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Lämpöpumpuilla miljoona ostajaa
20.03.2009 4:00
Petri Lyy

Ilmasta veteen. Kaupat jo aiemmin tehnyt Pekka Salonen oli yksi Juhani
Joensuun IVT Centerin avajaispäivän kävijöistä. Salosen talossa ilmalämpöpumppu lämmittää talon
pattereissa kiertävän veden ja lämpimän käyttöveden. (Kuvaaja: petri lyy)
450000 suomalaiskodissa on suora sähkölämmitys ja 250000 öljylämmitys.
Kun lukuun otetaan mukaan myös kesäasunnot, ilma- tai maalämpöpumpun potentiaalisia ostajia on pyöreästi
miljoona.
IVT Ilmalämpöpumput Oy:n aluepäällikkö Petteri Koskenala haarukoi, että tällä hetkellä Suomessa kaupataan
ilmalämpöpumppuja vain 40000 kappaleen vuositahdilla, vaikka mukaan laskettaisiin kaikki laitemerkit.
Tähän saumaan iski myös riihimäkeläinen Juhani Joensuu, joka avasi torstaina IVT Centerin Riihimäen
Matkakeskukseen.
Aiemmin ikkunoita työkseen myynyt Joensuu työskentelee nyt ilmapumppujen parissa yrittäjänä.
Joensuu myy, ja sopimusurakoitsijat huolehtivat asennuksista Riihimäen, Hausjärven ja Lopen alueella.
Joensuu myöntää yllättyneensä avajaispäivän suosiosta.
Vaikka kyseessä oli työpäivä, pistäytyjiä ja ostajia riitti silti lähes ruuhkaksi.
Riihimäkeläinen Pekka Salonen poikkesi paikalle kyselemässä Joensuulta ostamansa vesi-ilmalämpöpumpun
säädöistä, jotka Joensuu lupasi käydä katsastamassa.
Salosen talossa öljylämmitys vaihtui vesi-ilmalämpöpumppuun pari kuukautta sitten. Järjestelmässä iso
ilmalämpöpumppu lämmittää 200-neliöisen talon pattereissa kiertävän veden ja lämpimän käyttöveden.
–Öljypolttimon huolto ja nuohous jäävät pois. Öljysäiliön uusiminenkin olisi ollut edessä jossain vaiheessa.
Eikä nyt tarvitse tilailla öljyä, Salonen miettii uuden lämmitysjärjestelmän hyviä puolia.
Talossa on pidetty 21 asteen lämpötilaa, eikä järjestelmä uupunut niinä muutamana päivänä tänä talvena,
jolloin pakkanen painui alle 20 asteen.
Kun ilman lämpö ei enää riitä, järjestelmä käyttää veden lämmittämiseen sähkövastuksia.
Sähkövastukset ovat Salosilla olleet käytössä vasta pari kertaa.
Alkujaan ruotsalainen IVT kuuluu nykyään saksalaiseen Bosch-konserniin. Ilmalämpöpumput valmistetaan
kaukoidässä kuten muunkin merkkiset ilmalämpöpumput.
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–Mutta ne tehdään pohjoismaisiin oloihin, Koskenala huomauttaa.
Maa- ja vesi-ilmalämpöpumput valmistetaan Ruotsissa.
–Meidän Ruotsin tehtailta lähtee kahdessa viikossa 70000 pumppua, mikä on enemmän kuin Suomessa
valmistetaan yhteensä vuodessa, Koskenala jatkaa.
IVT Centereitä ja muita jälleenmyyjiä on Suomessa jo yli 70 paikkakunnalla.
Toimitusjohtaja Jussi Hirvosen mukaan palvelupisteiden määrä on tarkoitus vielä tuplata kahden kolmen
vuoden kuluessa.
Aluepäällikkö Koskenalan mukaan taantuma ei haittaa näitä suunnitelmia, sillä jo nyt on osoittautunut, että
myynti on vain vilkastunut.
–Rahan käyttö järkiperäistyy. Asuntoon tehdään taloudellisia investointeja.

Keskustelua aiheesta

Paikalliset kumppanit
Aku Hirviniemi palkittiin seudun positiivisimpana

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

Paikalliset kumppanit
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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 »

Paikalliset kumppanit
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 »

Katuosoitteet: Kauppalankatu 7-11 Hyvinkää, Kauppakatu 12 Riihimäki Postiosoitteet PL 93 05801 Hyvinkää,
PL 14 11101 Riihimäki Puhelin 0206 100 120 (8.00-16.00) Sähköposti: toimitus.aamuposti(at)lehtiyhtyma.fi
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Tilaukset: 0800-90 000 (ark. 8.00-16.00) tilaajapalvelu(at)lehtiyhtyma.fi Ilmoitukset 0206 100 120 (ark.
8.30-16.30) Toimitus 0206 100 120
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