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VANTAAN KAUPUNKI
Rakennusvalvonta / Tarkastusosasto

VESI- JA VIEMÄRILAITTEISTOJEN ALOITTAMISKOKOUS pvm

/

20

1. HANKKEEN TUNNISTEET
Nimi:
Osoite:
Rakennuslupatunnus:
2. JÄRJESTÄYTYMINEN / HANKKEESEEN OSALLISTUJAT / LÄSNÄOLEVIEN ALLEKIRJOITUS
kvv- tarkastaja / Rakennusvalvonta
Rakennushankkeeseen ryhtyvä / edustaja
Vastuullinen kvv- suunnittelija / suunnittelutoimisto
Vastaava työnjohtaja / pääurakoitsija
kvv- työnjohtaja / kvv- urakoitsija ( sisäpuoliset työt )

kvv- työnjohtaja / kvv- urakoitsija ( ulkopuoliset työt )
kvv- töiden valvoja / yritys
Muu läsnäolija / yritys
3. RAKENNUSLUPA / LUPAEHDOT

EI

KYLLÄ

Leimatuttuihin kvv- suunnitelmiin perehdytty ja ne ovat työmaalla käytettävissä
Sisäpuoliset työt: Kvv- työnjohtaja hyväksytty
Ulkopuoliset työt: Kvv- työnjohtaja hyväksytty
Muita huomioitavia lupaehtoja:

___________________________________________________________________________________________
4. MUUT EHDOT
Liittämiskohtailmoituksen ehdot ( Vantaan Vesi )

Maanomistajien suostumuksia / rasitteita / sopimuksia / hallinnanjakosopimuksia yms.
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5. TARKASTUSTEN VASTUUHENKILÖT ( RakMK A 1 kohdat 4.2 ja 6.2 )
Sisäpuoliset työt: Kvv- työnjohtaja:
Ulkopuoliset työt: Kvv- työnjohtaja:
muu A 1:n kohdan 6.2 tarkoittama vastuuhenkilö / henkilöt: ( esim. valvoja )
6. TARKASTUSASIAKIRJA JA VIRANOMAISKATSELMUKSET

KYLLÄ

Kohteessa on pidettävä tarkastusasiakirjaa, johon kirjataan kvv- laitteiden tarkastukset heti työvaiheiden jälkeen.
Vastuuhenkilöiden allekirjoittama tarkastusasiakirja on esitettävä kvv- tarkastajalle katselmuksien yhteydessä.
Kvv- työnjohtaja tilaa ja on paikalla katselmuksissa. Katselmukset tilataan kvv- tarkastajalta klo. 10-12.
Viranomaiskatselmuksia ovat:
Asennustapakatselmukset: ( ulkoviemäri-, pohjaviemäri-, kerrosviemäri-, painekatselmus. )
Käyttöönotto- ja loppukatselmus
7. ASENNUSTÖIHIN LIITTYVÄÄ / LAADUNVARMISTUS
Kvv- työnjohtaja tilaa yleensä tonttijohtojen liitostyön Vantaan Veden asennuspiiristä.
Kvv- työnjohtaja huolehtii, että vesi- ja viemärityöt suoritetaan rakennusvalvonnan kvv- tarkastuksessa
esitettyjen suunnitelmien mukaisesti ja työmaalla tehdyt muutokset siirretään muutospiirustuksiin.
Asennuksissa on noudatettava Suomen RakMK C2 , D1 ja paikallisen viranomaisen määräyksiä ja ohjeita
sekä Vantaan Veden ja valmistajien ohjeita.
Käytetään tyyppihyväksyttyjä tai puolueettoman testauslaitoksen koestamia tuotteita ja materiaaleja.
Tarvittaessa toimitettava tuotteen vaatimustenmukaisuusvakuutus ja –todistus.
Materiaalien asianmukaisesta työnaikaisesta varastoinnista on huolehdittava.
Työturvallisuudesta on huolehdittava ( viemärikaivannot, telineet... )
8. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET
Toimitettava tilaajalle työn valmistuttua ennen lopputarkastusta.
Laatimisesta sovittiin /
8. MUUT ESILLE TULLEET ASIAT

