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Kuvaus tutkinnon osasta 
”Suurtehoimurointi” on teollisuuspuhdistuspalveluiden osaamisalalle suunnattu valinnainen osa, jonka voit 

valita valinnaiseksi osaksi tutkinnon kaikkiin osaamisaloihin. 

Tutkinnon osa on tarkoitettu niille teollisuuspuhdistusalan työntekijöille, jotka tekevät suurtehoimurilla 

tapahtuvaa puhdistustyötä. Tutkinnon osa suoritetaan aidossa työympäristössä, esimerkiksi teollisuudessa, 

satamissa, rakennustyömaalla tai muussa kohteessa, jossa tehdään suurtehoimurilla tapahtuvaa puhdistustyötä, 

kuten eristeiden, soran tai muun materiaalin poistoa. Osaamista voi myös osittain osoittaa suurtehopuhalluksen 

työtehtävissä, mutta myös puhdistustyötä on tehtävä käytännössä.  

Mitä minun pitää osata suorittaakseni tämän osan? 
Sinun tulee osata suorittaa itsenäisesti, turvallisesti ja sujuvasti suurtehoimurointia ja käyttää sekä huoltaa 

työhön liittyviä koneita, laitteita ja välineitä. 

 Sinun tulee tässä osassa ainakin 

o toteuttaa suurtehoimuroinnilla tapahtuva puhdistustyö käytännössä 

o laatia raportti edellä mainitusta suurtehoimurointityöstä sen päätyttyä 

 Voit osoittaa osaamistasi kirjallisesti  

o laatimalla edellä mainitusta suurtehoimurointityöstä työsuunnitelman 

o laatimalla siirtoasiakirjan kuljetettavasta jätteestä 

 Voit osoittaa osaamistasi käytännössä  

o käymällä työsuunnitelman läpi suullisesti tutkintotilaisuudessa kirjallisen suunnitelman sijaan 

o selvittämällä työlle asetetut tavoitteet ja kohteen olosuhteet 

o varaamalla työhön soveltuvat varusteet ja valitsemalla työhön soveltuvan työmenetelmän 

o käyttämällä suurtehoimurointiin liittyviä koneita ja laitteita turvallisesti 

o kertomalla laitteiden ja työkalujen toimintaperiaatteista 

o valitsemalla työhön soveltuvat välineet ja käyttämällä niitä oikein 

o tekemällä puhdistustyötä sujuvasti ja turvallisesti 

o huolehtimalla käyttämistäsi laitteista ja työvälineistä ja tunnistamalla niiden huoltotarpeet 

o tekemällä käyttämiesi laitteiden tarkastukset ja käyttäjälle kuuluvat huoltotoimenpiteet 

o arvioimalla työn laatua ja mahdollisia virheitä tai työn aiheuttamia vaurioita 

o tekemällä työn lopettamiseen liittyvät toimenpiteet ja tarvittavat ilmoitukset 

Millainen on osan tutkintotilaisuus?  
Tutkinnon osan tutkintotilaisuus muodostuu työsuunnitelman esittelystä sekä käytännön suurtehoimurointityön 

suorittamisesta. Tutkintotilaisuuteen voidaan yhdistää myös työn edellyttämän raportoinnin laatiminen sekä 

laitteiden tarkastukset ja huollot. 

Työsuunnitelma 

Ennen tutkintotilaisuutta sinun tulee laatia työsuunnitelma, joka käydään läpi tutkintotilaisuudessa ennen 

käytännön työn aloittamista. Tarvittaessa tutkintotilaisuuden arvioijat pyytävät työsuunnitelmaan suullisia 

täydennyksiä.  



Työsuunnitelmasta tulee käydä ilmi 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 

[osan 18. Teollisuuspuhdistuksessa toimiminen vaatimukset] sekä näiden lisäksi: kuvaus työkohteesta, 

olosuhteista, työn tavoitteista ja työn toteuttamisesta, tarvittavat koneet, laitteet, lisälaitteet, varusteet, 

suojavälineet sekä niille tehtävät huollot tai tarkastukset ennen työn aloittamista tai työn lopettamisen jälkeen. 

Kirjallisen työsuunnitelman voi tarvittaessa korvata suullisella haastattelulla, mikäli työ tai asiakas ei kirjallista 

suunnitelmaa edellytä tai sinulla on todettu erityisen tuen tarpeita kirjalliseen tuottamiseen liittyen. 

Käytännön työ 

Tutkintotilaisuudessa toteutat suurtehoimurointityön itsenäisesti laatimasi työsuunnitelman mukaisesti. 

Käytännön työ alkaa työkohteelle saapumisesta ja päättyy työkohteelta poistumiseen ja jätteen kuljettamiseen 

turvallisesti asianmukaiseen paikkaan. Tutkinnon perusteet eivät edellytä varsinaista jätteen kuljettamista, 

kunhan osaat ohjeistaa kuljettajaa riittävästi sekä tarkistaa tai laatia kuljetusta varten tarvittavan siirtoasiakirjan.  

Osaamisalan pakollisen osan vaatimuksina, joita arvioidaan samalla kertaa ovat mm. suojavälineiden käyttö, 

asiakastyöskentely ja työn taustalla olevan tiedon hyödyntäminen. Tarvittaessa tutkintotilaisuuden arvioijat 

haastattelevat sinua myös käytännön työn aikana. 

Koneiden ja laitteiden tarkistukset ja huollot sekä työn raportointi 

Koneiden ja laitteiden tarkistukset ja huolto kannattaa sijoittaa tutkintotilaisuuden käytännön työn yhteyteen tai 

toteuttaa esimerkiksi ennen työkohteelle lähtemistä ja/tai työkohteelta poistuttaessa. Myös työn raportointi 

voidaan osoittaa käytännön heti käytännön työn jälkeen, jolloin koko tutkinnon osa voidaan suorittaa yhdessä 

tutkintotilaisuudessa. 

Työn laajuus, kesto ja arvioijien työnjako 

Tutkintotilaisuudessa tapahtuvan suurtehoimurointityön tulee kestää vähintään kolme tuntia, mutta enintään 

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

myös osaamisalan pakollisen osan suorittaminen, siksi ajan tulee olla tarpeeksi pitkä, että riittävästi osaamista 

tulee osoitettua. 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 työtä seuraamassa riittävästi tehdäkseen arvioinnin. Työn aloitusta, työsuunnitelman läpikäyntiä ja 

työn päättymistä on hyvä olla seuraamassa vähintään kaksi arvioijaa kolmesta. Raportoinnin sekä koneiden ja 

laitteiden tarkistuksiin ja huoltojen arviointiin riittää yhden arvioijan läsnäolo. 

 

 

 

 


