
Lämmitysenergia Yhdistyksen Kunniapuheenjohtaja                                 Ossi Leiwo 27.8 2020  

 

Hyvät Ystävät  

Haluan ensimmäiseksi erittäin lämpimästä kiittää Lämmitysenergia Yhdistystä saamastani 

huomionosoituksesta, kun minulle on myönnetty LEY:n kunniapuheenjohtajan arvo.                                  

Pidän sitä todella suurena kunnianosoituksena.                                                                                                                                                                 

Kun keväällä sain tiedon, että Lämmitysenergia Yhdistys Ry on vuosikokouksessaan  

27.2.2020 nimittänyt minut kunniapuheenjohtajaksi olin äärimmäisen yllättynyt.                      

Onhan siitä kulunut todella paljon aikaa, kun henkilökohtaisesti olin aktiivisesti mukana 

LEY:n  edeltäjän, Öljylämmitysteknilinen yhdistys – Olje-Eldningstekniska Föreningen ry:n  

toiminnassa.                                                                                                                                             

Muistini virkistömiseksi hain käsiini vanhoja ÖTY:n Vuosikertomuksia. Ensimmäisen kerran 

nimeni mainitaan vuosikertomuksessa 1974, jolloin olin tullut valituksi varatilintarkastajan 

tehtävään. Saman tehtävän sain sitten useana seuraavanakin vuonna.                                      

Edelleen vuosikertomuksista löytyy mainintoja varsinaisen tilintarkastajan, hallituksen 

jäsenen ja hallituksen puheenjohtajan tehtävistä.                                                                                                              

Viimeinen vuosi hallituksessa oli minulla käsitykseni mukaan 1997, jonka jälkeen tilalleni tuli 

Oilonin toimitusjohtajaksi silloin kutsuttu Eero Pekkola.      

Nimitykseni perustelujen mukaan  tämä saamani huomionosoitus ei johdu yksinomaan 

toimimmastani LEY:n edeltäjissä, vaan suurelta osin koko työelämän ajan jatkuneista 

tehtävistäni lämmitys ja energia-alan yrityksessä Oilon Oy:ssä.                                                                                                               

Niihin vuosiin sopii öljylämmityksen voimakas kehittyminen ja nousu monella taholla 

keskeiseksi lämpöenergian tuotantotavaksi.                                                                                                          

Aikaan kuului myös öljykriisejä ja pelko öljyn loppumisesta. Vuosikymmenestä toiseen on 

kuitenkin uskottu öljyä riittävän vielä seuraavaksi 30 vuodeksi.                                                                                                                                                                     

Nyt on sitten glopaalisti havahduttu fossiilisten polttoaineitten käytön aiheuttamaan 

nopeaan ilmaston lämpenemiseen ja lämpenemisen tuhoisaan vaikutukseen maapallon 

nykyisiin olosuhteisiin sopeutuneelle elämälle.                                                                                      

Meidän kaikkien energia-alalla toimvien on valjastettava kaikki osaamisemme ja 

energiamme vallitsevan vakavan tilanteen ratkaisemiseen ja niin ollaankin tekemässä.                                                                                                                            

Työtä ÖTY:n hallituksessa pidin todella sekä erittäin tärkeänä osana yritystoimintaani, että 

myös mielenkiintoisena ja miellyttävänä.                                                                                                                                                                                                                    

Tärkeää oli, paitsi oman yrityksen toimintaolosuhteitten varmistaminen, myös myös se, että 

ÖTY oli alan auktoriteetti, joka oli mukana alaa koskevien normien ja asetusten teossa. Olin 

itsekin mukana normeja valmistelevissa työryhmissä.                                                                                         

ÖTY:ssä laadittiin myös teknillisiä tiedotteita, jotka tulivat käytännössä alan normeiksi 

Suomessa. Uusien tekninllisten tiedotteitten julkaiseminen ja ajantasalla pitäminen on 



edelleen tärkeä osa toimintaa.                                                                                                                                                  

