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

valinnaiseksi osaksi tutkinnon kaikkiin osaamisaloihin. 

Tutkinnon osa on tarkoitettu viemäreiden saneerauksen käytännön tehtävissä työskenteleville. 

Tutkinnon osa suoritetaan toteuttamalla viemärisaneeraustyö tai selkeästi erotettava osakokonaisuus 

kaivamattomalla menetelmällä (esimerkiksi tietty haara, linja tai vastaava). Osa voidaan suorittaa tekemällä 

kiinteistön sisäpuolisia saneeraustöitä huoneiston, pystylinjan tai muun vastaavan saneeraamisella tai 

vesihuoltoverkostoihin kohdistuvissa saneeraustöissä useamman kaivo- tai venttiilivälin saneerauksella.  

Mitä minun pitää osata suorittaakseni tämän osan? 
Sinun tulee osata toteuttaa itsenäisesti, turvallisesti ja sujuvasti saneerattavan viemärin puhdistus, varsinaisen 

saneeraustyö sekä varmistaa lopputuloksen onnistuminen. 

 Sinun tulee tässä osassa ainakin 

o toteuttaa käytännön viemärisaneeraustyö 

o laatia raportti edellä mainitusta viemärisaneeraustyöstä sen päätyttyä 

  Voin osoittaa osaamistasi kirjallisesti  

o laatimalla kirjallisen työsuunnitelman saneeraustyön etenemisestä 

  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 suorittaminen muodostuu tutkintotilaisuudesta, jossa esittelet ennen tilaisuutta laatimasi 

työsuunnitelman ja toteutat viemärisaneeraustyön käytännössä.  

Työsuunnitelma 

Sinun tulee laatia työsuunnitelma viemärisaneeraustyöstä, jossa kuvaat työkohteen,  työmaan olosuhteet, työn 

tavoitteet ja työvaiheet sekä niiden etenemisen ja aikataulutuksen, käytettävät saneerausmenetelmät, 

tarvittavat koneet ja laitteet sekä varusteet. Työsuunnitelmaan voi sisällyttää myös osaamisalan pakollisen osan 

edellyttämät vaatimukset: 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. 



Tutkintotilaisuudessa arvioijat voivat pyytää sinua täydentämään työsuunnitelmaasi suullisesti. 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 viemärisaneeraustyön itsenäisesti laatimasi työsuunnitelman 

mukaisesti. Käytännön työ alkaa työkohteelle saapumisesta ja päättyy työkohteelta poistumiseen. Mikäli itse 

saneeraus edellyttää useampia työntekijöitä, on tutkintoa suorittavan oltava se työntekijä, joka tekee varsinaista 

saneeraustyötä.  

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

muodostaminen ja purkaminen, turvallinen työskentely, välineiden, työkalujen ja menetelmien oikea käyttö, 

työn sujuvuus, asiakkaan tiedottaminen, kuntoarvioinnin tekeminen, viimeistelytyöt ja kytkennät, lopputuloksen 

varmistaminen ja työn laatu sekä työkaluista ja laitteista huolehtiminen ja niiden huolto. 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 heti käytännön työn jälkeen, jolloin koko tutkinnon osa voidaan suorittaa yhdessä 

tutkintotilaisuudessa. 

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, jonka vuoksi ajan tulee olla tarpeeksi pitkä, että osaamista tulee 

riittävästi osoitettua. Tutkintotilaisuuden tulee sisältää yhden työkohteen, jossa tulee osoitettua laaja-alaisesti 

työmenetelmien, -tekniikan ja -turvallisuuden sekä koneiden ja laitteiden käytön osaamista. Vaihtoehtoisesti 

tutkinnon suorittaminen voidaan jakaa kahteen tutkintotilaisuuteen tai työkohteeseen, joissa esitetään toisiaan 

täydentävää 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 seuraamassa työtä riittävästi tehdäkseen arvioinnin. 

Työn aloitusta, työsuunnitelman läpikäyntiä ja työn päättymistä on hyvä olla seuraamassa vähintään kaksi 

arvioijaa kolmesta.  

 

 

 


