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Tässä kirjeessä: 
 

1. Katsaus yhdistyksen 60-vuotiseen toimintaan 
2. Kutsu vuosikokoukseen 16.2.2017 
3. Lämmityskattiloiden vaihtokampanja 
4. Vuoden 2017 koulutukset  
5. Lämmitystekniikkapäivät 18.–19.5.2017 
6. In memoriam 

 
 

1. LEY:n HISTORIIKKI 
 
LEY:n 60 vuoden tekemiset on kirjoitettu yksiin kansiin. Ohessa Toimintavuosien 
kertomus 1956–2016.  
 
Yhdistyksen alkuperäisenä tarkoituksena on ollut jäsenistön koulutus ja osaamisen 
kehittäminen sekä vaikuttaminen viranomaisiin ja lainsäädäntöön. Nämä asiat ovat 
edelleen vahvasti toiminnassa mukana ja vastuuhenkilöpätevyyksien lisäksi 
seminaareissa tuodaan esille öljy- ja kaasulämmitykseen helposti liitettäviä uusiutuvan 
energian mahdollisuuksia. 
 
Valtiovallan päätökset tulevaisuuden ilmastostrategiaksi vaikuttavat väistämättä myös 
fossiilisia polttoaineita käyttäviin lämmitysjärjestelmiin. Näiden ilmastopoliittisten 
päätösten vaikutusta selvitämme tulevan kevään Lämmitystekniikkapäivillä.  
 
 

2. KUTSU LEY:N VUOSIKOKOUKSEEN 
 
LEY:n vuosikokous pidetään torstaina 16.2.2017 klo 14 alkaen Sokos hotelli 

Flamingossa Vantaalla. 

3. LÄMMITYSKATTILOIDEN VAIHTOKAMPANJA  

 
LEY yhdessä lämmityskattiloiden valmistajien sekä Oilon Oy:n kanssa toteuttaa 
vuoden 2017 alussa kattilanvaihtoihin kannustavan markkinointikampanjan. Puoli 
vuotta kestävässä kampanjassa kerrotaan nykyisille öljylämmittäjille, miksi vanhat 
kattilat kannattaa vaihtaa uusiin.  
 
Kuluttajia opastetaan etsimään itselleen sopiva öljylämmitysurakoitsija LEY:n 
urakoitsijahausta. Kampanjassa ei ole tarkoitus myydä tuotteita eritysalennuksin, 
mutta kukin saa itse valita tarjoukselle sopivan tuotteen ja hinnoitella sen kohteen 
mukaisesti. Kuitenkin ideana on saada ihmiset vaihtamaan kattiloita uusiin ja 
energiatehokkaampiin vaihtoehtoihin. 
 
Kampanjaa mainostetaan Lämmöllä-lehdessä ja yritysten nettisivuilla. Se näkyy lisäksi 
e-marketing kampanjana, jossa LEY:n verkkosivuilla käyneelle ponnahtaa mainos 
muistuttamaan kampanjasta, kun hän hakee mitä tahansa tietoa Googlen kautta.  
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4.  VUODEN 2017 KOULUTUKSET 
 
 
Vuoden 2017 aikana tullaan järjestämän seuraavat koulutukset: 
 
7.–8.3 Lämmityslaiteasentajan rajoitetut sähköasennusoikeudet S3/R 
 ja sähkötyöturvallisuuskortti. 
14.–15.3 Kaasuasennuksen vastuuhenkilön tehtäviin valmentava kurssi 
21.–22.3 Öljylämmitysalan vastuuhenkilön tehtäviin valmentava kurssi, joka 
 soveltuu myös säiliöntarkastuksen vastuuhenkilön tehtäviin 
 pyrkiville. 
6.4 Vastuuhenkilön pätevyyskoe. 
18.–19.5 Lämmitystekniikkapäivät, Turun Logomo ja risteily Viking 
 Grace:lla. 
5.–6.10 Kaasuasennuksen vastuuhenkilön tehtäviin valmentava kurssi. 
14.9 PILP-seminaari, kerros- ja rivialojen poistoilman energian 
 hyödyntäminen lämmityksessä (yhteistyössä SULVin kanssa). 
19.–20.3 Lämmityslaiteasentajan rajoitetut sähköasennusoikeudet S3/R 
 ja sähkötyöturvallisuuskortti. 
26.–27.3 Öljylämmitysalan vastuuhenkilön tehtäviin valmentava kurssi, joka 
 soveltuu myös säiliöntarkastuksen vastuuhenkilön tehtäviin 
 pyrkiville. 
5.10 Vastuuhenkilön pätevyyskoe 
 
 
 

5. LÄMMITYSTEKNIIKKAPÄIVÄT 2017 
 
 
Lämmitystekniikkapäivät 2017 järjestetään Turun Logomossa ja Viking Grace -

risteilyllä 18.–19.5.2017. 

Seminaarin aiheita ovat mm. Suomen hallituksen energiapaketit ja niiden vaikutukset 

kiinteistöjen lämmitykseen, Energiatehokkuus Höylä IV ja Kutteri II -sopimukset sekä 

niiden vaikutus LEYn jäsenistöön. Uusiutuvien energioiden yhdistäminen olemassa 

oleviin lämmitysjärjestelmiin, uusiutuvat bioöljyt ja öljylämmityksen tulevaisuus, 

älyvaraajien vaikutus käyttäjälle. Päivän päätteeksi kuullaan Henkka Hyppösen 

esitelmä: 

”Hyppönen on intohimoinen kaikkea kohtaan mitä tekee. Hänen erityisiä kiinnostuksen 

kohteita ovat tulevaisuus, yrityskulttuuri, luova työ ja henkilökohtaiseen kehittymiseen 

liittyvät teemat. Henkan pitkä tausta yrittäjänä, esimiestehtävissä ja luovissa 

työtehtävissä antaa erinomaisen näköalan bisneksen eri puoliin. 

