




Suomen LVI-liitto, SULVI ry

• SuLVI on LVI-ammattilaisten henkilöjärjestö

• Jäseniä on noin 4500

• SuLVIlaiset ovat suunnittelijoita, urakoitsijoita, 

työnjohtajia, tarkastus- ja valvontahenkilöstöä, 

kiinteistö- ja huoltohenkilöstöä, teknisiä isännöitsijöitä, 

myynti- ja markkinointihenkilöstöä, maahantuojia, 

opettajia, piirtäjiä, yrittäjiä................ Kaikki alansa ammattilaisia.

• SuLVI on yhteistyö- ja koulutusjärjestö 

• SuLVI on tiedon tuottaja ja jakaja 
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jäsenyhdistystä

Säätiö L.V.Y.

60

yhteistoimintajäsentä



LVI-yhdistykset

Espoon LVI-yhdistys, ELVI 

Etelä-Pohjanmaan LVI-yhdistys, EPoLVI 

Forssan Seudun LVI-yhdistys, FoLVI 

Helsingin LVI-yhdistys, HeLVI 

Hyvinkään–Riihimäen LVI-yhdistys, HyRiLVI 

Hämeenlinnan LVI-yhdistys, HäLVI 

Jokilaaksojen LVI-yhdistys, JoLVI 

Kainuun LVI-yhdistys, KaLVI 

Kemi-Tornion LVI-yhdistys, KeToLVI 

Keski-Pohjanmaan LVI-yhdistys, KePoLVI 

Keski-Suomen LVI-yhdistys, KeSuLVI 

Keski-Uudenmaan LVI-yhdistys, KeLVI 

Koillismaan LVI-yhdistys, KoiLVI 

Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI 

Kuopion LVI-yhdistys, KuLVI 

Kymen LVI-yhdistys, KyLVI 

Lahden LVI-yhdistys, LaLVI 

Lapin LVI-yhdistys, LapiLVI 

Länsi-Uudenmaan LVI-yhdistys, LäLVI 

Mikkelin LVI-yhdistys, MiLVI 

Oulun Seudun LVI-tekninen yhdistys, OuLVI 

Pieksämäen LVI-yhdistys, PiLVI

Pohjois-Karjalan LVI-yhdistys, PoKaLVI 

Raahen LVI-yhdistys, RaLVI 

Saimaan LVI-yhdistys, SaLVI 

Salon Seudun LVI-yhdistys, SaloLVI 

Satakunnan LVI-yhdistys, SataLVI 

Savonlinnan Seudun LVI-yhdistys, SaSeLVI 

Tampereen LVI-yhdistys, TaLVI 

Turun LVI-yhdistys, TuLVI 

Vakka-Suomen LVI-yhdistys, VakkaLVI 

Vantaan LVI-yhdistys, VantaLVI 

Ylä-Savon LVI-yhdistys, YSaLVI



SuLVIn tehtävänä on

• Toimia alan kokoavana henkilöjärjestönä

• Edistää alan kehitystä

• Edistää alan järjestäytymistä

• Tukea jäsenyhdistysten toimintaa

• Harjoittaa julkaisutoimintaa

• Harjoittaa koulutustoimintaa

• Harjoittaa näyttelytoimintaa

• Tehdä yhteistyötä alan kotimaisten järjestöjen 

kanssa 

• Tehdä yhteistyötä alan ulkomaisten järjestöjen 

kanssa 



SuLVIn pätevyysjärjestelmä

1. SuLVIn pätevyysluokittelua ohjaa ja valvoo LVI-pätevyyden 
arviointilautakunta. 

2. Siinä ovat mukana rakentamiseen liittyvien rakennuttaja-, suunnittelu-, 
urakointi- ja käyttäjäorganisaatioiden nimeämät edustajat. 

3. Arviointilautakunta sijoittaa hakijat eri vaativuusluokkiin hakemuksessa 
esitetyn työkokemuksen ja koulutuksen perusteella. 

4. Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijoiden ja kylmäsuunnittelijoiden 
suunnitteluosaaminen osoitetaan työnäytteillä, joka sisältää suunnitelmia 

pätevyyden vaativuustason mukaan. 

Koulutus- ja työkokemusvaatimukset löytyvät www.fise.fi -sivuilla olevista 

pätevyysvaatimuksista



Kolmiportainen 
sanktiojärjestelmä



-IV- ja KVV-suunnittelijat ja –työnjohtajat

-Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijat

-Kylmäsuunnittelijat

-Energiatodistuksen antajat, perus- ja 

ylempitaso

-Uudisrakennuksen energiatodistuksen 

laatiminen ja Ohjelmistokoulutus

-Lämpöpumppulaitoksen suunnittelu

-Kaukolämpötyönjohtaja

-LVV kuntotutkijat

-Verkkokoulutus



P. Mäkinen

Hankinta- / käyttökustannukset

Hankintavaiheen hintaero
Taloudellinen verrattuna epä-
taloudellinen kone

Käyttökustannusten 
ero
koneen elinkaaren aikana 
on monikymmenkertainen 
hankintahinnan eroon 
verrattuna



P. Mäkinen

Sähkötehokkuus
Ominaissähköteho yksittäiselle koneelle jossa tulo- ja 
poistoilmapuhallin

SFP
Psähkö TK + Psähkö PK

qmax

=

SFPV = Ilmankäsittelykoneen ominaissähköteho kW/(m 3/s)
PsähköTK  = Tuloilmapuhaltimen moottorin ottoteho, kW
PsähköPK = Poistoilmapuhaltimen moottorin ottoteho , kW
qmax  = Koneen ilmavirroista suurempi ilmavirta, m 3/s



P. Mäkinen

Sähkö/lämpö
Pyörivä lämmöntalteenotto ηηηη = 75 %

tuloilman lämmitys 10-15 %

puhaltimien sähkönkulutus 80-85 %

Lämpö

Sähkö



P. Mäkinen

– lämmöntalteenotto riittää 
kattamaan lämmitys-
tarpeen lähes koko 
vuoden

– puhaltimet taas käyttävät 
sähköä koko ajan

– tuloilman tulisi aina olla 
hieman alilämpöistä





P. Mäkinen

Hyötysuhteen tekijät

1,87 kW

– taajuusmuuttajan hyötysuhde 
94%, verkosta otettu teho 1,87 
kW

Kokonaishyötysuhteen tekijät
1,00 kW

– puhallinkäytön kokonaishyötysuhde
54%

1,39 kW

– puhaltimen hyötysuhde 72%, 
akseliteho 1,39 kW

1,49 kW

– hihnakäytön hyötysuhde 93%, 
moottorin akseliteho 1,49 kW 

1,76 kW
– moottorin hyötysuhde 85%, 

moottorin ottama sähköteho 1,76 
kW

– ilmavirtaan tuotettu teho 1,00 
kW



P. Mäkinen

Puhallintyypin vaikutus
Valitse puhallin jossa on taaksepäin kaartuvat siivet

Eteenpäin kaartuvat siivet
(F-pyörä)
SFPv = 1,63 kW/m3/s

Taaksepäin kaartuvat siivet
(B-pyörä)
SFPv = 1,32 kW/m3/s



P. Mäkinen

Puhaltimen liitäntä

min. 340 mm
suoraa

Käyrä vasten 
pyörimissuunta
a

Käyrä samaan 
suuntaan 
puhaltimen 
kanssa

R 100

R 100





Energiatodistus

on pakollinen kaikille rakennuksille, joille haetaa n 
rakennuslupaa 1.1.2008 jälkeen 

on vuoden 2009 alusta lähtien pakollinen myös 
olemassa oleville rakennuksille myynnin tai 

vuokrauksen yhteydessä (ei pientalot tai enintään 
kuuden asunnon asuinrakennukset tai 

asuinrakennusryhmät) 

on suositeltava - mutta vapaaehtoinen – ennen 1.1.200 8 
valmistuneille pientaloille ja enintään kuuden asun non 

asuinrakennuksille tai asuinrakennusryhmille . 



