
VESITURVALLISUUS- 
KOULUTUS, 45 op

Vesihuoltoverkostojen 
suunnittelu SAVONIA

 Vesihuoltoverkostojen 
yleissuunnittelu (5 op)
 Vesihuoltoverkostojen 
rakennussuunnittelu (5 op)

Vesien käsittelytekniikat 
UEF JA SAVONIA

 Talousveden  
valmistaminen (5 op)
 Jäteveden  
puhdistaminen (5 op)

Kaivostoiminnan  
vesiturvallisuus (5 op) GTK

Vesihuollon  
riskien hallinta (5 op)
GTK JA THL

Vesialan online- 
monitorointi (5 op) SAVONIA

Vesihygienia (5 op) THL

Vesikemia (5 op) UEF

 Laboratoriokurssi (5 op)
 (Verkkokurssi engl. 2 op)

Vesiturvallisuuskoulutukset on suunnattu vesilaitok-
sen ammattilaisille, viranomaisille, kaivosteollisuuden 
henkilöstölle tai vesialalle pyrkiville henkilöille

Koulutus tarjoaa
  mahdollisuuden kehittää omaa asiantuntijuutta 

vesiturvallisuudesta
 ajantasaista ja käytännönläheistä tietoa 
 koulutusta alan asiantuntijoiden opastuksella

Missä ja miten
  koulutusten sisältö on räätälöitävissä 

tilaajan tarpeiden mukaisesti
  osallistuja voi valita haluamansa 

koulutuskokonaisuuden
  Järjestetään yhteistyössä Savonia-ammattikor-

keakoulun, Itä-Suomen yliopiston (UEF), Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä Geologian 
tutkimuskeskuksen (GTK) kanssa.
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VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SUUNNITTELU

Vesihuoltoverkostojen yleissuunnittelu (5 op)
Koulutuksessa perehdytään verkostosuunnitteluun ja 
verkostojen operointiin hyödyntämällä vesihuoltover-
kostojen mallinnusohjelmistoja. Koulutuksen sisältöjä 
ovat mm. alueellisten vesihuoltoverkostojen rakenne, 
verkoston linjauksen suunnittelu ja vesijohtoverkoston 
mitoitusvesimäärien laskenta sekä luonnonmukaisten 
hulevesijärjestelmien tietokoneavusteinen  
suunnittelu.

Vesihuoltoverkostojen rakennesuunnittelu (5 op)
Tietomallinnuskoulutuksessa syvennytään vesihuol-
to- ja infra-alan tietomallinnuskäytäntöihin hyödyntä-
mällä todellista kohdeaineistoa ja tehtävänantoa. Kou-
lutuksessa haetaan vastausta seuraaviin kysymyksiin: 
Kuinka tehdään katu- ja vesihuoltoverkoston rakennus-
suunnittelua sekä kuinka tietomallinnusohjelmistoa 
hyödynnetään katu- ja vesihuoltoverkoston rakennus-
suunnittelussa? 

VESIENKÄSITTELY TEKNIIKAT

Talousveden valmistaminen (5 op)
Koulutuksessa perehdytään talousveden valmistukseen 
operoimalla ja havainnoimalla todellista vesilaitosta. 
Koulutuksessa tarjotaan käytännönläheinen näkemys 
vedenkäsittely- ja saostusprosesseista, desinfiointime-
netelmistä, jälkikemikaloinnista, jatkuvatoimisista mit-
tauksista ja säädöistä osana prosessin hallintaa.

Jäteveden puhdistaminen (5 op)
Koulutuksessa tutkitaan vedenpuhdistuksen toimintaa 
ja erilaisten olosuhteiden vaikutusta prosessin tilaan 
pilot-mittakaavan jätevedenpuhdistamolla. Koulutus 
koostuu seuraavista osa-alueista: jätevesipuhdistamon 
prosesseihin perehtyminen, jätevedenpuhdistamon 
toiminnan seuranta, lietteen käsittely mädättämällä, 
biokaasuprosessin perusteet ja prosessin toiminta, in-
dikaattorit, biokaasuprosessin toiminnan seuranta ja 
ohjaus.

VESIALAN JATKUVATOIMINEN MONITOROINTI 

Vesialan online-monitorointi (5 op)
Koulutuksessa paneudutaan monitorointijärjestelmien 
toimintaperiaatteisiin ja online-mittauksista saataviin 
hyötyihin sekä mittausdatan yksityiskohtaiseen käsitte-
lyyn. Online-mittauksen avulla saadaan ajantasaista ja 
kattavaa tietoa ympäristön ja prosessin tilasta. Koulu-
tus soveltuu henkilöille, joilla on jo perustiedot ympä-
ristömittauksista.

