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Lämmitysenergia
Yhdistyksen ylimääräinen
kokous 11.6.2020
Lämmitys energia Yhdis tyks en
ylimääräinen yleis kokous 11.6.2020
aiheena s ääntömuutos .
Yhdis tyks en s äännöt ovat jääneet hieman
ajas ta jälkeen ja vars inais es s a
vuos ikokouks es s a käs iteltiin
s ääntömuutoks et, jotka hyväks yttiin
yks imielis es ti. Sääntöjen mukais es ti
pidetään toinen käs ittely 11.6.2020
Säännöt ovat nähtävillä yhdis tyks en
s ivuilla. Klikkaamalla oheista kuvaa
pääset lukemaan säännöt.
Poikkeus olois ta johtuen voit lähettää
ennakkoon mahdollis et muutos ehdotuks et
s ähköpos tilla os oittees een
toimis to@ley.fi. Ylimääräinen kokous
pidetään teams kokouks ena verkos s a,
joten ilmoittautuminen kokouks een on
välttämätön mikäli haluat os allis tua. Vain
ilmoittautuneille toimitetaan
os allis tumis linkki.

ilmoittaudu kokoukseen
tästä
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Ossi Leiwosta
Lämmitysenergia
Yhdistyksen
kunniapuheenjohtaja
Lämmitys energia Yhdis tys ry:n
vuos ikokouks es s a 27.2.2020 myöntänyt
Os s i Leiwolle kunniapuheenjohtajan
kunniakirjan ja arvonimen. Os s i Leiwo on
ollut erittäin merkittäväs ti kehittämäs s ä
s uomalais ta lämmitys alaa ja pitkäaikainen
yhdis tyks en tukija.
Koronaepidemian rajoituks is ta johtuen
kunniakirjan luovuttaminen fyys is es ti on
s iirretty vielä tuntemattomaan
ajankohtaan.
Lue lisää

Uusi TS julkaistu:
TS-1
Kondenssiperiaatteisen
öljylämmityslaitteiston
rakentaminen
Täs s a s uos ituks es s a annetaan
laitetoteutus - ja työtapaohjeet uudis - ja
s aneeraus kohteen energiatehokkaan ja
vähäpääs tölis en öljylämmitys laitteis ton
rakentamis een.
Huom! Klikkaamalla kuvaa pääs et
lukemaan TS:n
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Sosiaali- ja
terveysministeriön ja
ympäristöministeriön ohje
asuinrakennusten
korjaushankkeisiin Covid19 epidemian aikana.
Ohjees s a on kuvattu, mitä as ioita tulee
ottaa huomioon korjaus hankkeis s a covid19-epidemian aikana. Ohje on tarkoitettu
s ovellettavaks i s ellais iin
korjaus hankkeis iin, jois s a korjattavis s a
tilois s a as utaan. Ohje on ens is ijais es ti
s uunnattu taloyhtiöiden hankkeiden
tarpeis iin, mutta s itä voidaan käyttää
s oveltuvin os in myös omakotitalojen
korjaus hankkeis s a.
Klikkaamalla oheista kuvaa näet koko
ohjeen.

LEY tiedottaa
Yhdis tyks en varapuheenjohtajaks i on
valittu 21.4 pidetys s ä hallituks en
kokouks es s a Jaana Ståhlberg.
Suomen Lämmitys tieto Oy:n hallituks een
valittiin Reijo Ström (pj), Timo Knaapi ja
Jari Holopainen.

TUKES tiedottaa
Suuronnettomuusvaarallisia laitoksia varautumaan
koronaviruksen leviämiseen.
Turvallisuussäädökset edellyttävät, että:
laitoks ella on yrityks en määrittämä riittävä ja ammattitaitonen henkilös tö laitoks en
turvallis een käyttöön s ekä kemikaaleis ta ja paineellis is ta järjes telmis tä aiheutuvien
vaarojen hallits emis eks i
käytönvalvojien ja käyttöhenkilös tön edellytyks et s uoriutua tehtävis tään tulee
varmis taa myös mahdollis en epidemian levites s ä
henkilös töä tulee olla riittäväs i s ekä normaali- että häiriötilanteis iin, laitoks en alas - ja
ylös ajovaiheis iin s ekä turvallis uuden varmis tamis een tuotannon kes keytyks en aikana
tuotantolaitos ten alas - ja ylös ajot tehdään s uunnitellus ti ja niis tä annettujen ohjeiden
mukais es ti
kriittis ten laitteiden kunnos s apito toimii normaalis ti ja laitoks ella on riittäväs ti
varaos ia
kemikaalien ja painelaitteiden käytönvalvojien vas tuulla olevat tehtävät on hoidettava.
Lue koko tiedote tästä
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Tekninen tiedote
Lains äädännös s ä öjyputkien liittämis es tä
todetaan s euraavaa:

314/1985 24§ kohta 2) Putken tulee
olla terästä tai kuparia. Liitokset on
tehtävä kierre-, puristus- tai
laippaliitoksin, ellei niitä tehdä
hitsaamalla tai kovajuottamalla.
Käytettävä tiivistysaine ei saa
kuivuessaan kovettua eikä haurastua
ja sen tulee olla öljyä ja palorasitusta
kestävää.
Tämän kohdan "puristusliitos" on
aiheuttanut jo pidemmän aikaa
epäselvyyttä mitä sillä tarkoitetaan.
Kävimme keskustelun TUKESin
kanssa ja todettiin, että sekä
puristus- että puserrusliitokset
(helmiliitin)ovat sallittuja.
Lähtökohtaisesti urakoitsija vastaa
tekemästään asennuksesta, joten
hänen on silloin huomioitava
järjestelmään parhaiten sopiva
liitosmenetelmä ja varmistettava sen
kestävyys järjestelmän paine-,
ympäristö- yms. olosuhteissa.

oljylammitys.fi -sivusto
uudistettu
Tutustu sivustoon tästä

Syksyn koulutukset
Syks yn koulutuks et pyritään järjes tämään
s uunnitellus ti:
VASTUUPÄTEVYYSKURSSIT:
1.-2.9.2020 Kaasualan
vastuupätevyyskurssi
8.-9.9.2020 Öljylämmitys- ja
säiliöntarkastusalan
vastuupätevyyskurssit
KÄYTÖNVALVOJAKURSSIT:
24.-25.8.2020
Nestekaasunkäytönvalvojakurssi
Lisätietoja tästä tai
klikkaamalla kuvaa
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Lämmitystekniikkapäivät
Lämmitys tekniikkapäivät s iirrettin
koronaepidemian vuoks i s yks yyn ja uus i
päivämäärä on nyt 17.-18.9.2020
Lisätietoja klikkaamalla kuvaa

Meneillään Eurofuelissa
Rakennetaan EU maiden yhteis tä
tiekarttaa öljylämmityks en s iirtymis es tä
hiilineutraaliks i.
Työryhmä vaikuttamaan EU
energiaverotuks en valmis teluun.
Eurofuel rakentaa yhteis tä kannanottoa:
Public consultation for the EU climate
ambition for 2030 and for the design
of certain climate and energy policies
of the European Green Deal
Tutus tu myös es ittees een "Heating with
Liquid Fuels " klikkaamalla oheis ta kuvaa.

TOIMISTO
KIINNI KESÄLOMAN
VUOKSI 6.7-3.8 VÄLISEN
AJAN

LEY on lämmitys alan ammattilais ten järjes tö, jonka
jäs enet ovat luotettavia urakoits ijoita tai alan johtavia
laite- ja energian toimittajia.
Urakoits ijat löytyvät verkos ta www.ley.fi/urakoits ijahaku
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