Energiatodistus uudistuu –
miten?

Hannu sipilä

Suomen LVI Liitto, SuLVI ry
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Nykyinen energiatodistuskäytäntö

• Suomessa energiatodistuslaki voimaan 
vuoden 2008 alussa
– Käytössä kaikissa EU maissa, toteutustapa kansallinen

• Energiatodistus on ollut pakollinen 
lain voimaan tulon jälkeen
– Uudisrakennuksille rakennusluvan yhteydessä
– Ennen vuotta 2008 valmistuneille suurille rakennuksille

(ei omakotitalot eikä korkeintaan kuuden huoneiston 
taloyhtiöt)

• Useita eri todistuslomakkeita, laatimistapoja, 
laatijoiden pätevyysvaatimuksia ja 
voimassaoloaikoja
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Laki rakennuksen energiatodistuksesta hyväksytty 18.12.2012 eduskunnassa

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/31/EU,

annettu 19 päivänä toukokuuta 2010,

rakennusten energiatehokkuudesta

(uudelleenlaadittu)

Esitys ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen energiatodistuksesta

(lausuntoversio 19.4.2012)

Esitys valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen energiatodistuksesta

(lausuntoversio 18.12.2012)



Energiatodistusuudistuksen sisältö
Energiatodistuslainsäädännön tavoite

• Työkalu, jolla vertaillaan 
rakennusten
energiatehokkuutta 
(vrt. autojen ominaiskulutus, 
jääkaappien luokitus)

• edistää rakennusten 
energiatehokkuutta sekä 
edistää uusiutuvan energian 
käyttöä rakennuksissa

• Tavoitteena parantaa 
energiatodistuksen selkeyttä 
ja luotettavuutta
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Toimistotalojen toteutunut kulutus vaihtelee voimakkaasti ja kertoo 
käyttäjien toiminnoista, ei rakennuksen energiatehokkuudesta

Kuvan samanlaiset toimistokohteet sijaitsevat

samalla tontilla ja ne on rakennettu 2000-luvulla

Kuvassa samanlaisten toimistorakennusten toteutuneet lämmön ja 

kiinteistösähkön  kulutukset vuonna 2004.  ���� Toteutunut kulutus ei voi 

toimia rakennusten vertailun pohjana



Rakennusten vertailun parantaminen
toteutunut kulutus vaihtelee liian paljon

Rakennuskohde

Kerrostalo

Rivitalo

Pientalo

Lähde TTY 2009



Energiatodistusuudistuksen sisältö
Milloin todistus tarvitaan, mitkä rakennukset lain piirissä

• Vastuu hankkimisesta pääsääntöisesti omistajalla
• Haettaessa uudisrakennukselle rakennuslupaa 
• Olemassa oleville rakennuksille vain myynnin ja 

vuokrauksen yhteydessä sekä lisäksi esille 
laitettuna tietyissä rakennuksissa
– Energialuokka on ilmoitettava myynti- ja 

vuokrausilmoituksissa
– Tiettyjä poikkeustapauksia

• Suurin osa rakennuskannasta velvollisuuden piiriin
– Myös pientalot ja pienet taloyhtiöt
– Velvollisuus ei koske mm. suojeltuja rakennuksia, alle 

50 m2 rakennuksia
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Energiatodistusuudistuksen sisältö
Energiatodistuksen kohde
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AsOy Taloyhtiö:

1 asuinkerrostalo,

1 yhdistetty asuin- ja 

toimistorakennus

Virallisesti 
2 asuinkerrostalon 
energiatodistusta

1 toimiston energiatodistus



Energiatodistusuudistuksen sisältö
Energiatodistuksen laadinta ja sisältö

• Yhtenäinen tapa laatia energiatodistus
• Perustuu laskennalliseen kokonaisenergiankulutukseen

