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HYVINKÄÄN KAUPUNKI             TALOUSJÄTEVESIJÄRJESTELMÄN 
JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TARKASTUSASIAKIRJA 
Rakennusvalvonta 
                                    
ASIOINTITUNNUS, LUPATUNNUS __________________________ 

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

Tarkastus 
 

Päiväys 
 

KVV-työnjohtaja 
 

 

LVI-insinöörin jätevesilausunto on käytettävissä. 
 

___/___/20___  

 

Kiinteistökohtainen talousjätevesien käsittelysuunnitelma on käytettävissä. 
 

___/___/20___  

 

Tuotteiden kelpoisuus on tarkastettu. 
 

___/___/20___  

 

Tuotetiedot on tuote- ja laatukansiossa. 
 

___/___/20___  

 

Ulkoviemäri- ja talousjätevesijärjestelmän asennustarkastus. 
 

___/___/20___  

 

Jätevedenkäsittelyjärjestelmä on asennettu jäätymättömäksi. 
 

___/___/20___  

 

Purkuoja on kaivettu omalle maalle ja kaadot tarkastettu. 
 

___/___/20___  

 

Purkuputken ja ojan pohjan välinen korkeusero suunnitelman mukainen. 
 

___/___/20___  

 

Purkuputken päässä on pieneläinverkko asennettuna. 
 

 

___/___/20___  

 

Käyttö- ja huolto-ohjeet on laadittu, sekä opastettu järjestelmän käytössä. 
 

___/___/20___  

 

Jätevesijärjestelmän hälytykset on asennettu ja toiminta testattu. 
 

___/___/20___  

 

Talousjätevesijärjestelmän toimivuus on tarkastettu ja täyttää asetuksen kaikki 
vaatimukset. 

 
___/___/20___ 

 

 

Käyttöönotto: Valtioneuvoston asetus 157/2017 ja kaikki ympäristönsuojelu-
määräykset toteutuu sekä on käyttöön otettavissa. 

 
 
___/___/20___ 

 

 

Suoritustasoilmoitukset on luovutettu. 
 

___/___/20___  

 

Tarkepiirustukset ovat Lupapisteessä tai muuten huomioitu. 
 

___/___/20___  

 

Sähkölaitteistojen käyttöönottotarkastuspöytäkirja on esitetty ja liitetty 
Lupapisteeseen. 

 

___/___/20___  

 

Muu tarkastus. 
 

___/___/20___  

 

Lopputarkastus: Valtioneuvoston asetus 157/2017 ja kaikki ympäristönsuoje-
lumääräykset toteutuu sekä on lopputarkastettavissa. Täyttää kaikki jäteve-
sijärjestelmälle asetetut vaatimukset. 

 
 
___/___/20___ 

 

 

Rakennushankkeeseen ryhtyvä (t)                                                                                                   Puhelinnumero 

                                                                                                    
Kiinteistön osoite                                                                                        Postinumero              Paikkakunta 

                                                                                                                                                                                                        
Kylä                                                                    Tilannimi 
 

RN:o 
 

KVV-työnjohtaja                                                                                                                 Puhelinnumero                             

 
KVV-työnjohtaja sitoutuu noudattamaan KVV-asetuksen määräyksiä, Valtioneuvoston asetusta N:o 157/2017 ja 
kaikkia ympäristönsuojelumääräyksiä sekä hyvää asennustapaa. 
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