SuLVIlta perhejäsenyyttä. Perhejäsenyys on puolet varsinai-
sen jäsenen jäsenmaksusta. Alennettuun jäsenmaksuun ei kuulu jäsenetuna 
Talotekniikka-lehti.

Vakinaiset jäsenet:
Vakinainen jäsen on vapautettu jäsenmaksusta. Vakinaisen jäsenen jäsenetui-
hin ei kuulu Talotekniikka-lehti. Lehden saa maksamalla vakinaisen jäsenen 
lehtimaksun 40 €.

Vakinaisia jäsenyyksiä ei enää myönnetä, vaan ne on korvattu muilla alennusme-
nettelyillä, kts. kohta Jäsenmaksujen alennukset.

Tervetuloa aktiivijäseneksi Helsingin seudun LVI-yhdistykseen!



GEBERIT FLOWFIT

EI TURHIA 
PAINE- 
HÄVIÖITÄ

Sujuvat ja suoraviivaiset putkistosuunnitelmat ilman huolia  
turvallisuudesta ovat nykypäivää. Geberit FlowFit on kompakti ja 
virtausoptimoitu syöttöjärjestelmä, jossa vesi ei seiso turhaan 
putkistossa varmistaen näin käyttövesihygienian. Optimoitua hyd-
rauliikkaa alusta asti: tämä on saniteettisuunnittelun tulevaisuutta. 
 
www.geberit.fi/flowfit

document13903123360806353081.indd   11document13903123360806353081.indd   11 07.06.2022   13:12:5207.06.2022   13:12:52
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Julkaisija
HeLVI ry  

Helsingin seudun LVI-yhdistys 
Marko Issakainen

Sweco Talotekniikka Oy
Ilmalanportti 2, 00240 Helsinki

marko.issakainen@sweco.fi
puh. 050 345 3900

Päätoimittaja
Siiri Rantala

Skanska Talonrakennus Oy
Nauvontie 18, 00280 Helsinki

siiri.rantala@skanska.fi
puh. 0400 639 607
Ulkoasu ja taitto

Kirsi Mikola
mikolankirsi@gmail.com

Jakelu
Lehden levikki on n. 1000 kappaletta.
Perusjakelu HeLVIn noin 800 jäsentä.

Loput kohdennettu LVI-ammattilaisten muu 
jakelu. HeLVIn tiedotuslehti toimii yhdessä

HeLVIn verkkosivujen kanssa ja jakaa 
ammatillista tietoa ajankohtaisista aiheista 

sekä seuraa talotekniikka-alankehitystä 
yleensä. Pääosa lehden kuluista pyritään  

kattamaan ilmoitusmyynnillä.

Tekniset tiedot
Lehden koko 148x210 mm
Painopinta-ala 148x210 mm
Painomenetelmä  Digitaalipaino

Aineistovaatimus sähköpostilla päätoimittajalle 
(doc, pdf tai rtf)

Painopaikka
Copy-Set Oy
Puh. (09) 8770 570
Fax. (09) 8770 5717

Ilmoitushinnat
Etusivu, vuosisopimus  550 €/lehti 
Sisäsivu / vuosisopimus  230 €/lehti 
Sisäsivu  350 €/lehti
Takasivu, vuosisopimus  350 €/lehti
Yrityksen linkkimainos  250 €/vuosi

Ilmestymisaikataulu
Ilmestyy viisi kertaa vuodessa.
Ilmestymisviikot alustavasti: 10, 21, 32, 40, 50

Ilmoitusmyynti
Päätoimittaja ja hallituksen jäsenet

Mediakortti 2023

Tehokkuutta mainontaan!
HeLVI:n tiedotteen kautta tavoitat suoraan noin 1000 
talotekniikan ammattilaista ja vaikuttajaa. 
Yhdistämällä ilmoituksesi tehokkaaseen verkkomainontaan saat tuotteesi tiedot perille 
kätevästi. HeLVI:n verkkosivuilla voit ostaa linkkimainoksen, jolla ohjaat asiakkaa-
si omille kotisivuillesi haluamaasi tuote-esittelyyn puolen vuoden ajaksi kerrallaan. 
Muistathan myös työpaikkailmoitukset netissä ja tiedotteessa.



Pioneering for You

Varmistathan, 
että käytät ener-
giatehokkaimpia 
pumppuja?
Siinä tapauksessa Wilo on 
sinulle sopivin pumpputoi-
mittaja ...

Wilon pumput ovat vihreitä koska ...
Kehitämme tuotteidemme energiatehokkuutta jatkuvasti vastaamaan 
tulevaisuuden tarpeita. Haluamme varmistaa, että saat energiatehok-
kaimman pumppuratkaisun kaikkiin talotekniikan järjestelmiin. 

Lue lisää: www.wilo.fi

Vesihuolto
Porakaivopumput, paineenkorotus-
pumput ja asemat, myös energia-
tehokkailla IE5 moottoreilla ...

Kiertovesipumput
Laaja valikoima pumppuja läm-
mitys-, jäähdytys- ja käyttövesi-
järjestelmiin. Uusi energiatehokas 
pumppu helposti vanhan tilalle: 
www.pumppuvaihtoon.fi ...

Harmaa- ja jätevesipumput
Pumput ja pumppaamot sekä 
pienten , että suurien kiinteistöjen 
järjestelmiin, tietenkin energiate-
hokkaasti ...


