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1 JOHDANTO 

 

Työn tavoitteena on arvioida Energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle 
asetettavista vaatimuksista annetun direktiivin (Ekosuunnitteludirektiivi) 
energiavaikutuksia Suomessa vesipumppujen osalta. 

EU:n asetuksessa vesipumppujen ekologisen suunnittelun vaatimuksista (EU) N:o 
547/2012 on esitetty tarkemmat vaatimukset vesipumppuihin liittyen. Asetus julkaistiin 
EU:n virallisessa lehdessä 26.6.2012. Vaatimukset tulevat voimaan 1.1.2013 ja ne 
tiukkenevat 1.1.2015. Asetuksen säännöksiä sovelletaan myös sellaisiin 
vesipumppuihin, jotka on rakenteellisesti integroitu muihin tuotteisiin. 

 

1.1 Rajaukset 

 

Tarkastelut suoritetaan seuraavalla tavalla: 

• Kerätään tiedot tai tietojen puuttuessa arvioidaan laitteiden yleisyys 
tarkastelujakson alussa. 

• Kerätään tiedot tai tietojen puuttuessa arvioidaan laitteiden energiankulutus 
tarkastelujakson alussa. 

• Arvioidaan ns. normaalikehitys eli miten laitekanta ja sen energiankulutus 
kehittyisi vuoteen 2020 mennessä ilman direktiivin asettamia määräyksiä 

• Arvioidaan direktiivin myötä tapahtuva energiatehokkuuden paraneminen 
normaalikehitykseen verrattuna. 

Tarkastelu esitetään aikasarjana 2010–2020. Mikäli luotettavia laitekantaa tai sen 
energiankulutusta koskevia tietoja on saatavilla muulta lähivuodelta, tarkastelun 
aikajänne voidaan aloittaa ko. vuodesta. Tässä raportissa esitetään laskennan lähtötiedot 
ja työn tulokset. 

 

1.1.1 Ecodesign vaatimukset vesipumpuille, L 165/30/Article 3 

Taustaselvitys osoittaa, että vesipumppuja saatetaan yhteisön markkinoille suuria 
määriä. Niiden merkittävin ympäristönäkökohta koko niiden elinkaaren aikana on 
käytönaikainen energiankulutus. Vesipumppujen vuotuinen sähkönkulutus oli 109 
terawattituntia vuonna 2005, mikä vastaa 50 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöjä. Jos 
energiankulutusta rajoittavia toimenpiteitä ei toteuteta, kulutuksen ennustetaan kasvavan 
136 terawattituntiin vuonna 2020. Taustaselvityksen perusteella on päätelty, että 
käytönaikaista sähkönkulutusta voidaan vähentää huomattavasti. 
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Hyötysuhdevaatimukset 

 

a) Tammikuun 1 päivästä 2013 vesipumppujen hyötysuhteen on oltava  

— parhaan hyötysuhteen pisteessä (BEP) vähintään (ηΒΕΡ) min requ asetuksen liitteen 
III mukaisesti mitattuna ja laskettuna arvoa MEI = 0,1 vastaavalla C-arvolla asetuksen 
liitteen III mukaisesti,  

— osakuormalla (PL) vähintään (ηΡ L ) min requ asetuksen liitteen III mukaisesti 
mitattuna ja laskettuna arvoa MEI = 0,1 vastaavalla C-arvolla asetuksen liitteen III 
mukaisesti,  

— ylikuormalla (OL) vähintään (ηΟ L ) min requ asetuksen liitteen III mukaisesti 
mitattuna ja laskettuna arvoa MEI = 0,1 vastaavalla C-arvolla asetuksen liitteen III 
mukaisesti.  

b) Tammikuun 1 päivästä 2015 vesipumppujen hyötysuhteen on oltava  

— parhaan hyötysuhteen pisteessä (BEP) vähintään (ηΒΕΡ) min requ asetuksen liitteen 
III mukaisesti mitattuna ja laskettuna arvoa MEI = 0,4 vastaavalla C-arvolla asetuksen 
liitteen III mukaisesti,  

— osakuormalla (PL) vähintään (ηΡ L ) min requ asetuksen liitteen III mukaisesti 
mitattuna ja laskettuna arvoa MEI = 0,4 vastaavalla C-arvolla asetuksen liitteen III 
mukaisesti,  

— ylikuormalla (OL) vähintään (ηΟ L ) min requ asetuksen liitteen III mukaisesti 
mitattuna ja laskettuna arvoa MEI = 0,4 vastaavalla C-arvolla asetuksen liitteen III 
mukaisesti.  

