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SAVONIA–AMMATTIKORKEAKOULU - TEKNIIKKA, KUOPIO     

Koulutusohjelma 

Palopäällystön koulutusohjelma 

Tekijä 

Tinja Hännikäinen 

Työn nimi 

Väestönsuojien tarkastuskortisto 
Työn laji                                                                                                Päiväys                                      Sivumäärä 
Opinnäytetyö                                                                                                   33 + 25 
Työn valvojat                                                                                       Tilaajan yhdyshenkilö 
vanhempi opettaja Jani Jämsä                                  Koulutuspäällikkö Aulis Partanen 
vanhempi opettaja Ismo Kärkkäinen 
Tilaaja 
Uudenmaan Pelastusliitto 
Tiivistelmä 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli lisätä tietämystä väestönsuojista, 
väestönsuojelun historiasta sekä väestönsuojelusta Suomessa. Lisäksi keskeisenä 
osana opinnäytetyötä tuotettiin väestönsuojien tarkastuskortisto, jonka tehtävänä on 
helpottaa väestönsuojan tarkastajan tehtävää. 
 
Väestönsuojien tarkastus muuttui uusimman pelastuslain astuessa voimaan vuonna 
2011. Aikaisemmin väestönsuojien tarkastus oli kokonaisuudessaan 
pelastusviranomaisten vastuulla, kun taas nykyisten säädösten mukaan suojan 
tarkastus ja kunnossapito ovat omistajan vastuulla, tosin poikkeusoloissa suojien 
käytöstä vastaa pelastusviranomainen ja lopullinen vastuu kunnosta on myös 
pelastusviranomaisella. Omistaja voi teettää tarkastuksen asiaan riittävästi 
perehtyneellä henkilöllä. Riittävän koulutuksen määritelmää ei kuitenkaan ole 
missään suoraan annettu. 
 
Väestönsuojan tarkastaja voi olla pelastusviranomainen, rakennusvalvontaviran-
omainen tai yksityinen henkilö, joka on riittävästi perehtynyt tarkastuksiin ja niitä 
koskeviin määräyksiin ja säädöksiin. Väestönsuojien vaatimukset ovat muuttuneet 
useita kertoja, joten kaiken muistaminen yksittäisen suojan osalta voi olla haastavaa, 
vaikka tarkastuksia tekisikin jatkuvasti. Tällöin voi tästä opinnäytetyöstä olla hyötyä 
kertaukseen sopivana oppaana ja lisäksi kortistosta näkee helposti ja nopeasti 
tarkastettavaa suojaa koskevat vaatimukset. 
 
Opinnäytetyö sai alkunsa, kun Uudenmaan Pelastusliiton koulutuspäällikkö Aulis 
Partanen oli jo pitkän aikaa miettinyt, että jonkinlaiselle väestönsuojien 
tarkastuskortistolle olisi tarvetta. Lait ja asetukset sekä ohjeistukset ja määräykset 
olivat vuosien aikana muuttuneet useasti ja väestönsuojien luokittelu oli melko 
epäselvää jopa alan ammattilaisille, joten asiaan tarvittiin selkeää ja toimivaa 
tietopankkia, josta suojia koskevat määräykset voisi nopeasti tarkastaa. Tähän 
kysyntään tämä opinnäytetyö pyrki vastaamaan. 
 
 

Avainsanat 
väestönsuoja, väestönsuojelu, viranomaiset, tarkastustoiminta, kortisto 
Luottamuksellisuus 
julkinen 
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2 TARKASTUSKORTIT VÄESTÖNSUOJALUOKITTAIN 
 
2.1 Väestönsuojat vuoden 1955 määräysten mukaisesti 
 
Väestönsuojan tarkastuskortti 

 

 Suojaa koskevat vaatimukset ja huomiot 

Väestönsuojaluokka Sortuman kestävä väestönsuoja  

Rakennusvuodet 1.1.1955 – 1.7.1959 

Pinta-alan määräytyminen ja 
suojatilan vähimmäisala 

Asuintaloissa huoneistojen yhteen lasketusta pinta-alasta 2% tai 
kunnan viranomaisen harkinnan mukaan, muissa rakennuksissa 
henkilömäärän mukaan 

Sulkuhuone tai sulkuteltta Voidaan rakentaa yhdellä sulkuhuoneella 

Pinta-ala henkilöä kohden 0,57 m2 

Ilmanvaihtolaite Luonnollinen, jos suojautujia alle 75 ja ilmatilavuutta 3 m3 / henkilö 
Mahdollisen koneen oltava sähkö- sekä jalka- tai käsikäyttöinen, jos 
tuottava teho alle 450 kuutiota / tunti 

Väestönsuojelumateriaali ja 
vuode 

Sisäasiainministeriön väestönsuojelupäällikön esikunnan ohjeen 
mukaisesti 

Käymälä Yksi kuivakäymäläkomero ja -kaluste jokaista alkavaa 20 neliötä 
kohden tai yksi 75 henkilöä kohden 

Viestilaitteet Ei erillisiä määräyksiä 

Jätehuolto Ei erillisiä määräyksiä 

Vara-/Hätävalo Jos mahdollista on suoja ja ulospääsytiet varustettava valaisimin 
Alle 75 henkilön suojan sähkövirta voidaan ottaa kellarin 
pääjohdosta 

Vesipiste, pesuallas ja 
lattiakaivo 

Jos rakennetaan tulee sijaita huoltohuoneessa tai sulkuhuoneessa, 
vettä pystyttävä säilyttämään 5 litraa / henkilö 

Kaasunilmaisulaitteisto Ei erillisiä määräyksiä 

Ensiapu- ja sairashuone Ei erillisiä määräyksiä 

Konehuoneet ja valvomo Ei erillisiä määräyksiä 

Uloskäytävät Vähintään yksi hätäpoistumisreitti varsinaisen sisääntuloreitin 
lisäksi 

 
 
Yleiset vaatimukset kaikissa suojissa voimassa olevan pelastuslain (379/2011) mukaisesti: 
 
- Käyttökuntoon saattamisen tulee tapahtua alle 72:ssa tunnissa 
- Osastoinnin vaatimukset täyttyvät, ei uusia läpivientejä 
- Laitteet ja varusteet tulee huoltaa ja tarkastaa vähintään kymmenen vuoden välein 
- Ovien merkinnät ja opastus sisätiloissa
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2.2 Väestönsuojat vuoden 1959 määräysten mukaisesti B-luokka 
 
Väestönsuojan tarkastuskortti 

 

 Suojaa koskevat vaatimukset ja huomiot 

Väestönsuojaluokka B-luokan teräsbetoniset väestönsuojat (1971 → S1) 
Rakennusvuodet 1.7.1959 – 1.10.1963 

Pinta-alan määräytyminen ja 
suojatilan vähimmäisala 

150-300 henkilölle, huoneistojen yhteen lasketusta pinta-alasta 
2,5%, teollisuudessa henkilömäärä, suojahuoneen koko vähintään 6 
neliömetriä ja korkeintaan 58 henkilölle 

Sulkuhuone tai sulkuteltta Voidaan rakentaa yhdellä sulkuhuoneella, joka on vähintään 6 
neliömetriä, jos kaksi sisäänkäyntiä, sulkuhuoneet vähintään 5 
neliömetriä 

Pinta-ala henkilöä kohden Vähintään 0,58 neliömetriä (jos sairashuone, 0,5 neliömetriä) 

Ilmanvaihtolaite Vähintään 45 dm3 minuutissa varsinaisen suojatilan neliötä kohden, 
hiekkasuodatin 
Käsi- tai jalkakäyttöinen, lisäksi mahdollisesti sähkökäyttöinen, jos 
varavoimakone, voi olla myös pelkästään sähkökäyttöinen 

Väestönsuojelumateriaali ja 
vuode 

Vuoteet laskennallisesti 8 %:lle suojautuvista henkilöistä 

Käymälä Käymälä jokaista alkavaa 25 henkilöä kohden 

Viestilaitteet Ei erillisiä määräyksiä 

Jätehuolto Ei erillisiä määräyksiä 

Vara-/Hätävalo Oma ryhmäkeskus, väestönsuoja ja ulospääsytiet valaistava 

Vesipiste, pesuallas ja 
lattiakaivo 

Vesipiste ja lattiasiili sulkuhuoneeseen tai varavesisäiliöitä, joihin   
5 litraa / suojautuva henkilö, tällöin tehtävä kuitenkin kokoojakaivo 

Kaasunilmaisulaitteisto Ei erillisiä määräyksiä 

Ensiapu- ja sairashuone Sairashuone 8%:lle suojattavista henkilöistä, pinta-alaa varattava 
1,5 neliötä henkilöä kohden 

Konehuoneet ja valvomo Sulkuhuoneen yhteyteen tehtävä huoltohuone, vähintään 4 neliötä 

Uloskäytävät Vähintään kolme hätäpoistumisreittiä varsinaisen sisääntuloreitin 
lisäksi 

 
 
Yleiset vaatimukset kaikissa suojissa voimassa olevan pelastuslain (379/2011) mukaisesti: 
 
- Käyttökuntoon saattamisen tulee tapahtua alle 72:ssa tunnissa 
- Osastoinnin vaatimukset täyttyvät, ei uusia läpivientejä 
- Laitteet ja varusteet tulee huoltaa ja tarkastaa vähintään kymmenen vuoden välein 
- Ovien merkinnät ja opastus sisätiloissa 
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2.3 Väestönsuojat vuoden 1959 määräysten mukaisesti C-luokka 
 
