
VÄESTÖNSUOJAN RAKENTAMINEN (Turun rakennusvalvonta, 28.12.2015): 
 
Uudisrakentamisen yhteydessä (pelastuslaki 71 §) 
 

- rakennus, jossa asutaan, työskennellään tai muutoin oleskellaan pysyvästi: 
o uudisrakennuksen ja samalla rakennuspaikalla olevien rakennusten yhteinen kerrosala 

on ≥ 1 200 m2  rakennettava uusi väestönsuoja 
 

- teollisuus-, tuotanto-, varasto- ja kokoontumisrakennus: 
o uudisrakennuksen ja samalla rakennuspaikalla olevien rakennusten yhteinen kerrosala 

≥ 1 500 m2  rakennettava uusi väestönsuoja 
 

- uutta väestönsuojaa ei kuitenkaan tarvitse rakentaa, jos rakennuspaikalla tai yhteisessä väes-
tönsuojassa on ennestään riittävästi voimassa olevat määräykset täyttävää VSS-tilaa 

 
- pinta-aloja laskettaessa ei oteta huomioon 

o rakennuspaikalla olevia rakennuksia, joita varten on jo VSS-tila 
o rakennuspaikalla olevia rakennuksia, joiden osittaisesta loppukatselmuksesta on kulu-

nut yli 5 vuotta ennen kuin uudisrakennusta koskeva rakennuslupa on tullut vireille 
 

- rakennuslautakunta voi sallia kahdelle tai useammalle rakennukselle yhteisen väestönsuojan, 
jolloin edellytyksenä on, että väestönsuoja rakennetaan 5 vuoden kuluessa ensimmäisen ra-
kennuksen osittaisesta loppukatselmuksesta (lupaehto, päätöstä ennen lausunto pelastusvi-
ranomaiselta) 

 
- väestönsuojan rakentamisvelvollisuus ei koske tilapäistä, enintään 5 vuotta käytössä olevaa ra-

kennusta 
 
Korjaus- ja muutostyön yhteydessä (pelastuslaki 72 ja 73 §) 
 

- jos kyseessä on rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva korjaus- ja muutostyö (MRL 
125.2 §) tai käyttötarkoituksen muutos rakennuksessa, jossa on väestönsuoja, myös väestön-
suoja on rakentamisen yhteydessä kunnostettava siten, että se täyttää soveltuvin osin tekniset 
määräykset (kunnostusvelvollisuus) 

 
- jos kyseessä on olemassa olevaan rakennukseen tehtävä, rakennuksen rakentamiseen verrat-

tavissa oleva korjaus- ja muutostyö (MRL 125.2 §), eikä rakennuksessa ole ennestään väes-
tönsuojaa, noudatetaan seuraavaa: 

 
o Jos kerrosalaa lisäävä laajennus kohdistuu ullakolle tai kellariin  ei tarvitse rakentaa 

uutta väestönsuojaa (vaikka laajennus ylittäisi pinta-alarajat) 
o Jos kyseessä on laajennus ”uutena rakennusmassana”  kyseessä on uudisrakenta-

minen, jolloin noudatetaan uudisrakentamista koskevia sääntöjä (mm. pinta-alarajat) 
o Jos kerrosalaa lisäävä laajennus tapahtuu rakennuksen sisällä (muualla kuin kellarissa 

tai ullakolla)  noudatetaan uudisrakentamista koskevia sääntöjä (mm. pinta-alarajat) 
eli hanke voi edellyttää väestönsuojaa 

o Jos kyseessä on korjaus- ja muutostyö, joka ei lisää kerrosalaa  ei tarvitse rakentaa 
uutta väestönsuojaa 

 
- maatilatalouden tuotantorakennuksia varten ei tarvitse rakentaa uutta väestönsuojaa 

 
Muuta 
 

- Rakennuksen pääkäyttötarkoituksen muuttaminen ei laukaise uuden väestönsuojan rakenta-
misvelvoitetta. Sen sijaan olemassa oleva väestönsuoja pitää kunnostaa pelastuslain 72 §:n 
mukaisesti. 

 
- Jos myönnetyn rakennusluvan mukaista rakennushanketta ei ole vielä toteutettu eikä väestön-



suojaa haluta toteuttaa, tulee kiinteistön omistajan hakea muutoslupa väestönsuojan rakenta-
matta jättämiselle. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei väestönsuojaa tarvitse nykyisen 
pelastuslain mukaan rakentaa.  

 
- Etelä-Suomen aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää pysyvän tai määräaikaisen va-

pautuksen väestönsuoja rakentamisesta. AVI:n on kuultava ao. pelastusviranomaista ja raken-
nusvalvontaviranomaista (edellytyksenä suuret kustannukset tai tekniset hankaluudet) 

 
- Rakennuslautakunta voi myöntää poikkeuksen väestönsuojan teknisistä vaatimuksista sekä 

koko- ja sijaintivaatimuksista, jos siihen on perusteltu syy eikä poikkeaminen olennaisesti hei-
kennä suojautumismahdollisuuksia. Ennen asian ratkaisemista on pyydettävä pelastusviran-
omaisen lausunto.  

 
 
Väestönsuojan mitoittaminen 
 
Pinta-alat, jotka eivät mitoita väestönsuojaa: 

- Se pääkäyttötarkoitusta palveleva kerrosalan osuus, joka saadaan asemakaavan tai poik-
keamispäätöksen perusteella rakentaa kaavan tai poikkeamispäätöksen osoittama rakennusoi-
keus ylittäen (oltava määräys kaavassa tai poikkeamispäätöksessä). 

- Tekninen tila kerroksessa ja katolla (myös siinä tapauksessa, että rakennuksessa ei ole ullak-
koa) 

- Autosuojan ala 
- Ulkoseinän 250 mm ylittävä osa 
- Väestönsuojan ala 

 
Opetusalan ja hoitoalan rakennusten väestönsuojan mitoitus perustuu henkilömäärämitoitukseen. 
 
Määräykset ja ohjeet 
 

- Pelastuslaki 379/2011, 11 luku 71-77 § 
- Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011 
- Valtioneuvoston asetus väestönsuojista 408/2011 
- Valtioneuvoston asetus väestönsuojan laitteista ja varusteista 409/2011 
- Sisäasiainministeriön asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laittei-

den kunnossapidosta 506/2011  
- Helsinki-Espoo-Vantaa-Kauniainen, yhtenäiset käytännöt OHJE_ARK 01, 31.10.2011 


