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Nestekaasun ja -laitteiden käsittely 

1. Nestekaasun ominaisuuksia 

Seuraavien perustietojen tunteminen auttaa suhtautumaan oikein nestekaasuun: 

- Nestekaasu on luokiteltu erittäin helposti syttyväksi nesteeksi, joka muodostaa ilman kanssa syt-

tyvän tai räjähtävän seoksen. 

- Nestekaasu on kaasumaisena ilmaa raskaampaa, joten vuotanut kaasu kerääntyy lattian rajaan 

tai mataliin paikkoihin. 

- Nestekaasulla on sitä hengitettäessä huumaava vaikutus. 

- Koska nestekaasu syrjäyttää ilman, voi se rajoitetuissa tiloissa aiheuttaa tukehtumisvaaran. 

- Nestekaasu on hajustettu kaasuvuodon toteamisen helpottamiseksi. 

- Lisätietoja nestekaasun varastoinnista, käytöstä, vastuista ja asennustöistä löytyy  Nestekaasu-

asetuksesta 858/2012, Kauppa- ja teollisuusministeriön  

 päätöksestä 344/1997 sekä turvallisuus- ja kemikaalikeskuksen oppaasta ”Nestekaasun turvalli-

nen käyttö ja varastointi laitoksissa” 

2. Varastointi 

2.1 Varastotila tai -suoja on varustettava varoituskilvillä ”kaasupullot” ja ”erittäin helposti syttyvä 

(F+)”. Lisäksi suositellaan tilan ulkopuolelle sijoitetavaksi varoituskilpiä "Nestekaasua", "Tupa-

kanpoltto ja avotulen käyttö kielletty" ja "Pääsy asiattomilta kielletty". 

2.2 Varastossa tulee täydet ja tyhjät kaasupullot sijoittaa erilleen ja ne on merkittävä teksteillä ”TÄY-

DET”, ”TYHJÄT”. Täydet ja tyhjät vaihtoon menevät pullot varastoidaan aina pystyasentoon vent-

tiili ylöspäin. 

2.3 Nestekaasuvaraston välittömässä läheisyydessä tulee olla vähintään yksi 10 kg jauhe- tai CO2-

sammutin. 

3. Nestekaasulaitteet 

3.1 Nestekaasuasennukset ovat pääsääntöisesti luvanvaraisia töitä. Nestekaasuasetuksessa 

858/2012 on annettu joitain poikkeuksia. 

3.2 Helen Oy:n käyttämät nestekaasupullot on varustettu pulloventtiilillä ja painesäädin liitetään vent-

tiiliin vasenkierteisellä vakioliittimellä. 

3.3 Varmistaudu siitä että käyttämäsi nestekaasulaitteet ovat moitteettomassa kunnossa. Tarkista 

ennen kaikkea se, ettei letkuissa ole murtumia ja liitoksissa kaasuvuotoja. 

3.4 Nestekaasulaitteet joissa on todettu vikoja, on toimitettava ensitilassa työkaluvarastoon korjatta-

vaksi. 

3.5 Nestekaasuletkua ei saa korjata. Viallinen tai vahingoittunut letku on vaihdettava välittömästi uu-

teen. Letkun tulee olla tarkoitukseen hyväksyttyä materiaalia. Muiden kuin hyväksyttyjen letkujen 

käyttö on kielletty. 

3.6 Letkuliitännät on tehtävä sopivalle letkuistukalle letkunkiristäjää käyttäen. Muut esim. rautalanka-

liitännät ovat kiellettyjä. 

3.7 Helen Oy:n tiloissa ja työpaikoilla saa käyttää vain ”Kaasulaiteasetuksen 1434/1993” mukaisia 

nestekaasulaitteita. 

http://www.sttv.fi/kemo/luokitus/merkit.htm
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4. Nestekaasun käyttö 

4.1 Käytössä olevat kaasupullot tulee säilyttää pystyasennossa ja siten, etteivät ne missään tapauk-

sessa pääse kaatumaan. 

4.2 Sijoita nestekaasupullo siten, ettei sen lämpötila nouse yli + 40 °C. Suojaa pullo auringolta ja avo-

tulen vaikutukselta. 

4.3 Poista ainoastaan käytössä olevista pulloista venttiilisuojus. 

4.4 Suojele kaasuletkuja putoavilta esineiltä, puristimilta, teräviltä särmiltä, kuumuudelta yms. 

4.5 Sijoita kaasuletkut niin, etteivät ne aiheuta kompastumisvaaraa. 

4.6 Älä avaa kytketyn kaasupullon venttiiliä ennen kuin olet varmistautunut siitä, että kulutuslaitteen 

venttiili on kiinni. 

4.7 Jos pulloventtiili vioittuu, vie vuotava pullo ulos tyhjentymään ja varo, ettei kaasu pääse kerään-

tymään sisätiloihin, syvänteisiin tai muihin mataliin paikkoihin. 

4.8 Epäillessäsi kaasuvuotoa sulje pääventtiili, sammuta avotuli, tuuleta huone. Etsi vuotokohdat si-

velemällä saippuavettä mahdollisiin vikapaikkoihin. Vuodon etsiminen avotulella on kielletty. 

4.9 Älä jätä käytössä olevan nestekaasun kulutuslaitetta ilman valvontaa, ellei laitetta ole varustettu 

liekinvarmistimella, ts. laitteella, joka liekin sammuttua sulkee kaasun tulon. 

