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Kuvaus tutkinnon osasta 
”Teollisuuspuhdistuksessa toimiminen” on teollisuuspuhdistuspalveluiden osaamisalan pakollinen osa.  

Tutkinnon osa on tarkoitettu kaikille teollisuuspuhdistuksen käytännön työtehtävissä toimiville henkilöille. 

Tutkinnon suorittaminen edellyttää työympäristönä teollisuus- tai tuotantolaitosta, satamaa, rakennustyömaata 

tai muuta vastaavaa, jossa teollisuuspuhdistustöitä, kuten korkeapainevesipuhdistuksia tai suurtehoimurointeja 

tehdään.  

Tutkinnon osa suoritetaan käytännön työtehtävissä ja se voidaan suorittaa samassa työssä kuin osaamisalan 

valinnainen osa.  

Mitä minun pitää osata suorittaakseni tämän osan? 
Sinun tulee osata työskennellä turvallisesti tuntien työn taustalla olevan tiedon, lainsäädännön ja toimintatavat.  

 Sinun tulee tässä osassa ainakin 

o tehdä teollisuuspuhdistukseen liittyvää työtä käytännössä ja laatia työsuunnitelma sen 

käytännön toteutuksesta (A) TAI   

o laatia raportti teollisuuspuhdistustyöstä  

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

kannattaa toteuttaa yhdessä!   

Suosittelemme myös, että suoritat Työturvallisuuskeskuksen (TTK) hallinnoiman työturvallisuuskortin ennen 

tutkintotilaisuuttasi. Tutkinnon osan suorittaminen ei vaadi kortin suorittamista, mutta sen sisällöt tukevat sitä. 

Työturvakortti on myös vaadittu pätevyys useissa alan työtehtävissä.  

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

ja toteutat sen käytännön työssäsi (vaihtoehto A) TAI laadit raportin, jossa käsittelet teollisuuspuhdistustyötä 

kirjallisesti (vaihtoehto B).  

Työsuunnitelma (vaihtoehto A) 

Ennen käytännön työn suorittamista laadi työstäsi suunnitelma (työsuunnitelma), jossa määrittelet työstä mm. 

seuraavat asiat: yhteystiedot, tarvittavat ilmoitukset ja toimet turvallisuuteen liittyen, tarvittavat luvat, työn 

riskit, niihin varautuminen sekä suojautuminen, työmenetelmän valinta, työssä syntyvät jätteet ja niiden 

käsittely, työssä syntyvät ympäristövaikutukset ja niiden minimointi.  

Käytännön työ (vaihtoehto A)  

Tutkintotilaisuuden käytännön työn vaiheessa toteutat itsenäisesti teollisuuspuhdistukseen liittyvän työtä, kuten 

suurtehoimuroinnin tai korkeapainepesu- tai -puhdistustyön. Käytännön työ alkaa työkohteelle saapumisesta ja 

päättyy työkohteelta poistumiseen. Tällöin on huomioitava myös käytännöt esim. alueelle saapumisessa, 

työmaan rajaamisessa, purkamisessa ja siivoamisessa sekä jätteiden oikeassa käsittelyssä. Mikäli työtehtävä 

edellyttää työparia, kuten säiliön tyhjentäminen/peseminen sisäpuolelta tai muu vaikea työkohde, tulee 

tutkinnon suorittajan olla varsinaista puhdistustyötä tekevä henkilö. Tutkintotilaisuudessa käytännön työtä ovat 

seuraamassa arvioijat, jotka voivat kysellä sinulta asioita työn aikana. Tässä tutkinnon osassa käytännön työn 



arviointi keskittyy suojavälineiden käyttöön, asiakastyöskentelyyn sekä työn taustalla olevien säädösten, lupien 

ym. tuntemiseen. Työmenetelmiin, tekniikkaan, välineisiin, tapoihin, työn sujuvuuteen ym. liittyvä osaaminen 

arvioidaan aina osaamisalan valinnaisessa osassa. Mikäli haluat suorittaa myös valinnaisen tutkinnon osan 

samaan aikaan, voidaan molempien osien edellyttämä käytännön työ toteuttaa samalla kertaa. 