Väestönsuojan tarkastuskortti 

 

 Suojaa koskevat vaatimukset ja huomiot 

Väestönsuojaluokka C-luokan teräsbetoniset väestönsuojat (1971 → S1) 
Rakennusvuodet 1.7.1959 – 1.10.1963 

Pinta-alan määräytyminen ja 
suojatilan vähimmäisala 

Korkeintaan 150 henkilölle, huoneistojen yhteen lasketusta pinta-
alasta 2,5%, teollisuudessa henkilömäärä, suojahuoneen koko 
vähintään 6 neliömetriä ja korkeintaan 50 henkilölle 

Sulkuhuone tai sulkuteltta Voidaan rakentaa yhdellä sulkuhuoneella, joka on vähintään 5 
neliömetriä 

Pinta-ala henkilöä kohden Vähintään 0,58 neliömetriä 

Ilmanvaihtolaite Vähintään 45 dm3 minuutissa varsinaisen suojatilan neliötä kohden, 
hiekkasuodatin 
Käsi- tai jalkakäyttöinen, lisäksi mahdollisesti sähkökäyttöinen, jos 
varavoimakone, voi olla myös pelkästään sähkökäyttöinen 

Väestönsuojelumateriaali ja 
vuode 

Vuoteet laskennallisesti 8 %:lle suojautuvista henkilöistä 

Käymälä Käymälä jokaista alkavaa 25 henkilöä kohden 

Viestilaitteet Ei erillisiä määräyksiä 

Jätehuolto Ei erillisiä määräyksiä 

Vara-/Hätävalo Oma ryhmäkeskus, väestönsuoja ja ulospääsytiet valaistava 

Vesipiste, pesuallas ja 
lattiakaivo 

Vesipiste ja lattiasiili sulkuhuoneeseen tai varavesisäiliöitä, joihin   
5 litraa / suojautuva henkilö, tällöin tehtävä kuitenkin kokoojakaivo 

Kaasunilmaisulaitteisto Ei erillisiä määräyksiä 

Ensiapu- ja sairashuone Ei erillisiä määräyksiä 

Konehuoneet ja valvomo Ei erillisiä määräyksiä 

Uloskäytävät Vähintään yksi hätäpoistumisreitti varsinaisen sisääntuloreitin 
lisäksi, suojan ollessa yli 100 henkilölle, tällöin kaksi varatietä 

 
 
Yleiset vaatimukset kaikissa suojissa voimassa olevan pelastuslain (379/2011) mukaisesti: 
 
- Käyttökuntoon saattamisen tulee tapahtua alle 72:ssa tunnissa 
- Osastoinnin vaatimukset täyttyvät, ei uusia läpivientejä 
- Laitteet ja varusteet tulee huoltaa ja tarkastaa vähintään kymmenen vuoden välein 
- Ovien merkinnät ja opastus sisätiloissa 
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2.4 Väestönsuojat vuoden 1963 määräysten mukaisesti B-luokka 
 
Väestönsuojan tarkastuskortti 

 

 Suojaa koskevat vaatimukset ja huomiot 

Väestönsuojaluokka B-luokan teräsbetoninen väestönsuoja (1971 → S1-luokka) 

Rakennusvuodet 1.10.1963 – 1.7.1971 (vuoden siirtymäaika) 

Pinta-alan määräytyminen ja 
suojatilan vähimmäisala 

150-300 henkilölle, (300x0,6= 180 m2), 2% rakennuksen 
kerrosalasta, teollisuudessa henkilömäärä, yksittäisen suojahuoneen 
koko vähintään 6 m2 ja korkeintaan 50 neliömetriä 

Sulkuhuone tai sulkuteltta Voidaan rakentaa yhdellä sulkuhuoneella, joka on vähintään 6 
neliömetriä, jos tehdään kahdella sisääntulolla molempiin 
sulkuhuoneet jotka vähintään 5 neliömetriä 
Puhdistushuone jokaisen sisääntulon yhteyteen, jos yksi sisääntulo 
niin vähintään 6 m2 ja kahdelle sisääntulolle yhteinen niin vähintään 
10 neliömetriä 

Pinta-ala henkilöä kohden Vähintään 0,6 neliömetriä 

Ilmanvaihtolaite Vähintään 2,66 kuutiota tunnissa varsinaisen suojatilan neliötä 
kohden, ohikäytöllä 6,66 kuutiota 
Hiekkasuodatin ja erityissuodatin 
Käsi- tai jalkakäyttöinen, lisäksi mahdollisesti sähkökäyttöinen,  
jos varavoimakone, voi olla myös pelkästään sähkökäyttöinen 

Väestönsuojelumateriaali ja 
vuode 

Ei erillisiä määräyksiä 

Käymälä Käymälä jokaista alkavaa 30 henkilöä kohden, ainakin puolet 
kuivakäymälöitä 

Viestilaitteet Puhelinpistoke, mahdollisuuksien mukaan keskusantennin liitäntä 

Jätehuolto Ei erillisiä määräyksiä 

Vara-/Hätävalo Oma ryhmäkeskus, väestönsuoja ja ulospääsytiet valaistava ja 
jokaisessa suojahuoneessa oltava pistorasia 

Vesipiste, pesuallas ja 
lattiakaivo 

Vesipiste sulku- ja puhdistushuoneisiin ja ainakin yhteen 
suojahuoneeseen, pesuallas puhdistushuoneeseen (jos mahdollista) 
Varavesisäiliötä niin, että vettä 20 litraa / suojautuva henkilö 

Kaasunilmaisulaitteisto Ei erillisiä määräyksiä 

Ensiapu- ja sairashuone Ensiapuhuoneen koko oltava noin neljännes suojan pinta-alasta 

Konehuoneet ja valvomo Ei erillisiä määräyksiä 

Uloskäytävät Vähintään kolme hätäpoistumisreittiä varsinaisen sisääntuloreitin 
lisäksi 

 
Yleiset vaatimukset kaikissa suojissa voimassa olevan pelastuslain (379/2011) mukaisesti: 
- Käyttökuntoon saattamisen tulee tapahtua alle 72:ssa tunnissa 
- Osastoinnin vaatimukset täyttyvät, ei uusia läpivientejä 
- Laitteet ja varusteet tulee huoltaa ja tarkastaa vähintään kymmenen vuoden välein 
- Ovien merkinnät ja opastus sisätiloissa
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2.5 Väestönsuojat vuoden 1963 määräysten mukaisesti C-luokka 
 
Väestönsuojan tarkastuskortti 

 

 Suojaa koskevat vaatimukset ja huomiot 

Väestönsuojaluokka C-luokan teräsbetoninen väestönsuoja (1971 → S1-luokka) 

Rakennusvuodet 1.10.1963 – 1.7.1971 

Pinta-alan määräytyminen ja 
suojatilan vähimmäisala 

Korkeintaan 150 henkilölle, (150x0,6= 90 m2) 2% rakennuksen 
kerrosalasta, teollisuudessa henkilömäärä, yhden suojahuoneen 
koko vähintään 6 neliömetriä ja korkeintaan 36 neliömetriä 

Sulkuhuone tai sulkuteltta Voidaan rakentaa yhdellä sulkuhuoneella, joka on vähintään 5 
neliömetriä (lisäksi puhdistushuone 5 neliötä, jos suoja erillään 
rakennuksesta) 

Pinta-ala henkilöä kohden Vähintään 0,6 neliömetriä (jos sairashuone, 0,5 neliömetriä) 

Ilmanvaihtolaite Vähintään 2,66 kuutiota tunnissa varsinaisen suojatilan neliötä 
kohden ja ohikäytöllä 6,66 kuutiota 
Hiekkasuodatin ja erityissuodatin 
Käsi- tai jalkakäyttöinen, lisäksi mahdollisesti sähkökäyttöinen, jos 
varavoimakone, voi olla myös pelkästään sähkökäyttöinen 

Väestönsuojelumateriaali ja 
vuode 

Ei erillisiä määräyksiä 

Käymälä Käymälä jokaista alkavaa 30 henkilöä kohden, ainakin puolet 
kuivakäymälöitä 

Viestilaitteet Puhelinpistoke, mahdollisuuksien mukaan keskusantennin liitäntä 

Jätehuolto Ei erillisiä määräyksiä 

Vara-/Hätävalo Oma ryhmäkeskus, väestönsuoja ja ulospääsytiet valaistava ja 
jokaisessa suojahuoneessa oltava pistorasia 

Vesipiste, pesuallas ja 
lattiakaivo 

Vesipiste sulku- ja puhdistushuoneisiin ja ainakin yhteen 
suojahuoneeseen, pesuallas puhdistushuoneeseen (jos mahdollista) 
Varavesisäiliötä niin, että vettä 20 litraa / suojautuva henkilö 

Kaasunilmaisulaitteisto Ei erillisiä määräyksiä 

Ensiapu- ja sairashuone Tarvittaessa, tällöin ensiapuhuoneen koko oltava noin neljännes 
suojan pinta-alasta 

Konehuoneet ja valvomo Ei erillisiä määräyksiä 

Uloskäytävät Vähintään kaksi hätäpoistumisreittiä varsinaisen sisääntuloreitin 
lisäksi 

