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LVI-asennuksen visio 2015
LVI-asennus on arvostettu ja imagoltaan myönteinen rakennusten
tekniset järjestelmät yhdistävä toimiala. Tekninen ammattiosaaminen on vahvaa, palvelukonseptit ja prosessit on hiottu toteuttamaan tilojen omistajien ja käyttäjien sisäolosuhteet yksilöllisesti,
taloudellisesti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Palvelu- ja
toimitusketjussa ala profiloituu loppukäyttäjän tuntijana.

I. Johdanto

T

arve LVI-asennuksen strategian

2020-luvulle ulottuvalla tarkastelujän-

laatimiseksi syntyi, sillä kokonais-

teellä tärkeimmiksi asioiksi nousevat toi-

kuvaa tulevaisuudesta ei ollut. LVI-

mintaympäristön muutoksien hyödyntämi-

talotekniikan toimijoiden kesken käydyissä

nen ja niihin vastaaminen. Asuntokannan

keskusteluissa ilmeni, ettei koko LVI-alalle

vanheneminen ja energiatehokkuus sekä

ole laadittavissa toimialastrategiaa tai yhtei-

automaatio ja integraatio tulee kyetä hyö-

siä linjauksia. LVI-Teknisten Urakoitsijoiden

dyntämään; toisaalta on pystyttävä vastaa-

strategia laadittiin liiton perustamisvaihees-

maan asiakkaiden kasvavaan tietämys- ja

sa 2001-2002. Sen jälkeen rakentamisen

vaatimustasoon. Toimialalle tulevat uudet

ja talotekniikan toimintaympäristöissä on

koti- ja ulkomaiset yritykset muuttavat kil-

tapahtunut ja tapahtumassa merkittäviä

pailuasetelmaa merkittävästi.

muutoksia niin yritys- ja liiketoiminnoissa

Strategiaryhmänä on ollut LVI-Teknis-

kuin järjestöissä. Syntyi tarve päivittää sekä

ten Urakoitsijoiden johtokunta: Henri Juva,

asennusyritysten että niiden toimiala- ja työn-

Timo Nummela, Marko Holopainen, Aki Puska

antajaliiton toiminta tapahtuneita muutoksia

ja Heikki Saari. Fasilitaattorina ja kirjoitta-

vastaavaksi ja ennakoida toimintaympäris-

jana on toiminut Jari Syrjälä. Työ aloitettiin

tön kehitystä tulevina vuosina. Keskeisiksi

lokakuussa 2010 ja se valmistui syyskuus-

tavoitteiksi asetettiin menestyksen eväiden

sa 2011. Aiheeseen on haettu laajaa asian-

ja kehittämistarpeiden tunnistaminen sekä

tuntemusta ja näkökulmaa ja työhön on eri

keskeisten linjavalintojen tekeminen.

tavoin osallistunut yhteensä 73 henkilöä,

Työn pohjaksi tehtiin LVI-asennuksen

joille kaikille haluamme näin yhteisesti esit-

SWOT ja kolme keskenään erilaista kuva-

tää mitä parhaimmat kiitokset. Kuluttajanä-

usta vaihtoehtoisista ja mahdollisista vuosi-

kemysten selvittämiseksi Suomen Online-

en 2015 ja 2020 tulevaisuuksista, joihin voi

Tutkimus suoritti kyselyn 101 kuluttajalle.

ja tulee varautua. Uutta suuntaa ohjaamaan

Strategian luomisen päämäärä ei ole

selvitettiin toimintaympäristön todennäköi-

strategia vaan toiminta. Yleispäteviä, kai-

siä kehityssuuntia ja niiden vaikutuksia LVI-

kille toimivia ratkaisuja ei ole. LVI-asennus-

asennukseen. Strategian laadinnan pohjana

yrityksillä on monia eri mahdollisuuksia ja

toimi tasaisen kehityksen skenaario (Tyyni

keinoja pärjätä tulevaisuudessa. Olennaista

meri), mutta työn aikana varautuminen aina-

on muodostaa sinällään järkevästä joukos-

kin osin epäsuotuisan kehityksen skenaari-

ta erilaisia toimintatapoja ja lyhytjänteisiä

oon (Punainen meri) kävi yhä varteenotetta-

taktiikoita selkeä strategia, jolla luodaan

vammaksi vaihtoehdoksi.

ja ylläpidetään kannattavaa liiketoimintaa.

Lyhyellä tähtäimellä LVI-asennuksen

Tämä yhteenveto kiteyttää strategiatyön

haasteina ovat ammattitaitoisen henkilöstön

keskeiset tulokset ja havainnot sekä toimi-

varmistaminen, teknisen kehityksen omak-

alan että liiton strategioiksi. Toivomme, että

suminen ja hyödyntäminen sekä perinteisen

raportti luo LVI-asennusyrityksille alustan,

hintakilpailu-urakoinnin muokkaaminen asi-

jolle ne voivat rakentaa omat tulevaisuuden

akkaan odotuksia vastaavaksi palveluliike-

menestystekijänsä.

toiminnaksi. Keskeisiä selviytymistekijöitä
ovat tuottavuuden nostaminen sekä työ-

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

markkinoiden vakaus ja ennustettavuus.

Strategiaryhmä



II. LVI-asennuksen strategia
1. Strategiset tavoitteet
Uudistunut työympäristö
Työehtosopimus mahdollistaa järkevän työnteon yritysten ja niiden asiakkaiden eri tilanteisiin.
Koulutusjärjestelmä tuottaa ja ylläpitää riittävästi ammattitaitoista, alastaan innostunutta
työvoimaa.
Yrityksissä on motivoitunut tekemisen meininki, jossa korostuvat prosessien sekä ajan- ja
materiaalienkäytön tehokkuus ja tuottavuus.
Työturvallisuus ja työhyvinvointi ovat korkealla tasolla, mikä mahdollistaa työnteon jatkumisen eläkeikään saakka.

Palveluliiketoiminnan osaaminen
Markkinointi ja myynti ovat asennusliikkeen aktiivisia toimintoja.
Palveluosaaminen on nostettu teknisen osaamisen rinnalle ja yrityksiin on luotu luontaisesti
toimiva palvelukulttuuri.
Palvelut on tuotteistettu asiakkaiden yksilöllisiä odotuksia vastaavaksi kannattavaksi
liiketoiminnaksi.

Liiketoimintaympäristön muutosten hallinta
Liiketoimintamallit on tarkistettu siten, että ne vastaavat uudis- ja korjausrakentamisen sekä
ylläpidon muuttuneita painoarvoja ja volyymeja.
Järjestelmätoimittajuus suunnittelupalveluineen on LVI-asennusyrityksen vakiintunut
toimintatapa.
Uusien toimijoiden tulo markkinoille sekä ulkomaisen ja ulkopuolisen työvoiman käytön
lisääntyminen ovat nopeuttaneet yritysten toiminnan uudistumista.
Tavarapeli ja työmaaprosessit on virtaviivaistettu lisäämään kilpailukykyä.

