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Yli 300 jäsenyritystä. 
Liikevaihto reilu 1,3 miljardi euroa. 
Noin 7 500 ammattilaista.

Jäsenemme tunnetaan talotekniikan 
asiantuntijoina  ja palveluratkaisijoina. 

LVI-alan aktiivinen toimija ja edunvalvoja.
Vaikutamme alan lainsäädäntöön sekä 
elinkeino- ja koulutuspolitiikkaan.

lvi-tu.fi



Vuonna 2018 saavutettiin rakentamisen suhdannehuippu. 
Rakennuslupien määrä alkoi laskea kesän jälkeen, jopa niin 
voimakkaasti, että media julisti rakentamisen romahta-
mista. Arvioissa unohtui, että lupamäärien muutokset 
vaikuttavat pitkällä, jopa vuosien jänteellä, ja varmasti 
yrityksillä on käynnistämätöntä lupavarantoakin. Suurem-
pi virhe on se, että lähtöasemana pidetään tasoa, joka 
on noin 50 % pitkän aikajänteen yläpuolella. Pudotuk-
sessa on kyse volyymin laskeutumisesta lähemmäs tarpeen 
mukaista tasoa.

Gryndirakentamisen vauhtihuumassa on unohdettu, 
että korjausrakentaminen on noin puolet talonrakenta-
misen arvosta, asuinrakennusten korjaaminen on jopa 
merkittävästi uudistuotantoa suurempaa. Kiivaan uudis-
rakentamisen myötä ylläpito on jäänyt taka-alalle, mikä 
yhdessä tekemättä jääneiden korjausten kanssa on kas-
vattanut muutenkin suurta korjausvajetta. Paikoin ollaan 
tilanteessa, että vielä muutama vuosi sitten saneeraus-
kelpoista kohdetta ei enää kannata korjata.

LVI-urakoitsijoilla oli syksyllä mittaushistorian pisin tilaus-
kanta. Työn alla ja tilauskannassa on paljon hankkeita, 
joilla mennään pitkälle vuoteen 2019, vaikka yhtään uut-
ta kohdetta ei käynnistyisi. Korjausrakentamisen näkymät 
ovat myönteiset. Hyvinkin mahdollista on, että talotek-
niikassa ei suhdannehuippua ole vielä ohitettu.

Liiton toiminnan tavoitteet 2018 olivat
n Kustannusvaikutuksiltaan maltilliset tes-ratkaisut 
        työrauhan säilyessä.
n Taloteknisen yhteistyön syventäminen ja
        talotekniikkaurakoinnin aseman vahvistaminen.
n Talotekniikka-alan vahvistaminen yritysten ja 
        oppilaitosten yhteistyönä.
n Painopisteitä tukeva vahva vaikuttaminen ja viestintä.

Toimitusjohtajan katsaus  
Rakentaminen suhdannehuipussaan

Tavoitteiden toteutumista kuvataan jäljempänä. Yhteen-
vetona voidaan todeta tulosten syntyneen suunnitellusti; 
sivulauseessa mainittakoon, että työnantajia tyydyttävän 
tes-ratkaisun aikaansaaminen edellytti työsulku-uhan 
käyttöä.

Toimintavuosi oli myös LVI-asennuksen toimialastrategian 
ja liiton strategian 2016–2018 viimeinen toimeenpano-
vuosi. Seuraavien kolmen vuoden strategian valmistelu 
keskeytettiin, kun sähköurakoitsijat esittivät yhteisen 
strategian tekemistä. Työ on käynnistynyt, ja Talotekniikka-
asennuksen strategia esitellään syksyllä 2019.

Toimitusjohtaja Jari Syrjälä 
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

Toiminnan vuosi 
2018

LVI-TU järjesti seitsemän 
jäsenkoulutusta.

Liitto lähetti 57 jäsentiedotetta, yhden 
Strategiauutisen ja 20 TES-uutiskirjettä.  

Toimihenkilöiden työehtosopimus 
neuvoteltiin ajalle 1.2.2018–31.1.2021.

LVI-asentajien työehtosopimukselle saatiin neuvottelutulos 
(1.5.2018–30.4.2020) helatorstaina vain muutamaa tuntia 
ennen työnantajien julistaman työsulun alkamista.

LVI-TU ja STUL päättivät yhteisen 
Talotekniikka-asennuksen strategian toteuttamisesta.

