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ESIPUHE 

Tämä on päivitetty versio Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2012 julkaisemasta 
oppaasta. Oppaan päivittäminen tuli ajankohtaisesti lainsäädännössä tapahtuneiden 
muutosten vuoksi. Uusi EU-asetus koskien fluorattuja kasvihuonekaasuja (F-kaasuja) 
astui voimaan 1.1.2015. EU-asetus on sellaisenaan velvoittavaa ja sovellettavaa lain-
säädäntöä kaikissa jäsenmaissa. Myös ympäristönsuojelulaki (YSL) on uudistettu, 
uusi YSL astui voimaan 1.9.2014. Kylmälaitteiden huoltoa koskeva valtioneuvoston 
asetus tullaan uusimaan muutaman vuoden kuluessa, jolloin oppaan päivitys on 
jälleen ajankohtaista. Oppaan päivityksessä saatiin arvokasta apua Katja Ohtoselta 
(Espoon kaupungin ympäristökeskus), Markus Kauppiselta (Tukes), Eeva Nurmelta 
(Ympäristöministeriö), ja Petri Hannulalta (Suomen Kylmäyhdistys ry). Oppaan 
päivityksestä Suomen ympäristökeskuksessa vastasi Nufar Finel. 

Tässä oppaassa esitetään ohjeita viranomaisvalvontaan, jonka avulla ehkäistään 
otsonikerrosta tuhoavien kaasujen ja F-kaasujen päästöjä ilmakehään. Valvonta pe-
rustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta 
heikentävistä aineista (otsoniasetus) sekä asetuksen (EU) N:o 517/2014 tietyistä fluora-
tuista kasvihuonekaasuista ja asetuksen (EY) N:o 842/2006 kumoamisesta (F-kaasuasetus). 
Näiden asetusten valvonnasta ja niihin liittyvistä pätevyysvaatimuksista on Suo-
messa säädetty ympäristönsuojelulailla (527/2014) sekä valtioneuvoston asetuksella 
452/2009 otsonikerrosta heikentäviä aineita ja eräitä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien 
laitteiden huollosta, jäljempänä huoltoasetus. Asetuksen valvovia viranomaisia ovat 
ELY-keskukset ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset sekä terveydensuojelu-
viranomaiset, elintarvikevalvontaviranomaiset ja kulutustavaroiden ja kuluttaja-
palveluiden valvontaviranomaiset, jotka valvovat asetuksen noudattamista omilla 
toimialoillaan. Tämä opas sopii kaikille valvontaviranomaisille. Oppaan on laatinut 
Suomen ympäristökeskus. 

Alkuperäisen oppaan kirjoittivat SYKEssä Tapio Reinikainen, Juudit Ottelin ja 
Nufar Finel seuraavan asiantuntijaryhmän tuella: 

Eliisa Irpola, Ympäristöministeriö
Eeva Nurmi, Ympäristöministeriö
Magnus Nyström, Ympäristöministeriö
Seppo Sarkkinen, Ympäristöministeriö
Markus Kauppinen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 
Merja Rajamäki, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Heli Antson, Uudenmaan ELY-keskus 
Terhi Vanala, Keski-Suomen ELY-keskus
Nora Kankaanrinta, Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Katja Ohtonen, Espoon kaupungin ympäristökeskus
Tarja Hartikainen, Kuntaliitto
Vesa Valpasvuo, Kuntaliitto
Heli Lampela, Tullihallitus
Petri Hannula, Suomen Kylmäyhdistys ry
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Käytetyt lyhenteet

ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
SYKE Suomen ympäristökeskus
Tukes Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (entinen Turvatekniikan keskus)
ODS Otsonikerrosta tuhoavat aineet (Ozone Depleting Substances)
CFC   Kloori-fluori-hiilivety (Chlorine-Fluorine-Carbon, kaupallinen nimi 

freoni)
HCFC Osittain halogenoidut hiilivedyt
HFC Fluorihiilivedyt (kuuluvat F-kaasuihin)
SF6  Rikkiheksafluoridi (kuuluu F-kaasuihin)
F-kaasut Fluoratut kasvihuonekaasut
GWP  (Global Warming Potential) Suhdeluku, joka kuvaa aineen kykyä 

lämmittää ilmastoa verrattuna hiilidioksidiin, jonka GWP = 1 
ODP  (Ozone Depleting Potential) Suhdeluku, joka kuvaa aineen kykyä 

heikentää otsonikerrosta verrattuna CFC-11:een, jonka ODP = 1 
F-kaasuasetus  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 517/2014 tietyistä 

fluoratuista kasvihuonekaasuista ja asetuksen (EY) N:o 842/2006 kumoa-
misesta

otsoniasetus  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2009 otsoniker-
rosta heikentävistä aineista

huoltoasetus  Valtioneuvoston asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita ja eräitä fluorat-
tuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden huollosta (452/2009)

VNa. Valtioneuvoston asetus
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1  Lainsäädännön tausta – Otsonikato ja 
kasvihuoneilmiö 

CFC:t

Hyvin 
korkea ODP

Hyvin 
korkea GWP

HCFC:t

Korkea ODP

Keskikorkea 
tai korkea 

GWP

HFC:t

Ei lainkaan 
ODP:a

Keskikorkea 
tai korkea 

GWP

Ympäristö-
ystävälliset 

vaihtoehdot

Ei lainkaan 
ODP:a

Matala tai 
ei lainkaan 

GWP:a

ODP = Ozone
Depleting Potential, 
otsonikerrosta 
tuhoava vaikutus

GWP = Global
Warming Potential, 
ilmastoa lämmittävä 
vaikutus

Kuva 1. Kylmäaineiden käytön kehitys CFC-yhdisteistä HCFC- ja HFC-yhdisteiden kautta ympäris-
töystävällisiin vaihtoehtoihin

Yläilmakehässä sijaitseva otsonikerros suojaa maapalloa auringon haitalliselta UV-sä-
teilyltä. Muun muassa kylmäaineena ja aerosolien ponnekaasuna käytettävien CFC-yh-
disteiden eli kloori-fluori-hiilivetyjen yhteys otsonikatoon huomattiin 1970-luvulla. 
Vuonna 1985 havaittiin Etelämantereen yläpuolella ensimmäistä kertaa otsoniaukko. 
Samana vuonna solmittiin kansainvälinen Wienin sopimus ja 1987 allekirjoitettiin sitä 
seurannut Montrealin pöytäkirja, jolla rajoitettiin CFC-yhdisteiden ja muiden otso-
nikerrosta heikentävien aineiden käyttöä. Nykyisin Montrealin pöytäkirjaa pidetään 
yhtenä onnistuneimmista kansainvälisistä ympäristösopimuksista. Otsonikerrosta 
tuhoavien aineiden käyttö on vähentynyt 98 %. Otsonikerroksen palautuminen on 
kuitenkin hidasta, koska haitalliset aineet säilyvät ilmakehässä pitkään, vanhoista 
laitteista vapautuu yhä haitallisia aineita ja kasvihuoneilmiön voimistuminen vaikuttaa 
yläilmakehässä otsonikerrosta tuhoavasti. 

CFC-yhdisteiden kieltämisen jälkeen siirryttiin pitkälti HCFC-yhdisteisiin eli osit-
tain halogenoituihin hiilivetyihin, joilla on pienempi otsonikerrosta tuhoava vaikutus. 
HCFC-yhdisteiden käyttö laitteiden huollossa on ollut kiellettyä 1.1.2015 alkaen (ks. 
kappale 6). Tällä hetkellä CFC- ja HCFC-kaasut on korvattu pääosin HFC-yhdisteillä 
eli fluorihiilivedyillä, jotka sopivat hyvin samoihin käyttökohteisiin. HFC-yhdisteet 
kuuluvat F-kaasuihin, joita ovat myös mm. PFC-yhdisteet eli perfluorihiilivedyt ja 
rikkiheksafluoridi (SF6), jota käytetään mm. suurjännitekytkinlaitteiden eristekaasuna. 
F-kaasuilla ei ole otsonikerrosta tuhoavaa vaikutusta, mutta ne ovat voimakkaita kasvi-
huonekaasuja, ja kuuluvat Kioton pöytäkirjan soveltamisalaan. Yleisimpien F-kaasujen 
ilmaston lämmityspotentiaalit, eli GWP:t (Global Warming Potential), vaihtelevat välillä 
120 – 22 800 (ks. myös liite 1). Vertailuarvona on hiilidioksidin GWP, joka on 1. Hiili-
dioksidi on suurista päästömääristään johtuen merkittävin kasvihuonekaasu, mutta 
F-kaasujen päästömäärät ovat maailmanlaajuisesti nopeassa kasvussa. F-kaasut voi-
taisiin useimmissa tapauksissa korvata ns. luonnollisilla kylmäaineilla tai esimerkiksi 
uusilla HFO-yhdisteillä (HydroFluoro-Olefins), joiden ilmastoa lämmittävä vaikutus on 
pieni ja joilla ei ole otsonikerrosta tuhoavaa vaikutusta (kuva 1). Luonnollisia kylmäai-
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neita, kuten ammoniakkia ja hiilivetyjä, on käytetty jo pitkään muiden kylmäaineiden 
rinnalla, ja uusia sovelluksia kehitetään jatkuvasti. 

Lainsäädännön tarkoituksena on taata, ettei otsonikerrosta tuhoavia tai voimakkai-
ta kasvihuonekaasuja pääse vuotamaan ilmakehään. Laitteiden asentajien ja huolta-
jien pätevyysvaatimukset ennaltaehkäisevät laitteiden väärän käsittelyn aiheuttamia 
vuotoja, ja laitteiden säännölliset vuototarkastukset ehkäisevät laitteiden rikkoutu-
misesta, vanhenemisesta ja muista syistä johtuvia vuotoja. Pidemmällä tähtäimellä 
päästöjen syntymistä ehkäistään myös kannustamalla siirtymään vaihtoehtoisiin 
aineisiin ja teknologioihin. 
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2   Otsonikerrosta tuhoavien ja 
F-kaasujen käyttökohteet

Kuvaan 2 on koottu otsonikerrosta tuhoavien (Ozone Depleting Substances, ODS) 
kaasujen ja F-kaasujen käyttökohteita. Eniten näitä kaasuja käytetään kylmäaineina 
kylmälaitteissa, ilmastointilaitteissa ja muissa jäähdytyslaitteissa sekä lämpöpum-
puissa. Lisäksi aineita voidaan käyttää mm. sammutusaineina, liuottimina ja pon-
nekaasuina. 

Kuva 2. Otsonikerrosta tuhoavien ja F-kaasujen käyttökohteita.

•

• Liuottimia, sammutusaineita

•

• Kylmäaineita, paisutusaineita

•

• Liuottimia

• Sammutusaineita

• Kylmäaineita, ponnekaasuja, paisutusaineitaCFC-yhdisteet

Halonit

Hiilitetrakloridi,
metyylikloroformi

Metyylibromidi

HFC-yhdisteet

Rikkiheksafluoridi

PFC-yhdisteet

HCFC-yhdisteet

Sammutusaine, suurjännitelaitteiden 
eristekaasu

Kylmäaineita, liuottimia, ponnekaasuja, 
paisutusaineita

Torjunta-aine

ODS-kaasuja

F-kaasuja
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3 Lainsäädäntöä

3.1  
Otsoni- ja F-kaasuasetukset
Uusi EU:n otsoniasetus asetus otsonikerrosta heikentävistä aineista (EY) N:o 1005/2009 tuli 
voimaan 1.1.2010. Se korvasi vanhentuneen asetuksen (EY) N:o 2037/2000. F-kaasua-
setus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 517/2014 tietyistä fluoratuista 
kasvihuonekaasuista ja asetuksen (EY) N:o 842/2006 kumoamisesta tuli voimaan 1.1.2015 ja 
kumosi aikaisemman F-kaasuasetuksen (asetus tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista 
(EY) N:o 842/2006). Aikaisemman F-kaasuasetuksen perusteella annetut täytäntöön-
panoasetukset säilyvät kuitenkin voimassa. EU-asetukset ovat suoraan velvoittavaa 
ja sovellettavaa lainsäädäntöä kaikissa jäsenmaissa. Niiden lisäksi on säädetty kan-
sallisella lainsäädännöllä tietyistä asioista (esim. pätevyysjärjestelmä).  

Otsoniasetuksen tarkoituksena on estää otsonikerroksen heikentymistä kansain-
välisen Montrealin pöytäkirjan mukaisesti. Otsoniasetus sisältää myös tiukempia 
vaatimuksia käytöstä luopumisen aikataululle kuin Montrealin pöytäkirja. Asetus 
koskee otsonikerrosta heikentäviä aineita, jotka luetellaan erikseen asetuksen liittees-
sä. Näihin aineisiin kuuluvat mm. CFC- ja HCFC-yhdisteet, halonit ja metyylibro-
midi. Asetuksessa säädetään näiden aineiden asteittaisesta käytöstä luopumisesta 
(ks. myös kappale 6). F-kaasuasetuksen tavoitteena taas on rajoittaa, estää ja vähen-
tää Kioton pöytäkirjan piiriin kuuluvien fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjä. 
F-kaasuasetuksessa säädetään F-kaasujen markkinoille saattamisen asteittaisesta 
vähentämisestä, F-kaasuja ja niitä sisältäviä laitteita koskevista käyttörajoituksista ja 
kielloista sekä F-kaasujen käsittelyä koskevista pätevyysvaatimuksista ja laitteiden 
vuototarkastuksista. Uusi F-kaasuasetus sisältää aikaisempaa enemmän rajoituksia 
F-kaasujen käytölle ja tuo muutoksia esimerkiksi vuototarkastusrajoihin. Sekä ot-
soni- että F-kaasuasetukset sisältävät laitteiden huoltoa ja vuotojen ehkäisyä koske-
via säädöksiä, jotka Suomen lainsäädännössä on sisällytetty ympäristönsuojelulakiin 
(527/2014) ja valtioneuvoston asetukseen 452/2009 otsonikerrosta heikentäviä aineita ja 
eräitä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden huollosta (huoltoasetus). Huol-
toasetus tuli voimaan heinäkuussa 2009. Osa huoltoasetuksen sisällöstä on siirretty 
ympäristönsuojelulakiin (527/2014), joka tuli voimaan 1.9.2014. Huoltoasetusta tul-
laan päivittämään uuden lainsäädännön mukaiseksi lähivuosina. 

Otsoniasetuksessa määrätään lisäksi, että jäsenvaltioiden on suoritettava riskiana-
lyysiin perustuvia tarkastuksia varmistaakseen, että yritykset noudattavat asetusta 
(28 artikla). Tarkastuksista ja riskianalyysistä kerrotaan tarkemmin luvussa 4.
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3.2  
Ympäristönsuojelulaki ja huoltoasetus
Ympäristönsuojelulain (YSL) luku 17 (159 § - 166 §) käsittelee otsonikerrosta heiken-
täviä aineita ja fluorattuja kasvihuonekaasuja. Huoltoasetus (valtioneuvoston asetus 
452/2009) koskee otsonikerrosta heikentäviä aineita ja eräitä fluorattuja kasvihuo-
nekaasuja sisältäviä laitteita asentavia, huoltavia ja kunnossapitäviä henkilöitä ja 
toiminnanharjoittajia. Lisäksi asetusta sovelletaan edellä mainittuja aineita sisältävien 
laitteiden jätehuoltoa suorittavaan henkilöön ja toiminnanharjoittajaan. Asetuksessa 
huollolla tarkoitetaan laitteiden tarkastusta, asennusta, kunnossapitoa ja huoltoa. 
Laitteet, joiden huoltoa asetus koskee, ovat jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppu-
laitteet, sammutuslaitteistot, ajoneuvojen ilmastointilaitteet, suurjännitekytkinlaitteet 
ja fluorattuihin kasvihuonekaasuihin pohjautuvia liuottimia sisältävät laitteet, jotka 
sisältävät asetuksen liitteissä lueteltuja otsonikerrosta heikentäviä aineita tai fluorat-
tuja kasvihuonekaasuja. 

