
Tulityölupa
Voidaanko työ toteuttaa menetelmällä, joka ei vaadi tulitöitä? Voidaanko työ suorittaa vakituisella tulityöpaikalla jolloin 
tilapäistä tulityölupaa ei tarvita? Sivu 1

Osa 1 Ohjeita:
1. Vahvista että kaikki varotoimet on tarkastettu ja
tehty tämän lomakkeen mukaan. 
2. Täytä työluvan Osa 1 (sivu 1). Osa 1 jää
työluvan myöntäjälle.
3. Työluvan Osa 2 (sivu 2) jää tulityön tekijälle. 
Tarkasta että ohjeiden edellyttämät varotoimet
noudatetaan.
4. Noudata aina lainsäädäntöön liittyviä
vaatimuksia mikäli ovat tiukempia.
5. Kirjoita ainoastaan yksi lupa työ/alue yhdelle
työvuorolle.

Varotoimenpiteiden tarkastuslista
Yleiset varotoimenpiteet:

Suunniteltu tehtävä ja lupatiedot tarkistettu ja tarvittavat 
varotoimenpiteet tehty.
Työ ainoastaan luvassa olevalle alueelle/laitteille.
Sprinklerilaitteisto, letkuasemat ja käsisammuttimet 
toimintavalmiudessa ja esteettömästi saatavilla.
Tulityövartijalla on tarvittava kalusto saatavilla 
(sammuttimet, letku tms.)
Tulityölaitteet ovat hyväksyttyjä ja hyvässä kunnossa.

11 metrin säteellä tulityöpaikasta:
Varmista, että rakenteet ja eristeet ovat palamattomia. 
Palavat rakenteet on suojattu palosuojakankailla, 
metallisuojilla tai vastaavilla palamattomilla materiaaleilla.
Tulitöitä ei tehdä alueilla missä rakenteissa on palavia 
eristeitä. 
Aukot seinissä ja lattioissa on suojattu.
Kaikki palava materiaali on poistettu seinän ja / tai katon 
vastakkaiselta puolelta tai palovartiointia lisätty tarpeen 
mukaan.
Työn alapuolella on palosuojakankaat ja on varmistettu, 
etteivät kipinät pääse leviämään tulityöalueen ulkopuolelle.

Koneisiin ja laitteisiin liittyvät työt:
Koneet on puhdistettu ja palavat materiaalit on siivottu pois. 
Mahdolliset palavat nesteet on tyhjennetty palavista 
nesteistä/kaasuista/höyryistä ja tuuletettu asianmukaisesti. 
Paineastiat ja putkisto on eristetty käytöstä ja tuuletettu. 
Sähkölaitteet on poistettu käytöstä ja eristetty.
Työalueen ilmasto, LEL mittaus jos tarpeen:

Tulityövartiointi:
Tulityövartiointi järjestetään työn ja työtaukojen ajaksi, työn 
jälkeen vähintään 1 tunti. 
Palovartija on saanut koulutuksen alkusammutuskaluston 
käyttöön.
Palovartija on perhdytetty alueen ja tulityön vaaroihin. 
Palovartija osaa tehdä tarvittaessa palohälytyksen ja 
tarvittaessa pysäyttää työt jos tarve vaatii. 
Tarvittaessa on tulityövartija asetettava myös tulityöpaikan 
ylä- ja lalpuolella. 
Tulityöpaikkaa valvotaan 3 tuntia työn lopettamisen jälkeen.

Työn tiedot:
Tulityön tekijä: Oma työntekijä Urakoitsija
Nimi:
Sijainti (Rakennus/Kerros):

Tulityön kuvaus:
Juotostyö
Katkaisu
Hionta
Poltto
Muu

Sulatustyö
Hitsaus
Kattotulityö

Hyväksyntä & Seuranta:
Vahvistan, että tulityöpaikka on tarkastettu , 
varotoimenpiteet on suoritettu ja tulityö voidaan 
suorittaa: Kyllä Ei
Luvan myöntäjä:

Allekirjoitus:
Myöntämispäivä:
Luvan voimassaolo:
Päivä: Aika:

