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RÄDDNINGSPLAN

OBS! 

Vid en eldsvåda måste man snabbt och tryggt kunna 

utrymma byggnaden. Den egna kunskapen och 

förhandsplanering är avgörande för att tryggt kunna 

utrymma byggnaden.

Gör en egen räddningsplan med din familj.

• stäng dörrar och fönster, så att eldsvådan inte får syre och så att 
   den giftiga röken inte kan sprida sig i byggnaden

• hämta inte saker från andra rum när du utrymmer en brinnande byggnad

• bestäm på förhand en plats där ni samlas ute och gå till den

• gör en nödanmälan till nödnumret 112 från en trygg plats

Utrymning från olika rum.

• planera på förhand hur ni kommer ut från olika rum i bostaden vid 
   en eldsvåda

• prova olika utrymningsvägar och hur det går att ta sig ut längs dem

• vid fönster som är nödutgångar ska det finnas fasta fönsterhandtag 
   så att fönstren går att öppna

ALLMÄNT 
NÖDNUMMER

ATT RINGA NÖDNUMRET 112
1. Ring nödsamtalen själv om du kan
2. Berätta vad som har hänt
3. Berätta exakt adress och kommun
4. Svara på de frågor du får
5. Agera enligt de anvisningar du får
6. Avsluta samtalet först efter att du 
    har fått lov att göra det

Om situationen på platsen där det brinner avsevärt förändras 
efter att du gjort nödanmälan ska du meddela nödcentralen. 
Förklara hur räddningsarbetarna hittar fram.

Avsluta inte samtalet om nödnumret tillfälligt är upptaget! Du hör 

ett inspelat band som säger att du ska vänta en stund på linjen.

Nödsamtalen besvaras så fort som möjligt och alltid i den ordning 

samtalen kommer in. Du behöver aldrig riktnummer. Nödsamtalet 

är kostnadsfritt. Du kan ringa nödnumret även om ditt saldo har 

blivit fullt. Mer information om att ringa nödsamtal www.112.fi

BRANDVARNAREN ÄR EN BILLIG LIVVAKT

- håll den i funktionsdugligt skick!

Enligt lagen ska det finnas en brandvarnare i varje hem.

Den som bor i bostaden ansvarar för att skaffa och underhålla 

brandvarnaren. I nya byggnader där det finns brandvarnare 

som enligt byggnadslovet är anslutna till elnätverket är det 

ägaren, eller enligt avtal bostadens innehavare, som ansvarar 

för brandvarnaren. Ägaren och innehavaren ska sinsemellan 

komma överens om hur brandvarnarna testas.

Hur många brandvarnare behövs?

Varje våning i en bostad och källar- och vindsvåningar som är 

anslutna till bostaden ska utrustas med minst en brandvarnare. 

Det ska finnas minst en brandvarnare i varje våning eller på varje 
2plan för varje begynnande yta på 60 m . En bra princip är att montera 

en brandvarnare i varje sovrum och längs med rutten som leder ut.

Var placeras brandvarnaren?

Brandvarnaren ska placeras i mittersta delen av taket, minst 50 cm från 

väggar, takbalkar eller andra föremål så att röken utan några hinder 

kommer fram till brandvarnaren, eftersom rök och värme stiger uppåt. 

Placera inte brandvarnaren i närheten av luftventiler. För att undvika 

onödiga larm ska brandvarnaren inte placeras i närheten av en spis, 

ugn, kokplatta, brödrost, bastu, badrum, en eldstad 

eller en öppen spis. Damm som samlas i brandvarnaren 

kan också förorsaka onödiga larm. Brandvarnaren 

rengörs med dammsugare eller genom att torka av den 

lätt, till exempel i samband med byte av batteri. 

Följ monteringsanvisningarna!

Brandvarnare är obligatoriska också i fritidsbostäder 

och i kalla rum som till exempel i bodar, då de 

används för boende. En kolmonoxidvarnare är bra att 

ha som tillägg, men den ersätter inte en brandvarnare.

under 112-dagenden 11 februari

Med hjälp av ett batterifodral kan batteriet

placeras på en sådan höjd att det är lättare att byta ut.

