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1 JOHDANTO 

 

Työn tavoitteena on tehdä arvio energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle 

suunnittelulle asetettavista vaatimuksista sähkömoottoreiden osalta Suomessa. 

Sähkömoottorit ovat suurin sähköä kuluttava laite teollisuuden tuotantoprosesseissa. On 

arvioitu, että 70 % teollisuuden sähköstä kulutetaan järjestelmissä, jotka toimivat 

sähkömoottoreilla. Sähkömoottorijärjestelmien energiatehokkuuden 

kustannustehokkaan parantamispotentiaalin on laskettu olevan 20 – 30 %. Yksi 

merkittävä tekijä tehostamispotentiaalin realisoitumisessa ovat energiatehokkaat 

moottorit. Koska moottoreiden hyötysuhteella on suuri vaikutus tällaisten järjestelmien 

energiatehokkuuteen, sähkömoottorit ovat yksi tärkeä tuoteryhmä, jolle on tärkeää olla 

olemassa ekosuunnitteluvaatimukset.  

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. EU:n direktiivin taustatyöryhmä on 

selvittänyt moottoreiden ekosuunnitteludirektiivin taustoja ja tekniikan ja kulutuksen 

lähtötasoa EU-tasolla. 

1.1 Tietolähteet ja rajaukset 
 

Tietolähteinä käytettiin lähinnä seuraavia laitteiden energiatehokkuuksia seuraavia ja 

raportoivia tahoja 

- Motiva 

- EU, Ekosuunnitteludirektiivi 

- EU komission asetus 640/2009 

- OECD / IEA 2011 Walking the Torque: Proposed Work Plan for Energy-Efficiency 

Policy Opportunities for Electric Motor-Driven Systems   

- Waide P et. al 2011. Energy efficiency Policy Opportunities for Electric Motor-

Driven Systems, IEA Paris. 

- Anibal  T. de Almeida et al, ISR University of Coimbra EuP Lot 11 Motors, final 

18.2.2008. 

- Gaia Consulting Oy: Energiatehokkuustoimet kasvihuonekaasujen vähentämisessä, 

v 2008 

- Energiateollisuus ry. Sähkötilastot 

 

Tässä selvityksessä on keskitytty arvioimaan IEC:n standardin 60034-30 ja 

Ekosuunnitteludirektiivin sähkömoottoreita koskevan asetuksen piirissä olevia 

pienjännitesähkömoottoreita kokoluokassa 0.75 – 375 kW.  
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1.2 Moottoreiden hyötysuhdeluokat 

Kansainvälinen sähköalan standardointiorganisaation IEC on harmonisoinut kansalliset 

ja alueelliset moottoreiden hyötysuhdeluokat. Vuonna 2008 julkaistu standardi IEC 

60034-30 harmonisoi eri maissa ja alueilla käytettävät luokat. Tätä 

hyötysuhdeluokitusta on käytetty myös Ekosuunnitteludirektiivin sähkömoottoreita 

koskevassa asetuksessa no. 640/2009. 

 

2 SÄHKÖMOOTTOREIDEN EKOLOGISEN SUUNNITTELUN VAATIMUKSIA 
KOSKEVAN ASETUKSEN N:O 640/2009 TARKOITTAMAT 
SÄHKÖMOOTTORIT 
 

2.1 Aiempi luokittelu moottorivalmistajien ja EU:n komission vapaaehtoinen 
hyötysuhdeluokittelu 
 

Aiemmin ennen direktiivin voimaantuloa EU:n komissiolla ja moottorivalmistajilla 

(European Committee of Manufacturers of Electrical Machines and Power Systems, 

CEMEP) oli vapaaehtoinen sopimus kolmivaiheisten pienjännitemoottoreiden 

hyötysuhdeluokituksesta kokoluokissa 1,1 – 90 kW. Luokat olivat 

- Eff3  

- Eff2  

- Eff1, 

jossa korkeimman hyötysuhteen (high)  sähkömoottoreita edustivat Eff1 –luokan 

moottorit, normaalitason hyötysuhteen sähkömoottoreita luokan Eff2 moottorit ja 

alimman hyötysuhteen sähkömoottoreita luokan Eff3 -moottorit. 

