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HYVINKÄÄN KAUPUNKI        KVV-TARKASTUSASIAKIRJA 
JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI     Sisäpuolen asennukset pientalot 
Rakennusvalvonta 
           
         ASIOINTITUNNUS ____________________________ 

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

Tarkastus Päiväys KVV-työnjohtaja 

Rakennusvalvonnan arkistoimat KVV-suunnitelmat on käytettävissä ja niihin 
on tutustuttu.  

 

 
___/___/20___ 

 

Tuotteiden kelpoisuus on tarkastettu.  

___/___/20___  

Pohjaviemäritarkastus.  

___/___/20___  

Kerrosviemäritarkastus ja tuuletusviemäri on asennettu vesikaton yläpuolelle.  

___/___/20___  

Vesivuotojen havaitsemiseksi on käytetty rakenteellisia ratkaisuja. 13 §  

___/___/20___  

Vesilaitteiston tiiveys on varmistettava vesipainekokeella. 20 §  

___/___/20___  

Vesilaitteiston huuhtelu talousvedellä. 21 §  

___/___/20___  

Kaikki vesimittarit on asennettu valmistajan ohjeiden mukaan. ___/___/20___ 
 

Vesilaitteiston puhdistus ja desinfiointi tarvittaessa. 22 §  

___/___/20___  

Vesilaitteiston paineen ja vesikalusteiden virtaamien mittaus ja säätö. 23 §  

___/___/20___  

Lämpimän käyttöveden kiertojohdon virtaaman säätö. 24 §  

___/___/20___  

Jätevesilaitteiston tiiviyden toteaminen. 32 §  

___/___/20___  

Palo-, kondenssi-, lämpö-, ja ääneneristykset on asennettu ja tarkastettu.  

___/___/20___  

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

 
___/___/20___ 

 

Käyttöönottotarkastus: KVV-laitteisto on käyttöönotettavissa.  

___/___/20___  

Tarkepiirustukset ovat Lupapisteessä tai muuten huomioitu.  

___/___/20___  

Talousrakennuksen sisäpuoliset KVV-asennukset on asennettu suunnitelman 
mukaisesti. 

 
___/___/20___ 

 

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

 

 
___/___/20___ 

 

Muu tarkastus  

___/___/20___  

Muu tarkastus  

___/___/20___  

Muu tarkastus  

___/___/20___  

Muu tarkastus  

___/___/20___  

Muu tarkastus  

___/___/20___  

Muu tarkastus  

___/___/20___  

 

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

Kaupunginosa nro 
 

Kortteli nro 
 

Tontti nro 
 

Kylä/ nro                                  Tilannimi 
 

RN:o 
 

KVV-työnjohtaja                                                                                                                 Puhelinnumero                             
 

KVV-työnjohtaja sitoutuu noudattamaan Ympäristöministeriön asetuksia sekä hyvää asennustapaa. 
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