 

Tuotetietovaatimukset 

Asetuksen mukaan tammikuun 1 päivästä 2013 vesipumppuja koskevat tiedot on 
esitettävä:  

a) vesipumppujen teknisessä dokumentaatiossa, tai  

b) vapaasti käytettävissä olevilla vesipumppujen valmistajien internetsivustoilla.  

Tiedot on annettava seuraavassa 1–15 kohdassa esitetyssä järjestyksessä. Jäljempänä 1 
kohdassa ja 3–6 kohdassa tarkoitetut tiedot on merkittävä kestävällä tavalla vesipumpun 
arvokilpeen tai sen läheisyyteen.  

1) vähimmäishyötysuhdeindeksi: MEI ≥ [x,xx],  

2) vakioteksti: ”Kaikkein tehokkaimpien vesipumppujen vertailuarvo on MEI ≥ 0,70”, 
tai vaihtoehtoisesti merkintä ”Vertailuarvo MEI ≥ 0,70”,  

3) valmistusvuosi,  

4) valmistajan nimi tai tavaramerkki, kaupparekisterinumero ja valmistuspaikka,  

5) tuotteen tyyppi- ja kokotunniste,  

6) pumpun hydraulinen hyötysuhde (%) pienennetyllä juoksupyörällä tai 
vaihtoehtoisesti merkintä [–.-],  

7) pumpun tehokäyrät, mukaan lukien hyötysuhdeominaisuudet,  



  Pöyry Finland Oy 
Viite:16X130085.10.Q100-002 

Päiväys: 12.12.2012 

   
 
  5 

8) vakioteksti: ”Pumpun hyötysuhde on yleensä alhaisempi pienennetyllä 
juoksupyörällä kuin suurimmalla juoksupyörällä. Juoksupyörän pienentäminen sovittaa 
pumpun määrättyyn tuottopisteeseen, mikä alentaa energiankulutusta. 
Vähimmäishyötysuhdeindeksi (MEI) perustuu suurimman juoksupyörän halkaisijaan.”,  

9) vakioteksti: ”Tämä vesipumppu voi toimia tehokkaammin ja taloudellisemmin 
vaihtelevissa tuottopisteissä, jos sitä ohjataan esimerkiksi käyttämällä taajuusmuuttajaa, 
jolla pumpun tuottopiste sovitetaan järjestelmän tuottotarpeisiin.”,  

10) purkamista, kierrätystä tai käytön jälkeistä käsittelyä koskevat tiedot,  

11) vakioteksti vesipumpuille, jotka on suunniteltu pumppaamaan puhdasta vettä 
ainoastaan alle –10 °C:n lämpötiloissa: ”Suunniteltu käytettäväksi ainoastaan alle –10 
°C lämpötilossa.”;FI L 165/32 Euroopan unionin virallinen lehti 26.6.2012, 

12) vakioteksti vesipumpuille, jotka on suunniteltu pumppaamaan puhdasta vettä 
ainoastaan yli 120 °C:n lämpötiloissa: ”Suunniteltu käytettäväksi ainoastaan yli 120 
°C:n lämpötilossa.”,  

13) pumpuissa, jotka on erityisesti suunniteltu pumppaamaan puhdasta vettä alle –10 
°C:n tai yli 120 °C:n lämpötiloissa, valmistajan on kuvailtava käytetyt tekniset 
parametrit ja ominaisuudet,  

14) vakioteksti: ”Tietoja hyötysuhteen vertailuarvoista on saatavilla osoitteessa 
[www.xxxxxxxxx.xxx].”,  

15) pumpun hyötysuhteen vertailukäyrä arvolle MEI = 0,7 kuvassa 1 esitetyn mallin 
mukaisesti. Vastaava hyötysuhdekäyrä on esitettävä arvolle MEI = 0,4.  

 

Kuva 1. Esimerkki hyötysuhteen vertailukäyrästä tyypille ESOB pyörimisnopeudella 2900 
rpm. 

Myös muita tietoja voidaan antaa ja niitä voidaan täydentää käyrillä, kuvilla tai 
symboleilla. 

 

Ekosuunnitteluvaatimukset 
 

Keskipakovesipumppujen vähimmäishyötysuhdetta koskevat vaatimukset ja 
tietovaatimukset asetetaan asetuksen liitteessä II. Ekosuunnitteluvaatimuksia 
sovelletaan seuraavan aikataulun mukaisesti: 
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HYÖTYSUHDEVAATIMUKSET 
 
1. tammikuuta 2013 alkaen vesipumppujen hyötysuhteen on oltava vähintään  
(ηBEP)min,requ = 88,59 ln(ns ) + 13,46 ln(Q) - 11,48 ln(ns )2 - 0,85 ln(Q)2 - 0,38 ln(ns 
)ln(Q) - CPump Type,rpm,   
 
- jossa ns on ominaispyörimisnopeus (rpm), Q on tuotto (m3/h) ja C-arvo riippuu 

pumpputyypistä ja pyörimisnopeudesta liitteen III taulukon 1 mukaisesti MEI-
arvolla 0,1 laskettuna. 

