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Esipuhe 

 

Työn tavoitteena on päivittää arvio EU:n ns. Ekosuunnittelu-direktiivin (Direktiivi 

energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavista vaatimuksista) 

energiavaikutuksista ulkoisille tehonlähteille, eli arvioida muutoksia laitekannan ja 

energiankäytön ns. normikehitystä verrattuna EU:n Ecodesign-direktiivin asettamien 

vaatimusten mukaiseen kehitykseen.  Työn pohjana on TTS:n selvitys vuodelta 2009. 

 

Työn tilaajana on Motiva Oy, jossa työtä koordinoi Ilkka Hippinen. Pöyry Finland 

Oy:ssä hankkeesta ovat vastanneet Mikko Kuusisto ja Ilkka Heikkilä. 
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1 JOHDANTO 

 

Työn tavoitteena on tehdä arvio energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle 

suunnittelulle asetettavista vaatimuksista ulkoisten tehonlähteiden osalta Suomessa. 

Toimistolaitteet ja kulutuselektroniikka saavat usein tehonsa ulkoisista teholähteistä, 

jotka muuttavat sähköverkon jännitteen laitteelle sopivaksi. Koska ulkoisten 

teholähteiden hyötysuhteella on suuri vaikutus tällaisten tuotteiden 

energiatehokkuuteen, ulkoiset teholähteet ovat yksi ensisijaisista tuoteryhmistä, joille on 

tärkeää olla olemassa ekosuunnitteluvaatimukset. 

Edellisen arvion on tehnyt TTS vuonna 2009, ja silloin työssä raportoitiin lähinnä 

matkapuhelinten latureiden energiankulutusarvioita. 

Komission teettämässä taustaselvityksessä on arvioitu, että ulkoisten teholähteiden 

tehomuunnoksessa syntyvästä hävikistä ja kuormittamattoman tilan tehonkulutuksesta 

johtuva vuotuinen sähkönkulutus on 17 terawattituntia, joka vastaa 6,8 miljoonaa tonnia 

hiilidioksidipäästöjä. Jos toimenpiteitä ei toteuteta, tämän kulutuksen ennustetaan 

kasvavan 31 terawattituntiin vuonna 2020. 

Komission selvitysten mukaan vuotuista sähkönkulutusta on mahdollista vähentää 9 

TWh/a vuonna 2020, mikäli otetaan käyttöön ekosuunnitteluvaatimuksia. 

1.1 Tietolähteet 
 

Tietolähteinä käytettiin lähinnä seuraavia laitteiden energiatehokkuuksia seuraavia ja 

raportoivia tahoja 

- Edellinen selvitys TTS v. 2009,  

- Taustaryhmä/Clasp 

- Motiva 

- EU, EuP-direktiivi 

- teknoligiateollisuus/ekosuunnittelu.fi. 

 

 

2 ULKOISIA TEHONLÄHTEIDEN EKOLOGISEN SUUNNITTELUN 
VAATIMUKSIA KOSKEVAN ASETUKSEN N278/2009 TARKOITTAMAT 
ULKOISET TEHONLÄHTEET 
 

 

Ulkoisella teholähteellä’ tarkoitetaan laitetta, jolla on kaikki seuraavat ominaisuudet: 

 

a) se on suunniteltu muuttamaan sähköverkosta saatava vaihtovirta 

pienempijännitteiseksi tasa- (DC) tai vaihtovirraksi (AC); 

b) se voi syöttää vain yhtä AC- tai DC-antojännitettä kerrallaan; 

c) se on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä erillisen laitteen kanssa, joka muodostaa sen 

pääkuorman; 

d) se sijaitsee omassa kotelossaan erillään syötettävästä laitteesta; 
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e) se on liitetty pääkuorman muodostavaan laitteeseen irrotettavalla tai kiinteällä 

pistokeliitännällä, kaapelilla, johtimella tai muulla johdotuksella; 

f) sen arvokilven mukainen antoteho on enintään 250 wattia; 

g) se on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1275/2008 2 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettujen kotitalouksissa ja toimistoissa käytettävien sähkö- ja 

elektroniikkalaitteiden kanssa; 

 

2) ’pienoisjännitteisellä ulkoisella teholähteellä’ tarkoitetaan ulkoista teholähdettä, 

jonka arvokilven mukainen antojännite on alle 6 volttia ja arvokilven mukainen 

antovirta vähintään 550 milliampeeria; 

3) ’halogeenivaloille tarkoitetulla muuttajalla’ tarkoitetaan ulkoista teholähdettä, jota 

käytetään pienoisjännitehalogeenilamppujen kanssa; 

