Valtioneuvoston asetuksen 766/2016 valvontatarkastuskäynnin lomake – osa 2
Otsonikerrosta heikentäviä aineita tai F-kaasuja sisältävien kiinteästi asennetun* jäähdytys-, ilmastointi- ja
lämpöpumppulaitteiden sekä sammutuslaitteistojen huollon valvonta
*kiinteällä tarkoitetaan F-kaasuasetuksessa laitetta, joka ei tavallisesti ole liikkeessä käytön aikana.

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.

laitetta huoltava henkilö:

), että huoltoyritys tai

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 766/2016 fluorattuja kasvihuonekaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien laitteiden käsittelijän
pätevyysvaatimuksista.