Ympäristö- ja energialiiketoiminnan mahdollisuuksien
tunnistaminen ja hyödyntäminen
Rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen liittyvä arvomaailma ja viimeisin tekninen tieto rohkaisee alaa ja yrityksiä määräyksiä kunnianhimoisempiin tavoitteisiin.
Sisäympäristölle asetetut vaatimukset hallitaan ja ne osataan toteuttaa käyttäjälähtöisesti sekä
teknisesti, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa.
Ympäristön ja energian säästötoimenpiteet ovat luoneet alalle uutta kasvavaa liiketoimintaa.



Korjausrakentamismarkkinaan on syntynyt energiatehokkaita kokonaisratkaisuja toteuttavia
LVI-yrityksiä.
Uusiutuvan energian ja hajautetun energiantuotannon vaihtoehtoja hyödynnetään laajasti
rakennusten sisäympäristön energiatarpeiden ratkaisemisessa.

2. Strategiset toimenpiteet
tavoitteiden saavuttamiseksi
Toimeenpanossa luodaan LVI-asennusyritysten käyttöön konkreettisia toimenpidemalleja
strategisista päämääristä valittujen painopisteiden toteuttamiseksi. Asiantuntijoista ja
yritysedustajista muodostetaan kehittämisryhmiä, joiden tehtävänä on laatia yksityiskohtaisia
toteutusmalleja.
Toimeenpano tapahtuu seuraavien selvitys- ja kehittämishankkeiden tuloksista:

Vuosi 2011
• Jakelutiet ja materiaalivirrat

Vuosi 2012
• Ammattitaitoisen työvoiman ja työvoiman ammattitaidon varmistaminen
• Työturvallisuus ja työhyvinvointi
• Asennustyön sujuvuus ja työajan käyttö
• Suunnittelu-, tarjous- ja työmaaprosessien virtaviivaistaminen

Vuosi 2013
• Ympäristö- ja energialiiketoiminnan mahdollisuuksien hyödyntäminen
• Palvelukulttuurin luominen
• Markkinointi ja myynti

Vuosi 2014
• LVI-urakoitsija pääurakoitsijana
• Palvelujen tuotteistaminen

Strategia ohjaa vuosittain tehtäviä toimintasuunnitelmia ja strategian toteutumista arvioidaan
toimintakertomuksen valmistelun ja käsittelyn yhteydessä. Työn vaikuttavuutta arvioidaan
myös koko jäsenkunnalle tehtävillä kyselyillä.
Porrastettu ja kohdennettu viestintä tukee toimeenpanoa.
Strategiaryhmänä toiminut johtokunta tekee vuonna 2015 arvion strategian toteutumisesta ja
tarvittaessa kehittämisehdotuksia tuleviin strategiatöihin.



III. LVI-Tekniset Urakoitsijat
LVI-TU ry:n strategia
2012-2015
Liiton tehtävä
Liitto on LVI-alalla toimivien asennus-, huolto- ja urakointiyritysten toimiala- ja työnantajajärjestö. Sen tehtävänä on jäsenten ja LVI-alan toimintamahdollisuuksien edistäminen.

Kehitysnäkymät LVI-alalla
Liitto on laatinut LVI-asennuksen strategian 2012-2015, joka on pohjana liiton päivitetylle
strategialle.

Liiton visio
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry on vahva, kattava ja kehittävä erikoisurakoinnin liitto,
joka yhdistää LVI-urakoinnin ja palvelutoiminnan eri sektoreita edustavien, eri puolilla maata
sijaitsevien erikokoisten yritysten yhteiset tarpeet tehokkaaksi edunvalvonnaksi.
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry toimii kiinteistö- ja rakennusklusterissa yhteistyökykyisesti
koko LVI-alan tavoitteiden hyväksi.
Liiton jäsenet ovat luotettavia, dynaamisia ja kannattavia yrityksiä. Ne toimivat yhteistyössä
asiakkaiden ja toimialan muiden osaajien kanssa kehittääkseen LVI-talotekniikan vaikuttavuutta hyvän sisäympäristön luomisessa ja hallinnassa.

Liiton arvot
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n arvot ovat:
• asiantuntemus ja osaaminen
• luotettavuus
• jäsenlähtöisyys
• kehittyminen.

1. Strategiset tavoitteet
Liitto on vahva vaikuttaja ja aktiivinen viestijä
Tavoitetila: LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry on sidosryhmien arvostama ja tunnustama
asiantuntija sekä merkittävä toimija ja muutosvoima rakennusklusterissa. Liitolla on toimivat
kontaktit strategisiin vaikutuskanaviin. Se on aktiivinen viestijä. Näkyvyys eri medioissa on
vakiintunutta ja säännöllistä.



Tavoitetilan toteutuminen edellyttää:
• toimivien sidosryhmäsuhteiden ja kattavan yhteistyöverkon luomista
• aktiivista osallistumista niillä areenoilla, joissa valmistellaan ja päätetään alaa koskevia asioita
• prosessien määrittämistä ja hiomista painopisteiden ja tavoitteiden mukaisesti
• asiantuntijuuden kehittämistä ja ylläpitämistä toimi- ja luottamushenkilöiden keskuudessa
• aloitteellista, avointa, johdonmukaista ja luotettavaa viestintää.

Jäsenyritykset tunnetaan pätevinä LVI-palveluntuottajina ja niiden
toiminnasta on laadukas kuva
Tavoitetila: Järjestäytyneet yritykset tunnetaan luotettavina palveluntuottajina. Tarjouspyynnöt
osoitetaan jäsenyrityksille ja työt teetetään järjestäytyneillä asennusliikkeillä.
Tavoitetilan toteutuminen edellyttää:
• liiton ja sen jäsenten profiilin vahvistamista
• aktiivista osallistumista pätevyyden toteamisjärjestelmien ja urakoitsijavalintaprosessin
kehittämiseen
• laadunkehitystyötä ja laatujärjestelmien käyttöönottoa jäsenyrityksissä
• informaatiota ja yhteistyötä tilaaja- ja tilankäyttäjätahojen kanssa
• ajattelutavan muuttamista teknisestä työn myynnistä palveluliiketoimintaan.

