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Kuvaus tutkinnon osasta 
”Ympäristöhuollon kuljetustehtävissä toimiminen” on jätteiden ja vaarallisten aineiden kuljettamisen 

osaamisalalle suunnattu valinnainen tutkinnon osa, jonka voit valita valinnaiseksi osaksi tutkinnon kaikkiin 

osaamisaloihin.  

Tutkinnon osa keskittyy ympäristöhuoltoon liittyvien kuljetusten suunnitteluun ja toteuttamiseen ja osan 

pääasiallisena työnä onkin toteuttaa valmistella ja ammattitaitoinen jätteenkuljetustyö.  

Tutkinnon osa on tarkoitettu erityisesti jätteen kuljetustehtävissä toimiville henkilöille. Tutkinnon osan 

suorittaminen vaatii tutkintoympäristöltään organisaation, joka toimii jätelogistiikan tai vaarallisten aineiden 

kuljetuksen sektorilla tai toteuttaa niitä osana kuljetuspalveluitaan.  

Mitä minun pitää osata suorittaakseni tämän osan? 
Sinun tulee osata toteuttaa jätteenkuljetustyö vastaanotetun jätteen tunnistamisesta sen turvalliseen purkuun. 

Sinun tulee myös tuntea ajoneuvosi ja sen aiheuttamat ympäristövaikutukset, ajaa jätteenkuljetusautoa sekä 

käyttää kuljetuksiin liittyviä asiakirjoja sekä tietojärjestelmiä ammattimaisesti. 

 Sinun tulee tässä osassa ainakin  

o toimia ympäristöhuollon kuljetustehtävissä 

o laatia jätteenkuljetukseen liittyvien asiakirjojen täyttämistä 

Osaan sisältyy lisäksi kaksi pakollista ajonäytettä 

o taloudellisen ajamisen ajonäyte ennalta sovitulla ajoreitillä 

o liukkaan ajamisen ajonäyte siihen soveltuvalla radalla tai ajosimulaattorilla. Liukasrata-

ajonäytteeseen sisältyvät vähintään pysähtymismatkaan, kaarreajoon sekä väistämiseen 

liittyvät tehtävät.   

 Voit osoittaa osaamistasi kirjallisesti  

o jätteenkuljetustapahtuman raportilla (mikäli kirjallinen, voidaan näyttää myös käytännössä, 

mikäli sähköinen kuittaus) 

o laatimalla selvityksen jätteenkuljetukseen tarvittavista omista luvista, pätevyyksistä sekä 

ajokorttiluokasta 

 Voit osoittaa osaamistasi käytännössä  

o tekemällä ajoneuvon päivittäisen lähtötarkastuksen.  

o asiakaskohtaamisella (lajittelun parantamisesta) 

o ajohallintajärjestelmän mukaisella ajolla 

o rekisteröinti- ja punnitusjärjestelmän käytöllä (esim. vaa’alla käynti ja siihen liittyvät toimet) 

o haastattelulla jätteiden tunnistamisesta ja loppusijoituksesta 

Millainen on osan tutkintotilaisuus?  
Tähän osaan liittyy kolme erillistä tutkintotilaisuutta, joita voidaan yhdistellä niin haluttaessa.  Kaikki osat 

painottuvat käytännön työn seuraamiseen sekä niihin liittyviin haastatteluihin, joissa voit täydentää vielä 

osaamistasi eri aiheista.    



Tutkintotilaisuudet jakautuvat seuraavasti:  

1. Jätteenkuljetustyö 

2. Taloudellisen ajamisen ajonäyte 

3. Liukkaan ajamisen ajonäyte 

Jätteenkuljetustyön tutkintotilaisuudessa arvioijat seuraavat jätteenkuljetus- tai vaarallisten aineiden 

kuljetustyötäsi käytännössä. Jotta kaikki osassa vaaditut työvaiheet tulee käytyä tilaisuudessa läpi, kestää se 

yleensä ainakin 3h. Tilaisuutta varten sinun tulee valmistella kuljetustyösi reitti ja toteutustapa sekä siihen 

liittyvät kirjalliset dokumentit. Tilaisuudessa käydään läpi kaikki käytännössä osoitettavat työsi, kirjalliset työt ja 

sinua haastatellaan suorituksesi aikana. Tilaisuus voidaan arvioida työpaikan arvioijien toimesta (työnantajan 

edustaja, työntekijän edustaja).  

Taloudellisen ajamisen näytteessä mitataan kykyäsi ajaa jätteenkuljetukseen tai vaarallisten aineiden 

kuljetukseen tarkoitettua ajoneuvoa taloudellisesti. Tätä tilaisuutta varten kuljetuksellesi sovitaan reitti. 

Tilaisuuden arvioijana voi toimia kuka vain kolmikannan jäsenistä, mutta suosittelemme, että ajonäytteiden 

tilaisuuksissa on mukana opettaja-arvioija.  

Liukkaan ajamisen näytteessä mitataan kykyäsi ajaa ajoneuvoasi liukkailla keleillä. Liukkaan ajon näyte voidaan 

tehdä sille soveltuvalla radalla tai ajosimulaattorissa, mutta sen tulee kuitenkin sisältää vähintään 

pysähtymismatkaan, kaarreajoon ja väistämiseen liittyviä tehtäviä. Näytteen arvioijana voi toimia edellisen 

näytteen tavoin kuka vain kolmikannan jäsenistä, mutta suosittelemme, että ajonäytteiden tilaisuuksissa on 

mukana opettaja-arvioija. Tämä korostuu varsinkin, jos tilaisuutesi järjestetään ajosimulaattorin avulla.  

Tutkintotilaisuuksissa sinun on tarkoitus osoittaa arvioijille osaamisesi ko. aiheista. Voit valmistautua tilaisuuksiin 

harjoittelemalla niissä vaadittuja kuljetustöitä. Kun suorituksesi on kasassa kolmikanta, tekee 

arviointipäätöksensä ja kertoo sen sinulle. Tällöin myös sinä arvioit omaa osaamistasi ja suoriutumistasi 

tutkintotilaisuudesta.  

 


