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TULITYÖKORTTI®
on todistus tulitöiden turvallisuustutkinnon suorittamisesta

T ULITYÖKOULUTUS UUDISTUI 1.1.2016

Tulityökoulutus sekä katto- ja vedeneristysalan tulityökoulutus yhdistyivät 1.1.2016. Ennen vuotta 2016 suoritettu
koulutus on voimassa kortissa mainitun ajan ja oikeuttaa tekemään vain kortin mukaisia töitä: katto- ja vedeneristysalan turvallisuustutkinto mahdollistaa tulityöt vain katto- ja vedeneristystehtävissä ja tulitöiden turvallisuustutkinto
taas muissa töissä.

Suomessa tulitöiden turvallisuuskoulutusta on järjestetty jo vuodesta 1988 alkaen. Koulutuksen ansiosta tulitöistä aiheutuvien tapaturmien ja tulipalojen määrää on saatu vähennettyä murto-osaan
koulutuksen alkuajoista. Vakuutusalan tulitöiden
suojeluohjeet edellyttävät, että sekä työntekijällä
ja luvan myöntäjällä on SPEKin myöntämä voimassa
oleva Tulityökortti®.

Yli 1,5 miljoonaa

Tulityövahinkojen osuus suurpaloista 1980-2014 (Finanssialan Keskusliitto)

tulitöiden sekä katto- ja vedeneristysalan
tulitöiden koulutussuoritusta

MIKÄ ON TULITYÖTÄ?
Tulityöt ovat erityistä palovaaraa aiheuttavia töitä,
joissa syntyy kipinöintiä tai joissa käytetään liekkiä
tai muuta lämpöä. Niihin kuuluvat muun muassa
sähkö- ja kaasuhitsaustyöt, kaasujuotostyöt, polttoleikkaustyöt, metallien hionta ja katkaisu laikkaleikkaimella sekä kuumailmapuhaltimen käyttö.

Lisätietoja: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Rekisteripalvelut, turvallisuuskortit@spek.fi, p. 09 4761 1301

Katto- ja vedeneristysalan tulitöitä ovat muun
muassa eristettävän alustan kuivaaminen liekillä tai kuumalla ilmalla, bitumin kuumentaminen
bitumikeittimessä tai kermieristyksen kuumenta
malla tapahtuva kiinnitystyö.

TILAPÄINEN TULITYÖPAIKKA
Vakituinen tulityöpaikka on paloturvallisuusvaatimusten mukainen tulitöiden tekemiseen varattu tila, jossa
palovaaralliset työt voidaan suorittaa turvallisesti. Tilapäisiksi tulityöpaikoiksi luetaan kaikki muut tulityöpaikat.
Työn tekemiseen tilapäisellä tulityöpaikalla vaaditaan aina riskienarvioinnin perusteella laadittu kirjallinen,
määräaikainen tulityölupa. Sen myöntää työn tilaajan nimeämä henkilö. Luvassa määritellään turvallisuustoimenpiteet,
joita tulityöpaikalla on noudatettava ennen töiden aloittamista, niiden aikana sekä niiden jälkeen. Luvasta selviää myös
osapuolten keskinäinen vastuunjako turvallisuustoimenpiteiden toteuttamisessa.

Tulityökortit

Turvatoimet tilapäisellä tulityöpaikalla
Tilapäisellä tulityöpaikalla on aina oltava riittävä ja toimiva alkusammutuskalusto, joka määritellään tulityöluvassa. Töitä edeltävien turvatoimien lisäksi tilannetta seurataan jatkuvasti uusien, ennalta aavistamattomien vaarojen syntymisen varalta.

Tulityöt sekä katto- ja
vedeneristysalan tulityöt

Tulityövartijan rooli ympäristön tarkkailussa on keskeinen. Hänen
on oltava tietoinen sekä työmaakohtaisista että tulitöiden vaaroista.
Vartijan on myös osattava tehdä hätäilmoitus ja käyttää alkusammutuskalustoa. Hänen velvollisuutenaan on keskeyttää turvallisuutta vaarantava työ ja huolehtia siitä, että kipinät eivät leviä. Jälkivartiointia jatketaan vähintään tunti tulityön päättymisen jälkeen. SPEK suosittelee,
että tulityövartija suorittaa tulitöiden turvallisuustutkinnon tai vähintään kahden tunnin alkusammutuskoulutuksen.

ENTISTÄ KANSAINVÄLISEMPI KOULUTUS

Ainoastaan tulityöt

Tulitöiden turvallisuuskoulutusta kehitetään yhteistyössä Pohjoismaiden palontorjuntaliittojen kesken. SPEKin myöntämä Tulityökortti® on
voimassa Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa, ja vastaavasti näissä maissa
myönnetty kortti hyväksytään Suomessa. Tulityön osapuolet on kuitenkin perehdytettävä kyseisen maan määräyksiin ja ohjeisiin.

SPEK MENI MOBIILIIN!

Voit ladata 1.1.2016 jälkeen suoritetusta tulityökoulutuksesta
Tulityökortin omaan matkapuhelimeesi!

Mobiilikortti

Ainoastaan katto- ja
vedeneristysalan tulityöt

kulkee aina puhelimesi mukana
toimii tarvittaessa todistuksena suoritetusta koulutuksesta
mahdollistaa tietojen tarkastamisen 		
			
SPEKin rekisteristä
kertoo, mihin tehtäviin kortti oikeuttaa
muistuttaa kortin vanhenemisesta

Lisätietoja: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Rekisteripalvelut, turvallisuuskortit@spek.fi, p. 09 4761 1301