Luokitusta on sovellettu yksinopeuksisiin 50 Hz:n kolmivaiheisiin 

oikosulkumoottoreihin, joiden: 

- napaluku 2 tai 4, 

- nimellisjännite UN 400 V, 

- nimellisteho 1,1 – 90 kW, 

- suunniteltu jatkuvaan käyttöön, jossa jatkuvalla käytöllä tarkoitetaan 

sähkömoottorin kykyä toimia nimelliskuormalla keskeytyksessä, jos lämpötilan 

nousu ei ylitä suurinta sallittua (S1), 

- rakenne on suljettu ja jotka ovat puhallinjäähdytteisiä. 

2.2 IEC standardin ja Ekosuunnitteludirektiivin mukainen hyötysuhdeluokittelu 

Kansainvälinen sähköalan standardointiorganisaation IEC on harmonisoinut kansalliset 

ja alueelliset moottoreiden hyötysuhdeluokat. Vuonna 2008 julkaistu standardi IEC 

60034-30 harmonisoi eri maissa ja alueilla käytettävät luokat. Tätä standardia 

hyötysuhdeluokista on käytetty myös Ekosuunnitteludirektiivin sähkömoottoreita 

koskevassa asetuksessa no. 640/2009. 

Asetuksen soveltamisalue koskettaa tietyn kokoluokan sähkömoottoreita tietyin 

rajoituksin. Asetuksessa sähkömoottorilla tarkoitetaan laitetta, jolla on seuraavat 

ominaisuudet: 

 

- yksinopeuksinen 50 Hz:n tai 50/60 Hz:n kolmivaiheinen oikosulkumoottori 
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a. napaluku 2 – 6 

b. nimellisjännite UN enintään 1000 V 

c. nimellisteho PN enintään 375 kW 

d. suunniteltu jatkuvaan käyttöön; 

- oikosulkumoottorilla tarkoitetaan moottoria, jossa ei ole harjoja, 

kommutaattoreita, liukurenkaita tai sähköisiä kytkentöjä roottoriin. 

- jatkuvalla käytöllä tarkoitetaan sähkömoottorin kykyä toimia nimelliskuormalla 

keskeytyksessä, jos lämpötilan nousu ei ylitä suurinta sallittua 

- taajuusmuuttajalla tarkoitetaan sähköistä tehonmuunninta, joka jatkuvasti 

muuntaa sähkömoottoriin syötettävää sähkötehoa, jotta moottorin mekaanista 

lähtötehoa voidaan ohjata kuorman momentti- tai nopeusominaisuuksien 

mukaan, muokkaamalla 50 Hz:n kolmivaiheisen syöttöjännitteen moottorille 

syötettäväksi vaihtuvaksi syöttötaajuudeksi ja -jännitteeksi.  

 

Tätä asetusta ei sovelleta seuraaviin: 

- moottorit, jotka on suunniteltu toimimaan kokonaan nesteeseen upotettuna; 

- tuotteeseen integroidut moottorit; 

- moottorit, jotka on suunniteltu toimimaan  

a. yli 1000 metrin korkeudessa merenpinnasta; 

b. yli 40 °C:n ympäristölämpötilassa; 

c. yli 400 °C:n suurimmassa käyttölämpötilassa; 

d. alle -15°C:n lämpötilassa kaikkien moottoreiden osalta tai alle 0 °C:n 

lämpötilassa ilmajäähdytteisten moottoreiden osalta; 

e. olosuhteissa, joissa jäähdytysnesteen lämpötila tuotteen sisääntulossa alle 

5 °C tai yli 25 °C; 

f. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 94/9/EY määritellyissä 

räjähdysvaarallisissa tiloissa 

- jarrumoottorit eli moottoria, joka on varustettu sähkömekaanisella 

jarruyksiköllä, joka vaikuttaa suoraan moottorin akseliin ilman kytkintä.  

 

Ekosuunnitteluvaatimuksia sovelletaan seuraavan aikataulun mukaisesti: 

1) 16.6.2011 lähtien on moottoreiden hyötysuhteen vastattava vähintään komission 

asetuksen n:o 640/2009 liitteen määrittelemää hyötysuhdetasoa IE2.  

