
LÄMMITYSTEKNIIKKAPÄIVÄT 2021 

HYBRIDILÄMMITYKSESSÄ ÖLJY-

KATTILAN AVULLA JOPA YLI 

50% PIENEMMÄT PÄÄSTÖT 

KUIN SÄHKÖKATTILALLA. 

Ilma-vesilämpöpumpun ja öljy-

kattilan yhdistelmällä voidaan 

pienentää CO2 päästöjä yli 50% 

verrattuna IVLP:n ja sähkökatti-

lan yhdistelmään. Miten se on 

mahdollista selviää osallistumal-

la Lämmitystekniikkapäivään 

26.8.2021 Energonilla 

Arto Hannula 

Lämmitysenergia Yhdistys ry 

• Seminaarin hinta  

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

LEY:n jäsenille ilmainen ja ei jä-
seniltä 

•  150 €/hlö, ALV o%   

ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYY 
20.8.2021 

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

ENERGON 26.8.2021 

Lämmitystekniikkapäivät pidetään 26.8.2021 Energonilla, 
Metsäpietilänkatu 4, 15800 Lahti 

Lämmitystekniikkapäivillä käsitellään uusituvan polttoöljyn vaikutusta  

poltinasennuksiin, huoltoihin ja myyntiin sekä kattilavaihtoihin.   

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 lämmitysöljyn käyttöön? 

Miten uusituvan lämmitysöljyn käyttö vaikuttaa säiliön varustei-

siin? 

Muun muassa näihin kysymyksiin haetaan vastauksia Lämmitys-

tekniikapäivillä Energonilla 26.8.2021 

 2021 

•  



LÄMMITYSTEKNIIKKAPÄIVÄT 
 
Ohjelma torstai 26.8.2021 
 
 
 

KLO 08:00 ilmoittautuminen ja kahvit 
KLO 08:30 Tilaisuuden avaus ja uusiutuvan lämmitysöljyn vaikutus CO2 päästöihin 
KLO 08:45 Uusiutuva lämmitysöljy, tuote-esittely, Neste Oyj   
 

KLO 09:45 Kahvitauko 
 

KLO 10:15  Säädöksien  ja asetusten vaatimukset uusiutuvan lämmitysöljyn käytöstä,  
      
KLO 10:45  Säiliöt ja niiden varusteiden soveltuvuus uusituvalle lämmitysöljylle,  
     Reijo Ström 
KLO 11:30  TS-14 Öljylämmityslaitteistoissa käytettävät uusiutuvat lämmitysöljyt 
 
KLO 12:00  LOUNAS 
 
KLO 13:00 POLTINTEN PUUHAPISTEET, polttimille tehtävät muutokset ja uusiutuvalle  
 lämmitysöljylle soveltuvat poltinmallit . Rasteilla  
 Oilon Oy, Weishaupt, Bentone, Atlantic 
       
KLO 14:45 Kahvitauko 
 
KLO 15:15 Uusituvan lämmitysöljyn jakelu ja saatavuus, pyöreänpöydän keskustelu  
 Teboil, Neste, ST1 
 
KLO 15:45 Kattilavalmistajien keskustelu uusiutuvan lämmitysöljyn vaikutuksista lämmi-

tyskattiloihin, Termax, Jämä, Atlantic, Laka, Viessmann, Grant 
 
KLO 16:30 Keskustelu ja tilaisuuden päätös  
 
KLO 16:45 Bussi Seurahuoneelle 
 
KLO 19:00 ILLALLINEN, Seurahuone 
 
 

 Energonin aulatilassa näyttely koko tilaisuuden ajan. Näyttelyssä   
kattila, säiliö ja poltin sekä analysaattori tuote-esittelyt  

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 Lämmitysenergia Yhdistys ry pidättää oikeuden muutoksiin. 



  

Klapit, hake, pelletti vai sähkö öljyn 
korvaajana ? 

Uusiutuvat nestemäiset polttoai-
neet olisivat Suomen hiilineutraa-
lius 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 lämmitysöljylle soveltuvista tuotteista. Muka-
na myös säiliövalmistaja. 
 
Esitelmien jälkeen virkistäydytään Lahden Seurahuoneella ja keskustellaan päivän esitel-
mistä 
 
 
Seminaarin hinnat: 

LEY:n jäsenille tapahtuma on ilmainen ja muilta  

150 € / hlö  

Seurahuoneella sopimushinta huoneista, koodilla LEY 

 

Ilmoittautuminen päättyy 20.8.2021  
Seminaarin hinta sisältää ohjelman mukaiset tarjoilut, ja kuljetukset Energonilta Seurahuoneelle 

 

Ilmoittautumiseen klikkaamalla tätä linkkiä. 
 
Pääset ilmoittautumiseen myös nettisivujen kautta www.ley.fi 
 
 
Ilmoittautuminen päättyy 20.8.2021  

 
 

 

 

 

 

 

 

Lämmitysenergia Yhdistys ry pidättää oikeuden muutoksiin. 

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


 

 

! 
Ilmoittaudu ajoissa. 

LÄMMITYSTEKNIIKKAPÄIVÄT 20.05.2021  

Uusiutuva polttoöljy 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