Jäsenlähtöinen palvelutarjonta
Tavoitetila: Jäsenten tarvitsemat toimiala- ja työmarkkinapalvelut tuotetaan laadukkaasti,
mutta kustannustehokkaasti. Jäsenpalvelut herättävät kiinnostuksen LVI-Tekniset Urakoitsijat
LVI-TU ry:hyn liittymiseen. Liitolla on riittävät voimavarat tavoitteiden toteuttamiseen.
Tavoitetilan toteutuminen edellyttää:
• prosessiajattelua ja -toimintaa
• palvelujen rakentamista ja kehittämistä jäsenten perusteltujen odotusten mukaisesti
• palvelujen arvioimista palautteen pohjalta
• liiton hallinnon miehittämistä siten, että se edustaa jäsenkunnan eri sektoreita ja erikokoisia
yrityksiä maantieteellisesti kattavasti
• jäsen- ja jäsenhankintatilaisuuksia, joilla luodaan yhteishenkeä.

Markkinalähtöinen työympäristö
Tavoitetila: Työehtoja kehitetään sopimusosapuolten toimesta siten, että ne mahdollistavat
järkevän työnteon yritysten ja niiden asiakkaiden eri tilanteissa. Toimialalla on käytettävissään
riittävästi ammattitaitoista, työstään innostunutta työvoimaa.
Tavoitetilan toteutuminen edellyttää:
• sopimustavoitteiden laatimista ja niistä neuvottelemista yhdessä jäsenyritysten kanssa
• joustavuutta lisäävien ja tuottavuutta parantavien sopimusehtojen hakemista
• neuvotteluvalmiuden vahvistamista paikalliseen sopimiseen
• jäsenyrityksillä on käytettävissä ammattitaitoinen neuvontapalvelu, konsultointi, koulutus
ja erimielisyyksien käsittelymenettely
• vaikuttamista koulutusjärjestelmien ja – määrien saamiseksi yritysten tarpeita vastaaviksi
• liittojen ja viranomaisten sekä yritysten ja oppilaitosten yhteistyön edistämistä.



2. Strategiset toimenpiteet
tavoitteiden saavuttamiseksi
Vuosi 2012
• Työehtosopimuksen kokonaisuudistuksen käynnistäminen
• Alan auktorisoinnin edistäminen

Vuosi 2013
• Jäsenyritysten tunnettavuuden lisääminen pätevinä LVI-palveluntuottajina
• Jäsenpalveluiden kehittäminen

Vuosi 2014
• Alan myönteisen mielikuvan vahvistaminen
• Liiton toimiston resursointi seuraavaa strategiajaksoa ja operatiivista toimintaa varten
Strategia ohjaa vuosittain tehtäviä toimintasuunnitelmia ja strategian toteutumista arvioidaan
toimintakertomuksen valmistelun ja käsittelyn yhteydessä. Liiton toimintasuunnitelmissa
konkretisoidaan seuraavan vuoden toimintatavoitteet, tekeminen ja arviointi. Jäsenkyselyillä
selvitetään jäsenten tyytyväisyys liiton toimintaan.
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Taustaaineisto

Skenaario 2015
Maailma, Eurooppa ja Suomi

Asuminen ja rakentaminen

LVI-asennus

Sininen meri (Myönteisen kehityksen skenaario)
• Globaali ja Suomen talous kasvavat
3-5 %:n vauhtia ja työllisyystilanne on
hyvä. Ilmastomuutoksen hidastaminen
edistyy, ympäristö- ja energiakysymykset
kiinnostavat kansalaisia, mikä näkyy rakentamisen määräyksissä. Energiaintensiivisille aloille on luotu tiekartta. Ympäristöja energiaratkaisut luovat Suomeen uuden
korkean osaamisen teollisuudenalan.

• Korot eivät nousseet pelätylle tasolle ja kansalaisilla on mahdollisuus toteuttaa asumisunelmiaan.
Rakentamisessa alkaa hinnan ohella näkyä vaatimus yksilöllisyyteen.
• Uudistuotanto kehittyy tasaisesti ja
energian hinta sekä uudet tekniikat
siivittävät korjausrakentamista.
• Rakennusala ja viranomaiset ovat
onnistuneet yhteisin toimenpitein
torppaamaan rikollisen talouden
alalta varsin hyvin.

• Teknisen osaamisen lisäksi painotetaan kykyä tuottaa käyttäjälähtöiset
olosuhteet. Vesikiertoiset järjestelmät valtaavat markkinaa. Energiaja putkiremontit työllistävät LVI-alaa.
LVI-urakoitsija on enenevästi järjestelmätoimittajan ja pääurakoitsijan
roolissa.
• Suunnittelun massatietoja hyödynnetään tehokkaasti tarjouslaskentaja tilausprosesseissa.
• Myös työntekijäpuolella on havahduttu TES:n uudistamistarpeeseen
kilpailukyvyn säilyttämiseksi.

Tyyni meri (Tasaisen kehityksen skenaario)
• Maailman meno epätahtista, paikallisia häiriöitä ja kriisejä. Talouskasvu on
kituliasta. Markkinat ovat pakottaneet
yhteisvastuuseen euroliitossa. Suomessa suurten ikäluokkien eläköityminen,
hyvinvointipalvelujen järjestäminen ja
nuorisotyöttömyys ovat johtaneet kestävyysvajeeseen, jonka hillintä vaatii kovia
toimenpiteitä. Hallitusohjelma on mennyt
remonttiin. Maahanmuuttajien kotoutus
on onnistunut vain osittain eikä heistä ole
tullut toivottua uutta työvoimaa.

• Maahanmuutto ja sisäinen muuttoliike siivittävät rakentamista. Valtio tasaa kasvavia alueellisia eroja taloudellisin tuin. Lähiöretrosta on tullut
vaihtoehto purkamiselle.
• Kehitetään hajautettuja energiaratkaisuja. Asuntojen yhteydessä myydään ylläpito- ja siivouspalveluja.

• Uudet määräykset työllistävät hyvin muutoksen sisäistäneitä uudisja korjausrakentajia sekä ylläpitoon
erikoistuneita LVI-yrityksiä. Passiivisille seuraajille on jäänyt kaventuva
markkina tai yritykset ovat kuihtuneet pois.
• Ulkomainen kilpailu ja ulkomaalaiset
työntekijät ovat lisänneet työmarkkinoiden ja työehtosopimusten joustavuutta. Järjestäytyminen vähenee.

