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Directive 2005/32/EC establishing a framework for the setting of ecodesign
requirements for energy-using products was issued on July 6th 2005. On the basis of
the directive the European Commission will adopt product-specific regulations for
environmental requirements. The aim of this directive is to integrate environmental
aspects and the lifecycle approach to the product development. This Directive seeks
to achieve a better level of protection for the environment and to improve the energy
efficiency of products.
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1 JOHDANTO

Ilmastonmuutoksen ja kasvavan tuontienergiariippuvuuden hillitsemiseksi on

Euroopan Unioni asettanut energia- ja ilmastopoliittisia tavoitteita päästöjen

vähentämiseksi, uusiutuvan energian lisäämiseksi ja energian säästämiseksi.

Euroopan Unionin kunnianhimoisella ”20–20–20”-tavoittella EU on sitoutunut

vuoteen 2020 mennessä vähentämään kasvihuonepäästöjään 20 prosentilla vuoden

1990 tasoon nähden, lisäämään energiatehokkuutta 20 prosentilla ja nostamaan

uusiutuvan energian osuuden 20 prosenttiin EU:n energian loppukulutuksesta.

Suomelle asetetut tavoitteet vuoteen 2020 ovat uusiutuvan energian osuuden

nostaminen 38 prosenttiin ja kasvihuonekaasujen vähentäminen 16 prosentilla.

Ohjeellisella energiatehokkuuden parantamisen tavoitteella pyritään vähentämään

energiankulutusta 20 prosentilla siitä tasosta, mitä energiankulutus olisi ilman

toimenpiteitä.

Ecodesign-direktiivi on tärkeä osa energiansäästötavoitteen saavuttamisessa.

Ecodesign-direktiivillä luodaan puitteet tuleville täytäntöönpanoille, joilla annetaan

vaatimukset tuoteryhmien ekologiselle suunnittelulle tuotteen koko elinkaaren ajalle.

Täytäntöönpanoilla pyritään vähentämään varsinkin tuotteen käyttövaiheen

energiankulutusta.

Tässä työssä on tarkasteltu Ecodesign-direktiivin ja sen puitteissa annettujen

asetusten vaikutusta Suomessa. Työssä arvioidaan hehkulamppujen maahantuonnin

asteittain kieltävän asetuksen vaikutuksia kotitalouksien, ympäristön ja

sähkömarkkinatoiminnan osalta. Tämän jälkeen arvioidaan sähkömoottoreita

koskevan asetuksen vaikutuksia Suomen teollisuuden osalta. Lisäksi työssä käydään

läpi Suomen ilmasto- ja energiapolitiikkaa sekä arvioidaan, millaisia

kansantaloudellisia vaikutuksia ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteiden

saavuttamiseen tarvittavilla toimenpiteillä on.
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2 ECODESIGN-DIREKTIIVI

Energiaa käyttävät tuotteet (energy using products, EuP) ovat merkittäviä

luonnonvarojen ja energian kuluttajia. Tämän takia on nähty tarpeelliseksi vaikuttaa

ympäristöasioiden huomioon ottamiseen energiaa käyttävien tuotteiden

tuotesuunnittelussa tekemällä direktiivi energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle

suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteissa, 2005/32/EY. Luomalla

yhdenmukaiset ja kattavat suuntaviivat ekologiselle suunnittelulle varmistetaan, ettei

EU:n jäsenmaiden lainsäädännöissä ole eroja ja näin edistetään reilua kaupankäyntiä

energiaa käyttävien tuotteiden osalta. Direktiivi määrittelee sen, miten

tuoteryhmäkohtaisia täytäntöönpanoja tulee valmistella. Lisäksi direktiivissä

kerrotaan millaisia määräyksiä täytäntöönpanot voivat sisältää. Ecodesign-direktiivi

on tuotesuunnittelu- ja energiatehokkuusdirektiiviehdotuksista syntynyt direktiivi.

Ecodesign-direktiivi on sähkö- ja elektroniikkatuotteiden käsittelyä ja kierrätystä

koskevan direktiivin (WEEE) ja ympäristölle ja terveydelle haitallisten aineiden

käyttöä rajoittavan direktiivin (RoHS) jatko-osa. Ecodesign-direktiivi on näitä kahta

direktiiviä huomattavasti laajempi ja kattaa koko tuotteen elinkaaren vaiheet. Se

määrittelee jo tuotesuunnitteluvaiheessa huomioon otettavat ympäristönäkökohdat.

Direktiivi annettiin 6.7.2005 ja laki tuli Suomessa voimaan 1.1.2009. (Kärnä 07,

Kautto 07)

Ecodesign-direktiivi (tunnetaan myös EuP-direktiivinä) on harmonisointidirektiivi eli

se velvoittaa unionin jäsenmaat muuttamaan lainsäädäntöään direktiivin vaatimusten

mukaiseksi. Se on myös ns. puitedirektiivi, joka ei velvoita energiaa käyttävien

tuotteiden valmistajia tai maahantuojia ennen kuin direktiivin pohjalta annettu

tuoteryhmäkohtainen täytäntöönpano on astunut voimaan. Ecodesign-direktiivi

koskee ensisijaisesti tuoteryhmäkohtaisia täytäntöönpanojen laatijoita ja

viranomaisia. (HE 163/2008)
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2.1 Direktiivin sisältö

Direktiivi antaa puitteet valmisteltaviin täytäntöönpanosäädöksiin ja sisältää

menetelmät koko tuotteen elinkaaren aikaisten ympäristönäkökohtien integroimiseksi

osaksi tuotesuunnittelua ja tuotesuunnittelun yhdenmukaistamisen tavoitteiden

puitteissa. Tavoitteista kerrotaan kappaleessa 2.2. Direktiivin soveltamisalaan

kuuluvat energiaa käyttävät tuotteet mukaan lukien tuotteiden komponentit ja

osakokoonpanot. Energiaa tuottavat, siirtävät ja mittaavat laitteet kuuluvat myös

direktiivin piiriin. Direktiivi ei koske henkilö- ja tavaraliikennöintiin tarkoitettuja

liikennevälineitä, joilla on omat määräyksensä. Soveltamisalaan kuuluville laitteille

direktiivissä on laadittu säännökset CE-merkinnästä ja energiatehokkuudesta.

Direktiivissä annetaan menetelmät yleisten ja erityisten ekologisen suunnittelun

vaatimusten asettamiseksi tuoteryhmäkohtaisia täytäntöönpanosäädöksiä varten ja

antaa perusteet, joiden mukaan tuotteita pitäisi valita täytäntöönpanosäädöksien

kohteiksi. Perusteina ovat riittävä myyntivolyymi EU:n alueella, tuotteeseen liittyy

merkittäviä ympäristövaikutuksia ja mahdollisuuksia vähentää näitä

ympäristövaikutuksia. Direktiivi sisältää menetelmät vaatimustenmukaisuuden

arvioinnista ja osoituksesta, joiden pohjalta valmistajien tulee arvioida tuotteensa

ympäristönäkökohdat ja laatii tuotteestaan tuotteen elinkaaren aikaisiin ja mitattaviin

ympäristönäkökohtiin perustuvan ekologisen profiilin. Taulussa 1 on tiivistelmä

direktiivin yksittäisten artiklojen ja liitteiden sisällöstä. (2005/32/EY, EK 03)

Direktiivi sisältää myös markkinavalvontaa koskevat säännökset sekä toimenpiteet

täytäntöönpanosäädöstä rikkoville valmistajille. Direktiivi sisältää täytäntöönpanot

kolmesta direktiivistä: 1) 92/42/ETY (kuumavesikattiloiden hyötysuhdevaatimukset),

2) 96/57/EY (kotitalouksissa käytettävien jäähdytyslaitteiden energiatehokkuus) ja 3)

2000/55/EY (loistelamppujen virranrajoittimien energiatehokkuus).
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Taulu 1. Ecodesign-direktiivin yksittäisten artiklojen ja liitteiden esittely. (2005/32/EY, EK 03)

Direktiivi sisältää paljon ohjeistavaa materiaalia komissiolle täytäntöönpanojen

laadintaan. Direktiivi antaa komissiolle valtuudet täytäntöönpanojen laadintaan,

määrittelee mitä täytäntöönpanojen tulisi sisältää, määrittelee kuinka tuoteryhmät

tulisi valita ja määrää komission tekemään työsuunnitelman seuraavalle kolmelle

vuodelle. Antamalla puitteet tuleviin täytäntöönpanoihin, saadaan täytäntöönpanojen

läpivienti mahdollisimman nopeaksi. Liitteiden I ja II menetelmistä yleisten ja

erityisten ekologisen suunnittelun vaatimusten asettamiseksi on kerrottu enemmän

kohdassa 2.3.
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2.2 Keskeiset tavoitteet

Ecodesign-direktiivin taustalla on pyrkimys parempaan energiatehokkuuteen EU:n

alueella, Kioton sopimuksen velvoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja

Euroopan ilmastonmuutosohjelman tavoitteet. Koska energiaa käyttävillä tuotteilla on

suuri osuus kokonaisenergian ja luonnonvarojen kulutuksesta sekä ilmakehän

hiilidioksidipäästöistä, on nähty hyödylliseksi asettaa ekologiselle tuotesuunnittelulle

lisää tavoitteita. Tuotesuunnittelussa määräytyy suurin osa tuotteen elinkaaren

aikaisista ympäristövaikutuksista, joten ottamalla huomioon tuotteen koko elinkaaren

aikaiset ympäristövaikutukset jo tuotesuunnitteluvaiheessa, voidaan

ympäristövaikutuksiin vaikuttaa merkittävästi. (2005/32/EY, HE 163/2008)

Direktiivin tavoitteena on energiaa käyttävien tuotteiden ekologisen suunnittelun

yhdenmukaistaminen varmistamalla energiaa käyttävien tuotteiden vapaan

liikkuvuuden sisämarkkinoilla, parantamalla tuotteiden ympäristösuojelullista tasoa,

edistämällä energian toimitusvarmuutta ja vankistamalla EU:n talouden

kilpailukykyä. Lisäksi otetaan huomioon kuluttajien ja teollisuuden edut. Direktiivin

mukaisten tuotteiden vapaan liikkuvuuden varmistamisella voidaan torjua lakien ja

määräysten eroavaisuuksista johtuvat kaupan esteet sekä epäterve kilpailu.

Ympäristösuojelullisen tason parantamiseksi on asetettava ympäristötavoitteita

tuotteiden ympäristövaikutusten minimoimiseksi. (2005/32/EY, KOM 03)

Ensisijaisena ympäristötavoitteena on energiatehokkuuden parantaminen, jota

pidetään tärkeänä osana kasvihuonepäästövähennyksiä koskevien tavoitteiden

saavuttamisessa. Energiatehokkuuden paranemisella on myös positiivinen vaikutus

sekä koko ajan kasvavaan energiankulutukseen että energiahuoltovarmuuteen, joka

on edellytys vakaaseen taloudelliseen toimintaan ja kestävään kehitykseen.

Energiatehokkuutta voidaan parantaa tehostamalla sähkönkulutusta tuotteen

elinkaaren aikana. Muita ympäristötavoitteita ovat luonnonvarojen käytön

vähentäminen (kuva 2.1), haitallisten aineiden käytön minimointi, päästöjen

minimointi ja kierrätettävyyden parantaminen. (KOM 08, Kärnä 01)
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Kuva 2.1. Raaka-aineiden ja energian tehokkaamman käytön tavoite. (Kärnä 01)

Raaka-aineiden ja energian tehokkaammalla käytöllä tarkoitetaan tuotteen

valmistamista mahdollisimman pienellä raaka-aineiden ja energian käytöllä. Kuvan

2.1 esittämä tavoite on tuotteen elinkaaren aikaisen materiaalivirran maksimointi

pienemmällä mahdollisella energia- ja raaka-ainemäärällä, joka on mahdollista

tuotantojätteen minimoimisella, kierrätettävyyden parantamisella ja tuotteiden

uudelleenkäytöillä.  Näin pitkitetään luonnonvarojen pysymistä luonnossa.

Luonnonvarojen tehokkaampaan käyttöön voidaan vaikuttaa mm. seuraavin keinoin:

- käyttöiän pidentäminen mahdollistamalla tuotteen korjaus, päivittäminen ja

laajentaminen

- vähentämällä tuotteessa käytettävien materiaalien määrää ja tekemällä laite

helposti purettavaksi mahdollistetaan tehokkaampi talteenotto ja

hyötykäyttö

- tekemällä tuote mahdollisimman yksinkertaiseksi vähentää materiaalien

käyttöä ja parantaa kierrätettävyyttä
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Ottamalla ympäristönäkökohdat osaksi tuotesuunnittelua varmistetaan, että raaka-

aineita ja energiaa käytetään tehokkaasti. On arvioitu, että jopa 80–90 % tuotteen

elinkaaren kustannuksista määritellään tuotesuunnitteluvaiheessa.

Ympäristönäkökohtien huomioonottaminen jo tuotesuunnitteluvaiheessa voi johtaa

mm. parempiin materiaalivalintoihin, rakenneratkaisuihin ja valmistustekniikoihin.

(KOM 01, Kärnä 01)

2.3 Vaatimukset

Direktiivin liitteissä I ja II annetaan ohjeet toimenpanon vaatimusten asettamiseksi.

Ekologien suunnittelun vaatimuksille voivat olla joko yleisiä tai erityisiä. Ekologisen

suunnittelun yleisillä vaatimuksilla tähdätään tuotteen ympäristösuojelullisen tason

parantamiseen merkittäviin ympäristökohtiin keskittymällä. Yleisissä vaatimuksissa

ei aseteta raja-arvoja vaan annetaan kehotus parantaa jotain tiettyä

ympäristönäkökohtaa. (2005/32/EY)

Erityisillä suunnitteluvaatimuksilla yritetään parantaa yhtä tiettyä tuotteen

ympäristönäkökohtaa. Erityiset vaatimukset ovat määrällisiä ja mitattavissa olevia

vaatimuksia, jotka kohdistuvat yhteen ympäristönäkökohtaan, jolle annetaan tarkat

raja-arvot. Vaatimus voi sisältää esimerkiksi rajoituksia tietyn resurssin käytölle

tuotteen elinkaaren eri vaiheissa. Tällaisia vaatimuksia voisivat olla esimerkiksi

käytönaikaiselle energiankulutukselle asetetut rajat tai tietyn materiaalin

enimmäispitoisuusraja. Erityisille vaatimuksille on asetettu tarkat mittausmenetelmät,

joissa tuotteelle on asetettu tietty käyttöaste ja suorituskyky sekä käyttömukavuutta

tai hyödyllisyyttä kuluttajille tuovat ominaisuudet. (KOM 03)

Yleisten vaatimusten arviointimenetelmää hyväksi käyttäen valmistajan tulee laatia

tuotteestaan ekologinen profiili, jossa arvioidaan tuotteen ympäristönäkökohtia.

Arvioinnin ei ole tarkoitus olla yksityiskohtainen elinkaariarviointi, joka johtaisi

suuriin resurssi- ja rahapanostuksiin. Arvioinnin tarkoituksena on löytää kohtuullisilla

kustannuksilla mahdollisia ympäristönäkökohtia, joihin voidaan vaikuttaa
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merkittävästi jo tuotesuunnitteluvaiheessa. Kuvassa 2.2 on esitetty yhteenveto

menetelmästä, jossa käytetään yleisiä ekologisen suunnittelun vaatimuksia

tuotesuunnitteluvaiheessa. (Honkasalo 04)

Kuva 2.2. Yhteenveto yleisten vaatimusten menetelmästä ekologisessa suunnittelussa. (Kärnä 03)

Direktiivin liitteen I osassa 1.1 on määritelty tuotteen elinkaaren vaiheet kuvan 2.2

mukaisesti. Merkittävät ympäristönäkökohdat, jotka liittyvät tuotesuunnitteluun,

yksilöidään ne elinkaaren vaiheet huomioon ottaen. Osassa 1.2 on esitetty arvioitavat

ympäristönäkökohdat, jotka arvioidaan soveltuvien osien elinkaaren vaiheissa.