3.2.1  
Laitteiden huoltajien pätevyysvaatimukset  
(YSL 159 - 161 §, huoltoasetus 2–8 §)

Ympäristönsuojelulain mukaan otsoniasetuksen ja F-kaasuasetuksen mukaisia aineita 
käsittelevillä tai niitä sisältäviä laitteita tai järjestelmiä asentavalla, kunnossapitävällä, 
huoltavalla tai niiden jätehuoltoa suorittavalla henkilöllä ja toiminnanharjoittajalla 
on oltava aineiden päästöjen ehkäisemisen edellyttämä riittävä pätevyys. Huolto-
asetuksessa määrätään pätevyysvaatimuksista tarkemmin. Pätevyysvaatimukset 
riippuvat laitetyypistä ja sen sisältämän aineen määrästä (kg). Laitteita asentavan, 
kunnossapitävän ja huoltavan sekä kylmäaineita käsittelevän henkilön on suoritet-
tava huoltoasetuksessa tarkemmin määritellyt opinnot. Pätevyys on todennettava 
Tukesille tehtävän ilmoituksen yhteydessä (ks. kohta 3.2.2) liittämällä ilmoitukseen 
todistus laissa tarkoitettujen opintojen hyväksytystä suorittamisesta. 

Jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteita, sammutuslaitteistoja tai ajoneu-
vojen ilmastointilaitteita huoltavilla sekä laissa tarkoitettujen laitteiden jätteenkäsitte-
lyä harjoittavilla toiminnanharjoittajilla on lisäksi oltava päätoimisessa palvelukses-
saan asiantunteva vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön tehtäviin kuuluu mm. huolehtia, 
että asennus- ja huoltohenkilöstö täyttää lainmukaiset pätevyysvaatimukset. Suur-
jännitekytkinlaitteita tai fluorattuihin kasvihuonekaasuihin pohjautuvia liuottimia 
sisältäviä laitteita käsittelevillä toiminnanharjoittajilla ei tarvitse olla vastuuhenkilöä. 

3.2.2  

Laitteiden huoltajien ilmoitusvelvollisuus  
(YSL 162 §, huoltoasetus 10–11 §)

Toiminnanharjoittajan on tehtävä Tukesille ilmoitus ennen laitteiden huollon, käsit-
telyn tai jätehuollon aloittamista. Ilmoitusvelvollisuus ei koske suurjännitekytkinlait-
teita tai fluorattuihin kasvihuonekaasuihin pohjautuvia liuottimia sisältäviä laitteita 
käsitteleviä toiminnanharjoittajia. 

Tukes ylläpitää rekisteriä pätevyysvaatimukset täyttävistä henkilöistä ja ilmoi-
tuksen tehneistä toiminnanharjoittajista. Molemmat ovat esillä internetissä 

● Tukesin ylläpitämä pätevyysrekisteri: http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/
Kylmaalan-patevyysrekisteri/

● Tukesin ylläpitämä kylmälaiteliikerekisteri: http://rekisterit.tukes.fi/fi/
 Urakoitsijat/ 

http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/Kylmaalan-patevyysrekisteri/
http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/
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3.2.3  
Laitteiden haltijaa ja omistajaa koskevat velvollisuudet 
(F-kaasuasetus artiklat 4 - 6, YSL 163 §, huoltoasetus 12 §) 

Otsoni- tai F-kaasuasetuksissa tarkoitettuja aineita sisältävän kiinteästi asennetun 
jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteen sekä sammutuslaitteiston haltijan 
tai omistajan on huolehdittava, että laite tarkastetaan säännöllisesti. Tarkastusväli 
riippuu laitteen sisältämän aineen määrästä ja tyypistä (lista yleisistä kylmäaineista 
liitteessä 1). Tarkastusvälit fluorattuja kasvihuonekaasuja (esim. R-134a, R-404A) sisäl-
täville laitteille perustuvat 1.1.2015 alkaen laitteen sisältämän kylmäaineen määrään 
ja sen ilmastoa lämmittävään vaikutukseen (CO2-ekv.). Vanhoissa laitteissa saattaa 
edelleen olla käytössä otsonikerrosta heikentäviä aineita (esim. R-22 tai R-12). Niiden 
tarkastusvälit perustuvat kylmäaineen määrään (kg). 

Pätevyysvaatimukset määräytyvät edelleen kylmäaineen määrän (kg) mukaan, 
kylmäaineen CO2-ekv. määrä vaikuttaa siihen, kuinka usein laite tarkastettava ja 
tarvitseeko vuodonilmaisimen.

Vuototarkastustiheys fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältäville laitteille
Vähintään 5 CO2-ekvivalenttitonnia vas-
taavan määrän fluorattuja kasvihuone-
kaasuja tai niitä sisältäviä seoksia sisäl-
tävät laitteet on tarkastettava vuosittain, 
vähintään 50 CO2-ekv. t sisältävät kerran 
kuudessa kuukaudessa ja vähintään 500 
CO2-ekv. t sisältävät kerran kolmessa 
kuukaudessa. Tarkastusväliä voidaan 
pidentää, jos käytössä on vuodonilmai-
sujärjestelmä. Tällöin vähintään 5 CO2-
ekv. t sisältävät laitteet on tarkistettava 
kerran kahdessa vuodessa, vähintään 50 
CO2-ekv. t sisältävät laitteet on tarkastet-
tava vuosittain ja vähintään 500 CO2-ekv. 
t sisältävät kerran puolessa vuodessa. Vä-
hintään 500 CO2-ekv. t sisältävissä lait-
teissa on oltava vuodonilmaisujärjestel-
mä. Vuodonilmaisujärjestelmä on tarkas-
tettava kerran vuodessa. Hermeettisesti, 
eli ilmatiiviisti, suljettuja alle 10 CO2-ekv. 
t sisältäviä laitteita ei tarvitse tarkastaa, 
jos laitteeseen on valmistajan toimesta 
merkitty sen olevan hermeettisesti sul-
jettu. Hermeettisesti suljettu laite (esim. 
jääkaappi) on ilmatiivis siten, että kylmä-
aineet eivät pääse vuotamaan ulos (eikä 
kylmäpiiriin pääse käsiksi rikkomatta 
putkistoa). Liitteessä 3 tarkastusvälejä 
eri kylmäainemäärillä.

Huom. Sellaisille laitteille, jotka eivät 
aiemmin ole kuuluneet vuototarkastus-
ten piiriin, on määräaikaistarkastuksia 
ryhdyttävä tekemään vasta siirtymäajan 
jälkeen eli 1.1.2017 alkaen. Tällaisia ovat alle 3 kg, mutta vähintään 5 t CO2-ekv. 
F-kaasuja sisältävät laitteet. Siirtymäaika koskee myös sellaisia ilmatiiviisti suljettu-

Hiilidioksiekvivalenttitonni
(CO2-ekv. t)
Kasvihuonekaasun määrä 
ilmaistuna tonneina ilmoitetun 
kasvihuonekaasun massan ja sen 
GWP:n tulona (t F-kaasu X GWP 
= CO2-ekv.t), ”muunnettuna 
hiilidioksidiksi”, eli mitä 
hiilidioksidimäärää F-kaasun määrä 
vastaa. 
Esim. 500 kg R-134a (GWP 1430) 
= 715 t CO2-ekv. 

Hermeettisesti suljettu laite
Ilmatiiviisti suljettu järjestelmä 
on järjestelmä, jossa kaikki 
kylmäainetta sisältävät osat on 
tiivistetty hitsaamalla, juottamalla 
tai samankaltaisella pysyvällä 
liitostavalla ja jossa voi olla suljetut 
tai suojatut käsittelykohdat 
asianmukaista korjaamista tai 
loppukäsittelyä varten ja jonka 
vuotoarvon on kokeellisesti todettu 
olevan vähemmän kuin 3 grammaa 
vuodessa paineen ollessa vähintään 
neljäsosa suurimmasta sallitusta 
paineesta (F-kaasuasetus, 2. artikla, 
kohta 11)
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ja laitteita, joiden tyyppikilvessä ilmoitetaan laitteen olevan ilmatiiviisti suljettu, ja 
joiden sisältämät kaasumäärät ovat alle 6 kg, mutta vähintään 10 t CO2-ekv.

Laitteen haltijan tai omistajan on huolehdittava siitä, että tarkastuksen suorittavalla 
henkilöllä tai toiminnanharjoittajalla on asetuksen mukainen Tukesin myöntämä 
todistus pätevyydestä. Lisäksi laitteen haltijan tai omistajan on pidettävä huolto- ja 
tarkastuspäiväkirjaa, josta käy ilmi laitteen sisältämän aineen määrä ja tyyppi, li-
sätyn aineen määrä, talteen otetun aineen määrä, onko laitteessa käytetyt F-kaasut 
kierrätetty tai regeneroitu, ja jos kyllä, missä, viimeisin huoltopäivämäärä, tehty toi-
menpide, tarkastuksen suorittaneen toiminnanharjoittajan nimi, pätevyystodistuksen 
numero ja huoltajan allekirjoitus. Laitteen omistajan on säilytettävä huoltotietoja ja 
huoltoyrityksen on säilytettävä kopiota tiedoista vähintään viiden vuoden ajan. 
Huolto- ja tarkastuspäiväkirja on pyydettäessä näytettävä valvontaviranomaiselle. 
Laitteen yhteydessä tulee olla ilmoitus (esim. tarra) siitä, milloin laite on viimeksi 
tarkastettu. 

Vuototarkastustiheys otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältäville laitteille
Vanhoissa laitteissa saattaa yhä olla käytössä otsonikerrosta heikentäviä aineita (esim. 
R-22 tai R-12). Vähintään kolme kiloa ainetta sisältävät laitteet on tarkastettava vuo-
sittain, vähintään 30 kiloa sisältävät kerran kuudessa kuukaudessa ja vähintään 300 
kiloa sisältävät kerran kolmessa kuukaudessa. Tarkastusväliä voidaan pidentää, jos 
käytössä on vuodonilmaisujärjestelmä. Tällöin vähintään 30 kiloa ainetta sisältävät 
laitteet on tarkastettava vuosittain ja vähintään 300 kiloa sisältävät kerran puolessa 
vuodessa. Vähintään 300 kiloa ainetta sisältävissä laitteissa on oltava vuodonilmai-
sujärjestelmä. Vuodonilmaisujärjestelmä on tarkastettava kerran vuodessa. Hermeet-
tisesti, eli ilmatiiviisti, suljettuja alle kuusi kiloa ainetta sisältäviä laitteita ei tarvitse 
tarkastaa, jos laitteeseen on valmistajan toimesta merkitty sen olevan hermeettisesti 
suljettu. Hermeettisesti suljettu laite (esim. jääkaappi) on ilmatiivis siten, että kyl-
mäaineet eivät pääse vuotamaan ulos (eikä kylmäpiiriin pääse käsiksi rikkomatta 
putkistoa).

3.2.4  
Valvontaviranomaiset  
(YSL 23, 24, 166, 175, 183 §, huoltoasetus 13 §)

Otsoni- ja F-kaasuasetusten, ympäristönsuojelulain ja huoltoasetuksen valvovista 
viranomaisista säädetään ympäristönsuojelulain (527/2014) 23 ja 24 §:ssä. Valvovia 
viranomaisia ovat ELY-keskukset ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset sekä 
terveydensuojeluviranomaiset, kulutustavaroiden ja kuluttajapalveluiden valvonta-
viranomaiset ja elintarvikevalvontaviranomaiset, jotka valvovat asetuksen noudat-
tamista omilla toimialoillaan. 

Jos valvonnassa todetaan, että asetuksen pätevyysvaatimuksia ei ole noudatettu, 
on valvontaviranomaisten ilmoitettava asiasta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tuke-
sille. Jos valvonnassa todetaan, että laitteen omistaja tai haltija on laiminlyönyt YSL:n 
163 §:n tai huoltoasetuksen 12 §:n mukaiset velvollisuutensa (mm. huoltopäiväkirja), 
asiasta on ilmoitettava asianomaiselle ELY-keskukselle tai kunnan ympäristönsuo-
jeluviranomaiselle. 

Laitteen haltijan tai omistajan velvollisuudet
1. Huolehtia, että laite tarkastetaan asetuksen mukaisin määrävälein
2. Huolehtia, että tarkastuksen suorittavalla toiminnanharjoittajalla on pätevyys
3. Pitää huolto- ja tarkastuspäiväkirjaa
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Asetuksen vaatimusten laiminlyönnin oikaisemiseksi voidaan käyttää hallinto-
pakkoa. Valvonnasta ja hallintopakosta säädetään ympäristönsuojelulain 18 luvussa. 
Ympäristönsuojelulain 183 §:n mukaan Suomen ympäristökeskus päättää kiellosta tai 
velvoittamisesta, kun rikkomus koskee otsoni- tai F-kaasuasetuksen tai 163 §:n nojalla 
annetun valtioneuvoston asetuksen noudattamista, mutta kiellon käyttää säännösten 
vastaista yksittäistä laitetta tai huoltovelvollisuuden täyttämistä koskevan velvoitteen 
antaa kuitenkin ELY-keskuksen tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 
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4 Valvonnan kokonaiskuva

Kuvassa 3 on esitetty otsoni- ja F-kaasuasetusten sekä huoltoasetuksen viranomais-
valvonnan kokonaiskuva ja eri viranomaisten roolit. Seuraavassa kappaleessa käsi-
tellään tarkemmin käytännön valvontatyötä kuntien ja ELY-keskusten valvontavi-
ranomaisten kannalta. Samat ohjeet sopivat myös laitteiden tarkastuksia tekeville 
terveydensuojelu- ja elintarvikeviranomaisille. Tarkastukset tehdään yleensä laitok-
sille/yrityksille tehtävän muun valvonnan yhteydessä. Tarkastuksia tehdään myös 
kuntien ja ELY-keskusten valvontaohjelmien mukaan sekä eri tahojen ilmoitusten 
perusteella vireille tulleissa tapauksissa. 

Kappaleessa 5.3 esitetään toimintaohjeet tilanteisiin, joissa puutteita löytyy. 

