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Esipuhe 

 

Työn tavoitteena on päivittää arvio EU:n ns. Ekosuunnitteludirektiivin (Direktiivi 

energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavista vaatimuksista) 

energiavaikutuksista tietokoneille ja palvelimille, eli arvioida muutoksia laitekannan ja 

energiankäytön ns. normikehitystä verrattuna EU:n Ekosuunnitteludirektiivin 

asettamien vaatimusten mukaiseen kehitykseen.   

 

Työn tilaajana on Motiva Oy, jossa työtä koordinoi Ilkka Hippinen. Pöyry Finland 

Oy:ssä hankkeesta ovat vastanneet Mikko Kuusisto ja Ilkka Heikkilä. 
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1 JOHDANTO 

Tämän työn kohteena on ollut tuoteryhmään LOT 3 kuuluvat laitteet – PC:t 

(pöytäkoneet ja kannettavat), monitorit ja palvelimet. Työn tavoitteena on tehdä arvio 

energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavista vaatimuksista 

näiden laitteiden osalta Suomessa. 

1.1 Tietolähteet 
 

Tietolähteinä käytettiin seuraavia laitteiden energiatehokkuuksia seuraavia ja raportoivia 

tahoja 

- EuP kotisivut, ECEE Lot 3 

- Ekosuunnitteluinfo.fi 

- Tilastokeskus 

- TTS raportit 

- Taloustutkimus 

- TEM 

- Motiva 

 

2 DIREKTIIVIN 2009/125/EC ALAISEN ASETUKSEN NO 617/2013 
TARKOITTAMAT TIETOKONEET JA PALVELIMET 
 

Tätä asetusta sovelletaan seuraaviin tuotteisiin, jotka voivat ottaa tehonsa suoraan 

vaihtovirtana (AC) sähköverkosta ulkoisen tai sisäisen teholähteen kautta: 

a) pöytätietokoneet, 

b) integroidut pöytätietokoneet 

c) kannettavat tietokoneet (mukaan luettuina taulutietokoneet, 

laattatietokoneet ja kannettavat kevytpäätteet), 

d) pöytäkevytpäätteet, 

e) työasemat, 

f) kannettavat työasemat, 

g) pienpalvelimet, 

h) tietokonepalvelimet. 

Tätä asetusta ei sovelleta seuraaviin tuoteryhmiin: 

a) korttipalvelinjärjestelmät ja -komponentit, 

b) toimintopalvelimet, 

c) monisolmupalvelimet, 

d) tietokonepalvelimet, joissa yli neljä suoritinliitäntää, 

e) pelikonsolit, 

f) telakointiasemat. 
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3 LAITTEIDEN ENERGIANKULUTUS TARKASTELUJAKSON ALUSSA 
 

Työn lähtötilanteessa katsottiin, että vanha skenaarioiden tarkistuspiste v. 2006 oli 

soveltuva tämän työn lähtöpisteeksi. Edellisen selvityksen oli tehnyt Työtehoseura. 

Työtehoseuran skenaariot oli tehty samojen kotitalouksien ja asuntojen 

lukumääräennusteiden sekä kotitalouskoneiden käyttöikäarvioiden, yleisyys- ja 

lukumääräennusteiden pohjalta kuin Kotitalouksien sähkönkäyttö 2006 –tutkimuksessa 

oli käytetty.  

 

Tuoteryhmien sähkönkulutuksen kehitystä vuoteen 2020 mennessä oli arvioitu kahdella 

skenaariolla, ns. normaalikehityksenä sekä ekosuunnitteludirektiivin mukaisena 

skenaariona. 

 

Vuonna 2011 noin 85 % talouksista omisti laajakaistan ja vähintään yhden tietokoneen, 

kun vuonna 2006 näiden talouksien osuus oli noin 60 %. Samalla tietokoneiden 

käyttöaika on kasvanut. Laitekannassa tapahtunut tehostuminen – siirtyminen 

pöytäkoneista kannettaviin – ei riitä kumoamaan volyymikasvua. (Adato Energia Oy. 

Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011… ) 

 

Taulukko  1. Asuntojen laitesähkön loppukäyttö 1993, 2006 ja 2011 

 1993 2006 2011 

Tietokone ja lisälaitteet, GWh / vuosi - 407 848 

 

 

3.1 Ekosuunnitteludirektiivi 

Ekosuunnitteludirektiivin 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.  

3.2 Tietokoneet ja lisälaitteet EU27 
 

EU:n alueella vuonna 2010 tietokoneiden määrän arvioitiin olevan yhteensä noin 338 

milj. kappaletta, joista toimistokoneita 145 milj. kpl ja kotikoneita 193 milj. kpl. 

Toimistokoneista kannettavia koneita oli 94 milj. kpl ja kotikoneista kannettavien osuus 

oli 63 milj. kpl. (TTS Tutkimus 2009 …) 

 

Tietokoneet kotitalouksissa 

Vuonna 2010 arvioitiin, että kotikoneista EU:ssa 130 milj. kpl oli pöytäkoneita ja 63 

milj. kpl oli kannettavia koneita. Näytöistä (arvio IVF 2007) 1 milj. kpl oli 

kuvaputkinäyttöjä ja 140 milj. kpl oli litteitä näyttöjä.  
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Tilastokeskuksen lukujen mukaan Suomessa oli vuonna 2012 noin 3,09 milj. kpl 

kannettavia koneita ja 0,94 milj. kpl pöytäkoneita. Kotitalouksien määrä Suomessa v. 

