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Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet
Koulutusohjelman tavoitteena on antaa laaja-alaiset
valmiudet vastuulliseen työskentelyyn oman alansa
teollisuuden ja hallinnon teknillisissä suunnittelu-,
käyttö-, ja kaupallisissa tehtävissä, myös kansainväli-
sillä työmarkkinoilla. Tavoitteisiin kuuluu myös val-
mius oman yritystoiminnan käynnistämiseen sekä jat-
kuvaan itsensä kehittämiseen.

Opintojen rakenne ja toteutustapa

Perusopinnoilla rakennetaan edellytykset insinööri-
tieteiden soveltamiselle ja ammatillisille opinnoille.
Perusopintoja (johdatus amk-opintoihin, fysiikka, ke-
mia, matematiikka, tietotekniikka, viestintä, ruotsi ja
vieras kieli) on 40 ov, paitsi tuotantotekniikkaan
suuntautuvilla opiskelijoilla 35 ov.

Ammattiopinnot koostuvat koulutusohjelmakohtai-
sista opinnoista (tuotantotekniikka 35 ov, muilla 40
ov) ja suuntaavista ammattiopinnoista (tuotantotek-
niikka 30 ov, muilla 40 ov). Koulutusohjelmakohtai-
silla opinnoilla luodaan perusvalmiuksia insinööriteh-
täviä varten ja ne muodostavat perustan varsinaisille
ammattiopinnoille. Konetekniikan koulutusohjelmas-
sa suuntaavia ammattiaineita opiskelevat 40 ov meka-
niikkasuunnitteluun ja koneautomaatioon suuntautu-
vat ja 30ov tuotantotekniikkaan suuntautuvat opiske-
lijat. Suurin osa suuntaavista opinnoista on pakollisia.
Valinnaisuuden määrä vaihtelee riippuen suuntautu-
misvaihtoehdosta. Valinnaisista opintojaksoista jär-
jestetään ne, joille on riittävästi opiskelijoita. Jos
opiskelija haluaa valita tuotantotekniikan suuntautu-
misvaihtoehdon, valinta täytyy tehdä jo ensimmäisen
lukuvuoden aikana. Muut valitsevat suuntautumis-
vaihtoehdon käytännössä 2. lukuvuoden lopussa.

Vapaasti valittavat opinnot (10 ov) opiskelija voi
valita omasta tai toisesta koulutusohjelmasta Pohjois-
Karjalan ammattikorkeakoulussa, amk:n vapaasti va-
littavista opinnoista tai mistä muusta vähintään am-
mattikorkeakoulutasoisesta oppilaitoksesta kotimaas-
sa tai ulkomailla.

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija
ohjatusti erityisesti ammattialojen kannalta keskeisiin
käytännön työtehtäviin sekä luoda mahdollisuus tieto-
jen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Työtehtävi-
en tulee laadultaan olla sellaisia, että ne palvelevat
koulutusohjelman tavoitteita. Harjoittelunsa aikana
opiskelija osallistuu työyhteisön jäsenenä vaihtele-
viin työtehtäviin ja harjaantuu vastuulliseksi, työhön-
sä sitoutuvaksi, yhteistyökykyiseksi ja joustavaksi
työntekijäksi. Harjoittelu tulee suorittaa opiskelun ai-
kana harjoittelulle erikseen varattuina aikoina. Har-
joittelun laajuus on 20 opintoviikkoa muilla ja tuotan-
totekniikan opiskelijoilla 40 ov.

Harjoittelun tulee olla ohjattua. Ohjattuun harjoitte-
luun kuuluvat työharjoittelusopimus, jaksoraportit,
kehityskeskustelu ja loppuraportti. Harjoittelujakso
tulee olemaan kolmannen vuosikurssin neljännestä
jaksosta alkaen seuraavan lukuvuoden alkuun. Tuo-
tantotekniikan opiskelijoille on ed. lisäksi harjoitte-
lulle varattu toisen vuosikurssin neljäs jakso ja sitä
seuraava kesä.  Pääsääntöisesti ohjaussopimus voi-
daan tehdä toisen vuosikurssin jälkeisille ( kesät ja
harjoittelujaksot) harjoittelulle varatuille ajoille.
Erikseen harkittavissa tapauksissa (mm. tuotantotek-
niikkaan suuntautuvat) harjoittelun ohjaussopimus
voidaan tehdä jo ensimmäisen vuosikurssin jälkeisel-
le kesälle. Ohjattu harjoittelu tuottaa 1 ov/työviikko.
Tavallisesta kesätyöstä ei opintoviikkoja voi saada.

Ulkomailla tapahtuvasta harjoittelusta saa myös 1 ov/
työviikko. Harjoittelu ulkomailla on erittäin suositel-
tavaa, koska se luo hyvän pohjan kielitaidolle ja aut-
taa ymmärtämään kulttuurieroja. Kansainvälisten
kontaktien , kokemusten ja kielitaidon merkitystä ei
voi liikaa korostaa. Harjoittelupaikan hankinnasta
vastaavat opiskelijat itse, harjoittelupaikkoja välittä-
vät kuitenkin AMK:n rekrytointipalvelu ja harjoitte-
luinsinööri. Harjoittelusta on saatavissa erilliset oh-
jeet. Ohjeet ovat myös koulutusohjelman internet-si-
vuilla.

Opinnäytetyö kuuluu olennaisena osana insinöörin
tutkintovaatimuksiin (ks. tutkintosääntö 6§ ja 7§)
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Työn tarkoituksena on toimia yhdyssiltana teoreetti-
sen opiskelun ja käytännön työelämän välillä sekä
helpottaa opiskelijan siirtymistä korkeakoulusta in-
sinööritehtäviin. Työn aiheen ja valvojan vahvistaa
koulutusohjelmajohtaja tai hänen valtuuttamansa
opettaja. Opinnäytetyön vaatimuksista ja aikataulu-
tuksesta samoin kuin opinnäytteen laadinnasta on saa-
tavissa erillinen ohjeisto ammattikorkeakoulun www-
sivuilta.

Suuntautumisvaihtoehdot / valinnaiset opinnot
Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelmassa voi-
daan suuntautua
- koneautomaatioon
- mekaniikkasuunnitteluun tai
- tuotantotekniikkaan.

Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehtoon on teh-
ty oma opetussuunnitelma, jonka tunnus on T-kirjain
esim. WKNS02T.

Koneautomaatio
Koneautomaatioinsinööri työskentelee automatisoitu-
jen tuotantojärjestelmien tai tuotteiden suunnittelu-,
kehitys ja projektitehtävissä. Opiskelu antaa valmiu-
det tietokoneavusteisten tuotantojärjestelmien laite-

ja automaatiosuunnitteluun sekä toteutusprojektien
läpiviemiseen. Iso osa opinnoista suoritetaan moder-
nissa tuotantoautomaation laboratoriossa ja opinnois-
sa hyödynnetään paljon uusinta informaatioteknologi-
aa ja sovelletaan moderneja suunnitteluohjelmistoja.

Mekaniikkasuunnittelu
Mekaniikkasuunnitteluinsinöörin koulutus tähtää eri-
tyisesti metalli- ja elektroniikkateollisuuden tarvitse-
mien komponenttien, koneiden, ja konejärjestelmien
konstruoinnissa ja kehitystyössä tarvittavien val-
miuksien luomiseen. Tavoitteeseen pääsemiseksi
koulutuksessa hyödynnetään huomattavassa määrin
tietotekniikkaa käyttämällä alan uusimpia ja kehitty-
neimpiä ammattiohjelmistoja.

Tuotantotekniikka
Tuotantoinsinööri vastaa teollisuudessa tuotantotoi-
minnasta ja tuotannon kehittämisestä. Koulutus täh-
tää valmistus- ja tuotannonohjausmenetelmien tunte-
muksen lisäksi koneautomaation osaamiseen, sekä
tuotantoinsinööriltä edellytettävien esimiestehtävissä
tarvittavien työelämän moninaisten vuorovaikutus-
suhteiden ymmärtämiseen. Opiskelu antaa laajat val-
miudet toimia teknisen kaupan ja teollisuuden moni-
naisissa tehtävissä.

Koneautomaatio, mekaniikkasuunnittelu

Koodi 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi
Perusopinnot

Introduction to Engineering English WK1922 2 0 0 0
Communication and Customer Service WK1924 0 2 0 0
Engineering Communication WK1926 0 0 2 0
Business Communication Face-to-Face WK1957 0 0 1 0
Fysiikka I WK1944 2 0 0 0
Fysiikka II WK1945 2 0 0 0
Fysiikka III WK1946 0 2 0 0
Fysiikka IV WK1947 0 2 0 0
Johdatus amk-opintoihin WK1705 1 0 0 0
Kemia WK1706 0 3 0 0
Matematiikka I WK1210 2 0 0 0
Matematiikka II WK1211 2 0 0 0
Matematiikka III WK1212 0 2 0 0
Matematiikka IV WK1213 0 2 0 0
Matematiikka V WK1214 0 0 0 2
Työelämäruotsi WP1951 0 0 3 0
Tietotekniikka WK1710 3 0 0 0
Viestintä I WK1932 2 0 0 0
Viestintä II WK1933 0 0 2 0
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Ammattiopinnot

Koulutusohjelmakohtaiset ammattiopinnot
Dynamiikka WK2705 0 3 0 0
Hydrauliikka ja pneumatiikka WK2709 0 3 0 0
Johtaminen ja henkilöstöhallinto WK2711 0 0 0 2
Kone- ja mekanisointielimet WK2916 0 2 3 0
Lujuusoppi WK2250 2 2 0 0
Materiaalioppi WK2723 0 4 0 0
Statiikka WK2741 4 0 0 0
Sähkötekniikka WK2742 0 0 2 0
Tekninen piirustus WK2944 3 0 0 0
Tietokoneavusteinen suunnittelu WK2746 2 0 0 0
Yritystalous WK2753 0 4 0 0
Valmistustekniikka WK2752 4 0 0 0

Koneautomaation pakolliset opinnot
Anturitekniikka WK2702 0 0 2 0
CAM-järjestelmät WK2812 0 0 0 3
Elektroniikka WK2706 0 0 2 0
Hydraulijärjestelmät WK2710 0 0 3 0
Ohjaustekniikka I WK2735 0 0 2 0
Ohjaustekniikka II WK2736 0 0 2 0
Ohjelmointitekniikka WK2737 0 0 2 0
Tuotekehitys I WK2950 0 3 0 0
Koneautomaation erikoistyöt WK2254 0 0 3 0
Mekatroniikka WK2255 0 0 0 2

Koneautomaation valinnaiset opinnot
3D-mallitus (Pro/ENGINEER) WK2251 0 4 0 0
CAE/FEM WK2908 0 0 0 4
CAE/Simulointi WK2917 0 0 0 3
Kone- ja energiatekniikka WK2713 0 0 3 0
Laatutekniikka WK2719 0 0 0 3
Logistiikka WK2721 0 0 0 2
Lujuusoppi II WK2211 0 0 0 2
Mittaustekniikka WM2726 0 0 0 2
Muovitekniikka WK2252 0 0 0 2
Projektin suunnittelu ja ohjaus WP3706 0 0 2 0
Projektityö WK2797 0 0 1 0
Tuotannon simulointi WK2253 0 0 0 2
Tuotannon ohjaus WK2747 0 0 0 2
Servotekniikka WK2256 0 0 0 2
Turvallisuustekniikka WK2918 0 0 2 0

Mekaniikkasuunnittelun pakolliset opinnot
3D-mallitus (Pro/ENGINEER) WK2251 0 4 0 0
CAE/FEM WK2908 0 0 0 4
CAE/Simulointi WK2917 0 0 0 3
Koneautomaatio WK2714 0 0 3 0
Lujuusoppi II WK2211 0 0 0 2
Mekaniikkasuunnittelun erikoistyöt WK2952 0 0 0 2
Tuotekehitys I WK2950 0 3 0 0
Tuotekehitys II WK2751 0 0 3 0

Mekaniikkasuunnittelun valinnaiset opinnot
CAD/CAM WK2704 0 0 0 2
Hitsaustekniikka WK2708 0 0 0 2
Hydraulijärjestelmät WK2710 0 0 3 0
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Kone- ja energiatekniikka WK2713 0 0 3 0
Laatutekniikka WK2719 0 0 0 3
Logistiikka WK2721 0 0 2 0
Mittaustekniikka WM2726 0 0 0 2
Projektin suunnittelu ja ohjaus WP3706 0 0 2 0
Projektityö WK2797 0 0 1 0
Teollisen muotoilun perusteet WK2999 0 0 0 2
Ohjelmointitekniikka WK2737 0 0 2 0
Lastuava työstö WK2720 0 0 3 0
Turvallisuustekniikka WK2918 0 0 2 0
Muovitekniikka WK2252 0 0 0 2

Harjoittelu 0 0 20 0

Valinnaiset opinnot 0 4 4 7

Vapaasti valittavat opinnot 0 0 5 5

Opinnäytetyö 0 0 0 10

Tuotantotekniikka

Koodi 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi
Perusopinnot

Introduction to Engineering English WK1922 2 0 0 0
Communication and Customer Service WK1924 0 2 0 0
Engineering Communication WK1926 0 0 2 0
Business Communication Face-to-Face WK1957 0 0 1 0
Fysiikka I WK1944 2 0 0 0
Fysiikka II WK1945 2 0 0 0
Fysiikka III WK1946 0 2 0 0
Fysiikka IV WK1947 0 2 0 0
Johdatus amk-opintoihin WK1705 1 0 0 0
Kemia WK1905 0 2 0 0
Matematiikka I WK1210 2 0 0 0
Matematiikka II WK1211 2 0 0 0
Matematiikka III WK1212 0 2 0 0
Työelämäruotsi WP1951 0 0 3 0
Tietotekniikka WK1710 3 0 0 0
Viestintä I WK1932 2 0 0 0
Viestintä II WK1933 0 0 2 0

Ammattiopinnot

Koulutusohjelmakohtaiset opinnot
Hydrauliikka ja pneumatiikka WK2709 0 3 0 0
Johtaminen ja henkilöstöhallinto WK2711 0 0 0 2
Materiaalioppi WK2723 0 4 0 0
Koneenelimet WK2817 0 1 3 0
Lujuusoppi WK2250 2 2 0 0
Statiikka WK2941 3 0 0 0
Sähkötekniikka WK2742 0 0 2 0
Tekninen piirustus WK2944 3 0 0 0
Tietokoneavusteinen suunnittelu WK2746 2 0 0 0
Yritystalous WK2753 0 4 0 0
Valmistustekniikka WK2752 4 0 0 0
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Tuotantotekniikan suuntaavat opinnot
Pakolliset ammattiopinnot
Anturitekniikka WK2702 0 0 2 0
CAD/CAM WK2704 0 0 0 2
Kunnossapito WK2126 0 0 2 0
Laatutekniikka WK2719 0 0 0 3
Lastuava työstö WK2720 0 0 3 0
Logistiikka WK2721 0 0 2 0
NC-tekniikka WK2341 0 0 0 2
Ohjaustekniikka I WK2735 0 0 2 0
Tuotannon ohjaus WK2747 0 0 0 2
Valinnaiset opinnot 0 0 0 0
Valinnaiset opinnot, 10ov
3D-mallitus (Pro/ENGINEER) WK2251 0 4 0 0
CAM-järjestelmät WK2812 0 0 0 3
Hitsaustekniikka WK2708 0 0 0 2
Kone- ja energiatekniikka WK2713 0 0 3 0
Mittaustekniikka WM2726 0 0 0 2
Muovitekniikka WK2252 0 0 0 2
Ohjaustekniikka II WK2736 0 0 2 0
Projektin suunnittelu ja ohjaus WP3706 0 0 2 0
Projektityö WK2797 0 0 1 0
Tuotannon simulointi WK2253 0 0 0 2
Turvallisuustekniikka WK2918 0 0 2 0

Vapaasti valittavat opinnot 0 0 5 5

Harjoittelu 0 20 20 0

Opinnäytetyö 0 0 0 10
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WK1944 Fysiikka I, 2 ov
Tavoitteet ja sisällöt: Tavoitteena on oppia luonnon-
tieteellistä ajattelua ja luonnontieteen menetelmiä,
joita voidaan soveltaa tekniikassa. Opintojakson si-
sältönä fysiikan teoriasta käsitellään kinematiikkaa,
dynamiikkaa, työ, teho, energia ja liikemäärä. Tarkas-
teltavina systeemeinä ovat hiukkaset ja jäykät kappa-
leet sekä etenevässä liikkeessä että pyörimisliikkees-
sä. Opintojaksoon kuuluu pakollisia laboratoriotöitä.
Kirjallisuus: Hautala, Peltonen: Insinöörin (AMK)
fysiikka osa 1, Lahden Teho-opetus Oy.
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Miska Piirainen

WK1945 Fysiikka II, 2 ov
Tavoitteet ja sisällöt: Tavoitteena on oppia luonnon-
tieteellistä ajattelua ja luonnontieteen menetelmiä,
joita voidaan soveltaa tekniikassa. Opintojakson si-
sältönä fysiikan teoriasta käsitellään pyörimisliike,
lämpöoppi sekä kiinteän olomuodon, neste- ja kaasu-
mekaniikan perusteet. Opintojaksoon kuuluu pakolli-
sia laboratoriotöitä.
Kirjallisuus: Hautala, Peltonen: Insinöörin (AMK)
fysiikka osa 1, Lahden Teho-opetus Oy.
Ajankohta: 3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö: Miska Piirainen

WK1946 Fysiikka III, 2 ov
Tavoitteet ja sisällöt: Tavoitteena on oppia luonnon-
tieteellistä ajattelua ja luonnontieteen menetelmiä,
joita voidaan soveltaa tekniikassa. Opintojakson si-
sältönä fysiikan teoriasta käsitellään värähdys- ja aal-
toliikeoppia. Opintojaksoon kuuluu pakollisia labora-
toriotöitä.
Kirjallisuus: Hautala, Peltonen: Insinöörin (AMK)
fysiikka osa 2, Lahden Teho-opetus Oy.
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Miska Piirainen

WK1947 Fysiikka IV, 2 ov
Tavoitteet ja sisällöt: Tavoitteena on oppia luonnon-
tieteellistä ajattelua ja luonnontieteen menetelmiä,
joita voidaan soveltaa tekniikassa. Opintojakson si-
sältönä fysiikan teoriasta käsitellään sähkö- ja magne-
tismioppia sekä optiikan, fotometrian ja säteilyfysii-
kan perusteet. Opintojaksoon kuuluu pakollisia labo-
ratoriotöitä.
Kirjallisuus: Hautala, Peltonen: Insinöörin (AMK)
fysiikka osa 2, Lahden Teho-opetus Oy.
Ajankohta: 3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö: Miska Piirainen

WK1705 Johdatus amk-opintoihin, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö:  Opiskelijalla on yleiskuva
opiskelusta ammattikorkeakoulussa ja erityisesti in-
sinöörikoulutuksessa. Hän osaa käyttää tehokkaasti
amk:n resursseja ja mahdollisuuksia  opiskelussaan ja
tuntee monialaisuuden tarjoamat mahdollisuudet
omaa opiskelusuunnitelmaa laatiessaan. - Amk:n hal-
linto, opiskelijapalvelut, koulutusohjelmat ja niiden
koulutustarjonta, insinöörin tehtävät ja vaatimukset,
opiskelusuunnitelman laatiminen, kansainvälistymi-
sen mahdollisuudet.
Ajankohta: 1. jakso
Vastuuhenkilö: Tuomo Kettunen

WK1706 Kemia, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö:  Perehtymistä kemian peruskä-
sitteisiin ja niiden soveltamiseen omalla ammattialal-
la sekä �kemian lukutaidon� omaksumista.  -  Atomi,
alkuaine, mooli, kemian perusreaktioita ja peruslas-
kuja, olomuodot, liuokset, kemiallisen termodynamii-
kan, sähkökemian, orgaanisen kemian ja polymeeri-
kemian perusteita.  Kone- ja muovialaan painottuvia
sovellusesimerkkejä.
Kirjallisuus:  Charles E. Mortimer, Kemia (suom.
Marjatta Hakkarainen), Opetushallitus.
Ajankohta: 1. � 3. jakso
Vastuuhenkilö: Marjatta Hakkarainen

WK1210 Matematiikka I, 2ov
Tavoitteet ja sisältö: Yhtälöiden käsittelymenetel-
mät; 1. asteen yhtälön ratkaisu, annetun kaavan rat-
kaiseminen jonkun kaavassa olevan muuttujan suh-
teen, tietokoneen sovellusohjelmat lineaaristen ja
epälineaaristen yhtälöiden ratkaisemisessa, korkeam-
man asteet yhtälöt, yhtälöryhmien ratkaiseminen,
matriisilaskenta yhtälöryhmien ratkaisemisessa, tie-
tokoneella tapahtuva yhtälöryhmien ratkaisu, logarit-
mi- ja eksponenttilaskenta.- Tasogeometrian ja tri-
gonometrian perusteet; yleisen kolmion trigonomet-
ria, trigonometriset funktiot, trigonometriset yhtälöt.
Kirjallisuus: Launonen-Sorvali-Toivonen, Teknisten
ammattien matematiikka 3A ja 3B
Ajankohta:1.-2.jakso
Vastuuhenkilö: Heikki Hara

WK1211 Matematiikka II, 2ov
Tavoitteet ja sisältö:Vektorilaskennan perusteet,
avaruusgeometria, vektorilaskenta, vektoripistetulo,
projektiot, vektoriristitulo. Analyyttinengeometria,
keskeisempien käyrien koordinaatti- ja parametri-
muotoinen esitys, koordinaatistojen kierrot, siirrot ja
peilaukset, avaruusgeometria
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Kirjallisuus:Launonen-Sorvali-Toivonen, Teknisten
ammattien matematiikka  3B
Ajankohta:3-4.jakso
Vastuuhenkilö: Heikki Hara

WK1212 Matematiikka  III, 2ov
Tavoitteet ja sisältö: Differentiaalilaskennan perus-
teet  (1 ov), funktion hetkellinen muutos, derivaatan
käsite, derivoimissäännöt, ääriarvotehtävät, opti-
mointitehtävät . Binäärialgebran perusteet (1
ov),kombinaatiopiirien ja binäärialgebran yhteys,
kombinaatiopiirien sievennysmenetelmät, yhteenlas-
ku- ja muistipiirit.
Kirjallisuus:Launonen-Sorvali-Toivonen, Teknisten
ammattien matematiikka  3C, muu opettajan
osoittama materiaali
Ajankohta:1.-2.jakso
Vastuuhenkilö: Heikki Hara

WK1213  Matematiikka IV, 2ov
Tavoitteet ja sisältö: Differentiaalilaskennan jatko (1
ov), funktion kokonaismuutoksen laskeminen, integ-
raalilaskenta, epämääräisten kappaleiden pinta-alojen
ja tilavuuksien laskeminen, käytännön sovellukset.
Binaarialgebra 1 ov), lauselogiikka ja peruskonnektii-
vit, lukujärjestelmät, lukujärjestelmämuunnokset,
Boolenalgebra, kombinaatiopiirien yhdistelmät
Kirjallisuus:Launonen-Sorvali-Toivonen, Teknisten
ammattien matematiikka  3C, muu opettajan osoitta-
ma materiaali
Ajankohta:3.-4.jakso
Vastuuhenkilö: Heikki Hara

WK1214  Matematiikka V, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Todennäköisyyslaskenta ja ti-
lastomatematiikka, ,tilastollinen mittaaminen ja otan-
tamenetelmät, tietojen graafinen esittäminen, tilastol-
liset tunnusluvut, riippuvuuksien kuvaaminen, regres-
sio ja korrelaatio, todennäköisyys, keskeisimmät to-
dennäköisyysjakaumat, parametrien estimointi, hypo-
teesien testaus
Kirjallisuus:Launonen-Sorvali-Toivonen, Teknisten
ammattien matematiikka  3E, muu tilastomatematiik-
kaan liittyvä materiaali
Ajankohta:1.ja 2.jakso
Vastuuhenkilö: Heikki Hara

WP1709 Työelämäruotsi, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Virkamiehiltä vaadittava kieli-
taito (asetus 149/22). Opiskelija selviytyy ruotsin kie-
lellä ammattiinsa liittyvistä suullisista ja kirjallista
kielenkäyttötilanteista, oppii ymmärtämään omaan

alaansa liittyvää ammattikirjallisuutta ja soveltamaan
oman erikoisalan ruotsia käytännön tilanteissa.
Omasta alasta kertominen, yrityksen esittely, yritys-
vierailut, puhelinkieli, asiakaspalvelu, messut, poh-
joismainen työpaikkakulttuuri, kone-muovitekniikan
ruotsi. Suullisia harjoituksia ja tilanteita, suullisia esi-
tyksiä, kuullunymmärtämisharjoituksia, tekstin ra-
kenteiden ja sisällön hahmottamista, referointia, tie-
donhakua, kirjallisia esityksiä.
Edeltävät opinnot: Ylioppilastutkinto tai ammatilli-
nen tutkinto
Kirjallisuus tai muu materiaali: Opettajan antama
materiaali
Ajankohta: 1.-3. jakso
Vastuuhenkilö: Merja Öhman

WK1711 Introduction to Engineering English, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehtyy tekniikan
kielen perusrakenteisiin  ja sanastoon ja harjaantuu
käyttämään apuneuvoja tekstien tulkinnassa. Hän
osaa kertoa omasta koulutuksestaan, selviytyy joka-
päiväisistä suullisista kielenkäyttötilanteista ja osaa
kieliopin perusrakenteet. Hallitsee englanninkielisen
työnhakumenettelyn. Sosiaaliset kontaktit, small talk,
koulutus ja siihen liittyvä terminologia. Matkustuster-
mistö, kertominen Suomesta, eri kansat ja kansalli-
suudet, kulttuurierot. Puhelinkielen perusteet. Työ-
paikkahakemus ja ansioluettelo. Suulliset ja kirjalli-
set harjoitukset luokassa ja kielistudiossa.
Edeltävät opinnot: Ylioppilastutkinto tai ammatilli-
nen tutkinto.
Kirjallisuus ja muu materiaali: Mustonen-Rautelin,
English Booster for Engineering Students.
Ajankohta:1.-2. jakso
Vastuuhenkilö: Johanna Hartikainen

WK1712 Communication and Customer Service,
2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehtyy tarkemmin
oman alansa teknisen kielen rakenteisiin ja kielen-
käyttötilanteisiin. Hän kykenee ymmärtämään oman
alansa julkaisuja apuneuvoja käyttäen, pystyy käyttä-
mään teknistä kieltä myös suullisissa tilanteissa, hal-
litsee vaativampia kieliopin rakenteita. Opiskelija tu-
tustuu erilaisiin viestinnän muotoihin. Hän perehtyy
Suomen teollisuuteen yleensä ja oman alansa kannal-
ta. Opiskelija oppii laatimaan liikekirjeitä. Hän osaa
esitellä eri tyyppisiä yrityksiä ja organisaatioita ja nii-
den tuotteita ja palveluita. Tehokas viestintä ja vies-
tinnän kanavat, Suomen teollisuus, liikekirjeet, puhe-
lin ja sähköposti, asiakaspalvelutilanteet.
Edeltävät opinnot: WK1711
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Kirjallisuus ja muu materiaali: Mustonen-Rautelin,
English Booster for Engineering Students.
Ajankohta:3.-4. jakso
Vastuuhenkilöt: Liisa Sandvall

WK 1713 Engineering Communication, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija selviytyy omaan eri-
koisalaan liittyvistä vaativammista suullisista ja kir-
jallisista kielenkäyttötilanteista. Hän pystyy hyödyn-
tämään oman alansa erikoisjulkaisuja ja tutustuu tek-
niseen ja tieteelliseen kirjoittamiseen. Tekniset teks-
tit, dokumentointi, prosessin kuvaus, tekninen kirjoit-
taminen.
Edeltävät opinnot:WK1712
Kirjallisuus ja muu materiaali: Huhta, Connec-
tions. Communication Guidelines for Engineers. Li-
säksi alakohtaisia tekstejä.
Ajankohta: 1.-2. jakso (neljännen vuosikurssin opis-
kelijat),3. jakso (kolmannen vuosikurssin opiskelijat)
Vastuuhenkilöt: Johanna Hartikainen, Liisa Sand-
vall

WK1714  Business Communication Face-to-face,
2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija selviytyy vaativista
työelämän suullisista kielenkäyttötilanteista perehty-
mällä messu- ja näyttelytilanteisiin, osaa esitellä yri-
tystä sekä toimia isäntänä ja erilaisissa neuvotteluissa
ottaen huomioon kulttuurien välisiä eroja. Hän osaa
toimia englanninkielisissä kokouksissa. Kokouskieli.
Keskusteluharjoituksia ja käytännön tilanteiden har-
joittelua syntyperäisen opettajan kanssa.
Edeltävät opinnot: WK1713
Kirjallisuus ja muu materiaali: Huhta, Connec-
tions: Communication Guidelines for Engineers.
Ajankohta: 1.-2.jakso
Vastuuhenkilö: John Jason

WK1710 Tietotekniikka, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija osaa käyttää tietoko-
netta, yleisimpiä oheislaitteita ja käyttöjärjestelmiä
sekä normaaleja sovellusohjelmia. Lisäksi opiskelija
osaa selviytyä yleisimmistä virhetilanteista ja muut-
taa järjestelmän kokoonpanon asetuksia. - Eniten käy-
tetyt toimistosovellukset (tekstinkäsittely, taulukko-
laskenta, tietokannat), käyttöjärjestelmien apuohjel-
mat, laiteohjaimet, tulostus, Internet (selaimet, tieto-
jen haku, sähköposti, FTP, Telnet).
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa
Ajankohta: 1. � 2. jakso
Vastuuhenkilö: Juhani Hyvärinen

WP1923 Saksa I, 2 ov (1. vieras kieli)
Tavoitteet ja sisältö: Perustiedot ja -taidot saksan
kielessä yksinkertaisista suullisista ja kirjallisista
viestintätilanteista selviytymiseksi.  Ääntäminen ja
intonaatio, lukeminen ja kirjoittaminen, kuullun ym-
märtäminen ja kieliopin  perusrakenteita.
Edeltävät opinnot: Ei edeltäviä opintoja
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ulla Luodeslampi -
Outi Steuer: Jawohl, WSOY ,harjoitusmonisteet,
äänitteet
Ajankohta: 1.-2. jakso
Vastuuhenkilö: Pekka Varila

WP1925 Saksa II, 2 ov (1. vieras kieli)
Tavoitteet ja sisältö: Perustiedot ja -taidot saksan
kielessä työelämän yksinkertaisista suullisista ja kir-
jallisista viestintä tilanteista selviytymiseksi.  Ääntä-
minen ja intonaatio, lukeminen ja kirjoittaminen,
kuullun ymmärtäminen ja lisää kieliopin perusraken-
teita.
Edeltävät opinnot: Saksa I
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ulla Luodeslampi -
Outi Steuer: Jawohl, WSOY, harjoitusmonisteet, ää-
nitteet
Ajankohta: 3.-4. jakso
Vastuuhenkilö: Pekka Varila

WP1927 Saksa III, 2 ov (1. vieras kieli)
Tavoitteet ja sisältö: Peruskielitaidon vahvistami-
nen. Kielialueen tuntemuksen lisääminen. Perustiedot
ja -taidot saksan kielessä työelämän vaativammista
suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista sel-
viytymiseksi.  Kielen rakenteet, kielialueen tunte-
muksen ja kommunikaatiokulttuurin perusteet.
Edeltävät opinnot: Saksa II tai lukion C- tai D- kieli
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ulla Luodeslampi -
Outi Steuer: Jawohl, WSOY, harjoitusmonisteet,
äänitteet
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Pekka Varila

WP1928 Saksa IV, 2 ov (1. vieras kieli)
Tavoitteet ja sisältö: Yleisteknisen kielen ja sanaston
tuntemus.  Kielialueen tuntemuksen lisääminen.
Kyky selviytyä saksan kielellä työelämän vaativista
viestintätilanteista.  Kielen rakenteet, kielialueen tun-
temuksen ja kommunikaatiokulttuurin perusteet.
Edeltävät opinnot: Saksa III tai vastaavat tiedot.
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan kurssin
alkaessa, harjoitusmonisteet, äänitteet
Ajankohta: 3.ja 4. jakso
Vastuuhenkilö: Pekka Varila
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WK1932 Viestintä I, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö:  Opiskelija osaa itsenäisesti laa-
tia suppeahkoja,  ulkoasultaan ja kieleltään moitteet-
tomia opiskelu- ja työelämän tekstejä. Hän hallitsee
esiintymis-, keskustelu- ja ryhmätyötaidot.  Hyvä
asiatyyli, oikeakielisyys, kielenhuolto, asiakirjat, re-
feraatit. Puhetaidon perusteet,  asiapuheet ja palave-
rit.
Kirjallisuus ja muu materiaali: Repo, I. & Nuuti-
nen, T. 1995. Aikuisten viestintätaito ja opetusmonis-
teet
Ajankohta:  3. � 4. jakso
Vastuuhenkilö:  Teija Kerkkänen

WK1933 Viestintä II, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö:  Opiskelija hallitsee työelämän
puhetilanteissa tarvittavat taidot.  Hän pystyy  toimi-
maan puheenjohtajana kokouksissa  ja neuvotteluissa.
Hän  haluaa kehittää esiintymis- ja keskustelutaito-
jaan. Opiskelija tuntee tieteellisen tutkimusraportin
laatimisen periaatteet ja osaa laatia raportin.  Sisältö-
nä tiimityöskentely, kokous- ja neuvottelutaito, vai-
kuttava puhuminen ja kirjoittaminen,  työselostuksia,
raportteja ja oman alan tutkimusten referointi.
Kirjallisuus ja muu materiaali:  Kauppinen, Num-
mi, Savola & Hänninen, 2002:  Tekniikan viestintä.
Kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Edita.
Ajankohta:  1. ja 2. jakso, 3. vuosi
Edeltävät opinnot: Viestintä I (WK1932)
Vastuuhenkilö: Teija Kerkkänen

2 Ammattiopinnot

Koulutusohjelmakohtaiset opinnot

WK2705 Dynamiikka, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hallitsee kinematii-
kan ja kinetiikan perusteet sekä ymmärtää hitausvoi-
mien merkityksen mekanismien lujuusopillisessa
konstruoinnissa.- Translaatio, rotaatio ja yleinen taso-
liike.
Edeltävät opinnot: Matematiikka I (WK1920) ja II
(WK1921)
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opinto-
jakson alkaessa
Ajankohta:  3. � 4. jakso
Vastuuhenkilö: Alpi Niemi

WK2709 Hydrauliikka ja pneumatiikka, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hallitsee hydraulii-
kan ja pneumatiikan perusteet, komponentit, piirros-
merkit, ko. järjestelmien suunnitteluperusteet ja kom-

ponenttien valinnan. - Hydrauliikan ja pneumatiikan
teoria, komponentit, piirrosmerkit, järjestelmien
suunnittelu ja komponenttien valinta, laboratoriotyöt
Edeltävät opinnot: -
Kirjallisuus: Fonselius ; Koneautomaatio, hydrau-
liikka, Painatuskeskus Oy ; Fonselius ym.; Koneauto-
maatio, pneumatiikka, Painatuskeskus Oy
Ajankohta: 1.- 3. jakso
Vastuuhenkilö: Arto Huovinen

