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Historia
▪ LVI-TU on tehnyt kolme strategiaa

▪ Perustamisvaihe 2001–2002

▪ LVI-asennuksen menestyksen eväät 2012–2015

▪ Kituuttavasta kilpailusta kunnon kasvuun 2016–2018

▪ 2010 selvitettiin strategian tekemistä koko 
talotekniikka-alalle tai vaatimattomammin LVI-alalle

▪ 2017 sähkömiehet kysyivät, voitaisiinko tehdä 
yhteinen strategia



Miksi 
yhteinen 
talotekniikka
-asennuksen 
strategia? 

▪ Talotekniikka –asennuksella ei ole ollut yhteistä visiota.

→ Tarvitsemme yhteisen äänen ja pääviestin

▪ Talotekniikan arvostus ja asema ovat olleet vaatimattomampia kuin niiden 
merkitys rakentamisessa.  Talotekniikan merkitys kiinteistönomistajille, 
käyttäjille ja koko yhteiskunnalle ei ole riittävän selkeä.

→ Tarvitsemme yhteistä lobbausta ja edunvalvontaa

▪ Talotekniikka-asennuksen toimijat ovat hyviä teknisessä osaamisessa, mutta 
jäsenten ja jäsenyrityksen tulisi laajentaa osaamistaan teknisen osaamisen 
ulkopuolelle.

→ Tarvitsemme yhteistyötä alan toimijoiden liiketoimintakyvykkyyden

kehittämisessä tulevaisuuden vaatimuksia vastaavaksi.

▪ Liitot ovat erillään liian heikkoja suhteessa toimintaympäristön 
muutoshaasteisiin.

→ Yhteinen strategia luo perustan nykyistä tiiviimmälle yhteistyölle

ja sitä kautta talotekniikan painoarvon nostamiselle.



▪ Strategiatyön päämääränä oli tehdä strategia, joka ohjaa liittojen 
toimintaa ja palvelee jäsenten liiketoiminnan kasvua ja 
kehittymistä.

▪ Konkreettisina tavoitteina pyrittiin ennustamaan mihin 
talotekniikka on matkalla ja rakentamaan sitä varten visio.

▪ Tulokseksi toivottavasti saatiin keinovalikoima, joilla talotekniikan 
painoarvoa nostetaan ja se hivutetaan talonrakentamisen 
rinnalle.

▪ Tavoitteena on antaa käytännön työkaluja jäsenille ja parantaa 
alan kannattavuutta.

▪ Strategiatyössä keskitytään elinkeinopoliittisiin asioihin.

▪ Ohjausryhmänä toimi Teknisten Urakoitsijoiden neuvottelukunta 
(TUN).

▪ Projektikoordinaattorina toimi Ramboll Management Consulting.

Tavoitteet 
ja toimet



Talotekniikka-asennuksen strategiakarttapohja



Talotekniikka-asennuksen strategiakarttapohja



Strategiatyön päämääränä 
ei ole strategia, 
vaan toiminta.



▪ Strategia on alusta, jolle liitot ja  yritykset voivat rakentaa 
tulevaisuuden menestystekijänsä.

▪ Edunvalvonnan vahvistaminen edellyttää uutta toimintamallia, 
joka pohjautuu molempien liittojen vahvuuksien hyödyntämiseen.

▪ Katsottava, miten muissa maissa on edetty.

▪ Otettava oppia virheistä, joita tehtiin 1990-luvun puolivälissä 
Talotekniikkaliittoa perustettaessa.

▪ Resursoinnin tulee olla riittävä, jotta toiminnan vaikuttavuus, 
painoarvo ja arvostus ovat uskottavia.

Ydinkysymys on, miten strategia viedään asennusyritysten 
käytännön tekemiseksi, jolla ne pärjäävät tulevaisuudessa.

Miten tästä 
eteenpäin?







