Tervetuloa
väestönsuojelun koulutukseen!
Luennoitsijana toimii paloinsinööri Raila Viljamaa
Olemme mykistäneet osallistujien TEAMS mikrofonit sekä kamerat koulutuksen ajaksi.
Kysymykset ja puheenvuoro pyynnöt voi esittää TEAMS chat osiossa,
johon vastaa riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen.

Suomi on hyvin varautunut.

* Sisäministeriö jatkaa varautumista
muuttuvaan tilanteeseen ja seuraa
tilannetta.
*Suomessa edelleen rakennetaan
väestönsuojia, vaikka moni muu maa on
niistä luopunut.

Suomeen ei tällä hetkellä kohdistu
sellaista uhkaa, että viranomaiset
määräisivät väestönsuojat
käyttökuntoon laitettaviksi!

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön lausunto 3.3.2022 STT

Väestönsuojelu
• Väestönsuojelun tarkoituksena
- siviiliväestön suojelu aseellisen hyökkäyksen vaaroilta
- auttaa väestöä selviytymään aseellisen hyökkäyksen
välittömiltä vaikutuksilta
- luoda välttämättömät edellytykset eloonjäämiselle

• Väestönsuojeluun turvaudutaan sodan tai sodan
uhkan aikana (vaati poikkeuslain toimeenpanon)

• Väestönsuojelusta on säädetty pelastuslaissa
379/2011 sekä valmiuslaissa 1552/2011

• Väestönsuojelun kansainvälinen
tunnus on oranssinvärisellä
pohjalla oleva tasasivuinen
sininen kolmio.

Yhteiskunnan ja viranomaisten varautuminen
Normaaliolot

•

jokapäiväinen tila, jossa esiintyvät
uhkat voidaan ehkäistä ennalta, torjua
ja niiden vaikutuksista toipua voimassa
olevilla säädöksillä ja voimavaroilla

Normaaliolojen häiriötilanteet

•

•
•

normaalioloissa tapahtuva poikkeava
odottamaton tai äkillinen
turvallisuustilanteen muutos, joka
aiheuttaa uhkaa yhteiskunnan
toimivuudelle ja väestön
turvallisuudella
tilanne voi vaatia valtionjohdon ja
viranomaisten erityisiä toimia
suuronnettomuus (esim.
ydinvoimalaonnettomuus), katkos
sähkön jakelussa, luonnon aiheuttamat
häiriöt (esim. tulva), pandemia jne.

Poikkeusolot

•
•

valmiuslaissa ja puolustustilalaissa
säädetyt tilanteet, joiden hallitseminen
ei ole mahdollista viranomaisten
säännönmukaisin toimivaltuuksin tai
voimavaroin
sodan uhka, sota jne.

Pelastustoimi ja kunnat vastaavat väestönsuojelusta
•

Pelastustoimen rinnalla väestönsuojelusta vastaavat ne
viranomaiset, jotka hoitavat siihen kuuluvia tehtäviä
normaalioloissakin.

•

Kunnat ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä (tuleva
hyvinvointialue) vastaavat osaltaan väestönsuojelussa
tarvittavasta väestön terveydenhuollosta, muonituksesta ja
muusta huollosta.

•
•

Pelastustoimen väestönsuojelutehtäviä:
väestön varoittaminen, evakuointi ja suojaaminen väestönsuojiin
sammutus- sekä pelastustoiminta, lääkintähuolto
Pelastustoimen on varauduttava väestönsuojelutehtävien
hoitamiseen riittävin suunnitelmin ja etukäteen tapahtuvin
valmisteluin:

- mm. kouluttamalla ja varaamalla henkilöstöä ja
väestönsuojelun johto- ja erityishenkilöstöä sekä muuta
henkilöstöä väestönsuojelutehtäviin

Väestönsuojien historiaa
•

Väestönsuojia on rakennettu Suomessa vuodesta 1939 lähtien

•

Aluksi väestönsuojat rakennettiin ns. pommisuojiksi lähinnä sirpaleita vastaan

•

Väestönsuojien ilmanvaihtolaitteistot tulivat pakollisiksi vasta vuoden 1958 lainsäädännössä

