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1 JOHDANTO 

 

Työn tavoitteena on arvioida energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle 

asetettavista vaatimuksista annetun direktiivin energiavaikutuksia Suomessa 

kotitalouksien valaistuslaitteiden (kohdelamput ja valaisimet, EU:n 

Ekosuunnitteludirektiivin 2009/125/EC alaiset asetukset, hyväksytty 13.7.2012). 

Työtä kotitalouslamppujen energiatehokkuuden parantamiseksi on EU:ssa tehty jo 

pitkään, mm. viimeksi kuluneiden 13 vuoden aikana näihin ongelmiin on puututtu 

komission direktiivillä 98/11/EY perustetulla kotitalouslamppujen 

energiamerkintäjärjestelmällä, joka johti noin 10 prosentin parannukseen 

energiatehokkuudessa vuosina 1998–2008. Luotu merkintäjärjestelmä ei kata 

kuitenkaan ammattikäyttöön tarkoitettuja lamppuja, suunnattuja lamppuja eikä 

pienoisjännitelamppuja. Siinä ei myöskään erotella toisistaan kaikkein tehokkaimpia A-

luokan laitteita erityisesti, kun LED lamppujen yleistyminen on parantanut 

energiatehokkuutta merkittävästi.  

Vaikutusten arviointien mukaan käytössä olevat valaistuksen lamput kuluttivat vuonna 

2005 EU-27-alueella yhteensä 344 terawattituntia sähköä. Ilman lisätoimia (eli jos 

nykyistä merkintäjärjestelmää jatketaan sellaisenaan) kulutuksen arvioidaan kasvavan 

445 terawattituntiin vuonna 2020. Kasvu johtuu pääasiassa myynnin jatkuvasta 

kasvusta. Asetuksen tavoitteena on rajoittaa näiden lamppujen energiankulutuksen 

muutoin odotettavissa olevaa kasvua. Nykyisten ja mahdollisten uusien 

ekosuunnitteluvaatimusten ja tarkistetun merkintäjärjestelmän arvioidaan yhdessä 

johtavan 100 terawattitunnin säästöihin vuoteen 2020 mennessä. 

1.1 Tietolähteet 
 

Tietolähteinä käytettiin seuraavia laitteiden energiatehokkuuksia seuraavia ja raportoivia 

tahoja 

- CELMA 

- Vito taustaryöryhmät 

- TTS raportit 

- STK liiton tilastot 

- Helsinki Energia (DOE) 

- Toimijat: Osram, Philips, Airam 

- Valosto, Suomen valoteknillinen seura 

- TEM 

- Motiva 

- EU, EuP-direktiivi 

- www.CO2-raportti.fi 
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2 DIREKTIIVIN 2009/125/EC ALAISEN ASETUKSEN NO …/.. XXX 
TARKOITTAMAT KOHDEVALAISIMET 
 

 

EU:n ekosuunnitteludirektiivin 2009/125/EC alaisessa sääntelykomitean 13.7.2012 

hyväksymässä asetuksessa vahvistetaan ekologiset suunnitteluvaatimukset seuraaville 

valaistustuotteille:  

A. suunnatut lamput, 

B. loistediodilamput (ledilamput), 

C. laitteet, jotka on suunniteltu asennettaviksi verkkovirtalähteen ja lampun välille, 

mukaan lukien lampun liitäntälaitteet, hallintalaitteet ja valaisimet (muut kuin 

loistelampuille ja suurpainepurkauslampuille tarkoitetut virranrajoittimet ja 

valaisimet), myös silloin, kun ne on integroitu muihin tuotteisiin. 

 

Tällä asetuksella vahvistetaan myös tuotetietovaatimukset erikoistuotteille. 

A-ryhmän valaisimilla tarkoitetaan lamppua, jossa vähintään 80 prosenttia säteilevästä 

valosta on π steradiaanin avaruuskulman sisällä (vastaa kartiota, jonka kulma on 120°). 

B-ryhmän valaisimilla tarkoitetaan valonlähdettä, joka koostuu pn-liitoksilla 

varustetusta puolijohdelaitteesta. Liitokset säteilevät optista säteilyä sähkövirran 

vaikutuksesta. 