LVI-TU julkaisi 18 mediatiedotetta
ja toimitti kuusi sidosryhmäkirjettä.

 

Pohjoismaiset LVI-liitot kokoontuivat 
Nordisk Styrgrupp´n puitteissa Helsingissä.

LVI-TU antoi kuusi lausuntoa ja 
osallistui lukuisiin yhteislausuntoihin.

 

LVI-TU toimi aktiivisesti 
rakennusvalvontojen TOPTEN-ryhmässä.

LVI-TU, Metropolia, Caverionin ja Assemblin 
toteuttivat yhdessä TATEHackin.

LVI-TU tutki kuinka ammatillisen koulutuksen 
uudistus näkyy työelämässä. 

LVI-asennus ja koulutus -seminaariin 
osallistui 130 alan urakoinnin ja 
koulutuksen ammattilaista.

Metropolia ja LVI-TU käynnistivät 
muuntokoulutuksen, joka tuo uusia 

toimihenkilöitä alalle.

Vetovoima-hankkeen tavoitteena on lisätä 
LVI-alan houkuttelevuutta nuorten keskuudessa.
 

Kevään suhdannekatsaus povasi 
tahdinvaihdosta rakentamiseen.

Syksyn suhdannekatsaus arvioi rakentamisen 
volyymin laskevan, mutta pysyvän hyvällä tasolla.

Reilut 130 ammattilaista osallistui 
TATE-Treffeille Messukeskuksessa.

Kotisivuilla vieraili ka. 1 770 kävijää/ kk ja 
Twitter ja LinkeDIn -tilit lauloivat aktiivisesti. 

Liiton henkilöstö kirjoitti 14 blogia, 
piti vakiokolumnia KITA-lehdessä ja 
toimi asiantuntijana useissa artikkeleissa.



Henkilöstö 

Liiton toimistossa jäseniä palvelevat toimitusjohtaja 
Jari Syrjälä, toimistonhoitaja Johanna Ström, toimiala-
päällikkö Arvo Ylönen, lakimies Pia Kilpeläinen sekä 
viestintäasiantuntija Pipsa Hiltunen ja erityisasiantuntija 
Juha-Ville Mäkinen.

Hallituksen ja johtokunnan puheenjohtajana toimi 
LVI-Aitta Oy:n toimitusjohtaja Ville Hälinen ja vara-
puheenjohtajana toimitusjohtaja Heikki Pesu Are Oy:stä 
syyskokoukseen 12.12.2018 asti. Syyskokouksessa liiton 
uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Are Oy:n toimitusjohtaja 
Heikki Pesu ja varapuheenjohtajaksi Maskun Talotekniik-
katiimi Oy:n toimitusjohtaja Mika Nikula.

Hallituksen, johtokunnan sekä valiokuntien jäsenten 
yhteystiedot löytyvät kotisivuilta lvi-tu.fi

LVI-alan 

palveleva asiantuntija

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry on LVI-asennusalan 
toimiala- ja työnantajajärjestö sekä palveleva asian-
tuntija. Se edistää jäsenyritysten ja talotekniikka-alan 
toimintamahdollisuuksia sekä valvoo jäsentensä etuja 
työmarkkinakysymyksissä.  

Jäsenpalvelut

Vuonna 2018 LVI-TU:lla oli 310 jäsenyritystä: liittoon 
liittyi 33 uutta yritystä. Jäsenyritykset työllistävät noin 
7 500 ammattilaista ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto 
on yli 1,3 miljardi euroa. 

LVI-TU:n tärkeimpiä jäsenpalveluita ovat laki- ja työ-
ehtosopimusasioiden neuvonta, tiedottaminen sekä 
jäsenkoulutus. Vuonna 2018 liitto järjesti jäsenistölleen 
neljä yleistä ja kolme yrityskohtaista TES- ja työsuhde- 
koulutusta sekä palkkalaskenta- ja urakkahinnoittelu- 
koulutusta. 

Vuoden 2018 aikana liitto toimitti 57 jäsentiedotetta ja 
yhden Strategiauutisen. Kevään työehtosopimusneu-
vottelukierroksen aikana LVI-TU lähetti kaksikymmentä 
tes-uutiskirjettä jäsenistölleen. LVI-TU:n jäsensivuilla 
vieraili keskimäärin 66 (55, 2017) käyttäjää kuukausittain. 

