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Hitsaustyöt sekä hitsauskaasupullojen kuljetus, käsittely ja säilytys 

1 Yleistä 

1.1  Jokaisen hitsausvälineitä käyttävän on tunnettava hitsaustyöstä, hitsauslaitteiden käytöstä ja hitsattavista 

materiaaleista annetut ohjeet sekä hallittava laitteiden asianmukainen ja turvallinen käyttö. 

1.2  Kunnossa olevat laitteet ovat turvallisia. Laitteet on pidettävä kunnossa ja vikatapauksissa on käännyttä-

vä oman esimiehen tai alan ammattimiehen puoleen. Luovutettaessa viallisia laitteita työkaluvarastoon on 

laitteet merkittävä viallisiksi ja vastaanottajalle ilmoitettava laitteen viallisuudesta. 

1.4  Räjähdysvaarallisissa Ex luokitelluissa tiloissa on noudatettava turvallisuussäännöksen 141 Atex tiloissa 

työskentely ohjeita ja työlupamenettelyä. 

2 Palontorjunta hitsauspaikoilla 

2.1  Hitsaustyöt on tehtävä mahdollisuuksien mukaan vakituisilla tulityöpaikoilla. 

2.2  Tehtäessä hitsaustöitä tilapäisellä tulityöpaikalla, on noudatettava ohjeen Tulityöt liitteen 1 mukaisia tuli-

työohjeita ja tulityölupamenettelyä. 

2.3  Ennen kaasuhitsauksen aloittamista on letkujen kunto tarkastettava mahdollisten vuotojen varalta. 

2.4  Jokaisen hitsaajan on oltava selvillä, miten paloilmoitus tehdään. 

2.5  Hitsaustyöhön ryhdyttäessä on hitsauspaikalla oltava vähintään ohjeen Tulityöt liitteen 1 edellyttämä 

sammutuskalusto. 

2.6  Hitsaajan ja hänen apulaisensa on osattava käsitellä hitsauspaikoilla olevia alkusammutusvälineitä. 

2.7  Hitsauspaikalla ei saa olla helposti syttyviä tavaroita eikä siellä saa käsitellä tulenarkoja nesteitä. 

2.8  Tilapäisen tulityöpaikan palovartioinnissa tulee noudattaa tulityön aikana ja tulityön jälkeen ohjeen Tulityöt 

liitteen 1 ohjeita. 

2.9  Työnjohdon tulee valvoa, että palovakuutussopimusten hitsaustöistä annettuja erikoisohjeita noudate-

taan. Työnjohto antaa jokaisen tilapäisen tulityöpaikan osalta ohjeet palontorjuntatoimenpiteistä. Palova-

kuutussopimusten sisältämät erikoisohjeet ovat asianomaisen kiinteistön isännöitsijällä. 

3 Kaasuhitsaus 

3.1  Kaasupullon venttiilin avain on asetettava hitsauksen ajaksi venttiilin karalle. Pullojen kuljetuskärryssä tu-

lee olla pitkävartinen palokäsine, jotta venttiili voidaan joka tilanteessa heti sulkea. 

3.2  Tee liekin sytytys ja sammutus oikein. 

3.3  Sammuta liekki, vaikka poistuisit vain hetkeksi työpaikaltasi. 

3.4  Sulje venttiili, milloin pullot eivät ole käytössä, ja laske letkupaine pois. 

3.5  Letkuräjähdysten ehkäisemiseksi käytetään takatulisuojia, jotka asetetaan lähelle poltinta molempiin sekä 

asetyleeni- että happiletkuihin.  

Sekä asetyleeni- että happiletkut on varustettava takatulisuojien lisäksi korkeintaan metrin päähän pai-

neenalennusventtiileistä asennetuilla takaiskusuojilla. 
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3.6  Toimi letku- ja venttiilipalon tai muun häiriön sattuessa hätäilemättä ja harkiten. 

3.7  Asetyleenilaitteissa ei saa käyttää kuparisia tai yli 63 % kuparia sisältäviä seoksia eikä hopeajuotoksia, 

koska asetyleeni räjähtää niiden yhteydessä helposti. 

