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Esipuhe 

 

Työn tavoitteena on päivittää arvio EU:n ns. Ecodesign-direktiivin (Direktiivi energiaa 
käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavista vaatimuksista) 
energiavaikutuksista Tilalämmittimille ja yhdistelmälämmittimille, eli arvioida 
muutoksia laitekannan ja energiankäytön ns. normikehitystä verrattuna EU:n 
Ecodesign-direktiivin asettamien vaatimusten mukaiseen kehitykseen.   
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1 JOHDANTO 

 

Työn tavoitteena on arvioida Energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle 
asetettavista vaatimuksista annetun direktiivin (Ekosuunnitteludirektiivi) 
energiavaikutuksia Suomessa tilalämmittimille ja yhdistelmälämmittimille. 

Direktiivin 2009/125/EY nojalla komissio asettaa ekologista 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 kohtuuttomia 
kustannuksia. 

Asetuksen (EU) N:o 814/2013 arvioidaan vuoteen 2020 mennessä johtavan yhdessä 
noin 1900 petajoulen (45 Mtoe) vuotuisiin säästöihin energiankulutuksessa, mikä vastaa 
noin 110 megatonnin hiilidioksidipäästöjä 

1.1 Ecodesign vaatimukset tilalämmittimille ja yhdistelmälämmittimille 

Asetuksen vaatimukset on esitetty taulukossa 1 ja 2. 

Taulukko 1. Vaatimukset 2 vuotta asetuksen voimaantulon jälkeen 26.9.2015 alkaen. [1] 

Polttoainekäyttöiset kattilatilalämmittimet, joiden nimellislämpöteho on ≤ 70 
kW, ja polttoainekäyttöiset kattilayhdistelmälämmittimet, joiden 
nimellislämpöteho on ≤ 70 kW, lukuun ottamatta tyypin B1 kattiloita, joiden 
nimellislämpöteho on ≤ 10 kW, ja tyypin B1 yhdistelmäkattiloita, joiden 
nimellislämpöteho on ≤ 30 kW: 
Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ei saa olla alle 86 prosenttia. 

Tyypin B1 kattilat, joiden nimellislämpöteho on ≤ 10 kW, ja tyypin B1 
yhdistelmäkattilat, joiden nimellislämpöteho on ≤ 30 kW: 
Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ei saa olla alle 75 prosenttia. 

Polttoainekäyttöiset kattilatilalämmittimet, joiden nimellislämpöteho on > 70 kW 
ja ≤ 400 kW, ja polttoainekäyttöiset kattilayhdistelmälämmittimet, joiden 
nimellislämpöteho on > 70 kW ja ≤ 400 kW: 
Hyötysuhde 100 prosentissa nimellislämpötehosta ei saa olla alle 86 prosenttia ja 
hyötysuhde 30 prosentissa nimellislämpötehosta ei saa olla alle 94 prosenttia. 

Sähkökattilatilalämmittimet ja sähkökattilayhdistelmälämmittimet: 

Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ei saa olla alle 30 prosenttia. 

Yhteistuotantotilalämmittimet: 

Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ei saa olla alle 86 prosenttia. 

Lämpöpumpputilalämmittimet ja lämpöpumppuyhdistelmälämmittimet, lukuun 
ottamatta matalan lämpötilan lämpöpumppuja: 
Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ei saa olla alle 100 prosenttia. 

Matalan lämpötilan lämpöpumput: 

Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ei saa olla alle 115 prosenttia. 
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Taulukko 2. Vaatimukset 4 vuotta asetuksen voimaantulon jälkeen 26.9.2017 alkaen. 

Sähkökattilatilalämmittimet ja sähkökattilayhdistelmälämmittimet: 

Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ei saa olla alle 36 prosenttia. 

Yhteistuotantotilalämmittimet: 

Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ei saa olla alle 100 prosenttia. 

Lämpöpumpputilalämmittimet ja lämpöpumppuyhdistelmälämmittimet, lukuun 
ottamatta matalan lämpötilan lämpöpumppuja: 
Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ei saa olla alle 110 prosenttia. 

