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Helposti lämpö kotiisi
Koti on paikka, jossa ei kaivata ylimääräisiä huolia. Lämpö-

ässän maalämpöjärjestelmä ei ole riippuvainen polttoaineiden 

täytöistä tai järjestelmän puhdistuksista. Kehittynyt tekniikka 

huolehtii lämmön ja käyttöveden riittävyydestä pakkasella ja 

kesähelteellä. Hiljainen maalämpöyksikkö on helppo sijoittaa 

vaikka kodinhoitohuoneeseen.

Edullista energiaa omasta maasta
Maalämpöjärjestelmä hyödyntää luonnon omaa ilmaista  

energiaa. Jatkuva energian hinnan nousu asettaa lämmityk-

selle kiristyviä vaatimuksia. Maalämpöjärjestelmä on sijoitus. 

Se on taloudellisin energiamuoto kodin ja käyttöveden  

lämmitykseen.

Helposti ja edullisesti
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Luonnon oma energia suojelee luontoa
Maalämpö on ekologisuudessaan hyvin pitkälle viety ratkaisu  

kodin lämmitykseen. Täystehoisen maalämpöpumpun valin-

nalla säästetään ympäristöä, kun kodin lämmitykseen ei  

käytetä sähkövastusta kovimmillakaan pakkasilla.

Kotimaasta saadaan kotimaista lämpöä
Maalämpötekniikkaa on kehitetty Suomessa jo lähes  

40 vuoden ajan. Kotimaisen Lämpöässä-maalämpöjärjes-

telmän kehitystyö perustuu huippuluokan osaamiseen, joka  

mahdollistaa suomalaisille turvallisen ja edullisen tavan  

lämmittää kotinsa.

Luontoa säästäen – omasta maasta

Helppo
Ihanteellinen ratkaisu uudisrakentamiseen ja saneerauskohteisiin.

–  Huoleton tapa lämmittää

–  Oma, itsenäinen lämmitysjärjestelmä

Ekologinen
Maalämpöpumpun avulla säästät energiaa ja luonnonvaroja.

–  Vain 1/3 sähkölämmityksen päästöistä

–  Vain 1/4 öljylämmityksen päästöistä

Taloudellinen
Käyttökustannus jää huomattavan alhaiseksi.

–  Säästä jopa 2/3 lämmityskuluissa

–  Kymmenien vuosien käyttöikä

Kotimainen
Yli 25 vuoden kokemus suomalaisista maalämpöpumpuista.

–  Lämpöässä on kehitetty Suomen oloihin ja elämäntapaan

–  Tarkka laadunvalvonta sekä maankattava tuki- ja huoltoverkosto

Energian kulutuksesta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt 
eri lämmitysmuodoissa
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Kevyt polttoöljy

Kaukolämpö
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Maalämpö

Lähde: Ympäristöministeriö
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Lämpöä routakerroksen alapuolelta
–  Maalämpö syntyy turvallisesti ilman palamista

–  Lämmönkeruuputkiston pituus riippuu lämpöpumpun 

tehosta ja putkiston asennustavasta

–  Putkiston pituus omakotitaloissa vaihtelee  

300–800 metrin välillä

 M aalämpöenergia on valmiiksi olemassa oleva, 

ehtymätön luonnonvara, jota hyödynnetään 

maalämpöpumpun avulla. Kodin lämmön ylläpitä-

minen ei perustu nopeaan ja voimakkaaseen paloreaktioon, 

vaan lämpö tuotetaan ympäristöä kuluttamattomalla tavalla. 

Routakerroksen alle asennetaan putkisto. Siellä kierrätettä-

västä +2...+12-asteisesta liuoksesta otetaan lämpöä talteen 

noin kolmen asteen verran. Kompressoritekniikan avulla tämä 

lämpö nostetaan yli 100-asteiseksi ja siirretään varaajan 

veteen.