2011 (Tilastokeskus) yht. 2 551 000 kpl. Tämän lisäksi kannettavan tabletin käyttäjiä oli 

taloustutkimuksen mukaan v. 2013 noin 12 % suomalaisista, eli noin 520000 henkilöä. 

 

Tietokoneet toimistoissa 
 

Vuonna 2010 toimistokoneista EU:ssa 51 milj. kpl oli pöytäkoneita ja 94 milj. kpl oli 

kannettavia koneita. Näytöistä (IVF 2007) 1 milj. kpl oli kuvaputkinäyttöjä ja 60 milj. 

kpl oli litteitä näyttöjä. (TTS 2009). 

Motivan selvitysten mukaan toimistokoneiden määrä olisi Suomessa 73 % 

kotitalouskoneiden määrästä, eli yht. noin 2,94 milj. kpl vuonna 2012. 

 

4 NORMAALIKEHITYS VUOTEEN 2020 MENNESSÄ 
 

 

EU:n ’Energy Star’ -ohjelmassa on esitetty v. 2010 toimistotekniikan laitteiden ml. 

kuvantamislaitteet sähkönkäytön lähtötasona n. 55 TWh/a, joka ilman poliittisia 

toimenpiteitä nousisi 84,8 TWh/a vuonna 2020 normaalin laitteiden yleistymisen 

johdosta. 

 

Lisäksi EU:n 9.6.2011 päivätyssä kommunikointidokumentissa: ” on the 

implementation of the ENERGY STAR programme in the European Union in the 

period 2006 – 2010” on esitetty sekä IT-laitteiden että servereiden ja datakeskuksien 

sähkönkäyttöskenaarioita oheisen kuvan mukaisesti. 
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Kuva 1. BAU (normaalikehitys ilman politiikkatoimia) vuoteen 2020 (EU27) koskien 

ICT-alojen sähkönkäyttöä. 

 

Kuvan 1 mukaisesti servereiden ja datakeskuksien lähtötaso vuonna 2010 on noin 70 

TWh/a (EU27). 

 

Energy Starissa on vapaaehtoisesti jo vuonna 2010 saatu mukaan 74 laitevalmistajaa, 

joiden ansiosta ja energiamerkintäjärjestelmän tultua käyttöön on voitu kehittää 

huomattavasti energiatehokkaampia toimistolaitteita.  

 

 
 

Kuva 2. The success of the Energy Star programme (Source EC) 

 

Kuvan 2 perusteella toimistolaitteiden ennustettu energian säästö on kumulatiivisesti  v. 

2010-2020 noin185 TWh. Vuonna 2020 voidaan saavuttaa Energy Star –ohjelman 

ansiosta noin 30 TWh/a säästöä toimistotekniikan sähkönkulutuksessa. 

 

5 KEHITYS DIREKTIIVIN OHJAAMANA VUOTEEN 2020 
 

 

Asetukseen liittyvän taustaselvityksen mukaan tuoteryhmässä on mahdollista löytää 

huomattavia energiansäästömahdollisuuksia; pöytäkoneilla 50 % ja kannettavilla 

tietokoneilla 35 %, perustuen parantuneeseen tehonkäyttöön, tehokkaisiin akkuihin ja 

asentamalla tuplaydinprosessoreita ja adaptiivisia kellokytkimiä. 

 

Tämän laiteryhmän laitteille on komission asetuksella asetettu tavoitteita, jotka tulevat 

täytäntöön 1.7.2014 ja 1.7.2016 tarkastelukaudella. Erilaisten tähän ryhmään liittyvien 

laitteiden päivämääriin liittyvät energiankulutustavoitteet on esitetty raportin liitteessä ja 

ne on kerätty yhteen mm. ekosuunnittelu.fi –sivustolla.  

 

Taustaselvitys EU:ssa osoitti, että tietokoneiden sähkönkulutusta voidaan vähentää 

kustannustehokkaasti aikavälillä 2011–2020 kumulatiivisesti noin 93 TWh, mikä vastaa 
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43 megatonnin hiilidioksidipäästöjä ja vuonna 2020 noin 12,5–16,3 TWh/a, mikä vastaa 

5,0–6,5 megatonnin hiilidioksidipäästöjä. Näin ollen tietokoneet muodostavat 

tuoteryhmän, jolle olisi vahvistettava ekosuunnitteluvaatimukset. (European Comission. 

JRC …) 

 

Vuonna 2020 Energy Star vähentää energiankulutusta noin 30 TWh. Tietokoneiden ja 

kuvantamislaitteiden ennustettu kulutus on näin ollen v. 2020 ilman Energy Staria n. 

84,8 TWh/a, ja Energy Starin ansiosta n. 54,9 TWh. (European Comission. 

Communication …) 

 

Energy Star itse asiassa ylittää arvion ekosuunnitteludirektiivin vaikutuksista n. 14-18 

TWh/a. Yhteenlaskettuna direktiivin ja Energy Starin vaikutus vuonna 2020 olisi n. 44 

TWh/a verrattuna ilman toimenpiteitä ennustettuun 84,8 TWh/a, eli sähkön 

kokonaissäästössä voitaisiin päästä jopa yli 50 %:n. Energy Stariin sisältyvät tiedot 

kuvantamislaitteista (eivät kuulu direktiivin laitteisiin) vääristävät hieman 

säästöpotentiaalia ylöspäin. 

