
HYVINKÄÄN KAUPUNKI   KVV-TARKASTUSASIAKIRJA 
JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 
Rakennusvalvonta 
           
    LUPATUNNUS _____-______-______ 

 
 
 

Tarkastus 
 

Tarkastettu osuus 
 

Päiväys 
 

KVV-työnjohtaja 
 

 

UV     

___/___/20___  
 

PV    

___/___/20___  
 

KV    

___/___/20___  
 

PK    

___/___/20___  
 

KO    

___/___/20___  
 

LT    

___/___/20___  

Osa katselmukset kirjataan taustapuolelle! Sivu 2 
Tuotteiden kelpoisuus on tarkastettu ja tuotetiedot on tuote- ja laatukansiossa.  

___/___/20___  

Tarkepiirustukset on leimattuna työmaalla  

___/___/20___  

Käyttö- ja huolto-ohjeet laadittu sekä opastettu laitteiden käytössä  

___/___/20___  

Paloeristeiden asennustodistukset  

___/___/20___  

Palo-osastojen läpiviennit on tarkastettu ja täyttävät määräykset  

___/___/20___  

Putkien kotelot, hormit ja luukut täyttävät vaaditun palosuojauksen  

___/___/20___  

Alakatot ja luukut täyttävät vaaditun palosuojauksen  

___/___/20___  

Tarkastusmerkintöjä on myös taustapuolella   
 

 
(UV) Ulkoviemäritarkastus,  (PV) Pohjaviemäritarkastus,  (KV) Kerrosviemäritarkastus 
(PK) Verkoston huuhtelu- ja painekoetarkastus, D1 2007 
(KO) Käyttöönottotarkastus: kohde on toteutettu suunnitelmien mukaisesti ja on käyttöönotettavissa 
(LT) Lopputarkastus: KVV-laitteisto on kokonaisuudessaan määräysten mukainen ja täyttää sille asetetut vaatimukset. 

Kiinteistönomistaja/-haltija (t)                                                                                                                     Puhelinnumero 
 
Kiinteistön osoite                                                                                        Postinumero               Paikkakunta 

Kaupunginosa nro 
 

Kortteli nro 
 

Tontti nro 
 

Kylä/ nro                                  Tilannimi 
 

RN:o 
 

 
KVV-työnjohtaja                                                                                                                 Puhelinnumero                             
 
 

Rakennusvalvonnan käsittelemät KVV-suunnitelma on käytettävissä ja niihin tutustuttu  

KVV-työnjohtaja suorittaa tarkastukset ja kirjaa ne KVV-tarkastusasiakirjaan ennen viranomaiskatselmuksen ti-
laamista, esittelee asennustyön viranomaiskatselmuksessa (UV,PV, KV, PK, KO, LK) ja esittää ajantasaisen 
KVV-tarkastusasiakirjan, sekä leimatut KVV-suunnitelmat. KVV-työnjohtaja sitoutuu noudattamaan SRakMK:n eri 
osien määräyksiä sekä hyvää asennustapaa. 

 

Huomautukset: __________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 



Tarkastus Tarkastettu osuus Päiväys 
 

KVV-työnjohtaja 
 

 

UV , OSA     

___/___/20___  
 

UV , OSA    

___/___/20___  
 

UV , OSA    

___/___/20___  
 

PV , OSA    

___/___/20___  
 

PV , OSA    

___/___/20___  
 

PV , OSA    

___/___/20___  
 

KV , OSA    

___/___/20___  
 

KV , OSA    

___/___/20___  
 

KV , OSA    

___/___/20___  
 

PK , OSA    

___/___/20___  
 

PK , OSA    

___/___/20___  
 

__ , OSA    

___/___/20___  
 

__ , OSA    

___/___/20___  
 

__ , OSA    

___/___/20___  
 

__ , OSA    

___/___/20___  
 

__ , OSA    

___/___/20___  

NIMEÄ MUU TARKASTUS 

 
 

___/___/20___  

NIMEÄ MUU TARKASTUS 

 
 

___/___/20___  

NIMEÄ MUU TARKASTUS 

 
 

___/___/20___  

NIMEÄ MUU TARKASTUS 

 
 

___/___/20___  

NIMEÄ MUU TARKASTUS 

 
 

___/___/20___  

NIMEÄ MUU TARKASTUS 

 
 

___/___/20___  

NIMEÄ MUU TARKASTUS 

 
 

___/___/20___  

Palo-osastojen läpiviennit tarkastettu ja täyttävät määräykset  

___/___/20___  

Putkien kotelot, hormit ja luukut täyttävät vaaditun palosuojauksen  

___/___/20___  

Alakatot ja luukut täyttävät vaaditun palosuojauksen  

___/___/20___  

Palo-osastojen läpiviennit tarkastettu ja täyttävät määräykset  

___/___/20___  

Putkien kotelot, hormit ja luukut täyttävät vaaditun palosuojauksen  

___/___/20___  

Alakatot ja luukut täyttävät vaaditun palosuojauksen  

___/___/20___  
 
 

Huomautukset : ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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