Lagstadgad räddningsplan
för bostadsbolag

Kivikummuntie 15
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DEN CENTRALA LAGSTIFTNINGEN

GRUNDERNA FÖR RÄDDNINGSPLANEN
Avsikten med räddningsplanen är att den skall fungera som en förhållningsregel
och guide och ett sammanfattande informationspaket för fastighetens invånare
och personal i säkerhetsfrågor.
Räddningsplanen fungerar som ett verktyg vid förebyggandet av olyckor och den
Man bör gå genom räddningsplanen regelbundet och utnyttja den till exempel då
en nyinflyttad person skall informeras om säkerhetsfrågor. Räddningsplanen skall
delges alla dem som använder sig av fastigheten. När räddningsplanen
upprättas lönar det sig att i bred omfattning använda sig av bostadshusets
invånare och deras kunnande.
Det centrala målet för räddningsplanen är att förebygga och förhindra
faro- och olyckssituationer.
I räddningsplanen identifierar man objektets problematiska och farliga punkter
samt ger instruktioner för att vidta sådana åtgärder som kan leda till att farliga
situationer helt kan undvikas. I planen redogör man också för sådana
förstahandsåtgärder som man skall vidta vid en farlig situation eller en olycka.
Man börjar upprätta en räddningsplan genom att kartlägga de farliga punkterna i
de byggnader som hör till objektet samt de faror som kan förorsakas av faktorer i
omgivningen (t.ex. en industrianläggning eller en livlig väg). Sedan utreder man på
vilket sätt farorna kan reduceras och hur man förbereder sig för skador i objektet.
Man upprättar handlingsinstruktioner för nödfall och informerar alla invånare.
Man rekommenderar att man i bostadsbolaget utser ansvariga personer för
I sista hand åligger ansvaret för bostadsbolagets säkerhet alltid styrelsen.
Upprättandet av räddningsplanen bygger på räddningslagen (379/2011) och
statsrådets förordning om räddningstjänsten (407/2011). Man bör upprätta en
räddningsplan för till exempel bostadshus med minst tre lägenheter. (407/2011, 1§)
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RÄDDNINGSPLANENS CENTRALA
LAGSTIFTNING
RÄDDNINGSLAGEN 379/2011
4 § Skyldighet till noggrannhet
Var och en skall vara noggrann för att undvika fara eller skada till följd av
brand eller annan olycka.
Var och en skall i enlighet med sina förutsättningar tillse att man inom
hans/hennes ansvarsområde följer de regler och förordningar som avgetts
för att förhindra brand och annan olycka samt säkra den personliga
tryggheten.
5 § Varsamhet vid hantering av eld
Eld samt lättantändliga, explosiva eller andra farliga ämnen skall hanteras
varsamt och med tillräcklig försiktighet.
När man tar itu med heta arbeten eller ett sådant reparationsarbete eller
annat arbete, som medför att risken för brand eller annan olycka ökar
markant, skall man vidta tillräckliga försiktighetsåtgärder.
12 § Underhåll av utrustning
Följande utrustning och anläggningar som krävs eller föreskrivs i denna lag
eller andra förordningar eller av myndigheterna skall hållas i
funktionsdugligt skick samt underhållas och inspekteras fackmässigt:
1. släcknings-, räddnings- och bekämpningsutrustning;
2. utrustning som underlättar släcknings- och räddningsarbete;
3. branddetektorer, larmutrustning och annan utrustning som markerar fara;
4. skyltar och belysning för nödutgångar;
5. utrustning och anläggningar för skyddsrum.

För de i föregående moment 1 avsedda skyldigheterna ansvarar för de
anordningar som berör byggnadens allmänna utrymmen och hela
byggnaden byggnadens ägare, innehavare och verksamhetsutövare för sin
del samt lägenheternas innehavare för de utrymmen de disponerar.
Genom inrikesministeriets förordning kan man avge mer exakta föreskrifter:

DEN CENTRALA LAGSTIFTNINGEN

1. om tekniska detaljer och procedurer för att hålla
utrustningen funktionsduglig samt underhållsprogram;
2. för utrustning som skall undergå idrifttagnings- eller
återkommande besiktning eller som skall underhållas med
regelbundna intervall;
3. om tidpunkt och intervall för service och inspektion;
4. om dokumentation av åtgärder.

13 § Sotning och underhåll av ventilationsutrustning
Byggnadens ägare, innehavare och verksamhetsutövare skall ha tillsyn för
anordningar som berör de allmänna utrymmena och hela byggnaden samt lägen hetens innehavare för de utrymmen de disponerar tillse att:
1. Eldstäder och rökkanaler har sotats enligt 59 §;
2.Ventilationskanaler och utrustning har underhållits och rengjorts så att de inte förorsakar risk för
brand;
3. Stegar, delar av takpassager och taksäkerhetsutrustning hålls i sådant skick att sotningsarbetet kan
utföras

Genom inrikesministeriets förordning kan man avge närmare föreskrifter:
1. Eldstäder och skorstenar som skall sotas regelbundet, samt tidpunkt och intervall för sotning;
2.Om ventilationskanaler och -anläggningar som av brandsäkerhetsskäl skall rengöras med
regelbundna

14 § Beredskap på eget initiativ
Byggnadens ägare och innehavare samt verksamhetsutövare skall för sin del:
1. Man skall förhindra att eldsvådor och andra farosituationer uppstår;
2.Man skall förbereda sig på att skydda personer, egendom och miljön vid farliga situationer;
3.Man skall förbereda sig på att släcka bränder och på andra sådana räddningsinsatser, som man kan
genomföra på egen hand;
4.Man skall vidta åtgärder för att säkra evakuering vid brand och vid andra farosituationer samt
åtgärder för att underlätta räddningsverksamhet.

Det som föreskrivs i föregående moment 1 gäller också verksamhet som utövas på
annan plats än i byggnaden samt publika tillställningar.

5 / 36

DEN CENTRALA LAGSTIFTNINGEN

6 / 36

15 § Räddningsplan
För en byggnad eller ett annat objekt, som med tanke på evakueringssä kerhet eller räddningsverksamhet är mer krävande än normalt eller där man
kan bedöma att faran för person- eller brandsäkerhet, miljön eller kultur egendom eller skadorna i samband med en olycka kan bedömas vara allvarliga
skall man upprätta en räddningsplan över de åtgärder som avses i 14 §.
Byggnadens eller objek tets innehavare ansvarar för upprättandet av en räddningsplan.
Om det finns flera verksamhetsutövare i byggnaden skall byggnadens innehavare up
prätta en räddningsplan i samarbete med verksamhetutövarna. Byggnadens inneha
vare bör upprätta en räddningsplan för byggnaden, dock alltid i samarbete med
verksamhetsutövare för vårdinrättning och service- respektive stödboende
som avses i 18 §.

I räddningsplanen skall finnas en redogörelse:
1. Om slutsatser vid bedömning av faror och risker;
2. Om säkerhetsarrangemang för byggnaden och utrymmen som
används vid verksamheten:
3. Om instruktioner som skall ges till invånare och andra
personer för att förhindra olyckor samt hur man skall agera vid olyckor och
farosituationer;
4. Om eventuella övriga åtgärder som ansluter sig till den egna beredskapen på
objektet.

