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Kaasupullojen käsittely ja varastointi  

1. Yleistä 

Helenin laitoksilla varastoidaan kaasupulloissa palo- ja räjähdysvaarallisia, hapettavia ja muita kaasuja: 

- vety (H2) 

- asetyleeni (C2H2) 

- nestekaasu (propaani/butaani seoskaasu),  

- happi ( O2) 

- typpi ( N2 ) 

- hiilidioksidi (CO2)  

- argon (Ar) -suojakaasut 

- seoskaasut (CO2, NO, H2, He) 

2. Käsittely ja käyttö 

Helenin laitoksilla kaasupulloja on kaasukeskuksissa, joista kaasu johdetaan jakeluputkistoa pitkin käyt-

tökohteeseen. Lisäksi siirrettäviä hitsauskaasupulloja on eri työpisteissä. Muut kaasupullot varastoidaan 

niille kuuluvissa varastokaapeissa tai häkeissä. Kaasupullojen kuljetuksessa on otettava huomioon vaa-

rallisten aineiden kuljetuksista annettuja lakeja ja asetuksia. 

Kaasupulloja tulee käyttää ja käsitellä turvallisesti niistä annettujen käyttöohjeiden mukaisesti. 

Kaasujen käytössä on otettava huomioon niiden palo- ja räjähdysvaarallisuus, hapettavuus sekä kemial-

liset ominaisuudet, vaikutus ympäristöön ja ilmakehään sekä reaktioherkkyys muiden aineiden kanssa. 

Kaasupulloja on käsiteltävä erillään syttymis- ja lämmönlähteistä sekä yhteen sopimattomista aineista. 

Kuumentunutta kaasupulloa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on tarkastettu uudelleen. Tyhjiä pulloja 

tulee käsitellä kuin ne olisivat täysiä, koska ne sisältävät tyhjinäkin aina jonkin verran kaasua.  

3. Varastointi 

Kaasupullot tulee varastoida viileässä (alle 40 °C), kuivassa, hyvin tuuletetussa tilassa. Palavien ja rä-

jähdysherkkien kaasujen varaston on oltava Atex -luokiteltu tila ja sen sähkö- ja muiden laitteiden tulee 

täyttää laitesäädöksissä määriteltyjen luokkien mukaiset vaatimukset.  

Kaasupullot ja pullopaketit tulee varastoida ja säilyttää myös käytön aikana pystyasennossa, kiinnitet-

tynä kaatumisen estämiseksi ja venttiilisuoja paikallaan. Mahdollisia vuotoja on tarkkailtava. Varastoalu-

eella eri kaasuja sisältävät kaasupullot varastoidaan omissa kaasuhäkeissään. 

Tyhjät kaasupullot tulee merkitä ja varastoida erillään täysinäisistä, joko erillisissä varastokaapeissa tai 

selvästi n. 1 m:n etäisyydellä täysinäisistä. 

 

Hitsauskaasupullojen säilytyksestä on tarkempia ohjeita turvallisuussäännöksessä 125. 

4. Käytön aikaiset tarkastukset ja huollot 

Helenillä kaasukeskusten ja -putkistojen turvallinen toimivuus ja ylläpito on varmistettava vuosittain 

huolloin, tarkastuksin ja testauksin. Korjaukset ja huoltotoimenpiteet saa tehdä vain hyväksytty kaasu-

asennusliike.  Helenillä on vuosisopimus kaasulaitteiden huollosta. Kemikaalien käytönvalvojat tekevät 

omalla vastuualueellaan olevan kaasukeskuksen vuosihuollosta pyynnön tarkastusten tilaamisesta. Ti-

lauksessa tulee mainita kuka on kaasukeskuksen yhteyshenkilö Helenillä. Tarkastuksen tilaaja huolehtii 

tarkastusraportin tallentamisesta sovittuun paikkaan. 

