
(lomake päivitetty 7.10.2020)

 ILMANVAIHTOLAITTEET 

 TARKASTUSASIAKIRJA 
 (MRL 150 f §) 

RAKENNUSPAIKKA OSOITE LUVAN TUNNUS 

IV-TYÖNJOHTAJA

Minut on hyväksytty                                          rakennusvalvonnassa tämän kohteen iv-työnjohtajaksi.  

Iv-työnjohtajana sitoudun vastuuvelvollisena johtamaan iv-töitä. TEHTÄVÄNHOITO MRL 122a §, MRA 73 §. 

iv-työnjohtajan nimi iv-työnjohtajan syntymäaika iv-työnjohtajan koulutus 

iv-työnjohtajan allekirjoitus 

iv-suunnittelija

Työvaiheet ja niiden tarkastukset. Vastuuhenkilö tarkastaa seuraavat rakennusvaiheet, niihin liittyvät työvaiheet ja toteaa ne 

myönnetyn luvan ja suunnitelmien mukaan tehdyiksi. Vastuuhenkilö varmentaa tarkastuksen allekirjoituksellaan.  

Työvaiheiden osittaiset tarkastukset merkitään "huomautukset / osittaiset tarkastukset"- kohtaan lomakkeen kääntöpuolelle.  

13. IV-LAITTEET VASTUUHENKILÖN TARKASTUKSET

Työvaiheet tarkastus  pvm vastuuhenkilön allekirjoitus 

13.1 Rakennuslupaan ja sen ehtoihin on tutustuttu 

13.2 
Rakennusvalvonnan käsittelemät iv-suunnitelmat ovat 

työmaalla 

13.3 
Kanaviston ja kojeiden asennustarkastus suoritettu 

(kannakointi, liitostavat) 

13.4 
Palopellit ja kuristimet on CE-merkitty, 

asennusohjeita noudatettu ja asennustodistukset tehty 

13.5 
Lämpö-, palo- ja kondenssieristykset on tarkastettu. 

Paloeristyksien asennustodistukset tehty 

13.6 
Iv-järjestelmän puhtaus on tarkastettu, järjestelmä on 

puhdistettavissa (PL:t) 

13.7 Tulo- ja poistoilmaventtiilit tarkistettu 

13.8 Ilmavirrat on mitattu ja säädetty. Pöytäkirja laadittu 

13.9 
Toimintakokeet ja äänitasomittaukset suoritettu ja iv-

hätäseis testattu 

13.10 
Käyttö- ja huolto-ohje on riittävässä laajuudessa 

valmis 

13.11 Energiaselvitykseen vaikuttavat muutokset on esitetty 

pääsuunnittelijalle 

13.12 Rakennustyön aikaiset muutokset on dokumentoitu 

suunnitelmiin 

Vesannon kunta
 Rakennusvalvonta 
Keskustie 5, 72300 Vesanto 

puh. 044 0885401



13.13 Suoritustasoilmoitukset on luovutettu rakennuttajalle 

13.14 Kohde on toteutettu suunnitelmien mukaisesti ja 

käyttöönotettavissa 

13.15 Viranomaisen iv-loppukatselmus on pidetty 

VIRANOMAISEN KATSELMUKSET 

A IV-hormikatselmus

 Hyväksytty 202 

 Hyväksytty huomautuksin (ks. ptk. tai 

huomautustiedot) 202 

202 

B IV-loppukatselmus

 Hyväksytty 202 

Hyväksytty huomautuksin (ks. ptk. tai 

huomautustiedot) 202 

202 

Huomautukset / osittaiset tarkastukset 

Työ-

vaihe 
Huomautukset / osittaiset tarkastukset tarkastus 

pvm 
  allekirjoitus 

Tästä IV-tarkastusasiakirjasta otetaan kopiot työmaan tarkastusasiakirjan yhteenvetoon. 
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