
Koulumajoituksen järjestyssäännöt   päivitetty 03.09.2018 
Turun kaupungin järjestämässä koulumajoituksessa noudatetaan tämän järjestyssäännön määräyksiä. 
1 § YLEISTÄ 

Koulumajoituksissa voidaan käyttää tarkoitukseen soveltuvia Turun kaupungin sivistys-
toimialan perus- ja ammattiopetuksen kouluja. Majoitus voidaan järjestää vain niissä 
kohteissa, joissa pelastusviranomainen on sen hyväksynyt. 
Ensisijaisina majoitustiloina ovat koulujen liikunta- ja juhlasalit. Muita tiloja pyritään 
tarvittaessa varaamaan ensimmäisestä kerroksesta alkaen. Majoitukseen saa käyttää ai-
noastaan normaaleja huone-, luokka- ja liikuntatiloja. Fysiikan-, kemian-, puu-, metalli- 
ja tekstiililuokkia tai laboratorioita ei saa käyttää.  
Majoitukseen ei saa käyttää rakennuksen osia, joissa palo-osasto muodostuu useammasta 
avoyhteydessä toisiinsa olevasta kerroksesta. Majoittuvien henkilöiden pääsy kiinteistön 
muihin tiloihin tulee estää, lukituksella tai muulla riittävällä keinolla.  
Rakennusta, jossa suoritetaan rakennustöitä, ei saa käyttää tilapäiseen majoittumiseen.  
Kaikissa majoituskouluissa on majoittujien käytössä suihku- ja wc-tilat (wc-paperit ja 
käsipyyhkeet sisältyvät majoitushintaan.). / koulumajoitusyhteyshenkilö nimeää jokaista 
majoitusta varten kiinteistöpäivystäjän. 

2 § VARAUSEHDOT 
Koulumajoitusvaraukset hoitaa / koulumajoitusyhteyshenkilö. Majoitusvarauksia ei voi 
tehdä suoraan majoituskouluihin. Varauksesta toimitetaan tilaajalle varausvahvistus, 
koulumajoituksen järjestyssäännöt, tarkastuspöytäkirjaote sekä ohje pelastussuunnitel-
man tekoon. Tilaajan on nimettävä täysi-ikäinen majoitusvastaava, joka edustaa tilaajaa 
ja vastaa järjestyksenpidosta koulussa majoituksen aikana yhdessä majoitusvalvojien 
kanssa.  
Mikäli on aihetta epäillä tilaajan kykyä huolehtia järjestyksenpidosta, on varauksen edel-
lytyksenä ulkopuolisten, hyväksymien majoitusvalvojien palkkaaminen tilaajan kustan-
nuksella. 

3 § MAJOITTUMINEN 
Kouluun voi majoittua klo 18.00 alkaen. Saapumisaika sovitaan majoitusvarausta tehtä-
essä. Saapumisajankohdan muutoksesta on aina ilmoitettava kiinteistöpäivystäjälle. 
Majoittujien on poistuttava tavaroineen majoitustiloista klo 9.00 mennessä. Mahdollisis-
ta poikkeuksista on sovittava etukäteen varauksen yhteydessä. Jos kyseessä on useam-
man vuorokauden kestävä majoitus, voidaan muulloin kuin kouluaikana käyttää majoi-
tustiloja myös päiväsaikaan. Koulun ulko-ovet tulee pitää kiinni. Mikäli majoittujat käyt-
tävät yöllä ulko-ovea, on aina varmistettava, että ovi lukitaan huolellisesti ja ettei kou-
luun pääse majoituksen ulkopuolisia henkilöitä. 
Majoitustilat on tarkoitettu ainoastaan majoittumista varten. Majoitustiloissa 
ei saa tupakoida, polttaa kynttilöitä, valmistaa ruokaa tai keittää mitään (vettä, kahvia). 

4§ TARKASTUSMENETTELY 
Majoituksen tilaajan majoitusvastaavan on tarkastettava majoitustilat kiinteistöpäivys-
täjän kanssa ennen majoituksen alkua ja allekirjoitettava pöytäkirja alkutarkastuksesta.  
Ennen majoituksen alkua tilaajan majoitusvalvojat siirtävät pois majoitusluokista kiin-
teistöpäivystäjän ohjaamina koulun osoittamaan turvalliseen paikkaan kaikki mahdolli-
sesti vahingoitettavat laitteet, jotka eivät ole pultattu kiinni seinään/kattoon. Majoituksen 
jälkeen majoitusvalvojat siirtävät ne kiinteistöpäivystäjän ohjaamina takaisin luok-
kiin.  
Mahdolliset huomautukset majoitustilojen kunnosta on tehtävä alkutarkastuksen yhtey-
dessä. Majoituksen päättyessä tilaajan majoitusvastaava ja kiinteistöpäivystäjä tarkas-
tavat majoitustilat uudestaan ja allekirjoittavat pöytäkirjan lopputarkastuksesta. Mikäli 
lopputarkastuksessa havaitaan majoittumisesta aiheutuneita vahinkoja, sovelletaan § 7. 