Puheenvuoroissaan hän yhdistää taidokkaasti tarinankerronnan, tieteellisen 

tutkimuksen ja luovan ajattelun. Hän haastaa ihmiset ajattelemaan eri tavalla luoden 

mielenkiintoisen, innostuneen ja onnistuneen ilmapiirin.” 
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6.  IN MEMORIAM 

 

MUISTAMME 

Jussi Kivistö 1937 – 2016 

Poikkeuksellisen pitkän elämäntyön lämmityslaitealalla, erityisesti lämmityskattiloiden 

parissa tehnyt Jussi Kivistö menehtyi marraskuun alkupuolella.  

Jussi aloitti työuransa Karkkilassa Högfors Valimo Oy:ssä lämmityskattiloiden 

suunnittelijana vuonna 1963, pian insinööriksi valmistuttuaan. Tuohon aikaan 

valurautaisia kattiloita tarvittiin alkaen pientaloista aina rivi- ja kerrostalojen suuriin 

lämpökeskuksiin ja kattiloiden markkinat olivat voimakkaassa kasvussa. 

Nuoren insinöörin innostus ja paneutuminen tehtäviinsä pantiin merkille yrityksen 

johdossa. Kun valimon laajennusten investointiprojektiin tarvittiin vetäjää, nimitettiin 

Jussi tähän tehtävään. Laajennusten valmistuttua oli seuraavana työnä useiden 

vuosien ajan tehtaan suunnittelu- ja piirustuskonttorin johtajan tehtävät. 

Tuohon aikaan Högforsin valimo valmisti kattiloiden ohella muitakin valurautaisia 

tuotteita, kuten lämmitysjärjestelmien tarvikkeita ja saniteettituotteita. Moni muistaa 

vielä mainoslauseen ”Högfors amme – ilonamme”. 

Jussin työ painottui yhä vahvemmin lämmityskattiloiden alueelle, kun hän sai vuonna 

1978, tuotannon eriyttämisen jälkeen vastuulleen Högfors lämmityskattiloiden 

tuoteryhmäpäällikön tehtävät. Menestyminen työssä toi lisää vastuuta ja sen myötä 

nimityksen Högfors Lämpö Oy:n valmistamien lämmityskattiloiden 

markkinointipäälliköksi. 

Vastuullisten tehtävien ohella löytyi toimialan yhteistyöhönkin aikaa ja innostusta. 

Jussi oli useita vuosia Öljylämmitysteknillisen Yhdistyksen (nykyisin LEY) 

hallituksessa. 

Vuosikymmenen vaihteessa 1990 kattiloiden valmistus oli murroksessa. Erityisesti 

valurautakattiloiden valmistuksen työvaltaisuus verotti kilpailukykyä. Tästä seurasi 

yritysfuusioita ja toimintojen muutoksia. 

Vuoden 1991 aikana Jussi teki kollegansa kanssa rohkean siirron. Termocal Oy 

perustettiin. Yritys alkoi valmistuttaa ja markkinoida teräslevyisiä lämmityskattiloita 

Termax -tuotemerkillä. Suurempien kattiloiden maahantuontiin tehtiin sopimuksia 

merkittävien eurooppalaisten laitevalmistajien kanssa.  



LEY Jäsenkirje 3/2016               
 

                                                               17.11.2016 

 

4 

Yritys sai laadukkailla, loppukäyttäjien ja asennusyritysten suosimilla tuotteillaan yhä 

vahvemman markkinaosuuden. Työtä piti toki tehdä lujasti menestyksen eteen. Jussin 

työ lämmityskattiloiden parissa jatkui eläkeiän saavuttamisen jälkeenkin, aina viime 

aikoihin saakka. Kokemusta alan menestyksistä, taantumista ja kattilatekniikan 

monista vaiheista kertyi kunnioitettavasti, yhtäjaksoisesti kaikkiaan 53 vuoden ajalta.  

Yhteistyökumppanit, alan ammattilaiset ja ystävät muistavat Jussin yhteistyökykyisenä 

ja huumorin kautta elämän ilmiöitä katsovana, mutta myös vahvan tietämyksen ja 

asiantuntemuksen omaavana ammattilaisena. 

Lämmitysenergia Yhdistys kunnioittaa Jussi Kivistön muistoa ja esittää lämpimän 

osanoton läheisille. 

 

LÄMMITYSE/ERGIA YHDISTYS RY 

 

Arto Hannula 

arto.hannula@ley.fi 

 

PS. Huomiothan, että jäsenkirjeemme tulevat nykyisin sähköpostilla 3 kertaa 

vuodessa, joten varmista, että sähköpostiosoitteesi on oikein. Kirjeet julkaistaan myös 

nettisivuilla http://www.ley.fi/tiedotteet/jasenille/ eli mikäli jäsenkirjeesi on hävinnyt ja 

haluat lukea sen myöhemmin niin kaikki löytyvät em. osoitteesta.  
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