 

2) 1.1.2015 lähtien moottoreiden, joiden nimellisteho on 7,5 – 375 kW, hyötysuhteen 

on vastattava vähintään komission asetuksen n:o 640/2009 liitteen määrittelemiä 

hyötysuhdetasoa IE3 tai hyötysuhdetasoa IE2 varustettuna taajuusmuuttajalla. 

 

3) 1.1.2017 lähtien moottoreiden, joiden nimellisteho on 7,5 – 375 kW, hyötysuhteen 

on vastattava vähintään komission asetuksen n:o 640/2009 liitteen määrittelemiä 

hyötysuhdetasoa IE3 tai hyötysuhdetasoa IE2 varustettuna taajuusmuuttajalla. 

 

Alla olevassa taulukossa on esitetty uusi harmonisoitu luokittelu ja sitä vastaavat paikalliset 

tai alueelliset hyötysuhdeluokat.  
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Taulukko 1. Sähkömoottoreiden hyötysuhdeluokat. 

Motor 

Efficiency Class 

International USA EU (old) EU (new) 

Premium IE3 NEMA 

premium 

- IE3 

High IE2 EPAct Eff1 IE2 

Standard IE1 - Eff2 IE1 

Below standard - - Eff3 - 

Lähde: Waide P et. al 2011. Energy efficiency Policy Opportunities for Electric Motor-

Driven Systems, IEA Paris. 

Direktiivin vaikutuspiirissä olevien 2, 4 ja 6-napaisten 50 Hz:n moottoreiden 

hyötysuhteet sekä aiemman kappaleessa 2.1 esiteltyjen moottoreiden hyötysuhteet on 

esitetty seuraavissa kuvissa.   

 



  Pöyry Finland Oy 
Viite:16X171259.10.Q100-006 

Päiväys: 5.12.2013 
  6 
 
 

 

 

 

 

Kuva 1. 2-, 4- ja 6-napaisten sähkömoottoreiden IE ja Eff -luokituksen mukaiset 
hyötysuhteet. 

Energiatehokkaiden IE3-luokan moottoreilla arvioidaan oleva n. 15 – 20 % pienemmät 

häviöt kuin IE2-luokan moottoreilla. Korkeampi hyötysuhde ja siten pienemmät häviöt 

Eff 1

Eff 2

IE3

IE2

IE1
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saavutetaan käyttämällä mm. parempia magneettisia materiaaleja, ohuempia 

magneettilevyjä, suurempia alumiini- ja kuparikäämityksien poikkipinta-aloja staattori- 

ja roottorikäämityksissä sekä moottorin dimensiota ja suunnittelua parantamalla. 

Kaksi ja nelinapaisten moottoreiden kuvaajissa on otettava huomioon se, että 

moottoreiden hyötysuhteiden laskenta on erilainen. Aiemmassa hyötysuhdeluokittelussa 

on käytetty IEC 60034-2 standardia (sekä sen täydennyksiä vuosilta 1995 ja 1996) 

höytysuhteiden ja häviöiden määrittelyssä ja uutta standardia IEC/EN 60034-2-1 

ekosuunnitteludirektiivin vaatimusten mukaisissa hyötysuhdeluokitteluissa. 

Moottoreiden hyötysuhteen määrittämiseen käytetään suoraan mittauksilla tai 

epäsuoraan laskemalla. Suorat mittaukset perustuvat ottotehon (syöttöjännitteen ja –

virran) ja antotehon (pyörimisnopeuden ja momentin) mittaamiseen. Epäsuorassa 

menetelmässä mitataan ottoteho ja antoteho lasketaan häviöiden perusteella. 

Moottoreiden häviöt voidaan jakaa viiteen eri osaan: 

- kuparihäviöt, 

- rautahäviöt, 

- roottorihäviöt, 

- tuuletus- ja hankaushäviöt, 

- lisähäviöt. 