 
Osakuormalla minimivaatimus on yllä olevan laskun tulos kerrottuna 0,947:llä, ja 
ylikuormalla 0,985:llä kerrottuna. 
 
1. tammikuuta 2015 alkaen vesipumppujen hyötysuhteen on oltava vähintään 
 
(ηBEP)min,requ = 88,59 ln(ns ) + 13,46 ln(Q) - 11,48 ln(ns )2 - 0,85 ln(Q)2 - 0,38 ln(ns 
)ln(Q) - CPump Type,rpm,   
 
- jossa ns on ominaispyörimisnopeus (rpm), Q on tuotto (m3/h) ja C-arvo riippuu 

pumpputyypistä ja pyörimisnopeudesta liitteen III taulukon 1 mukaisesti MEI-
arvolla 0,4 laskettuna. 

 
Osakuormalla minimivaatimus on yllä olevan laskun tulos kerrottuna 0,947:llä, ja 
ylikuormalla 0,985:llä kerrottuna. 
 
Kaikki hyötysuhteet perustuvat suurimpaan (pienentämättömään) juoksupyörään. 
 

1.2 Tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten 

 

Suorittaessaan direktiivin 2009/125/EY 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja 
markkinavalvontatarkastuksia jäsenvaltioiden viranomaisten on noudatettava liitteessä 
II säädettyjen vaatimusten osalta seuraavaa tarkastusmenettelyä: 

1) Jäsenvaltion viranomaisten on testattava yksi laite mallia kohti ja toimitettava 
testituloksia koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille. 

2) Mallin on katsottava olevan tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jos 
kukin olosuhteissa BEP, PL ja OL mitattu pumpun hydraulinen hyötysuhde (ηΒΕΡ, ηΡ 
L , ηΟ L ) on enintään 5 prosenttia pienempi kuin liitteessä II vahvistettu arvo. 

3) Jos 2 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, markkinavalvontaviranomaisen on 
testattava vielä kolme satunnaisesti valittua yksikköä ja toimitettava testituloksia 
koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja Euroopan komissiolle. 

4) Mallin on katsottava olevan tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jos 
pumppu läpäisee seuraavat kolme erillistä testiä: 

— kolmen yksikön aritmeettinen keskiarvo pisteessä BEP (ηΒΕΡ) on enintään 5 
prosenttia pienempi kuin liitteessä II vahvistettu arvo ja 
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— kolmen yksikön aritmeettinen keskiarvo pisteessä PL (ηΡ L ) on enintään 5 
prosenttia pienempi kuin liitteessä II vahvistettu arvo ja 

— kolmen yksikön aritmeettinen keskiarvo pisteessä OL (ηΟ L ) on enintään 5 
prosenttia pienempi kuin liitteessä II vahvistettu arvo. 

5) Jos 4 kohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli 
ole tämän asetuksen mukainen. 

Asetuksen vaatimusten noudattamiseksi ja noudattamisen tarkastamiseksi 
jäsenvaltioiden on sovellettava tämän asetuksen liitteessä III esitettyjä menettelyjä sekä 
yhdenmukaistettuja standardeja, joiden viitenumerot on julkaistu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai muita luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia menetelmiä, 
joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt menetelmät ja joiden tulosten 
epävarmuuden katsotaan olevan alhainen.FI 26.6.2012 Euroopan unionin virallinen lehti 

 

1.3 Tietolähteet 
 
 
Vaikutusten arvioinnin tietolähteinä käytettiin seuraavia laitteiden energiatehokkuuksia 
seuraavia ja raportoivia tahoja: 
 

- EU Direktiivi 2009/125/EC 
- EU Komission määräys direktiivin 2009/125/EC täytäntöönpanosta  (EU) No 

547/2012 of 25 June 2012 
- Motiva Oy:n julkaisema materiaali 
- Työtehoseuran raportit 

Lisää lähteitä on kerrottu raportin kohdassa ’Lähteet’. 
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2 DIREKTIIVIN TARKOITTAMAT VESIPUMPUT 
 

Direktiivin 2009/125/EY nojalla komissio asettaa ekologista suunnittelua koskevia 
vaatimuksia eli ekosuunnitteluvaatimuksia energiaan liittyville tuotteille, jotka edustavat 
merkittävää myyntivolyymiä ja kauppaa ja aiheuttavat merkittävän 
ympäristövaikutuksen ja joihin liittyy merkittäviä mahdollisuuksia 
ympäristövaikutusten parantamiseen ilman, että siitä aiheutuu kohtuuttomia 
kustannuksia. 