 

Servereillä ja datakeskuksilla normaalikehitys johtaisi EU:n ennusteen mukaan noin 90 

TWh:n sähkönkulutukseen. Voidaan olettaa ja ottamalla huomioon myös Energy Starin 

mukainen kehitys, että teknisestä kehityksen ansiosta (mm. komponentit, jäähdytyksen 

kehittyminen yms.) myös näissä laitteissa voidaan saavuttaa merkittävää sähkön 

säästymistä. Suomen kulutuksessa tulee vaikuttamaan jo nyt ja lähitulevaisuudessa 

hubien perustaminen tänne, joista ovat esimerkkeinä nykyinen Googlen suuri 

datakeskus Haminassa, Yandexin kaavailema keskus Mäntsälään ja Microsoftin vireillä 

oleva datakeskus Pohjois-Suomeen. Johtuen suurista serverikeskushankkeista sähkön 

kokonaiskulutusta ei voida arvioida alaspäin, vaan hyvä tavoite vuoden 2020 tasoksi 

voisi olla vuoden 2010 tason säilyttäminen (1,4 TWh).  

5.1 Suomen osuus 
 

Seuraavassa taulukossa on muutettu EU27:n lukuja Suomen tasolle ja laadittu ennustetta 

laitteiden sähkönkulutukselle vuonna 2020. 

 

Taulukko 2. Arvio, tietokoneiden ja servereiden kappalemäärästä v. 2010 ja v. 2020. 

Laitteet, Milj. kpl Suomi v. 2012  Suomi v. 

2020, Arvio 

EU, v. 2020* 

Kodit, Kannettavia koneita 3,09 3 63 

Kodit, Pöytäkoneita  0,94 0,9 130 

Toimistot, Kannettavia koneita 2,25 2,2 94 

Toimistot, Pöytäkoneita  0,69 0,65 51 

Kannettavat kevytpäätteet ja vastaavat 0,5* 0,4 ? 

Työasemat ? ? ? 

Kannettavat työasemat ? ? ? 

Pienpalvelimet ? ? ? 

Tietokonepalvelimet ? ? ? 

 *Taloustutkimus v. 2013 - 12 % suomalaisista tabletin käyttäjiä (520 000 kpl) 
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Arviot EU:n kehityksestä perustuvat TTS:n tutkimukseen vuodelta 2009. Suomen 

kehitys on arvioitu samaksi EU:n kehityksen kanssa, ja Suomen lähtötaso näille laitteille 

v. 2012 perustuu Tilastokeskuksen laskelmiin. 

 

Taulukko 3. Arvio, tietokoneiden ja servereiden kuluttama sähköenergia v. 2010 ja v. 

2020. 

  V.2010 V.2020*   

EU:n tietokoneiden, näyttöjen ja 

kuvantamislaitteiden kulutus 55 40* TWh 

EU:n serverit ja datakeskukset 70 70 TWh 

Suomen osuus suhteessa laitekantaan (Suomen 

koti- ja toimistokoneiden osuus EU:n koti- ja 

toimistokoneista)** 

2,0 % 2,0 %   

Suomen osuus, tietokoneet, näytöt ja 

kuvantamislaitteet 1,1 0,9 TWh 

Suomen osuus, serverit ja datakeskukset 1,4*** 1,4 TWh 

* Energy Starin ja ekosunnitteludirektiivin yhteisvaikutus 

** kerrottu kappaleessa 3.2 

*** serverit ja datakeskukset on arvioitu samassa suhteessa kuin tietokoneet koko EU:n 

konekannasta 

 

Taulukon 3 arvio Suomen tietokoneiden energiankäytöstä (1,1 TWh v. 2010) on 

tyydyttävän lähellä taulukon 1 arviota 0,85 TWh ottaen huomioon, että taulukossa 3 

luvussa on mukana kuvantamislaitteet.  

 

6 YHTEENVETO 
 

 

Työn tavoitteena oli arvioida EU:n ekosuunnitteludirektiivin (Direktiivi energiaa 

käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavista vaatimuksista) 

energiavaikutuksia, eli arvioida PC:eiden (pöytäkoneet ja kannettavat) ja niiden 

monitorien ja servereiden energiankäytön ns. normikehitystä verrattuna EU:n 

ekosuunnitteludirektiivin asettamien vaatimusten mukaiseen kehitykseen vuosina 2010-

2020.  

 

EU27:n PC:eiden ja monitoreiden vuotuinen sähkönkulutus on arviotu 55 

terawattitunniksi vuonna 2010. Jos energiankulutusta rajoittavia toimenpiteitä ei 

toteuteta, kulutuksen ennustetaan kasvavan 84,8 terawattituntiin vuonna 2020. 

Taustaselvitys osoitti, että EU:n tietokoneiden sähkönkulutusta voidaan vähentää 

kustannustehokkaasti aikavälillä 2011–2020 kumulatiivisesti noin 93 TWh, mikä vastaa 

43 megatonnin hiilidioksidipäästöjä ja vuonna 2020 noin 12,5–16,3 TWh/a (CO2 

alenema 5,0–6,5 megatonnin), mikä kohdistuu Suomeen 0,2 TWh:n alenemana. 

 

Laskelmat tehtiin vertailuna aiemmin tehdyille EU:n julkaisemille 

ekosuunnitteludirektiivin vaikutusten arvioille. EU:n vuotuiset arviot perustuivat EU:n 

taustaselvityksiin ja Työtehoseuran tekemiin arvioihin EU:n kappalemääristä. Suomen 

osuus laskettiin tietokoneiden yleisyyden arviolla 2 %:ksi koko EU27:n kotitalouksien 
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tietokoneiden määrästä. Servereiden energiankulutusta arvioitiin samalla 

prosenttiosuudella. 