Kuva 3. VNA. 452/2009 sekä otsoni- ja F-kaasuasetusten viranomaisvalvonnan kokonaiskuva

Terveydensuojelu- ja 
elintarvikeviranomaiset

Ilmoitus kunnan 
ympäristönsuojelu-
viranomaiselle tai ELY-
keskukselle

Kunnan 
ympäristönsuojelu-
viranomaiset

ELY-keskukset

Suomen 
ympäristökeskus 
SYKE

Toimenpiteet, esim. 
liiketoimintakielto 
kylmäasennuksissa

Tiedotus, 
ohjeistus, 
neuvonta

Tukes

Tulli Laitteiden ja aineiden 
tuonnin ja viennin valvonta

Pätevyysrekisterien 
ylläpito

Omien tarkastusten 
yhteydessä huolto-
päiväkirjojen yms. tarkastus

Kirjallinen kehotus 
toiminnanharjoittajalle

Kylmäaineiden ja niitä 
sisältävien laitteiden 
myynnin valvonta

Toimenpiteet, esim. 
laitteen käyttökielto
(ks. kappale 5.3) 

Ilmoitus laittomasta 
tuonnista ja viennistä sekä 
toimenpiteistä SYKE:lle

Raportointi 
laittomasta 
kaupasta 
komissiolle 
SYKE:n kautta

Kirjallinen kehotus 
toiminnanharjoittajalle

Kylmäalan pätevyyksien valvonta 
(Ilmoitukset epäpätevistä toiminnanharjoittajista 
tehdään Tukesille)

Toimenpiteet, esim. 
myyntikielto

Huoltoasetuksen ja F-
kaasuasetuksen valvonta 
muun ympäristövalvonnan 
ohessa
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4.1  
Viranomaisvalvonnan lähtökohtana riskinarviointi 
Otsoniasetuksen artiklan 28 mukaan ”Jäsenvaltioiden on suoritettava riskianalyysiin 
perustuvia tarkastuksia varmistaakseen, että yritykset noudattavat tätä asetusta, 
mukaan lukien tuotavien ja vietävien valvottavien aineiden sekä tällaisia aineita 
sisältävien tai niihin perustuvien tuotteiden ja laitteiden tarkastukset”.

Kukin organisaatio päättää omalla valvonta-alueellaan siitä, mihin valvontare-
surssit kohdennetaan. Kaikkea ei kannata valvoa kaiken aikaa. Usein riittää, että 
alueella tehdään otantaan perustuvia tarkastuksia niihin kohteisiin, joissa on suurin 
todennäköisyys laajamittaisille päästöille ja/tai omaisuudelle tai terveydelle koitu-
ville vahingoille. 

Otsoniasetuksen ja F-kaasuasetuksen toimivaltainen viranomainen saattaa antaa 
myöhemmässä vaiheessa ohjeita tai suosituksia valvontakampanjoiden suuntaami-
sesta. Alla on listattu asioita, jotka on hyvä huomioida valvontakohteita valittaessa.

Riskinarvioinnissa tarkastellaan:

1. Missä laitteistoissa on suuria määriä F-kaasuja (HFC:t, PFC:t tai rikkiheksa-
fluoridi)?  

 
Tyypillisesti suuria täyttömääriä on:

	 ■	 kaupan isoissa kylmälaitteissa 
	 ■	 suurten kiinteistöjen ilmastointilaitteissa
 ■	 elintarviketeollisuudessa
 ■	 sairaaloissa
 ■	 suurjännitekytkinlaitteissa

2. Missä laitteistoissa valvonta-alueella on otsonikerrosta tuhoavia aineita?  

●	 Missä laitteistoissa valvonta-alueella on halonisammutuslaitteita?
 ■	 esim. puolustusvoimien ja televiestintäyritysten viestintäkeskukset

●	 Onko käytössä vielä laitteita, joissa on CFC-aineita?
 ■	 esim. pieniä kaupan jäähdytyskoneita  

●	 Missä laitteistoissa valvonta-alueella on HCFC-aineita? 
 ■	 esim. jäähallit (R-22 -kylmäaine)

●	 Kaikki kohteet, joissa on otsonikerrosta tuhoavia aineita kuuluvat riskitarkas-
telussa prioriteettilistalle

●	 Halonit ovat otsonikerrokselle tuhoisimpia ja CFC-aineet ja HCFC-aineet 
seuraavaksi haitallisimpia. Ne on huollon yhteydessä tai laitteistoa purettaes-
sa otettava asianmukaisesti talteen (vaatii pätevän toiminnanharjoittajan) ja 
toimitettava hävitettäväksi vaarallisen jätteen käsittelylaitoksessa

●	 Mikä on käytetyn kylmä- tai sammutusaineen otsonin tuhoamispotentiaali 
(ODP)? Tavallisimpien aineiden ODP- ja GWP-arvot löytyvät tämän valvon-
taoppaan liitteestä 1. Otsoniasetuksen ja F-kaasuasetuksen liitteistä löytyvät 
kaikki tarvittavat ODP- ja GWP-arvot
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3. Mikä on käytetyn kylmä- tai sammutusaineen lämmityspotentiaali?

■	 Onko laitteissa esim. 404A-kylmäaineita (GWP 3 922)? 
■	 Tarkemmat tiedot lämmityspotentiaaleista tämän oppaan liitteestä 1 ja 

F-kaasuasetuksen (517/2014) liitteestä 1.
■	 Suurjännitekytkinlaitteissa on rikkiheksafluoridia (SF6), joka on kaikkein 

voimakkain kasvihuonekaasu (GWP 22 800). Olisi suositeltavaa, että näissä 
laitteistoissa olisi automaattinen vuodonilmaisujärjestelmä

4. Mitkä laitteet vuotavat paljon? 

■	 Vanhat laitteet, joissa käytetään nk. huoltokylmäaineita saattavat vuotaa 
paljon

■	 Laitteen vuototarkastuspöytäkirjasta käy ilmi vuotuinen vuotoprosentti
■	 Usein liikkuvat laitteet vuotavat paljon, koska niiden kylmäpiirien liitoksiin 

kohdistuu tärinää
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5 Valvontatyö käytännössä

5.1  
Valvottavat laitteet
Valvottaviin laitteisiin kuuluvat jäähdy-
tys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteet 
sekä sammutuslaitteistot, jotka sisältävät 
vähintään 5 t CO2-ekv. F-kaasua tai vähin-
tään kolme kiloa otsonikerrosta tuhoavaa 
ainetta (ks. myös 5.2.2). F-kaasut (esim. 
R-134a, R-404A) ovat yleisimmin käytet-
tyjä kylmäaineita, otsonikerrosta heiken-
täviä aineita (esim. R-22, R-12) saattaa ol-
la vielä käytössä vanhemmissa laitteissa. 
Tavallisissa kotitalouksien kylmälaitteis-
sa ja lämpöpumpuissa on harvoin suuria 
määriä kylmäainetta, joten ne eivät kuulu 
valvonnan piiriin. Tyypillisiä valvottavia 
laitteita ovat esimerkiksi elintarviketeol-
lisuuden (ml. maitotilojen) ja kauppojen 
kylmälaitteet, ravintoloiden ym. kylmähuoneiden jäähdytyslaitteet, sairaaloiden ja 
krematorioiden jäähdytyslaitteet, isojen rakennusten ilmastointilaitteet ja lämpöpum-
put sekä serveri- ja tietokonehuoneiden jäähdytyslaitteet. Sammutuslaitteistoissa on 
tyypillisesti hyvin vähän vuotoja, joten niiden valvonta ei ole ensisijaista, lukuun 
ottamatta halonisammuttimia.

5.1.1  
Laitteiden toimintaperiaate ja laitteiston osat

Jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteet toimivat kaikki samalla periaatteella. 
Laitteeseen kuuluu neljä pääosaa: höyrystin, kompressori, lauhdutin ja paisuntavent-
tiili. Osia yhdistävät putket, joissa kiertää kylmäaine. Tätä kokonaisuutta kutsutaan 
kylmäpiiriksi. Kylmäpiiri voi olla joko kokonaan yhden laitteen sisälle koottuna, tai 
laitteen eri osat voivat sijaita eri paikoissa, jolloin kylmäpiiri voi kiertää useita kym-
meniä metrejä. Jos laite on jaettu useaan yksikköön, huoltoasetuksen mukaisen 
tarkastuksen kohteena on pääsääntöisesti kompressoriyksikkö. 

Kuvassa 4 on esitetty lämpöpumpun toimintaperiaate. Lämpöpumpun höyrysti-
messä ilmasta (tai maasta tai vedestä) kerätty lämpö höyrystää kylmäpiirissä kier-
tävän kylmäaineen. Kylmäaineet ovat tyypillisesti hyvin matalissa lämpötiloissa 
höyrystyviä kaasuja. Höyrystynyt kylmäaine johdetaan kompressoriin, jossa kaasun 
painetta nostetaan ja samalla sen lämpötila nousee. Lämmin kaasu johdetaan lauhdut-
timeen, jossa se palautuu nestemäiseen muotoon ja luovuttaa samalla lämpöä esimer-

Huom. 
Niin kutsuttuja luonnollisia 
kylmäaineita sisältävät laitteet eivät 
kuulu otsoni- ja F-kaasuasetusten 
sekä huoltoasetuksen 
edellyttämän valvonnan piiriin. 
Luonnollisia kylmäaineita ovat 
mm. hiilidioksidi (CO2, R-744), 
hiilivedyt (halogenoimattomat, 
esim. propaani) ja ammoniakki 
(NH3, R-717). Näitä aineita 
sisältäville laitteille ei tarvitse 
pitää huoltopäiväkirjaa. (Huom. 
Näitä laitteita saattaa koskea muu 
lainsäädäntö, esim. painelaitteisiin 
liittyen)
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kiksi rakennuksen lämmitysjärjestelmään. Neste johdetaan vielä paisuntaventtiiliin, 
jossa sen painetta alennetaan ja lämpötila laskee. Kylmä neste palaa höyrystimeen, 
josta kierto alkaa uudelleen. 

Jäähdytyslaitteet toimivat samalla tavalla kuin lämpöpumput, mutta niiden tar-
koituksena on jäähdyttää, joten kuuma ilma puhalletaan ulos, ellei sitä voida käyttää 
muualla hyödyksi. 

Esimerkiksi pienet kylmähuoneet on yleensä järjestetty siten, että kylmähuoneessa 
on laitteen höyrystin-osa, joka jäähdyttää ilman, ja laitteen muut osat on sijoitettu 
rakennuksen ulkoseinälle. Tällöin kylmäpiiri kulkee putkia pitkin kylmähuoneesta 
ulkoyksikköön eli kompressorista ja lauhduttimesta muodostuvalle koneikolle (Kuva 
5). Tyypillisiä käyttökohteita ovat ravintoloiden yms. kylmähuoneiden jäähdytys, 
tyypillinen kylmäainemäärä 3 – 30 kg, joka esimerkiksi R404A kylmäaineella vastaa 
11,8 – 58,8 CO2-ekv.tonnia (R404A:n lämmitysvaikutusta kuvaava GWP-arvo on 3922, 
joten esimerkiksi 3 kg:n kylmäainetäytöstä vastaava CO2-ekv.tonnimäärä on 3 x 3,922 
= 11,8 CO2-ekv.tonnia).

Kuva 4. Lämpöpumpun toimintaperiaate ja laitteiston pääosat

Paisuntaventtiili

Höyrystin Lauhdutin

Kompressori

Kerää
lämpöä

Luovuttaa
lämpöä

Kuva 6. Esimerkki mahdollisesta valvontatarkastuskäyn-
nillä tavattavasta kylmälaitteesta on maitotilan tilasäiliö. 
Niissä yleisiä käytössä olevia kylmäaineita ovat R22, 
R134a ja R404A. Kylmäaineen määrät ovat yleensä välillä 
2-7 kg, joka on hiilidioksidiekvivalenttitonneiksi muutettu-
na R134a:n osalta n. 2,9 - 10 t CO2-ekv. ja R404A:n osalta 
n. 7,8 - 27 t CO2-ekv. (R22 on otsonikerrosta heikentävä 
aine, sen osalta tarkastusväli määritellään kg:n perus-
teella). Vuototarkastustiheys olisi jokaisessa tapauksessa 
12 kk. (Kuva: Esa Manninen)

Kuva 5. Kompressorin ja lauhduttimen 
muodostama koneikko esimerkiksi 
kylmähuonekäyttöön. Tällaiset koneikot 
sijoitetaan yleensä rakennuksen ulkosei-
nälle (Kuva: Oy Danfoss Ab).  
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5.1.2  

Suuret kylmälaitokset

Suurissa kylmälaitoksissa, kuten isojen myymälöiden kylmälaitoksissa, kompressorit 
ovat yleensä erillään lauhduttimista. Myymälän kylmälaitos jakaantuu tavallisesti 
vähintään kahdelle useasta kompressorista koostuvalle kompressorikoneikolle, joista 
toinen palvelee kylmä- ja toinen pakastekalusteita. Kuvassa 7 on tyypillisiä myymälän 
pakastekaappeja, joiden höyrystinpattereissa höyrystyvä kylmäaine kulkee ensin 
putkea pitkin myymälän konehuoneessa olevalle kompressorikoneikolle (Kuva 8) ja 
siitä edelleen vesikatolla sijaitseville lauhduttimille (Kuva 9). Lauhduttimilta nestey-
tynyt kylmäaine palaa ensin kompressorikoneikon yhteydessä oleville nestesäiliöille 
(Kuva 8) ja siitä edelleen takaisin myymälän kalusteille. 

Kuva 7. Kaupan pakastekaappeja (Kuva: Pertti Hakala) 
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Kuva 8. Myymälän pakastepuolen kompressorikoneikko ja kylmäainenestesäiliöt. Kompressoriko-
neikot sijaitsevat yleensä konehuoneessa tms. teknisissä tiloissa (Kuva: Pertti Hakala)

Kuva 9. Ilmalauhduttimia rakennuksen katolla (Kuva: Pertti Hakala)
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5.1.3  
Ilmastointilaitteet

Rakennusten ilmastointiin, serverihuoneiden jäähdytykseen yms. voidaan käyttää 
esimerkiksi puhallinkonvektoreita, kaappi- ja vakioilmastointikoneita (kuva 10), jääh-
dytyspalkkeja, split-koneistoja tai tuloilman jäähdytystä. Ilmastoinnin jäähdytys on 
usein toteutettu vesikierrolla. Tällöin varsinainen kylmäainetta sisältävä jäähdytys-
laite on vedenjäähdytin, ja kylmäpiiri on kokonaan sen sisällä (kuva 11). Vedenjääh-
dytin jäähdyttää vettä, joka kiertää putkiston kautta esimerkiksi tuloilmakoneille, 
vakioilmastointikoneille tai huonetilojen puhallinkonvektoreille. Vedenjäähdyttimiä 
on erilaisia, ja mallista riippuen ne voidaan sijoittaa joko ulko- tai sisätiloihin. 

Joissain tapauksissa huonetiloissa olevat jäähdytyslaitteet voivat perustua suoraan 
jäähdytykseen, eli sisältää itse kylmäpiirin. Tällöin asetuksen 452/2009 mukaiset 
tarkastukset koskevat laitetta (jos myös muut ehdot täyttyvät). Kylmäainetta sisäl-
tävässä laitteessa tulee lakisäädösten mukaan lukea, mitä ainetta se sisältää ja miten 
paljon (ks. kappale 5.2). 

