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1 JOHDANTO 

Tähän ohjeeseen on koottu väestönsuojan rakentamiseen koskevia rakentamismääräyksiä ja –ohjeita. Tätä 
ohjetta tullaan käyttämään Jokilaaksojen pelastuslaitoksen antamissa rakennuslupalausunnoissa. Ohjeen lin-
jaukset koskevat väestönsuojan rakentamisvelvollisuutta uudisrakentamisen yhteydessä. 
 

2 YLEISTÄ 

Väestönsuoja on rakennettava rakennusta tai samalla tontilla tai rakennuspaikalla olevaa rakennusryhmää varten, jos sen kerrosala on 
vähintään 1 200 neliömetriä ja siinä asutaan tai työskennellään tai oleskellaan muutoin pysyvästi. Teollisuus-, tuotanto-, varasto- ja ko-
koontumisrakennusta varten väestönsuoja on edellä tässä momentissa säädetystä poiketen rakennettava, jos rakennuksen tai rakennus-
ryhmän kerrosala on vähintään 1 500 neliömetriä. Väestönsuojan rakentamisvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos tontilla tai rakennuspai-
kalla tai yhteisessä väestönsuojassa on ennestään tässä laissa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa säädetty määrä vaatimukset täyttä-
viä suojapaikkoja. 
Samalla tontilla tai rakennuspaikalla jo olevia rakennuksia, joita varten on väestönsuoja, ei oteta huomioon uudisrakennuksen väestön-
suojan rakentamisvelvollisuutta määrättäessä eikä myöskään rakennuksia, joiden osittaisesta loppukatselmuksesta on kulunut yli viisi 
vuotta ennen rakennuslupahakemuksen vireille tuloa. 
Rakennusluvan myöntävä viranomainen voi pelastusviranomaista kuultuaan sallia rakennettavaksi kahta tai useampaa rakennusta var-
ten yhteisen väestönsuojan, jos se rakennetaan viiden vuoden kuluessa ensimmäisen rakennuksen osittaisesta loppukatselmuksesta. 
Rakennusluvan myöntävä viranomainen voi sallia yhteisen väestönsuojan rakennettavaksi myöhemminkin kuin viiden vuoden kuluessa 
ensimmäisen rakennuksen osittaisesta loppukatselmuksesta, jos siihen on perusteltu syy eikä poikkeuksen tekeminen olennaisesti hei-
kennä suojautumismahdollisuuksia. (PelL 71 §) 
 
Jos rakennuksessa, jossa on väestönsuoja, tehdään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 125 §:n mukainen rakennuksen rakentami-
seen verrattavissa oleva korjaus- tai muutostyö tai käyttötarkoituksen muutos, myös väestönsuoja on kunnostettava siten, että se täyttää 
soveltuvin osin 74 §:ssä ja sen nojalla säädetyt väestönsuojan teknisiä yksityiskohtia koskevat vaatimukset. (PelL 72 §) 
 
Tämän lain väestönsuojan rakentamisvelvollisuutta koskevat säännökset eivät koske maatilatalouden tuotantorakennuksia taikka ole-
massa olevassa rakennuksessa tehtävää rakennuksen rakentamiseen verrattavaa rakennuslupaa edellyttävää korjaus- tai muutostyötä, 
joka samalla lisää rakennuksen kerrosalaa kellarissa tai ullakolla. (PelL 73 §) 

 
 Pelastuslain 71 §:n perusteella väestönsuoja tulee rakentaa, mikäli rakennuksen tai samalla rakennuspaikalla 
olevan rakennusryhmän kerrosala on vähintään 1200 m2 ja siinä asutaan, työskennellään tai muuten oleskel-
laan pysyvästi. Teollisuus-, tuotanto-, varasto- ja kokoontumisrakennuksen osalta kerrosala on edellisestä 
poiketen vähintään 1500 m2. Velvoitetta ei kuitenkaan ole, jos rakennuspaikalla tai yhteisessä väestönsuo-
jassa on riittävä määrä vaatimukset täyttäviä suojapaikkoja.  
 
