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(kopio tästä asiakirjasta täytettynä luovutetaan 
loppukatselmuksessa arkistointia varten) 

  
  

 

Tornion kaupunki Suensaarenkatu 4, FI-95400 Tornio  |  +358 16 432 11  |  tornio.fi 
Keminmaan kunta Kunnantie 3, FI-94400 Keminmaa | +358 40 831 7920 | keminmaa.fi 
 

Lupatunnus         

Rakennus-paikka K:osa/kylä 
      

Kortteli ja Tontti/Rakennuspaikka 
      

Tontti/Määräala tilasta ja RN:o 
      

Tontin tai rakennuspaikan osoite 
      

Toimenpide       

Rakennuttaja Nimi 
      

Puh. 
      

Sähköposti 
      

IV-suunnittelija Nimi 
      

Puh. 
      

Sähköposti 
      

IV-työnjohtaja Nimi 
      

Puh. 
      

Sähköposti 
      

Työvaihetarkastus  Varmennusmerkintä   
Vastuuhenkilö                                 pvm. Allekirjoitus 

Rakennuslupaan ja sen ehtoihin on 
tutustuttu 

                  

Rakennusvalvonnan käsittelemät iv-
suunnitelmat ovat työmaalla 

                  

Kanaviston ja kojeiden asennustark. 
suoritettu (kannakointi,liitostavat) 

                  

Palopellit on CE-merkitty, asennusohjeita 
noudatettu ja asennustod.tehty 

                  

Tiiveys on tarkastettu tai mitattu. 
Pöytäkirja laadittu 

                  

Lämpö-, palo- ja kondenssieristykset on 
tarkastettu 

                  

Iv-järjestelmän puhtaus on tarkastettu 
Järjestelmä on puhdistettavissa (PL:t) 

                  

Tulo- ja poistoilmaventtiilit tarkastettu                   

Ilmavirrat on mitattu ja säädetty. 
Pöytäkirja laadittu 

                  

Iv-järjestelmän ominaissähköteho on 
mitattu. Pöytäkirja laadittu 

                  

Toimintakokeet ja äänitasomittaukset 
suoritettu ja iv-hätäseis testattu 

                  

Käyttö- ja huolto-ohje on riittävässä 
laajuudessa valmis iv-suunn:       

            

Energiaselvitykseen vaikuttavat 
muutokset on esitetty pääsuunnittelijalle iv-suunn:       

            

Rakennustyön aikaiset muutokset on 
dokumentoitu suunnitelmiin iv-suunn:       

            

Suoritustasoilmoitukset on luovutettu 
rakennuttajalle 

                  

Kohde on toteutettu suunnitelmien 
mukaisesti ja käyttöönotettavissa 

                  

Viranomaisen loppukatselmus on pidetty                   

Vastuuhenkilön huomautukset ja keskeneräisyydet iv-töissä: 
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