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Suosittujen lämpöpumppujen myynti romahti – monia syitä | Talouss...
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Alan järjestön mukaan maalämpöpumppujen myynti rysähti yli 17 prosenttia viime vuonna.
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Lämpöpumppujen myynti väheni viime vuonna lähes 13 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Suomen Lämpöpumppuyhdistys Sulpun tilastojen mukaan Suomessa
myyntiin viime vuonna lähes 59 000 lämpöpumppua, kun vuonna myynti kohosi yli 67 000 pumppuun.
Maalämpöpumppujen myynti romahti Sulpun mukaan yli 17 prosenttia edellisestä vuodesta. Maalämpöpumppuja asennettiin viime vuonna kuitenkin yli 9 200
kappaletta.
Lue myös nämä:

Parin vuoden takainen ilmiö palasi asuntolainoihin

S-Pankki joutuu palauttamaan lainaedun: "Tällä on taloudellista merkitystä"
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"Suomen kannattaisi ottaa lainaa viideksi vuodeksi ja haudata rahat maahan"

Sulpun mukaan maalämpöpumppuasennusten laskuun vaikuttivat pientalorakentamisen voimakas väheneminen, yleinen saneerausinvestointien määrän pieneneminen
ja öljyn hinnan aleneminen.
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Viime vuonna rakennetusta 6 000 uudesta pientalosta noin puolet varustettiin maalämmöllä. Loput noin 6 000 maalämpöpumppua korvasivat öljy- ja sähkölämmitystä
ja myös jonkin verran kaukolämpöä.
– Isojen maalämpöpumppujen suhteellinen osuus myynnistä kasvoi, joten yhä useampi rivi- ja kerrostaloyhtiö päätyi lämpöpumppuinvestointiin, sanoo Sulpun
toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen tiedotteessa.
∇ MAINOS, ARTIKKELI JATKUU ALEMPANA ∇
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Ilmalämpöpumppujen myynti väheni lähes 15 prosenttia noin 45 000 kappaleeseen. Poistoilmapumppujen myyntiluvut pysyivät viime vuonna noin 1 700 pumpussa.
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Sen sijaan ulkoilmavesilämpöpumppujen myynti pomppasi yli 80 prosenttia noin 2 700 kappaleeseen. Sulpun mukaan kasvuluvut ovat seurausta pumppujen
suoritusarvojen kehittymisestä, toimituslaadun parantumisesta ja tarjonnan lisääntymisestä.
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Kuka nyt omakotitaloa suomeen tekisi, energia- ja kiinteistövero pitää siitä huolen. Lopuksi rakennuttaja raportoi kuukausittain verottajalle kuka kävi töissä, ei kiitos.
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Tää on taas näitä artikkeleita, joissa toivoisi että toimittaja lukisi edes itse juttunsa kertaalleen, ennen julkaisua.
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Rekisteröitynyt käyttäjä: BlueAngel
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Ettei vaan olis lama tullut Suomeen? vai kutsutaanko sitä orastavaksi kasvuksi joka keväällä alkaa?

Anonyymi: OlliRahnaPuusilmä

0

0

Asiaton viesti
Lainaa

7

0

Asiaton viesti
Lainaa

22.1.2016 19:51

Vielä pari vuotta sitten vanhojen talojen öljylämmitystä korvattiin maalämpöpumpuilla, kun vesikiertojärjestelmä on jo valmiina. Tänä päivänä vaan on niin että uuden talon rakentajakin alkaa miettiä
öljylämmityksen laittamista!
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Suomalainen mökin lämmittäjä on tosin suuri rikollinen ja syyllinen jokaiseen "kelirikkoon" kuulemma ja sen vuoksi tätä turmiollista toimintaa pitää "haittaverottaa" rankimman mukaan kuten
liikkumistakin, joka on lähes rikokseksi tuomittavaa toimintaa nykyään maassa jossa työssäkäynti-aluekin on erittäin suppea lähiympäristö, eli kai vaatimattomasti satoja kilometrejä enää jonka voi
hyvin mennä vaikka polkupyörällä jne.
Anonyymi: näinmefantsuillaan
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Tää on taas näitä artikkeleita, joissa toivoisi että toimittaja
lukisi edes itse juttunsa kertaalleen, ennen julkaisua.

Jatko-osana luvassa "Teetkö tämän yleisen virheen lämpöpunpun käytössä - ei kannattaisi, sillä..."
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Anonyymi: Nollajournalismi
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Lidlissä on lämmin ilmakin halvempaa kuin duopolissa, ainakin 30 eiku 40 eiku 50 prosenttia vähintään eiku.
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Mistä saa biolöpöä lämmitykseen? 10litraa haketta tuottaisi 1L löpöä. Aalto ÅA ym. energialabrat eivät tuotteista
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Anonyymi: biolöpö
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Tää on taas näitä artikkeleita, joissa toivoisi että toimittaja
lukisi edes itse juttunsa kertaalleen, ennen julkaisua.
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Älä aseta viihteelliselle talousjulkaisulle liian korkeita vaatimuksia. Näiden Talousseiskan artikkeleiden kuuluu olla pieniä suupaloja lukijalle joka töidensä lomassa kahvitauolla irtautuu hetkeksi
lukaistakseen otsikot. Talousseiskan jutut ovat lähinnä käännöksiä ulkomaankielisistä lehdistä, toimittajatyttösen maailmantuskan purkua tai puhtaasti väärinkäsityksistä kumpuavaa
näennäisjournalismia.
Et todellakaan voi vaatia saavasi lukea ilmaiseksi laatujournalismia vaan joudut tyytymään vasemmistokoulussa opiskelleet tyttösen tekstioksennuksiin.
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Teitkö sinäkin tämän mokan - klikkasitko? "Ei olisi kannattanut, sillä..."
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NÄITÄ LUETAAN NYT!

JUURI NYT
Taas sentti lisää – pomppuihme Arttu, 14, paransi taas
Suomen ennätystään!
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► Video: Kiekko osui pientä katsojaa päähän – SM-liigapelaaja reagoi upealla
tavalla
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► Missä ovat kadonneet Eeva, 55, ja Päivi, 49? Poliisi pyytää havaintoja

► Harry Potter -tähden uutuuselokuva sai katsojat tolaltaan – inhon vallassa
oleva yleisö poistui salista kesken näytöksen
► Huh, mikä maali! Jesse Puljujärven osumaa ihastellaan vielä kauden
jälkeenkin – katso video
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► Suomalaismiehet kertovat karmeimmista sokkotreffeistään – ”Siinä
vaiheessa juttu kävi omituiseksi”
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