Kuva 10. Vasemmalla kattoon ja lattialle asennettavia puhallinkonvektoreita, oikealla vakioilmas-
tointikoneita. Vakioilmastointikoneiden kylmäainemäärä on tyypillisesti 3 – 15 kg, joka esimerkiksi 
R407C kylmäaineella vastaa 5,3 – 26,7 CO2-ekv.tonnia. Nämä laitteet ovat usein vesikiertoisia, 
jolloin varsinainen kylmäainetta sisältävä, tarkastuksen kohteena oleva jäähdytyslaite on veden-
jäähdytin (ks. kuva alla). (Kuva: Koja Oy)
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Kuva 11. Erilaisia vedenjäähdyttimiä mm. rakennusten ilmastoinnin käyttöön. (Kuva: Koja Oy) 
Kuvan oikeassa yläkulmassa on sisäasenteinen vedenjäähdytin, joka voidaan sijoittaa esim. raken-
nuksen konehuoneeseen. Vasemmalla on erilaisia ulkoasenteisia vedenjäähdyttimiä, jotka voidaan 
sijoittaa esim. rakennuksen vesikatolle tai ulkoseinälle. Tyypillisiä kylmäainemääriä ovat vasemman 
yläkulman laitteissa 3-30 kg ja muissa laitteissa 30-300 kg. Tyypillisiä kylmäaineita vedenjäähdytti-
missä ovat R407C ja R410A sekä isoimmissa laitteissa R134a. Myös otsonikerrokselle haitallisella 
R22 kylmäaineella toimivia vedenjäähdyttimiä on edelleen käytössä (tällöin vuototarkastusväli 
määräytyy kg-rajojen 3/30/300 mukaan). Vuototarkastusvälit em. kylmäaineilla määräytyvät seu-
raavan taulukon mukaisesti:

Kylmäaine GWP

5 t CO2-ekv (kg), 
tarkastusväli  

12 kk  
(vuodonilmaisimella 

24 kk)

50 t CO2-ekv (kg) 
tarkastusväli 

6 kk 
(vuodonilmaisimella 

12 kk)

500 t CO2-ekv (kg) 
(tarkastusväli 3 kk)

vuodonilmaisin pakollinen 
–> tarkastusväli 6 kk

R407C 1 774 2,82 28,18 281,85

R410A 2 088 2,39 23,95 239,46

R134a 1 430 3,50 34,96 349,65
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5.1.4  
Muuta tärkeää huomioitavaa

Jäähdytys- ja kylmälaitteita tarvitaan hyvin erilaisiin tarpeisiin ja siksi erilaisia laittei-
ta ja laiteyhdistelmiä on hyvin paljon. Lisätietoja erilaisista laitosratkaisuista löytyy 
esimerkiksi teoksesta Kylmätekniikan perusteet (Hirvelä ym. 2011). 

Oleellisimmat tiedot (laitteen kylmäainetiedot, huoltotarra ja huoltopäiväkirja) 
löytyvät pääsääntöisesti laitetyypistä riippumatta kompressorin yhteydestä. 
Jos asiat ovat kunnossa, muita laitteiston osia ei tarvitse huoltoasetuksen 
mukaisia tarkastuksia tehdessä tarkastaa.

5.2  
Laitteista tarkastettavat asiat
Valvottavista laitteista tulisi löytyä tiedot siitä, mitä kylmäainetta laite sisältää ja 
minkä verran (tarra tai kyltti laitteen kyljessä, esim. kuva 12). Tieto laitteen sisältämän 
kylmäaineen määrästä voi löytyä myös huoltopäiväkirjasta. 1.4.2008 lähtien uusissa 
markkinoille saatettavissa laitteissa on ollut pakollisena merkintä F-kaasun määrästä 
kilogrammoina. 1.1.2017 lähtien uusissa markkinoille saatettavissa laitteissa on oltava 
merkintä F-kaasun määrästä kilogrammoina ja hiilidioksidiekvivalentteina ja lisäksi 
F-kaasun GWP-arvo. Ennen näitä määräyksiä markkinoille saatettujen laitteiden kyl-
mäainetiedot tulee löytyä ainakin huoltopäiväkirjasta. Lisäksi laitteen kyljessä tulisi 
olla huoltotarra tai vastaava, mistä näkyy, milloin laite on viimeksi tarkastettu ja/tai 
huollettu ja milloin seuraava vuototarkastus tai huolto on tehtävä (kuva 13). Tarrasta 
näkyy myös edellisen huollon suorittanut yritys. Huolto- ja tarkastuspäiväkirjas-
ta näkyvät huollot ja tarkastukset pidemmältä ajalta sekä esimerkiksi mahdolliset 
vuodot ja niiden korjaustoimenpiteet. Kuvassa 14 on esitetty täytetty esimerkkisivu 
huoltopäiväkirjasta. Huoltopäiväkirjaa säilytetään yleensä laitteen yhteydessä, ja 
kylmälaitoksen haltijan on annettava se viranomaisen nähtäväksi pyydettäessä. Huol-
topäiväkirja voi olla myös sähköinen, mutta tietojen on oltava helposti saatavissa. 
Huoltoyrityksen on säilytettävä kopiota huoltokäynnin tiedoista viiden vuoden ajan.

Valvonnassa on tarkastettava, että huoltopäiväkirja on olemassa, että se on asial-
lisesti täytetty ja että huoltoväli on lainsäädännön mukainen. Alla on esitetty tarkis-
tuslista laitteiden valvontatarkastusta varten. Esimerkkejä tarkastuskäynnillä kysyt-
tävistä kysymyksistä on listattu liitteeseen 2. 
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Kuva 12. Laitteistosta löytyvä laatta, josta näkyy, että 
kylmäaineena on R-404A (F-kaasu). 

Kuva 13. Esimerkki kylmälaitteen huoltotarrasta. 
Tällaisia tarroja ja kylmälaitoksen huoltopäiväkirjo-
ja voi tilata Suomen kylmäliikkeiden liiton sivuilta: 
www.skll.fi/www/order.php?card=2.

Kuva 14. Täytetty esimerkkisivu suuren toimistorakennuksen ilmastointilaitteen huoltopäiväkirjasta.

http://www.skll.fi/www/order.php?card=2
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F-kaasua tai otsonikerrosta 
tuhoavaa ainetta = valvottava laite

4. Huolto- ja tarkastuspäiväkirja

luonnollista kylmäainetta sisältävä 
laite = ei kuulu valvottaviin

1 Jos laite sisältää otsonikerrosta heikentävää ainetta (esim. R-22), alaraja on 3 kg 
  (hermeettisesti suljetulla 6 kg)
2 Jos laite sisältää otsonikerrosta heikentävää ainetta (esim. R-22), vastaavat rajat ovat 3 kg
  (tarkastusväli 12 kk), 30 kg (tarkastusväli 6 kk) ja 300 kg (tarkastusväli 3 kk, ellei vuodonilmaisinta 
  käytössä, tällöin 6 kk)

alle 5 t CO2-ekv1 = 
ei kuulu valvottaviin

1. Laitteen sisältämä kylmäaine
(huoltotarrasta tai huoltopäiväkirjasta)

Laitteiden valvontatarkastusten tarkistuslista

2. Laitteen sisältämä kylmäainemäärä 
(laitekilvestä, huoltotarrasta tai 
huoltopäiväkirjasta)

väh. 5 t CO2-ekv1 = 
valvottava laite 
(väh. 10 t CO2-ekv 
jos herm. sulj)

3. Huoltotarra
- onko olemassa
- vuototarkastusväli2: vähintään 5 t CO2-ekv = 12 kk, väh. 50 t CO2-ekv 
  = 6 kk, väh. 500 t CO2-ekv = 3 kk, ellei käytössä ole vuodonilmaisujärjestelmä, 
     tällöin vuototarkastusväli: väh. 5 t CO2-ekv = 24 kk, väh. 50 t CO2-ekv = 12 kk,
     väh. 500 t CO2-ekv = 6 kk
- onko huoltoyritys Tukesin rekisterissä
  (http://www.tukes.fi/fi/Rekisterit/kylmalaitteet-rekisterit/)

- onko olemassa
- huoltoväli
- muut tarkemmat tiedot tarvittaessa (esim. vuodon määrä)

Huom. 
Laitteiden täyttömäärien rajat (5 t CO2-ekv / 3 kg, 50 t CO2-ekv / 30 kg, 500 
t CO2-ekv / 300 kg) ovat kylmäpiirikohtaisia. Kutakin kylmäpiiriä tarkastellaan 
omana laitteenaan ja vuototarkastusväli määräytyy sen mukaan. 
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Hyvä huomioida 
Jos tarkastuskäynnillä havaitaan laite, jonka sisältämän kylmäaineen GWP on 
≥ 2500 (esim. R-404A) on hyvä muistuttaa omistajaa tulevasta huoltokiellosta. 
Kasvihuonekaasuvaikutukseltaan erittäin voimakkaiden F-kaasujen (GWP-arvo 
vähintään 2500) käyttöä olemassa olevien, kylmäainetäytökseltään vähintään 
40 CO2-ekv. tonnia olevien kylmälaitteiden huollossa rajoitetaan 1.1.2020 
alkaen. Tällöin laitteeseen ei saa enää lisätä uutta, kiellon piiriin kuuluvaa 
kylmäainetta. Yleisimmin käytetyistä kylmäaineista kielto koskee R404A:ta, 
jonka osalta 40 CO2-ekv. tonnin täytösraja vastaa 10,2 kg kylmäainetäytöstä. 
Regeneroitujen tai kierrätettyjen F-kaasujen käyttö huollossa on kuitenkin 
sallittua 31.12.2029 asti.

5.2.1  
Tukesin rekisterit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin pätevyysrekistereistä on helppoa tarkistaa 
kylmälaiteliikkeen tai kylmäalan asentajan pätevyys.

Kylmälaiteliikkeet löytyvät urakoitsijarekisteristä: 
http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/ 

Rekisteristä voi tehdä hakuja yrityksen nimellä, paikkakunnalla tai pätevyysluo-
kalla.

Kuva 15. Näkymä toiminnanharjoittajarekisterin hakukentästä.

http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/
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Pätevät kylmäalan asentajat ja vastuuhenkilöt löytyvät pätevyysrekisteristä: 
http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/Kylmaalan-patevyysrekisteri/  

Rekisteristä voi tehdä hakuja henkilön nimellä, paikkakunnalla tai pätevyysluo-
kalla.

Kuva 16. Näkymä kylmäalan pätevyysrekisterin hakukentästä.

5.2.2  
Valvontatarkastuskäynnin lomake

Tämän oppaan liitteenä on lomake, jonka voi ottaa mukaan tarkastuskäynnille täy-
tettäväksi. Lomake sopii kaikille valvontaviranomaisille. Lomakkeessa on kaksi osaa: 
osa 1 täytetään jokaisella tarkastuskäynnillä ja osa 2 silloin, kun tarkastuksessa ilme-
nee puute. Lomakkeesta on toimitettava kopio tarkastetulle yritykselle tai laitokselle. 
Muut kuin ympäristönsuojeluviranomaiset lähettävät kopion lomakkeesta tarkastus-
käynnin jälkeen asianomaiselle ELY-keskukselle tai kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaiselle jatkotoimenpiteitä varten (ks. myös kappale 5.3). 

5.2.3  
Kylmäaineiden lyhenteistä

Kylmäaineille käytetään tavallisesti lyhenteitä, jotka alkavat R-kirjaimella (lyhen-
ne sanasta Refrigerant, ”kylmäaine”), jota seuraa numerokoodi. R:n tilalla voidaan 
käyttää myös CFC-, HCFC- tai HFC-lyhenteitä (esim. R-22 = HCFC-22). Liitteeseen 
1 on koottu yleisimpien ja rajoitettujen sekä joidenkin luonnollisten kylmäaineiden 

http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/Kylmaalan-patevyysrekisteri/
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lyhenteitä, sekä niiden ODP- ja GWP-lukuja. Kylmäaineita on lukuisia erilaisia ja 
useat niistä ovat seoksia. Otsoni- ja F-kaasuasetusten liitteistä löytyy kaikkien val-
vottavien puhtaiden ODS- ja F-kaasujen lyhenteet, mutta jos kyseessä on tuntematon 
seos, on ensin selvitettävä, mistä kaasuista seos koostuu, jotta tiedetään, kuuluuko 
laite valvottaviin laitteisiin. Ongelmatapauksissa neuvoa voi kysyä esimerkiksi Suo-
men kylmäyhdistyksestä tai Suomen ympäristökeskuksesta (tarkemmat yhteystiedot 
oppaan lopussa). 

Luonnollisista kylmäaineista hiilivetyjen (isobutaani, propaani jne.) käyttö on 
turvallisuussyistä rajoittunut lähinnä kotitalouksien pienlaitteisiin, sillä hiilivedyt 
ovat helposti syttyviä kaasuja. Isobutaania käytetään kotitalouksien jääkaapeissa ja 
propaania mm. elintarvikemyymälöiden ja -kioskien pienissä myymäläkalusteissa. 
Isommissa laitteissa luonnollisia kylmäaineita on toistaiseksi käytössä lähinnä elin-
tarviketeollisuudessa (ammoniakki) ja jäähalleissa, joista noin puolet on toteutettu 
ammoniakilla. Elintarvikemyymälöiden kylmäjärjestelmiä on viime vuosina alettu 
toteuttaa hiilidioksidia kylmäaineena käyttäen. Hiilidioksidilla toteutettuja myymä-
löitä on Suomessa toistaiseksi noin 150 – 200 kpl. 

CFC-yhdisteitä sisältävien laitteiden maahantuonti ja valmistus on ollut kiellet-
tyä vuodesta 1995 lähtien, joten vain tätä vanhemmat laitteet voivat sisältää CFC:ä. 
CFC-yhdisteitä sisältävä laite saa olla käytössä, mutta siihen ei saa enää lisätä kylmä-
ainetta. Käytännössä CFC-yhdisteitä sisältävät laitteet ovat elinkaarensa loppupuo-
lella. Käytöstä poistuvat laitteet ovat vaarallista jätettä, ja ne on toimitettava asian-
mukaiseen kierrätykseen ja laitteiden sisältämät kylmäaineet on kerättävä talteen 
ja toimitettava hävitettäväksi asianmukaisesti (esim. Ekokem Oy) (ks. kappale 7). 
HCFC-yhdisteitä sisältäviä laitteita on sen sijaan vielä paljon käytössä. Niitä koske-
vista säädöksistä kerrotaan tarkemmin kappaleessa 6. 

5.3  
Toimenpiteet puutteita havaittaessa

5.3.1  
Toimintaohjeet elintarvikevalvonta- ja 
terveydensuojeluviranomaisille

Alla on esitetty toimintaohjeet elintarvikevalvonta- ja terveydensuojeluviranomaisille 
tilanteissa, joissa valvottavien laitteiden huollosta löytyy puutteita. Mikäli tarkas-
tuksessa ilmenee puute, annetaan toiminnanharjoittajalle kirjallinen kehotus korjata 
puute (esimerkiksi täytetään valvontatarkastuskäynnin lomakkeen osa 2, jossa on 
ohje toiminnanharjoittajalle tilanteen korjaamiseksi). Kopio lomakkeesta toimitetaan 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai asianomaiselle ELY-keskukselle. Ympä-
ristönsuojeluviranomaiset tarkistavat määräajan kuluttua, onko toiminnanharjoittaja 
noudattanut kehotusta, ja ryhtyvät tarvittaessa jatkotoimenpiteisiin. 
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5.3.2  
Toimintaohjeet kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille ja 
ELY-keskuksille

Otsoni- ja F-kaasuasetusten, ympäristönsuojelulain ja huoltoasetuksen valvovista vi-
ranomaisista säädetään ympäristönsuojelulain (527/2014) 23 ja 24 §:ssa. Yleisvalvonta 
kuuluu ELY-keskuksille ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille ja se tehdään 
pääsääntöisesti muun valvonnan yhteydessä. Lisäksi muilta valvontaviranomaisilta, 
toiminnanharjoittajilta tai yksityisiltä henkilöiltä voi tulla ilmoituksia epäkohdista. 

Riippumatta siitä, mitä kautta tieto epäkohdasta tulee, voidaan toimia alla olevan 
ohjeen mukaisesti. 

