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Väestönsuojat
Väestönsuojiin suojaudutaan tyypillisesti vain poikkeusoloissa. Suojautuminen tulee
kyseeseen alueilla, joilla on vaarana loukkaantua pommitusten yms. aiheuttamista
seurauksista tai on tapahtunut sotilaallinen ydinräjähdys. Siirtyminen väestönsuojiin
tapahtuu aina viranomaisten kehotuksesta. Esimerkiksi normaaliaikana ydinvoimalassa
tapahtuva ydinonnettomuus ei edellytä väestönsuojaan suojautumista, vaan toimitaan
seuraavasti: Yleisen vaaramerkin kuultuasi, 1. siirry sisätiloihin, pysy sisällä 2. sulje ovet,
ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet 3. avaa radio tai televisio ja odota rauhallisesti
ohjeita 4. vältä puhelimen käyttöä ja hätäkeskukseen soittamista, etteivät linjat tukkeudu.
Väestönsuoja antaa suojaa radioaktiiviselta säteilyltä, myrkyllisiltä aineilta, rakennus
sortumilta sekä asevaikutuksilta. Väestönsuojan on mahdollistettava suojattavien riittävän
pitkä oleskelu suojassa. Jatkuva suojassa oloaika 2-3 vrk ja kokonaissuojautumisaika 1014 vrk. Suojassa on siedettävät, mutta ei välttämättä mitenkään mukavat olosuhteet.
Erilaisia suojarakenteita ovat väestösuojat (talokohtaiset suojat tai yhteissuojat sekä
yleiset suojat), johtokeskussuojat, tilapäiset suojat, säteilysuojat, laitesuojat ja muut suojat.
Jos väestönsuojaa käytetään muuten kuin väestönsuojana, se on voitava kunnostaa
väestönsuojana käytettäväksi 24 tunnissa. Väestönsuojeluvälineet ja -laitteet on voitava
ottaa käyttöön saman ajan kuluessa. Poiketen mitä 1 momentissa säädetään
pelastusviranomainen voi perustellusta syystä yksittäistapauksissa määrätä, että
väestönsuoja on voitava kunnostaa väestönsuojana käytettäväksi lyhyemmässäkin ajassa
kuin 24 tunnissa. Pelastusasetus (787/2003) 19 §.
Pelastuslaissa (468/2003) on mainittu seuraavaa väestönsuojan
rakentamisvelvollisuudesta:
60 §
Väestönsuojan rakentamisvelvollisuus uudisrakentamisen yhteydessä
Rakennuksen omistajan on uudisrakentamisen yhteydessä tehtävä rakennukseen tai sen
läheisyyteen väestönsuoja, jonka suuruudeltaan voidaan arvioida riittävän rakennuksessa
asuvia tai muutoin oleskelevia henkilöitä varten. Valtioneuvoston asetuksella säädetään
tarkemmin suojan koosta ja sijainnista. Väestönsuojan rakentamisvelvollisuus ei
kuitenkaan koske tilapäistä enintään viisi vuotta käytössä olevaa rakennusta.
Väestönsuoja on rakennettava rakennusta tai samalla tontilla tai rakennuspaikalla olevaa
rakennusryhmää varten, jonka kerrosala on vähintään 600 m2 ja jossa asutaan tai
työskennellään pysyvästi.
Samalla tontilla tai rakennuspaikalla jo olevia rakennuksia, joita varten on väestönsuoja, ei
oteta huomioon uudisrakennuksen väestönsuojan rakentamisvelvollisuutta määrättäessä
eikä myöskään rakennuksia, joiden valmistumisesta on kulunut yli viisi vuotta
rakennusluvan hakemiseen mennessä.
Kahta tai useampaa rakennusta varten voi rakennusluvan myöntävä viranomainen alueen
pelastusviranomaista kuultuaan sallia rakennettavaksi yhteisen väestönsuojan, ehdolla,
että väestönsuoja rakennetaan viiden vuoden kuluessa ensimmäisen rakennuksen
valmistumisesta.
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61 §
Väestönsuojan rakentamisvelvollisuus muutos tai korjaustyön yhteydessä
Jos suojelukohteessa sijaitsevassa valmiissa rakennuksessa, jossa ei ole väestönsuojaa,
suoritetaan uudestaan rakentamiseen verrattava rakennuslupaa edellyttävä vähintään 1
000 m2 koskeva muutos- tai korjaustyö, jonka jälkeen rakennuksessa asutaan tai
työskennellään pysyvästi, on työn yhteydessä tehtävä väestönsuoja, jos se ilman suuria
vaikeuksia ja kohtuullisin kustannuksin käy päinsä.
Jos suojelukohteessa sijaitsevassa valmiissa rakennuksessa, jonka kerrosala on
vähintään 1 000 m2 ja jossa ei asuta tai työskennellä pysyvästi, suoritetaan rakennus- tai
toimenpidelupaa edellyttävä käyttötarkoituksen muutos, jonka jälkeen rakennuksessa
asutaan tai työskennellään pysyvästi, on muutostyön yhteydessä tehtävä väestönsuoja,
jos se ilman suuria vaikeuksia ja kohtuullisin kustannuksin käy päinsä.
62 §
Väestönsuojan rakentamista koskeva
poikkeus
Tämän lain väestönsuojan rakentamisvelvollisuutta koskevat säännökset eivät koske
maatilatalouden tuotannon rakenteellista suojaamista.
Maatilatalouden tuotantorakennuksia ei oteta lukuun määrättäessä tässä laissa
tarkoitettua väestönsuojan rakentamisvelvollisuutta.
Pelastusasetuksen 19 §:ssä sanotaan seuraavaa: Jos väestönsuojaa käytetään muuten
kuin väestönsuojana, se on voitava kunnostaa väestönsuojana käytettäväksi 24 tunnissa.
Väestönsuojeluvälineet ja -laitteet on voitava ottaa käyttöön saman ajan kuluessa.
Pelastusviranomainen voi perustellusta syystä yksittäistapauksissa määrätä, että
väestönsuoja on voitava kunnostaa väestönsuojana käytettäväksi lyhyemmässäkin ajassa
kuin 24 tunnissa.
Suositeltava väestönsuojelumateriaali
Suojelumateriaalin hankita asuintaloissa
Asuinrakennuksiin hankittavan suojelumateriaalin määrä riippuu asukkaiden ja
väestönsuojien lukumääristä. Turvallisuus- ja suojeluhenkilöstölle tarvittava materiaali
riippuu rakennuksen asukasmäärästä. Jokaisessa väestönsuojassa tulee olla
väestönsuojan materiaali.
Suojelumateriaalin hankinta yrityksissä ja laitoksissa
Suojelumateriaalin määrä yrityksissä riippuu yritykseen suunnitellusta
suojeluorganisaatiosta sekä väestönsuojien määrästä. Yrityksen turvallisuus- ja
suojeluhenkilöstölle tulee varata riittävä materiaali. Materiaalin tarve määritellään ja sen
hankinta suunnitellaan yrityksen tai laitoksen turvallisuussuunnitelmassa.
Turvallisuussuunnitelmaan laitettavan suunnittelu- ja hankintataulukon malli on esitetty
omassa osassaan. Jokaisessa väestönsuojassa tulee olla väestönsuojan materiaali.
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Talon suojelumateriaali
Talon ja yritysten sekä laitosten suojelumateriaalin tarve mitoitetaan sen tarpeen mukaan.
Asuinrakennuksissa materiaalin määrä määräytyy rakennuksessa asuvien henkilöiden
määrän mukaan seuraavan taulukon mukaisesti. Kaikkiin vähintään 5 asunnon
asuinrakennuksiin suositellaan hankittavaksi alla olevan taulukon mukainen
suojelumateriaali.
Turvallisuus- ja
suojeluhenkilöstön
Materiaali
Suojanaamari ja vss-suodatin
Suojakypärä
Suojalasit
Ensiapulaukku ja
suojasidepakkaus
Ensiside
Säteilymittari / yli 100 hengen
kiinteistö
Joditabletit
Opas talosuojelusta (Kodin
turvaopas, SPEK)

