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Kaasulaitteet
Yleistä

Kaikkien markkinoille saatettavien ja käyttöön otettavien kaasulaitteiden on täytettävä 
kaasulaiteasetuksessa (1434/1993) määritellyt olennaiset vaatimukset. Tästä osoitukse-
na kaasulaitteissa on oltava CE-merkintä. Merkintään kuuluva laiteluokka kertoo, mille 
kaasulle tai kaasuille laite on tarkoitettu. Suomessa on maakaasun osalta käytössä laite-
luokat I2H ja II2H3B/P .

Kotitaloudessa ja muissa pienkohteissa käytettävissä kaasulaitteessa on oltava liekinval-
vontalaite, ellei siinä ole jatkuvatoimista sytytyslähdettä.

Kotitaloudessa käytettäviän maakaasutoimisten kaasulaitteiden nimellispaine on 20 mbar. 
Kaasulaitteen tulee toimia moitteettomasti, kun maakaasun tulopaine on 17 – 25 mbar.

Lämmityskattilat ja varaajat

Lämmityskattila sijoitetaan yleensä erilliseen osastoituun kattilahuoneeseen. Tekniseen 
tilaan tai asuintiloihin voidaan ilman osastointia sijoittaa tähän tarkoitukseen soveltuva 
lämmityskattila.

Kaasukäyttöinen lämmityskattila tai muu kotitaloudessa käytettävä kaasulaite ei aiheu-
ta muutoksia tilan sähköluokitukseen eikä aseta rajoituksia tilassa olevalle muulle kodin 
tekniikalle.

Sijoitukseen liittyvät suojaetäisyydet toteutetaan lämmityskattilan valmistajan ohjeiden 
mukaisesti.



Sähkö-

taulu

Suljettu 
järjestelmä

Kallistus 3 %
kattilaan päin Palamis

ilma

Savu-
kaasut
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Suljettuun järjestelmään, jossa palamisilma otetaan suoraan ulkoa ja palamiskaasut 
johdetaan suoraan ulos joko seinän läpi (kuva) tai katolle, liitetty lämmityskattila voidaan 
sijoittaa mihin tahansa huonetilaan.

Lämmityskattila ja mikä tahansa kaasulaite on liitettävä savukaasujen poistohormiin, jos 
kaasulaitteen valmistajn ohjeet sitä edellyttävät. Savuhormin ilmoitetun lämpötilaluokan 
on oltava vähintään sama kuin tulisijan savukaasujen ilmoitettu keskilämpötila. Savu-
hormiksi suositellaan tehdasvalmisteista CE-merkittyä poistohormia.



H

L L
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Lämmitykattilaksi suositellaan kaasulle suunniteltuja ja korkealla hyötysuhteella toimi-
via kondenssikattiloita. Kondenssikattilassa osa savukaasuista lauhtuu vedeksi, joten 
sijoitus tila edellyttää viemäröintiä. Normaali viemäröinti on riittävä.

Useimmissa kondenssikattiloissa on sisäänrakennettu lämpötilan ohjausjärjestelmä. 
Tällöin kiertoveden lämpötilaa on suositeltavaa säätää kattilan lämpötilalla. Ohjeen liittee-
nä on kytkentäkaavioesimerkkejä eri teholuokillle ja tapauksille.

Laitteen teho Etäisyys Etäisyys
P H L
kW m m

P≤ 3 1 0,5
3<P≤ 6 1,5 0,5
6<P≤11 2 0,75
11<P≤17 2,5 0,75
17<P≤ 25 3 1
P>25 0,6 P 0,2 P

Suljetun järjestelmän läpivienti

Taulukossa ja kuvassa on määritelty läpi-
viennin etäisyydet oveen (ei koske teknisen 
tilan ovea), avattavaan ikkunaan, ilmastointi-
kanavaan tai muuhun vastaavaan aukkoon. 
Etäisyys H läpiviennin alapuolella olevaan 
aukkoon voi olla kolmasosa taulukon H ar-
voista, kuitenkin vähintään 0,5 m.



