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TAVOITE 
 
Tavoitteena oli arvioida ns. Ecodesign –direktiivin vaikutuksia kotitalouksien kuivausrumpujen 
energiankulutukseen Suomessa vuodesta 2010 vuoteen 2020. 
 
 
TOTEUTUS 

 
Lähtötietojen kokoaminen 
 
Kuivausrumpujen yleisyydet ja lukumäärät arvioitiin Tilastokeskuksen tilastojen ja Kotitalouksien 
sähkönkäyttö 2006 – tutkimuksessa tehtyjen ennusteiden perusteella. Kuivausrumpujen sähkönkulutuksen 
arvio vuonna 2010 laskettiin käyttäen lähtökohtana Kotitalouksien sähkönkäyttö 2006 – tutkimuksen 
kulutuslukuja. Lisäksi laskelmissa hyödynnettiin kuivausrumpujen EuP -taustaselvitystä, TTS:n selvityksiä 
EuP – direktiivin vaikutusten arviointi - Kodinkoneet, kulutuselektroniikka ja toimistolaitteet ja 
Kotitalouksien tyyppisäästöt sekä Helsingin Energian Energiakeskuksen Kodinkoneoppaita. 
Kuivausrumpujen käyttöikäarviona käytettiin 12 vuotta samoin kuin Kotitalouksien sähkönkäyttö 2006 – 
tutkimuksessa. 
 
 
Kulutuksen kehityksen ja Ecodesign –direktiivin vaikutuksen arviointi 
 
Kuivasrumpujen sähkönkulutuksen kehitystä vuoteen 2020 mennessä arvioitiin kahdella skenaariolla: 
normaalikehitys ja ecodesign eli EuP-skenaario. 
 
Normaalikehityksen laskelmissa huomioitiin vain laitekannan uusiutumisen tuoma luontainen 
tehostuminen. Arvioissa hyödynnettiin Kotitalouksien sähkönkäyttö 2006 –tutkimuksessa tehtyjä BAU-
skenaarioita ja kuivausrumpujen EuP taustaselvitystä. 

 
Ecodesign-skenaariossa (EuP) laskettiin miten laitekanta ja niiden sähkönkulutus kehittyisivät direktiivin 
myötä tapahtuvan energiatehokkuuden paranemisen ansiosta. Arviot EuP-direktiivin vaikutuksista 
energiatehokkuuden paranemiseen perustettiin tuoteryhmäkohtaiselle ja lepovirtakulutuksen ekologista 
suunnittelua koskeville määräyksille. 

 
Ecodesign-direktiivin vaikutukset energiankulutukseen laskettiin kahden skenaarion erotuksena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TULOKSET 
 
Kuivausrumpujen  yleisyyden ja lukumäärän arviointi 
 
Tilastokeskuksen mukaan kuivausrumpu oli 14 prosentilla kotitalouksista vuonna 2006 ja 17 prosentilla 
kotitalouksista vuonna 2012. Tämän perusteella arvioitiin, että kuivausrumpu oli 16 prosentilla 
kotitalouksista vuonna 2010. Kotitalouksien sähkönkäyttö 2006 – tutkimuksessa eri laitteiden 
yleistymiskehitystä vuosille 2015 ja 2020 arvioitiin lineaarisena trenditarkasteluna. Kyseisen arvion ja 
tilastotietojen perusteella kuivausrummun yleisyydeksi vuonna 2012 arvioitiin 21 prosenttia. Kotitalouksien 
lukumääräarviot vuosille 2015 ja 2020 ovat samat Kotitalouksien sähkönkäyttö 2006 – tutkimuksessa. Ne 
ovat TEM:n Ilmasto- ja energiaskenaarioissa esitettyjä arvioita. Arviot kuivausrumpujen lukumääristä 
vuosina 2010-2020 laskettiin kotitalouksien lukumäärän ja yleisyyden perusteella. (Taulukko 1) 

 
Taulukko 1. Kuivausrummun yleisyys ja lukumäärä kotitalouksissa 2000–2020. 
 

 2006 2010 2015* 2020* 
Yleisyys 14 % 16 % 19 % 21 % 

Kotitalouksien lukumäärä 2 455 000 2 551 000 2 587 000 2 641 000 

Kuivausrumpujen lukumäärä 343 700 408 160 491 530 554 610 
* Ennuste 

(Adato 2008, Tilastokeskus 2011, 2012a ja 2012b) 

Nykytilanne 
 
Kuivausrumpujen EuP – taustaselvityksen mukaan lähes 40 prosentissa kuivausrummuista on erillinen 
virtakytkin ja viidessä prosentissa ajastin. Samassa raportissa kuivausrumpujen valmius- ja pois päältä -tilan 
kulutukseksi arvioitiin 4,83 kWh/a (ANON 2009). Kuivausrummun sähkönkulutukset eri tiloissa 
normaalikehityksen mukaan on esitetty tarkemmin liitteessä 1. Laskelmissa oletettiin, että 40 prosentissa 
kuivausrummuista on valmiustilan kulutusta.  
 
