
 
 

ILMANVAIHTOLAITOKSEN ILMAVIRTOJEN 
MITTAUSPÖYTÄKIRJA 

Rakennuslupatunnus 

Kohde 

Osoite 

TULOILMA 
Tila nro Kone nop. venttiili Koko Pa Asento kuristin Säädet. 

nro tyyppi mm/rivi max.as l/s 

TULO JA POISTOILMA +/-20% (huonekohtaisesti) +/-10% (järjestelmäkohtaisesti) 
sarakkeeseen: kuristin max.as   täytetään kuristimena toimivien venttiilien suurin säätöasento joka täyttää virtausehdon 42L/s /100 Pa 

Mittari: 1 (
 ) 

Kalibrointi pvm. voimassa asti 

IV-työnjohtaja Allekirjoitus 

Mittaaja Allekirjoitus 

POISTOILMA 
Vaadit. Ero Kone nop. venttiili Koko Pa Asento kuristin Säädet. Vaadit. Ero Huomautukset 

l/s % nro mm/rivi max.as l/s l/s %tyyppi 

Myös kone- ja rakennuskohtaisesti yhteenlasketut ilmavirrat tulee esittää. 

Kaupunkiympäristötoimiala Käyntiosoite Postiosoite Puh. +358 2 2624700 
Rakennusvalvonta Puolalankatu 5 PL 355 

20100 Turku 20101 Turku rakennusvalvonta@turku.fi 
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