 
 
Yleiset vaatimukset kaikissa suojissa voimassa olevan pelastuslain (379/2011) mukaisesti: 
 
- Käyttökuntoon saattamisen tulee tapahtua alle 72:ssa tunnissa 
- Osastoinnin vaatimukset täyttyvät, ei uusia läpivientejä 
- Laitteet ja varusteet tulee huoltaa ja tarkastaa vähintään kymmenen vuoden välein 
- Ovien merkinnät ja opastus sisätiloissa 
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2.6 Väestönsuojat vuoden 1971 määräysten mukaisesti S1-luokka 
 
Väestönsuojan tarkastuskortti 

 

 Suojaa koskevat vaatimukset ja huomiot 

Väestönsuojaluokka S1-luokan teräsbetoninen väestönsuoja 

Rakennusvuodet 1.7.1971 – 1.1.1986 

Pinta-alan määräytyminen ja 
suojatilan vähimmäisala 

Enintään 150 henkilölle, vähintään 2% rakennuksen kerrosalasta, 
teollisuudessa henkilömäärä, yksittäinen suojahuone saa olla 
korkeintaan 45 neliömetriä 

Sulkuhuone tai sulkuteltta Sulkukammiolle varattava tila vähintään 2,5 neliömetriä 
Jos suoja suojelualueella tai yleinen, tehtävä sulkuhuone joka 
vähintään 6 neliömetriä 

Pinta-ala henkilöä kohden Vähintään 0,6 neliömetriä 

Ilmanvaihtolaite Yhdenlainen laitteisto, suodatettua ilmaa 150 kuutiota tunnissa, 
suodattamatonta ilmaa käsikäytöllä 500 kuutiota ja moottorikäytöllä 
600 kuutiota tunnissa 
Ilmanvaihtolaite riittää 45 m2 kokoiseen suojatilaan, joten tätä 
suuremmissa suojissa tulee olla useampi laite neliöiden mukaisesti 

Väestönsuojelumateriaali ja 
vuode 

Ei erillisiä määräyksiä, pelastusviranomaisen määräyksellä 

Käymälä Yksi käymälä jokaista alkavaa 30 henkilöä kohti, ainakin puolet 
käymälöistä oltava kuivakäymälöitä 

Viestilaitteet Antennipiste, jos yhteisantenni kiinteistössä 
Puhelinpiste, joka voidaan yhdistää puhelinkeskukseen 

Jätehuolto Ei erillisiä määräyksiä 

Vara-/Hätävalo Oma ryhmäkeskus nousujohdolla, jokainen suojahuone varustettava 
valaisimella ja pistorasialla 

Vesipiste, pesuallas ja 
lattiakaivo 

Jos mahdollista, sijoitettava vähintään sulkuhuoneeseen ja yhteen 
käymälään 
Varavesisäiliötä niin, että vettä 20 litraa / suojautuva henkilö 

Kaasunilmaisulaitteisto Ei erillisiä määräyksiä 

Ensiapu- ja sairashuone Rakennetaan silloin, jos suoja yleinen tai suojelualueella 

Konehuoneet ja valvomo Ei erillisiä määräyksiä 

Uloskäytävät Vähintään kaksi uloskäytävää varsinaisen sisääntuloreitin lisäksi 

 
 
Yleiset vaatimukset kaikissa suojissa voimassa olevan pelastuslain (379/2011) mukaisesti: 
 
- Käyttökuntoon saattamisen tulee tapahtua alle 72:ssa tunnissa 
- Osastoinnin vaatimukset täyttyvät, ei uusia läpivientejä 
- Laitteet ja varusteet tulee huoltaa ja tarkastaa vähintään kymmenen vuoden välein 
- Ovien merkinnät ja opastus sisätiloissa 
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2.7 Väestönsuojat vuoden 1986 määräysten mukaisesti S1-luokka 
 
Väestönsuojan tarkastuskortti 

 

 Suojaa koskevat vaatimukset ja huomiot 

Väestönsuojaluokka S1-luokan teräsbetoninen väestönsuoja 

Rakennusvuodet 1.1.1986 – 1.11.1991 

Pinta-alan määräytyminen ja 
suojatilan vähimmäisala 

Enintään 150 henkilölle, vähintään 2 % rakennuksen kerrosalasta, 
teollisuudessa henkilömäärä. Yksittäinen suojahuone saa olla 
korkeintaan 45 neliömetriä 

Sulkuhuone tai sulkuteltta Sulkutilaan voitava asentaa sulkuteltta 
Käyttötavan vaatiessa voidaan rakentaa sulkuteltan asemesta 
sulkuhuone 

Pinta-ala henkilöä kohden Vähintään 0,6 neliömetriä 

Ilmanvaihtolaite Tarkoituksenmukainen laitteisto jonka teho vähintään 6 kuutiota 
tunnissa jokaista suojautuvaa henkilöä kohden, sekä suodatus 
käytöllä 2 kuutiota tunnissa henkilöä kohden 
Oltava riippumaton sähkön saannista 

Väestönsuojelumateriaali ja 
vuode 

Sisäministeriön ohjeistuksen mukaisesti 

Käymälä Yksi käymälä jokaista alkavaa 30 henkilöä kohti, ainakin puolet 
käymälöistä oltava kuivakäymälöitä 

Viestilaitteet Johdotukset ja varusteet puhelinta ja yhteisantennia varten 

Jätehuolto Ei erillisiä määräyksiä 

Vara-/Hätävalo Liitettävä sähkönjakeluverkkoon, oltava riittävä valaistus 

Vesipiste, pesuallas ja 
lattiakaivo 

Jos mahdollista, vesi saatava yleisestä vesijohtoverkostosta 
Varavesisäiliötä niin, että vettä 20 litraa / suojautuva henkilö 

Kaasunilmaisulaitteisto Ei erillisiä määräyksiä 

Ensiapu- ja sairashuone Ei erillisiä määräyksiä 

Konehuoneet ja valvomo Ei erillisiä määräyksiä 

Uloskäytävät Vähintään kaksi uloskäytävää varsinaisen sisääntuloreitin lisäksi 

 
 
Yleiset vaatimukset kaikissa suojissa voimassa olevan pelastuslain (379/2011) mukaisesti: 
 
- Käyttökuntoon saattamisen tulee tapahtua alle 72:ssa tunnissa 
- Osastoinnin vaatimukset täyttyvät, ei uusia läpivientejä 
- Laitteet ja varusteet tulee huoltaa ja tarkastaa vähintään kymmenen vuoden välein 
- Ovien merkinnät ja opastus sisätiloissa 
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2.8 Väestönsuojat vuoden 1991 määräysten mukaisesti K-luokka 
 
Väestönsuojan tarkastuskortti 

 

 Suojaa koskevat vaatimukset ja huomiot 

Väestönsuojaluokka K-luokan teräsbetoninen väestönsuoja 

Rakennusvuodet 1.9.1991 – 1.12.2001 

Pinta-alan määräytyminen ja 
suojatilan vähimmäisala 

Suojelukohteessa varsinainen suoja-ala korkeintaan 20 neliömetrin 
ja vastaavasti valvonta-alueella korkeintaan 180 neliömetrin 
kokoiseksi, suojatilan vähimmäisala 12 neliömetriä 

Sulkuhuone tai sulkuteltta Sulkutilaan voitava asentaa sulkuteltta 2,5 neliömetriä 
Käyttötavan vaatiessa voidaan rakentaa sulkuteltan asemesta 
sulkuhuone kooltaan vähintään 4 neliömetriä 

Pinta-ala henkilöä kohden Vähintään 0,6 neliömetriä (ja 0,75 m2 1.9.1999 jälkeen) 

Ilmanvaihtolaite Tarkoituksenmukainen laitteisto jonka teho vähintään 6 kuutiota 
tunnissa jokaista suojautuvaa henkilöä kohden, sekä suodatus 
käytöllä 2 kuutiota tunnissa henkilöä kohden 
Oltava riippumaton sähkön saannista, varattava ala 2 m2/laite 

Väestönsuojelumateriaali ja 
vuode 

Sisäasiainministeriön määräysten mukaisesti (18/1991 ja 4/1995) 

Käymälä Yksi käymälä jokaista alkavaa 20 neliömetriä kohden (eli 33 
henkilöä kohti), ainakin puolet käymälöistä oltava kuivakäymälöitä  

Viestilaitteet Johdotukset ja varusteet puhelinta ja yhteisantennia varten 

Jätehuolto Ei erillisiä määräyksiä 

Vara-/Hätävalo Liitettävä sähkönjakeluverkkoon, oltava riittävä valaistus 

Vesipiste, pesuallas ja 
lattiakaivo 

Jos mahdollista, vesi saatava yleisestä vesijohtoverkostosta 
Varavesisäiliötä niin, että vettä 30 litraa / suojautuva henkilö  
(50 l/m2). Alle 20 m2:n suojassa ei vesijohtoa. 

