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luokat A+, A++ ja A+++. Vähiten sähköä 
kuluttava laite ei ole käytössä energiatalou-
dellisin, jos se ei myös muilta ominaisuuk-
siltaan vastaa talouden tarpeita. Käytännön 
sähkönkulutukseen vaikuttavat muun mu-
assa laitteen sijoitus, lämpötilanvalitsimen 
säätö, ympäristön lämpötila, käyttötiheys, 
käyttötavat ja hoito.

Energiansäästö kodinkoneiden 
valinnassa ja käytössä

Tarja Marjomaa ja Anneli Reisbacka, TTS 

Käyttötottumukset vaikuttavat kodinkoneiden lopulliseen sähkönkulutukseen. 
Lapset kannattaa ottaa kodin askareisiin mukaan jo pienestä pitäen ja opettaa 
heille toimintatapoja joilla voidaan vähentää sähkönkulutusta. Kuva: Minna 
Kuusela

MUUT

Kodinkoneen käyttötapa vaikuttaa sen lopulliseen 
sähkönkulutukseen, mutta myös laitteen teknisil-
lä ominaisuuksilla säästetään sähköä. Pakollinen 
energiamerkki on lähtökohta koneiden energiate-
hokkuusvertailuun. Tässä tiedotteessa kerrotaan 
eri kodinkoneiden teknisistä energiatehokkuusrat-
kaisuista ja esitellään uudistuneet energiamerkit. 
Valintatilanteessa myyjällä on tärkeä rooli ohjata 
asiakas valitsemaan mahdollisimman energiateho-
kas ja hänen tarpeisiinsa parhaiten soveltuva laite. 
Kuluttajan on tärkeää pohtia valintaa oman talou-
den tarpeiden kautta. Hyvät käyttöohjeet tukevat 
laitteen energiatehokasta käyttöä. Tämä tiedote on 
päivitetty versio vuonna 2010 julkaistusta saman-
nimisestä tiedotteesta (648).

Laitteiden energiamerkinnän tavoitteena 
on auttaa energiataloudellista valintaa an-
tamalla kuluttajalle vertailevaa tietoa laittei-
den ominaissähkönkulutuksesta suhteessa 
muihin samankokoisiin ja -tyyppisiin laittei-
siin. Kodinkoneiden tuotekehityksen myötä 
sähkönkulutukset ovat pienentyneet, joten 
myös energiamerkintäkriteerejä on tarkistet-
tu. Uudet energiamerkinnät on suunniteltu 
kielineutraaleiksi, eli asiasisältö ilmaistaan 
symbolein ja kirjainluokitukseen ovat tulleet 

Sähkölaitteet kuluttavat reilun kolmannek-
sen kodin sähkönkulutuksesta. Kodinkonei-
den osuus tästä on noin neljännes. Viihde- ja 
tietotekniikkalaitteiden sähkönkulutus on jo 
samalla tasolla kuin kylmäsäilytyslaitteiden 
kulutus. Kodin sähkölaitteisiin pitää saada 
lisää tekniikkaa ja automatiikkaa, joka toimii 
kaikissa olosuhteissa energiataloudellisesti ja 
joka ei ole riippuvainen käyttäjän toimenpi-
teistä.
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KYLMÄSÄILYTYSLAITTEET
Kylmäsäilytyslaitteet kuluttavat paljon sähköä, koska 
ne ovat koko ajan päällä. Niiden kulutus on noin 13 % 
kotitaloussähkön kulutuksesta.

Vinkkejä kylmäsäilytyslaitteiden energiataloudelli-
seen käyttöön:

  Jäähdytä ja peitä tai pakkaa elintarvikkeet ennen 
kylmäsäilytystä. Peittämättömistä ja lämpimistä 
tuotteista haihtuu kosteutta, joka lisää laitteen su-
latustarvetta ja sitä kautta sähkönkulutusta.

  Sulata pakasteet jääkaapissa, saat ilmaista jäähdy-
tysenergiaa.

  Pakkaa ja jäähdytä pakasteet hyvin ennen pakas-
tusta esim. jääkaapissa tai talvella parvekkeella tai 
verannalla. Näin vähennät huurteen kertymistä pa-
kastimeen. 

  Sulata pakastin säännöllisesti. Talviaikaan voit nos-
taa pakasteet pihalle tai parvekkeelle sulatuksen 
ajaksi.

  Seuraa kylmäsäilytyslaitteen lämpötiloja ja sähkön-
kulutusta. Kysy sähkönkulutusmittaria lainaksi säh-
köyhtiöltäsi.

  Kuljeta tavarat kesällä kotiin kylmälaukussa.
  Puhdista kylmäsäilytyslaitteen ulko- ja sisäpinnat ja 
tiivisteet. Imuroi laitteen takana oleva lauhdutinriti-
lä ja kompressori säännöllisesti.

  Pidä tavarat järjestyksessä. Oven aukioloaika lyhe-
nee, tavarat pysyvät kylminä ja sähkön hukkakulu-
tus vähenee.

Kylmäsäilytyslaitteiden energiatehokkuus

Paljonko ja millaista kylmätilaa tarvitaan on talouskohtaista. Jääkaappeja, pakastimia ja niiden 
yhdistelmiä on markkinoilla runsaasti. Myös kylmäkeskukselle tai viinikaapille voi olla käyttöä. 
Tyhjän tilan jäähdyttäminen on hukkakulutusta. Mieti laitteen sisätilaratkaisuja ja sitä, minkä 
kokoisen laitteen tarvitset:
• Kuinka paljon ruokia on kerrallaan kylmälaitteessa säilytyksessä? 
• Kuinka usein käyt kaupassa, kuinka paljon ja kuinka suuria pakkauksia ostat kerralla?
• Kuinka paljon valmistat ruokia, leivonnaisia yms. ja minkälaisten säilytysastioiden on laittee-

seen mahduttava?
• Kuinka paljon pakastat kerrallaan, miten pakkaat tuotteet ja kuinka paljon tarvitset pakas-

teille säilytystilaa?
• Kuinka omavarainen olet (sienestys, marjastus, kalastus, metsästys, hyötykasvipuutarha 

jne.)?
• Kaksi pientä laitetta voi palvella paremmin kuin yksi iso. Toisen laitteista voi panna pois 

päältä, kun säilytettävät mahtuvat yhteen laitteeseen.

Laitteen sähkönkulutus
Tutustu ostotilanteessa energiamerkinnän tietoihin, jotka ovat laitteeseen kiinnitetyssä tarrassa. 
Valitse laite, jonka sähkönkulutus on pieni. Ota huomioon, että:
• Energianmerkinnässä ilmoitettu kulutus on laitteen peruskulutus. Laitteen käyttö, kuten 

jääkaapin täyteen ahtaminen ja oven tiheä avaaminen lisäävät kulutusta 15–20 %.
• A+++ -luokan kylmälaitteet ovat vähintään 58 % energiatehokkaampia kuin A-luokan 

laitteet.
• Paksut eristeet pienentävät laitteen sähkönkulutusta ja pidentävät pakasteiden sulamisaikaa 

(eli lämmönnousuaikaa) häiriötilanteissa.
• Laitteen pakastuskyky (kg/vrk) kertoo sen, kuinka paljon voit laitteessa kerralla pakastaa.

Sijoitusvaatimukset
Suurin osa kylmälaitteista voidaan sijoittaa joko vapaasti tai kalusteeseen. Kylmälaitteita, jotka 
peitetään kalusteovella, kutsutaan kalustepeitteisiksi eli integroitaviksi. Kylmäsäilytyslaitteet 
tarvitsevat ympärilleen ilmankiertotilaa. Mittaa kotona käytössä oleva tila. Tarkista myyjän 
opastuksella laitteen ulkomitat ja vapaan ilmankiertotilan tarve asennusohjeista. Ota huomi-
oon, että:
• Puutteellinen ilmankierto voi kolminkertaistaa laitteen kulutuksen.
• Sijoittaminen esim. lämpöpatterin, lieden tai astiapesukoneen viereen lisää kylmäsäilytys-

laitteen sähkönkulutusta 10–20 %.
• Ympäristönlämpötilan noustessa esim. +25 °C:sta +32 °C:seen lisääntyy sähkönkulutus 

25–40 %.
• Kalusteisiin sijoitettu laite kuluttaa enemmän sähköä kuin vapaasti sijoitettu.
• Integroitava laite tarvitsee erikoiskomeron, jossa ilmankierto on otettu huomioon.
• Laite kuluttaa vähemmän viileässä, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa. Puolilämpimään 

tilaan sijoitetun kylmäsäilytyslaitteen sähkönkulutus voi puolittua. Toimivuuden takia laitetta 
ei saa käyttää kylmemmässä kuin +16 tai +10 asteen ympäristössä, laitemerkistä riippuen. 

