
31.3.2019

1

Jäähallipäivät 2019

Kylmäaineet muuttuvat -
oletko valmis muutoksiin

Mika Kapanen, SKY/SKLL

Kylmäalan tilanteesta

Kylmäalaa koskettava ajankohtainen aihe:

- Aikaisempina vuosikymmeninä otsikko 
olisi ollut 
”kylmäaineet ja muuttuva lainsäädäntö” 

- Nyt otsikko on ja tulee olemaan 
”lainsäädäntö ja muuttuvat kylmäaineet”
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Kylmäaineet
- Kylmäaineiden jaottelu

- F-kaasuasetuksen keskeisin sisältö

- Kylmäaineiden rajoitukset ja kiellot

- Hintatasosta ja saatavuudesta

- F-kaasutko katoaa ? 

- Kyllä kemianteollisuus keksii…

- Uusista aineista

Kylmäaineiden jaottelu
- Kylmäaineiden jaottelu

- ympäristövaikutuksen, kemiallisen rakenteen ja 
turvallisuuden (myrkyllisyys, syttyvyys) mukaisesti

- Ympäristövaikutus:
- ODP: kylmäaineen suhteellinen otsonihaitallisuus (Ozone Depletion

Potential). Referenssi R11 = 1,0,  asteikko 0…1,0.

- GWP: kylmäaineen ilmastonlämmitysvaikutus (Global Warming
Potential). Vertailuluku CO2 = 1,0 (100 yr), asteikko 0…XX XXX

- TEWI: kylmälaitoksen elinaikanaan tuottaman kasvihuonehaitallisuus 
kg(CO2) (Total Equivalent Warming Impact), huomioidaan sekä 
suorat kylmäainepäästöt että laitteen energiankulutuksesta johtuvat 
CO2-päästöt. Asteikko on 0…XXXX

- Mitä suurempia luku, sitä haitallisempi kylmäaine
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Kylmäaineiden jaottelu
- Kemiallinen rakenne

- CFC: sisältävät Cl-, F- ja C-atomeja (muttei vetyä), suuri ODP ja 
merkittävä GWP, kielletty kokonaan 1.1.2001 alkaen (”freonit”)

- HCFC: sisältävät Cl-, F-, C- ja H-atomeja, pieni ODP ja merkittävä 
GWP, kielletty kokonaan 1.1.2015 alkaen (esim. R22)

- HFC: sisältävät F-, C- ja H-atomeja, ODP = 0 ja merkittävä GWP 
(esim. R404A, R407A, R134a)

- HFO: sisältävät F-, C- ja H-atomeja, ODP = 0 ja alhainen GWP

- HC: hiilivedyt, kuten propaani ja butaani, ODP = 0 ja alhainen GWP

Epäorgaaniset kylmäaineet:

- CO2: hiilidioksidi, ODP = 0 ja GWP = 1

- NH3: ammoniakki, ODP = 0 ja GWP = 0

Kylmäaineiden turvaluokitus

Kylmäaineiden 
turvaluokitus:

• Myrkyllisyys (A tai B)

• Palavuus (1, 2L, 2 tai 3)

• Palavuusluokka 2L on 
uusi, joka on otettu 
käyttöön uusitussa 
EN 378-standardissa. 

A: Matala 
myrkyllisyys

B: Korkea 
myrkyllisyys

1: Ei 
palamisen 
etenemistä

A1: CFC, HCFC,  
useimmat HFC, 
CO2

B1: Harvoin 
käytetty

2L: Lievästi 
syttyvä

A2L: Useimmat 
pienen GWP:n
HFC:t/HFO:t ja 
blendit

B2L: 
Ammoniakki

2: Pienempi  
syttyvyys

A2: R152a B2: Harvoin 
käytetty

3: Suurempi 
syttyvyys

A3: HC-aineet, 
kuten propaani 
(R290) 

B3: Ei 
kylmäainei-
ta
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F-kaasuasetuksen keskeisin sisältö
EU-asetus (EU 517/2014):

- HFC-yhdisteiden markkinoille saattamisen asteittainen 
vähentäminen (phase-down)

- HFC-yhdisteiden saatavuus vähenee – erityisesti korkean 
GWP:n omaavien kylmäaineiden hinta nousee

- Yksittäiset laitekohtaiset kiellot GWP-rajoineen täydentävät 
vähentämisohjelmaa, mutta tarve toimia koskee kaikkia 
sektoreita 

- Tavoitteena mahdollisimman alhaisen GWP:n aineet kaikissa 
sovellutuksissa sitä mukaa, kuin ratkaisuja löytyy

Markkinoille saattamisen vähentäminen
- Portaittain pienenevä enimmäismäärä HFC-aineiden 

tuotannolle ja markkinoille saattamiselle EU:ssa v. 2015 –
2030.