WK2711 Johtaminen ja henkilöstöhallinto, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hallitsee perustiedot
johtamisesta, henkilöstöasioiden hoitamisesta, työ-
suhdeasioista ja koulutuksesta. Organisaatiokäyttäy-
tyminen, johtaminen ja viestintä, johtamistyylit, kan-
nustintekijät, ryhmänjohtaminen, tiimit, henkilöstö-
hallinnon ja työsuhdeasioiden säännökset, työnopas-
tus,  palkkauksen perusteet.
Edeltävät opinnot: WK2753 Yritystalous tai Teolli-
suustalouden perusteet.
Kirjallisuus:  Ilmoitetaan  opintojakson alussa
Ajankohta: 3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö: Tuomo Kettunen

WK2817 Koneenelimet, 4 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hallitsee keskeisten
koneenosien toimintaperiaatteet ja valinnan  käytän-
nön sovelluksissa. - Liitokset, laakeroinnit, voitelu ja
perusvaihteet.
Ajankohta: 3. -4. jakso ja 1.-2. jakso
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.
Vastuuhenkilö: Alpi Niemi

WK2916 Kone- ja mekanisointielimet, 5 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hallitsee keskeisten
kone- ja mekanisointielimien valintaperiaatteet ja mi-
toituslaskelmat � Liitos- ja lukituselimet, jouset, voi-
telutekniikka, laakerit ja johteet, voimansiirtoelimet
ja perusmekanismit.
Edeltävät opinnot: WK2722 Lujuusoppi
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.
Ajankohta: 3.-4. jakso ja 1. -3. jakso
Vastuuhenkilö: Alpi Niemi

WK2250 Lujuusoppi, 4 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija ymmärtää lujuuslas-
kennan merkityksen osana tuotesuunnitteluprosessia.
Sisältöinä ovat mm. aksiaalinen jännitystila, veto ja
puristus, leikkaus, pintasuureet, taivutus, vääntö ja
nurjahdus.
Edeltävät opinnot: Statiikka (WK2741)
Kirjallisuus ja muu materiaali: Salmi. Lujuusopin
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perusteet. Pressus Oy. Tampere. 1998.
Ajankohta: 3.-4. jakso ja 1. jakso
Vastuuhenkilö: Pentti Partanen

WK2211 Lujuusoppi II , 2ov
Tavoitteet ja sisältö: Opintojakso on tarkoitettu
CAE/FEM:n tueksi ja on käytännön toteutukseltaan
vahvasti integroitu siihen. Sisältö: Jännitystila. Muo-
donmuutostila. Jännitys- ja muodonmuutostilojen yh-
teys. Vauriohypoteesit ja vertailujännitys. Hyperstaat-
tiset kuormitustapaukset.
Kirjallisuus:  Outinen, Koski, Salmi. 1998 tai uu-
dempi. Lujuusopin perusteet. Pressus Oy.Tampere
Edeltävät opinnot: Lujuusoppi (WK2722)
Ajankohta:3.-4.jakso
Vastuuhenkilö: Pentti Partanen

WK2723 Materiaalioppi, 4 ov
Tavoitteet ja sisältö:  Osa A (3 ov) Opiskelija hallit-
see metalliopin perusteet, tärkeimmät lämpökäsittelyt
sekä metallisten materiaalien tärkeimmät ominaisuu-
det. Opiskelija pystyy näin vertailemaan ja arvioi-
maan mm. eri terästen ominaisuuksia ja soveltuvuutta
eri käyttökohteisiin. Metallien rakenne, tasapainopiir-
rokset, lämpökäsittelyt, teräs- ja valurautatyypit.
Muut konstruktiometallit. Konstruktiokeraamien pe-
rusteet. Osa B (1 ov) Muovien perusominaisuudet,
perustiedot muovituotteen valmistuksesta ja suunnit-
telusta.
Kirjallisuus: Laitinen, E. et al.: Konetekniikan mate-
riaalioppi. Opetusmoniste: Muovitekniikan perusteet.
Ajankohta: 1.-4. jakso
Vastuuhenkilö: Risto Juvaste

WK2741 Statiikka, 4 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija saa perustan lujuus-
laskennan hyväksikäytölle. -Mekaniikan peruslait,
voimasysteemi, tasapaino, rasituskuviot, ristikot, pal-
kit, mekanismit, kitka.
Kirjallisuus Ilmoitetaan opintojakson alkaessa
Ajankohta:  1.-4. jakso
Vastuuhenkilö: Pentti Partanen

WK2941 Statiikka, 3 ov Opintojakso on tarkoitettu
tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoon.
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija saa perustan lujuus-
laskennan hyväksikäytölle. -Mekaniikan peruslait,
voimasysteemi, tasapaino, rasituskuviot, ristikot, pal-
kit, mekanismit, kitka.
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa
Ajankohta:  1.-3. jakso
Vastuuhenkilö: Pentti Partanen

WK2742 Sähkötekniikka, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija saa selkeän kuvan
sähkötekniikan soveltamisesta koneautomaatiossa,
osaa valita sähkölaitteita tavallisimpiin sovellutuk-
siin, pystyy lukemaan ohjauspiiri- ja asennuskaavioi-
ta sekä suunnittelemaan niitä tavallisimpiin perusoh-
jauksiin.  Sähköpiirit, kolmivaihe-järjestelmä, sähkö-
turvallisuuden perusteita, sähkökäyttöjen mekaniik-
ka, sähkömoottorityypit, oikosulkumoottorit, sähkö-
piirustukset, taajuusmuuttajakäyttö.
Edeltävät opinnot: WK1804 Fysiikka
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ahoranta; Sähkö-
tekniikka, WSOY 1995, Ruppa-Lilja; Sähkötekniik-
kaa sivuaineopiskelijoille, PK 1994
Ajankohta: 1. � 2. jakso
Vastuuhenkilö: Juhani Hyvärinen

WK2944 Tekninen piirustus, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hallitsee kappalei-
den kuvaamisen ja mitoituksen koneenpiirustuksen
standardien mukaisesti. Opiskelija osaa  ottaa huomi-
oon valmistustekniikan vaatimukset muotoilussa ja
käyttää toleransseja sekä pinta- ja hitsausmerkintöjä.
Kuvausmenetelmät ja projektiot, mitoitus ja tolerans-
sit, piirustuslomakkeet ja �merkinnät.
Kirjallisuus: Aimo Pere; Koneenpiirustus 1 ja 2, Kir-
pe Oy , muu kirjallisuus ilmoitetaan kurssin alkaessa
Ajankohta: 1-2. jakso
Vastuuhenkilö: Unto Rautiainen

WK2746 Tietokoneavusteinen suunnittelu, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija pystyy tekemään
tekniset piirustukset,  dokumentit ja suunnittelun
CAD- ohjelman ja mikrotietokoneen avulla. Opinto-
jaksolla käytetään AutoCad R14 ja Steel MDS ohjel-
mistoja. - Harjoitustyöt CAD- ohjelmalla tehtynä.
Edeltävät opinnot: WK2944  Tekninen piirustus
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.
Ajankohta: 3.- 4. jakso
Vastuuhenkilö: Timo Poutanen

WK2752 Valmistustekniikka, 4 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tuntee metalli- ja
muoviteollisuuden yleisimmät valmistusmenetelmät
ja niiden käyttösovellutukset, aineenkoetuskokeiden
ja tuotantojärjestelmien periaatteet. - Aineenkoetus,
metallien jalostaminen, muovien työstö, valumenetel-
mät, jauhemetallurgiset menetelmät, lastuavat val-
mistusmenetelmät, meistotekniikka, yleislevytyötek-
niikka, hitsausmenetelmät, muovaavat valmistusme-
netelmät, erikoiset työstömenetelmät, tuotantojärjes-
telmät.
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Edeltävät opinnot: -
Kirjallisuus: Ihalainen - Aaltonen - Aromäki - Sihvo-
nen; Valmistustekniikka, Otatieto Oy 1995
Ajankohta: 1.- 4. Jakso
Vastuuhenkilö: Arto Huovinen

WK2753 Yritystalous, 4 ov
Tavoitteet ja sisältö:  Opiskelija tuntee teollisuusyri-
tyksen keskeiset toiminnot ja niiden merkityksen,
tuntee oman yritystoiminnan aloittamiseen liittyvät
toimenpiteet ja vaatimukset.  Yrityksen perustaminen
ja toimintaedellytykset, markkinointi, johtamisen pe-
rusteet, tuotanto, materiaalitoiminnot, laskentatoimi
ja sen tulosten käyttö, riskien hallinta, rahoitus.
Kirjallisuus:  Uusi-Rauva-Haverila-Kouri: Teolli-
suustalous
Ajankohta: 1. -3. jakso
Vastuuhenkilö: Tuomo Kettunen

Suuntaavat ammattiopinnot

WK2702 Anturitekniikka, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hallitsee koneiden ja
konejärjestelmien ohjaamisessa tunnistamiseen ja
paikoittamiseen käytettävän anturiston toimintaperi-
aatteet ja valintaperusteet sekä pystyy suunnittele-
maan tuotantosolun anturoinnin ja sen liittymisen oh-
jaukseen. - Anturitekniikan peruskäsitteet, anturien
valintaperusteet, kaksitila-anturit, tunnistusjärjestel-
mät, konenäkö, A/D-muunnos, siirtymän ja kiertymis-
kulman mittaus, nopeuden mittaus, venymäliuskamit-
taus, antureiden liittäminen ohjauslaitteisiin.
Edeltävät opinnot: WK2714 Koneautomaatio tai
WK2735 Ohjaustekniikka I
Kirjallisuus ja muu materiaali: Fonselius etc.; Ko-
neautomaatio: Anturit, PK 1993, monisteet
Ajankohta: 1. � 2. jakso
Vastuuhenkilö: Juhani Hyvärinen

WK2251 3D-mallitus, 4 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija osaa käyttää nykyai-
kaista 3D-mallitusjärjestelmää luodessaan malleja,
kokoonpanoja ja piirustuksia. Kurssilla käytetään
Pro/ENGINEER-ohjelmistoa, joka on piirrepohjai-
nen, parametrinen suunnitteluohjelmisto. - Pro/E -pe-
rusteet, piirteiden luonti, relaatiot, assosiatiivisuus.
Kokoonpanot, piirustukset, tiedostojen hallinta.
Edeltävät opinnot: WK2008 Tekninen piirustus
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa; lu-
entomonisteet.
Ajankohta:.
Vastuuhenkilö: Pentti Partanen

WK2704 CAD/CAM, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija pystyy tekemään pii-
rustuksesta NC - koneen ohjauskoodia CAM- ohjel-
man avulla. - Harjoitustyöt  mikrotietokoneella.
Edeltävät opinnot: WK2746 Tietokoneavusteinen
suunnittelu,  WK2720 Lastuava työstö
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.
Ajankohta: 3.- 4. jakso
Vastuuhenkilö: Timo Lipponen

WK2908 CAE/FEM, 4 ov (COMPUTER AIDED
ENGINEERING/FINITE ELEMENT METHOD)
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija osaa käyttää nykyai-
kaista FEM-ohjelmistoa tuotesuunnittelun apuna.
Tämä toteutetaan hyödyntämällä  3D-mallitustaitoja
(Pro/ENGINEER).  Pro-malliin rakennetaan  Pro/
MECHANICA (Structure/Thermal) ohjelmistolla  lu-
juusanalyysin tarvitsemat materiaaliominaisuudet, tu-
ennat, kuormitukset, kontaktipinnat jne. Tietokoneen
laskemien tulosten analysointi on erittäin keskeinen
osa kyseistä suunnitteluprosessia. Lisäksi suoritetaan
eri rakenteiden optimointia tuotteiden valmistuskus-
tannuksien minimoimiseksi.
Edeltävät opinnot: Lujuusoppi  (WK2722) ja lujuus-
oppi II (WK2001), 3D-mallitus (WK2710).
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opinto-
jakson alussa.
Ajankohta: 3. � 4. jakso
Vastuuhenkilö: Pentti Partanen

WK2812 CAM-järjestelmät, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tuntee tietokonea-
vusteisen tuotannon (=CAM) perusperiaatteet valmis-
tus- ja kokoonpanoprosessin ohjauksessa ja kappa-
leenkäsittelyn automatisoinnissa , osaa suunnitella
osia FMS-järjestelmästä sekä suunnitella ja ohjelmoi-
da kappaleenkäsittelytehtäviä ja valmistustyökiertoja
teollisuusroboteilla ja CNC-ohjatuilla laitteilla. Tuo-
tannon virtautus, CAM:n ja joustavan valmistuksen
periaatteet, tuotantosolut ja FMS-järjestelmät, robot-
tien ohjaus ja ohjelmointi, CNC-ohjaus, em. alueisiin
liittyvät suunnittelu- ja ohjelmointityöt laboratorioto-
teutuksina.
Edeltävät opinnot: WK2735 Ohjaustekniikka I, suo-
sitellaan WK2702 Anturitekniikka
Kirjallisuus ja muu materiaali: Monisteet
Ajankohta: 1. � 3. jakso
Vastuuhenkilö: Juhani Hyvärinen

WK2917 CAE/Simulointi, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija osaa käyttää Pro-
MECHANICA/Motion -ohjelmistoa erilaisten liikku-
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vien mekanismien suunnittelussa ja rasitusten analy-
soinnissa. Ohjelmisto käsittää kinematiikan (liikeop-
pi) ja kinetiikan (ns. voimaoppi).  Pro/MECHANICA/
Motion -ohjelmisto on rinnakkais-osio  Pro/
MECHANICA/Structure -ohjelmistolle (ks.
WK2907).
Edeltävät opinnot: Dynamiikka (WK2705), CAE/
FEM (WK 2907)
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opinto-
jakson alkaessa.
Ajankohta: 1. � 2. jakso
Vastuuhenkilö: Alpi Niemi

WK2706 Elektroniikka, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tuntee keskeiset
mikrotietokoneen komponentit ja niiden tärkeimmät
ominaisuudet, pystyy asentamaan ja konfiguroimaan
mikroprosessoriohjatun ohjaimen piirikortteja sekä
toteuttamaan tulo- ja lähtö-liitännän mikrotietokonee-
seen. Mikrotietokoneohjatun teollisuusautomaatio-
laitteen rakenne ja toiminta. Prosessiliitännät. Antu-
reiden ja toimilaitteiden liittäminen tietokoneeseen.
Tietokoneen liitäntätavat. Sarja- ja rinnakkaisliitäntä.
Automaation tiedonsiirtoverkot.
Edeltävät opinnot: WK2742 Sähkötekniikka
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opinto-
jakson alussa
Ajankohta: 1. � 2. jakso
Vastuuhenkilö: Juhani Hyvärinen

WK2708 Hitsaustekniikka, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tuntee  yleisimpien
hitsausmenetelmien periaatteet, niiden käyttösovellu-
tukset ja - mahdollisuudet, tuntee tärkeimmät hitsaus-
standardit, sekä tietää yleisimpien metallien hitsatta-
vuus ominaisuudet. - Sula-, vastus-, ja erikoishitsaus-
menetelmät, hitsausstandardit, hitsausvirheet.
Edeltävät opinnot: WK2752 Valmistustekniikka
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.
Ajankohta: 3.- 4. jakso
Vastuuhenkilö: Arto Huovinen

WK2710 Hydraulijärjestelmät, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on syventää hyd-
rauliikan perustietoutta ja vankentaa komponentti-
osaamista palvelemaan kokonaisten toimivien järjes-
telmien konstruointiin. Hydrostaattinen voimansiirto,
sähköhydrauliset järjestelmät, proportionaalitekniik-
ka, patruunatekniikka, sumeus, suunnittelu ja
lab.harjoituksia.
Edeltävät opinnot: Hydrauliikka ja pneumatiikka
(WK 2709)

Kirjallisuus : Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.
Ajankohta: 1.2.ja 3. jakso
Vastuuhenkilö: Pentti Partanen

WK2714 Koneautomaatio, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hallitsee kappaleta-
varatuotannon kappaleenkäsittelyn automatisoinnin
perusteet, tuntee tuotantojärjestelmän ja sen osan au-
tomatisoinnin pääpiirteet ja pystyy suunnittelemaan
pienehköjä koneohjauksia sekä osaa selvittää koneoh-
jauksissa esiintyvien vikatilanteiden syitä.-Tuotannon
virtautus ja automatisointikohteet, kappaleenkäsitte-
lylaitteet, laiteanturointi, anturien liittäminen ohjauk-
seen, kappaleiden tunnistaminen, asemointi, loogisen
ohjauksen perusteet, ohjaus ohjelmoitavalla logiikal-
la. Opintojakso on tarkoitettu muille kuin  koneauto-
maatiota lukeville.
Kirjallisuus ja muu materiaali: Fonselius etc.; Ko-
neautomaatio: Kappaleenkäsittelylaitteet, PK 1986;
Fonselius etc.; Koneautomaatio: Sähköiset automaa-
tiolaitteet, PK 1993, monisteet
Ajankohta: 1. � 3. jakso
Vastuuhenkilö: Juhani Hyvärinen
HUOM. Vain suuntautumisvaihtoehdoille mekaniik-
kasuunnittelu sekä tuote- ja muottisuunnittelu

WK2254 Koneautomaation erikoistyöt, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hallitsee kappaleen-
käsittelylaitteiston suunnittelu- ja toteutus-prosessin,
pystyy toteuttamaan automaatioprojektin suunnitte-
lun, toteutuksen, testauksen ja dokumentoinnin erilai-
silla ohjaustavoilla hyödyntäen erilaisia mikrotieto-
koneohjelmistoja.  Askelrekisteriohjauksen  toteutus,
logiikkaohjausten suunnittelu-, testaus- ja dokumen-
tointityöt, mikrotietokoneen soveltaminen laiteohja-
ukseen.
Edeltävät opinnot: WK2735 Ohjaustekniikka I
Kirjallisuus : Harjoitusmonisteet
Ajankohta: 1. � 2. jakso
Vastuuhenkilö: Juhani Hyvärinen

WK2713 Kone- ja energiatekniikka, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Kurssin tavoitteena on ymmär-
tää energiaa muuttavien koneiden ja laitteiden toimin-
taperiaatteet sekä laatia niihin liittyviä, käytännönlä-
heisiä suorituskykylaskelmia. Keskeisiä sisältöaluei-
ta: Termodynaamiset taseet, keskeisten lämpövoima-
koneiden � ja laitosten toimintaperiaatteet ja -proses-
sit, vesihöyry ja sen ominaisuudet, palamisilmiö, läm-
mön siirtyminen, lämmönvaihtimet.
Kirjallisuus ja muu materiaali: Perttula Jarmo;
Energiatekniikka, WSOY 2000. Mu kirjallisuus il-
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moitetaan opintojakson alussa
Edeltävät opinnot: Fysiikka (WK 1701-4) ja kemia
(WK 1706)
Ajankohta: 1-2. jakso
Vastuuhenkilö: Unto Rautiainen

WK2126 Kunnossapito, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelijalla on kokonaiskuva
teollisuuslaitoksen kunnossapidon periaatteista, orga-
nisoinnista ja toimintatavoista.- Kunnossapidon mer-
kitys, kunnossapidon käsitteistö, kunnossapidon toi-
minnot ja organisointi, kunnossapidon kannattavuus
ja tehokkuus sekä tietojärjestelmät.
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.
Ajankohta: 2. � 3. jakso
Vastuuhenkilö: Alpi Niemi

WK2719 Laatutekniikka, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tuntee laadun perus-
käsitteistön, laadun ohjauksen menetelmiä, ISO 9000
laatujärjestelmän periaatteet, laadunvalvonta  ja - mit-
taamismenetelmiä, laatutyökalujen käytön  sekä eri-
laisia yrityksen kehittämismenetelmiä. - Laadunohja-
uksen perusteet, yrityksen laatujärjestelmä, laadun-
valvontamenetelmiä, tuotteen ja prosessin optimointi,
laatutyökalut, auditointiprosessit, laatupalkinnot,
benchmarking.
Edeltävät opinnot: -
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.
Ajankohta: 3.-4.  jakso
Vastuuhenkilö: Arto Huovinen

WK2720 Lastuava työstö, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hallitsee lastuavan
työstön  perusteet ja tuntee perustyöstökoneiden käy-
tön. - Luennot ja käytännön harjoitukset.
Edeltävät opinnot: WK2752 Valmistustekniikka
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.
Ajankohta: 1.-2. jakso
Vastuuhenkilö: Arto Huovinen

WK2721 Logistiikka, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö:  Opiskelija tuntee logistiikan
merkityksen yritystoiminnassa ja logistisen suunnit-
telun menetelmät ja suunnitteluun vaikuttavat tekijät.
Asiakaslähtöinen logistinen ajattelu, logistiikan stra-
tegiat, materiaalin logistinen ohjaus, kuljetus, varas-
tointi, terminaalitoiminta, logistiikan taloudellinen
merkitys ja menetelmät.
Edeltävät opinnot: WK2753 Yritystalous tai Teolli-
suustalouden perusteet.
Kirjallisuus: . Jouni Sakki: Tilaus-toimitusketjun

hallinta, Jouni Sakki Oy, 2001 (5.painos),; Kaij
E.Karrus:  Logistiikka,  WSOY, 2001 (3.painos)
Ajankohta: 3. jakso, ei toteuteta tänä lukuvuotena
Vastuuhenkilö: Tuomo Kettunen

WK2952 Mekaniikkasuunnittelun erikoistyöt,
2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hallitsee jonkin me-
kaniikkasuunnitteluun kuuluvan suunnitteluproses-
sin, ja pystyy toteuttamaan annetun projektin suunnit-
telun, toteutuksen, testauksen ja dokumentoinnin tie-
tokoneavusteisesti. Annettu tehtävä voi olla  yksilölli-
nen tai pienryhmätyö. Se on  usein FEM:iin perustuva
tai tutkimusselvitys aihe-alueelta.
Edeltävät opinnot: Määräytyvät projektin mukaan.
Kirjallisuus:
Ajankohta: sopimuksen mukaan
Vastuuhenkilö: Pentti Partanen

WK2255 Mekatroniikka, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija osaa käyttää tietoko-
neavusteisia mekatronisen tuotteen suunnittelun me-
netelmiä, tuntee mekaniikan, ohjausjärjestelmän ja
käyttöliittymän yhdistämisen perusteet ja pystyy hyö-
dyntämään elektroniikan ja tietotekniikan tarjoamia
mahdollisuuksia konealan laitesuunnittelussa. Mekat-
roniikan tuotekehityksen perusteita, SA/SD-menetel-
mä ja Prosa-ohjelmisto, reaaliaikajärjestelmän perus-
teita, anturiviestin siirto ja käsittely, tiedonsiirto-väy-
lät.
Edeltävät opinnot: WK2735 Ohjaustekniikka I, suo-
sitellaan WK2736 Ohjaustekniikka II
Kirjallisuus ja muu materiaali: Airila; Mekatro-
niikka, Otatieto 1994, monisteet
Ajankohta: 3. � 4. jakso
Vastuuhenkilö: Juhani Hyvärinen

WM2726 Mittaustekniikka, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hallitsee yleisimpien
konepajateollisuuden mittausvälineiden ja koordi-
naattimittauskoneen käytön sekä tietää niiden käyttö-
mahdollisuudet. - Pituuden-, kulman-, ja pinnankar-
heuden mittaus, geometristen toleranssien mittaus,
koordinaattimittauskoneella mittaus.
Edeltävät opinnot: WK2752 Valmistustekniikka
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.
Ajankohta: 3.-4. jakso
Vastuuhenkilö: Arto Huovinen

WK2252 Muovitekniikka, 2ov
Tavoitteet ja sisältö: Opintojaksossa käydään läpi
ruiskuvalutekniikkaa. Teoriaosuudessa käsitellään
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ruiskuvaluprosessia, siihen liittyvästä materiaalitek-
niikkaa ja muottitekniikkaa sekä tuotesuunnittelua.
Tavoitteena on, että opiskelija hallitsee opintojakson
suoritettuaan ruiskuvalun perusteet.
Ajankohta: 1-4.jakso
Vastuuhenkilö: Vesa Nuutamo

WK2735 Ohjaustekniikka I, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija osaa yksittäisen ko-
neen tai kappaleenkäsittelyjärjestelmän ohjauksen pe-
russuunnittelun ja pystyy toteuttamaan ohjauksen ja
sen dokumentoinnin ohjelmoitavalla logiikalla. Ohja-
uksen suunnittelun perustekniikat, sekvenssilogiikka,
ohjelmoitavan logiikan valinta ja ohjelmointi, logiik-
kaohjauksen PC-ohjelmointi ja -monitorointi.
Edeltävät opinnot: WK2709 Hydrauliikka ja pneu-
matiikka
Kirjallisuus: Fonselius etc.; Koneautomaatio: Säh-
köiset automaatiolaitteet, PK 1993, Omron; Sysmac
ohjelmointikäsikirja, Omron Electronics 1994, mo-
nisteet
Ajankohta: 1. � 2. jakso
Vastuuhenkilö: Juhani Hyvärinen

WK2736 Ohjaustekniikka II, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tuntee ohjausjärjes-
telmän suunnittelun, pystyy suunnittelemaan pieneh-
kön ohjausjärjestelmän ko. tehtävään soveltuvimmal-
la ohjauslaitteella ja toteuttamaan tiedonsiirron ohja-
uslaitteen ja käyttöliittymäohjelman välillä. - Ohjaus-
järjestelmän modulirakenne, sekvenssiohjaus siirto-
rekisterillä, käyttöliittymän toteutus PC-valvomo-oh-
jelmistolla.
Edeltävät opinnot: WK2735 Ohjaustekniikka I
Kirjallisuus ja muu materiaali: Omron; Sysmac oh-
jelmointi-käsikirja, Omron Electronics 1994, monis-
teet
Ajankohta: 3. � 4. jakso
Vastuuhenkilö: Juhani Hyvärinen

WK2737 Ohjelmointitekniikka, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hallitsee ohjelmoin-
nin perustekniikat ja pystyy laatimaan pienehköjä oh-
jelmia Pascal-ohjelmointikielellä sekä toteuttamaan
pienehköjä laiteohjauksia em. kielellä. - Rakenteelli-
sen ohjelmoinnin perusteita, ohjelman kuvaustavat,
ohjelman perusrakenteet, aliohjelmat, rakenteiset tyy-
pit, mikrotietokoneen laiteohjaus-ohjelmointi.
Edeltävät opinnot: WP1714 Tietotekniikka
Kirjallisuus ja muu materiaali: Selin - Jurvanen;
Pascal-ohjelmointi, KymData 1994, monisteet

Ajankohta:
Vastuuhenkilö: Juhani Hyvärinen

WP3706 Projektin suunnittelu ja ohjaus, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hallitsee projektitoi-
minnan käsitteet ja toimintatavat, pystyy laatimaan
pienehkön projektin projektisuunnitelman sekä pro-
jektin seuranta-aineiston projektisuunnitteluohjelmis-
toja käyttäen sekä osaa toimia projektin erilaisissa
tehtävissä.- Projektisuunnitelma, aikataulusuunnitte-
lu, toimintaverkkomenetelmät, projektin osittaminen,
resurssisuunnittelu, projektin kustannus-suunnittelu
ja budjetointi, projektin ohjaus ja valvonta, projekti-
suunnitteluohjelmistot.
Kirjallisuus ja muu materiaali: Pelin; Projektisuun-
nittelu ja ohjaus, W&G 1990, monisteet
Ajankohta: 3. � 4. jakso
Vastuuhenkilö: Juhani Hyvärinen

WK2746 Tietokoneavusteinen suunnittelu, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija pystyy tekemään
tekniset piirustukset,  dokumentit ja suunnittelun
CAD- ohjelman ja mikrotietokoneen avulla. Opinto-
jaksolla käytetään AutoCad 2000i ja CadMill
Mechanic ohjelmistoja. - Harjoitustyöt CAD- ohjel-
malla tehtynä.
Edeltävät opinnot: WK2944  Tekninen piirustus
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.
Ajankohta: 1.- 2. jakso
Vastuuhenkilö: Timo Poutanen

WK2747 Tuotannonohjaus, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tuntee kappaletava-
ratuotannon materiaalivirran ja valmistuksen infor-
maation kulun ohjauksen perustekniikat, pystyy suun-
nittelemaan valmistuksen läpimenon ja materiaalivir-
ran optimoinnin sekä kehittämään tuotannon ohjausta.
Tuotannonohjauksen tavoitteet, ohjattavuus, läpäisy-
aika ja kuormittaminen, työvaiheitten optimaalinen
ajoittaminen, relaatiotieto-kantaohjelmistojen sovel-
taminen ajoitus ja kuormitustoimintaan, materiaalin-
tarvelaskenta, taloudellinen varastointi, varastojenoh-
jaus, tuotannonohjauksen kehittäminen, tuotantotieto-
jen keruun ATK-järjestelmät.
Kirjallisuus ja muu materiaali: Monisteet
Ajankohta: 3. � 4. jakso
Vastuuhenkilö: Juhani Hyvärinen

WK2950 Tuotekehitys I, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Oppia ymmärtämään tuotekehi-
tys osana yritysten liiketoimintaprosessia, ymmärtää
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sen vaikutus yrityksen kannattavuuteen sekä omaksua
tuotekehityksen asiakaslähtöisyys. Insinöörin käytän-
nön työtehtävät tuotekehitystyössä ovat tuottaa suun-
nitelmia, joiden toteutus-menetelmät ja työprosessit
opiskelija hallitsee kurssin menestyksellisesti suori-
tettuaan.. Opiskelija pystyy toimimaan tuotekehitys-
teamin osaavana jäsenenä.  Keskeisiä sisältökohtia
ovat systemaattinen tuotekehitysprosessi, luovuus- ja
tuotekehitysmenetelmät, tuotesarjat ja modulointi,
tietokoneavusteinen tuotekehitys, CE-merkintä
Kirjallisuus: Pahl, G. & Beitz, W., Koneensuunnitte-
luoppi. MET, Helsinki 1992
Tanskanen, K. Mekatroniikan järjestelmällinen suun-
nittelu. Tekninen tiedotus 19/90, MET, Helsinki 1990.
72 s. Luennoilla jaettava ja / tai ilmoitettava, tietover-
koista saatava materiaali
Edeltävät opinnot: tekninen piirustus (WK 2744).
Ajankohta:  3-4. jakso
Vastuuhenkilö: Unto Rautiainen

WK2751 Tuotekehitys II, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hallitsee tuotekehi-
tysprojektissa työskentelyn, osaa suunnitella ja johtaa
tuotekehitysprojektia ja ymmärtää tuotekehitysstrate-
gioiden liittymisen liiketoiminta-strategiaan. Sisällön
pääkohtia ovat teollisoikeudet, tuotekehitysprojekti,
tuotekehitystyön laatu, tuotekehitys- ja tutkimustoi-
minnan rahoitus- ja investointisuunnittelu, tuotekehi-
tyksen riskien hallinta, ympäristökysymykset, teolli-
nen muotoilu
Kirjallisuus: Luennoilla jaettava ja / tai ilmoitettava,
tietoverkoista saatava materiaali
Edeltävät opinnot: tuotekehitys I (WK 2850), suosi-
tellaan koneenelimet (WK 2716) sekä lujuusoppi
(WK 2722)
Ajankohta: 1 - 3. jakso
Vastuuhenkilö: Unto Rautiainen

WK2918 Turvallisuustekniikka, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tuntee turvallisten
koneiden ja järjestelmien suunnittelun ja työmenetel-
mien turvallistamisen  periaatteet sekä keskeiset työ-
suojelumääräykset ja vaatimukset teollisuusyrityk-
sessä. Yrityksen kokonaisvaltainen turvallisuusajatte-
lu,  työsuojelun suunnittelu ja organisointi työpaikal-
la,  esimiehen vastuu ja yhteistyö työpaikoilla,  kone-
turvallisuus, turvallisuusanalyysin laatiminen, suoja-
laitteet, teollisuusergonomia laitesuunnittelussa, tur-
vallisuuden huomioonottaminen laitehankinnoissa ja
tehdassuunnittelussa,  tulityökurssi.
Edeltävät opinnot:  Yritystalous tai teollisuustalou-
den perusteet, valmistustekniikan perusteet.
Kirjallisuus:  Työterveyslaitos: Työsuojelun perus-
kurssi, SFS-käsikirja93: Koneiden turvallisuus. Gum-
merus Kirjapaino Oy, 1995.  Työterveyslaitos: Teolli-
suusergonomia, 1992. MET-integraatiotiedote 24:
Konedirektiivin soveltaminen, 1996.
Ajankohta:  3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö:  Tuomo Kettunen

WP3071 Opastus ja koulutus, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö:  Opiskelija tuntee hyvän työn
opastuksen ja koulutuksen menetelmät ja osaa sovel-
taa oppimaansa käytäntöön. Opetus ja koulutus,  työn
opastus ja perehdyttäminen,  koulutuksen työsuunni-
telman laatiminen,  käytännön harjoituksia sovitusta
aiheesta 20 oppi- tai laboratoriotuntia. Vaihtoehtona
voi olla myös muu vastaava tehtävä.
Kirjallisuus: Sovitaan  opintojakson alussa
Toteutus: 1.-4. jakso.
Vastuuhenkilö: Tuomo Kettunen
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Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet
Muovitekniikan opinnoissa voi erikoistua muovituot-
teiden ja muottien  suunnitteluun tai muovituotteiden
valmistukseen eli tuotantotekniikkaan.

Muovituote suunnitellaan 3D ?ohjelmistolla nykyai-
kaisessa työasemaympäristössä. Sen valmistusta si-
muloidaan tietokoneella ja tutkitaan tuotteen käyttäy-
tymistä lopullisessa käyttökohteessa. Ohjelmistoilla
on mahdollista ennakoida, tuleeko valmistuksessa on-
gelmia. Tuote saa tarkan muotonsa muotista, joka
suunnitellaan 3D-ohjelmistolla kuten muovituotekin.
Muotin valmistus vaatii nykyaikaista työstötekniik-
kaa.

Ohjelmistot edellyttävät, että käyttäjä tietää, miten
muovi toimii valmistuksessa ja valmiissa tuotteissa.
Muotinsuunnittelussa on tiedettävä myös valmistus-
tekniikasta. Näihin asioihin opiskelija saa valmiuksia
tekemällä käytännön harjoituksia korkeatasoisissa
testauslaboratorioissa ja tuotantokonehallissa. Muo-
vituotteiden valmistus teollisuudessa on yleensä pit-
källe automatisoitua; yksinkertaisina toistuvat työvai-
heet hoitaa robotti.

Muovitekniikan koulutus on hyvin monipuolinen. Sii-
hen kuuluu tekniikkaa monelta
alalta. Muovitekniikka on tiiviissä yhteistyössä muo-
vitekniikan yritysten ja Itä-Suomen muovi-metalli-
keskuksen kanssa. Käytännön harjoitukset tehdään
muovi-metallikeskuksen tiloissa uusilla laitteilla.

Valmistuneet insinöörit toimivat muovituotteiden ja
muottien suunnittelutehtävien ja muovituotteiden val-
mistukseen liittyvien tehtävien lisäksi osto-, myynti-
ja asiantuntijatehtävissä muovialan yrityksissä tai nii-
tä palvelevissa yrityksissä. Merkittävä työllistäjä on
myös muoviosia tuotannossaan käyttävä teollisuus.