C-ryhmässä lampun liitäntälaitteella tarkoitetaan virtalähteen ja yhden tai useamman 

lampun välissä olevaa laitetta, joka suorittaa jotain lampun (lamppujen) 

toiminnallisuuteen liittyvää toimintoa, kuten muuntaa syöttöjännitettä, rajoittaa 

lamppuun (lamppuihin) tulevan virran vaadittuun arvoon, antaa syttymisjännitteen ja 

esihehkutusvirran, estää kylmäsytytyksen, korjaa tehokerrointa tai vähentää 

radiohäiriöitä. Laite voi olla suunniteltu liitettäväksi muihin lampun liitäntälaitteisiin 

näiden toimintojen toteuttamiseksi. 

Hallintalaitteella tarkoitetaan sähköistä tai mekaanista laitetta, joka säätää tai valvoo 

lampun valovirtaa muulla tavoin kuin lampun syöttötehoa muuttamalla; tällaisia laitteita 

ovat muun muassa vaiheleikkaushimmentimet, ajastinkytkimet, läsnäoloanturit, 

valoanturit ja päivänvaloon reagoivat säätölaitteet. 

 

 

3 LAITTEIDEN ENERGIANKULUTUS TARKASTELUJAKSON ALUSSA 
 

Suomen osalta kaikkien kotitalouksien valaisimien käyttämän sähköenergian määrä 

vuoden 2006 tilanteessa on saatavissa kotitaloussähkön jakaumasta tehdystä 

selvityksestä (Adato 2008). Sisä- ja ulkovalaistuksen arvioitiin kuluttavan yhteensä 2,5 

TWh, josta sisävalaistuksen osuus oli 2,4 TWh.   

 

Suomen osalta kohdevalaisimien kokonaistaseen arvioiminen on hyvin vaikeaa.  

Suomessa on saatavissa mm. Sähköteknisen Kaupan Liitto ry:n lampputilasto ja siihen 

osallistuvien yritysten arvio tilastoimattoman myynnin määrästä Suomessa. Tilastossa 

on kerättävissä kuuden suurimman valmistajan ja maahantuojan arvio lamppujen 

myynnistä Suomessa. Listan puutteita on mm. se, että se ei erottele kohdevalaisimia ja 

lamppuja EU:n kohdevalaisindirektiivin mukaisesti ja esim. kaupparyhmien omat  

tuontivalaisimet eivät kulje tilaston kautta, ja ne voidaan vain arvioida. 
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Kohdevalaistuksen käyttöaikojen arvioidaan olevan Suomessa EU:n keskimääräisellä 

tasolla, sillä talven ja kesän valaistusaikojen arvioidaan tasoittuvan EU:n keskiarvoon 

vuotuisessa kokonaistarkastelussa.   

 

3.1 EuP -direktiivi 

EuP-direktiivin 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 kohdevalaisimien 

ekosuunnitteludirektiivin taustoja ja tekniikan ja kulutuksen lähtötasoa EU-tasolla. 

Tyypilliset kotitalouksien kohdevalaisintyypit on analysoitu edustavien mallien osalta. 

Selvitys on tarjonnut arviointityölle mm. seuraavaa:  

- määritelmien selventyminen (tuoteparametrit, mittausten järjestäminen) 

- ympäristövaikutusten tekninen analysointi ja sen tyypilliset käyttömallit 

- asennettu lamppukanta ja vuotuinen myynti, ja tyypillinen elinikä 

- lampputeknologiat ympäristötoimivuuden tason parantumiseen ja niiden 

lisäkustannukset verrattuna markkinoiden keskimääräisiin tuotteisiin 

- mahdolliset erilaisten parannusmahdollisuuksien ja ympäristövaikutusten väliset 

kompromissit 

 

Teknisen, ympäristö- ja taloudellisen analyysin arviointimenetelmän rakenne on esitetty 

working dokumentin liitteessä VIII. 

 

 

3.2 Kotitalouksien valaistuslaitteiden ympäristövaikutukset vuonna 2007 
 

EU:n alueella vuonna 2007 asennettujen kotitalousvalaisimien määrä arvioitiin olevan 

n. 4,2 miljardia kpl. Valaisimien lamput olivat yleisimmin hehkulamppuja, halogeeneja 

tai pienloisteputkia. Kokonaisenergiankulutus EU27:ssä oli arvion mukaan 112 TWh. 

Kokonaisenergiankustannuksia on arvioitu EU15:ssä arvioitu syntyvän valaisimista 15,3 

miljardia Euroa, ja jota vastaavasti CO2 päästö 48,3 miljardia tonnia. Lamppujen 

elohopeapäästö sisältäen lamput ja energiantuotannosta vapautuvan elohopea oli 

arviolta 2,9 tonnia vuodessa. 

