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1. JOHDANTO 

 
Työn tavoitteena on arvioida Energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavista vaatimuksista 

annetun direktiivin (Ekosuunnitteludirektiivi) energiavaikutuksia Suomessa huoneilmastointilaitteiden ja 

huonetuuletinten osalta. Työ on osa työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaa laajempaa selvitystä kyseisen direktiivin 

vaikutuksista. Työn tilaajana oli Motiva Oy, jossa työtä koordinoi Ilkka Hippinen. 

 

Direktiivin 2009/125/EY nojalla komissio asettaa ekologista suunnittelua koskevia vaatimuksia eli ekosuunnittelu-

vaatimuksia energiaan liittyville tuotteille, jotka edustavat merkittävää myyntivolyymia ja kauppaa ja aiheuttavat 

merkittävän ympäristövaikutuksen ja joihin liittyy merkittäviä mahdollisuuksia ympäristövaikutusten parantamiseen 

tuotesuunnittelun avulla ilman, että siitä aiheutuu kohtuuttomia kustannuksia. 

 

Direktiivin valmisteluvaiheessa tehty taustaselvitys osoittaa, ettei huonetuulettimien tehokkuudesta ole saatavilla 

riittävästi tietoa. Tämä vahvistettiin myös vaikutusten arvioinnissa. Jotta markkinavalvontaviranomaisille voitaisiin 

tarjota tärkeitä tietoja ja mahdollistettaisiin markkinoiden tehokas seuranta energiatehokkuutta koskevien vähimmäis-

vaatimusten vahvistamiseksi tulevaisuudessa, huonetuulettimien tuotetietovaatimuksilla varmistetaan, että laitteen 

tehokkuus ja käytetty mittausmenetelmä on merkitty näkyvästi tuotteeseen. Lisäksi huonetuulettimille asetetaan 

valmiustilaa ja pois päältä -tilaa koskevia vaatimuksia. Asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden vuotuisen 

sähkönkulutuksen arvioitiin olleen EU:ssa 30 terawattituntia vuonna 2005. Mikäli erityistoimenpiteitä ei toteuteta, 

vuotuisen sähkönkulutuksen ennustetaan kasvavan 74 terawattituntiin vuonna 2020. Taustaselvitys osoittaa, että 

asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden sähkönkulutusta voidaan vähentää huomattavasti. 

 

Huoneilmastointilaitteet voivat olla osa rakennuksiin asennettuja järjestelmiä. Kansallisessa lainsäädännössä, joka 

perustuu muun muassa rakennusten energiatehokkuutta koskevaan direktiiviin (uudelleenlaadittu 2010/31/EU), voidaan 

asettaa uusia tiukempia vaatimuksia tällaisille ilmastointilaitejärjestelmille käyttäen asetuksessa huoneilmastointi-

laitteiden energiatehokkuudelle määriteltyjä laskenta- ja mittausmenetelmiä.  

 

Valmius- ja pois päältä -toiminnot voivat aiheuttaa huomattavan osan näiden laitteiden kokonaistehonkulutuksesta. 

Huoneilmastointilaitteilla, lukuun ottamatta kaksikanavaisia ja yksikanavaisia huoneilmastointilaitteita, näiden 

toimintojen tehonkulutus sisältyy energiatehokkuutta koskeviin vähimmäisvaatimuksiin ja vuotuisen energia-

tehokkuuden mittausmenetelmään. Kaksikanavaisten ja yksikanavaisten huoneilmastointilaitteiden valmius- ja pois 

päältä -tilaa koskevat vaatimukset on asetettu komission asetuksessa (EY) N:o 1275/2008/EY4 vahvistettujen 

ekosuunnitteluvaatimusten pohjalta. 

 

Direktiivissä vahvistettujen ekosuunnitteluvaatimusten ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU 

täydentämisestä huoneilmastointilaitteiden energiamerkinnän osalta annetun delegoidun komission asetuksen 

arvioidaan yhdessä johtavan 11 terawattitunnin säästöihin vuotuisessa sähkönkulutuksessa vuoteen 2020 mennessä 

verrattuna tilanteeseen, jossa mitään toimenpiteitä ei toteutettaisi. 