Matalan lämpötilan lämpöpumput: 

Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ei saa olla alle 125 prosenttia. 

Asetus antaa myös vaatimukset yhdistelmälämmittimissä lämmitettävän käyttöveden 
lämmityksen tehokkuudelle. 

Taulukko 3. Vedenlämmityksen vaatimukset 2 vuotta asetuksen voimaatulon jälkeen 
26.9.2015 alkaen. [1] 

Ilmoitettu 
kuormitusprofiili 

3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 

Vedenlämmityksen 
energiatehokkuus 

(%) 

22  23  26  26  30 30 30  32  32  32  

Taulukko 4. Vedenlämmityksen vaatimukset 4 vuotta asetuksen voimaantulon jälkeen 
26.9.2017 alkaen. [1] 

Ilmoitettu 
kuormitusprofiili 

3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 

Vedenlämmityksen 
energiatehokkuus 

(%) 

32  32  32  32  36  37  38  60  64  64  

 

 

1.2 Tietolähteet 
 
Tietolähteinä käytettiin seuraavia laitteiden energiatehokkuuksia seuraavia ja raportoivia 
tahoja 
- Ener LOT 1 taustaraportti 
- Laitevalmistajien tekniset esitteet 
- Rakentamismääräyskokoelma 
- Tilastokeskus 
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2 DIREKTIIVIN 2009/125/EC ALAISEN ASETUKSEN TARKOITTAMAT 
TILALÄMMITTIMET JA YHDISTELMÄLÄMMITTIMET 
 
Asetus koskee lämpöteholtaan korkeintaan 400 kW tilalämmittimiä ja 
yhdistelmälämmittimiä. 
 
Asetuksen piiriin kuuluvat kattilatilalämmittimet, yhteistuotantotilalämmittimet ja 
lämpöpumpputilalämmittimet, jotka tuottavat lämpöä vesikiertoisiin 
keskuslämmitysjärjestelmiin sisätilojen lämmittämistä varten, sekä 
kattilayhdistelmälämmittimet ja lämpöpumppuyhdistelmälämmittimet, jotka tuottavat 
lämpöä vesikiertoisiin keskuslämmitysjärjestelmiin sisätilojen lämmittämistä varten ja 
lämpöä juoma- ja talousveden lämmittämiseksi. Nämä lämmittimet on suunniteltu 
käyttämään kaasumaisia tai nestemäisiä polttoaineita, myös biomassasta tuotettuja (ei 
kuitenkaan pääasiallisena polttoaineena), sähköä sekä ympäristö- tai hukkalämpöä. 
 
Lämmittimillä, jotka on suunniteltu käyttämään pääasiallisesti (yli 50 prosenttisesti) 
biomassasta tuotettuja kaasumaisia tai nestemäisiä polttoaineita, on teknisiä 
erityispiirteitä, jotka vaativat vielä lisää teknisiä, taloudellisia ja ympäristöanalyysejä 
eivätkä ne siksi kuulu kyseessä olevat direktiivin piiriin. Tämä rajaa merkittävän osan 
Suomen rakennuskannasta asetuksen ulkopuolelle. koska Suomessa biomassan käyttö 
lämmitykseen on yleisempää kuin EU maissa keskimäärin. 
 

3 LAITTEIDEN ENERGIANKULUTUS TARKASTELUJAKSON ALUSSA 
 

Taustaryhmän raportissa (ENER Lot 1 - Space heaters and combination heaters)  
tilalämmittimiin ja yhdistelmälämmittimiin liittyvän vuotuisen energiankulutuksen on 
arvioitu olleen unionissa 12 089 petajoulea (noin 289 Mtoe) vuonna 2005, mikä vastaa 
698 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöjä.  

