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HYVINKÄÄN KAUPUNKI            IV-TARKASTUSASIAKIRJA 
JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI                   Isot kohteet 
Rakennusvalvonta 
          
ASIOINTITUNNUS _______________________________________ 

 
Tarkastusasiakirja tulostetaan ja täytetään käsin talokohtaisesti! 
Tarkastusasiakirjan täyttäminen sähköisesti tehdään Lupapisteessä! 

 
Tarkastus Päiväys 

 
IV-työnjohtaja 
 

Tuotteiden kelpoisuus on tarkastettu ja tuotetiedot on tuote- ja laatukansiossa.  

___/___/20___  

Asennustapatarkastus: kohde on toteutettu suunnitelmien mukaisesti.  

___/___/20___  

IV-hätäseiskytkin on asennettu/merkitty.  

___/___/20___  

Palopeltien asennustodistukset, CE-merkitty, asennusohjetta on noudatettu.  

___/___/20___  

Kuristimena toimivien päätelaitteiden tarkastus ja asennustodistukset.  

___/___/20___  

Paloeristeiden asennustodistukset, asennusohjetta on noudatettu.  

___/___/20___  

Käyttö- ja huolto-ohjeet materiaalitodistuksineen on luovutettu sekä opastettu 
laitteiden käytössä. 

 
___/___/20___ 

 

Tulisijojen, erillispoistojen, keskuspölynimurin korvausilma toimii hallitusti. 22 §  

___/___/20___  

Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistettavuus huollettavuus (PL:t). 24 §  

___/___/20___  
Ilmanvaihtojärjestelmän lämpö-, palo-, kondenssi eristäminen. 25 §  

___/___/20___  

Ilmanvaihtojärjestelmän käyttöönoton tiiviys mittaukset. 26 §  

___/___/20___  
Toimintakokeet ja äänitasomittaukset on suoritettu ja IV-hätäseis on testattu.  

___/___/20___  
Ilmanvaihtojärjestelmän suunnitelmanmukaisuuden toteutuminen. 27 §  

___/___/20___  
Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho on mitattu. Pöytäkirja on tehty. 27 §  

___/___/20___  
Ilmavirrat on mitattu ja säädetty sekä mittauspöytäkirja on laadittu.  

___/___/20___  
Tuote- ja laatukansio on ajantasainen ja suoritustasoilmoitukset on luovutettu.  

___/___/20___  
Käyttöönottotarkastus: kohde on toteutettu suunnitelmien mukaisesti.  

___/___/20___  
Tarkepiirustukset ovat Lupapisteessä tai muuten huomioitu.  

___/___/20___  

Talousrakennuksen IV-asennukset on asennettu suunnitelman mukaisesti.  

___/___/20___  

Lopputarkastus: IV-laitteisto on Ympäristöministeriön asetusten mukainen ja 
täyttää asetetut vaatimukset. 

 
___/___/20___ 

 

Muu tarkastus  

___/___/20___  

Muu tarkastus  

___/___/20___  

Muu tarkastus  

___/___/20___  

Muu tarkastus  

___/___/20___  

Muu tarkastus  

___/___/20___  

 

Kiinteistön omistaja/haltija                                                                                                                            Puhelinnumero 
 
Kiinteistön osoite                                                                                            Postinumero              Paikkakunta 
 
Kaupunginosa nro 
 

Kortteli nro 
 

Tontti nro 
 

Kylä/ nro                                       Tilannimi 
 

RN:o 
 

IV-työnjohtaja                                                                                                                       Puhelinnumero                             
 
IV-työnjohtaja sitoutuu noudattamaan Ympäristöministeriön asetuksia sekä hyvää asennustapaa. 
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