Työnumero:
Tulityölupa numero:

Allekirjoitukset työn suorittamisesta:
Tulityön tekijä:          
Päivä/Aika: 

Palovartija:
Päivä/Aika:

Tulityö päättynyt:
Päivä/Aika:
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Tulityölupa
Voidaanko työ toteuttaa menetelmällä, joka ei vaadi tulitöitä? Voidaanko työ suorittaa vakituisella tulityöpaikalla jolloin 
tilapäistä tulityölupaa ei tarvita? Sivu 2

Osa 2 Ohjeita:
1. Tulityön tekijä: Ripusta lupa näkyvälle paikalle
lähellä työaluetta. Upon completion, record date/
time and notify the permit issuer or fire watch.
2. Palovartijointi: Ennen palovartioinnin lopetusta
henkilö tarkastaa tulityöalueen ja allekirjoittaa
tämän dokumentin sekä palauttaa sen luvan
myöntäjälle.
3. Lopputarkastus: Henkilö joka suorittaa työn
lopputarkastuksen tulee allekirjoittaa tämä
dokumentti ja palauttaa sen luvan myöntäjälle.

Varotoimenpiteiden tarkastuslista
Yleiset varotoimenpiteet:

Suunniteltu tehtävä ja lupatiedot tarkistettu ja tarvittavat 
varotoimenpiteet tehty.
Työ ainoastaan luvassa olevalle alueelle/laitteille.
Sprinklerilaitteisto, letkuasemat ja käsisammuttimet 
toimintavalmiudessa ja esteettömästi saatavilla.
Tulityövartijalla on tarvittava kalusto saatavilla 
(sammuttimet, letku tms.)
Tulityölaitteet ovat hyväksyttyjä ja hyvässä kunnossa.

11 metrin säteellä tulityöpaikasta:
Varmista, että rakenteet ja eristeet ovat palamattomia. 
Palavat rakenteet on suojattu palosuojakankailla, 
metallisuojilla tai vastaavilla palamattomilla materiaaleilla.
Tulitöitä ei tehdä alueilla missä rakenteissa on palavia 
eristeitä. 
Aukot seinissä ja lattioissa on suojattu.
Kaikki palava materiaali on poistettu seinän ja / tai katon 
vastakkaiselta puolelta tai palovartiointia lisätty tarpeen 
mukaan.
Työn alapuolella on palosuojakankaat ja on varmistettu, 
etteivät kipinät pääse leviämään tulityöalueen ulkopuolelle.

Koneisiin ja laitteisiin liittyvät työt:
Koneet on puhdistettu ja palavat materiaalit on siivottu pois. 
Mahdolliset palavat nesteet on tyhjennetty palavista 
nesteistä/kaasuista/höyryistä ja tuuletettu asianmukaisesti. 
Paineastiat ja putkisto on eristetty käytöstä ja tuuletettu. 
Sähkölaitteet on poistettu käytöstä ja eristetty.
Työalueen ilmasto, LEL mittaus jos tarpeen:

Tulityövartiointi:
Tulityövartiointi järjestetään työn ja työtaukojen ajaksi, työn 
jälkeen vähintään 1 tunti.  
Palovartija on saanut koulutuksen alkusammutuskaluston 
käyttöön.
Palovartija on perhdytetty alueen ja tulityön vaaroihin. 
Palovartija osaa tehdä tarvittaessa palohälytyksen ja 
tarvittaessa pysäyttää työt jos tarve vaatii. 
Tarvittaessa on tulityövartija asetettava myös tulityöpaikan 
ylä- ja lalpuolella. 
Tulityöpaikkaa valvotaan 3 tuntia työn lopettamisen jälkeen.