VESIHYGIENIA

Vesihygienia koulutuksissa perehdytään erilaisten ve-
sien (talousvedet ja niiden valmistukseen käytettävät 
raakavedet, teollisuuden prosessivedet, uimavedet ja 
jätevedet) ominaisuuksiin ja niiden laatua uhkaaviin 
kemiallisiin ja mikrobiologisiin uhkatekijöihin. Kurs-
seilla tutustutaan myös siihen, kuinka erilaisia uhkate-
kijöitä voidaan poistaa tai niiden vaikutusta vähentää 
eri vedenkäsittelytekniikoiden avulla. Harjoitustöissä 
ja demonstraatioissa tutustutaan vesiturvallisuutta uh-
kaavien tekijöiden tunnistamiseen, klooraukseen, ve-
siepidemian selvittämiseen ja uimavesiprofiilin laadin-
taan. Koulutus on tarkoitettu vesialan ammattilaisille 
(vesiosuuskunnat, kunnalliset vesilaitokset), ympäris-
töterveyden ja ympäristön suojelun asiantuntijoille ja 
viranomaisille, vesialan yrityksille sekä alan opiskeli-
joille.

Vesihygieniaan liittyvä uimavesikoulutus (1 op)
Päivän mittaisessa koulutuksessa perehdytään uima-
allasvesiä ja uimarantavesiä koskevaan lainsäädäntöön 
sekä näiden vesiympäristöjen veden laadun hallintaan. 
Päivän aikana paneudutaan erityisesti siihen, millaisia 
terveydellisiä riskejä näihin vesiympäristöihin voi liit-
tyä ja mitä keinoja on käytettävissä riskien ehkäisemi-
seksi tai vähentämiseksi. Kurssin osanottajat pääsevät 
myös harjoitustyön muodossa laatimaan uimarannan 
riskikartoitusta, uimavesiprofiilia, sekä määrittämään 
uimaveden laatuluokan uimaveden pitkän ajanjakson 
seurantatietojen perusteella. Koulutus on tarkoitettu 
ympäristöterveydenhuollon ammattilaisille, jotka jou-
tuvat työtehtävissään ratkaisemaan uimavesien laatuun 
ja hallintaan liittyviä kysymyksiä. 

Vesivälitteisen epidemian selvittäminen (1 op) 
Päivän mittaisessa koulutuksessa perehdytään vesi-
välitteisten epidemioiden syihin sekä siihen, kuin-
ka vesiepidemia voidaan pysäyttää. Kurssin aikana 
osanottajat tutustuvat vesivälitteisten mikrobien omi-
naisuuksiin, Suomessa esiintyneisiin vesiepidemioihin 
ja niiden seurauksiin sekä ennen kaikkea siihen, millä 
keinoin epidemia kyettiin pysäyttämään. Erityishuo-
mio on veden desinfioinnissa ja sen tehon arvioinnissa. 
Kurssiin kuuluvan harjoitustyön aikana perehdytään 
erilaisten esimerkkitapausten avulla vesiepidemioiden 
selvittämiseen. 

Vesiturvallisuuden uhkatekijät (1 op)
Yhden päivän mittaisessa koulutuksessa perehdytään 
talousvesien turvallisuutta uhkaaviin kemiallisiin, bio-
logisiin ja radioaktiivisuutta aiheuttaviin tekijöihin. 
Kurssin aikana osanottajat pääsevät soveltamaan kurs-
silla oppimaansa omien vesilaitoskohteiden vesiturval-
lisuutta uhkaavien tekijöiden tunnistamiseen. 



Verkostovesien laadun hallinta (0,5 op) 
Viiden tunnin mittaisessa koulutuksessa perehdy-
tään tekijöihin, jotka vaikuttavat verkostovesien laa-
tuun ja sen muuttumiseen. Osanottajat perehtyvät ve-
den fysikaalis-kemiallisiin ominaisuuksiin sekä vesien 
mikrobiologiaan. Erityishuomio on vedenkäsittelyn 
vaikutuksissa mikrobeihin sekä niiden ravinteisiin. 
Koulutuksessa käsitellään myös syitä verkostoveden 
mikrobiologiseen saastumiseen. 