Kaasu

Pumppu

Vaihtoventtiili
Patteriverkosto Lattialämmitys

Kolmitie-
sekoitusventtiili

Palamisilma Lämmityskattila

Lämminvesivaraaja

Kaasu

Pumppu

Vaihtoventtiili

Lämmin
vesi

Lämmin
vesi

Patteriverkosto Lattialämmitys

Kolmitie-
sekoitusventtiili

Kondenssivesi

Palamisilma Lämmityskattila

Lämminvesivaraaja

Kondenssivesi

Käyttöveden

lämmittä
minen

Lämmitys
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Lämmitys ja käyttöveden lämmittäminen voidaan toteuttaa myös erillisisillä laitteilla, joita 
voidaan pitää toiminnassa tarpeen mukaan. Sekä lämmityskattilassa että varaajassa on 
oma atmosfäärinen kaasupoltin. 

Vanha öljykattila voidaan useimmiten muuttaa maakaasukäyttöiseksi. Kattilaan liitetään 
sopiva kaasupoltin, joka on tässä tapauksessa puhallinpoltin.

Myös näissä perinteisemmissä ratkaisuissa on maakaasun palamisessa syntyvien savu-
kaasujen korkea vesihöytypitoisuus otettava huomioon. Jos käytetään vanhaa tiilihormia, 
on siihen aina asennettava ruostumaton sisäpiippu.

Kondenssikattilan toimintaperiaate, esimerkki
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Kaasuliedet ja -uunit

Lieden sijoituksessa on ensisijaisesti otettava huomioon laitevalmistajan ohjeet. Yleis-
sääntönä on, että lieden yläpuolelle on jätettävä vähintään 50 cm vapaata tilaa. Lieden 
vieressä voi olla kaappi tai muu keittiökaluste. Jos kaluste on liettä korkeampi, on poltti-
men reunasta oltava vähintään 20 cm lähimpään palavaan rakenteeseen (kuva).

min. 50 cm

min. 20 cm
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SaarekekeittiöTekninen
tila

Huone

Kaasuliesi Kaasulaite

Kaasuletku

Kaasuputki

Pikaliitin itsesulkeu-
tuvalla venttiilillä 
(lisäksi suositellaan 
käsiventtiiliä)

Yhtenäinen vapaasti tuulettuva suojaputki

Yhtenäinen vapaasti 
tuulettuva suojaputki

Kaasu

Venttiili

Vä
lis

ei
nä

Vä
lis

ei
nä

Kaasuputki

Jos liesi sijoitetaan keittiösaarekkeeseen, voidaan maakaasu johtaa saarekkeeseen ku-
pari- tai muulla maakaasukäyttöön tarkoitulla putkella, joka sijoitetaan lattiarakenteeseen 
yhtenäisen ja vapaasti tuulettuvan tiiviin suojaputken sisälle. 

Liesi liitetään kiinteään kaasun käyttöputkistoon kaasuletkulla. Lieden irrottamisen ja takai-
sin kytkemisen helpottamiseksi letkun ja kiinteän putken väliin suositellaan pikaliitintä.

Kaasuputki voidaan 
johtaa liedelle tai 
muulle kaasu-
laitteelle myös 
kattorakenteessa 
käyttämällä 
yhtenäistä ja 
vapaasti tuulettuvaa 
suojaputkea.



Letkurikko-
venttiili

Venttiili

Pistoke

Liitin
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Kaasugrillit

Maakaasua saa johtaa vain maakaasukäyttöön hyväksyttyyn grilliin. Ulkokäyttöön tarkoi-
tettujen kaasugrillien liittämiseen kätevin ratkaisu on kaasupistoke, johon grillin kaasulet-
ku kytketään. Jos letku on yli 1,2 metriä pitkä, on lisäksi oltava letkurikkoventtiili, joka voi 
sisältyä kaasupistokkeeseen.

Kaasupistoke, sis. 
letkurikkoventtiilin 
(liikavirtausventtiilin)



13

Kaasun tankkaus- ja kotitankkauslaitteet

Kaasuauto voidaan kaasuasemien lisäksi tankata myös maakaasun käyttäjille tarkoite-
tuilla pienituottoisilla tankkauslaitteilla, joiden kaasun tulopaine on 20 – 50 mbar. Kaasun 
kotitankkauslaiteessa (HRA, home refuelling appliance) ei ole kaasuvarastoa.

Kaasun tankkauslaitteeseen (VRA, vehicle refuelling appliance) voidaan liittää vesi-
tilavuudeltaan enintään 500 litran kaasuvarasto.

Kaasun tankkauslaite sijoitetaan katokseen tai muuhun tarkoituksenmukaiseen paikkaan 
noudattaen laitevalmistajan ohjeita ja muita kaasu-

laitteita ja -putkistoja koskevia ohjeita ja 
määräyksiä. Kaasun kotitankkauslai-

te voidaan sijoittaa myös auto-
talliin.

