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SULPU 20 VUOTTA – MILJOONA LÄMPÖPUMPPUA
21.11.2019, Heureka
9.00

Lämpöpumppualan toimintaympäristö
Krista Mikkonen, Ympäristö- ja ilmastoministeri
Thomas Nowak, Euroopan Lämpöpumppuyhdistys EHPA
Karoliina Auvinen, Smart Energy Transition
Kaisa Kosonen, Greenpeace
Jukka Leskelä, Energiateollisuus
Jussi Hirvonen, SULPU
Lämpöpumput torjuvat ilmastomuutosta – paneeli
Juontaja ja moderaattori Tuuli Kaskinen, Helsinki Demos

11.30

Lounas

12.30

Lämpöpumput ja niiden toimintaympäristö
Katsaus lämpöpumppuhistoriaan ja markkinaan, Jussi Hirvonen, SULPU
Lämpöpumppujen markkinointi: kämppä lämpenee, sydän ei, Eka
Ruola, Hasan & Partners
Tienhaarassa, Jouni Keronen, Climate Leadership Coalition
Geoenergia, merkitys ja potentiaali, Geologinen tutkimuskeskus GTK
Geoenergiaa Suomessa ja Pohjoismaissa, Johnny Lönnroth, ROTOTEC

14.00

Kahvi

14.30

Maalämpöjärjestelmien lupahallinto, Pirjo Majuri, Turun Yliopisto
Lämpöpumppujen kylmäaineet, Tuure Stenberg, Gebwell
Ilma-, ilma-vesilämpöpumput, markkina ja näkymät Mikko Sandberg,
Scanoffice
Poistoilmalämpöpumput, markkina ja näkymät, N.N., Nibe
Kokemuksia lämpöpumpputoimituksista ja liiketoimintamalleista,
Kristian Savela, St1

16.00

Tilaisuus päättyy
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SULPU 20 vuotta - Miljoona lämpöpumppua
Visio on itsensä toteuttava ennuste. Tuo on totta, ainakin lämpöumppualalla.
Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry visioi noin viisitoista vuotta sitten, että
Suomeen on myyty miljoona lämpöpumppua vuonna 2020. Kun SULPU
marraskuussa 2019 juhlii 20-vuotissyntymäpäiväänsä, tuo miljoonan pumpun raja
täyttyy samoihin aikoihin. Kannattaa visioida.
80-luvun krapulasta uuteen nousuun 90-luvun lopulla
Lämpöpumppualahan oli olemassa jo 80-luvun alussa. 10 000 maalämpöpumppua
saatiin vaihtelevalla menestyksellä markkinoille, kunnes vuonna 1984 käytännössä
kaikki alan toimijat ajautuivat konkurssiin. Ala kärsi krapulaa yli 10 vuotta. 90-luvun
puolessa välissä lama alkoi vähitellen helpottaa ja samoin lämpöpumppukrapula
lähinnä ilmalämpöpumppujen markkinoille tulon myötä. Motivan agitoimana ja
avulla hyvin eripuraisen alan rippeitä kasattiin kokoon ja tehtiin Motivan johdolla
lämpöpumppualan yhteisesitteet maa- ja ilmalämpöpumpuista, markkinaselvitys ja
visio. Visiossa Suomen lämpöpumppumyyntivolyymit nousisivat vuoden 1995
vajaan 100 lämpöpumpun myyntiluvuista 2 000 pumppuun vuonna 2000 eli 20
kertaiseksi viidessä vuodessa. Vision uskottavuuden kanssa oli jo silloin ensimmäisen
kerran vaikeuksia. Mutta niinhän siinä kävi, visio toteutui lähes pumpulleen vuonna
2000.

