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oikkeuksellinen kevät on vaihtunut poikkeukselliseksi syksyksi. Olemme pikkuhiljaa sopeutumassa siihen, että vallitsevat olosuhteet ovat uusi normaali. Aiemmin
osoitimme tuttavallisuutta kättelemällä ja hymyilemällä lämpimästi. Nyt etäisyyden päästä
tervehtimisestä ja kasvomaskin käytöstä onkin
tullut lähimmäisen huomioimisen symboli.
HeLVI kantaa osaltaan yhteiskuntavastuunsa toimimalla kulloinkin voimassa olevien koronarajoitusten puitteissa. Tämän takia
joudunkin valittaen ilmoittamaan, että kauan
odotetut HeLVIn 90-vuotisjuhlat siirretään
huhtikuulle 2021. Myös vuotuinen SuLVIn
liittokokous järjestetään tänä syksynä etätapahtumana.
Koronavirus asettaa arkeemme paljon haasteita. Yhdistystoiminta perustuu vahvasti yhteisiin tapahtumiin ja kokoontumisiin. Parhaimpia hetkiä ovat ne, kun yhdessä tapaamme
ja vaihdamme kuulumisiamme alasta ja alan
ulkopuolelta. Olemassa olevia suhteita voi väliaikaisesti ylläpitää viestein, videoyhteyksin ja
puheluin. Uusien kontaktien luominen verkkoyhteyksien varassa on kuitenkin vaikeaa.
Luottamus syntyy arkisissa kohtaamisissa ja
vapaamuotoisesti rupatellen. Muodollisen kokouksen järjestäminen etäyhteyksin onnistuu
yleensä hyvin, mutta kaikki se muu sosiaalinen
kanssakäyminen on kasvotusten huomattavasti helpompaa.
Hektisessä työelämässä ei ole välttämättä enää aikaa pysähtyä vaihtamaan kuulumisia
kollegojen kanssa. Yhdistystoiminta kuitenkin
täyttää tätä vajetta erinomaisesti. Toivon että
yhdessä keksimme tapoja ylläpitää yhdistystoiminnan kautta luomiamme hyviä liike- ja ystävyyssuhteita myös poikkeusaikana. Vaikka tapaamiset ovat minimissä, toivotamme uudet
jäsenet edelleen lämpimästi tervetulleiksi. Yhteydenpidon tueksi olemme hallituksen kanssa

pohtineet erilaisia kommunikaatiotapoja jäsenistön käyttöön. Toivomme että voimme pian
tarjota jotain konkreettista.
Toivon koko hallituksen puolesta jäsenistöllemme kuulasta ja kaunista syksyä!
Eveliina Junkkari,
HeLVIn hallitus.
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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

kutsu
Helsingin seudun LVI-yhdistys HeLVI r.y:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
Perjantaina 20.11.2020 klo 18.00
Sokos Hotel Tapiola Garden
Tapionaukio 3, 02100 Espoo

Esityslista
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kokouksen avaus ja läsnäolevien toteaminen
Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Esityslistan hyväksyminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
Valtuutettujen ja näiden varamiesten valinta vuodelle 2021
Toiminnantarkastajan ja varamiehen valinta vuodelle 2021
Vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja taloussuunnitelman vahvistaminen
Liittymismaksujen ja jäsenmaksujen suuruudenmäärittäminen
Muut esille tulevat asiat
Kokouksen päättäminen