3.1 Tilalämmittimet ja yhdistelmälämmittimet, ympäristövaikutukset vuonna 2005 
 
Tilalämmittimiin ja yhdistelmälämmittimiin liittyvien vuotuisten typen oksidien 
päästöjen on arvioitu olleen unionissa 821 kilotonnia SOx-ekvivalenttia vuonna 2005. 
Jos erityistoimenpiteitä ei toteuteta, vuotuisten päästöjen odotetaan olevan 783 
kilotonnia SOx-ekvivalenttia vuonna 2020. Taustaselvitys osoittaa, että 
tilalämmittimien ja yhdistelmälämmittimien käytönaikaista energiankulutusta ja typen 
oksidien päästöjä voidaan merkittävästi alentaa. 
 

4 NORMAALIKEHITYS VUOTEEN 2020 MENNESSÄ 
 

Euroopan unionin osalta on arvioitu, että ilman erityistoimenpiteitä tilalämmittimien ja 
yhdistelmälämmittimien vuotuisen energiankulutuksen odotetaan olevan 10 688 
petajoulea vuonna 2020. [1] 
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Asuinrakennukset 
Asumisen energiankulutus oli Tilastokeskuksen mukaan 61 884 gigawattituntia (GWh) 
vuonna 2011. Kulutuksesta 84 prosenttia kohdistui asuinrakennusten lämmitykseen ja 
16 prosenttia kotitalouslaitteisiin. Asuinrakennusten lämmityksen yleisin energialähde 
vuosina 2008–2011 oli kaukolämpö. Seuraavaksi eniten kulutettiin puuta ja sähköä. 
Näiden kolmen energialähteen osuus oli yli 80 prosenttia asuinrakennusten 
lämmitysenergian kulutuksesta. Kaukolämpöä kulutettiin asuinrakennusten 
lämmitykseen 17 313 gigawattituntia (GWh) vuonna 2011. [2] 
 
Asuinrakennusten lämmitysenergiasta erillisten pientalojen osuus oli 56 prosenttia, rivi- 
ja ketjutalojen 10 prosenttia ja asuinkerrostalojen 29 prosenttia. Vapaa-ajan 
asuinrakennusten osuudeksi arvioidaan noin 5 prosenttia. Lämmitysenergiasta noin 18 
prosenttia arvioidaan kuluneen käyttöveden lämmitykseen ja 5 prosenttia saunojen 
lämmitykseen. Erillisissä pientaloissa ja vapaa-ajan asuinrakennuksissa käytettiin 
lämmitykseen eniten puuta, kun taas rivi- ja ketjutaloissa sekä asuinkerrostaloissa 
suosittiin kaukolämpöä. Tarkempi jaottelu on esitetty taulukossa 5. 
 

Taulukko 5. Asuinrakennusten energiakulutus vuonna 2011. [2] 

  Puu   Turve    Hiili       Raskas 
polttoöljy 

Kevyt 
polttoöljy 

Maakaasu Lämpö- 
pumppu- 
energia

1)
 

Kaukolämpö Sähkö
2)
 Yhteensä 

Asuminen yhteensä 14 116 98 4 87 4 758 371 3 173 17 313 21 964 61 884 

Asuinrakennusten lämmitys 14 116 98 4 87 4 758 361 3 173 17 313 11 953 51 863 

Varsinaiset asuinrakennukset 12 442 97 4 87 4 714 360 3 062 17 311 11 198 49 275 

- Erilliset pientalot 12 228 91 4 – 3 699 124 2 902 1 764 8 392 29 204 

- Rivi- ja ketjutalot 124 1 – – 383 75 149 2 793 1 725 5 250 

- Asuinkerrostalot 90 5 – 87 632 161 11 12 754 1 081 14 821 

Vapaa-ajan asuinrakennukset 1 674 1 0 – 44 1 111 2 755 2 588 

Kotitalouslaitteet – – – – – 10 – – 10 011 10 021 

- Valaistus – – – – – – – – 3 570 3 570 

- Ruoan valmistus – – – – – 10 – – 726 736 

- Muut sähkölaitteet – – – – – – – – 5 715 5 715 

Asuinrakennusten lämmityksestä 

- Saunojen lämmitys 1 778 – – – – – – – 977 2 755 

- Käyttöveden lämmitys 470 17 1 25 1 008 73 430 4 906 2 650 9 580 

Käytetyt symbolit: 
0 = Luku pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä 
– = Ei mitään ilmoitettavaa 