Monipuolisen ja joustavan koulutuksen ansiosta val-
mistuneet pystyvät sijoittumaan muoviteollisuudessa
vastuullisiin suunnittelu- ja tuotantotehtäviin sekä
alaa palveleviin teknillis-kaupallisiin tehtäviin. Kou-
lutus tukee myös omassa yritystoiminnassa onnistu-

mista. Muovitekniikan opinnot on suunniteltu yhteis-
työssä alan teollisuuden kanssa. Opintojen toteutuk-
sessa yhteistyö muoviteollisuuden kanssa jatkuu tii-
viinä. Yhteistyömuotoja ovat harjoitus- ja opinnäyte-
työt, projektit sekä teollisuuden henkilöstön osallistu-
minen opetukseen.

Insinöörit toimivat muovituotteiden ja muottien suun-
nittelussa, muovituotteiden valmistuksessa sekä eri-
laisissa muoviteollisuutta palvelevissa asiantuntija-,
osto- ja myyntitehtävissä.

Opintojen rakenne ja toteutustapa

Perusopinnoilla rakennetaan edellytykset insinööri-
tieteiden soveltamiselle ja ammatillisille opinnoille.
Perusopinnot (johdatus amk-opintoihin, fysiikka, ke-
mia, matematiikka, tietotekniikka, viestintä, ruotsi ja
vieras kieli/kielet) ovat kaikille samat.

Ammattiopinnot koostuvat koulutusohjelmakohtai-
sista opinnoista (40 ov) ja suuntaavista ammattiopin-
noista (40 ov). Koulutusohjelmakohtaisilla opinnoilla
luodaan perusvalmiuksia insinööritehtäviä varten ja
ne muodostavat perustan varsinaisille ammattiopin-
noille. Koulutusohjelmakohtaiset opinnot ovat koulu-
tusohjelman sisällä kaikille samat. Ammattiaineopin-
noissa suuntaudutaan muovitekniikassa joko tuote- ja
muottisuunnitteluun tai tuotantotekniikkaan.

Suuntaavia ammattiaineita on noin 30 ov pakollisia ja
10 ov valinnaisina, yhteensä 40 ov. Pakolliset ammat-
tiaineet ovat osin muovitekniikassa kaikille samat.
Suuntautuminen jatkuu valinnaisten ammattiaineiden
kautta. Valinnaisista opintojaksoista järjestetään ne,
joille on riittävästi opiskelijoita. Suuntautumisvaihto-
ehto valitaan 2. lukuvuoden lopussa.

Suuntaavissa ammattiopinnoissa muoviteollisuuteen
tehtävät harjoitus- ja opinnäytetyöt sekä yhteistyöpro-
jektit ovat keskeinen osa oppimista. Tärkeä yritysyh-
teistyön muoto on lisäksi teollisuuden asiantuntijoi-
den käyttö opettajina suuntaavissa ammattiopinnois-
sa.

MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA
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Vapaasti valittavat opinnot (10 ov) opiskelija voi
valita omasta tai toisesta koulutusohjelmasta Pohjois-
Karjalan ammattikorkeakoulussa, amk:n vapaasti va-
littavista opinnoista tai mistä muusta vähintään am-
mattikorkeakoulutasoisesta oppilaitoksesta kotimaas-
sa tai ulkomailla.

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija
ohjatusti erityisesti ammattialojen kannalta keskeisiin
käytännön työtehtäviin sekä luoda mahdollisuus tieto-
jen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Työtehtävi-
en tulee laadultaan olla sellaisia, että ne palvelevat
koulutusohjelman tavoitteita. Harjoittelunsa aikana
opiskelija osallistuu työyhteisön jäsenenä vaihtele-
viin työtehtäviin ja harjaantuu vastuulliseksi, työhön-
sä sitoutuvaksi, yhteistyökykyiseksi ja joustavaksi
työntekijäksi. Harjoittelu tulee suorittaa opiskelun ai-
kana harjoittelulle erikseen varattuina aikoina. Har-
joittelun laajuus on 20 opintoviikkoa. Harjoittelun tu-
lee olla ohjattua. Ohjattuun harjoitteluun kuuluvat
työharjoittelusopimus, jaksoraportit, kehityskeskus-
telu ja loppuraportti. Varsinainen harjoittelujakso tu-
lee olemaan kolmannen vuosikurssin neljännestä jak-
sosta alkaen seuraavan lukuvuoden alkuun. Ohjausso-
pimus voidaan tehdä pääsääntöisesti toisen vuosi-
kurssin jälkeisille (kesät ja harjoittelujaksot) harjoit-
telulle varatuille ajoille. Erikseen harkittavissa tapa-
uksissa on mahdollista tehdä työharjoittelusopimus jo
ensimmäisen vuosikurssin jälkeen. Ohjattu harjoittelu
tuottaa 1 ov/työviikko. Tavallisesta kesätyöstä ei
opintoviikkoja voi saada.

Ulkomailla tapahtuvasta harjoittelusta saa myös 1 ov/
työviikko. Harjoittelu ulkomailla on erittäin suositel-
tavaa, koska se luo hyvän pohjan kielitaidolle ja aut-
taa ymmärtämään kulttuurieroja. Kansainvälisten
kontaktien, kokemusten ja kielitaidon merkitystä ei
voi liikaa korostaa. Harjoittelupaikan hankinnasta
vastaavat opiskelijat itse, harjoittelupaikkoja välittä-
vät kuitenkin AMK:n rekrytointipalvelu ja harjoitte-
luinsinööri. Harjoittelusta on saatavissa erilliset oh-
jeet. Ohjeet ovat myös koulutusohjelman internet-si-
vuilla.

Opinnäytetyö kuuluu olennaisena osana insinöörin
tutkintovaatimuksiin (ks. tutkintosääntö 6§ ja 7§).
Työn tarkoituksena on toimia yhdyssiltana teoreetti-
sen opiskelun ja käytännön työelämän välillä sekä
helpottaa opiskelijan siirtymistä korkeakoulusta in-
sinööritehtäviin. Työn aiheen ja valvojan vahvistaa
koulutusohjelmajohtaja tai hänen valtuuttamansa
opettaja. Opinnäytetyöstä maksettavasta korvaukses-
ta sopivat työn teettäjä ja tekijä keskenään. Opinnäy-
tetyön vaatimuksista ja aikataulutuksesta samoin kuin
opinnäytteen laadinnasta on saatavissa erillinen oh-
jeisto ammattikorkeakoulun internet-sivuilta.

Suuntautumisvaihtoehdot / valinnaiset opinnot
Muovitekniikan koulutusohjelmassa voidaan suun-
tautua
-tuotantotekniikkaan
-tuote- ja muottisuunnitteluun
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Koodi 1. vuosi 2. vuosi3. vuosi 4. vuosi
Perusopinnot

Introduction to Engineering English WK1922 2 0 0 0
Communication and Customer
Service WK1924 0 2 0 0
Engineering Communication WK1926 0 0 2 0
Business Communication
Face-to-Face WK1957 0 0 1 0
Fysiikka I WK1944 2 0 0 0
Fysiikka II WK1945 2 0 0 0
Fysiikka III WK1946 0 2 0 0
Fysiikka IV WK1947 0 2 0 0
Johdatus amk-opintoihin WK1705 1 0 0 0
Kemia WK1706 0 3 0 0
Matematiikka I WK1210 2 0 0 0
Matematiikka II WK1211 2 0 0 0
Matematiikka III WK1212 0 2 0 0
Matematiikka IV WK1213 0 2 0 0
Matematiikka V WK1214 0 0 0 2
Työelämäruotsi WP1951 0 0 3 0
Tietotekniikka WK1710 3 0 0 0
Viestintä I WK1932 0 2 0 0
Viestintä II WK1933 0 0 2 0

Ammattiopinnot

Koulutusohjelmakohtaiset ammattiopinnot
Dynamiikka WK2855 0 2 0 0
Hydrauliikka ja pneumatiikka WK2709 0 3 0 0
Johtaminen ja henkilöstöhallinto WK2711 0 0 0 2
Koneenelimet WK2817 0 2 2 0
Lujuusoppi WK2250 2 2 0 0
Materiaalioppi WM2823 0 3 0 0
Statiikka WK2741 4 0 0 0
Sähkötekniikka WK2742 0 0 2 0
Tekninen piirustus WK2944 3 0 0 0
Tietokoneavusteinen suunnittelu WK2746 2 0 0 0
Valmistustekniikka WK2752 4 0 0 0
Yritystalous WK2753 0 4 0 0
Muovitekniikka WM2259 3 0 0 0

Tuotantotekniikan pakolliset opinnot
Anturitekniikka WK2702 0 0 2 0
Laatutekniikka WK2719 0 0 0 3
Mittaustekniikka WM2726 0 0 0 2
Muotin valmistus WM2227 0 0 0 2
Muottisuunnittelu I WM2930 0 0 2 0
Muovilaboraatiot WM2730 0 0 2 0
Muovimateriaalit WM2731 0 3 0 0
Muovituotteen suunnittelu WM2734 0 0 3 0
Muovituotteen valmistus WM2758 0 1 2 0
Reologia WM2838 0 0 0 3
Ruiskuvalu WM2739 0 0 0 2
Ohjaustekniikka I WK2735 0 0 2 0
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Tuotantotekniikan valinnaiset opinnot
3D-mallinnus (I-DEAS) WM2251 0 4 0 0
CAM-järjestelmät WK2812 0 0 0 3
Elektroniikka WK2706 0 0 2 0
Hydraulijärjestelmät WK2710 0 0 3 0
Kone- ja energiatekniikka WK2713 0 0 3 0
Logistiikka WK2721 0 0 0 2
Muovikomposiitit WM2310 0 0 0 2
Muovitekniikan erikoistyöt WM2733 0 0 0 2
Ohutlevytekniikka WM2257 0 0 0 2
Projektin suunnittelu ja ohjaus WP3706 0 0 2 0
Tuotannon ohjaus WK2747 0 0 0 2

Tuote- ja muottisuunnittelun pakolliset opinnot
3D-mallinnus (I-DEAS) WM2251 0 4 0 0
Koneautomaatio WK2714 0 2 1 0
Mittaustekniikka WM2726 0 0 0 2
Muottisuunnittelu I WM2930 0 0 2 0
Muottisuunnittelu II WM2258 0 0 0 3
Muovilaboraatiot WM2730 0 0 2 0
Muovimateriaalit WM2731 0 3 0 0
Muotin valmistus WM2227 0 0 0 2
Muovituotteen suunnittelu WM2734 0 0 3 0
Muovituotteen valmistus WM2758 0 1 2 0
Reologia WM2838 0 0 0 3
Ruiskuvalu WM2739 0 0 0 2

Tuote- ja muottisuunnittelun valinnaiset opinnot
CAD/CAM WK2704 0 0 0 2
Elektroniikka WK2706 0 0 2 0
Laatutekniikka WK2719 0 0 0 3
Lastuava työstö WK2720 0 0 3 0
Muovikomposiitit WM2310 0 0 0 2
Muovitekniikan erikoistyöt WM2733 0 0 0 2
Ohutlevytekniikka WM2257 0 0 0 2
Projektin suunnittelu ja ohjaus WP3706 0 0 2 0
Tuotekehitys I WK2950 0 3 0 0
Valinnaiset opinnot 0 0 0 0

Vapaasti valittavat opinnot 0 0 5 5

Harjoittelu 0 0 20 0

Opinnäytetyö 0 0 0 10
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1 Perusopinnot

WK1944 Fysiikka I  2 ov
WK1945 Fysiikka II  2 ov
WK1946 Fysiikka III 2 ov
WK1947 Fysiikka IV 2 ov
WK1705 Johdatus AMK-opintoihin  1 ov
WK1706 Kemia 3 ov
WK1210 Matematiikka I  2 ov
WK1211 Matematiikka II  2 ov
WK1212 Matematiikka III 2 ov
WK1213 Matematiikka IV  2 ov
WK1214 Matematiikka V 2 ov
WP1709 Työelämänruotsi 3 ov
WK1710 Tietotekniikka 3 ov
WK1711 Introduction to Engineering Englis I  2 ov
WK1712 Communication and Customer Service II
2 ov
WK1713 Engineering Communication III  2 ov
WK1714 Business Communication Face-to face IV
2 ov
WP1923 Saksa I  2 ov (1. vieras kieli)
WP1925 Saksa II  2 ov (1. vieras kieli)
WP1927 Saksa III  2 ov (1. vieras kieli)
WP1928 Saksa IV  2 ov (1. vieras kieli)
WK1932 Viestintä I 2 ov
WK1933 Viestintä  II  2 ov
Katso kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma

2 Ammattiopinnot

Koulutusohjelmakohtaiset opinnot

WK2855 Dynamiikka 2 ov
WK2709 Hydrauliikka ja pneumatiikka 3 ov
WK2711Johtaminen ja henkilöstöhallinta  2 ov
WK2817 Koneenelimet 4 ov
WK2250 Lujuusoppi  4 ov
WK2741 Statiikka  4 ov
WK2742 Sähkötekniikka  2 ov
WK2944 Tekninen piirustus  3 ov
WK2946 Tietokoneavusteinen suunnittelu  2 ov
WK2752 Valmistustekniikka  4 ov
WK2753 Yritystalous  4 ov
Katso kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma

WM2823 Materiaalioppi, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö:  Opiskelija hallitsee metalliopin
perusteet, tärkeimmät lämpökäsittelyt sekä metallis-
ten materiaalien tärkeimmät ominaisuudet. Opiskelija
pystyy näin vertailemaan ja arvioimaan mm. eri teräs-
ten ominaisuuksia ja soveltuvuutta eri käyttökohtei-

siin. Metallien rakenne, tasapainopiirrokset, lämpö-
käsittelyt, teräs- ja valurautatyypit. Muut konstruktio-
metallit. Konstruktiokeraamien perusteet.
Ajankohta:  1.-3.jakso
Kirjallisuus: Esko Laitinen ym. Konetekniikan ma-
teriaalioppi
Vastuuhenkilö: Risto Juvaste

WM2259 Muovitekniikka, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Perehdytään muovimateriaali-
en, ruiskuvalutekniikan, muottitekniikan ja tuote-
suunnittelun perusteisiin. Opiskelija osaa käyttää
ruiskuvalukonetta ja materiaalin testauslaitteita. Ope-
tuksesta puolet suoritetaan laboratoriotyöskentelynä.
Ajankohta: 1-4.jakso
Vastuuhenkilö: Vesa Nuutamo

Suuntaavat ammattiopinnot

WK2702 Anturitekniikka 2 ov
WK2704 CAD/CAM 2 ov
WK2812 CAM-järjestelmät 3 ov
WK2706 Elektroniikka 2 ov
WK2710 Hydaulijärjestelmät 3 ov
WK2713 Kone- ja ergitekniikka 3 ov
WK2714 Koneautomaatio 3 ov
WK2719 Laatutekniikka 3 ov
WK2720 Lastuava työstö 3 ov
WK2721 Logistiikka 2 ov
WK2735 Ohjaustekniikka I 2ov
WK2745 Teollisten investointien suunnittelu 2 ov
WK2747 Tuotannonohjaus 2 ov
WK2950 Tuotekehitys I 3 ov
Katso kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma

WM2227 Muotin valmistus, 2 ov
 Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hallitsee ruiskuvalu-
muotin valmistukseen liittyvät keskeiset valmistus-
menetelmät muottisuunnittelun kannalta.  Uppokipi-
nätyöstön, lankasahauksen, suurnopeuskoneistuksen,
kiillotuksen ja elektrodien valmistuksen. Opintojak-
sossa perehdytään myös muotinvalmistuksen vaiheis-
tukseen ja projektiaikataulun suunnitteluun.
Ajankohta: 1-3.jakso
Vastuuhenkilö: Timo Lipponen

WM2930  Muottisuunnittelu I, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hallitsee ruiskuvalu-
muotin suunnittelun perusteet.
Ajankohta: 1-3.jakso
Vastuuhenkilö: Timo Lipponen
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WM2258 Muottisuunnittelu II, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hallitsee ruiskuvalu-
muotin suunnittelun perusteet 3D-ympäristössä.
Edeltävät opinnot: WM2930 Muottisuunnittelu I,
WK2701 3D-mallitus
Ajankohta: 1-2.jakso
Vastuuhenkilö: Timo Lipponen

WM2726 Mittaustekniikka, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hallitsee yleisimpien
konepajateollisuuden mittausvälineiden ja koordi-
naattimittauskoneen käytön sekä tietää niiden käyttö-
mahdollisuudet. - Pituuden-, kulman-, ja pinnankar-
heuden mittaus, geometristen toleranssien mittaus,
koordinaattimittauskoneella mittaus.
Edeltävät opinnot: WK2752 Valmistustekniikka
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.
Ajankohta: 3.-4. jakso
Vastuuhenkilö: Timo Lipponen

WM2251 3D-mallinnus (I-DEAS), 4 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija osaa käyttää nykyai-
kaista 3D-mallinnusjärjestelmää luodessaan malleja,
kokoonpanoja ja piirustuksia. Opintojakso pitää sisäl-
lään mittaohjautuvan rautalankamallin luomisen, tila-
vuusmallin luomisen rautalankamallista ja erilaisten
osakokonaisuuksien käsittelyä 3D-Cad järjestelmäs-
sä. Opetuksessa käytetään Ideas Master Series  Ver
9.m1 cad-ohjelmistoa.
Edeltävät opinnot: WK2008 Tekninen piirustus
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa; lu-
entomonisteet.
Ajankohta:.1.-3.jakso
Vastuuhenkilö: Timo Lipponen

WM2734 Muovituotteen suunnittelu, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hallitsee muovituot-
teen suunnitteluperusteet erityisesti ruiskuvalun kan-
nalta. Yleiset suunnitteluohjeet, toleranssit ja mitoi-
tusperusteet. Valmistuksen huomioiminen tuotesuun-
nittelussa. Suunnittelutehtäviä.
Ajankohta: 2.-4.jakso
Vastuuhenkilö: Risto Juvaste

WM2730 Muovilaboraatiot, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Perehdytään muovituotteiden
valmistusmenetelmiin sekä muovituotteen ja muovi-
materiaalin käyttäytymiseen ja testaukseen.
Edeltävät opinnot: WM2259 Muovitekniikka,
WM2731 Muovimateriaalit
Ajankohta: 1-3.jakso
Vastuuhenkilö: Vesa Nuutamo

WM2310 Muovikomposiitit, 2ov
Tavoitteet ja sisältö: Perehdytään muovikomposiitti-
tuotteiden valmistustekniikoihin ja niihin liittyvään
materiaalitekniikkaan.
Edeltävät opinnot: WM2758 Muovituotteen valmis-
tus
Ajankohta: 3-4.jakso
Vastuuhenkilö: Vesa Nuutamo

WM2731 Muovimateriaalit, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö:  Perehdytään muovimateriaali-
en sisäiseen rakenteeseen, lisäaineisiin, muovimateri-
aalien ominaisuuksiin ja testaukseen, käyttösovelluk-
siin ja materiaalin valintaan.
Edeltävät opinnot: WM2259 Muovitekniikka
Ajankohta: 3-4.jakso
Vastuuhenkilö: Vesa Nuutamo

WM2733 Muovitekniikan erikoistyöt, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Valmentaa opiskelijaa itsenäi-
seen soveltavaan työskentelyyn sekä tulosten kriitti-
seen käsittelyyn. Muovitekniikan jonkin osa-alueen
tietämystä syventävä ensisijaisesti kokeellinen tutki-
mustyö ja sen esittely. Pyritään tekemään yhteistyössä
teollisuuden kanssa.
Edeltävät opinnot: WM2730 Muovilaboraatiot
Ajankohta: 1-4.jakso
Vastuuhenkilö: Vesa Nuutamo

WM2758 Muovituotteen valmistus, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Perehdytään muovituotteiden
valmistusmenetelmiin, niiden jatkojalostusmenetel-
miin sekä protokappaleiden valmistukseen.
Edeltävät opinnot: WM2259 Muovitekniikka
Ajankohta: 4.jakso ja 1-2.jakso
Vastuuhenkilö: Vesa Nuutamo

WM2257 Ohutlevytekniikka, 2 ov
 Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hallitsee meistotyö-
kalujen suunnittelun perusteet ja niiden valmistuk-
seen liittyvät yleisimmät valmistusmenetelmät. Opin-
tojaksossa perehdytään meistotyökalujen rakenteisiin
ja toimintaperiaatteisiin.
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa; lu-
entomonisteet.
Ajankohta: 3.-4.jakso
Vastuuhenkilö: Timo Lipponen

WP3071 Opastus ja koulutus, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö:  Opiskelija tuntee hyvän työn
opastuksen ja koulutuksen menetelmät ja osaa sovel-
taa oppimaansa käytäntöön. Opetus ja koulutus,  työn
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opastus ja perehdyttäminen,  koulutuksen työsuunni-
telman laatiminen,  käytännön harjoituksia sovitusta
aiheesta 20 oppi- tai laboratoriotuntia. Vaihtoehtona
voi olla myös muu vastaava tehtävä.
Toteutus: Jaksolle valituille itseopiskeluna kirjatentti
syyskuussa. Sovitun opastustehtävän suorittaminen.
Kirjallisuus: Sovitaan  opintojakson alussa
Ajankohta: 1.-4. jakso.
Vastuuhenkilö: Tuomo Kettunen

WM2838 Reologia, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Perehdytään muovisulan vir-
tauskäyttäytymisen perusteisiin. Lisäksi opiskelija
osaa käyttää hyväkseen ruiskuvalun simulointiohjel-
maa tuote- ja muottisuunnittelun sekä ruiskuvalun
apuvälineenä.
Edeltävät opinnot: WM2730 Muovilaboraatiot
Ajankohta: 1-3.jakso
Vastuuhenkilö: Vesa Nuutamo

WM2739 Ruiskuvalu, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Perehdytään ruiskuvaletun tuot-
teen laatuun vaikuttaviin tekijöihin, ruiskuvalupro-
sessin optimointiin, erikoisruiskuvalumenetelmiin
sekä koeajotoimintaan.
Edeltävät opinnot: WM2803 Muovituotteen valmis-
tus, WM2730 Muovilaboraatiot
Ajankohta: 1-2.jakso
Vastuuhenkilö: Vesa Nuutamo
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Koulutusohjelman yleiset tavoitteet
Koulutusohjelman yleistavoitteena on antaa opiskeli-
joille valitun suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti
laaja-alaiset valmiudet toimia rakennusalan amma-
teissa tai yrittäjänä. Työtehtävät voivat olla myynnin,
tuotannon, suunnittelun, tutkimuksen, tuotekehityk-
sen, koulutuksen jne. asiantuntijatehtäviä niin koti-
maassa kuin ulkomailla.

Suuntautumisvaihtoehdot
- Talonrakennustekniikka
- Kivitekniikka
- Tuotantopainotteinen talonrakennustekniikka

Ammatilliset tehtäväalueet
Talonrakennustekniikan insinöörit sijoittuvat yksityi-
sellä sektorilla suunnittelutoimistojen, rakennusliik-
keiden, rakennusaineteollisuuden ja rakennusaine-
kaupan palvelukseen. Julkisen hallinnon osalta työ-
tehtäviä löytyy valtion kiinteistöhallinnon ja kuntien
teknisten virastojen ja toimistojen palveluksessa.
Työpaikkoja on tarjolla myös opetuksen ja tutkimuk-
sen parissa.

Kivitekniikan insinöörejä työllistävät niin kovien ra-
kennuskivien tuottajat kuin vuolukiveä jalostavat yri-
tykset. Työpaikkoja löytyy myös kiviyritysten asiak-
kaina olevista rakennusliikkeistä sekä kuntien ja val-
tion rakennusorganisaatioista. Kivialalla usein työ-
tehtävät liittyvät kansainväliseen osaamiseen ja kaup-
paan.

Tuotantopainotteisen insinöörin työtehtävät suuntau-
tuvat käytännönläheisiin rakennustyömaan ja raken-
nustarviketeollisuuden tarpeisiin: työnjohtajina, työ-
päälliköinä tuotannon johto- ja suunnittelutehtäviin
sekä rakennusmateriaalien myyntitehtäviin tavalli-
simmat mainittuna.
Tuotantopainotteisen tutkinnon voi suuntautua korja-
usrakentamisen ja kiinteistön ylläpidon tehtäviin.

Rakennusinsinöörin kansainväliset tehtävät liittyvät
usein rakennusliikkeiden, rakennusmateriaaliteolli-
suuden ja suunnittelutoimistojen projektivientiin. Ko-

kemuksen karttuessa rakennusinsinöörin työ voi jat-
kua myös yrittäjänä omassa suunnittelu-, urakointi-
tai tehdasyrityksessä.

Aikuiskoulutussovellus
Ammattitutkintopohjainen tuotantopainotteinen insi-
nöörikoulutus
Rakennustekniikan insinöörin tutkinto on myös mah-
dollista suorittaa aikuiskoulutuksena. Opetus suorite-
taan tällöin iltaisin, viikonloppuisin ja erillisinä lähi-
opetusjaksoina. Opetussuunnitelmien mukainen tut-
kinnon laajuus on 160 opintoviikkoa.  Koulutuksessa
sovelletaan  erillistä opetussuunnitelmaa tavoitteena
suorittaa vaadittu oppimäärä neljässä vuodessa. Seu-
raava aikuiskoulutusryhmä perustetaan syksyllä 2002
mikäli hakijamäärä on riittävän suuri. Myöhemmin
alkavista uusista ryhmistä tiedotetaan erikseen työ-
voimaviranomaisen ja lehti-ilmoitusten avulla.

Koulutusohjelman rakenne
Opintojen ajoituksen lähtökohtana on neljä vuotta
kestävät kokopäivätoimiset opinnot. Tällöin opiskeli-
ja suorittaa keskimäärin 40 ov vuodessa. Osittain ke-
sään sijoittuvasta työharjoittelusta johtuen, toisena  ja
kolmantena vuonna kuitenkin opiskelijalla on mah-
dollista suorittaa jopa yli tämän opintoviikkomäärän.
Tällöin viimeisenä vuonna opiskelijalla on enemmän
aikaa syventyä opinnäytetyön tekemiseen.

Perusopinnot
Perusopinnoilla rakennetaan edellytykset insinööri-
tieteiden soveltamiselle ja ammatillisille opinnoille.
Perusopinnot (johdatus amk-opintoihin, fysiikka, ke-
mia, matematiikka, tietotekniikka, viestintä, ruotsi ja
vieras kieli/kielet) ovat kaikille samat.

Ammattiopinnot
Ammattiaineopinnot koostuvat kaikille suuntautu-
misvaihtoehdoille yhteisistä koulutusohjelmakohtai-
sista opinnoista  ja suuntautumisvaihtoehtokohtaisista
ammattiopinnoista.

Koulutusohjelmakohtaisilla opinnoilla luodaan perus-
valmiuksia talon- ja kivirakennusalan eri tehtäviä var-
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ten ja ne muodostavat perustan varsinaisille ammatti-
opinnoille. Koulutusohjelmakohtaiset opinnot ovat
koulutusohjelman sisällä kaikille samat.

Suuntaavia ammattiopintoja on suoritettava  50 ov in-
sinööritutkinnossa ja 40 ov tuotantopainotteisessa in-
sinööritutkinnossa. Tämä määrä on koostuu valitun
suuntautumisvaihtoehdon pakollisista sekä valinnai-
sista ammattiopinnoista.

Valinnaiset opinnot
Valinnaiset opinnot opiskelija voi valita mistä tahansa
vähintään ammattikorkeakoulutasoisesta oppilaitok-
sesta. Valinnaisille opinnoille on eniten aikaa 2. vuo-
desta alkaen.

Harjoittelu
Harjoittelun määrä on insinööritutkinnossa 20 ov ja
tuotantopainotteisessa tutkinnossa 40 ov. Harjoittelu
muodostuu lukuvuosien välisinä aikoina tapahtuvasta
ohjatusta harjoittelusta, jossa perehdytään tulevan
ammattialan työympäristöön, sekä ammattiharjoitte-
lusta, jossa pyritään perehtymään insinöörin ammatis-
sa tarvittaviin valmiuksiin. Ennen opiskelun aloitta-
mista tehty alan työ hyväksytään harjoitteluksi vain
poikkeustapauksissa, kuitenkin enintään puolet vaa-
dittavasta harjoittelun kokonaismäärästä. Tällöin on
esitettävä kirjallinen raportti tehdystä työstä. Harjoit-
telujakson aikana tehdään jaksoraportit, kehityskes-
kustelu ja loppuraportti. Kaikille harjoittelijoille mää-
rätään ohjatun harjoittelun aikana ohjaaja koulutusoh-
jelmasta.

Kesäjaksojen lisäksi harjoitteluun  on varattu kolman-
nen lukuvuoden kevätlukukauden jälkimmäinen puo-
lisko huhtikuun alusta alkaen. Harjoittelu ulkomailla
on erittäin suositeltavaa, koska se luo pohjan kielitai-
dolle ja auttaa ymmärtämään kulttuurieroja. Vaikka
harjoittelupaikan etsiminen on ensisijaisesti opiskeli-
jan oma tehtävä, niin harjoittelupaikkoja välittävät
koulutusohjelman johtaja, tekniikan koulutuksen har-
joitteluinsinööri ja AMK:n rekrytointipalvelu.

Opinnäytetyö
Insinööri  (AMK) -tutkinnon vaatimuksiin olennaise-
na osana kuuluu opinnäytetyö (ks. tutkintosääntö
13§). Opinnäytetyön tarkoituksena on toimia yhdys-
siltana teoreettisen opiskelun ja käytännön työelämän
välillä sekä helpottaa opiskelijan siirtymistä korkea-
koulusta eri asiantuntijatehtäviin, kuten esimerkiksi
suunnittelutoimistoihin ja rakennusyrityksiin. Työn
aiheen ja valvojan vahvistaa koulutusohjelmajohtaja
tai hänen valtuuttamansa opettaja. Opinnäytetyön
vaatimuksista ja opinnäytteen laadinnasta on saata-
vissa erillinen ohjeisto.
.
Koulutuksen tutkintorakenne
Rakennustekniikan koulutusohjelman opintojaksot ja
niiden sijoittuminen on esitetty oheisessa taulukossa.
Opiskelija valitsee suuntautumisvaihtoehdon toisen
lukuvuoden keväänä. Kolmannesta lukuvuodesta al-
kaen hän noudattaa suuntautumisvaihtoehdon opinto-
suunnitelma. Opiskelija täydentää lukusuunnitelman-
sa valitsemistaan vapaasti valittavista opinnoista.
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Koodi 1.vuosi 2.vuosi 3.vuosi 4.vuosi
Perusopinnot (40 ov)

Fysiikka I � IV WR1901-04 4 4 0 0
Kemia WR1905 0 2 0 0
Matematiikka I � IV WR1936-1939 8 0 0 0
Työelämäruotsi WP1951 0 0 0 3
Sovellettu matematiikka I - II WR1940,1941 0 5 0 0
Tietotekniikan perusteet I - II WP1914,1915 2 2 0 1
Introduction to Engineering English WP1922 2 0 0 0
Communication and Customer Service WP1924 2 0 0 0
Engineering Communication WP1926 0 2 0 0
Businessa Communication Face-to-Face WP1957 0 0 0 1
Koulutusohjelmakohtaiset opinnot (31 ov)
Ammattikorkeakouluopinnot WR2001 1 0 0 0
Työelämätieto WR2002 1 0 0 0
Rakentamistalous I WR2004 0 2 0 0
Mittaustekniikka WR2006 0 2 0 0
Laitetekniikka WR2008 0 2 0 0
Betonitekniikka WR2011 3 0 0 0
Rakennesuunnittelun perusteet WR2012 1 0 0 0
Betonirakenteiden perusteet WR2013a 2 0 0 0
Rakenteiden mek. perusteet WR2021 2 0 0 0
Lujuusopin perusteet WR2022 2 0 0 0
Talonrakennuksen perusteet WR2031 1 0 0 0
Rakennusaineet WR2032 1 0 0 0
Kivirakentamisen perusteet WR2034 0 3 0 0
Puurakenteiden perusteet WR2104 0 2 0 0
Rakennuspiirustus 1 WR2033 1 0 0 0
Geotekniikka WR2040 3 0 0 0
Pohjarakennus 1 WR2043 0 2 0 0

Suuntaavista ammattiopinnoista (50 ov) 8 18 20

Vapaasti valittavista (10 ov) 3 3 4

Harjoittelu (20 ov) 20

Opinnäytetyö (10 ov) 10

Talonrakennustekniikan suuntautumisvaihtoehto

Pakolliset suuntaavat opinnot (33,5 ov) ov
Betonin työtekniikka WR2105 2
Betonirakenteet I WR2103 3
Betonirakenteet II WR2203a 4
Johtamisoppi WR2112 1,5
Kaavoitus WR2116 2
Muuratut rakenteet WR2206 0,5
Puurakenteet I WR2204 2
Rakennusfysiikka WR2407 2
Rakennussuunnittelu (ARK) WR2202 3
Rakentamistalous II WR2110 2
Rakenteiden mekaniikka II WR2101 3
Rakenteiden mekaniikka III WR2201a 3
Talonrakennus II WR2102 4
Teräsrakenteet I WR2205 1,5
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Valinnaiset suuntaavat opinnot
Betonirakenteet III WR2302 2
Betonirakenteiden korjaustekniikka WR2411 2
Ekorakentaminen WR2417 2
Esteetön rakentaminen WR2416 2
Isännöinti ja asuntoyhtiötoiminta WR2408 2
Korjausrakentaminen WR2307 2
Korkean lujuusluokan betonirakenteet WR2311 1
Laatujärjestelmät WR2323 2
Liittorakenteet WR2310 1
Talotekniikka WR2119a 2
Massiivipuurakentaminen Euroopassa WR2418 1
Paaluperustukset WR2322 2
Paikallavalurakenteet WR2309 2
Paloturvallisuus uudis- ja korjaus-
rakentamisessa WR2414 2
Projektiosaaminen WR2374 2
Puurakentamisen projektityö WR2510 2
Puurakenteet II WR2320 2
Puutekniikan erikoiskysymyksiä WR2324 1
Rakennusten kuntotutkimukset WR2413 2
Rakennusten lämpökuvaus ja
kosteusmittaukset WR2611 2
Rakennusten kuntoarviot ja huoltokirja WR2325 1
Rakenteiden mekaniikka IV WR2301 2
Sisäilman epäpuhtaudet ja niiden
tutkiminen WR2412 1
Sopimustekniikka WR2321 2
Special features of the Russian
building stock WR2420 2
Talonrakennus III WR2303 2
Talouden suunnittelumenetelmät WR2317 1
Teräsrakenteet II WR2314 1
Tietotekniikka rakentamisessa WR2308 2
Työmaatekniikka WR2312 2
Ympäristönsuojelun perusteet WR2163 2
Ympäristökemia WR2371 2
Yrittäjävalmiudet ja yritysmarkkinointi WR2367 2
Yritystalous WR2306 2

Kivitekniikan suuntautumisvaihtoehto

Kaikille pakolliset opintojaksot:
Betonin työtekniikka WR2105 2
Betonirakenteet I WR2103 3
Johtamisoppi WR2112 1,5
Kaavoitus WR2116 2
Kivitekniikka I WR2612 2
Kivitekniikka II WR2613 1
Louhintatekniikan perusteet WR2178a 2
Tarvekiviteollisuus WR2184 1
Rakennusfysiikka WR2407 2
Rakennuskiven materiaalitekniikka WR2171 4
Rakentamistalous II WR2110 2
Rakenteiden mekaniikka II WR2101 3
Talonrakennus II WR2102 4
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Rakennustekniikan ammattiaineiden opintojaksot
Valinnaiset:
Talotekniikka WR2119a 2
Kalliorakenteiden perusteet WR2156 1
Vuolukivitekniikan perusteet WR2319 1
Vuolukivitekniikan jatkokurssi WR2280 1
Kivirakenteiden CAD-suunnittelu WR2181 2
Kivijulkisivun rakenteellinen suunnittelu WR2273 2
Sisätilojen kivirakenteiden suunnittelu WR2274 1,5
Ulkotilojen kivirakenteiden suunnittelu WR2275 1
Kivirakennusprojektin kustannukset ja  aikataulu WR2276 2
Kivirakenteiden rakennusvirheet ja
korjausrakentaminen WR2277 1

Lisäksi valittavana talonrakennustekniikan suuntautumisvaihtoehdon opinnot.

