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HAKEMUS KIINTEISTÖN KAUKOLÄMPÖTYÖNJOHTAJAN PÄTEVYYDEN TOTEAMISEKSI
Saapunut ____ /____ 20____
Alla olevalla lomakkeella haetaan kaukolämpötyönjohtajan koulutukseen ja/tai pätevyystenttiin. Koulutusten ajankohdat,
paikat ja hinnat näet Suomen LVI-liiton www.sulvi.fi sekä www.taitotalo.fi sivuilta koulutushaun kautta.
Merkitse aluksi sen koulutuksen ajankohta, johon osallistut.

Osallistun kaukolämpötyönjohtajan koulutukseen ja pätevyystenttiin ____ /___ 20___
ja haen kaukolämpötyönjohtajan pätevyyttä:
A-vaativuusluokka (kaikki kiinteistöt)
B-vaativuusluokka (pientalot)

Luethan täyttöohjeet huolellisesti, vaillinaista hakemusta ei käsitellä. Liitä hakemukseen todistusjäljennökset pätevyyteen edellytettävästä koulutuksesta ja työkokemuksesta.
Tarkemmat täyttöohjeet ovat lomakkeen lopussa. Osallistuminen koulutukseen ja tenttiin vahvistetaan noin 2 viikkoa ennen
koulutuksen ajankohtaa sähköpostitse Taitotalon toimesta. Samalla hakija saa ennakkotehtävän, joka pitää suorittaa ennen
koulutusta ja ottaa mukaan koulutuspäivään.
Lasku koulutuksesta, tentistä ja hakemuksen käsittelystä tulee Taitotalolta. Hyväksytysti suoritetun tentin jälkeen hakemus
menee kaukolämpöpätevyystoimikunnan seuraavaan käsittelyyn. Taitotalo ilmoittaa hakijalle pätevyyskäsittelyn tuloksen ja
lähettää pätevyyden saaneille todistuksen. SuLVI ry merkitsee pätevyyden saaneen henkilön pätevyysrekisteriin.

1. HAKIJA
Sukunimi

Etunimet (kaikki nimet, alleviivaa puhuttelunimi)

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)

Sähköposti

Kotiosoite, postinumero ja -toimipaikka

Kotikunta

Puhelin työaikana

Matkapuhelin

Työnantajayrityksesi nimi

Y-tunnus

Laskutusosoite (esim. yrityksen nimi ja osoite)

Työtehtävä
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2. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
Tutkinto

Liitä mukaan todistusjäljennökset.
Opintosuunta tai – linja

Insinööri AMK
Insinööri
Teknikko
Putkiasentajan erikoisammattitutkinto/LVItyöteknikko
Talotekniikan perustutkinto, LVI-asentaja
Putkiasentajan perustutkinto
Muu mikä
Täsmennys: Tutkinto, oppilaitos ja valmistumisajankohta

3. PÄTEVYYDEN KANNALTA MERKITTÄVÄT TYÖSUHTEET LIITTEINEEN
Ilmoita työsuhteet vähintään vaadittavan työkokemuksen ajalta, myös nykyisen toimen osalta.
Liitä mukaan työtodistusjäljennökset numeroituna. Jatka listaa tarvittaessa erilliselle paperille.

Työnantaja

Työsuhteen alka- Kaukolämpömisajankohta
työnjohta(kk/vuosi) ja kesto jana (vuotta
(vuotta + kk)
+ kk)

Tehtävä

Liite
nro

4. KIINTEISTÖN KAUKOLÄMMITYSLAITTEISTOJEN ASENTAMISESTA VASTAAVAN TYÖNJOHTAJAN (KKL)
PÄTEVYYSVAATIMUKSET
Vaativuusluokka a, kaikki kiinteistöt: Vaadittava koulutus ja työkokemus*
Tutkinnon jälkeistä kaukolämpötyönjohtokokeLVI-alan tutkinto:
musta on oltava yhteen laskettuna vähintään:
yksi (1) vuosi
LVI-insinööri tai vastaava Insinööri (AMK) tai
Teknikon tutkinto
kolme (3) vuotta
LVI-työteknikon tai
Putkiasentajan erikoisammattitutkinto
Talotekniikan perustutkinto, putkiasentaja

viisi (5) vuotta

Vaativuusluokka b, pientalot (määritelty K1:n mukaan): Vaadittava koulutus ja työkokemus*
viisi (5) vuotta työkokemusta
Vähintään Talotekniikan perustutkinto, putkiasentaja
putkiasennustehtävistä.
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Sekä a- että b-vaativuusluokan pätevyyden osalta referenssikohteiden tulee olla viimeisen 10 vuoden
ajalta. Pätevyystoimikunta suosittelee, että referenssit ovat mahdollisimman tuoreita.
5. KIINTEISTÖN KAUKOLÄMPÖTYÖNJOHTAJAN REFERENSSIT
Listaa vähintään vaadittavan työkokemuksen ajalta tärkeimmät kaukolämpö- tai kaukojäähdytyskohteet, joissa olet toiminut työnjohtajana. Vähintään niin monta kohdetta, että työkokemusvaatimus
täyttyy yllä olevan taulukon mukaisesti. Referenssien tulee olla viimeisen 10 vuoden ajalta.
Jatka listaa tarvittaessa erilliselle paperille.
Kohde

- Osoite, Kiinteistön nimi ja kuvaus kiinteistöstä
(esim. okt, kt, uudiskohde, sanereuskohde jne.)