Suomen hallituksen kokoontumisrajoitussuositusten vuoksi toivomme, että
mahdollisimman moni osallistuisi kokoukseen etänä. Mikäli etänä kokoukseen
osallistuminen on hankalaa, niin paikan päälle voi tulla mutta kuitenkin niin,
että maksimiosallistujamäärä on 20 henkilöä. Paikalle saapuvat olkaa hyvä ja
ilmoittautukaa HeLVI:n nettisivuilla tapahtuma-osiossa.
Etänä osallistuvien tulee laitaa sähköpostia Tom Hultille osoitteeseen
tom.hult@th-consulting.fi ja ilmoittaa sähköpostiosoite, mistä kokoukseen
osallistuu. Etänä osallistujille lähetetään sähköpostiin Teams-linkki.
Tervetuloa joko etänä tai paikan päälle!
Kokouksen isäntänä toimii Wavin Finland Oy. Hannamari Lindström.
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Osattiin sitä
ennenkin 2
Kaupungistumisen edetessä 1800-luvun lopulla syntyi Suomessa yhä
suurempi tarve saada omasta takaa
enemmän myös osaavia LVI-insinöörejä. Koulutusta suunniteltiin pitkään
ja uuden vuosisadan alussa päätettiin aloittaa Helsingin Polyteknisessä
opistossa, vuodesta 1908 korkeakoulussa, LVI- alan opetus. Pitkän hakuprosessin jälkeen opettajaksi saatiin vuonna
1912 nuori, mutta Saksassa pätevöitynyt, diplomi-insinööri Emil Keso. Hän hoiti alan lehtorin virkaa yli kolme vuosikymmentä ja koulutti Suomeen osaavan ammattikunnan.

E

mil Keso syntyi vuonna 1884 Messukylässä, mutta hänen juurensa olivat Aitolahdella. Keson tila on yksi paikkakunnan
vanhimpia kantatiloja. Sen merkittävyyttä korostaa myös se, että tilan mailta on löydetty yksi Suomen vanhimpia kivikauden asuinpaikkoja. Hyvä asema Näsijärven rannalla on siis aina
houkuttanut
Emil Keso kävi koulunsa Tampereella. Tuli
ylioppilaaksi 1903 ja jatkoi opiskelujaan sekä
Helsingin yliopistossa, lukien teoreettista fysiikkaa, että Polyteknillisessä opistossa, josta
valmistui koneinsinööriksi vuonna 1908, juuri ennen opiston muuttumista korkeakouluk-
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Jussi Saarto kunniataulussa
SULVIn neuvotteluhuomeessa. Emil
Keson kuvaa ei tähän hätään löytynyt.

si. Hän opiskeli samalla myös sähkötekniikkaa. Hän toimi lyhyen aikaa suunnittelijana ja
piirtäjänä Högforsin tehtaiden palveluksessa.
Samana vuonna korkeakoulu kuitenkin julisti haettavaksi LVI-tekniikan jatko-opiskelustipendin Berliiniin. Emil Keso haki stipendiä
ja sai sen, vaikka hakijoissa oli vanhempiakin ja
jo uraa alalla luoneita ammattilaisia, mm. alalla myöhemmin lahjoittajana mainetta saanut
K.V. Lindholm. Perusteluna valinnalle pidettiin hänen opintosuoritustensa korkeaa tasoa.
Keso pääsi siis stipendillä oppiin Berliiniin
Charlottenburgin teknillisen korkeakouluun,
jossa hän sai opettajakseen alan silloisen gurun professori Herman Rietschelin. Opinnot
olivat menestykselliset ja hän suoritti vuon-

Emil Keso teki eduskuntataloon silloin erittäin modernit LVI-suunnitelmat.

na 1912 tutkinnon lämmitys- ja ilmanvaihtotekniikassa. Opintojen päätyttyä hän palasi
Suomeen, jossa häntä odotti vasta perustettu
korkeakoulun ylimääräinen lämmitys- ja saniteettitekniikan lehtorin virka, jossa hän aloitti
opetuksen 1.10.1912.

