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Kunta

Kohteen nimi

Osoite Postinumero ja -toimipaikka

Majoituksen järjestäjä

Majoituksen vastuuhenkilö(t) Puhelin

Puhelin

Puhelin

Puhelin

Majoituksen ajankohta Majoittuvien henkilöiden lukumäärä

Majoitukseen käytettävät tilat

Pelastusviranomaisen tarkastuspäivämäärä

Ilmoitus tulee toimittaa viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen majoituksen aloittamista. Myöhästyneitä ilmoituksia ei käsitellä.  
Ilmoituksen liitteenä on toimitettava kiinteistön omistajan kirjallinen suostumus tilapäismajoitukselle.  
  
Ilmoitukset toimitetaan pelastuslaitokselle ensisijaisesti sähköpostitse ohjeen tilapäismajoituksen turvallisuusjärjestelyistä kokoontumistilassa 
liitteen 1 mukaisesti.

Hyväksytty tilapäismajoitukseen Ei hyväksyntää



Kohteen nimi

Osoite Postinumero ja -toimipaikka

Majoittujien lukumäärä Majoittumisen ajankohta

Päiväys Kiinteistön vastuuhenkilön allekirjoitus (sähköisesti toimitettua lomaketta ei tarvitse allekirjoittaa)

Nimen selvennys

Päiväys Majoittumisen vastuuhenkilön allekirjoitus (sähköisesti toimitettua lomaketta ei tarvitse allekirjoittaa)

Nimen selvennys

Paikka

Paikka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OK

Tilapäismajoituksen turvallisuusjärjestelyt- ohjeen edellytykset majoittumiselle täyttyvät.

Tilapäismajoituksesta on tehty kirjallinen ilmoitus pelastuslaitokselle.

Pelastusviranomainen on hyväksynyt tilan tilapäismajoituskäyttöön.

Tilapäismajoitus on huomioitu kohteen pelastussuunnitelmassa.

Huoneissa on tilaa vähintään 3 m2/majoittuja ja juhla- ja liikuntasaleissa tilaa on vähintään 6 m2/majoittuja.

Majoitustilojen oviin on merkitty suurin sallittu majoittujamäärä. Määrää ei ylitetä.

Majoitustilojen ovissa on kartta kerroksen poistumisreiteistä, alkusammutuskalustosta sekä toimintaohjeet.

Majoitustilat

Tilapäismajoituksen suunnittelu ja ilmoittaminen

Majoitustilasta on mahdollisuus poistua kahta toisistaan riippumatonta reittiä.

Poistumisreitit ja käytävät niille ovat esteettömät. Poistumisreiteillä ei säilytetä tavaraa.

Varatieikkunat ovat helposti käytettävissä ja avattavissa.

Poistumisreitit on merkitty valaistuilla tai jälkiheijastavilla poistumisopasteilla.

Valvojat ovat sopineet majoittujien kanssa miten poistuminen majoitustiloista tapahtuu ja miten poistumiskäsky annetaan.

Paloturvallisuus
Kohteessa on palovarointijärjestelmä tai hätäkeskukseen yhdistetty automaattinen paloilmoitinjärjestelmä ja majoitustilassa 
savuilmaiset TAI majoitukseen käytettävässä tilassa ja käytävillä on palovaroittimet.

Palovaroittimia on riittävä määrä (1 kpl/alkava 60 m2, käytävillä etäisyys toisistaan 12 m). 

Palovaroittimien toiminta on testattu.

Palo-ovet pidetään suljettuina. Automaattisella suljinlaitteistolla varustetut palo-ovet pääsevät sulkeutumaan esteettä.

Majoitustilassa ei tupakoida, polteta kynttilöitä, valmisteta ruokaa tai keitetä mitään.

Pelastustiet ovat merkityt ja esteettömät, luvatonta pysäköintiä valvontaan.

Alkusammutuskalustoa on riittävästi. Alkusammutuskalusto on käytettävissä ja merkitty opastein.

