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ANVISNING OM TILLFÄLLIG INKVARTERING
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Allmänt

Anvisningen om tillfällig inkvartering är riktad till personer som inte har begränsad funktionsförmåga 
eller hör till någon specialgrupp. Den här anvisningen ska följas när personer inkvarteras tillfälligt i en 
lokal som är godkänd för någon annan användning än permanent inkvartering, såsom skolor eller an-
dra motsvarande byggnader. Syftet med den här anvisningen och tillhörande inspektioner är att höja 
säkerhetsnivån i lokalen som används för tillfällig inkvartering till samma nivå som normala inkvarte-
ringslokaler.

Som tillfällig inkvartering betraktas inkvartering i ett rum som inte är avsett som inkvarteringslokal (till 
exempel klassrummen i skolor) och som används för inkvartering några gånger om året. De byggbe-
stämmelser som har utfärdats för inkvarteringsrum i enlighet med markanvändnings- och bygglagen 
är i regel strängare än bestämmelserna för andra lokaler.

I vissa fall kan räddningsmyndigheten komma med ytterligare bestämmelser och anvisningar om an-
vändningen av olika byggnader för tillfällig inkvartering eller förbjuda att en byggnad används för till-
fällig inkvartering. Bestämmelserna och anvisningarna gäller person- och brandsäkerhet, utrymnings-
säkerhet, utrustning för primärsläckning och byggnadernas räddningsplan.

Räddningslagen ålägger byggnadernas ägare och innehavare skyldighet att i användningen av bygg-
naderna beakta också situationer som utgör en större risk än vanligt för brand- och personsäkerheten 
eller miljön. Av samma anledning ska också situationer som avviker från normal användning beaktas 
i räddningsplanen för en fastighet. Tillfällig inkvartering medför en ändrad situation och därför ska 
ägare och innehavare beakta risken som situationen utgör, så att person- och brandsäkerheten når 
en tillräcklig nivå även i de lokaler som används för tillfällig inkvartering under hela den tid inkvarte-
ringsverksamheten varar.

Vid tillfällig inkvartering ska man också alltid följa kraven från andra myndigheter.

Räddningsmyndigheten förutsätter att följande faktorer beaktas i samband med tillfällig inkvartering:

Allmänna säkerhetskrav

Räddningsverket ska alltid informeras två veckor i förväg om objekt som ska användas till inkvartering 
pelastuslaitos.tapahtumat@turku.fi, tfn 02 2633 111. Kontaktinformation till kontaktpersonerna ska 
bifogas anmälan.

Inkvartering kan ordnas endast i objekt där räddningsmyndigheten har godkänt inkvarteringen.

Den som ordnar inkvartering ska göra upp en räddningsplan för den tillfälliga inkvarteringen, om fler 
än tjugo personer ska inkvarteras.

Inkvarteringsrum reserveras med början från första våningen.

Endast normala rum, klassrum och gymnastiksalar får användas för tillfällig inkvartering. Fysik-, kemi-, 
träslöjd-, metallslöjd- och textilslöjdsalar eller laboratorier får inte användas.

Delar av en byggnad där en brandcell består av flera öppna våningar får inte användas för tillfällig in-
kvartering.

En byggnad där byggarbeten pågår får inte användas för tillfällig inkvartering.
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Tillfällig inkvartering i byggnad med stomme av trä:
•	 Inkvartering får ordnas endast på första våningen. Max. 50 personer får inkvarteras.
•	 I inkvarteringslokalen ska finnas minst ett nödutgångsfönster som är markerat med efterlysande 

skyltar.
•	 Fönstrets fria öppning ska vara minst 600 mm hög och minst 500 mm bred. Summan av bredden 

och höjden ska vara minst 1 500 mm.
•	 Fönstret ska vara försett med fasta handtag och vara lätt att använd.

Rum som är belägna längs återvändskorridorer får inte användas för tillfällig inkvartering.
I klassrum och därmed jämförbara rum ska det finnas 3 m2 utrymmer per person (1 pers/3 m2). I fest- 
och gymnastiksalar ska man reservera minst 6–10 m2 per person som inkvarteras (1 pers/6–10 m2). 
Räddningsmyndigheten kan också fastställa det maximala antalet personer som får inkvarteras från 
fall till fall.

Inkvarteringslokalerna är endast avsedda för inkvartering. I inkvarteringslokalerna får man inte röka, 
tända ljus, laga mat eller koka något (vatten, kaffe).

Brandvarnare/automatisk brandlarmanläggning

Krav på placeringen av brandvarnare i inkvarteringslokaler och lokaler som används av de inkvarterade:
•	 En brandvarnare för varje påbörjad 60 m2 och minst en brandvarnare i varje rum.
•	 Avståndet mellan brandvarnare längs utrymningsvägarna får vara högst 12 meter.
•	 Brandvarnare ska placeras också vid utgångarna.

De personer som ansvarar för inkvarteringen/byggnadens ägare ska se till att brandvarnarna är i funk-
tionsdugligt skick under hela inkvarteringstiden. Reservbatterier för brandvarnarna ska vara tillgängliga.

Om byggnaden är försedd med en automatisk brandlarmanläggning och detektorerna i rummen rea-
gerar endast på värme ska också brandvarnare installeras enligt anvisningarna ovan.

Utrymningssäkerhet

Området som har godkänts för inkvarteringsbruk ska alltid ha minst två av varandra oberoende utgångar 
per brandcell, som är utrustade med skyltar för utrymningsväg och uppfyller kraven i bestämmelserna.