 

Huoltoyritys tai laitetta huoltava 
henkilö ei löydy Tukesin 
rekistereistä

Ilmoita asiasta kirjallisesti1
Tukesille

Anna toiminnanharjoittajalle 
kirjallinen1 kehotus korjata 
laiminlyönti

Ilmoita asiasta kirjallisesti1 kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle tai 
asianomaiselle ELY-keskukselle

1Esimerkiksi oppaan liitteenä oleva valvontatarkastuskäynnin lomake (osat 1 ja 2), josta annetaan 
kopio kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai ELY-keskukselle.

Laitetta ei ole tarkastettu
Tarkastuksen suorittanut 
toiminnanharjoittaja ollut 
epäpätevä 

Huoltopäiväkirja puuttuu tai on
puutteellinen

1 Esimerkiksi oppaan liitteenä oleva valvontatarkastuskäynnin lomake (osat 1 ja 2)
2 Ks. kappale alla

Huoltoyritys tai 
laitetta huoltava 
henkilö ei löydy 
Tukesin 
rekistereistä

Laitetta ei ole 
tarkastettu

Tarkastuksen
suorittaja 
toiminnan-
harjoittaja ollut 
epäpätevä

Huoltopäiväkirja 
puuttuu tai on 
puutteellinen

1) Anna laitteen omistajalle tai haltijalle kirjallinen1 kehotus korjata 
    tilanne määräajassa
2) Varmista määräajan umpeuduttua, että kehotusta on noudatettu

3) Jos kehotusta ei noudateta, voidaan käyttää YSL 183 § mukaista
    hallintopakkoa (huoltovelvollisuuden täyttämisvelvoite tai käyttökielto).
    Määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai keskeyttämisuhalla. 
4) Hallintopakkomenettely ja rikosprosessi eivät ole toisistaan 
    riippuvaisia, eli rikosasian voi saattaa vireille tilanteen mukaan jo 
    ennen hallintopakkoasian käsittelyä

1) Varmista Tukesista
    (http://www.tukes.fi/fi/Rekisterit/kylmalaitteet-rekisterit/), että
    yritys ei ole tehnyt vaadittavaa ilmoitusta, ja/tai ettei huoltoa tekevä
    henkilö löydy pätevyysrekisteristä
2) Siirrä asia Tukesille2
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Mikäli kyse on tapauksesta, jossa huoltoyritys tai laitetta huoltava henkilö ei löydy 
Tukesin rekisteristä (esimerkiksi yksityiseltä henkilöltä tullut ilmoitus), asia siirretään 
Tukesin hoidettavaksi. Ennen tätä olisi hyvä, että kunnan ympäristönsuojeluviran-
omainen tai ELY-keskus varmistaisi, että yritys tai henkilö toimii kyseisellä toimialal-
la, ja hankkisi asiasta selvityksen joko:

1. Lähettämällä yritykselle selvityspyynnön sen harjoittamasta huolto- ja asen-
nustoiminnasta, ja kertomalla pätevyysvaatimuksista. (Pätevyysvaatimuksista 
löytyy tietoa ympäristöhallinnon verkkosivuilta: www.ymparisto.fi > Asiointi, 
luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti 
> Pätevyysvaatimukset otsonikerrosta heikentäviä aineita ja fluorihiilivetyjä 
käsittelevälle henkilöstölle ja Tukesin verkkosivuilta www.tukes.fi > Toimialat 
> Kylmäala)

2. Ottamalla talteen yrityksen mainoksen, jossa mainostetaan kyseisiä palveluita
3. Pyytämällä joltakin asiakkaalta kirjallisen tiedon siitä, että tämä on ostanut 

huolto- tai asennuspalvelua kyseiseltä yritykseltä

Selvitys toimitetaan Tukesille ilmoituksen yhteydessä.

5.3.3  
Toimintaohjeet kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisille

Kuluttajaturvallisuuslakia (920/2011) ja sen valvontaa ei pääsääntöisesti sovelleta 
jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteisiin tai niiden asennus- ja huoltopal-
veluihin lain 4 §:n toissijaisuusperiaatteen nojalla:

- Kuluttajille tarkoitettujen kotitalouksissa käytettävien jäähdytys-, ilmastoin-
ti- ja lämpöpumppulaitteiden turvallisuudesta säädetään sähköturvallisuuslaissa 
(410/1996) ja sen nojalla annetuissa säädöksissä. Säädösten tarkoituksena on var-
mistaa laitteiden turvallisuustaso siten, ettei niistä aiheudu hengen, terveyden tai 
omaisuuden vaaraa. Säädökset koskevat myös markkinavalvontaa ja siihen liittyviä 
toimenpiteitä. Säädöksissä edellytetään terveys- sekä omaisuusvaarojen ehkäisemi-
sessä samaa turvallisuustasoa kuin kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) kulutusta-
varoita koskevissa säädöksissä.

– Kuluttajille tarkoitettujen kotitalouksissa käytettävien jäähdytys-, ilmastoin-
ti- ja lämpöpumppulaitteiden asennus- ja huoltopalveluiden pätevyysvaa-
timuksista säädetään huoltoasetuksessa (452/2009) sekä sähköturvallisuus-
laissa (410/1996) ja sen nojalla annetuissa säädöksissä. Kyseisillä säädöksillä 
pyritään varmistamaan, että laitteiden asennukset ja huollot tehdään am-
mattitaitoisesti siten, ettei laitteista aiheudu kylmäainepäästöjä eikä hengen, 
terveyden tai omaisuuden vaaraa. Säädökset sisältävät palveluntarjoajien 
rekisteröinnin ja valvonnan. Säädöksissä edellytetään terveys- sekä omaisuus-
vaarojen ehkäisemisessä samaa turvallisuustasoa kuin kuluttajaturvallisuus-
lain (920/2011) kuluttajapalveluita koskevissa säädöksissä.

Siltä varalta, että kunnan kuluttajaturvallisuusviranomaisiin otettaisiin yhteyttä (tai 
tehtäisiin reklamaatio) jäähdytys-, ilmastointi- tai lämpöpumppulaitteen asennuksen 
taikka huollon turvallisuuteen liittyen, ovat toimintaohjeet seuraavat:

– laitteen vaarallisuutta koskevien yhteydenottojen osalta asia siirretään hal-
lintolain (434/2003) 21 §:n mukaisesti Tukesille. Tukes valvoo sähkölaitteiden 
vaatimustenmukaisuutta ja turvallisuutta sähköturvallisuuslain (410/1996) 
mukaisesti.

– asennuksen tai huollon pätevyyspuutteita koskevien yhteydenottojen osalta 
asia Tukesille
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– sähkötöiden puutteita koskevien yhteydenottojen osalta asia siirretään Tuke-
sille. Tukes valvoo sähköurakointia sähköturvallisuuslain (410/1996) mukai-
sesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin (WEEE-direktiivi 2002/96/
EY) valvonnasta vastaa Pirkanmaan ympäristökeskus, ks. myös ohjeen kohta 7. Säh-
kö- ja elektroniikkalaitteen tuottajan velvollisuus on edistää käytöstä poistettujen 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäyttöä ja järjestää sähkö- ja elektroniikka-
laiteromun keräys, esikäsittely, hyödyntäminen ja muu jätehuolto sekä vastata niistä 
aiheutuneista kustannuksista. Kotitaloudessa syntyvästä sähkö- ja elektroniikkalai-
teromusta (SER-romusta) pääsee eroon maksutta, kun romu toimitetaan asianmu-
kaiseen keräykseen.
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6 HCFC-yhdisteistä 

CFC-yhdisteiden käytön kiellon jälkeen yleisimmiksi kylmäaineiksi nousivat HC-
FC-yhdisteet, esimerkiksi hyvin yleisesti käytetty R-22-kylmäaine, jota edelleen löy-
tyy jonkin verran käytössä olevista laitteista. HCFC-yhdisteet ovat voimakkaita kas-
vihuonekaasuja ja niillä on myös otsonikerrosta tuhoavaa vaikutusta. Otsoniasetus 
asetti aikataulun HCFC-yhdisteistä luopumiselle. Uusien aineiden käyttö on ollut 
kiellettyä vuodesta 2010 lähtien. Vuoden 2014 loppuun asti vanhojen HCFC-laitteiden 
huollossa oli sallittua käyttää kierrätettyjä tai regeneroituja HCFC-yhdisteitä. 1.1.2015 
lähtien HCFC-yhdisteiden käyttö huollossa on kokonaan kielletty. HCFC-yhdisteitä 
sisältävä laite saa olla edelleen käytössä, mutta siihen ei saa lisätä HCFC-yhdisteitä. 
Sen säännöllisistä tarkastuksista vuotojen varalta on edelleen huolehdittava.

Kun valvontaviranomaisten tarkastuksissa havaitaan HCFC-yhdisteitä käyttäviä 
laitteita, olisi hyvä muistuttaa laitteen haltijaa tai omistajaa voimassa olevista ra-
joituksista. Huoltoa tarvitsevat laitteet on joko uusittava tai sitten niissä käytettävä 
kylmäaine on vaihdettava johonkin sallittuun ns. huoltokylmäaineeseen. Kylmäai-
neen vaihtoon liittyy usein käytännön ongelmia, jotka johtuvat aineiden erilaisista 
kemiallisista tai fysikaalisista ominaisuuksista. Nämä voivat lisätä vuotoja, heikentää 
laitteen hyötysuhdetta ja energiatehokkuutta, ja pahimmillaan rikkoa laitteen tai sen 
osan. Näiden riskien vuoksi kylmäaineen vaihto kannattaa tehdä suunnitelmallisesti 
käyttäen asiantuntijoiden apua. Mahdollisista vaihtoehdoista saa tarkempaa tietoa 
alan yrityksistä ja Suomen kylmäyhdistyksestä (yhteystiedot oppaan lopussa).

HCFC-yhdisteistä siirrytään usein HFC-yhdisteisiin, mutta suositeltavampaa olisi 
siirtyä suoraan ns. luonnollisiin kylmäaineisiin tai muihin sellaisiin kylmäaineisiin, 
joiden ilmaston lämmityspotentiaali (GWP) on pieni (ks. myös kappale 1.). Uuden 
laitteen hankintaa suunniteltaessa on tärkeää ottaa huomioon F-kaasuasetuksen mu-
kainen erittäin voimakkaisiin F-kaasuihin (GWP väh. 2500) vuodesta 2020 lähtien 
kohdistuva huoltokielto sekä F-kaasujen yleisen saatavuuden väheneminen. Vaih-
toehtojen selvittämisessä palvelevat alan ammattilaiset.
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7  Käytöstä poistettujen aineiden 
sekä niitä sisältävien laitteiden ja 
tuotteiden hävittäminen

Kylmä- ja sammutusaineet sekä kuluvat että likaantuvat käytössä; kaasuihin kertyy 
mm. öljyjä, ja muita jäämiä putkistoista, venttiileistä ja tiivisteistä. Puhdasta kaasua 
voidaan vielä kierrättää laitteesta toiseen kaasusta riippuen lainsäädännön asetta-
missa rajoissa. Likainen kylmäaine pitää regeneroida, eli palauttaa puhtaus- yms. 
ominaisuuksiltaan uutta kylmäainetta vastaavaksi siihen tarkoitukseen rakennetussa 
laitoksessa. On odotettavissa, että HFC-yhdisteiden kierrätys ja regenerointi lisään-
tyvät tulevaisuudessa.

Lopulta kuitenkin vanhat otsonikerrosta tuhoavat aineet tai F-kaasut on kerättävä 
talteen ja toimitettava vaarallisen jätteen käsittelylaitokseen hävitettäväksi. Myös 
näitä kaasuja sisältävät laitteet on tyhjennettävä kaasuista ja kaasut on toimitettava 
asianmukaiseen kierrätykseen, regenerointiin tai hävitettäväksi vaarallisen jätteen 
käsittelylaitoksessa. Näin kaasuja ei vapaudu ilmakehään ja voidaan suoranaisesti 
ehkäistä otsonikatoa ja/tai kasvihuoneilmiötä. 

Kylmäpiirin katkaiseminen ja aineiden päästäminen ilmakehään tai keräämättä 
jättäminen on ehdottomasti kiellettyä. Maailman meteorologisen järjestön (WMO) 
ja YK:n ympäristöohjelman mukaan vähäisetkin ODS-vuodot ja päästöt hidastavat 
otsonikerroksen toipumista ja juuri laitteisiin ja tuotteisiin varastoituneista aineista 
(eli nk. ODS-pankeista, engl. ODS-banks) ilmakehään joutuvien päästöjen epäillään 
olevan yhtenä pääsyynä otsonikerroksen ennustemalleja hitaampaan toipumiseen.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteen tuottajan velvollisuus on edistää käytöstä pois-
tettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäyttöä ja järjestää sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun keräys, esikäsittely, hyödyntäminen ja muu jätehuolto sekä 
vastata niistä aiheutuneista kustannuksista. Kotitaloudessa syntyvästä sähkö- ja elekt-
roniikkalaiteromusta (SER-romusta) pääsee eroon maksutta, kun romu toimitetaan 
asianmukaiseen keräykseen.

Huom.
Laitteen omistajan velvollisuudet koskevat myös sellaisia laitteita, jotka 
eivät ole aktiivisessa käytössä, sillä myös näistä voi vuotaa kylmäaineita. 
Käyttämättömät laitteet on joko toimitettava hävitettäväksi tai niiden huolto- 
ja vuototarkastuksia sekä huoltopäiväkirjaa on pidettävä yllä. 
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8 Tietoa F-kaasuasetuksesta 

Tässä kappaleessa kerrotaan tiivistetysti EU:n F-kaasuasetuksen (517/2014) sisällöstä. 
Linkki koko asetustekstiin löytyy kappaleesta 9. Myös ympäristöhallinnon verk-
kosivuilla www.ymparisto.fi/fkaasut on paljon tietoa F-kaasuista ja niitä koskevasta 
lainsäädännöstä. 

Uusi F-kaasuasetus sisältää aikaisempaa enemmän rajoituksia F-kaasujen käytölle. 
Valvontatyön kannalta merkittävimmät muutokset ovat tarkastusvälien määräyty-
misperusteen muuttuminen kilogrammoista hiilidioksidiekvivalenteiksi ja korkean 
GWP:n (väh. 2500) kylmäaineiden lähestyvä huoltokielto. 

Otsonikerrosta heikentäviä aineita (esim. R-22, R-12) sisältäviä laitteita koskeviin 
velvoitteisiin ei ole tullut muutoksia. Uusien otsonikerrosta heikentävien aineiden 
käyttö on ollut kiellettyä jo pitkään, ja vuoden 2015 alussa päättyi myös kierrätettyjen 
aineiden käyttö. Otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältäviä laitteita on yhä jonkun 
verran käytössä, mutta suurin osa laitteista sisältää nykyään F-kaasuja. Kappaleessa 
5.2.3 ja liitteessä 1 kerrotaan kylmäaineiden merkinnöistä (eli mistä tietää, mitä kyl-
mäainetta laite sisältää).

Luvussa 8 kerrotaan taustatiedoksi myös niistä F-kaasuasetuksen velvoitteista, 
jotka eivät suoraan koske valvontaa, mutta vaikuttavat alalla toimiviin toiminnanhar-
joittajiin (kappaleet 8.5 - 8.9). Niistä keskeisimmät ovat EU-markkinoille saatettavien 
F-kaasujen määrän vähentäminen asteittain vuosien 2015 - 2030 välillä kiintiöjärjes-
telmän avulla ja kiellot ja rajoitukset uusille F-kaasuja sisältäville laitteille.