Väestönsuojan rakentamisvelvollisuus määräytyy rakennuksen tai rakennustyhmän pääkäyttötarkoituksen 
mukaan ja siihen vaikuttavat kaikki rakennuksen osat, jotka lasketaan kerrosalaan.  
 
Samalla rakennuspaikalla olevia rakennuksia ei oteta huomioon rakentamisvelvollisuutta määrättäessä, jos 
niitä varten on jo olemassa väestönsuoja tai niiden käyttöönottokatselmuksesta on yli 5 vuotta ennen raken-
nuslupahakemuksen vireille tuloa.  
 
Väestönsuojan rakentamisvelvollisuus ei koske maatalouden tuotantorakennuksia, korjaus- ja muutostöitä 
eikä tilapäistä enintään 5 vuotta käytössä olevaa rakennusta. Olemassa oleva väestönsuoja on kuitenkin kun-
nostettava soveltuvin osin MRL 125 §:n mukaisen rakentamiseen verrattavan korjaus-/muutostyön tai käyttö-
tarkoituksen muutoksen yhteydessä. 
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3 VÄESTÖNSUOJAN VARSINAISEN SUOJATILAN KOKO 

Pelastuslain 71 ja 72 §:ssä tarkoitetun väestönsuojan varsinaisen suojatilan pinta-alan tulee olla vähintään kaksi prosenttia asianomai-
sen rakennuksen yhteenlasketusta kerrosalasta. Myymälä-, teollisuus-, tuotanto- ja kokoontumisrakennusten sekä varastotilojen osalta 
varsinaisen suojatilan pinta-alan tulee olla vähintään yksi prosentti kerrosalasta. Väestönsuojan varsinaisen suojatilan tulee olla kuiten-
kin vähintään 20 neliömetriä. 
Varsinaisella suojatilalla tarkoitetaan ihmisten oleskelua varten tarkoitettua tilaa. Varsinaiseen suojatilaan luetaan myös käymälät ja 
ensiapu- ja sairashuone. Varsinaiseen suojatilaan ei kuitenkaan lueta sulkuhuonetta tai -telttaa, eikä teknisiä tiloja (konehuoneet ja val-
vomo). 
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 väes-
tönsuoja olisi liian pieni oppilaspaikkoihin taikka hoitopaikkoihin nähden, voidaan väestönsuojan koko määrätä sen henkilömäärän mu-
kaan, joka rakennuksessa keskimäärin oleskelee. Jos väestönsuoja mitoitetaan tässä momentissa tarkoitetun henkilömäärän mukaan, 
suojatilan tulee olla 0,75 neliömetriä henkilöä kohden, jollei erityisestä syystä tarvita suurempaa tilaa. (VNa 408/2011) 

Valtioneuvoston asetuksen 408/2011 perusteella väestönsuojan varsinaisen suojatilan tulee olla vähintään 2 
% ao. rakennuksen kerrosalasta ja myymälä-, teollisuus-, tuotanto- ja kokoontumisrakennusten sekä varasto-
tilojen osalta vähintään 1 % kerrosalasta. Suojatilan tulee kuitenkin olla vähintään 20 m2. 

Suojatilan koko voidaan määrätä rakennuksessa keskimäärin oleskelevan keskimääräisen henkilömäärän mu-
kaan, jos väestönsuoja olisi tarpeettoman suuri teollisuus-, tuotanto- ja varastorakennuksessa oleskelevia 
varten tai liian pieni oppilas- tai hoitopaikkoihin nähden. Tällöin suojatilaa tulee olla 0,75 m2/hlö. 

Varsinainen suojatila on ihmisten oleskelua varten tarkoitettu tila, johon luetaan käymälät sekä ensiapu- ja 
sairashuone. Sulkuhuonetta tai –telttaa eikä teknisiä tiloja lueta tähän.  

