
   

 

 

                           

OHJEET VÄESTÖNSUOJAAN TULIJALLE  
 

Väestönsuoja valmistellaan käyttökuntoon viranomaisten annettua siitä määräys. Suoja tulisi saada 
käyttökuntoon 72 tunnin eli 3 vuorokauden aikana. Suojaan siirrytään vasta viranomaisen kehotuksesta. 
 
Kiinteistön osoite: 
Suojan sijainti: 
Suojan käyttö on suunniteltu: (kirjaa, kenelle suojan käyttö on suunniteltu) 
Väestönsuojan hoitajan nimi ja puhelinnumero: 
 
Suojan käyttökuntoon laittamiseksi ja valmisteluihin tarvitaan monenlaista osaamista ja paljon käsiä. 
Tehtäviä löytyy kaikille: teknisiä kädentaitoja, fyysisiä tehtäviä, siivousta ja veden valuttamista astioihin. 
Ilmoittaudu väestönsuojan hoitajalle sinulle sopiviin tehtäviin suojan käyttöönoton valmistelussa.  
 
Suojan tyhjentäminen hoidetaan seuraavasti: (kirjaa, mihin suojassa olevat tavarat on suunniteltu vietäväksi 
säilytykseen) 

 

********************************************************************** 

 

Väestönsuojassa voidaan oleskella tarvittaessa useita päiviä. Suojassa on erilaisia laitteita ja tarvikkeita, 
joilla varmistetaan mm. ilmanvaihto tilanteissa, jolloin ulkona on myrkyllistä kaasua tai radioaktiivisia 
aineita. Väestönsuoja antaa suojaa räjähdys- ja sirpalevaikutuksilta, rakennussortumilta, paineaalloilta, 
tulipaloilta, kemiallisilta taisteluaineilta ja ionisoivalta säteilyltä. Suojaa voidaan käyttää lyhytkestoisiin 
suojautumistilanteisiin esim. sirpalesuojina heti tyhjentämisen jälkeen. 

 

Suojaan otetaan mukaan henkilökohtaiset tarvikkeet, joita ajatellaan tarvittavan suojautumisen ajan, 
tilanteen mukaan:  

• Henkilökohtaiset lääkkeet 

• Säilyviä elintarvikkeita ja juomaa sekä ruokailuvälineet 

• Henkilökohtaiseen hygieniaan tarvittavat välineet (hammasharja, pyyhe, kosteuspyyhkeitä, saippua, 
vauvanhoitotarvikkeet) 

• Tarvittaessa vuodevaatteet 

• Taskulamppu ja varaparistoja 

• Ajanvietettä (kirjoja, pelejä, paperia, kyniä, leluja lapsille) 

 

Mikäli tarvitset apua suojaan siirtymiseen tai siellä liikkumiseen, sovi kiinteistön muiden käyttäjien kanssa 
apu etukäteen tai ota yhteyttä suojan hoitajaan, joka järjestää sinulle apua. 

 

Suojaan ei saa tuoda alkoholia, huumeita, aseita, lämpöä tuottavia laitteita (kaasukeitin, myrskylyhty jne.) 
eikä pahanhajuisia aineita. Tupakointi on suojassa kiellettyä. 

 

Käytännössä eläimiä ei saa viedä suojiin, koska väestönsuoja on ensisijaisesti väestön eli ihmisten suoja. 
Lemmikkieläimet suojataan sisälle asuntoihin. Työssä oleva opas- tai muu välttämätön palveluskoira ei ole 
lemmikkikoira, joten näillä koirilla on pääsy väestönsuojaan avustettavansa kanssa. Tarvittaessa pyritään 
tekemään kohtuulliset mukautukset esim. järjestämään erillinen tila eläinallergiselle ihmiselle ja koiran 
käyttäjälle. 
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