4 Kaasupullojen säilytys 

4.1  Kaasupulloja on käsiteltävä varovasti, estettävä niiden putoaminen, kaatuminen ja kuumeneminen. Kaa-

supulloja ei saa asettaa avonaisen tulen eikä muun kuuman paikan läheisyyteen eikä auringonpaistee-

seen suojaamatta niitä auringonsäteiltä, koska pullon kuumenemisesta aiheutuu kaasun paineen nousu. 

4.2  Säilytykseen ja varsinkin kuljetukseen liittyvän kolhiintumisvaaran takia pullojen venttiilit on peitettävä 

suojahatuilla tai -kauluksilla. 

4.3  Käytössä olevat asetyleeni- ja happipullot on sijoitettava niin, että pullot voidaan nopeasti poistaa vaara-

paikalta. Jos pullot on kiinnitetty seinään tai telineeseen, on kiinnityslaitteen oltava nopeasti avattavissa ja 

erillinen jokaiselle pullolle. 

4.4  Pullot on asetettava makuuasennossakin venttiilipää korkeammalle. Niiden vieressä on oltava näkyvällä 

ja helposti tavoitettavalla paikalla palokäsine ja asetyleenipullon avain. 

4.5  Kaasupullojen venttiilit on aina käytön päätyttyä suljettava ja letkuista laskettava paine pois. Työvuoron 

päättyessä kaasupullot siirretään niille osoitettuihin säilytyspaikkoihin. Kaasupullojen vakituisen varasto-

paikan tulee olla ilmastoitu ja palamatonta rakennetta. Pullot on tuettava niin, etteivät ne pääse kaatu-

maan. Säilytyspaikan ja varaston ovelle on asennettava taulu "KAASUPULLOT". 

5 Happipullot 

5.1 Paineenalaisen hapen joutuessa kosketuksiin öljyn tai rasvan kanssa tapahtuu räjähdyksenomainen syt-

tyminen. Polttimen ja happipullon venttiileitä ei koskaan saa voidella, vaikka ne olisivatkin jäykkiä. 

5.2  Samasta syystä happea ei saa käyttää koeponnistukseen, paineilmakoneiden voiman lähteenä, koneiden 

käynnistämiseen, putkien ja koneenosien puhdistamiseen tms., missä happi voi päästä kosketukseen 

rasvan tai öljyn kanssa. 

5.3  Happisuihku vilvoitustarkoituksessa on hengenvaarallinen. Hapella kyllästynyt kangas syttyy herkästi ja 

palaa räjähdyksenomaisesti. 

5.4  Happipullon venttiili on aukaistava hitaasti niin, että äkillisen paineen nousun aiheuttama lämpötilan nou-

su paineensäätimen kammiossa ehtii siirtyä metallisiin osiin. Liian nopea aukaisu voi johtaa tiivisteiden 

palamiseen. 

6 Takaisku ja takatuli 

6.1  Takaiskussa liekki imeytyy polttimen seoskaasuputkeen, jossa se tavallisesti sammuu. Takaiskun sattu-

essa suljetaan ensin polttimen asetyleeniventtiili ja sitten happiventtiili kevyesti kiertämällä. Mikäli asety-

leenipullon takaiskusuoja on lauennut, on pulloventtiilit suljettava, takaiskusuoja irrotettava ja viritettävä 

uudelleen. Uudelleen sytytys voi tapahtua antamalla kaasuseoksen ensin virrata vapaasti, jonka jälkeen 

liekki sytytetään. 

6.2  Takatulessa seoskaasuputkeen imeytynyt liekki palaa siellä jatkuvasti pitäen takatulelle ominaista viheltä-

vää ääntä. Takatulen ja letkuräjähdyksen sattuessa suljetaan pulloventtiilit nopeasti. Tulen sammuttua 

poltin irrotetaan ja puhdistetaan. 
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7 Liekki pulloventtiilissä 

7.1  Takatulen, letkuräjähdyksen tai ulkopuolisen kipinän sytyttämä liekki asetyleenipullon venttiilissä saattaa 

olla pelottavan suuri. Räjähdysvaara on kuitenkin pieni, sillä pullon sisäinen paine pitää liekin pullon ulko-

puolella. Jos liekki estää venttiilin sulkemisen, sammutetaan tuli ensin vesisuihkulla ja sen jälkeen venttiili 

voidaan sulkea palokäsinettä käyttäen. Pullon lämpötilaa on kuitenkin tarkkailtava. 