Om färre än tio personer inkvarteras i lokalen (gäller inte specialgrupper) kan man på första våningen 
godkänna exempelvis ett fönster som andra utgång. Även nödutgången markeras.

På insidan av dörren till varje rum som används för tillfällig inkvartering ska fästas en tavla som visar 
utrymningsvägarna på alla språk som talas av de inkvarterade. Av tavlan ska framgå var varje rum är 
beläget och en trygg utrymningsväg.

Utrymningsvägarna ska alltid vara framkomliga och det ska alltid vara möjligt att ta sig ut utan nyckel.

Utrymningsvägarna får aldrig låsas utifrån.

Det är absolut förbjudet att stapla möbler och annat lösöre från de rum som används för inkvartering 
i korridorer, utgångar och utrymningsvägar. Lösöre staplas helst i rummet mot en vägg utan fönster.

Byggnadens branddörrar ska hållas stängda, om de inte är försedda med en automatisk stängnings-
mekanism.

Utrustning för primärsläckning

I inkvarteringslokalerna ska finnas tillräcklig primärsläckningsutrustning på högst 30 meters avstånd. 
I stora salar som används för inkvartering, såsom gymnastik- och festsalar, ska primärsläckningsut-
rustningen placeras i närheten av dörren till utrymningsvägen.

Platserna där utrustningen för primärsläckning förvaras ska vara markerade.
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Byggnadens omgivning

Parkering av fordon är förbjuden vid fastighetens räddningsvägar och under skyddstak runt byggnaden.

Räddningsenheten måste ha möjlighet att komma tillräckligt nära byggnaden. Räddningsvägarna mar-
keras och man övervakar att inga bilar parkeras utanför dem.

Onödig brandbelastning, såsom öppna containrar eller sopcontainrar, får inte förvaras invid byggnader.

Övervakning i samband med tillfällig inkvartering

Övervakarna håller jour vid entrén. Vid jourplatsen finns en brandsläckare och första hjälpen-utrustning.

Vid jourplatsen och vid dörrarna till inkvarteringsrummen ska finnas anvisningar i händelse av brand- 
och olyckssituationer.

Av anvisningarna ska framgå:
•	 nödnumret
•	 byggnadens namn, adress och stad/kommun
•	 en karta över lokalen/våningen, som visar de två närmaste utgångarna
•	 den plats där personen som läser anvisningen befinner sig
•	 primärsläckningsutrustningens placering
•	 rummets samlingsplats

Nattetid ska det finnas minst två övervakare. Om antalet inkvarterade är mindre än 30 personer räcker 
det med en övervakare. Den ena övervakaren ska gå runt i inkvarteringslokalerna. Övervakarna an-
tecknar alla händelser i en journal. En representant för objektet som används för tillfällig inkvartering 
ska hjälpa de personer som ansvarar för gruppen som inkvarteras att sätta sig in i säkerhetsarrang-
emangen i byggnaden.

Personerna som ansvarar för inkvarteringen ska ha tillgång till förteckningar över de inkvarterade som 
visar i vilka rum de inkvarterats.

Man bör hindra de inkvarterade från att använda andra rum i fastigheten genom att hålla dem låsta 
eller på annat sätt förhindra tillträde.

Det är förbjudet att låta utomstående komma in i inkvarteringslokalerna. Övervakarna ska vara vuxna 
personer.
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Alla punkter på listan måste vara i ordning innan inkvarteringen inleds!

Bör korrigerasOK

Namn

En skriftlig anmälan om den planerade inkvarteringen har lämnats till räddningsverket.

Räddningsmyndigheten har konstaterat att lokalen är lämplig för tillfällig inkvartering.

En räddningsplan har gjorts upp.

I rummen finns minst 3 m2/inkvarterad person.

I fest- och gymnastiksalar finns minst 6–10 m2/inkvarterad person.

I inkvarteringslokalerna får man inte röka, tända ljus eller koka något.

En brandvarnare övervakar högst 60 m2.

I korridorerna är avståndet mellan brandvarnarna högst 12 m.

Det finns minst två av varandra oberoende utgångar.

Utgångarna hålls fria från hinder.

Utgångarna har markerats med efterlysande skyltar.

Räddningsvägarna har markerats och man övervakar att ingen parkerar olovligt.

Invid byggnaden finns ingen onödig brandbelastning.

Utgångarna får inte blockeras utifrån.

Övervakarna håller jour vid entrén.

Övervakarnas utrustning inkluderar en brandsläckare och första hjälpen-utrustning.

Övervakarna är insatta i räddningsplanen.

Det exakta antalet inkvarterade utreds, även namn och kontaktinformation.

På dörrarna till rummen finns antecknat det största tillåtna antalet inkvarterade.

Det största tillåtna antalet får inte överskridas.

Den mängd utrustning för primärsläckning som räddningsmyndigheten har fastställt 
finns i byggnaden.

På en synlig plats på inkvarteringsvåningarna finns en karta som visar våningens utgångar 
och ger anvisningar för nödsituationer.

Nattetid finns minst två utnämnda övervakare, eller en övervakare om antalet inkvarterade 
är under 30.

Det är möjligt att ta sig ut genom ett fönster och man har säkerställt att en räddningsenhet 
kan ta sig fram till byggnaden.

I byggnaden finns en brandlarmanläggning och i inkvarteringslokalerna finns rökdetektorer 
eller i inkvarteringslokalerna och vid utgångarna finns brandvarnare.

Adress
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