LVI-TU kävi muutamia sovintoneuvotteluita jäsen-
yritysten riitojen ja erimielisyyksien ratkaisemiseksi. 
Liitto sai ratkaistua kaikki käsitellyt asiat sovinnollisesti 
ilman oikeudenkäyntiä. 



Työmarkkinat ja edunvalvonta

LVI-TU valvoo jäsentensä etuja työmarkkinakysymyksissä. 
Liiton tavoitteena on, että jäsenyritykset saavat sellaiset 
työehtosopimukset, jotka mahdollistavat niiden menesty-
misen LVI-asennusmarkkinassa.

Sekä toimihenkilöiden että työntekijöiden työehtosopi-
mukset olivat katkolla alkuvuonna 2018: toimihenkilöi-
den sopimus päättyi 31.1. ja asentajien 28.2. Kummankin 
sopimuksen uudistamisneuvottelut aloitettiin vuoden 
2017 lopulla.

Toimihenkilöiden työehtosopimus 

Toimihenkilöyhteenliittymä – LVI-TU, Palvelualojen 
työnantajat PALTA ja Sähkötekniset työnantajat STTA – 
sekä Ammattiliitto Pro neuvottelivat toimihenkilöiden 
uuden työehtosopimuksen ajalle 1.2.2018–31.1.2021. 

Toimihenkilöiden palkkoja sovittiin korotettavan yleisen 
linjan mukaisesti 1,6 % sekä vuonna 2018 että vuonna 
2019. Vuoden 2020 korotuksesta sovitaan vuonna 2019. 

Työehtosopimusneuvotteluissa työnantajapuoli torjui 
toimihenkilöitä edustavan PRO:n mittavan vaatimuslistan 
ja sai läpi omat vaateensa jatkuvasta yt-menettelystä 
sekä takaisinottovelvollisuuden lyhentämisestä. Kiky-
sopimuksen mukainen työajanpidennys säilyi osana 
uutta työehtosopimusta.

Työehtosopimuksessa jo aiemmin sovitut toimihenki-
löiden palkkaustyöryhmä ja uudistustyöryhmä jatkoivat 
toimintaansa. 

Työntekijöiden työehtosopimus

LVI-TU:n ja Rakennusliiton työehtosopimusneuvottelut 
sujuivat nihkeästi, sillä Rakennusliitto toteutti kevään 
2018 aikana lakkoja seitsemässä rakennustuoteteolli-
suuden yrityksessä sekä ns. tiedotustilaisuuksia muun 
muassa LVI-alalla. Lisäksi Rakennusliitto oli asettanut 
ylityökiellon.

LVI-TU ja Rakennusliitto saavuttivat neuvottelutuloksen 
helatorstain aattona muutamaa tuntia ennen työnanta-
jien julistaman työsulun alkamista. 

Neuvotteluissa pääasiallinen riidan aihe oli palkankoro-
tusten taso. Työnantajat tarjosivat yleisen linjan mukaisia 
korotuksia, mutta Rakennusliitto vaati tuplakorotusta. 

Palkankorotukset sovittiin euromääräisinä, mutta neuvot-
telutuloksen laskennallinen kustannusvaikutus oli yleisen 
linjan mukainen eli 1,6 %. 



Rakennusalalla jatkui vahva korkeasuhdanne. Uudis-
asuntotuotanto toimi vahvana veturina, toimitilojen 
rakentaminen sen sijaan supistui. Talonrakennustuo-
tantoa käynnistettiin noin 40 miljoonaa m2 ja uusia 
asuntoja aloitettiin 44 000: kappalemääräisesti oltiin 
selkeästi pitkän aikajanan, runsaan 30 000 asunnon, 
yläpuolella. Rakennustuotannon arvo oli 34,6 miljardi 
euroa, josta talonrakentamisen osuus oli 27,8 miljardia. 

Korjausrakentaminen jatkui tasaisena vuonna 2018. 
Ammattityövoimaa ei voimakkaan uudisrakentamis-
buumin aikana korjauksiin riittänyt: korjaaminen oli 
riittämätöntä tarpeeseen nähden. 