Lämpöpumppuala visioi rohkeasti vuonna 1996 myyvänsä 2000 lämpöpumppua
vuonna 2000. Visio toteutui lähes pumpulleen.
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MOTIVAn (Heikki Härkönen) aloitteesta lämpöpumppuala tuotti markkinaselvityksen ohella
esitteet maa- ja ilmalämpöpumpuista vuosina1996-1997

Aika oli kypsä SULPUn perustamiselle vuonna 1999
Vuonna 1999 oltiin edistytty jo niin pitkälle, että lämpöpumppualan hyvin
latautuneesti kilpailevat yritykset tai paremminkin henkilöt pystyivät istumaan edes
hetken samassa neuvotteluhuoneessa. Lisäksi lämpöpumppumarkkina nosti jo
päätään, MOTIVA motivoi ja päästiin yhteisymmärrykseen mahdollisen
toimialayhdistyksen nimestä. Näin oli mahdollista perustaa Suomen
Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry 14 perustajan toimesta 16.2.1009. Tuloksia alkoi
tulla heti perustamisen jälkeen. Loan heitto ja kilpailijoiden haukkuminen
markkinoinnissa väheni. Ihmiset alkoivat uskaltaa ostaa lämpöpumppuja. Alettiin
miettimään lämpöpumppumarkkinan kasvattamista yhdessä, vaikuttamistyötä, alan
yhteistä tiedotusta, laatuasioita kuten koulutusta ja sertifiointeja sekä kansainvälistä
yhteistyötä.
Vuotta myöhemmin SULPU oli perustamassa myös Euroopan Lämpöpumppuyhdistys
EHPAa, ja kansainvälinen yhteydenpito ja toiminta myös alkoi.
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SULPUn perustamisasiakirjan
allekirjoittajat 16.2.1999
Jussi Hirvonen, ILP Tekniikka Oy
Jorma Saksi, Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy
Antti Tapiola, Vatajakosken Sähkö Oy
Peter Söderlund, Aquael Energy Oy
Juhani Hautala, Uponor Ab
Olli Andersson Haato, Nibe ABn sivuliike
Timo Puroviita, Oy Lining Ab
Raimo Jaakkola, Kesko Oyj
N.N, Jäähdytyskone Oy
Harri Mannila, Ahlsell Ref Oy
Jan Paajes, Högfors Lämpö Oy
Esko Kaappola, Oy Danfoss Ab
Jukka Saarinen, LP-Pumppu Oy
Heimo Haapalainen, Enersys Oy

Aluksi Ruotsi - Suomi maaotteluhenkeä
Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ryn ensimmäisten vuosien toiminnassa riitti
haasteita. Yhdistys oli hajota moneen kertaan monenmoisesta syystä.
Ilmalämpöpumppu- ja maalämpöpumppumarkkinan edistäminen saman
yhdistyksen kautta tuntui välillä aivan mahdottomalta, ruotsalaisia
maalämpöpumppuja myyvien toimijoiden lämpöpumppujärjestelmien teho- ja
porareikämitoitus poikkesi suomalaisesta käytännöstä (osa- ja täystehomitoitus),
Myös energiakaivon reiän halkaisija, 4,5 vai 5,5 tuumaa, oli tosi kuuma aihe.
Myös kompromisseilla säästetään energiaa. Niin tässäkin tapauksessa. Suomi- Ruotsi
maaottelun henkeä lievennettiin vuosina 1999-2011 hallituksen sisäisellä
herrasmiessopimuksella, että puheenjohtajaksi valitaan vuorovuosin suomalaista ja
ruotsalaista ajattelu- ja toimintatapaa edustavan yrityksen edustaja.
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SULPUn puheenjohtajat 1999-2019
1999-2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 - 2010
2011 - 2013
2014 - 2015
2016 - 2017
2018 -

Jussi Hirvonen, ILP-Tekniikka Oy
Juhani Malkamäki, Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy
Jan Paajes, Thermia Partners
Olli Andersson, Oilon Oy
Jussi Hirvonen, IVT Lämpöpumput Oy
Juhani Malkamäki, Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy
Tom Strandell, Carrier Oy
Juha Lehtineva, Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy
Jussi Hirvonen, IVT Lämpöpumput Oy
Heikki Lahtinen, Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy
Erkki Kari Koskinen, Tom Allen Oy
Heikki Lahtinen, Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy
Mikko Sandberg, Scanoffice Group