Kaasunilmaisimet tulee testata ja kalibroida säännöllisesti. 
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Kaasuletkut tulee tarkastaa vuosittain taivuttelemalla ja katsomalla onko niissä murtumia. Kuluneet let-

kut tulee vaihtaa ja huomioida kaasukohtaiset letkumateriaalit vaihdossa. Suositeltava vaihtoväli on noin 

5 vuotta. 

Kemikaalien käytönvalvoja vastaa oman alueensa kaasuista.   

5. Ohjeistus ja merkinnät 

Palovaarallisten kaasujen käsittely- ja varastopaikkojen ovien ulkopuolelle tulee kiinnittää tulenkäsittelyä 

ja tupakanpolttoa koskevat kieltotaulut sekä kaasujen vaaraominaisuutta kuvaavat varoitusmerkinnät. 

Lisäksi tulee mainita kaasun nimi ja onko kyseessä kaasukeskus vai varasto. 

Pääsulkuventtiilit ja ryhmäsulkuventtiilit on merkittävä kilvellä, joissa lukee venttiilin ja kaasun nimi. Pää-

suluille tulee olla esteetön pääsy. 

Kaasukeskuksen sisäpuolelle on sijoitettava kaasupullojen vaihto-ohjeet. 

Kaasuvuoto- ja palotilanteen varalta on kiinnitettävä kaasukeskuksen ja varaston sisä- ja ulkopuolelle 

toimintaohjeet sisältävät opaskilvet. 

 

Kaasuputkisto on merkittävä sisältöä ja virtaussuuntaa osoittavin merkinnöin. 

6. Alkusammutuskalusto ja suojavälineet 

Varaston, kaasukeskuksen ja jokaisen kaasupisteen läheisyydestä tulee olla lähietäisyydellä vähintään 

yksi 10 kg jauhe- tai CO2-sammutin.  

Purkautuvan kaasun varalta tulee kohteiden läheisyydessä olla palonkestävä, lämpöä ja kylmää eris-

tävä pitkävartinen palokäsine, jolla venttiili voidaan sulkea. 

7. Toiminta vaaratilanteissa 

Tulipalossa kaasupullot saattavat räjähtää, jolloin vaaraa aiheuttavat lentävät kappaleet, palavien tai 

myrkyllisten kaasujen päästöt, kuumat kaasut ja paineiskut. Esimerkiksi räjähtävä asetyleenipullo voi 

lentää jopa 300 m räjähdyspaikalta.  

Kaasupullot, jotka eivät pala, tulee siirtää pois vaara-alueelta, mikäli niitä voidaan käsitellä paljain käsin. 

Avoimet venttiilit tulee sulkea (jos mahdollista). Kuumien ja lämmenneiden pullojen jäähdytys tulee aloit-

taa välittömästi ja sitä on jatkettava, kunnes pullojen pinta pysyy kosteana 10 minuutin ajan veden suih-

kutusta keskeytettäessä. Tunnistamattomat kaasupullot tulee käsitellä kuin ne olisivat asetyleenikaasu-

pulloja.  

Jos palavaa kaasua sisältävän kaasupullon venttiilissä palaa tuli, annetaan sen palaa, mikäli venttiiliä ei 

voida turvallisesti ja nopeasti sulkea. Pulloa ja ympäristöä jäähdytetään vedellä, jotta vapautuva kaasu 

ei aiheuttaisi huonetilaräjähdystä, kun se sekoittuu ilman kanssa ja syttyy. Pullot on pidettävä pysty-

asennossa jäähdytyksen aikana. 

Asetyleenipulloissa voi syntyä tilanne, jossa astian sisällä oleva kaasu alkaa hajaantua takaiskun, pai-

kallisen kuumenemisen tai terävän iskun takia. Tällöin astia alkaa kuumentua ja sitä tulee käsitellä ku-

ten asetyleenipulloa tulipalossa. 

