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1. JOHDANTO
Työn tavoitteena on arvioida energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavista vaati-
muksista annetun ekosuunnitteludirektiivin energiavaikutuksia Suomessa puhaltimien osalta. Työn tilaajana
oli Motiva Oy, jossa työtä koordinoi Ilkka Hippinen.

Ekosuunnitteludirektiivin (kumottu 2005/32/EY, nykyinen 2009/125/EY) nojalla komission olisi asetettava eko-
logista 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 kohtuutto-
mia kustannuksia.

Puhaltimien ekosuunnitteluvaatimukset perustuvat direktiivin 2009/125/EY nojalla annettuun komission ase-
tukseen ”Komission asetus (EU) N:o 327/2011,annettu 30 päivänä maaliskuuta 2011,Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta ottoteholtaan vähintään 125 watin ja enintään
500 kilowatin moottoreilla varustettujen puhaltimien ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta”. 

Asetuksen (EY) N:o 327/2011 valmisteluvaiheessa tehdyssä taustaselvityksessä arvioitiin, että asetuksen
soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden vuotuisen sähkönkulutuksen olisi EU:ssa 344 terawattituntia vuonna
2005. Mikäli erityistoimenpiteitä ei toteuteta, vuotuisen sähkönkulutuksen ennustetaan kasvavan 560 tera-
wattituntiin vuonna 2020. Taustaselvitys osoittaa, että asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden säh-
könkulutusta voidaan vähentää huomattavasti. Tämä vahvistettiin myös vaikutusten arvioinnissa. 

Puhaltimet on usein integroitu rakenteellisesti  muihin tuotteisiin, kuten osaksi rakennuksiin asennettuja il -
manvaihtojärjestelmiä ja erityyppisiä kaasunkäsittelytuotteita.

Puhaltimille ei ole annettu ekosuunnitteluvaatimusten rinnalla direktiivin 2010/30/EU mukaista energiamer-
kintävaatimusta.

2. MÄÄRITELMÄT
Nyt tarkastelun alaisena olevalla asetuksella vahvistetaan ekosuunnitteluvaatimukset puhaltimien markkinoil-
le saattamiselle ja käyttöönotolle, mukaan lukien puhaltimet, jotka on rakenteellisesti integroitu muihin eko-
suunnitteludirektiivin (2009/125/EY) soveltamisalaan kuuluviin energiaan liittyviin tuotteisiin. 

Asetusta ei sovelleta puhaltimiin, jotka on rakenteellisesti integroitu
i) tuotteisiin, joissa on ainoastaan yksi enintään 3 kilowatin sähkömoottori ja joissa puhallin on kytketty sa-
maan akseliin, jota käytetään päätoiminnon käyttämiseen;
ii) kuivausrumpuihin ja kuivaaviin pyykinpesukoneisiin, joiden suurin ottoteho on enintään 3 kilowattia;
iii) liesituulettimiin, joiden suurin puhaltimeen (puhaltimiin) liittyvä kokonaisottoteho on alle 280 wattia.
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Tätä asetusta ei sovelleta puhaltimiin, jotka
a) on erityisesti suunniteltu toimimaan räjähdysvaarallisissa tiloissa (ns. ATEX-tilat)
b) on suunniteltu käytettäviksi ainoastaan lyhytaikaisesti hätätilanteissa paloturvallisuusvaatimusten mukai-
sesti (nämä ovat rakennustuoteasetuksen alaisia tuotteita)
c) on erityisesti suunniteltu toimimaan

i) a) siirrettävän kaasun käyttölämpötilojen ollessa yli 100 °C
i) b) puhallinta käyttävän moottorin ympäristön lämpötilan ollessa yli 65 °C, jos moottori on sijoitettu 
kaasuvirran ulkopuolelle
ii) siirrettävän kaasun vuotuisen keskilämpötilan ja/tai moottorin ympäristön lämpötilan, jos moottori 
on sijoitettu kaasuvirran ulkopuolelle, ollessa alle – 40 °C
iii) syöttöjännitteellä > 1 000 V AC tai > 1 500 V DC (eivät kuulu pienjännitedirektiivin alaisuuteen)
iv) myrkyllisissä, voimakkaasti syövyttävissä tai helposti syttyvissä ympäristöissä taikka ympäris-

töissä, joissa on hankaavaa ainesta (lähinnä erilaiset teollisuuden käyttökohteet)