I statsrådets förordning ges närmare föreskrifter om objekt, för vilka en
räddningsplan skall upprättas. Om räddningsplanens innehåll kan ges
närmare föreskrifter genom statsrådets förordning.
RÄDDNINGSFÖRORDNINGEN 407/2011
2 § Räddningsplanens innehåll
Utöver det innehållskrav som stadgats i Räddningslagens 15 §, moment 2,
skall dessutom räddningsplanen vid behov även beakta att objektet
används på ett sätt som avviker från det normala samt förändringar i
tillfällig användning. I räddningsplanen skall man också utreda hur
beredskapen i egen regi enligt räddningslagens 14 § genomförs vid
exceptionella förhållanden. Räddningsplanen skall uppdateras och
information skall ges på behövligt sätt till de invånare och arbetstagare
som använder sig av den ifrågavarande byggnaden samt övriga personer
som skall delta i verkställandet av räddningsplanen. Räddningsverket skall
ge råd om upprättandet av räddningsplanen.

RÄDDNINGSPLAN OCH SÄKERHETSÅTGÄRDER

Fastighetens namn
Kivikummuntie 15
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Planen upprättad av
Tuula Kallio

Datum för upprättande
12.11.2020

RÄDDNINGSPLAN OCH
SÄKERHETSÅTGÄRDER
Denna räddningsplan uppfyller kraven i räddningslagen och statsrådets
förordning om räddningsplan för fastigheter.
Denna räddningsplan har upprättats med användning av webbtjänsten
Räddningsrådgivningens Räddningsplansgenerator: www.pelastussuunnitelmakone.fi
Enligt lagen skall räddningsplanen alltid hållas uppdaterad. Ändrade
uppgifter skall alltid införas i räddningsplanen så snart en ändring skett.
Uppdatering av Räddningsrådgivningens räddningsplan görs elektroniskt av den
som ansvarar för underhåll av räddningsplanen.
Den undertecknade papperskopian förvaras hos bostadsbolagets
säkerhetschef eller disponent.
De juridiska grunderna för planeringsskyldigheten:
• Räddningslagen (379/2011/ 14 och 15 §)
• Statsrådets förordning om räddningstjänsten (407/2011/ 2 §)

INFORMATION OM FASTIGHETEN
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1. INFORMATION OM FASTIGHETEN
Fastighetens ägare
Fastighetens adress
Fastighetens typ

Loviisan asunnot Oy
Kivikummuntie 15, 07955 Tesjoki
Asuinkiinteistö

Antal lägenheter i fastigheten

8

Totalt antal byggnader

1

Högsta antal våningsplan
Antal hissar i fastigheten
Namn på hisservicebolaget
Telefon till hisservicebolaget

1

Fastighetens försäkringsbolag

Op vakuutus Oy

Försäkringsbolagets telefonnummer

0303 0303

0
0

Samlingsstation:
Kivikummuntietä 100 m eteenpäin

Reservsamlingsstationer i grannfastigheter och på av myndigheterna anvisad plats.
I fastigheten skall man gemensamt komma överens om en samlingsstation, där alla invånare skall
kunna samlas då fastigheten måste evakueras till exempel på grund av brand. Samlingsstationen är
viktig när man vill försäkra sig om att ingen har blivit kvar inne i byggnaden

Placering av elhuvudcentralen
Placering av huvudvattenventilen
Var stänger man av fastighetens ventilation
Hur många skyddsrum finns i fastigheten

Tekninen tila
Tekninen tila
huoneistokohtainen LTO
0

Snabbrandposter
Handeldsläckare
Släckningsfiltar

0
0
0

I fastigheten finns inget eget skyddsrum.
Man tar i första hand skydd inomhus, i den egna lägenheten eller i ett temporärt skyddsrum.
Vid behov tar man skydd i ett skyddsrum som myndigheterna anvisar.

VIKTIG KONTAKTINFORMATION
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1. VIKTIG KONTAKTINFORMATION
BOLAG
Styrelseordförande

Petri Hyvönen

Adress

Sandbäckinpuisto 1; 07700 Koskenkylän Saha

Telefon

+358400490705

E-postadress

petri.hyvonen@pp.inet.fi

DISPONENT
Disponent

Ville Salmi

Adress

Ramsayntie 3 B

Telefon

+358449822508

E-postadress

ville.salmi@loviisanasunnot.fi

FASTIGHETSSKÖTARE
Disponent

Vevu Oy

Adress

Koivulanmäentie 1; 07970 Ruotsinpyhtää

Telefon

040-7065907/040-5517942

E-postadress

simo.vilamaa@windowslive.com

Giftinformationscentralen

(09) 471 977

( 24h )

Giftinformationscentralen svarar i telefon dygnet runt på frågor kring
förebyggande och vård av akut förgiftning. Centralen betjänar hela landet.

BEDÖMNING OCH SLUTSATSER
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3. BEDÖMNING AV FAROR OCH RISKER OCH
SLUTSATSER
Företagens och fastigheternas verksamhet, människor och miljö är alltid utsatta
för faror och hot, med andra ord risker. Det är enbart möjligt att påverka
identifierade risker. Genom att identifiera risker kan man förebygga
farosituationer, och att farliga situationer uppstår, och hantera risker.
Att identifiera risker är en central del av hela fastighetens räddningsplan och
säkerhetsplanering. Det är bra att utföra arbetet genom att i stor utsträckning
lyssna på invånarna och sådana som verkar i fastigheten.
Det är bra att minnas att det inte är möjligt eller ens ändamålsenligt att upprätta
en heltäckande lista över möjliga olyckor eller faror. Människans egen verksamhet
eller obetänksamhet förorsakar oftast de största riskerna. I all verksamhet skall var
och en använda sitt eget omdöme, samt egen noggrannhet och försiktighet för att
skapa en trygg bomiljö. Detta är ur trygghetssynpunkt den bästa förebyggande
verksamheten.
Även om det inte är möjligt att med boendegemenskapernas krafter förebygga
allvarliga samhällsstörningar (till exempel omfattande strömavbrott eller störning i
vattenförsörjningen) kan man med egen beredskap skapa resurser och medel för
att begränsa skadorna. I det följande räknas kända riskklasser i fastigheter upp.
funderat på åtgärder för att förhindra dem.
En fastighet påverkas av nedanstående riskklasser
• Brand
• Vattenskador
• Olyckor
• Strömavbrott

• Sjukdomsfall
• Exceptionella förhållanden
• Skadegörelse
• Strålnings- eller kemikalieolycka

RISKKLASS: BRAND
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3.1 RISKKLASS: BRAND
Orsaker till att risken besannas
• Öppen eld
• Felaktig elutrustning och -installation
• Rökning
• Mordbrand

• Vårdslös hantering av eld
• Maskiner och anläggningar
• Heta arbeten
• Fel i utrustning

Konsekvenser
• Direkt hot för dem som vistas i lokalerna, indirekt hot för övriga i huset.
• Hälsokonsekvenser för boende, personskador, dödsfall.
• Ekonomiska kostnader.
Åtgärder för att förebygga en farosituation
• Alla boende har fått information om vikten av fungerande brandvarnare och
kravet på att de installeras.
• Alla invånare har fått information om de vanligaste brandorsakerna och
instruktioner har getts för eldsvåda.
• Evakueringsvägarna skall vara utmärkta.
• Evakueringsvägarna hålls fria.
• Man följer bestämmelserna om brännbara vätskor.

Slusatser
Sannolikheten för att risken realiseras är relativt liten, men om detta
skulle ske är konsekvenserna så stora att man har skäl att vara väl
förberedd. I vår fastighet har man förberett sig på riskerna genom de
ovannämnda åtgärderna. Dessutom strävar man i fortsättningen till att
utöka information och utbildning.