Sähkömoottorijärjestelmien osana toimivat vesipumput ovat olennaisen tärkeitä 
erilaisissa pumppausprosesseissa. Näiden pumppausjärjestelmien energiatehokkuutta on 
mahdollista parantaa kustannustehokkaasti kaikkiaan 20–30 %. Vaikka suurimmat 
säästöt voidaan saavuttaa moottoreissa, yksi tällaisiin parannuksiin myötävaikuttava 
tekijä on energiatehokkaiden pumppujen käyttö. Vesipumput ovat siten ensisijainen 
tuoteryhmä, jolle olisi laadittava ekosuunnitteluvaatimukset. 

Sähkömoottorijärjestelmiin sisältyy joukko energiaa kuluttavia tuotteita, kuten 
moottorit, voimansiirtolaitteet, pumput ja puhaltimet. Vesipumput on yksi näistä 
tuotteista. 

Pumput on usein integroitu rakenteellisesti muihin tuotteisiin ilman, että niitä 
saatettaisiin erikseen markkinoille. Jotta mahdollisuudet kustannustehokkaisiin 
energiansäästöihin voitaisiin toteuttaa täysimääräisesti, tämän asetuksen säännöksiä olisi 
sovellettava myös vesipumppuihin, jotka on rakenteellisesti integroitu muihin 
tuotteisiin. 

EU:n asetuksella on määrä lisätä vesipumppujen elinkaarenaikaisia 
ympäristövaikutuksia vähentävien teknologioiden käyttöä markkinoilla niin, että 
saavutetaan arviolta 3,3 terawattitunnin säästö energiankulutuksessa vuoteen 2020 
mennessä verrattuna siihen, ettei mitään toimenpiteitä toteutettaisi. 

Jotta vesipumppujen ympäristövaikutuksia voitaisiin vähentää entisestään, valmistajien 
olisi annettava asianmukaiset tiedot niiden purkamisesta, kierrätyksestä tai käytön 
jälkeisestä käsittelystä. 

Direktiiviin annettu asetus käsittää vesipumput, jolla tarkoitetaan sellaisen laitteen 
hydraulista osaa, joka siirtää puhdasta vettä fyysisellä tai mekaanisella vaikutuksella ja 
on rakenteeltaan jokin seuraavista: 

• aksiaalisesti imevä omalla laakeroinnilla varustettu pumppu (End suction own 
bearing, ESOB) 

• aksiaalisesti imevä suoraan kytketty pumppu (End suction close coupled, ESCC) 
• aksiaalisesti imevä suoraan kytketty inline-pumppu (End suction close coupled 

inline, ESCCi) 
• pystyasenteinen monivaihepumppu (Vertical multistage, MS-V) 
• monivaiheinen uppopumppu (Submersible multistage, MSS) 

 

Aksiaalisesti imevä vesipumppu tarkoittaa akselitiivistettyä yksivaiheista aksiaalisesti 
imevää keskipakovesipumppua, joka on suunniteltu korkeintaan 16 baarin paineelle ja 
jonka ominaispyörimisnopeus on 6–80 rpm, pienin nimellistuotto 6 m3/h (1,667*10–3 
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m3/s), suurin akseliteho 150 kW, suurin nostokorkeus 90 m nimellispyörimis-
nopeudella 1 450 rpm ja suurin nostokorkeus 140 m nimellispyörimisnopeudella 2 900 
rpm. 

Puhdas vesi tarkoittaa vettä, jonka suurin absorboitumattoman vapaan kiintoaineen 
pitoisuus on 0,25 kg/m3 ja suurin liuenneen kiintoaineen pitoisuus 50 kg/m3 sillä 
edellytyksellä, että veden kokonaiskaasupitoisuus ei ylitä kyllästystilavuutta. Huomioon 
ei oteta lisäaineita, joita tarvitaan estämään veden jäähtyminen –10 °C:n lämpötilaan. 

 
 

3 LAITTEIDEN ENERGIANKULUTUS TARKASTELUJAKSON ALUSSA 
 
 
Tarkastelun lähtötilanne on kaikkein parhaiten selvitetty vuoden 2005 AEA - 
‘Preparatory studies for Ecodesign Requirements of Ecodesigns — Lot 11 –
selvityksessä (Ökopol 2012).  
 
Koko EU:n osalta vuoden 2005 lähtötaso on tilanne, jossa Ekosuunnitteludirektiivin 
tarkoittamien pumppujen kokonaissähköenergiantarve oli EU:ssä 109,1 TWh.  
 
