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S1-LUOKAN TERÄSBETONIVÄESTÖNSUOJA
Tässä RT-ohjeessa esitetään teräsbetonisen S1-luokan väestönsuojan suunnitteluohjeita.
Ohjeita esitetään väestönsuojan mitoituksesta, yleissuunnittelusta, rakenteista,
ilmanvaihdosta, ovista, luukuista ja varusteista. Nämä ohjeet perustuvat pelastuslakiin
379/2011, valtioneuvoston asetukseen 408/2011 väestönsuojista ja sisäasiainministeriön
asetukseen 506/2011 S1- luokan teräsbetonisista väestönsuojista.
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JOHDANTO

Tämän RT-ohje perustuu sisäasiainministeriön asetukseen
506/2011 väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta, jolla on kumottu kalliosuojien
ja S1- ja K-luokan teräsbetonisten väestönsuojien aiemmat sisäasiainministeriön asetukset.

MUUTOKSET VERRATTUNA EDELLISEEN RT-OHJEESEEN RT 92-10771
Lainsäädännöstä (Pelastuslaki 379/2011) johtuvat muutokset ovat
• maan jakamisesta suojelukohteisiin ja muuhun alueeseen luovuttiin. Suojelukohdekunniksi pelastustoimilain 561/1999
perusteella sisäasiainministeriön päätöksessä 2001 1.7.2011 määrättiin asutus- ja teollisuuskeskuksia, kuntia tai osia
kunnista. Muusta alueesta kuin suojelukohteista käytettiin nimitystä ”muu alue”, aiemmin myös ”valvonta-alue”
• yleisten väestönsuojien rakentamisvelvoitteesta suojelukohdekunnissa luovuttiin 1.7.2011
• väestönsuojan rakentamisvelvoite entisissä suojelukohdekunnissa muutos- tai korjaustyön yhteydessä on poistunut
• väestönsuoja saadaan sijoittaa enintään 250 metrin päähän rakennuksesta, jota varten se rakennetaan. Matkaa voidaan
pidentää rakennuslupaviranomaisen päätöksellä
• myymälärakennusten varsinaisen suojatilan pinta-alan tulee olla vähintään yksi prosentti kerrosalasta (aiemmin 2 %)
• (12 §) Väestönsuojan kunnossapitäminen ja määräaikainen tarkastaminen on kiinteistön omistajan vastuulla. Väestönsuojien kuntoselvityksiä ja uusien väestönsuojien käyttöönottotarkastuksia tekevät riittävän koulutuksen saaneet henkilöt. Viranomaisille kuuluu rakennuslupakäsittely ja väestönsuojien lopputarkastukset.
• (71 § 2 mom.) Väestönsuojan rakentamisvelvollisuuden rajaa nostettiin huomattavasti ja samalla tuli kaksi eri ryhmää
seuraavasti
– 1200 m2 yleisesti
– 1500 m2 teollisuus-, tuotanto-, varasto- ja kokoontumisrakennukset. Ryhmittelyssä käytetään Tilastokeskuksen luokitusta
• (71 § 2 mom.) Rakentamisvelvollisuutta ei muodostu, jos tontilla on ennestään riittävästi nykyiset vaatimukset täyttäviä
suojapaikkoja, käytetään Tilastokeskuksen rakennusluokitusta.
• (72 §) Väestönsuoja on kunnostettava, muutos ohjeessa KH 05-00478 S1-luokan teräsbetoniväestönsuojan tarkastaminen
ja kunnostaminen.
• (73 §) Olemassa olevan rakennuksen kerrosalaa lisäävää osaa, ei oteta laskuihin mukaan kellarissa tai ullakolla.
• (75 § 1 mom.) Etelä-Suomen aluehallintovirasto myöntää koko maassa (paitsi ei Ahvenanmaalla) vapautukset väestönsuojan rakentamisesta. Kohtuuttomina kustannuksina pidetään yli 4 %:n kustannuksia rakentamisen kustannuksista,
joissa myös väestönsuojan osuus on mukana.
• (76 §) Väestönsuoja on voitava ottaa käyttöön 72 tunnin aikana.
• (112 § kohta 19) Aiemmin rakennetut väestönsuojat on pidettävä kunnossa.

Ohjeisiin tehtyjä muutoksia
•
•
•
•
•
•

K-luokan väestönsuojan rakentaminen loppui 1.7.2011 jälkeen rakennusluvan saaneista kohteista.
S1-luokan suojan tulee olla varsinaiselta suojatilaltaan vähintään 20 m2:n suuruinen.
Ilmanvaihtolaitetta IVL-K/20 ei enää käytetä.
S1- luokan väestönsuoja saadaan rakentaa enintään 135 m2:n suuruiseksi.
Jos väestönsuojan varsinainen suojatila ylittää 90 m2, se on jaettava kahteen osaan teräsbetoniseinällä.
Säteilysuojausta ei tarvitse tarkastella erikseen, seinän paksuus S1-luokassa on aina 300 mm, ellei painekuormitus vaadi
paksumpaa seinää.
• Painekuorma on 100 kN/m2 myös maanpäällisissä seinissä.
• Varsinaiseen suojatilaan luetaan nyt myös käymälät.
• Väestönsuojassa tulee olla matkaviestimen käytön mahdollistava tekninen järjestelmä tai puhelinpiste.
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Kuva 2. Väestönsuojien suojaluokat S1, S2 ja kalliosuoja. Suluissa on ilmoitettu paineaallosta aiheutuvan kuormitus, jolle väestönsuojan
rakenteet tulee mitoittaa.

2

KÄSITTEITÄ

EMP- suojaus on esimerkiksi ydinräjähdyksestä aiheutuvan
sähkömagneettisen pulssin vaikutuksilta suojaa ja suojan varusteita suojaava rakenne.
Hätäpoistumisaukko sijoitetaan maanpäälliseen seinään, sen
yläosaan. Hätäpoistumisaukko varustetaan suojasta käsin avattavalla, sisäänpäin aukeavalla ja saranoidulla, pulteilla kiinnitettävällä luukulla.
Hätäpoistumiskäytävä (800 mm x 1200 mm) johdetaan sortuman ulkopuolelle, rakenteet mitoitetaan 25 kN/m2 suuruiselle
sortumakuormalle.
Johtokeskus on alueen pelastustoimella ja yksittäisellä kunnalla oleva keskus, josta johdetaan toimintaa keskitetysti ja
suojatusti poikkeusolojen aikana. Johtokeskus on myös eduskunnalla, valtioneuvostolla, ministeriöillä, aluehallintovirastolla
ja keskushallinnolla.
Käytössä olevan väestönsuojan kunnostaminen on toimenpide, jota voidaan edellyttää, jos rakennuksessa tehdään rakentamiseen verrattavissa oleva korjaus- tai muutostöitä tai
käyttötarkoituksen muutos.
Rakennuslupahakemuksen käsittelyn yhteydessä rakennusluvan myöntävän viranomaisen on valvottava, että rakennussuunnitelmiin sisältyy väestönsuoja. Pelastusviranomainen
antaa yleensä lausunnon väestönsuojan suunnitelmista.
Sortuma-alue ulottuu etäisyydelle, joka on kolmasosa (1/3)
rakennuksen korkeudesta. Rakennuksen korkeus määräytyy
yleensä rakennuksen vesikaton ja ulkoseinän leikkauskohdan
mukaan.
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Sortumakuorma on rakennuksen sortumasta aiheutuva kuorma, joka on vähintään 25 kN/m2. Korkeiden rakennusten sortumakuorma lasketaan erikseen.
Sulkuhuone, puhdistustila on sisääntulotien yhteydessä oleva tila, jota rajaa ulkopuolelta paineenkestävä ympärysseinä
paineovineen ja suojan puolelta kaasutiivis seinä varustettuna
kaasutiiviillä ovella. Sulkuhuone varustetaan toimimaan myös
puhdistustilana pienille henkilömäärille, jotka joudutaan ottamaan suojaan suojautumisen aikana. Sulkuhuoneelle varattavan tilan tulee olla vähintään 2,5 m2, yleensä sen ala on noin
4 m2.
Sulkuteltta on tiiviisti ja lujasti ympärysseinään suojaoven
eteen suojan sisäpuolelle kiinnitettävä suojus. Poistoilmavirrasta noin puolet kulkee sulkuteltan kautta suojaoven viereen
asennettujen ylipaineventtiilien kautta ulos.
Suojaantuloreitillä tarkoitetaan kulkutietä rakennuksen ulkoovilta väestönsuojaan. Suojaantuloreitin on oltava sellainen,
että liikuntakyvytön henkilö voidaan kuljettaa paareilla tai
pyörätuolilla suojaan. Suojaantuloreitin kaikki kulkumahdollisuudet poikkeusoloissa saadaan ottaa huomioon.
Suojaluokka määräytyy varsinaisen suojatilan pinta-alan ja väestönsuojaan kohdistuvan uhkan mukaan.
Suojautujien kokooma-alue on alue, jolla kiinteistökohtaista
tai yhteistä väestönsuojaa käyttävien kiinteistöt sijaitsevat.
Suojautumisajalla tarkoitetaan laitteiden, varusteiden ja muun
tarpeellisen toiminnan mitoitusaikaa. Vuodesta 2011 lähtien
väestönsuojien mitoitusaikana käytetään 3 vuorokautta. Johtokeskuksissa mitoitusaikana käytetään 10 vuorokautta.
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Suojelukohde (poistettu käytöstä 1.7.2011) on sisäasiainministeriön määräämä asutus-, teollisuus-, liikenne- tai muu niihin
verrattava keskus.
Suojelumateriaali käsittää välineet ja tarvikkeet, joita väestönsuojelutehtävissä tarvitaan. Niitä ovat esimerkiksi henkilönsuojaimet sekä väestönsuojelumuodostelmien ja väestönsuojien
materiaali.
Taloväestönsuoja on kiinteistökohtainen kiinteistössä asuvia,
työskenteleviä tai oleskelevia henkilöitä varten rakennettu
suoja.
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Yleinen väestönsuoja (poistettu vaatimuksista 1.7.2011) on
suojelukohteissa kunnan rakennuttama väestönsuoja, siellä
asuvia, työskenteleviä tai oleskelevia sekä ulkona liikkuvia henkilöitä varten, joita ei voida muuten riittävästi suojata.
Ympärysrakenteita ovat suojatilaa rajoittavat kaasutiiviit, painekuormia vastaanottavat ja säteilyltä suojaavat ympärysseinät, katto ja lattia.
Väestönsuojan tarkastukset selostetaan luvussa 18 Väestönsuojan tarkastukset.

Toiminnallinen väestönsuoja on pääasiassa muuhun kuin
henkilöiden suojaamiseen tarkoitettu suoja. Suoja voi olla rakennettu esimerkiksi väestönsuojelun ja muun kriisiaikaisen
toiminnan johtokeskukseksi, laitesuojaksi, tuotannon jatkuvuuden tai viesti- ym. yhteyksien turvaamiseksi, lääkintähuollon toimitiloiksi tai arvokkaan irtaimen suojaksi.
Vahvistettu kulkureitti alkaa väestönsuojan ovelta ja päättyy rakennuksen ulkoseinälle. Se saadaan tehdä rakennuksen normaaleja rakenteita vahvistamalla niin, että se kestää
25 kN/m2 sortumakuorman. Vahvistetun alueen leveyden on
oltava vähintään 1,2 m.
Valmiusaikana viranomaiset antavat ennakkovalmisteluja varten ennen väestönsuojan varsinaista käyttöönottomääräystä.
Varsinainen suojatila on henkilöiden suojautumiseen varattava tila. Jokaista suojautuvaa henkilöä kohti on suojaan varattava varsinaista suojatilaa vähintään 0,75 m2.
Väestönsuoja on suojatila, joka on rakennettu antamaan suojaa voimakkaalta ionisoivalta säteilyltä, myrkyllisiltä aineilta,
rakennussortumilta ja asevaikutuksilta. Väestönsuojat voivat
olla rakenteeltaan teräsbetonisia tai kalliosuojia.
Väestönsuojaan kuuluvia tiloja ovat kaikki suojan ympärysrakenteiden sisäpintojen rajaamat painesuojatut tilat.
Väestönsuojaan liittyviä tiloja ovat kaikki ympärysrakenteiden ulkopuoliset tilat, kuten sisääntulo- ja poistumisreitit, suojan ulkopuolisten laitteiden ja kanavien vaatimat ja muut niihin
verrattavat tilat.
Väestönsuojan henkilömäärä lasketaan varsinaisen suojatilan
pinta-alasta siten, että pinta-ala jaetaan 0,75 m2:llä, tai teollisuus-, tuotanto-, varasto-, opetus- ja hoitoalan rakennuksissa
työskentelevien henkilöiden lukumäärän mukaan.
Väestönsuojan käyttöönottoaikana suoja on voitava kunnostaa väestönsuojana käytettäväksi Pelastuslain 379/2011 mukaan viimeistään 72 tunnin kuluessa valmiusajan alkamisesta.
Väestönsuojan laitteiksi ja varusteiksi katsotaan ne tuotteet
joista on annettu erilliset vaatimukset (nykyisin valtioneuvoston
asetuksessa 409/2011 väestönsuojan laitteista ja varusteista) ja
joille tulee hakea tyyppihyväksyntä puolueettomalta tutkimuslaitokselta ennakkoon.
Yhteinen väestönsuoja on useampia kiinteistöjä varten rasitesopimukseen perustuen rakennettu väestönsuoja. Suojapaikat jaetaan osapuolten kesken rakennusluvissa määritellyn
tarpeen mukaan.
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VÄESTÖNSUOJAN RAKENTAMISVELVOLLISUUS JA
LUOKKA

Väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta säädetään Pelastuslaissa 379/2011 ja valtioneuvoston asetuksessa väestönsuojista
409/2011. Uudisrakentamiseen liittyvät velvoitteet ovat tontti- tai rakennuspaikkakohtaisia. Rakennuksille, myös useilla
tonteilla oleville rakennuksille, voidaan rakentaa yhteissuojia.
Suojan ei tarvitse olla samalla tontilla kuin ko. rakennus tai
rakennukset. Toiselle tontille rakennettavaa väestönsuojaa
varten on perustettava rakennusrasite, Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999.
Väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta poikkeaminen
Rakennusluvan myöntävä viranomainen voi asianomaista pelastuslaitosta kuultuaan myöntää poikkeuksen väestönsuojalle
• sisäasiainministeriön asetuksella säädetyistä teknisistä vaatimuksista tai
• valtioneuvoston asetuksella väestönsuojalle säädetystä
koko- ja sijaintivaatimuksesta, jos siihen on perusteltu syy
eikä poikkeuksen tekeminen olennaisesti heikennä suojautumismahdollisuuksia (75 § 2 mom).
Aluehallintovirasto voi asianomaista pelastuslaitosta ja kunnan
rakennusvalvontaviranomaista kuultuaan yksittäistapauksessa
myöntää vapautuksen kokonaan tai määräajaksi laissa säädetystä väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta, jos väestönsuojan rakentamisesta aiheutuu
• tavanomaista huomattavasti korkeampia rakentamiskustannuksia suhteessa asianomaisen rakennuksen rakentamiskustannuksiin tai
• väestönsuojan rakentaminen ilman suuria teknisiä vaikeuksia ei käy päinsä (75 § 1 mom).