Räddningsverket rekommenderar att man skriver anskaffningsåret på 

brandvarnaren och den livslängd som tillverkaren anger för brandvarnaren. 

En brandvarnare som är i slutet av sin livslängd ska förnyas, även om 

brandvarnaren fungerar enligt testknappen. Brandvarnarna fungerar i 

medeltal i 7–10 år (TUKES). Följ tillverkarens anvisningar.
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- men säkert

Skaffa åtmintone 
en brandfilt!

UTRUSTNING FÖR 
PRIMÄRSLÄCKNING
Skaffa lämplig primärsläckningsutrustning 

och lär dig använda den.

Primärsläckningsutrustning är redskap som kan användas 

av en person och som lämpar sig för brandsläckning. 

Den lämpar sig särskilt bra för att släcka brandtillbud 

och mindre bränder. Sådan utrustning är till exempel 

brandfiltar och handbrandsläckare.

En fettbrand i en kastrull kvävs till exempel med kastrullens 

lock. Stäng av spisfläkten. Använd inte vatten för att 

släcka en brinnande fett eller olja.

En elapparat ska först stängas av genom att dra ut 

stickkontakten eller genom att stänga av bostadens 

huvudströmavbrytare om det är möjligt.

I EN NÖDSITUATION SKA DU UT SNABBT

Om fallhöjden från balkongen eller fönstret som används som nödutgång är 

mer än 3,5 meter till marken eller en annan säker plats ska vägen till säkerhet 

säkras med en fast monterad stege. Stegen ska vara en räddningsstege som är 

fast monterad i väggen. Avståndet mellan trappstegen på räddningsstegen ska 

vara enligt måtten på sidan 6.

Ett fönster som används som nödutgång ska förses med fasta fönsterhandtag.

Fönsteröppningens fria bredd ska vara (A) minst 50 cm 

och höjden (B) minst 60 cm, så att höjden och 

bredden tillsammans (A+B) är minst 150 cm.

I ett bostadshus måste det finnas minst en nödutgång utöver utgången. 

En nödutgång kan vara en balkong eller en fönsteröppning som är placerad 

på ett ändamålsenligt ställe.

Ett handtag som är placerat intill fönstret, 

extra trappsteg eller en förlängning av stegens 

sidostänger underlättar säker utrymning genom 

ett nödutgångsfönster.

Nödutgångsfönster
fönsteröppningens mått minst

nödutgångsfönster ska alltid

ha fasta fönsterhandtag!

Fasta räddningsstegar 

Måttbilder på sidan 6
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Brandfilt

En brandfilt används för att kväva branden. 

Brandfiltens storlek ska vara minst 120x180 cm. 

En brandfilt är behändig för att släcka små bränder, 

som till exempel olja eller fett som börjat brinna i 

en kastrull, eller en hushållsapparat som fattat eld.

Placera brandfilten på väggen, där är den 

alltid klar för att användas. En bra plats att 

förvara brandfilten är bredvid köksspisen.

Med en handbrandsläckare släcker du effektivt alla 

brandtillbud i ditt hem. En 6 kilos handbrandsläckare 

räcker för hemmabruk (innehåller 6 kilo släckmedel). 

Den bästa platsen för en handbrandsläckare är vid 

utrymningsvägen, den ska vara fäst i väggen.

Se till att alla familjemedlemmar känner till hur man 

använder brandsläckaren. Läs den tydliga bruksanvisningen 

på handbrandsläckaren. Låt granska din brandsläckare 

med jämna mellanrum. Brandsläckare som skaffats till 

hemmet ska granskas med två års mellanrum

Handbrandsläckare
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min. 
35 cm

max. 30 cm (av metall)

min.
100 cm

110 cm

>120 cm

20 cm

suositus
120 cm

max.
30 cm

min. 60 cm

max. 40 cm

min. 40 cm

min.
40 cm

min. 35 cm

max. 40 cm (av trä)

15

15

ATT RÖRA SIG SÄKERT PÅ TAKET
Föremål som behöver underhåll på taket måste alltid vara 
tillgängliga på ett säkert sätt.

