NESTEKAASUONNETTOMUUS, MITÄ TEET?
PALO – SOITA 112
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1. Hälytä pelastuslaitos – soita 112

1. Hälytä pelastuslaitos – 112

2. Sulje venttiilit
Sulje ennen ja jälkeen syttynyttä kohtaa
olevat kaasuputken sulkuventtiilit ja
anna liekin sammua. Älä yritä sammuttaa
vedellä paitsi, jos on olemassa vaara, että
muut tulenarat materiaalit syttyvät.

2. Sulje pääkatkaisija
Sulje mahdolliseen kaasuhöyrystimeen
tai pumppuun johtava sähkö.

1. Lopeta avotulen käyttö
Sammuta kaikki palava, pysäytä
moottorit ja sammuta kaikenlaiset
sähkölaitteet. Tupakointi kielletty.

1. Lopeta avotulen käyttö
Sammuta kaikki palava, pysäytä moottorit
ja sammuta kaikenlaiset sähkölaitteet.
Tupakointi kielletty.

2. Evakuoi
Ohjaa tiloissa olevat ihmiset turvaan.

2. Evakuoi
Ohjaa turvaan kaikki vähintään 100 metrin
sisällä tuulensuunnassa olevat. Älä ikinä
mene kaasupilveen.

3. Sulje venttiilit
ÄLÄ yritä sammuttaa kaasupaloa, joka
johtuu vuodosta laitteistossa. Sulje sen
sijaan säiliön venttiili ja anna liekkien
sammua itsestään. Tämä voi kestää
vähän aikaa.

3. Sulje venttiilit
Sulje vuotoa lähinnä oleva sulkuventtiili
kaasuputkessa, jos se on mahdollista,
muuten suljetaan pääsulkuventtiili
rakennuksen kaasun sisääntuloputkessa.
4. Tuuleta
Avaa ikkunat ja ulko-ovet. Huomioi
mahdolliset kellarit ja viemärit, sillä
nestekaasu leviää maan pintaa pitkin.

LUE TÄMÄ ENNEN KUIN ONNETTOMUUS TAPAHTUU!

YHTEYSTIEDOT

Myös kaasun suhteen pätee viisaus, että
on parempi ehkäistä ennalta kuin korjata
jälkikäteen.

Ilmoita onnettomuus aina Kosan Gasille
P: 09 3484 4400* vastaa vuorokauden ympäri.
Laitteistoa ei saa ottaa käyttöön onnettomuuden jälkeen, ennen kuin valvova viranomainen on hyväksynyt sen.

Tee Kosan Gasin kanssa sopimus kaasulaitoksen huoltotarkastuksista ja vuosihuolloista. Laadi sisäinen pelastussuunnitelma ja
nimeä mahdollisesta evakuoinnista vastaava
henkilö.

Turvallisuussyistä kaasuun on lisätty
hajustetta, joka paljastaa mahdolliset
vuodot laitteistossa. Lainsäädännön
mukaan toiminnanharjoittaja vastaa
laitteiston kunnosta ja huollosta.
Ota yhteyttä Kosan Gasiin, jos sinulla
on kysyttävää.

3. Sulje venttiilit
Vuodon ollessa säiliön jälkeen tulevassa
putkiasennuksessa säiliössä oleva venttiili
suljetaan. Lähesty venttiiliä tuulen suunnasta.
4. Hälytä pelastuslaitos – soita 112
Jos kaasuvuotoa ei pystytä pysäyttämään,
hälytä pelastuslaitos paikalle – kerro mihin
suuntaan kaasupilvi kulkee.

PUHELINNUMEROT
Kosan Gas

09 3484 4400

Pelastuslaitos

112

* Maanantai–perjantai klo 8.00–16.00
Muina aikoina puhelinvastaaja neuvoo ottamaan yhteyttä vuorokauden ympäri käytössä
olevaan päivystävään puhelimeen.

www.kosangas.fi