Kaasun tankkaus- tai ko-
titankkauslaite varuste-

taan tarvittaessa me-
kaanisella törmäys-
suojalla.
 

Kaasun 
koti tankkauslaite 
(HRA)
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Kaasuliittymä
Putket ja varusteet

Käyttökohde liitetään maakaasun jakeluputkistoon maanalaisella muovisella kaasu-
putkella. Rakennuksen sisään maakaasu johdetaan yleensä teräsputkella. Liittymä (kuvat) 
koostuu seuraavista varusteista:

• pääsulkuventtiili ja sen suojakotelo tai kaide,

• pääsulkuventtiilin merkintäkilpi rakennuksen ulkopuolella,

• kaasuputken läpivienti,

• tarvittavat sulkuventtiilit ennen ja jälkeen paineenvähennyslaitteistoa ja/tai 
määrämittaria,

• paineenvähennyslaitteisto turvalaitteineen,

• kaasumäärämittari.

Sijoitus ja toimitusraja

Paineenvähennyslaitteisto voidaan sijoittaa joko sisälle tai ulos suojakoteloon.

Toimitusrajana on yleensä kaasumäärämittarin jälkeinen liitos. Jakeluyhtiökohtaisia eroja 
voi olla. 



1 m1 m

1 m

1 m

1 m Muuntoliitin  
muovi/teräs

Muuntoliitin  
muovi/teräs

Yhdistetty suoda-
tin, paineensäädin, 

 turvasulku ja 
 varoventtiili

Vaihtoehtoinen paikka 
pääsulkuventtiilille

Määrä-
mittaus

Määrä-
mittaus

Läpivienti

Läpivienti

Sulkuventtiili

Pääsulkuventtiili

Sulku-
venttiili

Vaihtoehtoinen 
reitti

Pääsulkuvent-
tiili on sijoitettava 
 vähintään 2 m:n 

päähän rakennuk-
sesta maan pintaan 

ulottuvalla karalla 
varustettuna.

Liittymäkotelossa:

– Pääsulkuventiili
– Suodatin
– Paineensäädin,  
   turvasulku ja 
   varoventtiili
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Kaasuliittymä, pv-laitteisto sisälläKaasuliittymä, pv-laitteisto ulkona
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Käyttöputkisto
Materiaalit ja niiden käyttöalueet

Maakaasun käyttöputkisto on joko terästä, kuparia tai muuta maakaasukäyttöön tarkoi-
tettua materiaalia (esim. ns. multilayer-putket). Jos käyttöpaine on yli 200 mbar, on maa-
kaasuputken oltava terästä.

Muusta kuin teräksestä valmistettuja putkia saa käyttää pääsääntöisesti vain maan-
päällisissä sisäasennuksissa. Poikkeuksen muodostavat kaasuputken johtaminen ra-
kennuksen sisälle ulkoseinällä olevalta painensäätimeltä sekä tietyt erikoiskohteet, joissa 
kaasuputki sijoitetaan rakenteeseen suojaputken sisälle (esim. keittiösaarekkeet). 

Myös tietyt ulkoasennukset (esim. kaasun johtaminen samassa rakennuksessa) voi olla 
tarkoituksenmukaisinta toteuttaa kupariputkella; tällöin on varmistettava, ettei putki joudu 
mekaanisille rasituksille ja vaurioille alttiiksi. Lämpölaajeneminen tulee ottaa huomioon 
tuennassa.

Asuin- ja toimistotiloissa oleva käyttöputkisto merkitään sopivaan paikkaan kiinnitettäväl-
lä maakaasuputkea osoittavalla merkinnällä. Putkisto voidaan maalata halutun väriseksi.

Putkiston, varusteiden ja kaasulaitteiden liittäminen

Maakaasuputkien liittäminen toisiinsa sekä putken osiin on tehtävä niin, ettei liitoskohta 
heikennä putken mekaanista lujuutta tai korroosiosuojausta. Liitosten, mukaan lukien va-
rusteiden liitokset, on oltava rakenteeltaan tiiviitä.



Kaasuputkien pääasiallinen liitostapa on hitsaus (teräs-
putket) tai kovajuottaminen (kupariputket). Maakaasu-
käyttöön tarkoitettujen erikoisputkien ja kupariputkien 
liittämiseen voidaan käyttää kyseessä olevalle materiaa-
lille tarkoitettuja erikoisliittimiä valmistajien ohjeiden mu-
kaisesti.