Kaasunilmaisulaitteisto Ei erillisiä määräyksiä 

Ensiapu- ja sairashuone Vaaditaan, jos suoja yli 90 neliömetriä, ensiaputila 6 neliömetriä 

Konehuoneet ja valvomo Ei erillisiä määräyksiä 

Uloskäytävät Vähintään yksi uloskäytävä varsinaisen sisääntuloreitin lisäksi 

 
 
Yleiset vaatimukset kaikissa suojissa voimassa olevan pelastuslain (379/2011) mukaisesti: 
 
- Käyttökuntoon saattamisen tulee tapahtua alle 72:ssa tunnissa 
- Osastoinnin vaatimukset täyttyvät, ei uusia läpivientejä 
- Laitteet ja varusteet tulee huoltaa ja tarkastaa vähintään kymmenen vuoden välein 
- Ovien merkinnät ja opastus sisätiloissa 
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2.9 Väestönsuojat vuoden 1991 määräysten mukaisesti S1-luokka teräsbetoni 
 
Väestönsuojan tarkastuskortti 

 

 Suojaa koskevat vaatimukset ja huomiot 

Väestönsuojaluokka S1-luokan teräsbetoninen väestönsuoja 

Rakennusvuodet 1.9.1991 - 1.12.2001 

Pinta-alan määräytyminen ja 
suojatilan vähimmäisala 

Suojelukohteessa varsinainen suoja-ala korkeintaan 90 neliömetrin 
ja vastaavasti valvonta-alueella korkeintaan 360 neliömetrin 
kokoiseksi 

Sulkuhuone tai sulkuteltta Sulkutilaan voitava asentaa sulkuteltta 2,5 neliömetriä 
Käyttötavan vaatiessa voidaan rakentaa sulkuteltan asemesta 
sulkuhuone kooltaan vähintään 4 neliömetriä 

Pinta-ala henkilöä kohden Vähintään 0,6 neliömetriä (ja 0,75 1.9.1999 jälkeen) 

Ilmanvaihtolaite Tarkoituksenmukainen laitteisto jonka teho vähintään 6 kuutiota 
tunnissa jokaista suojautuvaa henkilöä kohden, sekä suodatus 
käytöllä 2 kuutiota tunnissa henkilöä kohden 
Oltava riippumaton sähkön saannista, varattava ala 2 m2/laite 

Väestönsuojelumateriaali ja 
vuode 

Sisäasiainministeriön määräysten mukaisesti (18/1991 ja 4/1995) 

Käymälä Yksi käymälä jokaista alkavaa 20 neliömetriä kohden (eli 33 
henkilöä kohti), ainakin puolet käymälöistä oltava kuivakäymälöitä 

Viestilaitteet Johdotukset ja varusteet puhelinta ja yhteisantennia varten 

Jätehuolto Ei erillisiä määräyksiä 

Vara-/Hätävalo Liitettävä sähkönjakeluverkkoon, oltava riittävä valaistus 

Vesipiste, pesuallas ja 
lattiakaivo 

Jos mahdollista, vesi saatava yleisestä vesijohtoverkostosta 
Varavesisäiliötä niin, että vettä 30 litraa / suojautuva henkilö (50l/ 
m2) 

Kaasunilmaisulaitteisto Ei erillisiä määräyksiä 

Ensiapu- ja sairashuone Vaaditaan, jos suoja yli 90 neliömetriä, ensiaputila 6 neliömetriä 

Konehuoneet ja valvomo Ei erillisiä määräyksiä 

Uloskäytävät Vähintään yksi uloskäytävä varsinaisen sisääntuloreitin lisäksi 

 
 
Yleiset vaatimukset kaikissa suojissa voimassa olevan pelastuslain (379/2011) mukaisesti: 
 
- Käyttökuntoon saattamisen tulee tapahtua alle 72:ssa tunnissa 
- Osastoinnin vaatimukset täyttyvät, ei uusia läpivientejä 
- Laitteet ja varusteet tulee huoltaa ja tarkastaa vähintään kymmenen vuoden välein 
- Ovien merkinnät ja opastus sisätiloissa 
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2.10 Väestönsuojat vuoden 1998 määräysten mukaisesti S3-luokka teräsbetoni 
 
Väestönsuojan tarkastuskortti 

 

 Suojaa koskevat vaatimukset ja huomiot 

Väestönsuojaluokka S3-luokan teräsbetoninen väestönsuoja 

Rakennusvuodet 30.4.1998 - 1.12.2001 

Pinta-alan määräytyminen ja 
suojatilan vähimmäisala 

Enintään 750 henkilöä ja vähintään 2 % rakennuksen kerrosalasta, 
teollisuudessa 1% tai henkilömäärän mukaan. Yksittäinen 
suojahuone saa olla korkeintaan 250 henkilölle 

Sulkuhuone tai sulkuteltta Sulkuhuone vähintään 4 neliömetriä, yli 1000 henkilön suojissa 
painesulku vähintään 4 m2 

Pinta-ala henkilöä kohden Vähintään 0,6 neliömetriä (ja 0,75 1.9.1999 jälkeen) 

Ilmanvaihtolaite Tarkoituksenmukainen laitteisto jonka teho vähintään 6 kuutiota 
tunnissa jokaista suojautuvaa henkilöä kohden, sekä suodatus 
käytöllä 2 kuutiota tunnissa henkilöä kohden 
Oltava riippumaton sähkön saannista 

Väestönsuojelumateriaali ja 
vuode 

Vuoteet 1/3 suojapaikoista, muut Sisäasiainministeriön määräysten 
mukaisesti (18/1991 ja 4/1995) 

Käymälä Yksi käymälä jokaista alkavaa 30 henkilöä kohti, ainakin puolet 
käymälöistä oltava kuivakäymälöitä 

Viestilaitteet Johdotukset ja varusteet puhelinta ja yhteisantennia varten 

Jätehuolto Suojan ulkopuolelle varattava tilaa 2 neliömetriä 

Vara-/Hätävalo Liitettävä sähkönjakeluverkkoon, oltava riittävä valaistus 
Varavalaistus ja pistorasiat jokaisessa suojahuoneessa 

Vesipiste, pesuallas ja 
lattiakaivo 

Jos mahdollista, vesi saatava yleisestä vesijohtoverkostosta 
Varavesisäiliötä niin, että vettä 20 litraa / suojautuva henkilö (ennen 
1998 määräyksiä) ja myöhemmin 50 litraa / suojattava henkilö 

Kaasunilmaisulaitteisto Ei erillisiä määräyksiä 

Ensiapu- ja sairashuone Vähintään 6 neliömetriä ja lisäksi 10-15% suojatilan pinta-alasta 

Konehuoneet ja valvomo Suunnitelman mukaan 

Uloskäytävät Vähintään yksi uloskäytävä varsinaisen sisääntuloreitin lisäksi 

 
 
Yleiset vaatimukset kaikissa suojissa voimassa olevan pelastuslain (379/2011) mukaisesti: 
 
- Käyttökuntoon saattamisen tulee tapahtua alle 72:ssa tunnissa 
- Osastoinnin vaatimukset täyttyvät, ei uusia läpivientejä 
- Laitteet ja varusteet tulee huoltaa ja tarkastaa vähintään kymmenen vuoden välein 
- Ovien merkinnät ja opastus sisätiloissa 
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2.11 Väestönsuojat vuoden 1998 määräysten mukaisesti S1-luokka kallio  
 
Väestönsuojan tarkastuskortti 

 

 Suojaa koskevat vaatimukset ja huomiot 

Väestönsuojaluokka S1-luokan kallioväestönsuoja 

Rakennusvuodet 30.4.1998 - 1.12.2001 

Pinta-alan määräytyminen ja 
suojatilan vähimmäisala 

Suojelukohteessa enintään 1500 henkilöä ja valvonta-alueella 3000 
henkilöä, vähintään 2 % rakennuksen kerrosalasta, teollisuudessa 
1% tai henkilömäärän mukaan. Yksittäinen suojahuone saa olla 
korkeintaan 250 henkilölle 

Sulkuhuone tai sulkuteltta Sulkuhuone vähintään 4 neliömetriä, yli 1000 henkilön suojissa 
painesulku vähintään 4 m2. 
 

Pinta-ala henkilöä kohden Vähintään 0,6 neliömetriä (ja 0,75 1.9.1999 jälkeen) 

Ilmanvaihtolaite Tarkoituksenmukainen laitteisto jonka teho vähintään 6 kuutiota 
tunnissa jokaista suojautuvaa henkilöä kohden, sekä suodatus 
käytöllä 2 kuutiota tunnissa henkilöä kohden 
Oltava riippumaton sähkön saannista 

Väestönsuojelumateriaali ja 
vuode 

Vuoteet 1/3 suojapaikoista, muut Sisäasiainministeriön määräysten 
mukaisesti (18/1991 ja 4/1995) 

Käymälä Yksi käymälä jokaista alkavaa 30 henkilöä kohti, ainakin puolet 
käymälöistä oltava kuivakäymälöitä 

Viestilaitteet Johdotukset ja varusteet puhelinta ja yhteisantennia varten 

Jätehuolto Suojan ulkopuolelle varattava tilaa 2 neliömetriä 

Vara-/Hätävalo Liitettävä sähkönjakeluverkkoon, oltava riittävä valaistus 
Varavalaistus ja pistorasiat jokaisessa suojahuoneessa 

Vesipiste, pesuallas ja 
lattiakaivo 

Jos mahdollista, vesi saatava yleisestä vesijohtoverkostosta 
Varavesisäiliötä niin, että vettä 20 litraa / suojautuva henkilö (ennen 
1998 määräyksiä) ja myöhemmin 50 litraa / suojatuva henkilö 