Vid behov måste det finnas en stadigt monterad takstege av metall eller 
tryckimpregnerat trä, samt takbryggor i riktning med takåsen. Takstegen 
förankras i övre ändan i åsen och i nedre ändan i väggstegen.

Takstegar och takbryggor

Väggstege

Skorstensstege
Om skorstenens höjd är 
över 120 cm från takets yta 
behövs en skorstensstege
och ett skyddsräcke.

Stegen ska tåla belastning och övre ändan av 
stegen förankras tillräckligt stadigt i yttertaket.
Trästegen tillverkas avtryckimpregnerat trä. 
Trappstegen fälls in i de lodräta stängerna.

Adressangivelse
Den som äger byggnaden svarar för 
att husets adressnummer syns ända 
till gatan eller annan trafikled.

Numret ska också synas i mörker. Adressangivelsen 
visar vägen bland annat för larmutryckningar och 
servicekörningar till fastigheten.

BILGARAGE/TÄCKT BILPARKERING
Bilgaraget eller bilparkeringen är avsedda enbart för 

förvaring av motorfordon.

I bilgaraget får man förvara fordon såsom bil, motorcykel, moped, skoter och 
terränghjuling, däck till fordonen, utombordsmotor, gräsklippare, reservdelar 
och verktyg som behövs för underhåll samt redskap för friluftsliv och motion.

Bränsle i garaget

Man kan förvara sammanlagt högst 60 liter antändliga och 
lättantändliga brännbara vätskor (t.ex. bensin) och brännbara 
vätskor och aerosoler som innehåller brännbara gaser i garaget. 
Man får förvara högst 200 liter brännbara vätskor med en 

oflampunkt på över 60 C (t.ex. diesel).

Maximimängderna för gemensamma garage och täckta 
bilparkeringar gäller för hela garaget/den täckta 
bilparkeringen, inte per bilplats.

Högst 25 kg flytgas får förvaras i en separat behållare i bilgaraget. 
Om golvnivån ligger under markytan är det förbjudet att förvara flytgas.

Andra brännbara gaser än de ovan nämnda får inte förvaras i de här rummen.

Man får inte handskas med brännbara vätskor och gaser i bilgaraget eller 

i den täckta bilparkeringen.

PANNRUM OCH BRÄNSLEFÖRRÅD
Pannrummet och bränsleförrådet utgör ett eget brandområde.

De sektionerande dörrarna till pannrummet ska vara sådana som stängs och reglas 

av sig själv, och intagen till pannrummet ska isoleras med obrännbart material. 

Dörren i yttre väggen behöver inte vara en sektionerande dörr, en värmeisolerad 

ytterdörr kan anses vara tillräckligt säker.

Oljeeldningsaggregatet måste ha en märkning med ett besiktningsintyg/

besiktningsprotokoll utfärdat av räddningsmyndigheten. 

Oljeeldningsaggregatet ska granskas av räddningsmyndigheten inom 

tre månader efter att det har tagits i bruk.

Bränsle i pannrummet 

I pannrummet får man förvara högst:

eller

eller

3  brännolja i stål- eller plastcistern 
   som har en skyddsbassäng av stål.

3• m

3• m ett begränsat område0,5  ved i 

3• m övrigt fast bränsle i ett separat 

   silomagasin av stål

0,5  
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Rökkanaler

min.
40 cm min.10 cm

Egentliga Finlands räddningsverks 
område är indelat i sotningsdistrikt
och distrikten har en tjänsteproducent 
som är utvald genom avtal.
 
Kontaktuppgifter för distriktssotarna 
hittar du på 
www.vspelastus.fi/sv/sotning

VIKTIGT ATT OBSERVERA FÖLJANDE
Brännbara vätskor, flytgas och övriga farliga ämnen ska förvaras enligt 

bestämmelserna.

FLYTGAS
GASFLASKOR

eller på v
inden!

(också granntomtens) 
minst 4 m

enskilda sopkärl 
på 240 och 600 
liters 
avstånd till 
byggnader 

• Högst 25 liter brännbara vätskor eller aerosoler som innehåller brännbara vätskor eller 
   brännbara gaser, och högst 25 kg flytgas får förvaras i ett bostadshus. Andra brännbara 
   gaser än de ovan nämnda får inte förvaras i ett bostadshus.

