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Majoitushuone / huoneisto tulee varustaa vähintään seuraavilla varusteilla ja laitteilla sekä
rakenteellisilla ratkaisuilla.
Ulko-oven sisäpuolelle huoneiston / mökin osoitetiedot ja WGS 84 karttakoordinaatit,
hätänumero sekä alla voi olla vaihtuvana tekstinä huolitsijan tiedot. Karttakoordinaatit
ja sijaintitietolomakkeet löytyvät sivulta www.112.fi
Numerokilpi tulee asentaa jokaiselle rakennetulle rakennuspaikalle/ kiinteistölle.
Numerokilvessä tulee olla osoitteenmukainen musta numero heijastavalla valkealla
pohjalla, numerokorkeus 10 cm, kilven korkeus 15 cm. (Tai kunnan
rakennusjärjestyksen mukaan suurempi)
Numerokilpi sijoitetaan kiinteistölle selvästi tielle näkyvään paikkaan, ensi sijassa
rakennuksen seinään. Kilpi voidaan sijoittaa myös porttiin, pylvääseen,
postilaatikkoon, aitaan tai vastaavaan rakenteeseen, jos rakennus on yli 40 m:n
päässä tiestä. Käytettäessä erillistä pylvästä suositellaan numerokilpi sijoitettavaksi n.
150 - 200 cm korkeuteen. Erillinen pylvääseen kiinnitettynumerokilpi tulee olla
kaksipuolinen. Yksittäiset numerot voidaan kiinnittää myös kuution muotoiseen
ovilamppuun.
Majoitushuone / huoneisto on varustettava sähköverkkoon liitetyillä palovaroittimilla,
vähintään 1 kpl alkavaa 60 m² kohden / taso sekä kaikkiin tiloihin joissa majoitutaan.
Jauhesammutin, vähintään 6 kg, huoneisto / mökkikohtainen, sijoituskorkeus 140–
180 cm lattiasta pääsisäänkäynnin läheisyyteen huoneiston / mökin sisäpuolelle. Sovi
paikasta pelastusviranomaisen kanssa. Sammutuspeite keittiöön.
Tarkista että saunan kiukaan, takkojen sekä hormien suojaetäisyydet ovat kunnossa.
Puurakenteisten lattioiden päälle asennettujen tulisijojen suojaetäisyydet on aina
tarkistettava erikseen.
Palamaton kannellinen tuhka-astia, ohjeella sen tyhjennyksestä ja sijoituksesta.
Savuhormien ja tulisijojen nuohous; omassa käytössä oleva kolmen vuoden välein,
muussa kuin omassa käytössä vuoden välein.
Tulisijojen käyttöohje majoituskäytössä oleviin huoneistoihin / mökkeihin
Parvelta ja kerroksista tulee olla varatie (ikkuna), jos varsinaista poistumistietä ei ole.
Varatien koko tulee olla vähintään korkeus 600 mm ja leveys 500 mm siten, että
korkeuden ja leveyden summa on vähintään 1500 mm. Varatien järjestämisestä
keskustellaan pelastusviranomaisen kanssa. Jos varatien pudotuskorkeus on yli 3500
mm, tulee asentaa poistumista helpottava kiinteä tikas. Varatie tulee varustaa
korkeintaan kahdella (2) helposti käytettävällä kiinteällä kahvalla/painikkeella.
Tarkista myös huoneiston muiden poistumisteiden ovien toiminta, tulee olla avattavia
sisältäpäin ilman avainta, vain yksityisasunnon ovi voi olla takalukittu.
Toimintaohje onnettomuuden sattuessa huoneistoon / mökkiin vähintään suomen- ja
englanninkielisinä. Vuokrattaviin mökkeihin kuvalliset toimintaohjeet ovat
suositeltavia.
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Majoitushuoneen / huoneiston parven vaatimuksia
Parvelta on järjestettävä varatie, joten parvitila tulee varustaa helposti avattavalla
(kiinteä avain) ikkunalla (ei kattoikkuna) tai vastaavalla ovella. Parvi on varustettava
portaan molempiin päihin kiinnitetyillä lapsiporteilla
Parvelle tulee järjestää ilmanvaihto

Lapin pelastuslaitos
Rakennuspaikkakuntasi palotarkastajan yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.lapinpelastuslaitos.fi

Kuntien rakennusvalvonta
Kuntien rakennusvalvonnan yhteystiedot löytyvät kuntien kotisivuilta.

On hyvä muistaa että omistaja tai haltija on vastuussa myymästään tuotteesta.
Tämä kirje on suunnattu omatoimiseen majoitushuoneen / huoneiston turvallisuustason
kohottamiseen.
Ota aina yhteyttä alueen pelastusviranomaiseen tai kuntasi rakennustarkastajaan
epäselvässä tapauksessa.
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