- Vuosina 1954-1971 rakennetuissa suojissa hiekkasuodattimet (suojapaikkoja n.1 miljoonalle)

•

Suomi jaettiin Valtioneuvoston määritelmällä suojelukohteisiin ja valvonta-alueisiin v.2011 asti
- Suojelukohteisiin rakennettiin yleisiä väestönsuojia
- Väestönsuojien rakentaminen keskitettiin suojelukohdekuntiin (enimmillään 137 kuntaa, v. 1990
52 kuntaa)

•

Vuonna 1990 väestönsuojarakentaminen laajennettiin koskemaan koko maata (600m2)

•

Väestönsuojien tekniset vaatimukset ja suojaluokat ovat vaihdelleet vuosien saatossa (Aiemmin A-,
B-, C- ja K-luokan suojat)

Väestönsuojan rakentamisen nykysäädökset
•

• Pelastuslaki 379/2011

• Valtioneuvoston asetus
väestönsuojista 408/2011

• Valtioneuvoston asetus
väestönsuojien laitteista ja
varusteista 409/2011

• Sisäasiainministeriön
asetus väestönsuojan
teknisistä vaatimuksista ja
väestönsuojien laitteiden
kunnossapidosta 2011

VSS rakentamisvelvoite, jos asutaan,
työskennellään tai oleskellaan muutoin
pysyvästi.

- Yleensä kuten asuinrakennukset 1200m2 (2%
kerrosalasta)
- Teollisuus-, tuotanto-, varasto-,
kokoontumisrakennukset 1500m2 (1% kerrosalasta)

- Ei rakentamisvelvollisuutta, jos ennestään riittävästi
suojapaikkoja
- Erityistapauksissa henkilömäärämitoitus (tuotanto-,
varasto-, opetus-, hoito) 0,75 m2/henkilö (+ aputilat)

•

Korjausrakentamisen yhteydessä velvollisuus
nykyaikaistaa vanha väestönsuoja
nykymääräysten tasolle

•

Vapautus VSS rakentamisvelvollisuudesta
rakennusvalvontaviranomainen kuultuaan
pelastusviranomaista (aiemmin AVI)

• Väestönsuoja rakennetaan sen
suuruiseksi, että kaikki
rakennuksessa asuvat,
työskentelevät tai muuten
oleskelevat mahtuvat suojaan.

• Väestönsuojan koko ja
suojapaikkojen määrä mitoitetaan
rakennuksen kerrosalan tai
henkilömäärän mukaisesti.

• Minimikoko kuitenkin aina 20 m2
• Koko ratkaisee väestönsuojan
suojaluokan
S1 (20-135m2), S2 (136-900m2),
kalliosuoja (901-4500m2)

Väestönsuojapaikkojen määrä
 Päijät-Häme:
 Suomessa on 54 000 väestönsuojaa
(n. 4,4 miljoonaa
väestönsuojapaikkaa)

 Väestönsuojia on siellä, missä
ihmisiä on paljon eli pääasiassa
kaupungeissa ja asutuskeskuksissa.

 Pientaloalueilla, haja-asutusalueilla ja
maaseudulla ei yleensä ole
väestönsuojia -> Näillä alueilla
viranomaiset huolehtivat väestön
suojaamisesta mm. siirtämällä
väestöä tai osoittamalla suojapaikan
lähialueelta

VSS n. 2150 kpl ja paikkoja
n.156500 kpl

-

Asikkala n.1700 paikkaa
Hartola n.330 paikkaa
Heinola n.18700 paikkaa

Hollola n.10200 paikkaa
Iitti n.800 paikkaa
Kärkölä n.800 paikkaa
Lahti n.118000 paikkaa
Orimattila n.5000 paikkaa
Padasjoki n.400 paikkaa
Sysmä n.550 paikkaa

Mihin väestönsuojat on tarkoitettu?
Väestönsuoja antaa suojaa:

Väestönsuojat on tarkoitettu:
-

Radioaktiiviselta säteilyltä

-

Myrkyllisiltä aineilta

• Mahdollinen laaja ydinonnettomuus

-

Sortumavaaralta

• VIRANOMAINEN ANTAA MÄÄRÄYKSEN
SUOJIEN KÄYTTÖKUNTOON LAITOSTA
JA SUOJAUTUMISESTA!!!

