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EU:N ENERGIAMERKINTÄ

• Tavoitteena on auttaa kuluttajia vertailemaan laitteiden 
energiankulutusta sekä kannustaa yrityksiä kehittämään tuotteitaan 
ja investoimaan energiatehokkaiden tuotteiden suunnitteluun.

• Energiamerkinnässä laitteet jaetaan luokkiin A-G, joista, A-luokan 
tuotteet ovat energiatehokkaimpia ja G-luokan tuotteet 
tehottomimpia.

• Joissain tapauksissa käytössä ovat myös A-luokkaa paremmat luokat 
A+, A++ ja A+++, jolloin luokan A+++ -laitteet ovat kaikkein 
energiatehokkaimpia.

• Energiamerkeissä voidaan antaa myös muuta tietoa laitteiden 
ominaisuuksista, kuten äänitasosta ja pesutuloksesta, jotta 
kuluttajien on helpompi tehdä tietoon perustuvia ostopäätöksiä. 

https://ekosuunnittelu.info/ekosuunnittelutietoa/


TEHOKAS OHJAUSKEINO

• Ekosuunnittelu ja energiamerkintä on yksi tehokkaimmista EU:n 
poliittisista välineistä edistää energiatehokkuutta. 

• Tuotteille asetettavilla energiatehokkuusvaatimuksilla ja 
energiamerkinnöillä saatava vuosittainen energiansäästö 
vuonna 2020 vastaa noin vastaa noin puolta EU:n vuoden 2020 
energiatehokkuustavoitteesta
• 9 % koko EU:n energiankulutuksesta(noin 154 Mtoe/a).  

• Vuonna 2030 energiansäästö vastaa arvioiden mukaan ainakin 
15 % energiankulutuksesta.



VERTAILUN APUVÄLINE

• Energialuokat määritetään energiamerkintäasetusten ja 
mittausstandardien ohjeiden ja parametrien perusteella. 

• Tavoitteena on, että ne vastaisivat mahdollisimman hyvin 
kuluttajien todellista laitteiden käyttötapaa ja energiakulutusta.

• Käyttötavat vaihtelevat ihmisillä paljon ja käyttötavalla on hyvin 
suuri vaikutus laitteen energiankulutukseen. 

• Energialuokka antaa hyvän vertailukuvan tuoteryhmän 
laitteiden keskinäisestä energiatehokkuudesta.



ENERGIAMERKITYT LAITERYHMÄT 1

• Astianpesukoneet
• Jääkaapit ja pakastimet
• Kuivausrummut
• Lamput
• Pyykinpesukoneet
• Televisiot ja näytöt
• Uunit
• Viinikaapit



ENERGIAMERKITYT LAITERYHMÄT 2

• Ilmanvaihtokoneet 

• Ilmastointilaitteet

• Liesituulettimet

• Lämmityskattilat

• Lämpöpumput

• Tulisijat

• Vedenlämmittimet ja lämminvesivaraajat



UUSI MERKINTÄ 1.3.2021 ALKAEN

• Vuonna 2020 käynnistynyt 
EPREL on Euroopan 
komission tietokanta, jonne 
valmistajien ja 
maahantuojien on 
toimitettava kaikkien EU:n 
markkinoilla myytävien 
tuotteiden tuotemalli- ja 
energiatehokkuustiedot. 

• Kuluttajien on jatkossa 
helpompaa vertailla 
tuotteiden 
energiatehokkuutta.

• Myös markkinavalvonta 
helpottuu. 



UUSI ENERGIAMERKINTÄ

• Kylmäsäilytyslaitteet

• Astianpesukoneet

• Pyykinpesukoneet ja kuivaavat pyykinpesukoneet

• Televisiot ja elektroniset näytöt

• Lamput (1.9.2021)

• Vanhat merkit voimassa osassa laiteryhmiä, mm.
• Kuivausrummut, uunit, liesituulettimet, ilmalämpöpumput ja 

vedenlämmittimet.

• ENERGIAMERKINTA.FI -sivusto on Suomen virallinen 
energiamerkintäsäädösten tiedotuskanava.



EKOSUUNNITTELUASETUKSET PÄIVITTYVÄT

• Samanaikaisesti energiamerkintöjen kanssa päivittyvät 
ekosuunnitteluasetukset, jotka ohjaavat laitteiden suunnittelua 
energia- ja materiaalitehokkuuden huomioivaan suuntaan. 

• Uudistus helpottaa laitteiden korjattavuutta, pidentää käyttöikää ja 
parantaa kierrätettävyyttä.

• Esimerkiksi kuluttajalaitteissa varaosia on oltava saatavilla vielä 
useita vuosia senkin jälkeen, kun viimeinen mallia edustava laite 
on tuotu markkinoille.

