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Kuvaus tutkinnon osasta 
”Viemäreiden kunnon arvioiminen” on viemärihuoltopalveluiden osaamisalalle suunnattu valinnainen osa, 

jonka voit valita valinnaiseksi osaksi tutkinnon kaikkiin osaamisaloihin.  

Tutkinnon osa on tarkoitettu viemäreiden kunnon arvioinnin käytännön tehtävissä työskenteleville. Tutkinto 

suoritetaan toteuttamalla viemärin kunnonarviointi TV-kuvausta käyttämällä. Kunnonarviointi tulee tehdä 

laajaan verkostoon, esimerkiksi asuinkerrostalon viemäreihin tai kunnallisen viemäriverkoston kokonaisuuteen 

katu- tai korttelitasolla. Sinun tulee lisäksi pystyä laatimaan kunnonarvioinnista kirjallinen suunnitelma ja raportti 

sekä esittelemään sen asiakkaalle. 

Mitä minun pitää osata suorittaakseni tämän osan? 
Sinun tulee osata toteuttaa itsenäisesti, turvallisesti ja asiantuntevasti viemäreiden kunnonarvioinnin 

hyödyntäen tuntemustasi viemäriverkoston rakenteista sekä viemäreiden kuvaukseen tarkoitetuista laitteista. 

 Sinun tulee tässä osassa ainakin  

o laatia kirjallinen suunnitelma kunnonarviointityöstä 

o toteuttaa kunnonarviointityö käytännössä 

o laatia kirjallinen kunnonarviointiraportti ja esitellä se asiakkaalle 

 Voit osoittaa osaamistasi käytännössä 

o selvittämällä työkohteen viemäriverkoston rakenteet ja toimintaperiaatteet 

o valitsemalla työkohteeseen soveltuvat menetelmät, laitteet ja kamerat 

o käyttämällä koneita, laitteita ja ohjelmistoja tarkoituksen mukaisesti 

o tekemällä työkohteen rajauksiin ja suojauksiin liittyvät toimenpiteet 

o tekemällä kunnon arvioimistyötä 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 suorittaminen voidaan jakaa kahteen tutkintotilaisuuteen, jonka ensimmäisessä esittelet 

etukäteen laatimaasi suunnitelmaa viemäreiden kunnonarviointityöstä, toteutat kunnonarviointityön 

käytännössä sekä teet käyttämiisi laitteisiin tarvittavat tarkastukset ja huoltotoimenpiteet. Toisessa 

tutkintotilaisuudessa esittelet laatimaasi kunnonarviointiraporttia asiakkaalle ja arvioijille. 

Suunnitelma kunnonarviointityöstä 

Ennen tutkintotilaisuutta laadittavassa suunnitelmassa sinun tulee kuvata työlle asetetut tavoitteet, työmaan 

olosuhteet, työhön vaadittavat koneet, laitteet, varusteet sekä valitsee työhön soveltuvan työmenetelmän ja 

kuvaa työn etenemisen vaiheittain. Suunnitelmaan voi sisällyttää osaamisalan pakollisessa osassa vaaditut 

kohdat: 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. Suunnitelma esitellään ensimmäisessä 



tutkintotilaisuudessa ennen käytännön työn aloittamista ja arvioijat voivat tarvittaessa pyytää sinua 

täydentämään suunnitelmaasi suullisesti. 

Käytännön työ  

Ensimmäisessä tutkintotilaisuudessa toteutat käytännössä kunnonarviointityön itsenäisesti laatimasi 

työsuunnitelman mukaisesti. Käytännön työ alkaa työkohteelle saapumisesta ja päättyy työkohteelta 

poistumiseen. Mikäli itse kunnonarviointityö edellyttää kahta tai useampaa työntekijää (esim. apumiehet, 

viemärin avaus), on tutkintoa suorittavan oltava se työntekijä, joka tekee varsinaista kunnonarviointia.  

Käytännön työn aikana tutkintotilaisuuden arvioijat seuraavat ja arvioivat mm. seuraavia osa-alueita: työkohteen 

perustaminen ja purku, johtokarttojen lukeminen ja käyttö, ohjelmistojen, laitteiden, koneiden, kameroiden 

sekä vuodonilmaisulaitteiden toimintaperiaatteiden tunteminen ja niiden käyttö, turvallinen työskentely ja työn 

sujuvuus. Tarvittaessa tutkintotilaisuuden arvioijat haastattelevat sinua myös käytännön työn aikana. 

Kunnonarviointiraportti ja sen esittely 

Käytännön kunnonarviointityön toteuttamisen jälkeen laadit kirjallisen raportin kartoitustyön tuloksista 

huomioiden sekä työnantajasi vaatimukset, toimialan säädökset ja ohjeet, että asiakkaan toiveet ja tarpeet. 

Raportti esitellään asiakkaalle ja arvioijille, jotka arvioivat tekemiäsi havaintoja ja johtopäätöksiä sekä 

asiakaspalvelutaitoja. Arviointi tapahtuu eri tutkintotilaisuudessa kuin varsinainen käytännön työ. 

Työn laajuus, kesto ja arvioijien työnjako 

Ensimmäisessä 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, jonka vuoksi ajan tulee olla tarpeeksi pitkä, että 

osaamista tulee riittävästi osoitettua. Saman tutkintotilaisuuden aluksi käydään läpi laatimasi 

kunnonarviointisuunnitelma. Tutkintotilaisuudessa tulee olla läsnä arvioimassa vähintään kaksi kolmesta 

arvioijasta, esimerkiksi työntekijän ja opettajan edustajat. 

Toisessa tutkintotilaisuudessa esittelet laatimaasi kunnonarviointiraporttia asiakkaalle. Tämä voi kestää työn 

laajuudesta riippuen tunnista noin puoleen päivään. Tutkintotilaisuudessa tulee olla läsnä vähintään yksi 

kolmesta arvioijasta, esimerkiksi työnantajan edustaja. 

Tutkinnon arvioijat kokoontuvat tekemään arviointipäätöksen molempien tutkintotilaisuuksiesi perusteella. 

Arviointipäätös voidaan tehdä videoneuvottelun tai sähköpostikokouksen välityksellä, mikäli jälkimmäisessä 

tutkintotilaisuudessa ei ole kaikki arvioijat edustettuna. 

 