Kaasunilmaisulaitteisto Ei erillisiä määräyksiä 

Ensiapu- ja sairashuone Vähintään 15 neliömetriä ja lisäksi 10-15% suojatilan pinta-alasta 

Konehuoneet ja valvomo Valvomolle varattava tilaa vähintään 7 neliömetriä 

Uloskäytävät Vähintään yksi uloskäytävä varsinaisen sisääntuloreitin lisäksi 

 
 
Yleiset vaatimukset kaikissa suojissa voimassa olevan pelastuslain (379/2011) mukaisesti: 
 
- Käyttökuntoon saattamisen tulee tapahtua alle 72:ssa tunnissa 
- Osastoinnin vaatimukset täyttyvät, ei uusia läpivientejä 
- Laitteet ja varusteet tulee huoltaa ja tarkastaa vähintään kymmenen vuoden välein 
- Ovien merkinnät ja opastus sisätiloissa 
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2.12 Väestönsuojat vuoden 1998 määräysten mukaisesti S3-luokka kallio 
 
Väestönsuojan tarkastuskortti 

 

 Suojaa koskevat vaatimukset ja huomiot 

Väestönsuojaluokka S3-luokan kallioväestönsuoja 

Rakennusvuodet 30.4.1998 - 1.12.2001 

Pinta-alan määräytyminen ja 
suojatilan vähimmäisala 

Suojelukohteessa enintään 3000 henkilöä ja valvonta-alueella 3000 
henkilöä, vähintään 2 % rakennuksen kerrosalasta, teollisuudessa 
1% tai henkilömäärän mukaan. Yksittäinen suojahuone saa olla 
korkeintaan 250 henkilölle 

Sulkuhuone tai sulkuteltta Sulkuhuone vähintään 4 neliömetriä, yli 1000 henkilön suojissa 
painesulku vähintään 4 m2. 

Pinta-ala henkilöä kohden Vähintään 0,6 neliömetriä (ja 0,75 1.9.1999 jälkeen) 

Ilmanvaihtolaite Tarkoituksenmukainen laitteisto jonka teho vähintään 6 kuutiota 
tunnissa jokaista suojautuvaa henkilöä kohden, sekä suodatus 
käytöllä 2 kuutiota tunnissa henkilöä kohden 
Oltava riippumaton sähkön saannista 

Väestönsuojelumateriaali ja 
vuode 

Vuoteet 1/3 suojapaikoista, muut Sisäasiainministeriön määräysten 
mukaisesti (18/1991 ja 4/1995) 

Käymälä Yksi käymälä jokaista alkavaa 30 henkilöä kohti, ainakin puolet 
käymälöistä oltava kuivakäymälöitä 

Viestilaitteet Johdotukset ja varusteet puhelinta ja yhteisantennia varten 

Jätehuolto Suojan ulkopuolelle varattava tilaa 2 neliömetriä 

Vara-/Hätävalo Liitettävä sähkönjakeluverkkoon, oltava riittävä valaistus 
Varavalaistus ja pistorasiat jokaisessa suojahuoneessa 

Vesipiste, pesuallas ja 
lattiakaivo 

Jos mahdollista, vesi saatava yleisestä vesijohtoverkostosta 
Varavesisäiliötä niin, että vettä 20 litraa / suojautuva henkilö (ennen 
1998 määräyksiä) ja myöhemmin 50 litraa / suojatuva henkilö 

Kaasunilmaisulaitteisto Ei erillisiä määräyksiä 

Ensiapu- ja sairashuone Vähintään 15 neliömetriä ja lisäksi 10-15% suojatilan pinta-alasta 

Konehuoneet ja valvomo Valvomolle varattava tilaa vähintään 7 neliömetriä 

Uloskäytävät Vähintään yksi uloskäytävä varsinaisen sisääntuloreitin lisäksi 

 
 
Yleiset vaatimukset kaikissa suojissa voimassa olevan pelastuslain (379/2011) mukaisesti: 
 
- Käyttökuntoon saattamisen tulee tapahtua alle 72:ssa tunnissa 
- Osastoinnin vaatimukset täyttyvät, ei uusia läpivientejä 
- Laitteet ja varusteet tulee huoltaa ja tarkastaa vähintään kymmenen vuoden välein 
- Ovien merkinnät ja opastus sisätiloissa 
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2.13 Väestönsuojat vuoden 1998 määräysten mukaisesti S6-luokka kallio 
 
Väestönsuojan tarkastuskortti 

 

 Suojaa koskevat vaatimukset ja huomiot 

Väestönsuojaluokka S6-luokan kallioväestönsuoja 

Rakennusvuodet 30.4.1998 - 1.12.2001 

Pinta-alan määräytyminen ja 
suojatilan vähimmäisala 

Suojelukohteessa enintään 6000 henkilöä ja valvonta-alueella 6000 
henkilöä, vähintään 2 % rakennuksen kerrosalasta, teollisuudessa 
1% tai henkilömäärän mukaan. Yksittäinen suojahuone saa olla 
korkeintaan 250 henkilölle 

Sulkuhuone tai sulkuteltta Sulkuhuone vähintään 4 neliömetriä, yli 1000 henkilön suojissa 
painesulku vähintään 4 m2 

Pinta-ala henkilöä kohden Vähintään 0,6 neliömetriä (ja 0,75 1.9.1999 jälkeen) 

Ilmanvaihtolaite Tarkoituksenmukainen laitteisto jonka teho vähintään 6 kuutiota 
tunnissa jokaista suojautuvaa henkilöä kohden, sekä suodatus 
käytöllä 2 kuutiota tunnissa henkilöä kohden 
Oltava riippumaton sähkön saannista 

Väestönsuojelumateriaali ja 
vuode 

Vuoteet 1/3 suojapaikoista, muut Sisäasiainministeriön määräysten 
mukaisesti (18/1991 ja 4/1995) 

Käymälä Yksi käymälä jokaista alkavaa 30 henkilöä kohti, ainakin puolet 
käymälöistä oltava kuivakäymälöitä 

Viestilaitteet Johdotukset ja varusteet puhelinta ja yhteisantennia varten 

Jätehuolto Suojan ulkopuolelle varattava tilaa 2 neliömetriä 

Vara-/Hätävalo Liitettävä sähkönjakeluverkkoon, oltava riittävä valaistus 
Varavalaistus ja pistorasiat jokaisessa suojahuoneessa 

Vesipiste, pesuallas ja 
lattiakaivo 

Jos mahdollista, vesi saatava yleisestä vesijohtoverkostosta 
Varavesisäiliötä niin, että vettä 20 litraa / suojautuva henkilö (ennen 
1998 määräyksiä) ja myöhemmin 50 litraa / suojatuva henkilö 

Kaasunilmaisulaitteisto Ei erillisiä määräyksiä 

Ensiapu- ja sairashuone Vähintään 15 neliömetriä ja lisäksi 10-15% suojatilan pinta-alasta 

Konehuoneet ja valvomo Valvomolle varattava tilaa vähintään 7 neliömetriä 

Uloskäytävät Vähintään yksi uloskäytävä varsinaisen sisääntuloreitin lisäksi 

 
 
Yleiset vaatimukset kaikissa suojissa voimassa olevan pelastuslain (379/2011) mukaisesti: 
 
- Käyttökuntoon saattamisen tulee tapahtua alle 72:ssa tunnissa 
- Osastoinnin vaatimukset täyttyvät, ei uusia läpivientejä 
- Laitteet ja varusteet tulee huoltaa ja tarkastaa vähintään kymmenen vuoden välein 
- Ovien merkinnät ja opastus sisätiloissa 
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2.14 Väestönsuojat vuoden 2001 määräysten mukaisesti K-luokka 
 
Väestönsuojan tarkastuskortti 

 

 Suojaa koskevat vaatimukset ja huomiot 

Väestönsuojaluokka K-luokan teräsbetoninen väestönsuoja 

Rakennusvuodet 1.12.2001 – 1.7.2011 

Pinta-alan määräytyminen ja 
suojatilan vähimmäisala 

K-luokan suojan saa rakentaa korkeintaan 
20(suojelukohde)/180(muu alue) neliömetrin kokoiseksi, josta 
varsinaisen suojatilan tulee olla vähintään 12 neliömetriä 

Sulkuhuone tai sulkuteltta Voidaan rakentaa yhdellä sulkuhuoneella joka vähintään 4 
neliömetriä tai sulkuteltalla, jonka koko vähintään 2,5 neliömetriä 
Korkeintaan 20 neliön suojan voi rakentaa ilman sulkutilaa 

Pinta-ala henkilöä kohden Vähintään 0,75 neliömetriä 

Ilmanvaihtolaite Vähintään 2,7 dm3 sekunnissa varsinaisen suojatilan neliötä kohden 
ja suodatuksen ollessa käynnissä 0,9 dm3 
Lattiapinta-alaa varattava 1,5 neliömetriä 

Väestönsuojelumateriaali ja 
vuode 

Alueen viranomaisten määräysten mukaisesti 

Käymälä Yksi kuivakäymäläkomero ja -kaluste jokaista alkavaa 20 neliötä 
kohden 

Viestilaitteet Puhelinpiste, joka on kytketty valmiiksi puhelinverkkoon, lisäksi 
tulee olla mahdollisuus matkaviestimien käyttöön 