Varusteiden liittämiseen voidaan käyttää laippaliitoksia 
tai edellä mainittuja erikoisliittimiä. Jos varuste liitetään 
kierreliitoksella, saa putken nimellissuuruus olla enintään 
DN 50.

Kukin kaasulaite tai -poltin on varustettava sellaisella 
liitoksella, joka mahdollistaa kaasulaitteen irrottamisen 
putkistosta. Liittäminen on tehtävä joustavaksi niin, ettei 
putkisto aiheuta huomattavia rasituksia, lämpöliikkeitä tai 
tärinää kaasulaitteelle tai päinvastoin. 

Esimerkiksi liedet ja grillit voidaan liittää kaasuletkulla, 
joka kytketään kiinteään maakaasun käyttöputkistoon pi-
kaliittimellä tai kaasupistokkeella. 

Kaasuletkun on oltava maakaasukäyttöön ja kohteen suu-
rimmalle sallitulle käyttöpaineelle tarkoitettu. Ulkokäytös-
sä on varmistettava, että letku on tarkoitettu käytettäväksi 
kyseisissä olosuhteissa (lämpötila). 

Rakenneosan läpiviennissä on käytettävä väljää suojaput-
kea. Läpiviennissä putkea ei saa haaroittaa eikä putkessa 
saa olla liitosta. Läpiviennin tiivistämiseen käytetään elas-
tista tiivistemassaa.

1

4

3
5

2

1 Kaasuputki
2 Suojaputki
3 Tiivistysmassa
4 Joustava tiiviste tai
 tiivistysmassa
5 Mahdollinen täytemassa
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Maakaasu-
putken 
läpivienti



00101001

D

D

D

AE

E

C
D D

A ja B

A

KL

KL
KL

KL

KL
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Venttiilit

Sisätiloissa oleva käyttöputkisto varustetaan kaasu-
käyttöön hyväksytyillä sulkuventtiileillä vähintään 
seuraavasti (kuva):

A. sulkuventtiili kuhunkin asuntoon, 
teollisuustilaan tai niitä vastaavaan omaan 
huonetilaan tulevaan kaasuputkeen, jos 
tilassa on kaasulaitteita kaksi tai useampia. 
Venttiili sijoitetaan välittömästi kaasuputken 
sisääntuloläpiviennin jälkeen kuitenkin 
niin, ettei se sulje muihin tiloihin johtavaa 
käyttöputkistoa,

B. sulkuventtiili ennen paineenvähennys-
laitteistoa ja/tai kaasun määrämittaria, 
elleivät ne sijaitse samassa huonetilassa 
välittömästi kohdassa A mainitun 
sulkuventtiilin jälkeen,

C. sulkuventtiili paineenvähennyslaitteiston ja/
tai määrämittarin jälkeen. Jos kaasulaitteita 
on vain yksi ja se sijaitsee samassa 
huonetilassa kuin paineensäädin tai 
määrämittari, venttiiliä ei tarvita,

D. sulkuventtiili ennen kunkin kaasulaitteen 
liitäntää,

E. lisäksi suositellaan linjasulkuventtiileitä 
pitkien haaraputkien alkuun.

Esimerkkejä sulku-
venttiilien sijoittamisesta 
(KL = kaasulaite)

Pääsulkuventtiili



Esimerkki käyttöputkiston ja 
venttiileiden sijoittamisesta
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Kaasuputki 
räystään alla

Kaapissa pika-
liitin, jossa 
venttiili D

Pääsulkuventtiili 
kotelossa

Kaasupistoke jossa 
venttiili D

D

D

D

A

C
B

E
E

E
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Putkiston sijoitus, painetasot ja kokomitoitus

Rakennuksen sisäpuoliset käyttöputkistot asennetaan mahdollisimman paljon pinta-
asennuksena. Käyttöputkistoa ei saa sijoittaa läpivientejä lukuun ottamatta ontelora-
kenteiden, savuhormien, ilmanvaihto- tai tuuletuskanavien sisälle eikä hissi- ja tavaran-
kuljetuskuiluihin.

Perustapauksissa maakaasun paine säädetään suoraan kaasulaitteen nimellipaineeseen 
noin 20 millibaariin. Kaasulaitekohtaista paineensäätöä on syytä käyttää, jos käyttö-
putkisto on pitkä ja/tai maakaasun käyttökohteita on useita.