Suunnittelijanakin taitava

Emil Keso ei jättänyt kykyjään ja tietojaan
käyttämättä, vaan hän oli aktiivinen myös opetustehtävien ulkopuolella. Kursseja kun oli
silloin vain kaksi, yksi syksyllä ja toinen keväällä, joten aikaa jäi. Hän perusti heti oman
LVI-alan suunnittelutoimiston, sekin ensimmäisiä Suomessa. Hän teki lukuisia isompia
ja pienempiä suunnittelutöitä, merkittävimpänä ehkä eduskuntatalon LVI-suunnittelun.
Suunnittelutöiden lisäksi hän kehitti ja patentoikin uudenlaisia lämmityskattiloita ja suunnitteli parannuksia moneen laitteeseen. Tärkeä

oli myös hänen asemansa ns. normaaliohjeiden laadinnassa. Hän oli mukana jo vuonna
1917, jolloin Tekniska föreningen i Finland,
TFIF:n saniteettialan klubi julkaisi yhdessä muiden järjestöjen kanssa alan ensimmäiset rakennusten lämpöteknillistä suunnittelua
koskevat normaaliohjeet suomeksi ja ruotsiksi. Niiden edelleen kehittämiseksi perustettiin
työryhmä, jota Keso myös johti. Normaaliohjeiden uusiminen oli kuitenkin monesta syystä
hidasta ja riitaista. Vanhasta ohjeesta jouduttiin ottamaan lisäpainoksia. Seuraava uusittu
painos tulikin vasta 1950-luvulla.
Alussa oli Kesolla melko vähän oppilaita,
vaikka alan suhdanteet olivat hyvät ja alan töitä
oli hyvin tarjolla. Arkistot näiltä vuosikymmeniltä ovat kuitenkin hyvin puutteelliset, ne paloivat sodan pommituksissa, eikä niistä saa selvää kuvaa siitä, kuinka monta oppilasta Kesolla
HeLVI 4/2020
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JUssi Saarto suunnitteli LVI-ratkaisut komeaan Sokoksen taloon Helsingin keskustassa.

vuosien mittaan oli ja kuinka moni teki diplomityönsä hänen johdollaan. Ilmeisesti kuitenkin riittävästi tarpeeseen nähden.
Emil Keso lähti vuoden 1944 lopulla varhennetulle eläkkeelle ja muutti kotiinsa Aitolahdelle. Aitolahdelle muutettuaankaan hän ei
eristäytynyt, vaan osallistui alan toimintaan ja
otti asioihin kantaa. Ihmisenä Emil Keso oli
ilmeisesti tyypillinen hämäläinen. Vakaa, harkitseva ja toimissaan perusteellinen ja osaava.

Remmiin astui Jussi Saarto

Emil Keson lähdettyä eläkkeelle 1944 jäi korkeakoulun LVI- lehtorin virka vaille täyttäjää.
Pian kuitenkin tehtävän sai diplomi-insinööri
Jussi Saarto, jolla oli paljon kokemusta etenkin
alan suunnittelutyöstä.
Pitkäaikainen LVI alan opettaja ja myöhemmin professorin arvonimen saanut diplomi-in-
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sinööri Juho ( Jussi) Saarto syntyi Kajaanissa
vuonna 1899 sinne muuttaneeseen vienankarjalaiseen kauppiassukuun. Iloinen ja avoin karjalaisuus pysyi hänen tunnusmerkkinään koko
ajan. Jussi Saarto oli Kajaanin yhteislyseossa
Urho Kekkosen luokkatoveri. Hän meni koulun jälkeen 1920 opiskelemaan Teknilliseen
korkeakouluun ja valmistui sieltä koneinsinööriosastolta LVI-diplomi-insinööriksi vuonna
1927. Hän meni heti kentän LVI suunnittelutöihin aloittaen Keskuslämpö Oy:n palveluksessa. Silloin monet urakoitsijat hoitivat myös
vastuun suunnittelusta. Vuoden 1931 hän oli
suunnittelijana lehtori Emil Keson suunnittelutoimistossa. Sittemmin hän oli vuosia lämmöntarkkailutoiminnan johdossa Polttoaine
osuuskunnassa sekä Asuntokiinteistöliitossa. Hän laati siihen aikaan myös kulutusvertailutaulukot talojen polttoaineenkulutukseen.

