
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

Suomen ympäristöopisto SYKLI 
Puh. 050 529 6428 
info@sykli.fi 
sykli.fi  

 

 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@sykli.fi 
 

 
Riikka Elo 
koulutuspäällikkö, vesihuollon asiantuntija 
p. 040 572 2786 
 
Risto Ponto 
kouluttaja, vesihuollon asiantuntija 
p. 050 387 9555 
 
Jari Heiskanen 
kouluttaja, projektipäällikkö 
p. 050 375 2657 
 
 

 

 

Alkavat koulutukset löydät: 
koulutuskalenterista www.sykli.fi tai  
QR-koodista:     



 

 

Suomen ympäristöopisto SYKLI 
Puh. 050 529 6428 
info@sykli.fi 
sykli.fi  

 
Sykli tarjoaa vesihuollon koulutuksia mm. veden hankinnan ja puhdistuksen, jäteveden käsittelyn ja  
vesihuoltoverkostojen ammattilaisille. Tarjolla on koulutuksia niin työnjohdolle, työntekijöille, alalle  
tulijoille kuin urakoitsijoille ja konsulteillekin. Haja-asutusalueiden jätevesihuollon koulutusta on tarjolla 
mm. suunnittelijoille, jätevesijärjestelmien huoltajille ja puhdistajille sekä ympäristö- ja rakennusvalvontavi-
ranomaisille, kiinteistönomistajille, kiinteistövälittäjille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Sykli on Suomen 
johtava vesihuoltoalan ammattitutkintokouluttaja. 

 
Syklin vesihuollon koulutustarjonta ja  
kehittämistoiminta: 
 
✓ Ympäristöalan ammattitutkinto 

vesihuollon osaamisala 
✓ Vesihuoltomestarin koulutusohjelma 
✓ Viemäri- ja putkistohuollon, sekä  

viemärisaneerauksen koulutusohjelma 
✓ Jäteveden pumppaamoiden huoltokoulutus 
✓ Desinfiointikoulutus vesilaitoksille 
✓ Vesityökortti  
✓ Allasvesityökortti 
✓ Haja-asutusalueiden vesihuolto 
✓ Infrakoulutus 
✓ Asiakaskohtaiset räätälöidyt koulutukset 
✓ Alan kehittämishankkeet 
 

 
 
 

Koulutuksiin ilmoittautuminen: 
 
 
Koulutuksiin ilmoittaudutaan Syklin www-sivuilla, 
täyttämällä ilmoittautumislomake kyseisen  
koulutuksen kohdalla. Ilmoittautumisaika  
koulutuksiin päättyy kaksi viikkoa ennen  
koulutusta, mutta toteutuviin koulutuksiin  
otetaan ilmoittautuvia mukaan koulutuspäivään 
asti. Mahdolliset osallistumisen peruutukset tulee 
lähettää kirjallisesti osoitteeseen info@sykli.fi   
mahdollisimman pian, vähintään kolme päivää  
ennen koulutusta. 
 
Katso koulutustarjontamme ja ilmoittaudu  
osoitteessa: 
https://sykli.fi/koulutusalat/vesihuolto/  
 
tai QR-koodista: 

 
 

mailto:info@sykli.fi
https://sykli.fi/koulutusalat/vesihuolto/
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Valmistava koulutus ja näytöt 
Ympäristöalan ammattitutkinto on 
vesihuoltoalan ammattilaisille tarkoitettu virallinen 
tutkinto, jossa tutkinnon suorittajan osaaminen 
osoitetaan käytännön työelämässä annettavin näytöin. 
 
Tavoitteet 
Tavoitteena on tutkinnon suorittaminen sekä 
organisaation että henkilökohtaisen osaamisen 
lisääminen ja omien mahdollisuuksien parantaminen 
työmarkkinoilla. 
 
Koulutuksen ja tutkinnon 
Koulutus valmistaa tutkinnon suorittamiseen ja tarjoaa 
mahdollisuuden syventää ja päivittää olemassa olevaa 
osaamista.  
 
Koko tutkinnon laajuus on yhteensä 150 osaamispistettä 
(osp). Tutkinnossa suoritetaan pakollinen osa sekä 2-3 
valinnaista tutkinnon osaa. Tutkinnon suorittaja valitsee 
valinnaisista osista itselleen sopivimmat vaihtoehdot.  
 
