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 Lue selaimessa  
 

 

MERKITSE POLTTIMET JOTKA PÄIVITETTY
UUSIUTUVALLE LÄMMITYSÖLJYLLE
Postitamme kaikille jäsenille oheisen kaltaiset tarrat. Kun teet päivityksen
polttimelle, että se on muutettu soveltuvaksi uusiutuvalle HVO lämmitysöljylle
niin merkitse se oheisella tarralla. Värillinen tarra polttimelle ja
mustavalkoinen täyttöyhteen lähelle. Tällöin myös säiliöauton kuljettaja tietää
että säiliön voi ongelmitta täyttää uusiutuvalla lämmitysöljyllä.

 

LÄMMITYSTEKNIIKKAPÄIVÄT
PIDETTIIN RISTEILYN MERKEISSÄ VIKING
GLORYLLA
Lämmitystekniikkpäivillä käytiin läpi ajankohtaista asiaa koskien uusiutuvan
lämmitysöljyn käyttöä sekä maanpäällisten muovisäiliöiden
turvallisuuskatselmuksien tekemistä.

Luentojen esitykset on nähtävissä nettisivuilla www.ley.fi ajankohtaista ja
jäsentiedotteet, pääset sivulle alla olevalla painikkeella.

Tutustu TS-7 liitteeseen www.ley.fi julkaisut kohdassa, jossa käsitellään
maanpäällisten rakennehyväksyttyjen öljysäiliöiden tarkastamista.

Tilaisuudessa jaettiin myös ansiomerkkejä ja kunniajäsen diplomit.

LUE LISÄÄ

 

VILJANKUIVUREIDEN JA LÄMMÖNKEHITTIMIEN
AMMATTILAISPÄIVÄ OLI  Energonilla Lahdessa 
Järjestimme viljankuivureiden ja lämmönkehittimien ammattilaispäivän
Lahdessa Energonilla 10.5.2022. Päivän aikana käsiteltiin erikoispolttimien
mahdollisuuksia uusiutuvan lämmitysöljyn käyttöön sekä kuivureiden ja
lämmönkehittimien huoltoon liittyviä teknisiä kysymyksiä.

https://www.ley.fi/
https://app-fi.postiviidakko.fi/files/download/$archive$
https://read.epaper.fi/7146/u72z8M2g
https://www.ley.fi/tiedotteet/jasentiedotteet/


 

KUVIA TAPAHTUMASTA

 

Kaasualan asennusten turvallisuus
ja vastuupätevyyskurssi 6.-7.9
Kaasuasennusten vastuuhenkilöksi aikoville suunnattu
kurssi. Ilmoittautuminen kurssille päättyy 26.8.2022.
Huom! Kurssipaikka vaihtuu uusipaikka on
Technopolis,Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa 

LUE LISÄÄ

Öljylämmitys- ja
säiliöntarkastusalan
vastuupätevyyskurssi 13.-14.9  LEY
toimistolla
Öljylämmitys- ja säiliöntarkastusalan vastuupätevyyteen
tähtäävä kurssi pidetään LEY:n toimistolla, Sitratori 5,
5krs.00420 HELSINKI (Kannelmäki)

HUOM!

Säiliöntarkastajille täydennyskoulutus maanpäällisten
rakennehyväksyttyjen säilöiden tarkastamiseen. 

LUE LISÄÄ

Eurofuelin vuosikokous pidettiin Dijonissa 20-
21.6 
Eurofuelin vuosikokouksessa valittiin Eurofuelin hallitus kaudelle 2022-2023.
Hallituksen presidenttinä jatkaa Dr. Moritz Bellinge eN2X, varapresidenttinä
Arto Hannula LEY, varainhoitajana Willem Voets Informazout, muut
hallituksen jäsenet Paul Rose Oftec, Martin Reichard IWO-Austria, Bernhard
Wüest Avenergy Suisse

https://www.ley.fi/koulutukset-ja-kokeet/
https://www.ley.fi/koulutukset-ja-kokeet/


TOIMISTO SULJETTUNA KESÄLOMAN AIKANA 1.-31.7.2022
Toivotamme kaikille mukavaa kesää ja vietämme heinäkuun kesälomaa.

 

 
Lämmitysenergia Yhdistys ry

 Sitratori5, 5krs
 00420 HElsinki

Puh. vaihde 010 617 7410
 toimisto@ley.fi

LEY on lämmitysalan ammattilaisten järjestö, jonka jäsenet ovat luotettavia urakoitsijoita tai alan johtavia laite- ja energian toimittajia.
 

Tarkista tietosi urakoitsijahausta www.ley.fi/urakoitsijahaku
 
Tietosuojaseloste

 

 Jos haluat peruuttaa tilauksen, klikkaa tästä.  
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