Osassa 1.3 esitetään parametrit, joita on käytettävä osan 1.2 esitettyjen

ympäristönäkökohtien parantamisessa. Täytäntöönpanosäädöksissä voidaan esittää

lisää parametreja, jotka voivat parantaa arviointimenetelmää. Osassa 2 edellytetään

valmistajalta tuotteen käsittelyä, käyttämistä tai kierrätystä koskevien tietojen

antamista. Osassa 3 vaaditaan valmistajalta ekologisen profiilin laatimista

tuotteestaan. (2005/32/EY)
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2.4 Tuoteryhmäkohtaiset täytäntöönpanot

Tuoteryhmäkohtaisilla täytäntöönpanoilla pyritään saavuttamaan merkittäviä

energiansäästöjä ja energiatehokkuuden paranemista. Koska direktiivin soveltamisala

on erittäin laaja, saadaan tuoteryhmäkohtaisilla täytäntöönpanoilla suunnattua

ympäristönäkökohtien huomioiminen oikeisiin paikkoihin. Direktiivin perusteella

tarkempia tuoteryhmäkohtaisia täytäntöönpanosäädöksiä energiaa käyttäville

tuotteille täytäntöönpanoja laatii Euroopan yhteisöjen komissio sääntelykomitean

avustamana ja vahvistaa täytäntöönpanosäädökset kuultuaan jäsenmaita edustavaa

komiteaa. Täytäntöönpanosäädöksessä säädetään yleiset ja erityiset vaatimukset,

jotka valmistajat ottavat huomioon tuotetta valmistaessaan. Lisäksi

täytäntöönpanosäädöksissä annetaan vaatimustenmukaisuuden osoitusmenettelyt ja

CE-merkintävaatimukset ja täytäntöönpanon aikataulut.  Täytäntöönpanosäädös

velvoittaa valmistajaa tuotteen elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten

pienentämiseen ja viranomaisia valvomaan täytäntöönpanosäädösten noudattamista.

Jotta täytäntöönpanosäädöksen tavoitteet toteutuisivat, tarvitaan myös kuluttajilta

tuotteiden ympäristöystävällisyyden arviointia (kuva 2.3). (Kautto 07)
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Kuva 2.3. Täytäntöönpanotoimenpiteen oletettu vaikutustapa. (Kautto 07)

Direktiivissä sanotaan, että Euroopan yhteisön komitean tulee antaa seuraavalle

kolmelle vuodelle työsuunnitelma, joka sisältää ohjeellisen luettelon tuoteryhmistä,

joita pidetään ensisijaisina hyväksyttäessä täytäntöönpanosäädöksiä. Direktiiviin

sisältyy monta tuoteryhmää, jotka eurooppalaisessa ilmastonmuutosohjelmassa on

luokiteltu ensisijaisiksi. Lisäksi työsuunnitelmassa direktiivin mukaan tulisi olla

erillinen täytäntöönpanotoimenpide tuotteiden lepovirtakulutuksen vähentämiseksi.
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Lokakuussa 2008 komissio antoi neuvostolle ja Euroopan parlamentille tiedonannon

aiheesta: ”Ekologista suunnittelua koskevan direktiivin mukaisen työsuunnitelman

vahvistaminen vuosiksi 2009–2011”. Tässä työsuunnitelmassa esitetään lista 19

tuoteryhmästä, jotka nähdään tärkeimpinä täytäntöönpanotoimenpiteiden kohteina

seuraavat direktiivissä mainitut edellytykset huomioiden:

- tuoteryhmällä on merkittävä myyntivolyymi ja kaupan määrä

- tuoteryhmällä on merkittävä ympäristövaikutus

- tuoteryhmän ympäristövaikutuksia voidaan parantaa merkittävästi

kohtuullisilla kustannuksilla

Työsuunnitelman tuoteryhmät ja niiden tilanne 3.9.2009 on esitetty kuvassa 2.4.

Näiden 19 tuoteryhmän lisäksi on käynnistetty selvityksiä kolmen tuoteryhmän osalta

ja yhdentoista tuoteryhmän osalta selvityksiä on suunnitteilla. Näihin tuoteryhmiin

kuuluvat mm. muuntajat, huoneen lämmityslaitteet, uunit ja grillit. (Tekn.teol, TED)

Kuva 2.4. Tuoteryhmien tilanne 3.9.2009. (Eup-net)
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Täytäntöönpanotoimenpiteiden valmistelu alkaa selvitysvaiheella, jossa arvioidaan

tuoteryhmän suunnitteluvaatimuksien tarpeellisuus ja mahdolliset

suunnitteluvaatimukset. Ensimmäinen täytäntöönpanotoimenpideluonnos esitetään

kuulemisfoorumille. Sitten esitys menee sääntelykomitealle ja sieltä komission

hyväksyttäväksi. Selvitysvaiheesta komission hyväksyttäväksi kestää n. 25–35 kk.

(Kärnä 07)

2.5 Tuotteen elinkaari

Tuotteen elinkaarella tarkoitetaan tuotteen peräkkäisiä ja toisiinsa liittyviä vaiheita

raaka-aineen valinnasta käyttöiän loppuun (kuva1). Elinkaariajattelun ja

ympäristönäkökohtien integroinnilla pyritään vaikuttamaan tuotteen

ympäristövaikutuksiin jo tuotesuunnitteluvaiheessa. Tuotteen suunnitteluvaiheessa

määräytyy noin 80 % elinkaaren aikana syntyvistä ympäristövaikutuksista. (Gynther

07)

Kuva 2.5. Tuotteen elinkaaren vaiheet. (Kärnä 01)
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Tuotteen elinkaaren ympäristövaikutusten arvioimiseen direktiivissä annetaan

menetelmä, jonka perusteella valmistajan on laadittava ekologinen profiili

tuotteestaan. Ekologisessa profiilissa kuvataan tuotteen koko elinkaaren aikaiset

fysikaalisina suureina mitattavissa olevat panokset ja tuotokset, joilla on merkitystä

tuotteen ympäristövaikutusten kannalta. Arvioitavia ympäristönäkökohtia ovat

materiaalin, energian ja muiden resurssien kulutus, päästöt, fysikaalisista

valmistuksista johtuva saaste (esim. melu), syntyvä jäte ja uudelleenkäyttö-,

kierrätys- ja hyödyntämismahdollisuudet. Arviointimenetelmän tarkoituksena on

löytää tuotteen elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia, joita voidaan merkittävästi

vähentää jo tuotesuunnitteluvaiheessa. (2005/32/EY, Gynther 07)

Suurin osa energiaa käyttävän tuotteen elinkaaren aikana syntyvistä

ympäristövaikutuksista tulee käyttövaiheessa. Tuotantovaiheessa energian ja

materiaalin käyttö on tehokasta ja lisäksi tuotantovaiheessa on otettu paljon

huomioon ympäristösääntelyä. Energian ja materiaalin käyttö ei välttämättä ole

tehokasta, kun katsoo tuotteen koko elinkaaren aikaa.  MEEuP-tuoteryhmäraporteissa

on käyty läpi kymmenen tuoteryhmän osalta nykyisten käytössä olevien laitteiden

osalta tuotteen elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Tuoteryhmäraporteissa käy

ilmi, että suurimmat energiakulutukset ja päästöt syntyvät käyttö- ja raaka-

ainevaiheessa. Tuoteryhmäraporteista koottu kymmenen eri tuotteen elinkaaren

aikainen energiankulutus on esitetty taulukossa 2.1. (Kautto 07)
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Taulukko 2.1. Kymmenen tuotteen elinkaaren aikainen energiankulutus. (MEEuP)
Tuoteryhmä Tuotteen

ikä
[MJ]

Raaka-
ainevaihe

[MJ]

Valmistus-
vaihe
[MJ]

Jakelu-
vaihe
[MJ]

Käyttö-
vaihe
[MJ]

Käyttöiän
loppu
[MJ]

Lämmityskattila 17 3339 1268 1162 939527 185

Huoneilmastointilaitteet 13 3564 1117 1162 116192 335

Kiertovesipumput 13 130 28 79 53400 8

Katuvalaistus 30 7188 805 0 172 941 168

Jääkaapit ja pakastimet 15 2695 1106 1029 46525 379

Astianpesukoneet 15 2515 847 594 42352 304

Pölynimurit 8 565 205 119 7917 61

Kopiokoneet 6 5643 1816 1409 192544 325

Televisiot 12 2246 295 438 16702 160

Tietokoneet 6 2454 409 1108 16811 94

Tuotteen elinkaaren aikana käyttövaiheella on erittäin suuri prosentuaalinen osuus

kaikesta energiankulutuksesta. On kuitenkin tuoteryhmiä, joissa

energiankulutusosuus muissa elinkaaren vaiheissa on merkityksellistä. Esimerkiksi

televisioiden osalta muiden vaiheiden osuus kokonaisenergiankulutuksesta on yli 15

% ja tietokoneiden osalta lähes 20 %.
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3 HEHKULAMPPUASETUKSEN VAIKUTUKSIA

Ecodesign-direktiivin pohjalta on annettu kotitalouksien valaistukseen liittyen

komission asetus 244/2009. Asetus koskee ympärisäteilevien kotitalouslamppujen

ekologisen suunnittelun vaatimuksia. Asetuksessa annetaan vaatimukset

ympärisäteilevien kotitalouslamppujen energiatehokkuudelle, laadulle ja

pakkausmerkinnöille. Toimintavaatimuksia on asetettu mm. lamppujen

tehokkuudelle, valovirran alenemalle, eliniälle, kytkentäjaksojen lukumäärälle,

syttymis- ja lämpenemisajalle, tehokertoimelle, säteilylle ja värintoistoindeksille.

(244/2009)

Kotitalousvalaistusta koskevalla asetuksella tullaan kieltämään energiatehottomien

valonlähteiden markkinoille tuonti vaiheittain 1.9.2009 alkaen. Energiatehokkuutta

mitataan valonlähteiden tuottaman valovirran (Φ) suhteella valonlähteen kuluttamaan

tehoon (Plamp). Yksikkönä energiatehokkuuden laskennassa on lm/W. Taulukossa 3.1

ja 3.2 on esitetty asetuksessa olevat valonlähteiden tehokkuusvaatimukset. (244/2009)

Taulukko 3.1. Lamppujen tehokkuusvaatimukset. (244/2009)

Tiettyä valovirran mitoitusarvoaΦ vastaava suurin
mitoitusteho Pmax [W]

Soveltamisajankohta Kirkkaat lamput Muut kuin kirkkaat lamput

Vaiheet 1-5 ( )049,088,08,0 +⋅ 0103,024,0 +

Vaihe 6 ( )049,088,06,0 +⋅ 0103,024,0 +

Taulukon 3.1 vaatimukset koskevat lamppuja, joiden valovirta on yli 60 luumenia ja

alle 12 000 luumenia. Taulukossa 3.2 on esitetty poikkeukset taulukon 3.1

vaatimuksista. Asetuksessa määritellään valovirta seuraavasti: ”valovirta(Φ), joka

tarkoittaa suuretta, joka johdetaan säteilytehosta arvioimalla säteilyä ihmisen silmät

spektrisen herkkyyden perusteella ja joka mitataan lampun 100 käyttötunnin jälkeen.”
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Taulukko 3.2. Poikkeukset lamppujen tehokkuusvaatimuksissa kirkkaille lampuille. (244/2009)

Soveltamisajankohta Valovirran mitoitusarvo [lm] Suurin mitoitusteho [W]

Vaihe 1 60 Φ  950 ( ) 81049,088,01,1 ≈+⋅

Vaihe 2 60 Φ  725 ( ) 65049,088,01,1 ≈+⋅

Vaihe 3 60 Φ  450 ( ) 45049,088,01,1 ≈+⋅

Taulukon 3.2 valovirran mitoitusarvoja verrataan taulukon 3.3 lamppujen

valovirtoihin. Esimerkiksi 100 W hehkulampulla valovirta on 1300 luumenia, joten se

ei kuulu poikkeuksiin vaiheessa 1 ja siihen sovelletaan taulukkoa 1. 1300 luumenin

valovirtaa vastaava suurin mitoitusteho on noin 76 W, joten 100 W hehkulamppu ei

täytä vaatimuksia vaiheessa 1. 75 W hehkulampun valovirta on 910 luumenia, joten

se kuuluu vaiheessa 1 poikkeuksiin. 75W hehkulamppu täyttää vaiheen 1

vaatimukset. Taulukossa 3.3 on esitetty Oy Airam Electric Ab:n nettisivuilta kerätyt

eritehoisten hehku- ja pienloistelamppujen tuottama valovirta ja energiatehokkuus.

Tiedot on kerätty 13.7.2009.

Taulukko 3.3. Hehkulamppujen ja pienloistelamppujen ominaisuuksia (E27-kanta). (Airam)

Teho [W] Valovirta [lm] Energiatehokkuus [lm/W]

Hehkulamppu 15 90 6

Hehkulamppu 25 220 9

Hehkulamppu 40 400 10

Hehkulamppu 60 600 10

Hehkulamppu 75 910 12

Hehkulamppu 100 1300 13

Pienloistelamppu 7 380 54

Pienloistelamppu 11 700 64

Pienloistelamppu 15 950 63

Pienloistelamppu 20 1300 65

Pienloistelamppu 23 1500 65

Pienloistelamppu 30 1900 63
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Taulukoiden 3.1 ja 3.2 vaatimukset poistavat hehkulamput vaiheittain markkinoilta.

Asetuksen valotehokkuus rajat on asetettu niin, että hehkulamppujen maahantuonti

EU-alueelle kielletään neljän ensimmäisen vaiheen aikana. Kun verrataan taulukon

3.3 hehkulampun valontuotto-ominaisuuksia asetuksen vaatimuksiin, saadaan selville

aikataulukohtainen hehkulamppujen maahantuontikielto. 1.9.2009 (vaihe 1) kielletään

ei-kirkkaiden hehkulamppujen (matta, opaali) ja kirkkaiden 100 W hehkulamppujen

maahantuonti. Vaiheessa 2 (1.9.2010) kielletään kirkkaiden 75 W hehkulamppujen

maahantuonti. Vaiheessa 3 (1.9.2011) kielletään Suomessa laajalti käytettyjen 60 W

lamppujen maahantuonti. Vaiheessa 4 (1.9.2012) maahantuonti on kielletty 40 W, 25

W ja 15 W hehkulampuilta. Vaiheessa 5 (1.9.2013–1.9.2016) kielletään kaikkien

kirkkaiden lamppujen maahantuonti (kuva 3.1). (244/2009)

Kuva 3.1. Hehkulamppuja koskevan asetuksen vaikutukset maahantuontiin. (Osram 09)

Asetusta ei sovelleta lampuille joiden valovirta on alle 60 lm (noin 7W hehkulamppu)

tai yli 12 000 lm. Vuonna 2014 komission on tarkoitus tarkastella asetusta uudelleen

ja esittää saadut tulokset kuulemisfoorumille. Vaiheessa 6 (1.9.2016)

energiatehokkuusvaatimuksia tiukennetaan lisää. Asetus kieltää maahantuonnin EU-

alueelle niiltä lampuilta, jotka eivät täytä asetuksen vaatimuksia. Asetus ei kiellä

asetuksen vastaisten lamppujen käyttöä. Lisäksi varastossa olevat lamput saa myydä

loppuun. (244/2009)
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3.1 Kotitaloudet

Vuonna 2006 Suomessa kulutettiin sähköä noin 90 TWh, josta

kotitaloussähkönkulutus oli noin 11 TWh. Kotitaloudet kuluttivat sähköä

sisävalaistukseen 2,4 TWh. Ulkovalaistukseen kotitaloudet kuluttivat sähköä vuonna

2006 89 GWh. Vuonna 2006 kotitalouksien määrä oli 2 455 429. Valaistukseen

kulutettiin vuonna 2006 keskimäärin noin 1 MWh kotitaloutta kohden.

Työtehoseurannan julkaisussa numero 384 on laskettu, että sisävalaistuksen

kokonaiskulutuksessa vuonna 2000 hehkulamppujen osuus oli 83 %.

Työtehoseurannan julkaisussa on arvioitu, että vuonna 2010 olisi hehkulamppujen

osuus sisävalaistuksen kokonaiskulutuksesta 78 %. Näiden perusteella voidaan

arvioida hehkulamppujen osuuden olleen noin 80 % sisävalaistuksen

kokonaiskulutuksesta vuonna 2006, mikä tarkoittaisi noin 1,9 TWh kulutusta.

Kotitalouksissa valopisteiden määrä on kasvanut ja tulee kasvamaan edelleen. Ilman

toimenpiteitä valaistukseen kuluvan sähkön määrän uskotaan kasvavan entisestään.

(TEM 08b, TEM 06, Korhonen 02)

3.1.1 Korvaavat valonlähteet

3.1.1.1 Pienloistelamput

Pienloistelamppu eli ”energiansäästölamppu” kuluttaa energiaa noin 80 % vähemmän

saman valovirran antavaan hehkulamppuun nähden. Pienloistelamppujen

valotehokkuus on hehkulamppuihin nähden nelin- tai viisinkertainen. 60 W

hehkulamppua vastaa valovirraltaan 11 W loistelamppu. Pienloistelampuilla

kuitenkin tapahtuu reiluakin valovirran alenemaa ikääntymisen myötä, mikä

kannattaa huomioida pienloistelampun valinnassa. Energiansäästön lisäksi

pienloistelamput ovat pitkäikäisempiä kuin hehkulamput. Pienloistelamput säästävät

sähköä varsinkin sellaisissa tiloissa, joissa valaistusta pidetään kauan päällä. Jatkuva

sytyttäminen ja sammuttaminen lyhentävät pienloistelampun elinikää. Korvatessa

hehkulamppua pienloistelampulla on otettava huomioon, etteivät kaikki
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pienloistelamput sovellu himmennyskäyttöön eivätkä kylmiin tai kuumiin tiloihin.