RISKKLASS: OLYCKOR
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3.2 RISKKLASS: OLYCKOR
Orsaker till att risken besannas
• Halka inomhus och på uteplatser
• Felaktig elutrustning eller -installation
• Försummat underhåll
• Skadegörelse

• Fallande träd eller brutna kvistar
• Drunkning i vattendrag i närheten av
fastighetens gårdsplan
• Snubblingsrisk i trappor i lägenheten
eller ute på gården

Konsekvenser
• Ekonomiska kostnader
• Hälsokonsekvenser för de boende / personalen, personskador, dödsfall
• Drabbar i huvudsak enskilda personer
Åtgärder för att förebygga farosituationer
• Halkbekämpning
• De boende / personalen har informerats om de vanligaste olycksfallsorsakerna,
har fått instruktioner för förebyggande av olyckor och om åtgärder i en
olyckssituation.
• Varning av de boende och fotgängare med hjälp av skyltar och bommar vid
behov med avseende på snö- och isras.
• Evakueringsvägarna är markerade
• Man granskar trädens kondition på gårdsplanen. Träd som är i dåligt skick och
riskerar att falla kapas så snart som möjligt när man upptäckt dem. Farliga, stora
och torra kvistar gallras bort årligen.

Slusatser
Fastighetsskötaren har en viktig roll vid förebyggandet av olyckor i
fastigheten. Branta ramper och trappor skall hållas välskötta. Alla boende
noterade risker till disponenten, fastighetsskötaren styrelseordföranden
eller till säkerhetschefen i enlighet med situationen. Alla boende skall vid
behov också vidta sådana åtgärder så att man kan undvika direkta
olyckshot.

RISKKLASS: SJUKDOMSFALL

3.3 RISKKLASS: SJUKDOMSFALL
Orsaker till att risken besannas
• Olika hälsorelaterade orsaker
Konsekvenser
• Enskilda invånare
• Hälsokonsekvenser för de boende / personalen
• Personskador, Dödsfall
Åtgärder för förebyggande av farosituation
• De boende / personalen har informerats om instruktioner för åtgärder i samband
med sjukdomsfall
• Evakueringsvägarna är markerade och skall hållas fria för räddningsfordon.

Slusatser
Vi kan inte eliminera risken för sjukdomsfall och därför bör vi fokusera
på att kunna agera korrekt vid behov. Det är viktigt för alla boende att
man vet hur man gör ett nödlarm. De boende bör själva kunna identifiera
egna akuta hälsorisker och sjukdomar, samt ringa till nödnumret 112 i tid.
Förstahjälpskunniga personer i bostadsbolaget ökar också tryggheten
och ger tilläggstid innan professionell hjälp anländer.
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3.4 SKADEGÖRELSE OCH INBROTT
Orsaker till att risken besannas
• Dålig belysning
• Fastighetens döda vinklar
• Obehöriga personer på fastighetens område
• Bristfälliga lås eller passageövervakning i fastigheten
Konsekvenser
• Ekonomiska kostnader
Åtgärder för att förebygga farosituationer
• Kontroll av dörr- och fönsterlås
• Tillträde för obehöriga skall vara hindrat till fastighetens tekniska utrymmen
och lagerlokaler
• Fastighetens gårdsplaner skall vara väl upplysta
• Kontroll av dörr- och fönsterlås
• Tillträde för obehöriga skall vara hindrat till fastighetens tekniska utrymmen
och lagerlokaler
• Fastighetens gårdsplaner skall vara väl upplysta

Slusatser
En god belysning och bra insyn över fastighetens område samt
fungerande system för lås- och passageövervakning minskar
sannolikheten för att råka ut för skadegörelse eller inbrott.

RISKKLASS: VATTENSKADA
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3. 5 RISKKLASS: VATTENSKADA
Orsaker till att risken realiseras
• Försummelse av underhåll / inspektion
• Skyfall
• Stopp i rörsystemet
• Översvämning
Konsekvenser

• Tilltäppt brunn
• Renovering
• Rörbrott
• Inträngning av regnvatten i fastigheten
genom läckage i tak eller annan
konstruktion

• Ekonomiska kostnader
• Hälsokonsekvenser för de boende / personalen
• Personskador
• Försvårar invånarnas liv
Åtgärder för att förebygga farosituationer
• Man har informerat de boende/personalen om instruktioner för åtgärder i
samband med en vattenskada
• Regelbundet underhåll av regnvattensystem
• Kontroll av fastighetens rörsystem och anläggningar med 10 års intervall

Slusatser
Med riktiga förstahandsinsatser minskar man skadornas omfattning ifall
risken realiseras. Det är viktigt att invånarnas egna iakttagelser om felaktig
utrustning eller läckor i fastigheten genast vidarebefordras till
disponenten/fastighetsskötaren. Betydelsen av regelbunden service på
fastighetens rörsystem och anläggningar skall beaktas.

RISKKLASS: STRÖMAVBROTT
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3.6 RISKKLASS: STRÖMAVBROTT
Orsaker till att risken besannas
• Stormar
• Apparatfel, kortslutning
• Nätfel

• Renovering
• Försummelser av underhåll / inspektion
• Felaktig elutrustning och –installation

Konsekvenser
• Försvårar de boendes liv
• Hälsokonsekvenser för de boende / personalen, personskador
• Ekonomiska kostnader

Åtgärder för att förebygga farosituationer
• Handlingsinstruktioner för de boende med tanke på strömavbrott

Slusatser
Elektriska arbeten skall alltid hanteras av utbildade professionella
elektriker. Man måste alltid omedelbart informera disponenten, fas tighetsskötaren, styrelseordföranden eller säkerhetschefen om trasig
utrustning eller trasiga elledningar beroende på situationen.

RISKKLASS: EXCEPTIONELLA FÖRHÅLLANDEN OCH STÖRNINGAR

3. 7 RISKKLASS: EXCEPTIONELLA FÖRHÅLLANDEN
OCH STÖRNINGAR
Orsaker till att risken besannas
• Stormskador
• Skyfall, naturkatastrofer
• Vapenhot
• Störningar i vatten-, värme- och eldistribution
Konsekvenser
• Ekonomiska kostnader
• Hälsokonsekvenser för alla invånare, dödsfall
Åtgärder för förebyggande av farosituation
• Man följer myndigheternas instruktioner
• De boende informeras om korrekt förhållningssätt vid exceptionella förhållanden
och störningar

Slusatser
Det är nödvändigt att kartlägga de personer som är förstahjälpskunniga,
räddningskunniga eller har släckningskunskap.
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RISKKLASS: STRÅLNINGS- ELLER KEMIKALIEOLYCKA
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3.8 RISKKLASS: STRÅLNINGS
- ELLER KEMIKALIEOLYCKA
Orsaker till att risken besannas
• Hantering av farliga kemikalier och gaser i närheten av fastigheten
• Transportolyckor med kemikalier och gaser
• Kärnkraftsolycka
• Transportolycka med kärnavfall
• Olycka med atomdrivet fartyg
• Kärnvapen
Konsekvenser
• Hälsokonsekvenser för de boende / personalen
• Dödsfall
Åtgärder för förebyggande av farosituation
• Man följer myndigheternas instruktioner
• De boende / personalen informeras om korrekt förhållningssätt vid
strålnings- eller kemikaliehot

Slusatser
Strömbrytaren till fastighetens ventilationsanläggning skall vara tydligt
markerad och känd av alla. Det är bra att utse och utbilda
Jodtabletter skall finnas tillhanda. (2 st./person)