(E-luku)
– Laskenta SRakMK osan D3 ja energiatodistusasetuksen mukaan
– Energiamuotojen kertoimet: valtioneuvoston asetus 

• Ilmoitetaan mitattu kulutus, ei vaikuta E-luokkaan
• Lähtötietojen selvittäminen mm. asiakirjoista ja 

paikanpäällä havainnoiden

• Suosituksia kustannustehokkaista parannustoimenpiteistä
• Tietyissä, hyvin rajatuissa tapauksissa kevennetty 

energiatodistusmenettely 
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Energiatodistusuudistuksen sisältö
E-luku
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Taseraja: ET-luku, ostoenergia, E-luku

Lämpöpumppu 2,8:  
0,45 kWh ostoen. 0,76 kWhSähkö 1,7 

Kaukolämpö 94%:
1,33 kWh ostoen. 0,93 kWhKaukolämpö 0,7 

Öljykattila 81%:
1,54 kWh ostoen. 1,54 kWh

Fossiilinen 
polttoaine 1,0 

Sähköpatterit 100%:  
1,0 kWh kulutus

Suora sähkö100%:
1,0 kWh ostoen.

1,7 kWhSähkö 1,7 

Pellettikattila 75%:
1,66 kWh ostoen. 0,83 kWh

Uusiutuva 
polttoaine 0,5 

Energiamuodon 
kerroin 

Lämmitystapa

Lattialämmitys 
80%:  

1,25 kWh 

kulutus1 kWh

Lämmitystavan 
kokonaisenergia-

tarkastelu

x

x

x

x

x

=

=

=

=

=

Lämmitys-
tarve

ET-luku Ostoenergia E-luku



Esimerkki, pientalo

ET-luku

kWh/m2

Rakennuksen energiankulutus ei ota huomioon energiamuotoja 
ja -tuotannon tehokkuutta.
Nykyisen energiatodistuksen luokitusperuste.

Osto-energia

kWh/m2 Ei ota huomioon eri energiamuotojen ympäristövaikutusta.
Eri ostoenergiat eivät ole vertailukelpoisia.

E-luku

kWh/m2

Ottaa huomioon energiatuotannon ja energiamuodon sekä 
niiden ympäristövaikutukset.
Yhdenmukainen vuoden 2012 määräysten kanssa.



Energiatodistusuudistuksen sisältö
Kerrostalon luokitteluasteikko
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E-luku ≤ 60

61 ≤ E-luku ≤ 90

91 ≤ E-luku ≤ 130

131 ≤ E-luku ≤ 160

161 ≤ E-luku ≤ 190

191 ≤ E-luku ≤ 240

E-luku ≥ 241



Energiatodistusuudistuksen sisältö
Todistuksen voimassaolo
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Energiatodistusuudistuksen sisältö
Oikeus laatia todistuksia

• Kaikilla laatijoilla on oltava

– Soveltuva rakennusalan tai talotekniikka-alan tutkinto tai 
tämän korvaava työkokemus

– Hyväksytysti suoritettu energiatodistuksen laatijakoe

– Nimi energiatodistusrekisterissä

• Perustason ja ylemmän tason laatijapätevyydet

• Pätevyys on voimassa määräaikaisesti enintään 7 
vuotta

• Nykyinen erillisen energiatodistuksen antajan pätevyys 
vastaa perustason laatijapätevyyttä ja ne ovat voimassa 
enintään vuoden 2017 loppuun asti
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Energiatodistusuudistuksen sisältö
Energiatodistustietojärjestelmä

• Energiatodistusten ja 
energiatodistusten 
laatijoiden tietojen 
tallentamiseen, hakemiseen 
ja valvontaa varten

• Tiedot pätevyyden omaavista 
henkilöistä (pätevyyden 
toteaja)