Punainen meri (Epäsuotuisan kehityksen skenaario)
• Talouslama toistuu voimakkaampana ja
syvempänä kuin 2010 taitteessa ja sitä
voimistavat elintarvike-, energia- ja ympäristöenergiakriisit sekä sään ääri-ilmiöt.
Lähi-Idän levottomuudet ovat levinneet
Afrikkaan ja Aasiaan. Uusi kansainvaellus.
• Eurooppa rypee velkakriiseissä. Suomen
vienti on tyrehtynyt, elvytysvaraa ei ole.
Rampa Suomi käy selviytymistaistelua.
• Ilmastomuutos etenee ennustettua nopeammin ja pakottaa maailmanyhteisön
ja EU:n nopeuttamaan päästöjen leikkaamista. Eurooppa etenee kohti liittovaltiorakennetta. Kataisen hallitus hajosi
ja uuden pysyvän ja uskottavan kokoonpanon löytämisessä on ylitsepääsemättömiä ongelmia.
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• Uudistuotanto on vaimeaa. Paljon epäkuranttia rakennuskantaa.
Slummiutumista. Vuoden 2012
energiamääräykset osoittautuivat
epäonnistuneiksi ja niitä ollaan kiristämässä tahdissa, jossa toimijat eivät pysy mukana. Keskustelu
ympäristö- ja energiapolitiikasta on
jakanut asiantuntijat ja kansalaiset
riiteleviin blokkeihin ja mielipiteet
energiaremonttien mielekkyydestä
ja takaisinmaksuajasta ovat pysäyttänyt korjaukset. Korjausvelka kasvaa ja kiinteistöt ajetaan loppuun.

• LVI-asennus on taantunut aputoimialaksi. Suomalaisten yritysten kannattavuus on heikko, moni on lopettanut vapaaehtoisesti tai virallismenettelyssä. Villit ja ulkomaiset yritykset hoitavat työt. Osaajapula.
• Työmarkkinat ja työehtosopimus eivät uudistu, joka asiasta pitää tapella ja jäsenet sekä työntekijä- että työnantajapuolella äänestävät jaloillaan.

Skenaario 2020
Maailma, Eurooppa ja Suomi

Asuminen ja rakentaminen

LVI-asennus

Sininen meri (Myönteisen kehityksen skenaario)
• Kv. ja Suomen talouskasvu on
vahvaa. Ilmastonmuutoksen hillinnästä ja toimenpiteistä vallitsee
vahva kansainvälinen yksimielisyys. Suomesta on tullut ilmasto-,
ympäristö- ja energiateknologian
edelläkävijä- ja vientimaa.
• Suomessa työurien pidentäminen
on lisännyt kasvua ja alentanut
kestävyysvajetta; silti julkisia palveluja on jouduttu karsimaan.
• Työmarkkinoilla on siirrytty varsin
pitkälle menevään paikalliseen sopimiseen.

• Rakentaminen jatkuu vilkkaana; uudisrakentamista tiivistetään väylien varteen ja kaupunkikeskustoissa korjataan. Asuminen on osa identiteettiä. Hyvä työllisyys ja riittävät eläkkeet mahdollistavat yksilöllisiä asumisvaihtoehtoja ja moniasuntoisuuden.
• Hyvinvointirakentaminen edistää suomalaisten
jaksamista.
• Tekijöiden osaaminen on varmistettu ja rikollinen
talous kitketty alalta.

• 2020 energiamääräykset korostavat
LVI-talotekniikan
merkitystä. Energiankäytön ja
tuotannon integrointi on kiinteistöissä ja alueellisesti suunniteltu ja toteutettu. Valtaosa
käytettävästä energiasta on
uusiutuvaa. Rakenteiden ja
talotekniikan integrointi on toteutunut.
• Hankkeisiin valitaan vain päteviä yrityksiä ja tekijöitä. LVItyöt ovat luvanvaraisia, sertifioinnit perustuvat sekä määräyksiin että vapaaehtoisiin toteamisjärjestelmiin.

Tyyni meri (Tasaisen kehityksen skenaario)
• Maailmalla kuivuutta, Suomessa sateita ja tulvia. Epävarmat ajat
jatkuvat, kriisit horjuttavat mutta
rakenteet kestävät. Globalisaatio
yhtenäistää niin hyvässä kuin pahassa. Lyhyellä tähtäimellä tehdyt
ratkaisut eivät ole tuoneet kestäviä ratkaisuja. Kasvu on hidasta ja
useat valtiot ovat velkavankeina.
Euromaiden erilaisina pysyneet
edellytykset vaikeuttavat yhteisen
talous- ja muun politiikan rakentamista.

• Yhdyskuntarakenne on tiivistynyt. Infra päässyt
niin huonoon kuntoon, että se syö julkisen liikkumavaran, silti valtion ja kuntien tasapainotettava asuntomarkkinoiden ongelmia. Ikääntymisen myötä yksilöllisen palveluasumisen tarve on
kasvanut.
• Rakennuksissa käytetään tehtaalla rakennettuja
kokonaisuuksia ja talotekniikkaa.

• Alan toimintakyky on kehittynyt ja tuottavuus parantunut
toimintatapojen muutoksen ja
erikoistumisen johdosta. LVItalotekniikka luo tilat/sisäympäristöt, jotka mahdollistavat
monikäyttöisyyden ja muunneltavuuden.
• Työehtojen keskitetty säännöstäminen on vähentynyt ja
yrityskohtaisuus lisääntynyt.

Punainen meri (Epäsuotuisan kehityksen skenaario)
• Rajat ylittävää terrorismia. Suomen ja Euroopan olematon taloudellinen kehitys. EU on pystyssä
vain nimellisesti, eurosta yhteisvaluuttana on luovuttu.
• Suomen kv. kilpailukyky on heikko
ja monet savupiippualat ovat joko
kuihtuneet tai siirtyneet ulkomaille. Työttömyys, erityisesti nuorisotyöttömyys, on lisääntynyt lähes
hallitsemattomaksi. Julkisten palvelujen raju alasajo. Itsekkyys, suvaitsemattomuus ja rikollisuus rehottavat.
• Öljyn, veden ja sähkön sekä ruuan
hinnat ovat pilvissä.

• Asuntokannan ja tarpeiden ristiriita. Väestö on
sekä ikääntynyt että keskittynyt alueellisesti suurtaajamiin, joissa tarvitaan runsaasti uusia asuntoja ja palvelurakennuksia. Muualla paljon ränsistyneitä rakennuksia, joilla ei ole käyttöarvoa. Työttömyys ja etätyö ovat supistaneet
toimitilarakentamisen vähäiseksi ja ostovoiman
heikkeneminen sekä nettiostaminen vähentäneet merkittävästi liikerakentamista.
• Korjausvelka on kasvanut hallitsemattomaksi.
• Ilmasto-, ympäristö- ja energiateknologiasta ei
tullut Suomeen uutta Nokiaa.
• Rakennusala on ulkomaisten yritysten halpatyöala ja rahanpesuväline.
• Nykyinen työmarkkinajärjestelmä on romuttunut
rakennusalalla ja tilalla on viidakon markkina.