Suomen valoteknillisen seuran mukaan Suomessa oli vuonna 2009 käytössä noin 

25 miljoonaa hehkulamppua vuonna 2009. 

Vuosina ilmoitettu elinikä perustuu tyypilliseen kotitalouskäyttöön, jossa vuotuiseksi 

käyttöajaksi lasketaan 1000 tuntia eli noin 3 tuntia vuorokaudessa. Eliniän 

ilmoittaminen perustuu IEC–standardin mukaiseen mittausjärjestelyyn. Lampuista 50 % 

on loppuun palanut ilmoitetun tuntimäärän jälkeen. Markkinoilla olevien lamppujen 

ilmoitetut eliniät vaihtelevat tyypillisesti 3 000 tunnista 15 000 tuntiin. Tyypillisin 
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hehkulamppujen käyttöluokka v. 2009 arviolta 60 W, eli koko Suomen hehkulamppujen 

käyttämä sähköenergia v. 2009 yhteensä 1,5 TWh.  

 

Lamput kotitalouksissa 
 

Viton selvityksessä v. 2009 kysyttiin kohdemaiden asiantuntijoilta keskimääräistä 

lamppujen lukumäärää per kotitalous. Valaistuspisteitä on pohjoismaisissa 

kotitalouksissa keskimäärin: Tanska 25,5, Ruotsi 22 ja Suomi 23,5. Asunnoissa on 

Pohjoismaissa keskimäärin 2,6 kpl loisteputkivaloja. 

 

4 NORMAALIKEHITYS VUOTEEN 2020 MENNESSÄ 
 

Viton selvityksessä (Vito 2009) kartoitettiin EU-tasolla normaalikehitystä vuoteen 2020 

mennessä. Ennusteet laadittiin perustuen hehkulamppuihin, halogeeneihin ja 

pienloistelamppuihin. Lamppujen kokonaismäärän kasvuna käytettiin 20 %:a verrattuna 

vuoteen 2006. 

Pienloistelamppujen osuuden odotetaan vähenevän vuoden 2011 jälkeen. Halogeenit ja 

pienloistelamput tulevat selvityksen mukaan korvaamaan hehkulamput näiden 

poistuessa, mikä tarkoittaisi halogeenityypin kokonaismäärän tuntuvaa kasvua. Näillä 

lähtötiedoilla laskettua on arvioitu EU27:n normaalikehityksen mukaisen 

sähköenergiankulutuksen vuonna 2020 olevan 135 TWh, ja sitä vastaavan 

elohopeapäästön 3.1 tonnia. Suurin syy energiankulutuksen kasvulle on arviossa 

valaisinpisteiden lisääntyminen vuoden 2005 4,2 miljardista valaisinpisteestä vuoden 

2020 4,9 miljardiin valaisinpisteeseen. 

LED-valaisimien osalta kehitys on jatkossakin nopeaa ja markkinaosuus nousee 

voimakkaasti kotitalouksien valaisimissa. DOE on julkaissut v. 2010 arvion Led-

lamppujen valotehon paranemisesta v. 2020 mentäessä. Arvion mukaan v. 2015 Led-

lamppujen teho on keskimäärin kaksinkertainen vuoteen 2010 verrattuna (85 lm/W -> 

170 lm/W). Tehokkuus kasvaa kehitystyön ansiosta vuoteen 2020 mennessä arvion 

mukaan noin 220 lm/W.  (Kallasjoki 2012)  

 

5 KEHITYS DIREKTIIVIN OHJAAMANA VUOTEEN 2020 
 

Kokonaiskulutuksen muutoksesta EU27:ssä asetuksessa todetaan seuraavaa: 

”Tässä direktiivissä vahvistettujen ekosuunnitteluvaatimusten ja komission delegoidun 

asetuksen XXX/2012 arvioidaan yhdessä johtavan 25 terawattitunnin säästöihin 

suunnattujen lamppujen vuotuisessa sähkönkulutuksessa vuoteen 2020 mennessä 

verrattuna tilanteeseen, jossa mitään toimenpiteitä ei toteutettaisi.” 

 

Ekosuunnitteludirektiivin asetuksessa 15(2) on laskettu direktiivin vaikutuksia EU27:n 

alueella oleville kotitalouksien kohdevalaisimille seuraavasti:  
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Taulukko 1. Ekosuunnitteludirektiivin arvioidut energiansäästövaikutukset. 