Häviöiden laskennassa neljä ensimmäistä komponenttia voidaan määritellä ottotehon 

(syöttöjännitteen ja –virran), pyörimisnopeuden ja momentin avulla. Lisähäviöiden 

määrittelyyn nykyisin voimassa oleva IEC 60034-2-1 antaa eri vaihtoehtoja, joista 

moottorivalmistajat voivat valita sovellettavan menetelmän. Moottorivalmistajien on 

ilmoitettava tuotedokumentaatiossaan käytetty menetelmä. On huomattavaa, että eri 

valmistajien moottoreiden hyötysuhteiden vertailu on mahdollista vain siinä 

tapauksessa, että lisähäviöt on määritelty samalla menetelmällä. 

Alla olevassa taulukossa on vertailtu aiemman IEC standardin ja nykyisin käytettävän 

IEC standardin mukaisia menetelmiä hyötysuhteen määrittelyyn. 
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Taulukko 2. Sähkömoottoreiden hyötysuhteiden määrittely IEC-standardin mukaan. 

 IEC 60034-2: 1996 hyötysuhteen 

määrittely 

IEC 60034-2-1:2007 hyötysuhteen 

määrittely 

Menetelmä 

Suora menetelmä Suora menetelmä 

Epäsuora menetelmä: 

-lisähäviöt PLL: arvioidaan olevan 

0,5% ottotehosta nimellisellä 

kuormalla 

Epäsuora menetelmä: 

-lisähäviöt PLL: määritetään 

mittauksista  

-lisähäviöt PLL: arvioidaan olevan 

2,5 - 0,5% ottotehosta nimellisellä 

kuormalla 

-lisähäviöt PLL: Eh star epäsuora 

menetelmä lisähäviöiden 

määrittämiseen laskennallisesti. 

Muut  

Kuparihäviöt ja roottorihäviöt 

määritetään 95°C lämpötilassa 

Kuparihäviöt ja roottorihäviöt 

määritetään 25°C lämpötilassa 

lisättynä mitatulla lämpenemällä. 

Lähde: ABB Technical note IEC 60034-2-1 standard on efficiency measurement 

methods for low voltage AC motors. 

Ekosuunnitteludirektiivissä sovellettava IEC 60034-30 standardissa lisähäviöt tulee 

määritellä mittausten perusteella.  

3 LAITTEIDEN ENERGIANKULUTUS TARKASTELUJAKSON ALUSSA 
 

Sähkömoottoreita koskeva ekosuunnitteludirektiivi kohdistuu pienjännitemoottoreihin 

kokoluokassa 0,75 – 375 kW. OECD / IEA:n
1
 raportin mukaan ko. keskikokoiset 

moottorit edustavat n. 
2
/3 moottoreiden kuluttamasta energiasta. Isot moottorit (>375 

kW) kuluttavat n. ¼ ja pienet alle 0,75 kW moottorit loput.   

Kappalemääräisesti pienet alle 0,75 kW moottorit ovat yleisimpiä kattaen n. 90 % 

kaikista moottoreista. Tyypillisesti ne ovat yksivaihemoottoreita, jotka on integroitu 

osaksi laitetta tai järjestelmää. Keskikokoiset moottorit kattavat n. 10 % 

moottorikannasta. Tavallisesti nämä ovat standardi pienjännite (<1000 V) 

oikosulkumoottoreita, jotka valmistetaan suurina vakioituina sarjoina.  

Suuret moottorit ovat tavallisesti keskijännitemoottoreita, jotka valmistetaan yksittäisinä 

kappaleina tilauksesta. Näiden moottoreiden osuus koko moottorikannasta on alle 

prosentin mutta kuluttavat n. neljänneksen moottoreissa kuluvasta sähköenergiasta.   

                                                 
1
 OECD / IEA 2011 Walking the Torque: Proposed Work Plan for Energy-Efficiency Policy Opportunities for Electric 

Motor-Driven Systems   
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4 NORMAALIKEHITYS JA DIREKTIIVIN TOIMEENPANOLLA 
SAAVUTETTAVAT SÄÄSTÖT VUOTEEN 2020 MENNESSÄ  

4.1 Arvioidut säästöt EU:ssa 
 

Ekosuunnitteludirektiivin mukaan moottoreiden sähkönkulutuksen pienentäminen tulisi 

toteuttaa olemassa olevia avoimia teknologioita hyödyntäen, joiden avulla voidaan 

alentaa moottoreiden hankintakustannuksia ja käytön aikaisia kustannuksia. 

