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Ilmalämpöpumppujen myynti räjähtää
Ilmalämpöpumppujen myynti kasvaa hurjasti. Suomen Lämpöpumppuyhdistys ry:n (Sulpu) toiminnanjohtaja Petri
Koivula kertoo, että viime vuonna maassa myytiin noin 38 000 ilmalämpöpumppua. Kasvua edellisvuotiseen nähden
oli noin 27 prosenttia.
Koivula laskee, että suorasähköllä lämpiävässä omakotitalossa ilmalämpöpumppu vähentää lämmityksen
sähkölaskua 30-40 prosenttia eli normitalossa 300-400 euroa vuodessa.
"Ihmiset kuulevat naapureilta kertomuksia säästöistä. Sitä kautta paras viesti menee eteenpäin", Koivula sanoo.
Ulkoilman lämpötila vaikuttaa säästöihin, mutta Koivulan mukaan alle 20 pakkasasteen lämpötiloissa säästöä tulee
joka tapauksessa. Kymmenen pakkasasteen rajaa on ennen pidetty rajana järkevälle käytölle, mutta laitteiden
tekniikka on parantunut.
"Jos tänä vuonna laitetaan 50 000 pumppua vanhoihin omakotitaloihin, niin kyllä se hurjaa on. Toivottavasti kaikki
eivät sitä ihan yhtä aikaa laita, koska silloin eivät toimitus- ja asennuskapasiteetit riitä", Koivula toppuutteleekin
kansakuntaa.
Koivula uskoo, että myynti tasaantuu noin 80 000 ilmalämpöpumppuun vuosittain. Tarkoituksena on, että vuonna
2020 Suomessa on yli miljoona ilmalämpöpumppua. Silloin lähes joka omakotitalossa olisi sellainen.
Öljylämmityksen tilalle on parin viime vuoden aikana tullut tarjolle uutena ilma-vesilämpöpumppu. Siinä lämpö
siirretään suoraan veteen. "Se ei ole vielä tullut tunnetuksi. Eiväthän ilmalämpöpumputkaan ole olleet oikein tunnettuja
kuin vasta pari vuotta", Koivula sanoo.

Oulussa tullaan perässä

Yrittäjä Jari Ruuska Oulun Tekniikkapisteestä kertoo, että viime talvi ja tämä talvi ovat olleet ilmalämpöpumppujen
myynnissä selvästi vilkkaampia kuin aiemmat.
Ruuskan yritys on asentanut ilmalämpöpumppuja Oulun seudulla jo seitsemän vuotta.
Tällä hetkellä asennuksia on viikoittain. Ilmalämpöpumppuja asennetaan paljon talvellakin.
"Kaikki, jotka ovat sellaisen hankkineet, ovat antaneet hyvää palautetta. Yksikään asiakas ei ole sanonut, että olipa
huono ostos!" Ruuska vakuuttaa.
Laitteen takaisinmaksuaika on hänen mukaansa muutama vuosi. Ja se lyhenee koko ajan, kun energian hinta nousee.
Oulun seudulla on oltu jälkijunassa. "Etelässä ollaan paljon meitä edellä", Ruuska sanoo.
Ruuska myisi ilmalämpöpumpun paitsi sähkölämmittäjälle, myös öljylämmittäjälle.
"Jopa kaukolämpötaloihin niitä on laitettu. Sielläkin säästöä tulee, mutta hitaammin kuin sähkö- tai öljylämmityksessä.
Lisäksi tulevat muut avut eli raikkaampi huoneilma. Ilmalämpöpumppu suodattaa ilmaa koko ajan, ja se on hyväksi
allergisille", Ruuska kehuu.
Hän ei ymmärrä väitettä, että ilmalämpöpumpun hyöty valuisi kesällä siihen, että asuntoa viilennetään.
Ilmalämpöpumppua kun voi käyttää myös ilmastointilaitteena.
"12 kuukaudesta suurin osa on kylmää aikaa. Hellepäiviä ei paljon Suomessa ole, ja silloin laitetaan kone
jäähdyttämään pari astetta. Siinä ei ehdi millään paljon tuhlata", Ruuska sanoo.
Ruuskan mukaan uusimmat ja parhaimmat mallit ovat todella hiljaisia. Edullisimmissa koneissa ääni on vielä
häiritsevän voimakas.
Ilmalämpöpumppu maksaa osapuilleen 1 500-2 200 euroa asennettuna. Siitä voi saada kotitalousvähennyksen kautta
ehkäpä 250 euroa takaisin.
Pasi Klemettilä
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