Tuotantotekniikan ammattiaineiden opintojaksot
Valinnaiset:
Laatutekniikka (3.v) 3
Hydrauliikka ja pneumatiikka (3.v) 3
Koneautomaatio (4.v esitiedot WK2701) 3
Sähkötekniikka I 3
Sähkötekniikka II 3
Tietokonelaitteet 2
Käyttöjärjestelmät 2
Tietoliikennetekniikka 2
Lähiverkot (edell. lähtötietoina) 2
Ympäristötiedon perusteet 1
Teollisuustalouden ja markkinoinnin ammattiaineiden opintojaksot
Valinnaiset:
Vienti ja kansainväliset toiminnot WR2620 2
Ulkomaan kaupan ja markkinoinnin
erikoiskurssi WR2621 2
Työnjohto ja henkilöstöhallinto (4.v) WR2622 2
Yritystalous WR2623 2
Projektin suunnittelu ja ohjaus WR2634 2
Muotoilu ammattiaineiden opintojaksot
Valinnaiset:
Kivialan valmistusmenetelmät II WR2630 4
Kivialan valmistusmenetelmät III WR2631 4
Arkkitehtuurin, sisust. ja esineistön  tyylisuunnat WR2632 1,5
Kuvallinen ilmaisu ja viestintä 1 WR2633 1,5
Kuvallinen ilmaisu ja viestintä 2 WR2634 1
Mallipaja 1 WR2635 1
Mallipaja 2 WR2636 1
Mallipaja 3 WR2637 1
Muotoilun ja tuotesuunnittelun teoreettiset
perusteet 1 WR2638 1,5
Muotoilun ja tuotesuunnittelun teoreettiset
perusteet 2 WR2639 1
Muotoilun filosofia, estetiikka ja
psykologia WR2640 2
Vapaasti valittavat opintojaksot:
Itä-Suomen kiviteollisuus ja tuotteet WR2680 4
Kansainvälinen kivituotekauppa ja markkinointi WR2681 1
Kivituotesuunnittelu ja valmistus WR2682 2
Rakennustaide ja arkkitehtuuri WR2683 2
Excursio ulkomaille WR2684 1
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Tuotantopainotteinen insinöörikoulutus 1.vuosi 2.vuosi 3.vuosi 4.vuosi
Perusopinnot (30 ov)

Fysiikka I-II 4 0 0 0
Kemia 0 2 0 0
Matematiikka 6 0 0 0
Tietotekniikan perusteet I - II 2 2 0 0
ntroduction to Engineering English 2 0 0 0
Communication and Customer Service 2 0 0 0
Engineering Communication 0 2 0 0
Businessa Communication Face-to-Face 0 0 0 1
Työelämäruotsi 0 0 0 3
Viestintä I - II 1 0 2 0

Koulutusohjelmakohtaiset opinnot (31 ov)
Ammattikorkeakouluopinnot 1 0 0 0
Työelämätieto 1 0 0 0
Rakentamistalous I 0 2 0 0
Mittaustekniikka 0 2 0 0
Laitetekniikka 0 2 0 0
Betonitekniikka 3 0 0 0
Rakennesuunnittelun perusteet 1 0 0 0
Betonirakenteiden perusteet 2 0 0 0
Rakenteiden mek. perusteet 2 0 0 0
Lujuusopin perusteet 2 0 0 0
Talonrakennuksen perusteet 1 0 0 0
Rakennusaineet 1 0 0 0
Kivirakentamisen perusteet 0 3 0 0
Puurakenteiden perusteet 0 2 0 0
Rakennuspiirustus 1 1 0 0 0
Geotekniikka 3 0 0 0
Pohjarakennus 1 0 2 0 0

Suuntaavista ammattiopinnoista (39 ov),
joista pakolliset suuntaavat opinnot 0 6 16 18
Rakennusfysiikka 0 0 2 0
Kaavoitus 0 2 0 0
Talonrakennus II 0 0 4 0
Työmaatekniikka 0 0 2 0
Johtamisoppi 0 0 1,5 0

Vapaasti valittavista (10 ov) 2 3 2 3

Harjoittelu (40 ov) 5 15 20

Opinnäytetyö (10 ov) 10
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Perusopinnot

WP1922 Introduction to Engineering English, 2 ov
Oppimistavoitteet: Opiskelija perehtyy tekniikan
kielen perusrakenteisiin ja sanastoon ja harjaantuu
käyttämään apuneuvoja tekstien tulkinnassa. Hän
osaa kertoa omasta koulutuksestaan, selviytyy joka-
päiväisistä suullisista kielenkäyttötilanteista ja osaa
kieliopin perusrakenteet. Hallitsee englanninkielisen
työnhakumenettelyn.
Sisältö: Sosiaaliset kontaktit, small talk, koulutus ja
siihen liittyvä terminologia. Matkustustermistö, ker-
tominen Suomesta, eri kansat ja kansallisuudet, kult-
tuurierot. Puhelinkielen perusteet. Työpaikkahakemus
ja ansioluettelo. Suulliset ja kirjalliset harjoitukset
luokassa ja kielistudiossa. Asumisen ja rakentamisen
perussanastoa.
Edeltävät opinnot: Ylioppilastutkinto tai ammatilli-
nen tutkinto.
Ajankohta: 1. - 2. jakso
Kirjallisuus: Mustonen-Rautelin, English Booster
for Engineering Students
Vastuuhenkilö: Johanna Hartikainen

WP1923 Saksa I, 2 ov
Oppimistavoitteet: Perustiedot ja -taidot saksan kie-
lessä yksinkertaisista suullisista ja kirjallisista vies-
tintätilanteista selviytymiseksi.
Sisältö: Ääntäminen ja intonaatio, lukeminen ja kir-
joittaminen, kuullun ymmärtäminen ja kieliopin pe-
rusrakenteita.
Edeltävät opinnot: Ei edeltäviä opintoja.
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ulla Luodeslampi -
Outi Steuer: Jawohl, WSOY, harjoitusmonisteet, ää-
nitteet
Ajankohta: 1. - 2. jakso
Vastuuhenkilö: Pekka Varila

WP1924 Communication and Customer Service,
2 ov
Oppimistavoitteet: Opiskelija perehtyy oman alansa
tekniseen kieleen ja kielenkäyttötilanteisiin. Opiske-
lija tutustuu erilaisiin viestinnän muotoihin. Hän pe-
rehtyy Suomen teollisuuteen yleensä ja oman alansa
kannalta. Opiskelija oppii laatimaan liikekirjeitä. Hän
osaa esitellä eri tyyppisiä yrityksiä ja organisaatioita
ja niiden tuotteita ja palveluita.
Sisältö: Tehokas viestintä ja viestinnän kanavat, Suo-
men teollisuus, liikekirjeet, puhelin ja sähköposti, asi-
akaspalvelutilanteet.
Edeltävät opinnot: WP1922
Kirjallisuus: Mustonen-Rautelin, English Booster

for Engineering Students
Ajankohta: 3. - 4. jakso
Vastuuhenkilö: Johanna Hartikainen

WP1925 Saksa II, 2 ov
Oppimistavoitteet: Perustiedot ja -taidot saksan kie-
lessä työelämän yksinkertaisista suullisista ja kirjalli-
sista viestintä tilanteista selviytymiseksi.
Sisältö: Ääntäminen ja intonaatio, lukeminen ja kir-
joittaminen, kuullun ymmärtäminen ja lisää kieliopin
perusrakenteita.
Edeltävät opinnot: Saksa I
Kirjallisuus ja muu materiaali ja muu materiaali:
Ulla Luodeslampi - Outi Steuer: Jawohl, WSOY, har-
joitusmonisteet, äänitteet
Ajankohta: 3. - 4. jakso
Vastuuhenkilö: Pekka Varila

WP1926 Engineering Communication, 2 ov
Oppimistavoitteet: Opiskelija selviytyy työelämään
liittyvistä vaativammista kielenkäyttötilanteista. Hän
pystyy hyödyntämään oman alansa erikoisjulkaisuja
ja tutustuu teknisen ja tieteelliseen kirjoittamiseen.
Osaa toimia englanninkielisissä kokouksissa.
Sisältö: Tekniset tekstit, dokumentointi, prosessin ku-
vaus, tekninen kirjoittaminen, kokouskieli.
Edeltävät opinnot: WP1924
Kirjallisuus: Huhta, Connections. Communication
Guidelines for Engineers
Ajankohta: 1. - 2. jakso
Vastuuhenkilö: Johanna Hartikainen

WP1927 Saksa III, 2 ov
Oppimistavoitteet: Peruskielitaidon vahvistaminen.
Kielialueen tuntemuksen lisääminen. Perustiedot ja -
taidot saksan kielessä työelämän vaativammista  suul-
lisista ja kirjallisista viestintätilanteista selviytymi-
seksi.
Sisältö: Kielen rakenteet, kielialueen tuntemuksen ja
kommunikaatiokulttuurin perusteet.
Edeltävät opinnot: Saksa II tai lukion C- tai D- kieli
Kirjallisuus ja muu materiaali ja muu materiaali:
Ulla Luodeslampi - Outi Steuer: Jawohl, WSOY, har-
joitusmonisteet, äänitteet
Ajankohta: 1. - 2. jakso
Vastuuhenkilö: Pekka Varila

WP1930 Viestintä I, 1 ov
Oppimistavoitteet: Opiskelija osaa laatia opiskelus-
sa ja työelämässä tarvittavia, kieleltään ja ulkoasul-
taan moitteettomia asiakirjoja. Opiskelija tuntee pu-
heviestintätilanteen perustekijät ja osaa suunnitella ja
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toteuttaa erilaisia puhetilanteita.
Sisältö: Tieteellis-tekninen kirjoittaminen, asioimis-
kirjoitus, kielenhuolto sekä vaikuttavat ja asiapuheet.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus ja muu materiaali: Kauppinen, Num-
mi, Savola & Hänninen, 2002: Tekniikan viestintä.
Kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Edita.
Ajankohta: 1. - 2. jakso
Vastuuhenkilö: Teija Kerkkänen

WP1931 Viestintä II, 2 ov
Oppimistavoitteet: Opiskelija hallitsee työelämän
puheviestintätilanteissa tarvittavat taidot. Opiskelija
pystyy toimimaan puheenjohtajana niin kokouksissa
kuin neuvotteluissa. Hän haluaa kehittää esiintymis-
ja keskustelutaitojaan. Opiskelija tuntee tieteellisen
tutkimusraportin laatimisen periaatteet ja osaa laatia
raportin..
Sisältö: Tiimityöskentely, kokous- ja neuvottelutaito,
vaikuttava  puhuminen ja kirjoittaminen, työselostuk-
sia, raportteja ja oman alan tutkimusten referointi
Edeltävät opinnot: Viestintä I (WP1930)
Kirjallisuus ja muu materiaali: Kauppinen, Num-
mi, Savola & Hänninen, 2002: Tekniikan viestintä.
Kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Edita.
Ajankohta: 1. - 3. jakso
Vastuuhenkilö: Teija Kerkkänen

WP1951 Työelämäruotsi, 3 ov
Oppimistavoitteet: Virkamiehiltä vaadittava kielitai-
to (asetus 149/22). Opiskelija selviytyy ruotsin kielel-
lä ammattiinsa liittyvistä suullisista ja kirjallisista
kielenkäyttötilanteista,  oppii ymmärtämään omaan
alaansa liittyvää  ammattikirjallisuutta ja soveltamaan
oman erikoisalan ruotsia käytännön tilanteissa.
Sisältö: Omasta alasta kertominen, yrityksen esittely,
yritysvierailut, puhelinkieli, asiakaspalvelu, messut,
pohjoismainen työpaikkakulttuuri, rakennustekniikan
ruotsi. Suullisia  harjoituksia ja tilanteita, suullisia
esityksiä, kuullunymmärtämisharjoituksia, tekstin ra-
kenteiden ja sisällön hahmottamista, referointia, tie-
donhakua, kirjallisia esityksiä.
Edeltävät opinnot: Ylioppilastutkinto tai ammatilli-
nen tutkinto
Ajankohta: 1. - 3. jakso
Kirjallisuus: Opettajan antama materiaali
Vastuuhenkilö: Merja Öhman

WP1957 Business Communication Face-to-face,
1 ov
Oppimistavoitteet: Opiskelija selviytyy vaativista
työelämän suullisista kielenkäyttötilanteista perehty-

mällä messu- ja näyttelytilanteisiin, osaa esitellä yri-
tystä sekä toimia isäntänä ja erilaisissa neuvotteluissa
ottaen huomioon kulttuurien välisiä eroja.
Sisältö: Keskusteluharjoituksia ja käytännön tilantei-
den harjoittelua syntyperäisen opettajan kanssa.
Edeltävät opinnot: WP1926
Ajankohta: 3. jakso
Kirjallisuus: Huhta, Connections: Communication
Guidelines for Engineers
Vastuuhenkilö: John Jason

WR1901 Fysiikka I, 2 ov
Oppimistavoitteet: Tavoitteena on oppia luonnontie-
teellistä ajattelua ja luonnontieteen menetelmiä, joita
voidaan soveltaa tekniikassa.
Sisältö: Opintojakson sisältönä fysiikan teoriasta kä-
sitellään kinematiikkaa, dynamiikkaa, työ, teho, ener-
gia ja liikemäärä. Tarkasteltavina systeemeinä ovat
hiukkaset ja jäykät kappaleet sekä etenevässä liik-
keessä että pyörimisliikkeessä. Teoriaopintojen ohel-
la pyritään tekemään opintojakson aihealueisiin liitty-
viä laboratoriotöitä.
Edeltävät opinnot:
Kirjallisuus: Hautala, Peltonen: Insinöörin (AMK)
fysiikka 1, Lahden Teho-opetus Oy
Ajankohta: 1. - 2. jakso
Vastuuhenkilö: Miska Piirainen

WR1902 Fysiikka II, 2 ov
Oppimistavoitteet: Tavoitteena on oppia luonnontie-
teellistä ajattelua ja luonnontieteen menetelmiä, joita
voidaan soveltaa tekniikassa.
Sisältö: Opintojakson sisältönä fysiikan teoriasta kä-
sitellään lämpöoppia, kiinteän olomuodon, neste- ja
kaasumekaniikan perusteet. Sähkö- ja magnetis-
miopin perusteet. Teoriaopintojen ohella pyritään te-
kemään opintojakson aihealueisiin liittyviä laborato-
riotöitä.
Edeltävät opinnot:
Kirjallisuus: Hautala, Peltonen: Insinöörin (AMK)
fysiikka osa 1 ja osa 2, Lahden Teho-opetus O
Ajankohta: 3. - 4. jakso
Vastuuhenkilö: Miska Piirainen

WR1903 Fysiikka III, 2 ov
Oppimistavoitteet: Tavoitteena oppia luonnontie-
teellistä ajattelua ja luonnontieteen menetelmiä, joita
voidaan soveltaa tekniikassa.
Sisältö: Opintojakson sisältönä fysiikan teoriasta kä-
sitellään värähdysliike, valo- ja aaltoliikeopin perus-
teet sekä optiikan, fotometrian ja säteilyfysiikan pe-
rusteet. Teoriaopintojen ohella pyritään tekemään
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opintojakson aihealueisiin liittyviä laboratoriotöitä.
Edeltävät opinnot:
Kirjallisuus: Hautala, Peltonen: Insinöörin (AMK)
fysiikka osa 1 ja osa 2, Lahden Teho-opetus Oy
Ajankohta: 1. - 2. jakso
Vastuuhenkilö: Miska Piirainen

WR1904 Fysiikka IV, 2 ov
Oppimistavoitteet: Tavoitteena on perehtyminen fy-
sikaalisiin luonnonilmiöihin, mittaustekniikan perus-
teisiin, mittavälineiden käyttöön, mittaustulosten
analysointiin ja tulosten raportointiin eri fysiikan osa-
alueilta koulutusohjelmakohtaisesti painottaen.
Sisältö: Opintojakson sisältönä on fysiikan eri osa-
alueisiin liittyviä laboratoriotöitä.
Edeltävät opinnot:
Kirjallisuus: Työkohtaiset ohjeet.
Ajankohta: 3. - 4. jakso
Vastuuhenkilö: Miska Piirainen

WR1905 Kemia, 2 ov
Oppimistavoitteet: Perehtyminen kemian peruskä-
sitteisiin ja niiden soveltamiseen omalla ammattialal-
la.
Sisältö: Atomi, alkuaine, mooli, kemian perusreakti-
oita ja peruslaskuja, olomuodot, liuokset, kemiallisen
termodynamiikan, sähkökemian, orgaanisen kemian
ja polymeerien perusteita.  Sovellusesimerkkeinä ra-
kennusaineiden kemiaa.
Edeltävät opinnot:
Kirjallisuus: Charles E. Mortimer, Kemia (suom.
Marjatta Hakkarainen), Opetushallitus
Ajankohta: 1. - 4. jakso
Vastuuhenkilö: Marjatta Hakkarainen

WR1914 Tietotekniikan perusteet I, 2 ov
Oppimistavoitteet: Tietotekniikan peruskäsitteisiin
ja tekniikkaan tutustuminen. Tavallisimpien opintojen
alkuvaiheessa tarvittavien ohjelmistojen käyttöhar-
joittelua.
Sisältö: Tekstinkäsittelyn-, taulukkolaskennan-, in-
ternetin- ja sähköpostiohjelmien ja atk-laitteiden hal-
linnan opettelua
Edeltävät opinnot:
Ajankohta: 1. - 4. jakso
Vastuuhenkilö: Petteri Härkönen

WR1915 Tietotekniikan perusteet II, 2 ov
Oppimistavoitteet: Oppilas oppii käyttämään Auto-
cad-ohjelmaa ja sen rakennuspuolen sovelluksia.
Sisältö: Acad2000, Ark9 ja Rak5-sovellukset.
Edeltävät opinnot: WR1914

Ajankohta: 1. - 4. jakso
Vastuuhenkilö: Jukka Hirvonen

WR1936 Matematiikka I, 2 ov
Oppimistavoitteet: Tavoitteena on kehittää mate-
maattista ajattelua ja matemaattisen tekstin lukutaitoa
ja oppia matemaattista menetelmiä tähtäimenä mate-
matiikan sovelluksien tarvitsemat matemaattiset mal-
lit.
Sisältö: Lausekkeiden käsittely, yhtälöiden ratkaisu
sekä algebrallisesti että numeerisesti ja lineaaristen
yhtälöryhmien eri ratkaisumenetelmiä.
Edeltävät opinnot:
Ajankohta: 1. jakso
Vastuuhenkilö: Eero Rautiainen

WR1937 Matematiikka II, 2 ov
Oppimistavoitteet: Tavoitteena on kehittää mate-
maattista ajattelua ja kolmiulotteisen avaruuden ku-
vittelukykyä ja oppia matemaattisia menetelmiä täh-
täimenä matematiikan sovelluksien tarvitsemat mate-
maattiset mallit.
Sisältö: Taso- ja avaruusvektori, kolmion ratkaisu,
yhtenevyys ja yhdenmuotoisuus, ympyrän ominai-
suuksia sekä pinta-aloja ja tilavuuksia.
Edeltävät opinnot:
Ajankohta: 2. jakso
Vastuuhenkilö: Eero Rautiainen

WR1938 Matematiikka III, 2 ov
Oppimistavoitteet: Tavoitteena on kehittää mate-
maattista ajattelua ja kolmiulotteisen avaruuden ku-
vittelukykyä ja kuvien lukutaitoa tähtäimenä tietoko-
neavusteisen piirtämisessä tarvittavat matemaattiset
menetelmät.
Sisältö: Topografiprojektio, Mongen projektio, ak-
sonometria ja perspektiivioppi.
Edeltävät opinnot:
Ajankohta: 3. jakso
Vastuuhenkilö: Eero Rautiainen

WR1939 Matematiikka IV, 2 ov
Oppimistavoitteet: Tavoitteena on kehittää mate-
maattisia ajattelua ja matemaattisen tekstin lukutaitoa
ja oppia matemaattisia menetelmiä tähtäimenä mate-
matiikan sovelluksien tarvitsemat matemaattiset mal-
lit. Lisäksi tavoitteena on ymmärtää yhtälöiden ja
geometristen kuvioiden välinen yhteys.
Sisältö: Funktio ja sen kuvaaja, perusfunktiot, ana-
lyyttisen geometrian perusteet, käyrän sijoittaminen
pistejoukkoon.
Edeltävät opinnot:
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Kirjallisuus: Launonen - Sorvali - Toivonen, Teknis-
ten ammattien matematiikka 3A
Ajankohta: 4. jakso
Vastuuhenkilö: Eero Rautiainen

WR1940 Sovellettu matematiikka I, 3 ov
Oppimistavoitteet: Tavoitteena on kehittää mate-
maattista ajattelua ja matemaattisen tekstin lukutaitoa
ja oppia matemaattisia menetelmiä tähtäimenä mate-
matiikan sovelluksien tarvitsemat matemaattiset mal-
lit. Erityisenä tavoitteena on ymmärtää käsitteet deri-
vaatta ja integraali niiden välinen yhteys.
Sisältö: Raja-arvo, jatkuvuus, differentiaali- ja integ-
raalilaskenta.
Edeltävät opinnot:
Ajankohta: 1. - 2. jakso
Vastuuhenkilö: Eero Rautiainen

WR1941 Sovellettu matematiikka II, 2 ov
Oppimistavoitteet: Tavoitteena on kehittää mate-
maattista ajattelua ja matemaattisen tekstin lukutaitoa
ja oppia matemaattisia menetelmiä tähtäimenä mate-
matiikan sovelluksien tarvitsemat matemaattiset mal-
lit.
Sisältö: Satunnaisuus ja todennäköisyys, tilasto ja ti-
lastolliset tunnusluvut, tilastollisen yhteyden tutkimi-
nen, tilastolliset testit.
Edeltävät opinnot:
Ajankohta: 3. - 4. jakso
Vastuuhenkilö: Eero Rautiainen

Ammattiopinnot

WR2001 Ammattikorkeakouluopinnot, 1 ov
Oppimistavoitteet: Ammattikorkeakouluopiskeluun
perehdyttäminen.
Sisältö: Tutustuminen rakennustekniikan opetus-
suunnitelmaan. Oman HOPS:n tekeminen. Tutustu-
minen rakennusalaan, sen opiskeluun ja ammattijär-
jestöihin, sekä oppilaitoksen opiskelijoille tarjoamiin
palveluihin.
Edeltävät opinnot:
Ajankohta: 1. - 2. jakso
Vastuuhenkilö: Jukka Hirvonen

WR2002 Työelämätieto, 1 ov
Oppimistavoitteet: Opiskelija tutustuu rakentamis-
talouden peruskäsitteisiin sekä rakennustoiminnan
pääperiaatteisiin ja merkitykseen.
Sisältö: Rakentaminen yhteiskunnassa, rakentamisen
osapuolet, rakennushankkeen vaiheet, rakennusura-

kan muodot pääpiirteissään, työmaan taloudelliset pe-
ruskäsitteet, rakentamisen laadun ja johtamisen pe-
ruskäsitteet, suhdanteet, resurssit ja tuottavuus, ra-
kentamisen tulevaisuus.
Edeltävät opinnot:
Ajankohta: S jakso
Vastuuhenkilö: Hannu Tyrväinen

WR2004 Rakentamistalous I, 2 ov
Oppimistavoitteet: Oppia ymmärtämään rakentami-
sen kustannusmuodostus hankkeen eri vaiheissa.
Sisältö: Talonrakennushankkeen määrä- ja kustan-
nuslaskenta, tarjouksen muodostaminen, tavoitearvio,
työmaan tarkkailulaskenta ja jälkilaskenta, tiedonke-
ruun menetelmät. Työ- ja materiaalimenekit; tiedosto-
jen käyttö. Maarakentamisen kapasiteetti- ja massa-
käsitteet. Rakennuttajan ja suunnittelijan kustannus-
tieto: tilaohjelma, laajuuslaskelma, tavoitehinnan
määritys, rakennusosa-arvio. Laskentaharjoituksia
em. suunnitelmien tekemiseksi.
Edeltävät opinnot: WR2002 Työelämätieto
Ajankohta: 1. - 4. jakso
Vastuuhenkilö: Hannu Tyrväinen

WR2006 Mittaustekniikka, 2 ov
Oppimistavoitteet: Opiskelija tuntee mittausteknii-
kan alan ja hallitsee riittävässä laajuudessa työelämän
vaatimat taidot.
Sisältö: Karttaopin ja -tekniikan perusteet. Etäisyy-
den, kulman ja korkeuserojen mittaus. Yksityiskoh-
tien kartoitus. Runkomittaukset ja paikalleen mittauk-
set. Ilmakuvamittaus.
Edeltävät opinnot:
Ajankohta: 3. - 4. jakso
Vastuuhenkilö: Marjatta Kallioinen

WR2011 Betonitekniikka, 3 ov
Oppimistavoitteet: Opiskelija tuntee betonin ja sen
raaka-aineiden koostumuksen, ominaisuudet, testauk-
sen ja tuotannon. Opiskelija osaa suhteittaa ja valmis-
taa betonia eri tarkoituksiin ja tuntee betonitekniikan
yleisen laatujärjestelmän, standardit ja betoninormit
pääpiirteittäin.
Sisältö: Kurssiin sisältyy 26h laboratoriotyöskente-
lyä, jossa suoritetaan betonin runkoainetutkimuksia,
betonin suhteitus, betonin valmistus sekä tuoreen ja
kovettuneen betonin laboratoriotestaukset
Edeltävät opinnot:
Ajankohta: 1. - 4. jakso
Vastuuhenkilö: Petteri Härkönen
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WR2012 Rakennesuunnittelun perusteet, 1 ov
Oppimistavoitteet: Muodostaa käsitys rakenteista,
runkojärjestelmistä sekä erityisesti kuormien lasken-
nasta ja merkityksestä
Sisältö: Rakennesuunnittelun perusteet, runkojärjes-
telmät, kuormien olemus ja niiden laskenta, lasken-
nan perusteet kuten rakenteen rajatilat, varmuudet.
Edeltävät opinnot:
Ajankohta: 3. jakso
Vastuuhenkilö: Hannu Tyrväinen

WR2013A Betonirakenteiden perusteet, 2 ov
Oppimistavoitteet: Opiskelija oppii mitoittamaan ta-
vanomaisimpia teräsbetonirakenteita.
Sisältö: Raudoitetun teräsbetonirakenteen toiminta-
periaate ja murtumistavat, materiaalien ominaisuudet
ja lujuudet, taivutetun rakenteen perusmitoitus; palkki
ja laatta, puristetun rakenteen mitoitus, perusanturat.
Edeltävät opinnot: WR2012 Rakennesuunnittelun
perusteet
Ajankohta: 3. - 4. jakso
Vastuuhenkilö: Hannu Tyrväinen

WR2021 Rakenteiden mekaniikan perusteet, 2 ov
Oppimistavoitteet: Opiskelija tuntee voiman ja mo-
mentin käsitteen rakenteessa ja pystyy ratkaisemaan
staattisesti määrättyjen perusrakenteiden rasitukset.
Sisältö: Statiikan peruslait, tasapainoyhtälöt, tukisuu-
reet, palkin ja kehän rasituskuviot, painopiste.
Edeltävät opinnot:
Ajankohta: 1. - 2. jakso
Vastuuhenkilö: Hannu Tyrväinen

WR2022 Lujuusopin perusteet, 2 ov
Oppimistavoitteet: Opiskelija hallitsee lujuusopin
perusteet, erityisesti kuormituksen, jännityksen ja
muodonmuutoksen yhteyden.
Sisältö: Aineen mekaaniset ominaisuudet, suoran
sauvan jännitykset, jännitys ja muodonmuutos, veto ja
puristus, taivutus, puhdas leikkaus ja taivutusleikka-
us, taipuma, nurjahdus. Lujuusopillinen mitoitus sekä
taulukoiden käyttö. Esimerkkejä puu- ja teräsraken-
teiden lujuusopista.
Edeltävät opinnot: WR2021 Rakenteiden mekanii-
kan perusteet
Ajankohta: 3. - 4. jakso
Vastuuhenkilö: Hannu Tyrväinen

WR2031 Talonrakennuksen perusteet, 1 ov
Oppimistavoitteet: Opiskelija perehtyy mm. pienta-
lon rakenteisiin, rakennusmateriaaleihin sekä raken-
nusalan eri osapuoliin voidakseen opiskella syventä-

viä opintojaksoja.
Sisältö: Rakennusalan organisaatiot, rakennushanke,
lupamenetelmät, rakennusosat ja nimikkeet
Edeltävät opinnot:
Ajankohta: 1. jakso
Vastuuhenkilö: Petteri Härkönen

WR2032 Rakennusaineet, 1 ov
Oppimistavoitteet: Opiskelija tutustuu yleisimpiin
rakennusmateriaaleihin ja käyttöön niiden fysikaalis-
ten ominaisuuksien perusteella.
Sisältö: Rakennusmateriaalit, niiden ominaisuudet ja
käyttökohteet. Rakennusfysiikka; Lämmöneristys,
kosteus. Kurssiin sisältyy ryhmätöitä.
Edeltävät opinnot:
Ajankohta: 2. jakso
Vastuuhenkilö: Petteri Härkönen

WR2033 Rakennuspiirustus 1 , 1 ov
Oppimistavoitteet: Opiskelija hallitsee teknisen pii-
rustuksen alkeet ja osaa lukea piirustuksia. Käsin piir-
tämisen oppiminen (Harjoitustyöt tehdään käsin piir-
täen).
Sisältö: Piirustusmerkinnät, piirtämistekniikka, Tun-
tiharjoitukset ja harjoitustyönä pientalon pääpiirus-
tukset.
Edeltävät opinnot:
Ajankohta: 3. - 4. jakso
Vastuuhenkilö: Petteri Härkönen

WR2034 Kivirakentamisen perusteet, 3 ov
Oppimistavoitteet:
Sisältö: Tutustuminen luonnonkiveen rakennusmate-
riaalina, kiven käyttö eri rakenteissa: julkisivut, sisä-
ja ulkorakenteet. Luonnon kiven ominaisuuksien tes-
taaminen laboratoriossa. Kiven työstöön ja ominai-
suuksiin tutustuminen työpajassa. Katsaus luonnonki-
ven jalostukseen.
Edeltävät opinnot:
Ajankohta: 1. - 4. jakso
Vastuuhenkilö: Tapio Turunen

WR2040 Geotekniikka, 3 ov
Oppimistavoitteet: Geotekniikan perustiedot talon-
rakennusinsinöörin näkökulmasta
Sisältö: Suomen kallioperä, kivilajit ja mineraalit,
maaperän synty, rakenne ja koostumus. Veden esiinty-
minen maaperässä. Maalajien geoluokitus perustei-
neen. Maalajien geotekniset ominaisuudet, niiden
määritys ja merkitys rakentamisessa. Penkereiden ja
luiskien vakavuuslaskelmat. Jännityksen jakautumi-
nen maaperässä ja painumalaskelmat. Perustusten
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geotekninen kantavuus. Pohjatutkimukset.
Edeltävät opinnot:
Ajankohta: 1. - 4. jakso
Vastuuhenkilö: Tapio Turunen

WR2043 Pohjarakennus 1, 2 ov
Oppimistavoitteet: Pohjarakennusmenetelmien tun-
temus ja hallinta talonrakennusinsinöörin näkökul-
masta
Sisältö: Maanvarainen perustaminen luonnolliselle ja
rakennetulle peruspohjalle, perustusten geotekninen
mitoitus ja routasuojauksen suunnittelu. Paaluperus-
tukset lyöntipaaluja käyttäen. Erikoispaalut. Maan-
painekuormat ja niiden laskeminen.
Edeltävät opinnot: WR2040 Geotekniikka
Ajankohta: 1. - 4. jakso
Vastuuhenkilö: ilmoitetaan myöhemmin

WR2101 Rakenteiden mekaniikka II, 3 ov
Oppimistavoitteet: Oppilas osaa laskea staattisesti
määrätyt nivelpalkit, -kehät ja -kaaret käsin ja tieto-
koneella.
Sisältö: Opetellaan laskemaan staattisesti määrätyt
nivelpalkit, -kehät ja -kaaret käsin ja tietokoneella.
Edeltävät opinnot: WR2021
Ajankohta: 1. - 4. jakso
Vastuuhenkilö: Jukka Hirvonen

WR2102  Talonrakennus II, 4 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hallitsee yleisimmät
tekniset ongelmat pien-, rivitalojen ja pienteollisuus-
rakennusten rakentamisessa ja pystyy toimimaan osa-
na suunnitteluryhmää. Harjoitustyöt: Ok-talon työpii-
rustukset ja pienteollisuusrakennuksen pääpiirustuk-
set.
Edeltävät opinnot: WR 033 Rakennuspiirustus 1
Ajankohta: 1. - 3. jakso
Kirjallisuus: RT-kortisto, RYL-90, opetusmonisteet
Vastuuhenkilö: Petteri Härkönen

WR2103 Betonirakenteet I, 3 ov
Oppimistavoitteet: ks. sisältö
Sisältö: Teräsbetonirakenteiden mitoitus leikkauksel-
le, mitoitus käyttötilassa, yhteen suuntaan kantavat
laatat, raudoituksen ankkurointi ja jatkaminen, pilari-
en ja seinien mitoitus, perustusrakenteet.
Edeltävät opinnot: WR2013A Betonirakenteiden pe-
rusteet
Ajankohta: 1. - 4. jakso
Vastuuhenkilö: Tapio Turunen

WR2104 Puurakenteiden perusteet, 2 ov
Oppimistavoitteet: Opiskelija oppi mitoittamaan ta-
vanomaiset puurakenteet.
Sisältö: Puun ja puutuotteiden ominaisuudet. Tavan-
omaisten puurakenteiden suunnittelu ja mitoitus: ta-
sakorkeat palkit, vedetyt ja puristetut sauvat, raken-
teiden perusliitokset. Sahatavara, liimapuu, viilupuu.
Puisen muotin mitoitus.
Edeltävät opinnot: WR2022 Lujuusopin perusteet
Ajankohta: 1. - 4. jakso
Vastuuhenkilö: Hannu Tyrväinen

