Tulityöt Sindbadin telakka-alueilla
Pienemmät tulityöt tulee tehdä suurta varovaisuutta noudattaen.
Suuremmasta tulityöstä, jonka jäsen aikoo suorittaa, pitää ilmoittaa satamakapteenille, jotka
harkitsevat onko työ luvanvarainen.
Seuran jäsenille tarkoitettu tulityölupa liitteenä.
Ulkopuolisten tekijöiden( ei jäsenten) tulityölupa
tehdään seuran vakuutusyhtiön kaavakkeella.
Tulityöluvan myöntävät satamakapteenit:
A-laituri Tuomo Kuusisto 050-5736949
B,C,D-laitureilla Seppo Jästerberg 0500-456 672

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
 metallien hionta ja katkaisu laikkakoneilla
Vakituinen tulityöpaikka (alueelta puuttuu, paikkaa järjestellään syksyllä 2014)
Vakituinen tulityöpaikka on erityinen tulitöiden tekemiseen varattu palo- osasto tai muu
ympäristöstään rajattu alue, jossa tulityöt voidaan tehdä turvallisesti.
Tulityöt tilapäisellä tulityöpaikalla
Tilapäisellä tulityöpaikalla tulityötä saa tehdä vain, jos sitä ei voida tehdä vakituisella
tulityöpaikalla.
Tulityö on korvattava palovaarattomalla työmenetelmällä, jos tulityöstä aiheutuvien vaarojen
selvityksen ja arvioinnin perusteella todetaan, että tulityön tekeminen ei ole turvallista tai tulityön
tekeminen on muulla perusteella kielletty.
Turvatoimet tilapäisellä tulityöpaikalla
Tilapäisellä tulityöpaikalla on toteutettava tulitöistä aiheutuvien vaarojen selvityksen ja arvioinnin
perusteella määrätyt turvatoimet, kuitenkin vähintään seuraavat:
 tulityöpaikka on puhdistettava syttyvistä materiaaleista
 syttyvät materiaalit, joita ei voida poistaa, on suojattava tiiviisti palamattomalla
suojapeitteellä
 tulityöpaikalla olevat laitteet ja varusteet (esim. kaapelit) on suojapeitettävä
 rakenteissa olevat aukot on suojapeitettävä ja raot on tiivistettävä
 rakenteiden syttyvät pinnat on suojapeitettävä
 kipinöiden ja roiskeiden kulkeutuminen ympäristöön sekä lämmön johtuminen
rakenteiden sisään on estettävä
 tulityöpaikalle on tuotava sammutuskalusto.

Sammutuskalusto
Sammutuskaluston on kuitenkin oltava vähintään kaksi 43A 183BC -teholuokan käsisammutinta.
Näistä toisen käsisammuttimen voi korvata telakka-alueella ulottuvilla olevalla vesiletkulla tai
kahdella 27A 144BC -teholuokan käsisammuttimella.
Sammutuskaluston on oltava tulityöpaikalla koko tulityön ja tulityön jälkivartioinnin ajan.
Tulityövartiointi
Tulityövartiointi on toteutettava koko työn ajan, myös työtaukojen aikana. Tulityön jälkeen on
tulityövartiointi toteutettava tulityöluvan mukaisesti, kuitenkin vähintään kahden tunnin ajan.
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Työpaikan ja sen ympäristön puhdistus
Palavien rakenteiden suojaus
Ympäristön kastelu
Seinissä, katossa ja lattiassa olevien aukkojen peittäminen ja suojaus
Viereisten veneiden /tilojen tarkastus ja suojaus
Kaapeleiden suojaus
Suojapeitteiden hankinta ja paikalleen asettaminen
Kaasupitoisuuden mittaaminen
Työkohteen tuuletus
Työ edellyttää seuraavia erityistoimia:
 Erillinen suojarakenne
 Viereisten tilojen vartiointi
 Muuta
______________________________________________________________
________________________________________________
Tulityöpaikalla on oltava vähintään yksi 12 kg:n 43 A 183 B-C luokan käsisammutin
ja lisäksi tulityöpaikan välittömässä läheisyydessä toinen vastaava käsisammutin tai
kaksi 6 kg:n 27 A 144 B-C luokan käsisammutinta.
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 Tulityökortti

työntekijän nimi

Käsisammutin 43 A 183 B-C ______ kpl
Käsisammutin 27 A 144 B-C ______ kpl
CO2 – sammutin
Sankoruisku
Paineellinen paloletku (vesiletku)
Erityissammutuskalusto
Sammutuspeitto______ kpl

Työn ja työtaukojen
aikana

Työn jälkeen ______ tuntia
(vähintään 2h)

Vartijan nimi

Päiväys

Allekirjoitus ja nimen selvennys

