
 

 

 

 ILMOITUS VÄESTÖNSUOJASTA 
Jätetään rakennuslupaa haettaessa rakennusluvan myöntävälle viranomaiselle      
toimitettavaksi edelleen pelastuslaitokselle 

Sijainti (kaupunginosa, kortteli ja tontti) 

Osoite 

1. VÄESTÖN-   
SUOJA 

Suojaluokka Tilaa henkilölle 

 talossa  erillisenä 

Arvioitu valmistumisvuosi 

Nimi 2. OMISTAJA 

Osoite 

Tilat Käytetään 

Henkilölle m² 
Rakennus, jota varten suoja on pääasiallisesti tarkoitettu 

Talonsuojana    asuinrakennus  liike- tai virasto- 
      rakennus 

 teollisuus-  
rakennus- 

Talojen yhteisenä suojana    koulurakennus  muu, mikä:   

Yleisenä väestönsuojana   Suojatilan suuruu- 
den mitoittava 

Väestönsuojelun johtopaikkana 
tai vastaavana 

  kerrosala 
m² 

henkilö- 
määrä 

3. KÄYTTÖ 

Laitesuojana tai vastaavana 
    

Rauhanajan käyttö 

Suojahuoneita kpl m² Rakennuksia per suoja kpl

Sulkukammioita tai –huoneita   Saman rakennuksen muut suojat  

Käymälöitä (myös tilavaraukset)   Sisääntuloteitä  

Puhdistushuoneita   Varauloskäytäviä  

Konehuoneita   Vahvistettuja ulospääsyteitä  

Muita tiloja   Varaulospääsyjä  

4. TILAT 

Suojattua tilaa yhteensä    

Ilmanvaihtolaitteistoja käsi- tai sähkökäyttöisiä kpl   Jäähdytys-            
koneisto 

  Varavalaistus   Vesijohto 

Sähkö- tai polttomoottorikäyttöisiä 
ilmanvaihtolaitteistoja 

   Juomavesikaivo   Viemäri   Likavesien 
       kokooja 

Erityissuodattimia 
 

   Varavesisäiliöt   Puhelinjohto   Keskus- 
       antenni 

Varasuodattimia   Varastosäiliöt 
yhteensä m³ 

Varavoimakoneita kpl kW kVa Polttoaine m³

5. LAITTEET 

Muita 
polttomoottoreita 

   Polttoaine m³

 Kaukolämpö  Talon lämpökeskus  Ei lämmitystä 6. LÄMMITYS 

 Suojan oma lämmitysaine säiliö m³ 

Paikka ja päivämäärä 

.   .20 

7. ALLE- 
KIRJOITUS 

Ilmoituksen antajan allekirjoitus 
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