Suomen osalta kokonaistaseen määrittäminen mm. pumppujen käytön kokonaistaseen 
avulla on hyvin vaikeaa, johtuen pääasiassa koko pumppukapasiteetin käyttömäärien 
arvioinnin vaikeudesta.  
 

Suomen osalta vesipumppujen käyttämän sähköenergian määrän arvio lähtötilanteessa 
perustuu Suomen osuuteen EU27:n bruttokansantuotteesta ja arvioon teollisuuden 
määrästä ja infrastruktuurin kehitysasteesta. Suomen osuus EU:n bruttokansantuotteesta 
vuosina 2005–2011 on ollut noin 1,4–1,6 %. Suomessa on varsin paljon energiavaltaista 
teollisuutta, mikä nostaa osuutta pumpuista, ja toisaalta pumput lienevät parempia 
lähtötilanteessa kuin esim. itäisessä EU:ssa. Näiden syiden vuoksi Suomen osuus koko 
pumppukannasta voisi olla noin 2 % 

 
Suomen osalta Lot 11 –selvityksessä saatiin laskettua pumppujen kulutusmäärä / maan 
kokonaistase v. 2005 ottamalla huomioon tuonti-, vienti-, osto- ja myyntiluvut. Suomen 
osalta pumppumäärä v. 2005 on esitetty seuraavassa taulukossa. 
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Taulukko 1. Eurostats tilastot EU:n pumppujen maakohtainen käyttötase – 
kappalemäärät v. 2005. (Ökopoli 2008). 

 

 

Näistä edellä mainituista pumpuista todettiin, että Euroopassa myytiin v. 2005 yhteensä 
1 550 000 kpl EuP direktiivin tarkoittamaa vesipumppua. EU:n asetuksessa ja 
työryhmässä on arvioi EU:ssa myydyistä pumpuista pyöristetty 1,6 miljoonaan 
yksikköön.  
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4 NORMAALIKEHITYS VUOTEEN 2020 MENNESSÄ 
 

Vuoteen 2020 mennessä laitteiden normaalikehitystä on arvioitu edellisessä kappaleessa 
esitetyllä tavalla erilaisissa EU:n tekemissä tai teettämissä selvityksissä. Lähtökohta on 
aina EU-taso, ja itse pienemmille jäsenmaille ei ole esitetty virallisia lukuja. 

Vesipumppujen normaalikehityksen mukainen energiankulutus Suomessa on laskettu 
perustuen Suomen osuuteen EU:n bruttokansantuotteesta ja infrastruktuurin yleiseen 
kehitysasteeseen, joka on korkea. 

Tasaisella jaolla esitettynä normaalikehitys EU:ssa vuosina 2005–2020 arvioidaan 
AEA:n laskentaperusteiden avulla seuraavilla lähtötiedoilla: 

- arvio koko EU27:n vesipumppukannasta v. 2005 on 17 600 000 kpl 

- kokonaistalouden kasvun perusteella koko vesipumppukannan lisääntyminen 
300 000 kpl v. 2005–2020 

- vesipumppujen keskimääräisenä käyttöikänä on käytetty 11 vuotta, kuten on 
käytetty EU:n taustaryhmän AEA:n selvityksessä 

Suomen tasolla koko pumppukanta lähtötilanteessa 352 000 vesipumppua, jotka 
lisääntyvät 400 kpl / a v. 2005–2020. Tämä arvio perustuu AEA:n taustaselvitykseen ja 
EU:n uusien pumppujen lukumäärää on käytetty samassa suhteessa Suomen uusien 
pumppujen määrän arviointiin. Jos kaikki pumput olisivat olleet uusia v. 2005, ne tulisi 
kaikki korvata uusilla v. 2016, joten uusiminen pitää laskea tasaisella jaolla, joten 
Suomen pumppuja uusiutuu v. 2005 lähtötilanteessa 352 000 / 11 kpl, eli 32 000 kpl. 

Suomen energiankäytön lähtötilanne 2 % EU:n vuoden 2005 lähtötasosta 109,1 TWh, 
eli 2,2 TWh. Arvio normaalikehityksen mukaisesta sähköenergiankäytön kehittymisestä 
Suomessa on esitetty seuraavassa kuvassa.  
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Taulukko 2. Vesipumppujen energiankäytön normaalikehitys Suomessa vuoteen 2020. 

Arvio pumppujen kokonaismäärästä ja uusien pumppujen tulo markkinoille on esitetty 
jäljempänä olevissa taulukoissa.   

 

5 KEHITYS DIREKTIIVIN OHJAAMANA VUOTEEN 2020 
 
 
EU:n komission on tehnyt vaikutusten arvion vesipumppujen osalta ulottuen vuoteen 
2020. Arvion mukaan EU:ssa myydään vesipumppuja v. 2005 ja 2020 seuraavasti: 
 

Taulukko 3. Ekodesign direktiivin artiklan 15.2. mukainen vesipumppujen myyntivolyymi 
ja energiankulutus vuosina 2005 ja 2020. 