Koskaan ei saa lähestyä tai purkaa asetyleenipakettia jossa mahdollisesti on käynnissä hajaantuminen 

yhdessä tai useammassa pullossa. Kaikki lämmölle alttiina olleet asetyleenipaketit merkitään ja ilmoite-

taan kaasun toimittajalle  ennen paketin käsittelemistä millään tavalla. 
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Vaaratilanteessa ja tulipalossa varoita henkilöstöä ja evakuoi alue. Hälytä apua. 

 

LISÄTIETOJA Hitsaustyöt -ohje 

Nestekaasun ja laitteiden käsittely -ohje 

Käyttöturvallisuustiedotteet  

Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista (858/2012) 

 

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuk-

sista (856/2012) 

SFS 3278 Kuljetettavat kaasusäiliöt. Vedyn, metaanin ja eteenin varastointi 

ja käyttö 

SFS 3359 Asetyleeni. Varastointi ja tekninen käyttö 

SFS-ISO 11625 Kaasupullot. Turvallinen käsittely 

Onnettomuuden vaaraa aiheuttavat ohjeet, OVA-ohjeet 

http://intranet/tyotilat/TO/YmpJaKem/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=2H7PA66V32ZC-22-32
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120858
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120856
http://www.ttl.fi/ova/
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Handling and storage of gas cylinders 

 
1. General information 

 
Inflammable and explosive, oxidizing, and other gases are stored in gas cylinders at Helen plants: 

 
- Hydrogen (H2) 

- Acetylene (C2H2) 

- Liquid gas (propane/butane mixed gas), 

- Oxygen (O2) 

- Nitrogen (N2) 

- Carbon dioxide (CO2) 

- Argon (Ar) protective gases 

- Mixed gases (CO2, NO, H2, He) 

 
2. Handling and use 

 
At Helen plants, gas cylinders are placed in gas stations, from where the gas is transported to the site 

where it is used through supply pipelines. In addition, movable welding gas cylinders are placed at 

various workstations. Other gas cylinders are stored in the dedicated storage cabinets or cages. The 
legislation and regulations provided for the transportation of hazardous materials must be taken into 

account when transporting gas cylinders. 

 
Gas cylinders must be used and handled safely in accordance with their issued instructions. 

 
When using gases, their fire and explosion hazard classification, oxidation capacity and chemical 

properties, impact on the environment and the atmosphere, and reactivity with other materials must be 

taken into account. Gas cylinders must be handled separately from ignition and heat sources as well as 

any incompatible materials. A gas cylinder that has heated up may not be used again before it has been 
inspected. Empty cylinders must be handled as if they were full, as even empty cylinders will always 

contain some gas. 

 
3. Storage 

 
Gas bottles must be stored in a cool (below 40 °C), dry place that is sufficiently ventilated. A storage 

area used for flammable and explosive gases must be classified for ATEX purposes and any electrical 

and other equipment in it must meet the requirements set out by the classifications of the equipment 

regulations. 

 
Gas cylinders and cylinder packs must be stored and kept upright when in use as well, secured to 

prevent falling, with the valve caps in place. Potential leaks must be monitored. In the storage area, 
cylinders containing different gases are stored in dedicated gas cylinder cages. 

 
Empty gas cylinders must be labeled and stored separately from full cylinders, either inside separate 
storage cabinets or clearly separated by a distance of approx. 1 meter from the full ones. 

 
Further instructions for the storage of welding gas cylinders are included in safety regulation 125. 

 
4. In-service inspections and maintenance 

 
The safe functionality and maintenance of gas stations and pipelines must be ensured on an annual 

basis at Helen through maintenance, inspections, and testing. Repairs and maintenance procedures 

may only be performed by an authorized gas fitter. Helen has concluded an annual contract for the 

maintenance of gas equipment. Chemical operations supervisors will submit the requests for inspection 
orders for the annual maintenance of gas stations within their areas of responsibility. The order must 

specify the contact person for the gas station at Helen. The person requesting inspection will ensure 

that the inspection report is stored in the agreed upon location. 
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Gas detectors must be tested and calibrated regularly. 