8.1  
Kylmälaitteen omistajan tai haltijan velvoitteet
Laitteen haltijan ja omistajan velvollisuutena on

■	 huolehtia siitä, että laite tarkastetaan vuotojen varalta asetuksen mukaisin 
määräajoin

■	 varmistua asennuksen, huollon tai tarkastuksen suorittavan toiminnanharjoit-
tajan pätevyydestä

■	 huolehtia, siitä että laitteesta pidetään huolto- ja tarkastuspäiväkirjaa

Vuototarkastusvaatimus riippuu laitteen sisältämän F-kaasun määrästä. Vaatimus 
käyttää pätevää toiminnanharjoittajaa koskee kaikkia laitteita kaasun määrästä riip-
pumatta (vaadittava pätevyysluokka riippuu laitteen sisältämän kylmäaineen mää-
rästä).

Kaikissa uusissa laitteissa tulee 2017 alkaen olla merkintä kylmäainemäärästä sekä 
kilogrammoina että hiilidioksidiekvivalenttitonneina sekä käytetyn kylmäaineen 
GWP-arvo. Internetistä löytyy useita laskureita, joilla voi muuntaa F-kaasumääriä 
hiilidioksidiekvivalenteiksi. Aineen määrä kannattaa merkitä hiilidioksidiekviva-

http://www.ymparisto.fi/fkaasut
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lenttitonneina myös olemassa oleviin laitteisiin, koska se helpottaa oikean vuototar-
kastusvälin tarkistamista. 

Uuden laitteen hankintaa suunniteltaessa on tärkeää ottaa huomioon erittäin voi-
makkaisiin F-kaasuihin (GWP väh. 2500) vuodesta 2020 lähtien kohdistuva huolto-
kielto (kohdistuu esimerkiksi R-404A sisältäviin laitteisiin) sekä F-kaasujen yleisen 
saatavuuden väheneminen. Vaihtoehtojen selvittämisessä palvelevat alan ammatti-
laiset.

8.2  
Vuototarkastukset
Kiinteästi asennetun (ei-liikkuvan) F-kaasua sisältävän jäähdytys-, ilmastointi- ja 
lämpöpumppulaitteen ja -piirin sekä sammutuslaitteiston haltijan tai omistajan on 
huolehdittava, että laite tarkastetaan säädösten mukaisin määrävälein.

Laitteiden vuototarkastusvaatimus porrastetaan jatkossa kylmäaineen ilmastoa 
lämmittävän vaikutuksen mukaan, eli vuototarkastustiheyteen vaikuttaa sekä lait-
teen sisältämän kylmäaineen määrä että kylmäaineen ilmastoa lämmittävä vaikutus. 
Vuototarkastusrajat perustuvat jatkossa laitteen sisältämän kylmäaineen CO2-ekvi-
valenttitonnimääriin kg-määrien sijasta.

CO2-ekvivalenttitonnimäärä lasketaan kertomalla laitteen sisältämän F-kaasun 
paino (tonneina) sen sisältämän F-kaasun GWP-arvolla. Verkosta löytyy myös las-
kureita, joiden avulla voi muuttaa kilogrammat CO2-ekv. tonneiksi. Liitteessä 3 on 
tarkastusvälejä ja määriä muutamalla yleisellä F-kaasulla tai seoksella.

Laitteen sisältämän F-kaasun 
lämmitysvaikutus  

Normaali 
tarkastusväli 

Tarkastusväli, jos laitteessa on 
vuotojen havaitsemisjärjestelmä 

väh. 5 t CO2, mutta alle 50 t CO2 12 kk 24 kk

väh. 50 t CO2, mutta alle 500 t CO2 6 kk 12 kk

väh. 500 t CO2 3 kk 6 kka)

a) vuotojen havaitsemisjärjestelmä pakollinen kaikissa laitteissa viim. 1.1.2017 

Asetuksen mukaisesti ilmatiiviisti suljettuja, alle 10 t CO2-ekv. F-kaasua sisältäviä lait-
teita ei tarvitse tarkastaa, jos laitteeseen on merkitty sen olevan hermeettisesti suljettu.

Vuototarkastusvelvollisuus koskee 1.1.2015 alkaen myös kylmäkuljetuskuorma-au-
toja ja -perävaunuja, sähköisiä kytkinlaitteita ja organic rankine cycle -laitteistoja 
(ORC). Sähköisille kytkinlaitteistoille on poikkeuksia velvoitteisiin (ks. Artikla 4 (1))

Sellaisille laitteille, jotka eivät aiemmin ole kuuluneet vuototarkastusten piiriin, on 
määräaikaistarkastuksia ryhdyttävä tekemään vasta siirtymäajan jälkeen eli 1.1.2017 
alkaen. Tällaisia ovat alle 3 kg, mutta vähintään 5 t CO2-ekv. F-kaasuja sisältävät 
laitteet. Siirtymäaika koskee myös sellaisia ilmatiiviisti suljettuja laitteita, joiden 
tyyppikilvessä ilmoitetaan laitteen olevan ilmatiiviisti suljettu, ja joiden sisältämät 
kaasumäärät ovat alle 6 kg, mutta vähintään 10 t CO2-ekv.

8.2.1  
Vuotojen havaitsemisjärjestelmät

Vähintään 500 t CO2-ekv. F-kaasua sisältävissä laitteissa on oltava vuotojen havait-
semisjärjestelmä, joka antaa mahdollisesta vuodosta hälytyksen laitteen haltijalle 
tai huoltoyhtiölle. Järjestelmä on tarkastettava kerran vuodessa. Laitteen tarkastuk-
sen voi suorittaa laitteen muun huollon yhteydessä. 500 t CO2-ekv. on esimerkiksi 
R-134a:n osalta n. 349 kg ja R-404A:n osalta n. 127 kg. Liitteen 3 taulukosta löytyy 
lisää määriä eri kylmäaineilla.
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8.3  
Laitteiden asennus ja huolto
Laitteen huollot ja vuototarkastukset on teetettävä pätevällä toiminnanharjoittajalla. 
Valitsemalla pätevän toiminnanharjoittajan voi varmistua, että laitteen käyttö jatkuu 
turvallisesti.

Pätevyyden voi tarkistaa Turvallisuus ja -kemikaaliviraston (Tukes) ylläpitämästä 
pätevyysrekisteristä (ks. myös kappale 5.2.1), jossa on sekä toiminnanharjoittajarekis-
teri että asentajien pätevyysrekisteri. Hakuja voi tehdä nimellä tai paikkakunnalla tai 
pätevyysluokalla. Tukesin sivuilta löytyy tarkempaa tietoa pätevyysvaatimuksista.

8.3.1  
Huolto- ja tarkastuspäiväkirja

Vuototarkastusten piirissä olevan laitteen omistajan on (kuten aikaisemminkin) pi-
dettävä jokaisesta laitteesta huoltokirjanpitoa, johon merkitään

●	 laitteen sisältämä kylmäaine (tyyppi) ja aineen määrä (kg ja CO2-ekv)
●	 lisätyt tai poistetut kylmäaineet
●	 onko laitteessa käytetyt F-kaasut kierrätetty tai regeneroitu, ja jos kyllä, missä 
●	 laitteelle tehdyt toimenpiteet (mm. vuototarkastusten tulokset) ja niiden suo-

rittaja sekä tekijän pätevyystodistuksen numero 
●	 mikäli laite on poistettu käytöstä, F-kaasujen talteenottamista ja niiden loppu-

käsittelyä varten toteutetut toimenpiteet

Laitteessa tai huoltokirjassa on oltava merkintä siitä, milloin laite on viimeksi tarkas-
tettu (esim. huoltotarra). Kirjanpito on pyynnöstä näytettävä viranomaiselle. Laitteen-
omistajan on säilytettävä huoltotietoja ja huoltoyrityksen kopiota tiedoista vähintään 
viiden vuoden ajan.

8.4  

Erittäin voimakkaiden F-kaasujen huoltokielto 
Kasvihuonekaasuvaikutukseltaan erittäin voimakkaiden F-kaasujen (GWP-arvo vä-
hintään 2500) käyttöä olemassa olevien, kylmäainetäytökseltään vähintään 40 CO2-
ekv. tonnia olevien kylmälaitteiden huollossa rajoitetaan 1.1.2020 alkaen. Tällöin 
laitteeseen ei saa enää lisätä uutta, kiellon piiriin kuuluvaa kylmäainetta. Yleisimmin 
käytetyistä kylmäaineista kielto koskee R404A:ta, jonka osalta 40 CO2-ekv. tonnin 
täytösraja vastaa 10,2 kg kylmäainetäytöstä (= 40 000 jaettuna R404A:n GWP-arvolla 
3922).

Regeneroitujen tai kierrätettyjen F-kaasujen käyttö huollossa on kuitenkin sallittua 
31.12.2029 asti (asetuksen artikla 13). Regeneroimisella tarkoitetaan aineen käsit-
telemistä puhdistuslaitoksessa lähes uudenveroiseksi. Kierrätettyjä eli esimerkiksi 
pätevän ja Tukesiin rekisteröityneen huoltoliikkeen peruspuhdistamia kaasuja saa 
käyttää vain kyseinen huoltoliike omissa huoltokohteissaan tai muuten sen yrityksen 
kohteissa, jonka puolesta kyseinen kylmäaine-erä on otettu talteen osana kunnossa-
pitoa tai huoltoa.

Huoltokielto kannattaa huomioida tulevia laitehankintoja suunniteltaessa. Vanho-
jen laitteiden kohdalla laitteen käyttöikä ja kunto sekä käyttötarkoitus vaikuttavat 
ratkaisuihin. Uuden laitteen hankkiminen tai kylmäaineen vaihtaminen olemassa 
olevaan laitokseen voi olla perusteltua esimerkiksi energiatehokkuuden parantami-
seksi. Vaihtoehtojen selvittämisessä jokaisen laitteen kohdalla palvelevat alan am-
mattilaiset.

http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/
http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/
http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/Kylmaalan-patevyysrekisteri/
http://tukes.fi/fi/Toimialat/Kylmalaiteliikkeet/
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Kappaleet 8.5 - 8.9 sisältävät tietoa F-kaasuasetuksen velvoitteista, jotka eivät 
suoraan koske valvontaa, mutta vaikuttavat alalla toimiviin toiminnanharjoittajiin.

8.5  
Kylmäaineiden ja kylmäaineita 
sisältävien laitteiden myynti

F-kaasuja ja niiden seoksia saa niihin käyttötarkoituksiin, joita pätevyysvaatimukset 
koskevat (esim. asennus- ja huoltotoiminta), myydä ainoastaan päteville henkilöille 
tai yrityksille. 

F-kaasuja, kuten kylmäaineita myyvien yritysten on pidettävä kirjaa aineiden 
myynnistä. Kirjanpidosta on käytävä ilmi 1) aineen ostajan nimi ja 2) pätevyysto-
distuksen numero (näkyy Tukesin rekisteristä) sekä 3) myyty aine ja sen 4) määrä. 
Kirjanpitoa on säilytettävä viiden vuoden ajan ja se on pyydettäessä annettava viran-
omaisten käyttöön. Aineiden myyntiä valvoo Suomen ympäristökeskus.

Esitäytetyn (ei hermeettisesti suljetun) F-kaasuja sisältävän laitteen saa myydä 
loppukäyttäjälle ainoastaan silloin, jos osoitetaan, että sen asennuksen tulee teke-
mään pätevä henkilö tai yritys (esim. kotitalouksien ilmalämpöpumput). Tämän voi 
toteuttaa esimerkiksi niin, että laite myydään yhdessä pätevän asennuksen kanssa 
tai niin, että asiakas ilmoittaa kirjallisesti, miltä yritykseltä aikoo tilata asennuksen. 

8.6  

F-kaasujen vähentäminen (phase down)
Uuden F-kaasuasetuksen keskeinen ohjauskeino on F-kaasujen ja niiden seosten 
EU-markkinoille saattamisen vähentäminen (phase down). Vuoteen 2030 mennessä 
määrä (laskettuna hiilidioksidiekvivalenttitonneina) vähenee asteittain 21 prosent-
tiin vuosien 2009–2012 tasosta Euroopan unionin alueella. Vähennys toteutetaan 
jakamalla vähitellen pienenevä määrä kiintiöitä F-kaasuja Eurooppaan tuoville ja 
valmistaville yrityksille (ks. 8.7).

8.7  
Kiintiöt sekä esitäytettyjen laitteiden 
maahantuonti ja valmistus

F-kaasujen ja niiden seosten markkinoille saattamisen vähentäminen (phase down) to-
teutetaan kiintiöjärjestelmän avulla. Hiilidioksidiekvivalenttitonneina määritellyissä 
kiintiöissä huomioidaan eri HFC-yhdisteiden ilmakehän lämmitysvaikutus suhteessa 
hiilidioksidiin. Käytettävissä olevien HFC-yhdisteiden määrä kilogrammoina riip-
puu siten niiden lämmitysvaikutuksesta - mitä alhaisemman lämmitysvaikutuksen 
HFC-yhdisteitä käytetään, sitä enemmän niitä voi kilogrammoina tuoda tai valmistaa.

Kiintiöjärjestelmä koskee yrityksiä, jotka tuottavat tai saattavat EU-markkinoil-
le vähintään 100 t CO2-ekv HFC-yhdisteitä (tai niitä sisältäviä seoksia) vuodessa. 
HFC-yhdisteitä EU:ssa valmistaville tai EU:n alueelle (EU:n ulkopuolelta) maahan-
tuoville yrityksille jaetaan kiintiöitä, joiden määrää vähennetään asteittain. Aluksi 
kiintiöt jaetaan alan yrityksille maksutta aiempien maahantuonti- ja valmistustietojen 
perusteella. Myös uusille toimijoille varataan osa kiintiöistä. Kiintiötä on haettava 
etukäteen seuraavaa vuotta varten. Kiintiö tai osa siitä on mahdollista siirtää toi-
selle EU:ssa toimivalle yritykselle. Tällöin siirrosta on ilmoitettava EU-komissiolle. 
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EU-komissio vastaa kiintiöjärjestelmästä ja ohjeistaa tarkemmin siihen liittyen. Lisä-
tietolähteitä löytyy luvusta 9.

Myös esitäytettyjen laitteiden sisällä EU:n ulkopuolelta maahantuodut HFC-yhdis-
teet ovat mukana kiintiöjärjestelmässä, mutta niitä varten ei haeta kiintiötä. Maahan-
tuojan on jatkossa pystyttävä asiakirjojen avulla osoittamaan, mitä kaasua on tuotu 
maahan laitteen sisällä ja että kaasu on huomioitu kiintiössä. Esitäytettyjä laitteita 
koskien on tulossa tarkempaa ohjeistusta EU-komissiolta. Vaatimukset koskevat niitä 
1.1.2017 alkaen. 

8.7.1  
HFC-yhdisteiden tuonti EU-alueelle

1.1.2015 alkaen HFC-yhdisteiden (esimerkiksi R-134a, koko lista löytyy F-kaasua-
setuksen liitteestä I (Ryhmä 1)) EU-alueelle tuontia (kemikaalina) varten on oltava 
EU-komission myöntämä kiintiö. Tämä koskee myös seoksia, jotka sisältävät HFC-yh-
disteitä. Kiintiöt ovat yrityskohtaisia, ja tuojana (consignee) täytyy olla se yritys, 
jolle kiintiö on myönnetty. Kiintiöt myönnetään aina edellisenä vuonna (hakuaika 
keväällä) seuraavaa vuotta varten.

