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Kuvaus tutkinnon osasta 
”Kiinteistön jätehuollon suunnittelu” on kiinteistöjen ympäristöhuoltopalveluiden osaamisalalle suunnattu 

valinnainen tutkinnon osa, jonka voit valita valinnaiseksi osaksi kaikkiin tutkinnon kaikkiin osaamisaloihin.  

Tutkinnon osa käsittelee kiinteistön jätehuollon kartoitusta ja jätehuoltosuunnitelman laatimista. Tämän osan 

suoritettuasi tunnet kiinteistön jätehuoltoa sääntelevät pääasialliset lait ja määräykset, tiedät jätehuoltoalan 

toimijat ja heidän roolinsa, osaat kartoittaa kiinteistöllä syntyvät jätejakeet ja arvioida jätetilan toimivuuden. 

Osaat myös selvittää jätehuoltoon liittyvät työturvallisuusriskit, dokumentoida jätehuoltosuunnitelman ja osaat 

hyödyntää sitä myös toiminnassasi. Tutkinnon osassa käydään läpi myös keräysvälineiden mitoitusta, jätehuollon 

kustannuslaskentaa sekä jätehuoltosuunnitelman käyttöönottoa. 

Tutkinnon osa sopii organisaatioiden ympäristöasioista vastaaville henkilöille sekä jätehuoltoratkaisujen myynti-, 

ja suunnittelutehtävissä toimiville henkilöille. Tutkinnon osa vaatii tutkintoympäristökseen kiinteistön, jossa 

syntyy monipuolisesti erilaisia jätejakeita. 

Mitä minun pitää osata suorittaakseni tämän osan? 
Sinun tulee osaa toimia jätehuollon perusperiaatteiden mukaisesti, toteuttaa ja dokumentoida kiinteistön 

jätehuoltokartoituksen sekä laatia kiinteistön jätehuoltosuunnitelman.  

 Sinun tulee tässä osassa ainakin  

o laatia jätehuoltokartoitus  

o laatia jätehuoltosuunnitelma  

 Voit osoittaa osaamistasi kirjallisesti myös 

o raportoimalla jätemääriä viranomaisille (mikäli tarpeen) 

o tekemällä suunnitelman jätehuoltosuunnitelman käyttöönotosta ja aikataulusta  

o tekemällä laskelmia kustannusten optimoimiseksi 

 Voit osoittaa osaamistasi käytännössä myös 

o pitämällä lajittelukoulutuksen tai jätehuoltosuunnitelman esittelytilaisuuden 

arvioijillesi/kiinteistössä toimiville/sidosryhmille.  

o esittelemällä arvioijillesi jätehuoltosuunnitelmasi toteutusta kiinteistöllä 

Millainen on osan tutkintotilaisuus?  
Tutkintosuorituksesi koostuu käytännössä kahdesta kirjallisesta työstä, jätehuoltokartoituksesta sekä -

suunnitelmasta, jotka käydään läpi yhdessä tutkintotilaisuudessa. Kirjalliset työt laaditaan ennen 

tutkintotilaisuutta ja itse tutkintotilaisuudessa esittelet ne arvioijillesi. Voit esitellä suunnitelmasi toteutusta 

myös käytännössä, esimerkiksi kierrättäen arvioija kiinteistöllä esitellen suunnitelman toteutusta. 

Tutkintotilaisuuden kesto on noin 2 h riippuen kartoituksen sekä kohteen koosta.  

Tutkintotilaisuutesi tulee suunnitella etukäteen ja toteuttaa itse tutkintotilaisuudessa. Tilaisuutta arvioimassa 

tulee olla koko kolmikanta (työnantajan, työntekijän ja opettajan edustajat) sillä suoritus käydään kerralla läpi. 

Kun suorituksesi on kasassa kolmikanta, tekee arviointipäätöksensä ja kertoo sen sinulle. Tällöin myös sinä 

arvioit omaa osaamistasi ja suoriutumistasi tutkintotilaisuudesta 
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Sinun tulee laatia tässä tutkinnon osassa kirjallinen jätehuoltokartoitus ja jätehuoltosuunnitelma.  

Voit hyödyntää alla olevia raporttipohjia työssäsi.  

Sinun tulee käsitellä kartoituksessasi ja suunnitelmassasi vähintään tässä raporttipohjassa mainittuja sisältöjä.  

 

Jätehuoltokartoitus Jätehuoltosuunnitelma 
 

1. Lyhyt esittely kartoituskohteesta  

2. Kiinteistöllä syntyvät jätejakeet ja niiden 
hyötykäyttökohteet 

3. Kiinteistöllä syntyvien jätteiden ja 
jäteastioiden määrät sekä tyhjennysvälit 

4. Jätteiden lajittelun tilanne 
5. Jätetilan ja keräysvälineiden 

asianmukaisuus 
6. Jätehuollon ohjeistukset  
7. Työturvallisuus ja 

kiinteistöturvallisuusriskit 
8. Kiinteistön erityispiirteet jätehuollon 

toteuttamisen kannalta 

 

 

 

1. Esittely jätehuoltosuunnitelman 
kohteesta ja kiinteistön erityispiirteistä 

2. Kiinteistöä koskevat lait, asetukset ja 
määräykset  

a. Ympäristölainsäädäntö 
b. Jätelaki  
c. Jätehuoltomääräykset 
d. Muut määräykset ja ohjeet 

3. Jätehuoltokartoituksen lähtökohdat, 
toteutus ja tulokset 

4. Jätehuollon kehittämistarpeet ja eri 
jätehuoltoratkaisujen vertailu 

5. Jätehuollon kustannukset ja mitoitukset 
6. Jätehuoltosuunnitelman käyttöönotto 

HUOM! 

Jätehuoltokartoitusta ja osan 2 
materiaalivirtojen raporttia kannattaa 

hyödyntää osana jätehuoltosuunnitelmaasi!  
 

HUOM! 

Tarkenna jätehuoltosuunnitelman sisältöjä 
raporttisi tulosten mukaisesti!  

 

 
 


