
VESI- JA VIEMÄRILAITTEISTON TARKASTUSASIAKIRJARAKENNUSVALVONTATOIMISTO

LUPATIEDOT
Lupatunnukset Loppukatselmus: Haluttu pvm./ Sovittu pvm.

RAKENNUS-
HANKKEEN
TIEDOT

Vastaava työnjohtaja/puhelinnumero KVV-työnjohtaja/puhelinnumero

Kiinteistötunnus Rakennuspaikan osoite

Rakennuspaikan osoite Rakennusluvan saaja

TYÖVAIHE HUOMAUTUKSET

TARKASTUS SUORITETTU
SOVITUN MUKAISESTI
Tarkastuksen toimittajien

allekirjoitukset

TARKASTUS-
PÄIVÄMÄÄRÄ

Ulkopuoliset vesi- ja viemärijohdot
kaivoineen

Ulkopuoliset sadevesiviemärit ja
salaojat kaivoineen

Vesi- ja viemärijohtojen kaivannot,
täytöt ja eristykset

Pohjaviemärit ja niiden kannakointi

Kerrosviemärit, hajoitukset kannakoin-
teineen

Käyttövesiverkosto ja sen painekoe

Vesivirtojen mittaus

CE-merkinnät

Lämpimän käyttöveden valmistukseen
liittyvät laitteet

Kvv-laitteiden lämpö- ja äänieristykset

Kvv-laitteiden palosuojaus ja
palokatkot

Huolto- ja tarkastusluukut

Tarkepiirustukset vesi-  ja viemäri-
asennuksista laadittu

Huolto- ja käyttöohjeet laadittu

Kvv-laitteisto on suunnitemien mukai-
nen ja täyttää kokonaisuudessaan sille
asetetut vaatimukset

Kvv- työnjohtajan tehtävänä on huolehtia, että työmaalla on käytettävissä kuhunkin työvaiheeseen tarvittavat
suunnitel- mat, työselostukset, asennusohjeet ja muut toteutuksessa tarvittavat asiakirjat.

Lvi-teknikko

Loppukatselmus

TARKASTUSASIAKIRJAN PITÄMI-
SESTÄ VASTUULLISEN
ALLEKIRJOITUS

_____________________________________
Nimenselvennys

Vastaavan työnjohtajan tulee aina tilata ja olla mukana viranomaistarkastuksissa.

Tämä asiakirja jää loppukatselmuksen yhteydessä rakennusvalvonnan arkistoon.
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