
LÄMMITYSTEKNIIKKAPÄIVÄT 2022 

Myös öljylämmityksellä on mahdollista 
päästä hiilidioksidipäästö tavoitteisiin 
vuonna 2035.  
 
Energiatehokkuudella eli säädöillä, 
laiteuusinnoilla jne. Saadaan edullisesti 
päästövähennyksiä jo merkittävästi ja 
samalla kulutus ja kustannuksen las-
kevat. Hybrideillä voidaan jo mer-
kittävästi pienentää päästöjä ja uusiutu-
valla öljyllä päästään käyttäjän kohdalla 
jopa nolla päästöihin. 

• Seminaarin hinta  

    Yhden hengen hytti 190€/hlö 
     
 Kahden hengen hytti 165€/hlö 
 
 Huomaa nyt myös Avec-  
 Ohjelma! 
 
Hinnat sisältävät 2 x meri-
aamiaisen, buffet lounaan sekä 
illallisen ruokajuomat ja kahvit ja 
konjakit tai liköörin. 
  
 
 Kriisitilanteet ovat tuoneet esille niin polttoaineiden 

kriisivalmiudet kuin muutostarpeet polttoaineesta toiseen, siksi 
on tärkeää että alan ammattilaiset ovat tietoisia eri vaihtoeh-
doista ja niiden vaatimuksista. 

Uudella Viking Glorylla 

Lämmitystekniikkapäivät  perjantaina 20.5-21.5.2022  

Viking Glorylla Turku-Tukholma risteilynä 

Lämmitystekniikkapäivillä käsitellään polttoaineiden muutoksien vaiku-

tuksia niin öljy– kuin kaasupolttimilla. 

Uutena tehtävänä poltinhuoltoliikkeille on maanpäällisten rakenne-

hyväksyttyjen säiliöiden turvallisuuskatselmukset 

Öljyn varastoinnin turvallisuuden kannalta muovisten maanpäällisten 

säiliöiden kriittisiä osia ovat säiliöiden putkistot ja varusteet. Näiden 

osalta käyttökunnon ja turvallisuuden selvittäminen ei sisälly tavanomai-

seen säiliöntarkastukseen. Tapahtuneita vahinkotapauksia tutkittaessa 

on useimmin todettu vahingon alkusyyn olleen juuri näissä osissa. 

Vahinkoriskien pienentämiseksi on tärkeää varmistaa käytössä olevien 

säiliöiden putkistojen ja varusteiden turvallinen käyttökunto. Hyväksytyil-

lä öljylämmitysalan liikkeillä on turvallisuuskatselmuksissa tarvittu asian-

tuntemus ja työvälineet. Näillä on myös oikeudet havaittujen vikojen tai 

puutteiden korjaamiseen ja tietämys säiliökohtaisista varaosista ja tar-

vikkeista.  

Turvallisuuskatselmuksia voidaan tehdä yksittäisinä töinä tai öljylämmi-

tyslaitteistojen huolto- ja tarkastustöiden yhteydessä, kohteen toimeksi-

annosta riippuen. 

Katselmuksen vaikutukset asennusliikkeen juridiseen vastuuseen herät-

tää myös toimijoiden keskuudessa keskustelua, joten paikalla myös 

alaa tunteva juristi kertomassa asiasta tarkemmin. 

 2021 

•  



LÄMMITYSTEKNIIKKAPÄIVÄT 
 
Ohjelma perjantai 20.05.2022 
 
 
KLO 07:30-08.00 ILMOITTAUTUMINEN JA LIPPUJEN JAKO TERMINAALISSA 
 
KLO 08:30 Meriaamiainen laivalla 
 
KLO 08:45 Laiva lähtee 
 
KLO 09:30 Nykyisten polttoöljyjen ominaisuudet sekä uusiutuva lämmitysöljy, tuote-esittely, Neste Oyj   
 
KLO 10:00 Uusiutuvan lämmitysöljyn vaikutus olemassa oleviin polttimiin ja uusiutuvalle lämmitysöljylle 

soveltuvat uudet polttimet  
 

KLO 11.30 Kahvitauko 
 

KLO 12:15  Case –esittelyitä lämmitysjärjestelmän muutos uusiutuvalle 
           
KLO 12:45  Maanpäällisten rakennehyväksyttyjen muovisäiliöiden turvallisuuskatselmus:      
     tekeminen, menettelyohjeet, toimintatavat, raportit 
 
KLO 13:15  Juridiset vastuut turvallisuuskatselmuksen teosta ja siinä tehtävistä  
     mahdolli sista korjauksista. Kysymyksiä lakimiehelle 
 
KLO 13:45  Tauko 
 
KLO 14:30  BUFFET LOUNAS 
 
KLO 16:00  Kunniajäsen seremonia  
      
KLO 16:30 Poltinjärjestelmien muutoksien vaatimukset maakaasu/LNG-LPG tai POK 
 
KLO 17:00 Laitevalmistajien näyttely uusiutuvan lämmitysöljyn vaikutuksista lämmityskattiloihin, ja poltti-

miin  
 
KLO 18:00 Keskustelu ja tilaisuuden päätös  
 
KLO 21:00 ILLALLINEN  
 
 HUOM! KAIKKI AJAT OVAT SUOMEN AIKOJA 
 
 
 

 Kokoustilassa näyttely koko tilaisuuden ajan. Näyttelyssä   kattila, säiliö ja pol-
tin sekä analysaattori tuote-esittelyt. 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Lämmitysenergia Yhdistys ry pidättää oikeuden muutoksiin. 



 

 

Nyt on oiva tilaisuus 
tulla viettämään kevät-
päivää uudelle Viking 
Glorylle. Yhdessä tai 
yksin.  

Samalla päivittää omaa 
tietämystään alati 
muuttuvassa lämmitys-
kentässä ja uusien 

 

 

Avec-ohjelma:  
 
Lämmitystekniikkapäivälle voivat osallistua myös avecit, 
joiden on mahdollista hyödyntää luentojen aikaa laivan kyl-
pylän palveluihin. Matkanhinta avecilta sisältää  2 tunnin 
kylpylän sekä kuohuvan juoman. 
 
Kylpyläajat tulee varata ilmoittauduttaessa 2hengen hytin 
varauksessa . Muut mahdolliset lisähoidot kukin voi tilata 
itse omalla kustannuksella. 
 
Kylpyläajat klo 10.00, 12.00 tai 16.00 Huom. Paikkoja varat-
tu rajallinen määrä , joten toimi nopeasti. 
 
 
Seminaarin hinnat: 

190€ 1 hengen hytti/henkilö 

165€ 2 hengen hytti/henkilö 

Hinnat sisältää 2 x meriaamiaisen, buffet lounaan sekä illal-

lisen juomineen. 

 

Ilmoittautuminen päättyy 15.04.2022  
HUOM!  Ilmoittaudu mahdollisimman pian, jotta nähdään 

onko päiville tulossa riittävästi osallistujia, jotta 

järjestäminen on mahdollista. 

     
 

Ilmoittautumiseen klikkaamalla tätä linkkiä. 
 

 

https://ssl.eventilla.com/event/R1zqV


TAPAHTUMASSA MUKANA : 

 

LAATUKATTILA OY 

 

Sensorcell Oy 

Yritykset alustavasti LEY pidättää oikeuden muutoksiin 


