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           VESI- JA VIEMÄRIJOHTOLAITTEET   
           TARKASTUSASIAKIRJA 
                (MRL 150f §, MRA 77) 

RAKENNUSPAIKKA 
 

OSOITE 
 

 
LUVAN TUNNUS 
 

 
  
KVV-TYÖNJOHTAJA 
 
Minut on hyväksytty Kuopion 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 

 
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. 
(Lomake sisältää keskeisimmät työvaiheet ympäristöoppaan nro 43 mukaisesti). 
 
 
14. KVV-LAITTEET VASTUUHENKILÖN TARKASTUKSET  
 

 Työvaiheet tarkastus pvm vastuuhenkilön allekirjoitus 

14.1 
Pääsuunnittelijan läpikäymät kvv-suunnitelmat on 
käytettävissä työmaalla 

  

14.2 Tonttivesijohdon painekoe on suoritettu    

14.3 
Ulkopuoliset vesi- ja viemärijohdot ja kaivot on 
tarkastettu 

  

14.4 
Sisäpuolisten vesi- ja viemärijohtojen malliasennus  
on hyväksytetty rakennusvalvontaviranomaisella 

  

14.5 Sisäpuoliset vesi- ja viemärijohdot on tarkastettu    

14.6 
Vesijohtoverkosto on huuhdeltu ja  painekoe on 
suoritettu 

  

14.7 
Muoviviemäreiden paloneristykset sekä palomansetit 
on tarkastettu 

  

14.8 Vesi- ja viemärijohtojen  eristykset on tarkastettu   

14.9 
Käyttö- ja huolto-ohjeet on laadittu ja liitetty 
rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen 

  

14.10 
Kvv- töissä käytettyjen materiaalien kelpoisuus on 
varmistettu 

  

14.11    
 
 
 
 
     

VIRANOMAISEN KATSELMUKSET 
 



Kvv-loppukatselmus  

� Hyväksytty         .         . 201     

� Hyväksytty huomautuksin (ks. ptk. tai                        
huomautustiedot) 

 
        .         . 201     

�          .         . 201     
 

Huomautukset / osittaiset tarkastukset 
 

Työ-
vaihe 

Huomautukset / osittaiset tarkastukset tarkastus 
pvm 

  allekirjoitus 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Tästä KVV-tarkastusasiakirjasta otetaan kopiot työmaan tarkastusasiakirjan yhteenvetoon. 
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