-

Asevaikutuksilta

-

S1-, S2- ja kalliosuojat paineen
vaikutukselta

• Valmiuslain 3§ 1. ja 2. kohdan mukaiset
poikkeusolot (sota tai sen uhka)

Säteily

 Vakavan säteilyvaaratilanteen
todennäköisyys Suomessa on pieni.
 Ydinaseräjäytys tai
ydinvoimalaitosonnettomuus voi
aiheuttaa vakavan säteilyvaaratilanteen,
jolloin ilmassa voi olla radioaktiivista
jodia.
 Säteilyn annosnopeus mikrosievertiä
tunnissa (μSv/h) ilmaisee, kuinka suuren
säteilyannoksen ihminen
saa tietyssä ajassa
 Säteily heikkenee
• itsestään ajan kuluessa
(radioaktiivisten aineiden
hajoaminen)
• väliaineen vaikutuksesta
• etäisyyden kasvaessa

Säteilyn valvonta
 Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo
Suomessa säteilytilannetta
jatkuvasti automaattisella ulkoisen
säteilyn valvontaverkolla (250kpl).
 Normaalisti luonnossa esiintyvä
säteilytaso on 0,04 - 0,3 mikroSv/h.
 Suomen automaattiset
mittausasemat hälyttävät, jos
säteilytaso ylittää 0,4 mikroSv/h.
 Väestöä kehotetaan suojautumaan
sisätiloihin, jos säteilytaso on yli 100
mikroSv/h.
 Käytännössä väestölle tiedotetaan jo
pienimmistäkin poikkeamista
normaalissa taustasäteilyssä.

Suhteellisuutta:
Jos normaalia luonnossa
esiintyvää taustasäteilyä
kuvataan lasillisella vettä (0,1
mikrosievertiä tunnissa), on
viranomaisten välinen
tiedotusraja n. 0,5 l kannullista
vettä (0,4 mikrosievertiä
tunnissa) ja suojautumista
vaativa raja tynnyrillinen vettä
200l (100 mikrosievertiä
tunnissa) ja hengenvaarallinen
kerta-annos on pienen
lammen vesimäärä.

Ulkoisen säteilyn automaattiset
mittausasemat
Kuva: STUK

Joditabletit


Suojaavat kilpirauhasta vakavan radioaktiivisen jodipäästön
sattuessa.



Eivät suojaa muulta säteilyltä. Tablettien nauttimista tärkeämpää
on pysytellä sisätiloissa.




Erityisen tärkeitä lapsille ja odottaville äideille





Ostetaan apteekista



Purkin viimeinen käyttöpäivä ei tarkoita, että tabletit olisi
vanhentuneita

Ei henkilöille, joilla on jodiyliherkkyyttä tai kilpirauhasen
toimintahäiriö tai muu kilpirauhassairaus
Löytyvät kiinteistön väestönsuojasta
Otetaan viranomaisten ilmoituksesta - Eivät auta liian aikaisin tai
myöhään nautittuna.

Vaaratiedote ja väestöhälyttimet
• Viranomaiset antavat vaaratiedotteen tilanteissa, joissa väestöä on
varoitettava henkeä tai terveyttä uhkaavasta vaarasta
• Väestöhälytintä käytetään ulkona liikkuvan väestön varoittamiseen
uhkaavasta välittömästä vaarasta, jolta tulisi suojautua nopeasti

- järjestelmää testataan kuukauden ensimmäisenä arkimaanantaina klo 12
- kokeilumerkki on seitsemän sekuntia kestävä tasainen ääni
-

testauksen yhteydessä voidaan kokeilla myös hälyttimien puheyhteyttä

-

ei kata kaikkia alueita ja ei välttämättä kuulu sisätiloihin

Yleinen vaaramerkki –> sisälle suojautuminen
Kun kuulet yleisen vaaranmerkin:

• Vaaran laadusta riippuu suojaudutaanko
sisätiloihin vai väestönsuojaan
-

Monesti riittää suojautuminen sisätiloihin
tiiviiseen rakennukseen

-

Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin
pituinen nouseva ja laskeva ääni, jossa
nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja
laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia.