Jätehuolto Järjestettävä tarkoituksenmukaisesti 

Vara-/Hätävalo Ei erillisiä määräyksiä 

Vesipiste, pesuallas ja 
lattiakaivo 

Sijaittava väestönsuojan sisällä tai sulkutilassa, vettä pystyttävä 
säilyttämään 40 litraa / m2 

Kaasunilmaisulaitteisto Oltava valmius näytteenottoon myrkyllisten aineiden toteamiseksi 

Ensiapu- ja sairashuone Vaaditaan, jos suoja yli 90 neliömetriä, ensiaputila 6 neliömetriä 

Konehuoneet ja valvomo Ei erillisiä määräyksiä 

Uloskäytävät Vähintään yksi hätäpoistumisreitti varsinaisen sisääntuloreitin 
lisäksi 

 
 
Yleiset vaatimukset kaikissa suojissa voimassa olevan pelastuslain (379/2011) mukaisesti: 
 
- Käyttökuntoon saattamisen tulee tapahtua alle 72:ssa tunnissa 
- Osastoinnin vaatimukset täyttyvät, ei uusia läpivientejä 
- Laitteet ja varusteet tulee huoltaa ja tarkastaa vähintään kymmenen vuoden välein 
- Ovien merkinnät ja opastus sisätiloissa 
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2.15 Väestönsuojat vuoden 2001 määräysten mukaisesti S1-luokka teräsbetoni 
 
Väestönsuojan tarkastuskortti 

 

 Suojaa koskevat vaatimukset ja huomiot 

Väestönsuojaluokka S1-luokan teräsbetoninen väestönsuoja 

Rakennusvuodet 1.12.2001 – 1.7.2011 

Pinta-alan määräytyminen ja 
suojatilan vähimmäisala 

S1-luokan suojan saa rakentaa korkeintaan 
90(suojelukohde)/360(muu alue) neliömetrin kokoiseksi, josta 
varsinaisen suojatilan tulee olla vähintään 12 neliömetriä 

Sulkuhuone tai sulkuteltta Voidaan rakentaa yhdellä sulkuhuoneella joka vähintään 4 
neliömetriä tai sulkuteltalla, jonka koko vähintään 2,5 neliömetriä 

Pinta-ala henkilöä kohden Vähintään 0,75 neliömetriä 

Ilmanvaihtolaite Vähintään 2,7 dm3 sekunnissa varsinaisen suojatilan neliötä kohden 
ja suodatuksen ollessa käynnissä 0,9 dm3 
Lattiapinta-alaa varattava 1,5 neliömetriä 

Väestönsuojelumateriaali ja 
vuode 

Alueen viranomaisten määräysten mukaisesti 

Käymälä Yksi kuivakäymäläkomero ja -kaluste jokaista alkavaa 20 neliötä 
kohden 

Viestilaitteet Puhelinpiste, joka on kytketty valmiiksi puhelinverkkoon, lisäksi 
tulee olla mahdollisuus matkaviestimien käyttöön 

Jätehuolto Järjestettävä tarkoituksenmukaisesti 

Vara-/Hätävalo Ei erillisiä määräyksiä 

Vesipiste, pesuallas ja 
lattiakaivo 

Sijaittava väestönsuojan sisällä tai sulkutilassa, vettä pystyttävä 
säilyttämään 40 litraa / m2 

Kaasunilmaisulaitteisto Oltava valmius näytteenottoon myrkyllisten aineiden toteamiseksi 

Ensiapu- ja sairashuone Vaaditaan, jos suoja yli 90 neliömetriä, ensiaputila 6 neliömetriä 

Konehuoneet ja valvomo Ei erillisiä määräyksiä 

Uloskäytävät Vähintään yksi hätäpoistumisreitti varsinaisen sisääntuloreitin 
lisäksi 

 
 
Yleiset vaatimukset kaikissa suojissa voimassa olevan pelastuslain (379/2011) mukaisesti: 
 
- Käyttökuntoon saattamisen tulee tapahtua alle 72:ssa tunnissa 
- Osastoinnin vaatimukset täyttyvät, ei uusia läpivientejä 
- Laitteet ja varusteet tulee huoltaa ja tarkastaa vähintään kymmenen vuoden välein 
- Ovien merkinnät ja opastus sisätiloissa 
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2.16 Väestönsuojat vuoden 2001 määräysten mukaisesti S3-luokka teräsbetoni 
 
Väestönsuojan tarkastuskortti 

 

 Suojaa koskevat vaatimukset ja huomiot 

Väestönsuojaluokka S3-luokan teräsbetoninen väestönsuoja 

Rakennusvuodet 1.12.2001 – 1.7.2011 

Pinta-alan määräytyminen ja 
suojatilan vähimmäisala 

S3-luokan teräsbetonisuojan saa rakentaa korkeintaan 450 
neliömetrin kokoiseksi, yksittäinen suojahuone saa olla 250 
henkilölle 

Sulkuhuone tai sulkuteltta Jokaisen sisääntulon kohdalla tulee olla sulkuhuone, joka on 
vähintään 4,0 neliömetriä, yli 1000 henkilön väestönsuojassa 
painesulku, joka on vähintään 4 neliömetriä 

Pinta-ala henkilöä kohden Vähintään 0,75 neliömetriä 

Ilmanvaihtolaite Vähintään 2,7 dm3 sekunnissa varsinaisen suojatilan neliötä kohden 
ja suodatuksen ollessa käynnissä 0,9 dm3 
Sijoitettava konehuoneeseen 
Erilliset tulo- ja poistoilmakanavat 

Väestönsuojelumateriaali ja 
vuode 

Ei erillisiä määräyksiä 

Käymälä Yksi kuivakäymäläkomero ja -kaluste jokaista alkavaa 20 neliötä 
kohden 

Viestilaitteet Puhelinpiste, joka on kytketty valmiiksi puhelinverkkoon, lisäksi 
tulee olla mahdollisuus matkaviestimien käyttöön 
Varustettava keskusradiolla ja äänentoistolaitteistolla 

Jätehuolto Järjestettävä tarkoituksenmukaisesti 

Vara-/Hätävalo Kaikki tilat varustettava kiinteillä valoilla sekä pistorasioilla 
Erilliset vara- ja hätävalaistukset 

Vesipiste, pesuallas ja 
lattiakaivo 

Sijaittava väestönsuojan sisällä tai sulkutilassa, vettä pystyttävä 
säilyttämään 40 litraa / m2 

Kaasunilmaisulaitteisto Voitava todeta, tunnistaa ja suodattaa myrkylliset aineet 

Ensiapu- ja sairashuone Suojatilan välittömään läheisyyteen varattava tilaa 10-15% 
varsinaisen väestönsuojan pinta-alasta 

Konehuoneet ja valvomo Erotettava muista tiloista 

Uloskäytävät Vähintään yksi hätäpoistumisreitti varsinaisen sisääntuloreitin 
lisäksi 

 
 
Yleiset vaatimukset kaikissa suojissa voimassa olevan pelastuslain (379/2011) mukaisesti: 
 
- Käyttökuntoon saattamisen tulee tapahtua alle 72:ssa tunnissa 
- Osastoinnin vaatimukset täyttyvät, ei uusia läpivientejä 
- Laitteet ja varusteet tulee huoltaa ja tarkastaa vähintään kymmenen vuoden välein 
- Ovien merkinnät ja opastus sisätiloissa 
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2.17 Väestönsuojat vuoden 2001 määräysten mukaisesti S1-luokka kallio 
 
Väestönsuojan tarkastuskortti 

 

 Suojaa koskevat vaatimukset ja huomiot 

Väestönsuojaluokka S1-luokan  kallioväestönsuoja 

Rakennusvuodet 1.12.2001 – 1.7.2011 

Pinta-alan määräytyminen ja 
suojatilan vähimmäisala 

S1-luokan kalliosuojan saa rakentaa korkeintaan 
900(suojelukohde)/1800(muu alue) neliömetrin kokoiseksi, 
Yksittäinen suojahuone saa olla korkeintaan 250 henkilölle 

Sulkuhuone tai sulkuteltta Jokaisen sisääntulon kohdalla tulee olla sulkuhuone, joka on 
vähintään 4,0 neliömetriä, yli 1000 henkilön väestönsuojassa 
painesulku, joka on vähintään 4 neliömetriä 

Pinta-ala henkilöä kohden Vähintään 0,75 neliömetriä tai 2,4 m2 kalliopintaa / henkilö 

Ilmanvaihtolaite Vähintään 2,7 dm3 sekunnissa varsinaisen suojatilan neliötä kohden 
ja suodatuksen ollessa käynnissä 0,9 dm3 
Sijoitettava konehuoneeseen, Erilliset tulo- ja poistoilmakanavat 

Väestönsuojelumateriaali ja 
vuode 

Ei erillisiä määräyksiä 

Käymälä Yksi kuivakäymäläkomero ja -kaluste jokaista alkavaa 20 neliötä 
kohden 

Viestilaitteet Puhelinpiste, joka on kytketty valmiiksi puhelinverkkoon, lisäksi 
tulee olla mahdollisuus matkaviestimien käyttöön 
Varustettava keskusradiolla ja äänentoistolaitteistolla 

Jätehuolto Järjestettävä tarkoituksenmukaisesti 

Vara-/Hätävalo Sähköpääkeskus omalla syöttöjohdolla sähkönjakeluverkkoon, 
tarvittaessa varavoimalaite 
Kaikki tilat varustettava kiinteillä valoilla sekä pistorasioilla 
Erilliset vara- ja hätävalaistukset 