 

Ekosuunnitteluvaatimukset olisi otettava käyttöön vaiheittain, jotta valmistajille jäisi riittävästi aikaa tämän asetuksen 

soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden uudelleensuunnitteluun. Aikataulu olisi laadittava siten, että markkinoilla jo 

olevien laitteiden toiminnallisuuteen liittyvät kielteiset vaikutukset vältetään ja loppukäyttäjille ja valmistajille, 

erityisesti pk-yrityksille, aiheutuvat kustannusvaikutukset otetaan huomioon samalla, kun varmistetaan asetuksen 

tavoitteiden saavuttaminen kohtuullisessa ajassa. 

 

 

2. HUONEILMASTOINTILAITTEET JA HUONETUULETTIMET 
 
Nyt tarkastelun alaisena olevalla asetuksella vahvistetaan ekosuunnitteluvaatimukset verkkosähköä käyttävien 

huoneilmastointilaitteiden, joiden nimellisteho on enintään 12 kilowattia jäähdytyksen osalta tai lämmityksen osalta, jos 

tuotteessa ei ole jäähdytystoimintoa, ja ottoteholtaan enintään 125 kilowatin huonetuulettimien, markkinoille 
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saattamiselle. Asetusta ei sovelleta laitteisiin, joissa käytetään muita energialähteitä kuin sähköä tai ilmastointilaitteisiin, 

joiden lauhdutinpuoli tai höyrystinpuoli tai molemmat eivät käytä ilmaa lämmönsiirtoaineena. 

 

Asetuksessa käytetään nimitystä ”huoneilmastointilaitteella” ja tarkoitetaan laitetta, joka pystyy jäähdyttämään tai 

lämmittämään sisäilmaa tai tekemään näitä molempia sähkökompressorikäyttöisen höyrypuristusjäähdytyskierron 

avulla, mukaan lukien ilmastointilaitteet, joissa on lisätoimintoja, kuten kosteuden poisto, ilmanpuhdistus, ilmanvaihto 

tai ilman lisälämmitys sähkövastuksilla, sekä laitteet, joissa voidaan käyttää vettä (joko höyrystinpuolella syntyvää 

kondenssivettä tai ulkopuolelta lisättyä vettä) höyrystettäväksi lauhduttimessa, edellyttäen, että laite pystyy toimimaan 

myös ilman lisättyä vettä pelkkää ilmaa käyttäen.   

 

”Kaksikanavaisella huoneilmastointilaitteella” tarkoitetaan huoneilmastointilaitetta, jossa jäähdytyksen tai 

lämmityksen aikana lauhduttimen (tai höyrystimen) tuloilma johdetaan ulkoilmasta yksikköön yhtä kanavaa pitkin ja 

poistetaan ulkoilmaan toista kanavaa pitkin ja joka on asennettu kokonaan ilmastoitavaan tilaan seinän läheisyyteen. 

 

”Yksikanavaisella huoneilmastointilaitteella” tarkoitetaan huoneilmastointilaitetta, jossa jäähdytyksen tai 

lämmityksen aikana lauhduttimen (tai höyrystimen) tuloilma otetaan tilasta, jossa yksikkö sijaitsee, ja poistetaan tämän 

tilan ulkopuolelle.  

 

”Huonetuulettimella” tarkoitetaan laitetta, joka on pääasiallisesti suunniteltu aikaansaamaan ilmavirtaa ihmiskehon 

ympärille tai johonkin sen osaan henkilökohtaista viilennystä varten, mukaan lukien tuulettimet, joissa voi olla 

lisätoimintoja kuten valaistus.  

 

Huoneilmastointilaitteiden ja huonetuulettimien ekosuunnitteluvaatimukset asetetaan erillisessä liitteessä ja niitä 

sovelletaan käyttöönottaen kahdessa osassa, josta ensimmäinen tammikuun 1 päivästä 2013 ja toisessa vaiheessa 

tammikuun 1 päivästä 2014 alkaen. Samalla ekosuunnitteluvaiheen noudattamista koskevat mittaukset ja laskelmat 

tehdään erillisen liitteen mukaisesti.  

 

 

2.1 VÄHIMMÄISVAATIMUKSET 
 
Asetus sinällään tulee voimaan tammikuun 1 päivästä 2013 ja samalla astuvat voimaan seuraavissa taulukoissa olevat 

vähimmäisvaatimukset.  

 

Taulukko 1. Tammikuun 1 päivästä 2013 yksikanavaisten ja kaksikanavaisten huoneilmastointilaitteiden on täytettävä 

taulukossa olevat energiatehokkuusvaatimukset.  
 