INFORMATION OM RÄDDNINGSPLANEN

4. INFORMATION OM RÄDDNINGSPLANEN
Man bör informera om räddningsplanen, handlingsinstruktionerna och andra
säkerhetsarrangemang så att alla de som använder sig av fastigheten har
möjlighet att ta del av dem. Det är viktigt att de som använder fastigheten känner
till säkerhetsarrangemangen och kan agera korrekt vid olika hot-, faro-,
skade- och olyckssituationer.
I praktiken innebär detta att man åtminstone sätter upp planen och
handlingsinstruktionerna till påseende på synlig plats i fastigheten. Förutom att
de finns att tillgå på internet är det bra om de finns till exempel på fastighetens
anslagstavlor. Till användare kan man även dela ut en utskrift av denna
räddningsplan eller av handlingsinstruktionerna.
Det lönar sig att utveckla säkerhetskulturen också på andra sätt.
I säkerhetsärenden är det viktigt att alltid beakta speciella faktorer i den egna
fastigheten eller hos användarna. Med hjälp av utbildningen får man viktig
information, beredskapen ökar och tröskeln att agera sjunker då det finns eget
kunnande om säkerhetsfrågor i fastigheten.
Nedan anges några olika modeller för att utveckla säkerheten
• Gemensam säkerhetsutbildning för användarna av fastigheten
• Utbildning i primär brandsläckning
• Förstahjälpsutbildning
• Information om säkerhetsfrågor i samband med gemensamma talkoinsatser
• Bildande av säkerhetsteam i fastigheten
• Säkerhetskurser i regi av SPEK (Räddningsbranschens Centralorganisation
i Finland)

5. HANDLINGSINSTRUKTIONER
På de följande sidorna finner du information för olika hot-, faro-, skade-,
olycks- och störningssituationer. Ta noggrant del av instruktionerna minst en
gång per år. Korrekta förstahandsinsatser spelar en viktig roll vid förebyggandet
av olyckor samt för att minimera omfattningen av skador och konsekvenser av
olyckor.

19 / 36

HANDLINGSINSTRUKTIONER: NÖDLARM
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NÖDLARM

112

RING NUMRET

BERÄTTA VEM DU ÄR OCH VARIFRÅN DU RINGER?

VAD HAR HÄNT?

ELDSVÅDA

SJUKDOMSFALL

OLYCKA

ANNAT, VAD?

VAR HAR DET INTRÄFFAT?

Kivikummuntie 15, 07955 Tesjoki

Svara på de preciserande frågor. som larmcentralen ställer. Larmcentralen kallar
på hjälp till platsen redan under nödsamtalets gång. Tilläggsinformationen
försenar inte hjälpens ankomst. Stäng inte av telefonen innan du får lov till detta.

HANDLA ENLIGT DE INSTRUKTIONER DU FÅR

VISA HJÄLPEN TILL OBJEKTET RING
Försök att ordna så att någon visar vägen till objektet för myndigheterna i
korsningen till fastigheten. Vägvisningen gör att hjälpen kommer snabbare fram.
Man kan ringa larmnumret också utan SIM-kort eller med knapplås på.

RING NUMRET I

112

AKUTA SITUATIONER
FASTIGHETENS ADRESS ÄR

Kivikummuntie 15, 07955 Tesjoki

HANDLINGSINSTRUKTIONER: VID INBROTTS- OCH RÅNSITUATIONER
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INBROTT ELLER RÅN
Agera alltid lugnt och försök att lugna ner angriparen med ditt beteende och dina
handlingar.
Det är alltid i första hand polisens uppgift att ta fast brottslingar.
MEDDELA GENAST POLISEN OM SITUATIONEN STÄDA INTE
UNDAN SPÅREN EFTER HÄNDELSEN
Spåren efter händelsen får inte städas undan innan
brottsplatsen är grundligt undersökt.
EFTER HÄNDELSEN SKALL BEVISEN REGISTRERAS OCH
FOTOGRAFERAS
FÖRHINDRA ATT FÖLJDSKADOR UPPSTÅR
Vid bråk skall man handla lugnt och sansat. Det lönar sig inte att spela hjälte,
eftersom bråkstaken i allmänhet är bättre förberedd på situationen än vad du är.
underlättar man en senare identifiering av personen.
VID EN HOTFULL OBEVÄPNAD SITUATION

- Undvik att bli inträngd i ett hörn. Se ut en färdig flyktväg.
- Försök att varna andra och begär hjälp.
- Fly och hjälp andra att fly undan angriparen.
- Slå larm direkt då det är möjligt.

VID EN HOTFULL BEVÄPNAD SITUATION
- Lyd den som hotar, gör allt som han begär.
- Varna andra om det är möjligt.
- Slå larm direkt då det är möjligt.

VIKTIG INFORMATION FÖR POLISEN

- en beskrivning av vad som hänt och hur
- en exakt tidpunkt och plats för händelsen
- är gärningsmannen på platsen eller har han avlägsnat sig
- gärningsmannens namn om det är känt
- gärningsmannens signalement (ålder, längd, kroppsbyggnad,
ansiktsdrag, ögonfärg, tänder, röst, händer, rörelser, klädsel)
- åt vilket håll och hur gärningsmannen flydde
- om gärningsmannen rörde sig med ett fordon, fordonets
registreringsnummer och andra kännetecken (märke, färg,
modell)
- gärningsmannens farlighet (beväpning, sinnestillstånd, an
vändning av rusmedel eller droger, etc.)

Det lönar sig att akta sig för användare
av tunga droger eftersom deras beteende
kan vara fullständigt oförutsägbart. De kan ilskna till utan synbar orsak och de kan
vara mycket våldsamma.

RING NUMRET I

112

AKUTA SITUATIONER
FASTIGHETENS ADRESS ÄR

Kivikummuntie 15, 07955 Tesjoki

HANDLINGSINSTRUKTIONER: BRAND
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BRAND
OM DU SER VAD SOM BRINNER OCH KAN SLÄCKA, SLÄCK
RÄDDA PERSONER I DIREKT FARA
BEGRÄNSA GENOM ATT STÄNGA DÖRRAR
OCH FÖNSTER
SLÅ LARM PÅ EN SÄKER PLATS
VÄGLED BRANDKÅREN TILL OBJEKTET
ATT RÖRA SIG I BRANDZONEN

HANDELDSLÄCKARE

BRANDPOST

SLÄCKNINGSFILT

- Rökgasen är ytterst giftig så rör dig lågt.
- Känn på dörrarna om de är heta innan du öppnar dem.
- Stäng dörrarna när du passerat genom dem.
- Gå inte ut i ett rökfyllt trapphus.
- Gör dig själv synlig, om du måste stanna kvar i något utrymme.
- Fördela uppgifterna, agera inte ensam (om det inte är nödvändigt)!

1. Öppna skåpet med snabbrandposten. Krossa vid behov låsskyddet
av plast.
2. Trycksätt slangrullen genom att öppna ventilen i skåpet.
3. Dra fram slangen mot objektet. Öppna ventilen i slangens ända.
4. Påbörja släckningen på ett tryggt avstånd från brandhärden.
5. Rikta vattenstrålen mot brandens bas.

1. Ta i förhand reda på var närmaste brandsläckare finns och hur den
används.
2. Läs bruksanvisningen (etiketten) på förhand och bekanta dig med
själva apparaten.
3. Vid blåst, släck på vindsidan.
4. Börja framtill, fortsätt bakåt.
5. Sprid ut medlet mot lågornas bas med en återgående, svepande
rörelse.
6. Fortsätt att släcka tills lågorna försvunnit.
7. Var beredd på att elden flammar upp på nytt.

