TARKISTUSLISTA

VÄESTÖNSUOJAN KÄYTTÖÖNOTTO
Väestönsuojan käyttöönotosta ilmoitetaan viranomaismääräyksellä, jonka jälkeen suoja laitetaan käyttökuntoon. Suoja tulisi
saada kuntoon 72 tunnin eli 3 vuorokauden aikana. Suojaan siirrytään viranomaisen kehotuksesta. Suojan käyttöönottoa ja
suojautumista ohjaa ja johtaa väestönsuojanhoitaja, ellei kiinteistössä ole toisin sovittu.

Nimetään väestönsuojanhoitaja ja apulaiset
Asennetaan väestönsuojiin opastavat kyltit
Jaetaan ohjeet kiinteistön käyttäjille ja muille suojaan tuleville
Tyhjennetään suoja, puretaan häkkivarastot tai muut normaaliajan rakenteet
Varmistetaan suojan tiiveys
- suljetaan normaaliajan ilmanvaihto ja laitetaan sulkulevyt paikoilleen
- tarkistetaan ovien, luukkujen, ylipaineventtiilien ja padotusventtiilien tiiveys
- tarkistetaan myös suojan seinien ja läpivientien tiiveys, tarvittaessa tiivistetään tiivistysmassalla

Varmistetaan esteetön ilmanotto ulkoa
- asennetaan ilmanottoputki ulos omalle paikalleen, ellei se ei ole jo paikoillaan
- tarkistetaan, ettei ilmanottoputkistossa ei ole roskia tai muuta ylimääräistä

Varmistetaan hätäpoistumistien toimivuus
- avataan luukkujen lukot tai irrotetaan pultit (suojan puolelta sekä ulkopuolelta)
- maan alaisissa suojissa tarvittaessa kaivetaan reitti esiin (ja suojataan veden kerääntymiseltä)
- tarkistetaan, että hätäpoistumisreitin käytävän valo toimii

Asennetaan sulkuteltta ja jätetään valmiusasentoon (=käyttöönotettavissa 2 min)
Puhdistetaan ja täytetään vedensäilytysastiat niille suunnitelluille paikoille
- tarvittaessa lisätään vedensäilytysaine

Asennetaan/rakennetaan kuivakäymäläkomerot ja väliseinät. Viedään astiat paikoilleen.
Valmistellaan kannelliset jäteastiat ja varataan jätesäkkejä
Tarkistetaan suojan listan mukaisten tarvikkeiden käyttökunto
Tarkistetaan, että suojasta löytyy tarvittavat työkalut
Tarkistetaan puhelimen kuuluvuus ja viestintäyhteydet ml. radio ja varaparistoja
Tarkistetaan vesipisteiden, viemärin ja padotusventtiilin toiminta ml. veden sulkuventtiili
Tarkistetaan, kuinka suojasta katkaistaan lämmitys
Suljetaan suojan käytölle tarpeettomien putkistojen sulkuventtiilit (tarkkaile, ettei putkistot jäädy)
Tarkistetaan sulkuhuoneen (jos suojassa sellainen on) poistoilmaventtiilin toiminta
Tarkistetaan suojan sähkölaitteiden ja katkaisimien kunto
Tuodaan tarvittaessa joitain kalusteita suojaan esim. pöytiä ja tuoleja, hyllyjä
Koekäytetään suojan oma ilmanvaihtolaitteisto
- poistetaan venttiileistä mahdollinen vesi vedenpoistoruuvien kautta
- koekäytetään laitteistoa kampien avulla ja sähköllä
- tarkistetaan virtausmittarin toimivuus
- tarkistetaan ylipainemittarin toimivuus ja lisätään tarvittaessa nestettä
- 1971 jälkeen rakennetut suojat: tarkistetaan, ettei erityissuodattimen kannet kupruile. Kuivataan tarvittaessa.

Tehdään suojan tiiveyskoe, katso opastusvideo: https://www.youtube.com/watch?v=rhTurT7q7r4&t=5s
Katso myös video Väestönsuojat ja vuosihuolto : https://www.youtube.com/watch?v=K_FXk68cBTM