RT 92-11083
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Taulukko 1. Väestönsuojan suojaluokat, varsinainen suojatila, suojaryhmä ja laskennallinen henkilömäärä. Suojaluokka osoittaa paineaallon
kuormituksen, jonka väestönsuoja kestää, Valtioneuvoston asetus väestönsuojista 408/2011, 2 § (RT SM-21121).
Suojaluokka

Varsinainen suojatila
enintään (m2)

Laskennallinen
Väestönsuoja
henkilömäärä enintään kuormitus

Suojaryhmä (m2)

S1 teräsbetoniväestönsuoja

135

180

270

100 kPa, 1 bar

S2 teräsbetoniväestönsuoja

900

1200

200 kPa, 2 bar

–

kalliosuoja

4500

6000

300 kPa, 3 bar

–

VÄESTÖNSUOJAN RAKENTAMISVELVOLLISUUS

EI VÄESTÖNSUOJAN RAKENTAMISVELVOLLISUUTTA

Väestönsuoja on rakennettava rakennusta tai samalla tontilla
tai rakennuspaikalla olevaa rakennusryhmää varten, jos sen
kerrosala on vähintään 1200 m2 ja siinä asutaan tai työskennellään tai oleskellaan muutoin pysyvästi. Teollisuus-, tuotanto-,
varasto- ja kokoontumisrakennusta varten väestönsuoja on
edellä tässä momentissa säädetystä poiketen rakennettava,
jos rakennuksen tai rakennusryhmän kerrosala on vähintään
1500 m2.
Rakennusluvan myöntävä viranomainen voi alueen pelastusviranomaista kuultuaan sallia rakennettavaksi kahta tai
useampaa rakennusta varten yhteisen väestönsuojan, jos se
rakennetaan viiden vuoden kuluessa ensimmäisen rakennuksen osittaisesta loppukatselmuksesta.
Jos rakennuksessa, jossa on väestönsuoja, tehdään maankäyttö- ja rakennuslain 132/1999 125 §:n mukainen rakennuksen
rakentamiseen verrattavissa oleva korjaus- tai muutostyö tai
käyttötarkoituksen muutos, myös väestönsuoja on kunnostettava siten, että se täyttää soveltuvin osin Pelastuslain 379/2011
74 §:ssä ja sen nojalla säädetyt väestönsuojan teknisiä yksityiskohtia koskevat vaatimukset, KH 05-00478 S1-luokan teräsbetoniväestönsuojan tarkastaminen ja kunnostaminen.
Rakennuksen peruskorjauksen yhteydessä tulee kunnostaa
myös väestönsuoja, erityisesti hiekkasuodattimet uusitaan nykyvaatimusten mukaisiksi.

1. Väestönsuojan rakentamisvelvollisuus ei kuitenkaan koske
tilapäistä enintään viisi vuotta käytössä olevaa rakennusta.
2. Väestönsuojan rakentamisvelvollisuutta koskevat säännökset eivät koske maatilatalouden tuotantorakennuksia
3. Olemassa olevassa rakennuksessa tehtävää rakennuksen
rakentamiseen verrattavaa rakennuslupaa edellyttävää korjaus- tai muutostyötä, joka samalla lisää rakennuksen kerrosalaa kellarissa tai ullakolla.
4. Väestönsuojan rakentamisvelvollisuutta ei kuitenkaan ole,
jos tontilla tai rakennuspaikalla tai yhteisessä väestönsuojassa on ennestään tässä laissa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa säädetty määrä vaatimukset täyttäviä suojapaikkoja.
5. Samalla tontilla tai rakennuspaikalla jo olevia rakennuksia,
joita varten on väestönsuoja, ei oteta huomioon uudisrakennuksen väestönsuojan rakentamisvelvollisuutta määrättäessä
6. Rakennuksia, joiden osittaisesta loppukatselmuksesta on kulunut yli viisi vuotta ennen rakennuslupahakemuksen vireille
tuloa, ei oteta huomioon uudisrakennuksen väestönsuojan
rakentamisvelvollisuutta määrättäessä.

Väestönsuojan rakentamisvelvollisuuteen vaikuttavat rakennuksen kaikki ne osat, jotka lasketaan kerrosalaan kuuluviksi. Väestönsuojan rakentamisvelvollisuus määräytyy rakennuksen tai rakennusryhmän
pääkäyttötarkoituksen mukaan. Määrittelyssä käytetään Tilastokeskuksen ja rakennuslupaviranomaisten
käyttämää rakennusluokitusta. Väestönsuojan varsinaisen suojatilan pinta-ala lasketaan rakennuksen kerrosalan mukaan
• 2 % rakennuksen kerrosalasta
• 1 % myymälä-, teollisuus-, tuotanto- ja varastorakennusten sekä kokoontumisrakennusten kerrosalasta.
Jos teollisuus-, tuotanto- ja varastorakennukseen rakennettava väestönsuoja olisi tarpeettoman suuri rakennuksessa tai samalla tontilla tai rakennuspaikalla pysyvästi työskenteleviä ja oleskelevia varten taikka
jos opetusalan tai hoitoalan rakennukseen rakennettava väestönsuoja olisi liian pieni oppilaspaikkoihin
taikka hoitopaikkoihin nähden, voidaan väestönsuojan koko määrätä sen henkilömäärän mukaan, joka rakennuksessa keskimäärin oleskelee. Jos väestönsuoja mitoitetaan tässä tarkoitetun henkilömäärän mukaan,
suojatilan tulee olla 0,75 m2/henkilö, jollei erityisestä syystä tarvita suurempaa tilaa.
Väestönsuojan varsinainen suojatila on vähintään 20 m2.
Valtioneuvoston asetus väestönsuojista 409/2011, 2 § ( RT SM- 21121)

Kuva 3. Väestönsuojan rakentamisvelvollisuus.

VL/1/kesäkuu 2012/700/Vla/Rakennustieto Oy © Rakennustietosäätiö RTS 2012

RT 92-11083

ohjeet – 6

4.1

Rakennuksessa oleva suoja

Väestönsuoja sijoitetaan yleensä alimpaan kerrokseen, jotta
maa ja rakennuksen rakenteet suojaavat sitä mahdollisimman
hyvin. Suojan maanpäällisen osan ja ulkoilman väliin pyritään
tekemään mahdollisimman paljon raskaita rakenteita.

4.2 Lähekkäin olevat suojat
Lähekkäin olevien S1-luokan väestönsuojien muodostamien
suojaryhmien välisen etäisyyden tulisi olla vähintään 20 m,
kuva 4. Suojaryhmiin kuuluvien väestönsuojien yhteenlaskettu
varsinainen suojatila on enintään 270 m2.

Kuva 4. Suojaryhmien etäisyys, suositus. Suojaryhmään kuuluvat
suojat voivat sijaita kadun eri puolilla.

4

VÄESTÖNSUOJIEN SIJOITTAMINEN

Väestönsuoja sijoitetaan keskeisesti rakennuksessa tai rakennusryhmässä sijaitsevien oleskelu- ja työpaikkojen suhteen. Rakennuksen käyttötarkoitus huomioon ottaen sen voi sijoittaa
joko maan alle tai maan pinnalle. Väestönsuoja on pyrittävä
sijoittamaan pohjaveden keskikorkeuden yläpuolelle. Jos suoja
on sen alapuolella, suoja varustetaan vuotovedenpoistolaitteilla. Väestönsuojan sijoittamista enemmän kuin metri pohjavedenpinnan alapuolelle on vältettävä. Samaan rakennukseen
voidaan sijoittaa useita väestönsuojia, tai rakennuksilla voi olla
yhteisiä väestönsuojia. Väestönsuoja voidaan sijoittaa esimerkiksi asuntoalueella korttelin yhteisrakennukseen.
Valtioneuvoston asetuksen mukaan väestönsuojaan kuljettava matka rakennuksen ulko-ovilta on enintään 250 m.
Rakennusluvan myöntävä viranomainen voi alueen pelastusviranomaista kuultuaan uhka-arvioon perustuen erityisistä
syistä päättää, että Pelastuslain 379/2011 71 §:n 4 momentin
mukainen yhteinen väestönsuoja saadaan sijoittaa edellä 1
momentissa säädettyä kauemmaksi.
Suosituksina väestönsuojan sijoittamisesta voidaan pitää
• asutuskeskuksissa ja vastaavissa (entisissä suojelukohteissa)
enintään 500 m
• muulla alueella enintään kilometri.
Suojautumismatkat esitetään väestönsuojapiirustuksessa rakennusten ulko-ovilta väestönsuojaan sellaisissa kohteissa,
joissa on enemmän kuin yksi rakennus tai kyseessä on yhteisväestönsuoja (useiden rakennusten, korttelin tai kortteleiden
yhteinen väestönsuoja). Tarvittaessa voidaan ottaa huomioon
mahdolliset oikotiet, kuten aitojen yli ja nurmikoiden ja leikkipaikkojen läpi.
Väestönsuojaa sijoitettaessa on otettava huomioon ympäröivien tilojen vaarallisuus normaali- ja poikkeusolojen mukaan. Suojan ympärysseinä ja kulkureitit eivät saa rajoittua
tilaan, jonka palokuorman tiheys poikkeusoloissa on suurempi kuin 1200 MJ/m2 tai jossa on korkeapainelaitteita, räjähdysvaaraa aiheuttavia aineita tai laitteita tai suuria nestemääriä
(esimerkiksi uima-altaita). Jos rakennuksessa on suurta vaaraa
aiheuttavia tekijöitä, suoja sijoitetaan erilleen tai muuhun rakennukseen.
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5

VÄESTÖNSUOJAN NORMAALIOLOJEN KÄYTTÖ

Väestönsuojaa voidaan käyttää tilana, joka voidaan kunnostaa 72 tunnin kuluessa käytettäväksi väestönsuojana. Kiinteitä
laitteita ja rakenteita ei tarvitse purkaa väestönsuojakäyttöön
siirryttäessä. Nämä osoitetaan väestönsuojapiirustuksessa. Väestönsuojan ulkoseinien, katon ja lattian lämmöneristys tehdään suojan ulkopuolelle. Mahdolliset akustiset verhoukset
puretaan väestönsuojakäyttöön siirryttäessä. Normaaliolojen
käytön tarpeesta, rakenteellisesta tai vastaavasta muusta syystä väestönsuoja voidaan tiloiltaan tehdä vähäisessä määrin
varsinaista suojatilaa suuremmaksi (lisäämättä laskennallista
henkilömäärää).
Väestönsuojan väliseinien ja pintarakenteiden tärähdyksen
kestävyys otetaan huomioon, ks. kohta 6.3 Suojatila.
Väestönsuojaa voidaan normaalioloissa käyttää esimerkiksi
seuraavanlaisiin tarkoituksiin:
• kokous-, kerho- ja askartelutilana
• kuntosalina ja urheilutilana
• urheiluväline- tai irtaimistovarastona
• varastona
• sosiaalitiloina
• näyttely-, esittely- ja kurssitilana.
Väestönsuojaa ei voida käyttää arkistona eikä varastointiin,
josta tilaan jää hajuja, esimerkiksi jätehuoneena tai maalivarastona.
Asuintalojen väestönsuojissa normaaliolojen aikana huollettavat laitteet ja irtaimistovarastot pyritään sijoittamaan siten,
että huollettavia laitteita olisi mahdollisimman vähän irtaimistovarastoissa tai varastojen ovien lukot sarjoitetaan talon yleisavainkäyttöön. Kuva 9.
Väestönsuojassa pyritään pitämään +10...+25 °C:n lämpötila,
jos normaaliolojen käytöstä ei muuta johdu. Sinne ei voi rakentaa esimerkiksi lämpökeskusta. Väestönsuojan oven yhteyteen
rakennetaan tarvittaessa luiska, joka voidaan irrottaa väestönsuojakäyttöön siirryttäessä, kuva 41, tai kynnys voi olla lattian
tasossa, kuva 43.
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Väestönsuoja yhtyeiden harjoittelutilana. Pukinmäen nuorisotalo,
Helsinki.