Taulukko 1. Vähimmäisenergiatehokkuutta koskevat vaatimukset 
  

Kaksikanavaiset huoneilmastointilaitteet 

 

 

Yksikanavaiset huoneilmastointilaitteet 

 
 EERrated* COPrated** EERrated COPrated 
Jos kylmäaineen 

***GWP > 150 
2,40 2,36 2,40 1,80 

Jos kylmäaineen 

GWP ≤ 150 
2,16 2,12 2,16 1,62 

*EER = Energy Efficiency Ratio, kylmäkerroin  
**COP = Coefficient of Performance, lämpökerroin  

***GWP = Global Warming Potential, Ilmakehän lämmitysvaikutuspotentiaali 

 

EERrated ja COPrated määrittelevät energiatehokkuuden. Käytännössä EER ja COP ovat sama asia, mutta 
EER määrittää jäähdytyksen tehokkuutta ja COP lämmityksen tehokkuutta.  
EERrated = jäähdytyksestä saatava teho (kW) / jäähdytyksen vaatima ulkopuolinen teho (kW) 
COPrated = Lämmityksestä saatava teho (kW) / lämmityksen vaatima teho (kW) 
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Taulukko 2. Tammikuun 1 päivästä 2013 muiden kuin yksikanavaisten ja kaksikanavaisten huoneilmastointilaitteiden on 

täytettävä taulukossa olevat energiatehokkuusvaatimukset. 

 

Taulukko 2. Vähimmäisenergiatehokkuutta koskevat vaatimukset 
  

SEER* 

 

 

SCOP** 

 
Jos kylmäaineen GWP > 150 3,60 3,40 
Jos kylmäaineen GWP ≤ 150 3,24 3,06 
 

*SEER = Seasonal Energy Efficiency Ratio  

**SCOP = Seasonal Coefficient of performance  
SEER ja SCOP määrittävät energiatehokkuutta vuositasolla.  

EER = jäähdytyksestä saatava teho (kW) / jäähdytyksen vaatima ulkopuolinen teho (kW) 
COP = Lämmityksestä saatava teho (kW) / lämmityksen vaatima teho (kW) 
 

 

Taulukko 3. Tammikuun 1 päivästä 2014 huoneilmastointilaitteiden on täytettävä taulukossa olevat energiatehokkuus-

vaatimukset. 

 

Taulukko 3. Vähimmäisenergiatehokkuutta koskevat vaatimukset 
 

 

                                             Huoneilmastointilaitteet, lukuun 

                                             ottamatta yksikanavaisia ja 

                                             kaksikanavaisia huoneilmastointi- 

                                             laitteita                                                               

                                            __________________________________ 

 

                                                          SEER                      SCOP                                       

                                                                               ( Lämmityskausi:    

                                                                                 Keskimääräinen) 

                                     

 

Kaksikanavaiset 

huoneilmastointi-

laitteet 

 

Yksikanavaiset 

huoneilmastointi-

laitteet 

 

 

EER           COP 

        

       Rated 

 

 

 

EER         COP 

        

       Rated 

 

Jos kylmäaineen GWP > 150, 

kun teho < 6 kW                                   4,60                        3,80 

 

 

2,60           2,60 

 

2,60          2,04 

Jos kylmäaineen GWP ≤ 150, 

kun teho < 6 kW                                   4,14                        3,42 

 

 

2,34           2,34 

 

2,34          1,84 

Jos kylmäaineen GWP > 150,  

kun teho 6- 12 kW                                4,30                        3,80 

 

 

2,60           2,60 

 

2,60          2,04 

Jos kylmäaineen GWP ≤ 150, 

kun teho 6- 12 kW                                3,87                        3,42 

 

 

2,34           2,34 

 

2,34          1,84 
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Taulukko 4. Huoneilmastointilaitteiden viitearvot määriteltiin asetuksen voimaantuloajankohtana huoneilmastointi-

laitteiden energiatehokkuuden osalta seuraavan taulukon mukaisesti. Huomioon otettiin paras markkinoilla saatavilla 

oleva teknologia ja se yksilöitiin seuraavasti kun huoneilmastointilaitteissa käytetyn kylmäaineen GWP-arvon viitearvo 

on GWP ≤ 20.  

