
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ILMOITUS
VÄESTÖNSUOJASTA 

Kaupunkirakennepalvelut 
Rakennusvalvonta  

Hannikaisenkatu 17,
 PL 233, 40101 JYVÄSKYLÄ 
www.jyvaskyla.fi/rakentaminen 

 talossa Kaupunginosa/kylä Kortteli/tilan nimi Tontti/RN:o 
 erillisenä 

Osoite Puhelinnumero 

1 
VÄESTÖN-
SUOJA 

Suojaluokka Tilaa henkilölle Valmistumisvuosi Arvioitu valmistumisvuosi

Nimi 

Osoite Postinumero ja –toimipaikka 

2 
OMISTAJA 

Muut käyttäjät (joille varattu suojatilaa) 

Tilat Käytetään 
hlölle m2 

Rakennus, jota varten suoja on  
pääasiallisesti tarkoitettu 

Talosuojana 

Talojen yhteisenä suojana 

 asuinrakennus 
 liike- tai virastorakennus 
 teollisuusrakennus 

 koulurakennus 
 muu, mikä 

Yleisenä väestönsuojana Suojatilan suuruuden 
mitoittava 

Väestönsuojelun johtopaikkana tai 
vastaavana kerrosala m2 henkilömäärä 

3 
KÄYTTÖ 

Laitesuojana tai vastaavana 

Rauhanajan käyttö 

kpl m2 kpl
Suojahuoneita Rakennuksia/suoja 

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- ja sähkökäyttöisiä kpl 
Sähkökäyttöinen ilmanvaihto, 
ohitusilmamäärä m3/h 

Erityissuodattimia kpl 

 Jäähdytyskoneisto 
 Varavalaistus 
 Vesijohto 
 Juomavesikaivo 
 Viemäri 

 Likavesien kokooja 
 Varavesisäiliöt 
 Puhelinjohto 
 Keskusantenni 

Varasuodattimia kpl Polttoaine Varastosäiliöt yhteensä (m3 

Varavoimakoneita kpl kW kVa

5 
LAITTEET 

Muita polttomoottoreita kpl kW - 

 Kaukolämpö  Talon lämpökeskus  Ei lämmitystä 6 
LÄMMITYS 

 Suojan oma Lämmitysaine Säiliön tilavuus m3 

7 
ALLE-
KIRJOITUS 

Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus ja nimen selvennys 
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