Asetuksessa ”puhaltimella” tarkoitetaan pyörivillä siivillä varustettua konetta, jota käytetään pitämään yllä
sen läpi kulkevaa jatkuvaa kaasuvirtaa (yleensä ilmavirtaa), jonka voima massayksikköä kohti on enintään
25 kJ/kg, ja joka
— on suunniteltu käytettäväksi tai varustettavaksi ottoteholtaan vähintään 125 watin ja enintään 500 kilowa-
tin (≥ 125 W ja ≤ 500 kW) sähkömoottorilla, joka pyörittää siipipyörää optimaalisessa energiatehokkuuspis-
teessä,
— on aksiaalipuhallin, keskipakopuhallin, ristivirtapuhallin tai sekavirtauspuhallin,
— on mahdollisesti varustettu moottorilla, kun se saatetaan markkinoille tai otetaan käyttöön.

”Aksiaalipuhaltimella” tarkoitetaan puhallinta, joka puhaltaa kaasua yhden tai useamman siipipyörän pyöri-
misakselin suuntaisesti pyörivän siipipyörän (pyörivien siipipyörien) aikaansaamalla pyörivällä sivuttaissuun-
taisella liikkeellä. Aksiaalipuhallin on mahdollisesti varustettu sylinterimäisellä kotelolla, imu- tai paineaukon
johdesiivillä taikka suutinlevyllä tai -renkaalla.

”Keskipakopuhaltimella” tarkoitetaan puhallinta, jossa kaasu johdetaan siipipyörään (-pyöriin) pääasiassa
akselin suuntaisesti ja johdetaan pois kohtisuoraan akseliin nähden. Siipipyörässä on mahdollisesti yksi tai
kaksi imuaukkoa tai kotelo

”Ristivirtapuhaltimella” tarkoitetaan puhallinta, jossa sekä siipipyörään sen kehältä tuleva että sieltä lähte-
vä kaasuvirta siipipyörän läpi kulkee pääasiassa kohtisuorassa siipipyörän akseliin nähden.

”Sekavirtauspuhaltimella” tarkoitetaan puhallinta, jossa kaasuvirta siipipyörän läpi on keskipako- ja aksiaa-
lityyppisten puhaltimien kaasuvirtojen välimuoto;

Ekosuunnitteluvaatimukset astuvat voimaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen vaatimukset astui-
vat voimaan 01.01.2013, ja ne koskivat vain ilmanvaihtopuhaltimia. Toisen vaiheen vaatimusten on määrä
astua voimaan 01.01.2015, ja tällöin vaatimukset koskevat kaikkia puhaltimia. Samalla ekosuunnitteluvaati-
musten noudattamista koskevat mittaukset ja laskelmat tehdään asetuksen liitteen mukaisesti. Lisäksi asetus
on uudelleentarkasteltava ennen 26.04.2015. Uudelleentarkastelun mukaiset uudet vaatimukset voisivat näin
ollen astua voimaan 1.1.2017.

Asetuksen  (EU) N:o 327/2011 liitteessä I on taulukoituna eri puhallintyypeille, liitäntätavoille ja tehoalueille
energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset.

3. PUHALTIMET
Yleistä
Tämän arvioinnin kohteena on eri tyyppiset puhaltimet, joita käytetään yleisesti kaasumaisten aineiden siir -
toon. Ne ovat ottoteholtaan hyvin vaihtelevia ja myyntivolyymiltään ja asennuskannaltaan riittävän suuria vai-
kuttamaan Suomen kokonaisenergiankulutukseen.
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3.1 Puhaltimien jaottelu
Tässä arvioinnissa puhaltimet on jaoteltu ottotehon ja puhallintyypin mukaisesti:

Pienet puhaltimet 1
Pienet puhaltimet ovat ottoteholtaan 125-1000 W, ja näitä käytetään pääasiassa kotitalouksissa ja muussa
kuin kotitalouksissa esimerkiksi ilmanvaihto- ja ilmastointikoneissa. Laskennassa on käytetty arvoa 150 W. 