7.2 Pullon lämpeneminen merkitsee asetyleenin hajaantumista hiileksi ja vedyksi. Räjähdysvaaraa ei kuiten-

kaan ole niin kauan kuin pullon kuuminta kohtaa, tavallisesti kaulaa, voidaan käsin koskettaa. Venttiili on 

kuitenkin heti suljettava, jolloin uuden kaasun virtaus kuumentuneeseen vyöhykkeeseen estyy, eikä ha-

jaantumisprosessi pääse leviämään koko pulloon. Hajaantuminen saadaan kokonaan loppumaan jääh-

dyttämällä pulloa vedellä. 

7.3  Jos pullo on päässyt kovin kuumaksi, on jäähdytys tehtävä varovasti vesisuihkulla niin, että suihkun oh-

jaaja itse on suojautuneena. Jäähdytyksen jälkeen pullo siirretään syrjäiseen paikkaan, missä sen mah-

dollisesta räjähtämisestä ei ole vaaraa. Jatkuva vesisuihku jäähdyttää pulloa tehokkaasti ja lopettaa pul-

lon sisällä ehkä jatkuvan hajaantumisilmiön, jonka jälkeen pullo lähetetään täyttäjälle tarkastettavaksi en-

nen uutta käyttöä. 

8 Sähköhitsaus 

8.1  Sähköverkkoon liitettävien hitsauslaitteiden tulee täyttää SFS 6000 standardin, pienjännitesähköasen-

nukset, vaatimukset ja niissä tulee olla valmistajan antaman vaatimustenmukaisuusvakuutuksen merkki-

nä CE-merkintä. 

8.2  Huolehdi, että varusteesi, kuten käsineet, kasvonsuojus, suojapuku ja jalkineet, ovat asialliset ja kunnos-

sa. 

8.3  Huolehdi, että hitsausvirtapiiri (konehitsauskaapeli - puikonpidin - maadoituskaapeli - kone) on ehjä, ettei-

vät alimittaiset kaapelit, maadoituskengän huono kosketus tai kehnot kaapelijatkokset aiheuta virtapiirissä 

ylikuumentumista ja kipinöintiä sekä tulipalonvaaraa odottamattomissa paikoissa. 

8.4  Sijoita hitsauskoneen kaapelit pois kulkuväyliltä ja hoitotasoilta esimerkiksi väliaikaisten kannakkeiden va-

raan ja suojaa ne tarvittaessa kaapelisuojilla.  

8.5 Virtalähteen kytkentä ja katkaisu aiheuttavat kipinöintiä. Älä sijoita hitsauskonetta palo- tai räjähdysvaaral-

liseen tilaan. 

8.6  Estä siirrettävillä suojuksilla valokaarta vahingoittamasta lähellä olevien silmiä. 

8.7  Sähkötapaturman torjumiseksi vältä kehosi kosketusta hitsattavaan kappaleeseen varsinkin kosteissa tai 

hikisissä vaatteissa työskennellessäsi. 

8.8  Maadoituselektrodi on kytkettävä suoraan hitsattavaan kohteeseen, sillä hitsausvirrat saattavat vahingoit-

taa sähkö- ja automaatiolaitteita hajavirtojen seurauksena. 

