
 

 

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

Aika: 19.-20.10.2022 
Paikka: Technopolis, Kalevantie 2, Tampere 
Kouluttajat: FiSTT ry:n osoittamat kouluttajat 
 
ILOITTAUTUMINEN:  
https://ssl.eventilla.com/viemareiden-kuntotutkijan-pk-tre  
 
Lisätietoja: 
Risto Ponto / Vesihuollon asiantuntija, kouluttaja 
050 387 9555 
risto.ponto@sykli.fi 

Koulutus on tarkoitettu niille viemäreiden kuntotutkimuksia 
tekeville henkilöille, jotka eivät ole aikaisemmin kouluttautu-
neet viemärilinjojen ja viemärin tarkastuskaivojen kuntotut-
kimuksiin, vikahavaintojen analysointiin sekä niiden 
raportointiin. Koulutus sopii myös kuntotutkimusten tuloksia 
tulkitseville henkilöille, kuten vesihuoltolaitosten palvelujen 
tilaajat sekä konsultit. 
 
Kouluttautuminen on tarpeen, koska viemäreiden kunnon tut-
kiminen edellyttää pätevää kuntotutkijaa, jotta työn laatuun 
voi luottaa ja mahdollisesti tarvittavat jatkotoimenpiteet pe-
rustuvat oikein tehtyihin ja raportoituihin havaintoihin.  
 
Tilaajaorganisaatiot voivat vaatia viemäreiden kuntotutkijoilta 
pätevyyttä havaintojen tekemiseen. Tilaajatahojen ja konsult-
tien on myös hyvä perehtyä kuntotutkimuksien visuaalisin me-
netelmin sekä tehtyjen havaintojen tulkitaan. 
 
Vuonna 2021 on julkaistu uusi ohje ’Viemäreiden kunnon tut-
kiminen – Visuaaliset tutkimusmenetelmät’, korvaa vanhat jul-
kaisut: 'Viemäreiden TV-kuvauksen tulkintaohje’ ja 
’Viemärikaivojen kuntotutkimusohje’. 
 

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 

• esittelee uuden termistön  
 
Viemäreiden kuntotutkijan peruskurssi toteutetaan kaksipäi-
väisenä lähikoulutuksena. Koulutuksen lopussa SYKLI toimittaa 
linkin verkkotenttiin, joka on voimassa kaksi viikkoa. 

Verkkotentin hyväksytysti suorittaneet saavat kurssista osallis-
tumistodistuksen. Lisäksi verkkotentin hyväksytysti suoritta-
neet saavat linkin videotenttiin. Videotentin hyväksytysti 
suorittaneet saavat FiSTT ry:n Kuntotutkijakortin. 

 
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 

• Verkkotentti (teoriakoe) 

• Videotentti (verkkotentin suorittaneille) 
 

Koulutuksen hinta on 525 € (alv 0 %). Hinta sisältää uuden oh-
jejulkaisun Viemäreiden kunnon tutkiminen – Visuaaliset tut-
kimusmenetelmät, joka jaetaan opiskelijoille koulutuksen 
alussa. Materiaalin voi myös tilata ennakkoon VVY:ltä. 
 
Koulutuksen toteuttavat yhteistyössä Sykli ja FiSTT ry Kunto-
tutkimusjaosto. 
 
Ilmoittautuminen koulutukseen viimeistään perjantaina 
14.10.2022: https://ssl.eventilla.com/viemareiden-kuntotut-
kijan-pk-tre 
 
Ilmoittaudu pian! Kurssi pidetään, mikäli siihen ilmoittautuu 
vähintään 10 osallistujaa.  
 
Tervetuloa mukaan koulutukseen! 

https://ssl.eventilla.com/viemareiden-kuntotutkijan-pk-tre
mailto:risto.ponto@sykli.fi
https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/viemareiden-kunnon-tutkiminen-julkaisu-on-valmistunut/
https://ssl.eventilla.com/viemareiden-kuntotutkijan-pk-tre
https://ssl.eventilla.com/viemareiden-kuntotutkijan-pk-tre