• Ilmastonmuutos kehittyy todella huolestuttavasti ja nopeuttaa edelleen energiansäästö- ja käytönrajoitustoimenpiteitä. Energiaremontit ja
putkiremontit työllistävät LVIasennusta ennakoitua vähemmän, koska niihin ei ole varaa.
Töitä tekevät pääosin ulkomaiset yritykset halpatyövoimalla.
Tuotteet ja palvelut konseptoitu LVI-alan ulkopuolelle.
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Ammattilaisten näkemys
LVI-asennuksen tilanteesta (SWOT)

VAHVUUDET
• Toimialan imago on sidosryhmissä ja kuluttajien parissa myönteinen ja toimijoilla on hyvä tekninen ja materiaali
osaaminen. LVI-asennus kiinnostaa ammattiurana ja investointikohteena.
• Urakointi ja kunnossapito osataan, vaikkakin toiminnan laatu osin henkilöityy. Yritysrakenne on monipuolinen; toimi
alalla on erikokoisia, erityyppisiä ja eri sektoreilla toimivia yrityksiä, mikä tarjoaa tilaajille riittävästi vaihtoehtoja.
• Palvelutarjonta kattaa koko Suomen. LVI-asennuksen toimijat tuntevat asiakkaansa hyvin. Toiminnan paikallinen luonne tarjoaa urakoitsijoille ennustettavan ja turvallisen toimintaympäristön ja mahdollisuuden asiakkuuden
hallintaan.
• Ala on kyennyt luomaan mahdollisuuksia ja hyödyntämään niitä energiatehokkuuden ja korjausrakentamisen
kasvavilla markkinoilla.

* Sähköinen kysely lähetettiin valitulle joukolle rakentamisen ja talotekniikan ammattilaisia, jotka edustavat
suunnittelua ja konsultointia, teollisuutta, tukkukauppaa, urakointia ja henkilöjärjestöjä.
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MAHDOLLISUUDET
• Alan näkymät ovat vakaat ja energia-, korjaus- sekä ylläpitomarkkinat kasvavat. Kiinteistö- ja rakennusala tarvitsee
uusia liiketoimintamalleja ja ansaintalogiikoita. Laadulla erottautuminen luo kilpailuetua.
• Vihreät arvot, terveys ja turvallisuus ovat nousussa. Ilmasto-, ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimukset tarjoavat
mahdollisuuden erikoistumiseen ja uuden markkinan haltuunottoon. Asumisen palvelujen ja palvelukonseptien
kehittäminen luovat lisäarvoa sekä asiakkaille että alan yrityksille.
• Prosessien hiominen ja ratkaisujen aktiivinen markkinointi energiansäästö- ja ympäristökysymyksissä sekä korjausrakentamisessa tuovat uutta liiketoimintaa, kuten myös suunnittelun ja urakoinnin rajapinnan siirtäminen lähemmäs
asennustoimintaa.
• Järjestelmätoimituksiin panostaminen ja pääurakoitsijan asema erityisesti saneerauksissa palauttavat putkiremontit
takaisin LVI-asennusyrityksille ja nostavat urakoinnin profiilia. Joustavalla kumppanuudella ja verkottumisella
pystytään hyödyntämään resursseja paremmin, jopa osallistumaan vientiprojekteihin. Toimitus- ja palveluketjussa
on mahdollisuus profiloitua loppuasiakkaan tuntijana.
• Tekijöiden vähetessä ulkomainen työvoima on mahdollisuus, kunhan tulijat pääsevät kiinni suomalaiseen yhteiskuntaan ja oppivat työnteon kulttuurimme. Jatkokoulutuksen järjestäminen ja asianmukainen perehdyttäminen ovat
yrityksen kilpailutekijöitä tulevissa työvoimatarpeissa.

HEIKKOUDET
• LVI-asennuksen arvostus ei vastaa sen merkitystä ja haasteellisuutta rakentamisen kokonaisuudessa.
• Toimialan asennoituminen on vanhoillista ja defensiivistä. Ala toimii tekniikka- ja tuotelähtöisesti, asenne kehittämiseen ja kehittymiseen on passiivinen ja muutoksissa on omaksuttu seuraajan asema. Tyydytään tekemään sitä, mitä
nyt osataan ja kehittäminen jätetään muiden hoidettavaksi. Uusiin tekniikoihin suhtaudutaan penseästi. Toiminnan
paikallinen luonne vähentää kiinnostusta yhteisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin.
• Markkinoinnin ja myynnin osaaminen sekä asiakashallinta ovat puutteellisia. Kuluttajia ei pidetä kiinnostavana
segmenttinä. Hinta on tärkein kilpailutekijä ja ilmiö korostuu suhdannehäiriöissä. Valmiilla suunnitelmilla kilpailtaessa
halvin hinta ratkaisee.
• Liikeidea-ajattelu on vierasta ja toiminnan suunnittelu lyhytjänteistä. Ongelmien ratkaisussa esiintyy tehottomuutta.
Yrittäjien eläkkeelle siirtymisten myötä alalta katoaa tietotaitoa.
• Yrityskenttä ei ole yhtenäinen ja vahva, lukumääräinen järjestäytymisaste on alhainen.

UHAT
• Uusien asioiden omaksumisen ja käyttöönoton hitaus. Toimiala kokee uudet ratkaisut ja palvelut uhkina – ei mahdollisuuksina. Tekijät jäävät muistelemaan menneitä eivätkä kehitä alaa. Alan ketteryys ei ole riittävä kilpailukyvyn
säilyttämiseen. Rakentamiseen vaikuttavat kansainväliset taloushäiriöt hidastavat stabiilia kehitystä.
• Ostaminen, erityisesti kuluttajakauppa, siirtyy nettiin sekä rauta- ja sisutuskauppoihin, ja nämä kehittävät
oheen asennuspalveluja. Ammattirakentamisessa tarvikkeet ja työ hankitaan eri lähteistä. Ylläpito siirtyy
kiinteistöpalveluyrityksille.
• Uusiutuvan energian käytön tuomat mahdollisuudet sekä tiukentuvan ilmasto- ja energiapolitiikan mahdollisuudet
jätetään käyttämättä. Rakentamisen tekninen integrointi tapahtuu ilman LVI-asennuksen vaikutushalua ja -mahdollisuutta. Kansainvälinen palvelu- ja tuotetarjonta lisääntyvät ja ulkomaiset yritykset valtaavat markkinan, myös
kokonaisurakoinnin. Rakentamisen rikollinen maine leimaa LVI-alaa ja vie ansaintamahdollisuuksia myös asiansa
hoitavilta yrityksiltä.
• Suunnittelusta tulee LVI-alan pullonkaula ja sen taso ei mahdollista hyvää lopputulosta.
• Suurten ikäluokkien eläkkeelle jääminen aiheuttaa työvoimapulaa erityisesti toimihenkilökentässä eikä parhaita
tekijöitä saada pysymään asennusalalla. LVI ei tee riittävästi yhteisponnistuksia ja yrityskohtaista työtä nuorten
mielenkiinnon säilyttämiseksi.
• Työehtosopimus ei uudistu toimintaympäristön muuttuessa ja romuttaa järkevän ja taloudellisen työntekemisen mallin.
• Ulkomaisten yritysten rooli muuttuu alihankkijoista kilpailijoiksi. Ulkomaalaiset asentajat ja työnjohto syrjäyttävät
kotimaisen henkilöstön. Valvomaton ketjutus yhdistettynä tietämättömyyteen suomalaisista määräyksistä ja asennustavoista pilaa alan maineen, myös suomalaisten tekijöiden.
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Kuluttajakysely
Alan ammattilaisille tehtyä kyselyä täydennettiin kuluttajakyselyllä, jonka tarkoituksena
oli selvittää, mitä kuluttajille tulee mieleen LVI-asennuksista. Selvityksen toteutti Suomen
OnlineTutkimus ja otos oli 101 vastaajaa.
• Vastaajat tunnistivat hyvin kirjainyhdistelmän LVI. Vastausten yleissävy oli positiivinen eikä
miesten ja naisten vastauksissa ollut merkittäviä eroja. Lämpö-, vesi- ja ilmastointityöt miellettiin vaativiksi ammattilaisen töiksi sekä ensiasennuksina että remontin yhteydessä.
• Asiakaspalvelu ja palvelualttius koettiin joskus ongelmaksi. Putkimiehiä pidetään yleensä työnsä hyvin osaavina ammattilaisina, joista kuitenkin yllättävän isolla osalla on vajavaiset sosiaaliset taidot. Alan uutuuksien tunteminen (tai ainakin markkinointi) koettiin myös puutteelliseksi.
• Putkiremontti nousi yksittäisenä sanana ja toimenpiteenä esille. Remontin tekijäksi halutaan