Maalämmön periaate
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1. Lämmönkeruupiiri
Maalämpö otetaan talteen tontista riippuen joko lämpö-

kaivoon tai vaakatasoon asennetusta maaputkistosta. 

Rantatonteilla putkisto voidaan asentaa myös veteen. 

Lämmönkeruuputkisto on järjestelmän itsenäinen osa, 

putkistossa kiertävä maaliuos ei sekoitu lämpöpumppu-

yksikön kylmäaineeseen.

2. Maalämpöpumppu
Lämpöässän maalämpöpumpussa lämpöenergia siirtyy 

höyrystimen, kompressorin ja lauhduttimen kautta 

lämminvesivaraajaan. V- ja T-malleissa lämpöä otetaan 

talteen kahdessa vaiheessa, erillisellä tulistimella sekä 

lauhduttimella. Kaksivaiheisen lämmön talteenoton 

ansiosta samasta kierrosta saadaan huomattavasti 

suurempi hyötysuhde. 

3. Lämmönjakopiiri
Lämpö siirtyy vesivaraajasta lattialämmitysputkiston 

tai vesipattereiden kautta kotiin. Reilun kokoinen 

vesivaraaja takaa lämpimän käyttöveden riittävyyden. 

Maalämpöpumpun automatiikka pitää huolen siitä, 

että lämpö pysyy tasaisena ulkoilman vaihteluista 

huolimatta. 

Lämpöpumppu ottaa talteen maaperän energian

1. Lämmönkeruupiiri

3. Lämmönjakopiiri2. Maalämpöpumppu
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Tulistaa ja lauhduttaa
–  V-malleissa samalla kylmäaineen kierrolla  

15 % enemmän tehoa käyttöveden tuottoon

–  Tulistimella tuotetaan +55-asteista käyttövettä

–  Lauhdutin lämmittää yli +35-asteista vettä  

lattialämmityskiertoon

 L ämpöässän V- ja T-mallit mitoitetaan pääsääntöisesti 

täystehoisiksi. Näin käyttöveden ja kodin lämmitys 

tapahtuu kokonaan maalämmöllä. Osatehoisissa 

malleissa käyttöveden lämmitykseen joudutaan käyttämään 

apuna sähkövastusta. Täystehossa maalämmön hyöty-

suhde optimoidaan kaksinkertaisella lämmönsiirrolla: lämpö 

siirretään höyrystetystä kylmäaineesta kahdessa vaiheessa 

käyttövedelle ja lattialämmitykselle. 

Täysteho säästää enemmän
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Kuuma ja kompakti
–  Markkinoiden suurin vesivaraaja,  

pienin fyysinen koko

–  V-malleissa 420, 520 ja  

750 litran lämminvesivaraajat

–  Tyylikäs muotoilu ja hiljainen käyntiääni

Aina lämmin käyttövesi 

 S uomalainen käyttää lämmintä vettä keskimäärin 

75 litraa vuorokaudessa. Lämpimän veden tarve 

arvioidaan usein liian pieneksi. Lämpöässän maa-

lämpöpumpuissa on markkinoiden suurimmat integroidut 

vesivaraajat. Lämmin vesi ei lopu kesken suurenkaan poru-

kan saunaillassa, varaajan koko riittää tuottamaan lämmintä 

käyttövettä jatkuvasti. Silti Lämpöässä on kokonsa puolesta 

täystehoisista pienin, hiljainen ja tyylikäs yksikkö mahtuu 

tarvittaessa jopa kodinhoitohuoneeseen.  
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Turvallinen

Turvallinen ostaa ja käyttää
–  5 vuoden täystakuu ja  

huoltopäivystys 7 päivää viikossa

–  Henkilökohtainen käytön opastus

–  Lämmitykseen ei tarvita palavaa liekkiä

 L ämpöässän maalämpöpumppuja on valmistettu jo  

yli 25 vuoden ajan. Pitkä kokemus ja tuotekehitys 

ovat tuoneet maalämpötekniikkaan hyödyllisiä inno-

vaatioita. Lämpöässän maalämpöjärjestelmä on turvallinen 

ostaa ja käyttää: ainoana Suomessa se toimitetaan 5 vuoden 

täystakuulla. Järjestelmän käyttö opastetaan asennuksen 

yhteydessä henkilökohtaisesti. 