-

Vaara ohi -merkki on yhtämittainen tasainen
äänimerkki, jonka kesto on yksi minuutti
Kuva STUK

-

Siirry sisälle. Pysy sisällä

-

Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot
ja ilmanvaihto

-

Avaa radio ja odota rauhallisesti
ohjeita

-

Vältä puhelimen käyttöä, etteivät
linjat tukkeudu

-

Älä poistu alueelta ilman
viranomaisen kehotusta

Tiedätkö mistä ja miten asuinhuoneiston
/ rakennuksen ilmanvaihto
pysäytetään???
Onko sinulla riittävä varustus
asuinhuoneiston tiivistämiseen?

Väestönsuojat
•
•

Kiinteistökohtaisia ja siviilien suojaamista varten

•
•

Eri aikoina rakennettu erilaisia suojia varustukseltaan

•

Väestönsuojassa voidaan ylläpitää ylipainetta
ulkoilmaan nähden

•

Vanhatkin hiekkasuodattimella varustetut VSS-suojat
toimivat pommisuojina

Yhteinen väestönsuoja on useampia kiinteistöjä
varten rasitesopimukseen perustuen rakennettu
väestönsuoja. Suojapaikat on jaettu osapuolten kesken.
Kiinteistön väestönsuojan tiedot löydät
pelastussuunnitelmasta tai voit kysyä isännöitsijältä /
rakennusvalvonnalta tiedot

S1-luokan väestönsuoja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seinät ja katto > 300 mm teräsbetonia
Oma ilmanvaihtolaitteisto ja jakokanava, ylipaineventtiilit, ylipainemittari
2 erillistä reittiä ulos (sisääntulo- ja hätäpoistumisreitti tai –käytävä sortuman ulkopuolelle)
Vesipiste, pesuallas ja lattiakaivo, varavesisäiliöt
jos vesipiste ulkopuolella juomavettä 40 l/ per m2
jos vesipiste on väestönsuojan sisällä juomavettä 15 l/ per m2
vesipiste on varustettava letkuliitännällä ja letkulla

-

Sulkuteltta (-tai huone)
Vesikäymälä tai kuivakäymälä 1kpl per 20 m2, käymäläkomerot ja -astiat
Viemäri ja sulkuventtiili
Jätehuolto, helposti liikuteltavia, kannellisia jäteastioita 15 l/ per m2
Liitettävä sähköverkkoon, oma ryhmäkeskus omalla nousujohdolla keskukseen (IP44, valo 1 per / 45m2,
varavalaistus)
Yhteisantennipistoke
Läpiviennit tiivistetty, kolme ylimääräistä läpivientiputkea
matkapuhelimen käytön mahdollistava tekninen järjestelmä (antennikaapeli, vuotava kaapeli tai toistin) tai
puhelinpistoke verkkoon kytkettynä, oma tai rinnakkaisliittymä
-

ei tarvetta hankkia omaa puhelinta tai puhelinliittymää

Lähde Pekka Rajajärvi

Väestönsuojan normaaliajan käyttö
•
•

Väestönsuojan normaaliajan käyttötapa on määritelty rakennusluvassa
Käyttötapa voi olla esimerkiksi:
- Kokous-, kerho tai sosiaalitila
- Kuntosali ja urheilutila
- Irtaimisto- tai urheiluvarasto

•

Normaaliajan käyttö ei saa vaarantaa suojautumiskäyttöä.

(lämpötila, kosteus, kemikaalipäästöt, hajut ym.)
Käyttötapa ei saa olla:
- Varastotila sellaisille tarvikkeille joista tilaan jää hajuja
- Kemikaali- tai maalivarasto

- Jätehuone
- Päätearkisto
Väestönsuoja täytyy voida ottaa 72 tunnin kuluessa suojakäyttöön.