 

Laskelmien mukaan Energy Star -ohjelma ja ekosuunnitteludirektiivi alentavat vuoteen 

2020 mennessä tietokoneiden sähkönkulutusta Suomessa 0,2 TWh. Servereiden ja 

datakeskusten osalta Suomi on viime aikoina lisännyt kiinnostusta useiden yritysten 

palvelinkeskusten sijoituspaikkana, joten ennusteen tekeminen on vaikeampaa, ja 

arviolta vuoden 2010 kulutustason 1,4 TWh/a säilyttäminen v. 2020 on haastava tavoite. 
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8 LIITTEET  

LIITE II 
Ekosuunnitteluvaatimukset ja aikataulu 

1. ETEC  
Pöytätieto-

kone ja 

integroitu 

pöytätieto-

kone 

 

1 päivästä heinäkuuta 2014 

1.1.1. Vuotuinen kokonaisenergiankulutus (ETEC, kWh/vuosi) saa olla 

enintään: 

a) Luokan A tietokone: 133,00; 

b) Luokan B tietokone: 158,00; 

c) Luokan C tietokone: 188,00; 

d) Luokan D tietokone: 211,00. 

ETEC lasketaan käyttäen seuraavaa kaavaa: 

ETEC = (8760/1000) * (0,55 * Poff + 0,05 * Psleep + 0,40 * Pidle). 

Tietokoneille, joissa ei ole erillistä lepotilaa, mutta joiden 

valmiustilan tehontarve on enintään 10,00 W, voidaan lepotilan 

tehon (Psleep) asemesta käyttää valmiustilan tehoa (Pidle) siten, 

että kaava korvataan seuraavalla kaavalla: 

ETEC = (8760/1000) * (0,55 * Poff + 0,45 * Pidle) 

Kaikki Px-arvot ovat tehoarvoja ilmoitetuissa määritelmäosan 

mukaisissa tiloissa mitattuina watteina (W) liitteessä III 

esitettyjen menetelmien mukaisesti. 

1.1.2. Lisäksi sovelletaan seuraavia ominaisuusperusteisia 

mukautuksia: 

a) muisti: 1 kWh/vuosi perustason ylittävää gigatavua (GB) 

kohti muistin perustason ollessa 2 GB (luokan A, B ja C 

tietokoneet) tai 4 GB (luokan D tietokoneet); 

b) sisäinen lisätallennusväline: 25 kWh/vuosi; 

c) erillinen televisioviritin: 15 kWh/vuosi; 

d) erillinen audiokortti: 15 kWh/vuosi; 

e) erillinen grafiikkakortti (dGfx) ensimmäistä ja kutakin sitä 

seuraavaa erillistä lisägrafiikkakorttia (dGfx) kohti: 

 dGfx-luokka TEC-lisäys 

(kWh/vuosi) 

Ensimmäinen erillinen 

grafiikkakortti (dGfx) 

G1 34 

G2 54 

G3 69 

G4 100 

G5 133 

G6 166 



  Pöyry Finland Oy 

Viite: 16X171259 
Päiväys: 28.11.2013 

  10 

 

G7 225 

Kukin sen jälkeinen 

erillinen 

lisägrafiikkakortti (dGfx)  

G1 20 

G2 32 

G3 41 

G4 59 

G5 78 

G6 98 

G7 133 

1.1.3. Kohdissa 1.1.2 ja 1.2.2 mainittuja erillisten grafiikkakorttien 

(dGfx), erillisten televisiovirittimien ja erillisten audiokorttien 

ominaisuusperusteisia mukautuksia sovelletaan ainoastaan niihin 

kortteihin ja virittimiin, jotka ovat käyttövalmiudessa 

pöytätietokoneiden tai integroitujen pöytätietokoneiden 

testauksen aikana. 

1.1.4. Kohdissa 1.1.1 ja 1.1.2 olevia säännöksiä ja niiden kohdassa 1.2 

säädettyjä tarkistuksia ei sovelleta luokan D pöytätietokoneisiin 

ja integroituihin pöytätietokoneisiin, jotka täyttävät kaikki 

seuraavat tekniset edellytykset: 

a) keskusyksikössä vähintään kuusi fyysistä ydintä ja 

b) vähintään yksi erillinen grafiikkakortti (dGfx) niin, että 

kehyspuskurin kaistanleveys on yhteensä yli 320 GB/s ja 

c) vähintään 16 GB järjestelmämuistia ja 

d) teholähde, jonka mitoitusantoteho on vähintään 1000 W. 

1 päivästä tammikuuta 2016 

1.1.5. Kohdassa 1.1.1 säädettyyn vuotuiseen 

kokonaisenergiankulutukseen tehdään seuraavat tarkistukset: 

Vuotuinen kokonaisenergiankulutus (ETEC, kWh/vuosi) saa olla 

enintään: 

a) Luokan A tietokone: 94,00; 

b) Luokan B tietokone: 112,00; 

c) Luokan C tietokone: 134,00; 

d) Luokan D tietokone: 150,00. 