- Laskenta perustuu hiilidioksidiekvivalenttitonneina laskettuun 
kaasumäärään – ei metrisiin tonneihin, lähtötaso v. 2009 -
2012 raportoitu määrä

- Yrityksille jaetaan kiintiöt, uusille yrityksille varataan osuus

- ”hiilidioksidiekvivalenttitonni” = kasvihuonekaasun painon ja 
sen GWP-arvon tulona, esim. 10 kg R404A => 3922 * 10 kg 
= 39220 CO2(kg) eli n. 40 CO2-ekvivalenttitonnia
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Kylmäaineita 2018 -

Oletukset:
Verrattuna käyttöön = 2009-2012 kiloissa
- sisältää huoltokäytön
- ei vuotojen vähennystä, ei markkinoiden kasvua, ei             

teknologian muutosta

SKLL 09/2017 Jukka Vettenranta

M.Kapanen 2018

63 %93 %

45 %

31 % 24 %
21 %

Hintatasosta (FI)
Suomessa (v. 2018):

- kaikkien F-kaasujen hinnat nousivat vielä 
alkuvuodesta, erityisesti R410A ja R134a

- loppuvuodesta hinnat vakiintuivat tai jopa lievää 
laskua

- hintataso korkea tai erittäin korkea, vrt. 2016 
lähtötasoon, erityisesti R404A

- tukkuri ei pystynyt antamaan hintaa, jos/kun ei 
tiennyt omaakaan ostohintaa ja saatavuutta 
kylmäaine-erälle…
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Ennustus Levillä 2015 ?
Copyright Jukka Vettenranta
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Hintakehitys Suomessa
Copyright Jukka Vettenranta

R404a

R134a / 
R407C

R422D

R1234yf

R410a
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Hinta EU-tasolla (-Q3/18)

13

Asennus- ja huoltoyritysten ostohintana

Hintatasosta (FI, EU)
Kiintiöhintana ilmaistuna:

- v 2018 keskimääräinen hinta ollut luokkaa 23 € / 
CO2-tn (Q1/2018), mutta 

- CO2-ekvivalentin hinnaksi asetettu tavoite 50 € / 
CO2-tn (valmistaja- / EU-maahan-tuontikiintiö)
- vastaa n. 

197 €/kg R404A
104 €/kg R410A
71 €/kg R134a, jne.

- v. 2014 lähtötaso < 2 € / CO2-tn v. 2014
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Saatavuudesta (FI)
”Säkki päässä” saatavuutta:

- vaihtelee kylmäaineittain, ja

- vaihtelee tuotantoerittäin, ja

- valmistajittain

- kylmäaineista niukkuutta (?)

Onko edes vaihtoehtoja ?
Jos kylmäainetta ei ole saatavissa, niin

- käytetään korvaavaa kylmäainetta ?
- soveltuvuus varmistettu ? A1 => A2L / A3 ? jne.

- hankitaan kylmäainetta mihin hintaan tahansa ?
- katteet katosi…

- hankitaan kylmäainetta mistä tahansa ? 
- netistä EU:n sisältä ok, EU:n ulkopuolelta = 

maahantuonti + tarvitset kiintiön

- jätetään tekemättä ?
- tuskin edes vaihtoehto…
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Epämääräistä kauppaa (1)
Epämääräistä tarjontaa kylmäaineista

- markkinoille on ilmaantunut epämääräisiä 
kylmäaine-eriä, joiden alkuperä ei ole tiedossa 
tai sitä ei ilmoiteta 

- voi olla esimerkiksi purettavasta kylmälaitok-
sesta talteenotettua ja hävitettäväksi tarkoitettua 
tai Baltian kautta tai Venäjältä maahantuotua 