Ekosuunnitteludirektiivin taustaselvityksen mukaan energiatehokkuutta parantamalla 

voidaan saavuttaa 20-30% energiansäästö teollisuuden moottorijärjestelmissä. 

Merkittävimmät tehostamistavat ovat energiatehokkaat moottorit ja taajuusmuuttajien 

käyttö kohteissa, joissa on momentin tai nopeuden vaihteluita. 

EU:n komission antamassa asetuksessa no. 640/2009 on arvioitu, että 

sähkömoottoreiden vuotuinen sähkönkulutus vuonna 2005 oli 1 067 terawattituntia, joka 

vastaa 427 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä. Jos toimenpiteitä ei toteuteta, tämän 

kulutuksen ennustetaan kasvavan 1 252 terawattituntiin vuonna 2020. 

Asetuksen mukaan vuotuista sähkönkulutusta on mahdollista vähentää 135 

terawattituntia vuodessa vuoteen 2020 mennessä, mikäli otetaan käyttöön 

ekosuunnitteluvaatimuksia. Sähkömoottoreiden elinkaaren aikaisen energiankulutuksen 

on laskettu vähenevän noin 1 530 terawattituntia edellä mainitun asetuksen 

täytäntöönpanon seurauksena. 

 

Direktiivin taustaselvityksissä on tehty neljä eri skenaariota moottorikannan 

kehityksestä vuodesta 1998 vuoteen 2020. Skenaarioissa on keskitytty AC (vaihtovirta) 

moottoreihin, koska niiden osuus myydyistä moottoreista on yli 95% ja edelleen 

kolmivaiheisiin oikosulkumoottoreihin, koska niiden osuus myydyistä 

vaihtovirtamoottoreista on noin 87%. Skenaariot on tehty moottoreille, joiden teho on 

alle 200 kW. 

1. Business-as usual (BAU): moottorikanta EU-alueella vuonna 1998 ja moottoreiden 

myynti vuosina 1998 – 2020 seuraa sähkönkulutusennustetta teollisuudessa ja 

palvelusektorilla. Vuosina 1998-2005 moottoreiden hyötysuhteen kehitys noudattaa 

Euroopan sähkömoottori- ja tehoelektroniikkavalmistajien ja EU:n moottoreiden 

hyötysuhdeluokitusta (Eff1-Eff3). 

2. Skenaario I: Sama kuin BAU vuoden 2010 loppuun ja siitä lähtien moottorit 

(kokoluokassa 0,75 – 200 kW) täyttävät tai ylittävät hyötysuhdeluokan IE 2 

vaatimukset. 15 % myydyistä moottoreista on alle IE2 luokan sisältäen 

erikoismoottorit. IE3 luokan moottoreiden osuus myydyistä moottoreista on pidetty 

vakio 2 %:na. 

3. Skenaario II: Sama kuin BAU vuoden 2010 ja skenaario 1 vuoden 2014 loppuun 

asti, jonka jälkeen yli 7,5 kW:n moottoreiden tulee täyttää hyötysuhdeluokan IE3 

vaatimukset. 

15 % myydyistä moottoreista on alle IE3 luokan sisältäen erikoismoottorit. 

4. Skenaario III: Sama kuin BAU vuoden 2010 ja skenaario 1 vuoden 2014 loppuun 

asti, jonka jälkeen moottoreiden tulee täyttää hyötysuhdeluokan IE3 vaatimukset. 15 

% myydyistä moottoreista on alle IE3 luokan sisältäen erikoismoottorit. 
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Kuva 2. Moottorikannan kehitys teollisuudessa ja kolmannella sektorilla, BAU skenaario. 

 

 
 

Kuva 3. Moottorikannan kehitys teollisuudessa ja kolmannella sektorilla, Skenaario 1. 