(STEK)

Taulukossa 3.4 on esitetty vertailu hehkulampun ja pienloistelampun kustannuksista.

Hehkulampun ja pienloistelampun kustannusvertailussa on käytetty 1500 tunnin

vuotuista käyttöä, joka vastaa noin 4 tunnin päivittäistä käyttöä. Sähkön hintana on

käytetty 12,44 snt/kWh. Laskentajakson pituus on 10 vuotta. Hehkulampun

hankintahintana on käytetty 49 senttiä ja elinikänä 1 000 tuntia. Pienloistelampun

hankintahintana on käytetty 11,90 euroa ja elinikänä 15 000 tuntia. Laskennassa ei

ole otettu huomioon hehkulampun antamaa lämmitysvaikutusta.

Taulukko 3.4. Hehkulampun ja pienloistelampun kustannukset.

Hehkulamppu Pienloistelamppu

Lampun elinikä [h] 1 000 15 000

Teho [W] 60 14

Hinta [€] 0,49 11,90

Kustannukset vuodessa [€/a] 11,93 3,80

Hehkulampun korvaaminen pienloistelampuilla tuo siis yli 8 euron säästön vuodessa

näillä laskentatiedoilla. Koska lämmitysvaikutusta ei ole otettu tässä laskennassa

huomioon, tämän suuruinen säästö tulee paikoista, joissa valaistuksen

lämpövaikutusta ei hyödynnetä.

Valaistuslämmön hyödyntämisestä on tehty tietokonesimuloinnin avulla tutkimus.

Tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että useimmissa pientaloissa saadaan valaistuksen

tuottamasta lämmöstä hyödynnettyä noin 55–65 %. Sähköä säästävissä pientaloissa

saadaan hyödynnettyä jopa 77 %. Pienkerrostalossa hyödyntämisaste oli 68 % (Lund

91).

Seuraavassa vertailussa otetaan huomioon 60 % valaistuslämmön hyödyntämisaste,

kun vaihdetaan 60 W hehkulamppu 14 W pienloistelamppuun:
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- Lampputehojen erotus: 60 W – 14 W = 46 W

- Lämmitystarpeen kasvu: 0,6 x 46 W = 27,6 W

- Todellinen säästö: 46 W – 27,6 W = 18,4 W

Taulukossa 3.5 on esitetty vuotuinen rahallinen säästö vaihdettaessa hehkulamppu

pienloistelamppuun, kun valaistuksen lämmitysvaikutukset otetaan huomioon.

Laskennassa on käytetty 1500 tunnin vuotuista käyttöä. Sähkön hintana on käytetty

12,44 snt/kWh ja laskentajakson pituutena 10 vuotta. Hehkulampun hankintahintana

on käytetty 49 senttiä ja elinikänä 1 000 tuntia. Pienloistelampun hankintahintana on

käytetty 11,90 euroa ja elinikänä 15 000 tuntia.

Taulukko 3.5. Säästöt vaihdettaessa 14 W pienloistelamppu 60 W hehkulamppuun, kun otetaan

valaistuksen lämmitysvaikutus huomioon.

Talotyyppi

Hyödyntämisaste

[%]

Tehonsäästö

[W]

Säästö vuodessa

[€/a]

Pientalo 55–65 16,1 - 20,7 2,30–3,16

Pientalo 77 10,6 1,27

Pienkerrostalo 68 14,7 2,05

Lämmön vaikutuksen huomiointi tiputtaa reilusti pienloistelampun tuomaa rahallista

vuotuista säästöä hehkulamppuun verrattuna, mutta on kuitenkin säästöä tuova

ratkaisu lämmitetyissä tiloissakin. Toisaalta kesällä valaistuksen tuottama

lämpökuorma aiheuttaa lisäviilennystarpeen, mutta valaistuksen lämpökuorma on

huomattavasti pienempi kesällä kuin muina vuoden aikoina valaistuksen

vähäisemmän käytön takia. Muita lämpökuormia tuottavia kohteita ovat mm.

pakastimet, jääkaapit, televisiot ym. kodinkoneet ja kulutuselektroniikkalaitteet.

Motiva Oy:n nettisivuilla on laskettu kustannussäästö vaihdettaessa 60 W

hehkulamppu 15 W pienloistelamppuun, kun otetaan valaistuksen lämmitysvaikutus

huomioon. Laskennassa on käytetty seuraavia lähtötietoja: lampun polttoaika 3 h/vrk,

hehkulampun hankintahinta 0,8 €, pienloistelampun hankintahinta 10 €,
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laskentajakson pituus 9 a, hukkalämmön hyödyntämisaste 70 %, hehkulamppujen

elinikä 1 000 h ja pienloistelampun elinikä 10 000 h. Lämmitysenergian hintoina on

käytetty suoralle sähkölämmitykselle 9,1 snt/kWh, kaukolämmitetylle pientalolle

11,29 snt/kWh ja kaukolämmitetylle kerrostalolle 3,16 snt/kWh. Kaukolämmön

hintana on ollut pientalolle 5,19 snt/kWh ja kerrostalolle 4,54 snt/kWh. Näillä

lähtötiedoilla on saatu seuraavat vuotuiset kustannussäästöt: suora

sähkölämmityspientalo noin 1,2 €/vuosi, kaukolämmitteinen pientalo noin 3,4 €/vuosi

ja kaukolämmitteinen kiinteistö 4,8 €/vuosi. Tuloksista voidaan päätellä, että

pienimmän säästön sai suoraa sähkölämmitystä käyttävä asunto. Kaukolämmitteisissä

asunnoissa pienloistelampuilla saadaan suurin säästö aikaiseksi, koska hehkulampulla

lämmittäminen on kallista. On olemassa energiatehokkaampia tapoja lämmön

tuottamiseen kuin hehkulamput. Esimerkiksi ilmalämpöpumpuilla voidaan tuottaa

lämpöä energiatehokkaasti. Toisaalta ilmalämpöpumppu tuo mukanaan merkittävän

investointikustannuksen.

3.1.1.2 Halogeenilamput

Halogeenilamppujen tekniikka, ulkonäkö ja ominaisuudet ovat samankaltaiset kuin

hehkulampun, mutta halogeenitekniikka tuo mukanaan jopa 30 % energiansäästön.

Lisäksi halogeenilamppujen elinikä on hehkulamppuihin nähden kaksinkertainen.

Halogeenilamppuja voidaan käyttää mm. himmennyskäytöissä ja saunoissa olleiden

hehkulamppujen korvaamisessa. Energiatehottomimpien halogeenilamppujen

maahantuontia aletaan kieltää syyskuussa 2016. Taulukossa 3.6 on esitetty erilaisten

valonlähteiden energiatehokkuusluokittelua ja vertailua energiansäästössä

hehkulamppuun verrattuna. (Valo 09)
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Taulukko 3.6. Eri valonlähteiden ominaisuuksia. (Kallasjoki 09)

Valonlähde Energiansäästö [%] Energiatehokkuusluokka

Hehkulamppu - E, F, G

Perinteinen halogeenilamppu 0-15 D, E, F

IR-halogeenilamppu 45 B (alapää)

Pienloistelamppu (Hehkulampun muotoinen) 65 B (yläpää)

Pienloistelamppu (paljaat putket) 80 A

Perinteisestä halogeenilamppua energiatehokkaampi on infrapunapinnoitetulla lasilla

varustettu halogeenilamppu. Lampun energiatehokkuus perustuu siihen, että

infrapunapinnoitettu lasi päästää näkyvän valon läpi, mutta heijastaa lämpösäteet

takaisin hehkulankaan.  (Rehtijärvi 04)

3.1.1.3 LED-lamput

Pienloistelamppujen ja halogeenilamppujen lisäksi hehkulamppuja ovat korvaamassa

LED-lamput, jotka ovat nopeasti kehittymässä ja niiden valotehokkuus on koko ajan

paranemassa. LED-lamppujen valikoima on tällä hetkellä hyvin rajallinen, mutta

tuotevalikoima kasvaa nopeasti. LED-lamppujen uskotaan voittavan tulevaisuudessa

pienloistelamput valotehokkuudeltaan ja kuluttajahintojen laskiessa ovat ne varteen

otettavia vaihtoehtoja korvaamaan hehkulamput sekä pienloistelamput. (Valo 09)

3.1.2 Energiansäästöpotentiaali

Kotitalouksien sähkönkäyttö 2006 -tutkimuksessa on laskettu säästöpotentiaali

vertaamalla BAU- ja BAT-skenaarioita. BAU-skenaariossa (Business as usual)

oletetaan kehityksen jatkuvan ennallaan ja valaistuksen sähkönkulutuksesta valtaosa

tulee hehkulampuista. Sisävalaistuksen laskuissa on oletettu, että hehkulamppuja

korvataan vähitellen pienloistelampuilla. BAT-skenaariossa kaikki hehkulamput

vaihdetaan pienloistelamppuihin ja vuodesta 2015 lähtien LED-valot korvaavat

halogeenilamput. Ulkovalaistuksen säästöpotentiaalin laskemisessa on oletettu, että

hehkulampuilla (38 kWh/a) toteutetaan 95 % ulkovalaistuksesta ja 5 % toteutetaan

pienloistelampuilla (8 kWh/a). BAU-skenaariossa oletetaan, ettei tapahdu muutoksia
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vaan kotitalouskohtainen ulkovalaistuksen keskimääräinen kulutus on 37 kWh/a.

BAT-skenaariossa oletetaan, että pienloistelamput korvaavat hehkulamput.

Taulukossa 3.7 on esitetty säästöpotentiaaliarvion tulokset. (TEM 08b)

Taulukko 3.7. Valaistuksen säästöpotentiaalit kotitalouksissa. (TEM 08b)

BAU BAT BAU BAT Säästöpotentiaali

2006 2015 2015 2020 2020 2015 2020

GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh

Sisävalaistus 2 427 2 233 843 2 002 845 1389 1 157

Ulkovalaistus 89 95 21 99 22 75 77

Vuonna 2006 kotitalouksien määrä oli 2 455 429 ja on arvioitu, että vuonna 2015

kotitalouksia olisi 2 587 000 ja vuonna 2020 kotitalouksia olisi 2 641 000. Vuonna

2015 olisi keskimääräinen vuotuinen sähkönkulutuksen säästö kotitaloutta kohti noin

570 kWh ja vuonna 2020 sähkönkulutuksen säästö olisi noin 450 kWh kotitaloutta

kohden. (TEM 08b)

Suomessa kotitaloussähkön kokonaishinta oli vuoden 2009 alussa 12,44 snt/kWh.

Vuoden 2000 alussa kotitaloussähkön hinta Suomessa oli 8,80 snt/kWh ja vuoden

2006 alussa 10,03 snt/kWh. Kotitaloussähkön hinta on siis keskimäärin noussut noin

3,9 % vuodessa. Alkuvuodesta 2006 alkuvuoteen 2009 kotitaloussähkön hinta on

noussut noin 7,4 % vuosivauhtia. Esimerkiksi 3,9 % vuosittaisella sähkön hinnan

nousulla vuodesta vuonna 2015 kotitaloussähkön hinta olisi 15,65 snt/kWh, jolloin

vuonna 2015 vuosittainen rahallinen säästö kotitaloutta kohti olisi keskimäärin 89

euroa vuoteen 2006 verrattuna. 3,9 % vuosittaisella sähkön hinnan nousulla vuonna

2020 kotitaloussähkön hinta olisi 18,95 snt/kWh, jolloin kotitalouskohtainen

rahallinen säästö olisi keskimäärin noin 85 euroa vuoteen 2006 verrattuna.

Energiansäästölaskennoissa ei ole otettu huomioon mahdollista sähkönhinnan nousua,

hehkulamppujen tuottamaa lämpöä eikä kotitalouksien kustannuksia hehkulamppujen

vaihdosta pienloistelamppuihin. (Energia 09, Energia 03)
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Ecodesign-direktiivin vaikutuksia on tutkittu Työ- ja elinkeinoministeriön tekemässä

erillisselvityksessä. Erillisselvityksessä on tutkittu kotitalouden valaistuksen säästöjä

vuonna 2020 ottaen huomioon valaistuksen lämmitysvaikutuksen. Taulukossa 3.8 on

esitetty Ecodesign-direktiivin vaikutusarvio viiden merkittävän laiteryhmän osalta.

(TEM 09)

Taulukko 3.8. Ecodesign-direktiivin säästöarvio vuonna 2020. (TEM 09)

Laiteryhmä

Sähkönsäästö

[GWh]

Valaistus kotitalouksissa 910

Tietokoneet kotitalouksissa 40

Televisiot 180

Kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteet 110

Kiertovesipumput 240

Kotitalouden valaistuksen säästöarvio vuodelle 2020 on 910 GWh, kun valaistuksen

lämmitysvaikutus otetaan huomioon. Jos valaistuksen lämmitysvaikutusta ei oteta

huomioon, on sähkönsäästö 1140 GWh. Arvioidulla 2 641 000 kotitalouden määrällä

keskimääräinen rahallinen säästö kotitaloutta kohden olisi vuonna 2020 vuoteen 2006

verrattuna noin 65 euroa, jos oletetaan kotitaloussähkön hinnan nousevan 3.9 %

vuosivauhtia.

3.1.3 Esimerkkikotitaloudet

Koitalouksissa valaistus on pääosin toteutettu hehkulampuilla. Vuonna 2000

keskimääräinen valonlähteiden lukumäärä asuntoa kohti oli 23,5 kappaletta. Näistä

hehkulamppuja oli 19 kappaletta, halogeenilamppuja 0,5 kappaletta ja

vakioloistelamppuja (suoria kantaloistelamppuja) 3 kappaletta ja

yksikantaloistelamppuja 1 kappale. Tavallisimmat hehkulamput olivat 25 W, 40 W ja

60W. Vuonna 2000 hehkulamppujen arvioitu keskimääräinen teho oli noin 58 W ja

arvioitu vuotuinen polttoaika 511 h/a. Taulukossa 3.9 on esitetty valaistuksen
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sähkönkulutus ja valonlähteiden osuudet kotitalouksissa vuonna 2000. Kotitalouksien

määrä vuonna 2000 oli 2 384 000. (Korhonen 2002)

Taulukko 3.9. Kotitalouksien valaistuksen sähkönkulutus vuonna 2000. (Korhonen 2002)

Lampputyyppi Laitekanta

Keskimää-

räinen teho Polttoaika

Kokonais-

kulutus

Kpl/asunto W h/a GWh/a

Hehkulamput 19 58 511 1342 (83 %)

Halogeenilamput 0,5 21 730 18 (1,1 %)

Vakioloistelamput 3 25+11=36 913 235 (14,5 %)

Yksikantaloistelamput 1 10 913 22 (1,4 %)

Yhteensä 23,5 1617

Vakioloistelamppujen keskimääräinen teho oli vuonna 2000 25 W ja

virranrajoittimen häviöteho oli 11 W eli keskimääräiseksi kokonaistehoksi tulee 35

W. Kokonaismäärät kotitalouksien laitekannassa olivat vuonna 2000 seuraavanlaiset:

hehkulamput 45 296 000 kpl, halogeenilamput 1 192 000 kpl, vakioloistelamput

7 152 000 kpl ja yksikantaloistelamput 2 384 000 kpl. (Korhonen 02)

3.1.3.1 Rivitaloasunto

Rivitaloasuntoja oli 340 979 vuonna 2006 ja ne kuluttivat sisävalaistukseen 219

GWh. Rivitaloasuntoa kohti sisävalaistuksen vuoden sähkönkulutus oli noin 640

kWh. Kuvassa 3.2 on esitetty kaksikerroksisen rivitalon pohjapiirros ja asunnon

valaisintyypit. Asunnon valaistus on toteutettu hehku- ja halogeenilampuilla sekä

loisteputkilla. (TEM 08b)
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Kuva 3.2. Kaksikerroksisen asunnon pohjapiirros ja valaisinratkaisut. (Phillips)

Asunnossa käytettävien ja korvaavien valonlähteiden valovirrat ovat seuraavat: 20 W

halogeenilamppu 400 lm, 8 W pienloistelamppu 400 lm, 60 W hehkulamppu 710 lm,

14 W pienloistelamppu 800 lm, 25 W hehkulamppu 215 lm, 5 W

energiansäästölamppu 230 lm. Taulukossa 3.10 on esitetty asunnon valaisintilanne

alkuvaiheessa ja valaisimien kuluttama teho.

