
LÄMMITYSTEKNIIKKAPÄIVÄT 2020 

HALLITUSOHJELMAN KIRJAUS 

"Fossiilisen öljyn käytöstä lämmityksessä 

luovutaan asteittain 2030-luvun alkuun 

mennessä. Valtion ja kuntien kiinteistöjen 

öljylämmityksestä luovutaan vuoteen 2024 

mennessä. Kannustetaan öljylämmitteisiä 

kiinteistöjä siirtymään muihin lämmitys-

muotoihin 2020-luvun aikana erillisellä 

toimenpideohjelmalla.” 

Perinteisten öljykattiloiden ja poltinten 

myynti loppuu. Mitä tilalle? 

Arto Hannula 

Lämmitysenergia Yhdistys ry 

• Seminaarin hinta  

   Hinnat sisältävät ohjelmassa 
 mainitut tarjoilut, majoituksen, 
 Kuljetukset sekä ohjelman      
 mukaiset esitelmät  
 
HINNAT  

•  395 €/hlö 2 hengen huoneessa 

•  495 €/hlö 1 hengen huoneessa 

ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYY 
15.8.2020! 

Hybridilämmityksen mahdollisuudet ja uusiutuvat läm-
mityspolttonesteet, vesikiertoisen lämmityksen tulevaisuus! 

TALLINNA 17.-18.9.2020 

Lämmitystekniikkapäivät pidetään Tallinnassa, Scandic 
Blue hotellissa torstaina 17.- perjantai 18.9.2020. 

Lämmitystekniikkapäivillä käsitellään EU asetuksien aiheuttamia muu-

toksia ja niiden merkitystä poltinasennuksiin, huoltoihin ja myyntiin sekä 

kattilavaihtoihin. Myös uusiutuvat nestemäiset ja kaasumaiset polttoai-

neet ovat mukana tapahtumassa.  

Alan suurin muutos sitten öljylämmityksen keksimisen on 

edessä, nyt jos koskaan kannattaa osallistua. 

Mukana kaikki merkittävät  kattila- ja poltinvalmistajat sekä 

maahantuojat. 

Termax, Jämä, Viessmann, Atlantic, Oilon, Laka, Weishaupt 

Millaisia ovat EU asetuksen 813/2013 vaatimukset täyttävät öljy– 

ja kaasulämmittimet? 

Mitkä tuotteet ovat uusiutuvalle lämmityspolttoöljylle suunniteltuja 

ja mitä niiden asennuksissa tulee huomioida? 

Mitä tulee huomioida vanhan lämmityslaitteen huollossa kun asia-

kas siirtyy uusiutuvan lämmityspolttoöljyn käyttöön? 

Muun muassa näihin kysymyksiin haetaan vastauksia Lämmitys-

tekniikapäivillä Tallinnassa 17.-18.9.2020 

 2020 

•  



LÄMMITYSTEKNIIKKAPÄIVÄT 
 
Ohjelma torstai  
 

KLO 09:30 Lippujen jako, Viking-line terminaali, Katajanokka 
 
KLO 10:30 LAIVA LÄHTEE 
 

KLO 10:45 Brunssi-buffet laivalla 
 

KLO 13:00  Tallinna, josta kuljetus Scandic Blue hotelliin 
     Kirjautuminen hotelliin ja huoneiden jako 
 
KLO 14:00  ESITELMÄT: 
 
KLO 14:00 Lämmitystekniikkapäivien avaus 
 - asetuksen 813/2013 vaatimukset öljy– ja kaasukattiloille ja polttimille 
 - asetuksen 1189/2015 vaatimukset kiinteän biopolttoaineen kattiloille 
 - EPBD raportointi 2021- 
  

KLO 14:30  Valmistajien esitykset, miten vastaavat asetuksien vaatimuksiin 
     OILON OY, biolämmitysöljy- ja biokaasupolttimet 
KLO 15:00  Kahvitauko 
KLO 15:30 Termocal Oy, Termax-kattilat 
KLO 16:00 Laatukattila Oy, Laka-kattilat 
KLO 16:30 Kaukora Oy, Jämä-kattilat 
KLO 17:00 Viessmann Finland Oy, Viessman-kattilat 
KLO 17:30 Costella Oy, Atlantic-kattilat 
 