Pienet puhaltimet 2
Pienet puhaltimet ovat ottoteholtaan 1000-3000 W, ja näitä käytetään pääasiassa muissa tuotteissa kuin il-
manvaihto- ja ilmastointikoneissa. Laskennassa on käytetty arvoa 1100 W. 

Keski-isot puhaltimet
Keski-isot puhaltimet ovat ottoteholtaan 3-15 kW, ja näitä käytetään pääasiassa muun muassa teollisuudes-
sa kaasun siirtoon. Laskennassa on käytetty arvoa 7,5 kW.

Isot puhaltimet
Isot puhaltimet ovat ottoteholtaan yli15 kW, ja näitä käytetään vain teollisuudessa kaasun siirtoon. Lasken-
nassa on käytetty arvoa 30 kW.

Aksiaalipuhaltimet ovat pääasiassa pieniä ottoteholtaan. Keskipakopuhaltimet kattavat kaikki teholuokat, ja
niissä on huomattava määrä myös keski-isoja ja isoja puhaltimia. Muut puhaltimet ryhmästä on valittu seka-
virtauspuhallin, ja tämä ryhmä sisältää huomattavan määrän keski-isoja ja isoja puhaltimia.

3.1.1 Puhaltimien energiatehokkuuden vähimmäisvaatimusten tulevat muutokset
Ekosuunnittelun säädöksen liitteen I taulukossa 1 on esitetty puhaltimien energiatehokkuusvaatimuksille ta-
voite-energiatehokkuuden arvot luokiteltuna puhallintyypin, liitäntätavan ja tehoalueen mukaisesti kahdelle
eri vaiheelle (1.1.2013 ja 1.1.2015). BAT-arvot perustuvat säädöksen liitteessä IV esitettyihin arvoihin. 

3.2 Myynti- ja kokonaismäärien arviointi
Puhaltimien myyntimäärien ja laitteiden kokonaismäärien arviointiin liittyy useita epävarmuustekijöitä. Arvioin-
nissa käytetyt Tullin ja Tilastokeskuksen tilastot eivät esimerkiksi erottele puhaltimia ottotehon, liitäntätavan
tai siipityypin mukaisesti, vaan tietyn koodin alla on kaikki valmistetut tai maahantuodut tietyn tyyppiset pu-
haltimet tehosta riippumatta.

Puhaltimien tilastojen selvittämisen perustana oli Tilastokeskuksen teollisuustuotantotilastot sekä Tullin vien-
ti- ja tuontitilastot, ja niistä kohdat, jotka käsittelevät >125 W puhaltimia. Puhaltimien tilastoinnissa näissä
käytetyt  koodit  ovat  ProdCom-tilastoinnissa  ”aksiaalituulettimille”  29.23.20.30  (vuosina  1995-2007)  ja
28.25.20.30, sekä CN-koodistossa 8414.59.20, ”keskipakotuulettimille” 29.23.20.50 (vuosina 1995-2007) ja
28.25.20.50, sekä CN-koodistossa 8414.59.40 sekä ”muille tuulettimille” 29.23.20.70 (vuosina 1995-2007) ja
28.25.20.70, sekä CN-koodistossa 8414.59.80. ProdCom (Products of the European Community) on kan-
sainvälinen  tuotteiden  luokittelujärjestelmä,  jota  käytetään  EU:ssa  tullikoodistona  ja  CN-nimikkeistö
(Combined Nomenclature) on Euroopan yhteisön yhdistetty nimikkeistö, jonka 8-numeroisia nimikkeitä käyte-
tään vienti-ilmoituksissa ja sisäkaupan tilastoilmoituksissa.