�

• Luftcirkulationen i rummet där den brännbara vätskan 
   förvaras måste vara tillräcklig, det ska finnas ventilationshål 
   uppe och nere i rummet.

• Lösningsmedel, målarfärger, tvätt- och desinfektionsmedel, 
   insektgifter m.m. är utom räckhåll för barn.

• Gasflaskor ska placeras så nära ytterdörren som möjligt 
   och det rekommenderas att på ytterdörren märka ut var 
   flaskornaär placerade. Räddningsverket rekommenderar 
   att så många saker som möjligt som underlättar 
   räddningsarbetet utmärks med klistermärken och skyltar.

• Det är förbjudet att förvara flytgas och andra brännbara gaser som är 
   tyngre än luft i källaren och på vinden, eller i andra motsvarande rum.

• Det kärl där den brännbara vätskan förvaras måste ha ett tätt slutande lock.

• Förvaringskärlen ska placeras så att de inte värms upp 
   till exempel på grund av värmeaggregat eller solljus.

• Underjordiska oljecisterner som finns på ett grundvattenområde ska granskas regelbundet. 
   Det är rekommendabelt att också andra oljecisterner granskas. Cisternen ska granskas 
   första gången inom 10 år efter att den har tagits i bruk. Följande tider för granskning 
   bestäms enligt cisternens skick. En förteckning över godkända granskningsföretag 
   www.tukes.fi   Observera kommunens 
   egna miljöskyddsbestämmelser.

• Tryckregulatorn och gasslangen ska granskas varje år.

Sopkärl

Under eller i omedelbar närhet av 
byggnaderna får man inte förvara något
lättantändligt material såsom sopkärl, 
papphögar, lastpallar eller ved.

Sopkärl och sopstationer ska placeras så 
att faran för att en eldsvåda ska uppstå 
och sprida sig är minimal. Säkerhets-
avstånden för sopkärl från byggnadens 
takkant utan brandisolering är:

4 meter enskilda 240 och 600 liters sopkärl 
6 meter rader av flera sopkärl och rullpallar för kartong 

8 meter sopstationer och containrar som innehåller brännbart material 

ELDSTÄDER OCH RÖKKANALER

Trygghet höjer stämningen.

Det krävs höga temperaturer för att bränna ved. Det 
krävs tillräckligt med förbränningsluft i rummet och 
i eldstaden för att nå en hög förbränningstemperatur. 
En stor del av skadorna i eldstäder och rökkanaler, 
och eldsvådor som får sin början från eldstäderna, 
beror på att eldstäderna används fel.

Det som främst krävs för att underhålla eldstaden är att 
man tar bort askan. För mycket aska kan till exempel 
hindra förbränningsluften från att kyla ner gallret som 
därför lätt vrids och förstörs. Askan ska tas bort och 
förvaras så att den inte orsakar risk för eldsvåda. 
Det rekommenderas att man skaffar ett askkärl av 
metall och med lock för det här ändamålet.

En eldstad och rökkanal som varit
oanvänd i tre år måste sotas innan 
den tas i bruk!

Golvskydd framför eldstaden

Golvskydd framför eldstad med luckor: 

minst 40 cm framför och 10 cm åt 

sidorna mätt från luckans kant.

Golvskydd för öppen eldstad:

•minst 60 cm framför och 15 cm åt sidan 

 mätt från kanten av eldstadens öppning, 

 då den öppna eldstaden är mer än 75 djup

 eller då det finns ett 5 cm högt hinder framför

•minst 75 cm framför ja 15 cm åt sidan 

 mätt från kanten i eldstadens öppning, 

 då den öppna eldstaden är mindre än 75 cm 

 djup och det inte finns ett hinder i kanten.

Regelbunden sotning håller rökkanalerna

i skick och förhindrar att sotbränder uppstår. 

Sotaren kontrollerar också eldstadens, 

rökkanalens och skorstenens skick, och det 

gör det lättare att undvika bränder som 

orsakas av sprickor i rökkanalen eller 

eldstaden. En skorstenshuv reducerar 

skador som orsakas av vädret.