Elektroninen lämpötilansäätötekniikka
Elektroninen säätötekniikka ja selkeä lämpötilan numeronäyttö laitteen ulkopuolella auttavat 
turvallisen ja energiataloudellisen säilytyslämpötilan valinnassa ja seurannassa. Ota huomioon, 
että:
• Jääkaapin sopiva keskilämpötila on +5 °C. Pakastimen säilytyslämpötila on -18 °C. Jokainen 

turha aste kylmempään lisää sähkönkulutusta noin 5 %.
• Jääkaapilla ja pakastimella on hyvä olla omat lämpötilanvalitsimensa, jotta osastojen lämpö-

tilat eivät ole toisistaan riippuvaisia ja ne saadaan säädettyä sopiviksi.
• Varoitusvalot ja -äänet lisäävät käyttöturvallisuutta ja helpottavat lämpötilojen seurantaa.
• Selkeät ohjaustaulumerkinnät ja -symbolit opastavat laitteen käytössä. Varmista käyttöoh-

jeesta, että olet ymmärtänyt ohjaustaulun informaation ja osaat säätää laitteen oikein.

Automaattinen pakastuskytkentä
Pakastustoiminnolla kompressori toimii taukoamatta ja jäähdyttää pakastinta maksimiteholla. 
Pakastusautomatiikalla säätö kytkeytyy pakastuksen jälkeen pois päältä ja laite jatkaa toimin-
taansa normaalisti. Ota huomioon, että:
• Pakastusautomatiikka helpottaa käyttäjää ja säästää sähköä, koska pakastuskytkentä ei jää 

vahingossa päälle.
• Käsisäätöinen pakastuskytkentä voi kaksinkertaistaa laitteen sähkönkulutuksen, jos se 

unohtuu päälle.

Automaattinen huurteensulatus
Jääkaapista huurre sulaa automaattisesti. Myös pakastimissa automaattisulatus on yleistynyt. 
Paksu huurrekerros lisää sähkönkulutusta. Ota huomioon, että:
• Automaattisulatuksen ansiosta huurretta ei kerry laitteeseen.
• Käsin sulatettavassa pakastimessa tiheät sulatuskerrat lisäävät sähkönkulutusta, koska 

laiteen jäähdyttäminen säilytyslämpötilaan kuluttaa enemmän sähköä kuin automaattinen 
sulatustekniikka.

Jääkaapin sisälämpötila kannattaa mitata nesteestä. 
Laita nestelämpömittari laitteen keskiosaan, anna 
nesteen lämpötilan vakiintua ja lue mittari. Sopiva läm-
pötila on +5 astetta. Jokainen aste kylmempään lisää 
sähkönkulutusta noin 5 prosenttia. Kuva: Arja Rytkönen
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Kylmäsäilytyslaitteen ympärille on varattava ilmankiertotilaa

Yläkomeron syvyys 500 mm Yläkomeron syvyys 600 mm Yläkomeron syvyys 600 mm Yläkomeron syvyys 600 mm

Laitteen ominaiskulutus 1,6 kWh/vrk

Ilmankiertojärjestelyt Ilmankierto vapaa Suljettu yläkomeron takaa Suljettu alhaalta Suljettu ylhäältä ja alhaalta

Sähkönkulutuksen lisäys, % 0 % 10 % 100 % 160 %

• vuorokaudessa kWh 0 kWh 0,2 kWh 1,6 kWh 2,5 kWh

• vuodessa kWh 0 kWh 73 kWh 584 kWh 913 kWh

RUOANVALMISTUSLAITTEET
Ruoanvalmistuslaitteista suuritehoisimmat ja käyte-
tyimmät ovat liesi, mikroaaltouuni sekä kahvin- ja 
vedenkeittimet. Niiden kokonaissähkönkulutus on 
merkittävä, joskin käyttäjällä on suuri vaikutus siihen, 
millaiseksi kulutus lopulta muodostuu. Käyttötavoista 
riippuen esimerkiksi ruoanvalmistus sähköliedellä voi 
kuluttaa 200–600 kWh vuodessa.

Kotitaloussähkön kulutuksesta lieden ja muiden ruo-
anvalmistuslaitteiden osuus on noin 6 %.

Vinkkejä ruoanvalmistuslaitteiden energiataloudelli-
seen käyttöön:

  Valitse valmistuslaite ja -astia ruoan määrän ja val-
mistustavan mukaan.

Veden kuumentaminen eri menetelmillä, 1 litra.

 Teho Kuumennusaika Sähkönkulutus

Vedenkeitin 2000 W 3,5 min 0,12 kWh (1,2 snt)

Induktiokeittoalue 1200 W 5 min 0,12 kWh (1,2 snt)

Valurautalevy 1500 W 7 min 0,2 kWh (2,0 snt)

Keraaminen vastuskeittoalue 1200 W 8 min 0,15 kWh (1,5 snt)

Mikroaaltouuni 850 W 10 min 0,23 kWh (2,3 snt)

Induktiokeittäminen perustuu sähkömagneettisiin kenttiin. Sähkövir-
ran aikaansaama magneettikenttä kuumentaa keittoalueella olevan 
astian pohjan edellyttäen, että pohja on magneettista metallia. Induk-
tiokeittoalue kuluttaa sähköä noin 40 % vähemmän kuin valurauta-
levy ja noin 20 % vähemmän kuin perinteinen keraaminen taso. Kuva: 
Sakari Alasuutari

Kylmälaitteen takana oleva lauhdutin ja kompressori kannattaa imu-
roida säännöllisesti. Pölyisen koneiston suorituskyky laskee ja laitteen 
sähkönkulutus voi lisääntyä. Kuva: Tarja Marjomaa
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  Sulata, kuumenna tai kypsennä pienet määrät mik-
roaaltouunissa. Peitä ruoka kannella, sillä se nopeut-
taa ruoanvalmistusta ja parantaa lämmönjakautu-
mista.

  Monilla pienlaitteilla valmistat annoksen energia-
tehokkaammin kuin liedellä. Vedenkeitin keittää 
veden pienellä sähkönkulutuksella.

  Induktiokeittotaso on energiatehokas ja turvallinen, 
mutta vaatii erityiset keittoastiat.

  Käytä laadukkaita, paksupohjaisia kattiloita ja kant-
ta. Pohjan halkaisija voi olla hieman suurempi kuin 
keittolevy tai -alue. Pidä keittotaso ja keittoastiat 
puhtaina.

  Keitä vähässä vedessä ja kuumenna vain se määrä, 
jonka tarvitset.

  Säädä keittolevyn/-alueen teho ajoissa pienemmäl-
le ja hyödynnä jälkilämpö.

  Uunin kuumentaminen kuluttaa sähköä enemmän 
kuin vastaavan ajan kuumana pitäminen. Leivo ja 
valmista ruokia kerralla enemmän. 

  Hyödynnä uunin esilämmitysaika. Monet ruoat ja 
leivonnaiset voit panna jo kylmään uuniin, jolloin 
sähköä säästyy 10–20 %.

  Hyödynnä uunin jälkilämpö. Se säästää sähköä noin 
10 %. Vielä puolen tunnin jälkeen virran katkaisusta 
uunin lämpötila on yli 100 °C. 

  Voit ajastaa esim. paistin kypsennyksen yöhön, 
jolloin vähennät sähkönkäyttöä kulutushuippujen 
aikana.

  Käytä ulkopinnalta himmeitä, tummia tai kupari-
eloksoituja vuokia kakkujen ja vuokaleipien paistos-
sa. Näin voit käyttää alhaisempia paistolämpötiloja 
ja kypsennysaika lyhenee ja sähköä säästyy.

  Älä pidä liesituuletinta turhaan päällä. Tuuletin ei 
kuluta paljon sähköä, mutta sen kautta poistuu 
lämpöä.

Uunien energiatehokkuus

Uunin kuumennustekniikka
Uuni voi olla kuumennustekniikaltaan ylä-alalämpöuuni tai yhdistelmävastusuuni, jossa 
on lisäksi myös kiertoilmauuni- ja mahdollisesti höyryuunitoiminnot. Markkinoilla on myös 
varsinaisia höyryuuneja, joissa voi olla lisäksi kiertoilmauunitoiminto. Mieti, mitä ominaisuuksia 
uuniltasi vaadit ja perehdy eri vaihtoehtoihin kodinkonemyymälässä. Tutustu ostotilanteessa 
uunin energiamerkinnän tietoihin, jotka ovat laitteeseen kiinnitetyssä tarrassa. Valitse laite, 
jonka sähkönkulutus on pieni. Ota huomioon, että:
• Kiertoilmatoiminnolla voi uunissa paistaa 2–3 pellillistä samanaikaisesti. Paistoaika lyhenee 

15–50 % riippuen peltien määrästä ja paistaminen tapahtuu noin 20 °C matalammassa 
lämpötilassa kuin ylä-alalämpötoiminnolla. Sähkön säästö on noin 30 %.

• Kiertoilmauunia ei tarvitse esilämmittää.
• Mikroaaltouuni on nopea ja energiataloudellinen vaihtoehto uunille varsinkin 1–2 henkilön 

ruoka-annosten kuumentamisessa ja kypsentämisessä. Esimerkiksi eineslaatikon lämmitys 
mikroaaltouunissa vie vain 10 % sähköä siitä määrästä, joka kuluu uunissa kuumennettaessa.

