
MAJOITUS TURVALLISUUS OPAS 
 
-Saapuessasi majoituskohteeseesi, hotelliin tms selvitä hätäuloskäytävät, poistumisreitit 
sekä kokoontumispaikat. Usein saapuessa vieraaseen maahan ja majoituspaikkaan voivat 
rakennukset olla hyvin suuria, on hyvä tutustua rakennukseen sekä sen ympäristöön. 
Sähkökatkon sattuessa pimeästä rakennuksesta tai tulipalon sattuessa savuisesta 
rakennuksesta voi olla hyvin hankalaa löytää ulos. Tutustu hotellin turvallisuusohjeisiin ja 
noudata niitä. Esimerkiksi savuiseen käytävään ei saa mennä, vaan tulee käyttää 
vaihtoehtoista poistumisreittiä. 
Tutustu ennalta myös sammutusvälineiden sijainteihin hotellissa, laivassa tms 
majoituskohteessa. 
 
-Jo ennen matkalle lähtöä tai jo ennen majoituksen varaamista voi olla yhteydessä 
majoituskohteeseen ja pyytää heidän turvallisuusohjeensa. On olemassa esim hotelleja 
joissa ei vieläkään ole ajanmukaista, automaattista palonsammutusjärjestelmää, 
sprinklerijärjestelmää. Käytä matkapalovaroitinta matkalla. (https://www.triptek.eu/matka-
palovaroitin-murtohalytin-monitoimi-suojakotelo.html) 
 
-Selvitä majoituspaikkasi osoite tarkkaan varsinkin, jos yövyt muualla kuin keskeisessä, 
suuressa hotellissa. Täsmällisen osoitteen kertominen saattaa nopeuttaa avun saamista 
ratkaisevasti. Tutustu majoituskohteesi ympäristöön, nopeuttaaksesi avun saantia hädän 
hetkellä. 
 

-Hätätilan sattuessa poistuminen huoneesta, hytistä ulos tapahtuu käyttämällä 
poistumisreittejä. Poistumisreitit on useimmiten varustettu vihreillä valaistuilla tai 
jälkiheijastavilla merkeillä, jotka ovat valaistuja tai muuten hohtavat pimeässä. Värit 
saatavat vaihdella maiden ja maanosien mukaan. Hotellien ja laivojen käytävillä 
reittimerkinnät saattavat olla myös lattian rajassa, koska savuisista tiloista poistutaan 
mahdollisimman matalana kontaten. Lattian rajassa ilma on tulipalossa puhtaampaa ja 
viileämpää. 
 
-Hätätilan sattuessa etsi lähimmät sammutusvälineet. Hotelleissa, sekä laivojen käytävillä 
on esimerkiksi käsisammuttimia ja paloposteja. Niiden käytön osaaminen on 
paloturvallisuuden perustaitoja niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. 
 
-Hanki turvaksesi matkapalovaroitin, varashälytin tai esim vesitunnistin tulvien varalta 
riippuen matkakohteestasi ja maanosasta. Aseta palovaroitin korkealla hotellihuoneessasi, 
vähintään puolen metrin päähän seinästä. (https://www.triptek.eu/konig-ovihalytin-
varashalytin-vesitunnistin-suojapussi.html tai https://www.triptek.eu/matka-palovaroitin-
murtohalytin-monitoimi-suojakotelo.html) 
Joihinkin matkapalovaroittimiin tai varashälyttimiin on yhdistetty varashälytin sekä 
vesitunnistin tulvien varalta. Varashälytintoimintoa voi käyttää vain silloin, kun on itse 
huoneessa sisällä. Varoittimen kova, kimeä ääni on omiaan pelottamaan sisään 
tunkeutumista yrittävän tiehensä. 
 
-Tallenna kännykkääsi läheisen ihmisen numero ICE-merkinnällä varustettuna, esimerkiksi 



ICE-home tai ICE-wife. Näin viranomainen tavoittaa läheisesi helposti, jos sairastut tai 
joudut onnettomuuteen. 
 
 
Saavuttaessa hotellin tai muuhun majoituskohteeseen. 
 
1. Pysy matkatavaroiden lähellä - jos kävelet aulaan ennen matkatavaroitasi, on ne 
mahdollisuus varastaa. Pidä matkatavarat lähelläsi ja mielellään katse etäisyydellä, koska 
jos aula on ruuhkainen, yritteliäät varkaat voivat hyödyntää häiriötekijöitä kuten ruuhkia. 
 
2. Pyydä huone, joka ei ole pohjakerroksessa (se on liian helppo murtautua). Monet 
turvallisuuden asiantuntijat suosittelevat oleskelemaan kolmannen ja kuudennen 
kerroksen välillä, - jolloin huoneet ovat riittävän korkealla, jolla ehkäistään helposti 
murtautumista, mutta riittävän alhaalla tavoittaaksesi paloauton tikkaat, palotikkaat. 
 
