SFC-CARAVAN OULUN SEUTU R.Y. 1. huhtikuuta 2014

TULITYÖSUUNNITELMA

1. VELVOITTAVUUS
Työturvallisuuslaki ja pelastuslaki velvoittavat yhdistystä/työnantajaa
järjestämään tulityöt siten, että palovaara on mahdollisimman
vähäinen ja antamaan ohjeita ja määräyksiä turvallisuuden
edistämiseksi. Hallituksen/leiriytyjien/toimijoiden on noudatettava
turvallisuusohjeita ja osapuolten on yhteistoiminnassa pyrittävä
ylläpitämään tai tehostamaan työturvallisuutta SFC-Rantasaran
toiminnoissa.
SFC-Rantasaralla noudatetaan Finanssialan keskusliiton laatimia
suojeluohjeita Tulityöt 2014. Näillä suojeluohjeilla täytetään
vakuuttajan, If-vakuutusyhtiö, ja vakuutetun, SFC-Rantasarka,
keskinäisen vakuutussopimuksen ehdot.
Alueen hallituksen/-vastuuhenkilöiden on huolehdittava, että
suojeluohjeiden sisältö ja tämä tulityösuunnitelma on kaikkien
tulityöstä vastaavien ja tulityötä tekevien henkilöiden tiedossa.
Kun tulitöitä suorittaa ulkopuolinen urakoitsija, SFC-Rantasaralla on
varmistettava, että urakoitsijalla on kirjallinen tulityösuunnitelma.
Tällöin voidaan noudattaa urakoitsijan tulityösuunnitelmaa. Ellei
urakoitsijalla ei ole tulityösuunnitelmaa noudatetaan SFC-Rantasaran
tulityösuunnitelmaa.
SFC-Rantasarka liittää tulityösuunnitelman aina tulityötä sisältävään
urakkasopimukseen ja hallitus/valvontahenkilöstö huolehtii, että
urakoitsijat noudattavat sitä.

2. TULITYÖN MÄÄRITTELY
Tulityöt
Tulityöt ovat töitä, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai
muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaraa. Näitä tulitöitä ovat muun
muassa sähkö- ja kaasuhitsaustyöt, kaasujuotostyöt,
kuumailmapuhallintyöt, polttoleikkaustyöt sekä metallien hionta ja
katkaisu laikkaleikkaimella.
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Vähäisen palovaaran työt
Vähäisen palovaaran työt ovat töitä, joissa tulen syttymis- ja
leviämisvaara on vähäinen.

Katto- ja vedeneristysalan tulityöt
Katto- ja vedeneristysalan tulitöissä on varmistettava että
urakoitsijalla/työnsuorittajalla on tarvittava tulityökoulutus kattoja vedeneristysalan tulitöille HUOM! ”MUSTAKORTTI” !!!
Näitä ovat esimerkiksi eristettävän alustan kuivaaminen liekillä tai
kuumalla ilmalla, bitumin kuumentaminen bitumipadassa ja
vesieristysten kuumentamalla tapahtuva kiinnitystyö sekä työ, jossa
syntyy kipinöitä.

Tulityösuunnitelma
Tulityösuunnitelma on kirjallinen suunnitelma tulitöiden sekä katto- ja
vedeneristysalan tulitöiden turvallisesta tekemisestä. Kattojen tulitöissä
on urakoitsijalta vaadittava kattotulityösuunnitelma ennen urakan
aloittamista.

Vakituinen tulityöpaikka
Vakituinen tulityöpaikka on erityinen tulitöiden tekemiseen varattu
palo-osasto tai muu ympäristöstään rajattu alue, jossa tulityöt voidaan
tehdä turvallisesti.

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

Tulitöistä aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi
Tulityöstä aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi on tulityöpaikalla ja
sen ympäristössä tapahtuvaa tulityöstä aiheutuvien vaarojen
tunnistamista ja niiden vakavuuksien arviointia. Vaarojen selvitys ja
arviointi tehdään ennen tulityöluvan myöntämistä sekä aina, kun
tulityöpaikan olosuhteet muuttuvat. Vaarojen selvityksen ja arvioinnin
perusteella määrätään tarvittavat turvatoimet, joilla tulityöstä aiheutuvat
vahingot vältetään.

