
 

 

Talousjätevesijärjestelmän tarkastusasiakirja 
(YSL 196/2011 ja as. 209/2011) 

(Kopio tästä asiakirjasta täytettynä luovutetaan loppukatselmuksessa 
arkistointia varten). 

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 

LVI-suunnittelija Nimi Puh. Sähköposti 

Vastaava 
työnjohtaja 

Nimi Puh. Sähköposti 

Työvaihetarkastus Varmennusmerkintä 
Vastuuhenkilö pvm. Allekirjoitus 

Rakennuslupaan, ehtoihin ja hyväk-

syttyihin kvv-suunnitelmiin on tutustuttu 

Pohjamaan rakennuskelpoisuus ja 
perustamistapa on selvitetty 
Sisäpuoliset pohjaviemärit tarkastettu 
(liitokset, kannakointi ja täyttö) 
Esikäsittelysäiliöt, täytöt ja mahdollinen 

säiliöiden ankkurointi on tarkastettu 

Ulkopuoliset maaviemärit on tarkastettu 

(liitokset,kallistus, arinat,eristys, täyttö) 

Jako-, tarkastus- ja umpikaivot on 
tarkastettu kansistoineen 
Tiivistys ja suodatinkangas on tar-
tarkastettu 
Suodattimen/ imeyttimen putkistot 
on tarkastettu 
Suodattimen maakerrokset on 
tarkastettu ja sadevesisuojaus tehty 
Lämmöneristykset, lopputäyttö ja 
pinnanmuotoilu on tarkastettu 
Pienpuhdistamo hälytyksineen ja 
sähköasennuksineen on tarkastettu 
Säiliöiden ja pumppaamoiden kannet 
on lukittu 
Käyttö- ja huolto-ohje on riittävässä 
laajuudessa valmis 

vtj. 
kvv-suunn: 

Rakennustyön aikaiset muutokset on 
dokumentoitu suunnitelmiin 

vtj. 
kvv-suunn: 

Suoritustasoilmoitukset on luovutettu 
rakennuttajalle 
Kohde on toteutettu suunnitelmien 
mukaisesti ja käyttöönotettavissa 
Viranomaisen loppukatselmus 
on pidetty 

Vastuuhenkilön huomautukset ja keskeneräisyydet töissä: 

Kaupunkiympäristötoimiala Käyntiosoite Postiosoite Puh. +358 2 2624700 
Rakennusvalvonta Puolalankatu 5 PL 355 

20100 Turku 20101 Turku rakennusvalvonta@turku.fi 
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