© LVI-talotekniikkateollisuus

kunnollinen ja arvostettu yritys; asiakkaat kokevat hankalaksi löytää luotettava tekijä.
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LVI-asennukseen vaikuttavia
muutosvoimia
Toimintaympäristön kehityssuuntia ja niiden vaikutuksia
LVI-asennukseen.
Väestön ikääntyminen: Erityisvarusteltujen asuntojen sekä hoivakotien ja palvelutalojen tarve
lisääntyy, samoin asuntojen muutostyöt, koska kotona halutaan asua mahdollisimman pitkään.
Palvelut halutaan yhdeltä toimijalta periaatteella ”avaimet käteen ja ylläpito, kiitos”. LVI-asentajasta mahdollisuus kehittyä tulevaisuuden palveleva talonmies. Tekijöiden ikääntyminen luo
työvoimapulaa LVI-asennukseen.
Asumistarpeiden muuttuminen: Asuntokunnat pienenevät, sinkkuasuminen lisääntyy. Kotona työskenteleminen lisääntyy. Asuntojen LVI-tekniikan tulee mukautua erilaisiin ja eriaikaisiin
käyttäjätarpeisiin lapsiperheestä vanhusasuntoon. Uusia koteja myydään yksilöllisesti viimeisteltäviksi. Asuntoja varustetaan jälkikäteen uudella talotekniikalla.
Asuntokanta vanhenee: Putki-, iv-, jäähdytys- ja energiansäästöremonttien määrä kasvaa.
Etsittävä ratkaisut, tekniikat ja toimenpiteet kasvun hallintaan ja töiden pysymiseen LVI-yritysten käsissä. Kehitettävä vanhoihin rakennuksiin sopivia, työaikaa lyhentäviä tuotteita ja
asukkaita mahdollisimman vähän häiritseviä remonttikonsepteja sekä räätälöityjä palveluja
ryhmäkorjauksesta yksittäiseen asuntoon. Ryhmäkorjaushankkeissa tarvitaan verkottumista.
Tekijätarve lisääntyy.
Työnteon ympäristö muuttuu: Työ- ja vapaa-aika lomittuvat. Mobiili- ja monipaikkainen työ
yleistyvät. Toimitilarakentaminen vähenee ja pelkistyy, vanhat toimitilat puretaan tai muutetaan uuteen käyttötarkoitukseen. Tilojen on oltava nopeasti muunneltavia käyttötarkoituksen
tai tarpeiden muuttuessa. Varustelutasovaatimus ”varsinaisessa” tekemispaikassa kasvaa.
Vapaa-ajan asuntoihin lisätään talotekniikkaa.
Ostamisen muuttuminen: Nettikauppa vähentää myyntitilojen tarvetta. Ostoskeskuksien ja
muun liiketilan määrä vähenee, muuttuvat tapahtumatoreiksi. LVI-tarvikkeiden myynti netissä
ja alan ulkopuolisissa pisteissä kasvaa, LVI-yritysten myymälätoiminta hiipuu. Pelkän asennustyön myynti lisääntyy.
Sisäympäristön merkitys kasvaa:  Osattava lukea käyttäjien tarpeet. Sisäympäristön luovat
talotekniset järjestelmät integroituvat, syntyy kokonaisvaltaisten sisäympäristöratkaisujen
toimittajia. Hyvä lopputulos on toteutettava energiatehokkaasti, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti, ja se on osattava ylläpitää. Dokumentoinnin ja mittaroinnin laatutasovaatimus
kasvaa.
Lähes nollaenergiarakentaminen:   Lämmitysjärjestelmien asentaminen vähenee, pieni
lämmitystarve voidaan toteuttaa ilmajärjestelmillä. Jäähdytyksen tarve kasvaa. Vesijärjestelmiä eriytetään, esim. kylmä käyttövesi ja wc:n huuhteluun käytettävä harmaa vesi. Lämmön
talteenoton merkitys kasvaa. Ongelmia voi syntyä, koska lähes nollaenergiarakentamiseen
liittyy tekijöitä, joita ei ole testattu käytännössä; kosteudenhallinta ja terveellinen sisäilmasto
ovat avainasemassa.
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Siirtyminen käyttäjä-, huoneisto- ja tilakohtaiseen kulutuksen mittaamiseen:  Tietoja lämmityksestä, ilmastoinnista ja vedenkulutuksesta keräävien mittareiden asennustöitä. Taloteknisten
laitteiden säätö- ja huoltotöitä. Mittareiden etä- ja yhteisluenta. Energianseurantapalvelut.
Ilmasto-, ympäristö- ja energia-asiat:   Energian saatavuus ja hinta luovat uusien järjes
telmien kehittämistarpeita. Osaamistarve uuteen tekniikkaan ja monien energialähteiden
hyödyntämiseen lisääntyy. Uusiutuvan energian merkitys kasvaa nopeasti. Syntyy uusia
liiketoimintamahdollisuuksia, esim. ESCO-palvelu. Hajautetussa energiantuotannossa tuo
tannon ja kulutuksen väliin tarvitaan älykkäitä energiaverkkoja ja energiavarastoja. Rakennus
voi olla energiantuottaja, joka myy sitä paikallisesti tai verkkoon. Kierrätettävien ja ympä
ristöystävällisten materiaalien arvostus nousee.
Teollinen esivalmistus: Vakioiduista rakennusteknisistä ja talotekniikkapaketeista räätälöidään asiakaskohtainen kokonaisuus eri rakennustyypeille. LVI-töitä voidaan aikaistaa rakennusprosessissa. Asentaminen työmaalla vähenee ja nopeutuu. LV-hormien ja IV-kanavien sekä
muun talotekniikan integrointi rakenteisiin helpottaa tarkastettavuutta, huoltoa ja korjausta.
Automaatio ja integraatio:  LVI, S, A ja K integroituvat etähallintalaitteistoiksi. Tietoa keräävien ja keskenään kommunikoivien järjestelmien asentaminen ja kunnossapito vaativat uutta
osaamista ja jatkuvaa täydennyskoulutusta. Tarvitaan käyttäjäystävällisiä tapoja saada tietoa
ja vaikuttaa omaan kulutuskäyttäytymiseen. Halutut toimenpiteet tulee olla toteutettavissa
helposti kiinteistöautomaation päätelaitteen avulla.
Kuluttajien omatoimisuus ja osaaminen vähenevät, tietämys ja vaatimukset lisääntyvät:  
Lisättävä käyttöönoton ja käytön aikaista opastusta. Tarvitaan huolto-, säätö- ja korjauspalveluja, mielellään yhdeltä toimittajalta. Kunnossapidon laiminlyönnit ja niiden seuraukset lisääntyvät.
Ennakoivasta huollosta ja kunnossapidosta on kehitettävissä kannattava liiketoiminta. Laadukas
palvelu on mahdollista nostaa kilpailutekijäksi. Urakoitsijan ja huoltajan vastuuajat pitenevät.
Palveluntuottajalle tulee (taloudellinen) vastuu annetuista lupauksista mm. energiansäästöjen
saavuttamisen osalta.
Tavarapelissä tapahtuu muutoksia:   Valmistajat myyvät teknisten järjestelmien tuotteita
suoraan urakoitsijoille. Tukkuliikkeet keskittyvät omissa tiloissa varastoitaviin tuotteisiin, valikoimat keskitetysti määritetyt. Muodostetaan hankintapooleja ja yritykset tuovat itse tuotteita.
Vaihtoehtotarjonta lisääntyy tuotteissa, joiden valmistajat eivät pääse tukkujen toimittajiksi.
Kilpailuasetelma muuttuu perinteisestä toimialan nykyisten yritysten välisestä kilpailusta
lisääntyvästi omien alihankkijoiden taholta tulevaksi kilpailuksi, toimialalle tulevien uusien
yritysten suunnalta tulevaksi kilpailuksi sekä uusien, nykyistä tarjontaa korvaavien tuotteiden
ja palvelujen tuottajien taholta tulevaksi kilpailuksi. Kaikilla näillä yrityksillä ei ole rakennus- tai
LVI-alan taustaa ja kustannustietämystä, mikä yhdessä tarkoituksellisen alihinnoittelun kanssa
johtaa konkursseihin ja alan yleiseen näivettymiseen. Toimialalle tulee myös rikollisen talouden
yrityksiä, joilla ei ole tarkoituskaan hoitaa velvoitteitaan työntekijöitään ja yhteiskuntaa kohtaan. Uudet kilpailijat tulevat enenevässä määrin ulkomailta.
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Toimialakatsaus
LVI-talotekniikka luo rakennuksen olosuhteet
LVI-asennus on osa talotekniikkaa, joka muodostuu rakennuksen teknisistä laitteista, järjestelmistä ja palveluista. Talotekniset asentajat tuottavat kiinteistöissä ja tiloissa tapahtuville
toiminnoille yksilölliset, käyttäjälähtöiset ja hallitut olosuhteet. Näitä ovat esimerkiksi veden,
ilman, lämmön, energian, valon ja tiedon välittäminen sekä sähköisesti hallittavat liikkumis- ja
turvallisuuspalvelut.

