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Hallituksen ensi vuodelle lämmitysmuodon muutokseen tarkoitetut investointituet eivät saa varauksetonta kiitosta lämpöpumppualalta. Jo aiemmat toimet, kuten kotitalousvähennyksen
ylärajan nosto ja lämpökaivon porauksen sisällyttäminen täysmääräisenä vähennykseen ovat olleet riittävä porkkana lämmitysmuodon muutosta harkitseville.
"En pidä varsinkaan siitä, että vihjaillaan suurista summista, mutta jää epäselväksi kuka tukia saa ja minkä verran. Jo kotitalousvähennys nykymuodossaan sekä energiaverouudistus
parantavat alan kilpailukykyä ihan riittävästi. Pidän uutta tukea turhana", pääkaupunkiseudulla toimivan Kessele Oy:n toimitusjohtaja ja pääomistaja Juhani Sihvola toteaa.
Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy:n toimitusjohtaja Heikki Lahtinen on samoilla linjoilla: "Sanotaanko niin, että maalämmön kannattavuus ja suosio on ollut ihan
markkinavetoiseltakin pohjalta viime vuosina kohdallaan."

Tukipolitiikka voi jumiuttaa markkinat
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Suomen Lämpöpumppuyhdistyksen toiminnanjohtaja Petri Koivula kertoo, että tukipolitiikalla on aina mielenkiintoinen vaikutus markkinatilanteeseen. "Vielä ei ole näkynyt, mutta kohta
ihmiset alkavat pohtia investointien siirtoa ensi vuoteen. Sen vuoksi olisikin parasta, että tuet astuisivat voimaan heti tai jopa taannehtivasti."
Ongelma niin tässä kuin muissakin tukimuodoissa on Lahtisen mukaan se, että bisnekselle käy niin kuin autokaupalle autoverouudistusten yhteydessä: kauppa hirttää kiinni. Tilanne on
erityisen paha kotimaisille valmistajille, jotka ovat hyvin riippuvaisia kotimaan markkinoista.
Sihvolan mukaan vielä ei näy, että asiakkaat olisivat siirtäneet tilauksiaan ensi vuodelle, mutta sitä hän pelkää. Onneksi uudispuolella markkinat ovat vilkastuneet ja se tasapainottaa
tilannetta.
"Tämä on vielä niin uusi juttu, ettei peruutuspyyntöjä ole vielä tullut, mutta takuulla sellaista tapahtuu. Yleensä kaikenlaiset tuki-instrumentit aiheuttavat turbulenssia markkinoilla.
Tilannetta helpottaisi, jos tiedettäisiin edes tuen suuruus ja perusteet paremmin. Uudisrakentamiseenhan tämä ei vaikuta, koska tuki kohdistetaan vain saneerauksiin", Lahtinen
huomauttaa.
Myös Koivula tähdentää, että tuki ei tule alan tarpeeseen vaan tärkeintä on eri lämmitysmuotojen oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu. Sen sijaan poliittista tarvetta siirtyä
voimallisemmin uusiutuvien energiamuotojen käyttöön on ollut.
Lahtisen mukaan on upeaa, että suomalaisessa energiapolitiikassa huomioidaan energiamuodon vaihtamisen vaikutus energiatehokkuuden parantamiseen ja päästöjen vähentämiseen.
Lämmityssaneeraukset ovat jo tänä vuonna olleet kasvussa viime vuoteen verrattuna. Lämpöpumppualan ahdinkoa lieventää myös kasvava uudisrakentaminen sekä isojen pumppujen
lisääntynyt menekki.
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Hallitus päätti budjettiriihessään 19.8.2010 esittää, että ensi vuoden talousarviossa varataan 30 miljoonaa euroa uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitystapojen käyttöönoton
tehostamiseen. Tuki on tarkoitus kohdistaa erityisesti asuinrakennusten päälämmitysjärjestelmänä käytettävien tehokkaiden lämpöpumppujen käyttöönottoon sekä pellettilämmitykseen
siirtymiseen. Erilaisia hybridiratkaisuja, joissa hyödynnetään useampaa energiamuotoa ympäristöystävällisesti, on myös tarkoitus ottaa tuen piiriin samoin kuin muihin puuperäisiin
polttoaineisiin siirtymistä.
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