Väestönsuoja asuntokohtaisten irtaimistovarastojen tilana.

Väestönsuoja ulkoiluvälinevarastona.

Väestönsuoja näyttelytilana. Siemens Oy:n pääkonttori, Espoo.

Kuva 5. Esimerkkejä väestönsuojan normaaliolojen käytöstä.

6

VÄESTÖNSUOJAN TILAT

6.1

Tilojen nimitykset

Väestönsuojaan kuuluvia tiloja ovat kaikki painesuojauksen sisäpuolella olevat tilat. Sisääntulo- ja poistumisreitit sekä painerakenteiden ulkopuolella olevat suojan laitteiden ja kanavien
vaatimat ja muut niihin verrattavat tilat ovat väestönsuojaan
liittyviä tiloja.

6.2 Varsinainen suojatila
Valtioneuvoston asetuksen väestönsuojista 408/2011 mukaan
väestönsuojan varsinaisen suojatilan tulee olla
• yleensä 2 % rakennuksen kerrosalasta
• myymälä-, teollisuus-, tuotanto ja kokoontumisrakennusten
sekä varastotilojen ja varastorakennusten osalta 1 % kerrosalasta
• Jos teollisuus-, tuotanto- ja varastorakennukseen rakennettava väestönsuoja olisi tarpeettoman suuri rakennuksessa tai
samalla tontilla tai rakennuspaikalla pysyvästi työskenteleviä ja oleskelevia varten taikka jos opetusalan tai hoitoalan
rakennukseen rakennettava väestönsuoja olisi liian pieni
oppilaspaikkoihin taikka hoitopaikkoihin nähden, voidaan
väestönsuojan koko määrätä sen henkilömäärän mukaan,
joka rakennuksessa keskimäärin oleskelee.
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Suojatilan suunnittelussa huomioon otettavat seikat
Väestönsuojan rakentamisvelvollisuuteen vaikuttavat rakennuksen kaikki ne osat, jotka lasketaan kerrosalaan kuuluviksi.
Väestönsuojan rakentamisvelvollisuus määräytyy rakennuksen tai rakennusryhmän pääkäyttötarkoituksen mukaan.
Määrittelyssä käytetään Tilastokeskuksen ja rakennuslupaviranomaisten käyttämää rakennusluokitusta.
Suojatilan alaa laskettaessa myös lasikatteiset kerrosalaan
kuuluvat tilat otetaan huomioon. Kerrosalaan kuulumattomia
tiloja ei oteta varsinaista suojatilaa laskettaessa huomioon. Yhden henkilön laskennallinen suojatilantarve on 0,75 m2.
Pelastuslaissa 379/2011 on erikseen mainittu ne rakennukset
tai rakennuksen osat, joita ei lasketa väestönsuojan rakentamisvelvollisuuteen, kuva 3.

Suuret suojat
S1-luokan väestönsuojan varsinainen suojatila saa olla enintään
135 m2. Tätä suuremmat väestönsuojat on tehtävä S2-luokan
suojaksi tai kalliosuojaksi, tai on tehtävä useampia S1-luokan
väestönsuojia. S1-luokan väestönsuojan tilojen mitoitusohje
esitetään taulukossa 2.

RT 92-11083
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Taulukko 2. S1-luokan väestönsuoja. Tilojen mitoitus ja tilojen sekä varusteiden lukumäärä. Jos väestönsuoja mitoitetaan henkilömäärän
mukaan, mitoitus muutetaan henkilömäärämitoitukseksi.

rakennuksen tai
rakennusryhmän
kerrosala, m2 (1 %)
rakennuksen tai
rakennusryhmän
kerrosala, m2 (2 %)

henkilömäärä

varsinainen suojatila,
0,75 m2/henkilö
suojahuoneiden
lukumäärä vähintään

1

2

sulkutila, ≥2,5 m2

sulkuteltta

sulkuteltta tai sulkuhuone

ilmanvaihtolaitteiden
lukumäärä, IVL-1,
1 kpl/45 m2 varsinaista
suojatilaa

1

käymälöiden
lukumäärä (kpl/m2)
alkavaa varsinaisen
suojatilan 20 m2 kohti

2/1,4 m2

2

3

3/2,1 m2 4/2,8 m2

ensiaputila, tilavaraus

2 kpl S1-luokan
väestönsuojia,
S2-luokan suoja
tai kalliosuoja

5/3,5 m2

ei tilavarausta ensiaputilalle

4

6/4,2 m2

7/4,9 m2

n/n x 0,7 m2

6 m2, kun
varsinainen
suojatila >135 m2

Taulukkoon liittyviä tietoja
– ilmanvaihtolaitteita voi olla 1...3 kpl/suojahuone
– käymälöiden lukumäärää mitoitettaessa väestönsuojassa olevat normaaliolojen wc-tilat otetaan huomioon erikseen
Taulukon käyttöesimerkki (merkitty katkoviivalla)
Rakennuksen kerrosala on 4100 m2 ja rakennus on sellainen, että suojan varsinainen suojatila lasketaan 2 %:n mukaan
• varsinainen suojatila 82 m2
• suojahuoneita vähintään 1 kpl
• sulkutila
• ilmanvaihtolaitteita 2 kpl
• käymälöitä 5 kpl
• ei ensiaputilaa
• laskennallinen henkilömäärä on 108 henkilöä (0,75 m2)
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Varsinaiseen suojatilaan sisältyvät aputilat
Varsinaiseen suojatilaan kuuluvat seuraavat aputilat
• keittiölle varattava tila (n. 2 m2). Suojautumisen ajaksi keittiöön on voitava sijoittaa mikroaaltouuni, jääkaappi ja vedenlämmitin, joille on asennettava pistorasiat rakennustyön
yhteydessä
• paikka varavesisäiliöille. Suojassa tulee olla mahdollisuus
veden säilyttämiseen siten, että käytettävissä on vettä vähintään 40 litraa/m2 varsinaista suojatilaa. Jos suojaan tulee
vesijohto, tarvittava vesimäärä on 15 litraa/m2
• paikka jäteastioille (15 litraa/m2 varsinaista suojatilaa). Väestönsuojan jätehuolto tulee järjestää tarkoituksenmukaisella
tavalla.
• käymälät 1 kpl/alkavaa 20 m2 varsinaista suojatilaa; suunnitelman mukaiset käymäläkomerot tai wc-tilat. Käymäläkomeroiden varataan tilaa vähintään 0,7 m2/kpl.
Varsinaisen suojatilan lisäksi tehtävät tilat
Väestönsuojan varsinaisen suojatilan lisäksi on tehtävä seuraavat aputilat ja tilavaraukset
• sulkuteltta, jolle on varattava lattiapinta-alaa vähintään
2,5 m2 tai sulkuhuone. Sulkuhuoneen alan tulee olla vähintään 2,5 m2. Käytännössä yleensä se on noin 4 m2
• ilmanvaihtolaitteille vähintään 1,5 m2/kpl
• ensiaputila 6 m2, jos varsinainen suojatila on yli 135 m2.
Varsinaiseen suojatilaan ei lasketa
• suojaan rakennettujen tai rakennettavien keveiden väliseinien alaa
• alle 1,6 m korkeita tiloja
• alle 2 m leveitä tiloja. Tällaisiin kapeisiin tiloihin voidaan kuitenkin sijoittaa suojan teknisiä tiloja, kuten käymälät, varavesisäiliöt, ilmanvaihtolaitteistot, kun varmistetaan niihin
riittävät kulkutilat.
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6.3 Suojatila
Suojatila käsittää yhden tai useampia suojahuoneita, taulukko
2. Suojahuoneiden seinien rakentamisessa on otettava huomioon se, että kaikkiin huoneisiin ja niistä pois on suojakäytön
aikana ilmanvaihdossa tarvittavat ilman virtaustiet, kohta 10.1
Ilmanvaihtojärjestelmä. Suojahuoneita ei saa tehdä epäkäytännöllisen mutkikkaiksi tai kapeiksi. Suunnitelmissa on otettava huomioon, että suoja on voitava poikkeusoloissa jakaa
majoitusosaan sekä oleskeluosaan. Väestönsuojassa tai sen
välittömässä läheisyydessä tulee olla vesipisteen yhteydessä
pesuallas ja lattiakaivo. Väestönsuojassa ne sijoitetaan käymäläryhmän ja suojaoven lähelle.
Väliseinät ja pintarakenteet
Jos S1-luokan teräsbetoninen väestönsuoja rakennetaan varsinaiselta suoja-alaltaan yli 90 neliömetrin suuruiseksi, se on jaettava vähintään kahteen osastoon teräsbetoniseinällä. Seinässä
saa olla normaaliolojen käytön kannalta tarpeelliset aukot.
Tärähdyksenkestävyyden vuoksi väliseinät eivät saa olla
muurattuja eikä seinissä ja katossa saa olla rappausta. Betonipohjaisella laastilla tasoittaminen on sallittua. Väestönsuojan
seiniin, kattoon ja lattiaan voidaan tehdä normaaliolojen käytön vaatimat laatoitukset.
Jos katto jää betonipinnalle, se on käsiteltävä pölynsidontaaineella.
Suojatilan korkeus
Suojatilan huonekorkeuden tulee olla vähintään 2,3 m. Palkkien ja kanavien kohdalla suojatilan vapaan korkeuden tulee olla
vähintään 2,0 m. Elementtikaton ripojen alapinnoista mitattuna huonekorkeuden tulee olla vähintään 2,3 m. Huonekorkeus
esitetään kuvissa 6 ja 7.
Vähäisiltä osin kuten palkkien ja kanavien kohdalla, huonetilan korkeus voi olla matalampi kuin 2300 mm, kuitenkin vähintään 2000 mm.

Kuva 6. Suojatilan korkeuden tulee olla vähintään 2300 mm. Mittakaava 1:100.
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Kuva 7. Seinän tai pilarin vieressä olevan tilan
korkeus voi olla alle 2000 mm. Alle 1600 mm
korkeita tiloja ei lasketa varsinaiseen suojaalaan.
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Ilmanvaihtolaitteen komero
Suojahuoneessa sijaitsevia ilmanvaihtolaitteita ja suojan varusteita varten on rakennettava lukittava komero tai muu suojaus.
Siinä säilytetään väestönsuojan varusteet ja kalusteet, varavesisäiliöt sekä mahdolliset tilanjakoverhot varusteineen. Komerossa säilytetään myös väestönsuojapiirustukset. Komeron tulee
olla helposti purettavissa. Sen seinät voivat olla esimerkiksi teräsverkkoseiniä. Komeron mitoitussuositus esitetään kuvassa
8. Se suunnitellaan niin, että kun ilmanvaihtolaitteita koekäytetään, niiden käsikampia voidaan pyörittää esimerkiksi komeron oviaukossa seisten. Komero puretaan valmiustilanteeseen
siirryttäessä.

6.4 Muut väestönsuojaan kuuluvat tilat
Sulkuhuone ja -teltta käsitellään luvussa 12 ja käymälät luvussa
13.

ohjeet – 10

7

VÄESTÖNSUOJAN PALOTURVALLISUUS

7.1

Palo-osastointi

Väestönsuojan palo-osastointitarve määräytyy sen normaaliolojen käyttötarkoituksen ja palokuorman perusteella. RakMK
E1:n mukaan esimerkiksi asuinrakennusten kellariosaston, jossa
on irtaimistovarastoja, palokuorma on 600...1200 MJ/m2. Väestönsuoja muodostetaan tilan tarpeen, väestönsuojan koon ja
käyttötarkoituksen perusteella yleensä omaksi palo-osastokseen.
Väestönsuojan ympärysrakenteiden palonkestoaika on
yleensä riittävä, mutta väestönsuojan suojaovi ei ole palo-ovi.
Tämän vuoksi osastoidun väestönsuojan normaaliolojen käyntiovena on RakMK E1:n mukaan osastoiva ovi ja normaaliolojen
ilmanvaihtoon käytettävässä hormissa (kanavassa) on palonrajoitin, RakMK E7 Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus. Ohjeet
2004.
Hätäpoistumiskäytävän luukut suojataan tilan vaatimuksia
vastaavasti.

Kuva 8. Ilmanvaihtolaitteen komeron suositeltavat mitat. Komerossa säilytetään väestönsuojan kalusteet ja varusteet. Mittakaava 1:50.
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Valmiustilanteeseen siirryttäessä ilmanvaihtolaitteen komero, irtaimistokomerot, polkupyörien seinäkoukut,
osastoiva ovi (palo-ovi) EI 60 ja väliseinän ovi poistetaan.
Normaaliolojen ilmanvaihto tehdään ilmanvaihtosuunnitelman mukaan.

Kuva 9. Esimerkki S1-luokan väestönsuojasta normaalioloissa. Mittakaava 1:100.

7.2 Savunpoisto
Väestönsuojan savunpoisto järjestetään hätäpoistumisaukon,
-käytävän tai luukun kautta tai hätäpoistumiskäytävän kautta
ottaen huomioon väestönsuojan koko, muoto ja palokuorma.
Savunpoistoon tarkoitetun HS-1-luukun on oltava normaalioloissa auki-asennossa ja aukko on varustettava ulkoa avattavalla luukulla, kuva 21. Muussa tapauksessa se voi olla suljettu.
HS-1-luukku aukeaa sisään päin.
Savunpoistosta ja sen järjestämisestä neuvotellaan paloviranomaisen kanssa, RakMK E1.
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7.3 Poistumisreitit
Uloskäytävien suunnittelussa noudatetaan RakMK E1:n määräyksiä ja kriisiajan poistumisreittien suunnittelussa, sisäasiainministeriön asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja
väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta 506/2011.
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Kuva 10. Esimerkki S1-luokan väestönsuojasta (suojakäytön aikana). Mittakaava 1:100.