Lisäksi hän kirjoitti alalle kirjat ”Lämmityskulut pienemmiksi” ja ” Keskuslämmityskattiloiden polttoaine ja lämmitys”. Hän pyöritti myös pitkään 1920 luvun lopulta alkaen
myös omaa insinööritoimistoaan ja teki suunnitelmat moneen rakennukseen. Hän sai töitä
erityisesti SOK:n rakennusten suunnittelussa.
Merkittävin kohde tällä puolen on pian sodan
jälkeen valmistunut Helsingin keskustassa sijaitseva SOKOS tavaratalo Vaakuna ravintoloineen. Viimeisin hänen toimistonsa suunnittelutyö oli Helsingin kaupunginteatteri, joka
valmistui 1967.

suunnitteluperusteet rakennusten lämmitykselle ja ilmanvaihdolle. Siinä hänen ammattitaitonsa ja sovittelukykynsä oli arvossaan.
Opettajana Jussi Saarto oli lämmin ja pidetty. Hänen luentonsa eivät ainakaan olleet kuivia. Oppilaiden kanssa hän tuli hyvin toimeen.
Hän järjesti heille monenlaisia jekkuja, mm.
antoi tehtävän laskea annettujen pumpunarvojen perusteella kuinka pitkään putkeen se pystyy työntämään edes tipan vettä.
Esko Kukkonen
kuvat Otso Aunola

Kokenut LVI-alan opettaja

Jussi Saarto aloitti opetustehtävänsä jo 1930
luvulla Helsingin teollisuuskoulussa ja oli vuodesta 1943 ylimääräinen opettaja vastaperustetussa Helsingin teknillisessä oppilaitoksessa.
Silloin siellä alkoi Suomessa nykyistä AMKtutkintoa vastaava alan koulutus. Lehtorinviran samasta laitoksesta hän sai vuoden 1945
alusta, joskin joutui pian hakemaan virkavapautta, sillä samana vuonna hänet nimitettiin
hoitamaan Emil Keson jälkeen vapautunutta
Teknillisen korkeakoulun lämmitysopin lehtorin virkaa. Tuota virkaa hän hoiti vakinaisena vuoteen 1957 asti. Opettajan tehtäviä hän
tosin hoiti myös teknillisessä oppilaitoksessa
eläkkeelle siirtymiseensä asti. Näistä opettajaja muista ansioistaan hän sai Tasavallan presidentiltä myöhemmin professori h.c. arvon.
Jussi Saarto oli ihmisenä avoin, jonka oli
helppo lähestyä ja jota oli helppo lähestyä.
Hän meni jo varhain aktiivisesti mukaan myös
alan yhdistystoimintaan hoitaen monia luottamustehtäviä. Viime vuosinaan hän toimi pitkään Suomen LVI-liiton puheenjohtajana ja
sai myös liiton kunniajäsenen arvon.
Merkittävä tehtävä hänellä oli myös vuosina 1953 -1955 toimineen alan normaaliohjeita valmistelleen toimikunnan puheenjohtajuus.
Siinä saatiin lopulta aikaan uudet ajanmukaiset

Dipl.ins Esko Kukkonen on tehnyt yli 50
vuotta kestäneen uran LVI-alalla. Hän toimi
yli vuosikymmenen LVI-lehden toimittajana
ja päätoimittajana- se on nykyisin Talotekniikka lehti. Yhdistystoiminnassa hän toimi
aktiivisesti mm.Helvissä ja sai siitä Sulvin
suuren ansiomerkin. Hän vastasi ministeriön virkamiehenä 1970-luvulla myös Suomen
ensimmäisten kansallisten LVI-määräysten
valmistelusta. Hän toimi myöhemmin sisäilmatutkijana ja alan kehitystoimissa monella
tavoin. Hän toimitti yli 20 vuotta Sisäilmauutisia ja kirjoitti vuosia myös muihin lehtiin.
Näistä ansioistaan hän sai tänä vuonna Sisäilmayhdistyksen elämäntyöpalkinnon.
LVI-alan historia on aina ollut hänen sydäntään lähellä.
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Tavarantarkastaja muistelee – 25. kertomus. Vuosi 2004.