Mitä kaukolämpötöitä kohteessa on tehty?

Kaukolämpötyönjohtajan kokemusta yhteensä

Ajankohta ja kesto
kk/vv-kk/vv

Oma tehtäväsi
kohteessa

_______v ja _________ kk

6. LISÄTIETOJA ANTAVAT
(esim. tarkastustoimintaa suorittava taho, esimies tai asennustoimintaa ostavan tahon edustaja)

Nimi

Toimipaikka

Yhteystiedot (puhelin/sähköposti)
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7. REKISTERÖINTI
Rasti ruutuun

Kyllä

Ei

Edellä antamani henkilötiedot voidaan liittää päteväksi todettujen henkilöiden rekisteriin, joka
julkaistaan Internetissä SuLVI ry:n kotisivuilla www.sulvi.fi (luettelo voidaan julkaista myös painetussa muodossa).
Em. rekisterissä olevia kontaktitietojani voidaan käyttää alaa koskevassa tiedotustoiminnassa
(sisältäen mm. tiedotuksen / muistutuksen pätevyyden ylläpitokoulutuksesta)
Annan luvan, että henkilötunnustietoni saa tallentaa opiskelijarekisteriin.

8. ALLEKIRJOITUS Vahvistan edellä antamani tiedot oikeiksi.
Paikka
Aika

Allekirjoitus

Lisätietoja

HAKUOHJEET

Työnantajayritys voi hakea kaukolämpöyritykseltä
kaukolämpölaitteiden asennusoikeutta, kun teknisenä vastuuhenkilönä on SuLVI ry:n myöntämän
henkilöpätevyyden omaava työntekijä.

Täytä lomake sähköisenä tai selvästi tekstaten.
Mikäli varattu tila ei riitä, käytä liitteitä. Säilytä lomakkeen siisti ulkonäkö.
Liitä hakemukseen jäljennökset todistuksista.

Hakeutuminen SuLVIn ylläpitämään pätevyysrekisteriin
Pätetoimikunta esittää henkilöä pätevyysrekisteriin hakijan laatiman hakemuksen perustella, josta
ilmenee peruskoulutus ja työkokemus. Lisäksi
vaativuusluokkaan a (kaikki kiinteistöt) hakijan on
suoritettava hyväksytysti kiinteistön kaukolämpölaitteistojen asentamisesta vastaavan työnjohtajan
pätevyyskoulutus sekä SuLVIn pätevyystentti
(KKL).
Pätevyys on voimassa viisi vuotta pätevyyden
myöntämisestä, vaativuusluokkaan a pätevyyden
uusiminen vaatii ylläpitokoulutuksen (muuttuneet
määräykset) sekä todistuksen siitä, että on toiminut alan työnjohtotehtävissä pätevyyden voimassaoloaikana vähintään kolme vuotta.
Hakeutumalla SuLVI ry:n ylläpitämään pätevyysrekisteriin sitoudut noudattamaan KKLpätevyystoimikunnan asettamia eettisiä ohjeita.
Ohjeet löytyvät SuLVI:n ja Taitotalon verkkosivuilta.

Selkeästi ja oikein laadittu hakemus helpottaa ja
nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä.
Toimita hakemus osoitteella:
rakentamisala@taitotalo.fi
tai postitse osoitteella:
Taitotalo Oy
Nina Makkonen
”Kaukolämpötyönjohtaja”
PL 151
00381 Helsinki
Lomakkeen täyttöohjeet
Merkitse aluksi sen koulutuksen ajankohta, johon osallistut.

1. Hakija: Merkitse pyydetyt tiedot huolellisesti.

2. Ammatillinen peruskoulutus: Merkitse LVI-alan
loppututkintosi, muut mahdolliset pätevyyttä varten merkittävät tutkinnot sekä niiden oppilaitokset
ja valmistumisajankohdat (vuosi ja kuukausi).

3. Työsuhteet pätevyyden kannalta: Ilmoita työsuhteet vähintään vaadittavan työkokemuksen*
ajalta. Merkitse työnantajasi, tehtävien sisältö, työsuhteiden alkaminen ja kesto aloittaen nykyisestä
työsuhteesta. Liitä mukaan työtodistusjäljennökset
numeroituna, myös nykyisen toimen osalta. Nykyisen toimen todistuksen tulee sisältää alkamispäivä, asema ja tehtävät.

(5/5)

4.-5. Listaa tarkoin referenssilistaus tärkeimmistä
kaukolämpökohteista, joissa olet toiminut työnjohtajana tai muutoin vastuullisissa tehtävissä vaadittavan työkokemuksen aikana. Vertaa ilmoittamiesi
kohteiden kestoa per vuosi taulukossa vaadittavaan työkokemukseen, niin että vaatimus täyttyy.
Referenssien tulee olla viimeisen 10 vuoden
ajalta.
6. Lisätietoja antavat tahot: Hakemuksessa on nimettävä vähintään 1-2 alan asiantuntijaa, jotka
tarvittaessa voivat vastata hakijan pätevyyteen liittyviin kysymyksiin (esim. esimies, tarkastustoimintaa suorittava taho tai asennustoimintaa ostavan
tahon edustaja).

7. Rekisteröinti: Tietosuojavaatimukset edellyttävät tämän kohdan täyttämistä.

8. Vahvista allekirjoituksella antamasi tiedot.