Saneeraus on noin puolet talonrakentamisen arvosta, 
asuinrakennusten korjaaminen jopa merkittävästi 
uudistuotantoa suurempaa. LVI-asennusmarkkina oli 
noin 3,65 miljardi euroa, josta putken osuus oli runsaat 
2,7 ja ilmastoinnin reilu 0,8 miljardi euroa. Palkat nousi-
vat noin 2 % ja materiaali- sekä tarvikehinnat 3 %.

LVI-asennuksen vuosi oli hyvä: yritysten keskimääräinen 
täystyöllistävä työkanta oli syksyn suhdannekyselyssä 
5,5 kuukautta, mikä on mittaushistorian korkein luku. 
Alalla oli käytännössä täystyöllisyys, lomautettuna oli 
vain 2 % LVI-työvoimasta. Tarjouspyyntöjen virta osoitti 
syyskaudella ehtymisen merkkejä. Toisaalta työn alla ja 
tilauskannassa on paljon hankkeita, joilla mennään 
pitkälle vuoteen 2019, vaikka yhtään uutta kohdetta 
ei käynnistyisi.

Taloteknisen yhteistyön syventäminen 

LVI-TU:n hyvä yhteistyö sähköistä talotekniikkaa edus-
tavien Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n sekä STTA:n 
kanssa jatkui. Taloteknisen urakoinnin aseman paranta-
miseen liittyvän yhteistyön tavoitteena on muun muassa 
nostaa talotekninen urakoitsija rakennusurakoitsijan 
rinnalle ja suoraan sopimussuhteeseen tilaajan kanssa
sekä vakiinnuttaa talotekniikkaurakoitsijoiden asema 

Toimiala-asiat

allianssi- ja muissa kumppanuusmalleissa. Liitot ovat 
tiivistäneet yhteistyötään ja vaikuttamista tilaaja- ja 
rakennuttajatahoihin, tehneet yhteistä viestintää ja 
järjestäneet yhteisiä jäsentilaisuuksia. 

LVI-TU ja STUL päättivät ensimmäisen Talotekniikka-
asennuksen strategian tekemisestä. Strategia esitellään 
LVI-Päivillä 24.10.2019 ja Sähköurakoitsijapäivillä 21.11. 
Strategiassa keskitytään elinkeinopoliittisiin teemoihin,
ja siinä selvitetään taloteknisen elinkeinopolitiikan edun-
valvonnan organisoitumisvaihtoehtoja. Strategian aika-
jänne on 5 vuotta, konkreettiset tavoitteet asetetaan 
2–3 vuodelle. 

Alan vetovoiman vahvistaminen 

LVI-alan liitot – LVI-TU, Lämmitysenergiayhdistys, Suomen 
Kylmäliikkeiden liitto, Suomen LVI-liitto SuLVI, Suomen 
Lämpöpumppuyhdistys, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset 
SKOL, Talotekninen teollisuus ja kauppa sekä VVS Förenin-
gen i Finland – käynnistivät tammikuussa 2018 hankkeen, 
jonka tavoitteena on lisätä alan houkuttelevuutta nuorten 
keskuudessa. Vetovoima-hankkeessa uudistettiin lvi-ala.fi
-sivusto ja tuotetaan säännöllisesti nuoria puhuttelevaa 
sisältöä vaikutusviestinnän tueksi.

LVI-TU kävi ammattikorkeakouluissa kertomassa opiskeli-
joille LVI-alan monipuolisista uramahdollisuuksista. 
Metropolia ja LVI-TU käynnistivät yhteistyössä muunto-
koulutuksen uusien toimihenkilöiden saamikseksi alalle.



Vaikuttaminen

LVI-TU ajaa jäsenistönsä etuja ja työskentelee aktiivisesti 
alan kehittämiseksi muun muassa antamalla lausuntoja 
lakiesityksiin. Vuonna 2018 liitto antoi kuusi lausuntoa 
ja osallistui lukuisiin yhteislausuntoihin.

Syyskuussa liiton järjestämään LVI-asennus ja koulutus 
-laivaseminaariin osallistui 130 urakoinnin ja koulutuk-
sen ammattilaista. Marraskuussa LVI-TU tutki kuinka 
ammatillisen koulutuksen uudistus näkyy työelämässä. 
Jäsenyrityksille sekä alan oppilaitoksille lähetetyn kyselyn 
tulokset vahvistivat sen, että ammatillisen koulutuksen 
uudistus on vielä käytännön tasolla keskeneräinen. 