Vesipiste, pesuallas ja 
lattiakaivo 

Sijaittava väestönsuojan sisällä tai sulkutilassa, vettä pystyttävä 
säilyttämään 40 litraa / m2 

Kaasunilmaisulaitteisto Voitava todeta, tunnistaa ja suodattaa myrkylliset aineet 

Ensiapu- ja sairashuone Suojatilan välittömään läheisyyteen varattava tilaa 10-15% 
varsinaisen väestönsuojan pinta-alasta 

Konehuoneet ja valvomo Erotettava muista tiloista, konehuoneen välittömästä läheisyydestä 
varattava tilaa valvomolle vähintään 7,0 neliömetriä 

Uloskäytävät Vähintään kaksi rakennussortumilta suojattua hätäpoistumisreittiä 
varsinaisen sisääntuloreitin lisäksi 

 
Yleiset vaatimukset kaikissa suojissa voimassa olevan pelastuslain (379/2011) mukaisesti: 
 
- Käyttökuntoon saattamisen tulee tapahtua alle 72:ssa tunnissa 
- Osastoinnin vaatimukset täyttyvät, ei uusia läpivientejä 
- Laitteet ja varusteet tulee huoltaa ja tarkastaa vähintään kymmenen vuoden välein 
- Ovien merkinnät ja opastus sisätiloissa 
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2.18 Väestönsuojat vuoden 2001 määräysten mukaisesti S3-luokka kallio 
 
Väestönsuojan tarkastuskortti 

 

 Suojaa koskevat vaatimukset ja huomiot 

Väestönsuojaluokka S3-luokan kallioväestönsuoja 

Rakennusvuodet 1.12.2001 – 1.7.2011 

Pinta-alan määräytyminen ja 
suojatilan vähimmäisala 

S3-luokan kalliosuojan saa rakentaa korkeintaan 
1800(suojelukohde)/3600(muu alue) neliömetrin kokoiseksi, 
Yksittäinen suojahuone saa olla korkeintaan 250 henkilölle 

Sulkuhuone tai sulkuteltta Jokaisen sisääntulon kohdalla tulee olla sulkuhuone, joka on 
vähintään 4,0 neliömetriä, yli 1000 henkilön väestönsuojassa 
painesulku, joka on vähintään 4 neliömetriä 

Pinta-ala henkilöä kohden Vähintään 0,75 neliömetriä tai 2,4 m2 kalliopintaa / henkilö 

Ilmanvaihtolaite Vähintään 2,7 dm3 sekunnissa varsinaisen suojatilan neliötä kohden 
ja suodatuksen ollessa käynnissä 0,9 dm3 
Sijoitettava konehuoneeseen, Erilliset tulo- ja poistoilmakanavat 

Väestönsuojelumateriaali ja 
vuode 

Ei erillisiä määräyksiä 

Käymälä Yksi kuivakäymäläkomero ja -kaluste jokaista alkavaa 20 neliötä 
kohden 

Viestilaitteet Puhelinpiste, joka on kytketty valmiiksi puhelinverkkoon, lisäksi 
tulee olla mahdollisuus matkaviestimien käyttöön 
Varustettava keskusradiolla ja äänentoistolaitteistolla 

Jätehuolto Järjestettävä tarkoituksenmukaisesti 

Vara-/Hätävalo Sähköpääkeskus omalla syöttöjohdolla sähkönjakeluverkkoon, 
tarvittaessa varavoimalaite 
Kaikki tilat varustettava kiinteillä valoilla sekä pistorasioilla 
Erilliset vara- ja hätävalaistukset 

Vesipiste, pesuallas ja 
lattiakaivo 

Sijaittava väestönsuojan sisällä tai sulkutilassa, vettä pystyttävä 
säilyttämään 40 litraa / m2 

Kaasunilmaisulaitteisto Voitava todeta, tunnistaa ja suodattaa myrkylliset aineet 

Ensiapu- ja sairashuone Suojatilan välittömään läheisyyteen varattava tilaa 10-15% 
varsinaisen väestönsuojan pinta-alasta 

Konehuoneet ja valvomo Erotettava muista tiloista, konehuoneen välittömästä läheisyydestä 
varattava tilaa valvomolle vähintään 7,0 neliömetriä 

Uloskäytävät Vähintään kaksi rakennussortumilta suojattua hätäpoistumisreittiä 
varsinaisen sisääntuloreitin lisäksi 

 
Yleiset vaatimukset kaikissa suojissa voimassa olevan pelastuslain (379/2011) mukaisesti: 
 
- Käyttökuntoon saattamisen tulee tapahtua alle 72:ssa tunnissa 
- Osastoinnin vaatimukset täyttyvät, ei uusia läpivientejä 
- Laitteet ja varusteet tulee huoltaa ja tarkastaa vähintään kymmenen vuoden välein 
- Ovien merkinnät ja opastus sisätiloissa 
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2.19 Väestönsuojat vuoden 2001 määräysten mukaisesti S6-luokka kallio 
 
Väestönsuojan tarkastuskortti 

 

 Suojaa koskevat vaatimukset ja huomiot 

Väestönsuojaluokka S6-luokan kallioväestönsuoja 

Rakennusvuodet 1.12.2001 – 1.7.2011 

Pinta-alan määräytyminen ja 
suojatilan vähimmäisala 

S6-luokan kalliosuojan saa rakentaa korkeintaan 3600 neliömetrin 
kokoiseksi suojelukohteessa ja muulla alueella. Yksittäinen 
suojahuone saa olla korkeintaan 250 henkilölle 

Sulkuhuone tai sulkuteltta Jokaisen sisääntulon kohdalla tulee olla sulkuhuone, joka on 
vähintään 4,0 neliömetriä, yli 1000 henkilön väestönsuojassa 
painesulku, joka on vähintään 4 neliömetriä 

Pinta-ala henkilöä kohden Vähintään 0,75 neliömetriä tai 2,4 m2 kalliopintaa / henkilö 

Ilmanvaihtolaite Vähintään 2,7 dm3 sekunnissa varsinaisen suojatilan neliötä kohden 
ja suodatuksen ollessa käynnissä 0,9 dm3 
Sijoitettava konehuoneeseen, Erilliset tulo- ja poistoilmakanavat 

Väestönsuojelumateriaali ja 
vuode 

Ei erillisiä määräyksiä 

Käymälä Yksi kuivakäymäläkomero ja -kaluste jokaista alkavaa 20 neliötä 
kohden 

Viestilaitteet Puhelinpiste, joka on kytketty valmiiksi puhelinverkkoon, lisäksi 
tulee olla mahdollisuus matkaviestimien käyttöön 
Varustettava keskusradiolla ja äänentoistolaitteistolla 

Jätehuolto Järjestettävä tarkoituksenmukaisesti 

Vara-/Hätävalo Sähköpääkeskus omalla syöttöjohdolla sähkönjakeluverkkoon, 
tarvittaessa varavoimalaite 
Kaikki tilat varustettava kiinteillä valoilla sekä pistorasioilla 
Erilliset vara- ja hätävalaistukset 

Vesipiste, pesuallas ja 
lattiakaivo 

Sijaittava väestönsuojan sisällä tai sulkutilassa, vettä pystyttävä 
säilyttämään 40 litraa / m2 

Kaasunilmaisulaitteisto Voitava todeta, tunnistaa ja suodattaa myrkylliset aineet 

Ensiapu- ja sairashuone Suojatilan välittömään läheisyyteen varattava tilaa 10-15% 
varsinaisen väestönsuojan pinta-alasta 

Konehuoneet ja valvomo Erotettava muista tiloista, konehuoneen välittömästä läheisyydestä 
varattava tilaa valvomolle vähintään 7,0 neliömetriä 

Uloskäytävät Vähintään kaksi rakennussortumilta suojattua hätäpoistumisreittiä 
varsinaisen sisääntuloreitin lisäksi 

 
Yleiset vaatimukset kaikissa suojissa voimassa olevan pelastuslain (379/2011) mukaisesti: 
 
- Käyttökuntoon saattamisen tulee tapahtua alle 72:ssa tunnissa 
- Osastoinnin vaatimukset täyttyvät, ei uusia läpivientejä 
- Laitteet ja varusteet tulee huoltaa ja tarkastaa vähintään kymmenen vuoden välein 
- Ovien merkinnät ja opastus sisätiloissa 
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2.20 Väestönsuojat vuoden 2011 määräysten mukaisesti S1-luokka 
 
Väestönsuojan tarkastuskortti 

 

 Suojaa koskevat vaatimukset ja huomiot 

Väestönsuojaluokka S1-luokan teräsbetoninen suoja 

Rakennusvuodet 1.7.2011 - 

Pinta-alan määräytyminen ja 
suojatilan vähimmäisala 

S1-luokan suojan saa rakentaa korkeintaan 135 neliömetrin 
kokoiseksi. Jos varsinainen suojatila yli 90 neliömetriä, jaettava 
kahteen osastoon teräsbetoniseinällä, jossa voi olla aukkoja  

Sulkuhuone tai sulkuteltta Sulkuhuoneen koko vähintään 2,5 neliömetriä tai vaihtoehtoisesti 
sulkuteltalle varattava tilaa 2,5 neliömetriä 