1.1.6. Kohdan 1.1.2 e alakohdassa säädettyihin erillisten 

grafiikkakorttien (dGfx) ominaisuusperusteisiin mukautuksiin 

tehdään seuraavat tarkistukset:  

 

 

 

 

 dGfx-luokka TEC-lisäys 

(kWh/vuosi) 

Ensimmäinen erillinen G1 18  
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grafiikkakortti (dGfx)  G2 30  

G3 38  

G4 54  

G5 72  

G6 90  

G7 122  

Kukin sen jälkeinen 

erillinen 

lisägrafiikkakortti (dGfx)  

G1 11  

G2 17  

G3 22  

G4 32  

G5 42  

G6 53  

G7 72  
 

Kannettava 

tietokone 
1 päivästä heinäkuuta 2014 

1.1.7. Vuotuinen kokonaisenergiankulutus (ETEC, kWh/vuosi) saa olla 

enintään: 

a) Luokan A tietokone: 36,00; 

b) Luokan B tietokone: 48,00; 

c) Luokan C tietokone: 80,50; 

ETEC lasketaan käyttäen seuraavaa kaavaa: 

ETEC = (8760/1000) * (0,60 * Poff + 0,10 * Psleep + 0,30 * Pidle) 

jossa kaikki Px-arvot ovat tehoarvoja ilmoitetuissa 

määritelmäosan mukaisissa tiloissa mitattuina watteina (W) 

liitteessä III esitettyjen menetelmien mukaisesti. 

1.1.8. Lisäksi sovelletaan seuraavia ominaisuusperusteisia 

mukautuksia: 

a) muisti: 0,4 kWh/vuosi perustason ylittävää gigatavua (GB) 

kohti muistin perustason ollessa 4 GB; 

b) sisäinen lisätallennusväline: 3 kWh/vuosi; 

c) erillinen televisioviritin: 2,1 kWh/vuosi; 

d) erillinen grafiikkakortti (dGfx) (ensimmäistä ja kutakin 

sitä seuraavaa erillistä lisägrafiikkakorttia (dGfx) kohti: 

 

 

 dGfx-luokka TEC-lisäys 

(kWh/vuosi) 

Ensimmäinen erillinen 

grafiikkakortti (dGfx)  

G1 12 

G2 20  

G3 26 

G4 37 

G5 49 

G6 61 

G7 113 

Kukin sen jälkeinen G1 7 
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erillinen 

lisägrafiikkakortti (dGfx)  

G2 12 

G3 15 

G4 22 

G5 29 

G6 36 

G7 66 

1.1.9. Kohdissa 1.3.2 ja 1.4.2 mainittuja erillisten grafiikkakorttien 

(dGfx) ja erillisten televisiovirittimien ominaisuusperusteisia 

mukautuksia sovelletaan ainoastaan niihin kortteihin ja 

virittimiin, jotka ovat käyttövalmiudessa kannettavien 

tietokoneiden testauksen aikana. 

1.1.10. Kohdissa 1.3.1 ja 1.3.2 olevia säännöksiä ja niiden kohdassa 1.4 

säädettyjä tarkistuksia ei sovelleta luokan C kannettaviin 

tietokoneisiin ja integroituihin pöytätietokoneisiin, jotka 

täyttävät kaikki seuraavat tekniset edellytykset: 

a) keskusyksikössä vähintään neljä fyysistä ydintä ja 

b) vähintään yksi erillinen grafiikkakortti (dGfx) niin, että 

kehyspuskurin kaistanleveys on yhteensä yli 225 GB/s ja 

c) vähintään 16 GB järjestelmämuistia. 

1 päivästä tammikuuta 2016 

1.1.11. Kohdassa 1.3.1 säädettyyn vuotuiseen 

kokonaisenergiankulutukseen tehdään seuraavat tarkistukset: 

Vuotuinen kokonaisenergiankulutus (ETEC, kWh/vuosi) saa olla 

enintään: 

a) Luokan A tietokone: 27,00; 

b) Luokan B tietokone: 36,00; 

c) Luokan C tietokone: 60,50. 

1.1.12. Kohdan 1.3.2 d alakohdassa säädettyihin erillisten 

grafiikkakorttien (dGfx) ominaisuusperusteisiin mukautuksiin 

tehdään seuraavat tarkistukset: 

 dGfx-luokka TEC-lisäys 

(kWh/vuosi) 

Ensimmäinen erillinen 

grafiikkakortti (dGfx) 

G1 7  

G2 11  

G3 13  

G4 20  

G5 27  

G6 33  

G7 61  

Kukin sen jälkeinen 

erillinen 

lisägrafiikkakortti (dGfx)  

G1 4  

G2 6  

G3 8  

G4 12  

G5 16  
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G6 20  

G7 36  
 

2. LEPOTILA 
Pöytätieto-

kone, 

integroitu 

pöytätieto-

kone ja 

kannettava 

tietokone 

1 päivästä heinäkuuta 2014 

1.2. Tuotteessa on oltava lepotila ja/tai ominaisuuksiltaan lepotilaa 

vastaava muu tila, joka ei ylitä lepotilalle asetettuja 

tehontarvevaatimuksia. 

1.3. Lepotilan tehontarve saa olla pöytätietokoneissa ja 

integroiduissa pöytätietokoneissa enintään 5,00 W ja 

kannettavissa tietokoneissa enintään 3,00 W. 

1.4. Pöytätietokoneissa ja integroiduissa pöytätietokoneissa, joiden 

valmiustilan tehontarve on enintään 10,00 W, ei tarvitse olla 

erillistä järjestelmän lepotilaa. 

1.5. Jos tuote saatetaan markkinoille WOL-toiminto lepotilassa 

aktivoituna: 

a) voidaan soveltaa 0,70 W tehontarvelisäystä, 

b) tuote on testattava sekä WOL-toiminto päällä että WOL-

toiminto pois päältä, ja tuotteen on täytettävä molemmille 

asetetut vaatimukset. 

1.6. Jos tuote saatetaan markkinoille ilman Ethernet-valmiuksia, se 

on testattava WOL-toiminto pois päältä. 

