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8 .  M A T E R I A A L I E N  T A L T E E N O T T O  J A  H Y Ö D Y N T Ä M I N E N 

Kuvaus tutkinnon osasta 
”Materiaalien talteenotto ja hyödyntäminen” on materiaalien kierrätyksen ja käsittelyn osaamisalalle 

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

Tutkinnon osa käsittelee materiaalien ammattimaista talteenottoa ja käsittelyä jätehuoltoon keskittyvissä 

käsittelylaitoksissa. Tämän osan suoritettuasi osaat toimia materiaalin talteenoton ja käsittelyn työprosessien eri 

vaiheissa ja käyttää niissä vaadittavia koneita ja laitteita.  

 

Tutkinnon osa on tarkoitettu materiaaleja vastaanottavien, hyödyntävien tai käsittelevien käsittelylaitosten 

henkilöstölle. Tutkinnon osa vaatii tutkintoympäristökseen lajittelulaitoksen, jossa vastaanotetaan kierrätettävää 

materiaalia.  

Mitä minun pitää osata suorittaakseni tämän osan? 
Sinun tulee osata vastaanottaa, lajitella, luokitella sekä käsitellä materiaalia käsittelylaitoksen toimintamallien 

mukaisesti sekä käyttää siihen liittyvää kalustoa sekä laadunvarmistuksen välineitä. Sinun tulee tunnistaa eri 

materiaalien ominaisuudet ja huomioida työssäsi siihen liittyvät työturvallisuusnäkökohdat.  

 Sinun tulee tässä osassa ainakin 

o toteuttaa materiaalien talteenoton ja hyödyntämisen työ 

o laatia työssäsi tarvittu asiakirja (esim. siirtoasiakirja) 

 Voit osoittaa osaamistasi kirjallisesti  

o laatimalla raportin materiaalien hyödyntämisestä (esim. materiaalin kierrätys ja 

hyödyntäminen) 

o kuvaamalla materiaalin kulun prosessissa 

o kuvaamalla toiminnan poikkeustilanteissa  

o koostamalla materiaalien laadusta analyysin 

 Voit osoittaa osaamistasi käytännössä  

o toimimalla materiaalin vastaanottotilanteessa lajittelu- tai käsittelylaitoksella 

o tunnistamalla vastaanotettavat jätemateriaalit ja niiden laadun (mm. jätemateriaalin 

hyödyntämiskelpoisuus, lajitteluvaihtoehdot) 

o käyttämällä ja kirjaamalla kuormat punnitus- ja rekisteröintijärjestelmään 

o käyttämällä käsittelylaitoksen koneita ja laitteita (esim. pyöräkuormaaja, pienkuormaaja) 

materiaalien lastaus ja lajittelutehtävissä 

o huoltamalla/ tekemällä huoltotarkastuksen/-t käsittelylaitoksen koneille ja laitteille 

o käyttämällä työn vaatimia turvavälineitä (mm. turvakengät, huomioliivi, kypärä, suojalasit) 

o toimimalla poikkeustilanteessa 

o ottamalla laadunvarmistukseksi näytteen käsittelemästä materiaalistasi.  

Millainen on osan tutkintotilaisuus?  
Tähän osaan liittyy yksi tai useampia tutkintotilaisuuksia, jotka järjestetään materiaalia hyödyntävällä laitoksella. 

Suurin osa tutkinnon vaatimuksista esitetään käytännössä, sinun työtäsi seuraten. Tähän osaan liittyvä kirjallinen 

työ (oman työn asiakirja) tulee laatia joko ennen tutkintotilaisuutta tai sen aikana niin, että se voidaan käydä läpi 

tutkintotilaisuudessasi. 



Tutkintotilaisuudessa sinun tulee näyttää osaamisesi vastaanotto ja käsittelyprosessien hallinnasta sen alusta 

loppuun. Suosittelemme, että toimintaasi seurataan useamman kuin yhden vastaanoton ajan, jotta osaamisesi 

erityyppisten materiaalien vastanotosta ja hyödyntämisestä varmentuu. Tutkintotilaisuuden keskimääräinen 

kesto on noin 3h-4h, riippuen siitä, kuinka taajaan materiaalia saapuu käsittelyysi.  

Tutkintotilaisuutesi tulee suunnitella etukäteen ja toteuttaa itse tutkintotilaisuudessa. Tilaisuutta arvioimassa voi 

olla koko kolmikanta (työnantajan, työntekijän ja opettajan edustajat) tai joku/jotkut heistä, mikäli suoritus 

jakautuu useampaan osaan (esim. pidemmälle ajanjaksolle).  Kun suorituksesi on kasassa kolmikanta, tekee 

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

tutkintotilaisuudesta.  

 