Tilastokeskuksen teollisuustuotantotilastojen mukaan on Suomessa valmistettu eri tyyppisiä puhaltimia vuo-
sina 1998-2012. Tuotanto on painottunut pääasiassa luokkaan ”muut puhaltimet”. Kuitenkin kokonaisvuosi-
volyymin ollessa n. 1,3 miljoonaa kpl, vastaa kotimainen tuotanto tästä vain n. 10 %. Suurin osa Suomessa
käytettävistä puhaltimista on siis tuontitavaraa. Tullitilastoista ei pysty suoraan päättelemään kuinka suuri
osuus jää Suomessa asennettavaksi ja kuinka suuri osuus viedään Suomesta koneisiin ja laitteisiin asennet-
tuina. Tätä laitteisiin asennettua osuutta pyrittiin arvioimaan selvittämälle tiettyjen puhaltimia mahdollisesti
käyttävien tuoteryhmien tuotanto-, tuonti- ja vientimäärät. Nämä selvitetyt tuoteryhmät olivat ”kuvut, jossa
tuuletin” (27.51.26.50), ”ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät” (koodiryhmä 28.25.12.20-28.25.12.70), ”läm-
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pöpumput ja muut jäähdytyslaitteet” (koodiryhmä 28.25.13.80-28.25.13.90) sekä ”höyrystimet ja lauhdutti-
met” (koodiryhmä 28.25.30.50-28.25.30.70).

Puhaltimien ja osan puhaltimia sisältävien tuotteiden tilastoidut arvot ovat olleet kappalelukumäärinä, mikä
on helpottanut yhteenvetotilaston tekemistä huomattavasti. Eräät puhaltimia sisältävät tuoteryhmät taas on ti-
lastoitu tuonnin ja viennin osalta massoina, mikä vaikeuttaa tiettyjen tuoteryhmien puhaltimien kulutuksen ar-
viointia. Ristiintaulukoinnilla saatiin arvio mahdollisesta puhaltimien määrän muutoksesta vuosittain Suomes-
sa. Tämä ristiintaulukointi on esitetty erillisessä liitteessä ”Puhaltimet Tuotanto-tuonti-vienti yhteenveto 1995-
2012.xls”.

Puhaltimien myyntimääriä, teholuokkia ja niiden jakaumia, tyyppejä ja sovelluksia selvitettiin myös haastatte-
lemalla maahantuojia, valmistajia ja jatkokäyttäjiä. Tämäkin osoittautui epävarmaksi tavaksi, koska kellään
haastatellulla ei ollut esimerkiksi esittää selkeitä tilastotietoja. Lisäksi puhallinmarkkinat ovat pirstoutuneet
usean toimijan jaettavaksi sekä toimittajien että käyttäjien puolelta.

3.2.1 Koontitaulukko
Vuosimyyntivolyymi vuosille  1995-2012 on esitetty  liitteen I taulukossa I.1. Tässä taulukossa on esitetty
sekä aksiaalipuhaltimien (koodi 28252030), keskipakoispuhaltimien (koodi 28252050) ja muiden puhaltimien
(koodi 28252070) tuotantomäärät, tuonnin ja viennin erotus sekä kaikkien yhteismäärät (= tuotanto + tuonti –
vienti). Maahantuojien ja valmistajien kommenttien perusteella päädyimme säädöksen alaisten puhaltimien
kotimaisen myynnin olevan vakaata ilman vuosittaista volyymin kasvua. 

3.3 Puhaltimien käyttöikä
Ekosuunnittelun selvitysprojektin raportin ja maahantuojilta ja valmistajilta saamiemme tietojen mukaan pu-
haltimien käyttöikä on yleensä 10-15 v, mutta yli 30 vuotta käytössä ollut puhallin ei myöskään ole harvinai-
nen. Tässä vaikutustenarvioinnissa olemme käyttäneet puhaltimen vaihtovälinä 15 vuotta.

