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Kuvaus tutkinnon osasta 
”Vesihuoltojärjestelmien rakentaminen” on haja-asutusalueiden vesihuoltopalveluiden osaamisalalle 

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

Tutkinnon osassa käsitellään vesihuoltojärjestelmien rakentamista eli käytännössä talousvesikaivon tai 

jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamistyötä, ja niihin liittyviä koneita ja laitteita.  

Tutkinnon osa on tarkoitettu haja-asutusalueiden vesihuoltojärjestelmien rakentamisen, suunnittelun ja 

urakoinnin parissa toimiville henkilöille, joiden työtehtäviin kuuluu uusien järjestelmien rakentaminen. 

Tutkinnon osassa ei vaadita järjestelmän suunnittelua vaan osa rajoittuu rakentamisvaiheeseen. Tutkinnon osan 

suorittaminen vaatii tutkintoympäristökseen haja-asutusalueiden vesihuoltojärjestelmän rakennuskohteen. 

Mitä minun pitää osata suorittaakseni tämän osan? 
Sinun tulee osata rakentaa kiinteistökohtainen vesihuoltojärjestelmä haja-asutusalueelle ja käyttää siihen 

tarvittavia koneita, laitteita ja aineita.  

 Sinun tulee tässä osassa ainakin 

o toteuttaa vesihuoltojärjestelmän rakennustyö 

o laatia dokumentaatiota työn eri vaiheista (muilta koostettuja ja itse tuotettuja) 

o tehdä työn raportointi (esim. huoltokirjan aloittaminen, asiakkaalle laadittava raportti tms.) 

 Voit osoittaa osaamistasi kirjallisesti  

o laatimalla asiakasmateriaalia (esim. ohje järjestelmän käyttöön, huoltoon ja ylläpitoon) 

 Voit osoittaa osaamistasi käytännössä  

o toteuttamalla rakennustyön suunnitelman mukaisesti  

o varmistamalla ja huomioimalla sijoituspaikan soveltuvuuden, olemassa olevat rakenteet, 

täyttöjen ja pinnan muotoilun onnistumisen 

o käyttämällä hyvän rakennustavan mukaisia materiaaleja ja työmenetelmiä 

o tekemällä toimenpiteitä kaivu- ja asennustöiden turvallisuuden parantamiseksi  

o liittämällä kohteen kiinteistön muuhun vesihuoltojärjestelmään  

o huolehtimalla veden laadun varmistamisesta (esim. näytteenotolla)  

o opastamalla kiinteistön omistajaa järjestelmän käytöstä ja ylläpidosta 

o käyttämällä työssä vaadittuja koneita ja laitteita oikein ja turvallisesti  

o tarkistamalla laitteiden toimintakelpoisuuden ja tarvittaessa ryhtymällä huolto- tai 

korjaustoimenpiteisiin  

o tekemällä päivittäisen käytön huollon laitevalmistajan ohjeen mukaan.  

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

rakentamistehtävissä. Käytännössä tutkintotilaisuus järjestetään rakennettavan järjestelmän luona, jossa 

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

kirjalliset työt (dokumentaatio, työn raportointi) voidaan laatia tutkintotilaisuudessa, mutta mikäli aiot osoittaa 

osaamistasi myös muilta osin kirjallisesti, tulee niihin liittyvät materiaalit laatia ennen tilaisuutta.  



Tutkintotilaisuus voidaan tehdä osissa, mikäli näyttää siltä, että rakennustyöt tulevat kestämään pitkään. Tällöin 

suosittelemme, että arvioijat jakautuvat eri prosessin suoritusvaiheisiin esim. työn aloituksen, toteutuksen ja 

päättämisen vaiheisiin siten, että jokainen arvioi suoritustasi jossain sen vaiheessa. Mikäli suoritus tehdään 

yhdessä tilaisuudessa tai kolmikannan jäsenillä on siihen mahdollisuus, voi koko kolmikanta osallistua koko 

suorituksen arviointiin samanaikaisesti.  

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

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

käsittelyn sujuvoittamiseksi. Kun suorituksesi on kasassa, kolmikanta tekee arviointipäätöksensä ja kertoo sen 

sinulle. Tällöin myös sinä arvioit omaa osaamistasi ja suoriutumistasi tutkintotilaisuudesta.  

 

 

 


