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YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OPETUS- JA TUTKIMUS

Vesialan koulutus  
ja TKI-ympäristö

Ota yhteyttä!  Kääritään hihat ja  ruvetaan töihin.



Tarvitseeko yrityksenne tai tutkimuslaitoksenne vesialan tutkimus- ja testausympäristöä tai 
asiantuntija-apua vedenkäsittelyprosessien ja veden laadun mittaukseen liittyvässä tuotekehityk-
sessä tai -testauksessa? Savonia ammattikorkeakoulun ympäristötekniikan opetus- ja tutkimus-
yksikön vesitutkimusympäristö on ainutlaatuinen kokonaisuus, jota vesialan yritykset ja tutki-
muslaitokset hyödyntävät veden käsittelyyn liittyvässä tutkimus- ja tuotekehityksessä. Vesialan 
koulutus ja T&K -ympäristö soveltuu myös vesipuolen opetus- ja oppimisympäristöksi oppilaitoksil-
le tai esimerkiksi vesilaitoshenkilökunnan täydennyskoulutukseen. 

Savonia-ammattikorkeakoulun ympäristötekniikan 
opetus- ja tutkimusyksikön vesitutkimusympäristö 
koostuu mm. pilot-pintavesilaitoksesta, koevesijohto-
verkostosta sekä analyysilaboratorio. Pilot-mittakaavan 
pintavesilaitoksen ja koevesijohtoverkoston avulla 
voidaan tutkia ja kehittää menetelmiä mm. vedenkäsit-
telyyn sekä vesiturvallisuuteen liittyen.

Korkeatasoisen tutkimus-, koulutus- ja testauspal-
velun perustana on osaava henkilökunta, monipuoliset 
tutkimuslaitteistot sekä tiivis yhteistyö alalla toimivien 
yritysten ja Kuopion tiedepuistossa sijaitsevien muiden 
vesialan tutkimuslaitosten kanssa. Monipuolinen laite-
kanta sekä osaava yhteistyöverkosto luovat erinomaiset 
edellytykset vesiturvallisuuteen liittyvän osaamisen ja 
sovellusten edelleen kehittämiselle Savonian vesitutki-
musympäristössä.

Ympäristötekniikan opetus- ja tutkimusyksikön 
palveluihin kuuluvat myös vesialaan liittyvät projek-
tointi- ja rahoituspalvelut. Ympäristötekniikan opetus- 
ja tutkimusyksikkö on ansioitunut projektien ja hank-
keiden vetäjäorganisaationa, jolla on asiantuntemusta 
hankerahoitusmahdollisuuksista.

Vesilaitostutkimusympäristö

Savonian ympäristötekniikan opetus- ja tutkimus-
yksikön pilot-pintavesilaitos, koevesijohtoverkosto 
sekä analyysilaboratorio muodostavat yhdessä ainut-
laatuisen vesilaitostutkimusympäristön, jonka avulla 
voidaan tutkia ja kehittää menetelmiä vedenkäsitte-
lyyn sekä vesiturvallisuuteen liittyen. Tutkimusympä-
ristö on rakennettu yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston 
ja Kuopion THL:n yksikön kanssa. Tutkimusympäristöä 
hyödyntävät mm. vesialan yritykset, vesilaitokset sekä 
tutkimus- ja oppilaitokset. 

Pilot-pintavesilaitoksen sekä koevesijohtoverkoston 
avulla voidaan suorittaa ja monitoroida sekä lyhyt- että 
pitkäaikaisia mittausjaksoja. Reaaliaikaiset veden laadun 
mittaus- ja analyysilaitteet, automatisoidut laitteistot 
sekä online valvonta mahdollistavat tarkat ja luotettavat 
testausjaksot sekä erilaisten poikkeamatilanteiden simu-
loinnin todellisuutta vastaavissa käytännön olosuhteissa. 
Testaustapahtumista saatavat mittaustiedot tallentuvat 
vesilaitosta ja vesijohtoverkostoa ohjaavalle valvomon 
tietokoneelle. Prosessin reaaliaikainen ohjaaminen 
onnistuu myös internetin välityksellä. 

Pilot-pintavesilaitos

Pilot-mittakaavainen pintavesilaitos soveltuu veden-
puhdistamiseen ja vedenlaadun monitorointiin liit-
tyvien tuotteiden testaamiseen, toimivuuden toden-
tamiseen sekä kehittämistarpeiden tunnistamiseen. 
Esimerkkejä tästä ovat kemikaalikoeajot, desinfiointi-
menetelmien testaukset sekä vedenkäsittelyn yksikkö-
prosessien ja mittaus- ja monitorointilaitteiden testaus- 
ja kehitystyö. 