 
 

Säästöpotentiaali on arvion mukaan mahdollinen perustuen tekniikkaan, joka 

- vähentää kohdevalaisimien energiankulutusta verrattuna markkinoiden 

keskiarvokulutukseen takaamalla samalla samat toimintaominaisuudet 

- vähentää käyttäjille aiheutuvia elinkaarikustannuksia 

- kehittää valaisimia siten, että markkinoilla on saatavilla hyvin suuren 

energiankulutuseron valaisimia. 

 

Sähkövalaistustuotteiden on täytettävä asetuksessa esitetyt ekosuunnitteluvaatimukset, 

paitsi, jos ne ovat erikoistuotteita. Kutakin ekosuunnitteluvaatimusta sovelletaan 

seuraavien vaiheiden mukaisesti: 

o Vaihe 1: 1 päivästä syyskuuta 2013 

o Vaihe 2: 1 päivästä syyskuuta 2014 

o Vaihe 3: 1 päivästä syyskuuta 2016 

 

Eri vaiheisiin liittyvät määräykset ovat oheisen taulukon mukaisia. 
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Taulukko 2. Ekosuunnitteludirektiivin voimaantulevat hyötysuhdevaatimukset vuosina 
2013-2016. 

Soveltamispäivä  

Suurin energiatehokkuusindeksi (EEI) 

Verkkojännitteellä 

toimivat 

hehkulankalamput 

Muut hehkulanka-

lamput 

Suurpaine-

purkauslamput 

Muut lamput  

Vaihe 1  
Jos Φuse > 450 lm : 

1,75  

Jos Φuse ≤ 450 lm : 

1,20  

Jos Φuse > 450 lm : 

0,95  

0,50  0,50  

Vaihe 2 1,75  0,95 0,50  0,50  

Vaihe 3 0,95  0,95 0,36  0,20  

 

 

Eri vaiheiden vaikutus asetuksen kattaviin valaisintyyppeihin ja laitteiden 

energiatehokkuusluokkiin voidaan esittää vaiheittain seuraavasti (Celma 2012): 

 

 

 

 

 

Lähtötilanne v. 2012 
CFLi=energiansäästö(loiste)lamppu 
HID=kaasunpurkauslamppu (Xenon 
tms.) 
HL-LV=halogeenilamppu pienjännite 
HL-MV=halogeenilamppu verkkojännite 
GLS=hehkulamppu 
LED=ledilamppu 
Huonoimpia energialuokkia esiintyy, koska 

lamput eivät ole vielä poistuneet kokonaan 

käytöstä, kuten hehkulamput. 

 

 

 

 

 

Vaihe 1-2. v. 2013-2014 
Punaisella merkitty osuus poistuu 
markkinoilta. 
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Vaihe 3. v. 2016 
Punaisella merkitty osuus poistuu 
markkinoilta. 
v. 2016-2020 sallitaan vain A-luokan HID, 

osa A+ tai parempi ledilamppu ja B luokan 

matalajännite halogeenilamppu. 

 

 

 

Kuva 1. Sallitut kohdelamput v. 2012-2020. 

 

Suomessa on tehty joitakin arvioita kotitalouksien lamppujen ja valaisimien käytöstä 

vuodelle 2020. Näiden tuloksia on vedetty yhteen Aalto yliopiston diplomityössä 

(Sarvaranta 2011). Gynther (2007) arvioi, että parhaan käytettävissä olevan tekniikan 

avulla energiankäyttöä voitaisiin vähentää 0,61 TWh:iin vuonna 2020 käyttämällä 

tehokkaampia pienloistelamppuja (CFLi). Parhaan käytettävissä olevan tekniikan 

skenaarion mukaan Adaton (2008) selvitys toteaa, että kotitalouksien 

valaistusenergiankulutusta voitaisiin alentaa vuoden 2006 2,4 TWh tasosta 0,85 

TWh:iin vuonna 2020 korvaamalla hehkulamput lähinnä CFLi-lampuilla, 

halogeenilampuilla ja Ledeillä (tarkkoja lukuja ei selvitetty tässä työssä) Molemmat 

tutkimukset perustuvat lähtölukuihin Korhonen et al. (2002). Korhosen tutkimuksen 

tuloksia käytettiin tässä työssä vertailuarvoina, vaikka valaisintekniikassa on vuoden 

2002 jälkeen jo tapahtunut paljon ja pelkästään jo konventionaalinen tekniikkakin on 

mennyt eteenpäin energiatehokkuudessa. 

