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Inrikesministeriets anvisning om brandsyn 

Anvisningen om brandsyn har reviderats med beaktande av lagen om 
räddningsväsendet som trädde i kraft 1999 samt också ändringar i annan 
lagstiftning som berör brandsyn. Förutom dessa författningstekniska 
ändringar har några uttryck korrigerats.  

Anvisningen om brandsyn ersätts helt och hållet med en ny förordning eller 
anvisning som träder i kraft från början av år 2004.  

Räddningsöverdirektör Pentti Partanen  

Teknisk direktör Hannu Olamo  

Anvisning om brandsyn 
 
1 ALLMÄNT 

I 33-37 § lagen om räddningsväsendet (561/1999) samt i 14 § förordningen 
om räddningsväsendet (857/1999) föreskrivs om brandsyners innehåll och 
hur de förrättas. 

Vid brandsyn skall kontrolleras att en byggnad eller konstruktion, dess 
omgivning samt de övriga förhållandena på platsen är säkra samt att man på 
det sätt som krävs i bestämmelser och föreskrifter har beredskap att 
förebygga olyckor och avvärja skador och beredskap för befolkningsskydd.  

Enligt 22 § lagen om räddningsväsendet är det räddningsmyndigheternas 
uppgift att förebygga eldsvådor och andra olyckor enligt vad som bestäms i 
lagen om räddningsväsendet.  

Lagens 23 § förutsätter att byggnader och deras omgivning skall planeras 
och byggas så att risken för att en eldsvåda uppstår eller sprider sig är liten 
och så att räddningsverksamhet är möjlig om en olycka inträffar. I ovan 
nämnda syfte skall de också hållas i skick. Vidare åläggs en byggnads eller 
lägenhets ägare och innehavare att i fråga om utrymmen i hans besittning se 
till att anordningar om vilka föreskrivs av myndigheterna eller i 
bestämmelserna underhålls och inspekteras så som inrikesministeriet vid 
behov bestämmer.  

I lagens 24 § förpliktas till noggrannhet vid hantering av eld och farliga 
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ämnen. Aktsamhetskravet gäller också sådana reparationsarbeten och 
andra arbeten som medför avsevärd ökning av risken för en olycka. Likaså 
är var och en skyldig att se till att bestämmelserna om förebyggande av 
olyckor iakttas där han har bestämmanderätt.  

I förordningens 14 § har bestämts de brandsyneobjekt där brand- och 
personrisken är större än vanligt och vilka måste synas minst en gång om 
året.  

I förordningens 15 § har angetts mål för upplysning och rådgivning som 
myndigheten ger och i 16 § krav som befrämjar en byggnads 
användningssäkerhet.  

2 DEFINITIONER 

Om brandsyner används i denna anvisning begreppen allmän brandsyn, 
särskild brandsyn, extra brandsyn och efterbesiktning. 

Allmän brandsyn är brandsyn som avses i 34 § 1 mom. 1 och 2 punkten 
lagen om räddningsväsendet och i 14 § 1 mom. förordningen om 
räddningsväsendet och som skall förrättas med bestämda intervaller i 
syneobjekt.  

Särskild brandsyn är brandsyn som avses i 34 § 1 mom. 3 punkten lagen 
om räddningsväsendet och i 14 § 2 mom. förordningen om 
räddningsväsendet och som förrättas i ett syneobjekt innan verksamheten 
på platsen inleds eller när den väsentligt ändras.  

Extra brandsyn är syn som förrättas enligt beslut av kommunens 
räddningsmyndighet.  

Efterbesiktning är syn genom vilken kontrolleras att föreskrifter som har 
meddelats vid brandsynen har iakttagits.  

Specialobjekt är brandsyneobjekt som bestämts i 14 § förordningen om 
räddningsväsendet. I dessa anses riskerna för brand- och personsäkerheten 
vara större än vanligt. För att försäkra sig brand- och personsäkerheten i 
dessa objekt förutsätts speciella åtgärder.  

På basis av den riskkartläggning som gjorts i kommunen kan man också 
bestämma andra specialobjekt.  
 