8

KULKUREITIT

Väestönsuojaan tarvitaan helppo ja selkeä suojaantuloreitti ja turvallinen poistumisreitti niin, että väestönsuojasta voi
poistua ainakin kahdelle suunnalle oviaukkojen, kulkuaukkojen, hätäpoistumiskäytävän tai hätäpoistumisaukon kautta.
Kulkureitit on järjestettävä siten, että liikuntakyvytön henkilö
voidaan kuljettaa paareilla suojaan, kuva 11. Paarikuljetuksen
tilantarvetta käsitellään RT-ohjeessa RT 91-10498 Paarikuljetuksen tilantarve uloskäytävissä.

8.1

Suojaantuloreitti

Väestönsuojaan voi olla useita suojaantuloreittejä. Samalta
suojaantuloreitiltä voi olla pääsy useaan väestönsuojaan. Kuvissa 11...16 esitetään ohjeita väestönsuojan kulkureiteistä.
Väestönsuojassa voi olla myös useita suojaovia. Näistä yhden
on oltava 900 mm tai 1200 mm leveä, kuva 12. Suojaoven aukeamistila on tarpeen mukaan suojattava sortumalta, kuva 13.
Suojaantuloreitin ja oven leveysohjeita on taulukossa 3.
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Kuva 11. Väestönsuojan kulkureitit.

Taulukko 3. S1-luokan väestönsuojan suojaantuloreitin leveys.
varsinainen suojatila
(m2)

kulkureitin leveys
(m)

vapaa ovileveys
(m)

20...135

1,2

0,9
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Kuva 12. Jos väestönsuojassa on useita suojaovia, näistä yhden on oltava 900 mm tai 1200 mm leveä väestönsuojan suojaovi, johon suojakäytön ajaksi asennetaan sulkuteltta. Ks. kuvat 37 ja 42. Mittakaava 1:50.

Suojaoven viereiset tai vastaiset seinät eivät
saa olla muurattuja seiniä, jotta oven edustalle
sortunut seinä ei estä kulkua suojaoven kautta.

Kuva 13. Väestönsuojien suojaoven aukeamistilaa suojaavat rakenteet on mitoitettava tavanomaisten kuormitusten lisäksi 25 kN/m2 sortumakuormalle, jos sisäänkäynnin yläpuolella katsotaan olevan sortumavaaraa. Mittakaava 1:100.

Kuva 14. Suojaantuloreitin vähimmäisleveys ja
käytävällä olevan oven valoaukon vähimmäisleveys. Mittakaava 1:100.

Kuva 15. Suojaantuloreitin vähimmäiskorkeuksia. Mittakaava 1:100.
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Kuva 16. Suositellaan, että vastakkaisten
väestönsuojien suojaovet eivät ole vastakkain.
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Kuva 17. Rakennussortuman oletetaan ulottuvan sen uloimmista kantavista osista etäisyydelle, joka on 1/3 rakennuksen korkeudesta.
Rakennuksen korkeudeksi katsotaan ulkoseinän ja vesikaton leikkauskohta. Erikoistapauksissa rakennuksen korkeus ratkaistaan ympäristöministeriön oppaan 39 Rakennusten paloturvallisuus - Paloturvallisuus korjausrakentamisessa mukaan.

8.2 Rakennussortuma
Rakennussortuman oletetaan ulottuvan rakennuksen ulkopuolelle sen uloimmista kantavista osista etäisyydelle, joka on
1/3 rakennuksen korkeudesta kyseisellä kohdalla. Korkeudeksi
lasketaan kantavan rakennusosan ylimmän kohdan korkeus.
Sortumaa määritettäessä otetaan huomioon kaikki lähellä olevat ja mahdollisuuksien mukaan myöhemmin lähelle rakennettavat rakennukset, kuva 17. Sortumaa ei oleteta syntyvän
keveistä rakennelmista tai rakennusosista, esimerkiksi väestönsuojan päällä olevasta räystäsrakennelmasta, aidasta, kevyestä
vesikatosta, katoksesta tai betonikaiteesta. Mikäli väestönsuojan sisäänkäynnin yläpuolella ei katsota olevan sortumavaaraa,
silloin ei tarvitse rakentaa oven eteen sortumalaattaa.
Normaalisti väestönsuojan ovi on suojattava avautumista
varten sortuma-alueella, mitoittamalla oven yläpuolella oleva
välipohja tai muu rakennusosa 25 kN/m2 suuruiselle sortumakuormalle.
Väestönsuojan hätäpoistumisaukkoa ei saa sijoittaa parvekkeiden alle.

8.3 Väestönsuojan poistumisreitit
Väestönsuojassa tulee olla sisääntuloreitin lisäksi vähintään
yksi hätäpoistumisreitti. Väestönsuojan poistumisreittejä ovat
hätäpoistumisaukko, hätäpoistumiskäytävä ja vahvistettu kulkureitti.
Poistumisreitit pyritään suuntaamaan toisistaan eri suuntiin.
Jos suojassa on kaksi tai useampia suojahuoneita, poistumisreitit sijoitetaan lähteviksi eri suojahuoneista. Kahdesta tai
useammasta väestönsuojasta voi olla yhteinen poistumisreitti.
Päällekkäin olevista suojista kummastakin on oltava oma poistumisreitti.
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Kuva 18. Rakennussortuma ja hätäpoistumiskäytävä. Maan alla
oleva väestönsuoja pyritään sijoittamaan siten, että sen hätäpoistumiskäytävä päättyy sortuma-alueiden ulkopuolelle samalle tontille,
jossa rakennus on (tontti A). Toiselle tontille tai kiinteistön alueelle
(tontti B) päätettävän hätäpoistumiskäytävän rakentamiseen
edellytetään kiinteistöjen omistajien kesken tehtyä rasitesopimusta.
Rasitteen perustaminen, Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 (RT
YM1-21107) ja Kiinteistönmuodostamislaki 554/1995 (RT MMM21131).
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Väestönsuojan vaihtoehtoisia poistumisreitin ratkaisuja ovat 1,
2 ja 3. Vaihtoehtoa 4 voidaan käyttää, jos edellä esitetyt ratkaisut eivät kohtuusyistä tule kysymykseen, kuva 19.
1. maan päällinen suoja tai siihen verrattava; hätäpoistumisaukko väestönsuojan maanpäällisessä ulkoseinässä
2. maan alla oleva suoja tai siihen verrattava; maan alla sortuman ulkopuolelle johtava hätäpoistumiskäytävä
3. maan alla oleva suoja tai siihen verrattava; vahvistettu kulkureitti rakennuksen sisällä ja hätäpoistumisaukko väestönsuojan seinässä maan alla enintään 2 m maan pinnasta
4. maan alla oleva suoja tai siihen verrattava; hätäpoistumiskäytävä sortuma-alueelle ja hätäpoistumisaukko väestönsuojan
seinässä maan alla enintään 2 m maan pinnasta
5. rakennuksen sisätiloihin (edellyttää rakennusvalvontaviranomaisen helpotuspäätöstä).

1) hätäpoistumisaukko väestönsuojan maanpäällisessä
seinässä

2) hätäpoistumiskäytävä maan alla sortuman ulkopuolelle

vahvistettu kulkureitti
(25 kN/m2)

3) vahvistettu kulkureitti rakennuksen sisällä ja
hätäpoistumisaukko maan alla enintään 2 m maan
pinnasta. Vahvistetun kulkureitin yläpuolella oleva

4) hätäpoistumiskäytävä rakennuksen seinälinjalle sortumaalueella ja hätäpoistumisaukko maan alle enintään 2 m maan
pinnasta

välipohja tai muu vastaava rakennusosa mitoitetaan
asetuksen vaatimuksen mukaan vähintään kuvan
osoittamalla rasteroidulla alueella tai lähimpään
kantavaan seinään tai muuhun kantavaan
rakenteeseen asti.
Kuva 19. S1-luokan väestönsuojan poistumisreitit, vaihtoehtoiset ratkaisumallit.
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8.4 Hätäpoistumisaukko
Hätäpoistumisaukko suositellaan sijoitettavaksi niin, että siihen
on vapaa pääsy (esimerkiksi normaalioloissa irtaimistovarastona olevassa väestönsuojassa käytävän kohdalle).
Aukon vakiomitat ovat
• 600 mm x 800 mm
• 700 mm x 1200 mm.
Aukon reunat tehdään suojan sisä- ja ulkopuolella vähintään
150 mm:n päähän katto- ja seinäpinnoista.
Hätäpoistumisaukon ulkopuolelle ja sisäpuolelle tehdään tikkaat, jos aukon alareuna on yli 2000 mm:n korkeudella maasta
tai lattiasta. Ne voivat suojan normaaliolojen käytön vuoksi
olla irrotettavat, ja ne varastoidaan suojaan. Aukon alareuna
saa olla enintään 2000 mm maanpinnan alapuolella.

ohjeet – 16

Jos aukon alareuna on syvemmällä kuin 2000 mm maanpinnan alapuolella, suojasta tehdään ylöspäin johtava hätäpoistumiskäytävä. Hätäpoistumisaukko voidaan johtaa myös suoraan
ulkoilmaan maanpinnan yläpuolelle. Maanpäällinen hätäpoistumisaukko voi suojan normaaliolojen käytön vuoksi olla avoin
tai siihen voidaan asentaa ikkuna
Rakenteet
Aukon sulkurakenteen on oltava purettavissa ja aukon kohdalla olevan maan helposti kaivettavaa. Vähintään metrin päähän
ulottuva täyttö tehdään soralla. Täytön jäätymisen estämiseksi
asennetaan routasuojalevy. Maanpinta voidaan tarvittaessa
peittää purettavalla päällyksellä, esimerkiksi soralla, laatoilla
tai asfaltilla, kuva 48.

Kuva 20. Maan alle ja sortuman ulkopuolelle päättyvä hätäpoistumiskäytävä. Sitä ei tarvitse ankkuroida
väestönsuojaan. Ympäröivä sora tiivistetään niin, että käytävä voi siirtyä enintään 50 mm. Mittakaava 1:50.
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Kuva 21. Väestönsuojasta maan pinnalle johtava pystykäytävä ja maanalainen poistumisreitti. Jos suojasta sen kautta järjestetään savunpoisto,
se toteutetaan niin, että palokunta voi avata suojan ja pystykäytävän välisen luukun ulkopuolelta. Sulkuluukku (HS-1) on normaalioloissa auki.
Mittakaava 1:50.

8.5 Hätäpoistumiskäytävä
Hätäpoistumiskäytävä tehdään väestönsuojasta mahdollisuuksien mukaan sortuman ulkopuolelle ulottuvaksi maan päälle
tai alle. Kuvissa 20...22 esitetään esimerkkejä käytävistä. Hätäpoistumiskäytävän tilat rakennetaan sellaisiksi, että sen kautta
voidaan melko helposti liikkua.
Hätäpoistumiskäytävän pystysuoriin osiin asennetaan kiinteät tikkaat, joiden puolan väli on noin 400 mm ja ulkonema
seinästä 200...250 mm.
Hätäpoistumiskäytävän rakenteet on mitoitettava tavanomaisten kuormitusten lisäksi 25 kN/m2 sortumakuormalle. Hätäpoistumiskäytävään voidaan tarvittaessa tehdä liikuntasaumoja, mutta pystykäytävät rakennetaan kiinni väestönsuojaan.
Rakenteet
Maan alle päättyvän hätäpoistumiskäytävän ulkopään aukko
tehdään niin, että sen alareuna on enintään 2000 mm maanpinnan alapuolella. Aukko ladotaan umpeen kevytbetoniharkoilla,
jotka voidaan purkaa käytävän puolelta. Siihen ei voi käyttää
poltettuja tiiliä eikä kalkkihiekkatiiliä. Kosteudeneristeenä käytetään bitumikermiä tai bitumisivelyä. Sulkuna voidaan käyttää
myös teräsluukkua. Hätäpoistumiskäytävän tulee ulkopään aukon edessä olla vaakasuora vähintään kahden metrin matkalla.
Aukon kohdalla hätäpoistumiskäytävän ulkopuolella olevan
maan on oltava helposti kaivettavaa ja routimatonta vähintään metrin päähän aukosta. Täyttömaana käytetään luonnonsoraa. Maan jäätyminen estetään roudalta suojaavalla eristelevyllä. Maanpinta kaivettavalla kohdalla voidaan myös peittää
helposti purettavalla tai tarvittaessa etukäteen poistettavalla
päällyksellä, kuten soralla, laatoilla tai asfaltilla.
Maanpinnan yläpuolelle päättyvän hätäpoistumiskäytävän
aukkoon, joka on vähintään 0,6 m x 0,8 m:n suuruinen, on asennettava käytävään päin avautuva luukku, kohta 14.5 Hätäpoistumiskäytävän ulkoluukku.
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Hätäpoistumiskäytävä sortuma-alueelle
Jos väestönsuojan poistumisreittivaihtoehdot 1, 2 ja 3 eivät ole
toteuttamiskelpoisia, voidaan 4-vaihtoehdon mukaan rakennuksen ulkoseinälinjalle rakentaa maan pinnalle johtava pystykäytävä, kuvat 21 ja 22.
Jos väestönsuojan hätäpoistumisaukon alareuna on syvemmällä kuin 2000 mm maan pinnasta, rakennetaan ylöspäin johtava hätäpoistumiskäytävä.
Hätäpoistumiskäytävän ulkopään aukossa voidaan käyttää
myös teräsluukkua. Jos hätäpoistumiskäytävässä on savunpoistoluukku, hätäpoistumisaukossa on normaaliolojen luukku.
Säleikön virtaus-aukon ala >0,04 m2/ilmanvaihtolaite. Säleikkö on muodoltaan sellainen, että se johtaa ilman ilmanottoaukkoon alhaalta päin.
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VÄESTÖNSUOJAN RAKENTEET