1. Skydda dig själv med släckningsfilten medan du släcker elden.
2. Täck det brinnande objektet tätt med filten och vänta tills branden
har kvävts.
3. Var beredd på att elden flammar upp på nytt.

SAMLINGSSTATION VID EVAKUERINGEN AV BYGGNADEN ÄR:

Kivikummuntietä 100 m eteenpäin

RING NUMRET I

112

AKUTA SITUATIONER
FASTIGHETENS ADRESS ÄR

Kivikummuntie 15, 07955 Tesjoki

HANDLINGSINSTRUKTIONER: BRAND
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ÅTGÄRDER VID BRAND,
DÅ EN TRYGG EVAKUERING INTE ÄR MÖJLIG
Vid sådana bränder då den egna lägenheten inte brinner, utan branden
finns i något annat utrymme, är en trygg evakuering ut ur fastigheten
inte alltid möjlig.
MAN FÅR INTE TA SIG UT VIA ETT RÖKFYLLT UTRYMME ELLER
TRAPPHUS.
Vid en sådan situation är det tryggast att stanna kvar i ett rökfritt
utrymme, stänga dörrar och fönster, så att röken inte kan tränga in.
I flervåningshus finns en sektionering mellan lägenheterna
Varje lägenhet i ett våningshus bildar en egen brandcell. Det här in nebär att brandens framskridande från en sektion till en annan, d v s
från en lägenhet till en annan, har avvärjts genom strukturella åtgärder.
OM DU TVINGAS STANNA KVAR INNE I UTRYMMET
- Agera lugnt.
- Slå larm per telefon eller på annat sätt.
- Gå ut på balkongen eller nära fönstret och påkalla uppmärksamhet
genom att ropa, vinka med något synligt föremål eller blinka med ett
ljus. Gör dig själv synlig.
- Hoppa inte. Att hoppa från hög höjd är livsfarligt. Invänta hjälp.
- Om det börjar tränga in rök genom någon springa, täta öppningen
med våta trasor.
- Samla för säkerhets skull vatten i kärl.
- Om lägenhetsdörren börjar bli het, kyl av den med vatten.
- Om lågorna slår mot fönstret, flytta allt brännbart material längre bort
från fönstret.

RING NUMRET I
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AKUTA SITUATIONER
FASTIGHETENS ADRESS ÄR

Kivikummuntie 15, 07955 Tesjoki

HANDLINGSINSTRUKTIONER: SJUKDOMSFALL ELLER OLYCKA
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SJUKDOMSFALL ELLER OLYCKA
GÖR EN BEDÖMNING AV SITUATIONEN,
TA REDA PÅ VAD SOM HÄNT
FÖRHINDRA FÖLJDOLYCKOR
RÄDDA DEM SOM ÄR I FARA
KALLA PÅ YTTERLIGARE HJÄLP I OMGIVNINGEN SAMT VIA LARM
NUMRET 112
BÖRJA MED FÖRSTA HJÄLP ENLIGT DIN EGEN
FÖRMÅGA
Om patientens tillstånd förändras märkbart, meddela
larmcentralen på 112. De meddelar ambulanstransporten.
UNDERSÖK PATIENTEN:

- Fråga hur patienten mår. Väck patienten vid behov genom tilltal eller genom att skaka om personen.
- Om patienten inte är vid medvetande:
- Kontrollera andningen framför munnen; känner du en luftström? Rör sig bröstkorgen?
- Kontrollera pulsen på halsen. Om puls och andning känns, lägg patienten i framstupa sidoläge
- Om ingen puls känns, inled återupplivning.

ÅTERUPPLIVNING AV PATIENTEN, 30 TRYCKNINGAR OCH 2 BLÅSNINGAR:
- Placera patienten på rygg med fötterna lätt uppåt, i ett rymligt utrymme.
- Inled upplivningen med tryckningar
- Sök tryckpunkten (två fingerbredder upp från bröstbenets underkant).
- Placera händerna över varandra på bröstet och tryck ner bröstkorgen jämnt trettio (30) gånger.
- Du kan fortsätta med enbart tryckningar ca 100 ggr/min tills dess att du får lov att sluta med upplivningen av
vårdpersonalen eller tills dina krafter tar slut. Tryckningen är det viktigaste! eller så kan du alternera med konstgjord
andning enligt vad som beskrivs nedan.
- Om du fortsätter med konstgjord andning:
- Vänd huvudet något bakåt och håll för näsan. Tryck läpparna tätt mot patientens läppar.
- Blås så mycket som dina lungor förmår för en vuxen patient (betydligt mindre för ett barn), och gör detta två gånger.

FÖRSTA HJÄLPEN FÖR EN PATIENT I CHOCK

- Stilla blodflödet
- Placera patienten raklång med fötterna något upphöjda
- Skydda patienten mot nedkylning
- Se till att andningsvägarna hålls öppna
- Vänd en medvetslös person i framstupa sidoläge
- Lugna patienten
- Ge inte dryck eftersom det kan leda till kräkning

RING NUMRET I

112

AKUTA SITUATIONER
FASTIGHETENS ADRESS ÄR

Kivikummuntie 15, 07955 Tesjoki

STILLA BLODFLÖDET

- Placera patienten i liggande ställning
- Om blödningen är i en av extremiteterna, höj upp denna
- Stäm blodflödet genom att trycka med fingret eller
knytnäven direkt mot såret
- Lägg ett tryckförband

HANDLINGSINSTRUKTIONER: ALLMÄN LARMSIGNAL
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ALLMÄN LARMSIGNAL
VARNA ANDRA SOM BEFINNER SIG I FARA
GÅ IN OCH UPPMANA ANDRA INVÅNARE ATT GÖRA LIKADANT
STÄNG AV FASTIGHETENS VENTILATIONSANLÄGGNING, STÄNG OCH TÄTA DÖRRAR,
FÖNSTER OCH VENTILATIONSÖPPNINGAR
SLÅ PÅ RADION OCH AGERA ENLIGT DE INSTRUKTIONER SOM
MYNDIGHETERNA GER
UNDVIK ATT ANVÄNDA
TELEFONEN
GÅ INTE UT UTAN TILLSTÅND FRÅN MYNDIGHETERNA
VÄGLED VID BEHOV BRANDKÅREN TILL OBJEKTET
Allmänheten varnas för en hotande fara genom en allmän larmsignal, som
består av en stigande och fallande eller intermittent ton under en minut.
Längden på den stigande fasen eller piptonen för ljudsignalen är 7 sekunder och
den fallande fasen är likaså 7 sekunder lång. Den allmänna larmsignalen är alltid
kopplad till ett nödmeddelande från räddningstjänsten i radio, där man redogör för
orsaken till att larmsignal avgetts och ger nödvändiga instruktioner. Man anger att
faran upphört med en ihållande signal under en minut.
Man skall informera alla som befinner sig i fastigheten om allmänt larm för att
de skall kunna söka skydd. Informera alla som finns i din egen trappuppgång om
du hör en allmän larmsignal. Alltid då man hör den allmänna larmsignalen skall
man i första hand söka skydd inomhus, i den egna bostaden. Lyssna på ytterligare
instruktioner från myndigheterna och agera enligt dessa. Man bör på förhand ta
reda på var strömbrytaren till fastighetens ventilation är belägen.