3 BESLUT OM SERVICENIVÅN 

I beslutet som gäller räddningsväsendets servicenivå i kommunen vilket 
avses i 15 § lagen om räddningsväsendet bestäms om andra 
brandsyneobjekt och brandsyneintervaller än de som sagts i lagen och 
förordningen om räddningsväsendet samt uppgörs en plan för 
syneförrättningar. 

4 ÖVERVAKNINGSREGISTER 

Över brandsynsobjekt förs register. I 70 § lagen om räddningsväsendet 
bestäms om registret. Det är bra om åtminstone följande framgår ur det: 

1. objekt enligt 14 § förordningen om räddningsväsendet, deras ägare och 
innehavare samt behövliga kontaktuppgifter  
2. slag av brandsyn som förrättats och tidpunkterna  
3. reparationsföreskrifter och -rekommendationer som meddelats vid 
brandsyn  
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4. andra speciella uppgifter som gäller person- och brandsäkerheten  
5. skyddsrum.  

5 ALLMÄN BRANDSYN 

5.1 Specialobjekt  

I de specialobjekt som bestäms i 14 § förordningen om räddningsväsendet 
skall brandsyn förrättas minst en gång om året.  

5.2 Bostadshus  

I bostadshus och på platser som med hänsyn till personsäkerheten och 
brandsäkerheten kan jämställas med bostadshus skall brandsyn förrättas 
med intervaller som kommunen bestämmer. Då man beslutar om 
syneintervallen kan man som utgångspunkt ha en högst 10 års intervall.  

Syftet med brandsyn i bostadshus är att upprätthålla och förbättra 
boendesäkerheten samt att förebygga person- och egendomsskador 
förorsakade av eldsvådor och andra olyckor. För att man skall uppnå detta 
mål är det behövligt att, utöver annan upplysning och rådgivning, dessutom 
ge kommunens medlemmar information och råd också i samband med 
brandsyn.  

Då man bestämmer intervallen för brandsyn beaktas bl.a. följande 
omständigheter:  

- invånarnas möjligheter att avlägsna sig från lägenheten och byggnaden  
- invånarnas förmåga att rädda sig själva  
- risken för att en brand skall sprida sig från objektet  
- brandkårens aktionsberedskap  
- hur objektet kan nås  
- områdets riskklass  
- byggnadssätt och -material  
- omständigheter som inverkar på brand- och personsäkerheten, vilka man 
har kommit överens om att övervaka i samband med sotning.  

5.3 Andra objekt  

Andra än de objekt som nämnts i föregående punkter skall inspekteras med 
intervaller som kommunen bestämmer.  

6 SÄRSKILD BRANDSYN 

I specialobjekt som avses i 14 § förordningen om räddningsväsendet 
förrättas brandsyn innan den planerade verksamheten inleds. Det 
rekommenderas också att brandsyn förrättas då annan byggnad med över 3 
våningar tas i bruk. 

Vid särskild brandsyn kontrolleras speciellt att en byggnad med tillhörande 
gårdsplan beträffande person- och brandsäkerheten överensstämmer med 
beslutet om bygglov och att förutsättningarna för brandkårens släcknings- 
och räddningsverksamhet (operativ verksamhet) är tryggade. Det är speciellt 
skäl att beakta förebyggande och avvärjning av anlagda bränder.  

Säkerhetsplanen som förutsätts av användningsändamålet skall beträffande 
centrala punkter med anknytning till personsäkerhet vara färdig innan ett 
objekt tas i bruk. Säkerhetsplanen i sin helhet presenteras för 
räddningsmyndigheten inom tre månader efter ibruktagningen. Samtidigt 
konstaterar räddningsmyndigheten att personalen har beredskap att klara av 
behövliga räddnings-, primärsläcknings- och alarmeringsåtgärder samt 
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andra förstahandsåtgärder.  

Enligt behov fattas beslut om efterbesiktning eller extra brandsyn i objektet 
då verksamheten redan inletts.  

