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SUOJELU- JA VÄESTÖNSUOJAMATERIAALI

Kiinteistöihin, joissa on väestönsuoja, on hankittava väestönsuojan ma-
teriaali. Kutakin suojaa kohti tulee hankkia oma materiaali. Vähintään
viiden asunnon kiinteistöihin on hankittava suojelumateriaali ennen ra-
kennuksen loppukatselmusta.

Materiaalien vähimmäismäärä on esitetty listauksessa. Materiaalin
tarkka määrä perustuu kiinteistön henkilöstön- ja tuvallisuushenkilöstön
kykyyn toimia onnettomuustilanteissa. Helsingin pelastuslaitos suositte-
lee hankittavaksi listauksen mukaista materiaalia. Pelastussuunnitel-
massa esitetyissä vaaratilanteiden ennakoinnissa selvitetään mahdolli-
nen lisämateriaalin tarve. Lisämateriaalia voi olla esimerkiksi tulvan tor-
juntaan liittyvä kalusto.

Listassa esitetystä materiaalin vähimmäismääristä poikkeaminen on
kyettävä perustelemaan pelastussuunnitelmassa ja poikkeama tuotava
esille palotarkastuksen yhteydessä.

Materiaali ja sen kunto on tarkistettava kiinteistön omassa tarkastuk-
sessa vuosittain.

Simo Weckstén
riskienhallintapäällikkö

LIITTEET: Suojelumateriaali
Väestönsuojan materiaali
Materiaalin huolto- ja kunnossapito

JAKELU: Riskienhallinnan osasto, Operatiivinen osasto, Peli-intra,
www.hel.fi/pel,

TIEDOKSI: Helsingin pelastusliitto ry.

http://www.hel.fi/pel
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Suojelumateriaali

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (787/2003) 10§ mukaisesti
”Pelastussuunnitelmassa on selvitettävä:  5)tarvittava materiaali kuten
alkusammutus-, pelastus ja raivauskalusto, henkilösuojaimet ja en-
siaputarvikkeet sen mukaan kuin ennakoitujen vaaratilanteiden perus-
teella on tarpeen”

Suojelumateriaali
100 asukasta kohti tai
yrityksissä ja laitoksissa
30–100 henkilöä kohti

Tarvittava
määrä

tarkistuspvm
2009

tarkistuspvm
2010

tarkistuspvm
2011

tarkistuspvm
2012

Ensiapulaukku 1
Ensiside 2
Joditabletit 2 kpl/

henkilö
Suojakypärä 2
Suojakäsineet 2
Suojalasit 2
Käsivarsinauha tai huo-
mioliivi

2

Suojanaamari
(+suodatin)

2

Säteilymittari 1 kpl >
100 hen-

kilöä
Talon turvallisuusopas tai
yrityksen turvallisuus-
opas ja muu ohjekirjalli-
suus sekä pelastussuun-
nitelma

1

Lisäksi suositeltavaa:
Suoja-asu 2
Kumisaappaat 2
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Väestönsuojan materiaali

Materiaali on käytettävissä normaalioloissa huolto- ja kunnossapitotoi-
miin sillä edellytyksellä, että materiaalia säilytetään siinä kiinteistössä,
johon se kuuluu. Väestönsuojaan kuuluvien työkalujen on oltava käytet-
tävissä väestönsuojaa käyttöönotettaessa.

Väestönsuojan
materiaali

Tarvittava
määrä

tarkistuspvm
2009

tarkistuspvm
2010

tarkistuspvm
2011

tarkistuspvm
2012

Paarit + huopa tai
lämpöpeite

1

Vedensäilytysaine vesimäärän
mukaisesti

Käsivalaisin
+ paristot

1

Suojan merkitse-
miskilpisarja

1

Sankoruisku, pa-
losanko tai kä-
sisammutin*)

1

Talon turvallisuus-
opas tai yrityksen
turvallisuusopas
ja muu ohjekirjalli-
suus sekä pelas-
tussuunnitelma

1

Suojan työkalusar-
ja**)

1 sarja

*) voi olla sama kuin yhteisten tilojen sammutin

**) Pajavasara, katkaisutaltta, piikkitaltta, voimaleikkuri, veistokirves,
kenttälapio, sorkkarauta, käsisaha, rautasaha (5kpl varateriä), jakoa-
vain, ruuvitaltta, ristipääruuvitaltta, vasara, nauloja, puukko, pelastus-
köysi, rautakanki, (kenttä)lapio
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Materiaalin huolto ja kunnossapito

Materiaalin huollossa ja kunnossapidossa on huomioitava, että osa ma-
teriaalista vanhenee. Tarkistuslista on hyvä pitää väestönsuojamateri-
aalin yhteydessä ja huoltotoimenpiteet sekä hankintasuunnitelma mer-
kitään ylös.

Tuote Vanhenemisaika /
huoltoväli

Muuta
huomioitavaa

Tuote vaihdet-
tava

Suojanaamari 20 vuotta Kiinnitysremmit ja tiivisteet
vanhenevat.

Suojanaamarin suo-
datin

10 vuotta Valmistuspäivä tai viimeinen käyt-
töpäivä merkitty tuotteeseen.

Suodatin säilytettävä
avaamattomana!

Säteilymittari Tarkastus 5 vuo-
den välein

STUK:n hyväksymä tarkastus

Ensiaputarvikkeet,
steriili

5 vuotta Pakkaukset ehjiä

Joditabletti 5 vuotta Säilytettävä purkissa.
Saatavana apteekista.

Vedensäilytysaine 10 vuotta Saatavana apteekeista.
Kumisaappaat, suo-
ja-asut

Tarvittaessa Ajan kanssa syntyy hapertumia ja
murtumia.

IV-laitteet, laitteiston
öljyt

Öljyt tarkistettava
ennen koneen
käynnistämistä,
koekäyttö 1-2 ker-
taa vuodessa 10-
15 min ajan.

Laitteiston koekäyttö ja vuositar-
kastus valmistajan käyttöohjeen
mukaisesti

Manometrineste Tarkkailtava
vuosittain.

Mikäli neste on kuivunut, kokeil-
laan mittarin toimintaa lisäämällä
nestettä ja koekäyttämällä iv-
laitteisto.

Suojan ovien ja luuk-
kujen
tiivisteet

Tarkkailtava vuo-
sittain.

Tiiviste ehyt ja kiertää koko oven
tai luukun ympäri, paksummat tii-
visteet kimmoisia, tiivisteet paikal-
laan.

Suojakypärä 10–20 vuotta
Pelastussuunnitelma Päivitettävä vuosit-

tain.
Yhteystiedot, ohjeet tarkistettava.