LVI-asennukset ovat talotekniikkaurakoinnin suurin sektori. Niillä on keskeinen rooli taloteknisten järjestelmien rakentamisessa osaksi loppukäyttäjien tarvitsemia olosuhteita ja palveluja.
Uudisrakennusurakoinnin rinnalla korjausrakentaminen ja kunnossapito kasvattavat osuuttaan
LVI-asennusmarkkinassa. LVI-asennuksen suurin asiakasryhmä on kotitaloudet (28 %). Seuraavina tulevat yritykset (22 %), kiinteistöyhtiöt (18 %), asuntoyhtiöt (15 %) ja kunnat sekä
niiden liikelaitokset (13 %).

LVI-asennuksen rooli rakentamisessa
Talonrakennustöitä aloitetaan vuosittain noin 40 miljoonaa kuutiometriä. Asuntojen osuus
on reilu kolmannes; asuntotuotanto on runsaat 30 000 asuntoa. LVI-tekniikan laajuus eri
rakennustyypeissä vaihtelee; esimerkiksi asuinrakennuksessa LVI-töiden osuus on noin 16 %,
liikekiinteistössä noin 12 % ja toimistorakennuksessa noin 14 % rakennuskustannuksista.
Korjausrakentamisessa LVI:n osuus on merkittävästi korkeampi.

LVI-teknisen urakoinnin sisäiset kustannukset jakautuvat VTT:n laskelman mukaan seuraavasti:
vesi ja jätevesi 53 %, ilmanvaihto 25 % ja lämmitys 22 %. Laitteiden ja tarvikkeiden osuus
kustannuksista on 57 %, asennuksen 36 % ja suunnittelun sekä muiden palvelujen 7 %.

Talotekniset peruskorjaukset eli putkiremontit toteutetaan pääosin perinteisillä menetelmillä.
Viemäriputkista 65 % uusitaan ja 35 % pinnoitetaan. Vesijohdot uusitaan yhdeksässä saneerauksessa kymmenestä.

Energiatehokkuusosaamisen tarve kasvaa voimakkaasti
Kiinteistöt ja niiden käyttö kuluttavat kaikesta energiasta noin 40 %. Energiatehokkuuden
parantamisessa on osattava ottaa huomioon erilaiset lähtökohdat uudisrakentamisessa ja
eri aikakausien rakennusten korjausrakentamisessa sekä talotekniikan nykyaikaistamisessa
rakennustyypeittäin. Energiatehokkuutta on osattava parantaa vaarantamatta hyviä sisäolosuhteita ja terveellistä sisäilmaa. Toimenpiteiden tulee käsittää rakennuksen koko elinkaari ja
ne tulee ulottaa myös energian tuotantoon ja jakeluun.