Tilojen valvonta
Yöaikaan valvojia on vähintään kaksi tai alle 30 majoittujan tapauksessa vähintään yksi.

Valvojat ovat perehtyneet pelastussuunnitelmaan ja majoituksen turvallisuusjärjestelyihin ja valvovat näiden 
noudattamista.

Valvojilla on tiedossa majoittujien lukumäärä, nimet sekä yhteystiedot.

Poistumisturvallisuus

TILAPÄISMAJOITUKSEN TARKISTUSLISTA
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Ilmoitus tulee toimittaa viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen majoituksen aloittamista. Myöhästyneitä ilmoituksia ei käsitellä. 
Ilmoituksen liitteenä on toimitettava kiinteistön omistajan kirjallinen suostumus tilapäismajoitukselle. 
 
Ilmoitukset toimitetaan pelastuslaitokselle ensisijaisesti sähköpostitse ohjeen tilapäismajoituksen turvallisuusjärjestelyistä kokoontumistilassa
liitteen 1 mukaisesti.
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OK
Tilapäismajoituksen turvallisuusjärjestelyt- ohjeen edellytykset majoittumiselle täyttyvät.
Tilapäismajoituksesta on tehty kirjallinen ilmoitus pelastuslaitokselle.
Pelastusviranomainen on hyväksynyt tilan tilapäismajoituskäyttöön.
Tilapäismajoitus on huomioitu kohteen pelastussuunnitelmassa.
Huoneissa on tilaa vähintään 3 m2/majoittuja ja juhla- ja liikuntasaleissa tilaa on vähintään 6 m2/majoittuja.
Majoitustilojen oviin on merkitty suurin sallittu majoittujamäärä. Määrää ei ylitetä.
Majoitustilojen ovissa on kartta kerroksen poistumisreiteistä, alkusammutuskalustosta sekä toimintaohjeet.
Majoitustilat
Tilapäismajoituksen suunnittelu ja ilmoittaminen
Majoitustilasta on mahdollisuus poistua kahta toisistaan riippumatonta reittiä.
Poistumisreitit ja käytävät niille ovat esteettömät. Poistumisreiteillä ei säilytetä tavaraa.
Varatieikkunat ovat helposti käytettävissä ja avattavissa.
Poistumisreitit on merkitty valaistuilla tai jälkiheijastavilla poistumisopasteilla.
Valvojat ovat sopineet majoittujien kanssa miten poistuminen majoitustiloista tapahtuu ja miten poistumiskäsky annetaan.
Paloturvallisuus
Kohteessa on palovarointijärjestelmä tai hätäkeskukseen yhdistetty automaattinen paloilmoitinjärjestelmä ja majoitustilassa
savuilmaiset TAI majoitukseen käytettävässä tilassa ja käytävillä on palovaroittimet.
Palovaroittimia on riittävä määrä (1 kpl/alkava 60 m2, käytävillä etäisyys toisistaan 12 m). 
Palovaroittimien toiminta on testattu.
Palo-ovet pidetään suljettuina. Automaattisella suljinlaitteistolla varustetut palo-ovet pääsevät sulkeutumaan esteettä.
Majoitustilassa ei tupakoida, polteta kynttilöitä, valmisteta ruokaa tai keitetä mitään.
Pelastustiet ovat merkityt ja esteettömät, luvatonta pysäköintiä valvontaan.
Alkusammutuskalustoa on riittävästi. Alkusammutuskalusto on käytettävissä ja merkitty opastein.
Tilojen valvonta
Yöaikaan valvojia on vähintään kaksi tai alle 30 majoittujan tapauksessa vähintään yksi.
Valvojat ovat perehtyneet pelastussuunnitelmaan ja majoituksen turvallisuusjärjestelyihin ja valvovat näiden
noudattamista.
Valvojilla on tiedossa majoittujien lukumäärä, nimet sekä yhteystiedot.
Poistumisturvallisuus
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