3.4 Puhaltimien trendit
Valmistajien ja maahantuojien kommenttien perusteella on odotettavissa seuraavanlaisia muutoksia puhalti-
miin:
- pienet puhaltimet tulevat käyttämään uudempaa teknologiaa moottoreissa. Nämä perustuvat joko PM- (kes-
tomagneetti) tai EC- (elektronisesti kommutoitu) tekniikkaan. On huomattava ettei näille moottoreille ole vielä
voimassa olevaa ekosuunnittelusäädöstä, vaan niitä tarkastellaan osana ENER Lot30-selvitysprojektia.
- tällä hetkellä moottoreissa on vaatimustasona ns. IE2-moottorit. V. 2015 astuu voimaan vaatimustaso, jon-
ka voi täyttää IE3-moottorilla tai IE2-moottorilla, johon on yhdistetty taajuusmuuttaja
- taajuusmuuttajien käyttö nähtiin lukumääräisesti pienenä, ja lähinnä teollisuuden sovelluksissa isoilla tehoil-
la. Lisäksi kommentoitiin sitä, että parempi hyötysuhteinen moottori on aina yksinään halvempi kuin huonom-
pi moottori yhdessä taajuusmuuttajan kanssa, ja koska ”eurot on vahvin ohjauskeino” niin halvin investointi-
hinta voittaa
- ekosuunnittelusäädöksen uudelleentarkastelu tuonee IE4-moottorit, kunhan näille laaditaan energiatehok-
kuuden standardi
- asiakkaat eivät siirry energiatehokkaampiin moottoreihin kuin ”aivan viime hetkellä” (siis, kun ao. vaatimus
astuu voimaan)

4. ENERGIANSÄÄSTÖARVIOT
Energian  kulutuksen ja  säästöjen  arvioinnissa  on  kaikille  puhaltimille  vuotuiseksi  käyttöajaksi käytetty
maahantuojilta ja valmistajilta saamiemme tietojen perusteella 5000 h. Tosin on huomattava, että esimerkiksi
ilmanvaihtokoneiden puhaltimet toimivat pääsääntöisesti 24 h/d. Puhaltimien keskimääräiseksi käyttöiäksi
on laskelmissa käytetty 15 vuotta. Vertailuarvot energiansäästön laskennassa ovat vuoden 2013 ottotehot.

Energiankulutus- ja energiansäästölaskelmat perustuvat kumulatiivisen energiankulutuksen laskentaan. Siis,
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laskelmissa on ensin arvioitu kyseisenä vuonna käytössä olevien kaikkien puhaltimien vuotuinen yhteenlas-
kettu energiankulutus. Seuraaville vuosille on laskelmassa huomioitu käytössä olevien puhaltimien määrän
muutokset  sekä  puhaltimien  energiatehokkuuden  muutokset  johtuen  säädöksen  vaatimuksista.  Vertailun
vuoksi on laskettu BAT-arvio maksimienergiansäästölle, jos säädöksen astuessa voimaan olisi kaikki uudet
puhaltimet muuttuneet BAT-tason puhaltimiksi.

Näiden skenaarioiden kohdalla tarkempi laskenta vuosille 2013-2020 kokonaisenergiansäästönä on esitetty
liitteessä ”Puhaltimet energiankulutu ja säästöpotentialli 2013-2020.xls”, jossa on eriteltynä puhaltimet vuosit-
tain.

Seuraavat taulukot esittävät laskentojen lopputulokset. Taulukko 1 kuvaa eri tyyppisten puhallinten arvioitua
vaikutusta energiansäästömahdollisuuksiin vuosina 2013-2020. Lisäksi taulukossa on esitetty korjaus- ja  uu-
disasentamisen vaikutusta samoihin energiansäästömahdollisuuksiin vuosina 2013-2020. 

Taulukko 1. Eri puhallintyyppien energiansäästöpotentiaali (GWh/a) säädöksen vaatimuksilla lasket-
tuna, sekä jaoteltuna korjaus- ja uudisasentamiseen.

4.1 Laskentatavasta
Puhaltimia koskeva ekosuunnitteluasetus antaa tavoite-energiatehokkuusvaatimukset hyötysuhteen arvoina,
on myös koko energiankulutuksen ja –säästöjen laskenta perustunut hyötysuhdetasoihin ja niissä asetukses-
ta aiheutuviin muutoksiin. Vaatimukset sanovat millainen on minimi hyötysuhde oltava tietyllä puhallin-, siipi-
ja liityntätapatyypillä ja tietyllä moottorin teholla 2013/2015 alkaen. Käytetty laskentatapa perustui kumulatiivi-
sen energiankulutuksen laskentaan, jossa huomioitiin moottorin täysottoteho eri puhallintyypeille eri tehoilla.
Tämä voin antaa liian suuren energiansäästöpotentiaalin.

