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Brandsäkerhetsveckan startar med En Dag På Brandstationen evenemanget 

 
 

 
En Dag på Brandstationen evenemanget firas runt om i Finland den 23.11 på 360 olika brandstationer. 
Det förväntas totalt över 100 000 besökare till säkerhetsevenemanget som lämpar sig för hela familjen. 
En Dag På Brandstationen evenemanget är en del av Brandsäkerhetsveckan. På Västra Nylands 
räddningsverkets område har 23 brandstationer öppna dörrar. 
 
En Dag På Brandstationen firas nu för den tolfte gången. Dagen har blivit ett riksomfattande 
säkerhetsevenemang var man kan uppleva och lära sig om brandsäkerhet i en trivsam omgivning. Vem 
som helst kan lära sig om brandsäkerhet, oberoende av ålder. Du kan öva på att ta dig ut från ett rökigt 
rum, förstahandssläckning eller diskutera om hemmets faror med en specialist. Brandkårens utrustning är 
också framställd. 
 
Uppmärksamhet med användning av spis 
I år är spisen ett viktigt brandsäkerhets tema på En Dag På Brandstationen evenemanget. Användning av 
spisen är den största brandsäkerhetsrisken hemma. Brandbilarna tar sig till finska hem åtta gånger i 
dagen. Av dessa bränder beror tre av oaktsam användning av spis. På Västra Nylands räddningsverkets 
område startade 50 bränder från en spis år 2018. 
Spisbränder kan förebyggas med att hålla ett öga på spisen då mat tillreds och med att hålla spisen samt 
spisens omgivning ren. Beställmat är ett bra alternativ om du är trött eller sjuk då risken för att maten i 
misstag glöms på spisen är hög. 
 
Fungerar brandvarnaren? 
 
Brandsäkerhetsveckan tar slut den 1.12 med brandalarmdagen. En fungerande brandvarnare kan rädda 
liv. Brandvarnaren är en lagstadgad utrustning i varje hem, ett billigt och lätt sätt att skydda egendom och 
liv. 
 
Det fanns en fungerande brandvarnare i endast 37% av bostadsbränderna i Finland år 2017. I en 
undersökning anser 97 - 99% av finländarna att brandvarnaren i deras eget hem är fungerande. 
Brandvarnaren bör bytas ut var 5–10 år, beroende på tillverkarens instruktioner. 
Kontrollera att din brandvarnare fungerar! 
 
Mer information: 
Västra Nylands räddningsverket, riskhanteringschef Tuomas Pälviä, tuomas.palvia@espoo.fi, 09 8162 8699 (växel/lägescentral) 
Brandstationerna som har öppna dörrar under En Dag På Brandstationen evenemanget på Västra Nylands räddningsverkets 
område  
Brandsäkerhetsveckans nätsidor 
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