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1 Yleistä

1.1 Tulityöohjeen tarkoitus ja velvoittavuus
Tämän tulityöohjeen tarkoituksena on parantaa Techobothniassa tehtävien
tilapäisten tulitöiden turvallisuutta ja ehkäistä siten tulipalojen syttymisriskiä. Ohje
velvoittaa jokaista Technobothniassa olevaa henkilöä, joka suorittaa tilapäisiä
tulitöitä kiinteistössä. Tämä ohje pohjautuu finanssialan keskusliiton antamaan
ohjeeseen tulitöiden tekemisestä.

1.2 Tulityön määritelmä
Tulityöt ovat kaikkia sellaisia töitä, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään
liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaraa. Tällaisia töitä ovat muun
muassa sähkö- ja kaasuhitsaustyöt, kaasujuotostyöt, kuumailmapuhallintyöt,
polttoleikkaustyöt sekä metallien hionta ja katkaisu laikkaleikkaimella.

1.3 Vakituinen tulityöpaikka
Vakituinen tulityöpaikka on erityinen tulitöiden tekemiseen varattu palo-osasto tai
muu ympäristöstään rajattu alue, jossa tulityöt voidaan tehdä turvallisesti.
Vakituinen tulityöpaikka merkitään erillisellä opastekyltillä. Vakituiset tulityöpaikat
ovat ns. pysyväisluonteisia. Tämä ohje ei koske tulitöiden tekemistä vakituisella
tulityöpaikalla.

1.4 Tilapäinen tulityöpaikka
Tilapäisiä tulityöpaikkoja ovat kaikki muut kuin vakituiset tulityöpaikat.
Katto- ja vedeneristysalan tulityöpaikka on aina tilapäinen tulityöpaikka.

1.5 Tulityölupa
Tulityön suorittaminen tilapäisellä tulityöpaikalla edellyttää määräaikaista lupaa,
jonka voi myöntää vain tässä ohjeessa mainitut henkilöt omilla osakohteillaan
suoritettaviin tilapäisiin tulitöihin. Luvan myöntäjillä sekä tulityön tekijöillä on
oltava voimassaoleva tulityökortti. Yliopiston ja ammattikorkeakoulun tiloja
koskevaan tilapäiseen tulityöhön luvan myöntää kyseisten korkeakoulujen
turvallisuuspäällikkö, Yrkeshögskolan Novian tiloja koskevaan tilapäiseen
tulityöhön luvan myöntää kyseisen korkeakoulun turvallisuuspäällikkö.

1.6 Tulityöluvasta vapaat työt
Vähäisen palovaaran töissä ei edellytetä tulityölupaa eikä työntekijältä
tulityökorttia.
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Vähäisen palovaaran töitä ovat esimerkiksi sähköjuotostyö ja kuuman ilman käyttö
(enintään 200 ºC) sellaisissa olosuhteissa, joissa tulen syttymis- ja leviämisvaara on
vähäinen koko työn ajan. Työntekijän on itse arvioitava palovaara ja arvioinnissa on
otettava huomioon käytettävä työmenetelmä, eri materiaalien syttymisherkkyys sekä
omat mahdollisuutensa sammuttaa mahdollisesti alkanut tulipalo. Mikäli työntekijä
ei ole varma kohteen vähäisestä paloriskistä, on kyseessä lupaa edellyttävä
tilapäinen tulityö.
Vähäisenkin palovaaran töissä on työntekijän huomioitava siisteydestä,
järjestyksestä
ja
alkusammutuskaluston
saatavuudesta
paloturvallisuusvaatimukset.

aiheutuvat

1.7 Suunnitelmasta vastaava taho
Tämä suunnitelma tarkastetaan vuosittain Technobothnian turvallisuusryhmässä ja
ohjeen hyväksyy Technobothian turvaryhmä sekä isännöitsijän edustaja.