WR2105 Betonin työtekniikka, 2 ov
Oppimistavoitteet:
Sisältö: Betonin valmistustekniikka, muottijärjestel-
mät, betoniteräkset ja raudoitus, betonointisuunnitel-
ma, betonointi ja siihen liittyvät työt, talvibetonointi,
betonielementtien valmistus ja asennus, betonipääl-
lysteet, betonirakenteiden korjaus ja esikoisbetonoin-
timenetelmät.
Edeltävät opinnot: WR2011 Betonitekniikka
Ajankohta: 3. - 4. jakso
Vastuuhenkilö: Petteri Härkönen

WR2110 Rakentamistalous II, 2 ov
Oppimistavoitteet: Muodostaa käsitys tuotannon-
suunnittelun tarkoituksesta ja päämenetelmistä sekä
toisaalta rakennuksen elinkaaren kustannuksista ja ra-
kennusinvestoinneista.
Sisältö: Talonrakennushankkeen tuotannon suunnit-
telu ja ohjaus; aikataulun laadinnan menetelmät ja pe-
riaatteet - tehtävän kesto, toimintaverkkotekniikka.
Janakaavio, vinoviiva-aikataulu. Viikkosuunnitelma.
Työmenetelmien suunnitelmallinen valinta. Työmaan
päänostokoneen mitoitus. Talo 90 nimikkeistö ja sen
käyttö tehtäväsuunnittelussa. Ratu-tiedostojen käyttö.
Rakennusinvestointien taloudellinen vertailu. Kiin-
teistön ylläpitokustannusten laskennan periaate.
Edeltävät opinnot: WR2004 Rakentamistalous I
Ajankohta: 1. - 3. jakso
Vastuuhenkilö: Hannu Tyrväinen

WR2112 Johtamisoppi, 1,5 ov
Oppimistavoitteet: Kurssin tavoitteena on antaa
opiskelijalle perustiedot johtamisesta ja henkilöstö-
asioiden hoitamisesta.
Sisältö: Organisaatiokäyttäytyminen. Johtaminen.
Henkilöstöpolitiikka. Työehtosopimusasiat.
Ajankohta: 1. - 3. jakso
Vastuuhenkilö: Hannu Tyrväinen
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WR2116 Kaavoitus, 2 ov
Sisältö: Yhdyskuntarakentamisen sääntely Suomes-
sa, eri kaavatasot, suunnitteluperusteet ja -käytäntö
eri kaavatasoilla.
Ajankohta: 1. - 3. jakso
Kirjallisuus: Lakikokoelma, rakennuslainsäädäntö,
Valtion Painatuskeskus, Helsinki 1991 (uusitaan 1-2
v:n välein).  Asuinympäristön suunnitteluperiaatteet,
Sisäasianministeriö, kaavoitusohjeita 2/1975, Valtion
Painatuskeskus.
Vastuuhenkilö: Tapio Turunen

WR2119A Talotekniikka, 2 ov
Oppimistavoitteet: Oppilas tietää rakennuksissa ole-
vista tekniikoista ja osaa tulkita erikoissuunnitelmia.
Sisältö: LVIS-järjestelmät + muut erikoistekniikat.
Edeltävät opinnot: -
Ajankohta: 1. - 3. jakso
Vastuuhenkilö: Jukka Hirvonen

WR2163 Ympäristösuojelun perusteet., 2 ov
Sisältö: Elinympäristöä uhkaavat tekijät maapallolla.
Ympäristönsuojelun tarve ja perusteet. Maan-, veden-
ja ilmansuojelun periaatteet ja toteutus sovelluksi-
neen. Jätehuollon järjestäminen. Ongelmajätelaitok-
set ja kaatopaikat. Vanhojen kaatopaikkojen kunnos-
tus. Huomautuksia: Suositellaan kaikille rakennus-
tekniikan opiskelijoille.
Ajankohta: 1. - 3. jakso
Vastuuhenkilö: Tapio Turunen

WR2201A Rakenteiden mekaniikka III, 3 ov
Oppimistavoitteet: Opiskelija hallitsee staattisesti
määräämättömän rakenteen ratkaisun sisällön kuvaa-
malla menetelmällä.
Sisältö: Voimamenetelmän ja Crossin momentintasa-
usmenetelmän perusteet, momenttimenetelmä jatku-
ville palkeille ja yksinkertaisille kehille, siirtyvät ra-
kenteet ja symmetriset rakenteet. Kurssi sisältää
ATK-menetelmien käytön tehtävien ratkaisuissa joko
itse laadituin tai valmiiden ohjelmien avulla.
Edeltävät opinnot: WR2101 Rakenteiden mekaniik-
ka II
Ajankohta: 1. - 4. jakso
Vastuuhenkilö: Tapio Turunen

WR2202 Rakennussuunnittelu (ARK), 3 ov
Oppimistavoitteet: Asuin-, toimisto- ja liiketilojen
suunnittelu kerrostaloissa.
Sisältö: S 1 luokan väestönsuojan suunnittelu ja mi-
toitus. Kerrostalon yhteistilojen ja autopaikoituksen
suunnittelu. Tontin ulkotilojen ja varusteiden suunnit-

telu. Harjoitustyö: Asuinliikekerrostalon suunnittelu
rakennuslupapiirustusvaiheeseen T1.
Edeltävät opinnot: WR2102
Ajankohta: 1. - 4. jakso
Kirjallisuus: RT-kortisto, RYL 2000, ARA:n ohjeet,
Asuntosuunnittelu; Esko Kahri. Opetusmonisteet.
Vastuuhenkilö: Antero Turkki

WR2203A Betonirakenteet II, 4 ov
Oppimistavoitteet: Opiskelija hallitsee sisällön mu-
kaiset paikallavalurakenteiden mitoitukset ja pystyy
tekemään tarvittavat suunnitteluasiakirjat.
Sisältö: Mitoitus väännölle, ristiinkantavien laattojen
mitoitus käsin ja ATK-avusteisesti, paikallinen puris-
tus, levyrakenteet ja ulokkeet, portaat, parvekkeet ja
maavaraiset laatat.
Edeltävät opinnot: WR2013 Betonirakenteet I
Ajankohta: 1. - 3. jakso
Vastuuhenkilö: Tapio Turunen

WR2204 Puurakenteet I, 2 ov
Oppimistavoitteet: Opiskelija oppii suunnittelemaan
ja mitoittamaan tärkeimmät kantavan rungon puura-
kenteet.
Sisältö: Harja- ja kiilapalkit, levyrakenteet, ristikko-
rakenteet, jatkuvat palkit, laatat ja jäykistysseinät.
Levyuumaiset rakenteet.
Edeltävät opinnot: WR2104 Puurakenteiden perus-
teet
Ajankohta: 1. - 4. jakso
Vastuuhenkilö: Hannu Tyrväinen

WR2205 Teräsrakenteet I, 1,5 ov
Sisältö: Rakenneterästen valmistus ja ominaisuudet,
suunnitteluperusteet, rakenneosien mitoitus, teräsra-
kenteiden liitokset, liitossovellukset ja teräsrungon
jäykistäminen.
Ajankohta: 3. - 4. jakso
Edeltävät opinnot: WR2021 Mekaniikan perusteet,
WR2022 Lujuusopin perusteet, WR2101 Rakenteiden
mekaniikka II, WR2201 Rakenteiden mekaniikka III.
Kirjallisuus: Kinnunen-Saarinen-Tiira-Ulvinen ja
Väänänen: Teräsrakenteiden suunnittelu, Rakentajain
Kustannus Oy.   Teräsrakenteet, ohjeet 1987 B7, Ym-
päristöministeriö, Suomen Rakentamismääräysko-
koelma.
Vastuuhenkilö: Jukka Hirvonen

WR2206 Muuratut rakenteet, 0,5 ov
Sisältö: Muurattujen rakenteiden materiaalit ja niiden
ominaisuudet. Muurattujen rakenteiden mitoittami-
nen.



308

Rakennustekniikka

Ajankohta: 3. jakso (luennoidaan joka toinen vuosi)
Edeltävät opinnot: WR2012 Rakennesuunnittelun
perusteet.
Kirjallisuus: RakMK B5: kevytbetoniharkkoraken-
teet, Kinnunen J: Muuratut rakenteet 2, RakMK B8:
Tiilirakenteet.
Vastuuhenkilö: Jukka Hirvonen

WR2302 Betonirakenteet III, 2 ov
Oppimistavoitteet: Oppilas tuntee betonielementti
rakenteet ja tietää niihn liittyvät mitoitusasiat, sekä
osaa mitoittaa väestönsuoja ja pilarilaatta rakenteet.
Sisältö: Väestönsuojarakenteiden ja pilarilaatan mi-
toitus. Betonielementtirakenteet ja niihin liittyvät asi-
at.
Edeltävät opinnot: WR2013
Ajankohta: 1. - 4. jakso
Vastuuhenkilö: Jukka Hirvonen

WR2303 Talonrakennus III, 2 ov
Oppimistavoitteet:
Sisältö: Palonkestävien P1 rakennusten runkoraken-
teet ja puukerrostalon P2 runkorakenteet. S 1 luokan
väestönsuojan rakentaminen kerrostalossa. Palotekni-
nen osastointi ja henkilöturvallisuus. Ääneneristys-
vaatimukset ja niiden toteuttaminen. Täydentävät ra-
kennusosat, pintarakenteet ja pintakäsittelyt. Harjoi-
tustyö: Asuinliikekerrostalon suunnittelu urakkapii-
rustusvaiheeseen T2.
Edeltävät opinnot: WR2102
Ajankohta: 1. - 4. jakso
Kirjallisuus: RT-kortisto, RYL 2000, RakMK E1,
RakMK C1, Puurakentaminen; suunnittelijakansio,
Opetusmonisteet.
Vastuuhenkilö: Antero Turkki

WR2307 Korjausrakentaminen, 2 ov
Sisältö:  Opiskelija tutustuu 1950-1990 luvun raken-
nuskantaan, materiaaleihin ja rakennustapaan, painot-
tuen 50 � 70 �lukujen rakentamiseen ja -virheisiin.
Opiskelija perehtyy korjaussuunnitelmien laatimi-
seen (korjausvaihtoehdot/kustannukset). Miten ra-
kennuksen kunto ja korjaustarve selvitetään.
Edeltävät opinnot: WR2031 Talonrakennuksen pe-
rusteet ja WR2032 Rakennusaineet.
Kirjallisuus: Ympäristöministeriö: Ympäristöopas
29; Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kor-
jaus, Pentti Jormalainen; Korjausrakennustyöt, Ope-
tusmonisteet
Ajankohta: 1. - 4. jakso
Vastuuhenkilö:  Petteri Härkönen

WR2308 Tietotekniikka rakentamisessa, 2 ov
Oppimistavoitteet: Opiskelija oppii laatimaan ra-
kennustuotannossa tarvittavia projekti- ja kustannus-
suunnitelmia käyttäen hyväksi nykyaikaisia tietotek-
nisiä apuvälineitä.
Sisältö: Rakennusprojektin ja työmaan aikataulu- ja
resurssisuunittelu käyttäen PlaNet-ohjelmaa. Aika-
taulujen laadinta ja niiden eri tasot. Tehtävien keston
mitoitus. Toimintaverkon laadinta ja laskenta. Resurs-
sien kohdistus ja tasaus. Vinoviiva-aikataulut. Re-
surssien kuormitus. Tehtävä- ja resurssiraportit. Kus-
tannusarvion ja tarjouksen laadinta käyttäen TCM-
kustannusarvio-ohjelmaa. Määrälaskenta. Suorite-
pohjainen ja resurssipohjainen hinnoittelu. Yleisen
panoshinnaston käyttö. Tarjouksen muokkaaminen ja
kustannuslaskennan raportit.
Edeltävät opinnot: WR2004 Rakentamistalous I,
WR2110 Rakentamistalous II
Ajankohta: 1. - 4. jakso
Vastuuhenkilö: Hannu Tyrväinen

WR2314 Teräsrakenteet II,  1 ov
Sisältö: Liitossovellukset, hitsatut palkit, ristikot.
Edeltävät opinnot: WR2205 Teräsrakenteet I
Ajankohta: 3. - 4. jakso
Kirjallisuus: Kinnunen, Saarinen, Tiira, Ulvinen ja
Väänänen: Teräsrakenteiden suunnittelu, Rakentajain
Kustannus,  RakMK B7: Teräsrakenteet.
Vastuuhenkilö:  Jukka Hirvonen

WR2317 Talouden suunnittelumenetelmät, 1 ov
Oppimistavoitteet: Perehtyä talonrakennushankkeen
kustannusten muodostumiseen rakennuttajan ja suun-
nittelijan näkökulmasta.
Sisältö: Rakennuttajan ja suunnittelijan kustannustie-
to, tilaohjelman laadinta, tavoitehinnan määritys, ra-
kennusosa-arvion laadinta, kiinteistön ylläpitokustan-
nukset. Työkaluna on Taku-ohjelma. Suunnittelijan
kustannusohjaus (cost engineering).
Edeltävät opinnot: WR2004 Rakentamistalous I,
WR2110 Rakentamistalous II
Ajankohta: 1. - 2. jakso
Vastuuhenkilö: Hannu Tyrväinen

WR2320 Puurakenteet II, 2 ov
Oppimistavoitteet: Opiskelija oppii suunnittelemaan
ja mitoittamaan puisia erikoisrakenteita.
Sisältö: Runkojärjestelmät, rungon jäykistäminen,
puiset yhdistelmärakenteet. Puukerrostalon mitoituk-
sen periaatteita. Rakenteelliset erityiskysymykset; lii-
tokset. Palotekninen mitoitus. Euronormit.
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Edeltävät opinnot: WR2104 Puurakenteiden perus-
teet, WR2204 Puurakenteet I
Ajankohta: 2. - 4. jakso
Vastuuhenkilö: Hannu Tyrväinen

WR2321 Sopimustekniikka, 2 ov
Sisältö: Urakka- ja sopimusasiakirjat, urakkamuodot,
sopimusmuodot, urakka- ja pienurakkasopimusten
laatiminen, rakennuskoneiden vuokraussopimukset,
tavaran toimitussopimukset, konsulttisopimukset.
Edeltävät opinnot: WR2111 Talousoppi 2.
Ajankohta: 1. - 2. jakso
Vastuuhenkilö: Jukka Hirvonen

WR2324 Puutekniikan erikoiskysymyksiä, 1 ov
Oppimistavoitteet: Perehtyä puutekniikan erillisky-
symyksiin rakennusinsinöörin näkökulmasta.
Sisältö: Muuttuvasisältöinen opintojakso puuteknii-
kan erikoisalueilta ja rakentamisen kannalta sovellet-
tuna. Aihealueita: puun kosteustekniikka, mekaaniset
ominaisuudet, uudet puun sovellutukset rakentami-
sessa.
Edeltävät opinnot: WR2104 Puurakenteiden perus-
teet, WR2204 Puurakenteet I
Ajankohta: 3. - 4. jakso
Vastuuhenkilö: Hannu Tyrväinen

WR2325 Rakennusten kuntoarviot ja huoltokirja,
1 ov
Oppimistavoitteet: Opiskelija perehtyy eri aikakau-
sien rakennustapaan ja oppii havainnoimaan pien- ja
rivitalojen rakennusteknisen kunnon.
Sisältö: Kurssiin sisältyy kuntoarviokohteeseen tu-
tustuminen ja kuntoarvion teko.
Edeltävät opinnot: WR2410 Rakennusten lämpöku-
vaus ja kosteusmittaukset
Ajankohta: 3. - 4. jakso
Vastuuhenkilö: Petteri Härkönen

WR2367 Yrittäjävalmiudet ja yritysmarkkinointi,
2 ov
Sisältö: Perustiedot yrittämisestä, siihen vaadittavis-
ta valmiuksista ja sidosryhmistä, palveluyrityksen
markkinoinnin perusteista, markkinoinnin suunnitte-
lusta, markkinointiviestinnästä, mainonnasta ja mark-
kinointitutkimuksesta.
Ammatinharjoittajan peruskurssin sisältö kuuluu ope-
tukseen.
Kirjallisuus: Monisteet.
Ajankohta: 1. - 4. jakso
Vastuuhenkilö: Eva Perón-Haverinen

WR2374 Projektiosaaminen, 2 ov
Oppimistavoitteet: Kurssin aikana opiskelija pereh-
tyy kuinka ideasta luodaan projekti. tuntee eri projek-
tityypit ja niiden suunnitteluprosessin sekä hallin-
noinnin.
Sisältö: Projektityöskentelyn perusteet, atk:n käyttö
projektityössä, projektin julkinen rahoitus.
Edeltävät opinnot:
Ajankohta: S. - K. jakso
Vastuuhenkilö: Antti Puranen

WR2407 Rakennusfysiikka, 2 ov
Oppimistavoitteet: Oppia ymmärtämään tärkeimmät
rakennusfysikaaliset siirtymisilmiöt ja niiden syyt.
Sisältö: Lämmön ja kosteuden siirtyminen rakentees-
sa, k-arvo, lämmönvastus, kylmäsillat. Vesihöyryn pi-
toisuus ja osapaine. Diffuusiolaskelma. Vaipan paine-
suhteet ja ilmavuodot. Konvektion vaikutus. Raken-
nusaineiden kapillaarisuus ja kosteuspitoisuus. Ra-
kenteen kuivuminen. Ilmaääneneristys ja jälkikaiun-
ta.
Edeltävät opinnot: WR2031 Talonrakennusteknii-
kan perusteet WR1901-WR1904 Fysiikka I-IV
Ajankohta: 1. - 3. jakso
Vastuuhenkilö: Hannu Tyrväinen

WR2411 Betonirakenteiden korjaustekniikka,
2 ov
Sisältö: Opiskelija tutustuu betonirakenteiden vauri-
oihin ja vaurioitumismekanismeihin. Opiskelija pe-
rehtyy betonirakenteiden pitkäaikaiskestävyyden
suunnitteluun ja vaatimuksiin sekä betonirakenteiden
korjaustekniikkaan ja korjausmenetelmiin.
Edeltävät opinnot:  WR2413 Rakennusten kuntotut-
kimukset.
Ajankohta:  1. - 4. jakso
Kirjallisuus ja muu materiaali: Suomen Betoniyh-
distys: Betonijulkisivun kuntotutkimus by421, Beto-
nirakenteiden säilyvyysohjeet ja käyttöikätutkimus
by32, Julkisivuyhdistys r.y.: Ulkoseinärakenteiden
kosteustekninen suunnittelu,  Opetusmonisteet.
Vastuuhenkilö:  Petteri Härkönen

WR2412   Sisäilman epäpuhtaudet ja niiden tutki-
minen, 1 ov
Sisältö:  Käsitellään sisäilmaan liittyviä terveyshait-
toja, kemiallisia epäpuhtauksia, kosteus- ja homevau-
rioita, radonia, ilmanvaihtoa, sisäilman fysikaalisia
tekijöitä ja sisäilmastoluokitusta.
Edeltävät opinnot:
Ajankohta: 1. - 4. jakso
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Kirjallisuus ja muu materiaali:  TTKK julkaisu 95;
Opas kosteusongelmiin, rakennustekninen, mikrobio-
loginen ja lääketieteellinen näkökulma, Sisäilmatieto-
keskus; Terveellinen sisäilma. Opetusmonisteet. Muu
kirjallisuus ilmoitetaan luennolla.
Vastuuhenkilö:  Petteri Härkönen

WR2414 Paloturvallisuus uudis- ja korjausraken-
tamisessa, 2 ov
Sisältö: Keskeiset palomääräykset, uusien EN:en vai-
kutus palotekniseen suunnitteluun, palo-osastointi ja
materiaalien palonkesto, korjauskohteen erityispiir-
teet ja tulityöt
Vastuuhenkilö: Hannu Tyrväinen

WR2417 Ekorakentaminen, 2 ov
Oppimistavoitteet: Kestävän kehityksen lähtökohdat
asuinalueiden suunnittelussa.
Sisältö: Ekologisen pientaloasuinalueen ympäristön
ja rakennusten suunnittelun perusteet. Kevyen liiken-
teen ja ajoneuvoliikenteen tarvitsemat väylät asuin-
alueella. Ekologiset rakennusaineet ja -menetelmät
nykyaikaisessa pientalorakentamisessa.
Edeltävät opinnot:
Ajankohta: 1. - 3. jakso
Kirjallisuus: Kestävän yhdyskunnan käsikirja; Kari
Ojala. The Baltic University Programme�n moniste-
sarja ja videot.
Vastuuhenkilö: Antero Turkki

WR2611 Rakennusten lämpökuvaus ja kosteus-
mittaus, 2 ov
Oppimistavoitteet: Opiskelija tutustuu rakennusfy-
sikaalisiin mittausmenetelmiin sekä oppii käyttämään
tutkimuslaitteistoja ja mittareita.
Sisältö: Kurssilla käydään läpi myös kosteusteknii-
kan erilliskysymyksiä. Rakennusten lämpökameraku-
vaus; Kuvauksen suoritus ja tulosten analysointi, ra-
kenteiden kosteusmittausten periaatteet; mittausten
suoritus ja tulosten analysointi.
Edeltävät opinnot:
Ajankohta: 2. - 4. jakso
Vastuuhenkilö: Petteri Härkönen

Valinnaiset Opinnot

Kivitekniikan sv.

WR2181 Kivirakenteiden CAD-suunnittelu, 2 ov
Oppimistavoitteet: Tietokoneavusteinen suunnittelu
CAD kivirakenteiden piirustusten ja asiakirjojen laa-
dinnassa. Suunnitteluohjelman STEINCAD sisällön
ja toiminnan käytön harjoittelu.
Sisältö: AUTOCAD piirustusohjelman soveltaminen
STEINCAD�in yhteydessä. Harjoitustyö: Liikehuo-
neiston kiviverhousten työpiirustusten ja työselityk-
sen laatiminen.
Edeltävät opinnot:
Ajankohta: 1. - 3. jakso
Kirjallisuus: STEINCAD-piirustusohjelman opetus-
moniste, AUTOCAD 2000 käsikirjan ohjeet.
Vastuuhenkilö: Antero Turkki

WR2274 Sisätilojen kivirakenteiden suunnittelu,
1,5 ov
Oppimistavoitteet: Luonnonkiven käyttö rakennus-
ten sisätilojen verhouksena.
Sisältö: Suunnitteluun vaikuttavat ympäristön rasi-
tukset ja laatuvaatimukset. Kivimateriaalit, pintakä-
sittelyt ja rakenteiden suunnittelu. Kivipintojen hoito
ja kunnostus. Harjoitustyö: Liikehuoneiston sisäpuo-
listen kiviverhousten suunnittelu ja toteutusasiakirjat
Edeltävät opinnot:
Ajankohta: 1. - 3. jakso
Kirjallisuus: Luonnonkivirakenteiden suunnitteluoh-
je; Pekka Mesimäki. Luentomonisteet ja videot.
Vastuuhenkilö: Antero Turkki

WR2275 Ulkotilojen kivirakentaminen, 1 ov
Oppimistavoitteet: Luonnonkiven käyttö ulkotilojen
rakenteissa ja päällysteenä.
Sisältö: Suunnitteluun vaikuttavat ympäristön rasi-
tukset ja laatuvaatimukset. Luonnonkivimateriaalit,
pintakäsittelyt ja rakenteiden suunnittelu. Kiviraken-
teiden puhdistus ja kunnostus sekä talvihoidon toteut-
taminen.
Edeltävät opinnot:
Ajankohta: 1 - 3. jakso
Kirjallisuus: Luonnonkivirakenteiden suunnittelu-
ohje; Pekka Mesimäki. Luentomonisteet ja videot.
Vastuuhenkilö: Antero Turkki
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Koulutusohjelman tavoitteet ja sisältö

Opiskelijan näkökulma
Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa opiskeli-
joista informaatioyhteiskunnan menetelmät ja teknii-
kan hallitsevia ammattilaisia kansallisten ja kansain-
välisten työmarkkinoiden muuttuviin tarpeisiin. Kou-
lutusohjelma antaa monipuoliset tiedot  tietoliikenne-
, ohjelmisto- ja automaatio-, sähkönkäyttötekniikasta
sekä elektroniikasta. Koulutuksessa valmennetaan
opiskelijoiden ryhmätyötaitoja sekä luodaan edelly-
tykset jatkuvalle oppimiselle sekä itsensä ja työyhtei-
sön kehittämiselle. Lisäksi koulutusohjelman opinnot
antavat  valmiuksia oman yritystoiminnan harjoitta-
miseen.

Työelämän näkökulma
Koulutusohjelman tavoitteena on tuottaa korkeatasoi-
sia tieto- ja viestintätekniikan osaajia, jotka hallitse-
vat tietokoneiden ja niitä ympäröivien teollisten, talo-
udellisten ja hallinnollisten prosessien väliset vuoro-
vaikutussuhteet. Koulutusohjelman tavoitteena on
vastata nopeasti ja joustavasti muuttuvan elinkeino-
elämän osaajatarpeisiin. Koulutusohjelma tukee ja
kehittää alueellista elinkeinoelämää kiinteässä yhteis-
työssä alueensa sidosryhmien kanssa.

Suuntautumisvaihtoehdot
· Automaatiotekniikka
· Elektroniikka
· Ohjelmistotekniikka
· Tietoliikennetekniikka
· Sähkönkäyttötekniikka, tuotantopainotteinen sv.

Automaatiotekniikka
Automaatiotekniikan insinöörit sijoittuvat mitä moni-
naisimpiin tehtäviin lähes kaikilla teollisuuden ja
elinkeinoelämän alueilla. Teollisuudessa automaatio-
insinööri toimii usein automaatiojärjestelmien suun-
nittelu-, toteutus- ja käyttötehtävissä. Muita tehtäviä
ovat mm. alan tuotekehitys-, myynti- ja ostotehtävät
sekä projektien johtotehtävät. Automaatiojärjestelmiä
toimittavien laitosten markkina-alue on usein
maailmanlaajuinen, joten ala tarjoaa mahdollisuuksia

myös kansainvälisiin tehtäviin. Automaation suuntau-
tumisen valinnut opiskelija perehtyy erityisesti pro-
sessi- ja kiinteistöautomaation suunnittelu- ja käyttö-
tehtäviin.

Elektroniikka
Elektroniikan suuntautumisen valinneet opiskelijat
perehtyvät elektroniikkalaitteiden suunnitteluun ja
valmistukseen.  Elektroniikan vaihtoehdossa opiskel-
laan niin analogia- kuin digitaalielektroniikkaakin
sekä mikrotietokonetekniikkaa ja mikroelektroniik-
kaa.  Käytännön opiskelua tukee oma piirilevynval-
mistuslinja ja puhdastilaan sijoitettu mikroelektronii-
kan laboratorio.

Ohjelmistotekniikka
Ohjelmistotekniikan suuntautumisvaihtoehto antaa
valmiudet ohjelmistotuotannon eri osa-alueille mää-
rittelyyn, suunnitteluun, ohjelmointiin, testaukseen,
tuotteenhallintaan, laadunhallintaan ja ylläpitoon.
Ohjelmointi-, projektityö- ja suunnittelutaitojen li-
säksi erityisesti korostetaan tiimityö- ja viestintätaito-
ja useilla kielillä.

Tietoliikennetekniikka
Tietoliikenteeseen suuntautuneet opiskelijat saavat
hyvät valmiudet datasiirron järjestelmiin ja tekniik-
kaan. Tiedepuistoon sijoitetussa tietoliikenneteknii-
kan laboratoriossa opiskelijoilla on erinomaiset val-
miudet perehtyä laajojen reititinverkkojen suunnitte-
luun ja  ylläpitoon.

Sähkönkäyttötekniikka
Sähkönkäyttötekniikkaan suuntautuneet opiskelijat
saavat hyvät valmiudet hankkia sähköpätevyys. Laa-
jojen sähköteknisten kokonaisuuksien hallinta tarjoaa
mielenkiintoisia ja haasteellisia mahdollisuuksia jär-
jestelmien suunnittelu-, myynti-, urakointi- ja käyttö-
tehtävissä. Tässä suuntautumisvaihtoehdossa on kou-
lutusohjelmakohtaisia opintoja korvattu ohjatulla työ-
elämässä ja sähkölaboratoriossa tapahtuvalla työhar-
joittelulla. Käyttötekniikan opiskelijalle ovat opinto-
jaksot  WI2014, WI2013, WI2012, WI2011, WI2010
valinnaisia opintoja. Harjoittelua on 40 ov.

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA
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Koulutusohjelman aikuiskoulutussovellus
Tietotekniikan insinöörin tutkinto on myös mahdollis-
ta suorittaa aikuiskoulutuksena. Opetus suoritetaan
tällöin iltaisin, viikonloppuisin ja erillisinä lähiope-
tusjaksoina. Opetussuunnitelmien mukainen tutkin-
non laajuus on 160 opintoviikkoa.  Koulutuksessa so-
velletaan  erillistä opetussuunnitelmaa.

Koulutusohjelman rakenne
Opintojen ajoituksen lähtökohtana on neljä vuotta
kestävät kokopäivätoimiset opinnot. Tällöin opiskeli-
ja suorittaa keskimäärin 40 ov vuodessa. Osittain ke-
sään sijoittuvasta työharjoittelusta johtuen, toisena  ja
kolmantena vuonna kuitenkin opiskelijalla on mah-
dollista suorittaa jopa yli tämän opintoviikkomäärän.
Tällöin viimeisenä vuonna opiskelijalla on enemmän
aikaa syventyä opinnäytetyön tekemiseen.

Perusopinnoilla rakennetaan edellytykset insinööri-
tieteiden soveltamiselle ja ammatillisille opinnoille.
Perusopinnot (johdatus amk-opintoihin, fysiikka, ke-
mia, matematiikka, tietotekniikka, viestintä, ruotsi ja
vieras kieli/kielet) ovat kaikille samat.

Ammattiopinnot koostuvat kaikille suuntautumis-
vaihtoehdoille yhteisistä koulutusohjelmakohtaisista
opinnoista  ja suuntautumisvaihtoehtokohtaisista am-
mattiopinnoista. Koulutusohjelmakohtaisilla opin-
noilla luodaan perusvalmiuksia insinööritehtäviä var-
ten ja ne muodostavat perustan varsinaisille ammatti-
opinnoille. Koulutusohjelmakohtaiset opinnot ovat
koulutusohjelman sisällä kaikille samat. Poikkeuksen
tekevät sähkönkäyttötekniikan opiskelijat, joilla on
osa koulutusohjelmakohtaisista opinnoista eriytettyä
työharjoittelua. Ammattiopintoja on suoritettava  48
ov. Opinnoista on suoritettava vähintään 24 ov samas-
ta suuntautumisvaihtoehdosta. Opinnot on jaettu 12
ov mittaisiksi opintokokonaisuuksiksi, joilla rytmite-
tään opintoja. Opiskelijan suositellaan ottavan suun-
tautumisvaihtoehtonsa opintoja toisena vuonna 12 ov,
kolmantena vuonna 12 ov ja viimeisenä vuonna 12 ov.
Kolmantena vuonna opiskelijan tulisi ottaa myös am-
matillisia opintoja 12 ov jostain toisesta ammattiaine-
kokonaisuudesta. Opintojen valinnan ohjaamiseksi
opintokokonaisuuksia kutsutaan ammatillisiksi pe-
rusopinnoiksi, ammatillisiksi jatko-opinnoiksi ja am-
matillisiksi erikoisopinnoiksi.

Vapaasti valittavat opinnot opiskelija voi valita
omasta tai muusta koulutusohjelmasta Pohjois-Karja-
lan ammattikorkeakoulussa tai mistä tahansa vähin-
tään ammattikorkeakoulutasoisesta kotimaisesta tai

ulkomaisesta oppilaitoksesta. Valinnaisille opinnoille
on eniten aikaa 3. ja 4. vuoden aikana.

Harjoittelu muodostuu ennen opintoja ja/tai luku-
vuosien välisinä aikoina tapahtuvasta perusharjoitte-
lusta, jossa perehdytään tulevan ammattialan työym-
päristöön, sekä ammattiharjoittelusta, jossa pyritään
perehtymään insinöörin ammatissa tarvittaviin val-
miuksiin. Kesäjaksojen lisäksi harjoitteluun  on varat-
tu toisen ja kolmannen lukuvuoden kevätlukukauden
jälkimmäinen puolisko huhtikuun alusta alkaen. Oh-
jattua harjoittelua vaaditaan tutkintoon 20 opintoviik-
koa. Ennen opiskelun aloittamista tehty alan työ hy-
väksytään harjoitteluksi tapauskohtaisesti, kuitenkin
enintään puolet vaadittavasta harjoittelun kokonais-
määrästä. Tällöin on esitettävä kirjallinen raportti teh-
dystä työstä. Harjoittelujakson aikana tehdään jakso-
raportit, kehityskeskustelu ja loppuraportti. Kaikille
harjoittelijoille määrätään ohjatun harjoittelun aikana
ohjaaja koulutusohjelmasta. Ohjatun työharjoittelun
työviikko vastaa yhtä opintosuoritusviikkoa. Harjoit-
telu ulkomailla on erittäin suositeltavaa, koska se luo
pohjan kielitaidolle ja auttaa ymmärtämään kulttuuri-
eroja. Vaikka harjoittelupaikan etsiminen on ensisijai-
sesti opiskelijan oma tehtävä, niin harjoittelupaikkoja
välittävät AMK:n rekrytointipalvelu ja harjoitteluin-
sinööri.