• Höyryuunissa voi valmistaa useita ruokalajeja samanaikaisesti, jolloin säästyy aikaa ja 
sähköä. 

• Pienlaitteet, kuten pienoisgrillit ja paahtimet ovat energiataloudellisia ja usein myös nope-
ampia vaihtoehtoja uunille.

Uunin erikoistoiminnot
Uunissa voi olla erikoistoimintoja, joilla teknisesti varmistetaan tehon tai ajan oikea-aikainen 
säätö. Näin uuni ei turhaan kuluta sähköä maksimiteholla:
• Aikaohjauksessa valitaan uunin lämpötila, toimintatapa, käynnistys-, päättymis- tai/

ja toiminta-aika. Toiminta käynnistyy säädetyn ajan kuluttua tai pysähtyy toiminta-ajan 
jälkeen.

• Lämpötilaohjauksessa valitaan uunin lämpötila ja toimintatapa sekä tuotteen loppulämpöti-
la. Uuni kytkeytyy pois päältä, kun kypsennettävän tuotteen sisälämpötila saavuttaa ennalta 
valitun lämpötilan.

• Paistoautomatiikassa on yhdistetty ohjelma- ja lämpötilaohjaus. Automatiikka toimii siten, 
että aluksi uuni kuumenee melko korkeaan lämpötilaan (noin +250 astetta). Tietyn ajan 
kuluttua lämpötila laskee matalammaksi. Automatiikan käyttöön liittyy yleensä kypsennet-
tävän tuotteen lämpötilaa mittaava paistolämpömittari. Virta katkeaa uunista, kun ruoka on 
kypsää.

• Ohjelmaohjauksessa uunitoiminnon, lämpötilan ja toiminta-ajan valinnan hoitaa laitteen 
automatiikka. Ohjelmaa valittaessa valitaan ruokalaji ja sen paino, minkä jälkeen uunin 
näytössä näkyy ohjelman kestoaika.

Keittotasojen energiatehokkuus

Keittolevyn tai -alueen kuumennustekniikka
Valurautalevyn lämpövastukset ovat levyn alla olevassa eristysmassassa. Keraamisessa keittota-
sossa eristysaineen ympäröimät lämpövastukset ovat kunkin keittoalueen kohdalla, tason alla. 
Keraamisessa tasossa voi olla myös induktiokeittoalueet, joiden alla olevan induktiotekniikan 
avulla saadaan syntymään sähkömagneettinen kenttä induktiokelan ja kattilan pohjan välille. 
Induktiossa ei lämmitetä keittoaluetta vaan kattilan pohjaa. Ota huomioon, että:
• Induktiokeittoalue kuluttaa sähköä noin 40 % vähemmän kuin valurautalevy ja noin 20 % 

vähemmän kuin vastuksilla lämpenevä keraaminen keittoalue.
• Mikroaaltouuni on 1–2 henkilön annoksia valmistettaessa noin 1/3 energiatehokkaampi kuin 

vastuksilla kuumeneva keittoalue tai -levy.
• Pienlaitteet, kuten veden- ja kahvinkeittimet ovat käytössä energiataloudellisia ja nopeampia 

kuin vastuksilla kuumeneva keittoalue tai -levy.

Keittotason erikoistoiminnot
Keittotasossa voi olla erikoistoimintoja, joilla varmistetaan tehon tai ajan oikea-aikainen säätö. 
Näin liesi ei turhaan kuluta energiaa maksimiteholla tai ole tarpeettoman pitkään päällä:
• Alkukiehautusautomatiikassa käyttäjä valitsee lopullisen tehon keittämisen tai paistamisen 

alussa. Keittoalue kuumenee tietyn ajan täydellä teholla, jonka jälkeen teho laskee valitulle 
asettelulle.

• Keitto- ja paistotunnistimet ylläpitävät valittua lämpötilaa.
• Toiminta-ajanvalitsimella tai liesikellolla voidaan säätää yhden tai useamman keittoalueen 

tai -levyn päälläoloaika. Hälytysajastin hälyttää säädetyn ajan kuluttua, muttei kytke liettä 
pois päältä. 

Höyryuunissa voi valmistaa koko ateriakokonai-
suuden samanaikaisesti, jolloin säätyy aikaa ja 
sähköä. Höyryssä kypsentäminen on terveellistä 
ruoanlaittoa, jossa ruoan ravintoarvo, rakenne, 
väri ja aromi säilyvät hyvin. Kuva: Tarja Marjomaa
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ASTIANPESUKONEET
Astianpesukoneiden tärkeimmät ympäristövaikutukset 
liittyvät sähkön ja veden kulutukseen. Vedenkulutus on 
uusissa laitteissa alhainen ja sähkönkulutus vaihtelee 
käytetyn pesuohjelman mukaan. Uudet pesukoneet 
kuluttavat vettä noin 10–12 litraa pesuohjelmaa koh-
den ja sähköä keskimäärin 1 kWh/pesukerta.

Kotitaloussähkön kulutuksesta astianpesun osuus on 
noin 2 %.

Vinkkejä astianpesukoneen energiataloudelliseen 
käyttöön:

  Konepesussa kuluu vähemmän vettä kuin saman 
määrän käsitiskissä, kun kone on täynnä.

  Vältä astioiden esihuuhtelua juoksevassa vedessä.

Astianpesukoneiden energiatehokkuus

Laitekoon valinta
Astianpesukoneiden täyttömäärät ilmoitetaan esitteissä standardiastiastoina, joka on kansain-
välinen, vertailua helpottava yksikkö. Lattiamalliseen 60 cm leveään koneeseen mahtuu 12–14 
hengen astiasto ja 45 cm leveään lattiakoneeseen 7-9 hengen astiasto. Pieneen pöytäkoneeseen 
mahtuu kerrallaan 4–6 astiastoa. Täysien koneellisten pesu on energiatehokasta. Mieti astian-
pesukoneen koriratkaisuja omien astioidesi sijoittamisen kannalta. Mieti myös, minkä kokoisen 
koneen tarvitset:
• Kuinka paljon tiskiä taloudessasi tulee?
• Minkälaisia astioita taloudessasi on ja kuinka usein astioita pestään?
Vinkki: Ota myymälään mukaan kotona käytettäviä astioita ja kokeile niiden mahtumista konee-
seen. Esimerkiksi isot ruokalautaset, kulhot ja muut ruoanvalmistusastiat sekä viinilasien kannat 
saattavat tuottaa sijoituksessa hankaluuksia.

Koneen sähkön- ja vedenkulutus
Tutustu ostotilanteessa energiamerkinnän tietoihin, jotka ovat koneeseen kiinnitetyssä tarrassa. 
Valitse kone, jonka sähkönkulutus on pieni. Ota huomioon, että:
• Energianmerkinnässä ilmoitettu kulutus on koneen perusohjelman sähkönkulutus. Katso eri 

pesuohjelmien kulutukset käyttöohjeesta.
• A+++ -luokan astianpesukoneet ovat vähintään 30 % tehokkaampia kuin A-luokan laitteet.
• Koneen vedenkulutus vaikuttaa sähkönkulutukseen. Suurin osa koneen käyttämästä sähköstä 

kuluu pesu- ja loppuhuuhteluveden lämmittämiseen.

Vesiliitäntä
Astianpesukone liitetään käyttöohjeiden mukaan joko kylmään tai lämpimään veteen. 
Lämpimään veteen liitetty kone käyttää lämmintä vettä kaikissa pesuvaiheissa ja kuumentaa 
pesuveden ja viimeisen huuhteluveden valitun lämpöiseksi. kylmään veteen liitetty kone kuu-
mentaa pesuveden, loppuhuuhteluveden ja joissakin tehopesuohjelmissa myös esipesuveden. 
Energiamerkinnän tiedot perustuvat kylmävesiliitäntään. Tarkista käyttöohjeesta, vaaditaanko 
kylmävesiliitäntää esimerkiksi kuivaustekniikan toimivuuden varmistamiseksi. Suomessa 
lämminvesiliitäntä on energiataloudellinen vaihtoehto:
• Astianpesukoneen liittäminen lämpimään veteen lyhentää pesuaikaa jopa 35 minuuttia ja 

pienentää koneen sähkönkulutusta 20–60 %. Pikaohjelmalla sähkönsäästö voi olla vielä 
suurempi.

• Tutkimusten mukaan 60 °C tulovesi jäähtyy koneeseen tullessaan 35–40 asteiseksi, koska 
viileät astiat ja kone varaavat osan lämmöstä.

• Mikäli kone on liitetty kylmään veteen, on hyvä tiedostaa, että talviaikaan tulovesi on alle 
10 asteista. Tämä pidentää koneen pesuaikaa ja lisää sähkönkulutusta. Energiamerkinnässä 
ilmoitettu sähkönkulutus perustuu +15 °C tuloveteen.