 
 

Kuva 4. Moottorikannan kehitys teollisuudessa ja kolmannella sektorilla, Skenaario 2. 
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Kuva 5. Moottorikannan kehitys teollisuudessa ja kolmannella sektorilla, Skenaario 3. 

 

 
 

Kuva 6. Sähkönkulutuksen kehittyminen teollisuudessa ja kolmannella sektorilla eri 
skenaarioissa. 

Skenaarioiden perusteella on laskettu, että EU:n alueella määriteltyjen 

minimihyötysuhdevaatimuksilla saavutetaan skenaariossa I 12 TWh säästö, 

skenaariossa II 15 TWh säästö ja skenaariossa III 18 TWh säästö vuonna 2020 

myytyjen uusien energiatehokkaampien moottoreiden ansiosta. Skenaariossa I 

kumulatiiviset säästöt ovat 72 TWh, skenaariossa II 82 TWh ja skenaariossa III 92 TWh 

vuosina 2011 – 2020. Edellä mainitut säästölaskelmat eivät ota huomioon 

moottorikannan vaihtumisesta syntyviä säästöjä, koska moottoreiden pitkän eliniän 

aikaansaamat säästöt näkyvät skenaarioissa vasta vuoden 2020 jälkeen. Alla olevassa 

taulukossa on esitetty vuotuiset säästöt eri skenaarioissa vuosina 2011 – 2020. 

 



  Pöyry Finland Oy 
Viite:16X171259.10.Q100-006 

Päiväys: 5.12.2013 
  12 
 
 

 

Taulukko 3. Eri skenaarioilla saavutettavat vuotuiset säästöt v. 2011 - 2020. 

 

Mikäli yllä olevat laskelmat ulottuisivat kattamaan myös moottorit aina 370 kW:iin asti, 

skenaariossa I saavutettaisiin 190 GWh lisäsäästö ja skenaarioissa II ja III 306 GWh 

lisäsäästö vuonna 2020. Isompien moottoreiden säästöpotentiaalia pienentää 

moottorikannan hitaampi kierto ja pienempi hyötysuhteen parantamispotentiaali. 

4.2 Arvioidut säästöt Suomessa 
 

Suomen osalta Ekosuunnitteludirektiivin vaikutuksia on arvioitu Motiva Oy:n 

tekemässä arviossa lähtien teollisuuden ja palvelusektorin sähkönkulutuksesta. 

Laskennassa on käytetty 1,5 %:n vuotuista sähkönkulutuksen kasvua koko 

laskentajakson ajan sekä seuraavat oletukset: 

- IE2 luokan moottoreilla saavutetaan 2 % säästö verrattuna perinteisiin 

moottoreihin 

- IE3 luokan moottoreilla saavutetaan 5 % säästö verrattuna perinteisiin 

moottoreihin 

- taajuusmuuttajilla saavutetaan keskimäärin 20 % säästö 

 

Taulukko 4. Motiva Oy:n arvio sähkönsäästöpotentiaalista. 

 2011 2015 2020 

Moottoreiden 

sähkönkulutus (TWh/a) 
36,4 38,6 41,6 

Poistettavien 

moottoreiden kulutus 

(TWh/a) 

1,8 1,9 2,1 

 

Saavutettavat säästöt 

Uudet IE2 moottorit 

- markkinaosuus 100% 80% 30% 

- saavutettava vuotuinen 

säästö (GWh) 
55 46 19 

Uudet IE3 moottorit 

- markkinaosuus 0% 20% 70% 

- saavutettava vuotuinen 

säästö (GWh) 
0 19 73 

Taajuusmuuttajat 

- direktiivin aikaansaama 

lisäys osuudessa 
 10 % 150 % 

- saavutettava vuotuinen 

säästö (GWh) 
 39 62 

Säästö yhteensä (GWh) 55 104 154 
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Kumulatiivinen säästö 

(GWh) 
55 325 1012 

 

Noudattamalla Suomen osalta samoja skenaarioanalyyseja kuin 

Ekoksuunnitteludirektiivin taustaselvityksessä saadaan sähkömoottoreiden osalle 1,9 – 

2,4 TWh kumulatiiviset säästöt vuosille 2012 - 2020. Laskelma on tehty seuraavilla 

lähtöoletuksilla. 