Pyykin jäännöskosteus vaikuttaa oleellisesti kuivausrumpujen sähkönkulutukseen. Uusien pesukoneiden 
linkoustehot ovat paremmat kuin vanhojen. Vuodesta 2007 eteenpäin uusien kuivausrumpujen 
sähkönkulutuksen oletettiin olevan keskimäärin noin 7 prosenttia pienempi (269 kWh/a) kuin vanhojen 
pienemmän jäännöskosteuden ansiosta. Kuivausrumpujen EuP –taustaselvityksen mukaan 
lämpöpumppuperiaatteella toimivien kuivausrumpujen yleisyys Euroopassa oli vuonna 2008-2009 noin 1 
prosentti. Muuta Eurooppaa yleisempi kuivausrumpu oli Sveitsissä, jossa se oli 8 prosentissa kotitalouksista. 
(Anon 2009).  Suomessa lämpöpumppuperiaatteella toimivat kuivausrummut olivat erittäin harvinaisia 
vuonna 2010. Niiden yleisyydeksi arvioitiin alle 1 prosenttia. 
 
Vuonna 2010 kuivausrumpu oli 16 prosentilla suomalaisista kotitalouksista ja sen keskikulutus oli noin 283 
kWh/a. Koko laitekannan sähkönkulutus oli noin 115 GWh.  (Taulukko 2) 
 
Taulukko 2. Kuivausrumpujen sähkönkulutus 2010. 
 
 Kuivasrumpu keskimäärin Koko laitekanta 

Lukumäärä, 
kpl 

Pois päältä 
+ valmius-
tila, kWh/a 

Käyttö    
kWh / a 

Kokonais-
kulutus, 
kWh/a 

Pois päältä 
+ valmius-
tila, GWh/a 

Käyttö 
GWh/a 

Kokonais-
kulutus, 
GWh/a 

408 160 1,9 280,7 282,6 0,8 114,6 115,4 



 

Skenaariot 
 
Lämpöpumppuperiaatteella toimivien kuivausrumpujen yleisyyden arvioidaan nousevan hitaasti ja niiden 
osuuden olevan 3-5 prosenttia vuonna 2020. Lämpöpumppu periaatteella toimivien kuivausrumpujen 
sähkönkulutus on noin 40 prosenttia pienempi kuin perinteisten ilman avulla kondensoivien 
kuivausrumpujen (Anon 2009).  Pyykinpesukoneiden linkouskierrosten kasvamisen ja pienemmän 
jäännöskosteuden sekä lämpöpumppu- periaatteella toimivien kuivausrumpujen määrän kasvaminen 
alentaa uusien kuivausrumpujen sähkönkulutusta myös tulevaisuudessa. Toisaalta pyykin jäännöskosteus 
on suurempi vajaita koneellisia pestäessä ja pikaohjelmilla pestäessä.   
 
Laskelmissa oletettiin, että vuonna 2020 kahdessa kolmasosassa kuivausrumpuja on erillinen virtakytkin ja 
kolmasosassa on näyttö ja kello/ajastin, joka aiheuttaa lepovirrankulutusta myös pois päältä -tilassa. 
 
 
Normaalikehitys 
 
Uusien kuivausrumpujen sähkönkulutuksen oletettiin olevan keskimäärin noin 5 prosenttia pienempi (267 
kWh/a) kuin vuonna 2010. 
 
Normaalikehityksellä kuivausrumpujen sähkönkulutukseksi arvioitiin 150 GWh vuonna 2020. Valmiustilojen 
sähkönkulutus on noin 1,0 GWh/a (Taulukko 4). 
 
EuP-skenaario 
 
Ekologisten suunnitteluvaatimusten mukaan kuivausrumpujen energiatehokkuusindeksin on oltava 
pienempi kuin 85 marraskuusta 2013 lähtien. Tämä tarkoittaa, että uudet kuivausrummut ovat silloin 
energiatehokkuusluokkaa C tai parempia. EuP-taustaselvityksen mukaan jo vuonna 2005 lähes 90 
prosenttia myydyistä kuivausrummuista oli energiatehokkuusluokkaa C. Tällä ekosuunnitteluvaatimusten 1. 
vaiheella ei todennäköisesti ole vaikutusta uusien kuivausrumpujen käytönaikaiseen sähkönkulutukseen 
Suomessa.  
 