9.1

Ympärysrakenteet
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Suojan rakenteet voivat muodostaa osan rakennuksen kantavasta rungosta. Ne voidaan tehdä teräsbetonista paikalla valamalla tai betonielementeistä. Suojan ympärysrakenteisiin ei saa
tehdä liikuntasaumoja. Rakennuksen muun rakenteen vaatimat
liikuntasaumat on sijoitettava väestönsuojan ulkopuolelle. Jos
väestönsuojien ympärysseinät koskettavat toisiaan, suojien väliin on jätettävä liikuntasauma, kuvat 24 ja 25. Liikuntasaumojen
vaikutus on otettava huomioon suojan ulkopuolelle vaadittavien vahvistettavien rakenteiden mitoituksessa. Väestönsuojan
metallirakenteiden, kuten tikkaiden, kaiteiden ja välitasojen on
oltava korroosionkestävyydeltään vähintään kuumasinkittyjä.
Väestönsuojan kantavat sisärakenteet on tehtävä teräsbetonista.
S1-luokan väestönsuojien ympärysrakenteet tulee tavanomaisen kuormituksen lisäksi mitoittaa seuraaville asevaikutuksen
paineaallon aiheuttamille kuormituksille
2
• katto, ympärysseinät
100 kN/m
• lattia, alapohja ulkoilmaa vastaan
100 kN/m2
• maanvarainen lattia
–
• hätäpoistumiskäytävä
25 kN/m2
Nämä ja muut kuormitukset esitetään kuvassa 25. Kaikki väestönsuojan rakenteet on mitoitettava mielivaltaisesta suunnasta
vaikuttavalle tärähdyskuormalle, joka vastaa vähintään väestönsuojan rakenteen massaa kaksinkertaisena. Sisäasiainministeriön asetuksessa väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja
väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta 506/2011 säädetään
• rakenteiden kuormituksesta ja mitoituksesta
• betonin laadusta ja raudoituksesta.
Päällekkäin olevien erillisten väestönsuojien yhteisen välipohjan paksuus on S1-luokassa 300 mm, kuva 25.
Väestönsuojan lattian, kantavien teräsbetonisten väliseinien
ja pilarien sekä kaksikerroksisen väestönsuojan teräsbetonisen
välipohjan tulee olla vähintään 150 mm paksu.
Jos väestönsuojan kaikki seinät on kokonaan perustettu ja
ankkuroitu kallioon, lattia voidaan tehdä 100 mm paksuksi.
Kuvat 23, 24 ja 25.

Kuva 22. Usean väestönsuojan yhteisen hätäpoistumiskäytävän
mitoitussuositus. Mittakaava 1:100.

katon ja
ympärysseinän
paksuus b on S1luokassa 300 mm

9.2 Rakenteiden paksuus
Läpivientien, ovien ja luukkujen vakiomittojen vuoksi rakenteiden paksuuksien tulee olla vähintään seuraavat :
Ympärysseinät ja katto ovat teräsbetonia. Niiden vähimmäispaksuus on 300 mm. Säteilysuojauksen vaatimukset ovat
poistuneet.
Lattian ja kantavien teräsbetonisten väliseinien paksuus on
150 mm. Kaksikerroksisen väestönsuojan teräsbetonisen välipohjan paksuus on 150 mm.
Ympärysseiniin tehtävät uppoasennukset
Väestönsuojan ympärysseiniin voidaan tehdä väestönsuojaan
kuuluvia uppoasennuksia. Väestönsuojan kattoon ei saa tehdä
uppoasennuksia. Mahdolliset väestönsuojan yläpuolella olevat
LVIS-asennukset tehdään niille tarkoitettuun asennustilaan, kuvat 1, 23 ja 52.

Päällekkäin
olevien erillisten
väestönsuojien
yhteisen välipohjan
paksuus on S1luokassa 300 mm

Kuva 23. Väestönsuojan rakenteiden paksuus. Mittakaava 1:100
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Kuva 24. Vierekkäisten väestönsuojien ympärysseinä ja katto voidaan valaa niiden vastakkaisten ympärysseinien ohi jatkuvaksi. Mittakaava 1:50.

Kuva 25. Maanalainen tai siihen verrattavalla tavalla suojattu sekä ulkoilmaa vastaan oleva S1-luokan
väestönsuojan katto, ympärysseinät ja ilmaa vasten oleva lattia tulee tavanomaisen kuormituksen lisäksi
mitoittaa kuvassa esitetyille asevaikutuksen paineaallon aiheuttamille kuormille.

9.3 Elementtirakenteinen väestönsuoja
Elementtirakenteisen väestönsuojan suunnittelu
Elementtirakenteisen väestönsuojan arkkitehtisuunnittelu
tehdään normaaliin tapaan. Jos urakoitsija päätyy elementtirakenteisen väestönsuojan toteutukseen, sen suhteen arkkitehtisuunnittelulta ei edellytetä mitään erityistä. Väestönsuojan
rakennesuunnitelmat sisältyvät elementtiväestönsuojan toimitukseen. Elementtisuojassa voi olla myös pilareita, pilastereita
ja konsoleita. Elementteihin asennetaan tehtaalla kaikki seinien
läpivientiosat, kuten ovet, luukut ja LVISA-läpivientiputket, ja
niiden sijoitustarkkuus on hyvä. Tarvittaessa suojan ulko-ovea
suojaava vahvistettu laatta on myös mahdollista toteuttaa
elementistä ulokkeena tai tuettuna. Väestönsuojan katon leikkausrasitus pitkissä jänneväleissä edellyttää laatan minimipaksuuden korottamista 300 millimetristä. Toinen vaihtoehto on,
että tehdään kantava seinä väestönsuojan sisälle. Yli 90 neliömetrin väestönsuojissa edellytetään betoniseinää jakamaan
suojaa kahteen osaan, seinässä voi olla normaaliolojen käytön
edellyttämät aukot.
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Väestönsuojan rakentaminen
Väestönsuojan rakentaminen elementtirakenteisena antaa
useita etuja verrattuna perinteiseen paikalla valettavaan suojaan nähden. Ensimmäiset elementtirakenteiset väestönsuojat
tehtiin vuonna 1978. Nykyisin niiden osuus on noin puolet kaikista uusista väestönsuojista.
Väestönsuojan rakentamisnopeudessa saavutetaan merkittävä
aikataulusäästö. Sääolosuhteilla ei yleensä ole vaikutusta rakentamisaikatauluun, jolloin ei synny häiriöitä muuhun rakentamiseen.
Tämä korostuu erityisesti talvirakentamisessa. Elementtiväestönsuojan pystytys, liitoksien jälkivalut sekä katon raudoitus ja valu
kestää suojan koosta riippuen 2…4 päivää. Esimerkiksi erään 60
neliömetrin elementtiväestönsuojan rakentamisessa seinä- ja holvielementit asennettiin ensimmäisenä päivänä, holvin raudoitus ja
suojan jälkivalut tehtiin seuraavana päivänä. Kolmantena päivänä
tehtiin muottien purkutyöt ja juotossaumojen tasaukset. Yleisin
tapa elementtirakenteisen väestönsuojan rakentamisessa on se,
että pääurakoitsija tekee perustukset ja lattialaatan.
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Väestönsuojan seinäelementtien asennusta.

Hätäpoistumiskäytäväelementti.

Anturan ja seinäelementin välinen liitos.

Kattolaattojen asennus.

Hätäpoistumiskäytävä asennettuna ja
vedeneristettynä.

Kuva 26. Elementtirakenteisen väestönsuojan asennus.

Elementtivalmistaja toimittaa ja asentaa seinäelementit ja
kattoon kuorilaatan suoraan autosta. Tämän jälkeen elementtitoimittaja asentaa katon yläpinnan raudoituksen. Yleensä
elementtitoimittaja suorittaa myös betonivalun. Näin saadaan
yhtenäinen valu väestönsuojan katolle. Muottien purkaminen
ja mahdolliset betonin jälkityöt kuuluvat yleensä elementtivalmistajalle. Elementtirakenteiseen hätäpoistumiskäytävään
asennetaan tehtaalla suunnitelman mukaiset varusteet, esimerkiksi pystytikkaat ja savunpoistoluukku. Myös suojan ulkopuoliset ilmanottoputket ja niiden asennus yleensä kuuluvat
toimitukseen. Hätäpoistumiskäytävä asennetaan paikoilleen
sokkelin täyttöjen jälkeen. Kriisiajan ilmanvaihtolaitteet asennettuina sekä muut väestönsuojaan kuuluvat varusteet kuuluvat pääsääntöisesti elementtiväestönsuojan toimitukseen, jolloin kokonaisvastuu väestönsuojan tiiviydestä ja toimivuudesta
on selkeästi yhdellä toimittajalla.
Elementtisuojan toimittaja tekee yleensä suojan tiiviyskokeen ja laatii siitä pöytäkirjan. Pääurakoitsija vastaa väestönsuojan toimivuudesta viranomaisiin päin.

Ennakkohyväksyntä
Elementtirakenteisessa väestönsuojassa voidaan käyttää
hyväksi rakenneratkaisuja koskevaa ennakkotarkastusmenettelyä. Siinä hakija hankkii joko koko suojaratkaisusta tai
osaratkaisuista (esimerkiksi liitoksista) puolueettoman tutkimuslaitoksen lausunnon. Tämä menettely on osoittautunut
välttämättömäksi siksi, että sillä voidaan varmistaa valmistajan
perehtyminen asevaikutusten aiheuttamiin erityisvaatimuksiin
erityisesti elementtien liitoskohdissa.
Paitsi rakenteita voi ennakkotarkastusmenettely koskea
myös suojan rakenteisiin liittyviä läpivientejä, suojaovia ja
-luukkuja sekä muita näihin verrattavia laitteita. Mainitunlainen ennakkotarkastus helpottaa paikallisten viranomaisten
tarkastusmenettelyä. Elementtien valmistuksen tulee kuulua
kolmannen osapuolen laadunvalvonnan piiriin.
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9.4 Normaaliolojen vaatimat sisärakenteet
Suojan sisärakenteissa on otettava huomioon myös normaaliolojen määräykset, kuten rakenteiden paksuutta ja betoniraudoituksen peitepaksuutta koskevat palotekniset vaatimukset.
Jos väestönsuoja on lämmöneristettävä, tulee se sijoittaa
ympärysrakenteiden ulkopuolelle. Suojan ympärysrakenteiden
sisäpuolelle saa sijoittaa ainoastaan akustiikkaan tai muuhun
pintaverhoukseen tarkoitettuja rakenteita ja ne on voitava
purkaa 72 tunnin aikana. Samalla on huolehdittava siitä, että
purkamisesta mahdollisesti syntyvä pöly saadaan suojan käyttövalmiuteen saattamisen aikana tuuletettua. Rakennuslevyt
voivat olla kiinnitetty esimerkiksi ruuveilla tai listoilla. Purkaminen ei saa vahingoittaa suojan LVI- eikä sähkölaitteita.
Suojan seinissä, lattiassa ja katossa saadaan käyttää lujasti
kiinnittyviä tasoitteita ja tavanomaisia maaleja. Lattianpäällysteenä saadaan käyttää tavanomaisia päällysteitä. Kokolattiamattoja ei kuitenkaan saa kiinnittää kiinteästi alustaansa, vaan
kiinnitys on tehtävä esimerkiksi teippaamalla. Seinien laatoitus
on kiinnitettävä suoraan betonialustaan tärähdyksen kestävällä
massalla. Sulkuhuoneen seinä-, katto- ja lattiapintojen käsittelystä on ohjeita kohdassa 12.3 Sulkuhuone.

Väestönsuojassa käytettävät maalit
Väestönsuojan seinät, katto ja lattia tulee pintakäsitellä betonipölyn sitomiseksi. Väestönsuojassa normaalioloissa vallitsevat
olosuhteet on otettava huomioon pintakäsittelyn valinnassa.
Esimerkiksi silikaattimaalien käyttö on perusteltua maanpinnan alapuolisilla seinäpinnoilla, jolloin pintakäsittelyltä vaaditaan alhaista vesihöyrynläpäisyvastusta.
Lattian pintakäsittelyaineen valintaan vaikuttavat lähinnä
tilan käytön edellyttämät kestävyysvaatimukset.
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Laatat
Pohjamateriaalina betoni on paras mahdollinen laatoituspohja.
Betonialustan tulee olla kutistunut niin, ettei laatoituksen jälkeinen kutistuma heikennä laattojen tartuntaa.
Rakenteen käyttöönottoa voidaan nopeuttaa käyttämällä
joko elastista laastia ja laatoituskenttien jakoa elastisilla liikuntasaumoilla pienempiin yksikköaloihin.
Jos betonipohjat joudutaan tasoittamaan ennen laatoitustöitä valmistasoitteella, on varmistuttava, että aineominaisuuksien mukaiset kerrosvahvuussuositukset eivät ylity ja että seossuhteet ovat oikeat.
Laatoitustyö
Laatoitustyössä on kiinnitettävä huomiota seuraaviin asioihin:
– oikea laastityyppi (elastisuus)
– oikea työtapa
– ei ylisuuria laastipaksuuksia, kuitenkin vähintään 3 mm kerros.