Ägaren/innehavaren ansvarar för att

sotningen blir gjord. Eldstäder rökkanaler 

i egnahemshus ska sotas en gång om året.
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Hemmets medicinskåp

Bastuu ng Glöm inte
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MINIMERA RISKERNA OCH BO TRYGGT
Största delen av elbränderna orsakas av mänskliga fel.

Till exempel orsakas risksituationer av elapparater som är i dåligt skick, 
av att apparaterna inte har blivit underhållna, av att de används på 
annat sätt än enligt instruktionerna och på grund av glömska. Det finns 
olika typer av säkerhetsutrusning för elapparater och till exempel 
kan man minska risken för elbrand som orsakas av att man glömmer 
något med hjälp av en timer, som ser till att strömmen bryts om 
apparaten är påslagen för länge.
Följ bruksanvisningen och förvara den för framtida behov. Placera 
apparaterna rätt. Se till att det finns tillräckligt med plats runt apparaten 
så att luften kan cirkulera och täpp inte till ventilationsöppningarna.
Ta reda på var huvudströmbrytaren och vattenavstängningsventilerna 
i din bostad finns. Läs apparaternas bruksanvisningar innan du tar 
dem i bruk och installerar dem.

Spisar och ugnar
• Lämna inte ugnen eller plattan på om 
   du inte övervakar dem hela tiden.
• Stäng alltid av strömmen efter användningen.
• Förvara inga saker ovanpå spisen.
• Se till att det inte finns något antändbart 
   material ens i närheten av plattan.
• Du kan också skaffa en timer eller ett 
   överhettningsskydd till spisen.
• Rengör spisfläkten regelbundet.

• Lämna inte tvättmaskinen att tvätta 
   för sig själv. Så minimerar du brand- 
   och vattenskador.
• Rengör luddfiltret regelbundet.
• Skydda apparaten från vattenstänk.
• Stäng kranen efter användningen.

Tvätt- och diskmaskiner

Kylapparater

• Försäkra dig om att luftcirkulationen 
   kring kylskåpet och frysen är tillräcklig.
• Placera inte apparaten bredvid spisen eller 
   någon annan värmekälla, eller i rakt solljus.
• Dammsug regelbundet också bakom 
   apparaten. Dra ur stickkontakten medan 
   du dammsuger.

• Placera apparaten på en plats som är 
   brandsäker och där det är lätt att 
   underhålla apparaten.
• Töm dammsugaren tillräckligt ofta.
• Rengör och underhåll apparaten enligt  
   bruksanvisningen.

Centraldammsugare

• Följ belysningsarmaturens monterings- och 
   bruksanvisningar. Observera avstånden till 
   antändbart material, som t.ex. gardiner.
• Byt omedelbart ut brända eller blinkande 
   lysrör.
• Använd inte en lampa med större effekt än 
   den som rekommenderas för belysnings-
   armaturen.
• Rengör belysningsarmaturerna från damm.
• Montera belysningsarmaturer som ska fästas 
   på väggen stadigt, så att de inte faller ner, 
   t.ex. på sängen eller soffan.
• Energisparlampor rekommenderas inte 
   i bastun.

Belysningsarmaturer

• Försäkra dig om att luften cirkulerar 
   tillräckligt bra omkring tv:n. Täck inte 
   över tv:ns ventilationsöppningar.
• Dammsug regelbundet ovanpå tv:n och 
   runt ventilationsöppningarna.
• Stäng av strömmen till natten och då du 
   inte är hemma.
• För en trasig tv till reparation.

• Placera elementet så att det inte kan falla 
   omkull.
• Placera inte elementet för nära gardiner, 
   möbler eller något annat som kan antändas.
• Torka inte tvätt på elementet och täck inte 
   över det med något.
• Se till att ingenting kan falla på eller stjälpa 
   över elementet.
• För ett trasigt element till reparation.

Elelement

i gång
kaffekokaren!

