NESTEKAASUPULLOJEN
HANKINTA JA KUNNON YLLÄPITO
Nestekaasun käyttäjä tarvitsee käyttöönsä nestekaasupullon, jonka hän hankkii ostaessaan ensimmäistä kertaa nestekaasua. Seuraavalla kerralla nestekaasua ostaessaan asiakas saa tilalle toisen
nestekaasupullon, joka on tarkastettu ja täytetty valmiiksi nestekaasun täyttölaitoksella. Pulloja ei täytetä myyntipaikoissa.

Hankinta ja käyttö
Nestekaasupullo ostetaan ensimmäistä kertaa nestekaasua hankittaessa valmiiksi täytettynä kaasun jälleenmyyjältä. Sen jälkeen tyhjä
kaasupullo vaihdetaan täyteen, jolloin kuluttaja maksaa vain sisällöstä eli nestekaasusta. Pullot eivät ole yhtiökohtaisia, kuten monissa
muissa Euroopan maissa, vaan kaikki yhtiöt käyttävät lähes yhteistä pullomallistoa. Yhtenäinen pullokanta on kuluttajan kannalta huomattava etu. Nestekaasun käyttäjät omistavat pullot, ja eri kaasuyhtiöt myyvät nestekaasua samantyyppisiin pulloihin. Pulloja ei tarvitse
vaihtaa, mikäli kaasun toimittaja vaihtuu.
Katso myös Nestekaasupullot / Käyttöohjeita >

Pullotyypit
Asiakas saa nestekaasua ostaessaan tilalle samaan pullotyyppiin kuuluvan toisen nestekaasupullon. Komposiittipullo vaihdetaan yleensä
saman yhtiön samanlaiseen ja samankokoiseen komposiittipulloon.
Nestekaasuyhtiöt voivat erilaisten kampanjoiden yhteydessä vaihtaa
pulloja myös toisentyyppiseen nestekaasupulloon. Yksittäiset kauppiaat voivat halutessaan vaihtaa kuluttajan pullon välirahalla toisesta
materiaalista valmistettuun toisen kokoiseen pulloon.

SUOMESSA KULUTTAJAKÄYTÖSSÄ
OLEVAT PULLOTYYPIT:
-

teräksiset 2 kg painoventtiilipullot
teräksiset 5 kg painoventtiilipullot
teräksiset 11 kg paino- ja kierreventtiilipullot
alumiinipullot 6 ja 11 kg kierreventtiilillä
komposiittipullot 5 ja 10 kg painoventtiilillä

Jälleenmyynti
Nestekaasupullon voi myydä edelleen kuten minkä tahansa muun kestokulutushyödykkeen. Käytetyn nestekaasupullon arvo riippuu pullon
kunnosta. Nestekaasua myyvillä myyntipisteillä, kuten huoltoasemilla ja kaupoilla, ei ole velvoitetta ostaa nestekaasupulloja takaisin. Tähän menettelyyn on päädytty seuraavalla sivulla esitettyjen syiden perusteella.
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Kuljetettavia paineastioita
Nestekaasupullot ovat lainsäädännössä määritettyjä kuljetettavia paineastioita, joissa on normaalissa huonelämpötilassa n. 10 barin
paine. Kaasupullojen käyttötapa, ylläpito ja myyntiehdot poikkeavat merkittävästi muista kuluttajien käyttämistä vaihtoastioista kuten
esim. virvoitusjuomapulloista. Nestekaasupullosta ostettaessa maksettava hinta ei ole panttimaksu vaan paineastian todellinen arvo.

Huolto
Ostaessaan nestekaasupullon kuluttaja saa suoraan täyttölaitokselta tulevan huolletun ja tarkastetun pullon. Täyttö- ja tarkastustoimintaa valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Pullojen rakenne tarkastetaan käyttöönoton yhteydessä. Pullon kunto tarkastetaan
jokaisen täytön yhteydessä, ja määräajoin pullo koeponnistetaan, hiekkapuhalletaan ja maalataan. Tarkastuksen suorittaa tehtävään koulutettu henkilökunta, joilla on tarvittava asiantuntemus sekä laitteet.

Ostohinnan määräytyminen
Ostaessaan nestekaasupullon kuluttaja saa tarkastetun paineastian, jonka hintaan sisältyy pullon lisäksi sen ylläpito ja vaihto-oikeus
täytön yhteydessä rajoittamattomasti, mikäli pullo ei ole käytössä vahingoittunut. Myyntihintaan on sisällytetty ylläpidosta aiheutuvat
kulut. Pullojen kulumisesta ja vahingoittumisesta aiheutuvat kustannukset jakautuvat kaikkien pullojen omistajien kannettaviksi.

Kunnon ja arvon toteaminen
Nestekaasun jälleenmyyntipisteissä ei ole mahdollista tarkastaa palautuvien pullojen kuntoa ja arvoa muutoin kuin silmämääräisesti.
Palautuvan pullon arvo riippuu pullon todellisesta kunnosta, joka voidaan todeta vain perusteellisessa tarkastuksessa.
Nestekaasun jälleenmyyjän vaihtaessa nestekaasupulloja täysiin menee osa täyttölaitokselle palautuvista pulloista romuksi. Pullojen keskimääräinen elinikä on otettu huomioon pullojen luovutushinnassa, ja pullojen poistumasta aiheutuvat kustannukset jakautuvat kaikkien
nestekaasun käyttäjien kannettaviksi. Mikäli nestekaasun jälleenmyyjät lunastaisivat yksittäisiä pulloja takaisin ilman mahdollisuutta tarkistaa pullon kuntoa, jäisi mahdollinen tappio yksittäisen jälleenmyyjän maksettavaksi.

Väärinkäytösten vaaraa torjutaan
Takaisinostomenettely houkuttelisi väärinkäytöksiin, joita nykyjärjestelmä ei mahdollista. Mikäli yksittäisiä pulloja lunastettaisiin myyntipisteissä takaisin pystymättä tarkastamaan pullon todellista kuntoa tai pullon omistusoikeutta, olisivat mahdollisuudet väärinkäytöksiin
ilmeiset.
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