 

Ekosuunnitteluasetuksen vaikutukset energiankäyttöön tulevat sitä mukaa, kun 
rakennetaan uutta rakennuskantaa tai vaihdetaan uusia lämmitysjärjestelmiä vanhoihin 
rakennuksiin. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on valmistunut 2012 asuntoja 
yhteensä 31 393 kappaletta, joista erillisiä pientaloja 9 961, rivi- ja ketjutaloja 3 718 ja 
asuinkerrostaloja 17 078 kappaletta. Kyseessä on ollut pientalojen rakentamisen suhteen 
hiljaisempi vuosi kuin edelliset, joten voidaan olettaa normaalikehityksen olevat näiden 
lukujen yläpuolella erillisten talojen sekä rivi- ja ketjutalojen suhteen. 
Asuinkerrostalojen luku puolestaan on pidemmän aikavälin keskiarvon yläpuolella. 
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Keskiarvo vuosilta 2005 – 2012 sisältää niin hyviä kuin huonojakin vuosia, joten tätä 
voitaneen riittävällä tarkkuudella käyttää ennusteena siitä, kuinka paljon uutta 
rakennuskantaa tulee seuraavina vuosina. Tällöin luvuiksi saadaan noin 13 000 
erillistaloa sekä noin 4 000 rivi- ja ketjutaloa per vuosi. Asuinkerrostaloja voidaan 
olettaa rakennettavan noin 13 000 kappaletta vuodessa. Kerrostalokannan 
uudistuotannossa käytännössä kaikki talot liitetään kaukolämpöverkkoon [3], joten 
ekosuunnitteluasetuksen vaikutuksia kannattaa rajautua tarkastelemaan pienemmissä 
rakennuksissa. 
 
Vuonna 2009 uudisrakennusten lämmitystapojen jakauma pientaloissa oli 
seuraavanlainen: Sähkölämmitys 32 %, Öljy 1 %, kaukolämpö 14 %, maalämpö 28 %, 
poistoilmalämpöpumppu 11 %, ilma-vesilämpöpumppu 5 %, pelletti 1 % ja muu 
puulämmitys 8 %. 
 
Uudisrakentamisen lisäksi lämmitysmuotoihin vaikuttaa korjausrakentaminen. Vuosina 
2006-2009 lämmityskorjaajia on ollut yhteensä noin 50 000 kappaletta vuodessa. 
Näiden jakauma löytyy esimerkiksi lähteestä [3]. Tämän asetuksen vaikutuksiin liittyvät 
vaihdot, joissa siirrytään joko asetuksen tarkoittamaan kattilalämmitykseen tai 
lämpöpumppujen käyttöön. Näistä maalämpöön siirtyneitä tai maalämpöjärjestelmän 
uusineita oli vuonna 2009 yhteensä 5 500 kappaletta ja ei biopolttoaineita käyttäviin 
kattiloihin siirtyneitä tai vanhan uusineita 9 100 kappaletta, käytännössä kaikki 
öljylämmitystä. 

Palvelurakennukset 

Palvelurakennuksista noin 75 % liitetään kaukolämpöverkkoon kerrosalasta laskien. 
Loput jakautuvat sähkölämmityksen, maalämmön ja tilastossa tuntemattomien 
järjestelmien suhteen. Ekosuunnitteludirektiivin vaikutus rajoittuu kohteisiin, joissa 
käytetään lämpöpumppuja. Näitä oletetaan olevan noin 15 % asuinrakennusten 
määrästä. 
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5 KEHITYS DIREKTIIVIN OHJAAMANA VUOTEEN 2020 
 
Nykyisen kulutuksen osuus, johon ekosuunnitteluasetus rajoittuu, ovat rakennukset 
joissa lämmitysmuotona on joko muuta kuin biopolttoaineita käyttävä kattila tai 
jonkinlainen lämpöpumppu. Tällaisten rakennusten nykyistä kulutusta on arvioitu 
taulukossa 6. Tiedot on saatu tilastokeskuksen vuoden 2011 kulutustilastoista, 
olettamalla käyttöveden lämmitykseen kuluvan energian jakautuvan asuntokohtaisesti 
tasan eri rakennustyyppien välillä. 
 