• Tiedot laadituista 
energiatodistuksista 
(todistuksen laatija)
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Energiatodistusuudistuksen sisältö
Valvonta

• Valvontaviranomaiset ympäristöministeriö ja ARA
• Todistusten laatimisen ja käytön valvonta

– Uudisrakentaminen: todistus osa rakennuslupa-asiakirjoja
– Myynti- ja vuokraustilanne: nähtävillä näytöissä, 

todistuksen antaminen ostajalle ja uudelle vuokralaiselle, 
energialuokka ilmoituksissa

– Julkisissa rakennuksissa todistus nähtävillä

• Todistusten laadun valvonta
– vuosittain laadituista energiatodistuksista tarkastetaan 

määräosuus

• Todistusten laatijoiden valvonta
– Pätevyyskoe, laatijan oltava rekisterissä
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Energiatodistusuudistuksen sisältö
Käskyt, kiellot ja seuraamukset

• Käytössä hallinnollinen seuraamusjärjestelmä

• Kehotukset, varoitukset
– Kehotetaan esimerkiksi teettämään todistus määräajassa, 

jos se puuttuu, tämän jälkeen varoitetaan

• Käskyt, kiellot
– Uhkasakko, teettämis- tai keskeyttämisuhka

– Kielto laatia energiatodistuksia (henkilön poistaminen 
rekisteristä)

– Virheellisen energiatodistuksen poistaminen rekisteristä

– Ääritapauksissa esim. virheellinen todistus voidaan teettää 
uudelleen virheellisen todistuksen laatijan laskuun
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Energiatodistusuudistuksen sisältö
Uuden lain soveltamisaikataulu

• Laki hyväksytty 18.12.2012
• Laki voimaan 1.6.2013
• Soveltaminen vaiheittain 2013-2017

– Esim. rivitalot 1.7.2014 ja 
– ennen vuotta 1980 käyttöön otetut omakoti- ja paritalot 

1.7.2017 

• Vanhat todistukset voimassa voimassaoloaikansa 
mukaisesti
– Poikkeuksena: lain voimaan tullessa voimassa olevat osana 

isännöitsijätodistusta annetut energiatodistukset vuoden 2014 
loppuun

– myynti tai vuokrausilmoituksessa vanhat energialuokat 
merkitään A2007-G2007
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Määräystenmukaisuuden osoittaminen energiaselvityksellä ja 
energiatodistuksella

Energiaselvitys (D3, 5.1):
Rakennuslupaa haettaessa esitetään energiaselvitys
Energiaselvitys sisältää yleensä seuraavat tarkastelut: 
• rakennuksen kokonaisenergian kulutus (E-luku) kohdan 2.1 mukaan; 
• energialaskennan lähtötiedot ja tulokset kohdan 5.3 mukaan;
• kesäaikainen huonelämpötila kohdan 2.2 mukaan ja
tarvittaessa jäähdytysteho;
• rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuus kohdan 2.4 mukaan;
• rakennuksen lämmitysteho mitoitustilanteessa; sekä
• rakennuksen energiatodistus.

Rakennuslupa ja määräysten mukaisuus

Energia-
todistuksen
asetus

D3 C4D2 D5 Myös muita laskenta-
menetelmiä saa käyttää

Määräykset Ohjeet ja laskentamenetelmät

Tasauslaskelmat: vaipan lämmöneristys, ilmanvaihto ja ilmanpitävyys



Energiatodistuksen hankintaprosessi
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Laatijan 
valinta

Lähtötiedot

Laskenta
Suositukset

Energia-
todistus

Tiedot 
rekisteriin

Arkistointi

Info-
tilaisuus

Päivitys-
tarve



Energiatodistuksen arvioituja 
kustannuksia (lähde: ympäristöministeriö)