 

Taulukko 4.  Huoneilmastointilaitteiden viitearvot 
 

Huoneilmastointilaitteet, lukuun 

ottamatta yksikanavaisia ja 

kaksikanavaisia 

huoneilmastointilaitteita 

 

 

Kaksikanavaiset 

huoneilmastointilaitteet 

 

Yksikanavaiset 

huoneilmastointilaitteet 

     

 SEER                    SCOP 

      

      EER                       COP 

      

      EER                       COP 

 

     
 8,50                        5,10 

 
       3,00 *                     3,15 

   
      3.15 *                     2,60 
 

 

* Perustuu haihduttamalla jäähdyttävien yksikanavaisten huoneilmastointilaitteiden tehokkuuteen. 

 

 

 

 
2.2 QUALITY LABEL (Eco-label) -VAATIMUKSET  
 
Euroopan lämpöpumppuyhdistys EHPA on perustanut Quality Label -ryhmän, johon Suomikin kuuluu ja ryhmä tulee 

määrittelemään Euroopan laajuisesti lämpöpumpuille omat vaatimuksensa, jotka perustuvat EU:n Eco-labeliin. Quality 

Labelissa tarkistetaan seuraavat kohdat lämpöpumppusarjoittain ja myös myynti- ja huoltoketjun osalta. 

 

 

3. HUONEILMASTOINTILAITTEET 
 
Yleistä  
 
Huoneilmastoinnilla tarkoitetaan pääsääntöisesti huonetilan jäähdyttämistä sähköisellä kompressoritekniikalla (Air 

Conditioners, AC). Huoneilmastointilaitteet voidaan määritellä ja jaotella monella tavoin. Standardoituja eikä edes 

yksiselitteisiä vakiintuneita kansallisia tai kansainvälisiä käytäntöjä terminologiasta ja luokittelusta ei paljastunut 

tilastoja ja kirjallisuuslähteitä tutkiessa eikä myöskään lukuisia haastatteluja tehtäessä.   

 

Suomen varsin kylmät ilmasto-olosuhteet ovat aiheuttaneet, että huoneilmastoinnin volyymit ovat erittäin pienet, mutta 

vähitellen lisääntyneet tekniikan yleistymisen ja mm. autojen ilmastoinnista tulleiden mukavuustottumusten myötä.  

Pohjoisista markkinoista lähtöisin on perinteisten huoneilmastointilaitteiden tekniikan käytön laajentuminen myös 

huoneiden lämmittämiseen. Puhutaan ilmalämpöpumpuista. Nämä toimivatkin pohjoisissa olosuhteissa lämmittiminä ja 

tarvittaessa jäähdyttiminä ja ovat asemoituneet entistä vahvemmin pohjoisen Euroopan markkinoille.  

 

Ilmastointilaitteiden kehittyminen, jäähdytyksen ja lämmityksen tarve samoissa kohteissa, valtavien tuotantosarjojen 

(lähes 100 miljoonaa AC-laitetta/vuosi) yhtenäistämispaine on ajanut siihen, että yhä useampi perinteinen 

huoneilmastointilaite toimii myös lämmittimenä eli ilmalämpöpumppuna ja tehnyt näiden markkinoiden erottamisen 

toisistaan lähes mahdottomaksi. 
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3.1 HUONEILMASTOINTILAITETYYPIT 
 
Tässä selvityksessä huoneilmastointilaitteet on jaoteltu seuraavasti: 

 

Siirrettävät huoneilmastointilaitteet 
 
Siirrettävät huoneilmastointilaitteet luovuttavat jäähdytyksestä ottamansa lauhduttimen lämmön ulospuhalluksena 

”letkulla” ulkoilmaan.  Niin sanotuissa ”reppumalleissa” kylmäaineella esitäytetyillä ja -asennetuilla putkilla lauhdutin 

viedään huoneiston ulkopuolelle. Laitteiden kompressoritehot tyypillisesti 0,6-1,4 kW ja jäähdytystehot vastaavasti 2-4 

kW. 

 

Pakettihuoneilmastointilaitteet 
 
Paketti- (ikkuna-) kojeissa jäähdyttävä höyrystin ja lämmön luovuttava lauhdutin on samassa laatikkomaisessa 

yksikössä, joka asennetaan seinän tai ikkunan läpäisevään aukkoon. Näitäkin laitteita löytyy yhdistettynä jäähdytys- ja 

lämmitysversiona. Tämä huoneilmastointilaitetyyppi on hyvin yleinen lämpimimmissä maissa kuten Etelä-Euroopassa, 

mutta Suomessa niitä myydään vain yksittäisiä kappaleita. Näiden laitteiden tyypillinen teholuokka on 0,6-2 kW 

kompressoritehoa ja jäähdytystehoa vastaavasti 2-6 kW. 

