
LÄMMITYSTEKNIIKKAPÄIVÄ 2023 

Lämmitystekniikkapäivän juontaa 
Janne Kataja.  

• Seminaarin hinta  

    150 €, ALV 0%/HLÖ 
 
 Hinta sisältää kokoustarjoilut 

 aamu– ja iltapäivä kahvit ja 
  Lounaan sekä cocktail   
  tarjoilun päivän päätteeksi 
  
 Näyttely jossa alan 

viimeisimmät tuotteet 
 

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. 

TECHNOPOLIS, VANTAA AVIAPOLIS 

Lämmitystekniikkapäivät  perjantaina 26.05.2023 

Technopolis, Teknobulevardi 3-5, Vantaa 

Tule mukaan kuulemaan  uusimmat viranomaismääräykset, asetukset 

ja mitä lähiaikoina tulossa. EU direktiivien vaikutukset . Kuka saa tehdä 

ja millä pätevyydellä? 

Uusiutuvan lämmitysöljyn saatavuudet ja käyttökokemuksia niin asen-

nuksen kuin huollon kannalta. 

Miten öljylämmityksestä saisi enemmän energiatehokkuutta irti ja miksi 

se sopii hybridilämmitykseen paremmin kuin sähkökattila. 

Maanpäällisten rakennehyväksyttyjen öljysäiliöiden turvallisuuskatsel-

mukset, mitä, miksi, millaiset dokumentit ja onko niistä oikeasti kulutta-

jalle muuta kuin kuluja. Korvaako ympäristöviranomaisen vaatiman säili-

ön tarkastuksen ja kuka sen saa tehdä? 

Vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän tasapainottaminen omakotitaloissa 

ja miten hyödynnän automaattisesti säätyvää kiertovesipumppua. 

Rakastuitko vanhaan öljylämmitykseen vai oletko valmis uudistuksiin. 

Onko kuluttaja kuningas vai voiko urakoitsija vaikuttaa lämmitysjärjestel-

män valintaan.? 

Paljon kysymyksiä ja vastauksia kysymyksiin on saatavissa Lämmitys-

tekniikkapäivästä. 

Tule mukaan ja ilmoittaudu. 

SEMINAARIN JUONTAA: JANNE KATAJA 

 2023 

•  



LÄMMITYSTEKNIIKKAPÄIVÄ 
 
Ohjelma perjantai 26.05.2023 
 
 
KLO 08.30 ILMOITTAUTUMINEN  
 
KLO 08:30 Aamukahvit 
 
KLO 09:00 Tervetuloa 
 
KLO 09:15 Viranomaiskatsaus: 

uusimmat asetukset ja säädökset öljy– ja kaasulämmitykseen , YM 
 Pätevyysvaatimukset ja öljylämmityssäiliöiden turvallisuuskatselmukset, Tukes 
 Vety mitä asetuksia tai säädöksiä tulossa asennuksiin? Tukes 
 

KLO 10.30 Kahvitauko 
 
KLO 11:15 Uusiutuva lämmitysöljy, ST1 
 
KLO 11:30 Uusiutuva lämmitysöljy, käyttökokemuksia case 
 

KLO 11:45  Kuinka automaation ja uuden poltintekniikan avulla pienennetään kulutusta ja päästöjä eli               
     parannetaan energiatehokkuutta,  case 
           
KLO 12:15  Maanpäällisten rakennehyväksyttyjen muovisäiliöiden turvallisuuskatselmus:      
     tekeminen, menettelyohjeet, toimintatavat, raportit 
 
     Vakuutusyhtiön näkemys turvallisuuskatselmukseen 
  
KLO 12:45  LOUNAS 
 
KLO 13:30  Automaattisesti säätyvät kiertovesipumppujen soveltuvuus lämmitysjärjestelmään 
 
KLO 14:00 Lämmitysverkoston tasapainotuksen uudet menetelmät ja verkoston ilmanpoisto. IMI Hydronics 
 
KLO 14:30 Kahvitauko 
 
KLO 15:15 Miksi ihmeessä rakastumme omaan lämmitysjärjestelmäämme? Emilia Vuorisalmi 
 
KLO 15:45 Kuluttajatutkimuksen tulokset 
 
KLO 16:00 Tilaisuuden päätös cocktailit ja näyttelyyn tutustuminen   
 
KLO  17.00 Tilaisuus päättyy 
 
 

 Laite näyttely seminaaritilan tauoilla. 
  
 

 
   Emilia Vuorisalmi 
 

 
 

Lämmitysenergia Yhdistys ry pidättää oikeuden muutoksiin. 

 

OLETHAN 

MUKANA ? 



TAPAHTUMASSA MUKANA : 

 

Sensorcell Oy 

Yritykset alustavasti LEY pidättää oikeuden muutoksiin 


