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Kuvaus tutkinnon osasta 
”Viemärihuolto” on viemärihuoltopalveluiden osaamisalalle suunnattu valinnainen osa, jonka voit valita 

valinnaiseksi osaksi tutkinnon kaikkiin osaamisaloihin.  

Tutkinnon osa on tarkoitettu viemärihuollon käytännön tehtävissä työskenteleville. Tutkinto suoritetaan 

toteuttamalla viemärihuoltotyö imupainelaitteella kiinteistöjen tai kunnallisteknisten viemäriverkostojen 

parissa. Työtehtävinä voivat olla esimerkiksi viemäreiden puhdistus tai avaus sekä kaivojen tai erottimien 

tyhjennys ja puhdistus. 

Mitä minun pitää osata suorittaakseni tämän osan? 
Sinun tulee osata toteuttaa itsenäisesti, turvallisesti ja sujuvasti viemärihuoltotyö hyödyntäen tuntemustasi 

viemäriverkoston rakenteista sekä viemäreiden puhdistushuoltoon tarkoitetuista laitteista. 

 Sinun tulee tässä osassa ainakin 

o toteuttaa käytännön viemärien puhdistushuoltotyö 

o laatia työssä syntyvien jätteiden kuljettamiseen tarvittavat asiakirjat 

o tehdä raportti puhdistushuoltotyöstä 

 Voit osoittaa osaamistasi kirjallisesti 

o laatimalla edellä mainitusta puhdistushuoltotyöstä työsuunnitelman 

 Voit osoittaa osaamistasi käytännössä  

o käymällä työsuunnitelman läpi suullisesti tutkintotilaisuudessa kirjallisen suunnitelman sijaan 

o selvittämällä työlle asetetut tavoitteet ja työmaan olosuhteet 

o varaamalla työhön soveltuvat varusteet ja valitsemalla työhön soveltuvan työmenetelmän 

o käyttämällä viemärihuoltoon 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 etukäteen laaditun työsuunnitelman esittelystä sekä käytännön 

puhdistushuoltotyön suorittamisesta. Tutkintotilaisuuteen voidaan yhdistää myös työn edellyttämän 

raportoinnin laatiminen sekä laitteiden tarkastukset ja huollot. 

Työsuunnitelma 

Ennen käytännön työn tekemistä esittelet etukäteen laatimansa työsuunnitelman, jossa hän on kuvannut 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 [osan 21 vaatimukset]. Näiden lisäksi 

työsuunnitelmaan liitetään: 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 käytännössä puhdistushuoltotyön 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 jätteen purkupaikasta sekä tarkistaa tai laatia kuljetusta varten 

tarvittavan siirtoasiakirjan. Työkohteessa sinun tulee kuvata työprosessi johtokarttaa tai -piirrosta apuna 

käyttäen. Mikäli käytännön työhön kuuluu pari- tai ryhmätyötä, on tutkintoa suorittavan oltava 

puhdistushuoltotyötä käytännössä tekevä työntekijä. 

Tarvittaessa tutkintotilaisuuden arvioijat haastattelevat sinua myös käytännön työn aikana. 

Työn laajuus, kesto ja arvioijien työnjako 

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.  

 

 

 

 

 