 

Sarvarannan mukaan kotitalouksien valaistusenergiankulutus v. 2020 voisi laskea 1,07 

TWh:iin alhaisen LED levinneisyyden tapauksessa (10 %), ja 0,93 TWh:iin kohtalaisen 

LED levinneisyyden tapauksessa (30 %) ja 0,57 TWh:iin korkean LED levinneisyyden 

tapauksessa (60 %). Ottamalla huomioon kehittyvä led-tekniikka, valovirran tarve, 

keskimääräisten käyttöaikojen ja valotehonhyötysuhde ja  käyttämällä pääosin CFLi -

pienloistelamppuja kotitalouksien lampputyyppinä, kotitalouksien valaistuksen 

energiankulutus 2020 arvioitiin Sarvarannan työssä olevan 1,13 TWh. 
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Taulukko 3. Ennusteita kotitalousvalaisimien energiankäytöstä v. 2000-2020. 

 
 

Edellä olevassa taulukossa on kerätty yhteen Suomessa tehtyjä ennusteista 

kotitalouksien lamppujen käyttöön liittyen vuoteen 2020 asti. Korhosen ennusteessa on 

käytetty kotitalouksien lamppujen lukumäärää 23,5–25,5 per talous. 

Normaalikehitys ennusti vuoden 2010 kokonaiskäytöksi 1,74 TWh. Adato ennusti v. 

2020 normaalikehityksen mukaista energiantarvetta 2 TWh ja Gynther 1,4–1,6 TWh. 

 

Gynther (2007) arvioi, että parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT) soveltamalla 

energiankulutusta voidaan alentaa 0,61 TWh:iin vuonna 2020 käyttämällä 

tehokkaampia CFLi-lamppuja. Adaton (2008) mukaan energiankulutusta voidaan 

alentaa 0,85 TWh:iin vuonna 2020 korvaamalla hehkulamppuja pienloisteputkilla ja 

joitakin halogeenilamppuja Ledeillä. Adaton ja Gyntherin laskelma perustuvat 

keskimääräisiin kappalemääriin, Watteihin ja käyttötunteihin, jotka määritelty Korhosen 

(2002) työssä. Gyntherin ennuste Ekosuunnitteludirektiivin vaikutukselle on lamppujen 

lukumäärän kasvu vuoden 2010 23,5–25,5 lukumäärästä vuoden 2020 lukumäärään 29. 

Tämän perusteena voisi olla se, että tuleva tekniikka kuten led on enemmän 

kohdevalaisintyyppiä, joten uutta tyyppiä tarvitaan enemmän kappalemääräisesti tilojen 

valaisemiseen. 

 

5.1 Vaikutusten arvio 
 

 

Vaikutusten arvioinnin reunaehtoja: 

 

- Kuten kuvasta 1 nähdään, jäljelle jääviä asetuksen ohjaamia lamppuja v. 2016 ovat 

led, HID ja HL LV 

- Energiansäästölamppujen saatavuutta rajoittavat mm. fosforin saatavuusongelmat 

- Led tulee lisääntymään, mutta myös kehittymään valotehon kannalta v. 2020 

mentäessä (DOE:n mukaan jopa 220/85 lm/W, eli 258 %). Tämä tarkoittaa 

käytännössä, että sähkötehon tarve vähenee samassa suhteessa.  

- Halogeenilampun HL LV voidaan olettaa olevan luokassa 10 V ja lm/W kehitys 

etenee edelleen, mutta arviossa käytetään nykyistä tehoa. 
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- HID kehittyy edelleen, mutta se on marginaalinen valaisin ominaisuuksistaan 

johtuen, ja tyypillinen kohde esim. auton valot 

- Energiansäästölamput nykymuodossa eivät saa jatkolupaa v. 2016 jälkeen, joten 

tekniikka todennäköisesti kehittyy, jotta jäisi markkinoille. 