Yleiset väestönsuojat
• Rakennettu suuriin kaupunkeihin täydentämään
väestönsuojatarvetta ja suojaamaan liikkuvaa
väestöä
• Ei rakenneta enää (v.2011)

• Päijät-Hämeen yleiset väestönsuojat (5kpl)
Lahdessa:
- Mustankallion suoja, Tunnelikatu 3, Lahti, suojapaikkoja 1500 henkilölle
- Fellmanni-instituutti, Kirkkokatu 27, Lahti, suojapaikkoja 421 henkilölle
- Kunnaksen päiväkoti, Ristimäenkatu 10, Lahti, suojapaikkoja 280
henkilölle

-

Kasakkamäen koulu, Sävelkatu 2, Lahti, suojapaikkoja 150 henkilölle
Kärpäsen koulu, Kasakkamäentie 1, Lahti, suojapaikkoja 150 henkilölle

Tilapäinen väestönsuoja
•

Tilapäissuojaan suojaudutaan
tilanteissa, jos ei ole olemassa
varsinaista väestönsuojaa

•

Tehdään olemassa oleviin tiloihin
(esim. kivinavetta, maakellari, kellari,
maakuoppa)

•

Turvallisin paikka kiinteistössä on
yleensä kellarikerros ja siellä talon
keskiosat

-

ulkoseinien ovet ja aukot peitetään
suojarakenteilla (esim. hiekkasäkeillä)

-

tilaan johtavat ovet ja ikkunat
tiivistetään esim. liimanauhalla tai
kumitiivisteellä

Kuva Ukraina Iltalehti 17.4.2022
Nina Järvenkylä

SPEK: Rakenteiden
antama säteilysuoja
Kuva: Kalervo Järvensivu

Väestönsuojan kunnossapito
lain vaatimukset
 Väestönsuojan varusteet ja laitteet on pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava ja tarkastettava
asianmukaisesti. (Pelastuslaki 379/2011 12 §)

 Väestönsuoja sekä väestönsuojeluvälineet ja -laitteet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että
väestönsuoja voidaan ottaa käyttöön 72 tunnissa. (Pelastuslaki 379/2011 76 §)

 Väestönsuojan laitteiden toimintakunnon varmistamiseksi ne tulee tarkastaa ja huoltaa vähintään 10
vuoden välein. (Sisäasianministeriön asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien
laitteiden kunnossapidosta 506/2011 20 §)

 Velvoite koskee rakennuksen omistajaa, haltijaa ja toiminnanharjoittajaa
- Taloyhtiöissä vastuu on taloyhtiön hallituksella

Väestönsuojan huolto ja kunnossapito
 Väestönsuojan laitteet ja varusteet
huolletaan valmistajan ohjeen mukaisesti
suositus vähintään vuosittain
-> Väestönsuojan toimintakunto pysyy yllä
vain säännöllisellä kunnossapidolla
-> Jatkuva kunnossapito kannattaa, sillä
välttyy kalliilta korjauksilta

 Suositus: Väestönsuojalle nimetään
väestönsuojan hoitaja, jonka vastuuna on
väestönsuojan vuositarkastus ja huolto
- Jos väestönsuojan hoitaja ei asu
rakennuksessa, tulisi nimetä varahenkilö, joka
osaa laittaa suojan käyttökuntoon

Viemärin padotusventtiili ruostunut
kiinni Kuva: Helsingin pelastusliitto

Ylipainemittarin neste vähissä
tai mittari kuivunut ja jumissa

Väestönsuojan vuosihuolto ja kunnossapito
• Väestönsuojien rakentamista ja
vaatimuksia ovat vuosien aikana
ohjanneet useat eri lait,
asetukset, päätökset ja
määräykset sekä RT-kortit, jotka
vaikuttavat mm. suojan
varusteisiin ja tekniikkaan
• Väestönsuojaa tarkastellaan
aina sen rakennusvuoden
mukaisesti
Väestönsuojan vuosihuollon suorittamiseen
on olemassa tarkastuslistoja netissä
www.phpela.fi

Väestönsuojan vuosihuolto ja kunnossapito
1) Suojan
käyttöönottosuunnitelma ja
huolto-ohjeet tallessa,
mielellään suojatilassa

Väestönsuojan vuosihuolto ja kunnossapito
2) Ilmanvaihtokoneen,
vesipisteen sekä
padotusventtiilin
toimintakunto

