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TIEDOTE /  JULKAISUVAPAA 5.5.2022 
 
VÄESTÖNSUOJISTA VIDEOSARJA MEILLE KAIKILLE 

 
Uudenmaan Pelastusliitto (UPL) on julkaissut kolmiosaisen videosarjan liittyen 
väestönsuojien huoltoon, tiiveyskokeen tekemiseen sekä suojien käyttökuntoon 
saattamiseen. Sarja on toteutettu yhteistyössä pelastusliittojen ja pelastuslaitosten 
asiantuntijoiden sekä viranomaisten kanssa. Videoita voi työpaikkojen ja 
asuinkiinteistöjen lisäksi hyödyntää myös mm. eri turvallisuusalan koulutuksissa.  
 
 ”Olemme erittäin tyytyväisiä, että kaikki videot ovat nyt valmiita ja asiasta 
kiinnostuneiden kansalaisten ja kouluttajien käytettävissä. Tarkoituksena on ollut tuottaa 
väestönsuojiin ja niiden käyttöön liittyvää materiaalia helposti kaikkien saataville 
videoiden muodossa. Väestönsuojat voivat tuntua työntekijästä tai asukkaasta vähän 
vierailta tai jopa pelottavilta”, kertoo toiminnanjohtaja Sanna Airaksinen. 

 

Videoiden avulla pääsee hyvään alkuun ja näkee, kuinka yksinkertaista suojan huolto ja 
käyttö lopulta onkaan. 
  
”Uudenmaan pelastusliiton tuottamat ohjevideot ovat erinomaisen havainnollisia. Niiden 
avulla taloyhtiön edustajat saavat varsin hyvät ohjeet väestönsuojan vuosihuollon, 
tiiveyskokeen ja käyttöönoton hoitamiseen. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että tällaiset 
ohjevideot on laadittu, koska asia on juuri nyt pinnalla ja ohjeita kysytään hyvin paljon 
myös Kiinteistöliitto Uusimaan neuvonnasta”, sanoo Kiinteistöliitto Uusimaan 
toiminnanjohtaja Mika Heikkilä.     
 
Kaikenikäiset suojat antavat pienine, tai vähän isommillakin, puutteilla 
hyvän räjähdyssuojan.  
 
"Tekemällä vuosihuollon ja tiiveyskokeen voidaan kuitenkin varmistua siitä, että 
suoja on nopeasti käyttöönotettavissa. Tarvittaessa suoja tyhjennetään etukäteen 
suunnitellulla tavalla. Suojan käytön oppii nopeasti, kun osallistuu vuosittaiseen huoltoon. 
Suojan huolto ja käyttö on helppoa, kannattaa siis käydä tutustumassa omaan 
suojaan", kannustaa väestönsuojelun erityisasiantuntija Ira Pasi. 
 
 
Lisätietoja 
 
Miia Savilampi, turvallisuusasiantuntija UPL, miia.savilampi@upl.fi, 040 545 3663 
 
Ira Pasi, väestönsuojelun erityisasiantuntija Kouvolan Ammattiopisto Oy Eduko, ira.pasi@ksao.fi, 
040 595 4140 
 
Mika Heikkilä, toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa, mika.heikkila@ukl.fi, 050 591 0995 

 
UPL:n kotisivut: https://upl.fi/turvallisuuden-edistaminen/vaestonsuoja/ 
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Videot ovat kaikkien vapaasti käytettävissä ja ne löytyvät Uudenmaan Pelastusliiton 
Youtube kanavalta:  
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=uudenmaan+pelastusliitto 
 

 
VÄESTÖNSUOJAT JA VUOSIHUOLTO 
Tekemällä vuosihuolto säännöllisesti varmistetaan, että suoja on aina kunnossa ja nopeasti 
käyttöönotettavissa. Suojan huoltoon tulisi aina osallistua myös suojan todellisia käyttäjiä, jotta 
mahdollisessa suojautumistilanteessa olisi mukana henkilöitä, jotka osaavat käyttää sitä. Videon 
avulla on helppoa tarkistaa silmämääräisesti suojan kunto ja testata ilmanvaihtolaitteiston 
toiminta. 

https://www.youtube.com/watch?v=K_FXk68cBTM 
 
VÄESTÖNSUOJAT JA TIIVEYSKOE 
Suojan tiiveys on testattava vähintään 10 vuoden välein tehtävässä tarkastuksessa tai aina 
epäiltäessä suojan tiiveyttä. Tiiveyskokeen tekeminen onnistuu helposti videon ohjeiden avulla. 
Kirjaa tiiveyskokeen tulokset ylös ja säilytä tuloksia esim. suojan ilmanvaihtolaitteen 
läheisyydessä. 
https://www.youtube.com/watch?v=rhTurT7q7r4 
 
VÄESTÖNSUOJIEN KÄYTTÖÖNOTTO 
Suojan käyttökuntoon aloitetaan viranomaisten määräyksestä. Käyttökuntoon valmistelun 
tekevät samat henkilöt, joiden on suunniteltu suojaa käyttävän. Suoja tulisi saada käyttökuntoon 
kolmen vuorokauden aikana. Suojaan siirtyminen tapahtuu viranomaisten kehotuksesta. Videolla 
kerrotaan, kuinka suojan käyttöönotto tehdään. Käyttöönotto kannattaa suunnitella ja sopia 
etukäteen.  
https://www.youtube.com/watch?v=RQYbaBGinc4 
 

Taustaa  
Väestönsuojia on rakennettu erilaisiin vaaratilanteisiin: räjähdys- ja sirpalevaikutuksilta, 

sortumilta, paineaalloilta, myrkyllisiltä kaasuilta ja säteilyltä. Kaikenikäiset suojat ovat kestäviä, 
eikä niitä ajan hammas syö kovin helposti vuosikymmenienkään aikana. Betoni ja teräs säilyy hyvin. 
Lisäksi tulee muistaa, että vaikka eri aikoina rakennettujen suojien suojauskyky ja varusteet ovat 
erilaisia, antavat kaikki suojat käytännössä hyvän paine- ja sirpalesuojan. Todennäköisesti suojaa 
käytetään melko lyhytaikaiseen suojautumiseen ja näissä tilanteissa vanhemmatkin suojat ovat 
varsin toimivia.   
  
Vuonna 1958 tai aiemmin rakennetuissa suojissa ei todennäköisesti ole lainkaan omaa suojan 
ilmanvaihtoa.  
Vuosien 1959–1971 aikana rakennetuissa suojissa on oma ilmanvaihto, mutta mikäli sitä ei ole 
huollettu säännöllisesti, voi ilmanvaihtolaitteisto olla huonossa kunnossa. Mutta nämäkin suojat 
antavat räjähdys- ja sirpalesuojan eli lyhytaikainen suojautuminen onnistuu hyvin. Toki on 
suositeltavaa kunnostaa nämä suojat nykyaikaisiksi ilmanvaihtolaitteistoineen.  
 
Vuoden 1971 jälkeen rakennetuista suojista voidaan puhua nykyaikaisina suojina ja niissä on 
harvoin suurta korjaustarvetta. Useimmiten selvitään pienellä tarvikkeiden päivityksellä tai 
tiivisteiden vaihdolla. Meidän kokemusten mukaan vain noin 15–20 % tämän ikäisistä suojista 
tarvitsee hiukan isompaa korjausta, kuten viemärin sulkuventtiilin kunnostusta. Ja vaikkei 
sulkuventtiili toimisikaan, tai puhumattakaan pienemmistä puutteista, ne eivät estä suojan 
välitöntä käyttöönottoa.   
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