KLO 18:00 Keskustelu ja päätös  
 
KLO 19:00 ILLALLINEN, PEPPER SACK-RAVINTOLASSA 
 

Ohjelma perjantai  
 
KLO 7-10  Aamiainen  
KLO 10:00 Millaiset analysaattorit tarvitaan ja voiko nykyisen analysaattorin päivittää vaatimuk-

sia vastaaviksi., Aimtec Finland Oy, Sensorcell Oy 
KLO 11:00 Säiliöiden ja niiden varusteiden soveltuvuus uusiutuville nestemäisille polttoaineille. 
 Motoral Oy, Motoplast Reijo Ström 
KLO 11:20 Uusituvien nestemäisten polttoaineiden saatavuus Neste Oyj, Teboil Oy 
KLO 11:40 Huoneiden luovutus 
KLO 11:50 Kuljetus Pöhjala-brewerin Tap-roomiin, Kalamajan alueelle. 
KLO 12:15  LOUNAS TAP-ROOMISSA (Texas-BBQ tarjoilu ) 
KLO 13:30 Panimokierros ryhmä 1 (23 henk.) 
KLO 13:45 Panimokierros ryhmä 2 (23 henk.) Kierros kestää 45 min ja sisältää tastingin 
KLO 14:00 Panimokierros ryhmä 3 (23 henk.) 
 
KLO 15:00  Kuljetus satamaan 
 
KLO 17:30  Laiva lähtee Helsinkiin, Buffet päivällinen laivalla 
  
 
 
 
 

 
 

 

Lämmitysenergia Yhdistys ry pidättää oikeuden muutoksiin. 



  

Klapit, hake, pelletti vai sähkö öljyn 
korvaajana ? 

Uusiutuvat nestemäiset polttoai-
neet voisivat olla Suomen hiilineut-
raalius tavoitteen kannalta nopein 
ja paras ratkaisu, joka ei aiheuttaisi 
käyttäjille kalliita investointeja. 

 

 

Lämmitystekniikkapäivän antina nähdään saadaanko öljylämmitykselle jatkuvuutta, mikä 
on alan teollisuuden ja maahantuojien vastaus? 
 
Ainutlaatuinen mahdollisuus keskustella samalla kertaa kaikkien merkittävimpien valmis-
tajien ja maahantuojien kanssa uusiutuvalle nestemäiselle polttoaineelle soveltuvista 
tuotteista. Mukana myös säiliövalmistaja. 
 
Perjantaina esitelmien jälkeen virkistäydytään Tallinnan Pöhjala-brewerin tarjoiluilla. Lou-
nastetaan Texas-BBQ tyyliin, jonka jälkeen pienemmissä ryhmissä tutustutaan pienpa-
nimon tapaan valmistaa olutta ja samalla myös maistellaan erilaisia oluita. 
 
Satamaan kuljetusta odotellessa voi nauttia omakustanteisesti lisää panimon tuotteita tai 
tutustua Kalamajan alueen muihin liikkeisiin. 
 
Seminaarin hinnat: 

395 € 1 hlö 2 hengen huone. 

495 € 1 hlö 1 hengen huone. 

 

Ilmoittautuminen päättyy 15.8.2020  
Seminaarin hinta sisältää ohjelman mukaiset tarjoilut, majoitukset ja kuljetukset. 

 

Ilmoittautumiseen klikkaamalla tätä linkkiä. 
 
Pääset ilmoittautumiseen myös nettisivujen kautta www.ley.fi 
 
 
Ilmoittautuminen päättyy 15.08.2020  

 
Peruutussäännöt: 

Ilmoittautuminen on sitova, mikäli peruutuksen tekee ennen 1.3 veloitetaan siitä 50% hinnasta ja sen jälkeen teh-

dyistä peruutuksista veloitetaan 100% matkan hinta. Mikäli peruutuksen syynä on sairastuminen voi hakea matkan 

hinnan matkavakuutuksesta. 

 

 

https://ssl.eventilla.com/event/xaGRl


 

 

! 
Ilmoittaudu 15.8.2020 mennessä. 

LÄMMITYSTEKNIIKKAPÄIVÄT 17.-18.9.2020   

EU asetus 813/2013 tuo asentajalle uusia haasteita laiteasennuk-

seen ja uusiutuva lämmityspolttoöljy vaikuttaa suoraan käytännön 

huoltotöihin. 

TÄHÄN TAPAHTUMAAN KANNATTAA OSALLISTUA, 

 ILMOITTAUDU HETI! 

WWW.LEY.FI  TAI SOITA P. 050 4083 473  

 

LÄMMITYSTEKNIIKKAPÄIVILLÄ  MUKANA: 
 

Sensorcell Oy 

LAATUKATTILA OY 

 

https://ssl.eventilla.com/event/xaGRl