Älytalo ihmiselle,
joka sellaista ei osannut käyttää

M

aamme puolivälissä olevaan kaupunkiin oli rakennettu aivan tavalliselta
omakotitalolta näyttävä talo. Talon rakennuttaja oli halunnut rakennuksestaan lähes
0-energiatalon veroisen ja älykkään. Talotekniikka oli myös viritetty vastaamaan asetettua
tavoitetta. Rakenteisiin ja näkyviin oli sijoitettu erilaisia antureita valvomaan ja mittaamaan
lämpötilaa, kosteutta, hiilidioksidia ja rakenteiden paine-eroja. Ilmanvaihtokoneeksi valittiin
pitkälle automatisoitu ja samalla paljon erilaisia toimintoja sisältävä laite. Talotekninen tiedonsiirto oli toteutettu LON-väylätekniikalla.
Muutaman vuoden älytalossaan asuttuaan
rakennuttaja muutti uuden
työnsä vuoksi ulkomaille ja talo pantiin myyntiin. Arvelen
ettei hyvin tehdyn tiiviin talon,
jonka talotekninen varustelu
oli huippuluokkaa myyminen
ollut kovinkaan helppoa. Talon ostanut naishenkilö – taisi olla ammatiltaan opettaja –
oli ihmeissään, kun kotona oli
milloin liian kuuma tai kylmä, joskus vetoista tai tunkkaista, ikkunatkin huurtuivat
paikoin. Asukas ei ollut kertomansa mukaan kiinnostunut
”talotekniikan harrastamisesta”. Hänelle riitti, että rakennus on lämmin, vedoton ja
turvallinen.
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Tarkastuksen alkuperäinen toimeksianto –
jonka alkuperistä laatijaa en tiedä - piti sisällään lähes kaiken talotekniikan höystettynä rakenteiden kunnon arviointiin ynnä tiiveyden
tarkistamiseen. Ilmoitin tilaajalle hyvissä ajoin,
etten voi enkä saakaan enkä osaakkaan rakenteisiin liittyviin asioihin ottaa antaa. Tiiveyden
tarkastelu sovittiin tehtäväksi lämpökameralla rakennuksen ulkopuolelta, olihan pakkasta
reilusti yli 10 astetta. Lämpökamerakuvauksen
suoritti ulkopuolinen sertifioitu kuivaaja.
Minulle jäi ihan riittävästi puuhaa ”omienkin” asioiden tarkastamisessa.

Omakotitalon säätö- ja valvontalaitteistoa

Omakotitalon lj-huone

Asukkaalle oli jäänyt käsitys siitä, että asuntoa lämmitetään myös tuloilmalla. Omien
mittaustensa mukaan lämpötilat olivat kovilla pakkasilla olleet vain ”vähän” yli 10 astetta.
Suunnittelija kertoi, ettei iv-konetta ollut tarkoitettu ilmanlämmityskoneeksi vaan ainoastaan ilmanvaihtoon. Minä mittasin tuloilman
lämpötiloiksi ensin reilusti yli 30 astetta ja jonkin ajan kuluttua 15 astetta. Kylmyyden syyksi
selvisi, että Iv- järjestelmän palautusilmakanavan virtaus toimi ajoittain ”väärinpäin”.; ts. palautusilmasäleiköstä tuli ulkoilmaa sisätiloihin
Takaisinvirtausta esiintyi silloin, kun rakennuksen poistoilmavirta oli selvästi tuloilmavirtaa suurempi ja samaan aikaan puhaltimet kävivät pienimmällä tehollaan. Tällöin oli
palautusilmakanavan virtausvastus ”väärään”
suuntaan tarkasteltuna pienempi kuin poistoilmapuhaltimen aiheuttama alipaine. Virtauksen käännyttyä väärään suuntaan pääsi ulkoa
virtaamaan kylmää ilmaa asuintiloihin.

