
Minkä takia energiamerkintä muutetaan?

Energiamerkintä on auttanut ajamaan energiatehokkai-
den tuotteiden kehitystä jo yli kahdenkymmenen vuoden 
ajan. 

Tänä päivänä lähes jokainen tuote kuuluu luokkiin A++ 
ja A+++, eivätkä ne enää erottaudu toisistaan. 

Tutkimukset osoittavat kuluttajien olevan halukkaampia 
valitsemaan energiatehokkaamman vaihtoehdon, kun 
ero merkinnöissä on kirjain muutaman plus-merkin si-
jasta. Ero energialuokka A:n ja B:n välillä on siis kulutta-
jalle selkeämpi kuin ero A+++ ja A++:n välillä.

Uuden energiamerkinnän avulla kuluttaja voi vertailla 
tuotteita ja tehdä perusteltuja sekä energiatehokkaita 
valintoja tulevaisuudessakin.

Uusi energiamerkintä 
maaliskuusta 2021 alkaen

1-18. maaliskuuta 2021

14 työpäivän sisällä jälleen-
myyjien on vaihdettava 
tuotteidensa vanhat 
energiamerkit uusiin.

19. maaliskuuta 2021

Uusi energiamerkintä tulee olla 
esillä kaikissa tuotteissa sekä 
kaupoissa että verkkokaupois-
sa. 

Vanhaa energiamerkintää ei voi 
enää käyttää tuotteissa, joilla 
on uusi energiamerkintä.

Ensimmäinen päivä, kun 
jälleenmyyjät saavat pitää 
uusia energiamerkkejä esillä 
tuotteissaan kaupoissa ja 
verkkokaupoissa. Uutta ja 
vanhaa merkkiä ei saa olla 
näkyvillä samanaikaisesti.

Valmistajat ja maahantuojat 
lähettävät uudet energiamerkit 
tuotteidensa mukana jälleen-
myyjille. 1.3.2021 asti valmis-
tajien ja maahantuojien pitää 
lähettää myös tällä hetkellä 
olemassa oleva merkki uuden 
merkin lisäksi.

Uusia energiamerkkejä ei saa 
pitää näkyvillä ennen 1.3.2021.

Uudet tuoteselosteet löytyvät 
eurooppalaisesta EPREL-tuo-
tetietokannasta (European 
Registry for Energy Labelling). 

1. marraskuuta 2020 

Tuoteryhmät, jotka saavat uuden energiamerkinnän 2021:

Jääkaapit ja pakastimet *

Viinikaapit

Astianpesukoneet *

Pyykinpesukoneet * 

Kuivaavat pyykinpe-
sukoneet

Televisiot

Näytöt

Kaupan kylmäsäilytyslait-
teet myyntitoiminnolla

Lamput

 Lamppujen oma aikataulu!
1. toukokuuta 2021: Lamppujen uudet tuoteselosteet tulee 
löytyä EPREL-tuotetietokannasta.

1. syyskuuta 2021: Lamppujen uudet energiamerkit astu-
vat voimaan. Jälleenmyyjillä on 18 kuukautta aikaa kor-
vata markkinoilla olevien lamppujen vanhat merkit uusil-
la.

1. maaliskuuta 2021

* Kotitalouskäyttöön

Energiamerkinnät saavat uuden asteikon ja ilmeen.

Lue lisää osoitteesta www.energiamerkinta.fi

https://energiavirasto.fi/etusivu
https://energiavirasto.fi/etusivu
https://ekosuunnittelu.info/energiamerkinta/
http://energiamerkinta.fi
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QR-koodi näyttää enemmän tietoa

Energiamerkinnässä oleva QR-koodi auttaa kuluttajia 
saamaan lisätietoa tuotteesta. Koodin skannatessaan 
kuluttaja pääsee näkemään lisää tietoa tuotteesta  
EPREL-tuotetietokannasta.
 
Kaikkien valmistajien ja maahantuojien on syötettävä 
kaikkien EU-markkinoilla myytävien energiamerkittyjen 
tuotteiden tiedot EPREL-tuotetietokantaan.

Uusi asteikko: A-G

Energiamerkinnän uusi asteikko on A-G. Uudelleen-
skaalauksen jälkeen tämänhetkiset tehokkaimmat
 tuotteet ovat aluksi energialuokassa B tai C. A-luokan 
(vihreällä merkityt) tuotteet ovat energiatehokkaimpia ja 
G-luokan (punaisella merkityt) tuotteet vähiten 
energiatehokkaita.

Lisää ominaisuuksia

Energiamerkinnät kertovat jatkossa tuotteesta riippuen 
myös muita tärkeitä tietoja, kuten veden käyttö, 
pesuohjelman kesto sekä melutaso. 

Näin uusi energiamerkintä toimii

Kaksi energiamerkintää

Energiamerkintä ei muutu kaikille tuoteryhmille 
samanaikaisesti. Esimerkiksi kuivausrumpujen ja 
uunien osalta energiamerkintäasteikko tulee olema-
an vielä A+++ - D. Tämä tarkoittaa, että jatkossa on 
olemassa kaksi erilaista energiamerkintää 
yhtäaikaisesti.  Myös muut tuotteet siirtyvät uuden 
energiamerkinnän piiriin myöhemmin. 

Nykyinen energiamerkintä Uusi energiamerkintä
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Energiamerkintä astianpesukoneelle

https://energiavirasto.fi/etusivu
https://energiavirasto.fi/etusivu