3. ALHAISIMMAN TEHONKULUTUKSEN TILA 

Pöytätieto-

kone, 

integroitu 

pöytätieto-

kone ja 

kannettava 

tietokone 

3. Asetuksen voimaantulosta lähtien  

3.1 Tehontarve saa alhaisimman tehonkulutuksen tilassa olla 

enintään 0,50 W. 

3.2 Tuotteessa on oltava tehonkulutustila, jossa se ei ylitä 

alhaisimman tehonkulutuksen tilalle asetettuja 

tehontarvevaatimuksia laitteen ollessa kytkettynä 

verkkovirtalähteeseen. 

3.3 Jos tuote saatetaan markkinoille tieto- tai tilanäytöllä 

varustettuna, voidaan soveltaa 0,50 W tehontarvelisäystä. 

4. POIS PÄÄLTÄ -TILA 

Pöytätieto-

kone, 

integroitu 

pöytätieto-

kone ja 

4. 1 päivästä heinäkuuta 2014 

4.1 Tehontarve saa pois päältä -tilassa olla enintään 1,00 W. 

4.2 Tuotteessa on oltava pois päältä -tila ja/tai muu tila, jossa se ei 

ylitä pois päältä -tilalle asetettuja tehontarvevaatimuksia laitteen 
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kannettava 

tietokone 

ollessa kytkettynä verkkovirtalähteeseen. 

4.3 Jos tuote saatetaan markkinoille WOL-toiminto pois päältä -

tilassa aktivoituna: 

a) voidaan soveltaa 0,70 W tehontarvelisäystä, 

b) tuote on testattava sekä WOL-toiminto päällä että WOL-

toiminto pois päältä, ja tuotteen on täytettävä molemmille 

asetetut vaatimukset. 

4.4 Jos tuote saatetaan markkinoille ilman Ethernet-valmiuksia, se 

on testattava WOL-toiminto pois päältä. 

 

5. SISÄISEN TEHOLÄHTEEN HYÖTYSUHDE 
Pöytätieto-

kone, 

integroitu 

pöytätieto-

kone, 

pöytäkevyt-

pääte, 

työasema ja 

pienpalvelin 

5.1 1 päivästä heinäkuuta 2014 

Kaikkien tietokoneiden sisäisten teholähteiden hyötysuhteen on 

oltava vähintään 

a) 85 %, kun käytössä on 50 % mitoitusantotehosta, 

b) 82 %, kun käytössä on 20 % ja 100 % mitoitusantotehosta, 

c) tehokerroin = 0,9, kun käytössä on 100 % 

mitoitusantotehosta. 

Tehokerroinvaatimusta ei sovelleta sisäisiin teholähteisiin, joiden 

suurin mitoitusantoteho on alle 75 W. 

Tietokone-

palvelimet  
5.2 1 päivästä heinäkuuta 2014 

5.2.1 Kaikkien monisyöttöteholähteiden (AC-DC) hyötysuhteen on 

oltava vähintään: 

a) 85 %, kun käytössä on 50 % mitoitusantotehosta, 

b) 82 %, kun käytössä on 20 % ja 100 % mitoitusantotehosta, 

5.2.2 Kaikkien monisyöttöteholähteiden (AC-DC) tehokertoimen on 

oltava vähintään: 

a) 0,8, kun käytössä on 20 % mitoitusantotehosta. 

b) 0,9, kun käytössä on 50 % mitoitusantotehosta. 

c) 0,95, kun käytössä on 100 % mitoitusantotehosta. 

5.2.3 Kaikkien yksittäissyöttöteholähteiden (AC-DC), joiden 

mitoitusantoteho on enintään 500 W, hyötysuhteen on oltava 

vähintään: 

a) 70 %, kun käytössä on 10 % mitoitusantotehosta, 

b) 82 %, kun käytössä on 20 % mitoitusantotehosta, 

c) 89 %, kun käytössä on 50 % mitoitusantotehosta, 

d) 85 %, kun käytössä on 100 % mitoitusantotehosta. 

5.2.4 Kaikkien yksittäissyöttöteholähteiden (AC-DC), joiden 

mitoitusantoteho on enintään 500 W, tehokertoimen on oltava 
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vähintään: 

a) 0,8, kun käytössä on 20 % mitoitusantotehosta, 

b) 0,9, kun käytössä on 50 % mitoitusantotehosta, 

c) 0,95, kun käytössä on 100 % mitoitusantotehosta. 

5.2.5 Kaikkien yksittäissyöttöteholähteiden (AC-DC), joiden 

mitoitusantoteho on yli 500 W mutta enintään 1000 W, 

hyötysuhteen on oltava vähintään: 

a) 75 %, kun käytössä on 10 % mitoitusantotehosta, 

b) 85 %, kun käytössä on 20 % ja 100 % mitoitusantotehosta, 

c) 89 %, kun käytössä on 50 % mitoitusantotehosta. 

5.2.6 Kaikkien yksittäissyöttöteholähteiden (AC-DC), joiden 

mitoitusantoteho on yli 500 W mutta enintään 1000 W, 

tehokertoimen on oltava vähintään: 

a) 0,65, kun käytössä on 10 % mitoitusantotehosta, 

b) 0,8, kun käytössä on 20 % mitoitusantotehosta, 

c) 0,9, kun käytössä on 50 % mitoitusantotehosta, 

d) 0,95, kun käytössä on 100 % mitoitusantotehosta. 

