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Kuvaus tutkinnon osasta 
”Jätevesijärjestelmien huoltaminen” on haja-asutusalueiden vesihuoltopalveluiden osaamisalalle suunnattu 

valinnainen tutkinnon osa, jonka voit valita valinnaiseksi osaksi kaikkiin tutkinnon osaamisaloihin. 

Tutkinnon osassa käsitellään jäteveden käsittelyjärjestelmien päätyyppejä, niiden huoltotarpeita ja -töitä, sekä 

huoltamisessa käytettäviä koneita ja laitteita.  

Tutkinnon osa on tarkoitettu haja-asutusalueiden jätevesihuollon parissa toimiville henkilöille, ja erityisesti niihin 

liittyviä huoltotöitä tekeville henkilöille. Tutkinnon osan suorittaminen vaatii tutkintoympäristökseen haja-

asutusalueiden jätevesijärjestelmän huoltokohteen.  

Mitä minun pitää osata suorittaakseni tämän osan? 
Sinun tulee osata tunnistaa jäteveden käsittelyjärjestelmien päätyypit ja tuntea niiden vaatimat 

huoltotoimenpiteet. Sinun tulee osata myös huoltaa niitä ja käyttää työssäsi huoltoon tarvittavia koneita ja 

laitteita.  

 Sinun tulee tässä osassa ainakin 

o toteuttaa jätevesijärjestelmän huoltotyö 

o laatia jätteenkuljetuksen kuljetusasiakirjat 

o tehdä työn raportointi (esim. työstä tehtävä kirjaushuoltokirjaan, asiakkaalle laadittava raportti 

tms) 

 Voit osoittaa osaamistasi kirjallisesti  

o koostamalla kirjallisen kunnon arviointiraportin  

o tekemällä tarjouksen tehtävästä huoltotyöstä, sisältäen arviointityön tulokset  

o tekemällä asiakasraportin tai organisaation sisäisen raportoinnin tehdystä työstä 

o tekemällä prosessikaavion tehtävästä työstä kiinteistöllä (esim. asiakkaalle) 

o  laatimalla asiakasmateriaalia (esim. toimintaohje huollon ajaksi tai jatkoon, päivittäisen huollon 

ohjeistus) 

o koostamalla yhteenvedon joistakin käsittelylaitteistoista, niiden huoltotoimenpiteistä ja niihin 

tarvittavista välineistä (esim. perehdytyksen tueksi)  

 Voit osoittaa osaamistasi käytännössä  

o tekemällä järjestelmään liittyvien säiliöiden, kaivojen ja putkistojen silmämääräisen 

kunnontarkastuksen 

o tekemällä muita astinvaraisia havaintoja ja selvittämällä huoltohistorian 

o arvioimalla purkupaikan asianmukaisuutta ja toimivuutta sekä järjestelmän rakenteellista 

turvallisuutta.  

o arvioimalla järjestelmän kunnon ja ryhtymällä tarvittaviin huoltotoimenpiteisiin.  

o tekemällä huoltotoimenpiteen ohjeiden ja hyvien käytäntöjen mukaisesti  

o tekemällä järjestelmän ja putkistojen tyhjennys ja puhdistustoimenpiteet järjestelmäkohteisten 

ohjeiden mukaan.  

o huolehtimalla lietteistä ja jätteistä asianmukaisesti 

o järjestämällä jätteenkuljetuksen ja huolehtimalla siihen liittyvistä pätevyysvaatimuksista. 

o tekemällä laskeutuskokeen  



o mittamaalla lietepatjan paksuuden  

o arvioimalla tai testaamalla ilmanvaihdon toimivuuden  

o toimimalla työturvallisesti  

o informoimalla asiakasta tehdyistä toimenpiteistä ammattimaisesti 

o toteuttamalla huoltotyön lopetustoimenpiteet ohjeiden mukaisesti 

o käyttämällä huoltotyöhön soveltuvimpia koneita ja laitteita turvallisesti  

o tarkistamalla laitteiden käyttökelpoisuuden  

o tekemällä päivittäisen käytön huollon laitevalmistajan ohjeen mukaan.  

Millainen on osan tutkintotilaisuus?  
Tähän osaan liittyy yksi tai useampi tutkintotilaisuus, jossa toimit haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmän 

huoltotehtävissä. Käytännössä tutkintotilaisuus järjestetään huollettavan järjestelmän luona, jossa arvioijat 

seuraavat toimintaasi kohteessa ja haastattelevat sinua tekemästäsi työstä. Tähän osaan vaaditut kirjalliset työt 

(kuljetusasiakirjat, raportointi) voidaan laatia tutkintotilaisuudessa, mutta mikäli aiot osoittaa osaamistasi myös 

muilta osin kirjallisesti, tulee niihin liittyvät materiaalit laatia ennen tilaisuutta.  Tutkintotilaisuuden kesto on 

keskimäärin 3-4h.  

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

tämän osan tutkintotilaisuus järjestetään osaamisalan pakollisen tutkinnon osan (14) tilaisuuden kanssa 

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.  

 

 

 