Järjestelmä ei sisällä ympäristölle vaarallisia kemikaaleja. 

Asennuskohteisiin kuuluu mm. historiallisia taloja tekniikan 

erinomaisen paloturvallisuuden vuoksi.
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Lämpöässän C-malli on edullinen rat-
kaisu kun vanha lämmitysjärjestelmä 
vaihdetaan maalämpöön. Laite mah-
tuu pieneen tilaan ja se on helppo 
kuljettaa, sijoittaa sekä asentaa.
Järjestelmä toimii sähköllä, kun  
maalämpö ei vielä ole käytettävissä.

Lämpöässän V-mallisto on suunnitel-
tu vastaamaan omakotiasujan kaikkia 
lämmitystarpeita. Kaikki järjestelmän 
osat on integroitu laitteen sisään. 
Suurimmat V20.0- ja V30.0-mallit 
ovat markkinoiden ainoat integroidut 
järjestelmät yli 400 neliön kohteiden 

lämmitykseen. Järjestelmän saa 
420-, 520- ja 750-litraisilla lämmin-
vesivaraajilla. 

Täystehoisuutensa ansiosta V-malli 
pystyy lämmittämään talon ja tuotta-
maan lämpimän käyttöveden lämpö-
pumpulla. Sähkölämmitystä ei tarvita 

tueksi. Järjestelmään on kuitenkin 
asennettu myös sähkövastukset, jotka 
kytkeytyvät päälle häiriötilanteissa.

Lämpöässän V-mallisto on Suomen 
eniten myyty maalämpöjärjestelmä.

Lämpöässän T-malli on ratkaisu  
suuriin tiloihin ja suureen veden-
tarpeeseen. Se lämmittää veden  
jopa 3 000 neliön tiloihin ja siinä  
on erillinen lämminvesivaraaja. 

 Lämminvesivaraaja 223 litraa

 Mitat (k x l x s) 190 x 60 x 60 cm

 Paino 235–305 kg

 Sulake 3 x 16–25A/400V

 Lämmitettävä pinta-ala 100–260 m2

 Sijoitus khh tai tekninen tila

 Lämminvesivaraaja 420 litraa

 Mitat (k x l x s) 190 x 90 x 65 cm

 Paino 430–440 kg

 Sulake 3x16(20)A/400V

 Lämmitettävä pinta-ala 100–240 m2

 Sijoitus khh tai tekninen tila

 Lämminvesivaraaja 520 litraa

 Mitat (k x l x s) 190 x 105 x 65 cm

 Paino 490–495 kg

 Sulake 3 x 16(20)A/400V

 Lämmitettävä pinta-ala 200–320 m2

 Sijoitus khh tai tekninen tila

 Lämminvesivaraaja 750 litraa

 Mitat (k x l x s) 190 x 120 x 80 cm

 Paino 560–580 kg

 Sulake 3 x 20(25)A/400V

 Lämmitettävä pinta-ala 400–600 m2

 Sijoitus tekninen tila

 Lämminvesivaraaja 700–2000 l

 Mitat (k x l x s) 135 x 60 x 62 cm

 Paino 187–220 kg

 Sulake 3 x 16(20)A/400V

 Lämmitettävä pinta-ala 100–320 m2

 Sijoitus tekninen tila

C5.0–C12.0 V7.0–V10.5 T7.0–T18.0V13.0, V15.0 V20.0, V30.0 T20.0, T30.0

Järjestelmä sopii siten myös teolli-
suushallien ja rivitalojen lämmityk-
seen. T-malli voidaan mitoittaa 
täystehoiseksi tai osatehoiseksi.

