Instruktioner för användning av
modellen för räddningsplan
Det finns färdiga ifyllnadsanvisningar (instruktioner som markerats
med gult) på några ställen i modellen. Här finns ännu några tips på
användning av modellen.
Redigera!
Av planen ska arrangemangen i just ert bostadsaktiebolag framgå. Det är
alltså helt tillåtet och även önskvärt att redigera de färdiga texterna i
modellen. Till exempel på sida 5 i modellen finns både rubriken Du är
ansvarig för brandvarnarna och rubriken Brandvarnarna är anslutna till
elnätet men du ska testa dem. Avsikten är att endast den ena av dessa
finns kvar i den färdiga planen beroende av om det är invånaren eller
bostadsaktiebolaget som har ansvaret för brandvarnarna och om
varnarna är anslutna till elnätet eller inte.

Tre punkter (...) står för sådant som du ska komplettera
När det i planen finns tre punkter efter varandra (...) betyder det att du ska redigera punkten i fråga, till
exempel genom att berätta var det aktuella säkerhetsarrangemanget finns eller hur den aktuella frågan ses
till i just detta bostadsaktiebolag.

Det är tillåtet att radera och lägga till bilder
Det finns några illustrationer färdiga i modellen. Du kan flytta på bilderna, ändra deras
storlek och vid behov också radera dem helt. Det är mycket önskvärt att du lägger till
egna bilder. Man kommer i regel bättre ihåg bilder än enbart text och dessutom gör
bilderna planen intressantare att läsa.

Börja med riskbedömningen
När du börjar utarbeta planen genom att göra en riskbedömning får du reda på vilka risker ni ska vara
förberedda för. I planen finns en färdig lista över sådana risker som man i regel ska beakta i
bostadsbyggnader. Listan är dock inte uttömmande och motsvarar inte nödvändigtvis riskerna i just ert hus
eller bostadsområde. Därför är det viktigt att du också redigerar den!

Till sist ska du meddela om den färdiga planen
Glöm inte att informera invånarna men också disponenten, servicebolaget och andra aktörer som deltar i
upprätthållandet av säkerheten i huset om säkerhetsplanen.

MER INFORMATION
Om det är något som ska kompletteras, finns det många bra källor tillgängliga. Nedan nämns
några av dessa. (En del webbplatser finns endast på finska). Du kan även kontakta
räddningsverket för råd och hjälp med utarbetandet av planen. Jourhavande brandinspektören
svarar på dina frågor vardagar kl. 8.30–11.30 och 12.00–15.30 på numret (09) 310 31203.
-

Räddningsverkets webbplats: https://www.hel.fi/pela/sv
o

Under Anvisningar och blanketter finns bland annat följande instruktioner och anvisningar:


brandvarnaranvisning (på finska)



instruktioner för brandvarnarsystem (på finska)



räddningsvägsanvisning (på finska)



befolkningsskyddsmaterial (på finska)

-

Säkerhetsguiden Kodin turvaopas för privata hushåll: http://www.kodinturvaopas.fi/ (på finska)

-

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK: http://www.spek.fi/Pa-svenska

-

SPEK:s webbplats paloturvallisuus.info om brandsäkerhet:
https://www.paloturvallisuus.info/P%C3%A5-svenska

-

Olyckor i hemmet: http://www.kotitapaturma.fi/sv/

-

Första hjälpen-instruktioner: https://www.rodakorset.fi/

-

Meteorologiska institutet: http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/teman
o

Med tanke på räddningsplanen finns viktig information i synnerhet under rubrikerna
Huomiota herättävät ilmiöt (uppseendeväckande fenomen, på finska) och Samhälle, hälsa
och säkerhet.

-

Miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst: http://www.ymparisto.fi/sv-FI

-

Försvarsministeriets guide Strömmen gick för långvariga elavbrott:
http://www.defmin.fi/files/1824/strommen_gick.pdf

-

Beredskap inför störningar i samhället: https://www.se.nesa.fi/

-

Allmän farosignal: http://www.pelastustoimi.fi/turvatietoa/toimi-oikein-hatatilanteessa/toimintayleisen-vaaramerkin-soidessa (på finska)

-

Strålsäkerhetscentralen: http://www.stuk.fi/web/sv/teman/stralrisk

-

Allmänna och gemensamma skyddsrum i Helsingforsregionen anges på servicekartan:
https://servicekarta.hel.fi/unit?service=26206

-

Nödnumret 112: http://www.112.fi/sv/nodnumret_112