Kuva 27. Väestönsuojan ympärysseinässä halkaisijaltaan 50 mm:ä
pienemmät putket voivat olla lähempänäkin kuin 200 mm:n etäisyydellä toisistaan. Mittakaava 1:20.

Tehtäessä liikuntasaumoja tai elastisia saumoja laatoitus pitää
jakaa mahdollisimman neliömäisiin osiin ja eri rakenneosat pitää erottaa toisistaan elastisilla saumoilla.

10

SIRPALESUOJAUS JA SEINISSÄ OLEVAT
YLIMÄÄRÄISET OVET JA LUUKUT

10.1 Sirpalesuojaus
Väestönsuojan ovet, luukut ja venttiilit sekä muut laitteet suojataan sivulta tai ylhäältä suojaavilla rakenteilla sirpaleilta tai
luodeilta, jotka tulevat 45°:n tai tätä jyrkemmässä kulmassa. Sirpalesuojauksen periaate esitetään kuvassa 28. Jos suojaavassa
rakenteessa on aukko tai heikennys, muissa samaan suojaukseen kuuluvissa rakenteissa tällä kohtaa tarvitaan vastaavasti
enemmän suojaavaa rakennetta. Suojaukseen saadaan laskea
mukaan kaikki rakenteet, joiden etäisyys suojattavasta kohteesta on 10 m tai pienempi. Taulukossa 4 esitetään sirpaleilta
suojaavien rakenteiden yhteenlaskettu vähimmäispaksuus. Sirpaleenkestäviä hätäpoistumisaukon ilmanvaihdon sulkulaitteita ja suojaovia ei tarvitse suojata sirpaleilta.

Taulukko 4. Sirpaleilta suojaavien rakenteiden yhteenlaskettu vähimmäispaksuus.
Rakenne

Paksuus (mm)

teräsbetoni

200

teräs

30

maa

600

10.2 Ylimääräiset ovet ja luukut
Väestönsuojan ympärysseinissä saa olla suojaoven lisäksi hätäpoistumisaukkoja ja normaaliolojen ilmanvaihdon sulkulaitteita siten, että aukkojen yhteenlaskettu pinta-ala varsinaisen
suojatilan pinta-alasta on S1-luokan suojilla enintään 4 %.
Tämän ylittävältä osalta aukot on suunniteltava suojattavaksi
poikkeusoloissa säteilyltä. Sulkulaitteiden on oltava sirpaleenkestävää mallia.
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Kuva 28. Sirpalesuojauksen periaate. Suojatut alueet on merkitty
rasterilla.
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VÄESTÖNSUOJAN ILMANVAIHTO
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Taulukko 5. S1-luokan väestönsuojan ilmanvaihtoasennukset.

11.1 Ilmanvaihtojärjestelmä

Varsinainen suojatila >20 m2

Väestönsuojan ilmanvaihtojärjestelmä tehdään asetuksen
vaatimuksia sekä yleisesti hyväksyttyjä ilmanvaihtoteknisiä
periaatteita noudattaen niin, että se tarkoituksenmukaisella
tavalla täyttää ne vaatimukset, jotka suojan käyttötarkoitus ja
käyttöolosuhteet sille asettavat.

Ilmanvaihtolaite
tyyppi IVL-1, 1 kpl/45 m2 varsinaista suojatilaa

Ilmanvaihtojärjestelmässä on seuraavat osat:
– tuloilmakanava (raitisilmakanava), jolla ilma johdetaan väestönsuojaan
– ilmanvaihtolaite, jolla ilma otetaan väestönsuojaan, tarvittaessa se suodattaa ilman
– jakokanava tuloilmaventtiileineen, joka jakaa ilman suojatilaan
– poistoilmaventtiili, jonka kautta ilma poistuu suojatilasta
sulkuhuoneeseen
– ylipaineventtiilit, joiden kautta ilma poistuu väestönsuojasta,
säätelevät suojan ylipainetta
– normaaliolojen ilmanvaihdon sulkulaite, joka suljetaan väestönsuojaa kunnostettaessa suojakäyttöön
– ylipainemittari, joka osoittaa suojatilan ja ulkoilman välisen
paine-eron.

Ylipaineventtiilien sijoitus

Taulukossa 5 esitetään väestönsuojan ilmanvaihtoasennuksessa
tarvittavat osat ja laitteet. S1-luokan teräsbetonisten väestönsuojien teknisiä vaatimuksia koskevassa asetuksessa esitetään
ilmanvaihdon mitoitus ja määräyksiä ilmanvaihtojärjestelmään
kuuluvista osista ja laitteista.

Jakokanavisto jokaisen ilmanvaihtolaitteen yhteyteen
Ylipaineventtiili tyyppi YV-1, 2 kpl/ilmanvaihtolaite

venttiilien
lukumäärä

käymälät

sulkuhuone tai
sulkuteltta

ensiaputila

2

1

1

-

4

2

2

-

6

4

2

-

≥8

≥5

2

1

Ilman jakaminen väestönsuojaan
Jakokanavat suunnitellaan niin, että ilma jakaantuu tasaisesti
väestönsuojan koko tilaan. Väestönsuojan pinta-ala voi olla
vähäisessä määrin suurempi kuin laskennallinen varsinainen
suojatila. Ylimääräinen tila ei lisää väestönsuojan laitteita ja
varusteita.

1. ilmanottoputki IP-2
2. tuloilmakanava (raitisilmakanava)
3. ilmanvaihtolaite IVL-1
4. jakokanava
5. tuloilmaventtiili TV-3
6. ylipaineventtiili YV-1, sulkuteltassa 2 kpl,
muut käymälöihin
7. ylipainemittari YM-3
8. ilmanvaihtolaitteiden komero
9. normaaliolojen ilmanvaihdon sulkulaite IS-1

Kuva 29. Väestönsuojan ilmanvaihtoasennukset.
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h/3
putki

t 800

laippa

Kun maankäytöstä johtuvasta syystä ilmanottoputki ei voi olla sortuma-alueen
ulkopuolella, seinän vieressä oleva haara on ilmanottoputken normaaliolojen
sijoituspaikka. Suojautumiseen valmistauduttaessa ilmanottoputki siirretään sortumaalueen ulkopuolella olevaan kanavan päähän.

Kuva 30. Ilmanotto sortuma-alueen ulkopuolelta. Mittakaava 1:100.

Ilman ottaminen väestönsuojaan
Ilmanvaihtojärjestelmällä pidetään suojakäytön aikana väestönsuojassa ylipainetta (>50 Pa), jotta vaarallisia aineita sisältävä ulkoilma ei pääse väestönsuojaan. Tuloilma jaetaan kaikkiin suojahuoneisiin niiden pinta-alojen suhteessa. Poistoilma
johdetaan käymälöiden ja sulkutilan (sulkuhuone, sulkuteltta)
kautta väestönsuojasta.

11.2 Ulkoilmakanava (raitisilmakanava)
Jotta ilman saaminen väestönsuojaan olisi varmistettu rakennuksen sorruttuakin, ilmanottokohdan tulee olla sortuman
kestävä, sortumalta suojattu tai ilma on otettava sortuman
ulkopuolelta. Ilmanottokorkeuden on oltava vähintään 0,8 m
alapuolella olevasta vaakapinnasta.
Ulkoilmakanavassa on käytettävä standardin SFS 2145 Saumattomat teräsputket. Valiolaatu. Aine Fe 35 mukaista tai sitä
vastaavaa sisä- ja ulkopuolelta kuumasinkittyä teräsputkea,
SFS-EN ISO 1461 Teräs- ja valurautatuotteiden kuumasinkkipinnoitteet kappaletavaroille. Erittelyt ja koestusmenetelmät. Kutakin ilmanvaihtolaitteistoa varten on oltava oma ilmanvaihtolaitteistoon johtava kanavaputkensa.

Kuva 31. Ilmanotto sortuma-alueella, vaihtoehtoja. Mittakaava
1:100.

Tuloilman (raitisilman) otto
Tuloilman otto voidaan järjestää näillä vaihtoehtoisilla tavoilla
1) Maanpäälliseen väestönsuojaan ilma otetaan väestönsuojan seinään asennetun läpivientiputken kautta suoraan ilmanvaihtolaitteistoon. Tämä edellyttää yleensä läpivientiputken
suojaamista sirpalesuojalevyllä
2) Maanalaiseen väestönsuojaan ilma otetaan sortumaalueen ulkopuolelta. Tuloilmakanavan ulkopäässä on ilmanottoputki, josta käytetään koon mukaan merkintään IP2/160 tai
IP2/200. Kanavan ulkopäässä voi olla myös säleikkö tai suojus,
jonka vapaan virtausaukon ala on vähintään 0,04 m2 ilmanvaihtolaitteistoa kohti.
Maanalaisen väestönsuojan ilmanoton vaihtoehdot
2A) Hätäpoistumiskäytävä toimii tuloilmakanavana tai sen
osana. Käytävän ulkopäässä oleva ilmanottoputki IP2/200 voi
olla yhteinen kahdelle ilmanvaihtolaitteelle. Hätäpoistumiskäytävästä on johdettava jokaiseen ilmanvaihtolaitteeseen oma
kanavaputkensa. Kuvat 20 ja 31.
2B) Sortumalta suojattu ilmanotto. Ilma otetaan sortumaalueelta. Ilmanottoputken pää suojataan 100 kN:n sortumalta
betonirakentein tai ulkoilmakanavan pystyputki on mitoitettu
kestämään sortumakuorma. Kuva 21.
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Kuva 32. Ilmanvaihtolaitteiden IVL-1 sijoitustapoja ja asennusmittoja. Mittakaava 1:100.
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2C) Ilmanotto maahan upotetun kuumasinkityn teräsputken
kautta. Tätä vaihtoehtoa saadaan käyttää, jos vaihtoehdot 2A
ja 2B eivät kohtuusyistä tule kysymykseen. Putkeen on järjestettävä vedenpoisto. Teräsputkista tehtävät korroosiolle alttiit
osat pintakäsitellään sinkityksen lisäksi standardin SFS-EN ISO
12944-2 Maalit ja lakat. Teräsrakenteiden korroosionesto suojamaaliyhdistelmillä. Osa 2: Ympäristöolosuhteiden luokittelu
edellyttämällä tavalla. Putket suojataan lisäksi ulkopuolelta
riittävällä bitumikerroksella.
3) Tuloilma otetaan rakennuksen sisätiloista. Tämä ratkaisu
edellyttää rakennusvalvontaviranomaisen myöntämää helpotusta. Tämä tulee kysymykseen lähinnä silloin, kun
– jouduttaisiin asentamaan pitkiä teräksisiä ulkoilmaputkia
maaperään, jossa ne ilman kohtuuttomia tukemisjärjestelyjä saattaisivat päästä liikkumaan ja sen takia tukkeutumaan
– suoja joudutaan rakentamaan rakennuksen keskelle, ja ulkoilmakanavista tulisi kohtuuttoman pitkiä tai
– tontin ahtauden vuoksi maanalaisen suojan ilmanottoa ei
voida järjestää rakennuksen ulkopuolelta.

Kuva 33. Ilmanvaihtolaitteiden asennusmitat. Mittakaava 1:100.

11.3 Ilmanvaihtolaite
S1-väestönsuojan ilmanvaihtolaitteesta käytetään nimitystä
IVL-1. Se riittää ilmavirtojensa puolesta 45 m2:lle varsinaista
suojatilaa. Yhdessä suojahuoneessa saa puhaltimen aiheuttaman melun takia olla enintään 4 ilmanvaihtolaitetta. Jos suojahuoneeseen sijoitetaan useampia laitteita, niitä varten tulee
olla erillinen huone. Ilmanvaihtolaitteen edessä on oltava tila
laitteen käsikäyttöä varten. Ilmanvaihtolaite suojataan lukittavalla suojauksella, kohdan 6.3 Suojatila alakohta Ilmanvaihtolaitteen komero. Ilmanvaihtolaitteiden lukumäärän mitoitus
esitetään taulukoissa 2 ja 5.

Kuva 34. Ylipainemittari YM-1. Mittakaava 1:10.

11.4 Jakokanavat ja tuloilmaventtiilit
Jakokanavat tehdään standardin SFS-EN 1506 Rakennusten ilmanvaihto. Metallilevystä valmistetut pyöreät kanavat ja kanavanosat. Mitat mukaan kuumasinkitystä teräslevystä tai muusta
aineesta, jolla on vastaava korroosionkestävyys. Kanavat ovat
yleensä pyöreitä ja niiden halkaisija on 160 mm.
Jakokanavien sijoituksessa on otettava huomioon sulkuteltan tilantarve sekä mahdolliset rakentamatta jätetyt tai jätettävät väliseinät. Jokaisessa jakokanavassa on oltava vähintään
5 tuloilmaventtiiliä TV-3, jotka jakavat ilman tasaisesti suojatilaan. Ohjeellinen tuloilmaventtiilien määrä on yksi venttiili noin
10 m2 kohti lattiapinta-alaa.
Jakokanavia voidaan käyttää normaaliolojen ilmanvaihtoon
liittämällä siihen tarvittavat lisäosat, jotka voidaan helposti
purkaa suojakäyttöön siirryttäessä. Normaaliolojen käytössä
tarvittavien lisäosien purkuohjeet säilytetään väestönsuojassa. Yli 4 m leveissä huonetiloissa tuloilmaventtiilit tulisi sijoittaa
huoneen keskiosaan tai jakaa huoneen vastakkaisille sivuille.