Erittäin tärkeää oli myös alan koulutus ja virannomaisen vaatima vastaavan henkilön 

tutkinto, jotka oli ÖTY:n vastuulla. ÖTY:n järjestämissä tutkinnoissa piti osoittaa 

öljypoltinasennuksista vastaavan henkilön pätevyys. Määräys tuli voimaan asetuksella,joka  

jos vielä vuosikymmenien takaa oikein muistan, niin oli numero 691/71.                                                           

ÖTY kuului myös Nordisk Oljeeldnings Unioniin, NOU:hun. Siihen kuuluivat pohjoismaat 

Suomi Ruotsi Tanska Ja Norja. Tästä toiminnasta jäi erikoisesti mieleen eri pohjoismaissa 

kahden vuoden välein pidettävät öljylämmityskongressit hienoine iltajuhlineen.                                                                                                                       

Toki NOU:N puitteissa oli myös yhteisiin normeihin ja ratkaisuihin öljylämmityksessä 

tähtäävää työtä.    

Viimeisenä haluan tässä muistella hallitustyöskentelyä. ÖTY oli yhdistys, jonka jäsenistö 

muodostui kaikista alan toimijoista. Maan hallinto viranomainen, palotoimi, suunnittelijat, 

öljyala, laitetoimittajat ja asennusliikkeet. Kaikkien ospuolien edustajia kuului yhdistykseen. 

Kaikki osapuoliet eivät kuitenkaan yhtaikaa sopineet  samaan hallitukseen, mutta asiasta 

riippuen olivat tarvittaessa käytettävissä. Se oli ainutlaatuinen joukko, joka pystyi löytämään 

ratkaisuja alalla oleviin pulmiin ja puutteisiin ja tekemään myös päätöksiä.                                                    

Kokoukset kestivät useita tunteja, mutta valmista tuli, eikä asiat jääneet useinkaan 

ratkaisematta, tai pyörimään luuppia.                                                                                                                                                     

Oli hienoa, että keskenään kilpailevat yritykset tekivät ÖKY:ssä pyyteettömästi työtä 

yhteiseksi hyväksi.    

Minun aikani yhdityksessä oli ÖTY:n, Öljylämmitysteknillisen Yhdistyksen ry:n aikaa. Olin 

kuitenkin aktiivisesti mukana vielä ÖKY aikana, kun kaasulämmitys oli lisätty yhdistyksemme 

toiminnan piiriin ja nähtiin oikeaksi muuttaa ÖTY:n nimii Öljy ja Kaasulämmitys Yhdistys 

Ry:si.    

 Kun nyt olen tämän huomionosoituksen kohteena niin haluan edelleen jakaa sen kaikille 

niille ihmisille, jotka aikanaan niin yhdistyksessä, kuin myös Oilonilla ovat olleet kanssani 

viemässä eteenpäin lämmitys ja energia-alan kehitystä. Huomio voidaan antaa yhdelle, 

mutta työt tehdään tiimissä. Kiitos heille, jotka ovat olleet kansani viemässä asiaamme 

etenpäin.                     

Lämmitysala on ollut ja on jatkuvassa voimakkaassa kehityksessä. Tänä päivänä fossiilisten 

polttoaineitten polttaminen korvataan enenevässä määrin muilla energiantuotantotavoilla. 

Tämä kehitys on huomioitu myös yhdistyksessämme. Nykyinen nimikin, Lämmitysenergia 

Yhdistys, kertoo sen, että yhdistyksemme toiminnassa huomioidaan kulloinkin ajan ja 

olsuhteitten tuomat tarpeet ja toimintaan sen mukaisesti..                                                                                                     

Haluan toivottaa Lämmitsenergia Yhdistykselle ja sen jäsenille kaikkea hyvää tärkeän asian 

eteenpäin viemisessä.                                                                                                     

Tällaisin miettein tänään. ……..           Kiitos.                                               .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



 

 