Taulukko 3.10. Asunnon valaistusratkaisu ennen muutosta. (Phillips)

Tila Loisteputki Halogeeni Hehkulamppu
Eteinen, aula 6 x 20 W 3 x 60 W

Käytävät, portaat 7 x 20 W 4 x 60 W

Keittiö 1 x 18 W, 3 x 36 W 7 x 20 W

Olohuone 5 x 60 W

Makuuhuoneet 12 x 20 W 4 x 60 W

WC:t 7 x 20 W 2 x 2 x 25 W

Khh ja ph 2 x 11 W

Yhteensä 148 W 780 W 1 060 W

Asunnon hehkulamppujen kokonaiskulutus on 1 060 W. Jos käytetään taulukosta 3.9

olevaa arvioitua hehkulamppujen polttoaikaa 511 h/a, saadaan hehkulamppujen

vuosikulutukseksi noin 542 kWh. Halogeenivalaisimien arvioitu vuotuinen polttoaika

on 730 h/a, joten vuosikulutukseksi saadaan noin 569 kWh.  Loisteputkien arvioitu
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polttoaika on 913 h/a, joten vuosikulutukseksi saadaan noin 135 kWh.

Sisävalaistuksen kokonaiskulutukseksi saadaan noin 1 246 kWh.

Taulukossa 3.11 on esitetty tilanne, kun hehkulamput korvataan kierrekantaisilla

pienloistelampuilla ja halogeenivalaistus korvataan pienloistelamppuvalaisimilla.

Sähkönkulutuksen arvioinnissa on käytetty korvattavien valonlähteiden polttoaikoja.

Taulukko 3.11. Asunnon valaistusratkaisu muutosten jälkeen. (Phillips)

Tila
Loisteputki Pienloistelamppu Pienloistelamppu

(kierrekanta)
Eteinen, aula 6 x 8 W 3 x 14 W

Käytävät, portaat 7 x 8 W 4 x 14 W

Keittiö 1 x 18 W, 3 x 36 W 7 x 8 W

Olohuone 5 x 14 W

Makuuhuoneet 12 x 8 W 4 x 14 W

WC:t 7 x 8 W 2 x 2 x 5 W

Khh ja ph 2 x 11 W

Yhteensä 148 312 W 244 W

Sähkönkulutus 135 kWh 228 kWh 125 kWh

Asunnon hehkulamppujen vaihto pienloistelamppuihin tuo yli 800 W säästön. 511 h/a

keskimääräisellä käytöllä tämä merkitsee 417 kWh pienempää sähkönkulutusta.

Halogeenilamppujen korvaamisella sähkönkulutus pienenee noin 552 kWh.

Valaistukseen kuluva sähkönkulutus pienenee 969 kWh verran, joka tarkoittaa 12,44

snt/kWh hinnalla 120 euron vuotuista säästöä. Korvaamalla hehkulamput

pienloistelampuilla säästää noin 52 euroa. Jos 1 000 h kestävä 60 W hehkulamppu

maksaa 0,49 € ja yhtä pitkään kestävä 25 W hehkulamppu maksaa 0,47 €, tulee 511 h

käyttöajalle hankintahinnoista noin 0,25 € (60W) ja 0,24 € (25 W) vaikutus. Kun taas

15 000 h kestäville 14 W (hankintahinta 11,90 €) ja 5 W (hankintahinta 7,80 €)

loistelampuille 511 h käyttöajalle tulisi hankintahinnoista 0,40 € (14 W) ja 0,27 € (5

W) vaikutus. Korvattavia 60 W hehkulamppuja on 16 kpl ja 25 W hehkulamppuja 4

kpl, joten loistelamppujen hankintakustannukset vuodessa ovat 2,52 € suuremmat
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kuin hehkulamppujen hankintakustannukset. Laskennassa ei ole otettu huomioon

hehkulamppujen lämmitysvaikutusta.

Jos oletetaan, että hehkulamppujen lämpökuormasta saadaan hyödynnettyä 60 %

asunnon lämmityksessä, jonka jälkeen 60 W hehkulampun vaihdosta 14 W

pienloistelamppuun jää noin 18 W tehonsäästö ja 25 W hehkulampun vaihdosta 5 W

pienloistelamppuun jää tehonsäästöksi 8 W. Tällöin saadaan tehosäästöksi

pienloistelampun hyväksi 256 W. 511 h/a keskimääräisellä käytöllä tämä tarkoittaisi

noin 16 euron säästöä vuodessa ilman hankintahintojen huomioon ottamista. Jos

otetaan aiemmin lasketut hankintahintojen vaikutukset huomioon, vuosittainen säästö

olisi noin 13,5 euroa.

3.1.3.2 Kerrostaloasunto

Kerrostaloasuntoja oli 1 065 423 vuonna 2006 ja ne kuluttivat sisävalaistukseen 469

GWh. Kerrostaloasuntoa kohti sisävalaistuksen vuoden sähkönkulutus oli noin 440

kWh. Kuvassa 3.3 on esitetty kaukolämmitteisen kerrostaloasunnon pohjapiirros.

Asunto on vuokra-asunto ja kaukolämpö sisältyvät vuokraan. Asunnon valaistuksen

toteutus hehkulamppujen ja hehkulamput korvaavien pienloistelamppujen osalta on

esitetty taulukossa 3.12. (TEM 08b)

Kuva 3.3. Kerrostaloasunnon pohjapiirros. (KKK Oy)
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Taulukko 3.12. Asunnon hehkulamput huoneittain ja korvaavat pienloistelamput.

Tila Hehkulamput Pienloistelamput

Eteinen 2 x 60 W 2 x 14 W

Keittiö 2 x 60 W 2 x 14 W

Olohuone 2 x 60 W 2 x 14 W

Makuuhuoneet 4 x 60 W 4 x 14 W

Kylpyhuone 2 x 60 W 2 x 14 W

Vaatehuone 1 x 60 W 1 x 14 W

Yhteensä 780 W 182 W

Hehkulamppujen korvaaminen pienloistelampuilla tuo noin 600 W tehonsäästön.

Hehkulamppujen vaihto tuo 12,44 snt/kWh hinnalla ja 511 h/a keskimääräisellä

käytöllä 38 euron vuosittaisen säästön sähkölaskussa. Kun otetaan huomioon

aiemmin lasketut hankintahintojen vaikutukset vuodessa (60 W hehkulamppu 0,25

€/a ja 14 W loistelamppu 0,40 €/a), saadaan säästöksi 36 €/a. Lämmitysvaikutusta ei

huomioida, koska kaukolämpö kuuluu vuokraan.

3.1.4 Energiatehokas valaistus

Valaistuksen säästöpotentiaalia voidaan lisätä energiatehokkaamman valonlähteen

lisäksi tarpeenmukaisella käytöllä ja ympäristön huomioimisella. Valaistuksella

tarkoitetaan valonlähteen lisäksi valaisinta, ohjauksia, luonnonvalon hyödyntämistä ja

huonetilan ominaisuuksia. Kuvassa 3.4 on esitetty valaistuksen energiantehokkuuteen

vaikuttavia asioita.
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Kuva 3.4. Energiatehokas valaistus. (Kallasjoki 09)

Luonnonvalon hyödyntämisessä valonlähteen valovirtaa säädellään päivänvalon

mukaan valaistusvoimakkuutta mittaavan anturin avulla. Päivänvaloa hyödyntävissä

ohjausratkaisuissa on yleensä integroituna läsnäolotunnistin. Läsnäoloantureilla

varmistetaan tarpeenmukainen käyttö valaistukselle ja käyttämällä lisäksi päivänvaloa

tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan saavutetaan valaistuksessa alemman

energiakustannukset (kuva 3.5). (Tapper 06)

Kuva 3.5. Läsnäolotunnistimen ja päivänvalon hyödyntämisen tuoma energiansäästö. (Kallasjoki 09)

Erilaiset ohjausjärjestelmät mahdollistavat valaistuksen toteuttamisen erilaisiin

tilanteisiin. Ohjausjärjestelmien toteuttamisen vaihtoehtoina ovat himmentimet, liike-

ja läsnäolotunnistimet, hämäräkytkimet, kauko-ohjausjärjestelmät sekä ennalta

ohjelmoidut älykkäät järjestelmät. Valitsemalla toisiinsa sopivat valaisimet, liitäntä-,
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ohjaus- ja säätöjärjestelmät voidaan valaistusta parantaa ja säästää energiaa. Energian

säästämisen saavuttamiseksi valaisuratkaisu edellyttää myös oikeanlaista käyttöä.

(STEK)

3.2 Vaikutukset sähkömarkkinoihin

3.2.1 Vaikutukset tuotantoon

Vuonna 2007 sähkön kokonaiskulutus oli Suomessa 90,3 TWh ja vuonna 2008 3,4

TWh vähemmän eli 86,9 TWh. Sähkönkulutuksen vähennys on aiheutunut

teollisuuden sähköntarpeen pienenemisestä talouden taantuman takia. Myös vuonna

2005 sähkönkulutus pieneni edelliseen vuoteen verrattuna. Tällöin syynä olivat

metsäteollisuuden työtaistelut, jotka tiputtivat sähkönkulutusta voimakkaasti

varsinkin kesä-heinäkuussa. Seuraavana vuonna kuitenkin sähkönkulutus kasvoi

reilusti 84,7 TWh:sta 90 TWh:iin eli sähkönkulutus lisääntyi yli 5 TWh. Kun

nykyinen taantuma väistyy ja teollisuuden tuotanto palaa normaaliksi, teollisuuden

sähköntarve lisääntyy ja sähkönkulutus tulee kasvamaan reilusti. Kuvassa 3.6 on

esitetty sähkön hankinta energialähteittäin vuosina 2007 ja 2008. (Energia 09,

Energia 06)

Kuva 3.6. Sähkön hankinta energialähteittäin vuosina 2007 ja 2008. (Energia 09, Energia 08)

Sähkönkulutuksen väheneminen vuodesta 2007 vähensi kivihiilen osuutta reilusti.

Myös vuonna 2005 sähkönkulutuksen pieneneminen vähensi kivihiilen osuutta

sähkön hankinnassa. Tuolloin kivihiilellä hankitun sähkön määrä tippui yli 9 TWh,
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mutta nousi yli 9 TWh seuraavana vuonna sähkönkulutuksen kasvamisen myötä.

Kuvassa 3.7 on esitetty vuoden 2007 sähkön hankinnan energialähteiden muutokset

vuoteen 2008 verrattuna. (Energia 07, Energia 06)

Kuva 3.7. Energialähteiden muutokset sähkön hankinnassa vuodesta 2007 vuoteen 2008. (Energia 09)

Sähkönkulutuksen väheneminen ja vesivoiman käytön lisäys vähensivät kivihiilen

käyttöä sähkön hankinnassa yli 5 TWh. Kivihiilen käyttö kuitenkin lisääntyy, kun

teollisuuden tuotanto palaa normaaliksi ja sähkönkulutus alkaa kasvaa.

Sähkönkulutus vuosina 1990–2007 sekä kulutuksen kehitys perusuralla on esitetty

kuvassa 5.2.

Pienloistelamppujen tuomalla energiansäästöllä on pieni vähentävä vaikutus

sähköntuotantoon. 900 GWh säästöarvio vuoteen 2020 mennessä on esimerkiksi

vuoden 2007 sähkön kokonaiskulutuksen määrästä prosentin luokkaa.

Pienloistelamppujen energiansäästö auttaa hillitsemään sähkönkulutuksen kasvua

muiden ilmasto- ja energiapolitiikan toimenpiteiden kanssa. Energiansäästöllä on

myös pieni vähentävä vaikutus kivihiilellä tuotetun sähkön määrään ja tuo pientä

helpotusta kulutushuippuihin. Lisäksi pienloistelamppujen tuoma energiansäästö

parantaa hieman sähkön omavaraisuutta ja huoltovarmuutta Suomessa sekä vähentää

sähkön tuontia Suomeen.



33

3.2.2 Vaikutukset sähkön hintaan

Pienloistelamppujen energiansäästöllä ei ole vaikutusta sähkön hintaan. Se on

kuitenkin tärkeänä osana ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteiden saavuttamisessa.

Näiden tavoitteiden saavuttaminen vaikuttaa sähkön hintaan. Ilmasto- ja

energiapolitiikan kasvihuonekaasujen ja energian kulutuksen vähennystavoitteiden

saavuttamisessa on siirryttävä päästöttömiin ja vähäpäästöisiin tuotantomuotoihin.

Suomessa kasvihuonepäästöjen vähentämistavoite on haastava, koska Suomen

energiajärjestelmä on tehokas ja vähäpäästöinen. Tämän vuoksi edullisia

kasvihuonepäästöjen vähentämiskeinoja on vähän. Kasvihuonekaasujen

vähentämistavoitteet aiheuttavat lisäkustannuksia, jotka siirretään tuotteiden hintojen

kautta kuluttajien maksettaviksi. Ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteiden

saavuttamiseksi on myös yhtenä keinona energiaverotuksen nostaminen, mikä nostaa

sähkön hintaa. (Energia 05)

3.2.3 Verkkovaikutukset

Pienloistelamput aiheuttavat sähköverkkoon häiriöitä. Ne kuluttavat merkittävästi

loistehoa, joka on sähköverkkoa kuormittava tekijä. Loistehon tuottaminen

voimalaitoksilla ja loistehon siirto aiheuttavat häviöitä sähköverkossa ja pienentävät

siirto- ja tuotantokapasiteettia pätötehon osalta. Taulukossa 3.13 on esitetty

näennäisteho, pätöteho ja loisteho eräiden pienloistelamppujen osalta ja niiden

tehokertoimet.

Taulukko 3.13. Eräiden pienloistelamppujen tehot ja tehokertoimet. (Kontturi 08)

Malli ja teho Näennäisteho

[VA]

Pätöteho [W] Loisteho [VAr] Tehokerroin

Airam 7 W 10,07 6,4 7,77 0,645

Narva 7 W 11,67 6,9 9,41 0,604

Osram 7 W 11,22 6,9 8,85 0,623

Airam 11 W 15,57 10,3 11,68 0,664

GE 11 W 17,86 11,0 14,07 0,627

Airam 15 W 21,90 14,5 16,41 0,657
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Taulukosta nähdään, että esimerkiksi 7 W pienloistelamput kuluttavat pätötehoa lähes

7 W ja loistehon kulutus on noin 8–9 VAr, joten pätötehon suhde näennäistehoon on

noin 0,6. 11 W pienloistelampuilla loistehon kulutus on noin 12–14 VAr ja

tehokerroin samaa luokkaa kuin 7 W pienloistelampuilla. Pienloistelampuilla

tehokerroin on alhainen suuren loistehon kulutuksen takia.

Loistehon kulutuksen lisäksi pienloistelamput aiheuttavat sähköverkkoon harmonisia

yliaaltoja. Harmoniset yliaallot ovat verkon perustaajuuden monikertoja. Yleisimmin

esiintyvät monikerrat verkon 50 Hz perustaajuudella ovat 150 Hz:n kolmas yliaalto ja

250 Hz:n viides yliaalto. Yliaallot ovat jännitteeseen tai virtaan summautuneita

signaaleja ja aiheuttavat sinimuotoisen jännite- tai virtasignaalin vääristymistä.

Kuvassa 3.8 on esitetty harmonisen yliaallon vaikutuksesta jännitteen käyrämuotoon.

(ABB)

Kuva 3.8. Harmonisen yliaallon aiheuttama säröytynyt jännite. (ABB)

Harmoniset yliaallot aiheuttavat häviöitä verkossa, muuntajien ylikuormittumista,

laitteiden kuormitettavuuden alenemista, mittareiden virhenäyttämiä, suojareleiden

virhetoimintoja ja nollajohtimen ylikuormittumista. Muita harmonisten yliaaltojen

aiheuttajia kotitalouksissa ovat mm. tietokone, tv, radio ja mikro.

Pienloistelamppujen aiheuttamia verkkovaikutuksia voidaan pienentää kompensointi-

ja suodatuslaitteilla. (ABB)

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa tehdyssä opinnäytetyössä

”Energiansäästölamppujen verkkovaikutukset” on arvioitu pienloistelamppujen

verkkovaikutuksia. Opinnäytetyössä on tarkasteltu tilannetta, jossa yhdessä

muuntopiirissä vaihdetaan kaikki hehkulamput pienloistelamppuihin. Opinnäytetyön
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tuloksiksi on saatu, että pienloistelamput kuluttavat merkittävästi loistehoa ja

aiheuttavat merkittäviä yliaaltoja. Pienloistelamppujen vaikutukset voivat

tulevaisuudessa kasvattaa loistehon kulutusta ja kasvattaa merkittävästi yliaaltojen

määrää verkossa. Mittaustulokset eivät kuitenkaan missään vaiheessa nousseet

verkkohäiriöiden sallittujen arvojen yli. (Kontturi 08)

3.3 Ympäristövaikutukset

Suomessa kotitaloudet kuluttivat sähköä sisävalaistukseen vuonna 2006 noin 2,4

TWh kokonaissähkönkulutuksen ollessa noin 90 TWh. Valaistukseen kului vuonna

2000 noin 1,6 GWh/a, joka oli 18 % taloussähkön kokonaiskulutuksesta.

