
6.11.2020 

 

HYVINKÄÄN KAUPUNKI   KVV-TARKASTUSASIAKIRJA 
JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI         Ulkopuolen asennukset      
Rakennusvalvonta                      Isot kohteet                            
           
         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___  

Ulkoviemäritarkastus.  

___/___/20___  

Ulkopuoliset viemärit, erottimet.  

___/___/20___  

Ulkopuoliset viemärit, pumppaamot.  

___/___/20___  

Tuotetiedot on tuote- ja laatukansiossa.  

___/___/20___  

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

 

___/___/20___  

Hulevesien imeytys/viivytys on asennettu suunnitelman mukaisesti. ___/___/20___ 
 

Sadevesipumppaamon käyttöönottopöytäkirja ja sähköistys.  

___/___/20___  

Jätevesipumppaamon käyttöönottopöytäkirja ja sähköistys.  

___/___/20___  

Öljynerotin järjestelmän käyttöönottopöytäkirja ja sähköistys.  

___/___/20___  

Rasvanerottimen käyttöönottopöytäkirja ja sähköistys.  

___/___/20___  

Käyttövesiputken asentaminen jäätymättömäksi.  

___/___/20___  

Jätevesilaitteiston tiiviyden toteaminen. 32 §.  

___/___/20___  

Käyttöönotto: Ulkopuolinen KVV-laitteisto on toteutettu suunnitelmien mukai-
sesti. 

 
___/___/20___ 

 

Tarkepiirustukset on Lupapisteessä tai muuten huomioitu.  

___/___/20___  

Suoritustasoilmoitukset on luovutettu rakennuttajalle.  

___/___/20___  

Talousrakennuksen ulkopuoliset KVV-asennukset on asennettu suunnitelman 
mukaisesti. 

 
___/___/20___ 

 

Lopputarkastus: ulkopuolinen KVV-laitteisto on Ympäristöministeriön asetus-
ten mukainen ja täyttää vaatimukset. 

 
___/___/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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