• Pientaloon laatimiskustannus 
n. 500-700 €, voimassa 10 vuotta

• Asuinkerrostaloon laatimiskustannus 
n. 1000-1500 €, voimassa 10 vuotta

• Energiatodistuksen laadinnan 
yhdistäminen rakennuksen 
kuntoarvion tai energiakatselmuksen 
tekemiseen
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Myynti-ilmoituksia Pariisista
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Energiatodistuksen laatijan 
pätevyys

Pätevyyden haku ja FISE-
pätevyystentti

3.9.2013



Pätevyyden hakeminen

• Haetaan jompaakumpaa pätevyyttä:
– perustaso

– ylempi taso (joka sisältää perustason)

• Pätevyydenhakulomakkeeseen merkittävä 
haettavan pätevyyden vaativuustaso ja esitettävä 
sen mukaisten pätevyysvaatimusten täyttyminen

• Pätevyydenhakulomakkeella haetaan samalla 
myös osallistumisoikeutta kyseisen 
vaativuusluokan pätevyystenttiin, jolla osoitetaan 
perehtyneisyys energiatodistuksen laadintaan



Pätevyysvaatimukset 
(asetus 170/2013)

Perustason pätevyys
• Vaativuustasoltaan perustason 

energiatodistuksen laatijalla on oltava 
rakennus-, talotekniikka- tai 
energiatekniikka-alan ylempi 
korkeakoulututkinto tai 
ammattikorkeakoulututkinto taikka 
aikaisempi rakennusinsinöörin, 
rakennusarkkitehdin, lvi-, kone- tai 
sähköinsinöörin, lvi- tai sähköteknikon 
taikka rakennusmestarin tutkinto.

• Tutkinnon korvaavaksi työkokemukseksi 
hyväksytään vähintään kolmen vuoden 
työkokemus rakennusten 
energiatehokkuuteen liittyvissä 
tehtävissä.

Ylemmän tason pätevyys
• Vaativuustasoltaan ylemmän tason 

energiatodistuksen laatijalla on oltava 
rakennus-, talotekniikka- tai 
energiatekniikka-alan ylempi 
korkeakoulututkinto tai 
ammattikorkeakoulututkinto taikka 
aikaisempi rakennusinsinöörin, 
rakennusarkkitehdin tai lvi-, kone- tai 
sähköinsinöörin tutkinto. 

• Tutkinnon korvaavaksi työkokemukseksi 
hyväksytään vähintään vuoden 
työkokemus rakennusten 
energiatehokkuuden laskennasta 
dynaamisella laskentamenetelmällä, jos 
hakijalla on vaativuustasoltaan 
perustason energiatodistuksen laatijan 
pätevyys.



FISE-pätevyystentti
• Hakijan suoritettava hyväksytysti joko perustason tai 

ylemmän tason tentti haetun vaativuustason mukaan.
• Kummassakin on 30 monivalintakysymystä, joiden 

vastausvaihtoehdoista a, b, c, d vain 1 on oikein
• 1 piste per oikein vastattu tehtävä -> max 30 pistettä
• Väärä tai puuttuva vastaus tai jos on valittu useampia 

vastausvaihtoehtoja kuin yksi -> 0 pistettä (ei 
miinuspisteitä)

• Läpäisypistemäärä 22 pistettä
• Tenttiaika 3 tuntia
• Kirjallisuus paperimuodossa sekä erillinen laskin saa olla 

mukana tentissä
• Kännykän ja tietokoneen käyttö kielletty



Pätevyyden toteaminen

• Pätevyyden toteaa tai hylkää FISE Oy:n 
nimittämä LVI-pätevyyslautakunta

• Pätevyys voidaan todeta vain sille 
vaativuustasolle, jolle sitä on haettu

• Energiatodistuksen saa laatia vain henkilö, 
jonka pätevyys on todettu ja voimassa, ja joka 
on rekisteröity energiatodistuksen laatijan 
pätevyysrekisteriin
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Kiitos ja kysymyksiä

hannu.sipila@sulvi.fi

040 55 600 48