Taulukko 6. Eri talotyyppien energiankäyttö lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen 
vuonna 2011. 

  Lämmitys (GWh) 

  Lämpöpumput 

Polttoaineet, 

ei puu 

Polttoaineet, 

puu Sähkö Kaukolämpö 

Erillistalot 2511 3390 10582 7262 1526 

Rivi-ja ketjutalot 111 408 93 1288 2086 

Kerrostalot 8 627 64 766 9036 

Yht 2630 4425 10739 9316 12648 

  Käyttövesi (GWh) 

  Lämpöpumput 

Polttoaineet, 

ei puu 

Polttoaineet, 

puu Sähkö Kaukolämpö 

Erillistalot 391 528 1646 1130 238 

Rivi-ja ketjutalot 38 138 31 437 707 

Kerrostalot 3 258 26 315 3718 

Yht 432 924 1703 1882 4663 

 
Tilalämmittimien ja yhdistelmälämmittimien suunnitteluvaatimukset vaikuttavat näistä 
kokonaan lämpöpumpuilla toteutettavaan lämmitykseen ja muulla kuin puulla 
toteutettavaan lämmitykseen. Näiden kulutukset ovat 2630 ja 4425 GWh/a. Lisäksi 
vaatimukset koskevat sitä osaa käyttöveden lämmityksestä, joka toteutetaan 
yhdistelmälämmittimillä erillisten lämminvesivaraajien sijaan. Koska luotettavia 
tilastoja ei ole saatavilla, oletetaan tämän osuuden olevan noin 50 % puulla, muilla kuin 
puulla sekä lämpöpumpuilla lämmitettävien rakennusten käyttöveden lämmitykseen 
kuluvasta energiasta, yhteensä 3059 GWh. Tyypillisesti käyttöveden lämmitys on 
toteutettu samalla kattilalla uudemmissa vesikiertoisissa järjestelmissä ja erillisellä 
varaajalla vanhemmissa järjestelmissä. Yhteensä asetus vaikuttaa siis asuintalojen osalta 
noin 10100 GWh vuotuiseen kulutukseen. 

Lämpöpumput 
 
Ekosuunnittteluasetuksen vaatimukset lämpöpumppujen hyötysuhteille on esitetty ns. 
”kausittaisena energiatehokkuutena”. Tällöin arvioidaan sähköntuotannon 
keskimääräiseksi hyötysuhteeksi 40 % ja käytetään tästä johtuvaa muuntokerrointa 2,5. 
Lisäksi häviöiden johdosta vähennetään 3 % kaikkien lämpöumppujen ja lisäksi 5 % 
maalämpöpumppujen osalta. [4] 
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Valmistajat kuitenkin ilmoittavat lämpöpumppujen toiminnan vuosihyötysuhteena 
(SCOP), joten taulukkoon 7 on laskettu asetuksen määräyksiä vastaavat SCOP-arvot. 
Määräykset ovat erilliset tavallisille ja matalan lämpötilan lämpöpumpuille. 
 

Taulukko 7 Ekosuunnitteluasetuksen hyötysuhdemääräyksiä vastaavat SCOP-arvot 

Ecodesign 2012   Ecodesign 2014   

Tavallinen Matala Tavallinen Matala 

2,7 3,075 2,95 3,325 

2,575 2,95 2,825 3,2 

 
Valmistajien ilmoittavat SCOP-luvut vaihtelevat välillä 3,5 – 5,5 sekä ilma- että 
maalämpöpumppujen osalta, joten minimimääräyksiä huonompia tuotteita ei 
markkinoilta ole saanut ainakaan viime vuosina. On tietysti mahdotonta sanoa 
varmuudella johtuuko tämä valmistautumisesta ekosuunnitteluastuksen määräyksiin, 
mutta hyvällä todennäköisyydellä voidaan olettaa, ettei asetuksella ole vaikutusta 
lämpöpumppujen energiankulutukseen tarkastelujaksolla vuoteen 2020 mennessä. 
Vastaavia tuloksia on saatu myös Tanskassa [4], jossa aikaisempi kansallinen 
lainsäädäntö on ollut kireämpää kuin ekosuunnitteluasetuksen vaatimukset. 
 