Opinnäytetyö
Insinöörin tutkintovaatimuksiin olennaisena osana
kuuluu opinnäytetyö (ks. tutkintosääntö 6§ ja 7§)
Opinnäytetyön tarkoituksena on toimia yhdyssiltana
teoreettisen opiskelun ja käytännön työelämän välillä
sekä helpottaa opiskelijan siirtymistä korkeakoulusta
insinööritehtäviin. Työn aiheen ja työn ohjaajan  vah-
vistaa koulutusohjelmajohtaja tai hänen valtuutta-
mansa opettaja. Opinnäytetyön vaatimuksista ja opin-
näytteen laadinnasta on saatavissa erillinen ohjeisto.
.
Koulutuksen tutkintorakenne
Tietotekniikan koulutusohjelman opintojaksot ja nii-
den sijoittuminen on esitetty oheisessa taulukossa.
Opiskelija valitsee pääsuuntautumisvaihtoehdon en-
simmäisen lukuvuoden aikana. Toisesta lukuvuodesta
alkaen hän noudattaa pääsuuntautumisvaihtoehdon
opintosuunnitelmaa. Opiskelija täydentää lukusuun-
nitelmansa toisista suuntautumisvaihtoehdoista suori-
tettavilla opinnoilla ja vapaasti valittavilla opinnoilla.
Oman opintopolkunsa opasteeksi jokainen opiskelija
tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman ensim-
mäisenä opintovuonna.
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2002 Syksyllä aloittavat

Perusopinnot Koodi 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi

Yhteiset perusopinnot PO01
Introduction to Engineering English WK1922 2 0 0 0
Communication and Customer Service WK1924 0 2 0 0
Engineering Communication WK1926 0 0 2 0
Business Communication Face-to-Face WK1957 0 0 1 0
Fysiikka I WI1920 2.5 0 0 0
Fysiikka II WI1921 3 0 0 0
Fysiikka III WI1922 0 2.5 0 0
Kemia WI1905 0 2 0 0
Matematiikka I WI1923 2 0 0 0
Matematiikka II WI1924 2 0 0 0
Matematiikka III WI1925 2 0 0 0
Matematiikka IV WI1926 2 0 0 0
Työelämäruotsi WP1951 0 0 3 0
Sovellettu matematiikka I WI1927 0 2 0 0
Sovellettu matematiikka II WI1928 0 1.5 0 0
Sovellettu matematiikka III WI1929 0 1.5 0 0
Tietotekniikan perusteet I WI1914 2 0 0 0
Tietotekniikan perusteet II WI1915 2 0 0 0
Viestintä I WP1930 1 0 0 0
Viestintä II WP1931 0 0 2 0

Ammattiopinnot

Koulutusohjelmakohtaiset opinnot KO1
Automaation perusteet WI2019 2 0 0 0
Digitaalitekniikka WI2009 3 0 0 0
Elektroniikan peruskurssi WI2008 3 0 0 0
Johdatus AMK-opintoihin WI2016 1 0 0 0
Johtaminen ja henkilöstöhallinto WI2004 0 0 0 2
Johdatus sähkötekniikkaan WI2005 2 0 0 0
Käyttöjärjestelmät WI2011 0 2 0 0
Laboratoriomittaukset WI2018 1 0 0 0
Lineaariset järjestelmät WI2006 0 2 0 0
Lähiverkot WI2013 0 2 0 0
Ohjelmoinnin perusteet WI2014 2 0 0 0
Sähköturvallisuus WI2017 1 0 0 0
Teollisuustalouden perusteet WI2002 0 0 3 0
Tietokonelaitteet WI2010 2 0 0 0
Tietoliikenne järjestelmät WI2012 2 0 0 0
Yritystalous WI2003 0 0 0 2

Automaatiotekniikan suuntautumisen perusopinnot
Anturitekniikka WI2102 0 2 0 0
PC-pohjaiset automaatiojärjestelmät WI2101 0 2 0 0
Sähkönkäyttötekniikan perusteet WI2412 0 2 0 0
Säätötekniikan perusteet WI2103 0 2 0 0
Teollisuusautomaatio I WI2100 0 4 0 0
Jatko-opinnot
Automaatioprojektin hallinta WI2120 0 0 2 0
Mittaustekniikka WI2123 0 0 2 0
Prosessitekniikka WI2122 0 0 2 0
Säätötekniikka WI2124 0 0 2 0
Teollisuusautomaation laboraatiot WI2121 0 0 2 0
Teollisuusautomaation projektityö WI2140 0 0 2 0
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Erikoistumisopinnot
Pakolliset opintojaksot
Digitaaliset automaatiojärjestelmät WI2141 0 0 0 4
Valinnaiset opinnot 8

Elektroniikan suuntautumisen perusopinnot
Digitaalilaitteiden suunnittelu WI2203 0 2 0 0
Elektroniikan CAD WI2204 0 2 0 0
Mikrotietokonetekniikka WI2202 0 4 0 0
Piirirakenteet WI2201 0 4 0 0
Jatko-opinnot
Elektroniikka II WI2225 0 0 3 0
Elektroniikan projektityö WI2227 0 0 2 0
Elektroniikan tuotantomenetelmät WI2223 0 0 2 0
Elektroniikan tuotekehitysprojektin hallinta WI2224 0 0 2 0
Sulautetut järjestelmät WI2220 0 0 3 0
Erikoistumisopinnot
Pakolliset opintojaksot
Elektroniikan tuotantomenetelmät, jatkokurssi WI2226 0 0 0 2
Vahvistintekniikka WI2362 0 0 0 2
VHDL-ohjelmointi WI2252 0 0 0 2
Valinnaiset opinnot 0 0 0 6

Ohjelmistotekniikan suuntautumisen perusopinnot
C-ohjelmointi WI2307 0 3 0 0
Käyttöliittymät WI2306 0 2 0 0
Ohjelmistotuotannon perusteet WI2300 0 2 0 0
Olio-ohjelmointi I, Java WI2308 0 3 0 0
Unix-käyttöjärjestelmä WI2303 0 2 0 0
Jatko-opinnot
Ohjelmistoprojektin hallinta WI2320 0 0 2 0
Olio-ohjelmointi II, C++ WI2322 0 0 2 0
Oliopohjaiset suunnittelumenetelmät WI2321 0 0 2 0
Relaatiotietokannat WI2326 0 0 2 0
Testauksen suunnittelu WI2325 0 0 2 0
Tietorakenteet WI2304 0 0 2 0
Erikoistumisopinnot
Pakolliset opintojaksot
Algoritmien suunnittelu ja optimointi WI2372 0 0 0 2
Ohjelmistotuotannon projektityö WI2341 0 0 0 4
Ohjelmistoprosessien kehittäminen WI2376 0 0 0 2
Valinnaiset opinnot 0 0 0 4

Tietoliikennetekniikan suuntautumisen perusopinnot
Radiotekniikan perusteet WI2505 0 2 0 0
Tietoliikenteen OSI-malli WI2508 0 3 0 0
Tietoliikennetekn. laboratoriotyöt WI2507 0 3 0 0
Tietoliikennetekniikan perusteet WI2503 0 2 0 0
Windows/Unix-tietoliikenne WI2506 0 2 0 0
Jatko-opinnot
Digitaalinen siirtotekniikka I WI2525 0 0 2 0
Digitaalinen siirtotekniikka II WI2521 0 0 2 0
Kytkin- ja reititinverkot WI2533 0 0 4 0
Langattomat järjestelmät WI2522 0 0 2 0
Verkonhallinta WI2524 0 0 2 0
Erikoistumisopinnot
IP-reititinverkkojen jatkokurssi WI2531 0 0 0 4
Tietoliikennetekniikan projektityö WI2526 0 0 0 3
Uudet verkkotekniikat WI2532 0 0 0 3
Verkkojen tietoturva WI2527 0 0 0 2
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Valinnainen ammattiainekokonaisuus 0 0 12 0

Vapaasti valittavat opinnot 0 0 5 5

Harjoittelu 0 10 10 0

Opinnäytetyö 0 0 0 10

Sähkönkäyttötekniikan suuntautumisvaihtoehto

Koodi 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi
Perusopinnot

Yhteiset perusopinnot
Introduction to Engineering English WK1922 2 0 0 0
Communication and Customer Service WK1924 0 2 0 0
Engineering Communication WK1926 0 0 2 0
Business Communication Face-to-Face WK1957 0 0 1 0
Fysiikka I WI1920 2.5 0 0 0
Fysiikka II WI1921 3 0 0 0
Fysiikka III WI1922 0 2.5 0 0
Kemia WI1905 0 2 0 0
Matematiikka I WI1923 2 0 0 0
Matematiikka II WI1924 2 0 0 0
Matematiikka III WI1925 2 0 0 0
Matematiikka IV WI1926 2 0 0 0
Työelämäruotsi WP1951 0 0 3 0
Sovellettu matematiikka I WI1927 0 2 0 0
Sovellettu matematiikka II WI1928 0 1.5 0 0
Sovellettu matematiikka III WI1929 0 1.5 0 0
Tietotekniikan perusteet I WI1914 2 0 0 0
Tietotekniikan perusteet II WI1915 2 0 0 0
Viestintä I WP1930 1 0 0 0
Viestintä II WP1931 0 0 2 0

Ammattiopinnot

Koulutusohjelmakohtaiset opinnot
Automaation perusteet WI2019 2 0 0 0
Digitaalitekniikka WI2009 3 0 0 0
Elektroniikan peruskurssi WI2008 3 0 0 0
Johdatus AMK-opintoihin WI2016 1 0 0 0
Johdatus sähkötekniikkaan WI2005 2 0 0 0
Johtaminen ja henkilöstöhallinto WI2004 0 0 0 2
Laboratoriomittaukset WI2018 1 0 0 0
Lineaariset järjestelmät WI2006 0 2 0 0
Sähköturvallisuus WI2017 1 0 0 0
Teollisuustalouden perusteet WI2002 0 0 3 0
Tietokonelaitteet WI2010 2 0 0 0
Yritystalous WI2003 0 0 0 2
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Suuntautumisvaihtoehdon opinnot

Sähkönkäyttötekniikan perusopinnot
Monivaihejärjestelmät WI2416 0 2 0 0
Rakennusten sähköverkot WI2414 0 2 0 0
Sähkönkäyttötekniikan perusteet WI2412 0 2 0 0
Tietokoneavusteinen sähkösuunnittelu WI2413 0 2 0 0
Jatko-opinnot
Sähkökoneet WI2423 0 0 2 0
Sähköverkkotekniikka WI2424 0 0 2 0
Tehoelektroniikka ja sähkömoottorikäytöt WI2421 0 0 2 0
Tietokoneavusteinen sovellussuunnittelu WI2425 0 0 2 0
Erikoistumisopinnot
Projektityö WI2446 0 0 0 2
Prosessisähköjärjestelmät WI2443 0 0 0 2
Suurjännitetekniikka WI2442 0 0 0 2
Sähköverkko suunnittelu WI2441 0 0 0 2
Erikoisharjoittelu
Sähkönkäyttötekniikan laboratoriotyöt I,
 harjoittelu WI2415 0 4 0 0
Sähkönkäyttötekniikan laboratoriotyöt II,
harjoittelu WI2422 0 0 4 0

Valinnainen ammattiainekokonaisuus 0 0 12 0

Vapaasti valittavat opinnot 0 5 5 0

Harjoittelu 0 16 16 0

Opinnäytetyö 0 0 0 10
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Perusopinnot

WI1920 Fysiikka I, 2,5 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on oppia luonnon-
tieteellistä ajattelua ja luonnontieteen menetelmiä,
joita voidaan soveltaa tekniikassa. Opintojakson si-
sältönä fysiikan teoriasta käsitellään kinematiikkaa ja
dynamiikkaa sekä sähköopin perusteita. Opintojak-
soon kuuluu pakollisia laboratoriotöitä. Opintojak-
sossa on koulutusohjelmakohtainen painotus.
Edeltävät opinnot: -
Kirjallisuus ja muu materiaali: Hautala, Peltonen:
Insinöörin (AMK) fysiikka 1, Lahden Teho-opetus
Oy.
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Veikko Mujunen

WI1921 Fysiikka II, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on oppia luonnon-
tieteellistä ajattelua ja luonnontieteen menetelmiä,
joita voidaan soveltaa tekniikassa. Opintojakson si-
sältönä fysiikan teoriasta käsitellään sähkö- ja magne-
tismioppia, lämpöoppia sekä kiinteän olomuodon,
neste- ja kaasumekaniikan perusteet. Opintojaksoon
kuuluu pakollisia laboratoriotöitä.  Opintojaksossa on
koulutusohjelmakohtainen painotus.
Edeltävät opinnot: WI1920 Fysiikka I
Kirjallisuus ja muu materiaali: Hautala, Peltonen:
Insinöörin (AMK) fysiikka osa 1 ja osa 2, Lahden
Teho-opetus Oy.
Ajankohta: 3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö: Veikko Mujunen

WI1922 Fysiikka III, 2,5 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena oppia luonnontie-
teellistä ajattelua ja luonnontieteen menetelmiä, joita
voidaan soveltaa tekniikassa. Opintojakson sisältönä
fysiikan teoriasta käsitellään värähdysliike, valo- ja
aaltoliikeopin sekä fotometrian ja säteilyfysiikan pe-
rusteet. Opintojaksoon kuuluu pakollisia laboratorio-
töitä. Opintojaksossa pyritään koulutusohjelmakoh-
taiseen painotukseen.
Edeltävät opinnot: WI1921 Fysiikka II
Kirjallisuus ja muu materiaali: Hautala, Peltonen:
Insinöörin (AMK) fysiikka osa 2, Lahden Teho-ope-
tus Oy.
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Veikko Mujunen

WI1905 Kemia, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on oppia kemian
peruskäsitteitä ja �kemian lukutaitoa� sekä niiden so-

veltamista omalla ammattialalla. Aineen rakenne, ke-
mian perusreaktiot ja peruslaskut, orgaanisen kemian
perusteet.
Edeltävät opinnot: -
Kirjallisuus ja muu materiaali: Charles E. Morti-
mer, Kemia, Opetushallitus
Ajankohta: 1. ja 2 jakso
Vastuuhenkilö: Marjatta Hakkarainen

WI1923  Matematiikka I, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on kehittää  mate-
maattista ajattelua ja matemaattisen tekstin lukutaitoa
sekä oppia matematiikan menetelmiä, joita voidaan
soveltaa ratkaistaessa konkreettisia ongelmia.  Perus-
algebra, yhtälöt, yhtälöryhmät, eksponentti- ja loga-
ritmifunktiot, trigonometriset funktiot ja -yhtälöt,
kompleksiluvut.
Kirjallisuus: Launonen � Sorvali - Toivonen, Teknis-
ten ammattien matematiikka 3A tai vastaava.
Ajankohta: 1. jakso
Vastuuhenkilö: Eero Rautiainen

WI1924  Matematiikka II, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on kehittää  mate-
maattista ajattelua ja matemaattisen tekstin lukutaitoa
sekä oppia matematiikan menetelmiä, joita voidaan
soveltaa ratkaistaessa konkreettisia ongelmia. Geo-
metria, vektorit, analyyttinen geometria, matriisit.
Kirjallisuus: Launonen � Sorvali - Toivonen, Teknis-
ten ammattien matematiikka 3B tai vastaava.
Ajankohta: 2. jakso
Vastuuhenkilö: Eero Rautiainen

WI1925  Matematiikka III, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on kehittää  mate-
maattista ajattelua ja matemaattisen tekstin lukutaitoa
sekä oppia matematiikan menetelmiä, joita voidaan
soveltaa ratkaistaessa konkreettisia ongelmia. Raja-
arvo, jatkuvuus, differentiaalilaskenta.
Kirjallisuus: Launonen � Sorvali - Toivonen, Teknis-
ten ammattien matematiikka 3C ja 3D tai vastaava.
Ajankohta: 3. jakso
Vastuuhenkilö: Eero Rautiainen

WI1926 Matematiikka IV, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on kehittää  mate-
maattista ajattelua ja matemaattisen tekstin lukutaitoa
sekä oppia matematiikan menetelmiä, joita voidaan
soveltaa ratkaistaessa konkreettisia ongelmia. Integ-
raalilaskenta, differentiaaliyhtälöt.
Kirjallisuus: Launonen � Sorvali - Toivonen, Teknis-
ten ammattien matematiikka 3C ja 3D tai vastaava.
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Ajankohta: 4. jakso
Vastuuhenkilö: Eero Rautiainen

WI1927 Sovellettu matematiikka I, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on kehittää  mate-
maattista ajattelua ja matemaattisen tekstin lukutaitoa
sekä oppia matematiikan menetelmiä, joita voidaan
soveltaa ratkaistaessa konkreettisia ongelmia. Diffe-
rentiaaliyhtälöitten ja kompleksilukujen kertaus ja
täydennys, sarjalaskenta, erityisesti Fourier-sarja,
Fourier-muunnos, spektrit, yksikköaskel- ja impulssi-
funktio, konvoluutio.
Kirjallisuus: Launonen � Sorvali - Toivonen, Teknis-
ten ammattien matematiikka  3E tai vastaava.
Ajankohta: 1. jakso
Vastuuhenkilö: Eero Rautiainen

WI1928 Sovellettu matematiikka II, 1.5 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on kehittää  mate-
maattista ajattelua ja matemaattisen tekstin lukutaitoa
sekä oppia matematiikan menetelmiä, joita voidaan
soveltaa ratkaistaessa konkreettisia ongelmia. Lapla-
ce- ja z-muunnos, differentiaaliyhtälöitten ratkaise-
minen Laplace-tekniikalla, siirtofunktio, differens-
siyhtälöt .
Kirjallisuus: Launonen � Sorvali - Toivonen, Teknis-
ten ammattien matematiikka 3E tai vastaava.
Ajankohta: 2. jakso
Vastuuhenkilö: Eero Rautiainen

WI1929 Sovellettu matematiikka III, 1.5 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on  osata laskea to-
dennäköisyyksiä sekä käsitellä tilastoja ja suorittaa ti-
lastollista testausta ja päättelyä.
Todennäköisyys, todennäköisyysjakaumat, tilastolli-
sen aineiston käsittely, tilastollinen testaus ja päätte-
ly.
Kirjallisuus: Launonen � Sorvali - Toivonen, Teknis-
ten ammattien matematiikka 3E tai vastaava.
Ajankohta: 3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö: Eero Rautiainen

WP1914 Tietotekniikan perusteet I, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö Tietotekniikan peruskäsitteisiin
ja tekniikkaan tutustuminen. Tavallisimpiin varus- ja
sovellusohjelmistoihin perehtyminen. Tietotekniikan
käsitteitä ja laitetekniikkaa, mikrotietokoneen varus-
ohjelmien hallinta. Tekstinkäsittelyn perusteet, tie-
donhaku Internetistä, esitysgrafiikka.
Edeltävät opinnot: -
Kirjallisuus ja muu materiaali: Word- ja Power
Point oppaat,

Ajankohta:1. jakso
Vastuuhenkilö: Joni Ranta

WP1915 Tietotekniikan perusteet II, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö Tavoitteena on syventää opiske-
lijan tietämystä erityyppisistä valmisohjelmista.
Opiskelija saa kuvan eri laitteistojen, käyttöjärjes-
telmien ja valmisohjelmien soveltuvuudesta erilaisiin
tehtäviin.
Taulukkolaskenta- ja Access-tietokantaohjelman
käyttö.
Edeltävät opinnot: WI1914 Tietotekniikan perusteet
I
Kirjallisuus ja muu materiaali: Luentomonisteet,
MS-Excel ja MS-Access oppaat
Ajankohta: 2. jakso
Vastuuhenkilö: Joni Ranta

WP1923 Saksa I, 2 ov (1. vieras kieli)
Tavoitteet: Perustiedot ja -taidot saksan kielessä yk-
sinkertaisista suullisista ja kirjallisista viestintäti-
lanteista selviytymiseksi.
Sisältö: Ääntäminen ja intonaatio, lukeminen ja kir-
joittaminen, kuullun ymmärtäminen ja kieliopin pe-
rusrakenteita.
Edeltävät opinnot: Ei edeltäviä opintoja
Kirjallisuus ja muu materiaalii: Ulla Luodeslampi -
Outi Steuer: Jawohl, WSOY ,harjoitusmonisteet, ää-
nitteet
Ajankohta: 1.-2. jakso
Vastuuhenkilö: Pekka Varila

WP1925 Saksa II, 2 ov (1. vieras kieli)
Tavoitteet: Perustiedot ja -taidot saksan kielessä työ-
elämän yksinkertaisista suullisista ja kirjallisista
viestintä tilanteista selviytymiseksi.
Sisältö: Ääntäminen ja intonaatio, lukeminen ja kir-
joittaminen, kuullun ymmärtäminen ja lisää kieliopin
perusrakenteita.
Edeltävät opinnot: Saksa I
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ulla Luodeslampi -
Outi Steuer: Jawohl, WSOY, harjoitusmonisteet, ää-
nitteet
Ajankohta: 3. - 4. jakso
Vastuuhenkilö: Pekka Varila

WP1927 Saksa III, 2 ov (1. vieras kieli)
Tavoitteet ja sisältö: Peruskielitaidon vahvistami-
nen. Kielialueen tuntemuksen lisääminen. Perustiedot
ja -taidot saksan kielessä työelämän vaativammista
suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista sel-
viytymiseksi.
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Kielen rakenteet, kielialueen tuntemuksen ja kommu-
nikaatiokulttuurin perusteet.
Edeltävät opinnot: Saksa I I tai lukion C- tai D- kieli
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ulla Luodeslampi -
Outi Steuer: Jawohl, WSOY, harjoitusmonisteet, ää-
nitteet
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Pekka Varila

WP1951  Työelämäruotsi, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö:  Virkamiehiltä vaadittava kieli-
taito( asetus 149/22). Opiskelija selviytyy ruotsin kie-
lellä ammattiinsa liittyvistä suullisista ja kirjallisista
kielenkäyttötilanteista, oppii ymmärtämään omaan
alaansa liittyvää ammattikirjallisuutta ja soveltamaan
oman erikoisalan ruotsia käytännön tilanteissa.
Omasta alasta kertominen, yrityksen esittely, yritys-
vierailut, puhelinkieli, asiakaspalvelu, messut, poh-
joismainen työpaikkakulttuuri,  tekniikan alan
ruotsi(automaatiotekniikka, elektroniikka, ohjelmis-
to-tietoliikennetekniikka, sähkönkäyttötekniikka).
Suullisia harjoituksia ja tilanteita, suullisia esityksiä,
kuullunymmärtämisharjoituksia, tekstin rakenteiden
ja sisällön hahmottamista, referointia, tiedonhakua,
kirjallisia esityksiä.
Edeltävät opinnot: Ylioppilastutkinto tai ammatilli-
nen tutkinto
Kirjallisuus tai muu materiaali: Ohinen , Maarit.
2001. Data och dokument. Porvoo. WSOY, sekä opet-
tajan antama materiaali.
Ajankohta: 1.-4. jakso
Vastuuhenkilö: Merja Öhman

WP1922 Introduction to Engineering English, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehtyy tekniikan
kielen perusrakenteisiin  ja sanastoon ja harjaantuu
käyttämään apuneuvoja tekstien tulkinnassa. Hän
osaa kertoa omasta koulutuksestaan, selviytyy joka-
päiväisistä suullisista kielenkäyttötilanteista ja osaa
kieliopin perusrakenteet. Hallitsee englanninkielisen
työnhakumenettelyn. Sosiaaliset kontaktit, small talk,
koulutus ja siihen liittyvä terminologia. Matkustuster-
mistö, kertominen Suomesta, eri kansat ja kansalli-
suudet, kulttuurierot. Puhelinkielen perusteet. Työ-
paikkahakemus ja ansioluettelo. Suulliset ja kirjalli-
set harjoitukset luokassa ja kielistudiossa.
Edeltävät opinnot: Ylioppilastutkinto tai ammatilli-
nen tutkinto.
Kirjallisuus ja muu materiaali:Mustonen-Rautelin,
English Booster for Engineering Students.
Ajankohta:1.-2. jakso
Vastuuhenkilö:Liisa Sandvall

WP1924 Communication and Customer Service,
2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehtyy oman alan-
sa tekniseen kieleen ja kielenkäyttötilanteisiin. Opis-
kelija tutustuu erilaisiin viestinnän muotoihin. Hän
perehtyy Suomen teollisuuteen yleensä ja oman alan-
sa kannalta. Opiskelija oppii laatimaan liikekirjeitä.
Hän osaa esitellä eri tyyppisiä yrityksiä ja organisaa-
tioita ja niiden tuotteita ja palveluita. Tehokas viestin-
tä ja viestinnän kanavat, Suomen teollisuus, liikekir-
jeet, puhelin ja sähköposti, asiakaspalvelutilanteet.
Edeltävät opinnot: WP1922
Kirjallisuus ja muu materiaali: Huhta, Connec-
tions. Communication Guidelines for Engineers.
Ajankohta:3.-4. jakso
Vastuuhenkilöt: Johanna Hartikainen, Liisa Sand-
vall

WP1926 Engineering Communication, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija selviytyy työelä-
mään liittyvistä vaativammista kielenkäyttötilanteis-
ta. Hän pystyy hyödyntämään oman alansa erikoisjul-
kaisuja ja tutustuu teknisen ja tieteelliseen kirjoitta-
miseen. Osaa toimia englanninkielisissä kokouksissa.
Tekniset tekstit, dokumentointi, prosessin kuvaus,
tekninen kirjoittaminen, kokouskieli.
Edeltävät opinnot:WP1924
Kirjallisuus ja muu materiaali: Huhta, Connec-
tions. Communication Guidelines for Engineers.
Ajankohta:1.-2. jakso
Vastuuhenkilöt: Johanna Hartikainen, Liisa Sand-
vall

WP1957  Business Communication Face-to-face,
 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija selviytyy vaativista
työelämän suullisista kielenkäyttötilanteista perehty-
mällä messu- ja näyttelytilanteisiin, osaa esitellä yri-
tystä sekä toimia isäntänä ja erilaisissa neuvotteluissa
ottaen huomioon kulttuurien välisiä eroja. Keskuste-
luharjoituksia ja käytännön tilanteiden harjoittelua
syntyperäisen opettajan kanssa.
Edeltävät opinnot: WP1926
Kirjallisuus ja muu materiaali: Huhta, Connec-
tions: Communication Guidelines for Engineers.
Ajankohta: 3.jakso
Vastuuhenkilö: John Jas

WP1930 Viestintä I, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö:  Opiskelija osaa  laatia opiske-
lussa ja työelämässä tarvittavia, kieleltään  ja ulko-
asultaan moitteettomia asiakirjoja. Opiskelija tuntee
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puheviestintätilanteen perustekijät ja osaa suunnitella
ja toteuttaa erilaisia puheita. Sisältönä teknis-tieteel-
linen kirjoittaminen, asioimiskirjoitus, kielenhuolto
sekä  asia- ja vaikuttavat puheet .
Kirjallisuus ja muu materiaali: Kauppinen, Num-
mi, Savola & Hänninen, 2002:  Tekniikan viestintä.
Kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Edita.
Ajankohta:  1. jakso
Vastuuhenkilö: Teija Kerkkänen

WP1931 Viestintä II, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö:  Tavoitteet ja sisältö:  Opiske-
lija hallitsee työelämän puhetilanteissa tarvittavat tai-
dot.  Hän pystyy  toimimaan puheenjohtajana kokouk-
sissa  ja neuvotteluissa. Hän  haluaa kehittää esiinty-
mis- ja keskustelutaitojaan. Opiskelija tuntee tieteel-
lisen tutkimusraportin  laatimisen periaatteet ja osaa
laatia raportin.  Sisältönä tiimityöskentely, kokous- ja
neuvottelutaito, vaikuttava puhuminen ja kirjoittami-
nen,  työselostuksia, raportteja ja oman alan tutkimus-
ten referointi.
Kirjallisuus ja muu materiaali:  Kauppinen, Num-
mi, Savola & Hänninen, 2002:  Tekniikan viestintä.
Kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Edita.
Ajankohta:  3. ja 4. jakso, 3. vuosi
Edeltävät opinnot: Viestintä I (WP1930)
Vastuuhenkilö: Teija Kerkkänen

Ammattiopinnot

Koulutusohjelmakohtaiset opinnot

WI2019 Automaation perusteet, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Automaation historia ja käyttö-
alueet. Teollisuusautomaatiojärjestelmän rakenne ja
toiminnot. Automaatiolaitteen rakenne, toiminta ja
ohjelmointi. Antureiden ja toimilaitteiden rakenne ja
liittäminen automaatiolaitteeseen. Säätötekniikan per
usteet.
Edeltävät opinnot: -
Kirjallisuus ja muu materiaali: Fonsenius.. .;Auto-
maatiolaitteet, Edita Oy
Ajankohta: 3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö: Jaakko Pitkänen

WI2009 Digitaalitekniikka, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Lukujärjestelmät, kytkentäal-
gebra, loogiset peruspiirit, kombinaatiopiirit, sek-
venssipiirit, ohjelmoitavat logiikkapiirit, di-
gitaalitekniikan sovelluksia
Edeltävät opinnot: -
Kirjallisuus : Rantala: Digitaalitekniikka, Kymdata

Ajankohta: 1.- 2. jakso
Vastuuhenkilö: Miska Piirainen

WI2008 Elektroniikan perusteet, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Kurssilla rakennetaan yksinker-
taisia elektroniikkalaitteita ja tutustutaan niiden poh-
jalta elektroniikan teoriaan ja käytäntöön sekä ter-
minologiaan ja ajattelutapaan.
Edeltävät opinnot: WI2005 Johdatus sähkötekniik-
kaan
Kirjallisuus ja muu materiaali: Elektroniikan pe-
ruskurssin moniste
Ajankohta: 1. lukuvuosi
Vastuuhenkilö: Kari Leinonen

WI2016 Johdatus AMK-opintoihin, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on antaa yleiskuva
opiskelusta ammattikorkeakoulussa  sekä opastaa
käyttämään tehokkaasti  ammattikorkeakoulun re-
sursseja opiskelussa. Tekniikan koulutuksen tilat ja
hallinto. Insinöörin ammatti ja vaatimukset. Opiske-
lun järjestelyt ja opintosuunnitelma. Informaatiopal-
velut, tiedonhankinta, oppimisen menetelmät. Opis-
kelijajärjestöt ja ammatillisaatteelliset järjestöt.
Edeltävät opinnot: -
Kirjallisuus ja muu materiaali:  AMK:n opiskeli-
janopas, Tiedonhaun opas
Ajankohta: 1. ja 3. jakso
Vastuuhenkilö: Jyrki Kankkunen

WI2004 Johtaminen ja henkilöstöhallinto, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hallitsee perustiedot
johtamisesta, henkilöstöasioiden hoitamisesta, työ-
suhdeasioista ja koulutuksesta. Organisaatiokäyttäy-
tyminen,  johtaminen, johtamistyylit, kannustinteki-
jät, ryhmäjohtaminen, tiimit, henkilöstöhallinnon ja
työsuhdeasioiden säännökset, työnopastus, palkkauk-
sen perusteet.
Edeltävät opinnot: -
Kirjallisuus ja muu materiaali: Hokkanen, Skyttä,
Strömberg; Johtamistaito
Ajankohta: 1. ja 2.  jakso.
Vastuuhenkilö: Tuomo Kettunen

WI2005 Johdatus sähkötekniikkaan,  2 ov
Tavoitteet ja sisältö:  Sähkö- ja magneettikenttien
syntyminen ja peruskäsitteet, tasa- ja vaihtovirtapiirit,
virranjaon laskenta, Ohmin ja Kirchhoffin lait, osoi-
tinlaskenta vaihtovirtapiireissä, virtapiirien teho ja
energia, tietokoneen käyttö virranjaon laskennassa.
Edeltävät opinnot: -
Kirjallisuus ja muu materiaali: Voipio, E., Virtapii-
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rit ja verkot.  Otakustantamo, 349 s. ; Aura, L. & Ton-
teri, A., Sähkömiehen käsikirja 1, WSOY 1986, 292 s.
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Reijo Pussinen

WI2011 Käyttöjärjestelmät, Windows, 2000 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Käyttöjärjestelmien periaattei-
den hallinta. Eri tyyppisten käyttöjärjestelmien toi-
minnan perusteet, käyttöjärjestelmän ytimen rakenne,
muistinhallinta. Kurssilla perehdytään Windows 2000
�käyttöjärjestelmään.
Kirjallisuus ja muu materiaali: osia kirjoista Ilkka
Haikala; Käyttöjärjestelmät 1992, Modern Operating
Systems 1992, Mark Lisenbardt & Shane Stigler;
Windows 2000 ylläpitäjän käsikirja Teknolit 2000,
MS Windows 2000 Professional Uudet ominaisuudet
IT Press 1999 sekä Linux, Unix ja Windows 2000 �
oppaat
Edeltävät opinnot: Tietotekniikan perusteet I ja II
Ajankohta: 3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö: Joni Ranta

WI2018 Laboratoriomittaukset, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Laboratorioissa käytettävien
perusmittalaitteiden ja mittaustekniikan perusteet.
Edeltävät opinnot: -
Kirjallisuus ja muu materiaali: Kurssilla jaettava
materiaali
Ajankohta: 1. jakso
Vastuuhenkilö: Kirsi Mustonen

WI2006 Lineaariset järjestelmät, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tutustuttaa opiskelijan infor-
maatiotekniikassa käytettävään symboliikkaan ja sys-
teemiteoreettiseen ajattelutapaan. Signaalit ja niiden
spektrit; järjestelmät ja niiden taajuusvasteet; suoda-
tus; transientit.
Edeltävät opinnot: WI2005 Johdatus sähkötekniik-
kaan
Kirjallisuus ja muu materiaali: Luentomuistiinpa-
not, luennoilla jaettava materiaali. Understanding sig-
nals and systems, Jack Golten, ISBN 0-07-709320-8
Ajankohta: 1. lukuvuosi
Vastuuhenkilö: Jyri Roihuvuo

WI2013 Lähiverkot, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Lähiverkkojen perusteiden ja
standardien esittely. Erityisesti Ethernet-lähiverkon
toiminnan oppiminen. Lähiverkkojen kaapelointi, ak-
tiivilaitteet ja protokollat.
Edeltävät opinnot: -
Kirjallisuus ja muu materiaali: Hannu Jaakohuhta,

Lähiverkot / Ethernet. IT Press Jyväskylä, 2000. Li-
säksi opetusmonisteita.
Ajankohta: 2. jakso
Vastuuhenkilö : Eero Väisänen

WI2014 Ohjelmoinnin perusteet, 2 ov
Tavoiteet ja sisältö: Lausekielisen ohjelmoinnin pe-
riaatteet ja työvaiheet. Tietorakenteiden ja algoritmil-
lisen ajattelun perusteet. Kurssin jälkeen opiskelijan
osaa laatia pienimuotoisia ohjelmia. Sovellusympä-
ristönä Java.
Kirjallisuus ja muu materiaali: Luentomonisteet,
Simo Silander; Ohjelmointi Pro-kurssi ISBN 951-
762-595-2, Arto Wikla; Ohjelmoinnin perusteet Java-
kielellä ISBN 951-767-061-3, Kris Jamsa; Java ohjel-
moinnin perusteet  ISBN 952-9823-77-0
Edeltävät opinnot: -
Ajankohta: 3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö: Joni Ranta

WI2017 Sähköturvallisuus, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö:  Opiskelija tuntee sähkön muo-
dostaman tapaturmavaaran ja sen välttämiseksi tarvit-
tavat toimenpiteet yksilötasolla. Hän ymmärtää myös
sähköalan säädösten merkityksen  ylei-sen sähkö- ja
sähkötyöturvallisuuden perustana. - Sähkövirran fy-
siologiset vaikutukset, sähköstä aiheutuvat vaarateki-
jät, sähköpalot, tapaturmavaaran torjuminen yksilöta-
solla, sähköalan säädökset ja yleinen sähköjärjestel-
mien ja �laitteiden sähköturvallisuuden valvonta ja
varmistaminen.  Sähköverkon rakenne ja suojausme-
netelmät, sähkölaitteen suojausluokat, sähkömittaus-
ten menetelmävirheitä, sähköalan työt ja sähkötyötur-
vallisuus.
Edeltävät opinnot: WI2005 Johdatus sähkötekniik-
kaan , WI2018 Laboratoriomittaukset
Kirjallisuus ja muu materiaali: Luento- ja harjoi-
tusmoniste,  http://www.tukes.fi
Ajankohta: 3. jakso
Vastuuhenkilö: Pauli Luukkonen

WI2007 Sähköturvallisuus, 2 ov  (vain syksyllä
2002)
Tavoitteet ja sisältö:  Opiskelija tuntee sähkön muo-
dostaman tapaturmavaaran ja sen välttämiseksi tarvit-
tavat toimenpiteet yksilötasolla. Hän ymmärtää myös
sähköalan säädösten merkityksen  ylei-sen sähkö- ja
sähkötyöturvallisuuden perustana. - Sähkövirran fy-
siologiset vaikutukset, sähköstä aiheutuvat vaarateki-
jät, sähköpalot, tapaturmavaaran torjuminen yksilöta-
solla, sähköalan säädökset ja yleinen sähköjärjestel-
mien ja �laitteiden sähköturvallisuuden valvonta ja
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varmistaminen.  Sähköverkon rakenne ja suojausme-
netelmät. Sähkölaitteen suojausluokat., sähkömitta-
usten perusteita, sähköalan työt ja sähkötyöturvalli-
suus. Toimenpiteet  ja elvytys sähkötapaturman sattu-
essa.
Edeltävät opinnot: WI2005 Johdatus sähkötekniik-
kaan
Kirjallisuus ja muu materiaali: Luento- ja harjoi-
tusmoniste,  http://www.tukes.fi
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Pauli Luukkonen