 

 

 

Kuten oheisista asetuksen arvioista nähdään, vesipumppujen energiankäytön 
ennustetaan lisääntyvän vertailuvuoden 2005 tasosta 27,1 TWh. Kunkin jäsenvaltion 
osuus kokonaiskulutuksesta on kuitenkin määrittämättä. Vaikutustenarvioinnissa 
todetaan myös, että kustannustehokkaita ratkaisuja löytyy jo nykyisin markkinoilta, 
mutta niiden markkinaosuus on pieni (20 % v. 2005). 

Ecofys on tutkinut Ekodesign asetuksen vaikutuksia EU-27 tasolla koko kulutukseen, ja 
päätynyt seuraavan taulukon lukuihin.  

Taulukko 4. Sähkönsäästöpotentiaali EU27:ssä kuluttajalaitteissa Ecofysin mukaan. 
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Taulukossa esitetyt luvut on koottu EU:n teettämän Wuppertalin raportin perusteella. 
Taulukon perusteella Euroopan tasolla voidaan säästää vesipumppujen 
sähkönkulutuksessa 2,3–5,2 TWh vuoteen 2020 mennessä vuoden 2005 tasosta. 

 

5.1 Vaikutusten arvio 
 

Arvio kehityksestä perustuu Ökopolin ja AEA:n taustaselvitykseen Ecodesign 
direktiivin vaikutuksesta. Suomen tulevan ekosuunnitteludirektiivin vaikutuksia on 
vaikea arvioida perustamalla laskelmat todellisiin vesipumppumääriin, koska tarkka 
määrä ja tyyppitieto kuten tehotieto ja käyttöarvio on vaikea määrittää. 

AEA on kuitenkin Lot11 –selvityksessä selvittänyt mm. jäsenmaiden vesipumppujen 
hankintatasetta, mutta tämäkin selvitys vuodelta 2005 sisältää joitakin epäselvyyksiä 
jäsenmaiden osuuksista. AEA on selvityksessään laatinut energiakäytön skenaarioita 
perustuen erilaisiin ekodesign-direktiivin toteutumisvaihtoehtoihin. Näitä skenaarioita 
on hyödynnetty vaikutusten arviointiin Suomen osalta. 

 
Vaikutusten arvioinnin reunaehtoja 
 

- Arvioinnin lähtötilanne vuoden 2005 tasolla EU:N ja Suomen keskimääräiset 
kappalemäärät 

- LOT11_Pumps FinalReport on käytetty lähteenä huonon hyötysuhteen 
pumppujen korvautumistarkasteluissa 

- LOT11 antaa sekä normaalikehityksen että välittömän korvautumisen 
skenaarioita (AEA Lot11, sivu 172) 

Seuraavia lukuja käytetään laskelmissa 
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- BAU, eli business as usual - normaali kehitys, tehottomin 10 % korvautuu, v. 
2010-2013, vaikutus EU:ssa 0,123 TWh/a 

- 20 % huonoimmista vesipumpuista korvataan välittömästi energiatehokkaalla 
vaihtoehdolla v. 2013-2015, vaikutus 0,233 TWh/a (EU) 

- 40 % huonoimmista korvataan välittömästi energiatehokkaalla vaihtoehdolla v. 
2015-2020, vaikutus 0,344 TWh/a (EU) 

- EU-tason lukuja on hyödynnetty Suomen käyttömäärien arviointiin 
- Suomen osuus on arvioitu bruttokansantuotteen osuutena ja yhteiskunnan 

kehitysasteen mukaan noin 2 % EU:sta (bruttokansantuote 1,6 % v. 2010 ja 
kehitysaste korkea) 

- Koko EU:n laitekanta lisääntyy 300 000 kpl vuodesta 2005 vuoteen 2020 
- Vastaava arvio Suomen laitekannan lisääntymiselle on 6000 vesipumppua 
- Koko EU:n laitekanta on laskettu pumppujen 11 vuoden kestoikäarvion 

perusteella, joka on esitetty AEA:n raportissa, tällöin koko laitekanta tarkastelun 
alussa on EU:ssa 17 600 000 ja Suomessa 352 000 vesipumppua 

- Tasaisella jaolla laskettuna korvautumisaste on EU:n tasolla alussa 1,6 milj. 
pumppua ja Suomessa 32 000 pumppua vuodessa 

 
Taulukko 5. Ekosuunnitteludirektiivin vaikutus vesipumppujen energiatehokkuuteen 
EU:ssa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 6. Ekosuunnitteludirektiivin vaikutus vesipumppujen energiatehokkuuteen 
Suomessa (Suomen osuus vesipumpuista EU27:ssä arvioitu bruttokansantuotteen ja 
kehitysasteen mukaan). 