Kuva 35. Ylipaineventtiili YV-1 ja läpivientiosa LP-1 sekä sirpalesuojaus. Mittakaava 1:20.

11.5 Ylipaineventtiilit
Ilma poistuu käymälöiden ja sulkuteltan tai -huoneen kautta
ylipaineventtiileistä YV-1, kuva 35. Venttiilit sijoitetaan seinän
yläosaan, kuvat 37 ja 38. Ylipaineventtiilien sijoitus ja lukumäärä esitetään taulukossa 5. Sulkuteltassa saa olla enintään kaksi
ylipaineventtiiliä, muut venttiilit sijoitetaan käymälätilaan (ja
yksi venttiili mahdolliseen ensiaputilaan).
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Kuva 36. Normaaliolojen ilmakanava läpivientiputkineen ja sulkulaitteineen, jossa on sulkulevy. Normaaliolojen aikana sulkulevy on
kanavareitiltä sivuun käännettynä. Suojakäyttöön siirryttäessä ilmakanava irrotetaan ja aukko suljetaan sulkulevyllä. Mittakaava 1:20.
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11.6 Ylipainemittari
Ilmanvaihtolaitteen lähelle asennetaan ylipainemittari, kuva
34. Siitä käytetään merkintää YM-3. Mittarin putken ulkopää
sijoitetaan hätäpoistumiskäytävään, ulos tai rakennuksen sisätiloihin, joissa on sama ilmanpaine kuin ulkona. Ulkona oleva
mittarin putki suojataan niin, että vesi ei pääse siihen. Jotta
ohutta putkea ei kolhittaisi umpeen, se on syytä sijoittaa ulkona ja seinän sisällä vahvemman tukiputken sisälle.

11.7 Normaaliolojen ilmanvaihto
Normaaliolojen ilmanvaihtoa varten väestönsuojan seinään
tehdyt aukot on suojakäyttöä varten voitava sulkea sulkulaitteella, kuva 36. S1-luokan väestönsuojassa käytettävästä sulkulaitteesta käytetään nimitystä IS-1.
Väestönsuojan kattoon ei saa tehdä normaaliolojen ilmanvaihdon vaatimia aukkoja.

11.8 Suojaluukku

ohjeet – 25

Sulkuhuone tarvitaan toiminnallisissa suojissa, joita ovat mm:
– kriisiajan johtokeskukset
– laitesuojat
– hoitolaitosten suojat ja lääkintätilat.
Sulkuhuoneen huoneala on vähintään 2,5 m2, yleensä sen ala
on noin 4 m2. Suojatilan ja sulkuhuoneen välinen seinä tehdään
betonirakenteiseksi. Lattia teräshierretään. Seinä- ja kattopinnat maalataan, jotta ne ovat pesunkestäviä ja helposti puhdistettavia. Sulkuhuone erotetaan tiiviisti muista suojan tiloista.
Kaikki läpiviennit on tiivistettävä. Sähköjohtojen asennuksessa
voidaan käyttää läpivientikappaleita.
Väestönsuojan sulkuhuoneen ja suojatilan välisenä ovena
käytetään kaasutiivistä suojaovea KO-1.
Sulkuhuoneeseen asennetaan vesipiste, pesuallas ja lattiakaivo.
Ilmanvaihtoa varten sulkuhuoneen ja suojahuoneen väliseen
kaasutiiviin seinän yläosaan asennetaan yksi poistoilmaventtiili jokaista sulkuhuoneeseen asennettua ylipaineventtiiliä kohden. Poistoilmaventtiilistä käytetään merkintää KV-1.

Normaaliolojen ilmanvaihtokanavat, putki- ja sähköasennukset
voidaan viedä väestönsuojan ympärysseinän läpi niitä varten
tehdyn sulkuluukulla suljettavan aukon kautta.
Suojaustilanteeseen siirryttäessä luukku suljetaan. Luukun
sulkemista varten luukun läpi menevät asennukset poistetaan
niiltä osin kuin ne estävät aukon sulkemista.

12

SULKUTILA

Väestönsuojat on varustettava sulkuteltalla tai sulkuhuoneella,
joka estää vaarallisia aineita sisältävän ulkoilman pääsyn väestönsuojaan suojaovea avattaessa.

12.1 Sulkuteltta
Sulkuteltta ST-1 asennetaan väestönsuojakäyttöön siirryttäessä
paikalleen suojaoven sisäpuolelle, kuvat 37 ja 42. Väestönsuojan yhden suojaoven kohdalle suojan sisäpuolelle varataan varsinaisen suoja-alan lisäksi vähintään 2,5 m2 tilaa sulkuteltalle,
joka esitetään väestönsuojapiirustuksissa. Tällä alueella tulee
lattian olla tasainen. Katossa ja seinissä ei saa olla sulkuteltan
pystyttämistä haittaavia putkijohtoja, kanavia tai valaisimia.
Suojan viemärin sulkuventtiiliä ei saa sijoittaa sulkuteltalle
varatulle alueelle. Sulkuteltan kohdalla olevien ylipaineventtiilien läpivientiputket kiinnitetään paikoilleen betonoinnin
yhteydessä kuvissa 37 ja 42 esitettyyn kohtaan.

12.2 Sulkuteltan rakennustekniset työt
Kiinnitysalustaksi tehdään rakentamisen yhteydessä kehys esimerkiksi 45 mm x 45 mm:n (tai 21 mm x 45 mm) painekyllästetystä, höylätystä rimasta. Se kiinnitetään suojaoven karmiin ja
seinään. Kehyksen ja seinän väli tiivistetään joustavalla kitillä
tai tiivistenauhalla.
12.3 Sulkuhuone
Suojan käyttötavan mukaan sulkuteltan asemasta väestönsuojaan voidaan tehdä sulkuhuone. Sulkuhuone tehdään mm. johtamistiloihin sekä sellaisiin suojiin, joihin henkilöitä tulee yli 50 %
kauempaa kuin 250 m:n suojautumismatkan päästä.
Rakennusluvan myöntävä viranomainen voi alueen pelastusviranomaista kuultuaan uhka-arvioon perustuen erityisistä
syistä päättää, että entisellä ”muulla alueella” on sulkuhuone
rakennettava, jos yli 50 % suojattavista henkilöistä tulee yli 500
metrin päästä.
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Sulkuteltalle varattavalla alueella (2,0 m x 1,65 m tai
2,0 m x 1,9 m) ei tule olla ilmanvaihtokanavia tms.
asennuksia, jotka estävät sulkuteltan asentamisen.

Kuva 37. Esimerkki sulkuteltasta ja sen asennusmitat. 1200 mm
leveän oven yhteydessä käytetään 1900 mm leveää sulkutelttaa.
Kiinnityskehys on asennettava väestönsuojaa rakennettaessa.
Mittakaava 1:50.
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KÄYMÄLÄT

Käymälöiden määrän tulee olla vähintään 1 kpl/20 m2
varsinaista suojatilaa. Kuvassa 38 on kaaviokuva käymäläkomeroista. Komerot säilytetään normaalioloissa väestönsuojassa. Komeroiden sijainti merkitään väestönsuojapiirustuksiin. Käymäläkomeroille varatussa kohdassa
väestönsuojan seinällä, katossa tai lattialla ei saa olla
komeroiden asentamista haittaavia johtoja eikä kanavia.
Käymäläkomero (KH-3) pystytetään lattialle ilman sivutukia sekä lattia- ja kattokiinnityksiä.
Jos väestönsuojassa on normaalioloissa käytettäviä
wc-tiloja, ne mitoitetaan niin, että niissä voidaan käyttää
kuivakäymäläkalusteita, kuva 39.

Käymälät ovat rakenteeltaan vapaasti lattialla seisovia

Kuva 38. Kaaviokuva kuivakäymäläkomeroista. Teräksinen pesuallas voi
olla tarvittaessa sellainen, että se säilytetään väestönsuojassa ja asennetaan paikalleen suojakäyttöön siirryttäessä. Mittakaava 1:50.

Kuva 39. Väestönsuojassa olevat wc-tilat mitoitetaan niin, että niissä voidaan käyttää kuivakäymälän kalustetta (KK-3), jolle varataan tilaa 0,3 m2.
Mittakaava 1:50.
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VÄESTÖNSUOJAN SUOJA-OVET JA -LUUKUT

Suojaovet ja -luukut estävät paineaaltojen ja vaarallisten aineiden pääsyn väestönsuojaan. Standardikokoisten suojaovien
valoaukot ovat 900 mm x 2000 mm ja 1200 mm x 2000 mm.
Luukkujen valoaukot ovat vastaavasti 600 mm x 800 mm ja 700
mm x 1200 mm.
Ovien ja luukkujen sijoituksessa ja asennuksessa on otettava
huomioon valmistajan ohjeet ovien ja luukkujen sijoituksesta
ympärysseinään sekä karmin ja ympärysseinän raudoituksesta.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä em. standardikokoja suurempien ovien ollessa kyseessä.
Suojaoven ja luukun ulkopinnalle kiinnitetään kansainvälinen väestönsuojelun tunnus, kuva 50.

14.3 Kaasutiivis ovi KO-1
S1-luokan väestönsuojan sulkuhuoneen ja suojatilan välillä
käytetään kaasutiivistä ovea KO-1.

14.1 Korroosionesto
Väestönsuojan ovet ja luukut suojataan korroosiolta. Suojaovien tulee korroosiosuojaukseltaan kestää standardin SFS-EN ISO
12944-2 Maalit ja lakat. Teräsrakenteiden korroosionesto suojamaaliyhdistelmillä. Osa 2: Ympäristöolosuhteiden luokittelu mukaisen ympäristöolosuhteiden rasitusluokan C2 olosuhteet ja
suojaluukkujen luokan C3 olosuhteet. Korroosionestomaalaus
tehdään standardin SFS-EN 12944-5 Maalit ja lakat. Teräsrakenteiden korroosionesto suojamaaliyhdistelmillä. Osa 5: Suojamaaliyhdistelmät mukaisesti. Vahingoittunut pinta korjataan.

14.2 S1-luokan väestönsuojan suojaovet SO-1 ja SO-1s
Suojaoven valmistajalta pyydetään piirustus suojaoven pielen
raudoituksesta. Suojaoven karmi kiinnitetään seinän valun yhteydessä. Suojaoven tulee paikalleen asennettuna ja suljettuna olla tiivis. Oven tiiviste toimitetaan irrallisena ja kiinnitetään
karmiin painelistan ulkopuolelle pintamaalauksen jälkeen. Suojaovea SO-1s käytetään sirpaleilta suojaamattomalla alueella.
Suojaoven SO-1 ja SO-1s liittymismitat esitetään kuvassa 40 ja
taulukossa 6 sekä asentaminen kuvissa 41...43.

Kuva 41. Suojaoven kynnyksen luiska normaaliolojen käyttöä varten.
Mittakaava 1:50.

Kuva 40. Suojaoven SO-1 ja SO-1s karmin mitat. Mitat esitetään
taulukossa 6. Mittakaava 1:50.

Kuva 42. Sulkuteltan ja ylipaineventtiilien sekä niiden läpivientiputkien tilantarve. Mittakaava 1:50.

Taulukko 6. Suojanoven karmin mittoja (mm).
Oven tunnus

a

b

c

d

e

SO-1/900 x
2000

900

n. 1200

2000

n. 2200

300...450

SO-1/1200 x
2000

1200

n. 1500

2000

n. 2200

300...450
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Suojaoven avautumistilan mitat
Oven tunnus

a

b

SO-1/900 x 2000

2150 mm

1130 mm

SO-1/2000 x 2000

2750 mm

1430 mm

Kuva 43. Suojaoven asentaminen. Suojaoven karmiin voidaan asentaa normaaliolojen käytön ovi. Mittakaava 1:50.

14.4 Hätäpoistumiskäytävän ulkoluukku
Luukkujen käyttö
Luukkua A, kuva 44, käytetään, kun väestönsuojan hätäpoistumiskäytävä toimii tuloilmakanavana ja ulkoilma otetaan luukussa olevan säleikön kautta. Säleikön aukon alan tulee olla
vähintään 0,02 m2 jokaista ilmanvaihtolaitetta kohti.
Luukkua B, kuva 44, käytetään silloin, kun tuloilmakanavana
toimivaan hätäpoistumiskäytävään ulkoilma otetaan erillisen
ilmanottoputken kautta tai ilma otetaan väestönsuojaan erillisen ulkoilmakanavan kautta.
Luukkuja A ja B käytetään suoraan ulkoilmaan päättyvissä
hätäpoistumiskäytävissä. Maan alle päättyvissä käytävissä käytetään muunlaista helposti avattavaa luukkua.

Kuva 44. Hätäpoistumiskäytävän ulkoluukku. Mittakaava 1:20.
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14.5 Hätäpoistumiskäytävän ulkoluukku, sortuman
kestävä
Luukkujen käyttö
Normaaliolojen käyttöön, esimerkiksi savunpoistoon irtaimistovarastona käytettävästä väestönsuojasta, käytetään sortumankestävää käytävän katossa olevaa ulkoluukkua, joka tehdään hätäpoistumisreitin mitoituspaineen kestäväksi, kuvat
45 ja 46. Se ei korvaa käytävän pystyseinään tehtävää, sisältä
avattavaa, sortuman ulkopuolelle johtavaa hätäpoistumisaukkoa. Rakennusvalvontaviranomaisen kanssa selvitetään, onko
väestönsuojista järjestettävä savunpoisto.
Luukku C on sortuman ja ajoneuvon kuormituksen kestävä ja
tarkoitettu käytettäväksi ajotiellä, esimerkiksi pihamaan liikennöidyllä osalla. Tarvittaessa luukun yläpintaan hitsataan palkoja
liukuesteiksi.
Luukku D on sortuman kestävä ja tarkoitettu käytettäväksi
ajotien ulkopuolella, esimerkiksi pihamaan istutetulla osalla. Luukku tehdään tiiviiksi, jotta siitä ei tule vettä eikä ilmaa
hätäpoistumiskäytävään. Jos käytävä on ilmakanavana, se on
väestönsuojakäytössä alipaineinen. Ilma otetaan vain tuloilmakanavan kautta.