Uudisrakentamista säännellään kohti nollaenergiarakentamista vuoteen 2020 mennessä.
Uusien rakennusten vuonna 2012 voimaan astuvat energiamääräykset ohjaavat eri alojen
toimijoita parempaan yhteistyöhön. Kokonaisenergiatarkastelun myötä energialähteestä
riippumattomien, vesikiertoisten lämmitysjärjestelmien asema tulee vahvistumaan. Osuuttaan
lisäävät uudet lämmöntuottotavat, mm. maa- ja ilmalämpö, aurinkolämpö ja biopolttoaineet.

17

Korjausrakentamisen energiatehokkuuteen tulee omat määräykset todennäköisesti vuonna 2013.

Koska rakennuskanta uudistuu hitaasti, nykyisillä rakennuksilla on energiatehokkuuden
parantamisessa ratkaiseva merkitys ja LVI-tekniikalla suurin vaikutus energiankulutuksen
ja päästöjen vähentämisessä. Esimerkiksi lämmitysenergian säästöpotentiaali tyypillisessä
1960–1970-luvun kerrostalossa voi olla jopa 30-50 %.

Korjaamiseen on aitoa tarvetta
Korjausrakentamisen määrä lisääntyy lähitulevaisuudessa uudisrakentamisen tasosta riippumatta. Rakennuskannan korjaustarve on merkittävä ja kiinteistöjen ylläpitokulttuurissa on huomattavasti parantamisen varaa. Kumulatiiviseksi korjausvelaksi arvioidaan 30-50 miljardia euroa.

Taloteknisessä peruskorjauksessa ei yleensä vain palauteta alkuperäinen taso vaan nostetaan
asumisen ja elämisen laatua sekä parannetaan energiatehokkuutta. Korjauskohteissa LVIasennusyritys toimii usein pääurakoitsijana.

Korjausrakentaminen on noussut uudisrakentamista suuremmaksi teknisessä urakoinnissa
ja sen osuus oli Talotekniikkaliiton kevään 2011 suhdannekyselyn mukaan jäsenyritysten
liikevaihdosta 61 %.

Asuntokannasta on tällä vuosikymmenellä noin 15 000 vuosittain putkiremontin eli taloteknisen peruskorjauksen kohteena. Perusmassan muodostavat vanhat talot, mutta remonttiin
ovat tulossa 70- ja 80-luvuilla rakennetut asunnot. 2020-luvulla linjasaneerauksen tarpeessa
arvioidaan olevan vuosittain jopa lähes 30 000 asuntoa. 45 %:ssa putkiremontin käynnistämisen syynä ovat putkivuodot.

Työvoima
LVI-ala on noussut suosituksi nuorison keskuudessa ja hakijamäärät ovat varsin hyvällä tasolla
niin ammatilliseen kuin toimihenkilötehtäviin tähtäävään koulutukseen. LVI-asentajakoulutuksen aloittaa vuosittain noin 1 200 nuorta. Lisäksi noin 400 aikuista suorittaa perustutkinnon
näyttöjen kautta. Aloituspaikkojen määrä on riittävä tulevien vuosien tarpeeseen.

Ammattikorkeakouluissa insinöörikoulutuksen aloittaa 160 ja LVI-painotteisen rakennusmestarikoulutuksen (LVI-mestari) 30 opiskelijaa vuosittain. Määrät ovat jääneet kolmanneksen
opetushallituksen arvioimasta aloittajatarpeesta ja nykyisillä opiskelijamäärillä työelämä ei saa
riittävästi osaajia. LVI-insinööriopiskelijapaikkojen määrää tulisi välittömästi nostaa 100:lla ja
lisäksi LVI-mestarikoulutus tulisi aloittaa kahdella uudella paikkakunnalla.

LVI-asennuksen työntekijöiden työtilanne on keskimäärin hyvä. Ammattiväki on työllistetty eikä
merkittävää työvoimapulaa tällä hetkellä ole.

Talotekniikan LVI työllistää noin 14 000 henkilöä, joista asentajia on noin 10 500.
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Markkina ja yritykset
LVI-asennusmarkkinan arvo vuonna 2010 oli noin 2,8 miljardia euroa, josta putkiasennus oli
noin 2,2 ja ilmanvaihto noin 0,6 miljardia euroa.

Tilastokeskuksen toimialatilaston mukaan LVI-asennusalalla on noin 3 950 yritystä ja niiden eri
toimipaikkaa. Osa näistä on monitoimialayrityksiä, jotka eivät toimi talotekniikka-alalla ja osa
alalle tilastoiduista yrityksistä ei toimi lainkaan. Liiton arvion mukaan talotekniikassa toimivia
yrityksiä on noin 2 600.

Alalla on muutamia suuria ja pari sataa keskikokoista yritystä, mutta valtaosa on pieniä asennus- ja urakointiliikkeitä. Alle 10 hengen yritysten osuus yrityskannasta on yli 90 %. Nämä
yritykset työllistävät noin 35 % alan henkilöstöstä.

Yritysten taloudellinen tila ja kustannusrakenne
Toimialan yritysten kannattavuudessa ja taloudellisessa tilassa on eri lähteiden julkistamien
tilinpäätöstietojen pohjalta arvioiden tapahtunut selvää heikkenemistä vuodesta 2007 alkaen.
Laman ohella kannattavan toiminnan edellytyksiä on heikentänyt lisääntynyt tarjonta ja sen
myötä koventunut hintakilpailu.

LVI-asennus on pääsääntöisesti kotimarkkinatoimintaa ja erityisesti uudisrakentaminen elää
talouden ja muun rakentamisen syklien mukaan.

Vuosien 2008-2010 käyttökatteen mediaani on ollut 6-7 %:n tasolla. Pitkän aikavälin mediaani
on ollut 7-8 %:n välillä. Mediaanin liiketulos yltää runsaaseen 5 ja rahoitustulos vajaaseen
5 %:in. Nettotulos jää 3,5 %:n tasolle.

Sijoitetun pääoman tuotto on muutamassa vuodessa puolittunut noin 12 %:in. Omavaraisuusaste on keskimäärin noin 50 %.

Kaikissa tunnusluvuissa erot ylä- ja alakvartaaleihin sijoittuneiden yritysten välillä ovat varsin
suuret.

Henkilöstökulut ovat kasvaneet jyrkästi kaikissa ryhmissä ja ovat tällä hetkellä noin 46 000
euroa/henkilö. Samanaikaisesti yhden työntekijän yritykseen tuoma liikevaihto on laskenut ja
on mediaaniyrityksessä 150 000 euroa.

LVI-asennuksen merkittävin kustannuserä on aineet ja tarvikkeet, joiden osuus liikevaihdosta
on työkannasta riippuen 40-60 %. Henkilöstömenot sivukuluineen ovat noin 30 % ja ulkoa
ostetut palvelut keskimäärin 11 % liikevaihdosta.
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