Information om brandsäkerhet
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Ta hand om brandsäkerheten!
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Brandvarnare
Varje våning i bostaden samt källarvåningar och vindsutrymmen i anslutning till
dessa ska utrustas med minst en brandvarnare. Det ska finnas minst en brandvarnare
för varje påbörjad 60 m2 på varje våning
eller plan i bostaden.
Brandvarnaren ska installeras så att
den reagerar på röken från en eldsvåda så
tidigt som möjligt.
Brandvarnaren ska hållas i funktionsdugligt skick. Brandvarnarens funktionsduglighet ska kontrolleras regelbundet
genom test.
I nya bostadslägenheter ska man från
och med 1.2.2009 installera brandvarnare som kopplas till elnätet. Apparatens
strömförsörjning säkerställs med batteri
eller ackumulator.

Utmärkning av adress
Byggnadens adressnumrering ska vara
belyst och väl synlig mot gatan från båda
hållen. Om byggnaden är belägen i en gatukorsning ska adressnumreringen synas väl
till båda gatorna.

Reservutgång
Från varje bostad ska det finnas utöver
utgången en reservutgång (t.ex. fönster
eller balkong). Ett fönster som är reservutgång ska lätt kunna öppnas och ha minst
storleken 500x600 mm. Fallhöjden får
vara högst 3,5 m.
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= Brandvarnare

Rekommendation om
antalet och placeringen av
brandvarnare i bostaden.

Eldstäder, rökkanaler och sotning
Sotning en gång om året
• Eldstad som eldas med fast bränsle
inklusive rökkanaler samt eldstad som
eldas enbart med lättolja inklusive
rökkanaler.
Sotning en gång vart tredje år
• Eldstad i fritidsbostad som är avsedd
huvudsakligen för eget privat bruk
inklusive rökkanaler samt bastu.
Om eldstaden eller rökkanalen har stått
oanvänd i över tre år eller om deras
användningsändamål ändras ska de sotas
före ibruktagande.
I byggnader med fler än två våningar
ska man ha tillträde till taket både inifrån
och utifrån. Husstegen ska vara robust,
fast och tryggt monterad samt placerad på
tillbörligt sätt.

Säkerställ att golvplåten framför din eldstad och skyddsavstånden är tillräckliga.
En skorstenshatt förlänger skorstenens
livslängd och håller
rökkanalen torr. Fuktighet gör att rökkanalerna snabbare vittrar sönder och utgör
en risk för brandsäkerheten.
Sotarnas kontaktuppgifter:
www.hel.fi/sotning
Ytterligare information om
oljeuppvärmning av småhus:
www.hel.fi/pel > Anvisningar och
blanketter

Allmän brandsäkerhet
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Säkerställ att det finns en
fungerande brandvarnare i ditt hem
Lämna inte brinnande ljus
eller eldstad utan uppsikt
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Förvara inget lättantändligt
material eller andra föremål i
byggnadens omedelbara närhet

Håll elddon utom räckhåll för barn
Torka inte kläder i bastun
Förvara inte föremål på spisen
Håll elapparaterna i gott skick,
rengör dem regelbundet, använd
dem inte utan uppsikt
Skaffa gärna en släckningsfilt
(minst 120x180 cm) och/eller en
handbrandsläckare till hemmet

Handbrandsläckare

Släckningsfilt
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Handling i en nödsituation
Vid brand
Rädda personer som hotas av omedelbar fara, släck om detta kan
göras på ett tryggt sätt, avlägsna dig från den brinnande lokalen,
stäng dörrar och fönster
Varna andra
Ring 112
Vägled brandkåren till platsen
Gå inte in i ett rökfyllt rum!

Så här ringer du ett nödsamtal
Ring nödsamtalet själv om du kan.
Vänta tills nödnumret svarar.
Berätta vad som har hänt.
Ange exakt adress och stadsdel.
Lyssna och svara på frågorna som ställs till dig.
Följ larmcentralens anvisningar.
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Du kan dessutom ringa nödnumret från en mobiltelefon
utan sim-kort eller pin-kod.
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OBS! Ett nödsamtal är alltid avgiftsfritt
och inget riktnummer behövs.
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Ring på nytt om läget ändras.
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Visa vägen eller ordna vägledning till platsen.
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Avsluta samtalet först när du får etillstånd
till det.
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Ytterligare information: www.hel.fi/pel, jourhavande brandinspektör,
tfn (09) 310 31203, vardagar kl. 8:30–11:30 samt 12:00–15:30.
Helsingfors stads räddningsverk
PB 112, 00099 Helsingfors stad
Tfn (09) 310 1651 (växel)
helsinginpelastuslaitos@hel.fi
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