7 EXTRA BRANDSYN 

Extra brandsyn som enligt 34 § lagen om räddningsväsendet skall utföras av 
särskilda skäl förrättas då kommunens räddningsmyndighet finner det 
nödvändigt. Särskilda skäl kan till exempel vara:  

- en fastighets ägares eller innehavares begäran,  
- sotares, besiktningsorgans eller annan myndighets anmälan om 
observerade brister i anslutning till brand- och personsäkerhet,  
- byggnadsplats eller annan arbetsplats från vilken kan förorsakas avsevärd 
brandfara,  
- en bedömd försvagad brand- och personsäkerhet i objektet på grund av ett 
stort antal personer som tillfälligt kommer till platsen samt  
- misstanke om att det finns väsentliga brister i brand- och 
personsäkerheten.  

Kommunens räddningsmyndighet kan förrätta s.k. temasyner t.ex. i 
samlingslokaler. Extra brandsyn kan också begränsas till ett visst delområde 
inom brandsäkerhet, såsom exempelvis till granskning av förutsättningar för 
släcknings- och räddningsverksamhet (operativ inspektion) eller till 
evakueringssäkerhet.  

8 EFTERBESIKTNING 

Efterbesiktning förrättas då uppenbara brister som äventyrar brand- och 
personsäkerheten har observerats vid allmän, särskild eller extra brandsyn 
och där en frist utsatts för avhjälpandet av bristerna. Vid efterbesiktning 
kontrolleras att bristerna har avhjälpts enligt föreskrifter som meddelats.  

9 FÖRRÄTTANDE AV BRANDSYN 

9.1 Allmänt  

Brandsyn förrättas av kommunens räddningsmyndighet. Som representant 
för syneobjektet skall vid synen i allmänhet beroende på objektets 
användning delta ägaren, innehavaren eller inför dessa ansvarig person som 
svarar för säkerhetsärendena, såsom till exempel disponent, verkställande 
direktör, säkerhetschef, skyddschef eller person som ansvarar för 
verksamheten på den avdelning där brandsyn skall förrättas.  

9.2 Innehåll  

Vid brandsyn kontrolleras att en byggnad eller konstruktion, dess omgivning 
samt de övriga förhållandena på platsen är säkra samt att fastighetens 
ägare eller innehavare på det sätt som krävs i författningar och 
bestämmelser har beredskap att förebygga olyckor och avvärja skador och 
beredskap för befolkningsskydd. En byggnad med omgivning skall med 
tanke på brandsäkerheten vara minst i sådant skick som bestämts i 
bygglovet och enligt föreskrifter som kommunens räddningsmyndighet 
meddelat för objektet. Likaså fästs uppmärksamhet på arrangemang som 
har betydelse för brandkårens verksamhet. Vidare kontrolleras att underhåll 
och granskningar enligt kraven har utförts då det gäller automatiska 
släcknings- och brandlarmanläggningar som krävs i författningar eller som 
föreskrivits av myndighet samt andra anordningar och anläggningar som 
befrämjar säkerheten. Objektet granskas ungefärligt genom stickprov. 
Ansvaret för anordningarnas funktion åligger objektets ägare och 
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innehavare.  

Säkerhetsplanen som uppgjorts för objektet, vilken avses i 9 § lagen om 
räddningsväsendet, genomgås i samband med brandsyn. I samband med 
detta klarläggs att objektets ägare, innehavare och de som svarar för 
verksamheten har utrett säkerhetsriskerna på platsen och brandkårens 
aktionsmöjligheter. Det är inte alltid nödvändigt att gå igenom alla detaljer. 
Det är viktigt att kontrollera om det egna säkerhetssystemet på platsen 
fungerar på planerat sätt och om protokollen över interna inspektioner som 
gäller säkerheten är i behörigt skick. Dessutom är det viktigt att ta reda på 
att uppgifter och ansvar med inriktning på upprätthållandet och befrämjandet 
av säkerheten enligt behovet är ändamålsenligt fördelade och att personalen 
är utbildad. Man försäkrar sig om att säkerhetsorganisationen på platsen har 
beredskap att klara av de första åtgärderna.  