Vuosittainen kasvu on siis ollut keskimäärin 7 %. Valaistukseen kuluvan sähkön

uskotaan kasvavan entisestään valaisupisteiden määrän kasvaessa kotitalouksissa

ilman toimenpiteitä. Pienloistelamppujen tuoman energiansäästön hehkulamppuihin

nähden uskotaan tuovan säästöä sisävalaistukseen kuluvaan sähkönkäyttöön. Työ- ja

elinkeinoministeriön tekemässä erillisselvityksessä kotitalouksien valaistuksen

säästöarvio vuodelle 2020 on 910 GWh, kun valaistuksen lämmitysvaikutus on otettu

huomioon.  Ilman valaistuksen lämmitysvaikutuksen huomiointia säästöpotentiaali on

1 140 GWh. (TEM 09)

Vuonna 2007 komissio esitteli strategisessa energiakatsauksessaan vuodelle 2020

tavoitteita, jotka Eurooppa-neuvosto hyväksyi samana vuonna. Yksi näistä

tavoitteista oli vähentää kasvihuonekaasuja 20 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020

mennessä. Vuonna 1990 kasvihuonekaasupäästöt olivat 70,9 miljoonaa tonnia

hiilidioksidiekvivalenttia. Kasvihuonepäästötavoite vuonna 2020 on noin 57

miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Työ- ja elinkeinoministeriön

kotitalouksien valaistuksen säästöarviot toisivat 0,18–0,23 miljoonan tonnin

hiilidioksidipäästövähennyksen hiilidioksidipäästökertoimella 200 g/kWh. Kuvassa

3.9 on esitetty Suomen kasvihuonekaasupäästöjen määrä vuodesta 1990 vuoteen 2008

sekä Kioton pöytäkirjan tavoitetaso. (Stat 09, Motiva)
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Kuva 3.9. Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 1990–2008. (Stat 09)

Kuvassa on käytetty hiilidioksidiekvivalentteja vertailun helpottamiseksi. Esimerkiksi

dityppioksiditonni vastaa 310 hiilidioksiditonnia. Vuoden 2008 päästötieto on

ennakollinen. Vuoden 2005 pienempi kasvihuonekaasupäästöjen määrä lähivuosiin

verrattuna selittyy metsäteollisuuden pitkillä tuotantoseisokeilla ja vuoden 2008

pienempi kasvihuonekaasujen määrä selittyy teollisuuden tuotannon vähenemisellä

talouden taantuman takia.  Vuonna 2007 Suomen kasvihuonepäästöt olivat 78,3

miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Kuvassa 3.10 on esitetty energiasektorin

kasvihuonepäästöjen osuus Suomen kokonaiskasvihuonepäästöistä vuonna 2007.
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Kuva 3.10. Kasvihuonekaasujen jakautuminen energiasektorin osalta. (Stat 09)

Energiasektorin osuus kasvihuonekaasupäästöistä oli vuonna 2007 81 % eli noin 63

miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Energiasektorin päästöjen muutokset

vaikuttavat erittäin paljon Suomen kokonaiskasvihuonepäästöihin. Esimerkiksi

vesivoiman niukka saatavuus ajaa Suomen tuottamaan korvaavaa sähköä hiili- ja

turvelauhdevoimalla. Tällöin kasvihuonekaasupäästöt kasvavat. (Stat 09)

Koska valaistuksen energiansäästö ei toteudu hetkessä, vaan on pitkäkestoinen

projekti, tarkastellaan päästöjen määrää yhden keskimääräistä polttoaikaa enemmän

käytetyn pienloistelampun vaihdon osalta. Laskennassa on oletettu, että lamppujen

eliniät ovat yhtä pitkiä kuin valmistajien ilmoittamat lamppujen eliniät.

3.3.1 Hiilidioksidipäästöt

Erään pienloistelampun (teho 15 W ja elinikä 15 000 h) valmistukseen kuluu energiaa

noin 3,4 kWh ja yhden hehkulampun (teho 75 W ja elinikä 1 000 h) valmistukseen

kuluu energiaa noin 0,9 kWh. Ero on siis lähes nelinkertainen, mutta kun otetaan

lamppujen eliniät huomioon, saadaan 15 hehkulampun valmistukseen kuluneen

energian määräksi noin 13,5 kWh. Taulukossa 3.14 on esitetty hehkulamppujen ja

pienloistelamppujen vertailua valmistus- ja käyttövaiheiden energiankulutuksen

osalta. Taulukossa on oletettu, että 60 W hehkulampun valmistukseen kuluu saman



38

verran energiaa kuin 75 W hehkulampun valmistukseen ja eliniältään 8 000 h

pienloistelamppu (15 W) valmistusvaiheessa kuluu energiaa saman verran kuin

15 000 h kestoisen pienloistelampun (15 W) valmistukseen. (SLO 07)

Taulukko 3.14. Valmistus- ja käyttövaiheen energiankulutusvertailua pienloiste- ja hehkulampuilla.

Lampputyyppi Teho [W] Elinikä [h]

Valmistusvaiheen

kulutus [kWh]

Käytönaikainen

kulutus [kWh]

Pienloistelamppu 15 15 000 3,4 225

Pienloistelamppu 15 8 000 3,4 120

Hehkulamppu 75 1 000 0,9 75

Hehkulamppu 60 1 000 0,9 60

8 hehkulamppua 8 x 75 8 x 1 000 7,2 600

8 hehkulamppua 8 x 60 8 x 1 000 7,2 480

15 hehkulamppua 15 x 75 15 x 1 000 13,5 1 125

15 hehkulamppua 15 x 60 15 x 1 000 13,5 900

Taulukosta nähdään, että energiankulutus valmistusvaiheessa on pienloistelampuilla

noin 1,5 % ja 2,8 % ja hehkulampuilla n. 1,2–1,5 % valmistusvaiheen ja

käytönaikaisen kulutuksen kokonaisenergiamäärästä. Kuvassa 3.11 on esitetty

vertailu 15 W pienloistelampun ja 60 W hehkulampun käyttö- ja valmistusvaiheen

energiankulutuksesta. Sinisellä on kuvattu käyttövaiheen energiankulutus ja

punaisella valmistusvaiheen energiankulutus.
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Kuva 3.11. Pienloistelampun ja hehkulampun käyttö- ja valmistusvaiheen energiankulutus.

Kuvasta voidaan huomata, että varsinkin 15 000 h kestoisen pienloistelampun käyttö-

ja valmistusvaiheen energiankulutus on huomattavasti pienempi kuin 15 000 h

elinikää vastaavilla viidellätoista 60 W hehkulampulla. Varsinkin käyttövaiheen

aikana energiankulutus on huomattavasti suurempaa hehkulampuilla verrattuna

pienloistelamppuihin.

Jos jokaisessa kotitaloudessa (2 455 429 kpl vuonna 2006) korvattaisiin yksi 60 W

hehkulamppu 15 W pienloistelampulla (elinikä 15 000 h), säästyisi pienloistelampun

eliniän kestävässä käytönaikaisessa energiankulutuksessa 1,66 TWh. Kun käytetään

Motiva Oy:n sivuilla annettua sähköntuotannon keskimääräistä hiilidioksidin

päästökerrointa 200 g/kWh, pienenevät hiilidioksidipäästöt noin 330 000 tonnia. 10

vuoden tarkastelujaksolla (lampun polttoaika 1 500 h/a eli n. 4 h/vrk)

hiilidioksidipäästöjen vähennys on noin 33 000 t/a. Toisaalta voidaan olettaa, että

pienloistelampun energiansäästövaikutus vähentää korkeampien päästökertoimien
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omaavien fossiilisten polttoaineiden (hiili, maakaasu, öljy) käyttöä, jolloin

hiilidioksidipäästöt pienenevät vielä enemmän. (Motiva)

Jos oletetaan, että 60 % valaistuslämmöstä saadaan hyödynnettyä, tulee 60 W

hehkulampun vaihdosta 15 W pienloistelamppuun 18 W tehonsäästö. Tällä

tehonsäästöllä 15 000 h pienloistelampun eliniän aikana käytönaikaisen

energiankulutuksen hyödyksi tulee 270 kWh. Tällöin kotitalouksien korvatessa

hehkulampun pienloistelampulla säästyy energiaa noin 660 GWh, joka vastaa noin

130 000 tonnia pienempiä hiilidioksidipäästöjä. 10 vuoden tarkastelujakson ajalla

päästöjä vähentyisi 13 000 t vuodessa. Toisaalta asuntojen lämmityksen tarpeen

huippu kylminä aikoina ajoittuu ajankohtiin, jolloin sähköverkossa on

kulutushuippuja. Tällöin hehkulampun lämmitysvaikutuksen korvaaminen

energiatehokkaammalla lämmityskeinolla tuottaa pienemmät hiilidioksidipäästöt,

koska tällöin perinteisten fossiilisten polttoaineiden käyttö sähköntuotannossa on

suurimmillaan ja ne aiheuttavat suuria hiilidioksidipäästöjä. Huipputehoalueella

päästökerroin on n. 870 g/kWh. (Heljo 05)

3.3.2 Elohopeapäästöt

Hehkulamppujen ja pienloistelamppujen käyttöaikana syntyy myös elohopeapäästöjä.

Tämä johtuu siitä, että sähkön tuottaminen kivihiilellä aiheuttaa elohopeapäästöjä.

Vuonna 2007 Suomessa syntyi elohopeapäästöjä 0,8 Mg, josta energiasektorin osuus

oli 0,4 Mg ja teollisuusprosessien osuus 0,4 Mg. Vuonna 2007 sähkön

kokonaiskulutus Suomessa oli 90,3 TWh ja kivihiilellä tuotetun sähkön osuus oli 14,8

%.  (Syke 09)

Kivihiilen energiantuotannossa elohopeapäästöille on annettu kertoimeksi 0,95 µg/MJ

eli 3,42 µg/kWh. Vuoden 2007 sähkönkokonaiskulutuksesta kivihiilellä tuotetun

sähkön osuus oli 14,8 %. Tällöin sähköntuotannon keskimääräinen

elohopeapäästökerroin olisi 0,51 µg/kWh. Tällöin yhden pienloistelampun (15 W,

15 000 h) käyttö- ja valmistusvaiheessa syntyisi elohopeapäästöjä kokonaan
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kivihiilellä tuotetulla sähköllä noin 0,78 mg ja keskimääräisellä sähköntuotannon

elohopeapäästökertoimella saataisiin elohopeapäästöiksi 0,12 mg. Vastaavasti

viidentoista 60 W hehkulampun käyttö- ja valmistusvaiheissa syntyvä

elohopeapäästön määrä on kivihiilellä tuotetulla sähköllä noin 3,12 mg.

Keskimääräisellä sähköntuotannon elohopeapäästökertoimella saataisiin

elohopeapäästöksi 0,46 mg. (Syke 04)

RoHS-direktiivi, joka asettaa vaatimukset tiettyjen vaarallisten aineiden käytön

sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, rajoittaa elohopean käyttöä pienloistelampuissa niin,

että elohopean määrä saa olla enintään 5 mg.  Asetuksen 244/2009

antamisajankohtana markkinoilla vähiten elohopeaa sisältänyt energiatehokas

pienloistelamppu sisälsi elohopeaa 1,23 mg. Asetusta laadittaessa on

elohopeapäästöjä arvioitu niin, että 80 % pienloistelampuista jää kierrättämättä. 3 mg

elohopeapitoisuudella ja 80 % kierrätysosuudella pienloistelampun (15 W, 15 000 h)

elinkaaren aikana syntyvä elohopeapäästö on noin 3,18 mg (kivihiili) tai 2,52 mg

(kivihiilen osuus sähköntuotannosta 14,8 %). 1,23 mg sisältävällä pienloistelampulla

vastaavat elohopeapäästöt olisi 1,76 mg ja 1,10 mg. Kuvassa 3.12 on esitetty

pienloistelampun (15 W, 15 000 h) ja viidentoista hehkulampun (60 W, 1 000 h)

elinkaaren aikaiset elohopeapäästöt. (244/2009)
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Kuva 3.12. Pienloistelampun ja viidentoista hehkulampun elinkaaren aikaiset elohopeapäästöt.

Kuvasta huomataan, että huonolla kierrätysprosentilla elohopeapäästöt ovat lähellä

toisiaan kivihiilellä tuotetulla sähköllä. Käyttö- ja valmistusvaiheen osalta

elohopeapäästöt ovat reilusti pienemmät pienloistelampulla. Kierrätysprosentin

täytyisi pienloistelampuilla parantua paljon, jotta elohopeapäästöjä saataisiin

pienennettyä reilusti. Pienloistelampun sisältämän elohopean takia se on

ongelmajätettä, kun taas hehkulamppu on sekajätettä. Koska aiemmin hehkulamppu

on päätynyt sekajätteen joukkoon, päätyy pienloistelamput erittäin usein sekajätteiden

joukkoon. Pienloistelamput kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuun

piiriin eli valmistajat ja maahantuojat ovat velvollisia huolehtimaan käytöstä

poistuneiden pienloistelamppujen keräämisestä ja kierrätyksestä.

Pienloistelampun elinkaaren aikana säästyy energiaa myös pakkaus- ja

jakeluvaiheessa. 15 hehkulampun pakkaamiseen ja kuljetukseen kuluu enemmän

energiaa kuin yhden pienloistelampun vastaaviin toimintoihin.
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4 SÄHKÖMOOTTORIASETUKSEN VAIKUTUKSIA

4.1 Sähkömoottorit Suomen teollisuudessa

Teollisuuden sähkönkulutus vuonna 2008 oli noin 44,3 TWh sähkön

kokonaiskulutuksen ollessa 86,9 TWh eli teollisuuden osuus sähkönkäytöstä oli 51

%. Vuonna 2007 teollisuuden sähkönkulutus oli noin 47,7 TWh (53 % Suomen

sähkönkäytöstä) ja vuonna 2005 43,7 TWh (52 %). Vuoteen 2007 verrattuna vuoden

2008 teollisuuden sähköntarve väheni yli 7 %. Tähän sähköntarpeen vähenemiseen

syynä olivat teollisuuden tuotannon vähennykset talouden taantuman takia. Kuvassa

4.1 on esitetty teollisuuden sähkönkulutus vuodesta 1998 vuoteen 2008. (Energia 09)

Kuva 4.1. Teollisuuden sähkönkulutus vuosina 1998–2008. (Energia 09)

Teollisuuden sähkönkulutus on ollut noin puolet Suomen sähkönkulutuksesta.

Metsäteollisuuden osuus teollisuuden sähkönkulutuksesta on yli puolet. Vuoden 2005

metsäteollisuuden sähköntarve väheni metsäteollisuuden työselkkausten takia

vähentäen teollisuuden sähköntarvetta yli 6 prosenttia vuoteen 2004 verrattuna.
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Vuonna 2006 teollisuuden sähkötarve lisääntyi noin 9,5 prosenttia vuoteen 2005

verrattuna.

Teollisuuden sähkönkulutuksesta suurimman osan kuluttavat sähkömoottorit.

Sähkömoottoreiden osuus teollisuuden sähkönkulutuksesta on noin 70 % eli vuonna

2008 sähkömoottoreitten sähkönkulutus teollisuuden aloilla oli noin 31 TWh ja

vuonna 2007 33,5 TWh. Lisäksi sähkömoottorit käyttävät noin 35 prosenttia

palvelusektorin sähkönkulutuksesta eli vuonna 2007 noin 6 TWh. Palvelusektorin

sähkönkulutus vuonna 2007 oli noin 16,9 TWh. Sähkömoottoreiden sähkönkulutusta

on mahdollista pienentää energiatehokkaammilla moottoreilla ja tehokkailla

moottorin ohjausjärjestelmillä, kuten esimerkiksi taajuusmuuttajilla. Koska

sähkömoottoreiden käytönaikainen sähkönkulutus on suurta ja niitä saatetaan

markkinoille suuria määriä, on niiden energiansäästöpotentiaali merkittävää. Tämän

takia on nähty tarpeelliseksi asettaa vaatimuksia sähkömoottoreiden ekologiselle

suunnittelulle. (640/2009, Kuusinen 04)

4.2 Sähkömoottoriasetus

Ecodesign-direktiivin pohjalta on annettu komission asetus 640/2009. Asetus koskee

sähkömoottoreiden ekologisen suunnittelun vaatimuksia. Asetuksella vahvistetaan

ekosuunnitteluvaatimukset sähkömoottoreiden markkinoille saattamiselle ja

käyttöönotolle myös silloin, kun moottori on integroitu rakenteellisesti tuotteeseen.