Raportti (vaihtoehto B)  

Mikäli tutkintotilaisuuden toteuttaminen käytännössä osoittautuu hankalaksi, voit laatia tässä osassa myös 

raportin jo tekemästäsi tai suunnitteilla olevasta teollisuuspuhdistustyöstä. Raportissa tulee huomioida 

vähintään työsuunnitelmaan vaaditut asiat sekä työturvallisuus, suojaimet ja suojalaitteet, työluvat, työssä 

syntyvien jätteiden jätehuolto ja jätteen synnyn ehkäisy ja ympäristölainsäädäntö teollisuuspuhdistusprosessiin 

peilaten.  

Muut käytännöt  

Tutkintotilaisuudessa tapahtuvan teollisuuspuhdistustyön tulee kestää vähintään kolme tuntia, mutta enintään 

yhden työpäivän (sisältäen työn aloituksen ja lopetuksen). Tyypillisesti samaan tutkintotilaisuuteen yhdistetään 

myös osaamisalan valinnaisen osan suorittaminen, jonka vuoksi ajan tulee olla riittävän pitkä, että riittävä 

osaaminen tulee osoitetuksi. Tutkintotilaisuus voi sisältää yhden laajan työkohteen tai useamman pienen, 

kunhan työssä tulee osoitettua laaja-alaisesti työmenetelmien, -tekniikan ja -turvallisuuden sekä koneiden ja 

laitteiden käytön osaamista.  

Lyhytkestoisissa töissä käytännön työtä tulee olla arvioimassa kaikki kolme arvioijatahoa, mutta pitkäkestoisissa 

töissä voi arvioijat esimerkiksi vuorotella, kunhan työtä on aina seuraamassa vähintään yksi arvioija ja jokainen 

arvioija käy seuraamassa työntekoa riittävästi tehdäkseen arvioinnin. Työn aloitusta, työsuunnitelman 

läpikäyntiä ja työn päättymistä on hyvä olla seuraamassa vähintään kaksi arvioijaa kolmesta. Mikäli 

tutkintotilaisuus perustuu työstä laadittuun raporttiin, kolmikanta käsittelee sen yleensä yhdessä. Tällöin 

tutkintotilaisuuden kesto on yleensä 2-3h.  

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 teollisuuspuhdistustyön raportin TAI osoittaa osaamisesi 

käytännössä. 

Sinun tulee käsitellä raportissasi vähintään tässä raporttipohjassa mainittuja sisältöjä.  

 

Teollisuuspuhdistustyön raportti 
 

 

1. Lyhyt esittely teollisuuspuhdistustyön kohteesta 

2. Työtä koskevat turvallisuus- ja ympäristömääräykset  

a. Ympäristölainsäädäntö 

b. Kuntien määräykset 

c. Muut ohjeet ja määräykset  

3. Työkohteen turvallisuus 

a. Kohteeseen liittyvät työturvallisuuslain ja –määräysten asiat 

b. Työkohteen vaaratekijät ja niistä syntyvät riskit (ympäristö, turvallisuus, 
taloudellisuus, toiminnallisuus)  

c. Riskien ilmoittaminen ja aloitteet 

d. Suojavarusteet ja – laitteet t 

e. Työluvat ja pätevyydet 

4. Teollisuuspuhdistuskohteen jätehuolto 

a. Kohteesta syntyvät jätteet ja niiden käsittely 

b. Jätteiden kuljetukseen vaaditut pätevyydet, luvat, asiakirjat sekä kuljetuskaluston 
soveltuvuus 

c. Etusijajärjestyksen edistäminen 

HUOM! 

Tätä raporttia kannattaa hyödyntää osana teollisuuspuhdistuksen osaamisalan valinnaisten osien 
tutkintosuoritusta!  

 

 
 