Toiminnanjohtajat
1999 - 2003
2004 - 2005
2005 - 2010
2011 -

Timo Löfgren
Dakota Lavento
Petri Koivula
Jussi Hirvonen

Lämpöpumpuista koko kansan huvia 2000-luvun alkaessa
SULPUn sisäisistä väännöistä selvittiin taidolla tai tuurilla. Lämpöpumppumyynnit
jatkoivat vahvaa kasvua 2000-luvulla. Ilmalämpöpumpuissa mentiin kymmenien
tuhansien vuosimyynteihin, omakotitalorakentajat alkoivat valita yhä useammin
maalämmön, saneerausmarkkinakin alkoi aueta, uudet pumpputyypit poistoilma- ja
ilmavesilämpöpumput tuotiin markkinoille. Myös isompiin kohteisiin alkoi tulla
lämpöpumppuja. EUn uusiutuvan energian direktiivin siivittämänä ARAn energiaavustus vuonna 2011-12 paisutti maalämpövuosimyynnin 8 000:sta 14000
kappaleeseen. Toki erittäin kova krapula siitäkin sitten tuli, niin kuin avustuksista
yleensäkin.
Ilmastomuutos teki lämpöpumppulasta hovikelpoisen
Alan kasvun myötä myös SULPU voimistui, yhtenäistyi, ministeriöiden ja virastojen
ovet alkoivat aueta vaikuttamistyötä tekevälle yhdistykselle, joka, harvinaista kyllä,
ei ollut siellä ruinaamassa rahaa vaan hyväksyntää ja markkinoiden esteiden.
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poistamista ympäristöystävällisille, energiaa säästäville järjestelmilleen. Lobbaus-,
valistamis-, tiedonjako- ja tuottamistyöstä riitti. Lämpöpumppuala alkoi haastamaan
tosissaan perinteistä, tuotantokeskeistä lämmityksen pyhää kolmiota: sähkö – öljy –
kaukolämpö.
Valtiovaltakin vähitellen huomasi tämän valtiolle halvan energian ja ympäristön
säästöteknologian. Se alkoi vähitellen jopa kiitellä terhakkaalta yhdistykseltä
saamansa lämpöpumpputilastopalvelua, koulutusjärjestelmien kehittämistukea ja
kansainvälisiä suhteita. Lopullinen hovikelpoisuus lämpöpumppualalle alkoi tulla
voimistuneen ilmastomuutoskeskustelun myötä. Huomattiin ja todettiin, että
lämpöpumput ovat ja tulevat olemaan hyvin merkittävässä roolissa, välttämättömiä
lämmityksen sähköistämisessä, uusiutuvan energian käytössä, hukkalämpöjen
talteenotoissa, lämmön varastoinnissa sekä kulutuksen ohjausjärjestelmissä ja
jäähdytyksessä.

Lämpöpumppualan visio, miljoona myytyä lämpöpumppua vuonna 2020, toteutuu kaksi kuukautta
liian aikaisin
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Suomen suurin yksittäinen kuluttajan rahoilla tehty ympäristöteko
Lämpöpumppumarkkina on kehittynyt SULPUn 20-vuotisen historian aikana ripeästi
niin, että jo vuoden 2019 loppupuolella, etuajassa ikään kuin syntymäpäivälahjana,
saavutetaan tuo visioitu miljoonan myydyn lämpöpumpun raja. Suomen
lämpöpumpuilla tuotetaan yli 10 TWh vuodessa eli yli 15 % Suomen rakennusten
lämmitystarpeesta. Lämpöpumppuihin on vuosien mittaan investoitu 5 miljardia
euroa ja investoidaan puolen miljardin vuositahdilla. Lämpöpumppuinvestoinnit
lienevät Suomen suurin yksittäinen ympäristöteko, ainakin suurin kuluttajien
rahoilla tehty.
Lämpöpumppuala voi myös röyhistää rintaansa kansainvälisesti. Asukaslukuun ja
talouksiin suhteutettuna olemme lämpöpumppujen vuosimyynneissä maailman
kolmanneksi paras lämpöumppumaa Norjan ja Eestin jälkeen.

