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Nestekaasun turvallinen käsittely ja säilytys ravintoloissa ja 
lounaspaikoissa  

 
Nestekaasun käyttölaitteiden on oltava sisätiloihin hyväksyttyjä. CE-merkintä osoittaa laitteen 
täyttävän sitä koskevat turvallisuusvaatimukset. Nestekaasun käyttölaitteisiin liittyviä kiinteitä 
asennuksia saa tehdä ja huoltaa vain Tukesin hyväksymä kaasuasennusliike. 

Kaasukeittimen ja kaasuhellan pakolliset varusteet ovat 

 liekinvalvontalaite 
 letkurikkoventtiili 
 nestekaasuletku, pituus enintään 1,2 metriä 

Nestekaasun säilytys ravintolassa 

 enintään 25 kg kerralla 
 kaasupullon koko enintään 11 kg 
 esimerkki: 2 kpl 11 kg kaasupulloa  

(myös tyhjä pullo lasketaan määrään) 
 tuulettuvassa tilassa 
 kaasupullo aina pystyasennossa 

Nestekaasun säilytys on kielletty 

 kellarissa  
 muissa maanalaisissa tiloissa  
 ullakkotiloissa 
 poistumisreiteillä 
 kuumassa tilassa, kuten sähkö- tai puuhellan vieressä

Mikäli nestekaasua on tarve säilyttää enemmän kuin 25 kg,  
tällöin täydet ja tyhjät pullot säilytetään ulkona  
kaasupullokaapissa, jossa on  
 

 lukko 
 tuuletus 
 ”kaasupullot” – merkki 
 ”tupakointi ja avotulen teko kielletty” – merkki 
 täydet ja tyhjät pullot pystyasennossa suojahatut  

kiinnitettyinä 
 täydet ja tyhjät pullot merkittyinä 

 
Kaasupullokaapissa ei saa säilyttää muuta tavaraa. 
 
 Perusteet: Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista 858/2012, 
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015

Kaasupullokaappi 
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Guide: How to handle and store burning gases safely in restaurants and 
lunch counters  
 
Liquid gas is used in gas cookers, which must be accepted for inside use. CE-mark shows, that the 
gas cooker fulfills safety requirements. Note, that only gas installation companies (approved by 
Tukes) may carry out fixed installations and maintain equipment. 
 
 Obligatory equipment for gas cookers are  

 a flame monitoring device 
 a safety valve, which prevents a gas leakage from the broken gas tube 
 a gas tube, maximum length of tube is 1,2 meters  

Storage of liquid gas inside the restaurant 

 max. 25 kg at the same time 
 maximum size of a gas bottle is 11 kg  
 example: You can have only two 11 kg bottles.  

Note, the empty bottle is also included in the amount 
 in a ventilated space 
 a gas bottle always in an upright position 

 
Storage of gas bottles is forbidden 
 

 in a cellar 
 in other underground spaces  
 in an upstairs storage  
 in exit gateways 
 in a hot space, like next to an electric oven or a wood-burning stove 

Note, if it is necessary to store more than 25 kg of gas,  
You must store the gas bottles outside the building  
in a separate gas bottle storage (also empty bottles): 
 

 a storage is locked and ventilated 
 a storage is supplied with texts:  

“gas bottles”, and  
“smoking and open fire forbidden” 
 

 full and empty bottles are stored in an upright position,  
“a safety hat” attached to a valve  

 full and empty bottles are marked or stored  
in different parts of a storage 

Do not store other stuff in a gas bottle storage.  

A separate gas bottle storage 
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