IV-ASENNUSTEN TARKASTUSASIAKIRJA

UURAISTEN KUNTA
RAKENNUSVALVONTA

Omistaja

Puhelinnumero

Lupanumero

Rakennuspaikan osoite

Kiinteistötunnus

IV-työnjohtaja

Puhelinnumero

IV-suunnittelija

Puhelinnumero
Päiväys

Kuittaus

Iv-suunnitelmien yhteensopivuus muiden piirustuksien kanssa tarkastettu
pääsuunnittelijan toimesta ja tarkastetut piirustukset toimitettu rakennusvalvontaan
Asennustarvikkeiden ja käytettävien materiaalien kelpoisuus, varastointi ja
työnaikainen suojaus on hoidettu asianmukaisesti
Iv-konehuoneen asennusvalmius hyväksytty
Ilmanvaihtokoneiden ja kanavien asennukset tarkastettu
Lämpö- ja paloeristeet, palopellit ja läpimenot osastoivien rakenteiden osalta
tarkastettu
Ilmanvaihtoventtiilit, siirto- ja korvausilmareitit tarkastettu
Iv-järjestelmän huollettavuus, puhdistettavuus ja puhtaustaso tarkastettu
Kanaviston tiiveys on mitattu tai kanavisto on asennettu tyyppihyväksytyillä osilla
kumitiivistein
Kattoläpivientien tiiveys vesikatteeseen, läpivientien tuennat ja läpivientien korkeus
vesikatolla tarkastettu
Työmaan valmiusaste hyväksytty toimintakokeiden suorittamiselle
Ilmamäärien mittaus ja säätö suoritettu sekä toimenpiteistä on laadittu pöytäkirja
Iv-järjestelmien äänitasot tarkistettu
Iv-järjestelmien käyttö- ja huolto-ohje on laadittu
Käyttö- ja huolto-opastus pidetty sekä ohjeet luovutettu kiinteistön käyttäjälle
Olen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaavana henkilönä varmistanut, että työt on
tehty kosteudenhallintasuunnitelman mukaan

Kun kaikki tarkastukset on tehty, työnjohtaja allekirjoittaa tämän tarkastuslistan ja luovuttaa se rakennushankkeeseen ryhtyneelle.

Päiväys ja allekirjoitus

______ / ______ / __________

________________________________________________________________

UURAISTEN KUNTA

KVV-ASENNUSTEN TARKASTUSASIAKIRJA

RAKENNUSVALVONTA

KVV-työnjohtaja

Puhelinnumero

KVV-suunnittelija

Puhelinnumero
Päiväys

Kuittaus

KVV-suunnitelmat ovat työmaalla ja niihin on tutustuttu
Asennustarvikkeiden ja materiaalien kelpoisuus on tarkastettu
Ulkopuoliset viemärit (JV, HV) on vaaittu ja kaivojen liitoskorot on tarkistettu
Jätevesien käsittelylaitteet tarkastettu (jätevesilaitoksen ulkopuolella oleva kiinteistö)
Ulkopuoliset vesijohdot tarkastettu
Sisäpuoliset viemärit tarkastettu ja huuhdeltu
KVV-laitteet suunniteltu ja asennettu siten, että mahdolliset vuodot on helposti
havaittavissa
KVV-laitteiden huoltoluukut asennettu
KVV-laitteiden läpiviennit palo-osastoivien rakenteiden osalta tarkistettu
Sisäpuoliset vesi- ja viemärijohtojen asennukset tarkastettu
Vesijohtojen huuhtelut ja painekokeet hyväksytysti suoritettu
Vesikalusteiden asennukset tarkastettu huomioiden takaiskuventtiili ja takaimusuojat
KVV-laitteiden loppupiirustukset tarkastettu ja varmistettu, että työaikaiset muutokset
on päivitetty loppupiirustuksiin
KVV-laitteiden käytönopastus annettu ja käyttöohjeet toimitettu kiinteistölle
Maalämpöpumpun kytkennät sekä asetukset tarkastettu
Maalämpöpumpun käytönopastus annettu ja käyttöohjeet toimitettu kiinteistölle
Maalämpöpumpun porakaivon asennusraportti laadittu ja toimitettu
Olen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaavana henkilönä varmistanut, että työt on
tehty kosteudenhallintasuunnitelman mukaan

Kun kaikki tarkastukset on tehty, työnjohtaja allekirjoittaa tämän tarkastuslistan ja luovuttaa se rakennushankkeeseen ryhtyneelle.
Päiväys ja allekirjoitus

______ / ______ / __________

________________________________________________________________

