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Kuvaus tutkinnon osasta 
”Haja-asutusalueiden vesihuoltotehtävissä toimiminen” on haja-asutusalueiden vesihuoltopalveluiden 

osaamisalan pakollinen tutkinnon osa.  

Tutkinnon osassa käsitellään haja-asutusalueiden vesihuoltoon liittyvää lainsäädäntöä, jätevesien 

käsittelyjärjestelmiä sekä henkilö- ja ympäristöturvallista toimintatapaa haja-asutusalueiden 

vesihuoltoratkaisujen rakentamis- ja huoltotehtävissä.  

Tutkinnon osa on tarkoitettu haja-asutusalueiden vesihuollon parissa toimiville henkilöille, kuten järjestelmien ja 

niihin liittyvien ratkaisujen myyjille, huoltajille ja suunnittelijoille sekä niihin liittyvistä viranomaisvaatimuksista 

huolehtiville henkilöille (esim. kuntien ympäristöviranomaisille). Tutkinnon osan suorittaminen vaatii 

tutkintoympäristökseen haja-asutusalueiden vesihuollon rakentamis- tai huoltokohteen.  

Mitä minun pitää osata suorittaakseni tämän osan? 
Sinun tulee osata toteuttaa haja-asutusalueiden vesihuollon lainsäädäntöä työssäsi ja toimia tyypillisimpien 

talous- ja käsittelyjärjestelmien kanssa. Sinun tulee myös toteuttaa työsi henkilö- ja ympäristöturvallisesti.  

 Sinun tulee tässä osassa ainakin 

o tehdä haja-asutusalueiden vesihuoltoon liittyvää työtä käytännössä ja laatia työsuunnitelma sen 

käytännön toteutuksesta (A) TAI   

o laatia raportti haja-asutusalueiden vesihuoltotyöstä 

 Voit osoittaa osaamistasi käytännössä  

o toimimalla haja-asutusalueiden vesihuoltokohteessa turvallisuus, lainsäädäntö sekä 

järjestelmien sisällöt tuntien.  

o analysoimalla lainsäädännön asettamaa vaatimusta jäteveden käsittelytasosta/talousveden 

laatuvaatimusten ja –tavoitteiden täyttymisestä peilaten sitä kohteeseesi 

o suojaamalla itsesi ja ympäristösi työn vaatimusten mukaisesti 

o toimimalla turvallisuuslähtöisesti ja omat ympäristövaikutukset minimoiden 

o tekemällä kohteessasi ratkaisuja etusijajärjestyksen edistämiseen (esim. jätteen synnyn 

ehkäisyyn, maamassojen, käsittelyjärjestelmien tms. uudelleenkäyttöön) 

HUOM! Myös osaamisalan valinnaisessa osassa työtäsi seurataan käytännössä, jonka vuoksi nämä osat 

kannattaa toteuttaa yhdessä!   

Suosittelemme myös, että suoritat Valviran hallinnoiman vesityökortin ennen tutkintotilaisuuttasi. Tutkinnon 

osan suorittaminen ei vaadi kortin suorittamista, mutta sen sisällöt tukevat sitä (mm. mikrobiologiset riskit, 

vesihygienia, riskien arviointi). Vesityökortti on myös vaadittu pätevyys useissa alan työtehtävissä.  

Millainen on osan tutkintotilaisuus?  
Tähän osaan liittyy yleensä yksi tutkintotilaisuus, jota varten joko laadit suunnitelman haja-asutusalueiden 

vesihuoltotyöstä ja toteutat sen käytännön työssäsi (vaihtoehto A) TAI laadit raportin, jossa käsittelet haja-

asutusalueiden vesihuoltotyötä kirjallisesti (vaihtoehto B).  



Tutkintotilaisuutesi tulee suunnitella etukäteen ja toteuttaa itse tutkintotilaisuudessa. Suosittelemme, että osan 

tutkintotilaisuus järjestetään muiden osaamisalan osien (osat 15, 16 tai 17) tilaisuuksien kanssa osien käsittelyn 

sujuvoittamiseksi. Tilaisuutta arvioimassa voi olla koko kolmikanta (työnantajan, työntekijän ja opettajan 

edustajat) tai joku/jotkut heistä, mikäli suoritus jakautuu useampaan osaan. Kun suorituksesi on kasassa, 

kolmikanta tekee arviointipäätöksensä ja kertoo sen sinulle. Tällöin myös sinä arvioit omaa osaamistasi ja 

suoriutumistasi tutkintotilaisuudesta.  
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Voit laatia tämän tutkinnon osan sisällöistä haja-asutusalueiden vesihuoltotyön raportin TAI osoittaa 

osaamisesi käytännössä. 

Sinun tulee käsitellä raportissasi vähintään tässä raporttipohjassa mainittuja sisältöjä.  

 

Haja-asutusalueiden vesihuoltotyön raportti 
 

 

1. Lyhyt esittely vesihuoltotyön kohteesta 

2. Kohdetta koskevat ympäristömääräykset  

a. Ympäristölainsäädäntö (yleisesti)  

b. Haja-asutusalueiden vesihuollon lainsäädäntö 

c. Kuntien määräykset 

d. Muut paikalliset määräykset 

e. Muut ohjeet ja määräykset  

3. Haja-asutusalueiden jätevesihuoltoon liittyvät viranomaiset ja heidän tehtäväjakonsa 

a. Kohdetta koskevat  

b. Muut  

4. Vesihuoltokohteesi nykytilanne ja tulevaisuus  

a. Nykyiset puhdas/jätevesiratkaisut ja syyt niihin 
b. Suunnitellut/mahdolliset puhdas/jätevesiratkaisut ja syyt niihin 
c. Ympäristövaikutusten tarkistelu 

5. Työkohteen turvallisuus 

a. Työkohteen vaaratekijät ja niistä syntyvät riskit (ml. talousveteen liittyvät riskit) 

b. Suojavarusteet 

c. Riskien ilmoittaminen ja aloitteet 

6. Vesihuoltokohteen jätehuolto 

a. Kohteesta syntyvät jätteet ja niiden käsittely 

b. Etusijajärjestyksen edistäminen 

HUOM! 

Tätä raporttia kannattaa hyödyntää osana haja-asutusalueiden vesihuollon valinnaisten osien 
tutkintosuorituksiasi!  

 
 