Marraskuusta 2015 lähtien kuivausrumpujen energiatehokkuusindeksi on oltava pienempi kuin 76 eli ne 
ovat energiatehokkuusluokkaa B tai parempia. Energiatehokkuusluokkien välinen ero on noin 13 prosenttia. 
Tämän oletetaan vähentävän uusien kuivausrumpujen sähkönkulutusta noin 10 prosenttia. 

 
Keskeiset ekologiset suunnitteluvaatimukset, joilla pyritään vähentämään valmiustilan (stand by) ja pois-
päältä -tilan (off) tehonkulutusta, ja niiden toteuttamisaikataulut on esitetty taulukossa 3. Kuivausrumpujen 
valmiustilan kulutuksen kannalta näyttöjen, erillisten virtakytkimien ja ajastamien yleistyminen 
kuivausrummuissa nostaa laitekannan valmiustilan kulutusta siitä huolimatta, että valmiustilan tehot 
alenevat. Laskelmissa on oletettu, että vuonna 2020 kuivausrummuista 48 prosenttia vuoden 2010 
vaatimusten mukaisia ja 52 prosenttia vuoden 2013 vaatimusten mukaisia.  Kuivausrummun 
sähkönkulutukset eri tiloissa EuP-skenaarion mukaan on esitetty tarkemmin liitteessä 1. 
 



 

Taulukko 3. Ekologiset suunnitteluvaatimukset tehon kulutuksille pois päältä- ja päälle jätettynä – tiloissa. 
 

Tila  Maksimi tehon kulutus 
tammikuun 7. päivästä 2010 
lähtien 
 

Maksimi tehon kulutus 
tammikuun 7. päivästä 2013 
lähtien 

Pois päältä 1,00 W 0,50 W 
Päälle jätettynä / valmiustila (ei 
näyttöä) 1,00 W 0,50 W 
Päälle jätettynä / valmiustila 
(koneessa näyttö) 2,00 W 1,00 W 

 
 
Vuonna 2020 kuivausrumpujen sähkönkulutus EuP-skenaariolla on noin 137 GWh ja valmiustilojen 
sähkönkulutus on 0,9 GWh/a. EuP-skenaarion säästö normaalikehitykseen verrattuna on lähes 13 GWh 
vuonna 2020 (Taulukko 4). 
 
Taulukko 4. Kuivausrumpujen sähkönkulutus eri skenaariolla 2020. 
 

  Laitteet keskimäärin Laitekanta 
 

Lukumäärä, 
kpl 

Pois päältä + 
valmiustila, 
kWh/a 

Käyttö, 
kWh/a 

Keski-
kulutus, 
kWh/a 

Pois päältä + 
valmiustila, 

GWh/a 
Käyttö, 
GWh/a 

Kokonais-
kulutus, 

GWh 
Normaali-

kehitys 554 610 1,79 269,1 270,89 1,0 149,2 150,2 
EuP-

skenaario 554 610 1,62 
 

246,1 
 

247,72 0,9 136,5 137,4 
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      LIITE 1 
 
Kuivausrummun lepovirrankulutus eri tiloissa. 

    

Tila h/a Teho, W 

Energian-
kulutus, 
kWh/a 

Pois päältä 8355 0,5 4,2 
Päälle jätettynä 
(stand by) 250 2,6 0,7 
Anon 2009. 

    
Kuivausrummun lepovirrankulutus eri tiloissa 2020, normaalikehitys. 
 

Tila h/a Teho, W 

energian-
kulutus, 
kWh/a yleisyys,% 

keskim. 
kulutus 
kWh/a 

Pois päältä 8355 0,5 4,18 33 1,38 
Päälle 
jätettynä 
(stand by), ei 
näyttöä 250 1,5 0,38 66 0,25 
Päälle 
jätettynä 
(stand by), 
näyttöllinen 250 2,0 0,50 33 0,17 
Yhteensä   

  
1,79 

 
Kuivausrummun sähkönkulutus eri tiloissa 2020, EuP –skenaario. 

 
      

Tila h/a Teho, W* 

energian-
kulutus, 
kWh/a yleisyys, % 

keskim. 
kulutus 
kWh/a 

Pois päältä 8355 0,5 4,18 33 1,38 
Päälle 
jätettynä 
(stand by), ei 
näyttöä 250 0,74 0,19 66 0,12 
Päälle 
jätettynä 
(stand by), 
näyttöllinen 250 1,48 0,37 33 0,12 
Yhteensä         1,62 

* Laitteista 48 prosenttia vuoden 2010 vaatimusten mukaisia ja 52 prosenttia vuoden 2013 vaatimusten 
mukaisia.   
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