4.10 Sulje pulloventtiili jokaisen käytön jälkeen. 

5. Lainsäädäntö ja ohjeet 

Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista 858/2012 

Kauppa-ja teollisuusministeriön päätös nestekaasuasetuksen soveltamisesta 344/1997 

Kaasulaiteasetus 1434/1993 

Nestekaasun turvallinen käyttö ja varastointi laitoksissa  

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120858
http://www.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/19970344
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931434
https://tukes.fi/documents/5470659/6410354/Nestekaasun+turvallinen+k%C3%A4ytt%C3%B6+ja+varastointi+laitoksissa/d47e1b7c-eac7-4302-b2d9-0bd44472020d
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Handling of liquid gas and liquid gas equipment 

 
1. Properties of liquid gas 

 

Familiarization with the following basic information will help you adopt the correct approach to liquid 
gas: 

 

- Liquid gas has been classified as a highly inflammable liquid, which reacts with air to produce an 

inflammable or explosive mixture. 
- In gaseous form, liquid gas is heavier than air, which means that leaked gas will accumulate at 

floor level or low areas. 

- When inhaled, liquid gas has an intoxicating effect. 

- As liquid gas displaces air, it may pose the risk of suffocation in confined spaces. 

- Odorant is added to liquid gas to facilitate easier detection. 

- Further information on the storage and use of liquid gas and the responsibilities and installation 

work related to liquid gas can be found in the Liquid Gas Decree 858/2012, the Decision of the 

Ministry of  

Trade and Industry 344/1997, and the TUKES guide for Safe use and storage of liquid gas at 

plants. 

2. Storage 

 
2.1 The storage area or shelter must be equipped with warning signs including the texts 

“kaasupullot” (“gas cylinders”) and “erittäin helposti syttyvä (F+)” (“highly inflammable (F+)”). It 

is additionally recommended, that warning signs with the texts “nestekaasua” (“liquid gas”), 

“tupakanpoltto ja avotulen käyttö kielletty” (“smoking and use of open flame prohibited”), and 

“pääsy asiattomilta kielletty” (“no unauthorized access”) are placed outside of the storage 

room. 

 
2.2 Full and empty gas cylinders must be separated from each other inside the storage room and 

labeled “TÄYDET” (“FULL”) and “TYHJÄT” (“EMPTY”). Full cylinders and empty cylinders to be 

replaced are always stored in an upright position with the valve pointed upward. 

 
2.3 At least one 10-kg dry powder of CO2 extinguisher must be placed in the immediate vicinity of 

the liquid gas storage. 

 
3. Liquid gas equipment 

 
3.1 Liquid gas installation work is primarily subject to a permit. Some exceptions to this are 

provided in the Liquid Gas Decree 858/2012. 

 
3.2 The liquid gas cylinders used by Helen Ltd are equipped with flask valves and the pressure 

regulator is connected to the valve with a left-hand threaded standard connector. 

 
3.3 Ensure that any liquid gas equipment you use is in impeccable condition. Most importantly, 

inspect the hoses for cracks and the connections for leakage. 

 
3.4 Liquid gas equipment found to be defective must be delivered to the tool room for repairs 

ASAP. 

 
3.5 Liquid gas hoses may not be repaired. Any defective or damaged hose must be replaced 

immediately with a new one. The hose must be made from a material that has been approved 

for this specific purpose. The use of hoses that have not been certified for this use is prohibited. 

 
3.6 Hose connections must be carried out using a suitable hose insert and a hose clamp. Any other 

connection methods, such as the use of iron wire are prohibited. 

 
3.7 Only liquid gas equipment that is compliant with the Gas Device Decree 1434/1993 may be 

used at Helen Ltd facilities and workplaces. 
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4. Use of liquid gas 
 

4.1 Liquid gas cylinders that are in use must be stored in an upright position secured such that they 

cannot fall down in any situation. 

 
4.2 Place the liquid gas cylinder such that its temperature cannot exceed +40 °C. Protect the cylinder 

from the effects of the sun and open flames. 

 
4.3 Only remove valve caps from cylinders that are in use. 

 
4.4 Protect the gas hoses against falling objects, clamps, sharp edges, heat, etc. 

 
4.5 Place the gas hoses such that they do not pose a tripping hazard. 

 
4.6 Do not open the valve of a connected gas cylinder before you have ensured that the valve of 

the gas-using equipment is closed. 

 
4.7 If a cylinder valve is damaged, take the cylinder outside to drain and ensure that the gas is not 

allowed to accumulate indoors, depressions, or other low areas. 

 
4.8 If you suspect gas leakage, close the main valve, extinguish any open flames, and air out the 

room. Find the point of leakage by brushing soapy water onto any potential fault location. The 

use of open flame to find a leak is prohibited. 

 
4.9 Do not leave running gas-using devices unmonitored unless the device is equipped with a 

flame failure device, i.e., a device that shuts off the gas supply if the flame is extinguished. 

 
4.10 Close the cylinder valve after each use. 

 
5. Legislation and instructions 

 
Government Decree on the Safety Requirements of Liquid Gas Plants 858/2012 

Decision of the Ministry of Trade and Industry on the Application of the Liquid Gas 

Decree 344/1997 

Gas Device Decree 1434/1993 

Safe use and storage of liquid gas at plants 