9. Kaasupullojen kuljetus 

9.1  Yleisellä tiellä kyseessä on "VAARALLINEN KULJETUS (ADR)”. 

Asetyleenin, nestekaasun ja hapen kuljetuksen ns. vapaaraja on 333 kg. Kuljetuksen vapaarajan alitta-

vien aineiden kuljetus vapauttaa seuraavista ADR kuljetuksen vaatimuksista: 

- kirjalliset turvallisuusohjeet 

- ADR-ajolupa 

- ajoneuvon merkintä 
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- ajoneuvon varusteet ja hyväksyntä 

- turvatoimia koskevat säännökset 

 

Vapaarajan alitus ei kuitenkaan vapauta seuraavien vaatimusten noudattamisesta: 

- Pakkaussäännökset 

- yhteenpakkaamis- yhteenkuormauskiellot 

- kollin merkintä mukaan lukien varoituslipukkeet 

- rahtikirja, jossa ei edellytetä erillistä merkintää vapaarajan soveltamisesta 

- 27A144B-C sammutin 

- ajoneuvon valvonta 

 

Kuorman tulee olla kiinnitetty siten, että sen siirtyminen tai kaatuminen ei aiheuta kaasupullon venttiilikaulan 

katkeamista. Tämän lisäksi mittarit on aina irrotettava kaasupulloista. 

9.2  Työkohteessa 

Letkut voivat olla kiinni kaasupulloissa ja venttiilin kuljetussuojaa ei tarvita, mikäli: 

- Kaasupullot ja muu kuorma on kiinnitetty siten, että ne eivät voi siirtymisen tai kaatumisen seu-

rauksena aiheuttaa kaasupullon venttiilikaulan katkeamista. 

- Kaasupullon venttiilit ovat kiinni ja letkut paineettomat. 

Muissa tapauksissa on letkut oltava irti ja hattu päällä. 

- Huomioitava, että viranomainen ei puutu yksityisalueella tapahtuviin kuljetuksiin, mm. voimalaitos-

alueet. Tällöin on voimassa, mitä on säädetty työturvallisuuslaissa ym. 

 

9.3  Aggregaatti samassa ajoneuvossa kaasupullojen kanssa 

Ei yhteenkuormaus kieltoa. 

VIITE Ohje Kaasupullojen käsittely ja varastointi 
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Welding work and transportation, handling, and storage of gas bottles 

 
1 General information 

 
1.1 Each person using welding equipment must be familiar with the instructions provided for welding work, 

the use of welding equipment, and the welded materials as well as be sufficiently proficient in the use 
appropriate and safe use of the equipment. 

 
1.2 Properly maintained equipment is safe. All equipment must be maintained in good repair. In the event of 

faults or malfunctions, contact your supervisor or a professional in the field. When returning defective 

equipment to the tool room, the equipment must be marked as defective and the person accepting the 

returned equipment must be informed of the defective equipment. 

 
1.4 In ATEX-classified potentially explosive atmospheres, the instructions and the work permit procedure 

specified in the safety regulation 141 Working in potentially explosive atmospheres must be complied with. 

 
2 Fire protection at welding sites 

 
2.1 Where possible, welding work must be carried out at a regular hot work site. 

 
2.2 When carrying out welding work at a temporary hot work site, the hot work instructions and work permit 

procedure specified in annex 1 to the Hot work instructions must be complied with. 

 
2.3 Before commencing gas welding, the gas lines must be checked for possible leaks. 

 
2.4 Each welder must be familiar with the procedure for raising a fire alarm. 

 
2.5 When commencing welding work, at least the extinguishing equipment required by annex 1 to the 

Hot work instructions must be available at the welding site. 

 
2.6 The welder and their assistant must be able to operate the primary extinguishing equipment available at 

the welding sites. 

 
2.7 The welding site must be clear or flammable items and cannot be used to handle volatile liquids. 

 
2.8 The fire watch of a temporary welding site must be arranged in compliance with the instructions provided 

in annex 1 to the Hot work instructions both during and after the hot work. 

 
2.9 The site supervision must ensure that the specific instructions for welding work provided in fire 

insurance agreements are complied with. The supervision will provide instructions for fire protection 

measures for each temporary hot work site. The specific instructions included in the fire insurance 
agreements are available from the building manager of the relevant property. 

 
3 Gas welding 

 
3.1 The spindle key for the gas cylinder valve must be placed on the spindle of valve during welding. The 

trolley used for transporting the cylinders must be equipped with a fire-resistant glove with an extended 

cuff that can be used to close the valve immediately in any situation. 