 

Gas hoses must be inspected annually by bending them and checking them for cracks. Worn hoses 

must be replaced taking into account any gas-specific requirements for the replacement hose materials. 
The recommended replacement interval is approximately 5 years. 

 
The chemical operations supervisor is responsible for the gases within their area. 

 
5. Instructions and labels 

 
Prohibitory signs concerning open flames and smoking must be placed outside areas where flammable 
gases are handled and stored alongside warning signs that specify the hazardous properties of the 

gases. 

In addition, the name of the gas must be specified and whether the area in question comprises a gas 
station or gas storage. 

 
The main shut-off valves and group shut-off valves must be equipped with a sign that includes the name 

of the valve and the gas. Main shut-offs must be freely accessible. 

 
Instructions for replacing gas cylinders must be placed inside the gas station. 

 
Signs specifying the procedure in the event of a gas leak and fire must be placed both inside and 

outside of the gas storage area. 

 
Gas pipelines must be labeled to indicate their contents and the direction of flow. 

 
6. First-aid extinguishing equipment and protective equipment 

 
At least one 10-kg dry chemical extinguisher or CO2 extinguisher must be placed near each gas 
storage, gas station, and gas supply point. 

 
Each site must be equipped with a fire-resistant glove with an extended cuff that provides protection 

against heat and cold to enable the user to close the valve in the event of released gas. 

 
7. Operation in hazardous situations 

 
In the event of a fire, gas cylinders may explode resulting in hazardous flying fragments, flammable 

or toxic gas emissions, heated gases, and pressure shock. For example, an acetylene cylinder that 

explodes may land up to 300 meters away from the explosion site. 

 
Gas cylinders that are not on fire must be removed from the hazardous area if they can be handled with 

bare hands. Any open valves must be closed (where possible). The cooling of cylinders that are heated 
or warm must begin immediately and continue until the surface of the cylinders remains wet for a period 

of 10 minutes after the spraying has stopped. Any unidentified gas cylinders must be handled as if they 

contain acetylene. 

 
If a flame is burning inside the valve of a gas cylinder containing flammable gas, let the flame burn if 

you cannot close the valve safely and quickly. The cylinder and the surrounding area are cooled down 

using water to prevent released gas from causing an explosion in the room when it mixes with air and is 

ignited. The cylinders must be kept in an upright position while cooling the down. 

 
With acetylene cylinders, the gas inside may begin to decompose as the result of a backfire, local 

increase in temperature, or sharp blow. In this case, the cylinder begins to heat up and must be 
handled like an acetylene cylinder in the event of a fire. 

 
Never approach or unload an acetylene cylinder pack that may include one or more cylinders 
undergoing the decomposition process. All acetylene packs exposed to heat are labeled and the gas 

supplier is notified before handling the pack further. 
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In the event of a hazardous situation or fire, warn the personnel and evacuate the area. Call for help. 

 
 
 

FURTHER INFORMATION Instructions for welding work 

 
Instructions for handling liquid gas and 

equipment 

 

Material safety data sheets 

Government Decree on Safety Requirements for LPG Plants (858/2012) 
 

Government Decree on Safety Requirements for Industrial Handling and Storage of Dangerous 

Chemicals (856/2012) 
 

SFS 3278 Transportable gas containers.  Storage and utilization of 

hydrogen, methane and ethene 
SFS 3359 Acetylene. Storage and technical 

utilization  
SFS-ISO 11625 Gas cylinders. Safe handling 

 
Instructions for hazardous substances, OVA instructions 

http://intranet/tyotilat/TO/YmpJaKem/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=2H7PA66V32ZC-22-32
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120858
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120856
http://www.ttl.fi/ova/