Tutkinnon osat 
Pakollinen tutkinnon osa  50 osp 
• Ympäristöalan työtehtävissä toimiminen 
 
Valinnaiset tutkinnon osat 1 50 osp 
• Talousveden puhdistusprosesseissa toimiminen 
• Talousvesiprosessien kunnossapito 
• Vesihuoltoverkostojen rakentaminen ja 

saneeraus 
• Vesihuoltoverkostojen kunnossapito 
• Jätevesien puhdistusprosesseissa toimiminen 
• Jätevesien puhdistusprosessien kunnossapito  
 
 

Valinnaiset tutkinnon osat 2 25 osp 
• Ympäristöalan asiakaspalvelutehtävissä toimiminen 

•         Ympäristöalan viestintätehtävissä toimiminen 

•         Prosessiautomaation ohjaaminen 
• Pumppaamossa työskenteleminen 

• Paineenkorotusasemilla tai ylä- ja alavesisäili-
öissä työskenteleminen 

 
Kohderyhmä 
Koulutus on tarkoitettu vesihuoltoalalla työskenteleville 
esim. asentajille, vesilaitoksenhoitajille ja 
puhdistamonhoitajille, jotka haluavat lisätä osaamistaan, 
parantaa mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla sekä 
suorittaa tutkinnon. 
 
Koulutusmuoto 
Monimuotokoulutus, joka koostuu 1-2 koulutuspäivästä 
kuukaudessa, etätehtävistä ja työssäoppimisesta. 
Koulutuspäiviä on yhteensä 10-16, jonka lisäksi 
järjestetään käytännön näytöt. Koulutuksen kesto on 
tyypillisesti 18-24 kk sopimuksen mukaan. Valtio 
rahoittaa näyttötutkinto-opintoja, joten koulutus toteu-
tetaan oppisopimusmuotoisena tai omaehtoisesti valti-
onosuusmuotoisena. Koulutuksesta peritään 
opiskelijamaksu 300€. 
 
Lisätietoja: 
Riikka Elo / 040 572 2786 / riikka.elo@sykli.fi 

mailto:riikka.elo@sykli.fi
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Vesihuoltomestarin koulutusohjelma on vesihuollon työnjohtajille ja asiantuntijoille  
suunnattu koulutuskokonaisuus. 
  
Tavoitteet 
Koulutuksen tavoitteena on antaa uusia eväitä työnjoh-
tajana tai asiantuntijatehtävissä työskentelemiseen sekä 
kouluttaa alalle myös uusia työnjohtajia. Koulutuksessa 
on mahdollisuus pätevöityä ammatillisesti vesihuolto-
alalla ja samalla suorittaa ympäristöalan erikoisammatti-
tutkinto. 
 
Koulutuksen sisältö 
Koulutus sisältää vesihuoltoalalla työskenteleville sovel-
tuvia opintoteemoja, joista opiskelija valitsee itselleen 
parhaiten sopivan kokonaisuuden. Opiskelijoiden koulu-
tuksen tarve arvioidaan opintojen alkuvaiheessa. 
 
Koulutusteemat 
Kaikille yhteiset osat: 

• Työyhteisössä toimiminen 

• Toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla 

• Vesihuollon toimintaympäristön tunteminen sekä 
asiakas- ja sidosryhmäyhteistyö 

Vesihuollon osaamisalan osat, joista valitaan vähintään 
yksi: 

• Veden hankinnan ja puhdistuksen kehittäminen 

• Jäteveden käsittelyn kehittäminen 

• Vesihuoltoverkostojen ylläpito ja kehittäminen 
Valinnaiset osat, joista valitaan yksi: 

• Ympäristöalan työnjohtajana toimiminen 

• Ympäristöalan kehittämishankkeen toteuttaminen 
(Asiantuntija) 

 
 
 

 
Kohderyhmä 
Koulutus on tarkoitettu vesihuoltoalalla työskenteleville, 
esim. työnjohtajille tai vastaaville vesilaitoksenhoitajille 
ja puhdistamonhoitajille, jotka haluavat lisätä osaamis-
taan sekä parantaa mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla. 
Koulutus sopii myös jatkumoksi esim. vesihuoltoalan 
ammattitutkinnolle tai täydennyskoulutukseksi AMK-
tutkinnon suorittaneille.  
 