Asetuksessa annetaan vaatimukset sähkömoottoreiden hyötysuhde- ja

tuotetietovaatimukset. Hyötysuhdevaatimuksissa määritellään 2-, 4- ja 6-napaisille

sekä nimellistehoiltaan 0,75–375 kW oleville sähkömoottoreille vähimmäisarvot

hyötysuhdetasoille IE2 ja IE3. Hyötysuhdetasot on esitetty kuvissa 4.2, 4.3 ja 4.4.

Tuotetiedon osalta asetus antaa vaatimuksia esitettävien tietojen osalta. Tuotetiedot

on esitettävä 16.6.2011 alkaen sähkömoottorien teknisissä asiakirjoissa,

sähkömoottoreita sisältävien tuotteiden asiakirjoissa, sähkömoottorivalmistajien ja

sähkömoottoreita sisältävien tuotteiden valmistajien internetsivustoilla. Asiakirjoissa

esitettäviä tietoja ovat:
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1) nimellishyötysuhde 100 %:n, 75 %:n ja 50 %:n nimelliskuormituksella ja -

jännitteellä

2) hyötysuhdetaso

3) valmistusvuosi

4) valmistajan nimi tai tavaramerkki, kaupparekisterinumero ja valmistuspaikka

5) tuotteen mallinumero

6) moottorin napaluku

7) nimellislähtöteho(t) tai nimellislähtöalue

8) moottorin nimellistulotaajuus(–taajuudet)

9) nimellisjännite(–jännitteet) tai nimellisjännitealue

10) nimellisnopeus(–nopeudet) tai nimellisnopeusalue

11) purkamiseen, kierrätykseen ja käytön jälkeiseen käsittelyyn liittyvät tiedot

12) toimintaolot, joihin nimenomaisesti moottori on suunniteltu

Tuotetiedoista nimellishyötysuhde, hyötysuhdetaso ja valmistusvuosi on merkittävä

kestävällä tavalla sähkömoottorin arvokilpeen tai sen läheisyyteen. Lueteltujen

tuotetietojen käytettyjä sanamuotoja ei tarvitse noudattaa sanatarkasti. Tekstin sijasta

tiedot on mahdollista esittää kuvina, kaavioina tai symboleina. (640/2009)

Asetuksessa on määritetty sähkömoottoreille hyötysuhdetasot IE2 ja IE3.

Nimellishyötysuhteen vähimmäisarvot hyötysuhdetasoille on esitetty taulukossa 4.1.

16.6.2011 sähkömoottoreiden hyötysuhdetason on oltava vähintään IE2. Tammikuun

1. päivästä 2016 lähtien nimellistehoiltaan 7,5–375 kW olevien sähkömoottorien

hyötysuhdetason on oltava vähintään IE3 tai niiden on oltava varustettu

taajuusmuuttajalla ja oltava hyötysuhdetasoltaan vähintään IE2. Tammikuun 1.

päivästä 2017 alkaen nimellistehoiltaan 0,75–375 kW olevien sähkömoottorien

hyötysuhdetason on oltava vähintään IE3 tai niiden on oltava varustettu

taajuusmuuttajalla ja oltava hyötysuhdetasoltaan vähintään IE2. (640/2009)
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Taulukko 4.1. Nimellishyötysuhteen vähimmäisarvot hyötysuhdetasoille IE2 ja IE3 50 Hz:n verkossa

toimiville sähkömoottoreille, joiden nimellisteho on 0,75–375 kW ja napaluku on 2-6. (640/2009)

Hyötysuhdetaso IE2

Napaluku

Hyötysuhdetaso IE3

NapalukuNimellisteho

[kW] 2 4 6 2 4 6

0,75 77,4 79,6 75,9 80,7 82,5 78,9

1,1 79,6 81,4 78,1 82,7 84,1 81,0

1,5 81,3 82,8 79,8 84,2 85,3 82,5

2,2 83,2 84,3 81,8 85,9 86,7 84,3

3 84,6 85,5 83,3 87,1 87,7 85,6

4 85,8 86,6 84,6 88,1 88,6 86,8

5,5 87,0 87,7 86,0 89,2 89,6 88,0

7,5 88,1 88,7 87,2 90,1 90,4 89,1

11 89,4 89,8 88,7 91,2 91,4 90,3

15 90,3 90,6 89,7 91,9 92,1 91,2

18,5 90,9 91,2 90,4 92,4 92,6 91,7

22 91,3 91,6 90,9 92,7 93,0 92,2

30 92,0 92,3 91,7 93,3 93,6 92,9

37 92,5 92,7 92,2 93,7 93,9 93,3

45 92,9 93,1 92,7 94,0 94,2 93,7

55 93,2 93,5 93,1 94,3 94,6 94,1

75 93,8 94,0 93,7 94,7 95,0 94,6

90 94,1 94,2 94,0 95,0 95,2 94,9

110 94,3 94,5 94,3 95,2 95,4 95,1

132 94,6 94,7 94,6 95,4 95,6 95,4

160 94,8 94,9 94,8 95,6 95,8 95,6

200–375 95,0 95,1 95,0 95,8 96,0 95,8

Esimerkiksi nelinapaisen sähkömoottorin, jonka nimellisteho on 75 kW,

hyötysuhteen tulee olla 16.6.2011 hyötysuhdeluokkaa IE2 eli vähintään 94,0. Alkaen

1.1.2015 hyötysuhteen on oltava vähintään hyötysuhdeluokkaa IE3 eli 95,0 tai siinä

on oltava taajuusmuuttaja ja hyötysuhteen täytyy olla vähintään 94,0. Jos nämä

vaatimukset eivät täyty, ei sähkömoottoria saa tuoda markkinoille. Nykyinen IE-

hyötysuhdeluokitus on verrattavissa aiemmin käytettyyn EFF-
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hyötysuhdeluokitukseen siten, että IE2-luokitus on noin EFF1- ja EFF2-luokituksen

keskivälillä. IE3-luokituksessa hyötysuhteen alaraja on hieman EFF1-luokitusta

korkeammalla. EFF-luokittelussa korkein hyötysuhdeluokka on EFF1.

Tuotantokustannuksia IE2-luokka lisää IE1-luokkaan verrattuna noin 15–20

prosenttia. Suurin piirtein saman verran lisäkustannuksia tuo IE3-luokka IE2-

luokkaan verrattuna. (VEM 09)

Kuvissa 4.2–4.4 on esitetty taulukon 4.1 sisältö graafisesti. Kuvissa valkoinen alue

kuvaa hyötysuhdetta, joka on alle IE2-luokituksen. Tälle alueelle jäävien

sähkömoottorien markkinoille saattaminen on kiellettyä 16.6.2011 jälkeen.

Kuva 4.2. IE-hyötysuhdeluokat kaksinapaisille moottoreille 50 Hz:n taajuudella. (640/2009)
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Kuva 4.3. IE-hyötysuhdeluokat nelinapaisille moottoreille 50 Hz:n taajuudella. (640/2009)

Kuva 4.4. IE-hyötysuhdeluokat kuusinapaisille moottoreille 50 Hz:n taajuudella. (640/2009)

Asetusta ei sovelleta moottoreille, jotka toimivat nesteeseen upotettuna, yli 1 000

metrin korkeudessa merenpinnasta, yli 40 °C ympäristölämpötilassa tai yli 400 °C

käyttölämpötilassa.  Jos  moottori  toimii  alle  -15 °C lämpötilassa tai on

ilmajäähdytteinen moottori alle 0 °C lämpötilatilassa, asetusta ei sovelleta niihin.

Lisäksi asetusta ei sovelleta olosuhteissa, joissa jäähdytysnesteen lämpötila tuotteen
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sisääntulossa on alle 5 °C  tai  yli  25 °C.  Jarrumoottoreihin ja direktiivin 94/9/EY

määritellyissä räjähdysvaarallisissa tiloissa oleviin moottoreihin asetusta ei sovelleta.

Edellä mainittujen osalta on kuitenkin ilmoitettava tuotevaatimusten osalta kohta 3-

12. (640/2009)

4.3 Energiansäästöpotentiaali teollisuuden sähkömoottoreissa

Gaia Consulting Oy:n tekemässä tutkimuksessa on selvitetty energiatehokkuustoimia

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Tutkimuksessa sähkömoottoreiden

sähkönsäästöpotentiaaliksi arvioitiin jopa 8 TWh, josta 6 TWh sähkönsäästö

voitaisiin toteuttaa taloudellisesti kannattavilla toimenpiteillä. Tämä

sähkönkulutuksen säästö voitaisiin saavuttaa vanhojen sähkömoottoreiden

korvaamisilla tehokkaampiin sähkömoottoreihin ja hyödyntämällä taajuusmuuttajien

koko potentiaali. Nykyisin sähkömoottoreista alle 10 prosenttia on varustettu

taajuusmuuttajilla. Yksittäisen sähkömoottorin korvaaminen energiatehokkaammalla

mallilla voi vähentää noin 20–30 prosenttia häviöitä. Toisaalta sähkömoottorin

korvaaminen energiatehokkaammalla mallilla tuo mukanaan suuren investointikulun.

Toisaalta sähkömoottorien osalta investoinnit tehokkaampiin malleihin on yleensä

kannattavaa. Arvioidussa Suomen teollisuuden säästöpotentiaalissa

sähkömoottoreiden osalta tutkimuksessa tarkkojen Suomen teollisuuden tietojen

puutteen vuoksi apuna on käytetty eurooppalaisia tutkimustuloksia. (Gaia 08, Laisi

08)

Taulukossa 4.2 on esitetty taloudelliset vaikutukset vanhan sähkömoottorin

korvaamisesta tehokkaampaan malliin. Tarkastelussa on kaksi uutta 3-

vaiheoikosulkumoottoria, joiden nimellisteho on 45 kW. Moottorien tiedot on kerätty

VEM Motors Finland Oy:n hinnastosta ja esitteestä. Hankintahinnoissa arvonlisävero

on 0 %. IE1-luokituksen moottori on lähes IE2-luokituksen moottori. IE2-luokituksen

hyötysuhteen alaraja on nimellisteholtaan 45 kW olevalle moottorille 93,1 %.
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Taulukko 4.2. Vanhan moottorin korvaamisen tarkastelu. (VEM)

Malli WE1R 225 M4 K21R 225 M4 Vanha moottori

Hyötysuhdeluokka IE3 IE1 -

Teho [kW] 45 45 45

Hyötysuhde [%] 94,8 93,0 88

Hankintahinta [€] 7352,20 6502,20 0

Käyntiaika [h/a] 8 000 8 000 8 000

Häviöt [kWh/a] 19 747 27 097 49 091

Energianhinta [€/MWh] 60 60 60

Häviöt [€/a] 1 185 1 626 2 945

Taulukosta huomataan, että IE3-luokan sähkömoottorin hankinta on kannattavaa.

Energiansäästö vuodessa on 441 euroa moottoriin IE1-luokan moottoriin nähden ja 1

760 euroa vanhaan moottoriin nähden. Hankintahinnan ero uusilla moottoreilla on

850 euroa eli hankintahinnan eron takaisinmaksuaika on noin 23 kuukautta. Vanhaan

moottoriin nähden IE1-luokituksen moottori on maksanut itsensä takaisin noin 59

kuukauden aikana ja IE3-luokituksen moottori noin 50 kuukauden aikana.

15 vuoden aikainen energiankulutus 45 kW moottorilla 8000 tunnin vuotuisella

käytöllä on 5,4 GWh. 60 €/MWh hinnalla tämä tarkoittaisi noin 324 000 euron

energiakustannuksia. Hankintahinnat ovat siis noin 2 prosentin luokkaa

energiakustannuksiin verrattuna. Häviötehovertailussa IE1-luokituksen moottori

kuluttaa vuodessa häviötehoa 7 350 kWh enemmän ja 15 vuoden aikana 110 250

kWh enemmän.

Energiansäästöä voidaan lisätä käyttämällä taajuusmuuttajaa moottorikäytöissä.

Taajuusmuuttaja on tehoelektroniikan laite, jolla voidaan säätää moottorin

kierrosnopeutta. Varsinkin kuormien vaihdellessa taajuusmuuttajalla saadaan

tehokkaasti säästettyä energiaa. Suurimmillaan säästöpotentiaali voi olla jopa 50

prosenttia, mutta säästöpotentiaali riippuu paljon käyttökohteesta. Jos säätötarve on

vähäistä, taajuusmuuttajan käytöstä saattaa aiheutua lisäkulutusta energian osalta.
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Energiansäästön lisäksi taajuusmuuttajalla voidaan parantaa prosessin säädettävyyttä,

pienentää mekaanisia rasituksia ja vähentää moottorista syntyvä melua.

Sähkömoottoreiden energiansäästöpotentiaalia saadaan lisättyä energiatehokkaan

moottorin ja taajuusmuuttajien käyttämisen lisäksi energiatehokkaalla

voimansiirrolla. Voimansiirtohäviöt voivat vaihdella jopa 0-45 prosenttia

siirrettävästä energiasta. Tämän vuoksi on tärkeää asentaa ja huoltaa huolellisesti

voimansiirtolaitteita. Voimansiirtolaitteita ovat mm. akselit, hihnat, ketjut ja

hammaspyörät. Energiaa voidaan säästää myös oikealla moottorin mitoituksella.

Useimmiten sähkömoottorit ovat ylimitoitettua käytön tarpeeseen nähden.

Sähkömoottoreiden maksimihyötysuhde saavutetaan tyypillisesti 60–100 prosentissa

täydestä kuormasta ja epätahtimoottoreiden hyötysuhde paranee jyrkästi noin 75

prosentin kohdalla täydestä kuormasta. Hyötysuhteen kannalta on siis tärkeää

mitoittaa moottorin koko oikein käytön tarpeisiin. Energiansäästöä saavutetaan myös

oikeanlaisilla huolloilla ja ohjauksilla. Taulukossa 4.3 on energiansäästöpotentiaaleja

moottorikäyttöisille systeemeille. (Heikkilä 08)

Taulukko 4.3. Energiansäästöpotentiaaleja moottorikäyttöisissä systeemeissä. (Heikkilä 08)

Moottorikäyttöinen systeemi Energiansäästöpotentiaali [%]

Energiatehokas moottori 2-8

Oikea moottorin mitoitus 1-3

Ammattitaitoinen moottorin huolto 0,5-2

Nopeussäätöinen käyttö -4-50

Energiatehokas voimansiirto 2-10

Tehon laadun kontrollointi 0,5-3

Järjestelmän ohjaus ja huolto 1-5

Energiansäästöä saadaan lisättyä eniten energiatehokkaalla moottorilla,

nopeussäätöisillä käytöillä ja energiatehokkaalla voimansiirrolla. Energiansäästö

sähkömoottorikäyttöjen käyttövaiheessa vaikuttaa erittäin paljon koko elinkaaren

aikaisiin kokonaiskustannuksiin. Sähkömoottorin käyttövaiheen energiakustannukset
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ovat noin 96 prosenttia kokonaiskustannuksista. Kuvassa 4.5 on esitetty moottorin

elinkaaren aikaiset kustannukset.

Kuva 4.5. Moottorin elinkaaren aikaiset kustannukset. (Heikkilä 08)

Investointikustannukset ovat suhteessa energiakustannuksiin niin pienet, että usein

energiatehokkaamman moottorin hankinta voi olla kannattavampaa korkeammasta

hankintahinnasta huolimatta. Investoinnin kannattavuus riippuu

energiatehokkaamman moottorin hinta-erosta nähden energiatehottomampaan

moottoriin, energianhinnasta, moottorin käyttötunneista ja hyötysuhteesta.

Energianhinnan kallistuminen ja moottorin suuri käyttöaste parantavat

energiatehokkaamman moottorin investoinnin kannattavuutta.
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5 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKKA SUOMESSA

Suomi on sitoutunut noudattamaan EU:n päästö- ja energiavaatimuksia sekä Kioton

sopimuksen tavoitteita. Näiden mukaan Suomen olisi vähennettävä

hiilidioksidipäästöjä 20 % vuoden 1990 tasosta ja nostettava energiantuotannossaan

uusiutuvien energialähteiden osuutta 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Hiilidioksidipäästövaatimus saattaa nousta jopa 30 prosenttiin. Näiden tavoitteiden

toteutumisessa energiankulutuksen vähentämisellä on suuri rooli yritettäessä

pysäyttää energiankulutuksen kasvu ja kääntää energiankulutus laskuun. (VNK 08)

5.1 Energian loppukulutus ja sähkön kulutus vuonna 2020

Kuvassa 5.1 on esitetty energian loppukulutus vuodesta 1990 vuoteen 2006 asti.