 

Split-tyyppiset huoneilmajäähdyttimet  
 
Split-tyyppiset huoneilmajäähdyttimissä jäähdyttäviä höyrystimiä on yksi tai useampi yksikkö huoneessa ja yksi tai 

useampia lauhduttimia ulkopuolella.  Yksiköiden kytkeminen toisiinsa kylmäaineputkistoilla ja muu asennus tehdään 

paikan päällä.  Tätäkin tyyppiä käytettiin alun perin pelkästään huoneilman jäähdyttämiseen, mutta nykyisin valtaosa 

laitteista toimii kumpaankin suuntaan eli jäähdytys- ja lämmitysversiona.  Markkinat kehittynyt niin, että lämpimissä 

maissa jäähdytyslaitteissa on viileitä öitä varten myös lämmitysominaisuus. Pohjoisessa niitä myydään energiaa 

säästävinä ja uusiutuvaa energiaa käyttävinä lämmityslaitteina, joilla myös kuumien kesien viilennys. Näiden laitteiden 

tyypillinen teholuokka on 0,8-2 kW kompressoritehoa ja jäähdytystehoa vastaavasti 2-6 kW.  Hyvin isojakin laitteistoja 

asennetaan. Tässä tarkastelu on rajattu alle 12 kW:iin.  

 

Split-tyyppiset lämpöpumput 
 
Kuuluu edelliseen kategoriaan ja on tyyppinä ihan sama, mutta on irrotettu tässä selvityksessä erilliseksi käyttö-

tarkoituksensa (pääasiallisesti lämmitys) ja erityisesti Suomen tilanteen selventämiseksi. 

 
Myynti- ja kokonaismäärien arviointi 
 
Huoneilmastointilaitteiden myynti- ja asennettujen laitteiden kokonaismäärän arviointi on haastavaa. Valmista 

yksiselitteistä tilastointi ei löydy Euroopan tasolta eikä myöskään Suomen tasolta. Suomen ja Euroopan tulli-, teknisen 

kaupan, tilastokeskuksen, viranomaisten, kylmäalan, lämpöpumppualan tilastot antavat toki tukea johtopäätöksille, 

mutta eivät suoraa vastausta myynti- ja kokonaismääriin. Alan laajalla kotimaisella ja eurooppalaisella 

henkilöhaastatteluilla saatiin volyymeista varsin luotettavan oloinen kuva ja koonti. 

 

Seuraavat lähteet ja henkilöhaastattelut ovat arvioinnin pohjana: 
 

Järjestöt, tilastot, lähteet: 

 

Suomen Kylmäyhdistys ry, Suomen Kylmäliikkeiden Liitto ry, tilastot  

Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry, Tilastot 

Eurovent, julkisesti käytettävissä olevat tilastot ja artikkelit  

JARN, Japan Air Conditioning, Heating & Air-conditioning News, 2010 

IEA, julkisesti käytettävissä olevat tilastot ja artikkelit 

European Heat Pump Association (EHPA), Outlook2011, European Heat  Pump 

Työ- ja Elinkeinoministeriö, NEEAP-2-dokumentti, liite 2, s. 7-8 
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Haastattelut: 

 

Petri Hannula, toiminnan johtaja, Suomen Kylmäyhdistys ry , Suomen Kylmäliikkeiden Liitto ry 

Mikko Sandström, Toimitusjohtaja, Scanoffice Oy, hallituksen jäsen , SULPU 

Olli Perunka, Myyntijohtaja, Recair Oy 

José Mª Ortiz, Director General, AFEC. Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización,  Spain  

Pablo Pitera, Dissemination, AICARR – Italian Association of Air-Conditioning and Refrigeration,  Italy 

Monica Axell, Direktör, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Sverige 

Martin Forsén, VD, Svenska Värmepump Förening SVEP, Sverige  

 

Koontitaulukon perusteet 
 
Vuosimyyntivolyymin (2010) Suomen ja Euroopan (EU-25) on saatu osittain suoraan läheistä tai arvioitu 

ristiinlaskennan, osapoimintojen ja haastattelujen perusteella.  

