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UE päivityskoulutus  
Torstaina 08.02.2018 klo 8.30 – 13.00 
Amiedu, Valimotie 8, Helsinki 
 
OHJELMA: 
 
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 
 
9.00-9.45 Energian hinta ja Lämpöpumppumarkkinat  
Jussi Hirvonen, SULPU   
 
09.45 Lämpöpumppuinvestoinnin kannattavuus, suunnittelun rooli 
Tuomo Niemelä Granlund Consulting Oy 
  
10.30 Poistoilmalämpöpumput isoissa kiinteistöissä 
Pertti Nissinen Smart Heating Oy  
 
11.00 Lounas 
 
12.00 Kylmäaineiden muuttuminen 2018 
Juha Hagström, Ahlsell  
 
12.30 Loppukeskustelu ja yhteenveto 
Jussi Hirvonen, SULPU   
       
13.00 Koulutuksen päätös 
 
 
Pidätämme oikeuden muutoksiin © Amiedu 

 

Tavoitteet ja hyödyt  
Vuodenvaihde 2018 toi mukanaan monia lainsäädännön muutoksia liittyen rakennusten energiatehokkuu-
teen. Päivityskoulutuksessa läpikäydään erityisesti kylmäainelainsäädäntöön tulleita muutoksia ja painote-
taan suunnittelun roolia järjestelmien kannattavuuden tehostamisessa. 

 
Kohderyhmä 
Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät lämpöpumppualalla ja haluavat päivittää joko EU-CERT 
tai UE-asentajan sertifiointinsa (kansallinen järjestelmä). Koska koulutuksessa perehdytään ajankohtaisiin 
aiheisiin, se soveltuu hyvin myös kaikille, jotka haluavat tietoa lämpöpumppulämmitysjärjestelmän suunnit-
telusta ja lainsäädännön muutoksista vuodenvaihteessa 2017/2018.  
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EU-CERT – koulutus on päivittynyt kansalliseksi UE-asentajan järjestelmäksi. Saat päivityskoulutuksen 
jälkeen halutessasi päivitystodistuksen Motivalta 140 € +ALV. Lisätietoja uusiutuvan energian asentajan 
hakuprosessista Motivan sivuilta. 
 
Koulutuspaikka 
Amiedu, Valimotie 8, Helsinki. Koulutuspaikka sijaitsee Valimon juna-aseman lähellä, suosittelemme käyttä-
mään julkisia kulkuvälineitä. 
 
Ilmoittautuminen 
Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään viikkoa ennen koulutuksen ajankohtaa osoitteessa www.amiedu.fi, 
koulutushaun kautta. Tiedustelut sähköpostitse rakentamisala@amiedu.fi . 
Kutsut ja tarkemmat saapumisohjeet lähetetään sähköpostitse ennen koulutuksen ajankohtaa. Koulutuksen 
toteutuminen edellyttää, että ilmoittautuneita on vähintään 10 henkilöä.  
 
Hinta 
Koulutuksen hinta on 180 € (sis ALV).Hintaan sisältyy koulutusmateriaalit ja aamukahvit sekä lounasruokailu. 
Päivityskoulutuksen todistuksesta Motiva laskuttaa rekisterin ylläpitomaksun (kts yllä). 
 
Peruutusehdot 
Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti. Osallistumisen voi peruuttaa maksutta viimeistään kaksi 
viikkoa ennen ensimmäistä koulutuspäivää. Tämän jälkeen veloitamme peruutusmaksuna 20 % koulutuksen 
hinnasta. Mikäli osallistuja jää tilaisuudesta pois ilmoittamatta asiasta viimeistään tilaisuutta edeltävänä arki-
päivänä, laskutamme koko osallistumismaksun. 
 
 
Lisätietoja 
Harri Fränti, kouluttaja   Nina Makkonen, koulutussuunnittelija 
harri.franti@amiedu.fi   puhelin 020 7461 256 
    rakentamisala@amiedu.fi 
 
 
 
 
Pidätämme oikeuden muutoksiin.      

http://www.motiva.fi/toimialueet/uusiutuva_energia/tietokannat/sertifioidut_asentajat/sertifikaattihakemus
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