• Att torka kläder eller annat brännbart material
   ovanför bastuugnen eller i omedelbar närhet 
   av bastuugnen är förbjudet.
• Kontrollera att inget antändbart blir nära 
   bastuugnen när du börjar värma den.
• Kontrollera att bastuugnen sitter stadigt fast 
   och att avstånden till brännbart material uppfylls. 
   Skyddsavstånden framgår av typskylten på 
   bastuugnen.
• Fyll bastuugnen med stenar enligt bruksanvisningen.
• Låt reparera motstånd och reglage om de har 
   gått sönder eller fungerar dåligt.

Använd inte elapparater eller 

skarvsladdar utomhus, om de är

avsedda för           inomhusbruk!

• Att reparera eller byta ut trasiga
   elektronikapparater och elsladdar
• Kontrollera i nedkylningsöppningarna 
   att luften cirkule
• Se till att ha ett tillräckligt 
   försäkringsskydd

Varje år sker ungefär en miljon olycksfall som leder till 

kroppsskador, två av tre av de här olyckorna sker i hemmet 

eller på fritiden. Ungefär 2700 finländare dör i de här olyckorna varje år. 

De flesta olycksfallen som sker i hemmet och på fritiden går enkelt att 

förebygga med små försiktighetsåtgärder, genom att avlägsna riskfaktorer 

och genom att ändra vardagliga rutiner. Tänk på att göra hemmet säkert 

för människor i alla åldrar. Att falla, halka, skada sig på ett vasst föremål 

och brännskador är de vanligaste olyckorna i hemmet.

Små åtgärder förebygger olyckor

Medicinskåpet i hemmet ska alltid gå att låsa och medicinerna 
ska förvaras utom räckhåll för barn. Medicinskåpet ska inte 
placeras på en fuktig plats, som till exempel i badrummet.
Kontrollera förvaringsanmärkningarna på medicinförpackningen. 
Försäkra dig om att det på receptbelagda mediciner står för 
vem medicinen är och vad medicinen ska användas till. 
Återlämna föråldrade mediciner till apoteket.

Märk medicinskåpet också tydligt med Det allmänna nödnumret 112 
och Giftinformationscentralen (09) 471 977 eller växeln (09) 4711
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FÖR TRYGGT BOENDE

Bränna ris och kvistar

I allmänhet är det förbjudet att bränna avfall. I de kommunala miljöskydds-
föreskrifterna beskrivs det mer noggrant om tillåten användning av eld i tätort 
och glesbygd. Risbränningen får inte orsaka rök-, sot- eller luktolägenheter i 
grannskapet eller någon annan risk för att naturen förstörs. Man ska alltid 
använda sunt förnuft i samband med eld, och till exempel notera att hård vind 
eventuellt kan medföra att elden sprids. Man får inte tända en öppen eld om 
omständigheterna på grund av torka, vind eller andra orsaker är sådana att 
risken för skogsbrand, gräsbrand eller annan brand är uppenbar.

Räddningsmyndigheten i området kan med motiverade skäl förbjuda öppen 
eld i räddningsväsendets område eller en del av området för en bestämd tid. 
Att göra upp öppen eld kräver alltid markägarens tillstånd. När man gör upp 
en öppen eld ska man alltid vara beredd på att släcka elden genom att ha 
primärsläckningsutrustning på platsen.

Hemförråd

För oväntade situationer borde det finnas ett hemförråd i alla hem. Ett hemförråd 
innebär att man skaffar lite mer mat och andra nödvändiga dagliga varor, det vill 
säga vanliga livsmedel och saker som man fyller på efter hand allteftersom de 
används. Hemförrådet borde räcka för flera dagar, till och med för en vecka.

Vattenavbrott
ha alltid dricksvatten och vattenkärl som går att fylla i reserv. Stäng vattenkranarna 
och ransonera användningen av vatten när det blir avbrott i vattendistributionen.

Elavbrott

ha ficklampor i reserv, en radio med batterier, reservbatterier, ljus och tändstickor. 
Stäng av strömmen i hushållsmaskiner och apparater under elavbrottet. 
Undvik att öppna frysen och kylskåpet.

MER INFORMATION OM FRÅGOR SOM 
GÄLLER SÄKERHET

får du av brandbesiktningsmannen 
och på internet