 
3.2 Light and extinguish the flame correctly. 

 
3.3 Always extinguish the flame when leaving the worksite even momentarily. 

 
3.4 Close the valve when the cylinders are not in use and release pressure inside the hose. 

 
3.5 Backfire arrestors placed near the torch on both the acetylene and oxygen hoses are used to prevent 

hose explosion. 
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In addition to backfire arrestors, both the acetylene and oxygen hoses must be equipped with backfire 

safety valves placed no further than one meter from the pressure relief valves. 

 

3.6 In the event of a hose or valve fire or some other issue, act in a calm and collected manner. 

 
3.7 Acetylene equipment cannot be used with copper solder or solder alloys or silver solder containing 

more than 63% of copper, as acetylene forms highly explosive compounds when used with copper. 

 
4 Storage of gas cylinders 

 
4.1 Gas cylinders must be handled carefully, and they must be prevented from falling, turning over, or 

heating. Gas cylinders cannot be placed in the vicinity of open flames or other hot areas or in direct 

sunlight unprotected against the sun, as the gas pressure rises when the cylinder is heated. 

 
4.2 Due to the risk of collisions related to storage and particularly to transportation, the valves of the 

bottles must be protected with caps or collars. 

 
4.3 Acetylene and gas cylinders in use must be placed such that they can be quickly removed from the site in 

the event of a dangerous situation. If the cylinders are attached to a wall or stand, the fastener must 
apply to each gas cylinder individually and allow for quick opening. 

 
4.4 The cylinders must be placed such that the valve end is elevated, even when placed on their sides. A 

fire-resistant glove and the spindle key for the acetylene cylinder must be placed next to the cylinders in 

a visible and easily accessible location. 

 
4.5 The valves must be closed each time the gas bottles are no longer being used and any pressure must 

be released from the hoses. When the shift ends, the bottles are moved to their assigned storage 
locations. Storage areas used regularly for gas cylinders must be ventilated and constructed from non-

combustible elements. The cylinders must be supported such that they cannot fall over. A sign reading 

“KAASUPULLOT” must be placed next to the storage location and the door of the storage area. 

 
5 Oxygen bottles 

 
5.1 Pressurized oxygen coming into contact with oil or grease can result in explosive combustion. The torch 

and oxygen cylinder valves must never be lubricated, even if they are hard to operate. 

 
5.2 For the same reason, oxygen cannot be used for pressure testing, to power pneumatic machinery, for 

starting up machines, for cleaning pipes and machine components, or any other operations where 
oxygen can come into contact with grease or oil. 

 
5.3 Spraying oxygen for cooling purposes can be highly dangerous. Fabric saturated with oxygen is highly 

flammable and burns in an explosive manner. 

 
5.4 The valve of the oxygen cylinder must be opened slowly to ensure that the temperature rise inside the 

regulator chambers caused by the sudden increase in pressure has time to transfer to the metallic 
components. Opening the valve too quickly may cause the seals to burn up. 

 
6 Backfire and sustained backfire 

 
6.1 Backfire refers to a situation where the flame enters the mixed gas pipe of the torch, where it is usually 

extinguished. In the event of a backfire, first close the acetylene valve of the torch and then the oxygen 

valve by turning them lightly. If the backfire safety valve of the acetylene cylinder has been triggered, 

the cylinder valves must be closed, and the safety valve detached and reset. You can re-ignite the torch 
by allowing the mixed gas to flow freely before igniting the flame. 

 
6.2 In a sustained backfire situation, the flame enters the mixed gas pipe and continues to burn producing a 

characteristic whistling noise. In the event of a sustained backfire and hose explosion, close the cylinder 
valves quickly. Once the flame has been extinguished, detach the torch and clean it. 



Helen Oy     COMPANY INSTRUCTIONS   3 (4) 
 
5416/Kettunen 
Reviewed by: Vähätalo    May 14, 2019 

 

 

7 Flame inside the cylinder valve 

 
7.1 A flame ignited by sustained backfire, hose explosion, or external spark may be shockingly large. Despite 

this, the risk of explosion is quite small, as the pressure inside the cylinder keeps the flame outside of the 
cylinder. If the flame is preventing you from closing the valve, extinguish the flame using water and close 

the valve with a fire-resistant glove. Keep monitoring the temperature of the cylinder. 