Pilot-laitteiston avulla voidaan myös harjoitella 
vedenkäsittelyprosessien hallintaa aidon tuntuisissa, 
mutta turvallisissa olosuhteissa. Laitos saa raakave-
tensä Kallavedestä ja sen maksimi puhdistuskapasi-
teetti on 3 m3/h. 

Pilot-pintavesilaitoksen yksikköprosessit ovat:
 » Pikasekoitus
 » Kolmivaiheinen flokkaus
 » Flotaatio
 » Pikahiekkasuodatus
 » Desinfiointi (klooraus/UV-käsittely)
 » Jälkikemikalointi

Koevesijohtoverkosto 

Koevesijohtoverkosto koostuu useista putkilinjoista, 
joiden kokonaispituus on 600 m. Putkien materiaalina 
ovat kupari ja polyetyleenimuovi. Vettä voidaan kier-
rättää verkostossa hyödyntämällä koko verkostoa tai 
vain osaa siitä.

Verkoston avulla voidaan mm. tutkia:
 » Juomaveden käsittelyprosessin vaikutuksia 

vesijohtoverkostoon
 » Vedenlaadun muutoksia vesijohtoverkostossa
 » Eri putkimateriaalien toimivuutta verkostossa

Vesijohtoverkostossa voidaan luoda halutunlaiset 
olosuhteet säätämällä esimerkiksi virtausnopeutta ja 
synnyttämällä putkistoihin nopeita paineiskuja. Suljettu 
verkosto mahdollistaa tutkimukset, kuten veden saastut-
taminen terveydelle haitallisilla mikrobeilla, jotka eivät 
olisi mahdollisia todellisessa vesijohtoverkostossa.

Valvomo

Koevesijohtoverkoston sekä pilot-pintavesilaitoksen 
ohjaus tapahtuu valvomon avulla, jonka tietokoneelle 
tallentuvat sekä pilot-pintavesilaitoksen että koevesi-
johtoverkoston koeajojen mittaustiedot.

Valvomon teknisiä tietoja:
 » Mittausarvoille voidaan määrittää hälytysraja-

arvot, joiden ylittyessä/alittuessa järjestelmä antaa 
hälytyksen tekstiviestillä matkapuhelimeen
 » Mittausarvojen tallennus valvomon tietokoneelle

Analyysilaboratorio

Savonian ympäristötekniikan opetus- ja tutkimus-
yksikön tilat ja laitteet mahdollistavat monipuoliset 
analyysit esimerkiksi pilot-pintavesilaitoksen koesar-
joille, jätevesille ja prosessivesille. Näytteiden analy-
sointi on nopeaa ja joustavaa, mikä mahdollistaa 
laajojenkin koesarjojen luotettavan analysoinnin. 
Analyysilaboratorioissa voidaan tutkia myös biokaasu-
kokeiden kaasun muodostumista ja koostumusta.

Jätevesilaboratoriossa on myös käytössä jäteveden-
puhdistamon pienoismalli. Sen avulla voidaan tutkia 
jätevedenpuhdistusprosessin toimintaa ja testata 
erilaisten kemikaalien toimivuutta prosessin paranta-
miseksi. Molemmat laboratoriot antavat myös mahdol-
lisuuden tehdä esimerkiksi saostuskokeita erilaisilla 
kemikaaleilla, sähkösaostuksilla ja JAR-flokkulaa-
torilla.

Pilot-maasuodattamot jätevedelle

Ympäristötekniikan opetus- ja tutkimusyksiköllä 
on kolme pinta-alaltaan neliön kokoista pilot-maasu-
odattamoa. Suodattamoilla voidaan testata ja vertailla 
erilaisten jäteveden suodatinmateriaalien ja -raken-
teiden toimintaa. Suodattamot sijaitsevat eristetyssä 
merikontissa, joka voidaan sijoittaa halutunlaisen jäte-
vesilähteen luokse. Jätevesi pumpataan ensin laskeu-
tusaltaisiin, josta se pumpataan halutulla virtaamalla 
suodattamoille.

Savonian ympäristötekniikan opetus- ja tutkimus-
yksikön pilot-pintavesilaitos, koevesijohtoverkosto 
sekä analyysilaboratorio muodostavat yhdessä ai-
nutlaatuisen vesilaitostutkimusympäristön.