Alkava
a 100
asukas
ta kohti
2
2
2
1
2
1
2/asuk
as
2

Turvallisuus- ja suojeluhenkilöstön välineet
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Väestönsuojan suojelumateriaali
Jokaisessa väestönsuojassa tulee olla varattuna väestönsuojan työkalut sekä
suojamateriaali väestönsuojan hoitajalle ja tämän apulaiselle.
Paarit
Vedensäilytysaine

Rautakanki
Suojan merkitsemiskilpisarja
Käsivalaisin
Sankoruisku
Suojantyökalut

1
Määrä
n
mukaa
n
1
1
2
1
1

Suojan työkalut
Yrityksen tai laitoksen suojelumateriaali
Yrityksissä sekä laitoksissa materiaalin määrä määräytyy kohteeseen suunnitellun
suojeluorganisaation vahvuuden mukaan. Yritys määrittelee tarvitsemansa vahvuisen
suojeluorganisaation ja hankkii tälle suojelumateriaalin. Materiaalin määrä ja
hankintaohjelma kirjataan pelastussuunnitelmaan.
materiaali
Käsivalaisin
Ensiside
Suojakypärä
Suojakäsineet
Suojalasit
Suojanaamari
Suoja-asu vedenpitävä
Kumisaappaat
Suojelu itseäsi ja muita kirja
Palosanko
Sankoruisku
Ensiapulaukku
Suojasidepakkaus

Määrä
kpl

Oleva
kpl

Hankitaan
pvm
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Paarit hihnoineen
Huopia
Hakku
Kirves
Rautakanki
Lapio
Pelastusvälinepakkaus 1
Pelastusvälinepakkaus 2
Säteilymittari
Käsivalaisin
Ensiside
Suojakypärä
Suojakäsineet
Suojalasit
Suojanaamari

Yrityksen suojelumateriaalia