 
7.2 If the temperature of the cylinder rises, this means that the acetylene is decomposing to produce carbon 

and hydrogen. However, the risk of explosion does not exist as long as the hottest part of the cylinder, 

typically the top, is not too hot to touch. You should still close the valve immediately to prevent further 

gas from flowing into the heated section and stop the decomposition process from spreading throughout 
the cylinder. The decomposition can be stopped entirely by cooling down the cylinder with water. 

 
7.3 If the cylinder has reached a very high temperature, it must be cooled down carefully be spraying water 

from further away, thus allowing the person spraying the water to protect themselves. After cooling, the 
cylinder is moved to an isolated location where it will not pose a danger in the event of an explosion. A 

continuous spray of water will cool down the cylinder effectively and stop the decomposition reaction that 

may be continuing inside the cylinder. Finally, the cylinder is sent for inspection before next use. 

 
8 Electric welding 

 
8.1 Welding equipment connected to the electrical network must meet the requirements of SFS 6000, Low 

voltage electrical installations, and must carry CE marking as an indication of the Declaration of 

Conformity provided by the manufacturer. 

 
8.2 Ensure that your equipment, such as gloves, face shield, protective clothing, and shoes, are appropriate 

for the task and in a proper condition. 

 
8.3 Ensure that the welding current circuit (arc-welding cable - electrode holder - earthing cable - welder) is 

intact, making sure that under-dimensioned cables, weak contact with the earth clamp, or poor cable 
extensions do not cause overheating or sparking within the circuit or a risk of fire in unexpected locations. 

 
8.4 Place the welder cables away from access routes and footbridges using temporary brackets, for example, 

and protect them with cable protectors where necessary. 

 
8.5 Connecting and disconnecting the power source may cause sparking. Do not place the welder in an area 

where the risk of fire or explosion exists. 

 
8.6 Use movable shields to prevent the electric arc from damaging the eyes of anyone in the area. 

 
8.7 To prevent electrical accidents, avoid touching the welded piece with any part of your body, particularly if 

working in wet or sweaty clothes. 

 
8.8 The earthing electrode must be connected directly to the welded item, as the welding currents may 

damage electrical and automation devices due to diffusion current. 

 
9. Transportation of gas cylinders 

 
9.1 Transportation of gas bottles on public roads is considered transport of dangerous goods (“VAARALLINEN 

KULJETUS (ADR)”). 

 
The exemption level for the transportation of acetylene, liquid gas, and oxygen is 333 kg. If the exemption 

level is not exceeded, the following requirements of ADR transportation do not apply: 

 
- Written safety instructions 

- ADR driving certificate 

- Vehicle markings 
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- Vehicle equipment and certification 

- Regulations regarding safety precautions 

 
The following requirements will however apply even where the exemption level is not exceeded: 

 
- Packing regulations 

- Mixed packing and mixed loading prohibitions 

- Container labeling including warning labels 

- Transport document that does not require a separate note of the application of the exemption limit 

- 27A144B-C extinguisher 

- Vehicle monitoring 

 
The load must be secured such that it cannot shift or fall over in a way that could cause the valve unit to 

break. In addition to the above, pressure gauges must always be detached from the cylinders. 

 
9.2 At the site 

 
Hoses can remain attached to the cylinders and a protective transportation cap for the valve is not needed if: 

 
- The cylinders and the other items being transported are secured such that they cannot shift or 

fall in such a manner that would cause the cylinder valve from braking off. 

- The cylinder valves are closed and the hoses free of 

pressure. In any other situation, the hoses must be 

disconnected, and caps attached. 

- Take note of the fact that the authorities do not interfere in transportation on private property, 

which includes the power plant areas, for example. In this case, the provisions of the Finnish 
Occupational Safety and Health Act etc. will apply. 

 
9.3 Generator in the same vehicle with gas cylinders  

 

No mixed loading prohibition. 

REFERENCE Instructions for the handling and storage of gas cylinders 