Maakaasun käyttöputkisto mitoitetaan niin suureksi, ettei putken eikä sen osien ja varus-
teiden aiheuttama painehäviö aiheuta kaasulaitteen toimintaa haittaavaa liitäntäpaineen 
vaihtelua. Kaasulaitteen liitäntäpainetta ohjaavan paineensäätimen ja kaasulaitteen väli-
sen putkiston painehäviö voi olla suurimmillaan noin 10 prosenttia kaasulaitteen nimellis-
paineesta, kun kaikki samanaikaisesti käytössä olevat kaasulaitteet toimivat täydellä 
teholla.

Tarkka painehäviölaskenta on maakaasuputkistoille tarpeen varsin harvoin. Yksinkertai-
sille putkisto-osuuksille löytyy taulukoita, joilla kokovalinnat voidaan tehdä ja tarkistaa. 
Maakaasun käyttöputkistojen ylimitoitus ei yleensä lisää kustannuksia merkittävästi.

Esimerkkejä kokomitoitustaulukoista:



25

Putken 
nimellis-
suuruus

Kupariputken tehokapasiteetit putken pituuden funktiona

• Sallittu painehäviö 10 %
• Kaasun virtausnopeus < 10m/s
• Putken karheus 0,0015 mm

   3  6  12  24  50 

 Cu 6  2  1  1   

 Cu 8  6  4  3  2  1 

 Cu 10  13  10  7  5  3 

 Cu 12  18  16  11  8  5 

 Cu 15  31  31  23  16  11 

 Cu 18  47  47  42  29  20 

 Cu 22  74  74  74  55  38 

 Cu 28  122  122  122  108  75 

 Cu 35  191  191  191  190  138 

 Cu 42  284  283  283  283  239 

 Cu 54  485  485  485  485  484 

  3  6  12  24  50 

 Cu 6  3  2  1  1  

 Cu 8  7  6  4  3  2 

 Cu 10  13  13  10  7  5 

 Cu 12  19  19  16  11  8 

 Cu 15  32  32  32  24  16 

 Cu 18  48  48  48  42  28 

 Cu 22  76  76  76  76  54 

 Cu 28  125  125  125  124  107 

 Cu 35  195  195  195  195  194 

 Cu 42  290  290  290  290  289 

 Cu 54  497  497  497  496  496 

  3  6  12  24  50 

 Cu 6  4  4  3  2  1 

 Cu 8  8  8  8  6  4 

 Cu 10  14  14  14  13  9 

 Cu 12  20  20  20  20  14 

 Cu 15  35  35  35  35  30 

 Cu 18  53  53  53  53  52 

 Cu 22  83  83  83  83  82 

 Cu 28  137  137  136  136  136 

 Cu 35  210  210  210  210  210 

 Cu 42  310  310  310  310  310 

 Cu 54  540  540  540  540  540 

Putkiston kapasiteetti (kW) 25mbar Putkiston kapasiteetti (kW) 50mbar Putkiston kapasiteetti (kW) 150mbar

Putken 
nimellis-
suuruus

Putken 
nimellis-
suuruus

Putkiston pituus (m) Putkiston pituus (m) Putkiston pituus (m)
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Luvat, asennusoikeudet ja 
tarkastukset

Rakentamislupa

Maakaasun pienkohteille ei yleensä tarvita rakentamislupaa. Rakentamislupaa ei vaadita 
jakeluputkiston talohaaralle (kaasuliittymään kuuluva kaasuputki) eikä käyttöputkistolle, 
jos käyttöputkiston suurin sallittu käyttöpaine on enintään 0,5 bar tai putkiston koko on 
enintään DN 25. Rakentamislupa vaaditaan kuitenkin käyttöputkistolle, jos kohteessa ole-
vien käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on 1,2 MW tai suurempi. Raken-
tamislupa haetaan Turvatekniikan keskukselta.

Asennusoikeudet

Maakaasun käyttöputkiston ja siihen liitettyjen kaasulaitteiden asentamista saa suorittaa 
Turvatekniikan keskuksen hyväksymä asennus- ja huoltoliike (hyväksytty liike). Maakaasun 
käyttöputkistoja, lukuun ottamatta kaasulaitteita, saa asentaa myös painelaitesäädösten 
mukaan asianmukaisen pätevyyden omaava toiminnanharjoittaja. Käyttöputkistoja asen-
tamaan oikeutettu liike saa asentaa myös jakeluputkistoon kuuluvia lyhyitä metallisia put-
kiosuuksia, joilla käyttöputkisto liitetään jakeluputkistoon.

