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 VESI- JA 
VIEMÄRIJOHTOLAITTEET 
TARKASTUSASIAKIRJA  
 (MRL 150f §) 

RAKENNUSPAIKKA OSOITE LUVAN TUNNUS 

KVV-TYÖNJOHTAJA 

Minut on hyväksytty                                                        rakennusvalvonnassa tämän kohteen kvv-työnjohtajaksi.  

Kvv-työnjohtajana sitoudun vastuuvelvollisena johtamaan kvv-töitä. Tehtävänhoito MRL 122a §, MRA 73 §. 

kvv-työnjohtajan nimi kvv-työnjohtajan syntymäaika kvv-työnjohtajan koulutus 

kvv-työnjohtajan allekirjoitus 

kvv-suunnittelija 

Työvaiheet ja niiden tarkastukset. Vastuuhenkilö tarkastaa seuraavat rakennusvaiheet, niihin liittyvät työvaiheet ja toteaa ne 
myönnetyn luvan ja suunnitelmien mukaan tehdyiksi. Vastuuhenkilö varmentaa tarkastuksen allekirjoituksellaan.  
Työvaiheiden osittaiset tarkastukset merkitään "huomautukset / osittaiset tarkastukset"- kohtaan lomakkeen kääntöpuolelle.  

14. KVV-LAITTEET VASTUUHENKILÖN TARKASTUKSET

Työvaiheet tarkastus pvm vastuuhenkilön allekirjoitus 

14.1 Rakennuslupaan ja sen ehtoihin on tutustuttu 

14.2 
Rakennusvalvonnan käsittelemät kvv-suunnitelmat 
ovat työmaalla ja niihin on tutustuttu  

14.3 
Ulkopuoliset jäte-, perus- ja sadevesiviemärit 
tarkastettu (asennukset ja täyttö) 

14.4 Sisäpuolisten hulevesiviemäreiden tiiveys tarkistettu 

14.5 
Jäte- ja sadevesiviemärikaivot, erottimet ja 
pumppaamot tarkistettu 

14.6 
Sisäpuoliset pohjaviemärit tarkastettu (liitokset, 
kannakointi, täyttö) 

14.7 Kerrosviemärit tarkastettu (liitokset, kannakointi) 

14.8 Jätevesilaitteiston tiiveys on tarkastettu 

14.9 
Vesijohdot tarkastettu, huuhdeltu, vesilaitteiston 
tiiveys tarkastettu ja painekoepöytäkirja laadittu 

14.10 
Lämpimän käyttöveden kiertojohdon virtaama mitattu 
ja säädetty 

14.11 
Palo-, kondenssi-, lämpö- ja ääneneristykset 
tarkastettu 

14.12 
Käyttöveden valmistuslaitteet tarkastettu ja virtaamat 
säädetty 



14.13 Vesi- ja viemärikalusteet suunnitelman mukaiset 

14.14 Toimintakokeet on hyväksytysti suoritettu 

14.15 
Käyttö- ja huolto-ohje on riittävässä laajuudessa 
valmis 

14.16 
Energiaselvitykseen vaikuttavat muutokset on esitetty 
pääsuunnittelijalle 

14.17 
Rakennustyön aikaiset muutokset on dokumentoitu 
suunnitelmiin 

14.18 Suoritustasoilmoitukset on luovutettu rakennuttajalle 

14.19 
Kohde on toteutettu suunnitelmien mukaisesti ja 
käyttöönotettavissa 

14.20 Viranomaisen kvv-loppukatselmus on pidetty 

VIRANOMAISEN KATSELMUKSET 

Kvv-loppukatselmus 

 Hyväksytty .202 

Hyväksytty huomautuksin (ks. ptk. tai 
huomautustiedot) 

 . 202 

 . 202 

Huomautukset / osittaiset tarkastukset 

Työ-
vaihe 

Huomautukset / osittaiset tarkastukset tarkastus 
pvm 

  allekirjoitus 

Tästä KVV-tarkastusasiakirjasta otetaan kopiot työmaan tarkastusasiakirjan yhteenvetoon. 

 . 202 
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