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Tervetuloa
Lämmitystekniikkapäiville 16.9.2021
Lahteen
Tervetuloa tutus tumaan kauan odotetun uusiutuvan
lämmitysöljyn käytännön vaikutuks iin
öljylämmityks es s ä.
Paikanpäällä kaikki merkittävät laite- ja
polttoainetoimittajat. Päivän aikana käs itellään
vaikutuks et uusiutuvan lämmitysöljyn käytös tä
öljylämmityks es s ä, lains äädännös tä, polttoaineen
s aantiin ja laitekohtais iin toimenpiteis iin.
Tämä tapahtuma on LEY:n jäsenille ilmainen, mutta
edellyttää jäs enmaks un hoitamis en viimeis tään
30.6.2021. Muilta kuin jäs eniltä veloitetaan 150 €/hlö+
ALV 24% os allis tumis maks u .
LEY:n jäs enille tarjotaan vielä ilmainen illallinen Lahden
Seurahuoneella, jos s a voi vapaas ti kes kus tella
kollegoiden ja laitetoimittajien kans s a.
Seurahuonneelle on varattu myös alennettuun hintaan
huonekiintiöt, kun varauks en yhteydes s ä kertoo
olevans a Lämmitys energia Yhdis tyks es tä.
Ilmoittautuminen www.ley.fi viimeistään 5.9
mennessä.
ILMOITTAUDU TÄSTÄ
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LEY:n lausunnot hallituksen
esityksiin
Lämmitys energia Yhdis tys ry on jättänyt
laus unnot kolmeen lainvalmis telua
kos kevaan hallituks en es ityks een. Kaikki
laus unnot on yleis es ti nähtävis s ä
laus untopalvelu.fi tai www.ley.fi
Hallituks en es ityks et kos kevat erityis es ti
öljylämmitys alaa:
Luonnos fossiilisesta öljylämmityksestä
luopumisen
toimenpideohjelmaksi VN/8365/2021
Luonnos valtioneuvoston asetukseksi
ölylämmityksestä luopumisen avustuksista
pientaloissa VN/10683/2021
Hallituksen esitys eduskunnalle maankäyttö- ja
rakennuslain muuttamiseksi
Eduskunnan oikeusasiamiehen tutkittavaksi
jätettiin ympäristöministeriön toiminnan
asianmukaisuus ja laillisuus liittyen
öljylämmityksestä luopumisen avustuksiin
pientaloissa.

LUE LISÄÄ TÄSTÄ

Tämä jäsenkirje tulee myös
postitettuna. Postitetussa
kirjeessä on mukana TS-14
Tarkis ta jäs enrekis terin tietojen
oikeellis uus .
Kats o tietos i urakoits ijahaus ta ja mikäli
huomaat s iinä muutos tarpeita niin
ilmoitathan niis tä pikais es ti, joko
s oittamalla tai laittamalla s ähköpos tia
toimis to@ley.fi
Tiedottaminen tapahtuu nykyis in
s ähköpos tilla ja käytämme os oitteena
urakoits ijahaus s a näkyvää s ähköpos tia ja
yritys kohtais es ti myös tiedos s amme
olevia henkilökohtais ia s ähköpos teja.
Jäs enkirjeet ovat myös nähtävis s ä
yhdis tyks en nettis ivuilla.
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Aloitamme optimizer
kampanjan netissä
uusiutuvasta
lämmitysöljystä
Oheis ia nettimainoks i aletaan
pyörittämään Sanomien optimizerkampanjana kes än ja s yks yn aikana.
Kampanjalla pyritään lis äämään huomiota
uus iutuvan lämmitys öljyn käyttämis en
puoles ta.
Öljylämmittäjä s iirry hiilineutraaliks i ilman
kalliita lämmitys tapamuutoks ia.
As ennus liikkeiden kannatta s elvittää
vähintään TS-14 avulla mitä toimenpiteitä
tarvitaan ja osallistua 16.9 pidettäville
Lämmitystekniikkapäiville.
ILMOITTAUDU TÄSTÄ

LEY toimihenkilöt viettävät
kesälomaa heinäkuun 5.31.7 toimisto on tällöin
suljettuna.

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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