-

ilmanvaihtokone ensin
koestetaan käsikammella
ja sitten sähkökäytöllä
n.15 min

-

ilmanvaihtokoneen
öljysilmästä näet onko
laitteessa öljyä

-

padotusventtiili laitetaan
kiinni ja lasketaan vettä
lavuaariin (vesi nousee
viemäristä)

Väestönsuojan vuosihuolto ja kunnossapito
3) VSS-tarvikkeiden:
sulkuteltta, varustelaatikko,
käymälä- ja vesiastiat sekä
ilmanvaihdon sulkulaippojen
tallella olo

Väestönsuojan vuosihuolto
ja kunnossapito
4) Tarkista
-

suojan läpivientien tiiveys

-

ylipaineventtiilien ja suojan
oven tiivisteiden kunto

-

tarvittaessa poista kerääntynyt
kosteus ylipaineventtiileistä ja
ilmanvaihtokoneesta (ruuvi
alapuolella)

-

tarvittaessa testaa oven kunto

Väestönsuojan materiaali (ohjeellinen)
•
•
•
•
•
•
•
•

suojan merkitsemiskilpisarja
huopa tai lämpöpeite
käsivalaisin 2 kpl + paristot
sankoruisku tai käsisammutin
taittopaarit + kantohihnat
vedensäilytysaine

rautakanki, kenttälapio, sorkkarauta, veistokirves, jakoavain
vasara ja nauloja, käsi- ja rautasaha ja 5 varaterää,
pajavasara

• ruuvi-, piikki-, katkaisu-, ristipääruuvitaltta (meisseli)
• voimaleikkurit ja linjapihdit
(Lähde: SPEK/talosuojelukurssi + VSS-opas)
26.4.2022
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Suojeluhenkilöstön materiaali
(ohjeellinen)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

suojanaamari ja suodatin 2 kpl
suojakypärä + hihnat 2 kpl
suojalasit 2 kpl
suoja-asu + kumisaappaat 2 kpl
suojakäsineet 2 paria
käsivarsinauha / huomioliivi
ensiapulaukku
suojasidepakkaus
ensiside 2 kpl
joditabletit 2 kpl/asukas
opaskirja talosuojelusta 2 kpl
säteilymittari on suositeltava yli 100
asukkaan kiinteistöihin

Kuva SPEK

Väestönsuojan tarkastus
ja tiiveyskoe
 Lakisääteinen (sisäasiainministeriön asetus 506/2011 20 §)
 Väestönsuojan tarkastus ja tiiveyskoe suoritetaan kerran 10
vuodessa

-

Tiiveyskokeen tarkoituksena on varmistaa suojan tiiveys ja
ylipaineen säilyttäminen

-

Tiiveyskokeen suorittajalla ei koulutus- tai
pätevyysvaatimusta, sen voi suorittaa kuka tahansa riittävän
koulutuksen saanut henkilö

-

Tiiveyskokeen suorittaminen voi olla hankalaa esimerkiksi
vanhoissa VSS-suojissa

-

Tiiveyskokeen ja suojan tarkastuksen voi tilata ulkopuoliselta
yritykseltä

-

Pelastusviranomaiset valvovat mm. palotarkastusten
yhteydessä, että väestönsuoja on tarkastettu ja huollettu
asianmukaisesti (tiiveyskoe suoritettu)

Väestönsuojan tarkastuksesta ja
tiiveyskokeesta on laadittava pöytäkirja

Väestönsuojan käyttökuntoon laittaminen
Pelastuslaki 379/2011 14 § Omatoiminen varautuminen

 Toimintaohjeet väestönsuojan käyttökuntoon
laittamiseksi tulisi olla väestönsuojassa ja
rakennuksen pelastussuunnitelmassa.
Pelastussuunnitelman liitteenä väestönsuojan
tyhjentämis- ja kalustamissuunnitelmat
(purkamis- ja käyttöönottosuunnitelma)

 Väestönsuojan hoitaja johtaa käyttökuntoon
laittoa sekä ihmisten toimintaa
suojautumistilanteen aikana.

