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o Tulitöitä ovat kaikki työt, jossa on syttymän 
aiheuttaja (esim. kipinöinti, hitsaus, avotuli, 
kuuma ilma) sekä ympäristössä oleva palovaara 

o Tulityökortti ei ole lakisääteinen, sitä vaatii 
vakuutusyhtiöt. Kattotulityökortti on erikseen 
o annettujen tulityövaatimusten laiminlyöminen voi 

estää tai vähentää vakuutuskorvauksia. Myös 
pelastuslaki sanktioi huolimattoman tulityön 
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o Syttymää/paloa ei havaita heti, koska: 
o tulityöntekijä ei yleensä voi havainnoida työn aikana 

työympäristöä 
o kipinä voi mennä paikkaan, josta sitä ei havaita. Kipinä 

voi kyteä pitkään ja palo alkaa vasta, kun ketään ei ole 
enää paikalla 

o kipinät voivat pomppia ja lentää kauas etenkin, kun 
tulitöitä tehdään ylhäällä (työtasot, telineet ym.) 

o Kipinöiden lämpötila on korkea ja ne pystyvät 
sytyttämään eri materiaaleja joko heti tai (pitkän) 
kytemisen jälkeen 
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o Tulitöistä syntyvä lämpö voi johtua rakenteisiin 
tai seinän toiselle puolelle ja aiheuttaa palon, jota 
ei heti havaita 

o Tulityökaasujen vuodot voivat aiheuttaa 
räjähdysmäisen palon 
o esim. jos ilmassa on nestekaasua enemmän kuin 1,5 % 

on seos räjähdysvaarallinen 
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Kuva: Tulityöt hanskassa. SPEK, 2007



o Kirjallinen suunnitelma, jossa yritys- tai 
kohdekohtaiset tulitöiden ohjeet. Sisältö mm.: 
o tulityoturvallisuudesta vastaava henkilo 
o henkilot, joilla on oikeus myontaa tulityolupa tai tehdä 

tulitöitä 
o suojausmateriaalien ja sammutuskaluston saatavuus 
o tulityovartiointi 
o vakituiset tulityopaikat 
o tuotannosta, ymparistosta ym. aiheutuvat asiat, jotka 

tulityöturvallisuudessa on otettava huomioon 
o Urakoitsijalla oma tulityösuunnitelmansa 

o voidaan sopia kumpaa käytetään: omaa vai urakoitsijan 
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Aina kirjallinen, sisältää mm.: 
otilaaja 
otulityön tekijä(t) ja 
työnantaja 
otulityösuunnitelma 
otyökohde 
otulityömenetelmä 
otulityöstä aiheutuvien 
vaarojen selvitys ja arviointi 
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o turvatoimet 
o sammutuskalusto, 

suojaus ym. 
o tulityövartiointi 
o voimassaoloaika 
o tulityöluvan myöntäjä 



o Ennen luvan myöntämistä tehtävä tulityöstä 
aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi 

o Ennen tulityön aloittamista on toteutettava 
turvatoimet, jotka selvityksessä tulivat esiin 

o Tulityöluvan myöntäjällä on oltava voimassa 
oleva tulityökortti 
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o Tulityöluvan saa myöntää tulityösuunnitelmassa 
mainittu henkilö, jolla parhaat edellytykset 
tunnistaa ja arvioida tulityöstä aiheutuvat vaarat 
kohteessa sekä määrätä tämän perusteella 
tarvittavat turvatoimet 

o Jos tilaajalla ei ole edellytyksiä toimia 
tulityöluvan myöntäjänä, tulityöluvan voi 
myöntää urakoitsijan tulityösuunnitelmassa 
mainittu henkilö, jolla voimassa oleva 
tulityökortti (esim. tulityöntekijä itse) 
o Urakoitsijan kannattaa sopia kirjallisesti, että myöntää 

tulityöluvan itse 
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o Ei tarvita tulityökorttia tai -lupaa 
o Käytetään aina, kun mahdollista. Vaatimuksia mm. 

Rakenteet palamattomia/suojaverhottuja sekä tiiviit: 
kipinät/roiskeet eivät saa päästä tulityöpaikan 
ulkopuolelle tai rakenteiden sisään 
Ei työhön kuulumatonta palavaa materiaalia 
Ei palavia nesteitä, ei yhteyttä tilaan, jossa palavia kaasuja 
Vahintaan kaksi 43A 183BC –teholuokan kasisammutinta. 
Toisen voi korvata pikapalopostilla tai kahdella 27A 
144BC -teholuokan kasisammuttimella  
Ilmanvaihto 
Riskinarvioinnin perusteella työkohtaisia tiukennuksia 
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o Tulitöitä tilapäisellä tulityöpaikalla vain, jos työn 
tekeminen ei ole mahdollista vakituisella 
tulityöpaikalla 

o Tekijällä tulityökortti ja kirjallinen tulityölupa 
o Vahintaan kaksi 43A 183BC –teholuokan 

kasisammutinta. Toisen voi korvata 
pikapalopostilla tai kahdella max. 10 m päässä 
olevalla 27A 144BC -teholuokan 
kasisammuttimella 

o Tulityövartiointi riskien arvioinnin pohjalta 
o esim.: tulityön aikana, tauoilla, jälkeen (yleensä 1 tunti) 
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Kyse on siitä:
a) ettei kuvan tilanteeseen jouduta
b) kuka vastaa ja maksaa, jos kuitenkin…



Ovatko tässä turvavartissa esitetyt asiat 
meillä asianmukaisessa kunnossa?

 

2011
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o Betoniteollisuus Ry
o Fennia
o Lammin Betoni Oy
o Lemminkäinen Oyj
o Lujabetoni Oy

o Mikkelin Betoni Oy
o Parma Oy
o Rudus Oy
o Tapaturva Oy