Liitto toimi aktiivisesti Opetushallituksen tutkinnon pe-
rusteiden valmistelutyössä, jonka tuloksena vahvistettiin 
uudet tutkinnon perusteet Talotekniikan ammattitutkin-
nolle ja Talotekniikan erikoisammattitutkinnolle. Tutkin-
not tulivat voimaan vuoden 2019 alusta.

LVI-TU toteutti syyskuussa Metropolia Ammattikorkea-
koulun sekä Caverionin ja Assemblinin kanssa TATEHackin, 
jossa talotekniikan ja rakennustekniikan sekä IT- ja 
viestintätekniikan opiskelijoista koostuvat ryhmät ideoi-
vat inovatiivisia ratkaisuja digitaalisuuden hyödyntämi-
seen taloteknisen urakoinnin eri vaiheisiin. TATEHackin 
voitti idea, joka auttaa suunnitelmamuutosten hallin-
nassa LVI- ja talotekniikan asennusprojektien kaikissa 
vaiheissa.

LVI-TU toimi aktiivisesti TOPTEN-ryhmässä, johon kuuluu 
20 suurimman kaupungin rakennusvalvonnat. Ryhmän 
tehtävänä on laatia yhteisiä tulkintoja ja ohjekortteja 
maankäyttö- ja rakennuslain toimeenpanoa varten. 
LVI-TU:n vaikutus oli merkittävä kvv- ja iv-työnjohtajien 
kelpoisuuden toteamista varten laaditun ohjekortin 
sisältöön.

LVI-TU työskenteli Rakennusteollisuus RT:n työmarkki-
naryhmässä, RT:n ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n 
työ- ja elinkeinopolitiikkaan liittyvissä juristityörhmissä, 
Allianssi-sopimusehtojen valmisteluun liittyvässä 

taustaryhmässä, LVI-TU:n, STUL:n ja TRT:n yhteisessä 
työryhmässä tarjousten laatukriteerien kehittämiseksi 
ja Suomen Yrittäjien työmarkkinavaliokunnassa sekä 
jäsenenä kuluttajariitalautakunnassa.

Viestintä 

LVI-TU:n viestinnän tavoitteena on vahvistaa liiton asemaa 
alan vahvana edunvalvojana ja talotekniikan palvelevana 
asiantuntijana. Tavoitteiden saavuttamiseksi liitto julkaisi 
18 tiedotetta, jotka saivat hyvin näkyvyyttä mediassa ja 
sosiaalisen median kanavissa, sekä kuusi uutiskirjettä 
noin 1 000 sidosryhmäläiselle. Kotisivuilla vieraili keski-
määrin 1 770 kävijää kuukausittain. Lisäksi liitto toimi 
aktiivisesti Twitter- ja LinkedIn-tileillään. 

LVI-TU:n asiantuntijoilla oli vakiokolumni KITA-lehdessä.
Lisäksi he tekivät vieraskynäkirjoituksia muun muassa 
Rakennuslehteen sekä Talotekniikka-lehteen, ja toimivat 
asiantuntijoina media-artikkeleissa sekä radiossa ja 
televisiossa. Liiton henkilöstö kirjoitti yhteensä 14 blogia. 
LVI-TU toimii myös yhteistyökumppanina Y-Studiossa, 
joka tuottaa eriaista liiketoimintaan ja yrittäjyyteen liit-
tyvää sisältöä.

Vuonna 2018  liitto panosti visuaaliseen viestintään ja 
tuotti jäsentensä ja sidosryhmien käyttöön kolme 
infograafia: Onnistunut putkiremontti, Putkiremontti & 
asukasviestintä sekä Työpaikalla tapahtuva oppiminen.

Kansainvälinen yhteistyö 

LVI-TU on jäsen Euroopan LVI-urakointiliittojen yhteistyö-
järjestö GCP Europessa. LVI-TU osallistui pohjoismaiden 
LVI-liittojen kokoukseen Helsingissä, jossa työlistalla olivat 
muun muassa Suomen ammatillisen koulutuksen reformi, 
suhdanne- ja markkinatilanteet eri maissa, työmarkkina-
tilanteet, pohjoismainen edustus ja yhteistyö GCP Euro-
pessa sekä kunkin maan erityisprojektit.

 