5§ JÄRJESTYKSENPITO 
Majoituskoulussa on oltava yöaikaan riittävä henkilövalvonta, vähintään kaksi valvojaa. 
Mikäli varauksen ehtona ei ole ollut ulkopuolisten majoitusvalvojien palkkaaminen, on 



tilaajalla oltava tarvittava määrä omia, täysi-ikäisiä majoitusvalvojia. Majoitusvalvo-
jien on ilmoittauduttava yhdessä majoitusvastaavansa kanssa kiinteistöpäivystäjälle, 
jonka ohjeita ja määräyksiä on noudatettava. Majoitusvalvojien tehtäviin kuuluu yleisen 
järjestyksen ylläpitäminen majoitustiloissa, mm. valojen sammuttamisesta ja vesipistei-
den sulkemisesta huolehtiminen, ovien avaamisesta ja lukitsemisesta huolehtiminen ja 
lisäksi varmistaa, ettei majoituksen ulkopuolisia henkilöitä pääse koulun tiloihin. 
Päihteiden tuominen koulun alueelle on ehdottomasti kielletty. 
Kiinteistöpäivystäjällä ja majoitusvalvojilla on velvollisuus evätä majoittumaan pyr-
kivältä pääsy kouluun, milloin se muiden majoittujien turvallisuuden ja yleisen järjes-
tyksenpidon vuoksi on perusteltua. 

6§ HENKILÖ- JA PALOTURVALLISUUS 
 Palo- ja henkilöturvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.  

Tilaajan majoitusvastaavan ja kiinteistöpäivystäjän on alkutarkastuksen aikana tar-
kastettava, että poistumisteiden sijainti ja kunto sekä alkusammutuskaluston sijainti vas-
taavat majoitusta varten suoritetussa ylimääräisessä palotarkastuksessa annettuja mää-
räyksiä.  
Majoitusvalvojien päivystyspiste on sisääntuloaulassa. Päivystyspisteessä on sammutin 
ja ensiapuvälineet. Majoitusvalvojat pitävät päiväkirjaa tapahtumista.   
Päivystyspisteessä, sekä majoitushuoneiden ovissa on oltava toimintaohjeet palo- ja on-
nettomuustilanteita varten. Jokaiseen tilapäismajoituskäytössä olevan huoneen oven si-
säpuolelle on kiinnitettävä poistumisopastetaulu kaikilla tarvittavilla majoittujien käyt-
tämillä kielillä, josta selviää kunkin huoneen sijainti ja turvallinen poistumisreitti.  
Ohjeesta tulee ilmetä: 
• hätänumero 
• rakennuksen nimi, osoite ja kaupunki/kunta 
• tilan/kerroksen kartta josta selviää kaksi lähintä uloskäytävää 
• paikka, jossa ohjeen lukija on 
• alkusammuttimien sijainti 
• kokoontumispaikka 
Majoitusvalvojilla on oltava käytössään luettelot majoittuvista henkilöistä huonetilojen 
tarkkuudella.  
Majoituksen aikana on varmistettava: 
• että majoitusvalvojilla on käytössään puhelin ja majoitukseen laadittu pelastussuun-

nitelma, jossa on hälytysohjeet ja hälytysnumerot 
• että viranomaisten lisäksi kiinteistöpäivystäjä hälytetään kaikissa onnettomuustilan-

teissa 
• että majoittujat sijoitetaan koulurakennukseen viranomaistarkastuksessa annettujen 

henkilömäärien mukaisesti 
• että koulun sisä- ja ulkotilojen tupakointikieltoa noudatetaan 
• että koulun ympäristö sekä ajotiet koululle pidetään vapaina hälytysajoneuvoja var-

ten 
7§ VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS 

Koulumajoituksen tilaaja on velvollinen korvaamaan majoituskoulun kiinteistölle tai ir-
taimistolle majoittumisesta aiheutuneet tahalliset ja/tai tuottamukselliset vahingot. Va-
hinkona on korvattava korjauskustannukset, arvonvähennys tai arvo, milloin esine on tu-
houtunut tai kadonnut. 
 

Liitteet: Varausvahvistus, Pöytäkirja majoituskoulun tarkastuksesta 
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