 Lämminvesivaraaja 700–2000 l

 Mitat (k x l x s) 190 x 78 x 98 cm

 Paino 445–475 kg

 Sulake 3 x 20(25)A/400V

 Lämmitettävä pinta-ala 400–600 m2

 Sijoitus tekninen tila

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

C-malli pieneenkin tilaan V-mallisto – ratkaisu kaikkiin kodin lämmitystarpeisiin T-mallisto – ratkaisu suuriin lämmitystarpeisiin

Lämpöässä-maalämpöpumput
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Lisälämpöä ja -viilennystä
–  Itsenäinen aurinkolämpöjärjestelmä

–  Vähäkulutuksinen viilennys lämpökaivon avulla

 K aikkiin lämpöässän lämpöpumppuihin voidaan liittää 

myös aurinkolämpöjärjestelmä. Kytkeminen on mah-

dollista myös jälkikäteen tarpeen vaatiessa. Aurinko-

energialla saadaan luonnon energiasta entistä suurempi osa 

hyötykäyttöön.

Myös asuintilojen viilennys voidaan hoitaa maalämpö-

järjestelmän kautta. Parhaimman hyötysuhteen viilennyk-

seen saa porakaivolla toimivasta järjestelmästä. Erillistä 

kylmäkonetta ei tarvita, sähköä kuluu ainoastaan pumpun ja 

mahdollisten puhaltimien käyttöön. Viilennys voidaan hoitaa 

ilmanvaihtojärjestelmän tai erillisten viilennyspattereiden 

avulla.

Lisälämpöä auringosta
– viilennystä maasta
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Helposti läheltä ja kaukaa
–  Lähettää tietoja raja-arvojen ylittyessä  

tai ilmoittaa vikatilanteista

–  Selkeä käyttöliittymä

–  Toimii siellä missä matkapuhelinkin

 M aalämpö toimii huoletta – olitpa sitten kotona tai 

kaukana sieltä. Lämpöässän V- ja T-mallistoon 

on saatavissa etähallintajärjestelmä, jonka avulla 

lämmitystä on helppo tarkkailla ja hallinnoida vaikka toiselta 

puolelta maapalloa. Lämpötilan tarkkailu tai muuttaminen 

tapahtuu kännykällä tekstiviestein tai tietokoneella internet-

yhteyden avulla.

Etäkäyttö
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1. Uusi talo vai saneerauskohde?
Uuteen taloon järjestelmä rakennetaan yleensä vesikiertoisella 

lattialämmityksellä. Saneerauskohteessa voidaan käyttää olemassa-

olevaa lattialämmitys- tai vesipatteriverkostoa. 

3. Lämmönkeruuputkisto
Tontin maaperä ja pinta-ala ratkaisevat, sijoitetaanko lämmön-

keruuputkisto porakaivoon, vaakaputkistoon vai veteen. 

2. Lämpöpumppuyksikön valinta
Tehontarpeen määritys neliöiden, käyttöveden tarpeen ja eri-

lämpöisten tilojen tarpeen mukaan. Myös laitteen fyysinen koko 

vaikuttaa mallin valintaan.

4. Lämpöpumppuyksikön sijoitus
Teknisen tilan koko ja putkitusten sijoitus kannattaa ottaa  

huomioon lämpöpumppuyksikköä valitessa. Laitteen voi sijoittaa 

tarvittaessa myös kodinhoitohuoneeseen.