RING NUMRET I
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HANDLINGSINSTRUKTIONER: FARA FÖR GASLÄCKA
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FARA FÖR GASLÄCKA
VARNA ANDRA SOM BEFINNER SIG I FARA
GÅ IN OCH UPPMANA ANDRA INVÅNARE ATT GÖRA LIKADANT
STÄNG AV FASTIGHETENS VENTILATIONSANLÄGGNING, STÄNG OCH TÄTA DÖRRAR,
FÖNSTER OCH VENTILATIONSÖPPNINGAR
SLÅ PÅ RADION OCH AGERA ENLIGT DE INSTRUKTIONER SOM
MYNDIGHETERNA GER
UNDVIK ATT ANVÄNDA
TELEFONEN
GÅ INTE UT UTAN TILLSTÅND FRÅN MYNDIGHETERNA
VÄGLED VID BEHOV BRANDKÅREN TILL OBJEKTET
Allmänheten varnas med en larmsignal till vilken nödmeddelanden som ges via
radio är anslutna. Man agerar som när man hör den allmänna larmsignalen, dock
med följande undantag:
- Stanna inomhus, gå inte ner i källaren (de flesta giftiga gaser är tyngre än luften)
- Om du är utomhus, försök ta dig inomhus. Om detta inte är möjligt, ta dig bort från gasen tvärs i
sidovind, undvik att bli andfådd
- Försök ta dig upp i högre terräng, undvik sänkor.
- Om du känner gaslukt, andas in genom ett fuktat, luftigt tygstycke.
- Skydda andningsvägar, ögon och hud med fuktiga kläder, mossa etc.

Om det inte är tillräckligt med att söka skydd inomhus kan myndigheterna
uppmana invånarna att söka sig bort från farozonen. Om man måste gå ut skall
man skydda ögon och andningsorgan och använda klädsel med tät yta.

RING NUMRET I
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HANDLINGSINSTRUKTIONER: STRÅLNINGSRISK
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STRÅLNINGSRISK
VARNA ANDRA SOM BEFINNER SIG I FARA
GÅ IN OCH UPPMANA ANDRA BOENDE ATT GÖRA LIKADANT
STÄNG AV FASTIGHETENS VENTILATIONSANLÄGGNING, STÄNG OCH TÄTA DÖRRAR,
FÖNSTER OCH VENTILATIONSÖPPNINGAR
SLÅ PÅ RADION OCH AGERA ENLIGT DE INSTRUKTIONER SOM
MYNDIGHETERNA GER
UNDVIK ATT ANVÄNDA
TELEFONEN
GÅ INTE UT UTAN TILLSTÅND FRÅN MYNDIGHETERNA
VÄGLED VID BEHOV BRANDKÅREN TILL OBJEKTET
Skyddsbehov föregås av kraftfull information från myndigheterna, där man
man skall skydda sig.
Allmänheten varnas genom en allmän larmsignal, till vilken nödmeddelanden som
ges via radio är anslutna.
- Om det finns ett skyddsrum i fastigheten, förbereder man det för skyddsanvändning om
myndigheterna förutsätter detta (uppgiften hör till den ansvarige för skyddsrummet).
- Om inget skyddsrum finns att tillgå får man det bästa skyddet i källarvåningen eller i byggnadens
mittersta del.
- Täta byggnaden på samma sätt som vid allmän larmsignal.
- Ordna med mat och dryck samt andra nödvändiga förnödenheter i skyddsrummet (reservförråd).
Till skyddsrummet tar man med enbart nödvändiga förnödenheter, annat material lämnas kvar ute.
- Skydda matvarorna dammtätt och lagra dricksvatten i kärl som kan förslutas.
- Sök skydd i skyddsrummet eller ett tillfälligt skydd först efter myndigheternas uppmaning.
- Stäng av maskiner och utrustning på arbetsplatsen så att de inte förorsakar fara under det man
söker skydd.
- Ta jodtabletter först efter myndigheternas uppmaning.
- Om man måste gå ut skall man använda andningsskydd och en dräkt som har ett tätt ytskikt (till
exempel regnkläder).

RING NUMRET I
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BEKÄMPNING AV FÖLJDSKADOR
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FÖREBYGGANDE: BEKÄMPNING AV
FÖLJDSKADOR
Med bekämpning av följdskador avses sådana åtgärder med vilka man syftar
till att förhindra ytterligare skador till följd av en brand eller motsvarande
olycka. Åtgärderna utförs av den egna personalen samt av professionella
företag som arbetar med bekämpning/sanering av följdskador. Bekämpning
av följdskador inleds genast då olycks- eller skadeläget så tillåter.

Aktiviteter:
1.

Akut förflyttning av lösöre och skydd
plast, presenningar etc.

2.

Ordna med el, värme och belysning
kablar för belysningsström och kraftström, reservaggregat, byggtorkar, lampor etc.

3.

Utvädring av rökgaser (med hjälp av brandkåren)
Öppning av fönster och dörrar, utvädring av rök med brandkårens hjälp

4.

Rengöring och torkning av maskiner och utrustning som är känsliga
för fukt
fläktar, varmluftsaggregat, torktrasor etc.

5.

Uppstädning av oreda efter brand
röjnings- och städtillbehör, borstar, spadar, slevar etc.

6.

Reparation av en brandskadad byggnad (spruckna fönster etc.)
hammare, spik, sågar, vinkelslipar, bräckjärn, yxor, plast etc.

7.

Reducering av vattenskador med vattenskrapor, vattensugare, plast etc.

8.

Uppallning eller stöd av raserade konstruktioner

9.

Övriga eventuella åtgärder för att reducera skadorna
Ytterligare information om olycksläget ges av försäkringsbolaget eller
räddningsmyndigheterna. Det är också av största vikt att man larmar det
egna fastighetsskötselbolaget vid en olycka, detta eftersom de har
kunskap om fastigheten och anläggningarna.

FÖREBYGGANDE: RESERVFÖRRÅD

RESERVFÖRRÅD
Vad är ett reservförråd?
i litet större mängd än för den dagliga förbrukningen. I reservförrådet skall det
finnas nödvändiga livsmedel för alla invånare i bostaden för mer än en vecka.
Reservförrådet används dagligen vid matlagningen och det fylls på med nya varor
varefter de förbrukas. På det sättet hålls livsmedlen fräscha och varorna
användbara.

När behövs reservförrådet?

En situation då man inte kan komma till butiken kan överraska av många orsaker.
insjuknar. Samhället är sårbart; det blir strejk, kommunikationerna bryts eller ett
kan också förhindra att varorna transporteras till butikerna eller att man kan göra
En storm kan snabbt blockera trafiken för en längre tid och bryta strömmen
för flera dagar. Reservförrådet säkrar då mat för en vecka och de nödvändigaste
livsmedlen. Det är bra om det finns en batteridriven radio och passande
reservbatterier hemma.
Om vattenförsörjningen bryts eller vattenledningsvattnet
förorenas upprättar
myndigheterna vattenutdelningspunkter. Det är då viktigt att man hemma har kärl
med lock, i vilka man kan förvara och transportera vatten. Som kärl lämpar sig till
exempel rena hinkar med lock eller saftdunkar av plast. Det lönar sig att notera
vattenbehovet eftersom det krävs 16 liter dricksvatten och andra drycker per
person under en vecka. Dessutom behövs vatten för hygien och för spolning av
toaletten.
nödvändiga mediciner, plastfolie, tejp, plastburkar, jodtabletter, ljus och
tändstickor och andra nödvändiga saker.
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FÖREBYGGANDE: FÖR DEN SOM ANSVARAR FÖR SKYDDSRUMMET

UPPGIFTER FÖR DEN SOM
ANSVARAR FÖR SKYDDSRUMMET
Skyddsrummet skall fås i användbart skick inom 72 timmar. För att skyddsrummet
skall fås i bruk så snart som möjligt skall man på förhand planera tömning och hur
det tas i användning.
Det är huvudsakligen den som är ansvarig för skyddsrummet som leder
ibruktagandet av skyddsrummet. Om han/hon inte är på plats så skall de boende
på egen hand börja tömma skyddsrummet och förbereda det för användning enligt
planen. Var och en tar till att börja med sina egna saker från skyddsrummet till sina
bostäder. Därefter deltar alla i rivningen av överflödiga konstruktioner, nödvändiga
byggarbeten och andra åtgärder för att få skyddsrummet i användbart skick.
Extra saker som ingen har tömt ur skyddsrummet kan gemensamt flyttas till
bostadsbolagets övriga lagerutrymmen, till de närmaste lägenheterna eller
alternativt utomhus.

