
 

 

Suomen ympäristöopisto SYKLI 
Puh. 050 529 6428 
info@sykli.fi 
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Aika: torstai 9.2.2022 klo 8–16 
Paikka: verkkokoulutus, Teams 
Kouluttajat:  
Matti Ojala, Priit Uleksin ja Sakari Kuikka. 
 
ILOITTAUTUMINEN:  
https://ssl.eventilla.com/viemareiden-kunto-
tutkijan-jatkokurssi-09022022 
 
Lisätietoja: 
Risto Ponto / Vesihuollon asiantuntija, kouluttaja 
050 387 9555 
risto.ponto@sykli.fi 

Kurssi on tarkoitettu niille viemäreiden kuntotutkimuksia  
tekeville henkilöille, jotka ovat aikaisemmin suorittaneet  
viemäreiden TV-kuvauksen peruskurssin ja joilla on voimassa 
oleva FiSTT -kuvaajakortti. Koulutus sopii myös kuntotutki-
musten tuloksia tulkitseville henkilöille, kuten esimerkiksi 
vesihuoltolaitosten palvelujen tilaajat sekä konsultit. 
 
Jatkokurssi on tarpeen, koska vuonna 2021 on julkaistu uusi 
ohje ’Viemäreiden kunnon tutkiminen – Visuaaliset tutkimus-
menetelmät’, joka korvaa vanhat 'Viemäreiden TV-kuvauksen 
tulkintaohje’ ja ’Viemärikaivojen kuntotutkimusohje’ –julkai-
sut. 
Uusi ohje: 
 

• on laajempi kuin vanhat ohjeet yhteensä  

• käsittelee viemäreiden kuntotutkimuksia laajasti  
visuaalisia menetelmiä hyödyntäen 

• sisältää myös viemärin tarkastuskaivojen kunnon  
tutkimisen 

• esittelee markkinoilla olevia tutkimusmenetelmiä, joiden 
ominaisuudet ja käyttökohteet on hyvä tuntea 

• termistö on muuttunut 
 
Viemäreiden kunnon tutkiminen edellyttää pätevää kuntotut-
kijaa, jotta taataan työn laatu sekä tarvittavat mahdolliset jat-
kotoimenpiteet perustuvat oikein tehtyihin ja raportoituihin 
havaintoihin. 
 
Tilaajaorganisaatiot vaativat viemäreiden kuntotutkijoilta pä-
tevyyttä havaintojen tekemiseen. Tilaajatahojen ja konsulttien 
on myös hyvä perehtyä viemärikaivojen ja viemäreiden kunto-
tutkimuksiin visuaalisin menetelmin sekä tehtyjen havaintojen 
tulkitaan. 
 
Viemäreiden kuntotutkijan jatkokurssi totetutetaan  

yksipäiväisena Teams -koulutuksena. Koulutuksen lopussa 
SYKLI toimittaa kaksi viikkoa voimassa olevan linkin verkko-
tenttiin. Hyväksytysti suoritetun tentin jälkeen koutukseen 
osallistunut saa diploimin kurssin suorittamisesta. 
 
Sisältö 
Koulutusohjelma sisältää mm seuraavaa: 
 

• Työturvallisuus, viemäreiden ominaisuudet ja hyvä  
rakennustapa sekä valmistelevat työt 

• Kaivon kunnon yleispiirteinen tutkiminen ja raportointi 

• Kaivon kunnon kattava tutkiminen ja raportointi 

• Viemäreiden yleispiirteinen kunnon tutkiminen ja rapor-
tointi 

• Viemäreiden kattava kunnon tutkiminen ja raportointi 

• Suurikokoiset viemärit, tunnelit, savu- ja väriainekokeet 

• Havaintojen tulkinnan soveltaminen uudisrakennus- ja 
saneerauskohteissa 

 
Kuvaajakoulutuksen hinta on 300 € (alv 0%), joka sisältää uu-
den ohjejulkaisun Viemäreiden kunnon tutkiminen – Visuaali-
set tutkimusmenetelmät. 
 
Koulutus toteutetaan yhteistyössä Syklin ja FiSTT Kuntotutki-
musjaoston kanssa. 
 
Ilmoittautuminen koulutukseen viimeistään maanantaina 
7.2.2022: https://ssl.eventilla.com/viemareiden-kuntotut-
kijan-jatkokurssi-09022022 
 
Ilmoittaudu pian! Osallistujat saavat kurssimateriaalin pos-
titse. Kurssi pidetään, mikäli siihen ilmoittautuu vähintään 15 
osallistujaa. Teams kutsut koulutukseen ja ohjejulkaisu lähe-
tetään osallistujille ilmoittautumisen päättymisen jälkeen. 
 
Tervetuloa mukaan koulutukseen! 
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