Koulutusmuoto 
Monimuotokoulutus, joka koostuu lähipäivistä, etäteh-
tävistä ja omalla työpaikalla suoritettavasta työssäoppi-
misesta. Lähipäiviä on 1–2 pv kuukaudessa, yhteensä 
14–16 päivää, jonka lisäksi järjestetään näytöt. Koulu-
tuksen kesto on tyypillisesti 18–24 kk, sopimuksen mu-
kaan.  
 
Rahoitus 
Valtio rahoittaa näyttötutkinto-opintoja, joten koulutus 
toteutetaan oppisopimusmuotoisena  
tai omaehtoisesti valtionosuusmuotoisena. Sykli laskut-
taa koulutuksesta opiskelijamaksun, joka on 500 €.  
 
Lisätietoja: 
Jari Heiskanen / 050 375 2657 / 
jari.heiskanen@sykli.fi  
 
 

mailto:jari.heiskanen@sykli.fi


 

 

SYKLI 
Vesihuolto 
 
JÄTEVEDENPUMPPAAMOIDEN HUOLTOKOULUTUS 

Kestävään vesihuoltoon. 
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Tiivis paketti jätevesipumppaamoiden huoltoon liittyvistä asioista automaation, pumppausteknii-
kan ja turvallisuuden näkökulmasta. 
  
Tavoite 
Osallistujat saavat jätevesipumppaamoiden huol-
toon liittyen käsityksen pumppaamoiden ohjauk-
sessa käytettävästä automaatiosta, jäteveden 
pumppaamisen liittyvästä tekniikasta ja huoltoon 
liittyvistä turvallisuusnäkökulmista. 
 
Sisältö 
Pumppaamoiden automaatio 
Pumppaamoissa käytetty automaatio ja instrumen-
tointi 1960-luvulta nykypäivään, erilaiset mittaus-
tekniikat ja tiedonsiirtoväylät. 
Pumppaamoturvallisuus 
Mitä pitää ottaa huomioon työskenneltäessä pump-
paamoissa jätevettä sisältävässä ympäristössä? Eri-
laisia riskejä ja kuinka niitä tulisi huomioida? 
Pumppaustekniikka 
Pumppauksen perusteet 
Pumppaamoiden energiatehokkuus 
Pumppujen valinnan ja verkoston huollon vaikutus 
energiatehokkuuteen. 
Alan uutuudet 
Pumppaamoiden uudet tuulet. 
Pumppaamoiden huolto 
Pumppaamoiden huoltoon liittyvät keskeiset asiat.  
 
 
 
 

 
Kohderyhmä 
Kunnallisten pumppaamoiden huoltohenkilöstö  
ja työnjohtajat. 
 
Kesto 
1 pv 
 
Kysy hinta- ja lisätietoja! 
 
Risto Ponto / 050 387 955 /  
risto.ponto@sykli.fi 
 
 

Ilmoittautumisen peruminen ja peruutusehdot 
 
Ilmoittautumisen voi perua maksutta, jos kurssin alkamiseen 
on vähintään kolme päivää. Jos kurssin alkuun on alle kolme 
päivää, perimme puolet kurssimaksusta. Sairaustapauksissa 
koulutuksen saa perua maksutta lääkärintodistusta vastaan.  
 
Mikäli kurssin ennakkoon päätetty vähimmäisosallistujamäärä 
ei täyty, kurssi peruuntuu. Tästä tiedotamme erikseen ilmoit-
tautuneille. Vähimmäisosallistujamäärä on kurssikohtainen. 
Muutokset ovat mahdollisia. Mikäli koulutuspäiviin tulee  
merkittäviä muutoksia esim. aikatauluihin tai koulutuspaikkoi-
hin, ilmoitetaan siitä ilmoittautuneille. 
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Vesihuolto 
 
DESINFIOINTIKOULUTUS VESILAITOKSILLE 

Kestävään vesihuoltoon. 
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Koulutus antaa valmiuden huolehtia vesilaitoksen ja verkoston desinfioinnista sekä ylläpitää desin-
fiointivalmiutta lainsäädännön vaatimalla tavalla.
  
Tavoite 
Koulutuksen tavoitteena on vesilaitoksen 
desinfiointivalmiuden lisääminen ja ylläpito. 
 
