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Panu Kaila
Kristiina tekee ajankohtaisen kysymyksen: ”Kannattaako hankkia joka puolella kovasti mainostettu
ilmalämpöpumppu? 1960-luvun omakotitalossa on nyt öljylämmitys, luonnollinen ilmanpoisto ja liesituuletin.
Sinänsä kaikki toimii, mutta tulisiko taloudellisemmaksi vaihtaa?”
Nykyisin elämme omituista aikaa: tekniikan myyntimiehet vievät kuluttajaa kuin pässiä narussa.
Keksintöjä kehitellään raivoisaa vauhtia, ja sitten kun jotain on luotu, se yritetään ajaa määräysten avulla
pakolliseksi. Eikä kehittyneimmänkään laitteen hankkiminen riitä pitkäksi aikaa; pian se on vanhentunut, hanki
uusi. Tietojenkäsittelytekniikka on tällä alalla lippulaiva, jokaiselle on tuttu pakollinen herkeämättä uusiutuvien
ohjelmistojen ja tarpeettoman monimutkaisten laitteistojen kulutuskierre.
En voi välttyä ajatukselta, että ilmalämpöpumppu on tällainen äkkiä muodiksi noussut tekninen vempain.
Valmistajat ovat taas kerran löytäneet kultakaivoksen. Mainoksia ja tarjouksia tunkee joka tuutista niin, että
jokainen talonomistaja asetetaan pumppukysymyksen eteen.
Vakavasti ajatellen, jokaisen pitäisi miettiä plussat ja miinukset omalta kohdaltaan. Investointi on kallis, kuten
Paavo Rouvala huomauttaa.
”Talon pitää olla kaksikerroksinen ja vähintään 300-neliöinen, jotta ilmastointirakennelmia kannattaa ja voi
rakentaa. Laite vaatii omat, hyvät tilansa, sitä on huollettava. Entä putket sitten? Niiden täytyy olla isoja,
hyvin asennettuja ja helposti puhdistettavissa.”
Koneista on aina enemmän riesaa kuin rakenteista. Tekniikan Maailma -lehden mukaan (8/08) ruotsalaisen
vakuutusyhtiön tutkimus todistaa, että ilmalämpöpumppujen laatu on huononemaan päin.
Vuonna 2001 puolet vahinkoilmoituksista koski alle viisi vuotta vanhoja pumppuja; vuonna 2007 luku oli 73
prosenttia. Vahingot olivat keskimäärin yli tuhat euroa pumppua kohti. ”Vahinkolistan kärjessä ovat - totta kai merkit, joita eniten myydäänkin. Kaikki ne tunnetuimmat.”
Rouvala jatkaa: ”Mitenkä nämä putket ja laitteet pidetään puhtaina? Etteivät vaan allergiat lisäänny? Kunhan
ei vaan taas mennä sellaiseen hullutukseen kuin olivat 70-luvulla matalaperustus- ja tasakattotalot!”
Mainosten säästölupauksiin luottava saa pettyä karvaasti. Laskelmat on tehty ihannesäässä, jolloin
unohdetaan auringon, valaistuksen ja muun tuoma hukkalämpö. Erityisen iso yllätys siunaantuu sitten
huoltojen kustannuksista.
Perushuolto tulisi teettää kahdesti vuodessa ja suodattimia on vaihdettava useammin. Ja kaikki laitteet
vanhenevat nopeasti. ”Ei tähän saa enää varaosia. Hankkikaa uusi.”
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Paikalliset kumppanit
Aku Hirviniemi palkittiin seudun positiivisimpana

Riihimäen Nuorkauppakamari palkitsi tänään 12.6. Granitin lavalla seudun positiivisimpana näyttelijä Aku
Hirviniemen. Lue lisää »

Paikalliset kumppanit
Riihimäen Seudun positiivisin julkistetaan Granitin lavalla la 12.6.

Riihimäen Nuorkauppakamari keräsi ehdotuksia seutukunnan positiivisimmasta henkilöstä, organisaatiosta tai
yrityksestä osana Riihimäen Yrittäjien Yhteistä Hyvinvointia luomassa -tapahtumaa la 15.5. Ehdotusten
määrästä päätteli... Lue lisää »

Paikalliset kumppanit
Riihimäen Nuorkauppamari löysi talousalueen Tuottavan Idean

Riihimäen Nuorkauppakamari etsi toukokuun aikana talousalueeltaan Tuottavaa Ideaa. Tuottava Idea
–kilpailussa etsitään uusia, enintään kolme vuotta vanhoja innovatiivisia ideoita, jotka ovat jo tuottavassa
käytössä. Kilpailun... Lue lisää »
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Kaikki Hyvinkään 4H-yhdistyksen viljelypalstat ovat valmiita viljelyyn
Sveitsin, Vanhan myllyn, Martin ja Kaskentien viljelypalstat ovat palstoitettu varauksien mukaisesti ja peltojen
edustalla on palstakartta ja viljelyohjeet keppien päässä. Lue lisää »

Paikalliset kumppanit
AVOIMIA TYÖPAIKKOJA Hyvinkään 4H-yhdistyksessä - Etsimme kahta vastuuohjaajaa
iltapäiväkerhoihimme
Hyvinkään 4H-yhdistys etsii 2 vastuuohjaajaa iltapäiväkerhotoimintaamme Hyvinkäällä, Aseman - ja Nopon
kouluille. Lue lisää »
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