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De första minuterna avgör 
Då en eldsvåda börjar har de första stunderna stor betydelse. De avgör om det blir en stor 

eller liten skada. Försäkringsbolaget LokalTapiola erbjuder en gratis skolning hur man 

släcker bränder rätt till 100 000 personer. 

Skolningen ordnas tillsammans med SPEK och LokalTapiola. Hjälteskolningen ordnas 

runtom i landet. 

Man satsar på att lära folk att släcka en brand rätt. Enligt statistiken lyckades man rädda 1 

människoliv, 12 skadade och 20 miljoner euros skador år 2014 med rätta metoder i 

brandsläckning. 

- Personers agerande har en stor roll i bränder, säger utbildningschef Tomi Timonen från 

SPPL Finlands Brandbefälsförbund. 

 

Fettbrand släcker man lätt med 

kastrullens lock. Här visar Mira  

Schrowe  från SPEK, utbildare 

Valtteri Tervala följer med. 

 

Det avgörande är de första minuterna – 

egentligen 2 minuter och 30 sekunder. 

- Den tiden har man på sig att göra 

någonting i bränder. Detta avgör om det 

blir en stor eller liten brand. 

Eldsvådor börjar ofta från elapparater. 

 

Man har inte lång tid att agera. Man måst skynda sig ut från ett brinnande utrymme. Om 

tre minuter och 30 sekunder är temperaturen redan 150 – 200 grader.  

Temperaturen stiger hela tiden explosionsartat. Röknivån sjunker även snabbt. 

- Mången brand börjar från elapparater och ljus. Även diskmaskiner och tvättmaskiner kan 

ta eld.  
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Övning ger färdighet och mod att göra 

något då det gäller. En grill slocknar på 

några sekunder då man vet vad man 

gör.  

 

Man kan släcka med en brandfilt eller 

med en släckare. Släckaren sköter det 

kemiskt och filten släcker med att kväva 

elden.  

Släckare och annan utrustning är billig 

 

Släckutrustningen är ganska billig i dagens läge. En släckare kostar som billigast 20 – 30 

euro. En filt kostar ca 10 euro. 

- Det borde inte vara fast i pengar att skaffa sådana. 

LokalTapiolas gratiskurser börjar i mars. Att utbilda 100 000 människor är enastående, 

enligt projektchef Antti Määttänen. 

-I Europa har ingen erbjudit en såhär storartad utbildning gratis. Det torde endast vara den 

Amerikanska flottan som utbildar fler personer än denna. Där utbildas alla. 

Anmäl Dig genast här 
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