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Toimenpiteen yksilöinti 

D Uusi asennus D Rakenteen muutos 

Asennuskohteen tiedot 

Työn teettäjä: 

Kohteen osoite: 

ÖLJYLÄMMITYSLAITTEISTON 

ASENNUSTODISTUS 

Valtioneuvoston asetuksen 

18.10.2012/558, 3 §:ssä 
mainitussa tar1<oltuksessa todistamme, että alla mainitun kohteen 
öljyllmmltyslaittelsto, siihen kohdistunut asennustyO Ja asennetut 
laitteet ovat voimassa olevien säännösten ja mAaraysten mukaiset. 

0 Kunnostustoimenpide D Katsastus 3 kk:n aikana 

Yhteyspuh: 

Tledot öljypolttimista (malli, tehoalue kg/h tai 1/h): 

Tledot öljysälllöistä (sijoitus, tilavuus, SFS-standardi tai hyväksymismerkintä): 

Öljyputkiston koeponnistus/tiiviystarkastus suoritettu □ kyllä Oei Huom: 

Asennetut laitteet ja varusteet: 

Sähköasennusten tarkastustledot: 

0 Tiimän todistuksen tarkoittamiin töihin ei sisälly todistuksen antajan tekemiä sähköasennuksia. 

O Tämän todistuksen tarkoittamiin töihin sisältyy todistuksen antajan tekemiä sähköasennuksia. 

Asennusten kAyttöönottotarkastus on tehty standardia SFS 6000-6-61 soveltaen: 

O mitattu suojajohtimen jatkuvuus O mitattu eristysresistanssi MO (>0,5 MO) 

0 tar1<astettu asennukset silmämääräisesti 0 kokeiltu sähköiset toiminnat 

0 Asennusten laajuudesta johtuen annetaan tarkastustiedot erillisellä lomakkeella. 

Multa tietoja: 

Laitteisto / aeennustyö, valmis ja koekäytetty 

PAivämaartl: 

Toiminnanharjoittajan tiedot: 

Nimi: 

Yhteystiedot: 

Turvallisuus- Ja kemikaalivirasto 
Tukesin antama lupanro: 

Lain 3.6.2005/390, 56 §:n tar1<oittaman 
vastuuhenkilön allekirjoitus: 

Nimenselvennys painokirjaimin: 

Tulostetaan kolmena kappaleena: 1 kpl tyOn teattijälle 

1
ÖljylämmityslaitteistDjen -mu&- ja huoltotöihin on 

1 kpl valvontaviranomaiselle oikeutettu vain Turvallisuu&-ja kemikaalivirasto Tukesin 
1 kpl toimlnnanh&ljolttajalle pitevAksl arvioima ja relclsterilimA toiminnanharjoittaja. 
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