2020-luvulla lämpöpumppuja ostetaan 10 miljardilla eurolla
Pitää uskaltaa visioida. Varovaisetkin visiot näyttävät vuodelle 2030 yli 20 TWh
vuodessa lämpöpumpuilla tuotettua lämmitysenergiaa, mikä merkitsee
lämpöpumpputuotantokapasiteetin ja investointien kaksinkertaistamista seuraavalla
vuosikymmenellä. Asuin- ja palvelurakennusten lisäksi yhä useammassa
teollisuusrakennuksessa ja -prosessissa tullaan näkemään lämpöpumppuja.
Jäähdytyksen yleistyminen lisää lämpöpumppujen kilpailukykyä. Tapahtuuhan se
hyvin usein samalla laitteella ja investoinnilla kuin lämmitys. Lämpöpumppu tulee
yleistymään kaukolämmön ja -kylmän tuotannossa, kun lämmitystä sähköistetään ja
polttamisesta pyritään eroon. Lämpöpumppujen rooli on merkittävä lämmön
varastointijärjestelmissä sekä kulutuspään kysyntäjoustoissa sekä tehohuippujen
hallintajärjestelmissä. Onhan lämpöpumppu ainutlaatuinen siltateknologia lämmön
ja sähkön välillä.
Lämpöpumppujärjestelmiä tullaan myymään 2020-luvulla miljoona kappaletta 10
miljardilla eurolla.
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Otteita SULPUn historiasta:

Yhdistyksen nimiehdotuksia ja kuvaava logo
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Kuva

Perustamisasiakirjan allekirjoitukset
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SULPU on ollut mukana vahvasti SULPU kansainvälisessä yhteistyössä. Osallistuminen EU:n
SAVE- ohjelman EHEAT-projektiin yhdessä Motivan (Ilari Aho) kanssa jo v. 1999, EHPAn
perustaminen v. 2000, liittyminen TEKESin (nyk. Business Finland) kanssa yhteistyössä
maailmanlaajuiseen IEA lämpöpumppuohjelmaan (nyk. IEA TCP HPT) v. 2008 ja
Pohjoimaisessa yhteistyön perustaminen NHPF:ssa v.1999 alkaen

SULPUn toiminnanjohtaja Timo Löfgren, hallituksen puheenjohtaja Jussi Hirvonen, Norjan
Lämpöpumppuyhdistys NOVAPin Roar Rosè ja Ruotsin Lämpöpumppuyhdistys SVEPin Arne
Lögdberg Nordisk Värmepump Forumin (NVPF) kokouksessa Rovaniemellä vuonna 2000
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SULPU yhdessä RAMKin kanssa käynnisti EU-projektin, jolla luotiin
lämpöpumppuasentajien sertifiointijärjestelmä Suomeen. Vuosina
2003-2008 koulutettiin noin 400 sertifioitua asentajaa.

SULPU liittyi vuonna 2009 eurooppalaiseen EUCERT-projektiin. Neljä
suomalaista koulutusinstituuttia, eniten Amiedu, koulutti järjestelmän
mukaisesti noin 400 lämpöpumppuasentajaa vuosina 2009-2016. Tästä
järjestelmästä tuli osa EU RES-direktiivin vaatimaa Suomen uusiutuvan
energian asentajien sertifointijärjestelmää v. 2016
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SULPUn 10-vuotis juhliin v. 2009 saavutettiin 200.000 lämpöpumpun raja
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Näkyvyyspaketit mahdollistivat 20-vuotisjärjestelyt

Platina

Maalämpöpumput Saksasta

Kulta

Hopea
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