4) ’keskeytymättömän tehonsyötön laitteella (UPS-laitteella)’ tarkoitetaan laitetta, joka 

syöttää automaattisesti varavirtaa, kun sähköverkosta saatavan sähkövirran jännite 

putoaa riittämättömälle tasolle; 

5) ”akunlatauslaitteella” tarkoitetaan laitetta, jonka antoliitäntä yhdistetään suoraan 

irrotettavaan akkuun; 

6) ”jännitteenmuuttimella” tarkoitetaan laitetta, joka muuttaa sähköverkon 230 voltin 

antojännitteen 110 voltin antojännitteeksi, jonka ominaisuudet ovat samanlaiset kuin 

sähköverkon antojännitteellä; 

7) ’arvokilven mukaisella antoteholla’ (P O ) tarkoitetaan valmistajan ilmoittamaa 

antotehoa; 

8) ’kuormittamattomalla tilalla’ tarkoitetaan tilaa, jossa ulkoisen teholähteen ottoliitin 

on kytketty verkkoteholähteeseen, mutta antoliitin ei ole kytketty mihinkään 

pääkuormalaitteeseen; 

9) ’aktiivitilalla’ tarkoitetaan tilaa, jossa ulkoisen teholähteen ottoliitin on kytketty 

verkkoteholähteeseen ja antoliitin on kytketty kuormituslaitteeseen; 

10) ’aktiivitilan hyötysuhteella’ tarkoitetaan ulkoisen teholähteen aktiivitilassa 

tuottaman tehon ja sen tuottamiseen tarvitun ottotehon välistä suhdetta; 

11) ’aktiivitilan keskimääräisellä hyötysuhteella’ tarkoitetaan aktiivitilojen 

hyötysuhteen keskiarvoa, kun arvokilven mukaisesta antotehosta on käytössä 25, 50, 75 

ja 100 prosenttia. 

 

Tällä asetuksella vahvistetaan ulkoisten teholähteiden kuormittamattoman tilan 

tehonkulutusta ja aktiivitilan keskimääräistä hyötysuhdetta koskevat 

ekosuunnitteluvaatimukset. 

 

Tätä asetusta ei sovelleta seuraaviin: 

a) jännitteenmuuttimet; 

b) keskeytymättömän tehonsyötön laitteet (UPS-laitteet); 

c) akunlatauslaitteet; 

d) halogeenivaloille tarkoitetut muuttajat; 

e) lääkinnällisten laitteiden ulkoiset teholähteet; 

f) ulkoiset teholähteet, jotka on saatettu markkinoille viimeistään 

30 päivänä kesäkuuta 2015 sellaisen samanlaisen ulkoisen 

teholähteen huolto- tai varaosana, joka on saatettu markkinoille 

viimeistään vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta, 

edellyttäen että kyseisestä huolto- tai varaosasta 

taikka sen pakkauksesta käy selvästi ilmi laite tai laitteet, 

joiden kanssa huolto- tai varaosa on tarkoitettu käytettäväksi. 
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3 LAITTEIDEN ENERGIANKULUTUS TARKASTELUJAKSON ALUSSA 
 

Teholähdeasetuksen säädökset koskevat kodinkoneita, ruoanlaittolaitteita, 

tietotekniikkalaitteita, leluja, vapaa-ajan- ja urheiluvälineitä, kehonhoitolaitteita sekä 

kuluttajaelektroniikkaa kuten radiot, televisiot, videolaitteet tai erilaiset soittimet. 

Näiden kaikkien yhteisenä nimittäjänä käytetään tässä termiä kulutuselektroniikka. 

Yleistäen voidaan sanoa, että yllämainittujen tuoteryhmien laitteita syöttävä ulkoinen 

teholähde, yleiskielellä "muuntaja", jonka antoteho on alle 250 wattia, kuuluu 

teholähdeasetuksen piiriin.  

Teholähdeasetusta ei sovelleta jännitteenmuuttimille (230 V -> 115 V), UPS-laitteille, 

akunlatauslaitteille, halogeenivalojen muuntajille eikä lääkintälaitteille. 

Samalle laitteelle ei sovelleta teholähde- ja lepovirta-asetuksia yhtäaikaisesti, mikäli 

ulkoisen teholähteen antojännite on alle 6 V ja antovirta vähintään 550 mA. Täten 

esimerkiksi matkapuhelimet ovat lepovirta-asetuksen ulkopuolella, mutta niiden laturit 

kuuluvat teholähdeasetuksen piiriin.  

 

3.1 Ekosuunnitteludirektiivi 

Ekosuunnitteludirektiivin tarkoitus on ohjata teollisuutta suunnittelemaan tulevat 

tuotteet vähemmän energiaa kuluttaviksi sekä valmistuksen että tuotteen elinkaaren 

aikana. 

