
 

 

ILMOITUS VÄESTÖNSUOJASTA   
Lomake täytetään rakennettaessa rakennusta, johon vaaditaan suojan rakentaminen tai käyttöoikeuden 
hankinta muuhun suojaan.  
Lomake jätetään rakennuslupaa haettaessa rakennusluvan myöntävälle viranomaiselle toimitettavaksi edel-
leen väestönsuojeluviranomaiselle. Jokaisesta väestönsuojasta on laadittava eri ilmoitus 
Saapumis- / jättöpäivä  
      

Lupanumero 
      

Päätöspäivä ja § 
      

1  
Rakennuspaikka 

 Suojelukohteessa 
 Valvonta-alueella 

Kaupunginosa / Kylä 
      

Kortteli ja tontti/ Rakennuspaikka 
      

Tila / määräala tilasta ja RN:o 
      

Väestönsuojan osoite 
      

2  
Rakennuspaikan/ 
tontin omistaja/ 
haltija  

Nimi 
       
Jakeluosoite  
      

Sähköpostiosoite 
      

Postinumero 
      

Postitoimipaikka 
      

Puhelin virka-aikana 
      

 
3  
Suojan tiedot 

Rakennuksen pääkäyttötarkoitus:  
      

Uudisrakentaminen                              
Korjausrakentaminen                              

Rakennettava kerrosala  
                        m²  

A  iemmin rakennettu kerrosala
                m² 

Kiinteistössä yhteensä suojia  
                      kpl 

Aiemmin rakennettua suojatilaa  
            m² 

Suojatilaa  
                            hengelle 

Ilmoitus suojasta 
                      nro: 

Suojaluokka 
      

 Kokonaispinta-ala 
                            m² 

Varsinainen suojatila 
                      m² 

Suojatilaa 
      hengelle 

Suojatilojen käyttö Talosuoja  
         m ² 

Y  leinen suoja 
       m² 

Laitesuoja  
      m² 

Johtopaikka  
       m² 

Suojan käyttö normaalioloissa: 
        

4  
Tilat 

Suojahuoneet 
           kpl               m² 

Kevyet väliseinät 
        kpl             m² 

Ilmanvaihtolaitteistot 
           kpl              m² 

Vesikäymäläkomero 
        kpl             m² 

Sulkuteltta / -huone 
           kpl              m² 

Kuivakäymäläkomero 
        kpl             m² 

Tekniset tilat 
           kpl              m² 

Ensiaputila 
        kpl             m² 

Muut tilat 
           kpl              m² 

 

5  
Kulkutiet 

Suojaantulotie 
           kpl 

Vahvistettu kulkutie 
       kpl 

Hätäpoistumisaukko 
                           kpl 

Hätäpoistumiskäytävä 
          kpl 

Sortuma-alueella  
               

6  
Laitteet 

Ilmanvaihtolaitteisto: 
                kpl 

Tyyppi 

Vesijohto        Viemäri   Vuotoveden poistolaitteet         

Varavesisäiliöt  
        m³ 
 

Juomavesikaivo   Jäädytyslaitteet                

Puhelinpiste   Mahdollisuus matkaviestimen 
käyttöön  

Antennipiste  Yhteisantenni                

Varavoimakoneet 
       kpl       kw 

Polttoaine  
            

Säiliöt  
      m³ 

Muut polttomoottorit 
      kpl       kw 

Polttoaine  
             

Säiliöt 
      m³ 

Suojelumateriaalin hankkii  Urakoitsija   Omistaja / haltija  

7  
Päiväys ja allekir-
joitus 

Tässä hakemuksessa ja liitteissä annetut tiedot vakuutan oikeiksi 
Aika ja paikka         
Hakijan tai valtuutetun allekirjoitus   
        

Nimen selvennys    
        

Päivitetty 05.01.2009 
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