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Hybridilämmityksellä
pienemmät CO2 päästöt
kuin lämpöpumpulla?
Hyödyntämällä ilmaves ilämpöpumppua ja
öljykattilaa, jos s a käytetään
biolämmitys öljyä, s aavutetaan jopa yli
50% pienemmät CO 2 pääs töt kuin
käyttämällä lämpöpumpun rinnalla
s ähkökattilaa ja s amalla myös
käyttökus tannuks et ovat pienemmät.
Klikkaamalla oheista kuvaa selviää
miksi.
Lue saate
Ens immäinen as ia mitä jokainen
öljylämmittäjä voi ja kannattaa tehdä on
muis taa, että huollattamalla polttimen ja
kattilan s ääs tät luontoa ja vähennät
pääs töjä.

ÖLJYSÄILIÖN POISTAMINEN ON
LUVANVARAISTA TOIMINTAA
Avus tus öljylämmityks es tä luopumis een
on aiheuttanut markkinoilla epäs elvyyttä
s iitä millä perus teilla avus ta voi s aada.
Hakuohjeis s a mainitaan s elkeäs ti että
"avus tuks en myöntäminen edellyttää, että
vanha lämmitys järjes telmä pois tetaan
kokonaan. Tämä tarkoittaa, että es im.
öljys äiliö ja yhteydet s äiliön ja polttimen
välillä on pois tettava." Em. työn s aa tehdä
vain yritys jolla on Tukes in
toimilupa voimas s a.
Lue lisää

Lue myös PELA:n
tiedote
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Ossi Leiwolle luovutettiin LEY:n
kunniapuheenjohtajan
kunniakirja ja arvomerkki
Os s i Leiwolle luovutettiin LEY:n
kunniapuheenjohtajan kunniakirja ja
arvomerkki 27.8.2020. Tilais uus pidettiin
Energon Oy:llä Lahdes s a ja
kunniapuheenjohtajuutta luovuttamas s a
olivat LEY:n puheenjohtaja Reijo Ström,
toiminnanjohtaja Arto Hannula, s ekä LEY:n
entis is tä puheenjohtajis ta Kari Punakivi ja
Petri Virta s ekä yhteis työjäs en Hannu
Rauhala
Lue Ossin puhe
tästä

Kevään 2021 koulutukset
Vastuupätevyyteen tähtäävät kurssit
pidetään Scandic Aviacongressissa,
Vantaalla
Kaasuasennusten vastuupätevyys
16.-17.2
Kaasuasennusten nettikurssi 9.2
UUSI its eopis keluun
perus tuva digi-kurs s i
Öljylämmitys- ja
säiliöntarkastusala 2.-3.3
VASTUUPÄTEVYYSKOKEET PIDETÄÄN
KEVÄÄLLÄ 25.3.2021, Scandic
Aviacongressissa Vantaalla
klo 9-12 Öljylämmitys- ja
säiliöntarkastusala
klo 13-16 Kaasuasennusten
vastuupätevyys ja rajoitetut
sähköasennusoikeudet S3/R
Ilmoittautumiseen
tästä
Lisätietoja tästä
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Eurofuel uutiskirje nro 6
Tutus tu Eurofuelin uutis kirjees een,
klikkaa oheista kuvaa.
Uutiskirjeessä käsitellään EUkomission uusien CO 2 tavoitteiden
kiristämisen vaikutusta
öljylämmitysalaan.
Katso video tästä

Eurofuelin nettisivuille pääset tästä

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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