Vid synen är det speciellt skäl att fästa uppmärksamhet på förebyggande 
och avvärjning av anlagda bränder.  

Vid brandsyn granskas också fastighetens skyddsrum och dess 
anordningars funktion enligt föreskrifter som gäller skyddsrumstypen i fråga. 
Brandinspektören kan enligt egen prövning godkänna skyddsrummets täthet 
på basis av mätning som utförts av annan behörig inspektör.  

I samband med brandsyn ges också råd och upplysning för förebyggande av 
eldsvådor och andra olyckor.  

Nedan är en förteckning över faktorer som det vid brandsyn, beroende på 
objektets karaktär, är speciellt skäl att fästa uppmärksamhet på.  

1. Förutsättningar för brandkårens operativa verksamhet  
- hur objektet kan nås och utmärkningen av räddningsvägar (trafik- och 
gårdsplansarrangemang),  
- vägvisning till objektet (gatuskylt, husnummer, informationstavla över 
området,  
- skyltar i objektet (brandlarmanläggning, sprinkler, rökevakuering och 
riskfaktorer),  
- objektkort,  
- tillgång på släckvatten och andra släckmedel,  
- släckningsvägarnas användbarhet samt  
- rökevakueringsarrangemang.  

2. Personalens beredskap, utbildning och säkerhetskultur  
- speciella riskfaktorer på platsen i anknytning till eldsvådor och andra 
olyckor,  
- syftet med utgångar, reservutgångar och brandceller,  
- allmänna funktionsprinciper för anordningar som tjänar brandsäkerheten,  
- betydelsen av de egna första åtgärderna vid räddning av människor och 
egendom,  
- personalens brandvärns-, räddnings- och förstahjälpsutbildning,  
- användning och skötsel av ett skyddsrum och dess utrustning samt  
- verksamhetsanvisningar för olika risksituationer.  

3. En byggnads säkerhetsplan  
- säkerhetsplan enligt 10-11 § förordningen om räddningsväsendet,  
- användning, tillverkning och lagring av farliga ämnen,  
- brandsäkerhet vid heta arbeten,  
- avlägsnande av antändningsrisk samt  
- evakuerings- och verksamhetsanvisningar för dem som använder 
utrymmena.  

4. Brand- och personsäkerhet i en byggnad  
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4.1 Allmänt  
- hur objektet eller utrymmena används i relation till bygglovet,  
- service och underhåll av objektet samt servicebok till de delar som det 
gäller brand- och personsäkerhet,  
- brandcellernas täthet och branddörrarnas funktionsskick,  
- färdvägars, utgångars och reservutgångars användbarhet och skyltar för 
dem samt  
- inredningar och ytbeklädnader.  

4.2 Beträffande följande anordningar och anläggningar genomgås i 
behövliga delar installations- och besiktningsintyg, dagböcker för underhåll 
eller andra handlingar med anknytning till konstaterandet av funktionsskick. 
Funktionsskicket konstateras vid behov genom stickprov:  
- signal- och säkerhetsbelysning,  
- primärsläckningsutrustning,  
- brandvarnare,  
- automatiska släckningsanläggningar,  
- brandlarmanläggningar,  
- rökevakueringsanläggningar,  
- eldstäder och kanaler,  
- sotning,  
- el- och gasanordningar och besiktning av dem,  
- granskning av oljecisterner samt  
- skyddsrum med utrustning.  

5. Förebyggande av anlagda bränder och begränsande av skador  
- passerkontroll  
- lagring av föremål och avfall  
- vindar, källare och trapphus - belysning.  

10 BRANDSYNEPROTOKOLL 

10.1 Innehåll i brandsyneprotokoll  

Över brandsyn upprättas alltid protokoll. I brandsyneprotokollet antecknas 
de brister som skall avhjälpas, vilka beror på att man försummat att iaktta 
föreskrifter och bestämmelser eller på brister i byggnadens eller dess 
omgivnings säkerhet.  