 

Työtehoseuran tutkimuksessa vuodelta 2009 taulukko 4, ei ole otettu huomioon Led-

lamppujen osuutta lainkaan. Myös esitetyistä valaisimista ovat EuP:n asetuksen myötä 

poistumassa ennen vuotta 2020 vakioloiste- ja yksikantaloistelamput. Näitä saattaa 

kuitenkin olla käytössä vielä peräisin ennen vuotta 2014. Työtehoseuran 2020 skenaario 

on itse asiassa laadittu vuoden 2006 lähtötilanteen tekniikkaan perustuen, mikä ei ole 

nykytilanteessa paikkansapitävä ennuste, sillä tekniikka uudistuu nopeasti. 

 

Taulukko 4. Työtehoseuran ennuste kotitalouksien valaisimien energiankulutuksesta. 

 
 

EU:n ympäristövaikutusten arvioinnissa oletetaan lamppujen määrän lisääntyminen 

talouden kasvun ja kotitalouksien lisääntymisen sekä monimutkaisempien 

valaisinratkaisujen johdosta +20 % v. 2006–2020. (EU SEC 327) 
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Taulukko 5. Valaisimien ja lamppujen energiankulutuksen  (TWh) kehittyminen v. 2006-
2020. Kotitalusvalaisimet mukaan lukien hehkulamput sekä Ekosuunnitteludirektiivin 
13.7.2012 hyväksytyn asetuksen vaikutus kohdevalaisimissa ja -lampuissa vuosina 2013, 
2014 ja 2016. 

  

 
 

Taulukosta nähdään, että ekosuunnitteludirektiivin asetuksen vaikutus vuoteen 2020 

mennessä alentaa valaisimien kokonaissähköenergian tarpeen vuoden 2006 

lähtötilanteesta 2,5 TWh:sta keskimäärin erilaisten skenaarioiden mukaan 0,94:ään 

TWh:iin vuonna 2020.  

Kohdevalaisimien energiankulutuksesta ja niiden määrästä osana kotitalouksien 

valaisinkantaa ei ole tietoa. Tämän vuoksi varsinaista energiansäästöarviota niille ei 

voida esittää. Sen sijaan kuvassa 2 on esitetty esimerkkilaskelma siitä, minkä suuruinen 

energiansäästö voisi olla saavutettavissa jos niiden energiankulutus olisi 20 % 

kotitalouksien valaistuksen energiankulutuksesta. Esimerkkilaskelma 

(Ekosuunnitteludirektiivin vaikutus (20 % kasvu) Suomi) on tehty asetuksen 

vaatimusten havainnollistamiseksi. Esimerkkilaskelma havainnollistaa sitä, että 

kohdevalaistuksen energiankulutus vuonna 2020 on 26 % alhaisempi kuin 2006. 

Absoluuttinen säästö ei ole tiedossa. 

Vuosi Sarvaranta, 

normaali kehitys, 0 

% kasvu

Sarvaranta, 

normaali kehitys, 

20 % kasvu

Sarvaranta, 

Led lisäys 10 

%

Sarvaranta, 

Led lisäys 30 %

Sarvarant

a, Led 

lisäys 60 %

Adato 

(Halogeenit, 

CFLi, Led)

Gynther 

(pääosa CFLi)

Erilaisten 

kotitalousvalaisimi

en skenaarioiden 

keskiarvo -2006-

2020

Kohdevalaisimien 

osuus 20 % koko 

valaistuksesta, 

normaali kehitys

Ekosuunnitteludire

ktiivin vaikutus (20 

% kasvu) Suomi

2006 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 0,50 0,5

2007 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 0,48 0,480

2008 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 0,48 0,471

2009 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 0,48 0,462

2010 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 0,48 0,453

2011 2,27 2,30 2,27 2,25 2,22 2,25 2,22 2,25 0,45 0,443

2012 2,15 2,21 2,13 2,11 2,03 2,09 2,04 2,11 0,42 0,434

2013 2,02 2,11 2,00 1,96 1,85 1,94 1,86 1,96 0,39 0,425

2014 1,89 2,02 1,87 1,81 1,67 1,78 1,68 1,82 0,36 0,416

2015 1,77 1,92 1,74 1,67 1,49 1,63 1,51 1,67 0,33 0,407

2016 1,64 1,82 1,60 1,52 1,30 1,47 1,33 1,53 0,31 0,398

2017 1,51 1,73 1,47 1,37 1,12 1,32 1,15 1,38 0,28 0,388

2018 1,38 1,63 1,34 1,22 0,94 1,16 0,97 1,23 0,25 0,379

2019 1,26 1,54 1,20 1,08 0,75 1,01 0,79 1,09 0,22 0,370

2020 1,13 1,44 1,07 0,93 0,57 0,85 0,61 0,94 0,19 0,370
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Kuva 2. Valaisimien ja lamppujen energiatehokkuuden kehittyminen v. 2006-2020. 
Kotitalousvalaisimet sisältävät ulko- ja sisävalot, ja kohdevalaisimille ja –laitteille 
on arvioitu lähtötilanteessa 20 % osuus kotitalousvalaisimien kulutuksesta. 
Mukanan on myös skenaario Ekosuunnitteludirektiivin vaikutuksesta vuosina 
2013, 2014 ja 2016. 