Astianpesukoneen erikoisohjelmat
Astianpesukoneen automaattiohjelma säätelee vedenkulutusta ja pesulämpötilaa astioiden 
määrän ja likaisuuden mukaan. Tämä vaikuttaa koneen sähkönkulutukseen ja ohjelman 
kestoon. Ohjelmien nimikkeistö vaihtelee konekohtaisesti. Energiatehokkuuden kannalta 
merkittävimpiä ohjelmia ovat:
• Vajaiden koneellisten pesuun tarkoitettu puolitäyttöohjelma, joka alentaa vedenkulutusta 

0,5 litrasta neljään litraan, eli noin 10 %. Sähkönkulutus pienenee puolitäytöllä keskimäärin 
16 %.

• Pika- tai kevytpesussa pesu- ja huuhteluveden lämpötila on matalampi ja/tai pesuohjelma on 
lyhyempi kuin perusohjelmassa. Joissakin ohjelmissa on alkuhuuhtelu jätetty pois. 

• Säästö-, Eko- ja Bio -ohjelmissa pesulämpötila on 50–55 °C. Huuhteluveden lämpötila on 
sama tai kuumempi. Ohjelmat kestävät 1-3 tuntia. 

• Pikaohjelma on pesuohjelmista lyhyin ja yleensä vähiten sähköä kuluttava.
• Koneen yöpesuohjelmalla vähennät sähkön käyttöä kulutushuippujen aikana.

Kuivausohjelma
Koneen kuivausvaihe voidaan usein ohittaa manuaalisesti, kun kuivausvaihe alkaa. Muutamassa 
koneessa on erikseen valittavissa joko tietty kuivausaste tai tehostettu kuivaus. Kuivausvaiheen 
sähkönkulutus on noin 0,1 kWh.

Erikokoisten uusimpien astianpesukoneiden keskimääräinen 
sähkön- ja vedenkulutus energiamerkin mukaisella pesuohjel-
malla.

Konetyyppi Sähkönkulutus
 kWh/pesu

Vedenkulutus 
litraa/pesu

Lattiamallit

•  60 cm lattiakone (12–14 astiastoa) 1,0–1,2 10–15

• 45 cm lattiakone (8 astiastoa) 0,8–1,1 9–13

Pienet koneet

• pöytäkone (4–6 astiastoa) 0,6–0,8 8–10

Astianpesukoneen jätesiivilät kannattaa puhdistaa 
säännöllisesti jotta pesutulos pysyy hyvänä ja auto-
maattiohjelmat toimivat mahdollisimman energiate-
hokkaasti. Huonosta pesutuloksesta saattaa seurata 
se, että astioita aletaan esihuuhdella ennen koneeseen 
laittamista tai lisätään huuhtelukertoja jotka molemmat 
huonontavat energiatehokkuutta. Kuva: Tarja Marjomaa

Tarkista ennen koneen käynnistämistä, että suihkuvar-
ret pyörivät esteettä. Halkaisijaltaan isot ruokalautaset 
saattavat estää suihkuvarsien pyörimisen. Ruokailuväli-
nekorin pohjaristikon läpi sujahtanut haarukanvarsi voi 
puolestaan haitata alasuihkuvarren pyörimistä. Kuva: 
Tarja Marjomaa
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  Noudata pesuaineen annosteluohjeita. Ylian-
nostus lisää huuhtelutarvetta.

  Valitse pesuohjelma astioiden likaisuuden 
mukaan. Kahvitiskille riittää lyhyt pesuoh-
jelma, kun taas pari päivää pesua odottanut 
ruokatiski vaatii tehokkaamman, esipesullisen 
ohjelman. Täytä kone järjestelmällisesti.

  Tarkista ohjelman sisältö käyttöohjeesta, sillä 
ohjelman nimi saattaa johtaa harhaan.

  Pesuveden lämpötilan laskeminen +65 as-
teesta 55 asteeseen vähentää isojen koneiden 
sähkönkulutusta 25–55 % ja pienten koneiden 
kulutusta 40–50 %.

  Käytä saostumien poistoon 30–50 g (2–3 rkl) 
sitruunahappojauhetta. Puhdista jätesiivilä 
säännöllisesti, jotta automaattiohjelmat toi-
mivat mahdollisimman energiatehokkaasti.

  Pieneen talouteen kannattaa hankkia pieni 
kone. Isot koneet kuluttavat selvästi enem-
män vettä ja sähköä kuin pienet koneet. 

PYYKINPESUKONEET JA 
KUIVAUSLAITTEET
Pyykinpesukoneiden tärkeimmät ympäris-
tövaikutukset liittyvät sähkön- ja vedenku-
lutukseen. Uudet pesukoneet kuluttavat 
vettä keskimäärin 50 litraa, josta 10–20 litraa 
lämmitetään pesuvaiheessa. Sähköä pesu-
koneet käyttävät 60 asteen pesuohjelmassa 
keskimäärin 1 kWh. Kuivausrummun säh-
könkulutus on, toimintatekniikasta riippuen, 
2–5 kWh puuvillapyykkiä maksimitäytöllä 
kuivattaessa.

Kotitaloussähkön kulutuksesta pyykinpe-
sun ja kuivauksen osuus on noin 4 %.

Vinkkejä pyykinpesukoneen energiatalou-
delliseen käyttöön:

  Pyykinpesun sähkönkulutukseen vaikut-
tavat pesulämpötila ja kerralla pestävä 
pyykkimäärä. Pese täysiä koneellisia.

  Valitse pesulämpötila ja -ohjelma tekstii-
lin hoito-ohjeen ja likaisuuden mukaan. 
Kirjopesuohjelman sähkönkulutus kak-
sinkertaistuu, kun lämpötilaa nostetaan 
40 asteesta 60 asteeseen tai 60 asteesta 
85 asteeseen. Käytä kevyesti likaantu-
neelle pyykille matalia pesulämpötiloja.

  Noudata pesuaineen annosteluohjeita. 
Yliannostus lisää huuhtelutarvetta.

  Puhdista koneen täyttöaukon tiivisteet 
jokaisen pesukerran jälkeen. Puhdista 
säännöllisesti pesu- ja huuhteluainelo-
kerot sekä nukkasihti tai poistopumpun 
siivekkeet. Pese silloin tällöin mahdol-
lisimman kuumalla pesuohjelmalla ja 
käytä saostumien poistoon 100 g (1,3 dl) 
sitruunahappojauhetta.

Pyykinpesukoneiden energiatehokkuus

Pyykinpesukonetyypin valinta
Pyykinpesukoneen sijoituspaikka asettaa vaatimuksia sen ulkomitoille ja täyttötavalle. Päältätäytettävä kone 
vie yleensä vähemmän tilaa kuin edestä täytettävä. Markkinoiden koneista suurin osa on täyttömäärältään 
5–7 kg, mutta tarjolla on myös 10 kg:n koneita. Täysien koneellisten pesu on energiatehokasta. Mieti, minkä 
kokoisen koneen tarvitset. Valitse täyttömäärältään pieni kone, jos peset usein ja pieniä eriä. Mieti:
• Kuinka paljon pyykkiä taloudessasi tulee?
• Kuinka usein peset pyykkiä?
• Miten kuivaat pyykin?
• TTS:n testien mukaan koneille ilmoitetut täyttömäärät ovat liian suuria. Pesutulos heikkenee, jos pyykki ei 

mahdu liikkumaan rummussa. Sähköä ja vettä kuluu tarpeettomasti, jos pyykki joudutaan huuhtomaan 
uudelleen.

• Vajaatäytöllä kokonaissähkönkulutus on pestyä pyykkierää kohden pienempi, mutta pyykkikiloa kohden 
suurempi kuin täydellä täyttömäärällä.

Pesukoneen sähkön- ja vedenkulutus
Tutustu ostotilanteessa energiamerkinnän tietoihin, jotka ovat koneeseen kiinnitetyssä tarrassa. Valitse kone, 
jonka sähkönkulutus on pieni. Ota huomioon, että:
• Energianmerkinnässä ilmoitettu kulutus perustuu ohjelmiin ”puuvilla 60 °C” ja ” ”puuvilla 40 °C”, täydellä ja 

puolella täytöllä. Tutustu eri pesuohjelmien kulutuksiin käyttöohjeesta.
• A+++ -luokan pesukoneet ovat vähintään 32 % tehokkaampia kuin A-luokan laitteet.
• Pesukoneet liitetään kylmään veteen. Talviaikaan tulovesi on alle 10 asteista, joka pidentää koneen pesu-

aikaa ja lisää sähkönkulutusta. Energiamerkinnässä ilmoitettu kulutus perustuu +15 °C tuloveteen.
• Koneen vedenkulutus vaikuttaa sähkönkulutukseen. Suurin osa koneen käyttämästä sähköstä kuluu 

pesuveden lämmittämiseen.
• Lisähuuhtelut lisäävät veden- ja sähkönkulutusta, mutta niiden käyttö on usein välttämätöntä hyvän 

huuhtelutuloksen saavuttamiseksi.