Pinta-ala henkilöä kohden Vähintään 0,75 neliömetriä 

Ilmanvaihtolaite Vähintään 2,7 dm3 sekunnissa varsinaisen suojatilan neliötä kohden 
ja suodatuksen ollessa käynnissä 0,9 dm3 (yleisesti IVL-1 joka 
riittää 45 m2) 
Ilmanvaihtolaitteelle on varattava vähintään 1,5 m2 lattiapinta-alaa 
Toimittava käsikäyttöisesti ja sähkömoottorilla 

Väestönsuojelumateriaali ja 
vuode 

Viranomaisten paikallisten vaatimusten mukaisesti 

Käymälä Yksi kuivakäymäläkomero ja -kaluste jokaista 20 m2 kohden 

Viestilaitteet Matkapuhelimen käytön mahdollistava tekninen järjestelmä tai 
puhelinpiste, joka on kytketty valmiiksi puhelinverkkoon 
Matkapuhelimen ei tarvitse olla valmiina 

Jätehuolto Järjestettävä tarkoituksen mukaisella tavalla, astiat 15l / m2 

Vara-/Hätävalo Voidaan järjestää ilmanvaihtolaitteistoon liitetyllä valaistuksella 

Vesipiste, pesuallas ja 
lattiakaivo 

Voi olla suojan ulkopuolella välittömässä läheisyydessä(<15 
metriä), tällöin vettä tulee olla 40 litraa / m2, ei tarvita viemäröintiä 
Jos vesipiste on suojan sisällä, säilöntävaatimus 15 litraa / m2 

Kaasunilmaisulaitteisto Ilmanvaihtolaitteistoon oltava valmius asentaa laitteistot 
myrkyllisten aineiden toteamiseksi ja tunnistamiseksi 

Ensiapu- ja sairashuone Ei erillisiä vaatimuksia 

Konehuoneet ja valvomo Ei erillisiä vaatimuksia 

Uloskäytävät Vähintään yksi hätäpoistumisreitti varsinaisen sisääntuloreitin 
lisäksi 

 
 
Yleiset vaatimukset kaikissa suojissa voimassa olevan pelastuslain (379/2011) mukaisesti: 
 
- Käyttökuntoon saattamisen tulee tapahtua alle 72:ssa tunnissa 
- Osastoinnin vaatimukset täyttyvät, ei uusia läpivientejä 
- Laitteet ja varusteet tulee huoltaa ja tarkastaa vähintään kymmenen vuoden välein 
- Ovien merkinnät ja opastus sisätiloissa 
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2.21 Väestönsuojat vuoden 2011 määräysten mukaisesti S2-luokka 
 
Väestönsuojan tarkastuskortti 

 

 Suojaa koskevat vaatimukset ja huomiot 

Väestönsuojaluokka S2-luokan teräsbetoninen väestönsuoja 

Rakennusvuodet 1.7.2011- 

Pinta-alan määräytyminen ja 
suojatilan vähimmäisala 

S2-luokan suojan saa rakentaa korkeintaan 900 neliömetrin 
kokoiseksi (1200 henkilölle). Yksittäinen suojahuone saa olla 
korkeintaan 250 henkilölle 

Sulkuhuone tai sulkuteltta Voidaan rakentaa yhdellä sulkuhuoneella, koko vähintään 4 m2 

Pinta-ala henkilöä kohden Vähintään 0,75 neliömetriä 

Ilmanvaihtolaite Vähintään 2,7 dm3 sekunnissa varsinaisen suojatilan neliötä kohden 
ja suodatuksen ollessa käynnissä 0,9 dm3 
Ilmanvaihtolaite on sijoitettava konehuoneeseen 
Erilliset raitis- ja poistoilmakanavat 
Ei saa olla riippuvainen sähkön saannista, polttomoottori 

Väestönsuojelumateriaali ja 
vuode 

Viranomaisten paikallisten vaatimusten mukaisesti 

Käymälä Yksi kuivakäymäläkomero ja -kaluste jokaista alkavaa 20 neliötä 
kohden 

Viestilaitteet Matkapuhelimen käytön mahdollistava tekninen järjestelmä tai 
puhelinpiste, joka on kytketty valmiiksi puhelinverkkoon 
Matkapuhelimen ei tarvitse olla valmiina 

Jätehuolto Järjestettävä tarkoituksenmukaisesti, astiat 15l / m2 

Vara-/Hätävalo Voidaan käyttää ilmanvaihtolaitteen polttomoottorin generaattoriin 
kytkettynä, sähköverkko tulee varustaa pistorasioilla kaikissa 
tiloissa, akun kesto vähintään 5 tuntia 
Erilliset vara- ja hätävalaistukset 

Vesipiste, pesuallas ja 
lattiakaivo 

Sijaittava väestönsuojan sisällä, vettä pystyttävä säilyttämään 15 
litraa / m2 

Kaasunilmaisulaitteisto Pystyttävä havaitsemaan ja tunnistamaan myrkylliset aineet 
tuloilmasta, toimittava myös sähkökatkon sattuessa 

Ensiapu- ja sairashuone Suojatilan välittömään läheisyyteen varattava tilaa vähintään 10% 
varsinaisen väestönsuojan pinta-alasta 

Konehuoneet ja valvomo Erotettava vähintään kevyin väliseinin muista tiloista 

Uloskäytävät Vähintään yksi hätäpoistumisreitti varsinaisen sisääntuloreitin 
lisäksi 

 
Yleiset vaatimukset kaikissa suojissa voimassa olevan pelastuslain (379/2011) mukaisesti: 
 
- Käyttökuntoon saattamisen tulee tapahtua alle 72:ssa tunnissa 
- Osastoinnin vaatimukset täyttyvät, ei uusia läpivientejä 
- Laitteet ja varusteet tulee huoltaa ja tarkastaa vähintään kymmenen vuoden välein 
- Ovien merkinnät ja opastus sisätiloissa 
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2.22 Väestönsuojat vuoden 2011 määräysten mukaisesti kalliosuojat 
 
Väestönsuojan tarkastuskortti 

 

 Suojaa koskevat vaatimukset ja huomiot 

Väestönsuojaluokka Kallioväestönsuoja 

Rakennusvuodet 1.7.2011 - 

Pinta-alan määräytyminen ja 
suojatilan vähimmäisala 

Kallioväestönsuojan saa rakentaa korkeintaan 4500 neliömetrin 
kokoiseksi (6000 henkilölle). Yksittäinen suojahuone korkeintaan 
250 henkilölle 

Sulkuhuone tai sulkuteltta Jokaisen sisääntulotien kohdalla oltava vähintään 4 m2 sulkuhuone, 
yli 1000 henkilön suojiin painesulku 

Pinta-ala henkilöä kohden Vähintään 0,75 neliömetriä tai 2,4 m2 kalliopintaa / henkilö 

Ilmanvaihtolaite Vähintään 2,7 dm3 sekunnissa varsinaisen suojatilan neliötä kohden 
ja suodatuksen ollessa käynnissä 0,9 dm3 
Ilmanvaihtolaite on sijoitettava konehuoneeseen 
Erilliset raitis- ja poistoilmakanavat 
Ei saa olla riippuvainen sähkön saannista, polttomoottori 

Väestönsuojelumateriaali ja 
vuode 

Viranomaisten paikallisten vaatimusten mukaisesti 

Käymälä Yksi kuivakäymäläkomero ja -kaluste jokaista alkavaa 20 neliötä 
kohden 

Viestilaitteet Matkapuhelimen käytön mahdollistava tekninen järjestelmä tai 
puhelinpiste, joka on kytketty valmiiksi puhelinverkkoon 

Jätehuolto Järjestettävä tarkoituksenmukaisesti, astiat 15 litraa/m2 

Vara-/Hätävalo Voidaan käyttää ilmanvaihtolaitteen polttomoottorin generaattoriin 
kytkettynä, sähköverkko tulee varustaa pistorasioilla kaikissa 
tiloissa, akun kesto vähintään 5 tuntia 
Erilliset vara- ja hätävalaistukset 

Vesipiste, pesuallas ja 
lattiakaivo 

Sijaittava väestönsuojan sisällä, vettä pystyttävä säilyttämään 15 
litraa / m2 

Kaasunilmaisulaitteisto Pystyttävä havaitsemaan ja tunnistamaan myrkylliset aineet 
tuloilmasta, toimittava myös sähkökatkon sattuessa 

Ensiapu- ja sairashuone Suojatilan välittömään läheisyyteen varattava tilaa vähintään 10% 
varsinaisen väestönsuojan pinta-alasta 

Konehuoneet ja valvomo Erotettava vähintään kevyin väliseinin muista tiloista, konehuoneen 
läheisyyteen varattava vähintään 7 neliömetrin tila valvomolle 

Uloskäytävät Vähintään kaksi hätäpoistumisreittiä varsinaisen sisääntuloreitin 
lisäksi 

Yleiset vaatimukset kaikissa suojissa voimassa olevan pelastuslain (379/2011) mukaisesti: 
 
- Käyttökuntoon saattamisen tulee tapahtua alle 72:ssa tunnissa 
- Osastoinnin vaatimukset täyttyvät, ei uusia läpivientejä 
- Laitteet ja varusteet tulee huoltaa ja tarkastaa vähintään kymmenen vuoden välein 
- Ovien merkinnät ja opastus sisätiloissa 