Lämpöässä-järjestelmän valinta

 L ämmitysjärjestelmän valinta on yhtä vaivatonta kuin 

sen käyttö. Järjestelmän ominaisuuksiin vaikuttavat 

esimerkiksi asuinpaikka, maaperä, talon koko ja per-

heen vedenkäyttötottumukset. Oikean lämpöpumppuyksikön 

valinta ja lämmönkeruuputkiston mitoitus sujuvat helposti 

yhdessä Lämpöässä-asiantuntijan kanssa.
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Kauppilan perheen seitsemän vuoden ikäinen koti sai uuden 

Lämpöässä V10.5-maalämpöjärjestelmän kesäkuussa 

2007. Porakaivoon asennettu keruuputkisto ja 420 litran 

vesivaraaja ovat hoitaneet työnsä mallikkaasti: lämmin vesi 

riittää hyvin reilun 10 hengen saunottamiseen. Järjestel-

män huolettomuus saa Kauppiloilta kiitosta, Lämpöässä 

on hoitanut 200-neliöisen kodin lämmöntuotannon täysin 

itsenäisesti.

Kauppilan perhe
”Säästö ja ympäristövaikutukset ovat oleellisia  
– 20 000 kWh vähemmän luonnon kuormitusta  
tuntuu hyvältä.”

Kauppilat

Perhe 2 aikuista ja
  2 alle koulu-
  ikäistä lasta

Koti rakennettu 2001

Saneerattu 2007

Kodin pinta-ala noin 200 m2

Lämpöpumppumalli V10.0

Lämmönkeruuputkisto porakaivo

Lämminvesivaraaja 420 litraa

Lämmönjako lattialämmitys

Lämmityskustannukset	800	e/vuosi
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Kurunsaaren perhe
”Autotallissa on hienoa ruuvata, kun lattia on lämmin. 
Järjestelmä on säästänyt pitkän pennin kuudessa 
vuodessa!”

Koti on keskeinen paikka neljän pienen tytön temmellys-

kenttänä. Lapualla sijaitsevassa Kurunsaaren talossa on tilaa 

suuremmillekin leikeille. Pinta-ala, lämpeävä autotalli ja kus-

tannussäästöt saivat perheen valitsemaan rakennusvaiheessa 

maalämmön. Säästöt ovat vuosittain yli 1000 euroa muihin 

lämmitysvaihtoehtoihin verrattuna. Lisäksi lämmityksen 

mukavuus on koettu tärkeäksi: lapset viihtyvät paljon talon 

lämpimällä lattialla.

Kurunsaaret

Perhe 2 aikuista ja
  4 lasta

Koti rakennettu 2002

Kodin pinta-ala noin 200 m2

Lämpöpumppumalli V15.0

Lämmönkeruuputkisto vaakaputkisto

Lämmönjako lattialämmitys

Lämmityskustannukset	730	e/vuosi
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Wessmanin perhe
”Lämpöässä asettui hienosti vanhan öljykattilan tilalle. 
Asennus kävi nätisti eikä puutarhakaan kärsinyt pora-
kaivoa tehtäessä.”

Vuonna 1969 rakennettu Wessmanin koti on noin 300  

neliön kaunokainen. Maalämmöstä perheessä ehdittiin 

haaveilla vuoden päivät, kunnes öljypoltin tuli yllättäen 

tiensä päähän. Nokiongelmista hankkiuduttiin eroon kerralla. 

 Ensimmäisen kuukauden Lämpöässän V15.0 pyöri sähkö-

vastuksella porakaivoa odotellessa, porakaivon liittämisen 

jälkeen kuukauden lämmityksen sähkönkulutus laski  

3500 kWh:sta 750 kWh:iin.

Wessmanit

Perhe 3 aikuista

Koti rakennettu 1969

Saneerattu 2007

Kodin pinta-ala noin 300 m2

Lämpöpumppumalli V15.0

Lämmönkeruuputkisto porakaivo

Lämminvesivaraaja 520 litraa

Lämmönjako vesipatterit

Lämmityskustannukset	900	e/vuosi
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Tarjouspyyntö
Jälleenmyyjä ottaa yhteyttä ja määrittää kohteeseen soveltuvan 

järjestelmän. Työn toteutuksesta tulee tarjouslaskelma muutaman 

päivän sisällä tarjouspyynnöstä.

