Tulostettava muot2o | Kauppalehti.fi

http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uutiset/etusivu/tulostus.jsp?oid=2009/10/27367&type=etusivu

Artikkeli on julkaistu Kauppalehdessä http://www.kauppalehti.fi/).
Tekstin tekijänoikeudet omistaa Kauppalehti Oy.

Lämpöpumpuissa ale - ennen säädöstiukennusta
Perjantai 30.10.2009 klo 16:43 (päivitetty ma 11:03)

Suuren suosion saaneilla ilmalämpöpumppumarkkinoilla on menossa varsinaiset hullut päivät. Laitteita saa nyt puoli-ilmaiseksi, sillä kermankuorijat yrittävät rahastaa ennen
kuin viranomaiset ottavat käyttöön ostajaa paremmin suojelevan asentajarekisterin.
Turvatekniikan keskus Tukes avasi kesällä luettelon niistä asentajista, joilla on ilmalämpöpumppuasennuksissa tarvittavat sähkö- että kylmäasennusoikeudet. Rekisteriä täydennetään koko
ajan. Sen excel-muotoista käyttöliittymää on kuitenkin moitittu toimimattomaksi. Listalta on hankala hakea tietoa..Myös sitä, mihin luettelot Tukesin sivuilla on sijoitettu, arvostellaan.
Nyt luetteloa ollaan päivittämässä sellaiseen muotoon, josta tiedot löytyvät helposti. Sitä, milloin uusi luettelo avautuu, Tukesin teknisen asiantuntijan Merja Rajamäki ei osaa vielä tarkkaan
sanoa. Muutos toteutuu kuitenkin tämän vuoden puolella.
Siihen saakka, kun uusi rekisteri avautuu, jotkut toimijat kauppaavat pumppujaan kuin viimeistä päivää. Kisaa käydään lähinnä hinnalla.
Alalla uskotaan, että uusi lista poistaa alekauppiaat markkinoilta. Tai ainakin heidän bisneksensä kuihtuvat.
Samanlainen hakuongelma on myös Tukesin vanhemmalla, siirtymäkauden asentajalistalla. Tämä lista on valtava, sinä on lueteltu lähes 3 000 yrittäjää ja yritystä. Listalla on kuitenkin
vilunkiveikkoja, joiden osaamisen taso ei täytä voimassa olevia asetuksia. Tästä syystä siirtymäkauden rekisteri poistuu heinäkuussa 2011.
Uuden rekisterin parannus on myös se, että siinä asennuslupa annetaan henkilölle eikä yritykselle. Ihmiset tekevät kuitenkin varsinaisen työn.
Tukesin Rajamäen mukaan hakemuksia uudelle listalle tulee kymmeniä viikossa. Perjantai-iltapäivänä kylmäalan pätevyysrekisterissä oli 393 henkilön nimet.
Selvää on, että suurella osalla vanhan rekisterin toimijoista ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia päästä uuteen luetteloon. Ammattitaitovaatimuksia on kiristetty huomattavasti.

Älä tuijota hintaa
Vuosikausia lämpöpumppuja asentaneen kiiminkiläisen Kiimix Oy:n toimitusjohtaja Lauri Ojala varoittelee ostajia pumppujen alekauppiaista. Näissäkin ostoksissa halpa voi muuttua hetkessä
kalliiksi.
Ojala on toiminut muun muassa ministeriöiden ja Motivan asiantuntijana.
- Liikkeellä ovat ilmiselvästi nyt ne kauppiaat, jotka käyttävät asentajia, joilla ei ole mahdollisuuksia päästä Tukesin rekisteriin. He haluavat rahastaa ennen kuin helpommin selattava rekisteri
tulee julkiseksi. Markkinat ovat selvästi ylikuumentuneet, Ojala sanoo.
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Kun pumpun asennuksen taustalla ei ole valtuutettua liikettä, ostaja jää vikatilanteissa ja kiistakysymyksissä helposti puille paljaille. Huoltoa ei saa eikä takuu pidä. Ostaja kuitenkin tarvitsee
korjaajaa luultavasti useammin juuri kaupoissa, joissa asennushommissa on häärinyt ammattitaidoton kaveri.
Jo nyt ilmalämpöpumppukaupoista nousseet kärhämät työllistävät esimerkiksi kuluttajaviranomaisia.
Ojala on löytänyt markkinoilta jopa suurten toimijoiden harjoittamaa suoranaisia valehtelua. Esimerkiksi eräs rautakauppaketju kertoo myyvänsä halpapumppua valtuutetun toimijan
asentamana. Kun Ojala selvitti asiaa, kyseisellä asentajalla ei ollutkaan oikeuksia.
Tällaiset liikkeet hankkivat kentältä halvimman asentajan ja vetävät välistä lopun hinnan.
- Oikealle yrittäjälle ei jää tällaisesta toiminnasta katetta, Ojala sanoo.
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