Till ett brandsyneprotokoll som innehåller en föreskrift fogas alltid en 
besvärsanvisning enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996).  

Ur ett brandsyneprotokoll framgår åtminstone:  

1. syneobjekt och tidpunkt,  
2. syneförrättarens namn,  
3. namn på andra som deltagit i synen,  
4. slag av syn,  
5. meddelade reparationsföreskrifter,  
6. eventuellt av räddningsmyndighet ändrade syneintervaller för 
brandlarmanläggningar och släckningsanläggningar,  
7. reparationsrekommendationer klart specificerade från föreskrifter samt  
8. utsatt tidsfrist för reparationsåtgärder.  

10.2 Reparationsföreskrift  

Om man i ett objekt stöter på att en brandsäkerhetsföreskrift försummats 
och om saken inte är av mindre vikt eller repareras genast skall en 
reparationsföreskrift meddelas i brandsyneprotokollet och en skälig tidsfrist 
utsättas för åtgärden. Objektets ägare eller innehavare måste ges tillfälle att 
lämna förklaring med anledning av saken. Det är bra att nämna om detta i 
brandsyneprotokollet.  
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Om i ett syneobjekt konstaters sådana brister att en byggnad enligt den som 
förrättar synen är farlig så att den måste rivas eller i den måste utföras 
reparationer som förutsätter bygglov eller att objektets användningsändamål 
väsentligt har ändrats måste man meddela om saken till kommunens 
byggnadstillsynsmyndighet.  

10.3 Reparationsrekommendation  

Om i ett objekt konstateras en brist som äventyrar säkerheten och bristen är 
av mindre vikt eller då den inte beror på försummelse av föreskrifter och inte 
heller på dålig skötsel av bygganden, kan den som förrättar synen meddela 
en reparationsrekommendation. En dylik åtgärd kan komma i fråga om 
säkerhetsnivån i objektet inte uppfyller gällande bestämmelser, men 
däremot uppfyller säkerhetsnivån enligt bygglovet vid tidpunkten för 
byggandet.  

11 AVBRYTANDE AV VERKSAMHET 

Om en brist eller ett felaktigt förfarande som konstaterats i samband med 
brandsyn eller annars medför omedelbar olycksrisk, får kommunens 
räddningsmyndighet genast avbryta verksamheten och bestämma vilka 
åtgärder som nödvändigtvis skall vidtas för att olyckor skall förebyggas. 
Myndighetens beslut skall iakttas omedelbart. Till beslutet skall bifogas 
besvärsanvisning enligt ovanstående punkt.  

12 FÖRBÄTTRANDE AV SÄKERHETSNIVÅN GENOM 
RÄDDNINGSMYNDIGHETS FÖRESKRIFT 

Om vid brandsyn konstateras att verksamhet som utövats eller 
förhållandena i en byggnad eller på annan plats medför större risk än vanligt 
för brand- och personsäkerheten eller miljön kan kommunens 
räddningsmyndighet med stöd av 31 § 2 mom. lagen om räddningsväsendet 
bestämma att ändamålsenlig släckningsmateriel och annan utrustning som 
underlättar räddningsarbete skall skaffas samt att även andra nödvändiga 
försiktighetsåtgärder skall vidtas för tryggande av människor och egendom 
vid olyckor.  

Innan föreskriften meddelas måste ägaren eller innehavaren ges tillfälle att 
lämna förklaring. Det rekommenderas att detta sker skriftligt. Föreskriften om 
att säkerhetsnivån skall förbättras meddelas som särskild skriftlig 
myndighetsföreskrift. Till föreskriften skall bifogas besvärsanvisning enligt 
punkten 10.  

13 TVÅNGSMEDEL 

Om en reparationsföreskrift som utfärdats genom brandsyneprotokoll eller 
med stöd av 31 § lagen om räddningsväsendet inte iakttas, kan föreskriften 
förenas med vite eller hot om att den försummade åtgärden vidtas på den 
försumliges bekostnad (81 § lagen om räddningsväsendet och viteslagen 
1113/1990).  
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