Talousvesiasetuksen (muutos 442/2014) mukaan 
talousvettä toimittavalla laitoksella tulee olla 
riittävä osaaminen ja valmius talousveden 
desinfiointiin kuuden tunnin kuluessa siitä, kun 
todetaan epäily raakaveden tai toimitetun 
talousveden mikrobiologisesta saastumisesta. 
 
Koulutuksen kuvaus 
Desinfiointikoulutukset järjestetään 
ryhmäkoulutuksina ja koulutuksen sisältöä voidaan 
myös painottaa asiakaskohtaisesti. Koulutus on 
pääsääntöisesti kaksipäiväinen; ensimmäisenä 
päivänä perehdytään desinfiointiin teoriassa ja 
toisena päivänä jalkaudutaan laitokselle käytännön 
desinfiointiharjoituksiin. Käytännön harjoitukset 
toteutetaan laitoksen omissa desinfiointipisteissä, 
ensisijaisesti laitoksen omilla laitteilla. 
 
Teoriakoulutus käsittelee mm. seuraavia aiheita: 
• Toiminta puhdasvesitiloissa 
• Lainsäädäntö, riskit ja toiminta 

erityistilanteessa 
• Desinfiointiin liittyvät turvallisuusasiat 
• Desinfiointiin liittyvät laskelmat 
• Säiliöiden desinfiointi 

 
 
• Verkoston desinfiointi 
• Klooripitoisuuden mittaus 
 
Käytännön koulutuksen sisältö: 
• Desinfiointilaitteistojen ja paikkojen 

soveltuvuuden arviointi laskentaohjelmalla 
• Klooripitoisuuden määritys 
• Käytännön harjoittelua laitoksen eri 

kohteissa omilla laitteilla 
 
Kohderyhmä 
Koulutus soveltuu kaikille vesihuoltoalan toimijoille 
vesihuoltolaitoksen henkilökunnasta aina 
urakoitsijoihin ja konsultteihin. 
 
Kesto 
Pääsääntöisesti 2 päivän koulutus. Mahdollisuus 
järjestää myös pelkkä teoriakoulutus (1 päivä) tai 
pelkkä käytännön koulutus (1 päivä). 
 
Tilauskoulutus - kysy tarjous! 
 
Risto Ponto / 050 387 9555 / 
risto.ponto@sykli.fi     
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Vesityökortti on lainsäädännön mukaan oltava kaikilla niillä vesihuoltoalan työntekijöillä, joiden 
toiminnalla voi olla vaikutusta talousveden laatuun.  
 
Tavoite 
Koulutus perehdyttää osallistujat 
vesilaitostekniikkaan ja talousvesihygieniaan 
liittyviin kysymyksiin Sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksen 1351/2006 edellyttämässä laajuudessa. 
 
Sisältö 
Kertauskoulutuksessa käydään läpi STM:n 
asetuksen mukaisesti osaamistestissä vaadittavat 
osaamisalueet, joita ovat lainsäädännön tuntemus, 
veden hankinta, vedenkäsittely, 
vesijohtoverkostot, näytteenotto ja talousveden 
laadun valvonta.  
 
Testi 
Vesityökortti suoritetaan osallistumalla testaajan 
järjestämään testitilaisuuteen koulutuspäivän 
päätteeksi. Testin voi suorittaa myös ilman siihen 
valmistavaa koulutusta. Tällöin testattava saapuu 
vain testitilaisuuteen. Testattava suorittaa joko 
vesilaitos- tai vesijohtoverkostotestin riippuen 
työnkuvasta. Hyväksytty testitulos on voimassa viisi 
vuotta. 
 
 
 
 
 

 
Kohderyhmä 
Koulutus soveltuu kaikille vesihuoltoalan toimijoille 
vesihuoltolaitoksen henkilökunnasta aina 
urakoitsijoihin ja konsultteihin. 
 
Kesto 
Koulutuksen kesto on 1 päivä. 
 
Lisätietoa  
Koulutus voidaan järjestää myös kuljettajien 
ammattipätevyys- eli CAP -koulutuksena. 
 
Tilauskoulutus - kysy tarjous! 
 