ATT TA SKYDDSRUMMET I BRUK
1. UTSE medhjälpare till dig för tiden i skyddsrummet
2. TÖM skyddsrummet och tillträdesvägarna från onödiga saker
3. RENSA bort konstruktioner och anläggningar, som stör användningen av skyddsrummet, samt
inklädnader som förhindrar att värme avleds till skyddsrummets väggar och tak
4. SE TILL ATT passagen till skyddsrummet skyltas tydligt med skyddsrumssymboler
5. KONTROLLERA att mätare och utrustning är funktionsdugliga enligt separata föreskrifter.
6. STÄNG dörrar och öppningar (obs. också i golvet)
7. STÄNG AV den normala ventilationen
8. MONTERA FAST luftslussen vid dörren
9. SÄKERSTÄLL att reservutgången fungerar
10. KONTROLLERA antennen och telefonanslutningarna
11. MONTERA torrklosetterna
12. FYLL PÅ reservvattentankarna
13. RESERVERA nödvändig proviant för de personer som skall skyddas
14. TA REDA PÅ vilket skyddsmaterial som behövs.
15. RENGÖR skyddsrummets golvbrunnar och öppna blockerade avlopp
16. LAGRA instruktioner för skyddsrummets användning i skyddsrummet
ATT TA SKYDDSRUMMET I BRUK
1.
2.
3.
4.

SE TILL ATT man inte tar in för många människor i skyddsrummet
FÖRDELA platser till dem som kommer till skyddsrummet
ÖVERVAKA att man följer bestämmelser och instruktioner under hela vistelsen i skyddsrummet
HÅLL KONTAKT MED säkerhetschefen och företagens kontaktpersoner

FÖREBYGGANDE: FÖR DEN SOM ANSVARAR FÖR SKYDDSRUMMET
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SKYDDSRUMMETS MATERIAL
Materialen är avsedda för exceptionella förhållanden. Materialet inspekteras årligen.
VIKBÅRAR + BÄRREMMAR
VATTENDESINFICERINGSMEDEL
JÄRNSPETT
FILT/TÄCKE
BRANDHINK
MARKERINGSSKYLTAR FÖR SKYDDSRUMMET
HANDLAMPA + BATTERIER
PYTSSPRUTA
HANDBOK (Underhåll och användning av skyddsrum, SPEK)

1
ENLIGT ANTALET VATTENBEHÅLLARE
1
1
1
1
1
1
1

SKYDDSRUMMETS VERKTYG
BRÄCKJÄRN
HANDSÅG
BÅGFIL + EXTRA BLAD 5 ST
SKIFTNYCKEL
HAMMARE + SPIK
KNIV
RÄDDNINGSLINA
VERKTYGSLÅDA

MATERIAL FÖR SKYDDSPERSONALEN
SKYDDSMASK + VSS-FILTER
SKYDDSHJÄLM
SKYDDSGLASÖGON
SKYDDSDRÄKT OCH GUMMISTÖVLAR
SKYDDSHANDSKAR
VARSELVÄST
FÖRSTAHJÄLPSVÄSKA
FÖRSTA FÖRBAND
JODTABLETTER
HANDBOK (Husets skyddshandbok, SPEK)
STRÅLNINGSMÄTARE
UTRUSTNINGSLÅDA

SMIDESHAMMARE
HUGGMEJSEL
PIKMEJSEL
SKRUVMEJSEL
KRYSSMEJSEL
LINJETÅNG
BULTSAX YXA
FÄLTSPADE

1 ÖVER 100 PERS.
2
2
2
2
2
2
1
2
2 ST. / PERSON
1
1 ST. / BOSTADSBOLAG PER PÅBÖRJAT 100-TAL INVÅNARE
1
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FÖREBYGGANDE: PLAN FÖR HETA ARBETEN

PLAN FÖR HETA ARBETEN
Försäkringstagaren/beställaren av heta arbeten skall ha upprättat en plan för heta
arbeten, som innehåller instruktioner för heta arbeten samt för hur heta arbeten
i samband med tak- och vattenisoleringsarbeten skall utföras tryggt. Om de heta
arbetena utförs av en extern entreprenör skall försäkringstagaren / beställaren
försäkra sig om att entreprenören / utföraren av heta arbeten har en skriftlig plan
för heta arbeten. I detta fall kan man följa entreprenörens / utförarens plan.
I planen för heta arbeten skall man redogöra för åtminstone alla nedanstående
saker. Innehållet i den allmänna planen skall ytterligare granskas enligt det egna
försäkringsbolagets anvisningar. Om fastigheten därutöver har en separat plan för
heta arbeten skall man i första hand följa denna.

Ansvar för säkerhet vid heta arbeten

För säkerhet vid heta arbeten på detta objekt ansvarar: Disponenten och
styrelseordföranden ombesörjer att det i praktiken är möjligt att tillämpa kraven i
standarden SFS 5900, SFS 5991, skyddsanvisningar för heta arbeten samt denna
plan för heta arbeten.

Tillståndsförfarande för heta arbeten och permanenta arbetsplatser
för heta arbeten
I objektet finns inga permanenta arbetsplatser för heta arbeten.
Alla arbetsplatser för heta arbeten som utförs i fastigheten är tillfälliga. För varje
arbete som utförs på tillfälliga arbetsplatser för heta arbeten utfärdas ett separat
skriftligt tillstånd för heta arbeten och den som utför arbetet bör inneha ett giltigt
tillstånd för heta arbeten.
Tillstånden för heta arbeten granskas av: Disponenten eller styrelseord föranden.
Som blankett för tillstånd för heta arbeten kan man använda den blankett som
finns som bilaga A i standarden 5900 eller en blankett från det egna
försäkringsbolaget.
Den som beviljat tillståndet bör ha ett giltigt tillstånd för heta arbeten
I uppgifterna ingår till exempel att försäkra sig om att:
• Den som utför heta arbeten har ett giltigt tillstånd för heta arbeten och tillräckliga kunskaper om
riskerna hos arbetsobjektet
• Heta arbeten utförs i enlighet med planen för heta arbeten
• Brandtekniska anläggningar och åtgärder i anslutning till dessa har beaktats
• Primär släckningsutrustning och släckmedel är lämpliga
• De säkerhetsåtgärder som krävs i tillståndet för heta arbeten har utförts innan det heta arbetet
inletts
• Den som övervakar de heta arbetena har tillräcklig kännedom om de risker som är förknippade
med heta arbeten och om bedömningen av brandrisker

FÖREBYGGANDE: PLAN FÖR HETA ARBETEN

SÄKERHETSÅTGÄRDER SOM FÖREGÅR HETA ARBETEN

För att säkerställa åtgärder innan heta arbeten påbörjas ansvarar: Den som utför
heta arbeten.