Kuvassa on esitetty energian loppukulutuksen kehitys perusurassa ja tavoiteurassa

vuoteen 2050 asti. Perusuralla kuvataan kehitystä jo voimassa olevilla toimenpiteillä.

Se antaa arvion siitä, miten energiankulutuksen kehitys tulee tapahtumaan arvion

tekohetkellä olevilla politiikkatoimenpiteillä. (TEM 08a)

Kuva 5.1. Energian loppukulutus 1990–2006 sekä perus- ja tavoiteura vuoteen 2050 asti. (TEM 08a)



54

Vuonna 2005 energian loppukulutus oli 302 TWh ja vuonna 2006 energian

loppukulutus oli 313 TWh. Perusurassa energian loppukulutus olisi vuonna 2020 347

TWh ja tavoiteurassa 310 TWh eli 37 TWh vähemmän kuin perusurassa. Työ- ja

elinkeinoministeriö on arvioinut energiansäästöpotentiaalia 125 kohdan

energiansäästöohjelmassaan. Sen mukaan voidaan päästä 36,4 TWh energiansäästöön

energianloppukulutuksessa vuoteen 2020 mennessä ja saavutetaan 9,3 miljoonaa

tonnia pienemmät hiilidioksidipäästöt. Energiasäästöohjelman merkittävimmäksi

toimenpiteeksi nousi henkilöautojen ajoneuvoteknologian paraneminen, minkä

energiansäästöksi on arvioitu 8,5 TWh. Päästökaupan ja energiatehokkuussopimusten

energiansäästövaikutukseksi energiavaltaisilla aloilla on arvioitu 8 TWh ja

energiatehokkuussopimusten ei-energiavaltaisilla aloilla 2,8 TWh.

Korjausrakentamisen energiansäästöksi arvioitiin 2,7 TWh ja uudisrakentamisen

energiansäästöksi 2,2 TWh. Laitteiden energiatehokkuusvaatimuksia koskevan

Ecodesign-direktiivin energiasäästöksi on arvioitu 2,1 TWh eli lähes 6 %

energianloppukulutuksen kokonaissäästöstä ja lähes kolmannes sähkönsäästöarviosta.

Sähkönsäästön osuus oli noin 6,4 TWh. Taulukossa 5.1 on esitetty

energiansäästöohjelman toimenpiteiden arvioidut energia- ja päästövaikutukset.
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Taulukko 5.1. Energiansäästöohjelman toimenpiteiden energiansäästö- ja päästöarviointi.

Säästöt 2020

Toimenpide tai toimenpidekokonaisuus

Lämpö ja

polttoaineet

[GWh]

Sähkö

[GWh]

CO2

1000 tonnia

Korjausrakentaminen 2 400 270 570

Kiinteistöjen käyttöön ja ylläpitoon liittyvät

toimenpiteet

1 240 200 320

Rakentamismääräykset 2010 ja 2012 1 630 570 430

Muut rakentamisen toimenpiteet 340 10 80

Rakennukset yhteensä 5 600 1050 1 400

Henkilöautojen ajoneuvoteknologia 8 490 2 250

Ajotapa, -nopeudet, ajoneuvon hallinta 960 260

Muut liikenteen toimenpiteet 3 120 130 1 120

Liikenne yhteensä 12 600 130 3 600

Kotitaloudet 580 360 210

Maatalous 490 30 140

Ei-energiavaltainen ala:

energiatehokkuussopimukset

2 230 530 670

Energiavaltainen ala: päästökauppa,

energiatehokkuussopimukset ym. toimet

6 420 1 530 2 180

Muut teollisuuden ja palvelujen toimenpiteet 2 020 600 640

Teollisuus ja palvelut yhteensä 10 700 2 700 3 500

Ecodesign-direktiivi 2 100 430

Yhteensä 30 000 6 400 9 300

Kotitalouksien osuudessa ei ole huomioitu Ecodesign-direktiivin vaikutusta, josta

kotitalouksien osuus on yli puolet. Lisäksi arvioinnista puuttuvat Ecodesign-

direktiivin osalta useita tuoteryhmiä, jotka lisäävät kokonaissäästömäärää.

Kokonaissäästömäärää tulevat nostamaan myös koulutukseen ja osaamiseen liittyvät

toimenpiteet sekä korjausrakentamisen tehostumisen tuomat säästöt, joita ei ole

arvioinnissa otettu huomioon. (TEM 09)
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Ecodesign-direktiivin vaikutukseksi on arvioitu noin 2,1 TWh vuoteen 2020

mennessä, kun lämmitystarve sähkölämmitetyissä asunnoissa on otettu huomioon.

Tässä arviossa ei kuitenkaan ole otettu huomioon kaikkia tuoteryhmiä, joille tullaan

direktiivin pohjalta laatimaan asetus, joka määrittelee mm. laitteen

enimmäiskulutuksen. Taulukossa 5.2 on esitetty Ecodesign-direktiivin vaikutusten

arvioinnissa käytetyt sähkönsäästöarviot eri tuoteryhmien osalta.

Taulukko 5.2. Ecodesign-direktiivin vaikutusarvio. (TEM 09)

Laiteryhmä

Sähkönsäästö

[GWh]

CO2-päästösäästö

[1000 tonnia]

Valaistus kotitalouksissa 910 190

Tietokoneet kotitalouksissa 40 10

Televisiot 180 40

Kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteet 110 20

Kiertovesipumput 240 50

Kotitalouksien kuvantamislaitteet 10 3

Astianpesu- ja pyykinpesukoneet 23 5

Perusdigisovittimet 20 4

Tie-, katu- ja muu ulkovalaistus 310 60

Tietokoneet toimistokäytössä 10 2

Kuvantamislaitteet toimistokäytössä 60 10

Kaupan kylmälaitteet 100 20

Muiden kuin yllä olevien laitteiden standby-

kulutus

110 20

Yhteensä 2 130 430

Valaistuksen säästöpotentiaalin osuus on yli 40 % Ecodesign-direktiivin arvioidusta

energiansäästövaikutuksesta. Arvioinnista puuttuvat arviot mm. ulkoisista

virtalähteistä, sähkömoottoreista, lämmityskattiloista, vedenlämmityslaitteista,

imureista, kopiokoneista, televisioista jne. Laajempi luettelo tuoteryhmistä löytyy
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kuvasta 2.4. Kuvan 2.4 mukaisten tuoteryhmien lisäksi on tekeillä selvityksiä eri

tuoteryhmien osalta.

Kuvassa 5.2 on esitetty sähkönkulutuksen kehitys vuodesta 1990 vuoteen 2007 ja

ennakkoarvio vuoden 2008 sähkön kulutuksesta.  Lisäksi kuvassa on esitetty

sähkönkulutuksen kehitys perus- ja tavoiteurassa vuoteen 2050 asti.

Kuva 5.2. Sähkönkulutus vuosina 1990–2007 sekä perusura, tavoite ja visio vuosille 2008–2050.

(TEM 08a)

Tavoitteena on, että sähkönkulutus olisi vuonna 2020 98 TWh eli 5 TWh perusuran

sähkönkulutusta pienempi. Pitemmän aikavälin visiona on vähentää sähkönkulutusta

kolmanneksen vuoden 2020 tavoitteesta vuoteen 2050 mennessä. Kuvassa vuoden

2008 ennakkoarvio on suurempi kuin toteutunut sähkönkulutus. Ennakkoarvio

vuodelle 2008 kuvaajassa on hieman alle 89 TWh, kun toteutunut sähkönkulutus oli

86,9 TWh. Edelliseen vuoteen verrattuna sähkönkulutus väheni 3,8 %. Vuoden 2009

alkupuoliskolla sähkönkulutus väheni 9,8 prosenttia verrattuna vuoden 2008 tammi-

kesäkuuhun. Tämä sähkönkulutuksen väheneminen selittyy teollisuuden
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sähköntarpeen vähenemisellä talouden taantuman takia. Sähköntarvetta ovat

vähentäneet mm. tuotannonleikkaukset. Varsinkin metsäteollisuudessa, joka käyttää

paljon sähköä, sähkönkulutus väheni vuonna 2008 yli 10 prosenttia vuoteen 2007

verrattuna ja koko teollisuuden sähköntarve pieneni 7,1 prosenttia. Heinäkuusta 2008

lähtien 12 kuukauden sähkönkulutus teollisuuden aloilla on pienentynyt noin 16

prosenttia. Muiden sektoreiden (asuminen, maatalous, palvelut ja rakentaminen)

sähkönkulutus oli lievässä kasvussa. Teollisuuden sähkönkulutuksen oletetaan

kasvavan, kun taantuma väistyy ja tuotanto alkaa palautua entiselleen. (Energia.fi)

5.2 Päästökaupan ulkopuolisten alojen päästöt vuonna 2020

Komission taakanjakoesityksessä Suomen tulisi vähentää 16 % päästökaupan

ulkopuolelle jäävien alojen päästöjä vuoteen 2020 mennessä. Kuvassa 5.3 on esitetty

päästökaupan ulkopuolisten alojen kasvihuonekaasupäästöt vuodesta 1990 vuoteen

2006 asti sekä päästöjen arvioitu kehitys nykyisillä käytössä olevilla toimenpiteillä

vuoteen 2050 asti. Lisäksi kuvassa on esitetty tavoiteura vuoteen 2020 saakka sekä

visio vuoteen 2050 asti.

Kuva 5.3. Päästökaupan ulkopuolisten alojen kasvihuonekaasupäästöt 1990–2006 sekä perus- ja

tavoiteurassa vuoteen 2050 saakka. (TEM 08a)
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Vuonna 2005 päästökaupan ulkopuolelle jäävien alojen kasvihuonekaasupäästöt

Suomessa olivat 35,4 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. 16 % vähennys

vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 tarkoittaisi päästöjen vähentämistä

hiilidioksidiekvivalenteissa noin 5,7 miljoonalla tonnilla. 2020 Suomessa

päästökaupan ulkopuolisten alojen kasvihuonekaasupäästöt saisivat olla enintään 29,7

miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Visiossa vuonna 2050

kasvihuonekaasuvähennys olisi noin 60–80 % vuoden 1990 tasosta. Tämä visio

noudattaa EU:n kasvihuonekaasuvähennystavoitetta. Päästökaupan ulkopuolisia aloja

ovat mm. liikenne, rakentaminen, alueiden käyttö, jätehuolto sekä maa- ja

metsätalous. (TEM 08a)

5.3 Uusiutuva energia vuonna 2020

Vuonna 2005 uusiutuvan energian osuus oli loppukulutuksesta 28,5 %. Suomi on

sitoutunut lisäämään uusiutuvien energialähteiden osuutta komission velvoittamaan

38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Kuvassa 5.4 on esitetty uusiutuvien

energialähteiden osuus energian loppukulutuksessa vuodesta 1990 vuoteen 2005.

Lisäksi kuvassa on esitetty nykyisillä toimenpiteillä saavutettava energialähteiden

osuus vuoteen 2050 asti. Tavoiteurassa on kuvattu komission direktiiviesityksen

polku vuoteen 2020 saakka. Visiossa on arvioitu uusiutuvan energian osuus vuonna

2050. Visiossa on oletettu, että energian kokonaiskäyttö on kääntynyt laskuun. (TEM

08a)
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Kuva 5.4. Uusiutuvien energialähteiden osuus energian loppukulutuksesta 1990–2005 sekä perus- ja

tavoiteura vuosina 2006–2050. (TEM 08a)

Energialähteiden osuuden nostaminen 38 prosenttiin vuoteen 2020 on haasteellinen ja

edellyttää energiankulutuksen kääntymistä laskuun. Suomesta löytyvät luonnonvarat

mahdollistavat tavoitteen saavuttamisen, mutta vaativat tuki- ja ohjausjärjestelmien

tehostamista. Taulukossa 5.3 on esitetty arvio tavoitteeseen pääsemiseksi eri

energialähteiden osuuksien muutoksilla primäärienergian kokonaiskulutukseen

nähden. Ydinvoimaa arvioidessa on oletettu, että kuudennesta

ydinvoimalaitosyksiköstä annetaan myönteinen periaatepäätös ja laitos valmistuu

ennen vuotta 2020. (TEM 08a)
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Taulukko 5.3. Primäärienergian kokonaiskulutus energialähteittäin vuosina 2005 ja 2006 sekä perus- ja

tavoiteura vuonna 2020. Kulutukset terawattitunteina. (TEM 08a)

20202005 2006

Perusura Tavoiteura

Öljy ja kivihiili 122 147 159 111

Masuuni- ja koks. kaasut, koksi 13 13 16 16

Teollisuuden reaktiolämpö 2 2 3 3

Maakaasu 41 47 52 39

Ydinvoima 68 67 106 106

Sähkön tuonti 17 11 0 0

Vesivoima 14 11,3 14 14

Tuulivoima ja aurinkoenergia 0,2 0,1 1 6

Turve 19 26 24 20

Jäteliemet 37 43,3 38 38

Metsähake 6 5,4 18 21

Muu puu 37 40,4 35 38

Nestemäiset biopolttoaineet 0 0 6 6

Lämpöpumput 2 2,4 3 5

Biokaasu 0,5 0,5 0,5 1,2

Muut kotimaiset 3 3 4 5

Kokonaiskulutus 381 417,6 479 429

Uusiutuva energia 95 104,1 115 131

Loppukulutus 303 313 347 310

Uusiutuvan energian loppukulutus 86 106 118

Uusiutuvan energia osuus, % 28,5 31 38

Uusiutuvien energialähteiden osuuden kasvattaminen 38 prosenttiin edellyttää

energian loppukulutuksen vähenemistä ja uusiutuvan energian lisäämistä. Vuonna

2020 loppukulutuksen uskotaan kasvavan perusuralla 347 TWh:iin ja tavoitteen

saavuttamiseksi kulutuksen tulisi olla 37 TWh vähemmän perusuraan nähden.

Tavoitteen saavuttamiseksi on myös pyrittävä lisäämään mm. tuulivoiman,

aurinkoenergian ja metsäpohjaisen bioenergian käyttöä.  Uusiutuvan energian
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osuuden nostamiseksi 60 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä edellyttää energian

loppukulutuksen pienenemistä reilusti alle vuoden 2005 tason. (TEM 08a)

5.4 Kansantaloudelliset vaikutukset

Kuvassa 5.5 on kuvattu ilmasto- ja energiapolitiikan keskeisten tavoitteiden

vaikutusten aiheuttamia muutoksia kansantuotteeseen perusuraan verrattuna. Kuvassa

on esitetty muutos bruttokansantuotteeseen tummansinisellä käyrällä, kun

vaikuttavana tavoitteena on kasvihuonekaasujen vähentämistavoite

päästökauppasektorilla. Vaaleansinisellä käyrällä on kuvattu päästötavoitteen ja

uusiutuvan energian käytön lisäämisen vaikutus bruttokansantuotteeseen ja punaisella

käyrällä edelliseen käyrään on lisätty energiansäästötavoitteen vaikutus.

Päästöoikeuden hinnan on oletettu olevan 25 euroa tonnilta vuoteen 2012 mennessä

ja 30 euroa tonnilta vuoteen 2020 mennessä. (TEM 09)

Kuva 5.5. Ilmasto- ja energiastrategian vaikutus bruttokansantuotteeseen. (TEM 08a)

Kuvan perusteella EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden vaikutukset Suomessa

kansantuotteeseen ovat noin 0,8 prosenttia. Päästökaupan vaikutus kansantuotteen
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muutokseen vuonna 2020 on yli 60 prosenttia. Päästöoikeuden hinnan kasvaessa

päästötavoitteen vaikutus lisääntyy. Uusiutuvan energian vaikutus on yli 30

prosenttia. Energiansäästötavoitteesta aiheutuu alkuvaiheessa kustannuksia ja

energiansäätötavoitteen vaikutukset kansantuotteeseen alkuvaiheessa on suuri.