Kiintiöjärjestelmä koskee HFC-yhdisteiden määriä, jotka ylittävät 100 t CO2-ekvi-
valenttia vuodessa. Esim. R-134a:n kohdalla tämä on n. 70 kg. HFC-yhdisteen määrä 
(tonneina) muutetaan CO2-ekvivalenteiksi kertomalla se GWP-arvolla, eli lämmitys-
vaikutuksella. Esim. 500 kg R-134a (GWP 1430) = 715 t CO2-ekv.

Laitteita, jotka sisältävät HFC-yhdisteitä (esim. ilmalämpöpumput) saa tuoda rajoi-
tuksetta 31.12.2016 asti. Sen jälkeen niiden sisältämien yhdisteiden on oltava mukana 
kiintiöjärjestelmästä. Tästä ohjeistetaan tarkemmin myöhemmin.

HFC-yhdisteitä EU:ssa valmistavien tai EU:n alueelle maahantuovien ja esitäytet-
tyjen laitteiden sisällä EU:n alueelle tuovien yritysten on rekisteröidyttävä komission 
ylläpitämään rekisteriin (edellyttää rekisteröitymistä komission ECAS-tunnistautu-
misjärjestelmään, ohje).

Lisää tietoa kiintiöistä ja rekisteristä löytyy EU-komission verkkosivuilta:
Euroopan komission verkkosivut alan yrityksille 

https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/home/
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/docs/guidance_registration_f-gases_portal_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/index_en.htm
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8.8  

Tuotteiden ja laitteiden markkinoille 
saattamista koskevat uudet rajoitukset 

Asetus (EU) N:o 517/2014 fluoratuista kasvihuonekaasuista ja asetuksen (EY) 
N:o 842/2006 kumoamisesta, liite III, uudet rajoitukset: 

Tuotteet ja laitteet1 Kiellon
voimaantulo

Palontorjuntalaitteet, jotka sisältävät HFC-23:a 1.1.2016

Kotitalouksien jääkaapit ja pakastimet, jotka sisältävät fluorihiilivetyjä, joiden GWP on 
vähintään 150

1.1.2015

Kaupalliseen käyttöön tarkoitetut jääkaapit ja 
pakastimet (ilmatiiviisti suljetut laitteet)

jotka sisältävät fluorihiilivetyjä, 
joiden GWP on vähintään 2500

1.1.2020

jotka sisältävät fluorihiilivetyjä, 
joiden GWP on vähintään 150

1.1.2022

Kiinteät jäähdytyslaitteet, jotka sisältävät fluorihiilivetyjä tai joiden toiminta perustuu niihin 
ja, joiden GWP on vähintään 2500, lukuun ottamatta laitteita, jotka on tarkoitettu sovelluk-
siin, joita käytetään tuotteiden jäähdyttämiseen alle -50 celsiusasteen lämpötiloihin

1.1.2020

Kaupalliseen käyttöön tarkoitetut monikompressoriset keskusjäähdytysjärjestelmät, joiden 
arvioitu kapasiteetti on vähintään 40 kW ja jotka sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja tai 
joiden toiminta perustuu niihin ja joiden GWP on vähintään 150, lukuun ottamatta kaskadi-
järjestelmien primääriä kylmäainepiiriä, jossa voidaan käyttää fluorattuja kasvihuonekaasuja, 
joiden GWP on alle 1500

1.1.2022

Liikkuvat huoneilmastointilaitteet (jotka on suljettu ilmatiiviisti ja joita loppukäyttäjä pystyy 
siirtämään huoneesta toiseen), jotka sisältävät fluorihiilivetyjä, joiden GWP on vähintään 150

1.1.2020

Single split -ilmastointijärjestelmät, jotka sisältävät alle 3 kg fluorattuja kasvihuonekaasuja, 
jotka sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja tai joiden toiminta perustuu niihin, joiden GWP 
on vähintään 750, tai joiden toiminta perustuu niihin

1.1.2025

Solumuovit, jotka sisältävät fluorihiilivetyjä, joiden 
GWP on vähintään 150, paitsi jos näiden tuotteiden 
on täytettävä kansalliset turvallisuusvaatimukset

Suulakepuristettu polystyreeni (XPS) 1.1.2020

Muut solumuovit 1.1.2023

Tekniset aerosolit, jotka sisältävät fluorihiilivetyjä, joiden GWP on vähintään 150, paitsi jos 
näiden tuotteiden on täytettävä kansalliset turvallisuusvaatimukset tai niitä käytetään lääke-
tieteellisissä sovelluksissa

1.1.2018

Huom. Edellisen F-kaasuasetuksen (842/2006) mukaiset kiellot pysyvät voimassa, liite III kokonaisuudessaan 
asetuksessa.  
1Fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien seosten lämmitysvaikutus (GWP) lasketaan soveltuvissa tapauksissa 
asetuksen liitteen IV mukaisesti, siten kuin 2 artiklan 6 alakohdassa säädetään 
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8.9  
Raportointi

8.9.1  
Raportointi Suomen viranomaisille

Fluorattuja kasvihuonekaasuja toiminnassaan käyttävien yritysten on pyynnöstä 
raportoitava Suomen ympäristökeskukselle (SYKE) vuosittain tiedot F-kaasujen käy-
töstä, maahantuonnista, viennistä ja hävittämisestä kasvihuonekaasuinventaariota 
varten. SYKE pyytää yrityksiä vastaamaan kylmäainekyselyyn alkuvuodesta, jolloin 
raportoidaan edellisen kalenterivuoden tiedot. Tiedot eritellään kylmäaineittain ja 
laitetyypeittäin. Tietoja kerätään kylmäaineiden ja niitä sisältävien laitteiden maahan-
tuonnista ja viennistä, laitteiden valmistukseen, asennukseen ja huoltoon käytetyistä 
kylmäaineista sekä hävitettäviksi toimitetuista kylmäaineista.

8.9.2  
EU-raportointi

Uuden F-kaasuasetuksen mukaan yritysten, jotka valmistavat, tuovat tai vievät 
F-kaasuja tai niitä sisältäviä laitteita, on raportoitava komissiolle vuosittain. EU-ra-
portoinnissa tuonti tai vienti tarkoittaa EU-rajojen ylittämistä. Tuontia tai vientiä 
EU-maiden välillä ei raportoida. Raportointivaatimus koskee yrityksiä, jotka ylittävät 
(CO2-ekvivalentteina) asetetun vähimmäisrajan:

●	 maahantuonti, vienti ja valmistus, vähintään 100 t CO2-ekv / vuosi
●	 markkinoille saattaminen tuotteissa ja laitteissa vähintään 500 t CO2-ekv. / 

vuosi
●	 hävitys vähintään 1000 t CO2-ekv. / vuosi
●	 käyttö raaka-aineena vähintään 1000 t CO2-ekv. / vuosi

Ilmoitettavia asioita ovat mm. F-kaasujen kokonaismäärät, käyttösovellusluokat, 
kierrätetyt ja hävitetyt määrät, laitteiden tyypit, määrät ja laitteiden sisältämien kyl-
mäaineiden määrät.

Raportointi edellistä vuotta koskien on tehtävä vuosittain maaliskuun loppuun 
mennessä komission sähköisen raportointijärjestelmän kautta. Raportoinnin tarkoi-
tuksena on seurata F-kaasuasetuksen vaikutuksia ja kiintiöjärjestelmän toimimista. 
Raportointi tapahtuu EU-komission sähköisen järjestelmän kautta:

HFC-registry (edellyttää rekisteröitymistä EU-komission ECAS-tunnistautumis-
järjestelmään, ohje)

https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/home/
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/docs/guidance_registration_f-gases_portal_en.pdf
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Lähteet ja verkkosivut

Asetukset: 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä 
aineista: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0001:0030:FI:PDF 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 517/2014 fluoratuista kasvihuone-
kaasuista ja asetuksen (EY) N:o 842/2006 kumoamisesta: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0517&from=EN 

Valtioneuvoston asetus 452/2009 otsonikerrosta heikentäviä aineita ja eräitä fluorattuja kas-
vihuonekaasuja sisältävien laitteiden huollosta: 
http://edilex.fi/saadokset/lainsaadanto/20090452/ 

Pätevyysrekisterit: 

Tukesin ylläpitämä pätevyysrekisteri ja ilmoituksen tehneet yritykset: 
http://www.tukes.fi/fi/Rekisterit/kylmalaitteet-rekisterit/ 

Muita hyödyllisiä lisätietolähteitä: 

Ympäristöhallinnon verkkosivut: 

●	 	Otsonikerroksen suojelu
 www.ymparisto.fi/otsonikerros  
●	 Fluoratut kasvihuonekaasut
 www.ymparisto.fi/fkaasut

 ●	 Fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttörajoitukset ja kiellot 
      www.ymparisto.fi/fkaasut/kiellot
 ●	 F-kaasua sisältävän laitteen omistajan velvollisuudet 
      www.ymparisto.fi/fkaasut/omistaja 
 ●	 Fluoratut kasvihuonekaasut yritystoiminnassa  

     www.ymparisto.fi/fkaasut/yritys 
●	 	Valvontaopas ja lomakkeet verkossa
 www.ymparisto.fi/odsfkaasuvalvontaohje 
EU-komission sivut (mm. tietoa kiintiöjärjestelmästä ja raportoinnista)
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/ 

EU-komission laatima opas laitteiden haltijoille ja laitteita huoltaville toiminnanhar-
joittajille: 

Tietoja teknikoille ja fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien jäähdytys-, ilmastointi- ja 
lämpöpumppulaitteiden haltijoille. Euroopan komissio 2015. 
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/docs/f-gas_equipment_operators_fi.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0001:0030:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0517&from=EN
http://edilex.fi/saadokset/lainsaadanto/20090452/
http://www.tukes.fi/fi/Rekisterit/kylmalaitteet-rekisterit/
http://www.ymparisto.fi/otsonikerros
http://www.ymparisto.fi/fkaasut
http://www.ymparisto.fi/fkaasut/kiellot
http://www.ymparisto.fi/fkaasut/omistaja
http://www.ymparisto.fi/fkaasut/yritys
http://www.ymparisto.fi/odsfkaasuvalvontaohje
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/docs/f-gas_equipment_operators_fi.pdf
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Suomen ympäristökeskus (SYKE):
Suomen ympäristökeskus
PL 140 (Mechelininkatu 34a)
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www.syke.fi 
Puh. vaihde: 0295 251 000

Otsoni- ja F-kaasuja koskevien asioiden sähköpostiosoite: 
ODS.F-kaasut@ymparisto.fi 

www.ymparisto.fi/fkaasut
www.ymparisto.fi/otsonikerros 
www.ymparisto.fi/HCFC 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes): 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
PL 66 (Opastinsilta 12 B) 
00521 HELSINKI
Puh. vaihde: 029 5052 000
www.tukes.fi 

Kylmäalaa koskevat asiat, sähköpostiosoite: 
kylmalaite@tukes.fi

Suomen Kylmäyhdistys ry: 
Suomen Kylmäyhdistys ry
PL 318 (Hiihtomäentie 39 B 136)
00811 Helsinki
Puh. 09 759 1166 
www.skll.fi  

Petri Hannula
Toiminnanjohtaja
Sähköposti: petri.hannula@skll.fi 
Puh. 044 060 7817
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Liite 1. Yleisimpien ja rajoitettujen sekä joidenkin luonnollisten 
kylmäaineiden lyhenteet sekä niiden ODP- ja GWP-luvut. 

Aine R-koodi ODP GWP

HFC-yhdisteitä (F-kaasuja)

R-23 (CHF3) 0 14 800

R-32 (CH2F2) 0 675

R-134a (C2H2F4) 0 1 430

R-245fa 0 1 030

R-404A (seos) 0 3 922

R-407C (seos) 0 1 774

R-407F 0 1 825

R-410A 0 2 088

R-417A 0 2 346

R-422A 0 3 143

R-422D 0 2 729

R-426A 0 1 508

R-437A 0 1 805

R-507 0 3 985

Rikkiheksafluoridi SF6 0 22 800

CFC-yhdisteitä

R-11 (CCl3F) 1 4 750

R-12 (CCl2F2,) 1 10 900

R-500 (seos) 0,738 8 077

R-502 (seos) 0,250 4 657

R-503 (seos) 0,599 14 560

HCFC-yhdisteitä

R-22 (CHClF2) 0,05 1 810

R-401A (seos) 0,03 1 183

R-401B (seos) 0,04 1 288

R-402A (seos) 0,02 2 600

R-402B (seos) 0,03 2 416

R-403A (seos) 0,04 3 124

R-403B (seos) 0,03 4 458

R-408A (seos) 0,02 3 152

R-409A (seos) 0,05 1 584

R-409B (seos) 0,05 1 560

Halonit

Haloni-1301 (CBrF3) 10 7 140

Haloni-1211 (CBrClF2) 3 1 890

Haloni-2402 (CBrF2CBrF2) 6 1 640

Luonnollisia kylmäaineita

Butaani R-600 0 4

Isobutaani R-600a 0 3

Propaani R-290 0 3

Propeeni R-1270 0 2

Ammoniakki R-717 0 0

Hiilidioksidi R-744 0 1

ODP = Ozone Depleting Potential, indeksi, joka kuvaa otsonikerrosta tuhoavaa vaikutusta (verrat-
tuna R-11) 
GWP = Global Warming Potential, indeksi, joka kuvaa ilmastoa lämmittävää vaikutusta (verrattuna 
CO2)
(Merkinnöistä: R = refrigerant, numerokoodi XYZ: X = hiiliatomien luku – 1, Y = vetyatomien 
luku + 1, Z = fluoriatomien luku, R-400- seokset, R-700- epäorgaaniset yhdisteet)
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Liite 2. Muistilista valvontatarkastuskäynnille

Tarkastuskäynnillä kysyttävät kysymykset:

1. Minkälaisia jäähdytys-, ilmastointi ja lämpöpumppulaitteita teillä on? 

2. Näyttäisittekö laitteet? 

Tarkista jokaisen laitteen osalta:
 
  ●	 Onko laitteessa huoltotarra? (Kirjaa lomakkeelle) 
  ●	 Mistä näkyy, mitä ainetta laite sisältää? (Kirjaa lomakkeelle aine) 
  ●	 	Kuinka paljon ainetta laite sisältää? (Kirjaa lomakkeelle määrä, tarkista 

lomakkeesta vaadittava huoltoväli)
 
3.  Milloin laite on viimeksi tarkastettu? Kuka suoritti tarkastuksen? (Kirjaa 

lomakkeelle) 

4.  Näyttäisittekö laitteen huoltopäiväkirjan? (Onko huoltopäiväkirja 
olemassa? Löytyvätkö huoltopäiväkirjasta kaikki tarpeelliset tiedot1? Kirjaa 
lomakkeelle) 

5.  Ilmoita, milloin tarkastuskäynnin lomake toimitetaan tarkastuskohteen 
yhteyshenkilölle 

Tarkastuskäynnin jälkeen:

1.  Tarkista Tukesin rekisteristä, että laitteen huoltajalla on pätevyys 

2.   Jos kaikki on kunnossa, lähetä valvontatarkastuskäynnin lomakkeen 
osasta 1 kopio tarkastuskohteen yhteyshenkilölle (ja tarvittaessa 
ympäristönsuojeluviranomaiselle) 

3.   Jos tarkastuksessa havaittiin puute (laitteita ei ole tarkastettu, tarkastuksen 
suorittaja on ollut epäpätevä, huoltopäiväkirja puuttuu tai on puutteellisesti 
täytetty tai muu puute), täytetään myös valvontatarkastuskäynnin 
lomakkeen osa 2 ja lähetetään se tarkastuskohteen yhteyshenkilölle (ja 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai ELY-keskukselle).  