 

Kuvasta mukaan ekosuunnitteludirektiivin vaatimukset näyttävät maltillisilta, sillä 

aiemmin laaditut muut ennusteet (normaalikehitys johtaa 0,19 TWh:n 

energiankulutukseen vuonna 2020) alittavat ekosuunnitteluvaatimusten asettaman 

tavoitearvon vuodelle 2020. Ekosuunnitteluvaatimusten mukaan kulutusennuste on 

esimerkin mukaan 0,37 TWh vuonna 2020. Kohdevalaisimien ja -lamppujen 

normaalikehitys, eli uudet kehittyvät valaisintyypit johtavat esimerkin mukaan noin 50 

% pienempään kokonaiskulutukseen kuin direktiivin ohjaus. 

5.2 EU:n arvio kohdelamppujen ja valaisimien energiankäytöstä vuoteen 2020 
 

BAT-säästöpotentiaali 

EU:N työryhmässä on arvioitu ekosuunnitteludirektiivin energia- ja 

ympäristövaikutuksia. Selvityksillä on voitu osoittaa kohdevalaisimien kehittymisen 

kautta syntyviä ympäristövaikutuksia. Elinkaarianalyysillä on voitu osittaa useiden 

erilaisten vaihtoehtojen kannattavuus.  

Valaisimien kehittyminen tuo mukanaan muitakin positiivisia asioita kuin energian 

säästön, kuten elohopean vähentymisen valaisimissa.  

Parhaan käytettävissä olevan tekniikan käyttäminen välittömänä ratkaisuna toisi 

energiansäästöä 87,2 TWh EU27:n alueella ja vähentäisi 2,3 tonnia elohopeapäästöjä, 

joiden synty on kytköksissä kohdevalojen käyttöön. 
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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 kotitalouksien valaistuslaitteet II (kohdelamput ja 

valaisimet) laitekannan ja energiankäytön ns. normikehitystä verrattuna EU:n 

ekosuunnitteludirektiivin asettamien vaatimusten mukaiseen kehitykseen vuosina 2010–

2020. Työ tehtiin lähtötietojen pohjalta tarkasteluna vuosille 2007–2020, johtuen 

lähtötietojen saatavuudesta. 

EU:N tavoite on direktiivissä vahvistettujen ekosuunnitteluvaatimusten ja 13.7.2012 

hyväksytyn asetuksen avulla saavuttaa 25 terawattituntia säästöjä suunnattujen 

lamppujen vuotuisessa sähkönkulutuksessa vuoteen 2020 mennessä verrattuna 

tilanteeseen, jossa mitään toimenpiteitä ei toteutettaisi. EU27:n lähtötaso vuodelta 2007 

on 112 TWh. 

Laskelmia vertailtiin aiemmin Suomessa tehdyille valaisinselvityksille 

(kotitalousvalaisimet yleensä) ja EU:n julkaisemille asetuksen vaikutusten arvioille. 

EU:n vuotuiset arviot laskettiin siten, että energiansäästöä lisättiin vuosina 2013, 2014 

ja 2016, jolloin vaatimukset valaisimien hyötysuhteesta tiukentuvat.  

Työssä tehdyn karkean esimerkkilaskelman mukaan ekosuunnitteludirektiivin vaikutus 

vuoteen 2020 mennessä alentaa kohdevalaisimien ja –lamppujen ja laitteiden 

kokonaissähköenergian tarpeen vuoden 2006 lähtötilanteesta 0,50 TWh 0,37 :ään 

TWh:iin vuonna 2020.  

Ekosuunnitteludirektiivin 2009/125/EC alaisen asetuksen (hyväksytty 13.7.2012) osalta 

ei tässä työssä löydetty muuta merkittävää valaisimiin kohdistuen kuin 

energiatehokkuuden paraneminen. 
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