• Asetuksilla varmistetaan myös ohjelmistopäivitysten saatavuus 7-
10 vuotta laitteiden markkinoille tulon jälkeen, jotta laitteiden 
käyttöä ei joutuisi lopettamaan ohjelmiston vanhenemisen takia.



ESIMERKKINÄ JÄÄKAAPPI
• Kylmäsäilytyslaitteiden ekosuunnitteluasetuksella säädetään, että 

tärkeimpiä varaosia, kuten termostaatteja, lämpötila-antureita, 
ovenkahvoja ja saranoita, pitää pystyä vaihtamaan. 

• Jääkaappien varaosien saatavuusvaatimuksia
• Varaosia tulee olla saatavilla ammattikorjaajille ja kuluttajille vähintään 7-10 vuoden 

ajan siitä, kun viimeinen mallia edustava laite on saatettu markkinoille.
• Ammattikorjaajille on oltava saatavilla seuraavat varaosat: termostaatit, lämpötila-

anturit, painetut piirilevyt ja valonlähteet, ovenkahvat, ovien saranat sekä hyllyt ja 
korit.

• Loppukäyttäjille eli kuluttajille on oltava saatavilla vähintään: ovenkahvat, 
ovien saranat sekä hyllyt ja korit. 
• Varaosat on toimitettava 15 työpäivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. 

• Asetus velvoittaa siihen, että laitteen osia voi vaihtaa käyttämällä yleisesti 
saatavilla olevia työkaluja ja aiheuttamatta laitteelle tai osille pysyviä 
vaurioita. 

• Huomio: Koskee maaliskuun2021 jälkeen markkinoille tulleita laitteita 



MERKINNÄT MUUTTUVAT VAIHEITTAIN

•Tuoteryhmät, joilla on vielä vanha  
energiamerkintä, saavat uuden 2025 
mennessä.

•Seuraavana vuorossa ovat tabletit ja 
älypuhelimet.

•Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetuksia 
valmistellaan ilmanvaihtokoneille.



IlmastointilaitteetIlmanvaihtokoneet



TulisijatLämmityskattilat



Vedenlämmittimet ja 
lämminvesivaraajat

Lämpöpumput



LAITTEIDEN ENERGIATEHOKAS KÄYTTÖ

• Valitse omaan tarpeeseen sopivat laite.

• Sijoita oikein ja käytä käyttöohjeiden mukaan.

• Huolla ja puhdista säännöllisesti.

• Vaihda valaistus lediin.

• Pelkillä käyttötottumusten muutoksilla voit säästää sähköä 
5-10 %.



RUOAN VALMISTUS JA PYYKKIHUOLTO
• Sijoita kylmäsäilytyslaite aina erilleen keittiön lämmönlähteistä (liesi, uuni, lämpöpatteri, 

astianpesukone). Mitä korkeampi huonelämpötila, sitä enemmän sähköä kuluu. 

• Pidä tiivisteet puhtaina ja laitteen takaosa pölyttömänä.

• Tarkista jääkaapin säilytyslämpötilat:
• Pakastin -18 °C, jääkaappi +2 - +6 °C.
• Viileäkaappi +10 - +14 °C.

• Yksi aste kylmempää lisää 5 % sähkönkulutusta.

• Pese täysiä koneellisia ja hyödynnä eko-ohjelmia.

• Kun olet hankkimassa pesukonetta, vertaile energiamerkintöjä ja valitse laite, jonka 
täyttömäärä sopii pyykkäystahtiisi.

• Kuivata pyykki ulkona narulla, jos mahdollista. 
• Valtaosa markkinoilla olevista kuivausrummuista on jo lämpöpumpputoimisia ja erittäin 

energiatehokkaita. 
• Vanhat kondensoivat kuivausrummut voivat kuluttaa runsaasti sähköä, etenkin jos käyttölämpötila 

on korkea.



VIIHDELAITTEET
• Uusi yksittäinen laite kuluttaa hyvin vähän sähköä, mutta 

viihdelaitteet  lohkaisevat jo 7 prosenttia kotitaloussähkön käytöstä –
enemmän kuin ruoan kylmäsäilytys. 

• Hanki käyttötarpeisiisi sopivia, mahdollisimman vähän kuluttavia 
laitteita.
• Television ruutukoon kasvaessa myös sähkönkulutus kasvaa.

• Sammuta laitteista virta aina, kun et käytä niitä. Hyödynnä myös 
virransäästöominaisuuksia.

• Sulje mobiililaitteista virtaa kuluttavat paikannuspalvelut ja 
sovellukset, kun et aktiivisesti käytä niitä.

• Hyödynnä tietokoneen kiinteää verkkoa isojen tietomäärien siirtoon, 
esimerkiksi videoiden katseluun.

• Sammuta sähkölaitteet, kun et tarvitse niitä. Irrota laturit latauksen 
jälkeen.
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