Tulityölupa
Nro

Työntekijät

Yritys / osasto

Tulityökortin voimassaolo on
tarkistettu kaikilta tulityöhön
osallistuvilta

Työryhmä / työntekijän nimi

Työkohde

Yritys / tilaaja

Rakennus

Tulityöpaikka

Tulityö
Tulityön
vaarojen
selvitys ja
arviointi

Sähköhitsaus

Kaasuhitsaus

Laikkaleikkaus,
- hionta

Polttoleikkaus

Muu

Vaarojen esiintyminen tulityöpaikalla ja tulityöstä aiheutuvat vaarat
Ei

Kyllä, suojaustoimia tarvitaan

Tulityöpaikalla on syttyviä materiaaleja
Tulityöpaikkaa lähellä olevan seinä-, katto- tai lattiarakenteen pinta on syttyvää
Tulityöpaikan lähellä olevat seinä-, katto- tai lattiarakenteet sisältävät syttyviä materiaaleja
Tulityöpaikalla on syttyvää pölyä tai hienojakoista ainetta
Tulityöpaikalla on tai sinne voi muodostua syttyviä kaasuja tai höyryjä
Tulityöpaikalla on kaapelihyllyjä
Tulityön kohde sisältää materiaaleja, jotka voivat syttyä
Tulityöpaikkaa rajoittavissa rakenteissa on rakoja tai aukkoja, joiden kautta kipinät tai roiskeet
voivat päästä seinä-, katto- tai lattiarakenteeseen tai viereiseen tilaan
Tulityössä syntyvää lämpöä voi johtua seinä-, katto- tai lattiarakenteeseen
Tulityönä on laikkaleikkaus tai -hionta, jolloin kipinät aiheuttavat vaaraa 10 metrin
etäisyydellä tulityöpaikasta
Tulityönä on laikkaleikkaus tai -hionta, jolloin kipinät voivat lentää myös ylöspäin ja
aiheuttaa syttymän kaapelihyllyllä tai tai tilan yläosassa olevissa rakenteissa
Tulityönä on polttoleikkaus, jolloin roiskeet voivat kulkeutua lattialla laajalle alueelle
Tulityö joudutaan tekemään korkealla, jolloin kipinöillä ja roiskeilla on otolliset olosuhteet levitä laajalle alueelle

Tulityöluvan
voimassaoloaika
Tulityön
turvallisuus
toimenpiteet

Alkamispäivä

Päättymispäivä

Lupa on voimassa päivittäin klo

Tilaaja Urakoitsija

Suojaukset on tehtävä niin lähelle tulityökohtaa, että kipinät/roiskeet eivät pääse leviämään ympäristöön
Tulityöpaikka on puhdistettava
Seinissä, katossa ja lattiassa olevat raot ja aukot on suojattava
Koneet ja laitteet, syttyvät rakenteet, kaapelihyllyt, ym. on suojattava
Syttyvät materiaalit on siirrettävä tai suojapeitettävä
Työpaikka on kasteltava
Työkohdetta on jäähdytettävä jatkuvasti
Kaasupitoisuus on mitattava ja tila tuuletettava
Paloilmoitin on irtikytkettävä. Laitteiston hoitajan nimi?
Työ edellyttää seuraavia erityistoimenpiteitä
Tilaaja Urakoitsija

Tilaaja Urakoitsija

Ympäröivien tilojen vartiointi

Työn aikana syntyvän palavan materiaalien poistaminen

Erillinen suojarakenne
Sammutuskalusto ja
sammute

Muuta?

Tilaaja Urakoitsija

Tilaaja

Urakoitsija

Käsisammutin 43A 183B C

kpl

Pikapaloposti

Käsisammutin 27A 144B C

kpl

Paineellinen paloletku

CO2 sammutin

Erityissammutuskalusto

kpl

Sammutuspeite

Sankoruisku

Tulityöpaikalla on oltava vähintään yksi 43A 183B C luokan käsisammutin, ja lisäksi tulityöpaikan
noutoetäisyydellä toinen vastaava käsisammutin tai kaksi 27A 144B C luokan käsisammutinta.

111402e

Tulityövartiointi

Tilaaja Urakoitsija

Työn ja työtaukojen aikana
Työn jälkeen

Tulityöluvan
myöntäjä

Tulityövartija

Päiväys

tuntia (vähintään 1 tunti)
Allekirjoitus ja nimen selvennys
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Tulosta

Tyhjennä

