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Lupatunnus         

Rakennus-paikka K:osa/kylä 
      

Kortteli ja Tontti/Rakennuspaikka 
      

Tontti/Määräala tilasta ja RN:o 
      

Tontin tai rakennuspaikan osoite 
      

Toimenpide       

Rakennuttaja Nimi 
      

Puh. 
      

Sähköposti 
      

KVV-suunnittelija Nimi 
      

Puh. 
      

Sähköposti 
      

KVV-työnjohtaja Nimi 
      

Puh. 
      

Sähköposti 
      

Työvaihetarkastus  Varmennusmerkintä   
Vastuuhenkilö                                 pvm. Allekirjoitus 

Rakennuslupaan ja sen ehtoihin on 
tutustuttu 

                  

Rakennusvalvonnan käsittelemät kvv-
suunnitelmat ovat työmaalla ja niihin 
tutustuttu 

                  

Ulkopuol. jäte-,perus- ja sadevesiviemärit 
tarkastettu (asennukset ja täyttö) 

                  

Jäte- ja sadevesiviemärikaivot, erottimet 
ja pumppaamot tarkastettu 

                  

Sisäpuoliset pohjaviemärit tarkastettu 
(liitokset,kannakointi,täyttö) 

                  

Kerrosviemärit tarkastettu 
(liitokset,kannakointi) 

                  

Vesijohdot tarkastettu ja huuhdeltu 
Painekoepöytäkirja laadittu 

                  

Palo-, kondenssi-, lämpö- ja 
ääneneristykset tarkastettu 

                  

Lämpimän käyttöveden valmistuslaitteet 
tarkastettu ja virtaamat säädetty 

                  

Vesi- ja viemärikalusteet suunnitelman 
mukaiset 

                  

Toimintakokeet on hyväksytysti suoritettu                   

Käyttö- ja huolto-ohje on riittävässä 
laajuudessa valmis kvv-suunn:       

            

Energiaselvitykseen vaikuttavat 
muutokset on esitetty pääsuunnittelijalle kvv-suunn:       

            

Rakennustyön aikaiset muutokset on 
dokumentoitu suunnitelmiin kvv-suunn:       

            

Suoritustasoilmoitukset on luovutettu 
rakennuttajalle 

                  

Kohde on toteutettu suunnitelmien 
mukaisesti ja käyttöönotettavissa 

                  

Viranomaisen loppukatselmus on pidetty                   

Vastuuhenkilön huomautukset ja keskeneräisyydet kvv-töissä: 
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