Vuosi Laitekannan 

korvautuminen 

/ a

Vanhan tekniikan 

laitteita, kpl

Uuden tekniikan 

laitteita kpl

Muutos Normaalikehitys

, ei toimia TWh

Kehitys TWh/a Kehitys 

kumulatiivisest

i, TWh/a

Ecodesign, 

kulutusarvio, 

TWh/a

2005 1600000 17600000 0 Vanha tekniikka 109 0 0 109,0

2006 1620000 17620000 0 Vanha tekniikka 110,8 0 0 110,8

2007 1640000 17640000 0 Vanha tekniikka 112,6 0 0 112,6

2008 1660000 17660000 0 Vanha tekniikka 114,4 0 0 114,4

2009 1680000 17680000 0 Vanha tekniikka 116,2 0 0 116,2

2010 1700000 15980000 1720000 10 % vanhoista korvautuu + uudet 118 0,123 0,123 116,1

2011 1720000 14260000 3460000 10 % vanhoista korvautuu + uudet 119,8 0,123 0,246 115,8

2012 1740000 12520000 5220000 10 % vanhoista korvautuu + uudet 121,6 0,123 0,369 115,5

2013 1760000 10760000 7000000 20 % vanhoista korvautuu + uudet 123,4 0,233 0,602 114,9

2014 1780000 8980000 8800000 20 % vanhoista korvautuu + uudet 125,2 0,233 0,835 114,0

2015 1800000 7180000 10620000 40 % vanhoista korvautuu + uudet 127 0,344 1,179 112,8

2016 1820000 5360000 12460000 40 % vanhoista korvautuu + uudet 128,8 0,344 1,523 111,3

2017 1840000 3520000 14320000 40 % vanhoista korvautuu + uudet 130,6 0,344 1,867 109,5

2018 1860000 1660000 16200000 40 % vanhoista korvautuu + uudet 132,4 0,344 2,211 107,2

2019 1880000 0 17880000 40 % vanhoista korvautuu + uudet 134,2 0,344 2,555 104,7

2020 1900000 0 17900000 40 % vanhoista korvautuu + uudet 136 0,344 2,899 101,8
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Taulukoista 5 ja 6 voidaan todeta, että AEA;n arvion avulla laskettuna päästää melko 
lähelle EU:n arviota kokonaissäästöpotentiaalista 3,3 TWh vuoteen 2020 mennessä. 
Taulukon laskelmassa EU:n osalta kokonaisenergiantarve vähenee 109 TWh:sta 102 
TWh:iin, eli noin 7 TWh. Vastaavasti Suomessa taulukon 6 laskelma osoittaa, että 
päästään vuosikulutuksessa vuoden 2005 tasolta 2,2 TWh noin 2 TWh:iin vuoteen 2020 
mennessä otettaessa käyttöön ekosuunnitteludirektiivin määräykset. 

 
 

 
 

Kuva 2. Vanhan vesipumppukannan poistuminen käytöstä, kun otetaan käyttöön 
vesipumppujen hyötysuhdevaatimukset v. 2013 ja 2015. Lähtöoletuksena kaikki 
markkinoille tulevat pumput parempia kuin vanhat v. 2010 alkaen. 

 