4.   Jos havaittu puute on epäpätevä tarkastaja, lähetä lomakkeesta kopio 
Tukesille

1 Huoltopäiväkirjasta on käytävä ilmi laitteen sisältämän aineen määrä ja tyyppi, 
lisätyn aineen määrä, talteen otetun aineen määrä, viimeisin huoltopäivämäärä, teh-
ty toimenpide, tarkastuksen suorittaneen toiminnanharjoittajan nimi ja huoltajan 
allekirjoitus. Huoltopäiväkirja on pyydettäessä näytettävä valvontaviranomaiselle.
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Liite 3. Fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden 
tarkastusvälejä ja niitä vastaavia kylmäainemääriä

Kylmäaine GWP

5 t CO2-ekv (kg), 
tarkastusväli  

12 kk  
(vuodonilmaisimella 

24 kk)

50 t CO2-ekv (kg) 
tarkastusväli 

6 kk 
(vuodonilmaisimella 

12 kk)

500 t CO2-ekv (kg) 
(tarkastusväli 3 kk)
vuodonilmaisin
pakollinen –>
tarkastusväli  

6 kk

R-23 14 800 0,34 3,37 33,78

R-32 675 7,41 74,07 740,74

R-134a 1 430 3,50 34,96 349,65

R-245fa 1 030 4,85 48,54 485,44

R-404A 3 922 1,27 12,75 127,49

R-407C 1 774 2,82 28,18 281,85

R-407F 1 825 2,74 27,40 273,97

R-410A 2 088 2,39 23,95 239,46

R-417A 2 346 2,13 21,31 213,13

R-422A 3 143 1,59 15,91 159,08

R-422D 2 729 1,83 18,32 183,22

R-426A 1 508 3,32 33,16 331,56

R-437A 1 805 2,77 27,70 277,01

R-507 3 985 1,25 12,55 125,47
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Liite 4. Sanastoa ja käsitteitä - Fluoratut kasvihuonekaasut 

Fluorattu kasvihuonekaasu 
Asetuksen liitteessä I luetellut fluorihiilivedyt, perfluorihiilivedyt, rikkiheksafluoridi ja muut fluoria 
sisältävät kasvihuonekaasut tai seokset, jotka sisältävät jotakin näistä aineista 

Fluorihiilivedyt, HFC-yhdisteet 
Asetuksen liitteen I ryhmän 1 aineet ja seokset, joihin sisältyy jotakin näistä aineista 

GWP, Global Warming Potential 
Indeksi, joka kuvaa kasvihuonekaasun vaikutusta ilmaston lämpenemiseen verrattuna hiilidioksidin 
vaikutukseen (hiilidioksidin GWP = 1, suhteutus 100 vuoden ajanjaksolla). Asetuksessa luetellut arvot 
perustuvat hallitustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC) neljänteen arviointiraporttiin 

HCFC-yhdisteet, osittain halogenoidut hiilivedyt 
HCFC-yhdisteet ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja ja ne vaikuttavat otsonikerrosta tuhoavasti. 
Yleisin käytössä ollut HCFC-aine on kylmäaine R-22. Uusien aineiden käyttö on ollut kiellettyä vuo-
desta 2010 lähtien. Vuoden 2014 loppuun asti vanhojen HCFC-laitteiden huollossa oli sallittua käyttää 
kierrätettyjä tai regeneroituja HCFC-yhdisteitä  1.1.2015 lähtien HCFC-yhdisteiden käyttö huollossa 
on kokonaan kielletty. HCFC-yhdisteitä sisältävä laite saa olla edelleen käytössä, mutta siihen ei saa 
lisätä HCFC-yhdisteitä. Sen säännöllisistä tarkastuksista vuotojen varalta on edelleen huolehdittava.

Hermeettisesti, ilmatiiviisti suljettu laite 
Laite, jossa kaikki fluorattua kasvihuonekaasua sisältävät osat on tiivistetty hitsaamalla, juottamalla tai 
samankaltaisella pysyvällä liitostavalla ja jossa voi olla suljetut tai suojatut käsittelykohdat tai venttiilit 
asianmukaista korjaamista tai loppukäsittelyä varten ja jonka vuotoarvon on kokeellisesti todettu ole-
van vähemmän kuin 3 grammaa vuodessa paineen ollessa vähintään neljäsosa suurimmasta sallitusta 
paineesta; 

Hiilidioksidiekvivalententtitonni, CO2-ekvivalenttitonni (lyh. CO2-ekv. t) 
Kasvihuonekaasun määrä ilmaistuna tonneina ilmoitetun kasvihuonekaasun painon ja sen GWP:n 
tulona (t F-kaasu X GWP = CO2-ekv.t), ”muunnettuna hiilidioksidiksi”, eli mitä hiilidioksidimäärää 
F-kaasun määrä vastaa. 

Montrealin pöytäkirja, The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer 
Kansainvälinen Montrealin pöytäkirja vuodelta 1987 on otsonikerroksen suojelemiseksi solmittu sopi-
mus. Se on ensimmäinen kansainvälinen ympäristösopimus, jonka kaikki maailman maat ovat ratifioi-
neet. Fluoratut kasvihuonekaasut eivät kuulu pöytäkirjaan, mutta esimerkiksi Suomi kannattaa niiden 
liittämistä osaksi pöytäkirjaa. 

Phase down, vaiheittainen vähentäminen 
Uuden F-kaasuasetuksen mukainen fluorattujen kasvihuonekaasujen ja niiden seosten markkinoille 
saattamisen vähentäminen tarkoittaa, että vuoteen 2030 mennessä kaasujen määrä (hiilidioksidiekvi-
valenttitonneina) vähenee asteittain 21 prosenttiin vuosien 2009–2012 tasosta EU:n alueella. 

Vuotojenhavaitsemisjärjestelmä 
Kalibroitu mekaaninen, sähköinen tai elektroninen laite, joka on tarkoitettu fluorattujen kasvihuone-
kaasujen vuotojen havaitsemiseen, ja joka antaa havaitusta vuodosta hälytyksen haltijalle tai huolto-
yritykselle. 

Lisää määritelmiä löytyy F-kaasuasetuksen artiklasta 2.
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Valtioneuvoston asetuksen 452/2009 valvontatarkastuskäynnin lomake – osa 1 
 
Otsonikerrosta heikentäviä aineita tai F-kaasuja sisältävien kiinteästi asennettujen jäähdytys-, ilmastointi- ja 
lämpöpumppulaitteiden sekä sammutuslaitteistojen huollon valvonta  
 

1 (2)                                                                          Jatkuu kääntöpuolella 
 

Tarkastajan ja valvontayksikön yhteystiedot   Tarkastuspäivämäärä:    
Tarkastaja:  
 

Valvontayksikkö:  

Sähköposti:  
  

Sähköposti:  

Puhelinnumero:  
 

Puhelinnumero:  

 
Tarkastuskohde 
Yritys / organisaatio:  
 
Yhteyshenkilö:  
 

Katuosoite:  

Puhelinnumero ja sähköposti: 
  

Postinumero ja 
postitoimipaikka:  

 

Valvottava laite Kylmäaine 
Määrä 

(CO2-ekv. 
tai kg) 

Huoltoyritys / -henkilö Tukesin2 
rekisterissä 

        On Ei 

    
Huoltotarra  Huoltopäiväkirja 

täytetty 
Tarkastusväli 

(kk)1 
Vuodonilmaisujärj. Muuta huomioitavaa  

(esim. viimeisin tarkastuspäivämäärä) 
On Ei On Ei   On Ei   

            
 

Valvottava laite Kylmäaine 
Määrä 

(CO2-ekv. 
tai kg) 

Huoltoyritys / -henkilö Tukesin2 
rekisterissä 

        On Ei 

    
Huoltotarra  Huoltopäiväkirja 

täytetty 
Tarkastusväli 

(kk)1 
Vuodonilmaisujärj. Muuta huomioitavaa  

(esim. viimeisin tarkastuspäivämäärä) 
On Ei On Ei   On Ei   

             
 

Valvottava laite Kylmäaine 
Määrä 

(CO2-ekv. 
tai kg) 

Huoltoyritys / -henkilö Tukesin2 
rekisterissä 

        On Ei 

    
Huoltotarra  Huoltopäiväkirja 

täytetty 
Tarkastusväli 

(kk)1 
Vuodonilmaisujärj. Muuta huomioitavaa  

(esim. viimeisin tarkastuspäivämäärä) 
On Ei On Ei   On Ei   
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Valtioneuvoston asetuksen 452/2009 valvontatarkastuskäynnin lomake 
 

2 (2)   
 

 

Valvottava laite Kylmäaine 
Määrä 

(CO2-ekv. 
tai kg) 

Huoltoyritys / -henkilö Tukesin2 
rekisterissä 

        On Ei 

    
Huoltotarra  Huoltopäiväkirja 

täytetty 
Tarkastusväli 

(kk)1 
Vuodonilmaisujärj. Muuta huomioitavaa  

(esim. viimeisin tarkastuspäivämäärä) 
On Ei On Ei   On Ei   

            
 

Valvottava laite Kylmäaine 
Määrä 

(CO2-ekv. 
tai kg) 

Huoltoyritys / -henkilö Tukesin2 
rekisterissä 

        On Ei 

    
Huoltotarra  Huoltopäiväkirja 

täytetty 
Tarkastusväli 

(kk)1 
Vuodonilmaisujärj. Muuta huomioitavaa  

(esim. viimeisin tarkastuspäivämäärä) 
On Ei On Ei   On Ei   

            
 

Valvottava laite Kylmäaine 
Määrä 

(CO2-ekv. 
tai kg) 

Huoltoyritys / -henkilö Tukesin2 
rekisterissä 

        On Ei 

    
Huoltotarra  Huoltopäiväkirja 

täytetty 
Tarkastusväli 

(kk)1 
Vuodonilmaisujärj. Muuta huomioitavaa  

(esim. viimeisin tarkastuspäivämäärä) 
On Ei On Ei   On Ei   

             
 

 
 Merkinnät jatkuvat seuraavalla lomakkeella.  
 Tarkastuksessa ei havaittu puutteita.  
 Tarkastuksessa havaittu puutteita. Täytettävä valvontatarkastuskäynnin lomake osa 2. 

Kopio lomakkeesta toimitettu tarkastuskohteen yhdyshenkilölle pvm:   
 
1Fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden vuototarkastusvälit 
Kylmäaineen määrä Tarkastusväli Tarkastusväli, jos käytössä on vuodonilmaisujärjestelmä 
≥ 5 t CO2 (hermeettinen ≥ 10 t CO2) 
≥ 50 t CO2 
≥ 500 t CO2 

12 kk 
6 kk 
3 kk 

24 kk 
12 kk 
6 kk 

Huom. Jos laite sisältää otsonikerrosta heikentävää ainetta (esim. R-22), vastaavat rajat ovat 3 kg (tarkastusväli 12 kk), 30 kg (tarkastusväli 6 
kk) ja 300 kg (tarkastusväli 3 kk, ellei vuodonilmaisinta käytössä, tällöin 6 kk) 
Laitteiden täyttömäärien rajat ovat kylmäpiirikohtaisia. VNA. 452/2009 ei koske luonnollisia kylmäaineita (esim. CO2, ammoniakki, hiilivedyt) 
2Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kylmäalan rekisterit 
Yritykset: http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/    
Henkilöt: http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/Kylmaalan-patevyysrekisteri/ 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, PL 66 (Opastinsilta 12 B), 00521 HELSINKI. Puh. vaihde: 029 5052 000 www.tukes.fi   

    
Lisätietoja:    
 



50  Ympäristöhallinnon ohjeita  3 | 2015

Valtioneuvoston asetuksen 452/2009 valvontatarkastuskäynnin lomake – osa 2 
 
Otsonikerrosta heikentäviä aineita tai F-kaasuja sisältävien kiinteästi asennettujen jäähdytys-, ilmastointi- ja 
lämpöpumppulaitteiden sekä sammutuslaitteistojen huollon valvonta  
 
Valvontatarkastuskäynnillä havaitut puutteet ja toimintaohje toiminnanharjoittajalle  
 
1.  Laitetta ei ole tarkastettu  
 
Laite tarkistutettava pätevällä henkilöllä määräpäivään ___.___.______ mennessä 
Laitteen haltijan tai omistajan on huolehdittava siitä, että laite tarkastetaan asetuksen mukaisin määrävälein. Tarkastuksen tai 
huollon suorittavalla henkilöllä tai toiminnanharjoittajalla on oltava Tukesin myöntämä todistus pätevyydestä. Laitteen 
yhteydessä tulee olla ilmoitus (esim. tarra) siitä, milloin laite on viimeksi tarkastettu. 
 
2.  Tarkastuksen tai huollon suorittaja ollut epäpätevä 
 
Laite tarkistutettava pätevällä henkilöllä määräpäivään ___.___.______ mennessä 
Laitteen haltijan tai omistajan on huolehdittava siitä, että laite tarkastetaan asetuksen mukaisin määrävälein. Tarkastuksen tai 
huollon suorittavalla henkilöllä tai toiminnanharjoittajalla on oltava Tukesin myöntämä todistus pätevyydestä. Laitteen 
yhteydessä tulee olla ilmoitus (esim. tarra) siitä, milloin laite on viimeksi tarkastettu. 
 
3.  Merkintä kylmäaineen laadusta ja määrästä puuttuu 
 
Laitteeseen tai sen lähettyville merkittävä laitteen sisältämän kylmäaineen määrä ja laatu ___.___.______ 
mennessä. 
 
4.  Huoltopäiväkirja puuttuu tai on puutteellinen 
 
Huoltopäiväkirja saatettava kuntoon määräpäivään ___.___.______  mennessä.  
Huoltopäiväkirjasta on käytävä ilmi laitteen sisältämän aineen määrä ja tyyppi, lisätyn aineen määrä, talteen otetun aineen 
määrä, viimeisin huoltopäivämäärä, tehty toimenpide, tarkastuksen suorittaneen toiminnanharjoittajan nimi ja huoltajan 
allekirjoitus. Huoltopäiväkirja on pyydettäessä näytettävä valvontaviranomaiselle. 
 
5.  Huoltotarra puuttuu tai on puutteellinen 
 
Huoltotarra saatettava kuntoon määräpäivään ___.___.______ mennessä.  
 
 
6.  Muu puute, mikä? ___________________________________________________________________________ 
 
Toimintaohje: ___________________________________________________________________________________  
 Määräpäivä: ___.___.______ 
(jatka tarvittaessa lomakkeen kääntöpuolelle) 
 

 Ilmoitettu Tukesille (kylmalaite@tukes.fi tai kirjaamo@tukes.fi) (pvm ___.___._____), että huoltoyritys 
tai laitetta huoltava henkilö ________________________________________ ei löydy Tukesin rekisteristä. 
 
Lomakkeesta toimitettu kopio: 
 

 Tarkastuskohteen yhteyshenkilölle  
 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle:_________________________ / ELY-keskukselle:_________________  

 
Tarkastajan allekirjoitus ______________________________________ 
Päivämäärä: ___.___.________ 
Valvonta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä aineista 
(otsoniasetus), asetukseen (EU) N:o 517/2014 fluoratuista kasvihuonekaasuista (F-kaasuasetus) sekä Valtioneuvoston 
asetukseen 452/2009 otsonikerrosta heikentäviä aineita ja eräitä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden huollosta 
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