TILAPÄISMAJOITUKSEN ITSEARVIOINTILOMAKE

Tilapäismajoituksen itsearviointi
Tilapäismajoituksen järjestäjä täyttää itsearviointilomakkeen ennen pelastuslaitoksen tarkastusta ja esittää
täytetyn ja allekirjoitetun lomakkeen pelastuslaitoksen edustajalle. Tilapäismajoituksen palotarkastus
suoritetaan itsearviointilomakkeen ja muiden ennakkotietojen pohjalta viranomaisen harkinnan mukaisessa
laajuudessa. Palotarkastuksesta laaditaan erillinen palotarkastuspöytäkirja.
Tapahtuman nimi:
Tilapäismajoituksen päivämäärä ja kellonajat:
Tilapäismajoituksen paikka (nimi, osoite ja kunta):
Tilapäismajoituksen järjestäjä (nimi ja puhelinnumero):
Tilapäismajoituksen henkilömäärä (majoittujat + valvojat):
Itsearvioinnin suorittaja ja ajankohta:
Kohteen paloilmaisulaitteet:

irralliset palovaroittimet
sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet
palovaroitinjärjestelmä
paloilmoitin ilman hätäkeskusyhteyttä
hätäkeskukseen kytketty paloilmoitin

Muita erityishuomiota:
OK Korjattavaa
Ilmoitukset
1. Tilapäismajoituksesta on ilmoitettu pelastusviranomaiselle
2. Pelastusviranomainen on todennut tilan sopivaksi tilapäismajoitukseen
Valvonta
3. Tilapäismajoituksen valvonta on järjestetty ohjeiden mukaisesti
4. Mahdollisella valvontapisteellä on ensiapu- ja alkusammutusvarusteet
sekä luettelo majoittujista
5. Tilapäismajoituksen valvojilla on käytettävissään tarvittavat
yhteystiedot mm. kohteen kiinteistönhuolto

Majoitustilat
5. Alle 120 m2 tilassa vapaata lattiapinta-alaa vähintään 3 m2 / henkilö
6. Yli 120 m2 tilassa vapaata lattiapinta-alaa vähintään 6 m2 / henkilö
7. Majoitustilat ovat majoituskäyttöön soveltuvia, majoittuminen
tapahtuu vain vapaalla lattiapinta-alalla (ei kalusteiden alla)
8. Tilojen suurin sallittu henkilömäärä ei ylity
9. Majoitustiloissa on riittävät toimintaohjeet onnettomuustilanteisiin
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Poistumisturvallisuus

OK Korjattavaa

10. Käytävätiloista on mahdollisuus poistua kahta toisistaan riippumatonta
uloskäytävää pitkin
11. Uloskäytävät ovat kulkukelpoisia ja esteettömiä
12. Uloskäytävät on opastettu asianmukaisesti
13. Uloskäytävien lukitus on helposti avattavissa
Palonilmaisu
14. Majoitustilat on varustettu palovaroittimia tai muita laitteita, jotka havaitsevat
alkavan tulipalon ja varoittavat tilassa olevia
15. Jokaisessa majoittumiseen käytettävässä tilassa on palovaroitin alkavaa 60 m2
kohden
16. Poistumisreiteillä palovaroittimien etäisyys toisistaan on enintään 12 metriä
Alkusammutuskalusto
17. Tiloissa on riittävä alkusammutuskalusto, joka on asianmukaisesti opastettu
ja esteettömästi saatavilla
18. Isoissa saleissa on alkusammutuskalusto poistumisreittien yhteydessä
Rakennuksen ympäristö
19. Ajoneuvojen pysäköinti on kielletty kiinteistön pelastusteillä
20. Ajoneuvojen pysäköinti on kielletty rakennusta ympäröivien katosten alla
21. Pelastusyksiköllä on vapaa pääsy riittävän lähelle rakennusta
22. Rakennusten vierellä ei säilytetä helposti syttyvää materiaalia, kuten
vaihtolavoja tai roskalaatikoita

Päivämäärä

Kellonaika

Allekirjoitus ja nimenselvennys
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