Vesiturvallisuuden uhkien hallinta (1 op)
Yhden päivän mittaisessa koulutuksessa perehdytään 
talousvesien turvallisuutta uhkaavien kemiallisten ja 
mikrobiologisten tekijöiden poistamiseen tai niiden ai-
heuttamien haittavaikutusten vähentämiseen. Kurssin 
aikana osanottajat tutustuvat erilaisiin vedenkäsittely-
tapoihin ja siihen, kuinka ne vaikuttavat veden kemi-
alliseen ja mikrobiologiseen laatuun. Erityishuomio on 
veden desinfioinnissa ja sen vaikutuksissa. 
 

KAIVOSTOIMINNAN VESITURVALLISUUS

Kaivostoiminnan vesiturvallisuus (5 op)
Koulutuksessa perehdytään kaivostoiminnasta synty-
viin päästöihin, niiden ympäristövaikutuksiin, hallin-
taan ja vähentämiseen. Koulutus keskittyy erityises-
ti kaivannaisjätteiden sekä kaivosvesien hallintaan ja 
käsittelyyn liittyviin parhaisiin ratkaisuihin ja siihen 
miten ne tulisi huomioida kaivoksien toiminnan aika-
na sekä sulkemisen jälkeen. Koulutukseen osallistuvat 
pääsevät perehtymään kaivoksen vesiturvallisuuteen 
liittyvien ongelmien ratkaisemiseen laskuesimerkki-
en ja kaivosvierailujen kautta. Koulutus on suunnat-
tu kaivosten ympäristöasioiden ja vesiturvallisuuteen 
liittyvien haasteiden ja teknisten ratkaisujen parissa 
työskenteleville henkilöille: kaivosten ympäristö- ja 
vesitalouslupia käsitteleville viranomaisille ja kaivos-
valvojille, tutkijoille, opetushenkilökunnalle, suunnit-
telijoille ja ympäristöinsinööreille sekä korkeakoulu-
opiskelijoille. 

 VESIHUOLLON RISKIENHALLINTA

Talousvesien riskien hallinta (5 op) 
Koulutuksessa perehdytään kattavasti menetelmiin, 
joilla voidaan mitata erilaisia vesiturvallisuutta uhkaa-
via tekijöitä ja arvioida niiden merkitystä. Koulutuk-
sessa tutustutaan raakavesilähteen hydrogeologisiin 
ominaisuuksiin, pohjavesien laatuun ja suojeluun sekä 
(talous)vesien fysikaalis-kemiallis-biologisen laadun 
analyysimenetelmien periaatteisiin. Lisäksi pereh-
dytään erilaisiin riskinarvioinnin menetelmiin, jolla 
voidaan määrittää millaisen uhan vesissä esiintyvät 
epäpuhtaudet aiheuttavat. Kurssilla harjoitellaan mm. 
Water Safety Planning (WSP) – järjestelmän käyttöön-
ottoa.  Koulutus on tarkoitettu vesialan ammattilaisille 
(vesiosuuskunnat, vesilaitokset), ympäristöterveyden 
ja ympäristön suojelun asiantuntijoille/viranomaisille, 
vesialan yrityksille sekä alan opiskelijoille.

VESIKEMIA

Vesikemia (5 op)
Koulutuksessa perehdytään vesikemian perusteisiin, 
tutustutaan luonnonvesien ja talous- ja jätevesien fy-
sikaalisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin sekä epä-
puhtauksien vaikutuksiin. Lisäksi käsitellään epäpuh-
tauksien merkitystä ympäristön, putkiston ja ihmisen 
terveyden kannalta.  Koulutus koostuu luennoista ja 
laboratorioharjoituksista. Harjoitusten keskeiset aihe-
alueet ovat veden orgaaninen aine ja sen poistaminen, 
typen eri muodot, talousveden syövyttävyys ja siihen 
liittyvät parametrit sekä rikki, rauta ja alumiini. Kou-
lutus on tarkoitettu vesihuollon ammattilaisille ja ym-
päristöterveydenhuollon- tai ympäristönsuojelun vi-
ranomaisille, opiskelijoille ja muille, jotka tarvitsevat 
työssään vesikemian osaamista.

Applied Water Chemistry -kurssi (2op)
Englanninkielisellä verkkokurssilla perehdytään 
vesikemian perusteisiin. Koulutuksessa tutustutaan 
luonnonvesien ja talous- ja jätevesien fysikaalisiin ja 
kemiallisiin ominaisuuksiin sekä epäpuhtauksien vai-
kutuksiin. Verkkotehtävien lisäksi kurssi sisältää kon-
taktiopetusta ja lyhyen kirjallisen työn sekä seminaarin. 
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