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 MITTAUSPÖYTÄKIRJA 
 
 LUPATUNNUS:_____ - ______ - _______  

Rakennushankkeeseen ryhtyvä/kiinteistönomistaja 
 Sivu nro: 

Kiinteistön osoite 
 

Pvm. 
 

Kaupunginosa  
 

Kortteli 
 

Tontti 
 

Kylä                                              Tilannimi 
 

RN:o 
 

Mittaaja 
 

IV-työnjohtaja 
 

Käytetyt mittauslaitteet 
 
Sääolosuhteet 
 
Ilmanvaihtokone                                     LTO:n  kenno                                          Tehostusvara % 
 

Oviraot  mm 
 

Mittaustuloksia on myös taustapuolella  

Huonetila/ kerros Venttiili/ 
koko mm 

Asetus 
/avaus 

Suunn 
Ti. l/s 

Mitt  
Ti. l/s 

Mitt. 
Ti.Pa 

Suunn 
.Pi. l/s 

Mitt. 
Pi. l/s 

Mitt. 
Pi.Pa 

Ero 
% 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 Yhteensä        

 Radonimurin poistoilmavirta l/s                 tai m3/h 

Huomautuksia: 

Hyvinkää ___/___/ 201__ Mittaajan allekirjoitus: 
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Huomautuksia: 
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