
ILMANVAIHTOLAITTEISTON TARKASTUSASIAKIRJA/ RAKENNUSVALVONTATOIMISTO

LOPPUKATSELMUKSEN TILAUSLOMAKE

LUPATIEDOT
Lupatunnukset Loppukatselmus: Haluttu pvm./ Sovittu pvm.

RAKENNUS-
HANKKEEN
TIEDOT

Vastaava työnjohtaja/puhelinnumero IV-työnjohtaja/puhelinnumero

Kiinteistötunnus Rakennuspaikan osoite

Rakennuspaikan osoite Rakennusluvan saaja

TYÖVAIHE HUOMAUTUKSET

TARKASTUS SUORITETTU
SOVITUN MUKAISESTI
Tarkastuksen toimittajien

allekirjoitukset

TARKASTUS-
PÄIVÄMÄÄRÄ

Ilmanvaihtokanavien asennus ja
kannakointi

Ilmanvaihtokanavien palo- ja läm-
möneristys

Ilmanvaihtolaitteiden palonsuojaus,
palopellit/palokatkot

Iv- järjestelmän tiiveys ja äänitasovaa-
timukset

Huolto- ja puhdistusluukut

Iv- kanaviston puhtaus työnaikana ja
ennen käyttöönottoa

Ilmanvaihtokoneet ja niiden vaatimat
huoltotilat

Päätelaitteet, raitisilmalaitteet, ulospu-
halluslaitteet

Iv- järjestelmä säädetty, mitattu ja
mittauksista laadittu pöytäkirja

Huolto- ja käyttöohjeet laadittu

Iv-laitteisto on suunnitelmien mukai- nen
ja täyttää kokonaisuudessaan sille
asetetut vaatimukset

Iv- työnjohtajan tehtävänä on huolehtia, että työmaalla on käytettävissä kuhunkin työvaiheeseen tarvittavat suunnitelmat,
työselostukset, asennusohjeet ja muut työn toteutuksessa tarvittavat asiakirjat

Lvi-teknikko

Loppukatselmus

TARKASTUSASIAKIRJAN PITÄMI-
SESTÄ VASTUULLISEN
ALLEKIRJOITUS

_____________________________________
Nimenselvennys

Tätä asiakirjaa käytetään loppukatselmuksen tilaamiseen.  Tämä tarkastusasiakirja toimitetaan rakennusvalvontatoimistoon
katselmuksen pitäjälle loppukatselmusta tilattaessa. Vastaavan työnjohtajan tulee aina tilata ja olla mukana

viranomaistarkastuksissa.

Tämä asiakirja jää loppukatselmuksen yhteydessä rakennusvalvonnan arkistoon.
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