 Seuraavissa dioissa kerrotaan väestönsuojan
käyttökuntoon laittamisesta

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on
osaltaan:

2) varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön
suojaamiseen vaaratilanteissa;
3) varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin
pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät;

4) ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja
muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan
helpottamiseksi.
Kiinteistössä on varauduttava väestönsuojan käyttöönottoon!

1.Purkaminen
 Suojasta poistetaan kaikki
ylimääräinen tavara

 Puretaan ylimääräiset rakenteet
kuten irtaimistokomerot

 Puretaan oviaukoissa käytetyt
normaalikäytön ovet ja
ylimääräiset rakenteet
- Etukäteen suunniteltu mihin
tavarat varastoidaan?

 Työvälineet purkamiseen tulisi
löytyä kiinteistöstä
(varustelaatikko)

2. Rakentaminen
 Asennetaan sulkuteltta
paikalleen
kiinnityskehykseen
noudattaen pakkauksen
ohjetta (tai tarkistetaan
sulkuhuoneen toiminta).
 Rasvataan ovien
saranatapit ja salvat ja
tarvittaessa asennetaan
tiivisteet paikoilleen.

2. Rakentaminen
 Asennetaan olemassa olevat
käymäläkomerot paikalleen
tai rakennetaan
käymäläkomerot/suojaseinät
ylipaineventtiilien kohdalle

2. Rakentaminen
 Tarkastetaan varauloskäynnin
käyttökelpoisuus.

 Hätäuloskäynnin ulospääsyaukko voi
olla maan alla, jolloin suojasta pitää
kaivautua ulos. Ulostuloluukku voi olla
asfaltin alla.

 Tarvittaessa hätäpoistumisreittiä tulee
ryhtyä kaivamaan heti alkuvaiheessa.
Maan alle päättyvien käytävien
päässä on kevytbetoniharkkoja.
Suunnittele mihin purkujäte ja maaaines sijoitetaan.

3. Ilmanvaihto
 Normaaliajan ilmanvaihto
puretaan ja asennetaan laipat
paikoilleen

 Poistetaan mahdollinen pöly,
roskat ja vesi
ilmanottokanavista,
paineventtiileistä,
ylipainemittarin mittaputkesta,
ylipaineventtiileistä ja
suojapuhaltimista.

 Tarkistetaan
ilmanvaihtokanaviston
kannattimet

3. Ilmanvaihto
 Jos suojan ulkopuolinen ilmanottoputki
on irrallaan, se kiinnitetään paikalleen

 Suojapuhaltimen kunto tarkistetaan,
laitteistoon lisätään tarvittaessa öljyä ja
ylipainemittariin lisätään tarvittaessa
manometrinestettä /
(värjätty kevyt polttoöljy)

 Suoritetaan tiiveyskoe (testataan
suojan tiiveys)

4. Vesi-, lämpö ja jätehuolto
 Tarkistetaan:

-

varavesisäiliöiden kunto sekä
puhtaus

-

viemärin sulkuventtiilin toiminta

-

vedenpuhdistustablettien kunto
(tai hankitaan)

 Vesipisteeseen liitetään letku ja
täytetään varavesisäiliöt

 Vettä pitää olla 30 litraa/ per
henkilö

Ylläoleva kuva SPEK

4. Vesi-, lämpö ja jätehuolto
 Tarkistetaan kuivakäymäläastioiden kunto ja
asennetaan paikalleen
- Vanhemmissa suojissa paikat on merkitty lattiaan
valmiiksi
 Hankitaan hajunpoistoainetta, käymäläastioihin
imeytysturvetta, muovisäkkejä ja wc-paperia
 Sulje suojan käytölle tarpeettomien lämpöputkien
sulkuventtiilit.