Laki ekologisesta suunnittelusta astui Suomessa voimaan 1.1.2009. Laissa määrätään, 

että valmistajan on otettava energiankäyttö ja muut ympäristötekijät huomioon tuotteen 

suunnittelussa ja valmistuksessa. Tuotteet, jotka eivät täytä vaatimuksia, eivät saa CE-

hyväksyntää, eivätkä ne pääse markkinoille EU:ssa. EU:n direktiivin taustatyöryhmä on 

selvittänyt ulkoisten tehonlähteiden ekosuunnitteludirektiivin taustoja ja tekniikan ja 

kulutuksen lähtötasoa EU-tasolla. 

 

4 NORMAALIKEHITYS VUOTEEN 2020 MENNESSÄ 
 

 

Ulkoisten tehonlähteiden teknisten ominaisuuksien kehittyminen antaa paljon 

lisäsäästömahdollisuuksia. Tekniikka kehittyy kovaa vauhtia, ja tästä on esimerkkinä 

mm. langattomat latauslaitteet. Säästökohteesta esimerkkinä on seuraavassa kuvassa 

esitetty latauslaitteiden hyötysuhde osakuormilla. Pienillä kuormilla toimittaessa, eli 

esim. silloin kun latauskohde tai akku on ladattuna melkein täyteen, hyötysuhde on 

merkittävän alhainen (hukka esiintyy akun tms. lämpenemisenä). 
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Kuva 1. Ulkoisten tehonlähteiden hyötysuhteen heikkeneminen matalilla käyntiasteilla. 

 

EU:n komission teettämässä taustaselvityksessä on arvioitu, että ulkoisten teholähteiden 

tehomuunnoksessa syntyvästä hävikistä ja kuormittamattoman tilan tehonkulutuksesta 

johtuva vuotuinen sähkönkulutus on 17 terawattituntia, joka vastaa 6,8:aa miljoonaa 

tonnia hiilidioksidipäästöjä. Jos toimenpiteitä ei toteuteta, tämän kulutuksen ennustetaan 

kasvavan 31 terawattituntiin vuonna 2020.  

 

Taulukko 1. EU27:n ja Suomen normaalikehitys vuoteen 2020. 

TWh EU27 Suomen osuus 

2010 17 0,340 

2011 18,4 0,368 

2012 19,8 0,396 

2013 21,2 0,424 

2014 22,6 0,452 

2015 24 0,480 

2016 25,4 0,508 

2017 26,8 0,536 

2018 28,2 0,564 

2019 29,6 0,592 

2020 31 0,620 

 

Suomen kulutuselektroniikan kokonaismäärän voidaan arvioida olevan kotitaloutta tai 

toimistoa kohden lähellä EU27:n keskiarvoa. Tietokoneiden ja servereiden osuus 

kulutuselektroniikasta voidaan arvioida olevan eri EU maissa samassa suhteessa. Tämän 

arvion perusteella Suomen osuus ulkoisista tehonlähteistä on parhaan arvion mukaan 2 

% EU:n tehonlähteistä. 
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5 KEHITYS DIREKTIIVIN OHJAAMANA VUOTEEN 2020 
 

Komission selvitysten mukaan vuotuista sähkönkulutusta on mahdollista vähentää 9 

TWh/a vuonna 2020, mikäli otetaan käyttöön ekosuunnitteluvaatimuksia. Tämä 

tarkoittaisi loppukäytön pienenemistä normaalikehityksen mukaisesta käytöstä 17 TWh 

arvoon 8 TWh EU:ssa vuonna 2020. Suomen osuus EU:n alenemasta voisi olla 

laitekannan mukaan 2 % koko alenemasta, eli loppukäyttönä 241 GWh/a v. 2020 

(vähenenmä 99 GWh).  

Motiva on arvioinut vuonna 2009 (Motiva 2009) Ekosuunnitteluvaatimusten vaikutusta 

vuoteen 2020 mennessä oheisen taulukon mukaisesti. Kulutuselektroniikan osalta säästö 

on 110 GWh. Tämä luku on hyvin lähellä EU:n arviota.  Tämä jaettuna tasaisesti 11 

vuodelle vastaa noin 10 GWh:n vuotuista säästöpotentiaalia. 

 

 

Taulukko 2. Ekosuunnitteludirektiivin vaikutus vuoteen 2020 mennessä.

 
 

Suomen osuus EU:n ulkoisten tehonlähteiden kokonaiskulutuksesta perustuu Suomen 

osuuteen kaikesta laitekannasta. Laskettuna 10 GWh säästöpotentiaali tuleville vuosille 

Suomen vuosikulutus näyttää seuraavalta. 

 

Taulukko 3. Ekosuunnitteludirektiivin vaikutus Suomen kulutukseen. 

