Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Kerrostalon paloturvallisuuden itsearviointiopas

VÄESTÖNSUOJAT
Väestönsuoja on rakennukseen tai sen yhteyteen tehty erillinen tila
tai rakennus, jonka tarkoituksena on suojata ihmisiä poikkeusoloissa
esimerkiksi säteilyltä, myrkyllisiltä aineilta, asevaikutuksilta tai sortumilta.
Lähtökohtaisesti väestönsuojat ovat varattu yksinomaan kriisiajan käyttöön, eikä niitä
käytetä esimerkiksi normaalioloissa tapahtuvien vaarallisten aineiden onnettomuuksissa.
Kerrostaloissa sijaitsevat väestönsuojat voivat olla joko talokohtaisia tai usean talon yhteisiä.
Tavallisesti suoja sijaitsee kellarissa tai rakennuksen alimmassa kerroksessa. Suojaoven edessä
on väestönsuojelun kansainvälinen merkki, sininen kolmio oranssilla pohjalla.
Normaalioloissa väestönsuojaa voidaan hyödyntää esimerkiksi harraste- tai varastotilana. Väestönsuojan
käyttö varastona edellyttää rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymää käyttötavanmuutosta.
Väestönsuojassa ei saa säilyttää kemikaaleja, joista voisi aiheutua hajuhaittoja suojaan.
Väestönsuojan täytyy olla käyttövalmis 72 tunnin sisällä viranomaisten antamasta määräyksestä.
Väestönsuojan normaaliajan käytössä täytyy huomioida, etteivät rakenteet vahingoitu ja suojaan kuuluva
varustus pysyy käyttökunnossa. Väestönsuoja ja sen laitteet tulee tarkastaa ja huoltaa säännöllisesti.

Kerran vuodessa tehtävät toimenpiteet
Väestönsuoja ja laitteet tulee tarkastaa kerran vuodessa. Tarkastuksessa kartoitetaan väestönsuojan
varusteet sekä tarkastetaan laitteiden ja varusteiden kunto lainsäädännön ja valmistajien edellyttämällä
tavalla. Väestönsuojan koneita tulee käyttää kerran vuodessa yli viiden minuutin ajan.
Laitteiden huolto- sekä käyttöohjeet on toimitettu laitteiden mukana. Ohjeet tulee säilyttää laitteiden
yhteydessä, jolloin ne ovat aina helposti saatavilla.

10 vuoden välein tehtävät toimenpiteet
Väestönsuojalle tulee suorittaa tiiveyskoe vähintään 10 vuoden välein. Väestönsuojan tiiveyskokeesta
tulee laatia päivätty ja allekirjoitettu tarkastuspöytäkirja. Pöytäkirja tulee esittää pelastusviranomaiselle
pyydettäessä.
Väestönsuojan kunto ja käyttövalmius ovat rakennuksen omistajan ja haltijan vastuulla. Väestönsuojan
ylläpitoa ja suojautumista varten taloyhtiön hallitus tai kiinteistön omistaja voi nimetä väestönsuojalle
hoitajan, joka järjestää väestönsuojalle suoritettavat toimenpiteet.

Lisätietoja väestönsuojelusta ja väestönsuojista löytyy esimerkiksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen
sivulta http://ku-pelastus.fi/fi/palvelut/vaeston-suojaaminen/vaestonsuojat) ja Suomen Pelastusalan
Keskusjärjestön sivulta http://www.spek.fi/Suomeksi/Turvatietoa/Vaestonsuojelu

§

Lakiviitteet

Seuraavat tässä laissa tai muissa säädöksissä vaaditut tai viranomaisten määräämät varusteet ja laitteet on
pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti: väestönsuojien varusteet ja laitteet.
Väestönsuoja sekä väestönsuojeluvälineet ja -laitteet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että väestönsuoja voidaan
ottaa käyttöön 72 tunnissa. Väestönsuojan laitteiden toimintakunnon varmistamiseksi ne tulee tarkastaa ja
huoltaa vähintään 10 vuoden välein. Laitteiden toiminnan tarkastuksesta tulee laatia tarkastuspöytäkirja, johon
tehdään merkinnät suoritetuista tarkastuksista laitekohtaisesti. Tarkastuspöytäkirja on pyydettäessä esitettävä
pelastusviranomaiselle. (Pelastuslaki 379/2011 12§, 76§, Sisäasiainministeriön asetus väestönsuojien teknisistä
vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta 20§.)
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