
Väestönsuojan tiiveyskoe
Väestönsuojan tiiveyskoe on suojan kunnon 
ylläpidon kannalta perustoimenpide. Koulu-
tus tiiveyskokeen suorittamiseen annetaan 
väestönsuojanhoitajan kurssilla. Helsingin 
pelastuslaitos suosittelee tiiveyskoetta 
tehtäväksi kiinteistön oman vuositarkastuk-
sen yhteydessä.

Tämä ohje on yleisohje suojan tyypistä tai ilmanvaihtolaitteistosta riippumatta. On noudatettava ilmanvaih-
tolaitteiston valmistajan ohjeita ja laadittava niiden pohjalta väestönsuojaan huolto- ja kunnossapito-ohjeet. 
Huolto- ja kunnossapitotoimista on pidettävä päiväkirjaa tai muulla luotettavalla tavalla esitettävä ne teh-
dyksi. Palotarkastuksella tarkastetaan väestönsuojan rakennusluvan mukainen kunto. Huomioitavaa on, että 
tiiveyskokeessa ilmanvaihtolaitteiston suodattimia ei tule käyttää. Ilmanvaihtokoneen ilmanoton järjestelyt on 
selvitettävä ennen koetta.

Tapa 1 (soveltuu esimerkiksi IVL-1/45 eli entisen IVL-1/75-
laitteistolle)
1. Tarkasta silmämääräisesti tiivisteiden ja venttiilien 

kunto.
2. Sulje väestönsuojan paineovet ja hätäpoistumisluukut 

sekä normaaliolojen ilmanvaihto laippoineen.
3. Sulje ylipaineventtiilit.
4. Sulje viemärin sulkuventtiili.
5. Sulje ilmanvaihtolaitteessa oleva paineventtiili (kä-

sipyörä).
6. ”Nollaa” ylipainemittari tarkistamalla, että manometrin-

este on nollakohdassa. Lisää tarvittaessa manometrin-
estettä.

7. Tarkista, että IV-laitteistossa on öljyä ja ettei ilmanot-
toputkistossa ole suuria roskia.

8. Käännä IV-latteiston vaihdin ”TIIVIYS”-asentoon
9. Käynnistä puhallin.
10. Avaa paineventtiiliä kunnes ilmamäärämittari     osoittaa 

150m3/h (=20m3/h ilmaputken kuristimesta johtuen)
11. Ylipainemittarin tulee osoittaa vähintään lukemaa 100Pa 

(10mmvp)
12. Ellei paine nouse 100Pa, suoja ei ole tiivis ja vuotaa. 

Etsi vuotokohta. Yleensä syy löytyy tarkastamalla 
paineovet, hätäpoistumisluukut, läpiviennit, patovent-
tiilit, ylipaineventtiilit ja niiden tiivisteet.

Tapa 2 (B ja C, K -luokan suojille, soveltuu myös S1-luokan 
suojille)
1. Tarkasta silmämääräisesti tiivisteiden ja venttiilien 

kunto.
2. Sulje väestönsuojan paineovet ja hätäpoistumisluukut 

sekä normaaliolojen ilmanvaihto laippoineen.
3. Sulje ylipaineventtiilit.
4. Sulje viemärin sulkuventtiili.
5. Sulje ilmanvaihtolaitteessa oleva paineventtiili kä-

sipyörästä. (K-suojassa sulkuventtiili, B ja C-luokan 
suojissa ohitusventtiili)

6. ”Nollaa” ylipainemittari tarkistamalla, että manomet-
rineste on nollakohdassa. Lisää tarvittaessa manomet-
rinestettä.

7. Tarkista, että IV-laitteistossa on öljyä ja ettei ilmanot-
toputkistossa ole suuria roskia.

8. Käynnistä suojapuhallin. Avaa sulkuventtiiliä, kunnes 
ylipainemittari osoittaa noin 300Pa ylipainetta 
(30mmvp).

9. Sulje paineventtiili ja anna paineen laskea. Mittaa 
aika paineen laskuun 200 Pa:sta 50 Pa:iin. (20mmvp ja 
5mmvp)

10. Suoja on tiivis, mikäli paineen laskuun kestää yli 20 
sekuntia. (Huom! Vanhojen suojien ohjeen mukaan 10 
sekuntia kahden IV-laitteen suojassa)

11. Ellei ylipaine pysy suojassa, suoja ei ole tiivis ja vuotaa. 
Etsi vuotokohta. Pidä ylipaine 200 Ps:ssa, jolloin vuoto 
on helpointa havaita. Yleensä syy löytyy tarkastamalla 
paineovet, hätäpoistumisluukut, läpiviennit, patovent-
tiilit, ylipaineventtiilit ja niiden tiivisteet.