Tulityölupa
Tulityölupa on kirjallinen lupa, joka oikeuttaa tulitöiden tekemiseen
tilapäisellä tulityöpaikalla. Tulityöluvan myöntämistä edeltää tulityöstä
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aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi sekä tarvittavien turvatoimien
määrääminen.

Tulitöiden turvallisuustutkinto
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön hyväksymä tutkinto, jolla
varmistetaan, että tulityöntekijällä ja tulityöluvan myöntäjällä on riittävä
tieto tulityöturvallisuudesta.

Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden turvallisuustutkinto
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön hyväksymä tutkinto, jolla
varmistetaan, että katto- ja vedeneristysalan tulityöntekijällä ja
tulityöluvan myöntäjällä on riittävä tieto katto- ja vedeneristysalan
tulityöturvallisuudesta.

Tulityökortti (sininen)
Tulityökortti on määräaikainen (5vuotta) todistus hyväksytysti
suoritetusta tulitöiden turvallisuustutkinnosta.

Katto- ja vedeneristysalan tulityökortti (musta)
Katto- ja vedeneristysalan tulityökortti on määräaikainen (5 vuotta)
todistus hyväksytysti suoritetusta katto- ja vedeneristysalan tulitöiden
turvallisuustutkinnosta.

3. OIKEUS TULITÖIHIN, LUVAN ANTOON JA VALVONTAAN
Tulitöiden tekeminen tilapäisellä tulityöpaikalla edellyttää
Finanssialan keskusliiton (FK) hyväksymää tulitöiden
turvallisuustutkintoa.
Tutkinnon suorittaminen osoitetaan henkilökohtaisella tulityökortilla,
johon on merkitty sen voimassaoloaika.
Kortti uusitaan osallistumalla FK hyväksymään koulutukseen.
Rantasaralla edellytetään, että tulityölupien myöntäjillä,
tulitöiden valvojilla ja tekijöillä on voimassa
oleva tulityökortti.
Palovahtina voi toimia tulitöihin tulityöluvan myöntäjän
toimesta opastettu henkilö.

4. TULITÖISTÄ VASTAAVAT HENKILÖT JA
TULITYÖLUPAKÄYTÄNTÖ
Rantasaran tulityösuunnitelmasta, tulityölupajärjestelmästä,
ohjeistuksesta ja kokonaisvalvonnasta vastaa yhdistyksen hallitus.

SFC-CARAVAN OULUN SEUTU R.Y. 1. huhtikuuta 2014
Rantasaran omistamissa rakennuksissa tai alueilla tilapäisellä
paikalla tehtävä tulityö edellyttää aina kirjallista tulityölupaa,
jonka antajan tulee olla SFC-Rantasarka yhdistyksen hallituksen
hyväksymä tulityövastuuhenkilö.
Luettelo on Rantasaran tulityövastuuhenkilöistä liitteenä.
Tulityölupa kirjoitetaan kolmena kappaleena, joista yksi on tulityön
suorittajille/vartijoille, yksi toimiston arkisto lupakansioon ja yksi
vastuualueen vastuuhenkilölle.

5. VAKITUINEN TULITYÖPAIKKA
Vakituiset suojeluohjeen määräykset täyttävät tulityöpaikat
sijaitsevat seuraavissa paikoissa:


Konehallin etu-osa joka on puolitettu asianmukaisella tulitöitä
eristävällä väliverholla

Jos jokin muu kohde tarvitaan vakituiseksi tulityöpaikaksi, on siitä
sovittava ennakkoon tulitöiden turvallisuustoiminnasta vastaavan
kanssa.