Laskin ennakolta lämpöhäviöt, koska suunnittelijan laskelmat olivat kadonneet (!). Piirustuksissa esitetyt ja paikan päällä toteamani
mitoitusarvot vastasivat tekemiäni laskelmia.
Olivat siis oikein. Tarkastuksessa selvisi
kuinka kaukolämpöveden virtaama vaihteli varttitunnin aikana 50…150 dm3 / h välillä; lämmityksen säätöventtiili ”haki” jatkuvasti
”oikeaa” asentoaan. Lämmityksen säätöventtiilin huojunnan poistamiseksi arvelin virtaaman lisäämisen siirtimen ensiöpuolella auttavan. Asunnon ”kylmävaivoihin” vaikutti myös
lämmityksen lämmönsiirtimestä saatava teho.
Nostamalla lämmönsiirtimen asetusarvoja ja
lämmityksen lämmityskäyrää saatiin siirtimestä hieman lisää tehoa. Lämmityskäyrän nostaminen muutamalla asteella erityisesti nollan
molemmin puolin vaikuttaa positiivisesti asumisviihtyvyyteen.
Asukkaan kannalta ongelmallisinta oli liian ”älykkään” järjestelmän oikea käyttäminen.
HeLVI 4/2020
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HeLVI-nuorten
Mölkkyturnaus
2020

LON-väylälaitteistoa

Säätö- ja ohjausjärjestelmien yhteensopimattomuus ja yhteensovittamisen jättäminen rempalleen lisäsivät osaltaan asukkaan tuskaa.
LVI-suunnittelija totesi tarkastuksen loppumetreillä, että rakennuksen takka on suunniteltu korvaamaan huippupakkasilla syntyvän
lämmöntarvepiikin. Asukas totesi kuulevansa tällaisen suunnittelukriteerin ensimmäistä
kertaa. Suunnittelija päästi suustaan melkoisen
sammakon. Tunsin myötähäpeää. En kirjannut.
Seppo Posti
Kirjoittaja toimi Keskuskauppakamarin hyväksymänä LVI-puolen tavarantarkas-tajana vuodesta
2001 alkaen vuoden 2012
loppuun. Tarkastuksia
kertyi 10 – 12 kappaletta
vuodessa. Tavarantarkastukset loppuivat, koska tarkastajille asetettu
ikäraja tuli vastaan.
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Voittajat palkintoineen. Vasemmalta oikealle:
Tomi Turunen, Niklas Leinonen ja
Arttu Reilimo.

H

eLVI:n nuoret ovat palanneet kesälomaltaan ja kokoontuvat jälleen kuukausittain! Syksy lähti käyntiin rytinällä ja
ryhdyttiin tosihommiin, sillä järjestettiin HeLVI-nuorten ensimmäinen virallinen mölkkyturnaus. Osallistujia oli mukana Tomi, Rolle,
Miika, Valtteri, Arttu, Antti, Anna, Kosti, Aslan, Mikko ja Niklas. Tästä porukasta riittikin
kolmet karsintaottelut ja finaali. Palkintojenjaossa voittokassista lötyi Tom of Finland - vodka sekä lautapelit Sushi Go ja Oh S#!?, jotka
jaettiin kärkikolmikolle.

Turnauksen osallistujia poseeraa villinä Kaisaniemen puistossa.

Mölkkyturnauksen voittaja Niklas
Leinonen karsinnan jälkeen.

Loppu
sijoitu
kset:
1. Nikla
2. Arttu s Leinonen
3. Tom Reilimo
iT
urunen
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HeLVIn Kevätkokous

