
Mikä ala kyseessä? 

•  Kansalaiset sijoittivat   400M€/vuosi 
•  Sijoitetun pääoman tuotto   > 10 % 
•  Kauppatase     + 100 -200 M€/vuosi 
•  Valtion tuki alalle 2012   < 50 M€ 
•  Valtiolle pelkkä alv-tuotto lähes  100 M€/vuosi  
•  Uusiutuvaa energiaa lisää   > 0,5 TWh/vuosi 
•  CO2 päästöt vähenee   > 1 Mt /vuosi 
•  Kansallisvarallisuus nousee   > 400M€/vuosi 



Lämpöpumppuala 
 

Jussi Hirvonen, toiminnanjohtaja 
Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry,  
www.sulpu.fi  
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Lämpöpumppujen kokonaismäärän kehitys 1996-2012  

kappaleina 
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Lämpöpumppopujen myyntimäärät vuosittain1996-2012  

kappaleina 



Lämpöpumppujen myyntimäärät vuosittain 1996-2012 
euroina kuluttajahinnoin 

M€ 

MLP	  18.000-‐20000€	  	  	  	  	  	  	  	  PILP	  6.000€	  	  	  	  	  UVLP	  11.000€	  	  	  	  	  	  ILP	  1.800€	  	  

Uusiutuvan energian määrä saman muotoinen käytä mutta eri skaalalla 
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2020 
 
 miljoona lämpöpumppua  

 8 TWh/a uusiutuvaa energiaa (RES) talon 
ympäriltä 

 markkinaehtoisesti 

 
 

 



Energialähde	  

Uusiutuvan ener-
gian lisätarve 
vuonna 2020 	  

Tarkoittaa käytännössä	  

Bio	   18 TWh/a	  
Lämpö- ja voimalaitosten muuttamista 
fossiilisilta hakkeelle/pelletille	  

Tuuli	   6 TWh/a	  
700 -1 000 kpl lisää tuulivoimaloita teholtaan 3 
MW kukin	  

Lämpöpumput	   6 TWh/a	  
Lämpöpumppujen määrä 400 000:sta  1 
miljoonaan (2 TWh/a  => 8 TWh/a)	  

Muut	   2 TWh/a	  
Vesivoiman lisäys, puun ja pellettien 
pienkäyttö, aurinko, biokaasu	  

Liikenne	   6 TWh/a	  
Etanolin ja biodieselin sekoittaminen 
liikennepolttoaineisiin (20%)	  

Yhteensä	   38 TWh/a	  

Uusiutuvien osuus nostetaan 28,5%:sta 38 
%:iin. Tämä vastaa n. kymmenen Loviisan 
voimalaitosyksikön (470 MW) tuotantoa 
vuodessa.	  

Uusiutuvan energian vuosikymmenen  
EURES- direktiivin velvoitteet Suomelle 2020 (TEM, 30.6. 2010) 
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Lämmitysjärjestelmien 
saneerausmarkkina 

 
 
 
 

 
250.000 öljykattilaa 
100.000 muuta vesikiertoista lämmitystä 

 (sähkö, puu) 
500.000 suorasähkölämmitystä 
500.000 vapaa-ajan asuntoa 
100.000 kiinteistöä kaukolämpöverkon 

 ulkopuolella 
  

============================== 
1.5 milj. kohteen  potentiaali 

  Lämpöpumpuille 
  Biopolttoaineille 
  Kaukolämmölle 

 



Suomi 
  5,4 miljoonaa asukasta, 338 000 km2 

  Energiaa kuluu lämmitykseen 120 TWh / vuosi  → 
–  220 000 öljykattilaa 
–  100 000 vesikiertoista sähkölämmitystä 
–  500 000 suorasähkölämmitystä 
–  15 000 uudisrakennusta / v 

  Aurinko paistaa ja tuulee väärään aikaan 

  Ei kaasuverkkoa 

  Sähkön hinta halpa13 c/kWh  → 
  Vesivoimaa, yhdistettyä lämmön ja sähkön tuotantoa, ydinvoimaa 

rakenteilla 3 x1600MW 
  

  Öljylämmityksen hinta kattilasta13-17 c/kWh  ↑ 

Jussi Hirvonen 

Suomessa Euroopan paras 
lämpöpumppupotentiaali 



Suomessa Euroopan paras 
lämpöpumppupotentiaali 

Euroopan parhaat markkinaolosuhteet lämpöpumpuille 
 
• Lämpöpumppulämmityksen hinta 3-6 c/kWh → 

• Investoinnin kannattavuus  jo nyt  10 - 20 % / vuosi 

• Saneerausmarkkina mlp:n ja uvlp: osalta vasta käynnistymässä 
–  5%  eli 15 000 / 300 000 öljykattilasta ja vesikiertoisesta sähköstä  vaihdettu 

•  Euroopan parhaat porausolosuhteet 

•  Ei pahoja  kilpailijoita  

• Säännökset muuttuvat 
–  RES - direktiivi 
–  Uudisrakentamisen määräykset 
–  Korjausrakentamisen määräykset 
–  Ohjaava energiaverotus 

• Kannatavin tapa tehdä perheen iso ympäristöteko 



http://www.sulpu.fi/home  



Tämä keskustelu ei  lopu,  mutta se voidaan 
yhdessä pitää asiakkaita (= maksajia) 
palvelevalla linjalla 



Lämpöpumput tulevat, vapiseeko 
kaukolämpö? 
 
 

Jussi Hirvonen  
toiminnanjohtaja 
Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry,  
www.sulpu.fi  

Isännöitsijäseminaari, Jyväskylä, 8.3.2013 

Lämpöpumput tulevat! 
 
Miksi lämpöpumput tulevat? 
 
Onko kaukolämmön syytä vavista? 



Onko kaukolämmön syytä vavista? 
 

Ainakin syytä olla hereillä eikä vetäytyä poteroista ammuskelemaan 
 
Isossa kuvassa kaukolämpö – lämpöpumput rajapinta pieni  

Uudet pientaloalueet 
Liiketilat, joissa runsaasti jäähdytystä 
Kaukolämpöverkon vieressä olevat vesikiertoiset sähkö- ja öljylämmitystalot ja kiinteistöt 
 

Energiamaailma muuttuu ihan oikeasti 
Uusiutuvan energian vuosikymmen (v. 2020  38 TWh / vuosi lisää uusiutuvaa) 
Energian hinnat ja myös hintasuhteet muuttuvat 
Rakennusten kulutukset muuttuvat (v. 2020 lähes 0-energiatalot) 
Jäähdytystä tarvitaan yhä useammassa rakennuksessa 
Asiakaslähtöisyys 
Kommunikaatio uudelle tasolle 
 

Kumppanuusajatteluun  
Teknologia ajattelusta – asiakaslähtöisiin tuotteisiin muuttuvassa energian tuotanto- ja käyttötilanteessa 
Energiayhtiön energiapalvelut myös lämpöpumpputeknologialla – uusia  tuotteita 
Lämpöverkkojen avautuminen 
Hybrdit  
 
 
 

 
 



Pirkkalainen, Imatra 
4.3.2013: 
 
”Kaukolämpöä 
lämpöpumpulla 
edullisemmin kuin 
biokeskuksella” 
 





 
 
Lämmitys/jäähdytys tontilta uusiutuvalla energialla  
samalla laitteistolla 

Lämpöpumppu, fantastinen  laite 