Energiansäästön myötä kustannukset kuitenkin tippuvat selvästi

energiansäästötavoitteen uskotaan nostavan vaikutustaan kansantalouteen

positiiviselle puolelle eli ns. leikkaavan kuvan 5.5 vaaleansinisen käyrän. Tällöin

energiansäästötoimenpiteet ovat maksaneet itsensä takaisin. Taulukossa 5.4 on

esitetty tavoitteiden vaikutukset vuonna 2020 kotitalouksien kulutukseen,

investointeihin ja työllisyyteen. Vaikutusten arvioinnissa on käytetty päästöoikeuden

hintana 30 euroa tonnilta. (TEM 09, TEM 08a)

Taulukko 5.4. Ilmasto- ja energiatavoitteiden vaikutukset kansantuotteeseen vuonna 2020 perusuraan

verrattuna. (TEM 08a)

Päästökaup-

pasektorin

päästötavoite

Uusiutuvien

energialäh-

teiden tavoite

Energian-

säästö-

tavoite

Yhteensä

Kotitalouksien kulutus -1,6 0 -0,2 -1,8

Investoinnit -1,1 -0,15 +1,5 +0,25

Työllisyys -0,05 +0,02 +0,03 0

BKT-vaikutus yhteensä -0,50 -0,25 -0,05 -0,8

Ilmasto- ja energiatavoitteet alentaisivat kotitalouksien kulutusta perusuraan

verrattuna lähes kahdella prosentilla. Päästökaupan takia energian hinta nousee

pienentäen kotitalouksien ostovoimaa. Energiansäästötavoite vähentää kotitalouksien

kulutusta varsinkin asumisen ja palvelujen kustannusten kasvaessa.

Energiasäästötavoitteen vaikutus pienentää kotitalouksien kulutusta aluksi reilummin,

mutta vaikutus alkaa pienetä ajan kuluessa kohti nollaa, jonka jälkeen mahdollisesti

kotitalouden kulutusta lisäten. Investointeihin päästötavoite ja uusiutuvien

energialähteiden käytön lisääminen vaikuttaa vähentävästi. Tämä johtuu siitä, että

niiden aiheuttamat kustannukset heikentävät pääoman tuottavuutta. Investointeja lisää
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energiansäästötavoitteen mukanaan tuoma investointitarve. Työllisyyteen ilmasto- ja

energiatavoitteilla on negatiivinen vaikutus. Tämä johtuu energiansäästötavoitteiden

negatiivisista vaikutuksista alkuvaiheessa. Energiansäästötoimenpiteet lisäävät

työllisyyttä aloilla, joihin säästötoimenpiteet kohdistuvat. Heikosti kannattavia

investointikohteita tulisi kuitenkin huomattava määrä nostaen kustannuksia.

Kustannustason nousu johtaa reaalipalkkojen laskuun ja työllisyyden

heikkenemiseen. Työllisyyteen ilmasto- ja energiatavoitteilla on vähäinen vaikutus

vuonna 2020. (TEM 08a, VATT 08)

Energiansäästöllä on positiivinen vaikutus Suomen energiaomavaraisuuteen.

Kotimaisten energialähteiden osuus on noin 30 % eli Suomi on erittäin riippuvainen

energian tuonnista. Ulkomailta tuotavia energialähteitä ovat mm. kivihiili, maakaasu,

öljy ja uraani. Arvioidun kehityksen mukaan omavaraisuusaste laskee entisestään

energiankulutuksen kasvaessa. Energiaomavaraisuusasteen laskiessa

saantivarmuuden heikkeneminen vaikuttaa negatiivisesti kansantalouteen ja vähentää

kiinnostusta investoida Suomeen. Energiaomavaraisuuden paraneminen parantaa

saantivarmuutta turvaten kohtuuhintaisen energian yhteiskunnassa.

Huippukulutustilanteisiin energiansäästö toisi helpotusta. Nykyisin sähköntarve

Suomessa huippukulutustilanteessa on 15 200 MW tuotantokapasiteetin ollessa

enimmillään 13 200 MW eli huippukulutustilanteissa Suomessa on 2 000 MW:n

tehovaje. Tällöin sähköä tuodaan lähinnä Venäjältä ja Ruotsista. Sähköntarve ja

tarjonnan niukkuus tulevat kasvamaan myös Suomen naapurimaissa ja tämä

heikentää saantivarmuutta. Varsinkin Venäjän puolelta sähköntuonti tulee olemaan

entistä epävarmempaa Pietarin seudun sähkön kulutuksen kasvaessa tuotantoa

nopeammin. (TEM 08a, EK 08)
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6 YHTEENVETO TULOKSISTA

Tässä tutkimuksessa olevat arviot ovat karkeita arvioita ja ovat suunta-antavia.

Skenaarioissa ja säästöpotentiaaliarvioissa epävarmuustekijöitä aiheuttavat

laskelmissa tehdyt yleistykset ja oletukset. Kotitalouksien valaistuksen laitekannasta

ja valonlähteiden käyttöajoista ei tuoreita tutkimuksia ole. Tämän vuoksi olisi

tarpeellista tehdä tarkempaa tutkimusta kotitalouksien valaistuksesta, jolloin olisi

mahdollista saada tarkempia lähtötietoja kotitalouksien valaistuksen

säästöpotentiaaliarvioihin.

Sähkömoottorien säästöpotentiaalia on arvioitu Suomen teollisuuden tarkkojen

tietojen puutteellisuuden vuoksi eurooppalaisia tutkimustuloksia. Sähkömoottoreiden

laajan käytön ja suuren säästöpotentiaalin vuoksi olisi tulevaisuudessa hyödyllistä

tehdä tarkempia laskelmia teollisuuden ja teollisuuden sähkömoottoreiden

energiansäästöjen mahdollisuuksista.

Ecodesign-direktiivin pohjalta annetut asetukset ovat vielä niin tuoreita, ettei niiden

vaikutusta voi kuin arvioida. Asetusten voimaanastumisen jälkeen olisi hyödyllistä

tutkia, kuinka asetukset ovat vaikuttaneet tuoteryhmien energiatehokkuuksiin,

elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin ja eri sektoreiden sähkönkulutukseen.

6.1 Hehkulamppuasetus

Kotitaloudet kuluttivat sisävalaistukseen vuonna 2006 2,4 TWh. Ecodesign-

direktiivin puitteissa annetun kotitalouksien valaistusta koskevan asetuksen

vaikutukset energiansäästöön ovat vuonna 2020 noin 910 GWh, jos valonlähteiden

lämmitysvaikutus otetaan huomioon. Jos lämmitysvaikutusta ei oteta huomioon, on

energiansäästö noin 1,1 TWh. Ilman hehkulamppujen maahantuontia kieltävää

asetusta kotitalouksien valaistuksen sähkönkulutus jatkaisi kasvuaan valopisteiden

määrän lisääntymisen myötä. Vuonna 2000 kotitaloudet kuluttivat sähköä

sisävalaistukseen 1,6 TWh eli kulutus vuonna 2006 oli puolitoistakertainen.
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Kotitalouksille hehkulamppujen vaihto pienloistelamppuihin vähentää

sähkönkulutusta. Säästön suuruus riippuu lampun käytöstä ja paikasta. Suurin

sähkönsäästö saavutetaan valopisteissä, joissa valot ovat päällä paljon eikä

valonlähteen lämmitysvaikutusta tarvitse huomioida. Tällaisissa valopisteissä on

taloudellisesti erittäin kannattavaa vaihtaa pienloistelamppu hehkulampun tilalle.

Taulukossa 3.4 on laskettu 60 W hehkulampun vaihdosta 14 W pienloistelamppuun

tuleva vuotuinen rahallinen säästö, kun valonlähdettä käytettään vuodessa 1 500

tuntia. Tällä vaihdolla saavutetaan vuodessa noin 8 euron rahallinen säästö. Jos

valonlähteen lämmitysvaikutus otetaan huomioon, rahallinen säästö pienenee.

Esimerkiksi 55 prosentin valonlähteen lämpövaikutuksen hyödyntämisasteella

rahallinen säästö vuodessa on noin 3,20 euroa ja 77 prosentin hyödyntämisasteella

noin 1,30 euroa. Rahalliseen säästöön vaikuttavat merkittävästi sähkön hinnan

kehitys, valonlähteen polttoaika ja valmistajan ilmoittaman valonlähteen luvatun

eliniän paikkansapitävyys.

Arvioidulla 910 GWh säästöllä keskimääräinen kotitalouden sähkönsähkönsäästö

valaistuksen osalta olisi noin 340 kWh vuodessa. Jos oletetaan, että sähkönhinta

nousee noin 3,9 prosenttia vuodessa, tarkoittaisi tämä sähkönsäästö noin 65 euron

vuotuista säästöä vuonna 2020.

Energiaa säästävillä pienloistelampuilla on myös negatiivisia vaikutuksia. Ne

kuluttavat merkittävästi loistehoa ja aiheuttavat merkittäviä harmonisia yliaaltoja

sähköverkkoon. Loisteho aiheuttaa häviöitä sähköverkossa ja pienentää siirto- ja

tuotantokapasiteettia pätötehon osalta. Taulukossa 3.13 on esitetty

pienloistelamppujen tehokertoimia. Tehokerroin kuvaa pätötehon suhdetta

näennäistehoon. Taulukon pienloistelamppujen tehokertoimet vaihtelivat 0,60–0,65

välillä eli ne kuluttavat merkittävästi loistehoa. Pienloistelamppujen aiheuttamat

harmoniset yliaallot aiheuttavat myös häviöitä sähköverkossa ja lisäksi ne aiheuttavat

mm. muuntajien ylikuormittumista ja laitteiden kuormitettavuuden alenemista.
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Pienloistelamppujen aiheuttamia verkkovaikutuksia voidaan pienentää kompensointi-

ja suodatuslaitteilla, jotka aiheuttavat investointikustannuksia.

Hehkulampun korvaaminen pienloistelampulla vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin

vähentävästi. Koska pienloistelampuilla on energiaa säästävä vaikutus, energiaa

kuluu vähemmän ja sähköntuotannosta johtuvat hiilidioksidipäästöt pienenevät.

Mutta pienloistelampuilla on myös negatiivinen ympäristövaikutus. Ne sisältävät

elohopeaa ja ovat tämän takia ongelmajätettä. Huonon kierrätysasteen takia niiden

sisältämä elohopea päätyy ympäristöön. Toisaalta niiden pienempi energiankulutus

vähentää sähköntuotannosta johtuvia elohopeapäästöjä, mutta vain silloin, kun sähköä

tuotetaan kivihiilellä.

6.2 Sähkömoottoriasetus

Teollisuuden sähkönkulutus on noin puolet Suomen sähkönkulutuksesta.

Teollisuuden suurimpana sähkönkuluttajana ovat sähkömoottorit, jotka kuluttavat

noin 70 prosenttia teollisuuden kokonaissähkönkulutuksesta. Ecodesign-direktiivin

puitteissa annettu sähkömoottoreita koskeva asetus pyrkii pienentämään

sähkömoottoreiden käytönaikaista sähkönkulutusta, mutta myös koko elinkaaren

aikaista sähkönkulutusta. Sähkömoottoreiden käytönaikaista sähkönkulutusta voidaan

pienentää energiatehokkaammilla sähkömoottoreilla ja taajuusmuuttajilla. Vanhojen

sähkömoottoreiden korvaamisilla ja taajuusmuuttajien koko potentiaalin

hyödyntämisellä voitaisiin saavuttaa noin 8 TWh:n sähkönsäästö, josta 6 TWh:n

sähkönsäästö voitaisiin toteuttaa kustannustehokkaasti.

Taulukossa 4.2 on tarkasteltu vanhan moottorin korvaamista energiatehokkaammalla

moottorilla. Vanhan moottorin korvaaminen IE1-luokan moottorilla toi vuodessa noin

20 000 kWh häviötehosäästön, joka rahallisesti tarkoittaa noin 1 320 euron suuruista

vuotuista säästöä energiakustannuksissa. IE1-luokan moottori maksoi itsensä takaisin

noin 59 kuukaudessa. IE3-luokan moottori toi lähes 30 000 kWh tehohäviösäästön,

joka rahallisesti tarkoittaa noin 1 760 euron suuruista säästöä energiakustannuksissa
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vuodessa. Takaisinmaksuaika IE3-luokan moottorilla vanhan moottorin

korvaamisessa oli noin 50 kuukautta.

Moottorin koko elinkaaren aikaisissa kustannuksissa energiakustannukset ovat noin

96 prosenttia ja investointikustannukset noin 2,5 prosenttia. Suurien

energiakustannuksien takia energiatehokkaamman moottorin valinta on yleensä

taloudellisesti kannattavaa korkeammasta hankintahinnasta huolimatta. Taloudellinen

kannattavuus energiatehokkaamman moottorin osalta riippuu paljon moottorin

käyttöasteesta.

6.3 Ilmasto- ja energiapolitiikka

Energiankulutus Suomessa vuonna 2006 oli 313 TWh. Perusuralla energian

loppukulutus olisi vuonna 2020 347 TWh. Tavoiteurassa energiankulutus olisi 37

TWh vähemmän kuin perusurassa vuonna 2020. Tämä energiansäästö vähentäisi

hiilidioksidipäästöjä yli 9 miljoonalla tonnilla. Tämä säästö hiilidioksidipäästöissä on

noin 11,5 prosenttia vuoden 2007 Suomen kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä.

Suomen kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt olivat vuonna 2007 78,3 miljoonaa

tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Energiasäästötavoitteen toteutumiseksi tärkeimpiä

toimenpiteitä ovat päästökaupan ja energiatehokkuussopimukset energiavaltaisilla

aloilla (8 TWh), energiatehokkuussopimukset ei-energiavaltaisilla aloilla (2,8 TWh),

korjausrakentaminen (2,7 TWh), uudisrakentaminen (2,2 TWh) ja laitteiden

energiatehokkuusvaatimuksia koskeva Ecodesign-direktiivi (2,1 TWh). Ecodesign-

direktiivin energiansäästövaikutus tulee kasvamaan, koska arviossa ei ole otettu

huomioon kaikkia tuoteryhmiä.

EU:n ilmasto- ja energiatavoitteilla on vaikutusta Suomen kansantalouteen.

Taulukossa 5.4 on tarkasteltu ilmasto- ja energiatavoitteiden vaikutusta

kansantuotteeseen perusuraan verrattuna. Päästökauppasektorin päästötavoite

heikentää kotitalouksien kulutusta noin 1,6 prosenttia, heikentää investointeja noin

1,1 prosenttia ja heikentää hieman työllisyyttä. Uusiutuvien energialähteiden tavoite
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heikentää hieman investointeja ja parantaa hivenen työllisyyttä. Energiansäästötavoite

heikentää kotitalouksien kulutusta 0,2 prosenttia, parantaa investointeja 1,5 prosenttia

ja parantaa hiukan työllisyyttä. Suomen kansantuotetta ilmasto- ja energiatavoitteet

heikentävät noin 0,8 prosenttia.
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7 YHTEENVETO

Työn tarkoituksena oli selvittää Ecodesign-direktiivin ja sen puitteissa kotitalouksien

ympärisäteileville lampuille ja sähkömoottoreille annettujen asetusten vaikutuksia

Suomessa. Lisäksi työssä tarkasteltiin Suomen ilmasto- ja energiapolitiikkaa ja sen

tuomien toimenpiteiden vaikutuksia Suomessa.

Saaduista tuloksista voidaan päätellä, että Ecodesign-direktiivin puitteissa annetut

asetukset ympärisäteileville kotitalouslampuille ja sähkömoottoreille tuovat

merkittävää säästöä sähkönkulutukseen. Nämä kaksi tuoteryhmää ovat

merkittävimpiä Ecodesign-direktiivin asetuksia säästöpotentiaaleiltaan. Tulokset ovat

kuitenkin karkeita arvioita asetusten tuoreuden vuoksi, joten ne ovat vain suuntaa-

antavia. Tarkempien energiansäästölukujen saamiseksi tarvittaisiin tarkempia

tutkimuksia kotitalouksien valaistuksen käytöstä ja teollisuuden sähkömoottoreiden

käytöstä. Lisäksi Ecodesign-direktiivin toimivuuden ja tehokkuuden mittaamiseksi

tulisi seurata säännöllisesti tuoteryhmille annettujen asetusten vaikutuksia.

Suomen ilmasto- ja energiapoliittisia tavoitteita ovat uusiutuvien energialähteiden

osuuden nostaminen energiantuotannossa 38 prosenttiin ja hiilidioksidipäästöjen

vähentäminen 20 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Näiden

tavoitteiden saavuttaminen edellyttää muun muassa energiankulutuksen vähentämistä.

Energiankulutuksen vähentämisen keskeisin vähennyspotentiaali löytyy

energiansäästö- ja energiatehokkuustoimenpiteistä. Yksi näistä toimenpiteistä on

Ecodesign-direktiivi, joka pyrkii parantamaan laitteiden energiatehokkuutta.

Ecodesign-direktiivin tarkoituksena on kerätä energiansäästöjä monista eri

tuoteryhmistä ja näin saavuttaa suuri energiansäästö kokonaisuudessaan. Eli

voidaankin sanoa, että Ecodesign-direktiivi toimii ”pienistä puroista syntyy suuri

joki” -periaatteella.
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