Kattilat 
 
Kattiloiden osalta asetuksen vaatimukset ovat jonkin verran kireämmät kuin vanhat 
kansalliset määräykset [5] koskien tavanomaisten kattiloiden hyötysuhdetta 
osakuormalla ja löysemmät kaikilta muilta osin. Rakentamismääräyskokoelma D7 
määrittelee kattiloiden hyötysuhteet eri tavalla kuin ekosuunnitteluasetus sekä 
nimellispisteessä että 30 % kuormalla. Taulukossa 8 on esitetty kummankin 
vaatimuksen mukaiset hyötysuhteet pisteissä 10 kW, 70 kW ja 400 kW, jotka ovat 
ekosuunnitteluasetuksen mukaiset tehorajat. 
 

Taulukko 8. Kattiloiden hyötysuhdevaatimukset pisteissä 10, 70 ja 400 kW (%). 

  Nimellispiste 30 % kuorma 

D7, Tavanomainen kattila 

10 kW 86 83,0 

70 kW 87,7 85,5 

400 kW 89,2 87,8 

D7 Matalalämpötilakattila 

10 kW 89 89 

70 kW 90,3 90,3 

400 kW 91,4 91,4 

D7 Kaasukäyttöinen kondenssikattila 

10 kW 92 98,0 

70 kW 92,8 98,8 

400 kW 93,6 99,6 

Ecodesign 70-400 kW 
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  86 94 

Ecodesign 10-70 kW 

  86 86 

 
Voidaan todeta, että ekosuunnitteluvaatimukset ovat löysemmät kuin vuoden 1997 
kansallinen lainsäädäntö muissa tapauksissa kuin tavanomaisten kattiloiden ja 
matalalämpökattiloiden 30 % osakuormapisteissä 70-400 kW kattiloiden osalta ja 
löysemmät kuin vanhat vaatimukset lukuun ottamatta tavanomaisia kattiloita 30 % 
osakuormapisteessä 10-70 kW kattiloiden osalta. 
 
Koska pienet öljykattilat tyypillisesti mitoitetaan toimimaan parhaalla hyötysuhteella 
osakuormalla, voidaan olettaa lähes kaikkien kattiloiden täyttävän uudet määräykset 
osakuorman osalta, jos ne täyttävät vanhat määräykset nimellispisteen osalta. 

6 MUUTOKSET TEKNIIKASSA EU:N OHJEISTUKSEN MUKAAN 
 
Asetus ei tuo muutoksia eikä säästöjä verrattuna vanhoihin määräyksiin ja tällä hetkellä 
markkinoilla olevaan tekniikkaan.  

 

7 YHTEENVETO 
 

Työn tavoitteena oli arvioida EU:n ns. ekosuunnittteludirektiivin (Direktiivi energiaa 
käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavista vaatimuksista) 
energiavaikutuksia, eli arvioida Tilalämmittimien ja yhdistelmälämmittimille 
energiankäytön ns. normikehitystä verrattuna EU:n ekosuunnitteludirektiivin asettamien 
vaatimusten mukaiseen kehitykseen vuosina 2010–2020.  

 
Asuinrakennusten energiatehokkuuden voi olettaa paranevan tarkastelujakson aikana, 
kun vanhoja lämmitysjärjestelmiä korvataan tehokkaammilla ja uusien talojen 
energiamääräykset ovat tiukemmat, kuin mitä ne ovat olleet esimerkiksi 1960- ja 1970-
luvuilla. Kuitenkaan tällä ei ole tekemistä ekosuunnitteludirektiivin kanssa, koska sen 
minimimääräykset ovat löysemmät kuin aiemmat kansalliset määräykset ja markkinoilla 
oleva tekniikka täyttää ne ilman muutoksia.  
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