Riikka Elo / 040 572 2786 /  
riikka.elo@sykli.fi  
 
Risto Ponto / 050 387 9555 
risto.ponto@sykli.fi  

mailto:riikka.elo@sykli.fi
mailto:risto.ponto@sykli.fi
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WSP/SSP-KONSULTOINTI VESIHUOLLON RISKIENHALLINTAAN 

Kestävään vesihuoltoon. 
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sykli.fi  

MONIPUOLISTA APUA RISKIENHALLINTATYÖHÖN 
 
WSP (Water Safety Plan = talousvesi) - ja SSP (Sanitation Safety Plan = jätevesi) -ohjelmat ovat  
Sosiaali- ja terveysministeriön kehittämät webpohjaiset työkalut vesihuollon kokonaisvaltaiseen  
riskienhallintaan.
 
Tavoite 
WSP- ja SSP -konsultoinnin avulla helpotamme 
vesihuoltolaitosten riskien hallintatyötä laatimalla 
ja ohjaamalla riskienhallintaohjelmien 
käyttöönottoa. 
 
Ohjelmien avulla riskikartoitukset tehdään sekä 
talousvesi- että jätevesipuolelle, mukaan lukien 
laitokset ja verkostot. Kartoituksesta syntyvien 
raporttien avulla riskienhallintaa seurataan ja 
ylläpidetään vaivattomasti. 
 
Sisältö 
Koulutuksessa perehdytään riskienhallintaan ja 
ohjelman toimintoihin sekä laaditaan yhdessä 
riskienhallintasuunnitelma.  
 
Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia  
aiheita:  
 WSP- ja SSP- ohjelman perustoiminnot 
 riskien tunnistaminen ja vaarojen arviointi  
 riskejä vähentävien toimenpiteiden valinta  
 toimenpidesuunnitelman laatiminen  

 
 
 

 
Kohderyhmä 
Vesihuoltolaitoksen toiminnasta vastaavat henkilöt 
ja viranomaiset sekä käyttöhenkilökunta.  
 
Laajuus 
Laajuus määräytyy laitoksen koon ja arvioitavien 
kohteiden lukumäärän mukaan. Kartoitus voidaan 
tehdä sekä talousvesistä että jätevesistä tai vain 
toisesta kokonaisuudesta, laitoksen omien 
tarpeiden mukaan. 
 
Kartoitustyö järjestetään asiakkaan tiloissa tai 
muussa sovitussa paikassa. 
 
Hinta 
Kysy tarjous työstämme!  
 
Lisätietoa 
Riikka Elo 
koulutuspäällikkö,  
vesihuollon asiantuntija 
puh. 040 572 2786 
riikka.elo@sykli.fi 
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Allasvesityökortti on lainsäädännön mukaan oltava kaikilla niillä työntekijöillä, joiden toiminnalla 
voi olla vaikutuksia allasveden laatuun.  
 
Tavoite 
Koulutus perehdyttää osallistujat laitostekniikkaan 
ja allasvesihygieniaan liittyviin kysymyksiin lain 
edellyttämässä laajuudessa. Koulutukseen 
osallistujat voivat samalla suorittaa 
Allasvesityökortin. 
 
Koulutuksen kuvaus 
Koulutuksessa käydään läpi STM:n asetuksen 
(1350/2006) mukaisesti osaamistestissä 
vaadittavat osaamisalueet, joita ovat allasveden 
mikrobiologia ja kemia, allasveden käsittely, muu 
tiloihin liittyvä tekniikka ja hygienia, lainsäädäntö ja 
allasveden laadun valvonta. 
 
Allavesityökortti suoritetaan osallistumalla 
testaajan järjestämään testitilaisuuteen 
koulutuspäivän päätteeksi. Hyväksytty testitulos on 
voimassa viisi vuotta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kohderyhmä 
Koulutus soveltuu uimahalleissa, kylpylöissä, 
kuntoutuslaitoksissa tai vastaavissa työskenteleville 
henkilöille. 
 
Kesto 
Koulutuksen kesto on yksi päivä. 
 
Koulutuspaikka 
Asiakkaan tiloissa tai sovitussa paikassa. 
 
Tilauskoulutus - kysy tarjous! 
 
Riikka Elo / 040 572 2786 /  
allasvesityökorttikouluttaja ja -testaaja 
riikka.elo@sykli.fi  
 
 
 
 

mailto:riikka.elo@sykli.fi


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PL 72, 11101 Riihimäki 
info@sykli.fi 

sykli.fi 
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