K

evätkokous alkaa aiempaa syksyisemmissä
tunnelmissa, sillä vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi kokous on siirretty poikkeuksellisesti syyskuun 11. päivään. Tunnelma
ja ilma ovat kuitenkin vielä kesäisiä, eikä mikään muu paljasta kevätkokouksen siirtymistä
kuin kalenterin päiväys. Väkeä alkaa valumaan
kokouspaikalle Bottalle hyvissä ajoin, eikä tunkua pääse syntymään. Äänitaso alkaa nopeasti nousta, kun sali täyttyy ihmisistä, jotka eivät
ole päässeet tapaamaan toisiaan aikoihin peruuntuneiden tapaamisten takia. Hallituksen
puheenjohtaja Tom Hult pyrkii saamaan äänensä kuuluviin muutamalla terävällä nuijan
kopautuksella ja saa lopulta avattua kevätkokouksen. Kokouksessa käydään läpi viimevuoden
puolella pidettyjä tapahtumia, nuorisotoimintaa sekä yhdistyksen talouslukuja. Tilinpäätös
hyväksytään ja hallitukselle myönnetään vastuunvapautus. Lopuksi murheellisesti lopetamme kokouksen todeten Helvin 90-vuotis
juhlien siirtyvän keväälle 2021.
Illan isäntänä toimii Tapio Rask vedenmittauksen vanhempi asiantuntija Vesimit-
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taripalvelu Rask Oy:stä. Rask leikittelee
aluksi paikallaolioiden asiantuntemuksella SIjärjestelmän perusyksiköistä. Tämän jälkeen
hän pyytää yleisöä vertaamaan suurempia yksiköitä, kuten kuutiokilometriä talotekniikan
asiantuntijoiden arkisempiin asioihin, kuten
pienen asunnon tuloilmamäärään. Joko yksiköiden suuruus tai yleisön pieleen menneet arvaukset herättävät paljon keskustelua salissa.
Rask kouluttaa kuuntelijoita myös EU:n keväällä 2021 voimaan astuvasta vesimittariasetuksesta ja sen vaikutuksista uudisrakentamiseen sekä saneeraukseen. Esityksen päätyttyä
yleisöstä riittää vielä kysymyksiä Raskille pitkin iltaa. Saliin alkaa syntyä pieniä talotekniikanmielisiä kuppikuntia, joissa keskusteltavaa
vielä riittää. Tilaisuuden päätyttyä pieni joukko
mukanaan Helvin nuorempia jäseniä sekä vanhempia konkareita suuntaa viereiseen jazz-ravintolaan kuuntelemaan livemusiikkia ja nauttimaan lämpimästä syyskuisesta illasta.
Arttu Reilimo, Varajäsen

Kuvassa illan isäntä
Tapio Rask pitää esitystä
Vesimittaripalvelu Rask
oy:stä.
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» granlund.fi

LVI-

suunnittelun
täsmätyökalut!

Tapahtumakalenteri 2020
HeLVI:n 90-v. juhlat siirretty huhtikuulle, 2021

(lisätietoa myöhemmin)
6.-7.11. SuLVI:n liittokokous, järjestetään etänä
20.11. klo 18 HeLVI:n syyskokous, Tapiola Garden,
Tapionaukio 3, 02100 Espoo
SuLVI:n 90-v. juhlat, siirretty tammikuulle, 2021
(lisätietoa myöhemmin)

Ilmoittautuminen tapahtumiin sekä tarkemmat tapahtumatiedot

www.helvi.net

Muista seurata mös HeLVIä Facebookissa osoitteessa
www.facebook.com/helsinginseudunLVIyhdistys/

Hei Helviläinen!

Tarkistath
a

Olemme avaamassa
yhdistyksen jäsenille omaa
WhatsApp-ryhmää muun
tiedotuksen ja kanssakäynnin
rinnalle. Jos olet kiinnostunut
liittymään mukaan, laita Whatsapissa viesti
"etu sukunimi HeLVI" Valtteri Viitikolle numeroon
040 765 3339. Saat vastausviestinä ryhmän
säännöt ja ohjeet, jotka hyväksyttyä
sinut lisätään ryhmäämme.

n,
että yhtey
stietosi
ovat SuLV
I:n
järjestelm
ässä
oikein.

