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Kuvaus tutkinnon osasta 
”Viemärihuollon työtehtävissä toimiminen” on viemärihuoltopalveluiden osaamisalan pakollinen osa.  

Tutkinnon osa on tarkoitettu kaikille viemärihuollon ja -saneerauksen sekä viemäreiden kunnon arvioinnin 

parissa työskenteleville.  Tutkinnon osan suorittaminen edellyttää työskentelyä viemärihuolto- tai 

saneerauskohteessa työtehtävissä, joita voivat olla esimerkiksi kaivojen ja säiliöiden tyhjennykset, putkistojen 

puhdistukset ja avaukset, viemäreiden pesut ja puhdistukset sekä näihin liittyvien kuntoarvointien tekeminen.  

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 

valitsemastasi viemähuoltopalveluiden osaamisalueesta.  

 Sinun tulee tässä osassa ainakin 

o tehdä viemärihuoltoon liittyvää työtä käytännössä ja laatia työsuunnitelma sen käytännön 

toteutuksesta (A) TAI   

o laatia raportti viemärihuoltotyöstä  

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

kannattaa toteuttaa yhdessä!   

Suosittelemme myös, että suoritat Työturvallisuuskeskuksen (TTK) hallinnoiman Työturvallisuuskortin sekä 

SPEK:n hallinnoiman Tieturvakortin (1 tai 2) ennen tutkintotilaisuuttasi. Tutkinnon osan suorittaminen ei vaadi 

korttien suorittamista, mutta niiden sisällöt tukevat sitä. Kortit ovat myös vaadittuja pätevyyksiä useissa alan 

työtehtävissä.  

Millainen on osan tutkintotilaisuus?  
Tähän osaan liittyy yleensä yksi tutkintotilaisuus, jota varten joko laadit viemärihuoltotyöstä ja toteutat sen 

käytännön työssäsi (vaihtoehto A) TAI laadit raportin, jossa käsittelet viemärihuoltotyötä 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 kuljetus 

ja käsittely, työssä syntyvät ympäristövaikutukset ja niiden minimointi. 

Tutkintotilaisuuden arvioijat voivat pyytää sinua täydentämään työsuunnitelmaasi suullisesti ennen käytännön 

työn aloittamista. 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 (vaihtoehto A)  

Tutkintotilaisuuden käytännön työn vaiheessa toteutat itsenäisesti viemärihuollon palveluihin liittyvän työn, 

kuten viemärin, erottimien tai kaivojen avauksen, tyhjennyksen tai puhdistuksen, viemärien kunnonarvioinnin 

TV-kuvauksella tai viemärisaneerauksen kaivamattomalla menetelmällä. 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 

työtä tehdään pareittain tai ryhmässä, tulee tutkintoa suorittavan olla se henkilö, joka suorittaa varsinaista 

käytännön työtä. Tutkintotilaisuudessa työskentelyä ovat seuraamassa arvioijat, jotka voivat tehdä sinulle 

kysymyksiä työn aikana.  

Työmenetelmiin, tekniikkaan, välineisiin, tapoihin, työn sujuvuuteen ym. liittyvä osaaminen arvioidaan aina 

osaamisalan valinnaisessa osassa. Mikäli haluat suorittaa myös valinnaisen tutkinnon osan, 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 viemärihuoltotyöstä. Raportissa tulee huomioida vähintään 

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

jätteiden jätehuolto ja jätteen synnyn ehkäisy ja ympäristölainsäädäntö viemärihuoltoprosessiin peilaten.  

Muut käytännöt 

Tutkintotilaisuudessa tapahtuvan käytännön työn 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 

tai useamman työkohteen sisältävissä 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.  

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 viemärihuoltotyön raportin TAI osoittaa osaamisesi käytännössä. 

Sinun tulee käsitellä raportissasi vähintään tässä raporttipohjassa mainittuja sisältöjä.  

 

Viemärihuoltotyön raportti 
 

 

1. Lyhyt esittely viemärihuoltotyön 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 (ml. 
tilaajavastuulainsäädäntö) asiat 

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

c. Tie- ja katualueella työskentely 

d. Riskien ilmoittaminen ja aloitteet 

e. Suojavarusteet ja – laitteet 

f. Työluvat ja pätevyydet 

4. Viemärihuoltokohteen 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 viemärihuoltopalveluiden osaamisalan valinnaisten 
osien tutkintosuoritusta!  

 

 
 