Laitteiston asennus
Lämmönkeruuputkisto ja lämpöpumppuyksikkö asennetaan  

paikoilleen, lämmönkeruuneste lisätään putkistoon.  

Lämpöässä yhdistetään lämmönkeruu- ja jakopiiriin.

Ostopäätös
Tarjouslaskelman läpikäynti ja kaupan solmiminen.  

Toimitusaika ja aikataulut vahvistetaan.

Järjestelmän käyttöönotto
Lämpöässä käynnistetään. Asentaja opastaa ohjauspaneelin käytön  

ja käyttöönottopöytäkirja käydään läpi. Takuun edellyttämä opastus 

vahvistetaan allekirjoituksin. Lämmöstä nauttiminen voi alkaa.

Lämpöässä-järjestelmän hankinta ja asennus

 L ämmityksen kotiin saaminen on vaivatonta. Järjes-

telmä toimitetaan valmiiksi asennettuna, aina pora-

kaivosta käyttöopastukseen asti. Uudiskohteisssa 

vesikiertoinen lattialämmitys on mukavin tapa jakaa maa-

lämpöä. Saneerauskohteissa lämmitys asennetaan usein 

olemassaolevaan vesipatteriverkostoon, jonka käyttömuka-

vuutta voidaan vielä parantaa osittaisella lattialämmityksellä.
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Pisin kokemus suurkohteista
–  Suurkohteita tehty yli 25 vuoden ajan

–  Tietotaitoa erikoisratkaisuista

–  Mitä suurempi tehontarve, sitä suurempi säästö

Suurkohteet

 M aalämpöä hyödynnetään myös hyvin suurten  

kohteiden lämmityksessä, suurimmat jopa yli  

500 kW. Järjestelmiä toimitetaan rivi- tai kerros-

taloihin, kouluihin, maatalouteen tai suuriin tehdashalleihin. 

Teollisuudessa lämmitykseen voidaan käyttää tuotanto-

prosessissa syntyvää lauhdelämpöä, Lämpöässällä on pitkä 

kokemus vaativien ratkaisujen toimituksista. Kohdetarpeet 

vaihtelevat suuresti lämmitysneliö- ja käyttövesilitramää-

riltään, tehontarpeet määritellään tarkasti projektikohteen 

mukaan.
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Asuntomessukohteet

 V anha asuntoalue kaunissa merimaisemissa Vaasan 

Suvilahdessa saa jatkokseen näyttävän asunto-

messukylän. Huomattava osa kylän asunnoista on 

täynnä matalaenergiaratkaisuja ja ekologista rakentamista. 

Erikoista kylässä on mittava merilämpöverkosto, josta huo-

mattava osa taloista saa lämpöenergiansa. Lämpöässä on 

toimittanut kylään yli 20 lämpöpumppuyksikköä.

Asuntomessukohteet Vaasassa 2008:
1  Villa Similä, V10.5 (ei kuvassa)

14 TV-talo, V13.0

16 Rämäkkö, V10.5

20 Kastelli Oy, C8.5

21 J. Saari, V13.0

24 Luopajärvi, V13.0

28 Rintamäki, V13.0

29 Borgmästars, V15.0

31 Wahlroos, V15.0

40-41, 44-45  Wasacon, 12 kpl V10.5

46 Wärtsila New Energy, V20.0
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Kohde 14 – TV-talo
Suzanna Mäkynen ja Jarmo Uutela
Uutelan perheen 200-neliöisen kodin lämmitysjärjes-

telmä oli selvillä jo varhaisessa vaiheessa. Yleisö ää-

nesti TV-taloon useita teknisiä ratkaisuja, mutta meri-

lämpöverkko ja Lämpöässän lämpöpumppuyksikkö 

olivat Uutelan perheen oma valinta. Perinpohjainen 

tuotteeseen tutustuminen vahvisti järjestelmän mai-

neensa veroiseksi; tehokas V13.0 osoitti hyötysuh-

teensa jo matalaenergiatalon rakennusvaiheessa. 

