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 Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen vastaus Kokoomuksen 

valtuustoryhmän ryhmäaloitteeseen (HEL 2022-004681) 
 

Helsingin kaupungin pelastuslaitos kiittää Kokoomuksen valtuustoryhmää hyvin 
ajankohtaisesta ryhmäaloitteesta.  

 
Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen vastaukset aloitteeseen: 
 
Väestönsuojan kunnon ylläpitoa tulee suorittaa vuosittain ja väestönsuojan 
laitteet ja varusteet on pidettävä kunnossa. Väestönsuojan laitteiden 
määräaikaistarkastus tulee tehdä vähintään 10 vuoden välein. Väestönsuojan 
laitteiden ja varusteiden toimintakunnosta on huolehdittava valmistajan 
antamien ohjeiden mukaisesti. Vuosittain on suositeltavaa tarkastaa mm. 
väestönsuojan ilmanvaihtolaitteisto, ylipaine- ja padotusventtiilit, tiivisteet ja 
väestönsuojelumateriaali. Laitteiden toiminnan tarkastuksesta tulee laatia 
tarkastuspöytäkirja, johon tehdään merkinnät suoritetuista tarkastuksista. 
Tarkastuspöytäkirja on pyydettäessä esitettävä pelastusviranomaiselle ja näin 
tehdään tyypillisesti palotarkastusten yhteydessä. 
 
Kevään 2022 aikana Helsingin kaupungin pelastuslaitos on kartoittanut 
kaupungin omistamien ja hallinnoimien talosuojien toimivuutta ja käytettävyyttä 
kyselytutkimuksella. Yhtenä suosituksena kaupungin toimialoille, osayhtiöille ja 
liikelaitoksille on kouluttaa suojanhoitajia ja pelastuslaitos on räätälöinyt 
kustannustehokkaan suojanhoitajakoulutuspaketin yhteistoiminnassa Helsingin 
Pelastusliitto ry:n kanssa.  
 
Helsingissä on taloyhtiöissä, virastoissa, hotelleissa, kauppakeskuksissa, 
kouluissa, päiväkodeissa (vast.) noin 5400 väestönsuojaa, joissa on yli 700.000 
suojapaikkaa. Taloyhtiöiden turvallisuusvastaavat ovat aktivoituneet ja yhtiöt 
ovat kiitettävästi osoittaneet suojanhoitajia Helsingin Pelastusliitto ry:n 
järjestämille suojanhoitajakursseille. Suojahoitajakoulutusten määrää on lisätty 
kysynnän kasvun myötä Helsingin Pelastusliitto ry:ssä. Pelastuslaitos on myös 
jakanut aktiivisesti omia, Sisäministeriön ja Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestön tuottamaa ohjemateriaalia.  
 
Helsinkiin on rakennettu kalliosuojia viime sodista alkaen ja vuosikymmenten 
aikana määräykset ovat muuttuneet. Vuosikymmenten aikana suojiin on tehty 
peruskorjauksia, mutta osassa suojia tekniikka on vanhentunutta eivätkä kaikki 
suojat täytä täysin kaikkia nykymääräyksiä. Uudistustarpeita on erityisesti 
varavoima-, sähkö- ja ilmanvaihtojärjestelmissä, mutta nykykunnossakin kaikki 
kalliosuojat antavat erittäin hyvän suojan räjähdys- ja sirpalevaikutuksilta sekä 
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rakennussortumilta. Peruskorjaustyöt ovat pitkäjänteistä kehittämistä, jota 
teemme suunnitelmallisesti yhteistoiminnassa Kaupunkiympäristötoimialan 
kanssa. Yhden suojan perusparannustyö valmistuu tänä vuonna ja viiden 
suojan kunnostuksen aikataulusuunnitelmat ovat olemassa. Pelastuslaitos on 
myös edistänyt aktiivisesti Ystävyydenpuiston kalliosuojan rakentamisen 
aloittamista. Pelastuslaitos on myös esittänyt vuosikorjaus- ja -
parantamissuunnitelman tiivistämistä ja asia on valmistelussa 
Kaupunkiympäristötoimialalla. On huomioitavaa, että vastuullinen toimiala 
kalliosuojien osalta on Kaupunkiympäristötoimiala, mutta loppujen lopuksi 
suuret rakentamisen ja peruskorjaamisen investointisuunnitelmat ja -päätökset 
ovat poliittisia päätöksiä. 
 
Pelastuslaitos osallistuu aktiivisesti Sisäministeriön johtamaan 
väestönsuojakartoitusprojektiin eikä ole tarkoituksenmukaista tehdä omaa 
kartoitusta. Kalliosuojien osalta Pelastuslaitoksella on tarkka tieto niiden 
kunnosta.  
 
Kaikkien väestöhälyttimien kunto on tarkastettu ja puutteet sekä 
väestöhälyttimissä että niitä ohjaavassa Hätäkeskuslaitoksen 
tietojärjestelmässä on korjattu. Tällä hetkellä väestöhälyttimet toimivat 
moitteetta. Parhaillaan on käynnissä projekti, jonka tuloksena uusitaan 
väestöhälyttimien ohjaus- ja vahvistinjärjestelmät ja hälytinverkkoa on myös 
tarkoitus laajentaa lähivuosina uusille asuinalueille sekä melu- ja katvealueille.  
 
Viestintää väestönsuojelusta ja varautumisesta on lisätty kaikissa kanavissa, 
kuten pelastuslaitoksen nettisivuilla. Väestönsuojeluun liittyvän viestinnän 
suunnittelua ja toimenpiteitä tehtiin ja tehdään edelleen koordinoidusti ja 
yhteistyössä sisäministeriön sekä Helsingin kaupungin turvallisuusorganisaation 
ja viestinnän kanssa. Tavoitteena on lisätä kansalaisten tietoisuutta 
varautumisesta niin, että turhia pelkoja ei herätetä. Tietoa varautumisesta ja 
väestönsuojelusta kuten myös kotivarasta saa nykyään ilahduttavan monesta 
lähteestä. 
 
Kaupungin väestönsuojelusuunnitelman yleinen (julkinen) osa on päivitetty. 
Suunnitelman sisältöjä käytetään muun muussa viestinnässä ja tavoitteena on 
paitsi kaupungin varautumisesta ja valmiudesta viestiminen myös 
omaehtoiseen varautumiseen ohjeistaminen ja kannustaminen. 
 
Lisätietoa antaa Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen varautumisen ja 
väestönsuojelun suunnitteluyksikön päällikkö Petri Parviainen 
(petri.parviainen@hel.fi, 0405232270). 
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