Sisäänkirjautuminen 
 
3. Useimmat hyvämaineisissa hotelleissa ovat rehellistä henkilökuntaa, eivätkä luovuta 
ulkopuolisille huonenumeroita tai asiakkaiden nimiä, mutta on joskus tapahtunut myös 
toisinpäin ja varkauksia sattunut henkilökunnan huolimattomuudesta johtuen. Jos huoneen 
numero on vaarantunut (ts ilmoitettu sinulle esim isoon ääneen), pyydä, että sinulle 
annetaan toinen hotellihuone. Et koskaan tiedä kuka kuuntelee ja huoneen numero on 
tärkeää henkilökohtaiseen turvallisuuteen liittyvä seikka. 
 
4. Älä aseta luottokorttiasi näkyville vastaanoton tiskille - se on liian helppoa varkaalle 
kaapata numerot hyvällä kameralla. Ja kun se on luovutetaan takaisin sinulle, tarkista että 
luottokortti on juuri sinun korttisi. 
 
5. Pyydä kaksi majoituskohteesi/hotellisi käyntikortteja, jossa nimi- ja osoite sekä 
puhelinnumero. Laita yksi huoneesi puhelimen viereen pöydälle. Jos on hätä, ja soitat 
hätäpalveluun, sinulla on valmiina kätesiuloittuvilla majoituskohteesi nimi ja osoite, 
sijaintitiedot. Aseta toinen hotellin käyntikortti taskuusi, laukkuusi tai lompakkoosi. Jos 
sinun täytyy ottaa taksi tai olet eksynyt, voit näyttää kuljettajalle sijaintisi ja välttää turhan 
matkan väärään hotelliin. 
 
Huoneessa 
 
6. Jos hotellipalvelija ohjaa sinut huoneeseen, tarkista huoneesi ennen huonepalvelijan 
pääsyä hotellihuoneesi. Katso ja tarkista kaapit, suihku- ja wc tilat sekä verhojen taakse, 
ennen kuin päästät huonepalvelun sisään. 
 
7. Tarkista, että huoneen lukko, lukot toimivat moitteettomasti. Varmista, että ovi on 
mahdollista turvalukita ketjulla, joka pitää sen lukittuna, kun olet huoneessa. 



 
8. Käytä mahdollisesti varashälytin kiilaa ollessasi huoneessa, etenkin kun olet suihkussa 
tai nukkumassa. Varkaat voivat kuulla käytävään, kun olet esim olet suihkussa, jolloin on 
varkailla helposti aikaa tyhjentää hotellihuoneesi sillä välin. (https://www.triptek.eu/konig-
ovihalytin-varashalytin-vesitunnistin-suojapussi.html) 
 
9. Ota mukaasi pieni led taskulamppu matkallesi, josta on apua myös 
majoituskohteessasi. Aseta taskulamppu yöpöydälle, sähkökatkon tai palon satttuessa voit 
sillä löytää tiesi ulos rakennuksesta tai osoittaa ikkunasta sillä tarvitsevasi apua. 
(https://www.triptek.eu/nanolite-mini-taskulamppu-vesitiivis-suojakotelo-paristot.html) 
 
 
Poistuminen 
 
10. Lukitse ja sammuta kaikki elektroniikka laitteesi, tietokoneesi mahdollisille salasanoilla 
sekä vaijerilukoilla kiinni jos mahdollista, ollessa poissa hotellihuoneestasi. Varkaiden on 
vaikeampi anastaa kun elektroniikka laittaa ovat asianmukaisesti suljettu ja salasanojen 
takana, sekä kiinni esim vaijerilukoilla. Käytä hotellihuoneesi turvakaappeja, moderneissa 
hotelleissa sinun annetaan valita oma salasana turvakaappiin, kassakaappin, jossa voi 
säilyttää passit, rahat tms arvotavarat. (https://www.triptek.eu/kannettavan-lukko-
tietokoneen-lukko.html) 
 
11. Jos huoneessa ei näy turvakaappeja, pyydä saada lukita arvoesineesi hotellin 
kassakaappiin, turvakaappiin, mutta varmista, että saat kirjallisen kuitin säilytyksestä ja 
kysyä korvaako hotelli mahdollisen menetyksen ja kuinka suuren osan. Useimmat hotellit 
eivät ole vastuussa hotellihuoneen turvakaapissa säilytyksestä, mutta ovat jos ovat 
säilytyksessä hotellin omassa turvakaapissa, kassakaapissa. 
 
12. Jos kadotat huoneesi avaimen, koodiavaimen tai hotellihuoneesi merkintä kortin, 
ilmoita siitä hotelliin välittömästi ja pyydä siirtää toiseen huoneeseen. Et voi olettaa 
olet ”vain hukannut” sen, on aina olemassa mahdollisuus, että se on varastettu 
tarkoituksella. 
 
Niin, ja yksi asia: varo kaukosäädintä - se on todennäköisesti likaisin asia huoneesssasi, 
jos matkassasi on puhdistuspyyhkeitä (esim silmälasien), pyyhi se huolella tai aseta se 
puhtaaseen pieneen roskapussiin, ja sitten käytät sitä, näin ehkäiset sairastumista 
matkalla. 
 
TURVALLISTA MATKUSTAMISTA -TRIPTEK:EU 