Tarkempi laskentatapa olisi huomioida esimerkiksi puhaltimien todelliset toimintapisteet ja taajuusmuuttaja-
käytöt osatehoilla. ”Toimintapiste”-termiä ei ole määritelty asetuksessa, vaan siinä puhutaan ”optimaalisesta
energiatehokkuuspisteestä”. Toimintapiste siten kuin me sen ymmärrämme, on puhallintyypistä, siipityypistä,
liitäntätavasta, käyttökohteesta, sovelluksesta jne. riippuvainen. Tällöin toimintapistetarkastelun pohjaksi olisi
pitänyt  ottaa esim.  ilmanvaihtokone tai  kattolauhdutin  pelkän puhaltimen sijaan.  Jos otetaan esimerkiksi
omakotitalon perusilmanvaihtokone, niin niissäkin on usein muutama eri vakionopeus (ei portaaton), joten
mikä olisi ollut sen tarkasteltava toimintapiste.

Puhaltimien käyttökohteita ja sovelluksia on kymmeniä, joten toimintapisteeseen perustuva tarkastelu oli käy-
tännössä mahdoton, etenkään kun tietoa puhaltimien jakautumista eri sovellusten välillä ei ole saatavilla. Toi-
mintapistelaskelma oli ensimmäinen yritys laskea mahdollista energiansäästöpotentiaalia, mutta totesimme
jo laskelman lähtöarvojen sisältävän enemmän arvauksia kuin todellista tietoa, niin hylkäsimme tämän las-
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Aksiaali Keskipako Muut yhteensä korjausasennus uudisasennus
vuosi säästö, GWh/a säästö, GWh/a säästö, GWh/a säästö, GWh/a säästö, GWh/a säästö, GWh/a

2013 132,0 239,5 406,0 777,5 51,8 725,7
2014 132,0 239,5 406,0 777,5 51,8 725,7
2015 237,7 396,0 581,7 1215,4 81,0 1134,5
2016 237,7 396,0 581,7 1215,4 81,0 1134,5
2017 237,7 396,0 581,7 1215,4 81,0 1134,5
2018 237,7 396,0 581,7 1215,4 81,0 1134,5
2019 237,7 396,0 581,7 1215,4 81,0 1134,5
2020 237,7 396,0 581,7 1215,4 81,0 1134,5

yhteensä 1690,2 2855 4302,2 8847,4 589,6 8258,4
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kentatavan.

Taajuusmuuttaja on yksi tapa toteuttaa asetuksessa esitetty minimihyötysuhde. Taajuusmuuttajan käyttö las-
kee energiankulutusta, jos sovelluksessa voidaan ajaa osatehoilla. Näitä osateholaskelmia ei voitu toteuttaa
samasta syystä kuin toimintapistelaskelmia. 

5. JOHTOPÄÄTÖKSET
Puhaltimien energiansäästölaskelmaan liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä johtuen tilastoinneissa käytet-
tävistä luokitteluista.  Kuitenkin laskelmien perusteella voidaan osoittaa puhaltimien omaavan suuruusluokal-
taan huomattavan energiansäästöpotentiaalin. Tässä arvioinnissa on otettu huomioon vain soveltamisalaan
kuuluvat puhaltimet ja niiden tilastoitu ja oletettu myynti vuosittain. Tarkemman analyysin tekeminen puhalti -
miin liittyvästä energiankulutuksesta ja energiansäästöpotentiaalista olisi suotavaa esimerkiksi kappaleessa
4.1. esitetyllä laskentatavalla. 

Ekosuunnittelusäädös toisi  toteutuessaan n.  8847 GWh:n energian kokonaissäästön vuosina 2013-2020.
Tästä uudisasennusten osuus olisi n. 8258 GWh ja korjausasentamisen 59 GWh. Vertailun vuoksi Suomen
vuotuinen kokonaisenergiankulutus oli v. 2011 387 TWh. 