Vuosi Laitekannan 

korvautuminen 

/ a

Vanhan tekniikan 

laitteita, kpl

Uuden tekniikan 

laitteita kpl

Muutos Normaalikehitys

, ei toimia

Kehitys TWh/a Kehitys 

kumulatiivisest

i, TWh/a

Ecodesign, 

kulutusarvio, 

TWh/a
 

2005 32000 352000 0 Vanha tekniikka 2,18 0,00000 0 2,2

2006 32400 352400 0 Vanha tekniikka 2,216 0,000 0 2,2

2007 32800 352800 0 Vanha tekniikka 2,252 0,000 0 2,3

2008 33200 353200 0 Vanha tekniikka 2,288 0,000 0 2,3

2009 33600 353600 0 Vanha tekniikka 2,324 0,000 0 2,3

2010 34000 319600 34400 10 % vanhoista korvautuu + uudet 2,36 0,002 0,002 2,3

2011 34400 285200 69200 10 % vanhoista korvautuu + uudet 2,396 0,002 0,005 2,3

2012 34800 250400 104400 10 % vanhoista korvautuu + uudet 2,432 0,002 0,007 2,3

2013 35200 215200 140000 20 % vanhoista korvautuu + uudet 2,468 0,005 0,012 2,3

2014 35600 179600 176000 20 % vanhoista korvautuu + uudet 2,504 0,005 0,017 2,3

2015 36000 143600 212400 40 % vanhoista korvautuu + uudet 2,54 0,007 0,024 2,3

2016 36400 107200 249200 40 % vanhoista korvautuu + uudet 2,576 0,007 0,030 2,2

2017 36800 70400 286400 40 % vanhoista korvautuu + uudet 2,612 0,007 0,037 2,2

2018 37200 33200 324000 40 % vanhoista korvautuu + uudet 2,648 0,007 0,044 2,1

2019 37600 0 357600 40 % vanhoista korvautuu + uudet 2,684 0,007 0,051 2,1

2020 38000 0 358000 40 % vanhoista korvautuu + uudet 2,72 0,007 0,058 2,0
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Kuvan perusteella koko vanha energiatehottomampi laitekanta poistuu käytöstä vuonna 
2019, jonka jälkeen on käytössä entistä tehokkaampia paremman hyötysuhteen 
vesipumppuja. 

 
Kuva 3. Ekosuunnitteludirektiivin mukainen vesipumppujen energiankäytön skenaario 
verrattuna ns. ”normaalikehitykseen” v. 2005-2020. 

Kuvasta nähdään, että ekosuunnitteludirektiivin vaatimukset ohjaavat 25 % 
energiansäästöön vuonna 2020 verrattuna tilanteeseen ilman vaatimuksia. Tulokset ovat 
vain arvioita, sillä työtä tehdessä ei ollut julkaistua tietoa Suomen vesipumppujen 
sähköenergiatarpeesta vuonna 2005, ja sille käytettiin arviota 2 % koko EU27:n 
määrästä. 

 
 

6 YHTEENVETO 
 

Työn tavoitteena oli arvioida EU:n ns. Ecodesign-direktiivin (Direktiivi energiaa 
käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavista vaatimuksista) 
energiavaikutuksia, eli arvioida vesipumppujen laitekannan ja energiankäytön ns. 
normikehitystä verrattuna EU:n Ecodesign-direktiivin asettamien vaatimusten 
mukaiseen kehitykseen vuosina 2010–2020. Työ tehtiin lähtötietojen pohjalta 
tarkasteluna vuosille 2005–2020, johtuen lähtötietojen saatavuudesta. 

EU27:n vesipumppujen vuotuinen sähkönkulutus oli 109 terawattituntia vuonna 2005, 
mikä vastaa 50 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöjä. Jos energiankulutusta rajoittavia 
toimenpiteitä ei toteuteta, kulutuksen ennustetaan kasvavan 136 terawattituntiin vuonna 
2020. EU:n taustaselvityksissä on arvioitu, että käytönaikaista sähkönkulutusta voidaan 
vähentää vuoden 2005 tasosta 3,3 TWh, eli voidaan päästä tasolle 105 TWh koko 
EU:ssa. 
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Laskelmat tehtiin vertailuna aiemmin tehdyille EU:n julkaisemille 
ekosuunnitteludirektiivin vaikutusten arvioille. EU:n vuotuiset arviot laskettiin siten, 
että energiansäästöä lisättiin seuraavasti:  

- vuosina 2010–2013 - BAU - normaali kehitys, tehottomin 10 % korvautuu, 
vaikutus EU:ssa 0,123 TWh/a; 

- vuosina 2013–2015 - 20 % huonoimmista vesipumpuista korvataan välittömästi 
energiatehokkaalla vaihtoehdolla, vaikutus 0,233 TWh/a (EU); 

- vuosina 2015–2020, 40 % huonoimmista korvataan välittömästi 
energiatehokkaalla vaihtoehdolla, vaikutus 0,344 TWh/a (EU). 

Käyttämällä Suomen osuutta 2 % koko EU27:n teollisuuden ja kotitalouksien 
vesipumppukannasta, voitiin laskea arvio Suomen osalta ekosuunnitteludirektiivin 
vaikutuksista vuosille 2005–2020.  

Laskelmien mukaan ekosuunnitteludirektiivin vaikutus vuonna 2020 
normaalikehityksen ja ekosuunnitteluvaatimusten mukaisen kehityksen välillä 
vesipumppujen energiankäytössä on 0,68 TWh/a. Ekosuunnitteluvaatimusten ansiosta 
säästöä syntyy vuonna 2020 vuoden 2005 lähtötasoon nähden 0,16 TWh. Tulokset ovat 
vain arvioita, sillä työtä tehdessä ei ollut julkaistua tietoa Suomen vesipumppujen 
sähköenergiatarpeesta lähtötilanteessa vuonna 2005, ja sille käytettiin arviota 2 % koko 
EU27:n määrästä. 
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