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Tom Allen Oy

Tom Allen Oy on Porvoossa päämajaa pitävä lämmitysalan yritys joka on toiminut jo yli 20 

vuotta. Yritys on keskittynyt kaivonporaukseen ja lämpöpumppujärjestelmien 

kokonaistoimituksiin. Toimialueena Uusimaa, Pirkanmaa ja Kymenlaakso.

Yrityksen on perustanut kanadalainen porari Tom Allen joka nuorena miehenä tapasi 

suomalaiskaunottaren, päätti muuttaa Suomeen ja työllistää itsensä. Tänään yritys 

työllistää noin 70 henkilöä. Yrityksellä on tänään 7 henkilöomistajaa jotka kaikki 

työskentelevät yrityksessä. 

Yritys on vakavarainen ja hyvin hoidettu. Tämä takaa paitsi palkan tekijöilleen hyvin 

tehdystä työstä myös takuun siitä että asiakasta ei jätetä yksin vuosienkaan päästä. Siksi 

Tom Allenin 5 vuoden takuu vuosihuoltoasiakkailleen ei ole tyhjää puhetta. 
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Maalämpö Tom Allen Oy

● Maalämpöalan pioneeri

● Yli 5.000  pientaloa ja 100 suurkiinteistöä

● 70 maalämpöosaajaa

● Kokonaistoimitus avaimet käteen

● Takuu ja huolto
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Maalämpö Tom Allen Oy

• Liikevaihto 14 M€

• Henkilöstö 70 henkilöä

• Asennukset 700 kpl/a

• Lämpökaivoja  900 kpl /a

• Porausmetrejä 160 000 m/a
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Asiantuntijat palveluksessanne

• Omakotitalot

• Taloyhtiöt

• Suuret kiinteistöt

• Lämmitysremontit

• Uudisrakennukset

Timo Aalto Juha Westerlund Petteri Vesala Anssi ElorantaJimi Puustinen Toni LiikanenMarko OjalaJuha Mansikka
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• Porausluvan haku

• Maaporaus

• Kallioporaus

• Kiviaineksen poiskuljetus

• Keruupiirien asennus

Lämpökaivon

poraus

Koko projekti yhdeltä toimittajalta

• Tekninen suunnittelu

• Vanhan järjestelmän purku

• Lämmitysjärjestelmän asennus 

avaimet käteen

• Käyttöönotto ja opastus

• Lämpöpumppujen merkkihuolto

• Huoltosopimukset

• Takuuhuollot ja korjaukset

• Huoltopäivystys

Maalämmön

asennus

Käytön aikainen

huolto
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Kiinteistöissä käytettävät lämmitysjärjestelmät

Öljy

Lämpöpumput

Kaasu

Kaukolämpö

Sähkö

Puu/hiili (hist.)

KL voi olla tuotettu hiilellä, öljyllä, puulla tai muulla
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Lämpöpumpputekniikka
• Lämpöpumpputekniikka on kehitetty jo 1900-luvun alussa 

mutta yleistynyt lämmityskäytössä vasta energianhintojen 

alkaessa nousta 90-luvun alussa

• Vuonna 2013 jo 40% uudiskohteista (okt) valitsi 

lämmitysmuodoksi lämpöpumpun

• Sovelluksia on useita (ILP; MLP; VILP; PILP) mutta 

perusratkaisu on kaikissa sama, lämmönlähteen 

matalalämpöä hyödynnetään kompressorin ja paineen avulla

• Lämpöpumpun toimintaperiaate toimii 

myös toiseen suuntaan, tarvittaessa 

lämmityslaite voi lämpimän sijaan tuottaa 

kylmää! Nerokasta!
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Lämpöpumpputekniikka

Keruupiiri Kompressoripiiri Lämmityspiiri tai 

(maassa) (lämpöpumppu) käyttövesi (talossa)

+3°C

-1°C

+2°C

-5°C

+50-

110°C

+30°C

+35-65°C

+30-55°C
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Lämpöpumpun putkivedot periaatetasolla

Lämpöpumppu

Tulistusvaraaja

(lämmin 

käyttövesi)

Lauhdutus-

varaaja

(lämmitys)
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Lämpöpumpun putkivedot periaatetasolla

Normaali tilanne lämmityskaudella. 

Lämpöpumppu lämmittää taloa ja

tekee samalla tulistimella lämmintä

käyttövettä. 

Lämpöpumppu

Tulistusvaraaja

(lämmin 

käyttövesi)

Lauhdutus-

varaaja

(lämmitys)

65⁰C

45⁰C 45⁰C

30⁰C

45⁰C

COP 3,8
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Lämpöpumpun putkivedot periaatetasolla

Lämpimän käyttöveden kulutus on 

aamutuntien aikana huipussaan. 

