
HYVINKÄÄN KAUPUNKI             TALOUSJÄTEVESIJÄRJESTELMÄ 
JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TARKASTUSASIAKIRJA 
Rakennusvalvonta 
       

   LUPATUNNUS _____-______-______ 
 

 

 
 
Tarkastus Tarkastettu osuus 

 
Päiväys 
 

KVV-työnjohtaja 
 

 

UV , ulkoviemäri- ja talousjätevesijärjestelmän asennustarkastus 
 

___/___/20___  
 

KO , käyttöönotto: Valtioneuvoston asetus 527/2014 ja kaikki ympä-
ristönsuojelumääräykset toteutuu sekä on käyttöön otettavissa. 

 

 
___/___/20___ 

 

 

LT , lopputarkastus: Valtioneuvoston asetus 527/2014 ja kaikki ym-
päristönsuojelumääräykset toteutuu sekä on lopputarkastettavissa. 
Täyttää kaikki jätevesijärjestelmälle asetetut vaatimukset. 

 

 
 
___/___/20___ 

 

Osa katselmukset kirjataan taustapuolelle! (sivu 2) 

Jätevedenkäsittelyjärjestelmä on asennettu jäätymättömäksi 
 

 
___/___/20___ 

 

Purkuoja on kaivettu omalle maalle ja kaadot tarkastettu 
 

 
___/___/20___ 

 

Purkuputken ja ojan pohjan välinen korkeusero suunnitelman mukainen 
 

 
___/___/20___ 

 

Tuotteiden kelpoisuus on tarkastettu ja tuotetiedot on tuote- ja laatukansiossa 
 

 
___/___/20___ 

 

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

 
___/___/20___ 

 

Pienpuhdistamon ja umpisäiliön hälytykset on asennettu ja toiminta testattu 
 

 
___/___/20___ 

 

Talousjätevesijärjestelmän toimivuus on tarkastettu  
 

 
___/___/20___ 

 

Tarkastusmerkintöjä on myös taustapuolella   
 

Rakennushankkeeseen ryhtyvä (t)                                                                                                   Puhelinnumero 

                                                                                                    
Kiinteistön osoite                                                                                        Postinumero              Paikkakunta 

                                                                                                                                                                                                        
Kylä                                                                    Tilannimi 
 

RN:o 
 

KVV-työnjohtaja                                                                                                                 Puhelinnumero                             

 
 

LVI-insinöörin jätevesilausunto ja siihen liittyvä kiinteistökohtainen talousjätevesien käsittelysuunnitelma on käy-
tettävissä ja niihin on tutustuttu  

KVV-työnjohtaja suorittaa tarkastukset ja kirjaa ne KVV-tarkastusasiakirjaan ennen viranomaiskatselmuksen ti-
laamista, esittelee asennustyön viranomaiskatselmuksessa (UV, KO, LK) ja esittää ajantasaisen talousjätevesijär-
jestelmäntarkastusasiakirjan, leimatut KVV-suunnitelmat ja jätevesilausunnon.  

KVV-työnjohtaja sitoutuu noudattamaan SRakMK:n eri osien määräyksiä, Valtioneuvoston asetusta N:o 527/2014 
ja kaikkia ympäristönsuojelumääräyksiä sekä hyvää asennustapaa. 

 

Huomautukset: __________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 



 
Tarkastus Tarkastettu osuus Päiväys 

 
KVV-työnjohtaja 
 

 

UV , OSA     

___/___/20___  
 

UV , OSA    

___/___/20___  
 

UV , OSA    

___/___/20___  
 

UV , OSA    

___/___/20___  
 

UV , 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___  

NIMEÄ MUU TARKASTUS 

 
 

___/___/20___  

 
 

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