- laadusta ja sisällöstä ei kuitenkaan ole takeita, 
vaikka ”sertifikaatit” olisivatkin mukana ja ok

Laitonta maahantuontia (FI)
Ei enää epäilyä, vaan totta Suomessa

- Tulli takavarikoinut kylmäaine eriä etenkin 
itärajalla

- määrä on vähentynyt kesästä ’18 selvästi 
- pulloista ja merkinnöistä osa epämääräisiä, osa 

ainakin näyttää olevan ok
- merkinnöistä ei välttämättä saa selville mitä 

kylmäainetta pulloissa on
- Itärajalla takavarikoidusta kylmäaineesta suurin 

osa oli pakattu kertakäyttöpulloihin (kielletty 
4.7.2007 lähtien)
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Laiton maahantuonti ? (2)
Mistä tietää, että kylmäaine on laitonta

- yhtä pulloa ostaessa et oikeastaan mistään

- epäilyttävän halpaa (?)

- omituisia valmistajan nimiä yms. merkintöjä 
pulloissa jne.

Muista

- kysyä kenen kiintiöllä aine on tuotu maahan

- että, yritys ei voi vastata viranomaiselle missään 
asiassa ”En tiennyt”

Käytönrajoituksista

Kylmäaineisiin liittyvistä rajoituksista

- F-kaasuasetuksen rajoitukset
- laitekiellot

- huoltokielto korkean GWP:n aineille
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Laitteita koskevat rajoitukset
- F-kaasuasetuksen 11 artikla + liite III mukaisesti

- Rajoitukset koskevat vain uusia tuotteita ja laitteita

- Jäähallit ja jääradat:
- L III kohta 12: 01.01.2020 alkaen on kielletty saattaa markkinoille:

Kiinteät jäähdytyslaitteet, jotka sisältävät fluorihiilivetyjä tai joiden 
toiminta perustuu niihin ja, joiden GWP on vähintään 2 500, …

- Uusia R404A-laitteistoja ei saa ottaa käyttöön 1.1.2020 alkaen
’markkinoille saattamisella’ toimittamista ensimmäisen kerran 
unionissa toiselle osapuolelle tai saattamista toisen osapuolen 
saataville vastiketta vastaan tai vastikkeetta tai tuottajan omiin 
tarkoituksiinsa tapahtuvaa käyttöä varten

- => AJA VANHA LAITTEISTO LOPPUUN ennen korvaamista, 
jos vain saat huoltokylmäainetta jostain

Huoltokielto erittäin korkean GWP:n
F-kaasuille (13 artikla)

- 1.1.2020: Kielletään F-kaasujen, joiden GWP ≥ 2500 sellaisten 
jäähdytyslaitteiden huollossa tai kunnossapidossa, joiden täytöskoko 
on ≥ 40 t CO2-ekv. 

- Esim. kiellon piiriin kuuluvalla R404A:lla 40 t CO2-ekv:n rajaa vastaa 
10,2 kg kylmäainetäytös (40000 / 3922 = 10,2 kg)

- Poikkeuksena laitteista talteen otetut, kierrätetyt tai regeneroidut F-
kaasut, joita saa käyttää huollossa 1.1.2030 asti.

- GWP ≥ 2500 kylmäaineita ovat mm. R404A (3922), R507 (3985), R422A 
(3143),  R422D (2729), R428A (3607) ja R434A (3245)

- Koskee vain jäähdytyslaitteita (= refrigeration equipment) – EI KOSKE
esimerkiksi ilmastointilaitteita (ilmastoinnin jäähdytys) tai lämpöpumppuja
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Pitääkö olla huolissaan kylmäaineista ?

- Riippuu käytettävästä kylmäaineesta, mutta myös 
sovelluksesta

- Suuri ohjaava tekijä tulee olemaan kylmäaineen hinta ja 
saatavuus !

Kylmäaineista

- F-kaasutko katoaa – mitä tilalle ? 

- Kyllä kemianteollisuus keksii…

- Uusista aineista

- Mitkä todelliset vaihtoehdot jäähalleissa ?
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F-kaasutko katoaa – mitä tilalle ?

