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 ENERGIAMÄÄRÄYKSET MUUTTUVAT 
TAAS VUONNA 2012 

TULE PÄIVITTÄMÄÄN TIETOJASI KURSSILLE 
18.01.2011 

(KATSO KURSSIESITE TAKASIVULLA) 
 
 

LIITY TaLVIn POSTITUSLISTALLE! 
  
Viestinnän nopeuttamiseksi ja ylimääräisten kulujen karsimiseksi yhdistyksessä on päätetty asteit-
tain siirtyä jäsentiedotteiden kirjepostittamisesta sähköpostiviestintään. 
  
Olemme aloittaneet jäsenten sähköpostiosoitteiden keräämisen postituslistallemme. Liittyminen ta-
pahtuu automaattisesti niin, että lähetät tyhjän sähköpostiviestin osoitteeseen: postituslista-
subscribe(at)talvi.info . Saat viestiin automaattivastauksen, jossa pyydetään vielä vahvistamaan lis-
talle liittymisen lähettämällä toisen tyhjän sähköpostin annettavaan osoitteeseen. 
  
Jäsenille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta, tiedotteet voidaan lähettää edelleen kirjepostissa. 
  
Jatkossa toivomme myös, että sähköposti- ja muiden yhteystietojen muuttuessa saisimme yhdistyk-
seen tiedon asiasta, jotta viestintä toimisi. 
 
terveisin  
 
TaLVI ry:n hallitus 

 
Ajankohtaista tietoa yhdistyksen toiminnasta saat Talvin kotisivuilta 

www.talvi.info 

 



   
 Yhteistyössä 
 Suomen Lämpöpumppuyhdistys, SULPU ry  
 Suomen LVI-liitto, SuLVI ry   

  
 

Muutokset mahdollisia 

Lämpöpumppuratkaisut kiinteistöille ja teollisuudelle sekä 
aurinkoenergian hyödyntäminen rakennuksissa  
 
18.1.2011 Tampere, Ravintola Eevartti, Sumeliuksenkatu 16 
 
Päivän puheenjohtaja DI Esko Kaappola, Danfoss Oy 
 
8.30  Ilmoittautuminen ja kahvi 
8.45 Avaus ja päivän ohjelman esittely 
8.50 Uusiutuvien energioiden huomioiminen vuoden 2012 energiamääräyksissä 
 RES-direktiivin asettamat vaatimukset 
 TkL Mika Vuolle, Equa Simulation Finland 
9.40  Lämpöpumppujen toiminta kylmäainepuolelta katsottuna 
 Esko Kaappola 
 
10.15 Tauko  
  
10.30 Maalämpöpumppujen toiminta, mitoittaminen ja kytkennät 
 Tuotekehitysinsinööri Heli Saksi, Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy 
11.30 Suurten kiinteistölämpöpumppujärjestelmien valinta, mitoitus ja kytkentämalleja 
 Heimo Haapalainen, Enersys Oy 
 
12.00  Lounas  
 
13.00 Kiinteistölämpöpumppujärjestelmille suuntaa-antavia käyttökulu- ja 

investointikustannuksia sekä takaisinmaksuaikoja 
Heimo Haapalainen, Enersys Oy 

13.30 Geoenergian ja hybridijärjestelmien hyödyntäminen suurkohteissa 
 Suunnittelupäällikkö Mika P.A. Anttonen, St1 Oy 
 
15.00 Kahvi 
 
15.15 Aurinkoenergian hyödyntäminen kiinteistöissä lämpöenergiana 

Aurinkotekniikan integrointi ja vesivaraajan merkitys aurinkolämpöjärjestelmässä 
Aurinkosähkön nykytilanne 

 Mats Wiljander, Aurinkoteknillinen yhdistys ry 
 
16.30 Koulutuspäivä loppuu 
 
Kohderyhmä: Suunnittelijat, asiantuntijat, kiinteistöpäälliköt, projektipäälliköt 
 
Tavoite: Koulutus valmentaa uusiutuvien energialähteiden käyttöön jo rakennusten suunnittelussa.  Miten 
suunnitellaan ja mitoitetaan toimivat lämpöpumppuratkaisut asuin-, liike- ja teollisuuskiinteistöille sekä miten 
hyödynnetään aurinkolämpöenergia. 
 
Osallistumismaksu: RILin, SAFAn, SULPUn, SuLVIn ja VSF:n jäsenille 365 € + alv 23 % ja muille 450 € + 
alv 23 %. Ennakkoilmoittautujan etu on -10% hinnasta, kun ilmoittautuu 17.12. mennessä. 
Hinta sisältää ohjelman mukaiset tarjoilut, verkkoaineiston SuLVI Moodlessa, jonne osallistujat saavat 
tunnukset ennen kurssipäivää (huom! tilaisuudessa ei jaeta aineistoa paperikopioina), verkkoympäristön 12 
kk:n käyttöoikeuden ja osallistumistodistuksen.  
 
Ilmoittautuminen ja lisätietoja: Sitovat ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 3.1.2011 
jonna.hoikka@sulvi.fi tai puh. 09-566 0090. Lisätietoja hilkka.peltoharju@sulvi.fi.  
 
Peruutusehdot: Osallistumisen voi peruuttaa veloituksetta viimeistään 3.1.2011. Tämän jälkeen peruutuksia 
ei oteta enää vastaan, vaan veloitamme koko osallistumismaksun.       
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