WI2010 Tietokonelaitteet, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tietokonelaitteistojen perusko-
koonpanon oppiminen ja tietokoneen toiminnan ym-
märtäminen. Prosessorin rakenne ja toiminta, muistit,
oheispiirit, tietokoneen rakenne ja toiminta, oheislait-
teet.
Edeltävät opinnot: -
Kirjallisuus ja muu materiaali: Luentomonisteet,
Inside PC � laitetekniikka vol. 1, Reima Flyktman
Ajankohta: 1 ja 2 jakso
Vastuuhenkilö: Ilpo Räsänen

WI2002 Teollisuustalouden perusteet, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tuntee yrityksen pe-
rustamisen ja osaa perustiedot yrityksen eri toimin-
noista sekä tuotantotaloudesta. Yritys osana kansanta-
loutta, yrittäjyys, yrityksen toiminnan suunnittelu ja
perustamistoimet, rahoitus, organisaatiot, johtami-
nen, tuotanto, logistiikka, markkinointi ja riskien hal-
linta.
Edeltävät opinnot: -
Kirjallisuus ja muu materiaali: Uusi-Rauva, Have-
rila, Kouri;Teollisuustalous
Ajankohta: 1 - 2 jakso
Vastuuhenkilö: Tuomo Kettunen

WI2012 Tietoliikennejärjestelmät, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Luodaan yleiskuva tietoliiken-
netekniikan eri osa-alueista ja niiden kehitysnäkymis-
tä.  Tiedonsiirron peruskäsitteet, siirtotiet ja niiden
ominaisuudet, puhelin- radio- ja TV-tekniikkaa, tieto-
verkkojen protokollien perusteita.
Edeltävät opinnot: -
Kirjallisuus ja muu materiaali: Tietoliikenteen tek-
niikka, Pekka Uotila, Tietoliikennejärjestelmät ja �
palvelut, Timo Simula, Pertti Hölttä, Kari Lehtinen
Ajankohta: 3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö: Eero Väisänen

WI2003 Yritystalous, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija pystyy soveltamaan
yritystalouden tietoja toimintansa suunnittelussa,
päätöksenteossa ja toteutuksessa toimiessaan yrittäjä-
nä tai yrityksessä vastuullisessa tehtävässä. Kustan-
nuslaskenta, tuotevalikoiman optimointi, tuotteen
hinnoittelu, investointilaskelmat, budjetointi, kirjan-
pidon peruskäsitteitä, tilinpäätöksen analysointi, yri-
tys- ja arvonlisäverotus.
Edeltävät opinnot: WI2002 Teollisuustalouden pe-
rusteet
Kirjallisuus ja muu materiaali: Uusi-Rauva, Have-
rila, Kouri;Teollisuustalous
Ajankohta: 1. ja 2. jakso.
Vastuuhenkilö: Tuomo Kettunen

Automaatio

WI2102 Anturitekniikka, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Mittaustekniikan peruskäsit-
teet. Lämpötilan, paineen, virtauksen ja pin-
nankorkeuden mittausanturit ja lähettimet. Demonst-
raatioita antureista ja lähettimistä. Moderniin
mittausjärjestelmään tutustuminen laboratoriotöiden
ja ryhmätöiden muodossa. Raja- ja lähesty-
miskytkimet.
Edeltävät opinnot: -
Kirjallisuus ja muu materiaali: Härkönen, Lähteen-
mäki, Välimaa: Teollisuuden mittaustekniikka,
perusmittaukset. Edita, Helsinki 1992.
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Jaakko Pitkänen

WI2120 Automaatioprojektin hallinta, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Kurssin tavoitteena on opiskeli-
jalle kokonaisnäkemys automaatioprojektin vaiheista
ja projektinhallintaan liittyvistä piirteistä. Projektin
käsite, muodostaminen ja projektiorganisaatio. Pro-
jektin valta- ja vastuusuhteet. Projektin hallinnollinen
suunnittelu, aikataulusuunnittelu ja projektin seuran-
ta. Projektikäyttäytyminen. Ihmissuhteet. Ulko-
maanprojektien erityiskysymykset. Case-harjoitus.
Edeltävät opinnot: WI2100 Teollisuusautomaatio I
Kirjallisuus ja muu materiaali: Luentomonisteet
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Jaakko Pitkänen

WI2141 Digitaaliset automaatiojärjestelmät, 4 ov
Tavoitteet ja sisältö:  Digitaalisten, hajautettujen
automaatiojärjestelmien rakenne, ominaisuudet ja
käyttö. Automaatiojärjestelmän sovellussuunnittelu.
Edeltävät opinnot: Prosessinsäätöteoria. Mikrotieto-
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koneet. Automaation tietoverkot. Ohjelmointitekniik-
ka I.
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opinto-
jakson alkaessa
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Aimo Hakulinen

WI2123 Mittaustekniikka, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Teollisuuden mittaustekniik-
kaa: prosessisuureet ja analyysimittaukset. Puun-
jalostusteollisuuden laatumittaukset.  Mittaussignaa-
lien käsittely: suodatus, laskostuminen, näytteenotto.
Mittaussignaalien analyysi.
Edeltävät opinnot: WI2102 Anturitekniikka
Kirjallisuus ja muu materiaali: Härkönen, Lähteen-
mäki & Välimaa: Teollisuuden mittaustekniikka.
Analyysimittaukset. Helsinki 1992, VAPK-kustan-
nus. 162 s., lisäksi luennoilla jaettava materiaali
Ajankohta 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Ilpo Räsänen

WI2101 PC-pohjaiset automaatiojärjestelmät,
2 ov
Tavoitteet ja sisältö: PC:n käyttö automaatiossa.
PC:n käytön edut ja haitat. PC -valvomo-ohjelmistot.
PC -pohjaisen käyttäjäliittymän suunnittelu ja toteu-
tus.
Edeltävät opinnot: WI2100 Teollisuusautomaatio I
Kirjallisuus ja muu materiaali: Luentomonisteet
Ajankohta: 3. jakso
Vastuuhenkilö: Jaakko Pitkänen

WI2122 Prosessitekniikka, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on antaa yleiskuva
prosessiteollisuuden yksikköprosesseista ja niistä
koostuvien kokonaisprosessien toiminnasta.
Edeltävät opinnot: WI1905 Kemia
Kirjallisuus ja muu materiaali: Juhani Pihkala, Pro-
sessitekniikan kokonaisprosessit, Opetushallitus; Ju-
hani Pihkala, Prosessitekniikan yksikköprosessit,
Opetushallitus, Luentomonisteet. WWW-materiaali
http://www.edu.fi/oppimateriaalit/proste2.html
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Marjatta Hakkarainen

WI2124 Säätötekniikka, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Teollisuusprosessien ja niitä
kuvaavien matemaattisten mallien välinen yhteys.
Järjestelmän käyttäytyminen ajan ja taajuuden funk-
tiona. Säätöjärjestelmien rakenne ja graafisten suun-
nittelumenetelmien periaatteet. Tietokoneavusteinen
analyysi ja suunnittelu.  Säätimien viritys. Digitaali-

sten säätöalgoritmien periaatteet. Sumea säätö. Aihe-
piirien painotus sovitaan kurssin alussa.
Edeltävät opinnot: WI2103 Säätötekniikan perusteet
ja WI1910 Sovellettu matematiikka I sekä WI1912
Sovellettu matematiikka II ainakin samanaikaisesti.
Kirjallisuus ja muu materiaali: Palm, W.J.: Control
systems engineering. New York 1986, Wiley. 695 s.
tai Stephanopoulos, G.: Chemical process control.
Englewood Cliffs 1984, Prentice-Hall. 696 s. Puolak-
ka: Sumea logiikka käynännön sovelluksissa. Opetus-
hallitus.
Ajankohta 3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö: Jaakko Pitkänen

WI2103 Säätötekniikan perusteet,  2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Oppia säätötekniikan peruskä-
sitteet ja menetlmät. Säätöpiirin rakenne, säätömuo-
dot, säätöpiirin viritys. Prosessidynamiikan alkeet.
Edeltävät opinnot: WI1906 Matematiikka I ,
WI1908 Matematiikka II, WI2006 Lineaariset järjes-
telmät
Kirjallisuus ja muu materiaali: Luentomoniste, Jari
Savolainen, Reijo Vaittinen, Säätötekniikan perusteet,
Gummerus kirjapaino Oy, Saarijärvi 2001.
Ajankohta: 3. jakso
Vastuuhenkilö: Jaakko Pitkänen

WI2412 Sähkönkäyttötekniikan perusteet , 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Kurssin suoritettuaan opiskelija
hallitsee vakuuttavasti sähköverkkojen suureet, nii-
den väliset yhteydet ja virtapiirien laskennan ja omaa
näin välttämättömät perustiedot sähkönkäyttöteknii-
kan ammattiaineiden opiskeluun. Osoitinlaskenta
vaihtovirtapiirissä, vaihtovirtapiirin virran - ja tehon-
jako, resonanssipiirit. Muutosilmiöt vaihtovirtapii-
reissä.
Edeltävät opinnot: WI2005 Johdatus sähkötekniik-
kaan
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opinto-
jakson alussa.
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Reijo Pussinen

WI2100 Teollisuusautomaatio 1, 4 ov
Tavoitteet ja sisältö: Automaatiolaitteen rakenne,
toiminta ja ohjelmointi. Antureiden ja toimilaitteiden
liittäminen automaatiolaitteeseen. Digitaalisten ja
analogisten signaalien käsittely automaatiolaitteessa.
Sekvenssiohjaus Yksinkertaisten automatisointitehtä-
vien ratkaisu laboratoriossa.
Edeltävät opinnot: WI2009 Digitaalitekniikka  ja
WI2008 Elektroniikan peruskurssi.
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Kirjallisuus ja muu materiaali: Luentomateriaali.
Logiikkavalmistajien laitekäsikirjat
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö:  Jaakko Pitkänen

WI2121 Teollisuusautomaation laboraatiot, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on perehtyä ja har-
joitella käytännön automaation ongelmanratkaisua.
Opintojaksolla toteutetaan pienimuotoisia automaa-
tiototeutuksia.
Edeltävät opinnot: WI2100 Teollisuusautomaatio I,
WI2101 PC -pohjaiset automaatiojärjestelmät,
WI2102 Anturitekniikka, WI2103 Säätötekniikan pe-
rusteet.
Kirjallisuus ja muu materiaali: Laitevalmistajien
manuaalit.
Ajankohta: 3.  jakso
Vastuuhenkilö: Jaakko Pitkänen

WI2140 Teollisuusautomaation projektityö, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on soveltaa projek-
tityön menetelmiä, ryhmätyötaitoja ja oppia koko-
naisvaltaisen automaatioprojektin ratkaisu. Ryhmissä
toteutettu automatisointitehtävä.
Edeltävät opinnot: Automaation perusmoduulin
opinnot
Ajankohta: 3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö: Jaakko Pitkänen

Elektroniikka

WI2203 Digitaalilaitteiden suunnittelu 2.0 ov
Tavoitteet ja sisältö: Perehtyä digitaalisen laitteen
suunnitteluun, toteutukseen ja testaukseen. Logiikka-
perheet. Ohjelmoitavat logiikkapiirit, ASIC-tekniikat.
Kurssilla tehdään aiheeseen liittyviä harjoitustöitä.
Edeltävät opinnot: WI2009 Digitaalitekniikka
Kirjallisuus ja muu materiaali: Kurssimoniste.
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Kari Leinonen

WI2204 Elektroniikan CAD, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Elektroniikan piirien piirtämi-
nen ja analysointi tietokoneella.   Piirilevyn suunnitte-
lu tietokoneella.
Edeltävät opinnot: WI2008 Elektroniikan peruskurs-
si, WI2009 Digitaalitekniikka
Kirjallisuus ja muu materiaali: Opetusmonisteita,
On-Line Tutorials.
Ajankohta: 1. - 2. Jakso
Vastuuhenkilö: Kari Leinonen

WI2225 Elektroniikka II 3.0 ov
Tavoitteet ja sisältö: Oppia suunnittelemaan elektro-
nisen laitteen liityntöjä ulkoisiin laitteisiin ja perehtyä
vahvistinten, suodattimien ja tehonsyötön perustei-
siin. Digitaali- ja analogialaitteiden rajapinta: tulo- ja
lähtöpiirit, puskurit, A/D- ja D/A-muuntimet. Aktiivi-
set ja passiiviset suodattimet. Tehoelektroniikan pe-
rusteita ja vahvistintekniikan perusteita.
Edeltävät opinnot: WI2223 Elektroniikan tuotanto-
menetelmät, voidaan suorittaa samanaikaisesti
Kirjallisuus ja muu materiaali: Luentomoniste,
Sedra, A. S. & Smith, K. C., Microelectronic Circuits.
Oxford University Press. New York, Oxford 1991.,
David P. E. Dale, The LinCMOSTM Design Manual,
Texas Instruments 1st European Edition Vol 1, 1985.
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Ilpo Räsänen

WI2223 Elektroniikan tuotantomenetelmät 2.0 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on oppia suunnitte-
lemaan elektronisia laitteita tuotantotekniikka huomi-
oiden. Perehdytään komponentti- ja materiaalitek-
niikkaan, sarjavalmistuksen erityisvaatimuksiin, la-
dontatekniikoihin, juottamiseen ja testaukseen. Li-
säksi perehdytään prototyyppivalmistukseen, piirile-
vysuunnitteluun ja EMC-suojaukseen.
Edeltävät opinnot: WI2202 Mikrotietokonetekniik-
ka
Kirjallisuus: Luentomonisteet, komponenttivalmis-
tajien datalehdet ja ohjelmistojen online-manuaalit.
Ajankohta: 1. - 3. jakso
Vastuuhenkilö: Ilpo Räsänen

WI2224 Elektroniikan tuotekehitysprojektin hal-
linta 2.0 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on oppia projekti-
tiimin jäsenen tarvitsemia perusvalmiuksia. Projektin
käsite, muodostaminen ja organisaatio. Projektin val-
ta- ja vastuusuhteet. Aikataulusuunnittelu ja projektin
seuranta. Projektin työskentelymenetelmiä, projekti-
käyttätyminen ja ihmissuhteet. Projektin laatuajattelu
ja keksintöjen suojaus.
Edeltävät opinnot: WI2223 Elektroniikan tuotanto-
menetelmät, voidaan suorittaa samanaikaisesti
Kirjallisuus ja muu materiaali: Luentomoniste, Ta-
pani Jokinen, Tuotekehitys, Otatieto
Ajankohta: 1. - 2. jakso
Vastuuhenkilö: Ilpo Räsänen

WI2226 Elektroniikan tuotantomenetelmät jatko-
kurssi, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Elektroniikan tuotannon teknii-
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kat ja laatuvaatimukset, reflow-tekniikka, testaustek-
niikat.  Kurssi toteutetaan yhteistyössä Savonlinnan
3k-tehtaan kanssa.
Edeltävät opinnot: WI2223 Elektroniikan tuotanto-
menetelmät
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Kari Leinonen

WI2227 Elektroniikan projektityö 2.0 ov
Tavoitteet ja sisältö: Kurssin tavoitteena on perehtyä
elektronisen laitteen suunnittelun eri osa-alueisiin.
Kurssilla suunnitellaan, toteutetaan ja testataan elekt-
roniikan aihepiiriin kuuluva laite, joka voi sisältää
analogia-, digitaali- ja/tai kontrolleritekniikkaa. Työ
voi olla itsenäinen tai ryhmätyö.
Edeltävät opinnot: WI2223 Elektroniikan tuotanto-
menetelmät ja WI2220 Sulautetut järjestelmät tai
WI2225 Elektroniikka II
Kirjallisuus Komponenttivalmistajien datalehdet,
suunnitteluohjelmistojen online-manuaalit.
Ajankohta: 3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö: Ilpo Räsänen

WI2202 Mikrotietokonetekniikka, 4 ov
Tavoitteet ja sisältö: Mikrotietokoneen ja mikropro-
sessorin rakenne ja toiminta.  Muistit, oheispiirit ja
oheislaiteliitännät. Käskykanta ja assembler-ohjel-
mointi. Logiikka-analysaattorin käyttö. Opintojakso
toteutetaan yhteistyössä Joensuun yliopiston kanssa.
Edeltävät opinnot: WI2009 Digitaalitekniikka
Kirjallisuus ja muu materiaali: Rantala: Mikrotie-
tokonetekniikka, Tietokotka 2001, Mikrotietokone-
tekniikan moniste.
Ajankohta: 1. - 4. jakso
Vastuuhenkilö: Kari Leinonen

WI2201 Piirirakenteet, 4 ov
Tavoitteet ja sisältö: Analogiaelektroniikan peruspii-
rien rakenne ja suunnittelu.  Operointivahvistinpiirit.
Laboratorio- ja suunnitteluharjoituksia.
Edeltävät opinnot: WI2008 Elektroniikan peruskurs-
si
Kirjallisuus: Sedra, A.S. & Smith, K.C., Microelec-
tronic Circuits. Oxford University Press. New York,
Oxford 1998. ISBN 0-19-511690-9.
Ajankohta: 2. - 4. Jakso
Vastuuhenkilö: Kari Leinonen

WI2220 Sulautetut järjestelmät 3.0 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on oppia kontrolle-
ripohjaisten, sulautettujen järjestelmien tekniikkaa ja

suunnittelumenetelmiä. Perehdytään eri valmistajien
mikrokontrollereihin, kontrollerin ohjelmointiin ja
kehitystukilaitteisiin.
Edeltävät opinnot: WI2202 Mikrotietokonetekniik-
ka
Kirjallisuus ja muu materiaali: Luentomoniste,
komponenttivalmistajien datalehdet ja ohjelmistojen
online-manuaalit.
Ajankohta: 1. - 3. jakso
Vastuuhenkilö: Ilpo Räsänen

WI2362 Vahvistintekniikka, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Transistorivahvistinten mallin-
nus ja mitoitus; biasointi, kohina, stabiilisuus ja vah-
vistus.  Operointivahvistinpiirien mitoitus; virheteki-
jät (CMRR, offsetjännite, bias- ja offsetvirta, nousu-
nopeus, kohina), vahvistus ja kaistanleveys.  Kurssilla
jokainen osallistuja suunnittelee ja toteuttaa jonkin
transistori- tai operointivahvistinkytkennän.
Edeltävät opinnot: WI2201 Piirirakenteet.
Kirjallisuus ja muu materiaali: Sedra, A.S. &
Smith, K.C., Microelectronic Circuits. Oxford Uni-
versity Press. New York, Oxford 1998. ISBN 0-19-
511690-9.
Ajankohta: 1. - 4. Jakso
Vastuuhenkilö: Kari Leinonen

WI2252 VHDL-ohjelmointi 2.0 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena oppia VHDL-kie-
len peruskäyttö. VHDL-kielen käyttöalue, rakenne ja
vertailu muihin ohjelmointikieliin. Suunnittelu, simu-
lointi ja synteesi; kurssilla suunnitellaan yksinkertai-
sia harjoituskytkentöjä ja toteutetaan niitä PLD- ja
FPGA-piireille.
Edeltävät opinnot: WI2203 Digitaalilaitteiden suun-
nittelu ja jonkin ohjelmointikielen perusteet, esim. C.
Kirjallisuus ja muu materiaali: Opetusmoniste,
komponenttivalmistajien datalehdet ja online-manu-
aalit.
Ajankohta: 1. - 3. jakso
Vastuuhenkilö: Ilpo Räsänen

Ohjelmistotekniikka

WI2372 Algoritmien suunnittelu ja optimointi,
2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tuntee nykyaikaisilla
sovellusalueilla tarvittavat keskeiset tietorakenteet ja
algoritmit. Opintojaksolla perehdytään salaukseen ja
sovellusten hajautukseen liittyviin tietorakenteisiin ja
algoritmeihin sekä säieohjelmointiin. Lisäksi pereh-
dytään ei-toiminnallisten vaatimusten mukanaan tuo-
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mien ongelmien ratkaisuun kuten tietorakenteiden ja
algoritmien optimointiin joko tilan tai ajan suhteen.
Edeltävät opinnot: Tietorakenteet, Olio-ohjelmointi
1, Java
Kirjallisuus: Kokkarinen & Ala-Mutka: Tietoraken-
teet ja algoritmit
Ajankohta: 2.  ja  3. Jakso
Vastuuopettaja: Petri Laitinen

WI2307 C-ohjelmointi, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Ohjelmointitaitojen ja algorit-
misen ajattelutavan kehittäminen. C-kielen oppimi-
nen ja ohjelmointi eri käyttöjärjestelmäympäristöissä.
Edeltävät opinnot: WI2014 Ohjelmointitekniikan
perusteet
Kirjallisuus ja muu materiaali: Luentomonisteet,
Timo Harju; C-kieli, KymData ky, Simo Silander;
Ohjelmointi: pro-kurssi, Suomen atk-kustannus
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Aimo Hakulinen

WI2306 Käyttöliittymät, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Käyttäjä näkee ohjelman toi-
minnat käyttöliittymän avulla. Hyvä, selkeä, johdon-
mukainen, mahdollisimman yksinkertainen ja visuaa-
lisesti miellyttävä käyttöliittymä parantaa ohjelman
käytettävyyttä huomattavasti. Kurssilla perehdytään
siihen, mitkä kaikki tekijät vaikuttavat käyttöliitty-
män hyvyyteen. Harjoitukset toteutetaan Java-kielel-
lä. Käyttöliittymän suunnitteluperiaatteet, käyttöliit-
tymästandardit, graafisen käyttöliittymän toteuttami-
nen.
Edeltävät opinnot: WI2305 Olio-ohjelmointi I, Java.
Kirjallisuus ja muu materiaali: Luentomonisteet
Ajankohta: 2. jakso
Vastuuhenkilö: Aimo Hakulinen

WI2300 Ohjelmistotuotannon perusteet, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on an-
taa opiskelijalle valmiudet toimia ohjelmistohank-
keen määrittelyvaiheen dokumentoijana määrittely-
menetelmiä ja kuvaustekniikoita käyttäen. Samalla
hän saa yleiskuvan ohjelmistotuotannon kokonaispro-
sessista.  Opintojaksolla käsitellään ohjelmistotuo-
tannon osa-alueet, käsite- ja oliokaaviot, tila- ja ta-
pahtumasekvenssit, pakettikaaviot, käyttötapaukset,
UML-notaatiot, RUP- menetelmän yleiskuvaus,
määrittelyn tekeminen. Dokumenttimallit. Rational
Rose-sovelluksen käyttö.
Edeltävät opinnot: -
Kirjallisuus ja muu materiaali: Haikala, Märijärvi;
Ohjelmistotuotanto

Ajankohta: 1. ja 2. jakso.
Vastuuhenkilö: Jyrki Kankkunen

WI2308 Olio-ohjelmointi 1, Java, 3ov
Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on an-
taa opiskelijalle perusvalmiudet Java-kielen käyttöön
ja edelleen oppimiseen. Hän tietää kielen perusraken-
teet, Java2-SDK:n käytön ja käyttöliittymän ohjel-
moinnin Java-kielellä. Hän osaa myös etsiä verkosta
lisämateriaalia ja osaa seurata kielen kehitystä. Hän
perehtyy itsenäisten sovellusten ja sovelmien tekemi-
seen. Opintojaksolla käsitellään kielen perusraken-
teet, poikkeusten käsittely, olio-ohjelmoinnin perus-
teet ja käyttöliittymän ohjelmointi.
Kirjallisuus ja muu materiaali: Java-ohjelmoinnin
peruskirja, Pekka Malmirae, Juha Peltomäki, Tekno-
lit, http://tekniikka.ncp.fi/java1.htm
Ajankohta: 3. jakso
Vastuuhenkilö: Petri Laitinen

WI2322 Olio-ohjelmointi II, C++, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on op-
pia hyödyntämään C++ kielen olio-ominaisuuksia ja
toteuttamaan olio-pohjaisten suunnitelmien mukaisia
sovelluksia.
Edeltävät opinnot: WI2321 Olio-pohjaiset suunnit-
telumenetelmät.
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ivor Horton I.: C++
ohjelmoijan käsikirja, Luentomuistiinpanot
http://tekniikka.ncp.fi/petri/oo.htm
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Petri Laitinen

WI2320 Ohjelmistoprojektin hallinta, 2 ov
Tavoite ja sisältö: Opiskelija tuntee projektityösken-
telyn luonteenomaiset piirteet ja  periaatteet, projek-
tin toteuttamiseen liittyvät vaiheet, ymmärtää ryhmä-
työskentelyn merkityksen ja osaa laatia projektisuun-
nitelman. Hän hallitsee MSProject-ohjelman käytön
ryhmätyössä.
Edeltävät opinnot: WI2300 Ohjelmistotuotannon
perusteet
Kirjallisuus ja muu materiaali: Luentomuistiinpa-
not, Ohjelmistoprojektit, selviytymisopas, Steve Mc-
Connel, Microsoft Press
Ajankohta: 3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö: Aimo Hakulinen

WI2376 Ohjelmistoprosessien kehittäminen, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tuntee ohjelmisto-
tuotannon prosessit ja osaa käyttää hyväksi prosessi-
en parantamis- ja kyvykkyysmalleja. Opintojaksolla
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perehdytään myös laatujärjestelmiin, laadunvarmis-
tukseen ja laadun parantamiseen. Standardit SPICE ja
CMM. Opintojakso toteutetaan seminaarityyppisesti
ja aiheissa painotetaan asioiden ajankohtaisuutta.
Edeltävät opinnot: WI2300 Ohjelmistotuotannon
perusteet
Kirjallisuus ja muu materiaali: Haikala, Märijärvi;
Ohjelmistotuotanto. Zahran Sami: Software Process
Improvement: Practical Guidelines for business suc-
cess, Addison-Wesley, 1998. Monisteet, Www-mate-
riaali.
Ajankohta: 1. jakso
Vastuuhenkilö: Jyrki Kankkunen

WI2341 Ohjelmistotuotannon projektityö, 4 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tietojärjestelmän rakentamis-
taitojen kehittäminen. Toimivan tieto- tai reaaliaika-
järjestelmän rakentaminen siten, että järjestelmä täyt-
tää sille asetetut tavoitteet. Opintojaksolla hyödynne-
tään aikaisemmissa opinnoissa opittuja asioita.
Edeltävät opinnot: Ohjelmistotekniikan perus- ja
jatkomoduulit
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Jyrki Kankkunen

WI2321 Oliopohjaiset suunnittelumenetelmät,
2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Oliopohjaisten menetelmien
käyttö ohjelmistojen määrittelyssä ja suunnittelussa.
UML-kuvaustekniikan ja menetelmän soveltaminen
CASE-välineellä tietojärjestelmän suunnittelussa.
Edeltävät opinnot: WI2301 C-ohjelmointi, WI2304
Tietorakenteet
Kirjallisuus ja muu materiaali: Luentomuistiinpa-
not http://tekniikka.ncp.fi/petri/opsm.htm, Koskimies
K.: Pieni oliokirja, Unified Modeling Language User
Guide, Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacob-
son, ISBN: 0201571684, Addison-Wesley
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Petri Laitinen

WI2326 Relaatiotietokannat, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Relaationaalisen tietokannan
ymmärtäminen sekä SQL-kielen hallinta tietojärjes-
telmän rakentamisessa ja ylläpidossa. Opiskeluympä-
ristönä SQL-Server tai Oracle.
Kirjallisuus ja muu materiaali: Oraclen tai  SQL-
Serverin oppaat.
Edeltävät opinnot: -
Ajankohta: 3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö: Joni Ranta

WI2325 Testauksen suunnittelu, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Testauksen vaatimusten huomi-
ointi koko ohjelmistotuotteen kehityskaaren eri vai-
heissa. Keskeisten testausmenetelmien tuntemus ja
testaussuunnitelman laatiminen.
Edeltävät opinnot: WI2308 Olio-ohjelmointi 1,
Java, WI2300. Ohjelmistotuotannon perusteet
Kirjallisuus ja muu materiaali: Myers G.: The Art
of Software Testing, Luentomuistiinpanot http://
tekniikka.ncp.fi/petri/ts.htm
Ajankohta: 3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö: Petri Laitinen

WI2304 Tietorakenteet, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tietorakenteiden merkityksen
ymmärtäminen tietojärjestelmän toiminnan tehok-
kuuden kannalta. Yleisimmät tietorakenteet ja niiden
ohjelmointi Java- tai C# ja C/C++ -ohjelmointikielil-
lä.
Edeltävät opinnot: WI2301 C-ohjelmointi, Olio-oh-
jelmointi I.
Kirjallisuus ja muu materiaali: M A Weiss; Data
Structures and Algorithm Analysis in Java
Ajankohta: 3. jakso
Vastuuhenkilö: Aimo Hakulinen

WI2303 Unix-käyttöjärjestelmä, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Unix ja Linux-työaseman käyt-
tö ja perushallinta, komentokieliohjelmoinnin perus-
teiden oppiminen. Käyttöjärjestelmäkomennot, ko-
mentotulkin ohjelmointi, Perl-kielen perusteet.
Edeltävät opinnot: WI1914 ja WI1915 Tietoteknii-
kan perusteet
Kirjallisuus ja muu materiaali: Alho, Puhakka;
Unix-käyttöjärjestelmä, Dave Taylor, Unix Trainer
Kit, IT Press, David Tansley; Linux & Unix Shell Pro-
gramming, Raimo Koski; KDE Linux peruskäyttö, IT
Press. Juha Peltomäki; Perl, Docendo, WWW-materi-
aali <http://tekniikka.ncp.fi/materiaalit/pages/>
Ajankohta: 1. ja 2. tai 3. jakso
Vastuuhenkilö: Jyrki Kankkunen

Sähkönkäyttötekniikka

WI2416 Monivaihejärjestelmät, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö:  Opiskelija tuntee kolmivaihe-
järjestelmän, sen ominaisuudet ja suureet sähkönsyö-
tön ja kuormitusten kannalta sekä normaaleissa  käyt-
tötilanteissa että järjestelmän vikatiloissa. Symmetri-
nen kolmivaihejärjestelmä,  järjestelmän kytkennät,
jännitteet, virrat ja tehot ja niiden mittaukset. Yksivai-
heinen sijaiskytkentä. Epätasainen kuormitus. Tähti-
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pistejännite. Symmetriset komponentit ja niillä laske-
minen.  Kolmivaihejärjestelmän epäsymmetriset viat.
Moniaaltoinen vaihtosähkö.
Edeltävät opinnot: WI2412 Sähkönkäyttötekniikan
perusteet
Kirjallisuus: Luento- ja harjoitusmoniste.
Ajankohta: 3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö: Pauli Luukkonen

WI2443 Prosessisähköjärjestelmät, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson suoritettuaan
opiskelija tuntee teollisuuden prosessien sähköistyk-
sen toiminta- ja mitoitusperusteet ja dokumentoinnin
sekä tuntee lisäksi sähköturval-lisuusmääräysten so-
veltamisen koneita syöttäviin sähkölaitteisiin. -Säh-
kömoottorikäyttöjen mekaniikka. Kuormitustyypit.
Moottorikäyttöjen ja sähkökojeistojen mitoitus ja va-
linta. Moottoreiden ja sähkökojeistojen kaapelointi.
Teollisuuden maadoitusjärjestelyt.  Koneiden ja kone-
linjojen sähkölaitteet ja turvallisuus.  EMC-suojaus ja
sähkökäytöt. Käyttöönottotarkastukset ja niihin liitty-
vät mittaukset. Teollisuuden sähköpiirustukset.
Edeltävät opinnot: WI2421 Tehoelektroniikka ja
sähkömoottorikäytöt, WI2423 Sähkökoneet.
Kirjallisuus: ST-kortiston teollisuuskansio. Muu kir-
jallisuus  ilmoitetaan opintojakson alussa.
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Pauli Luukkonen

WI2414  Rakennusten sähköverkot, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hallitsee rakennus-
ten sähkötekniikan, siihen liittyvät tekniset määräyk-
set ja pystyy suunnittelemaan rakennusten sähköis-
tyksen ja tuntee sähkösuunnitelmien piirustusdoku-
mentit. Rakennusten sähköverkon rakenne, maadoi-
tukset, valaistus, sähkölämmitys, sähköturvallisuus-
määräykset, sähköasennukset, piirrosmerkit, piirus-
tukset. Sähkötietokortiston sisältö ja sen merkitys
sähkösuunnitelmien ja loppudokumenttien laadinnal-
le.
Edeltävät opinnot: WI2412 Sähkönkäyttötekniikan
perusteet.
Kirjallisuus ja muu materiaali: Suomen sähköura-
koitsijaliitto; Sähköasennukset 1-2,  SFS 6000 Pien-
jännitesähköasennukset.  D1-98. Käsikirja rakennus-
ten sähköasennuksista. ST-kortisto.
Ajankohta: 3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö:  Pauli Luukkonen

WI2442 Suurjännitetekniikka, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Suurjännitetekniikan keskei-
simmät kysymykset liittyvät jännitteistä johdinta ym-

päröivän eristysrakenteen jännitekestoisuuteen. Osa-
alueita ovat mm. verkossa esiintyvät jänniterasitukset
ja niiden syntymekanismit, eristysrakenteiden jänni-
telujuus ja materiaalitekniikka, ylijännitesuojaus ja
eristyskoordinaatio sekä suurjännitekoestus- ja mitta-
ustekniikka.
Edeltävät opinnot: WI2424 Sähkölaitostekniikka
Kirjallisuus ja muu materiaali: Aro, Elovaara,
Karttunen, Nousiainen, Palo, Suurjännitetekniikka
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Reijo Pussinen

WI2412 Sähkönkäyttötekniikan perusteet , 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Kurssin suoritettuaan opiskelija
hallitsee vakuuttavasti sähköverkkojen suureet, nii-
den väliset yhteydet ja virtapiirien laskennan ja omaa
näin välttämättömät perustiedot sähkönkäyttöteknii-
kan ammattiaineiden opiskeluun. Osoitinlaskenta
vaihtovirtapiirissä, vaihtovirtapiirin virran - ja tehon-
jako, resonanssipiirit. Muutosilmiöt vaihtovirtapii-
reissä.
Edeltävät opinnot: WI2005 Johdatus sähkötekniik-
kaan
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opinto-
jakson alussa.
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Reijo Pussinen

WI2423 Sähkökoneet, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija saa kokonaisnäke-
myksen  teollisuuden sähkökoneiden rakenteista, toi-
mintaperiaatteista ja käytöstä sekä niiden suojaukses-
ta ja huollosta. Tarkasteltavia koneita ovat muuntajat,
epätahtimoottorit,  tahtikoneet, kuristimet, tasavirta-
moottorit sekä erikois- ja servomoot-torit.
Edeltävät opinnot: WI2412 Sähkönkäyttötekniikan
perusteet, WI2416 Monivaihejärjestelmät
Kirjallisuus ja muu materiaali: Aura � Tonteri: Teo-
reettinen sähkötekniikka ja sähkökoneet tai Aura-
Tonteri: Sähkökoneet ja tehoelektroniikan perusteet.
Ajankohta 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Pauli Luukkonen

