
MAAKAASU
NATURGAS

2.5

123.45
GASGRID FINLAND OY

05 375 1555

DN700

Ohjeita maakaasu linjalla 
 työskenteleville

Lupa-asiat 020 4478 713 • Hätäilmoitukset 24 h (05) 3751 555



MAAKAASU
NATURGAS

2.5

123.45
GASGRID FINLAND OY

05 375 1555

DN700

Työskentely maakaasulinjalla tai sen välittömässä läheisyydessä voi 
tarkoittaa varsinaisten rakennusten rakentamisen lisäksi kulkuväylien, 
salaojen, vesi- ja viemärijohtojen, kaukolämpöjohtojen, sähköjohtojen ja 

-kaapelien, viestijohtojen ja -kaapelien ja muiden tilapäistenkin raken-
teiden rakentamista, asentamista, huoltoa ja kunnossapitoa.

Mitä laki sanoo
Maakaasulinjoilla ei saa harjoittaa toimintaa, joka saattaisi vahingoittaa 
maakaasuputkistoja. Maankaivu-, louhinta- ja räjäytystyöt maakaasuputkiston 
välittömässä läheisyydessä ovat kiellettyjä ilman putkiston käyttäjän lupaa. 
Maakaasulinjalla työskentelevä on velvollinen ottamaan selville muut alueella 
olevat rakenteet. Tämän lisäksi on otettava huomioon sähkölain määräykset.

Maakaasuputken sijainti
Maakaasuputket ovat noin metrin syvyydessä maan alla. Maastossa maakaasu-
putkistot on yleensä merkitty merkintäpylväillä. Kaava-alueella putkiston merkintä 
on voitu tietyissä tapauksissa korvata myös kiintopiste- ja karttamerkinnällä.

Maakaasuputkiston käyttäjä on velvollinen aina pyydettäessä selvittämään 
putken tarkan sijainnin maakaasulinjalla tai sen läheisyydessä työskentelevälle. 
Putkiston käyttäjän nimi ja puhelinnumero löytyvät maakaasuputkiston merkintä-
pylväästä. Alueilla, joilla ei käytetä merkintäpylväitä, on aina otettava yhteys 
putkiston käyttäjään tai kunnalliseen rakennusviranomaiseen maakaasuput-
kiston paikan selvittämiseksi.

Merkintäkilpi on keltainen. Siihen on 
mustin kirjaimin merkitty seuraavaa:

Tekstit MAAKAASU ja NATURGAS.

Putken nimelliskoko  
(esim. DN500 tai PE200).

Putken sivupoikkeama kilvestä metreinä. 
Sivupoikkeama merkitään putken 
sijaintipuolelle.

Merkinnän kilometrilukema putken alusta.

Putkiston käyttäjän nimi ja  
puhelinnumero.
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Kaivu ja peittäminen
Jos kaivutyötä joudutaan tekemään lähempänä kuin viisi (5) metriä maakaasu-
putkistosta, työstä vastaavan on kaivuluvan saamiseksi otettava yhteys putkiston 
käyttäjään vähintään kolme työpäivää ennen kaivutyön aloittamista. Putkiston 
käyttäjä näyttää putken tarkan sijainnin. Kaivu on suunniteltava etukäteen. 
Kaivutyössä ja erityisesti maakaasuputken esiinkaivussa on noudatettava 
erityistä varovaisuutta ja putkiston käyttäjän antamia ohjeita. Routaantuneen 
maan kaivutyössä maa on tarvittaessa ensin sulatettava. Kun maakaasuputki on 
kaivettu esiin, sitä ei saa peittää ilman putkiston käyttäjän lupaa.

Räjäytykset
Kun tehdään räjäytys- ja louhintatöitä alle 30 metrin etäisyydellä maakaasu-
putkistosta, työstä vastaavan on otettava yhteys putkiston käyttäjään työluvan 
saamiseksi. Räjäytyksistä vastaavan on esitettävä putkiston käyttäjälle työsuun-
nitelma, josta on ilmettävä, miten estetään räjäytyksistä aiheutuvien paineiskujen 
aiheuttamat putkistoa vaurioittavat lohkareiden ja massojen siirtymiset tai tärinä.

Rakentaminen
Suunniteltaessa rakennusten rakentamista 20 metriä lähemmäksi maakaasu-
putkistoa on otettava yhteys putkiston käyttäjään.

Sähköiset vaikutukset
Sijoitettaessa sähköä johtavia rakenteita kuten vesijohtoja, viemäreitä, maa kaa-
peleita, maadoitusjohtoja, merkintälankoja tms. maakaasuputkiston läheisyyteen, 
suunnittelijan ja rakentajan on sähkölain määräysten mukaisesti huolehdittava 
siitä, ettei maakaasuputkella ja uusilla rakenteilla ole keskenään haitallista 
sähköistä vaikutusta.

Liikkuminen ja varastointi maakaasulinjoilla
Maakaasuputken ylittämistä raskailla koneilla on vältettävä. Pehmeässä maa-
perässä putken ylityskohdat on vahvistettava putkiston käyttäjän hyväksymällä 
tavalla, jos on oletettavissa, että koneet vajoavat. Puutavaran tms. varastointi 
maakaasulinjalla viittä metriä lähempänä putkea on kielletty ilman putkiston 
käyttäjän lupaa.
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Turvallisuus- ja  
kemikaalivirasto (Tukes)
www.tukes.fi

Sammuta kaivinkoneen moottori ja poistu koneesta

Estä sivullisten pääsy vauriopaikalle tai sen läheisyyteen

Estä kipinöinti ja avotulen käsittely kohteessa (tupakointi, autot)

Ilmoita hätätilanteesta yleiseen hätänumeroon 112
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Ohjeet kaivinkoneen kuljettajalle 
maakaasuputken vaurioituessa
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