 

Sähkönkäyttö perustuen Energiateollisuus ry.:n tilastoon kulutuksesta v. 2012: 

- teollisuus   39,321 TWh  

- palvelut ja rakentaminen   18,942 TWh 

Sähkömoottoreiden osuus kokonaiskulutuksesta 

- teollisuus   65 %  

- palvelut ja rakentaminen  36 %   

Lähde: (Gaia Consulting Oy: Energiatehokkuustoimet kasvihuonekaasujen 

vähentämisessä, v 2008 

 

Sähkönkulutuksen kasvu 1,5 % / a  

Taulukko 5. Ekosuunnitteludirektiivin taustaselvityksen perusteella lasketusta 
moottoreiden sähkönsäästöpotentiaalista Suomessa. 

 

Sähkönkulutuksen kasvua voimakkaammin säästöpotentiaaliarvioon vaikuttaa nykyisen 

moottorikannan energiatehokkuus lähtötilanteessa ja moottorikannan vaihtuminen 

energiatehokkaampiin.  

  

Yksikkö 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Kumulatiivinen säästö 

/ TWh

Sähkönkulutus TWh 32,4 32,9 33,4 33,9 34,4 34,9 35,4 35,9 36,5

Skenaario 1 GWh 48,6 95,3 140,1 179,4 223,4 261,6 297,4 334,2 368,4 1,9

Skenaario 2 GWh 48,6 95,3 140,1 179,4 240,6 296,5 350,5 402,5 452,3 2,2

Skenaario 3 GWh 48,6 95,3 140,1 179,4 257,7 327,9 396,5 463,6 528,9 2,4
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5 YHTEENVETO 
 

 

Työn tavoitteena oli arvioida EU:n ns. Ekosuunnitteludirektiivin (Direktiivi energiaa 

käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavista vaatimuksista) 

energiavaikutuksia, eli arvioida pienjännite oikosulkumoottoreiden energiankäytön ns. 

normikehitystä verrattuna EU:n Ekosuunnitteludirektiivin asettamien vaatimusten 

mukaiseen kehitykseen vuosina 2010-2020. Ekosuunnitteludirektiivin on täydennetty 

sähkömoottoreita koskevalla asetuksella no. 640/2009. 

 

EU:n komission antamassa asetuksessa no. 640/2009 on arvioitu, että 

sähkömoottoreiden vuotuinen sähkönkulutus vuonna 2005 oli 1 067 terawattituntia, joka 

vastaa 427 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä. Jos toimenpiteitä ei toteuteta, tämän 

kulutuksen ennustetaan kasvavan 1 252 terawattituntiin vuonna 2020. 

Asetuksen mukaan vuotuista sähkönkulutusta on mahdollista vähentää 135 

terawattituntia vuodessa vuoteen 2020 mennessä, mikäli otetaan käyttöön 

ekosuunnitteluvaatimuksia. 

  

Direktiivin toimeenpanon tueksi tehdyssä taustaselvityksessä kolmen eri skenaarion 

perusteella on arvioitu, että EU:n alueella määriteltyjen minimihyötysuhdevaatimuksilla 

saavutetaan 12 – 18 TWh säästö vuonna 2020. Vastaavat kumulatiiviset säästöt eri 

skenaarioissa vaihtelevat 72 -  92   TWh vuosina 2011 – 2020. 

 

Suomen osalta Motiva Oy:n tekemän laskelman mukaan energiatehokkaammilla 

moottoreilla saavutetaan vuosina 2011 – 2020 637 GWh kumulatiiviset säästöt. 

Käytettäessä direktiivin taustaselvityksen laskentaoletuksia säästöpotentiaaliksi saadaan 

1,9 – 2,4 TWh. Eri skenaarioiden oletuksena on energiatehokkaiden moottoreiden 

kohtuullisen pieni osuus tämänhetkisestä moottorikannasta, mikä saattaa johtaa Suomen 

osalta suurehkoon säästöpotentiaaliarvioon. 
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