• Man bedömer de risker som heta arbeten förorsakar på arbetsplatsen för heta arbeten
• Man inspekterar de omgivande konstruktionerna och genomför nödvändiga skyddsåtgärder
• Man undersöker och skyddar öppningar och genomföringar i konstruktionerna
• Man mäter vid behov gashalterna
• Man säkerställer skicket hos arbetsredskapen
• Man städar och rengör utrymmena och väter dem vid behov
• Man förhindrar värmeledning
• Man säkerställer tillräcklig primär släckningsutrustning (man rekommenderar 2 st. 43A 183 BC,
den ena kan ersättas med två 27 A 144 BC-släckare eller med en funktionsduglig trycksatt
snabbrandpost enligt standarden 671-1)
• Behövlig frånkoppling (brandvarnare, släckningsutrustning etc.)
• Kunnande vid en olyckssituation

SÄKERHETSÅTGÄRDER UNDER PÅGÅENDE HETA ARBETEN

För att säkerställa åtgärder under de heta arbetena ansvarar: Den som utför heta
arbeten.

• Man försäkrar sig om att säkerhetsåtgärderna genomförs enligt tillståndet för heta arbeten,
och att inte brandriskerna i omgivningen förändras
• Man försäkrar sig om att inte brännbart material som uppstår under arbetet medför risk
• Släckningsutrustningen är lätt tillgänglig
• Övervakningen av heta arbeten genomförs under pauserna
• Vid behov övervakar man halterna av brandfarliga gaser

SÄKERHETSÅTGÄRDER UNDER PÅGÅENDE HETA ARBETEN
För övervakningen av heta arbeten ansvarar: Den som utför heta arbeten.
• Efterkontrollen pågår minst en (1) timme.

SÄKERHETSÅTGÄRDER EFTER HETA ARBETEN

För att säkerställa åtgärder innan heta arbeten påbörjas ansvarar: Den som utför
heta arbeten.
• Man inspekterar utrymmena och inleder efterbevakningen enligt tillståndet för heta arbeten
• Man meddelar den som beviljat tillstånden för de heta arbetena att arbetet är utfört
• Man tar hand om de redskap som använts under det heta arbetet och för dem tryggt till en
avtalad plats
• Den frånkopplade utrustningen kopplas in på nytt
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OLYCKSORSAKER: FÖREBYGGANDE

DE VANLIGASTE ORSAKERNA TILL OLYCKSFALL:
I allmänhet förorsakas olyckor för både kvinnor och män som en följd av att
man faller eller halkar. Förutom lindriga skador förorsakar fall och halkning ett
stort antal allvarliga skador, som benbrott, ledvrickningar och huvudskador, vilka
kan medföra långvariga men. Näst vanligast är skador på grund av vassa föremål.
Sammanstötning med föremål, fall och plötsliga rörelser är också rätt vanliga
skadeincidenter vid olyckor hemma.
För kvinnor är de vanligaste sysslorna som leder till skador matlagning,
städning och tvätt.För män är däremot olyckor vanligast vid olika bygg-,
åldersgrupper. Antalet fall ökar i betydande grad med åldern och för äldre är de
skador som uppstår som konsekvenser av fall i allmänhet allvarligare än för de
yngre.
Vanligast är det att man faller hemma eller på hemmets gårdsplan.
Ur fotgängarens synpunkt är det farligaste föret, då torr kall snö faller på en
isbelagd yta eller när ett vattenlager bildas på isens yta vid töväder.
Under finländska vinterförhållanden är underhållet av leder för lätt trafik och på
vägar och gårdar synnerligen viktigt för att minska antalet fall- och halkolyckor.
En olycka är en oväntad händelse, som leder till att en person skadas eller av lider. Förebyggandet av olyckor börjar med att man identifierar farliga faktorer: ju
dem och sänka risken för olycksfall och minska antalet olyckor.
Bostadsbolaget har skäl att fästa uppmärksamheten vid personernas
beteenden, produkter och redskap som de använder, och den miljö och de
utrymmen där personerna bor. Det är centralt att klarlägga de faroområden, där
fallolyckor: var, när, hur och vem de drabbar.
Man rekommenderar också information till de boende om väderförhållanden,
trygga färdvägar, ändamålsenliga skodon och halkskydd som ett förebyggande
arbete mot olycksfall.

KONTAKTUPPGIFTER TILL FÖRETAG I FASTIGHETEN

KONTAKTUPPGIFTER TILL FÖRETAG I FASTIGHETEN
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pelastusneuvonta.fi
info@pelastusneuvonta.fi

Suomen Pelastusneuvonta Oy

Länsituulentie 10, 02100 Espoo

www.pelastusneuvonta.fi

info@pelastusneuvonta.fi

HANDLINGSINSTRUKTIONER VID NÖDSITUATIONER

Om du lägger märke till en brand, ett sjukdomsfall, skadegörelse, inbrott
eller misshandel, ring larmnumret 112.
ADRESSEN TILL DENNA FASTIGHET ÄR:

Kivikummuntie 15, 07955 Tesjoki
AGERA SÅ HÄR I EN FÖRSTAHJÄLPSSITUATION
- Gör en snabb bedömning av läget, ta reda på vad som hänt
- Förhindra ytterligare olyckor
- Rädda dem som är i fara
- Kalla på ytterligare hjälp i närheten och via larmnumret
- Börja med första hjälpen enligt din förmåga
- Om patientens tillstånd förändras betydligt, meddela detta till larmcentralen via 112
(vidarebefordras till ambulansen)

AGERA SÅ HÄR VID EN BRAND
- Om du ser vad som brinner och kan släcka branden SLÄCK!
- Rädda personer utsatta för direkt fara
- Begränsa genom att stänga dörrar och fönster
- Slå larm från ett trygg plats
- Vägled brandkåren till objektet
- Sök upp samlingsstationen, det är förbjudet att använda hissen
- Om det brinner på en annan plats och det finns rök i korridoren, stanna kvar i din egen lägenhet.
- Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus.

SAMLINGSSTATION (T.EX. VID BRAND) ÄR:

Kivikummuntietä 100 m eteenpäin
ALLMÄN LARMSIGNAL
Den allmänna larmsignalen är en stigande och fallande ljudsignal under en minut eller en varning
som utropas av myndighet. Handlingsinstruktioner: Gå in och stanna kvar inne. Varna andra som
bor i samma trappuppgång. Stäng dörrar, fönster, ventilationsöppningar och ventilationsanläggningar. Slå på radion och invänta lugnt instruktioner. Undvik att använda telefonen för att
inte blockera linjerna. Lämna inte fastigheten utan tillstånd av myndigheten.

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM BRANDSÄKERHET
1. Ta omsorgsfullt del av räddningsplanen minst en gång om året.
2. Inga saker får förvaras i trapphuset eller gångarna i källaren eller på vinden.
3. Inga brandfarliga vätskor eller gaser får förvaras i källaren eller i vindsutrymmen.
4. Kom ihåg att alltid hålla branddörrarna stängda.
5. Det skall finnas 1 st brandvarnare för varje påbörjad 60 kvm bostadsyta.
6. Testa brandvarnaren en gång per månad och byt batterier årligen.
7. Hindra inte räddningsfordonens passage genom att parkera på räddningsvägen

Elhuvudcentral

Tekninen tila

Huvudavstängning för vatten

Tekninen tila

Räddningsplanen på Internet

http://oma.pelastussuunnitelmakone.fi/ttbmmc938

Suomen
Pelastusneuvonta Oy

