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KYSELY FLUORIKAASUJEN KÄYTÖSTÄ SOLUMUOVIEN VALMISTUKSESSA SEKÄ 
SOLUMUOVITUOTTEIDEN TUONTI- JA VIENTIMÄÄRISTÄ  
 
Suomen ympäristökeskus on kerännyt tietoa fluorattujen kasvihuonekaasujen (F-kaasujen) käytöstä vuosittaisella 
kyselyllä vuodesta 2002 alkaen. Tiedot kerätään Harava -kyselypalvelun kautta. Solumuovikyselyn vastauslomake 
löytyy palvelusta osoitteella: https://query.eharava.fi/3631. Tietoja käytetään Suomen kasvihuonekaasupäästöjen 
laskemiseen. Lisätietoa kasvihuonekaasuinventaariosta ja raportoinnista löytyy Tilastokeskuksen verkkosivuilta: 
http://www.stat.fi/tup/khkinv/index.html. Kyselyvastaukset ovat luottamuksellisia. 

 
Tällä kyselyllä pyritään selvittämään eräiden fluorihiilivetyjen, fluorattujen eettereiden sekä vetyfluoriolefiinien 
käyttöä solumuovien valmistuksessa, paisutteiden tai paisutetta sisältävien raaka-aineiden tuonti- ja vientimääriä 
sekä HFC/HFE/HFO-paisutteita sisältävien solumuovien tuontia ja vientiä raportointivuoden aikana.  
 

Yhteystiedot ja raportointivuosi 

Täytä yrityksen tai toiminimen ja yhteyshenkilön yhteystiedot. Raportointivuosi on vuosi, jonka tietoja raportoidaan, 
eli edellinen kalenterivuosi. Tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia tietoja. 
 
 
Solumuovikysely 
 
Kysymyksiin vastataan kirjoittamalla kysytty paisutteen määrä kilogrammoina sille varattuun kohtaan ja valitsemalla 
solumuovityypit. Jos kysyttyjä määriä ei ole yrityksessä tilastoitu pyydetyllä jaottelulla tai tarkkuudella, voidaan 
määristä esittää myös arvio. Mikäli yrityksenne toimii ns. agenttikauppiaana, merkitkää maahantuontimäärät 
lomakkeeseen vain, jos yrityksenne on itse suoraan tuonut ne maahan. 
 
Kysely koskee alla listattujen yhdisteiden käyttöä ja maahantuontia. Tummennetut ovat tällä hetkellä solumuovien 
valmistuksessa yleisesti käytössä olevia yhdisteitä ja muut aivan viime vuosina käyttöön otettuja tai mahdollisesti 
tulevaisuudessa käyttöön otettavia yhdisteitä. 

 
Fluorihiilidyt (HFC-yhdisteet): 
HFC-134a (1,1,1,2-tetrafluorietaani), CAS 811-97-2 
HFC-152 (1,2-difluorietaani), CAS 624-72-6 
HFC-152a (1,1-difluorietaani), CAS 75-37-6 
HFC-161 (fluorietaani), CAS 353-36-6 
HFC-227ea (1,1,1,2,3,3,3-heptafluoripropaani), CAS 431-89-0 
HFC-236cb (1,1,1,2,2,3-heksafluoripropaani), CAS 677-56-5 
HFC-236ea (1,1,1,2,3,3-heksafluoripropaani), CAS 431-63-0 
HFC-245fa (1,1,1,3,3-pentafluoripropaani), CAS 460-73-1 
HFC-365mfc (1,1,1,3,3-pentafluoributaani), CAS 406-58-6 

 
 Fluoratut eetterit (HFE-yhdisteet): 
 HFE-245mc (metyyli pentafluorietyylieetteri), CAS 22410-44-2 
 HFE-245mf (2,2,2-trifluorietyyli difluorimetyylieetteri), CAS 1885-48-9 
 HFE-254cb2, (1,1,2,2-tetrafluorietyylimetyylieetteri) CAS 425-88-7 

HFE-347mcc3 (HFE-7000, sevofluraani), CAS 28523-86-6 
HFE-347mmy (heptafluori-isopropyylimetyylieetteri), CAS 22052-84-2 
HFE-356mec (1,1,2,3,3,3-heksafluoriproyylimetyylieetteri), CAS 382-34-3 
 
Vetyfluoriolefiinit (HFO-yhdisteet) 
HFO-1233zd (1-kloori-3,3,3-trifluoripropeeni), CAS 2730-43-0 
HFO-1234ze (trans-1,3,3,3-tetrafluoripropeeni), CAS 1645-83-6 
HFO-1336mzz (cis-1,1,1,4,4,4-hexafluori-2-buteeni), CAS 692-49-9 

 

Palaute ja kyselyn lähetys 

Kyselyn viimeisellä sivulla "Palaute" –kentässä voit antaa kyselyä ja sähköistä lomaketta koskevaa palautetta. 
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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@syke.fi, puh. 0295 251 116. 