Lämpöpumppu lämmittää käyttövettä

täydellä kapasiteetilla. 

Lämpöpumppu

Tulistusvaraaja

(lämmin 

käyttövesi)

Lauhdutus-

varaaja

(lämmitys)

67⁰C

65⁰C

50⁰C

65⁰C

COP 3,0
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Lämpöpumpun putkivedot periaatetasolla

Lämpimän käyttöveden kulutusta ei

ole ja lvv-varaajan lämpötila on yli 

asetusarvon. Lämpöpumppu tekee 

ainoastaan lämmitystä. 

Lämpöpumppu

Tulistusvaraaja

(lämmin 

käyttövesi)

Lauhdutus-

varaaja

(lämmitys)

45⁰C

35⁰C

45⁰C

COP 3,8
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Miksi siirtyä maalämpöön?
Kysymys on hyvä ja perusteltu. Merkittävät muutokset vaativat aina hyviä 

perusteluja.

Maalämpöön kannattaa siirtyä kun:

• nykyinen lämmitysjärjestelmä on tullut vaihtoikään. Jonkunlainen 

remontti on joka tapauksessa tehtävä. 

• nykyisen lämmityksen käyttökustannukset tai hintakehitys tuntuvat 

huolestuttavilta

Asiaa voidaan tarkastella myös saavutettujen etujen kautta. Uusi 

maalämpöjärjestelmä:

• on varmatoimisempi kuin vanha olemassa oleva järjestelmä

• säästää merkittävästi lämmityskuluissa

• nostaa kiinteistön ja siinä olevien asuntojen arvoa

• mahdollistaa edullisen maakylmän hyödyntämisen ilmastoinnissa

• hyödyntää maahan varastoitunutta uusiutuvaa auringon energiaa 
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Miksi siirtyä ilmalämpöön?

Koska ulkoilmassa olevaa lämpöenergiaa hyödyntävä ilmavesilämpöpumppu 

on oikea valinta?

• porakaivojen poraaminen on mahdotonta maaston, riittämättömän tontin 

tai viranomaismääräysten takia 

• investoinnin suuruutta halutaan pienentää

• nykyistä lämmitysjärjestelmää halutaan vielä hyödyntää

Asiaa voidaan tarkastella myös saavutettujen etujen kautta. Uusi 

ilmavesilämpöjärjestelmä:

• on varmatoimisempi kuin vanha olemassaoleva järjestelmä

• säästää merkittävästi lämmityskuluissa

• nostaa kiinteistön ja siinä olevien asuntojen arvoa

• mahdollistaa kompressorin hyödyntämisen ilmastoinnissa

• hyödyntää ulkoilmassa olevaa uusiutuvaa auringon energiaa 
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Energiankäytön vuosijakautuma

Maalämpöä

Kompressorilämpöä (lämpöpumpun 

käyttämä sähkö)

Sähköllä 

tuotettu 

lisälämpö
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Laatumerkkejä

Tom Allen Oy käyttää järjestelmissään Euroopan johtavien laatutoimittajien 

lämpöpumppuja, laitteita ja komponentteja. Olemme mm. Danfoss Oy:n 

pääyhteistyökumppani Suomessa.
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Miten kaikki tapahtuu?

1. Tom Allenin maalämpömyyjä tekee 

tilannekartoituksen yhdessä taloyhtiön 

edustajan kanssa. Kartoituksessa 

selvitetään nykyinen energiankulutus 

mahdollisimman tarkasti, olemassa 

olevien tilojen käyttökelpoisuus sekä 

tehdään alustava kaivosijoittelu.

Suunnittelulla pyritään optimoimaan 

laitevalinnat sekä minimoimaan 

asennuksissa tarvittavat putkivedot ja 

kaivuutyöt sekä löytämään vähiten 

rakennusaikaista häiriötä aiheuttavat 

ratkaisut.
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Miten kaikki tapahtuu?

2. Tom Allen tekee maalämpöurakasta 

kokonaistarjouksen sisältäen kaikki 

tarvittavat laitteet ja asennustyöt. 

Tarjous sisältää myös laskelman 

säästöistä ja takaisinmaksuajasta.

Tarvittaessa pystymme myös tarjoamaan 

rahoituksen

3. Taloyhtiö käsittelee yhtiökokouksessa 

tarjouksen/tarjoukset ja päättää 

jatkotoimenpiteistä kuten 

rahoitusratkaisusta.
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Miten kaikki tapahtuu?

