
KUHMON KAUPUNKI 
Rakennusvalvonta 

 
JÄTEVESIJÄRJESTELMÄ  
TARKASTUSASIAKIRJA 

  
 

Kylä Tila nimi ja reknro Lupanumero 

   
Vastaava työnjohtaja Puhelin Nimikirjain lyhenne 

   

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMAT: Toimitettu 
rak.paikalle 

Toimitettu 
rak.valvontaan 

Selvitys maaperätutkimuksista, maastomittauksista, pinta- ja pohjavesiolosuhteista   

LVI-asemapiirros (jätevesijärjestelmän paikka, suunnittelija käynyt paikan päällä)   

Piirustukset kaivoista (sako-, jako- ja tarkastus/näytteenottokaivot)   

Piirustukset maahan imeyttämöstä, maapuhdistamosta, pinepuhdistamosta   

Selvitys järjestelmän mitoituksesta ja puhdistuslaitoksesta (BHK7, kok. P, kok. N)   

Jätevesijärjestelmän rakentamis-, käyttö – ja huolto-ohje   

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN: Kyllä Ei 

Koneurakoitsija saanut koulutusta jätevesien puhdistusjärjestelmien tekemiseen   

                              
 Pvm. Vast.tj. 

Saostuskaivot tiiviit, hiekkatäyttö asennettu, ankkurointi   

Jakokaivo tiivis, hiekkatäyttö asennettu, routaeristykset   

Maaviemärit tiiviit, hiekkatäyttö asennettu, kaltev. Väh. 1 cm/1 m, routaeristykset   

Maasuodattimen/ maahan imeyttämön pohja kaivettu vaakasuoraksi suunniteltuun   

Kokoomakerros puhdas sepeli suunnitelman mukainen   

Kokoomaputket, tuuletusputket asennettu suunnitelmien mukaan   

Suodatin hiekka 0-8 mm suunnitelman mukaan asennettu   

Ravinteiden poistoaineista (esim. biotiitti) todistus rakennusvalvontaan   

Jakokerros puhdas sepeli/somero 16-32 mm   

Jakoputket suunnitelmien mukaan asennettu   

Jakokerroksen päällä lämmöneristyslevy suunnitelman mukaan asennettu   

Pintavesien valuminen maansuodattimeen estetty, lopputäyttö kupera, ojapainanteet   

Kokooma/näytteenottokaivo suunnitelmien mukaan asennettu   

Purkuputki suunnitelmien mukaisesti, pieneläinverkko, jäätymis/routasuojaus, tulviminen   

Koekäyttö, jakokaivon virtausventtiilit säädetty, käytön ja huollon opastus kiint.omistajalle   

   
  
TARKASTUSASIAKIRJA LUOVUTETTU LOPPUKATSELMUKSEN YHTEYDESSÄ 

  
 

 

 pvm vastaavan työnjohtajan allekirjoitus nimenselvennys 
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