- HeLVI:n hallitus

helvi.net

Facebook
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HeLVI:n jäsenmaksut 2020
Varsinaiset jäsenet:

Varsinaiset jäsenet 110 €, jossa SuLVI:n osuus 85€ ja HeLVI:n osuus 25€

Opiskelijajäsenet:

0 € josta SuLVI osuus 0 ja HeLVI:n 0 €

Yhteistoimintajäsenet:
100€/vuosi

Jäsenmaksujen alennukset

Jäsenyhdistyksen jäsen, joka on yhtäjaksoisesti maksanut jäsenmaksuaan 35
vuotta ja on lisäksi täyttänyt 65 vuotta, voi anoa SuLVIn hallitukselta SuLVIn jäsenmaksun puolitusta. Jos samassa postiosoitteessa asuu avio-/
avopuolisot, joista molemmat ovat SuLVIn jäsenyhdistyksen jäseniä, voi toinen heistä anoa SuLVIlta perhejäsenyyttä. Perhejäsenyys on puolet varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta. Alennettuun jäsenmaksuun ei kuulu jäsenetuna
Talotekniikka-lehti.

Vakinaiset jäsenet:

Vakinainen jäsen on vapautettu jäsenmaksusta. Vakinaisen jäsenen jäsenetuihin ei kuulu Talotekniikka-lehti. Lehden saa maksamalla vakinaisen jäsenen
lehtimaksun 40 €.
Vakinaisia jäsenyyksiä ei enää myönnetä, vaan ne on korvattu muilla alennusmenettelyillä, kts. kohta Jäsenmaksujen alennukset.
Tervetuloa aktiivijäseneksi Helsingin seudun LVI-yhdistykseen!
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Talotekniikan
huippuammattilaiset
apunasi
LVIA- ja sähkösuunnittelupalvelut, rakennuttaminen ja valvonta luotettavasti ja ammattimaisesti meiltä. Äyräväinen Oy ja Äyräväinen
Rakennuttaminen edustavat talotekniikan
huippuosaamista.
www.ayravainen.fi

Mediakortti 2020
Julkaisija

HeLVI ry
Helsingin seudun LVI-yhdistys
Tom Hult
Tom Hult Consulting Oy
c/o Tom Hult
Valimotie 13, 00380 Helsinki

Päätoimittaja

Behre Aslan
YIT Suomi Oy
Panuntie 11, 00620 Helsinki
behre.aslan@gmail.com
Puh. 045 872 8289

Ulkoasu ja taitto

Kirsi Keskihannu
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
Painopinta-ala
Painomenetelmä

148x210 mm
148x210 mm
Digitaalipaino

Aineistovaatimus sähköpostilla päätoimittajalle
(doc, pdf tai rtf)

Painopaikka

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

Ilmoitushinnat

Etusivu, vuosisopimus
Sisäsivu / vuosisopimus
Sisäsivu
Takasivu, vuosisopimus
Yrityksen linkkimainos

550 €/lehti
230 €/lehti
350 €/lehti
350 €/lehti
250 €/vuosi

Ilmestymisaikataulu

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

Ilmoitusmyynti

Päätoimittaja ja hallituksen jäsenet

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 asiakkaasi omille kotisivuillesi haluamaasi tuote-esittelyyn puolen vuoden ajaksi kerrallaan.
Muistathan myös työpaikkailmoitukset netissä ja tiedotteessa.
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Pioneering for You

Varmistathan,
että käytät energiatehokkaimpia
pumppuja?
Siinä tapauksessa Wilo on
sinulle sopivin pumpputoimittaja ...

Wilon pumput ovat vihreitä koska ...
Kehitämme tuotteidemme energiatehokkuutta jatkuvasti vastaamaan
tulevaisuuden tarpeita. Haluamme varmistaa, että saat energiatehokkaimman pumppuratkaisun kaikkiin talotekniikan järjestelmiin.
Lue lisää: www.wilo.fi

Kiertovesipumput
Laaja valikoima pumppuja lämmitys-, jäähdytys- ja käyttövesijärjestelmiin. Uusi energiatehokas
pumppu helposti vanhan tilalle:
www.pumppuvaihtoon.fi ...

Vesihuolto
Porakaivopumput, paineenkorotuspumput ja asemat, myös energiatehokkailla IE5 moottoreilla ...

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