5.2.7 Kaikkien yksittäissyöttöteholähteiden (AC-DC), joiden 

mitoitusantoteho on yli 1000 W, hyötysuhteen on oltava 

vähintään: 

a) 80 %, kun käytössä on 10 % mitoitusantotehosta, 

b) 88 %, kun käytössä on 20 % ja 100 % mitoitusantotehosta, 

c) 92 %, kun käytössä on 50 % mitoitusantotehosta. 

5.2.8 Kaikkien yksittäissyöttöteholähteiden (AC-DC), joiden 

mitoitusantoteho on yli 1000 W, tehokertoimen on oltava 

vähintään: 

a) 0,8, kun käytössä on 10 % mitoitusantotehosta, 

b) 0,9, kun käytössä on 20 % mitoitusantotehosta, 

c) 0,9, kun käytössä on 50 % mitoitusantotehosta, 

d) 0,95, kun käytössä on 100 % mitoitusantotehosta. 

6. TEHONHALLINTATOIMINTO 

Pöytätieto-

kone, 

integroitu 

pöytätieto-

kone ja 

kannettava 

tietokone 

6.1 Asetuksen voimaantulosta lähtien  

 Tietokoneessa on oltava tehonhallintatoiminto tai vastaava 

toiminto, joka automaattisesti kytkee tietokoneen 

virrankäyttötilaan, jonka tehotarve on lepotilassa sovellettavaa 

tehotarvevaatimusta alhaisempi, kun tietokone ei suorita 

päätoimintoaan tai kun muut energiaa käyttävät tuotteet eivät ole 

riippuvaisia sen toiminnoista. 

6.2 1 päivästä heinäkuuta 2014 



  Pöyry Finland Oy 

Viite: 16X171259 
Päiväys: 28.11.2013 

  16 

 

6.2.1 Tietokoneen kytkeytyessä lepotilaan tai WOL-toiminnolla 

varustettuun pois päältä -tilaan sen on vähennettävä mahdollisten 

aktiivisten 1 Gbit/s:n Ethernet-verkkoyhteyksien nopeutta. 

6.2.2 Tietokoneen ollessa lepotilassa sen olisi reagoitava aktiiviseen 

tilaan siirtävään tapahtumaan (esimerkiksi verkkoyhteyksien tai 

käyttöliittymälaitteiden toiminnan tuloksena) siten, että 

aktiiviseen tilaan siirtävän tapahtuman alusta kuluu ≤ 5 sekuntia 

järjestelmän täydelliseen käyttökuntoon, mukaan luettuna näytön 

päivittyminen. 

6.2.3 Tietokone on saatettava markkinoille sellaisena, että näytön 

lepotila aktivoituu, kun käyttäjä ei ole käyttänyt konetta 15 

minuuttiin. 

6.2.4 Ethernet-ominaisuudella varustetuissa tietokoneissa on oltava 

mahdollisuus ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä mahdollinen 

Wake on LAN (WOL) -ominaisuus lepotilassa. Ethernet-

ominaisuudella varustetuissa tietokoneissa on oltava 

mahdollisuus ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä mahdollinen 

Wake on LAN (WOL) -ominaisuus pois päältä -tilassa, jos 

tietokone tukee WOL-ominaisuutta pois päältä -tilassa. 

6.2.5 Jos tietokoneessa on nimenomainen lepotila tai muu lepotilaa 

vastaava toiminto, kyseisen tilan on aktivoiduttava, kun käyttäjä 

ei ole käyttänyt konetta 30 minuuttiin. Tämä 

tehonhallintatoiminto on aktivoitava ennen tuotteen saattamista 

markkinoille. 

6.2.6 Käyttäjien on voitava helposti kytkeä käyttöön ja pois käytöstä 

mahdollinen langaton verkkoyhteys tai -yhteydet ja käyttäjien on 

saatava symbolin, valon tai vastaavan merkin muodossa selkeä 

tieto siitä, että langaton verkkoyhteys tai -yhteydet on kytketty 

käyttöön tai pois käytöstä. 

7. TIEDOT, JOTKA VALMISTAJIEN ON TOIMITETTAVA  
Pöytätieto-

kone, 

integroitu 

pöytätieto-

kone ja 

kannettava 

tietokone 

 

 

7.1 1 päivästä heinäkuuta 2014 

7.1.1 Valmistajien on annettava teknisessä dokumentaatiossa ja 

vapaasti käytettävissä olevilla verkkosivustoilla seuraavat tiedot: 

a) tuotteen tyyppi ja luokka 2 artiklan mukaisesti (yksi ja 

vain yksi luokka), 

b) valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai rekisteröity 

tavaramerkki ja yhteystiedot, 

c) tuotteen mallinumero, 

d) valmistusvuosi, 

e) ETEC-arvo (kWh) ja ominaisuusperusteiset mukautukset, 

joita sovelletaan kun kaikki erilliset grafiikkakortit (dGfx) 

ovat poissa käytöstä ja jos järjestelmää testataan 

mukautuvassa grafiikkatilassa UMA-näytönohjaimella, 

f) ETEC-arvo (kWh) ja ominaisuusperusteiset mukautukset, 

joita sovelletaan kun kaikki erilliset grafiikkakortit (dGfx) 
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ovat käytössä, 

g) valmiustilan tehontarve (watteina), 

h) lepotilan tehontarve (watteina), 

i) lepotilan tehontarve WOL-toiminnon (jos käytössä) ollessa 

aktivoituna (watteina), 

j) pois päältä -tilan tehontarve (watteina), 

k) pois päältä -tilan tehontarve WOL-toiminnon (jos 

käytössä) ollessa aktivoituna (watteina), 

l) sisäisen teholähteen hyötysuhde, kun käytössä on 10 %, 

20 %, 50 % ja 100 % mitoitusantotehosta, 

m) ulkoisen teholähteen hyötysuhde, 

n) tietokoneen melutasot (ilmoitettu A-painotettu 

äänitehotaso); 