TV-talon äänestykset tuottivat oman kodin raken-

tamiseen jännittäviä hetkiä, mutta äänestäjien maku 

osoittautui poikkeuksellisen hyväksi. Tiukka aikataulu 

ja kameroiden läsnäolo toivat rakentamiseen myös 

mielekkyyttä.

TV-talon rakentajapariskunta Suzanna Mäkynen ja Jarmo Uutela 
valitsevat sisustusmateriaaleja olohuoneeseen.

Kohde 21
Rakennuspalvelu Jari Saari Oy
Pelkistetyn näyttävä toscanalaishenkinen Yari syntyi 

Jari Saaren ja arkkitehti Heikki Aitoahon tiiviissä  

yhteisymmärryksessä. Näyttävä asunto kätkee suora-

linjaisen kuorensa alle vaikuttavia yksityiskohtia. 

Kohde on Saaren ensimmäinen maalämpötalo. 

Kokemukset ovat osoittaneet Lämpöässän loistavaksi 

lämmitysvalinnaksi; lämmitys on toiminut rakentami-

sen aikana kuin kello. Kahden lämmönjakopiirin oh-

jauksella autotallitiloihin ohjataan erillinen lämmitys. 

Rakentajan näkökulmasta V13.0 on ollut kannattava 

sijoitus; tehoa 180 neliön kaupunkikodin lämmittämi-

seen riittää mukavasti.

Kohde 29
Niclas ja Johanna Borgmästars
Harmonisen kaunis tummanharmaa kivitalo nousi 

asuntomessujen omakotialueen kärkeen vanhan me-

renpohjan päälle. Perheen tyttären mukaan nimetyn 

Villa Lauran lämmittäjäksi tuli Lämpöässä monesta-

kin syystä: lattialämmitys, merilämpöverkon talou-

dellisuus, ekologisuus ja 5 vuoden täystakuu ainoana 

Suomessa. Lämpöässän V15.0 syrjäytti kilpailijansa 

lopullisesti olemalla ainoa malli, joka mahtui tekni-

seen tilaan.

Naisväki halusi reilun 260 neliön lämpeävän 

ekologisesti. Tyttärelle rakennettu kaunis koti kantaa 

oman kortensa kekoon ilmastotalkoissa.

Arkkitehti Heikki Aitoaho ja talon rakentamisesta vastaava Jari 
Saari messukohteen yksityiskohtien kimpussa. Modernin kodin 
lämmönlähteenä toimii Lämpöässä ja merilämpö.

Johanna, Niclas ja Laura Borgmästars halusivat taloonsa lattia-
lämmityksen. Ekologisuus, taloudellisuus ja lopulta kompakti 
koko saivat valitsemaan Lämpöässän.
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Lämpöässä – maalämmöllä 25 vuotta

 L apualla toimiva Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy  

on Suomen johtava maalämpöjärjestelmien valmistaja 

ja toimittaja. 

Lämpöässä-tuotemerkki on tunnettu maalämmön  

kokonaisosaamisestaan jo vuodesta 1983. Maalämpö-

järjestelmien valmistus ja markkinointi, vanhojen lämmitys-

järjestelmien saneeraukset maalämmölle sekä suurkohteiden 

rakentaminen ovat olleet Lämpöässän arvostettua osaamista  

jo 25 vuoden ajan.

Lämpöässä-järjestelmiä myy, asentaa ja huoltaa koko 

Suomen kattava jälleenmyyjien verkosto. Omakoti- ja suur-

järjestelmiä menee lisäksi vientiin yli kymmeneen maahan  

eri puolille Eurooppaa.

Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy

PL 49, Unikontie 2, 62101 Lapua

Puh. (06) 433 7200, Fax (06) 433 7222

www.lampoassa.fi
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Lämpöässä on Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy:n tuotemerkki.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Valtuutettu Lämpöässä-jälleenmyyjä
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