  

Ellei kokonaismäärää ole ollut saatavilla, se on laskettu keskimääräisen vuosimyynnin ja tuotteen elinkaaren (10 v) 

tulona. Ilmalämpöpumppumäärät on otettu suoraan NEEAP-2-dokumentista.  
 

Energian kulutuksen arvioinnissa on Suomessa käytetty jäähdytyskäytölle 8h/60 päivän jäähdytysaikaa ja arvioitua 

keskimääräistä tehon kulutusta. EU-25 arviossa käyttöaika 24h/180 päivää Suomea suuremmalla keskiteholla. 

Ilmalämpöpumppujen osalta laskennallinen käyttöaika on 300 päivää puolella teholla Suomessa ja EU-25:ssä 12h/180 

päivää keskimääräisellä eurooppalaisella ottoteholla. 

 

Jäähdytyslaitteiden ja ilmalämpöpumppujen energialuokitus parantaa niiden tehokkuutta.  EER/COP-arvon 

keskimääräinen paraneminen 0,5:lla (esim. 3,0 -> 3,5) pienentää huoneilmastointilaitteen energiankulutusta 15 %. Tätä 

varsin haastavaa arvoa on käytetty taulukon energian säästöpotentiaalia arvioitaessa 

 

Taulukko 5. Huoneilmastointilaitteet Suomessa ja EU-25:ssä, myynti- ja kokonaismäärät, energiankulutukset ja 

säästöpotentiaali, vuonna 2010 

 

Myyntimäärät (2010) Kokonaismäärät Vuotuinen enrgiankulutus Säästöpotentiaali

Tyyppi Suomi EU-25 Suomi EU-25 Suomi EU-25 Suomi EU-25

TWh/a TWh/a TWh/a TWh/a

Siirrettävät jäähdyttimet 3 200 1 000 000 32 000 10 000 000 0,015 43 0,002 6,2

Pakettijäähdyttimet 0 500 000 0 5 000 000 0 22 0,000 3,1

Split-tyyppiset jäähdyttimet (<12 kW) 3 500 3 000 000 35 000 30 000 000 0,030 233 0,005 33,3

Split-tyyppiset lämpöpumput (<12 kW) 50 000 450 000 266 000 3 100 000 0,958 12 0,144 1,7

Yhteensä 56 700 4 950 000 333 000 48 100 000 1,0 310 0,2 44  
 
 

Arvioitaessa vuoden 2020 kokonaismääriä oletetaan, että muiden kuin ilmalämpöpumppujen vuosimyynti on sama kuin 

poistuma eli kokonaismäärät pysyvät ennallaan. Ilmalämpöpumput NEEP-2 mukaisesti. 
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Taulukko 6: Huoneilmastointilaitteet Suomessa, kokonaismäärä, energiankulutukset ja säästöpotentiaali vuonna 2020 

 

Kokonais-

määrä

Vuotuinen 

energiankul

utus

Säästö-

potentiaali

Tyyppi Suomi Suomi Suomi 

TWh/a TWh/a

Siirrettävät jäähdyttimet 32 000 0,015 0,002

Pakettijäähdyttimet 0 0 0,000

Split-tyyppiset jäähdyttimet (<12 kW) 35 000 0,030 0,005

Split-tyyppiset lämpöpumput (<12 kW) 545 000 1,962 0,294

Yhteensä 612 000 2,0 0,3  
 
 
 

3.2 Johtopäätökset 
 

Suomen varsin kylmät ilmasto-olosuhteet luonnollisesti vaikuttavat siihen, että huoneilmastoinnin (jäähdytyksen) 

volyymit, energiankulutukset ja säästöpotentiaalit ovat erittäin pienet verrattuna väkirikkaisiin, lämpimiin Etelä-

Euroopan maihin. Suomen osuus huoneilmastoinnissa on noin 0,3 % EU-25:ssä.  Suomessa ilmastointilaitteet yleistyvät 

kovaa vauhtia lämmityslaitteina, ilmalämpöpumppuina.  Ekosuunnitteludirektiivin mukanaan tuoma laitteiden käytön 

tehostuminen parantaa myös näiden lämpökerrointa ja sen myötä pienentää energian kulutusta. Vuotuisen 

lämpökertoimen (SEER/SCOP) paraneminen 0,5 yksiköllä keskimäärin koko asennuskannalle on epärealistisen iso 

lyhyellä tähtäimellä, mutta kuvaa säästöpotentiaalia. Vuoden 2010 Suomen säästöpotentiaali 0,2 TWh/a verrattuna EU-

25:n 44 TWh/a on kovin pieni, mutta on hyvin ymmärrettävä jäähdytystuotteille Suomen ilmasto-olosuhteissa. Suomen 

säästöpotentiaali vuodelle 2020 kasvaa 0,3 TWh/a:iin kaksinkertaistuneen ilmalämpöpumppumäärän vuoksi. 