o) paristojen kestämä lataamiskertojen vähimmäismäärä 

(koskee vain kannettavia tietokoneita); 

p) e–o alakohdissa mainittujen tietojen määrittämiseen 

käytetyt mittausmenetelmät; 

q) vaiheet, joiden jälkeen tehontarpeessa saavutetaan vakaa 

tila; 

r) kuvaus siitä, miten lepotila ja/tai pois päältä -tila valittiin 

tai ohjelmoitiin, 

s) vaiheet, joiden jälkeen saavutetaan tila, jossa laite 

kytkeytyy automaattisesti lepotilaan ja/tai pois päältä -

tilaan, 

t) valmiustilan kesto ennen kuin tietokone kytkeytyy 

automaattisesti lepotilaan tai muuhun tilaan, jossa lepotilan 

tehotarvevaatimukset eivät ylity, 

u) aika, jonka jälkeen tietokone käyttämättömänä oltuaan 

kytkeytyy automaattisesti virrankäyttötilaan, jossa 

tehontarvevaatimus on alhaisempi kuin lepotilassa, 

v) aika, jonka jälkeen näytön lepotila aktivoituu 

käyttämättömänä olon vuoksi, 

w) käyttäjälle annettavat tiedot tehonhallintatoiminnon 

energiansäästöpotentiaalista, 

x) käyttäjälle annettavat tiedot siitä, miten 

tehonhallintatoiminto aktivoidaan, 

y) jos tuotteessa on sisäänrakennettu näyttö, joka sisältää 

elohopeaa, elohopean kokonaismäärä muodossa X,X mg, 

z) mittausten parametriarvot: 

– testijännite voltteina ja testitaajuus hertseinä, 

– sähkönlähteen harmoninen kokonaissärö, 
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– sähkötestauksessa käytettyjen laitteiden, 

laitekokoonpanon ja piirien tiedot ja niihin liittyvät 

asiakirjat. 

7.1.2 Jos tuotemalli tuodaan markkinoille useina eri kokoonpanoina, 

kohdassa 7.1.1 edellytetyt tuotetiedot voidaan ilmoittaa kerran (2 

artiklan mukaista) tuoteluokkaa kohti, jolloin kustakin 

tuoteluokasta valitaan kokoonpano, jonka tehontarve on suurin. 

Tiedoissa on lueteltava kaikki mallin kokoonpanot, joita malli, 

josta tiedot esitetään, edustaa. 

Kannettava 

tietokone 
7.2 1 päivästä heinäkuuta 2014 

 Jos kannettava tietokone toimii aku(i)lla, jo(i)ta muut kuin 

ammattikäyttäjät eivät pääse vaihtamaan, valmistajien on 7.1 

kohdassa mainittujen tietojen lisäksi annettava teknisessä 

dokumentaatiossa, vapaasti käytettävissä olevilla 

verkkosivustoilla ja kannettavan tietokoneen ulkopakkauksessa 

seuraavat tiedot: ”Tämän tuotteen akku [akut] ei[vät] ole 

helposti käyttäjän vaihdettavissa.” 

Kannettavan tietokoneen ulkopakkauksen tiedot on merkittävä 

siihen näkyvästi ja luettavasti kaikilla sen maan virallisilla 

kielillä, jonka markkinoille tuote saatetaan. 

Työasema, 

kannettava 

työasema, 

pöytäkevyt-

pääte, 

pienpalvelin 

ja tietokone-

palvelin 

7.3 1 päivästä heinäkuuta 2014 

7.3.1 Valmistajien on annettava teknisessä dokumentaatiossa ja 

vapaasti käytettävissä olevilla verkkosivustoilla seuraavat tiedot: 

a) tuotteen tyyppi 2 artiklan mukaisesti (yksi ja vain yksi 

luokka), 

b) valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai rekisteröity 

tavaramerkki ja yhteystiedot, 

c) tuotteen mallinumero, 

d) valmistusvuosi, 

e) sisäisen/ulkoisen teholähteen hyötysuhde; 

f) mittausten parametriarvot: 

– testijännite voltteina ja testitaajuus hertseinä, 

– sähkönlähteen harmoninen kokonaissärö, 

– sähkötestauksessa käytettyjen laitteiden, 

laitekokoonpanon ja piirien tiedot ja niihin liittyvät 

asiakirjat. 

g) maksimiteho (watteina), 

h) valmiustilan teho (watteina), 

i) lepotilan teho (watteina), 

j) pois päältä -tilan teho (watteina), 

k) tietokoneen melutasot (ilmoitettu A-painotettu 
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äänitehotaso), 

l) e–k alakohdissa mainittujen tietojen määrittämiseen 

käytetyt mittausmenetelmät. 

7.3.2 Jos tuotemalli tuodaan markkinoille useina eri kokoonpanoina, 

kohdassa 7.3.1 edellytetyt tuotetiedot voidaan ilmoittaa kerran (2 

artiklan mukaista) tuoteluokkaa kohti, jolloin kustakin 

tuoteluokasta valitaan kokoonpano, jonka tehontarve on suurin. 

Tiedoissa on lueteltava kaikki mallin kokoonpanot, joita malli, josta tiedot esitetään, edustaa. 

 