Pyykinpesukoneen erikoisohjelmat
Monessa koneessa käyttäjä voi säätää pesulämpötilaa ja linkouskierroksia. Mitä korkeampi lämpötila 
valitaan, sitä enemmän kuluu sähköä. Korkeilla kierrosnopeuksilla lingottuun pyykkiin jää vähän jäännöskos-
teutta, jolloin se kuivuu kuivausrummussa nopeasti ja energiatehokkaasti.
• Linkoustuloksella on suuri merkitys koneellisen pyykinkuivauksen sähkönkulutukseen. Linkouskierrosten 

noustessa 1000 kierroksesta 1600 kierrokseen minuutissa pyykinkuivaukseen kuluu 25 % vähemmän 
sähköä.

• Suurin osa pesukoneista linkoaa vähintään 1000 kierrosta minuutissa, jolloin puuvillan jäännöskosteus on 
linkouksen jälkeen 60–70 %.

• Pesuohjelmien nimikkeistö vaihtelee konekohtaisesti, joten niiden sisältö on tarkistettava käyttöohjeesta. 
Energiatehokkuuden kannalta merkittävimpiä ohjelmia ovat:

• Pikaohjelmien ja muiden lyhyiden ohjelmien sähkön- ja vedenkulutukset ovat yleensä hieman pienemmät 
kuin perusohjelmilla, mutta niiden täyttömäärät ovat usein vain puolet täydestä täyttömäärästä. Pikaoh-
jelman linkoustulos on usein perusohjelmaa huonompi, mikä lisää kuivauksen sähkönkulutusta.

• Energiansäästöohjelmat ovat yleensä pitkiä ja niillä korvataan korkean pesulämpötilan ohjelmia.
• Joissakin koneissa on vähän sähköä kuluttavia pesuohjelmia, joissa pesuvettä ei lämmitetä. Pesussa 

käytetään tällöin kylmäpesuun suunniteltua pesuainetta.

Täytä kone järjestelmälli-
sesti niin, että vesisuihkut 
osuvat kaikkiin astioihin. 
Käyttöoheista löytyy 
tavallisesti neuvoja oikeaan 
täyttämiseen. Ennen koneen 
käynnistämistä tarkista, että 
koneen suihkuvarret pää-
sevät pyörimään esteettä. 
Astioita ei tarvitse esihuuh-
toa ennen pesua. Täysien 
koneellisten peseminen on 
energia taloudellista. Kuva: 
Arja Rytkönen
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Vinkkejä kuivausrummun energiataloudelliseen käyt-
töön:

  Pyykin koneellinen kuivaus kuluttaa enemmän säh-
köä kuin pyykinpesu.

  Linkoa pyykki mahdollisimman kuivaksi ennen 
rumpukuivausta.

  Valitse kuivausohjelma sen mukaan, miten jälkikä-
sittelet pyykin. Kuivaa samantyyppiset materiaalit 
keskenään, jolloin kuivausrummun kosteudentun-
nistin valitsee sopivan kuivausajan.

  Kuivausrummun tuottama lämpö kohottaa nope-
asti huonelämpötilaa, jolloin kuivausaika pitenee ja 
sähkönkulutus nousee. Pidä kuivauksen ajan ovea 
tai ikkunaa auki, jotta huoneen lämpötila pysyy vii-
leänä ja laite saa riittävästi korvausilmaa.

  Puhdista kuivausrummun nukkasihdit ja kosteu-
dentiivistin/lämmönvaihdin säännöllisesti, sillä 
ilmankiertoa estävät tukokset pidentävät pyykin 
kuivausaikaa ja lisäävät laitteen sähkönkulutusta.

  Sisällä narukuivaus kuluttaa lämpöenergiaa ja nos-
taa huoneilman kosteutta, joten sekään ei ole il-
maista.

Linkousnopeuden merkitys pyykin jäännöskosteu-
teen ja koneelliseen pyykinkuivaukseen

Pesukoneen 
linkouskierrokset 

Jäännöskosteus Ilman avulla kosteuden kondensoiva 
kuivausrumpu, 5 kg puuvillapyykkiä

sähkönkulutus kuivausaika

1000 r/min 60 % 3,0 kWh n. 1 h 40 min

1200 r/min 55 % 2,8 kWh n. 1 h 35 min

1400 r/min 50 % 2,5 kWh n. 1 h 30 min

1600 r/min 45 % 2,3 kWh n. 1 h 20 min

Pyykin kuivauksen kuivausaika ja energiankulutus 
eri menetelmillä.

 kuivausaika energiankulutus

Narulla kuivassa huoneilmassa 8 h 1,4 kWh (lämpöener-
giaa)

Kuivausrummussa

• ilman avulla kosteuden kondensoiva  1 h 10 min 2,1 kWh (sähköä)

• lämpöpumpputekniikalla kondensoiva 1 h 20 min 1,0 kWh (sähköä)

Kuivauskaapissa 1 h 30 min 2,2 -2,8 kWh (sähköä)

Kuivausrumpujen enrgiatehokkuus

Kuivausrumputyypin valinta
Perinteinen ilman avulla kosteuden kondensoiva kuivausrumpu tiivistää kosteuden ”viileällä” 
huoneilmalla ja luovuttaa lämpöä ympäristöönsä. Pienessä tilassa ympäristö voi lämmetä niin 
paljon, ettei laite saa riittävästi korvausilmaa. Lämpöpumpputekniikalla toimiva kuivausrumpu 
tiivistää pyykin kosteuden kylmäaineen avulla ja käyttöympäristön lämpeneminen ei vaikuta sen 
toimintaan. Lämpöpumpputekniikalla toimiva kuivausrumpu kuluttaa puolet vähemmän sähköä 
kuin ilman avulla kosteuden kondensoiva laite. Täysien koneellisten kuivaus on energiatehokas-
ta. Mieti:
• Kuinka paljon kuivattavaa pyykkiä taloudessasi tulee?
• Kuinka usein kuivaat pyykkiä?

Kuivausrummun sähkönkulutus
Tutustu ostotilanteessa energiamerkinnän tietoihin, jotka ovat koneeseen kiinnitetyssä tarrassa. 
Valitse laite, jonka sähkönkulutus on pieni. Ota huomioon, että:
• Energianmerkinnän tiedot perustuvat puuvillapyykin 60 % jäännöskosteuteen, joka saavute-

taan noin 1000 kierroksella minuutissa. Sähkön kulutus voi olla jopa yhden kWh:n pienempi 
kuin energiamerkissä on ilmoitettu, jos pesukone linkoaa tehokkaammin.

• Katso eri kuivausohjelmien kulutukset käyttöohjeesta.
• Jätä silitystä tai mankelointia varten pyykki kaappikuivaa kosteammaksi. Lyhyempi kuivausai-

ka helpottaa jälkikäsittelyä ja vähentää sähkönkulutusta.
• Ilman avulla kosteuden kondensoivan kuivausrummun sähkönkulutus kasvaa huonosti 

ilmastoidussa, lämpimässä tilassa kuten kerrostalon pienessä kylpyhuoneessa.

Sijoitusvaatimukset
Kuivausrumpu luovuttaa lämpöä toimiessaan ja lämmittää ympäröivää huonetilaa.
• Kosteuden ilman avulla tiivistävä kuivausrumpu tarvitsee kondensointiprosessiin viileää 

korvausilmaa. Kuivausaika pitenee ja sähkönkulutus kasvaa, jos kuivausrummun luovuttamaa 
lämpöä ei saada poistettua tilasta ilmanvaihdon avulla.

• Kosteuden ilman avulla kondensoivan kuivausrummun sähkönkulutus voi kaksinkertaistua, 
kun huoneilma lämpenee yli +30 asteiseksi.

• Lämpöpumpputekniikalla toimiva kuivausrumpu tiivistää pyykin kosteuden kylmäaineen 
avulla. Käyttöympäristön lämpeneminen ei vaikuta laitteen toimintaan.

Kuivattavan pyykin jäännöskosteus
Pyykki kannattaa lingota pesukoneessa mahdollisimman kuivaksi ennen rumpukuivausta. Näin 
pyykit kuivuvat mahdollisimman nopeasti ja energiataloudellisesti (taulukko). Koneellisen 
kuivauksen kannalta pesukoneen linkouskierrosten vähimmäisvaatimus on 1000 r/min.

Kuivausrummun ohjelmat
Automaattiohjelmat jättävät pyykkiin halutun jäännöskosteuden kuten silitys-, mankeli- tai 
kaappikuiva. Näin vältetään turhaa sähkön hukkakulutusta. Aikaohjauksella toimivassa kuivaus-
rummussa sopivan jäännöskosteuden löytäminen riippuu käyttäjän taidoista.
• Silityskuivaksi kuivaaminen vie 30 % vähemmän sähköä kuin kaappikuivaksi kuivattu pyykki. 

Kuivausrummun hoito
Ilman on päästävä esteettä kiertämään kuivausrummussa, joten säännöllinen puhdistaminen on 
välttämätöntä. Nukkaisen koneen toiminta hidastuu ja sähkönkulutus kasvaa. Lämpöpumppu-
tekniikalla kondensoivassa kuivausrummussa voi olla automaattisesti puhdistuva lämmönvaih-
din.
• Puhdista rummun nukkasihti ja tyhjennä vedenkeruuastia jokaisen käyttökerran jälkeen, jos 

vesi ole johdettu suoraan viemäriin.
• Puhdista kosteudentiivistin/lämmönvaihdin säännöllisesti käyttöohjeen neuvojen mukaan.