Puhaltimien vaikutusta energiansäästöön voitaisiin lisätä erityisesti kiinnittämällä huomiota korjausasentami-
sessa tapahtuviin puhaltimien vaihtoihin (oikeammin: miksi niitä ei vaihdeta). 

Mannerheiminkatu 20 puh. +358-20-7619 820  
06100 Porvoo mika.kapanen@technetium.fi 

mailto:mika.kapanen@technetium.fi


Sivu 7(8) 
Mika Kapanen, Jorma Railio 25.09.2013 ver. 01.F

LÄHTEET

Tilastokeskus, tietokannat 
”Teollisuuden tuotanto tuotenimikkeittäin” 1998-2011, ProdCom-koodi 
”aksiaalituulettimille” 29.23.20.30 (vuosina 1995-2007) ja 28.25.20.30,  
”keskipakotuulettimille” 29.23.20.50 (vuosina 1995-2007) ja 28.25.20.50,
”muille tuulettimille” 29.23.20.70 (vuosina 1995-2007) ja 28.25.20.70

Tulli, Uljas-tietokanta, 
CN-nimikkeistön koodit 
”aksiaalituulettimille” 8414.59.20,
”keskipakotuulettimille” 8414.59.40
”muille tuulettimille” 8414.59.80

Yrityskontaktit:
Karri Korpi, tuotepäällikkö, Ziehl-Abegg Oy
Teijo Pyykönen, myyntipäällikkö, Ebm-Papst Oy
Heikki Stenberg, R&D manager, Fläktwoods Oy
Taru Lähteenmäki, R&D manager, Koja Oy
Tom Palmgren, R&D manager, Ensto Enervent Oy

ERILLISET LIITTEET
(kaikki excel-taulukoina)
Puhaltimet energiankulutu ja säästöpotentialli 2013-2020
Puhaltimet Tuotanto-tuonti-vienti yhteenveto 1995-2012
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Liite I Taulukot koostettuna eri lähdemateriaaleista

Taulukko I.1. Eri puhaltimien tuonti- ja vientitilastot 1995-2012 sekä Suomen tuotantotilastot 
(lähteet: 
Tulli, tuonti ja vienti, Uljas-tietokanta, CN-nimikkeistön koodit 84145920, 84145940 ja 84145980;
Tilastokeskus, tuotanto, tietokannat 
”Teollisuuden tuotanto tuotenimikkeittäin” 1998-2011, ProdCom-koodit  29.23.20.30 (vuosina 1995-2007) ja 
28.25.20.30, 29.23.20.50 (vuosina 1995-2007) ja 28.25.20.50, sekä  29.23.20.70 (vuosina 1995-2007) ja 
28.25.20.70)

Huom 1. Vuosilta 1995-1997 ja 2012 ei tuotantotilastoa saatavilla.
Huom 2. Tuotanto-sarakkeessa tyhjä solu tarkoittaa ettei kyseiseltä vuodelta ole joko
ilmoitettua tuotantoa vähintään 10 hengen teollisissa tai tilastoitua tietoa ei saatavilla.
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28252030 Aksiaalituulettimet 28252050 Keskipakotuulettimet 28252070 Muut tuulettimet
vuosi tuonti-vienti tuotanto tuonti-vienti tuotanto tuonti-vienti tuotanto summa

2012 656476 413209 194216 1263901
2011 573839 64 309996 505 368442 55757 1308603
2010 577147 139 339282 563 418806 20519 1356456
2009 446752 83 438832 632 160634 25261 1072194
2008 586361 184 716538 1042 296752 19294 1620171
2007 503223 248 657596 998 253238 24371 1439674
2006 729947 207 548115 229616 19156 1527041
2005 1109899 310 385828 10 347290 20700 1864037
2004 854302 370 198843 444643 42559 1540717
2003 737717 183691 423343 1344751
2002 591108 139904 51 424492 1155555
2001 778358 168 174100 53 299552 1252231
2000 932430 139 155994 34 186000 17525 1292122
1999 791861 155598 491273 1438732
1998 637104 124291 686614 1448009
1997 484538 53250 588358 1126146
1996 345769 70618 523609 939996
1995 516203 83351 200184 799738

yhteensä 11853034 1912 5149036 3888 6537062 245142 23790074
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