
 

 

 
 

TÄYTTÖOHJE  7.4.2021 
 
 
 

 
 
KYLMÄAINEKYSELYLOMAKE  
 
Suomen ympäristökeskus on kerännyt tietoa fluorattujen kasvihuonekaasujen (F-kaasujen) käytöstä 
vuosittaisella kyselyllä vuodesta 2002 alkaen. Tiedot kerätään Harava-palvelun kautta. Kylmäainekyselyn 
vastauslomake löytyy palvelusta osoitteella: https://query.eharava.fi/3570. Tietoja käytetään Suomen 
kasvihuonekaasupäästöjen laskemiseen. Lisätietoa kasvihuonekaasuinventaariosta ja raportoinnista löytyy 
Tilastokeskuksen verkkosivuilta: http://www.stat.fi/tup/khkinv/index.html. Kyselyvastaukset ovat 
luottamuksellisia. 
 
Kyselyssä tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia tietoja.  
 
Yhteystiedot ja raportointivuosi 
  
Täytä yrityksen tai toiminimen ja yhteyshenkilön yhteystiedot. Raportointivuosi on vuosi, jonka tietoja 
raportoidaan, eli edellinen kalenterivuosi.  
 
Kylmäainekysely 
  
Kylmäainekysely sisältää seuraavat käyttöalueet: 
  

✓ Kylmäaineiden maahantuonti ja vienti  
✓ Kylmäainetta sisältävien laitteiden maahantuonti ja vienti 
✓ Laitteiden valmistus  
✓ Laitteiden asennuksessa käytetyt kylmäainemäärät  
✓ Laitteiden huollossa käytetyt kylmäainemäärät  
✓ Hävitettäväksi toimitetut kylmäainemäärät  
✓ Kierrätykseen/regeneroitavaksi toimitetut kylmäainemäärät 

 
Käy läpi kaikki kyselyn sivut järjestyksessä. Täytä toimintaanne koskevat kohdat. Kullakin sivulla kysytään 
ensin, onko yrityksellänne kyseistä toimintaa. Mikäli on, vastaa kysymykseen 'Kyllä' ja siirry seuraavalle 
sivulle sivun oikeasta alalaidasta löytyvällä painikkeella 'Seuraava' ja täytä tiedot ohjeiden mukaisesti. Mikäli 
aktiviteettia ei ole, vastaa kysymykseen 'Ei' ja siirry kyselyn seuraavaan osioon sivun oikeasta alalaidasta 
löytyvällä painikkeella 'Seuraava'. 
 
Kylmäaineita sisältävien laitteiden maahantuonnin ja viennin, laitteiden valmistuksen, laitteiden asennuksen 
sekä laitteiden huollon kohdalla tiedot ilmoitetaan laitetyypeittäin ja kylmäaineittain eriteltyinä. Kylmäaineiden 
tuonnin ja viennin sekä hävitykseen ja kierrätykseen toimittamisen kohdalla tiedot ilmoitetaan ainoastaan 
kylmäaineittain eriteltyinä. Jos käyttöalueiden kylmäainemäärien jakautumista eri laitetyyppien kesken on 
vaikea eritellä, voidaan osuudet arvioida. Mikäli myöskään arvion tekeminen ei ole mahdollista laitteiden 
asennuksen ja huollon kohdalla, voidaan tiedot ko. kohdissa syöttää myös pelkästään kylmäainekohtaisesti. 
Tietojen syöttäminen pelkästään kylmäainekohtaisesti tehdään kuitenkin vain poikkeustapauksessa. Arvioksi 
määrien jakautumisesta eri laitetyyppien kesken riittää hyvin karkeakin arvio. 
 
Yleisohje kylmäainetietojen täyttämiseen:  
 

1. Valitse alasvetovalikon listasta kylmälaitetyyppi. Jos kylmälaitetta ei löydy listalta, valitse 
"Muu kylmälaite" ja kirjoita kylmälaitteen nimi tätä varten avautuvaan kenttään. HUOM! Ei 
koske kylmäaineiden tuontia tai vientiä eikä hävitykseen tai kierrätykseen toimittamista. 
 
2. Valitse alasvetovalikon listasta kylmälaitteen sisältämä tai siihen täytetty kylmäaine. 
Jos kylmäainetta ei löydy listalta, valitse "Muu kylmäaine" ja kirjoita kylmäaineen nimi tätä 
varten avautuvaan kenttään. 
 
3. Täytä kylmälaitteen sisältämän tai siihen täytetyn kylmäaineen määrä 
kilogrammoina. 
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4. Maahantuonnin ja maastaviennin kohdalla, valitse maahantuontimaa tai maastavientimaa. 
Tiedot eritellään jaottelulla EU:n sisällä tai EU:n ulkopuolella. Mikäli kyse on tuonnista tai 
viennistä EU:n ulkopuolella, täytä tällöin myös tuonti-/vientimaa. Mikäli tuonti-/vientimaa ei ole 
tiedossa, valitse vaihtoehto 'Ei tiedossa'. 
 
5. Valitse 'Tallenna ja syötä uusi', jolloin täytetyt tiedot tallentuvat kyselyyn. Tallennetut 
tiedot näkyvät taulukkona kullakin sivulla. Mahdollisen virheellisen raportoitavan tiedon voi 
poistaa painamalla painiketta 'Poista vastauskerta'. 
 
6. Täytettyäsi kaikkien kylmälaitteen sisältämien tai siihen täytettyjen kylmäaineiden tiedot 
kohtien 1.-5. mukaisesti, siirry seuraavalle sivulle painamalla sivun oikeasta alalaidasta 
löytyvää painiketta 'Seuraava'. 
 

Mikäli haluat liittää vastauksesi oheen liitetiedostoja, voit tehdä sen sivulla ’Liitteet’. 
 
Palaute ja kyselyn lähetys 
 
Kyselyn viimeisellä sivulla "Palaute" –kentässä voit antaa kyselyä ja sähköistä lomaketta koskevaa 
palautetta. 
 
Kun lomake on täytetty, valitse "Lähetä". Lähetyksen jälkeen saat vahvistuksen tietojen toimittamisesta. 
Vastauksen voi halutessaan tulostaa selaimen Tulosta-toiminnolla, mutta lähetettyjä tietoja ei voi muuttaa. 
 
Lisätietoja  
 
Suunnittelija Tommi Forsberg, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 0295 251 
116. 