Kuivausrummun nukkasihti puhdistetaan ja vedenkeruuastia tyhjennetään jokaisen 
käyttökerran jälkeen, ellei vesi mene letkua pitkin viemäriin. Kosteudentiivistin vaatii 
puhdistusta keskimäärin joka toinen kuukausi, rummun käyttötiheydestä riippuen. 
Nöyhtäinen nukkasihti ja kosteudentiivistin kuormittavat moottoria, hidastavat 
laitteen toimintaa ja lisäävät sähkönkulutusta. Kuva: Tarja Marjomaa
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KODINKONEIDEN 
ENERGIAMERKIT
EU-maissa yhtenäinen energiamerkintä an-
taa luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa 
kotitalouslaitteiden energiankulutuksesta. 
Tiedot perustuvat valmistajien ilmoittamiin, 
standardinmukaisesti mitattuihin tuloksiin. 
Suomessa energiamerkintöjä valvoo Tukes 
(Turvallisuus- ja kemikaliovirasto). Energia-
merkintä antaa luotettavaa ja vertailukel-
poista tietoa laitteiden energiankulutuksesta 
ja ohjaa kuluttajia hankkimaan entistä ener-
giatehokkaampia laitteita.

Televisioiden energiamerkki otettiin käyt-
töön 30.11.2011. Samaan aikaan tulivat 
voimaan uusitut kylmäsäilytyslaitteiden 
energiamerkintävaatimukset. Pyykinpesu-
koneiden ja astianpesukoneiden uusitut 
vaatimukset astuivat voimaan 20.12.2011. 
Uudistuksen myötä siirryttiin yleiseuroop-
palaiseen merkintään, jossa energiamerkin 
ulkoasu on kielineutraali ja asiat esitetään 
symbolein.

Energiamerkki kiinnitetään laitteeseen 
myymälässä ja se kertoo laitteen energia-
tehokkuudesta asteikolla A-G. Mitä lä-
hemmäksi A:ta laite sijoittuu sen energia-
tehokkaampi se on. Joissakin laiteryhmissä 
käytetään myös luokkia A+, A++ ja A+++. 
Energiatehokkuusluokka kertoo laitteen 
ominaissähkönkulutuksen hallituissa koe-
olosuhteissa, mutta lopulliseen kulutukseen 
vaikuttavat myös laitteen sijoituspaikka, 
käyttötavat ja hoito.

Jälleenmyyjien velvollisuudet liittyen ener-
giamerkintään:

  Tavarantoimittajan toimittama energia-
merkki tulee olla selvästi näkyvissä kai-
kissa myyntipisteessä esillä olevissa lait-
teissa laitteen ulkopinnalla etuosassa tai 
päällä (televisioissa etupinnassa).

  Markkinoitaessa ostettaviksi, vuokratta-
viksi tai osamaksukauppaan tarjottuja 
laitteita, tulee loppukäyttäjälle antaa 
tavarantoimittajan toimittamat tiedot. 

  Laitteiden mainonnassa tulee ilmoittaa 
laitteen energiatehokkuusluokka, jos 
mainonnassa annetaan energiaan liitty-
viä tai hintatietoja.

  Teknisessä myynninedistämisaineistossa, 
jossa kuvataan laitemallin erityisiä tekni-
siä ominaisuuksia, tulee ilmoittaa kysei-
sen laitemallin energiatehokkuusluokka.

Kylmäsäilytyslaitteiden energia-
merkki
Kylmälaitteiden energiamerkinnän tiedot 
perustuvat harmonisoiduissa koeolosuh-
teissa mitattuihin tietoihin. Kylmälaite sijoi-
tetaan vapaaseen tilaan, +25 asteiseen tes-
tihuoneeseen. Jääkaapin keskilämpötilaksi 

säädetään +5 astetta ja pakastimen lämpi-
mimmän kohdan lämpötilaksi -18 astetta. 
Pakastin täytetään testipakkauksilla, mutta 
jääkaappi on tyhjä. Laitteen ovia ei auota 
testin aikana.

Kylmäsäilytyslaitteiden energiatehok-
kuusluokkien vertailuasteikko on erilainen 
riippuen laitteen energiatehokkuusluokasta: 
D–G -energialuokan laitteiden merkissä on 
mukana asteikko A+++ –G, kun taas A+++ 
–C -energialuokan laitteilla merkissä asteik-
ko on A+++ –D.

Kylmäsäilytyslaitteiden energiamerkissä 
on seuraavat tiedot:

  tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
  tavarantoimittajan mallitunniste
  energiatehokkuusluokka
  vuotuinen energiankulutus kilowattitun-
teina vuodessa 

  kaikkien tähdettömien osastojen (jotka 
toimivat yli – 6 °C lämpötiloissa) käyttö-
tilavuuksien summa

  kaikkien vähintään yhdellä tähdellä 
merkittyjen pakastinosastojen (jotka 
toimivat enintään – 6 °C lämpötilois-
sa) käyttötilavuuksien summa sekä sen 
osaston tähtiluokitus, jonka osuus täs-
tä summasta on suurin. Jos laitteessa ei 
ole ole pakastinosastoa, kohdassa on 
merkintä *-L* ja tähtiluokitus kohta on 
tyhjä.

  Viinikaapeissa tilavuus ilmaistaan 75 
senttilitran standardipullojen määränä 
(määrä joka valmistajan ohjeiden mu-
kaisesti laitteeseen voidaan sijoittaa).

  äänitaso dB(A) re 1 pW
  EU-ympäristömerkki, mikäli sellainen on 
laitemallille myönnetty, voidaan liittää 
energiamerkkiin

Ekosuunnitteluvaatimuksien mukaan 
vuonna 2012 kaikkien myytävien kom-
pressorikäyttöisten kylmäsäilytyslaitteiden 
energialuokan on oltava vähintään A+. 
Heinäkuusta 2013 alkaen pakastimien tulee 
palautua automaattisesti normaaliin säilytys-
lämpötilaan kolmen vuorokauden kuluttua 
pikapakastuskytkimen päälle kytkemisen 
jälkeen. Yksikompressoristen jääkaappi-pa-
kastimien mahdollisen talviasetuskytkimen 
tulee toimia automaattisesti sijoitusympäris-
tön lämpötilan mukaan.

Pyykinpesukoneiden energiamerkki
Pyykinpesukoneen energiamerkinnän tiedot 
pohjautuivat aiemmin täyden koneellisen 
pesemiseen +60 asteisella puuvillaohjelmalla. 
Uudistetussa testausmenetelmässä otetaan 
huomioon pesut 60 ja 40 asteen puuvillaoh-
jelmilla, täydellä ja puolitäytöllä. Pesuaineena 
käytetään standardipesujauhetta. Koneessa 
pestään vakioidun pyykin kanssa standar-
doituja likakankaita, joiden puhdistuminen 

Kylmäsäilytyslaitteiden energiamerkki D-G 
energialuokan laitteille

Kylmäsäilytyslaitteiden energiamerkki A+++ 
- C energialuokan laitteille
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tutkitaan valkoisuusmittarilla. Koneen vuo-
sikulutus perustuu 220 pesukertaan. Uudes-
sa energiamerkissä ei ilmoiteta pesutulosta 
erikseen, sillä koneelta edellytetään auto-
maattisesti A-luokan pesutulosta.

Pyykinpesukoneiden energiamerkissä on 
seuraavat tiedot (vaatimukset eivät koske 
kuivaavia pesukoneita):

  tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
  tavarantoimittajan mallitunniste
  energiatehokkuusluokka
  painotettu vuotuinen energiankulutus 
kilowattitunteina

  painotettu vuotuinen vedenkulutus lit-
roina vuodessa

  nimelliskapasiteetti kilogrammoina 
60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä 
koneella tai 40 °C:n vakiopuuvillaohjel-
malla täydellä koneella riippuen siitä, 
kumpi on pienempi

  linkoustehokkuusluokka
  äänitaso dB(A) re 1 pW, pesu- ja linkous-
vaiheessa 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmal-
la täydellä koneella

  EU-ympäristömerkki, mikäli sellainen on 
laitemallille myönnetty, voidaan liittää 
energiamerkkiin

Ekosuunnitteluvaatimusten mukaan 
1.6.2012 alkaen käyttöohjeissa on ilmoitet-
tava 40 ºC / 60 ºC vakiopuuvillaohjelmat, 
kerrottava että ne ovat energiatehokkaim-

Pyykinpesukoneiden energiamerkki

mat puuvillapyykin pesemiseen ja lisäksi 
on ilmoitettava, että todellinen vedenläm-
pötila saattaa poiketa ilmoitetusta. Lisäksi 
on ilmoitettava koneen tehonkulutus pois 
päältä -tilassa ja päälle jätettynä -tilassa sekä 
ohjeelliset tiedot ohjelmien kestoista, jään-
nöskosteudesta sekä energian- ja vedenku-
lutuksesta eri ohjelmilla. Myös suosituksia eri 
pesuainetyypeistä tulee ilmoittaa. 1.12.2012 
alkaen pyykinpesukoneiden energiankulu-
tuksen laskennassa on käytettävä vakiopuu-
villaohjelmia 40 ºC:n ja 60 ºC:n lämpötiloissa, 
ja nämä ohjelmat on voitava valita sen nimi-
sinä koneen ohjelmanvalitsimesta. 1.12.2013 
alkaen pesukoneiden on tarjottava 20 ºC 
pesuohjelma. Tämän tulee käydä ilmi ohjel-
manvalitsimesta.