- Lähitulevaisuudessa
- mikä / mitkä on käytettävät kylmäaineet ?

- veikkaatko ”väärää hevosta” ?

- ominaisuudet muuttuu, etenkin turvallisuuden 
suhteen
=> onko osaavia työntekijöitä saatavilla 
riittävästi, myös tulevaisuudessa ?

Mahdollisia aineryhmiä
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“Kyllä kemianteollisuus keksii…” 

- “Kyllä kemianteollisuus keksii uusia 
aineita”, jotka olisivat
- - palamattomia, syttymättömiä

- myrkyttömiä
- ei korrodoivia, reagoimattomia
- pysyviä, muttei luonnossa liian pysyviä 
- höyrystyvät sopivassa lämpötilassa (-40 C...+20 C)
- ei saa kertyä luonnon kiertokulussa
- valmistettavissa teollisessa mittakaavassa, riittävän edullisia
- jne.

- paitsi, että tämä ei ole kovinkaan 
todennäköistä, koska

Kemianteollisuus keksii uusia aineita
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“Kyllä kemianteollisuus keksii…”
- Esitetyt alkuaineet voisivat muodostaa 

sopivassa lämpötilassa höyrystyviä yhdisteitä, 
mutta suuri osa on
- palavia (etenkin jos sisältää hiiltä, happea ja/tai vetyä)

- syttyviä, jopa itsestään syttyviä

- myrkyllisiä (testattu I maailmansodassa)

- korrodoivia (hapon muodostajia)

- pysyviä (pieni osa luonnossa liian pysyviä, osa hajoaa liian helposti)

- nopeasti reagoivia

- voi kertyä luonnon kiertokulussa

- hajoamistuotteet vaarallisempia kuin itse tuote

- valmistusprosessit liian monivaiheisia

- jne.

Uusista aineista (1)
- Uusia korvaavia kylmäaineita ja seoksia 

ilmaantunut markkinoille
- aineiden saatavuus ja soveltuvuus olemassa oleviin 

laitoksiin, epävarmaa = kokeiltava (?)

- uusien kylmäaineiden turvallisuusominaisuuksia 
tai ympäristövaikutuksia ei tunneta vielä riittävän 
hyvin 
- joten niiden laajempaan käyttöön tulisi suhtautua 

toistaiseksi varauksella
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Uusista aineista (2)
- Useat korvaavat kylmäaineet ovat syttyviä (A2 ja 

A3) tai lievästi syttyviä (A2L) 
- huomioitava, jos laitokseen aiotaan syttymättömän 

(A1) HFC-aineen tilalle vaihtaa korvaava kylmäaine 

- esimerkiksi konehuone ja kylmälaitteiden/-laitoksen 
sijainti ja turvatoimenpiteet tarkastella uudelleen

- R1234-aineiden hajoamistuote TFA
- etenkin R1234yf saksalaisten hampaissa ”aiheuttaa 

riskin juomavedelle, koska sitä ei voida poistaa 
tavallisin menetelmin” 

- DE, DK ja NO kriittisiä näkemyksiä, tulossa kieltoja?

Mitkä vaihtoehdot jäähalleissa ?
Pitkän ajan vaihtoehdot kylmäaineiksi:

- ammoniakki (R717) 
hiilidioksidi (R744) 
propaani (R290)

Putkistoon litkuksi:

- ammoniakki-vesi
hiilidioksidi
etanoli-vesi
etyleeniglykoli

Kirja ”Välilliset jäähdytysjärjestelmät”(SKY, 2019) 
ladattavissa pdf:nä www.jaahallit.fi-sivuilta
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KIITOS EU !

Sillä meillä on täystyöllisyys vuoteen 

2030 asti !

Koulutuspäivät 2020

Kylmätekniikan koulutuspäivät 2020 
pidetään Korpilammella 23.-24.1.2020.

Ennakkoilmoittautuminen avataan 
alkukesästä

http://www.skll.fi/yhdistys/www/
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KIITOS !

Mika Kapanen

Suomen Kylmäyhdistys ry. / 

Suomen Kylmäliikkeiden liitto ry.

Mika.kapanen@skll.fi

Puh. 0400-486855

(ver. 31.03.2019)
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