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Öljyn korkea hinta vauhdittaa ilmalämpöpumppujen
kauppaa
Myös helteet lisäävät nopeasti kasvavan alan myyntiä
Maanantai 10.7.2006, Kauppalehti, Uutiset, sivu 8

Ilmalämpöpumppujen myyntimäärät ovat kasvaneet kohisten
vuosituhannen vaihteesta lähtien, jolloin laitteet toden teolla rantautuivat
Suomeen. Yksityistalouksien huoli sähkön ja öljyn jatkuvasta
kallistumisesta on antanut alalle puhtia pitämällä yllä jopa 40 prosentin
vuotuista kasvua.

LAURI OLANDER/KL
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Alalla tahdin ei uskota laantuvan lähivuosina, vaan myyntiä voi
ennemminkin rajoittaa ammattitaitoisten asentajien puute.
- Laitteita myydään vuosittain noin 30 miljoonalla eurolla. Kun siihen
lisätään asennukset ja muut toiminnat, niin vuositasolla puhutaan noin 45
miljoonan euron liiketoiminnasta, selventää Suomen
Lämpöpumppuyhdistyksen toiminnanjohtaja Petri Koivula.
Hyvien myyntilukujen myötä alalle on tullut paljon uusia yrittäjiä ja
maahantuojia. Koventuneen kilpailun myötä kuluttajien laitteista maksamat
hinnat ovat myös tulleet alas. Markettien valikoimista laitteita löytää jopa
500 eurolla, mutta suurin osa kuluttajista päätyy hieman kalliimpiin
laitteisiin. Tunnettujen merkkien keskihinnat liikkuvat noin 1 500 eurossa.
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Lämmittää ja jäähdyttää
Ilmalämpöpumput mahdollistavat reilun säästön lämmityskustannuksissa,
mikä on suurin peruste laitteiston hankinnalle. Vuodessa päästään 40
prosentin säästöihin pientalojen lämmityskuluissa. Toinen peruste
hankintaan on laitteen kyky jäähdyttää huoneistojen sisäilmaa kesähelteillä.
Toki kokonaissäästö pienenee, sillä laite kuluttaa sähköä myös
jäähdyttäessään. Myyntipiikit tulevat yleensä helteiden ja ensimmäisten
kylmien myötä kesällä ja loppusyksyllä.
- Kyllä energian säästö on ehdottomasti se ensimmäinen peruste, jolla
laitteita hankitaan. Toki myös kesällä on pientä myyntipiikkiä, kun ilmat
lämpenevät, sanoo Koivula.
Vielä vuosituhannen vaihteessa ilmalämpöpumppuja myytiin
vaatimattomasti satoja kappaleita, mutta tänä vuonna niitä menee jo yli
20 000. Koivulan arvion mukaan todennäköinen myyntimäärä on noin
25 000 kappaletta.

Kylmäkauppias. Carrierin
Tom Strandell uskoo
ilmalämpöpumppujen suosion
jatkuvaan kasvuun.

Sähkölämmittäjien suosiossa
Ensimmäiset pumput ilmestyivät Suomeen 70-luvun alussa energiakriisin seurauksena. Tuolloin valikoima oli
hyvin suppea, eikä tekniikka ollut vielä kovin kehittynyttä. Siihen vaiheeseen, jolloin suomalaiset uusivat
ilmalämpöpumppujaan päästään nykytahdilla todennäköisesti vuosikymmenen lopulla.
- Lähes kaikki ostavat nyt ensimmäistä laitetta, mitä perustellaan juuri säästöillä. Asiakkailla on lähes aina
suora sähkölämmitys, jonka kustannuksia halutaan leikata. Öljylämmitteiset pientalot ilmeisesti miettivät koko
lämmitysjärjestelmän uusimista, kertoo ilmalämpöpumppuja maahantuovan Carrierin aluejohtaja Tom
Strandell.
Talon ei tarvitse olla uusi, jotta ilmalämpöpumpun voi asentaa. Suurempi hyöty laitteella saavutetaankin
vanhemmassa talossa. Kasvava ostajaryhmä ovat Strandellin mukaan kesämökkiläiset.
- Kesämökeille laitteita ostetaan yhä enemmän. Siellä ne tuovatkin parhaan suhteellisen säästön, koska käyttö
ajoittuu lämpöpumpun kannalta otollisimpiin vuodenaikoihin.
Jani Heikkilä
jani.heikkila@kauppalehti.fi
+358-10-665 101
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