 Hankitaan jätteitä varten astiat ja jätesäkit esim.
15 l / m2

5. Sähkö ja valaistus
 Tarkistetaan suojan
sähkölaitteiden päävarokkeiden,
valaisimien, katkaisijoiden ja
seinäpistorasioiden kunto
 Testataan varavalaisimet sekä
niiden paristot

6. Viestiyhteydet
 Varusta suoja paristoradiolla

 Varmista matkapuhelimen ja
verkon toimivuus

7. Suojan alueet ja varustus
 suojan tilat jaetaan
 suoja kalustetaan (pöytiä ja
tuoleja sekä kerrossängyt )
 keittiövarustus (mikroaaltouuni,
jääkaappi ja vedenlämmitin)
pystytetään pistorasioiden
luokse

Suojassa oleskelu ja poistuminen
 Tilaa on 0.75 m2 per henkilö (0.6 m2
per henkilö v.2003 asti)

• Suojasta poistutaan:

 1/3 paikalla olijoista makaa, 1/3 istuu
ja 1/3 on työvuoroissa veivaamassa
ilmanvaihtolaitteita tms.

-

Kotieläinten ruokinta

-

Tarpeellisten tarvikkeiden
haku tai veden haku

 Lämpö nousee nopeasti suojassa

-

Jätteiden vienti

 Ilmaa riittää n.2 tunniksi, jonka
jälkeen IV-koneen kautta otetaan
ilmaa suojaan

-

Säteilyn mittaaminen

Väestönsuojan käyttö ja suojautuminen
1. SULKUTILA

2. SUODATUSKÄYTTÖ

3. OHITUSKÄYTTÖ

-

suojaan ei oteta
eikä poisteta ilmaa

-

ilma otetaan
erityissuodattimen läpi

-

-

radioaktiivinen
laskeuma tai muu
saastetilanne

-

kaasuvaara ja
radioaktiivisen laskeuman
alkuvaiheessa

ilmaa otetaan
puhaltimella ohi
suodattimen; käsitai moottorikäyttö

-

sotatilanteet

-

lyhytaikainen
tilanne, mahdollista
n. 1 – 2 tuntia

Mitä väestönsuojaan mukaan?
•
-

Jokaisen tulisi ottaa väestönsuojaan:
elintarvikkeita 2-3 päivän tarpeisiin ja juomista
ruokailuvälineet

henkilökohtaiset hygieniatuotteet
lääkkeet
vuodevaatteet
taskulamppu ja paristoja
korvatulpat
ajanvietettä
vaatetuksessa tulee ottaa huomioon, että
suojassa on aluksi liian kylmä ja lopuksi liian
lämmin

Kotivara 72h
•
•
•
•

Yhteiskunnan häiriötilanteisiin (myrskyt, pandemia, sähkö- ja
vesikatkot jne.) tulisi jokaisen varautua
Laajassa häiriötilanteessa viranomaisille tulisi lyhyessä ajassa
paljon tehtäviä ja resurssit ovat rajalliset -> Omatoiminen
varautuminen

Lähde: Iltalehti Tomi Olli

Kokonaisvedentarve on 10-20 litraa henkeä kohti
vuorokaudessa
Ruokatarvikkeita varattuna vähintään 72 h

- Koostuu tavanomaisista elintarvikkeista. Vaihtelee
ruokatottumusten mukaan. Käytetään tasaisesti.

•
•

Välttämättömät lääkkeet viikoksi
Radio, taskulamppu, paristoja, tulitikut, käteinen raha,
retkikeitin

Pidä huoli itsestäsi ja läheisistäsi,
varaudu omassa kodissasi 72h!

Lähde: Martat

Hyödyllisiä linkkejä:
•

Päijät-Hämeen pelastuslaitos https://www.phpela.fi/asukkaille/vaestonsuojat/
- Väestönsuojan huoltopöytäkirja
- Väestönsuojan tarkastuspöytäkirja

•

SPEK https://www.spek.fi/turvallisuus/varautuminen-kotona/vaestonsuojelu/
- Väestönsuojan huolto ja käyttö - opas

•

72 tuntia varautumisen sivusto https://72tuntia.fi/

•

Opinnäytetyö Tinja Hannikainen Väestönsuojien tarkastuskortisto 2016
- Väestösuojan vaatimukset ja varustus eri aikakausina

•

Uudenmaan pelastusliiton väestönsuojavideot: https://upl.fi/turvallisuuden-edistaminen/
- 1) Väestönsuojat ja tiiveyskoe (kesto 10:32) julkaistu huhtikuussa 2022

- 2) Väestönsuojat ja vuosihuolto (kesto 9:16) julkaistu maaliskuussa 2022