RT 92-11083

Karmin kiinnitys ja luukun rakenne
Luukun karmi kiinnitetään käytävää valettaessa. Luukun mitat
ja rakenne esitetään kuvassa 46.

Kuva 45. Sortuman kestävä hätäpoistumiskäytävän ulkoluukku. Mittakaava 1:20.

Kuva 46. Sortuman kestävät hätäpoistumiskäytävän ulkoluukut. Mittakaava 1:10.
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14.6 Hätäpoistumisluukut HS-1 ja HS-1s

14.7 Hätäpoistumisaukon luukun kiinnittäminen

Hätäpoistumisluukkua käytetään
• hätäpoistumisaukossa
• hätäpoistumiskäytävän ja suojatilan välisessä aukossa.

Karmi kiinnitetään seinään valun yhteydessä. Luukun tulee paikalleen asennettuna ja suljettuna olla tiivis.
Taulukko 8. Hätäpoistumisaukon luukun karmin mittoja (mm).

S1-luokan väestönsuojassa käytetään luukkua HS-1 tai HS-1s.
Hätäpoistumisaukon luukun mitat esitetään kuvassa 47 ja taulukossa 8. Luukun kiinnittäminen betonivalun yhteydessä seinään esitetään kuvissa 48 ja 49. Luukku avautuu suojaan päin.

Luukun nimitys

a

b

c

d

e

HS-1 ja HS-1s

600

n. 900

800

n. 1000

300...450

HS-1 ja HS-1s

700

n. 1000 1200

n. 1400

300...450

Kuva 47. Hätäpoistumiskäytävän sulkuluukku HS-1 ja HS-1s. Mitat esitetään taulukossa 8. Mittakaava 1:20.

Kuva 48. S1-luokan väestönsuojan hätäpoistumisaukon sulkuluukun asentaminen maanpinnan alapuolelle. Mittakaava 1:50.

VL/1/kesäkuu 2012/700/Vla/Rakennustieto Oy © Rakennustietosäätiö RTS 2012

RT 92-11083

ohjeet – 31

Kuva 49. S1-luokan väestönsuojan hätäpoistumiskäytävän sulkuluukun asentaminen maanpinnan yläpuolelle. Maanpinnan yläpuolella käytetään sirpaleenkestävää luukkutyyppiä HS-1s. Aukkoon voidaan sijoittaa ikkuna. Aukkojen lukumäärää suunniteltaessa otetaan huomioon
väestönsuojan säteilysuojaus. Mittakaava 1:50.
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VESI-, VIEMÄRI-, SÄHKÖ- JA TELELAITTEET SEKÄ
LÄMMITYS

Väestönsuojassa on oltava
• vesipiste. S1-luokan teräsbetonisen väestönsuojan vesipiste voi olla väestönsuojan ulkopuolella sen välittömässä
läheisyydessä, kuitenkin enintään 15 metrin etäisyydellä
väestönsuojan ulko-ovesta. Jos vesipiste on väestönsuojan
sisällä, suojassa tulee olla mahdollisuus säilyttää juomavettä
vähintään 15 litraa varsinaisen suojatilan neliömetriä kohden. Muutoin tulee olla mahdollisuus säilyttää juomavettä
vähintään 40 litraa varsinaisen suojatilan neliömetriä kohti.
Suojatilassa olevan vesipisteen yhteydessä tulee olla pesuallas ja lattiakaivo
• matkaviestimen käytön mahdollistava tekninen järjestelmä
tai puhelinpiste, joka on kytketty valmiiksi puhelinverkkoon
joko omana liittymänä tai rakennuksessa olevan puhelimen
rinnakkaisliittymänä. Matkapuhelinta eikä sen liittymää ei
normaalioloissa tarvitse väestönsuojaan hankkia
• antennipiste, jos rakennuksessa on yhteisantennilaitteet
• kytkentä sähköverkkoon.
Väestönsuojan jätehuolto tulee järjestää tarkoituksenmukaisella tavalla. Sulkuventtiilillä varustettu lattiakaivo esitetään
ohjeessa LVI 06-10502 S1-luokan teräsbetoniväestönsuojan LVISlaitteet.
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Vaihtoehtoisesti valmistajalla voi olla tiettyä rakennuskohdetta koskeva arviointilaitoksen todistus tuotteen vaatimustenmukaisuudesta. Tämä koskee lähinnä tapauksia, missä
väestönsuojan normaaliolojen käytön takia tarvitaan standardikokoja suurempia suojaovia tai luukkuja (vrt. kohdat 8 ja 14
sekä kuva 12.
Väestönsuojaan on hankittava suojakäytön varusteet ja välineet kunnan viranomaisten vaatimusten mukaan. Väestönsuojan sijainti kiinteistössä ilmoitetaan kuvien 50 ja 51 mukaisilla
tunnus- ja viittakilvillä.

Kuva 50. Väestönsuojan tunnuskilpi. Pohja on oranssinvärinen ja
kolmio on sininen. Kilpi kiinnitetään suojaoveen.

VÄESTÖNSUOJAN VARUSTEET JA
MERKITSEMINEN

Väestönsuojan laitteet ja varusteet (suojaovet ja luukut, ilmanvaihtojärjestelmän laitteet, sulkuteltat, kuivakäymäläkomerot
ja -astiat, varavesisäiliöt) on tehtävä valtioneuvoston asetuksen
409/2011 mukaisesti ja laadunvalvonnan alaisena. Tuotteet on
varustettava merkinnällä, josta ilmenee, että niiden vaatimustenmukaisuus on testattu ja tarkastettu puolueettoman arviointilaitoksen toimesta.
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Kuva 51. Viittakilpi. Pohja on oranssinvärinen ja nuoli sininen.
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TARVITTAVAT PIIRUSTUKSET JA LISÄTIEDOT

Rakennuslupahakemukseen liitetään seuraavat väestönsuojaa
käsittelevät asiakirjat:
• ilmoitus väestönsuojasta. Lomakkeella annetaan väestönsuojan lujuutta, henkilömäärää, ilmanvaihtolaitteita, varustusta ja normaaliolojen käyttöä koskevat tiedot
• laskelma väestönsuojan koosta
• väestönsuojapiirustukset kolmena sarjana
– asemapiirustus (kaava-alueella pohjana ote kaavasta)
– väestönsuojan pohja- ja leikkauspiirustukset mittakaavassa
1:100.
Piirustuksissa esitetään
• väestönsuojan rakenne ja sijainti
• sisääntulo- ja poistumisreitit: ovien sortumasuojaus, suojaovet ja -luukut, sirpalesuojaus
• suojaa ympäröivien tilojen käyttö
• suojaustilannetta varten purettavat tai rakennettavat lisärakenteet
• ilmanvaihtolaitteet ja niiden komero. Suojan varusteet ja irralliset laitteet on voitava varastoida komeroon tai muuhun
piirustuksissa merkittyyn tilaan
• tuloilmakanavat, ylipaineventtiilit
• käymäläkomerot
• sulkuteltta
• vesisäiliöiden ohjeellinen sijainti
• jäteastioiden ohjeellinen sijainti
• vesi- ja viemärilaitteet: katusulkuventtiili, väestönsuojan viemärin sulkuventtiili, vesipiste ja pesuallas
• sähkölaitteet: keittiön sijainti, valaistus, puhelin- ja antennipisteet
• tarvittaessa väestönsuojaan kuljettava reitti. Matkan esittämisestä piirustuksissa esitetään ohje luvussa 3 Väestönsuojien
sijoittaminen.
Piirustusten suositeltavat lehtikoot esitetään RT-ohjeessa RT
15-10802 Piirustuslehti. Rakennuspiirustukset. Ennen lopputarkastusta tarkistetaan väestönsuojasta annetut tiedot ja piirustukset, minkä jälkeen ne toimitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle. Yksi sarja väestönsuojapiirustuksia ja selvityksiä
säilytetään väestönsuojassa.
Kuvassa 52 esitetään rakennuslupahakemukseen liitettävät
väestönsuojaa koskevat asiakirjat.
Rakennuslupakäsittelyssä pelastusviranomainen antaa rakennusvalvontaviranomaiselle lausunnon väestönsuojapiirustuksista.

Esimerkki väestönsuojalaskelmasta
Suojatilatarve:
kerrosala 2713,5 m2 x 0,02 = 54,27 m2
54,27 : 0,75 = henkilömäärä 72
varsinainen suojatila
iv-laite 2 x 1,5 m2

54,27 m2
3,00 m2

sulkuteltta
2,50 m2
väliseinä
0,50 m2
----------------------------------------------------yhteensä
60,27 m2
Suojahuoneita 1 kpl
Normaaliolojen ilmanvaihto tehdään ilmanvaihtosuunnitelman mukaan.
Normaaliolojen käyttö: irtaimistovarasto ja ulkoiluvälinevarasto.
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Varustus
• vesisäiliöt VS-3
• jos vesijohto on väestönsuojassa, vesimäärä on 15 l/m2
• jos vesijohto on väestönsuojan läheisyydessä, tarvittava vesimäärä 40 l/m2
• laskennallinen suojassa säilytettävän veden määrä: 54,27 x
15 l = 814 litraa
• jäteastiat, 1/3 vesimäärästä = 271 litraa
Valmiustilanteeseen siirryttäessä puretaan
• ilmanvaihtolaitteen komero
• irtaimistokomerot
• polkupyörien seinäkoukut
• väestönsuojan normaaliolojen palo-ovi ja
• väliseinän ovi.
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VÄESTÖNSUOJAN TARKASTUKSET

Väestönsuojan käyttöönottotarkastus
Väestönsuoja tarkastetaan ennen rakennuksen käyttöönotto- tai
lopputarkastusta. Suojan käyttöönottotarkastuksessa testataan
suojan ilmanvaihto sekä suojan tiiviys. Samalla tarkastetaan, että
suojassa voidaan ylläpitää tarvittavaa ylipainetta ulkoilmaan nähden ja että suojassa on säädösten mukaiset laitteet ja varusteet.
Tarkastuksesta tehdään pöytäkirja. Kaikki annetut tiedot ja piirustukset tarkastetaan ja tarvittaessa korjataan ennen loppukatselmusta. Uuden väestönsuojan käyttö- ja toimintakokeen tekee
riittävän koulutuksen saanut henkilö, esimerkiksi laitevalmistajan
edustaja.
Väestönsuojan rakenteisiin ja laitteisiin ei saa tehdä ilman
rakennusluvan myöntävän viranomaisen lupaa muutoksia sen
jälkeen, kun suoja on säädetyssä järjestyksessä tarkastettu ja
hyväksytty käyttöön.
Väestönsuojan lopputarkastus
Väestönsuojan lopullinen hyväksyntä tehdään rakennuksen
käyttöönotto- tai lopputarkastuksen yhteydessä. Rakennuttajan on rakennusvalvontaviranomaiselle viimeistään käyttöönotto- tai lopputarkastuksen yhteydessä esitettävä luotettava
selvitys siitä, että väestönsuoja laitteineen ja varusteineen
täyttää asetetut vaatimukset sekä toimii tarkoitetulla tavalla.
Pelastusviranomainen tekee rakennuksen käyttöönotto- tai
lopputarkastuksen yhteydessä väestönsuojan tarkastuksen
väestönsuojan käyttöönottotarkastuksessa tehdyn pöytäkirjan perusteella.
Väestönsuojan määräaikaistarkastukset
Rakennuksen omistajan on Pelastuslain 379/2011 mukaan huolehdittava suojan sekä sen laitteiden ja varusteiden käyttökunnon
säilyttämisestä ja siitä, että suoja voidaan kunnostaa väestönsuojana käytettäväksi 72 tunnin kuluessa viranomaisen antamasta
päätöksestä. Määräaikaistarkastus tehdään vähintään 10 vuoden
välein.
Suojalaitteiden toimintakyvyn varmistamiseksi on kuitenkin
vuosittain vähintään ilmanvaihtolaitetta käytettävä 5 minuuttia
ja viemärin sulkuventtiilin käsipyörää kierrettävä täysin kiinni
-asentoon ja sitten täysin auki -asentoon.
Aiemmin pelastusviranomaiset ovat tehneet väestönsuojien tarkastuksia palotarkastusten yhteydessä 10 vuoden välein.
Pelastuslain 379/2011 mukaan palotarkastus on muutettu harkinnanvaraiseksi riskikartoituksen pohjalta tehtäväksi, joten
pelastusviranomaiset eivät systemaattisesti tarkasta myöskään
väestönsuojia. Pelastusviranomainen tekee väestönsuojiin
pistokoeluonteisia tarkastuksia. Ohjeita väestönsuojan tarkastamisesta ja kunnostamisesta on ohjeessa KH 05-00478 S1-luokan teräsbetoniväestönsuojan tarkastaminen ja kunnostaminen.
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Kuva 52. Rakennusvalvontaviranomaiselle toimitetaan pääpiirustusten liitteenä väestönsuojapiirustukset ja ilmoitus väestönsuojasta. 1:100.
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Kuva 53. Ote pääpiirustuksesta. 1:100.
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