Kuivausrumpujen energiamerkki
Kuivausrummun energiamerkinnän tiedot 
perustuvat puuvillapyykin kuivaamiseen 
harmonisoiduissa koeolosuhteissa jään-
nöskosteudesta 60 % jäännöskosteuteen 
0 %, (kaappikuivaksi). Koneen vuosikulutus 
perustuu vakio-olosuhteissa 160 kuivaus-
kertaan, jossa on otettu huomioon täys- ja 
puolitäytöllä kuivaaminen.

Kuivausrumpujen energiamerkissä on seu-
raavat tiedot:

  tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
  tavarantoimittajan mallitunniste

Viinikaappien energiamerkki

  energiatehokkuusluokka
  painotettu vuotuinen energiankulutus 
kilowattitunteina, (160 kuivauskertaa 
täydellä ja puolella täytöllä)

  kuivausrumputyyppi (kondensoiva / 
hormiliitäntä / kaasu)

  kuivauksen kestoaika min, täydellä täy-
töllä puuvillapyykkiä

  nimelliskapasiteetti kg, täydellä täytöllä, 
puuvillaohjelmalla

  äänitaso dB(A) re 1 pW
  EU-ympäristömerkki, mikäli sellainen on 
laitemallille myönnetty, voidaan liittää 
energiamerkkiin.

Astianpesukoneiden energiamerkki
Astianpesukoneen energiamerkinnän tie-
dot perustuvat mittaustuloksiin, jotka on 
saavutettu valmistajan valitsemalla pesuoh-
jelmalla ja +15 asteisella tulovedellä. Testissä 
käytetään standardiastiastoa ja -pesuainetta. 
Astiat liataan seitsemällä erilaisella lialla; puu-
ro, pinaatti, tee, margariini, kananmuna, jau-
heliha ja maito. Liatut astiat laitetaan ennen 
pesua kahdeksi tunniksi lämpökaappiin niin, 
että lika kiinnittyy astioihin tiukasti. Astian-
pesukone täytetään astioilla käyttöohjeen 
mukaisesti. Pesun jälkeen pesu- ja kuivaustu-
losta arvioidaan visuaalisesti standardimene-
telmän mukaan.

Kuivausrumpujen energiamerkki
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Astianpesukoneiden energiamerkissä on 
seuraavat tiedot:

  tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
  tavarantoimittajan mallitunniste
  energiatehokkuusluokka
  vuotuinen energiankulutus kilowattitun-
teina vuodessa

  vuotuinen vedenkulutus litroina vuo-
dessa 

  kuivaustehokkuusluokka
  nimelliskapasiteetti standardiastiastoina 
peruspesuohjelmalla

  äänitaso dB(A) re 1 pW
  EU-ympäristömerkki, mikäli sellainen on 
laitemallille myönnetty, voidaan liittää 
energiamerkkiin

Ekosuunnitteluvaatimusten mukaan 
1.6.2012 alkaen käyttöohjeissa on ilmoitet-
tava perusohjelmaksi nimetty pesuohjel-
ma, joka on tehokkain normaalilikaisten 
astioiden pesuun. Lisäksi on ilmoitettava 
koneen tehonkulutus pois päältä -tilassa 
ja päälle jätettynä -tilassa sekä tiedot oh-
jelmien kestoista ja energian- ja vedenku-
lutuksesta. 1.12.2012 alkaen astianpesuko-
neiden energiankulutuksen laskennassa on 
käytettävä edellä mainittua perusohjelmaa, 
joka on voitava valita sen nimisenä koneen 
ohjelmanvalitsimesta tai näytöstä. Se pitää 
olla oletusohjelmana automaattivalinnalla 
toimivissa koneissa. Leveydeltään yli 45 cm 
astianpesukoneiden energiatehokkuusluo-

kan on oltava 1.12.2011 alkaen vähintään A. 
Kuivaustehokkuus määritellään erikseen ka-
pasiteetiltaan kahdeksaa astiastoa suurem-
mille ja tätä pienemmille koneille. 1.12.2013 
leveydeltään yli 45 cm astianpesukoneiden 
energialuokka on oltava vähintään A+.

Uunin Energiamerkki
Uunin energiamerkintä on pakollinen koti-
talouskäyttöön tarkoitetuissa sähkökäyttöi-
sissä lattialiesissä ja kalusteuuneissa. Keitto-
tasoille ei ole toistaiseksi energiamerkintää. 
Uunin energiamerkinnän tiedot perustuvat 
ns. tiilikokeeseen, jossa huokoisen, +5 astei-
sessa vedessä vuorokauden liotetun stan-
darditiilen lämpötilaa nostatetaan 55 astet-
ta, eli +60 asteeseen. Tiilen lämpenemiseen 
kulunut aika ja sähkönkulutus mitataan ja 
mittaustuloksien sekä uunin koon perustella 
lasketaan uunin energiatehokkuusluokka.

Uunin energiamerkissä on seuraavat tie-
dot:

  energiankulutusluokka
  kuumennustapa (ylä-/alalämpö tai kier-
toilma)

  standardin mukainen energiankulutus 
(kWh)

  uunin käyttötilavuus ilmoitetaan litroina 
ja koon mukaan uunit on jaettu kolmeen 
luokkaan. Suomen markkinoilla olevat 
uunit ovat pääsääntöisesti keskikokoisia.

  äänitaso (vapaaehtoinen)

Televisioiden energiamerkki
Televisioiden energiamerkinnässä on huo-
mioitu laitekannan nopea tekninen kehitys. 
Merkinnän asteikko muuttuu vuosina 2014, 
2017 ja 2020 siten, että viimeisessä vaiheessa 
vähiten kuluttavat televisiot ovat energia-
tehokkuusluokkaa A+++, eikä markkinoilla 
ole D-luokkaa huonompia laitteita.

Televisioiden energiamerkissä on seuraa-
vat tiedot:

  tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
  tavarantoimittajan mallitunniste
  energiatehokkuusluokka
  tehonkulutus päälle kytkettynä -tilassa 
watteina

  vuotuinen energiankulutus päälle kyt-
kettynä tilassa kilowattitunteina 

  näkyvissä olevan kuvapinnan lävistäjä 
senttimetreinä ja tuumina

  katkaisija-tunnus, jos televisioissa on hel-
posti nähtävissä oleva virtakytkin, joka 
pois päältä asentoon laitettuna saattaa 
television tilaan, jossa tehonkulutus on 
enintään 0,01 wattia

  EU-ympäristömerkki, mikäli sellainen on 
laitemallille myönnetty, voidaan liittää 
energiamerkkiin

Astianpesukoneiden energiamerkki Televisioiden energiamerkkiUunien energiamerkki
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VIIHDE JA TIETOTEKNIIKKALAIT
TEET
Kotitalouden kokonaissähkönkulutuksesta 
viihde- ja tietotekniikkalaitteiden osuus on 
12 %. Yksittäisten viihde-elektroniikan laittei-
den sähkönkulutukset ovat pieniä verrattu-
na esimerkiksi keittiön kodinkoneisiin, mutta 
kokonaisuutena niiden sähkönkulutus voi ol-
la isompi kuin esimerkiksi astian- ja pyykinpe-
sukoneiden. Viihde-elektroniikan sähkönku-
lutuksesta noin puolet kertyy valmiustiloista, 
joskin uusien laitteiden valmiustilatehot ovat 
alhaisempia kuin vanhojen laitteiden. Suuri 
osa televisioiden ja tietokoneiden sähkönku-
lutuksesta on valmiustilan sähkönkulutusta. 
Kodin viihde-elektroniikan ja tietotekniikan 
sähkönkulutus on jo tasoltaan samaa luok-
kaa kuin kylmäsäilytyslaitteiden kulutus. Täs-
sä laiteryhmässä tekninen kehitys ja laitekan-
nan uusiutuminen on nopeaa. Tämän vuoksi 
säästöpotentiaali on jatkossa suuri.

Vinkkejä television ja lisälaitteiden energia-
taloudelliseen käyttöön:

  Varmista jo ostovaiheessa, että laitteen 
voi kytkeä pois verkkovirrasta hävittä-
mättä niiden asetuksia tai säätöjä. 

  Kytke laitteet kokonaan pois päältä, kun 
et käytä niitä. 