2 Tilapäisen tulityöluvan edellytykset
Tilapäisellä tulityöpaikalla saavat tulitöitä tehdä vain henkilöt, joilla on
voimassaoleva tulityökortti. Tulityökortin lisäksi tulityön tekemiseen tilapäisellä
tulityöpaikalla tarvitaan aina kirjallinen määräaikainen lupa (liitteenä).
Ennen luvan myöntämistä on myöntäjän tehtävä tulityöstä aiheutuvien vaarojen
selvitys ja arviointi tilapäiselle tulityöpaikalle. Luvan myöntäjän on kirjattava
havaitsemansa palovaaraa aiheuttavat seikat tulityölupaan.
Luvan myöntäjä määrää tulityöluvassa turvatoimet, jotka hän on todennut
tarpeelliseksi tulityöstä aiheutuvien vaarojen selvityksen ja arvioinnin perusteella.
Tilapäisen tulityön tekijän on noudatettava luvan antajan määräyksiä.
Työn saa aloittaa vasta, kun tulityöntekijä ja tulityövartija ovat varmistaneet,
että luvassa määrätyt turvatoimet on toteutettu.
Luvassa on nimettävä tulityöluvan myöntäjä, tulityöntekijät ja tulityövartijat. Luvan
antajan on annettava kirjallinen allekirjoitettu lupa tilapäisten tulitöiden tekemisestä
tulityön suorittajalle sekä tulityövartijalle.
Mikäli tulityöluvan voimassaolon aikana tulityöpaikan olosuhteet muuttuvat,
tulityöluvan myöntäjän on päivitettävä tulityölupa vastaamaan uusia olosuhteita.

3. Tulityövartija ja jälkivartiointi
Tulityövartijan tehtävänä on vartioida sekä tulitöiden aikana, että vähintään tunti
tulitöiden lopettamisen jälkeen, ettei kipinöistä tai lämmöstä aiheudu palonvaaraa.
Tulityön suorittaja ei itse saa olla samalla tulityövartijana. Tulityövartijaksi saa
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asettaa vain henkilön, joka osaa tehdä hätäilmoituksen ja osaa käyttää
alkusammutuskalustoa.

4 Turvajärjestelyt tilapäisellä tulityöpaikalla ja tulityön
suorittaminen
Ennen tilapäisen tulityön aloittamista on suoritettava vähintään seuraavat
toimenpiteet:
1. Varattava riittävä määrä alkusammuttimia välittömään läheisyyteen
2. Poistettava helposti syttyvä materiaali tilasta
3. Mikäli materiaali ei helposti poistettavissa, se on suojattava palonkestävällä
suojapeitteellä tiiviisti (huom! Sammutuspeite ei sovellu tähän tarkoitukseen)
4. Läpiviennit tiivistettävä siten, ettei palo pääse kulkeutumaan tilasta toiseen.
5. Paloilmoitin on kytkettävä tarvittaessa irti tulityöalueelta erheellisten hälytysten
estämiseksi
6. tulityön tekijän sekä tulityövartijan tulee varmistaa, että luvassa edellytetyt
toimenpiteet turvallisuuden varmistamiseksi on suoritettu.
Avoliekkiä tai kuumaa ilmaa ei saa käyttää rakenteessa olevan aukon tai
läpiviennin läheisyydessä eikä vaaka- ja pystyrakenteen yhtymäkohdassa siten, että
avoliekki tai kuuma ilma pääsee tunkeutumaan rakenteen sisälle.
Tulityöt on pyrittävä suorittamaan klo 08-13 välisenä aikana. Mikäli tulitöitä
suoritetaan myöhemmin, syntyy vaara, etteivät kotiin lähteneet työntekijät havaitse
mahdollisesta kytemisestä syntynyttä tulipaloa. Mikäli tilapäisiä tulitöitä joudutaan
suorittamaan viikonloppuisin, on palovartioinnin kestettävä vähintään 2 tuntia
tulitöiden päättymisen jälkeen.

5 Voimassaolo
Tämä ohje astuu voimaan 2014 ja on voimassa toistaiseksi.
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Liite 1. Lupa tilapäiselle tulityölle
Tulityön suorittaja

Tilapäinen tulityöpaikka

Tulityövartija

Luvan voimassaoloaika
pvm

-

klo

-

Tulityöpaikkaan liittyvitä vaaratekijät, sekä niiden ehkäisemiseksi vaaditut toimenpiteet
(luvan myöntäjä täyttää):

Alkusammuttimien määrä ja tyyppi:

Luvan myöntäjä, paikka ja pvm.

Tulityön suorittajan allekirjoitus

Tulityövartijan allekirjoitus