4. Taloyhtiö tekee tarjouksen perusteella 

tilauksen. Kauppa siirtyy nyt Tom Allenin 

omalle projektiorganisaatiolle joka 

vastaa asennuksista, aikatauluista ja 

tarvittavista luvista. Aloituskokouksessa 

käydään läpi eri työvaiheet ja niiden 

aikataulut. 

Ensimmäinen maksuerä lankeaa 

maksuun.

5. Varsinainen työ alkaa kaivojen 

porauksella.
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Miten kaikki tapahtuu?

6. Kaivojen poraus. Poraus kestää 

keskimäärin päivän per porareikä. 

Tom Allen kuljettaa pois kivituhkan 

ja siistii jälkensä huolella

Ennen

Jälkeen?
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Miten kaikki tapahtuu?

7. Lämpöpumppujen, varaajien ja muiden urakkaan kuuluvien 

laitteiden asennus ja käyttöönotto, vanhojen laitteiden poiskuljetus.

Sähkökeskuksen päivitys. Asennustyö kestää keskimäärin __ pv

Lämpökatkos kestää yleensä noin päivän eikä sitä yleensä edes 

huonelämpötilasta huomaa. Lämmin käyttövesi on toki poikki sen 

ajan. 
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Miten kaikki tapahtuu?

8. Taloyhtiö on nyt siirtynyt ympäristöystävälliseen ja edulliseen 

lämpöpumppulämmitykseen. 
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Miten kaikki tapahtuu?

9. Liittymällä vuosihuoltoasiakkaaksi taloyhtiö varmistaa itselleen

vuosittaiset tarkastuskäynnit sekä 5 vuoden takuun!
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Referenssit

Tom Allen on vuosien saatossa asentanut maalämmön yli 5000 kohteeseen. Vuoden 2014 

projekteja ovat mm :

• Teollisuuskiinteistö Helsingissä, kaupungin vuokratontti ja kaukolämpö. Asennamme 

40kW maalämpöpumpun kaukolämmön rinnalle lämmöntuotantoon ja konttoritilojen 

viilennykseen. Tavoitteena kustannussäästöt sekä toimiston viihtyvyyden parantaminen.

• Seurakunnan kurssikeskus Kirkkonummella, öljylämmitys. Asennamme 60kW 

ilmavesilämpöpumpun ja uuden öljykattilan. Tavoitteena kustannussäästöt.

• Kerrostalo Kirkkonummella, uudiskohde. Asennamme 2 kpl 60kW maalämpöpumppuja 

kiinteistön päälämmönlähteeksi. 

• Kerrostalo Kauniaisissa, kaukolämpö 205MWh. Asennamme 60kW maalämpöpumpun 

kiinteistön päälämmönlähteeksi. Tavoitteena kustannussäästöt.

• 6 asunnon rivitalo Kirkkonummella, öljy. Asennamme 42kW maalämpöpumpun 

kiinteistön päälämmönlähteeksi. Tavoitteena kustannussäästöt sekä mahdollisuus 

maaviileään. 

• Kerrostalo Helsingissä, kaukolämpö 300MWh. Asennamme 2 kpl 42kW 

maalämpöpumppua kiinteistön päälämmönlähteeksi. Tavoitteena kustannussäästöt
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Tarjouksen esittely

Tom Allen on vuosien saatossa asentanut maalämmön yli 5000 kohteeseen. Tällä hetkellä 

on työn alla mm:

• Teollisuuskiinteistö Helsingissä, kaupungin vuokratontti ja kaukolämpö. Asennamme 

40kW maalämpöpumpun kaukolämmön rinnalle lämmöntuotantoon ja konttoritilojen 

viilennykseen. Tavoitteena kustannussäästöt sekä toimiston viihtyvyyden parantaminen.

• Seurakunnan kurssikeskus Kirkkonummella, öljylämmitys. Asennamme 60kW 

ilmavesilämpöpumpun ja uuden öljykattilan. Tavoitteena kustannussäästöt.

• Kerrostalo Kirkkonummella, uudiskohde. Asennamme 2 kpl 60kW maalämpöpumppuja 

kiinteistön päälämmönlähteeksi. 

• Kerrostalo Kauniaisissa, kaukolämpö 205MWh. Asennamme 60kW maalämpöpumpun 

kiinteistön päälämmönlähteeksi. Tavoitteena kustannussäästöt.

• 6 asunnon rivitalo Kirkkonummella, öljy. Asennamme 42kW maalämpöpumpun 

kiinteistön päälämmönlähteeksi. Tavoitteena kustannussäästöt sekä mahdollisuus 

maaviileään. 

• Kerrostalo Helsingissä, kaukolämpö 300MWh. Asennamme 2 kpl 42kW 

maalämpöpumppua kiinteistön päälämmönlähteeksi. Tavoitteena kustannussäästöt