Työn tiedot:
Tulityön tekijä: Oma työntekijä  Urakoitsija
Nimi:
Sijainti (Rakennus/Kerros):

Tulityön kuvaus:
Juotostyö
Katkaisu
Hionta
Poltto
Muu

Sulatustyö
Hitsaus
Kattotulityö

Hyväksyntä & Seuranta:
Vahvistan, että tulityöpaikka on tarkastettu , 
varotoimenpiteet on suoritettu ja tulityö voidaan 
suorittaa: Kyllä  Ei
Luvan myöntäjä:

Allekirjoitus:
Myöntämispäivä:
Luvan voimassaolo:
Päivä:           Aika:

Työnumero:
Tulityölupa numero:

Allekirjoitukset työn suorittamisesta:
Tulityön tekijä:          
Päivä/Aika: 

Palovartija:
Päivä/Aika:

Tulityö päättynyt:
Päivä/Aika:
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Tulityölupa

Tämän luvan tarkoituksena ei ole esittää kaikkia vaaroja eikä osoittaa, ettei muita vaaroja ole 
olemassa. Myöntäessään tämän luvan AIG ei, eikä kukaan sen työntekijöistä, anna mitään tämän 
luvan käyttää koskevia takuita suoraan tai epäsuorasti. Lisäksi AIG ei, eikä kukaan sen 
työntekijöistä ole mitenkään vastuussa (muutoin kuin vastuu, joka saatetaan esittää missä 
tahansaYhtiön ehkä julkaisemassa vakuutussopimuksessa) henkilö- tai omaisuusvahingoista tai 
minkäänlaisista tästä luvasta aiheutuvista tai lupaan liittyvistä menetyksistä. 

This permit does not purport to set forth all hazards nor to indicate that other hazards do not exist. By 
providing this permit, neither AIG nor any of its employees make any warranty, express or implied, 
concerning the use of this permit. Furthermore, neither AIG nor any of its employees shall be liable in 
any manner (other than liability that may be expressed in any policy of insurance that may be issued 
by the Company) for personal injury or property damage or loss of any kind arising from or 
connected with this permit. Reliance upon, or compliance with, any of the information, suggestions or 
recommendations contained herein or through our hotline in no way guarantees the fulfillment of 
your obligations under your insurance policy or as may otherwise be required by any laws, rules or 
regulations. This document is not intended to replace any recommendations from your equipment 
manufacturers. If you are unsure about any particular testing or maintenance procedure, please 
contact the manufacturer or your equipment service representative. 

American International Group, Inc. (AIG) is a leading global insurance organization. AIG member 
companies provide a wide range of property casualty insurance, life insurance, retirement solutions, 
and other financial services to customers in approximately 80 countries and jurisdictions. These 
diverse offerings include products and services that help businesses and individuals protect their 
assets, manage risks and provide for retirement security. AIG common stock is listed on the New 
York Stock Exchange.

Additional information about AIG can be found at www.aig.com | YouTube: www.youtube.com/aig | 
Twitter: @AIGinsurance www.twitter.com/AIGinsurance | LinkedIn: www.linkedin.com/company/aig. 
These references with additional information about AIG have been provided as a convenience, and 
the information contained on such websites is not incorporated by reference into this document.

AIG is the marketing name for the worldwide property-casualty, life and retirement, and general 
insurance operations of American International Group, Inc. For additional information, please visit 
our website at www.aig.com. All products and services are written or provided by subsidiaries or 
affiliates of American International Group, Inc. Products or services may not be available in all 
countries and jurisdictions, and coverage is subject to underwriting requirements and actual policy 
language. Non-insurance products and services may be provided by independent third parties. 
Certain property-casualty coverages may be provided by a surplus lines insurer. Surplus lines 
insurers do not generally participate in state guaranty funds, and insureds are therefore not protected 
by such funds. 

AIG Europe S.A. is an insurance undertaking with R.C.S. Luxembourg number B 218806. AIG 
Europe S.A. has its head office at 35D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg and has VAT 
registration number LU30100608. AIG Europe S.A. is authorised by the Luxembourg Ministère des 
Finances and supervised by the Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 
Luxembourg, GD de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1,  caa@caa.lu, http://www.caa.lu/.  

© American International Group, Inc. All rights reserved.  
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VAROITUS!
TULITYÖMENEILLÄÄN!

VAROTULTA!
HÄTÄTAPAUKSISSA:

Soita: ....................................................................................................................................................

Paikka: ..................................................................................................................................................

VAROITUS!

Tulityölupa
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