  Mikäli katsot 37-tuumaista LCD -televi-
siota 3 tuntia päivässä ja laite on lopun 
aikaa valmiustilassa, kuluttaa valmiustila 
vuodessa saman verran sähköä kuin kes-
kikokoinen A+ -luokan jääkaappi.

  Kiintolevyllä varustettu digiboksi vähen-
tää erillisten laitteiden määrää ja niiden 
vaatimaa sähkönkulutusta. Televisioon 
integroitu digisovitin pienentää sähkön-
kulutusta.

  Pelikonsolien tehot (50–160 W) voivat 
olla suurempia kuin tv:n. Ne voivat ku-
luttaa sähköä enemmän kuin televisio, 
mikäli niitä käytetään päivittäin.

  Liitä pistotulpalla varustetut laitteet 
virtakatkaisijalla varustettuun jatkojoh-
toon – saat virran pois kaikista laitteista 
kerralla.

Tietokone ja oheislaitteet
Kannettava tietokone kuluttaa 50–80 % vä-
hemmän sähköä kuin vastaava pöytäkone. 
Kannettavat tietokoneet toimivat pienellä 
sähköteholla ja niissä on virransäästöjärjes-
telmiä, jotta käyttöaika sähköverkosta irro-
tettuna olisi mahdollisimman pitkä. Koneen 
virransäästö toimii, kun se on päällä, muttei 
aktiivisessa käytössä. Litteän näytön käyttö 
vähentää pöytäkoneen energiankulutusta, 
mutta sen kulutus on silti suurempi kuin 
kannettavassa tietokoneessa. Usein tieto-
koneen sähkönkulutus kasvaa koneen suori-
tuskyvyn lisääntyessä.

Vinkkejä tietokoneen ja oheislaitteiden 
käyttöön

  Mieti, minkä kokoista kuvaruutua ja 
millaista erottelukykyä tarvitset. Näytön 
sähkönkulutus lisääntyy, kun kuvaruu-
dun koko ja kuvan erottelukyky kasva-
vat. 

  Varmista tietokonetta ja oheislaitteita 
hankkiessasi, että laitteessa on helpos-
ti käyttöön otettavat ja säädettävät 
virransäästöominaisuudet. Opettele 
käyttämään säästöautomatiikkaa. Auto-
maattiset sammutusjärjestelmät voivat 
pienentää työskentelyn aikaisen sähkön-
kulutuksen puoleen.

  Tietokone käyttää yhtä paljon sähköä 
kuin kaikki sen oheislaitteet, muun mu-
assa näytöt ja kirjoittimet. 

  Tulosta ja kopioi kaksipuolisesti. Selvitä 
valintatilanteessa, kuinka helposti lait-
teella voi tulostaa paperin molemmille 
puolille.

  Sammuta tietokone, kun et käytä sitä. 
Kotitietokoneet, televisio, radio ja muut 
viihdelaitteet kannattaa sulkea, jos ku-
kaan ei katsele, kuuntele tai käytä niitä. 
Myös valmiustilan jatkuva päällä pitämi-
nen kuluttaa energiaa. Valmiustilavirran 
osuus kokonaiskulutuksesta on noin 
5–10 %.

Kodinkoneen sähkönkulutukseen vaikut-
tavat sen ominaiskulutuksen lisäksi muun 
muassa laitteen käyttötapa, sijoituspaikka 
ja hoito. Pistotulpalla varustetun laitteen 
sähkönkulutuksen voi mitata kWh-mittarilla, 
joita lainaavat esimerkiksi sähköyhtiöt. Kuva: 
Tarja Marjomaa

Pistotulpalla varustetut viihde- ja tietotek-
niikkalaitteet kannattaa kytkeä virrankat-
kaisijalla varustettuun jatkojohtoon, jolloin 
niistä kaikista saa virran pois samalla kertaa. 
Kuva: Sakari Alasuutari

Kotitalouden kokonaissähkönkulutuksesta viihde- ja tietotekniikkalaitteiden osuus on 12 %. 
Yksittäisten viihde-elektroniikan laitteiden sähkönkulutukset ovat pieniä verrattuna esimerkiksi 
kodinkoneisiin, mutta kokonaisuutena ne voivat kuluttaa enemmän sähköä kuin esimerkiksi 
astian- ja pyykinpesukoneet. Televisioissa kuvaruutukoon suurentuminen ja lepovirtakulutus 
syövät LCD- ja LED-tekniikalla saavutettua sähkönsäästöä verrattuna kuvaputkitelevisioihin. 
Kuva: Irene Roos
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PERUSTEITA KODINKONEIDEN 
SÄHKÖNKULUTUKSEN 
ARVIOINTIIN
Sähkönkulutuksen voit laskea kerto-
malla laitteen tehon käyttöajalla silloin, 
kun laite käyttää vakiomäärän virtaa 
koko toiminnan ajan. Esimerkiksi pö-
lynimurin sähkönkulutus riippuu suo-
raan liitäntätehosta, kun imuroidaan 
maksimitehonsäädöllä. Laitteen täs-
mällisen sähkönkulutuksen saat selville 
kWh-mittarilla, jota voit kysyä lainaksi 
esimerkiksi sähköyhtiöltäsi.

Laskentaesimerkki:
Pölynimurin teho (W) muutetaan 

kilowateiksi (kW) jakamalla se tuhan-
nella.

Pölynimurin teho 1400 W/1000 = 
1,4 kW. Kahden tunnin imuroimisen 
sähkönkulutus on: 1,4 kW x 2 h = 
2,8 kWh.

Kertomalla kulutus (kWh) sähkön 
hinnalla (noin 10 snt/kWh) saadaan 
selville, mitä kulutus maksaa. Esimer-
kiksi kahden tunnin imurointi maksaa 
28 snt, (2,8 kWh x 10 snt). Mikäli talou-
dessa imuroidaan kaksi kertaa viikossa, 
tunnin ajan kerrallaan, kuluu vuodessa 
sähköä noin 145 kWh, joka maksaa 
noin 14,5 €. 

Esimerkkejä uusien laitteiden keskimääräisistä ominaissähkönkulutuksista 
ja käyttökustannuksista. Käytännössä kulutusta lisäävät mm. lämpötilanva-
litsimen säätö, käyttökerrat ja -tapa, sijoituspaikka, hoito sekä mahdollinen 
lepovirta.
1 kWh=13,36 snt kWh/ käyttö-

kerta tai aika
Käyttökerrat kWh/vuosi n. €/vuosi

Astianpesukone kWh/kerta

0,5–1,6 5 x viikossa 130–416 17–56

Kylmälaitteet kWh/vrk

• jääkaappi 0,3–0,9 käytössä koko ajan 110–329 15–44

• jääkaappi-pakastin 0,6–1,9 219–694 29–93

• pakastin 0,5–1,4 183–511 24–68

Sähköliesi kWh/h

• 2 henkilö/talous 0,5 7 x viikossa 182 24

• 4 henkilöä/talous 1 7 x viikossa 365 49

• uunin kuumentaminen 200 asteeseen 0,5 3 x viikossa 78 10

• uunin pitäminen 200 asteessa/tunti 0,7 3 x viikossa 109 15

Pyykinpesu- ja kuivaus kWh/kerta

• pyykinpesukone 0,6–1,7 5 x viikossa 156–442 21–59

• kuivausrumpu 1,9–5,5 494–1430 66–191

• kuivauskaappi 4 1040 139

Pölynimuri kWh/tunti

1,5 1 h viikossa 78 10

Höyrysilitysrauta kWh/h

1 1h viikossa 52 7

Muut pienkoneet: kWh/10 min

• kahvinkeitin 0,1

• vedenkeitin 0,2

• mikroaaltouuni 0,2

• leivänpaahdin 0,1

Televisio ja oheislaitteet kWh/h

• kuvaputki 0,1 5 h päivässä 183 24

• 32”–37” LCD 0,05–0,17 91–310 12–41

• 40”–42” LCD 0,07–0,20 128–365 17–49

• 42”–50 ” Plasma 0,17–0,48 310–876 41–117

• digiboksi - 49 7

• tallentava digiboksi - 100 13

• DVD-soitin - 19 3

Tietokone ja oheislaitteet kWh/h

• tietokone 0,14–0,50 8 h päivässä 409–1460 55–195

• kannettava tietokone 0,04 117 16

• laajakaistamodeemi 51 7

• monitoimilaite 32 4

• tulostin 19 3

Lattialämmitys

• 3 m2 540–1 980 72–265

• 6 m2 1 080–3 960 144–529

• 10 m2 1 800–6 600 240–882

Lähde: Helsingin Energia 2011

TTS:n puhelinneuvontapalvelun asi-
antuntijat neuvovat kodinkoneiden 
valintaan, energiatehokkaaseen käyt-
töön ja hoitoon liittyvissä asioissa. 
Puhelinneuvontapalvelu on avoinna 
tiistaisin ja torstaisin klo 9–12.00. 
Neuvonnan  numero on 0600 303023. 
Puhelun hinta on 1,99 €/min + pvm.


