
TAUSTAFAKTAA	  AGA	  #KAASUKUNKKU-‐TURVAKAMPANJAAN	  
	  
Vuosina	  2007-‐2014	  kaasun	  käytöstä	  tai	  kaasukäyttöisen	  laitteen	  viasta	  
aiheutuneiden	  onnettomuuksien	  lukumäärä	  on	  pysynyt	  noin	  40:ssä	  joka	  
vuosi.	  Vertailun	  vuoksi	  esimerkiksi	  sähköpaloja	  sattuu	  1800	  vuodessa.	  	  	  
	  	  	  	  
Viime	  vuonna	  kaasusta	  johtui	  42	  tulipaloa,	  joista	  25	  oli	  rakennuspaloja	  ja	  
11	  liikennevälinepaloja.	  Näiden	  lisäksi	  kaasulaitteiden	  väärästä	  käytöstä	  
aiheutui	  18	  rakennuspaloa	  ja	  kaksi	  liikennevälinepaloa.	  Rakennuspaloista	  
10	  tapahtui	  kerrostaloissa,	  yksi	  rivitalossa,	  viisi	  pientalossa	  sekä	  neljä	  
kesämökeillä. 
Liikennevälinepaloista	  kahdeksan	  oli	  asuntovaunu-‐	  tai	  matkailuauto-‐
paloja,	  eikä	  viime	  vuonna	  sattunut	  ainuttakaan	  kaasusta	  johtuvaa	  
venepaloa. 
	   
Nestekaasupalojen	  vähyyteen	  vaikuttaa	  nestekaasulaitteisiin	  liittyvä	  
turvallisuustekniikka.	  Monissa	  laitteissa	  on	  joko	  liekinvalvontalaite,	  
varoventtiili	  tai	  pitoisuusmittari,	  jotka	  ehkäisevät	  onnettomuuksien	  
syntymistä. 
  
Vertailun	  vuoksi	  sähkölaitteiden	  väärästä	  käytöstä	  aiheutuu	  noin	  700	  
rakennuspaloa	  vuosittain.	  Polttonestekäyttöisen	  laitteen	  viasta	  johtuvia	  
paloja	  sattuu	  1	  200	  ja	  harvinaisemmista	  puu-‐,	  hake-‐	  tai	  pelletti-‐
laitteistakin	  180	  paloa	  vuodessa. 
 
	  Muistilista	  nestekaasun	  turvalliseen	  käyttöön	  

-‐ Tarkista	  laitteiden	  kunto	  säännöllisesti:	  taivuttele	  letkua,	  jotta	  näet	  
mahdolliset	  murtumat.	  Tarkista	  myös	  liitoskohtien	  tiiviys	  
saippualiuoksen	  avulla.	  Vie	  vialliset	  laitteet	  huoltoon.	  

-‐ Tutustu	  käyttöohjeisiin	  ja	  noudata	  niitä.	  Älä	  käytä	  laitteita	  muuhun	  
kuin	  alkuperäiseen	  käyttötarkoitukseen.	  

-‐ Sulje	  pulloventtiili	  aina	  käytön	  jälkeen.	  
-‐ Käytä	  hyväksyttyä	  kaasuasennusliikettä,	  kun	  asennus	  vaatii	  kiinteitä	  

putkistoja.	  	  
	  



Näin	  vaihdat	  nestekaasupullon	  
-‐ Sulje	  pulloventtiili.	  
-‐ Huolehdi	  siitä,	  ettei	  sytytyslähdettä	  ole	  lähellä:	  älä	  tupakoi,	  älä	  käytä	  

avotulta	  äläkä	  sähkökatkaisijoita.	  
-‐ Jos	  vaihdat	  pullon	  sisätiloissa,	  huolehdi	  tuuletuksesta.	  
-‐ Pullon	  vaihdon	  jälkeen	  varmista,	  että	  paineensäädin	  on	  tiiviisti	  

paikallaan.	  
-‐ Painoventtiiliä	  käytettäessä	  kannata	  pulloa	  paineensäätimestä.	  Jos	  

se	  ei	  irtoa,	  säädin	  on	  paikoillaan.	  Kierreventtiiliä	  käytettäessä	  
varmista	  liitosten	  tiiviys	  saippuavedellä.	  

	  
Jos	  tunnet	  kaasun	  hajua	  

-‐ Sulje	  heti	  pulloventtiili.	  
-‐ Älä	  tupakoi,	  äläkä	  käytä	  avotulta	  tai	  sähkökatkaisijoita.	  
-‐ Tuuleta	  huone	  avaamalla	  ikkunat	  ja	  ovet.	  
-‐ Tuuletuksen	  jälkeen	  tarkista	  letku	  ja	  liitokset	  saippuavedellä	  tai	  

vuodonilmaisimella.	  
-‐ Toimita	  vialliset	  laitteet	  huoltoon.	  

 
 
Lähteet:	  TUKES/VARO-‐rekisteri	  ja	  Pelastusopisto/PRONTO-‐
onnettomuustilastot	  
	  