 
 

4.   Huonetuulettimet 
 
Huonetuulettimien osalta tietojen saanti on lähes mahdotonta ja perustuu suurelta osin arvioihin, ainoa saatavilla oleva 

todellinen tieto on Tullin kuukausittainen tuonti euromääräisenä vuodesta 2006 alkaen. 

 

Tulli on vuodesta 2006 alkaen tilastoinut huonetuulettimien euromääräisen tuonnin. Tähän tilastoon kuuluu pöytä-, 

lattia-, seinä-, ikkuna- tai kattotuulettimet, joissa on teholtaan pienempi tai yhtä suuri kuin 125 W:n sisäänrakennettu 

sähkömoottori.   

Tilasto (Taulukko 7) on laadittu Tullin Tietokannasta saatavasta kuukausittaisesta tuonnista euroittain ja siitä jalostettu 

kokonais-energian kulutus. Arvioitu keskihinta on veroton tullin hinta maahantuotavalle huonetuulettimelle, joka on 

arvioitu yhdessä Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry:n Jan Sucksdorffin kanssa. Samoin on arvioitu laitteiden 

keskimääräinen teho. Keskimääräiseksi käyttöajaksi on arvioitu kotona ja toimistoissa käytettäessä 8 tuntia 

vuorokaudessa.  
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Taulukko 7. Huonetuulettimien kokonaisenergienkulutuksen on arvioitu saatavissa olevan huonetuulettimien 

myyntimäärien mukaan.  

  

Vuosi Tuonti  

(€) 

Arvioitu 

keski- 

hinta (€) 

Kappale- 

määrä 

Keski-

määräinen 

teho (W) 

Kokonaisteho 

(W) 

käyttöaika 

keskimäärin 

(h) 

Kokonaisenergian 

kulutus 

(GWh/vuosi) 

 

2006 

 

4 200 000 

 

20 

 

210 000 

 

50 10 500 000 

 

240 2520 

 

2007 

 

4 510 000 

 

22 

 

205 000 

 

50 10 250 000 
 

240 2460 

 

2008 

 

5 030 000 

 

24 

 

209 583 

 

60 12 574 980 

 

240 3017 

 

2009 

 

3 550 000 

 

24 

 

147 916 

 

60 8 874 960 

 

300 2129 

 

2010 

 

5 600 000 

 

27 

 

207 407 

 

70 14 518 490 

 

300 3484 

 

2011 

 

8 000 000 

 

30 

 

266 667 

 

70 18 666 690 
 

300 4480 
Lähde: Tulli Uljas tietokanta 

 

 

 

 

 

 
 
Kuva 1: Tullin vuodesta 2006 pitämä kuukausittainen tilasto huonetuulettimien tuonnista Suomeen. Lähde: Tulli Uljas 

tietokanta 
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Arvioitaessa huonetuulettimien myynnin kehitystä seuraavien vuosien aikana voidaan todeta myynnin olleen melko 

tasaista lamavuotta 2009 lukuun ottamatta. Markkinoiden ja markkinoinnin kasvu tulee kasvattamaan myös 

huonetuulettimien myynti seuraavien vuosien aikana ja myös huonetuulettimien lyhyt elinkaari pitää yllä jatkuvaa 

uusintamyyntiä. Huonetuulettimen keski-iäksi voidaan olettaa kymmenen vuotta. Arvoimme lämpimien kesien 

yleistyessä vuoden 2020 myynniksi noin 300 000 huonetuuletinta, joiden keskiteho voisi olla noin nykyisenlainen 

uusien kehittyneenpien moottorirakenteiden ansiosta.  

 

Vuonna 2020 Suomessa on siis käytössä 2010 jälkeen myydyistä huonetuulettimista noin 80 prosenttia ja 

kumulatiivinen myyntimäärä on noin 2 800 000 kappaletta.  Huonetuulettimien kokonaisenergiankulutus on siis (2 

240 000 kpl * 70 W/kpl * 300 h) on 47040 MWh vuodessa.  