  
Lähde: Motiva 2009. EuP-direktiivin vaikutusarvio Suomessa. 

Vuosi EU27 (Ilman 

Ekodesign -

vaikutusta)

Suomen osuus 

(EU27:stä)

Suomen osuus + 

ekodesign (-10 

GWh/a) TWh/a

2010 17,0 0,340 0,340

2011 18,4 0,368 0,330

2012 19,8 0,396 0,320

2013 21,2 0,424 0,310

2014 22,6 0,452 0,300

2015 24,0 0,480 0,290

2016 25,4 0,508 0,280

2017 26,8 0,536 0,270

2018 28,2 0,564 0,260

2019 29,6 0,592 0,250

2020 31,0 0,620 0,240
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Motivan arvion mukaisesti Ekosuunnitteludirektiivin vaikutus on vuodesta 2010 

vuoteen 2020 yhteensä 100 GWh, ja vaikutus loppukulutuksessa vuonna 2020 on 

arviolta 100 GWh, eli 62 % vähemmän kuin normaalikehityksen mukainen 

energiankulutus v. 2020.  

 

 

5.1 EU:n arvio ulkoisten tehonlähteiden energiankäytöstä vuoteen 2020 
 

EU:n asetusluonnoksessa todetaan, että ehdotetun asetuksen tarkoituksena on 

markkinamuutoksen käynnistäminen, mikä mahdollistaa säästöjen löytymisen. 

Verrattuna BAU-skenaario on arvioitu, että ehdotettu asetus johtaa vuotuiseen 

sähkönkulutuksen säästöön (EU-27) noin 9 TWh vuoteen 2020 mennessä, mikä vastaa 

vuosittain 3,6 miljoonaa tonnia CO2-päästöjä.  

Asetuksen NO 278/2009 seurantakatselmuksessa huhtikuussa 2013 todetaan, että 

EU:ssa on mahdollisuus säästää lisää lähes 3 TWh/a vuoteen 2025 mennessä asetuksen 

seuraavilla muutoksilla (suuruusjärjestyksessä): 

1. Porrastetut vaatimukset perustuen EU: n Code of conductiin, ajoitettuna EU:n 

CoC:n ohjeistuksen jälkeiseen aikaan (porras 1 - 2015, porras 2 - 2017), ja lisäksi 

porras 3 (2019)  

- Tässä yhteydessä todetaan, että 52 % vuoden 2012 laitteista tulisi 

suunnitella uudelleen, jotta portaan 1 (Tier 1) vaatimukset saavutetaan, ja 

edelleen, jotta porras 2 saavutetaan, 93 % laitteista tulisi suunnitella 

uudelleen 

2. Monijännitteisten ja korkeatehoisten (>250W) ulkoisten tehonlähteiden 

sisällyttäminen direktiivin alle 

3. Langattomien latureiden sisällyttäminen vaatimuksien osalta direktiivin alle  

4. Laitteille asetetaan tehokkuusvaatimuksia myös 10 % kuormalla (ei pelkästään 

normaalit kuormituspisteet 50 %, 75 % jne.) 

Asetukseen vaadituilla muutoksilla on vain vähäinen vaikutus (~3 TWh) koko 

kulutukseen, joten muutosten toteutuminen ei ehkä toteudu. 
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6 YHTEENVETO 
 

 

Työn tavoitteena oli arvioida EU:n ns. Ekosuunnitteludirektiivin (Direktiivi energiaa 

käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavista vaatimuksista) 

energiavaikutuksia, eli arvioida ulkoisten tehonlähteiden energiankäytön ns. 

normikehitystä verrattuna EU:n Ekosuunnitteludirektiivin asettamien vaatimusten 

mukaiseen kehitykseen vuosina 2010-2020.  

 

EU27:n ulkoisten tehonlähteiden vuotuinen sähkönkulutus on arvioitu 17 

terawattitunniksi vuonna 2010. Jos energiankulutusta rajoittavia toimenpiteitä ei 

toteuteta, kulutuksen ennustetaan kasvavan 31 terawattituntiin vuonna 2020. 

Taustaselvitys osoitti, että EU:n tietokoneiden sähkönkulutusta voidaan vähentää 

kustannustehokkaasti vuoteen 2020 mennessä 9 TWh vuotuisessa sähkönkulutuksessa. 

Suomessa tämä tarkoittaisi säästöä sähkönkulutuksessa 62 % vuonna 2020 verrattuna 

vuoden 2010 kulutukseen. Suomen ulkoisten tehonlähteiden normaalikehityksen 

mukainen sähkönkulutus vuonna 2020 on arvioitu 0,62 TWh:ksi, ja 

ekosuunnitteludirektiivin mukainen kulutus vuonna 2020 arvioitiin 0,24 TWh:ksi. 
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