6. TILAPÄINEN TULITYÖPAIKKA
Kaikki muut työkohteet kuin vakituiset tulityöpaikat Rantasaran
omistamissa tiloissa tai ulkona ovat tilapäisiä tulityöpaikkoja, joissa
edellytetään kohdan 4 mukaista kirjallista tulityölupamenettelyä ja
jäljempänä mainittujen turvatoimenpiteiden suorittamista ja
noudattamista.
Jokainen vastuualueen vastuuhenkilö huolehtii siitä, että jokaisessa
tulitytyöpisteessä on suojeluohjeiden mukainen alkusammutuskalusto
ja palamatonta suojakangasta tai vastaavaa.
6.1 Vaihtoehtoiset työmenetelmät
Tulitöiden palovaaran vuoksi on aina harkittava tulitöille
vaihtoehtoisia työmenetelmiä. Niitä ovat esimerkiksi
työstömenetelmät ja sellaiset liitos- ja katkaisutavat, joista ei synny
kipinöitä ja joissa ei käytetä avotulta tai työn tekeminen vakituisella
tulityöpaikalla.
6.2 Työn aloittamista edellyttämät turvatoimet




On hankittava kirjallinen tulityölupa
Tulityölupakaavakkeen täyttäminen tehdään yhdessä työn
tekijöiden kanssa tai heille selostetaan pääkohdat, jolloin
jäljempänä esitellyt turvallisuusnäkökohdat tulevat käsitellyksi.
On nimitettävä työnaikaisesta ja työn jälkeisestä
tulityövartioinnista vastaavat henkilöt.
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On huolehdittava siitä, että kaikki työmaalla työskentelevät
tietävät lähimmän puhelimen sijainnin ja hätänumeron 112,
osaavat tehdä hätäilmoituksen sekä käyttää
alkusammutuskalustoa.
Työpaikka ja sen ympäristö on puhdistettava, suojattava ja palava
materiaali on poistettava sekä palavat rakenteet on suojattava.
Tarvittaessa on tulityöpaikka ympäristöineen kasteltava vedellä.
Rakenteissa olevat aukot on suojattava ja ympärillä olevat tilat
tarkastettava. Tarvittaessa tulityövartiointi on järjestettävä myös
näihin tiloihin.
Kipinöiden leviämisen estämiseksi on työpaikalle varattava
palamattomia suojapeitteitä.
Tulityössä syntyvän lämmön johtuminen putkia,
ilmanvaihtokanavia yms pitkin muihin tiloihin on estettävä.
Työpaikalla on oltava tulityöluvan edellyttämä
alkusammutuskalusto, kuitenkin vähintään yksi 12 kg:n 43A 183
B-C teholuokan (A-BIII-E) käsisammutin ja lisäksi tulityöpaikan
välittömässä läheisyydessä toinen vastaava käsisammutin tai
kaksi 6 kg:n 27 A 144 B-C teholuokan (A-BIII-E) käsisammutin,
joista toinen voi olla kaasupullokärryyn vaadittava sammutin.
Tarvittaessa työtilan kaasupitoisuus on mitattava ja työtila
tuuletettava.
Tulitöitä ei saa aloittaa ennen kuin tulityöluvassa edellytetyt
turvatoimet on toteutettu.

6.3 Työn aikaiset turvatoimet




Työtilan mahdollista kaasupitoisuutta on tarvittaessa mitattava ja
työtilaa tuuletettava.
Tulityöluvassa edellytetty tulityövartiointi on toteutettava
koko tulityön ajan. Vartioinnista vastaa työn suorittaja ellei
toisin ole sovittu.
Myös taukojen aikana on oltava tulityövartiointi.

6.4 Työn jälkeiset turvatoimet




Tulityön päättymisen jälkeen on tulityövartiointia jatkettava
tulityöluvassa määrätyn ajan, vähintään yksi tunti, mikä
edellyttää vartijan jatkuvaa läsnäoloa tai paikan jatkuvaa
silmälläpitoa.
Tulityöluvassa voidaan vartiointiaika määrätä tarvittaessa
pidemmäksi.

7. TULITYÖVALVONNAN TOTEUTUS
Rantasaran omistamissa kiinteistöissä ja alueilla toimitaan
kaikissa tulitöihin kuuluvissa töissä tämän tulityösuunnitelman
ja siihen liittyvien suojeluohjeiden mukaisesti.
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_______________________
Pirjo Kuisma
SFC- Caravan Oulun Seutu r.y.
Rantasarka hallituksen puheenjohtaja

LIITTEET:

Luettelo tulityövastuuhenkilöistä nro 1

