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RÄDDNINGSPLANENS INNEHÅLL
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Egentliga Finlands räddningsverk förutsätter att minst följande faktorer framgår av säkerhets- och räddningsplanen 
för ett storevenemang:

1.  Beskrivning av verksamheten

2. Säkerhetsorganisation

Säkerhetsorganisationen omfattar ledningen, de personer som ansvarar för säkerheten vid ifrågavarande tid-
punkt samt övrig personal och dessa personers utbildning för sina uppgifter, information som de fått om planen 
samt kommunikationer:

 – verksamhetsutövare NN:s ansvariga person med kontaktinformation
 – säkerhetsansvarig person med kontaktinformation
 – personer som ansvarar för säkerheten vid ifrågavarande tidpunkt med kontaktinformation   

(t.ex. tabell över arbetspass)
 – personal som deltar i tillsynen över ordningen och dessa personers utbildning för sina uppgifter samt 

information som de fått om planen och om sina uppgifter på evenemangsområdet
 – personal som deltar i räddningsverksamheten och dessa personers utbildning, information som de fått 

om planen och om sina uppgifter på evenemangsområdet
 – antalet säkerhetspersonal och ordningsvakter vid olika tidpunkter
 – kontakt med och larmande av personalen i olika störnings- och olyckssituationer
 – schema över organisationen och larmförbindelserna

3. Riskbedömning:

Vilka är riskerna kring evenemanget och vad är sannolikheten att de realiseras. Risker för personsäkerhet, egen-
dom och omgivning. I bedömningen beaktas bland annat hur nedan nämnda faktorer påverkar säkerheten:

 – antal personer
 – typ av publik; åldersfördelning, särskilda grupper
 – evenemangsområde
 – riskfaktorer i omgivningen kring evenemangsområdet
 – utskänkning
 – gaser, bränslen, öppen eld, pyroteknik, fyrverkerier
 – byggnader, tillfälliga konstruktioner
 – el, eldistribution
 – väderleksförhållanden
 – trafik

4. Beredskap för risksituationer:

Förebyggande åtgärder som kan avlägsna eller minska de risker som observeras i riskbedömningen, åtgärder 
för att minska följderna av en realiserad risk. Till exempel:

 – åtgärder för att förebygga olyckor
 – utrymningsvägar (tillgänglighet, tillräcklighet, synlighet)
 – primärsläckningsutrustning (lämplighet, antal, placering, synlighet)
 – räddningsverkets verksamhetsförutsättningar (räddningsvägar, skyltning)
 – konstruktioner, inredning och dekorationer (placering, icke brännbart eller brandskyddsbehandlat material)
 – första hjälpen-plan; vid stora evenemang sjukvårdsplan

5. Förhållningsregler i olycks- och risksituationer:

Vad gör man när en risk som observerats i riskbedömningen realiseras. Till exempel:

 – brand
 – sjukdomsfall, olyckshändelse
 – avbrott i eldistributionen
 – larm, kommunikation inom säkerhetsorganisationen
 – evakuering
 – avbrott i evenemanget
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6. Karta över evenemangsområdet med följande märkningar:

 – räddningsvägar (11 § i räddningslagen, körväg avsedd för utryckningsfordon ska vara märkt), vars bredd 
är minst fyra meter

 – utrymningsvägar för publiken i nöd- och risksituationer
 – primärsläcknings- och räddningsutrustning som omfattar bland annat släckare, livbojar, livbåt
 – ledningscentral för säkerhetsorganisationen på evenemangsområdet
 – första hjälpen-stationer
 – eventuell placering av ordningsvakter på evenemangsområdet
 – placering av försäljningstält, stånd, scener och andra konstruktioner.

7. Trafikplan som beaktar bland annat följande faktorer:

 – trafikarrangemang, nödvändiga tillstånd
 – trafikledning samt trafikledarna och deras uppgifter
 – trafiken på evenemangsområdet, kollektivtrafiken

8. Bilagor, till exempel:

 – operativ rapportering, händelsejournal
 – information
 – kriskommunikation
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