 

Väestönsuojan suojaluokka määräytyy suojan koon perusteella seuraavasti: 

Varsinainen suojatila enintään m2 Suojaluokka 

135 S1 teräsbetonisuojana 

900 S2 teräsbetonisuojana 

4500 Kalliosuojana 

 

Kuva 1 Väestönsuojan suojaluokan määräytyminen (Lähde: VNa 408/2011) 

 
Jos S1-luokan väestönsuoja rakennetaan yli 90 m2:n suuruiseksi, on se jaettava teräsbetoniseinällä vähintään 
kahteen osastoon. (SMa 506/2011) 
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4 VÄESTÖNSUOJAN SIJOITTAMINEN  
 

 Väestönsuoja saadaan sijoittaa enintään 500 metrin etäisyydelle rakennuksesta, jota varten se rakennetaan. 
(VNa 408/2011 3 §) 
 
Lähekkäin oleviksi eli samaan suojaryhmään kuuluviksi lasketaan suojat, joiden välinen etäisyys on alle 20 
metriä. Lähekkäin olevien S1-luokan väestönsuojien yhteenlaskettu suojatila voi olla enintään 270 m2   (2 
suojaa) ja helpotuksena myönnetyn ylisuuren* S1-luokan suojan enintään 290 m2 (2 suojaa). Vaihtoehtona 
usean yksittäisen väestönsuojan rakentamiselle on S2-luokan väestönsuoja. 

 
*Rakennusluvan myöntävä viranomainen voi pelastusviranomaista kuultuaan hakemuksesta myöntää helpotuksen ylisuurelle S1-luokan 
väestönsuojalle (PelL 75 §). Hakijan on perusteltava poikkeus kirjallisesti. Ylisuuri suoja edellyttää ylityksen mukaisia laitteita ja varus-
teita. 

 
Suojaryhmien välisen etäisyyden tulee olla vähintään 20 m. 

 

 
 Kuva 2 S1-luokan suojaryhmien etäisyys (Lähde RT 92-11083) 
 
 
 
5 ESIMERKKI VÄESTÖNSUOJAN KOON LASKEMISESTA KESKIMÄÄRÄISEN HENKILÖMÄÄRÄN PERUSTEELLA 
 

Esimerkki:  Rakennettavan koulun kerrosala on 2500 m2. Koululla on oppilaita 350 ja henkilökuntaa 60. 
Lisäksi koulun tiloissa on iltakäyttöä (max. 100 hlöä). 

Valtioneuvoston asetuksen 408/2011 2 §:n perusteella opetusrakennuksen väestönsuojan varsinaisen suojati-
lan pinta-alan tulee olla 2 % rakennuksen kerrosalasta, joten väestönsuoja tulisi olemaan 50 m2. Koska väes-
tönsuoja on liian pieni oppilaspaikkoihin nähden, voidaan suojatilan tarve laskea rakennuksessa keskimäärin 
oleskelevan henkilömäärän mukaan. Suojatilan tulee olla 0,75 m2 henkilöä kohden, ellei erityisestä syystä 
tarvita suurempaa tilaa. 

Päiväkäyttöön lasketaan koulun varsinaiseen toimintaan liittyvät henkilöt (oppilaat ja henkilökunta) ja ilta-
käyttöön koulun varsinaiseen toimintaan liittymättömät henkilöt (esim. harrastustoiminta).  

 
 

 
Väestönsuojan varsinaisen suojatilan tulee siis tässä olla vähintään 191 m2 ja se voidaan toteuttaa kahtena 
samaan suojaryhmään kuuluvana S1-luokan tai yhtenä S2-luokan teräsbetonisuojana. 

(350 + 60) + 100 
           2 

x 0,75    =    191 m2 päiväkäyttö + iltakäyttö 
                    2 

x 0,75    = 
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