Muovisia kaasuputkistoja (esimerkiksi jakeluputkiston talohaara) saa asentaa vain Turva-
tekniikan keskuksen hyväksymä muovisten kaasuputkistojen asennusliike.

Maakaasun pienasennukset, joissa kaasulaite liitetään letkulla kiinteään putkistoon ja 
kaasulaitteistojen sellaiset huoltotyöt, jotka on mainittu laitteistoa koskevissa käyttö- ja 
huolto-ohjeissa käyttäjän toimesta tehtäviksi, saa tehdä maakaasun käyttäjä.



Käyttöpaine 
(bar ylipainetta)

Putkidimensio DN

Tarkastuslaitoksen tarkastus

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

20 25 32 40 50 65 80 100 125

Ei rakentamislupaa eikä  tarkastusta, jos 
käyttölaitteiden teho alle 1,2 MW
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Tarkastukset ja käyttöönotto

Kohteet, jotka eivät vaadi rakentamislupaa, voidaan ottaa käyttöön asennusliikkeen annet-
tua kirjallisen todistuksen asennuksen säännöstenmukaisuudesta. Ennen käyttöputkiston 
ja siihen liitettyjen kaasulaitteiden luovuttamista käyttäjälle asennusliikkeen on koekäytet-
tävä ja säädettävä laitteisto siten, että se toimii moitteettomasti koko teho alueella. 

Rakentamisluvan vaatinut putkisto tarkas-
tetaan ennen käyttöönottoa ja sen jälkeen 
kahdeksan vuoden välein. Tarkastuksista 
laaditaan pöytäkirja.



Liitteet

• GMR-4000-sarja: Vaihtoventtiilikytkentä, lämmityspiiri + käyttövesi

• GMR-4000-sarja: Shunttipiirikytkentä + käyttövesi

• GVR-140-sarja: Lämmityspiiri A ja käyttövesi

• GVR-140-sarja: Lämmityspiirit A+B ja käyttövesi

• GVR-140-sarja: Lämmityspiirit A+B+C ja käyttövesi

• Asennusliikkeen todistus maakaasun käyttöputkiston ja 
  siihen liitettyjen kaasulaitteiden asennuksesta

Liitteenä kytkentäesimerkkejä sekä asennusliikkeen mallitodistus:



GMR-4000-sarja: Vaihtoventtiilikytkentä, lämmityspiiri + käyttövesi



GMR-4000-sarja: Shunttipiirikytkentä + käyttövesi



GVR-140-sarja: Lämmityspiiri A ja käyttövesi



GVR-140-sarja: Lämmityspiirit A+B ja käyttövesi



GVR-140-sarja: Lämmityspiirit A+B+C ja käyttövesi



Numero _____ / _____

AASSEENNNNUUSSLLIIIIKKKKEEEENN  TTOODDIISSTTUUSS  MMAAAAKKAAAASSUUNN  KKÄÄYYTTTTÖÖPPUUTTKKIISSTTOONN  JJAA
SSIIIIHHEENN  LLIIIITTEETTTTYYJJEENN  KKAAAASSUULLAAIITTTTEEIIDDEENN  AASSEENNNNUUKKSSEESSTTAA

TIEDOT KOHTEESTA:

Lähiosoite:

Postinumero: Postitoimipaikka:

Yhteyshenkilö: Puhelinnumero:

Laitteiston liitäntäteho kW: Asentaja:

KOHTEEN KUVAUS:

Asennusliikkeen vastuuhenkilönä vakuutan, että edellä yksilöity maakaasun käyttöputkisto
ja siihen liitetyt kaasulaitteet on asennettu, koekäytetty ja koestettu voimassa olevien
säädösten ja määräysten mukaisesti.

Päiväys:  ______________

Asennusliikkeen nimi: ___________________________________

Vastuuhenkilön allekirjoitus: ___________________________________

Nimenselvennys:                    ___________________________________

Asennusliikkeen todistus maakaasun käyttöputkiston ja 
  siihen liitettyjen kaasulaitteiden asennuksesta



Graafinen suunnittelu: A-P Productions Oy, paino: Rakennuspaino Oy

Lisätietoja maakaasusta:
www.kaasuyhdistys.fi