WI2424 Sähköverkkotekniikka, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Sähkönjakeluverkon rakenne ja
laitteet, toiminta, käyttö ja suojaus. Sähkönjakeluver-
kon vikatapaukset ja niiden hallinta. Sähköenergian
tuotannon ja siirron kustannusrakenne sekä sähkön
hinnoittelu. Sähkölaitostoiminnan viranomaissään-
nökset ja sähköturvallisuus.
Edeltävät opinnot: WI2412 Sähkönkäyttötekniikan
perusteet, WI2416 Monivaihejärjestelmät
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Kirjallisuus ja muu materiaali Lauri Aura, Antti J.
Tonteri, Sähkölaitostekniikka.
Ajankohta 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Reijo Pussinen

WI2415 Sähkönkäyttötekniikan laboratoriotyöt I,
4 ov
Tavoitteet ja sisältö: Sähkönmittaustekniikan perus-
teet, mittalaitteet ja sähköturvallisuus. Sähkökonei-
den toimintaperiaatteet: mittamuuntajat, tehomuunta-
jat, oikosulkumoottori, tasavirtamoottori, kuristin;
sähkönjakeluverkon toiminta ja maadoittaminen.
Edeltävät opinnot: WI2005
Kirjallisuus ja muu materiaali: Erilliset ohjeet, lai-
tevalmistajien tekniset dokumentit ja käsikirjat
Ajankohta: 1. - 4. jakso
Vastuuhenkilö: Reijo Pussinen

WI2422   Sähkönkäyttötekniikan laboratoriotyöt
2, 4 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija osaa soveltaa käy-
täntöön ammattiaineiden teoreettisessa opiske-lussa
saamiaan tietoja ja osaa suunnitella ja toteuttaa sekä
käyttää turvallisesti ja harkiten käytännön sähkölait-
teita ja -järjestelmiä sekä suorittaa niihin liittyviä
käyttöönotto- ja mittaustöitä.   Sähkönjakeluverkon
kytkinlaitteet ja suojausjärjestelmät.  Pienjännitever-
kon sähkönlaatumit-taukset, sähköasennusten käyt-
töönottomittaukset. Sähkömoottorikäyttöjen toimin-
ta, käyttöönottoviritykset ja huoltomittaukset, käyttö-
jen sähköverkkovaikutusten mittaukset, sähkökäyttö-
jen ohjausjärjestelmäliitännät.
Edeltävät opinnot: WI2415
Kirjallisuus ja muu materiaali: Työohjemoniste,
laitevalmistajien tekniset dokumentit ja käsikir-jat.
Sähkötieto ry: St-käsikirja 3. Rakennusten sähköasen-
nusten käyttöönottotarkastukset.
Ajankohta: 1. - 4. jakso
Vastuuhenkilö: Pauli Luukkonen

WI2441 Sähköverkojen suunnittelu, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Kurssin suoritettuaan opiskelija
hallitsee pienjännitesähköverkon suunnittelun työka-
lut ja niiden käytön sekä osaa suunnitella pj-verkon
muuntopiirin. Opiskelija hallitsee keskijänniteverkon
suunnittelun peruskysymykset ja sähkölaitosauto-
maation nykytekniikan. Kurssin sisältökysymyksiä
ovat mm. johtojen ja muuntajien mitoitus kuormituk-
sen perusteella, vikavirtalaskenta, jännite- ja tehohä-
viöt, verkon maadoitukset, stabiilisuus ja taloudelli-
suus.
Edeltävät opinnot: WI2424 Sähkölaitostekniikka

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan kurssin
alkaessa.
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Reijo Pussinen

WI2425  Tietokoneavusteinen sovellussuunnittelu,
2 ov
Tavoitteet ja sisältö:  Opiskelija osaa laatia tietokan-
tapohjaisen CAD-ohjelman avulla kiinteistöjen ja
teollisuuden sähköverkkojen suunnitelmien piirustuk-
set ja luettelot ja osaa myös hyödyntää ohjelmien las-
kentaominaisuuksia valaistuksen, sähkölämmityksen
ja johtojen mitoituksessa. - Arkkitehtikuvien käsitte-
ly, tasopiirustukset, johdotus- ja johtotiepiirustukset,
pääkaaviot, piirikaaviot, laite- ja piirustusluettelot.
Aksonometriset nousujohto- ja tietojärjestelmäkaavi-
ot.
Edeltävät opinnot: WI2412 Sähkönkäyttötekniikan
perusteet, WI2414 Rakennusten sähköverkot, WI2413
Tietokoneavusteinen sähkösuunnittelu.
Kirjallisuus ja muu materiaali: Harjoitusmonisteet,
ohjelmistojen käyttäjän oppaat ja ohjeet
Ajankohta: 3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö: Pauli Luukkonen

WI2413 Tietokoneavusteinen sähkösuunnittelu,
2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Sähköpiirustuksen periaatteet,
piirustuslajit, standardointi ja piirrosmerkit. CAD -
piirtämisen periaatteet sähkösuunnittelussa; piirus-
tuspohjat, viivat, tekstit, symbolit, tasot, vektori- ja
rasterikuvan käsittely, makro-ohjelmointi.
Edeltävät opinnot: -
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opinto-
jakson alussa.
Ajankohta 3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö: Reijo Pussinen

WI2421 Tehoelektroniikka ja sähkömoottorikäy-
töt, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö:  Opiskelija hallitsee tehoelekt-
roniikan perusteet ja tärkeimpien sovellusten raken-
teet ja toimintaperiaatteet ja osaa valita ja mitoittaa
sähkömoottorikäytöt tavallisimpiin käyttötarkoituk-
siin. - Tehoelektroniikan komponentit. Tasa- ja vaih-
tosuuntauskytkennät. Suuntaaja-kytkentöjen sähkö-
verkkovaikutukset. Moottorikäyttöjen perusteet.
Käyttöjen valinta ja mitoitus. Linja- ja ryhmäkäytöt.
Teollisuuden sovellusesimerkkejä.
Edeltävät opinnot:  WI2412 Sähkökäyttötekniikan
perusteet, WI2416 Monivaihejärjestelmät,
Kirjallisuus ja muu materiaali :   Aura-Tonteri:
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Sähkökoneet ja tehoelektroniikan perusteet.
Ajankohta:   4. jakso
Vastuuhenkilö:  Pauli Luukkonen

Tietoliikennetekniikka

WI2525 Digitaalinen siirtotekniikka I, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö : Kantataajuiseen ja moduloi-
tuun siirtotekniikkaan tutustuminen. Kuitu- ja SDH-
järjestelmien toimintaan ja siirtojärjestelmäsuunnitte-
luun perehtyminen.
Edeltävät opinnot : Tietoliikennetekniikan perusteet.
Kirjallisuus ja muu materiaali : Bernard S. Sklar,
Digital Communications , Prentice Hall ,1988. Lisäk-
si opetusmonisteita.
Ajankohta: 1. ja 2. opintojakso.
Vastuuhenkilö: Eero Väisänen

WI2521 Digitaalinen siirtotekniikka II, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö : Kehittyneempiin siirtojärjestel-
mätekniikoihin perehtyminen. Sisältönä ovat erityi-
sesti koodaustekniikat ja hajaspektritekniikat. Uusiin
matkaviestintekniikoihin tutustuminen.
Edeltävät opinnot : Digitaalinen siirtotekniikka I,
Radiotekniikan perusteet.
Kirjallisuus ja muu materiaali : Bernard S. Sklar,
Digital Communications , Prentice Hall ,1988. T.
Ojanperä, R. Prasad, Wideband CDMA fot 3rd Genera-
tion Mobile Communications, Artech House, 1998.
Lisäksi opetusmonisteita
Ajankohta: 3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö: Eero Väisänen

WI2531 IP-reititinverkkojen jatkokurssi, 4 ov
Tavoitteet ja sisältö: Reititinverkkojen rakentamisen
ja reitittimien konfiguroinnin syventävä kurssi.  Reiti-
tysprotokollat, WAN-liitännät, IP-verkon laatukysy-
mykset, VoIP ja mobiili-IP.
Edeltävät opinnot: Tietoliikennetekniikan perus- ja
jatkomoduulin kurssit.
Kirjallisuus ja muu materiaali:  Cisco CCNA-verk-
komateriaali, Brian Morgan, Mike Shroyer: Advanced
Cisco Router Configuration, 1999, ISBN 1-57610-
439-7
Ajankohta: 1., 2. ja 3. jakso
Vastuuhenkilö: Eero Väisänen

WI2533 Kytkin- ja reititinverkot, 4 ov
Tavoitteet ja sisältö : Tavoitteena on oppia nykyai-
kaisten tietoliikenneverkkojen  toimintaperiaatteet.
Sisältöön kuuluvat IP-pohjaiset reitittävät verkot sekä
kytkinverkot ja näiden konfigurointi.

Edeltävät opinnot: Lähiverkot, Tietoliikenteen pro-
tokollat.
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ciscon CCNA-
verkkomateriaali, web-materiaali.
Ajankohta: 3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö : Eero Väisänen

WI2522 Langattomat  järjestelmät, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö : Solukkopohjaisten langattomi-
en verkkojen toimintaperiaatteiden oppiminen. GSM-
ja TETRA-verkkoihin sekä langattomiin lähiverkkoi-
hin tutustuminen.
Edeltävät opinnot : Digitaalinen siirtotekniikka I,
Radiotekniikan perusteet
Kirjallisuus ja muu materiaali : Jyrki Penttinen,
GSM-tekniikka. WSOY Porvoo, 1999. Lisäksi ope-
tusmonisteita.
Ajankohta: 1. ja 2. jakso.
Vastuuhenkilö: Eero Väisänen

WI2505 Radiotekniikan perusteet, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Sähkömagnetiikan perusteet.
Aaltojohdot ja radiotekniikan komponentit. Radioaal-
tojen eteneminen, antennit,  radiojärjestelmät.
Edeltävät opinnot: WI2012 Tietoliikennejärjestel-
mät
Kirjallisuus ja muu materiaali: Lehto, Räisänen:
Radiotekniikka, Otatieto Oy, ISBN 951-672-224-5
Ajankohta: 2. ja 3. jakso
Vastuuhenkilö: Eero Väisänen

WI2503 Tietoliikennetekniikan perusteet, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö:  Perustiedot signaalien käsitte-
lystä tietoliikennetekniikassa. Digitaalisen siirtotek-
niikan perusteet. Välitystekniikan perusteet.
Edeltävät opinnot: WI2012 Tietoliikennejärjestel-
mät
Kirjallisuus  Ilmoitetaan kurssin alussa.
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Eero Väisänen

WI2508 Tietoliikenteen OSI-malli , 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tietoliikennejärjestelmien ku-
vaamisessa käytettävän OSI-kerrosmallin merkityk-
sen oppiminen. Tietoliikenneprotokollat.
Edeltävät opinnot: WI2012 Tietoliikennejärjestel-
mät
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ciscon CCNA-
verkkomateriaali, P. Uotila : Tietoliikenteen tekniik-
ka.
Ajankohta: 1. ja 2. jakso.
Vastuuhenkilö: Eero Väisänen
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WI2507 Tietoliikennetekniikan laboratoriotyöt,
3 ov
Tavoitteet ja sisältö : Lähiverkkoihin ja protokolliin,
tietoliikennetekniikan signaaleihin sekä radiolinkin
suunnitteluun liittyviä laboratoriotöitä ja harjoituksia.
Edeltävät opinnot : Tietoliikennetekniikan perusteet,
Lähiverkot, Radiotekniikan perusteet
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opinto-
jakson alussa.
Vastuuhenkilö : Eero Väisänen

WI2526 Tietoliikennetekniikan projektityö, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö : Projektityömuotojen sovelta-
minen tietoliikenteessä. Opintojaksolla toteutetaan
ryhmittäin tietoliikenteeseen liittyviä projektitöitä.
Edeltävät opinnot : Tietoliikennetekniikan perusmo-
duulin opintojaksot.
Kirjallisuus  : Ilmoitetaan opintojakson alussa.
Ajankohta: 1- 4. jakso.
Vastuuhenkilö : Eero Väisänen

WI2532 Uudet verkkotekniikat 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Vuosittain vaihtuva sisältö, ta-
voitteena uusiin tietoliikennejärjestelmiin ja �teknii-
koihin tutustuminen. Tänä vuonna aiheina nopeat lii-
tyntätekniikat ja Bluetooth.
Edeltävät opinnot: Tietoliikennetekniikan perus- jat-
komoduulin kurssit.
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opinto-
jakson alussa.
Ajankohta: 1. ja 2. Jakso
Vastuuhenkilö: Eero Väisänen

WI2506 Windows /UNIX-tietoliikenne, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: TCP/IP-protokolla Windows
2000  ja UNIX-ympäristössä. TCP/IP:n konfigurointi.
DHCP- , WINS- ja DNS-palvelu.
Edeltävät opinnot: WI2013 Lähiverkot, WI2012 Tie-
toliikennejärjestelmät.
Kirjallisuus ja muu materiaali : Windows 2000
DWS, White Paper, Microsoft;-Dynamic Most Confi-
guration Protocol for Windows 2000, White Paper,
Microsoft.- Microsoft Windows 2000 TCP/IP Imple-
mentation Details White Paper, Microsoft; �Linux
DNS Server Administration Craib hunt, Sybex;-
WWW. materiaali.
Ajankohta: 3. jakso
Vastuuhenkilö: Eero Väisänen

WI2524 Verkonhallinta, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Verkonhallinnan perusteiden ja
SNMP-pohjaisen verkonhallinnan toiminnan oppimi-

nen. Verkonhallintajärjestelmiin tutustuminen. Lähi-
verkkojen valvontaan perehtyminen.
Edeltävät opinnot: Lähiverkot
Kirjallisuus ja muu materiaali: Web-materiaali.
Ajankohta: 3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö: Eero Väisänen

WI2527 Verkkojen tietoturva, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tietoliikenneverkkojen tietotur-
vaan vaikuttaviin seikkoihin tutustuminen. Opinto-
jaksolla tutustutaan erilaisiin salaukseen, autentikoin-
tiin ja pääsynvalvontaan liittyviin tekniikoihin.
Edeltävät opinnot: Tietoliikennetekniikan perusmo-
duulin opintojaksot.
Kirjallisuus ja muu materiaali : William Stallings:
Cryptography and network security, Prentice-Hall
Inc. 1999, ISBN 0-13-869017-0
Ajankohta: 3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö: Eero Väisänen

Valinnaiset opintojaksot

WI2142 Instrumentointitekniikka, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Laite- ja viestijärjestelmät. In-
strumentointikaapelointi. Räjähdysvaarallisten tilo-
jen instrumentointi. Liitäntätekniikka. Säätöventtiilit
ja niiden mitoitus. Asennustekniikka. Yleisimpien
prosessimittausten käytännön mittausmenetelmät.
Mittauslaitteet ja mittausten epävarmuustekijät.
Edeltävät opinnot: WI2100 Teollisuusautomaatio I,
WI2103 Säätötekniikan perusteet.
Kirjallisuus ja muu materiaali: Luentomateriaali
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Jaakko Pitkänen

WI2378 .NET ohjelmointi, 4 ov
Tavoitteet ja sisältö: .NET arkkitehtuuri, sovelluske-
hitys C# ja Visual Basic �ohjelmointikielillä. C#, VB
-ohjelmointikielien perusteet, .NET-komponenttien
teko, ASP.NET, ADO.NET,  Web Services, Windows
Forms. Kurssilla tehdään palautettavana harjoitukse-
na tietokantasovellus ryhmätyönä käyttäen .NET-ark-
kitehtuurin mahdollistavaa sovelluksen hajautusta.
Ohjelmointiympäristönä Visual Studio .NET.
Edeltävät opinnot: Relaatiotietokannat, Olio-ohjel-
mointi I, Java, HTML-kielen perusteet.
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opinto-
jakson alkaessa.
Ajankohta: 3. ja 4. jakso.
Vastuuhenkilö: Mikko Anttonen
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WI2250 Mikroelektroniikan tuotantomenetelmät,
4 ov
Tavoitteet ja sisältö: Mikropiirien valmistuksen pe-
rusteet: puolijohdeteollisuus, materiaalit, prosessit,
laitteet, komponentit, talous.
Edeltävät opinnot: WI2008 Elektroniikan peruskurs-
si.
Kirjallisuus ja muu materiaali: Mikroelektroniikan
moniste
Ajankohta: 1. - 4. jakso
Vastuuhenkilö: Kari Leinonen

W2146 Ohjelmoitavat logiikat, jatkokurssi, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Perehtyminen erityyppisiin oh-
jelmoitaviin logiikkajärjestelmiin. Ohjelmoitavan lo-
giikan erikoisliitäntäyksiköt. Käyttöliittymän toteutus
ohjelmoitavaan logiikkaan. Ohjelmoitavan logiikan
liittäminen muihin automaatiolaitteisiin. Em. aihei-
siin liittyviä laboratoriotöitä.
Edeltävät opinnot: WI2100 Teollisuusautomaatio I,
WI22101 PC-pohjaiset automaatiojärjestelmät
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opinto-
jakson alussa
Ajankohta:  1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Jaakko Pitkänen

WI2143 Rakennusautomaatio, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Rakennusautomaation käsitteis-
tö ja sovellusalueet. Rakennusautomaation keskeiset
ohjauskohteet ja ohjausmenetelmät. Rakennusauto-
maatiolla saatavat edut. Toteutusratkaisut. Tutustumi-
nen eri automaatioratkaisuihin. LON �tekniikka.
Edeltävät opinnot: WI2100 Teollisuusautomaatio I,
WI2103 Säätötekniikan perusteet.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Avoimet rakennus-
automaatiojärjestelmät, Sähkötieto ry, 1988
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Jaakko Pitkänen

WI2351 Tietoturva, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tuntee tietoturvan
osa-alueet ja kykenee tunnistamaan sekä arviomaan
tietoriskien vakavuuden. Kurssilla käsitellään tieto-
konerikoksia, salakirjoitusta, lähiverkon tietoturvalli-
suutta, tietoturvaprojektin erityispiirteitä ja tietotur-
van uhkatekijöitä. Opintojakso toteutetaan yhteis-
työssä TIETIE-projektin kanssa käyttäen verkko-op-
pimisympäristöä ja videoneuvottelutekniikkaa.
Edeltävät opinnot: Projektityön perusteet, tietolii-
kenteen perusteet
Kirjallisuus ja muu materiaali: Web-materiaali
Ajankohta: 3. jakso
Vastuuhenkilö: Jyrki Kankkunen

WI2377 Windows-ohjelmointi, 3  ov
Tavoitteet ja sisältö: Tapahtumapohjaisten, graafisel-
la käyttöliittymällä varustettujen ohjelmien tekemi-
nen. Ohjelmien tekeminen Windows-ympäristöön
C++ kielellä.  MFC-luokkakirjaston käyttö, COM-
komponenttien teko, ODBC:n toteuttaminen MFC:n
luokilla, Microsoft Visual C++.
Edeltävät opinnot: Olio-ohjelmointi ja oliopohjaiset
suunnittelumenetelmät
Kirjallisuus ja muu materiaali: Luentomonisteet,
C++ oppaat, Desktop Applications with Microsoft Vi-
sual C++, MCSD Training Kit, ISBN 0-7356-0795-8
Ajankohta: 3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö: Petri Laitinen
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Mitä ympäristöteknologia on?
Ympäristöteknologia on maailmanlaajuisestikin yksi
voimakkaammin kasvavista teollisuuden ja yritystoi-
minnan aloista. Ala voidaan määritellä esimerkiksi
seuraavasti: ympäristöteknologia on ympäristön ja
ympäristönsuojelun tilan parantamista, halutun tilan
ylläpitämistä sekä ympäristön seurantaa erilaisin
teknisin keinoin.

Ympäristöteknologian voimakkaasti kasvavia osa-
alueita ovat mm. vesitekniikka, meluntorjunta, ekolo-
ginen energiantuotanto sekä jätehuolto ja kierrätys.
Maailmanlaajuista merkitystä on erityisesti puhtaan
veden hankinnalla sekä jätevesien käsittelyllä. EU:n
alueella keskeisiä kysymyksiä ovat mm. meluntorjun-
ta, vesistöjen suojelu ja kunnostus sekä jätehuolto.

Ympäristönsuojelun hoitaminen kuuluu pääasiassa
julkisen vallan tehtäviin, esimerkkeinä ovat ympäris-
tön tilan seurannat sekä ympäristönhoito- ja kunnos-
tustyöt. Maassamme näitä tehtäviä hoitavat ennen
kaikkea alueelliset ympäristökeskukset. Huomattava
osa ympäristönhoitotöistä toteutetaan nykyään eri-
laisten EU-hankkeitten muodossa.  Varsinaiset ympä-
ristöteknologian yritykset sijoittuvat mm. jätehuol-
lon, vesistöjen kunnostuksen, vesihuollon ja yhdys-
kuntasuunnittelun aloille. Toisaalta ympäristönsuoje-
lu on elintärkeä osa teollisuusyritysten toimintaa eri-
tyisesti markkina-arvojensa vuoksi.

Ympäristöteknologian koulutusohjelman tavoit-
teet
Ympäristöteknologian koulutusohjelman tavoitteena
on kouluttaa ammatillisia asiantuntijoita ympäristön-
suojeluun ja hoitoon liittyviin suunnittelu-, koulutus-,
neuvonta- ja tutkimustehtäviin erilaisissa organisaati-
oissa tai itsenäisenä yrittäjänä. Monialaisten opinto-
jen tavoitteena on kouluttaa uudenlaisia asiantuntijoi-
ta, jotka ymmärtävät eri tahojen näkemyksiä ilman
vastakkainasettelua ympäristöasioissa. Asioiden ko-
konaisvaltainen ymmärtäminen luo mahdollisuudet
päästä ympäristön ja ihmisen kannalta kestävään rat-
kaisuun ympäristökysymyksissä.  Itseohjautuva ja
oma-aloitteellisuutta tukeva suuntautuminen ja eri-

koistuminen antaa valmiudet erilaisiin tehtäviin sekä
julkisella että yksityisellä sektorilla.

Ympäristöteknologian koulutus on monialaista ja sen
tavoitteena on kyky hallita holistisesti laajoja, ympä-
ristöalalle tyypillisiä asia- ja ongelmakokonaisuuk-
sia.  Suullista ja kirjallista viestintää, englantia, ruot-
sia, kemiaa fysiikkaa ja tilastomatematiikkaa on pe-
rusopintojen lisäksi integroitu ammattiopintoihin.
(Kieliopintoja on integroitu  2+2 ov:tä, suullista ja
kirjallista viestintää 3 ov:tä, kemiaa ja fysiikkaa 1+1
ov:tä sekä tilastomatematiikkaa 1 ov). Lisäksi mo-
duuleissa perehdytään asiaankuuluvaan lainsäädän-
töön.  Ympäristöteknologian koulutusohjelma toteut-
taa monialaisuutta tekemällä yhteistyötä muiden Poh-
jois-Karjalan ammattikorkeakoulun koulutusohjelmi-
en sekä alueen tiedekorkeakoulujen kanssa. Osaami-
nen perustuu ekologisiin, yhteiskunnallisiin ja tekno-
logis-taloudellisiin näkökulmiin ja suunnittelutaitoi-
hin.

Luonto, Ympäristö, Ekologia
Ympäristöteknologian ammattilaisen tulee ymmärtää
luonnon järjestelmien toimintaa sekä miten erilaiset
ihmisen toimenpiteet niihin vaikuttavat. Ympäristö-
teknologian koulutus painottuu Pohjois-Karjalan am-
mattikorkeakoulussa erityisesti vesiekosysteemien
ekologiaan, hoitoon ja kunnostukseen sekä maa- ja
metsätalouden aiheuttaman hajakuormituksen mini-
mointiin. Muita keskeisiä ympäristöalan osaamisalu-
eitamme ovat luonnon- ja kulttuuriympäristöjen hoito
ja ennallistaminen sekä maisemanhoito ja maisema-
suunnittelu.

Yhteiskunta, Teknologia, Hallinta
Ympäristöongelmien ratkaisemisessa teknologisella
osaamisella on ratkaiseva rooli. Ympäristöalan tekno-
logiset ratkaisut edellyttävät korkeaa teknistä osaa-
mista, monialaisuutta sekä ongelmanratkaisukykyä.
Ympäristöteknologian koulutusohjelmassa paneudu-
taan erityisesti ympäristösuunnitteluun sekä haja-asu-
tusalueille soveltuvan vesitekniikan ja jätehuoltorat-
kaisuitten kehittämiseen.

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN
KOULUTUSOHJELMA
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Ihminen, Hyvinvointi, Ongelmat
Ympäristöasiat ovat sidoksissa taloudelliseen ja yh-
teiskunnalliseen kontekstiin � ne koskettavat jollain
tavalla kaikkia ihmisiä, organisaatioita ja yrityksiä.
Keskeinen noudatettava periaate on kestävä kehitys,
mikä pitää sisällään ekologisen, taloudellisen, sosiaa-
lisen ja kulttuurillisen osa-alueen. Kestävää kehitystä
toteutetaan esim. kunnallishallinnossa kuntien paikal-
lisilla kestävän kehityksen ohjelmilla eli paikallisa-
gendoilla. Tänä päivänä moniin suunnittelu- ja raken-
nushankkeisiin kuuluvat olennaisena osana erilaiset
selvitykset, joissa tutkitaan hankkeen vaikutuksia ih-
misten elinympäristön laatuun (esim. asukaskysely,
melunmittaus). Yrityksessä kestävää kehitystä edus-
taa esim. laatu- ja ympäristöjärjestelmän laatiminen.
Ympäristökysymykset vaikuttavat esim. kaikkiin
luonnon hyödyntämiseen pohjautuviin elinkeinoihin
sekä taajamissa että haja-asutusalueilla.

Opiskelija saa valmiudet tieteellisen tiedon ja amma-
tillisen kehityksen seuraamiseen ja niiden luotetta-
vuuden arvioimiseen ja soveltamiseen ammatillisissa
ongelmissa ja tehtävissä. Koulutus tarjoaa myös opis-
kelussa ja työelämässä tärkeät perusvalmiudet, joita
ovat taloudellisten näkökohtien ymmärtäminen, kan-
sainvälisen toiminnan valmius, yrittäjähenkisyys sekä
monipuoliset yhteistyö- ja viestintätaidot.

Teoreettisen opintojen lisäksi koulutukseen liittyy
olennaisena osana työharjoittelu, jossa tavoitteena on
oppia yhdistämään teoria käytäntöön, saada kokemus-
tietoa ja luoda työelämäyhteyksiä sekä tutustua alan
sidosryhmiin. Opiskelijan kehittyvän asiantuntijuu-
den kannalta ihanteellisinta on, jos harjoittelu, projek-
tityö ja opinnäytetyö muodostavat yhteisen ammatilli-
sesti toisiaan tukevan kokonaisuuden. Opetusmene-
telminä käytetään asiakokonaisuuteen soveltuvia me-
netelmiä monipuolisesti esimerkiksi ongelmalähtöis-
tä oppimista, projektioppimista, case-oppimista ja lu-
entoja. Erikoisasiantuntijoiden täsmäluentoja sisälly-
tetään myös opintojaksoihin.

Arviointi
Opintojen edistymistä arvioidaan mm. tenttien, yksi-
lö- ja ryhmätehtävien, tuntiosaamisen, oppimispäivä-
kirjojen ja portfolioiden avulla. Opetusmenetelminä
käytetään myös asiakokonaisuuteen soveltuvia mene-
telmiä monipuolisesti esimerkiksi ongelmalähtöistä
oppimista, projektioppimista, case-oppimista ja luen-
toja. Erikoisasiantuntijoiden täsmäluentoja sisällyte-
tään myös opintojaksoihin.

Opintojaksoarvioinnin lisäksi opintoja arvioidaan
myös moduulitasolla. Arvosana moduulille lasketaan
sen jälkeen, kun kaikki sen osat on arvioitu ja merkit-
ty opintosuoritusrekisteriin (Winhaan) opintojaksojen
arvosanojen opintoviikoilla painotettuna keskiarvona.
Moduulin vastuuhenkilö on vastuussa moduulin arvi-
oinnista. Jatkossa moduulikohtaiseen arviointiin ra-
kennetaan laadulliset arviointikriteerit osana laatujär-
jestelmätyötä ja opetussuunnitelman kehittämistä.

Suoritettava tutkinto ja koulutuspaikka
Ympäristöteknologian koulutusohjelma johtaa tek-
niikan ammattikorkeakoulututkintoon. Tutkinnon
suorittaneet voivat käyttää  insinööri (AMK) -nimi-
kettä. Koulutusohjelman laajuus on 160 ov, joka vas-
taa 4 vuoden opiskelua. Koulutusohjelma ei sisällä
suuntautumisvaihtoehtoja. Erikoistuminen tapahtuu
valinnaisten opintojen kautta.

Ympäristöteknologian koulutusohjelman opinnot jär-
jestetään yhteistyössä luonnonvara-alan (Kiteen oppi-
miskeskuksen maaseutuopisto, Puhos) ja tekniikan
alan (Wärtsilätalo, Joensuu) kanssa siten, että kahden
ensimmäisen vuoden ajan opiskelu tapahtuu Kiteen
toimipisteessä ja tämän jälkeen Joensuussa.

Työllistyminen ympäristöteknologian alalle
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ympäristö-
teknologian koulutusohjelmasta valmistuvan insinöö-
rin (AMK) potentiaaliset työpaikat sijoittuvat sekä
julkishallintoon että yrityssektorille.  Työllistymisen
kannalta keskeisiä valmiuksia ovat mm. ekologisten
järjestelmien toiminnan ymmärtäminen, hyvä tekni-
nen perusosaaminen, valmius kenttätyöskentelyyn,
ympäristölainsäädännön tuntemus, hyvät viestintätai-
dot sekä asiakaslähtöisyys ja yrittäjyys. Alalla toimi-
nen edellyttää lisäksi ongelmanratkaisun ja tiimityös-
kentelyn taitoja, oman osaamisen jatkuvaa kehittä-
mistä ja sopeutumista muuttuviin toimintaympäristöi-
hin.

Kunnallishallinnon työpaikat sijoittuvat kuntien ym-
päristötoimen, teknisen toimen sekä viherpalveluitten
toimialueille. Valtionhallinnon paikat sijoittuvat vas-
taavasti mm. alueellisiin ympäristökeskuksiin, Suo-
men ympäristökeskukseen sekä Ympäristöministeri-
öön. Julkishallinnossa työskentely edellyttää oman
asiantuntijaosaamisen (esim. vesitekniikka tai jäte-
huolto) lisäksi mm. hyvää hallintotoiminnan, hanke-
toiminnan sekä lainsäädännön tuntemusta.  Yrityselä-
män puolella työpaikat sijaitsevat esimerkiksi yhdys-
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kunta- ja ympäristösuunnitteluun tai laatu- ja ympä-
ristöjärjestelmien laadintaan erikoistuneissa konsult-
titoimistoissa, niiden alihankkijana toimivissa yrityk-
sissä tai muussa ympäristöteknologian alan yrityksis-
sä. Koulutusohjelmasta valmistunut insinööri voi
työskennellä myös esimerkiksi teollisuusyrityksen
ympäristövastaavana, jolloin yrityksen tuotannollisen
toiminnan tunteminen on keskeistä. Oman yrityksen
perustaminen on myös varteen otettava työllistymis-
mahdollisuus.

Ympäristöteknologian koulutusohjelman raken-
ne, 160 ov
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
160 ov Insinööri (AMK)
Opinnäytetyö, 10 ov
Harjoittelu, 20 ov
Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov
Ammattiopinnot, 80 ov
Perusopinnot, 40 ov
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koodi 1 vuosi 2 vuosi 3 vuosi 4 vuosi
Perusopinnot

ORIENTOIVAT OPINNOT Y05
Johdanto ympäristöteknologiaan AY1000 1 0 0 0
Kirjallinen viestintä AY1001 1 0 0 0
Suullinen viestintä AY1006 1 0 0 0
Environmental English AY1002 1 0 0 0
Miljösvenska AY1005 1 0 0 0
Tietotekniikan perusteet AY1007 1 0 0 0
Maastovalmiudet AY1008 3 0 0 0
Kansantalouden perusteet AY1054 1 0 0 0
MATEMAATTIS- LUONNON-
TIETEELLISET PERUSTEET AY06
Matematiikka I AY1014 2 0 0 0
Matematiikka II AY1019 0 2 0 0
Fysiikka I AY1029 2,5 0 0 0
Fysiikka II AY1027 2 0 0 0
Fysiikka III AY1028 0 1,5 0 0
Kemia I AP1110 1 0 0 0
Kemia II AP1112 1 0 0 0
Ympäristökemia AY1024 1 0 0 0
Ekologia ja kenttätutkimuksen perusteet AY1055 4 0 0 0
Mikrobiologia AY1051 1 0 0 0
Kasvimorfologia ja �fysiologia AY1056 1 0 0 0
LAJINTUNTEMUS AY07
Sienikurssi AY1032 1 0 0 0
Kasvilajituntemus AY1057 1 0 0 0
Eläinlajituntemus AY1058 1 0 0 0
YMPÄRISTÖN TILA AY08
Ympäristön tila Suomessa AP2603 0 1 0 0
Maailman ympäristön tila AY1067 0 1 0 0
Ilmasto ja ilmaston suojelu AY2156 0 1 0 0
MAISEMANHOITO JA LUONNON-
SUOJELU AY09
Maisemanhoidon perusteet AY1058 1 0 0 0
Luonnonsuojelu AY1059 1 0 0 0
Luonnonhoito ja �suojelumetsälain-
säädännössä AY1060 1 0 0 0
VALINNAISET PERUSOPINNOT AY14
Ruotsi, valinnainen tukijakso AY1061 1 0 0 0
Englanti, valinnainen tukijakso AY1062 1 0 0 0
Matematiikka, valinnainen tukijakso AY1063 1 0 0 0
Fysiikka, valinnainen tukijakso AY1064 1 0 0 0
Äidinkieli, valinnainen tukijakso AY1065 1 0 0 0
Valinnaiset ympäristöteknologiaa tukevat AY1066 1 0 0 0
virtuaaliopinnot

Ammattiopinnot

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN PERUSTAIDOT AY26
Kaavoitus AY2001 0 0 2 0
Paikkatietojärjestelmien ja kaukokartoituksen AY2002 0 1 0 0
perusteet
Paikkatietojärjestelmät AY2003 0 0 2 0
Tietokoneavusteinen piirtäminen AY2004 0 0 2 0
Maanmittaustekniikka AY2005 0 0 2 0
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Tutkimustyö AY1011 0 0 1 1
VESISTÖJEN HOITO, KÄYTTÖ JA SUOJELU AY27
Soveltavan limnologian perusteet AY2171 1,5 0 0
Vesien käytön ja suojelun limnologia AY2172 1,5 0 0 0
Hajakuormitus Suomen vesistöjä AY2173 2 0 0 0
kuormittavana tekijänä
Vesistöjen tilan arviointi ja seuranta AY2174 0 4 0 0
Vesistöjen kunnostus ja hoito AY2175 0 4 0 0
Vesistökunnostuksen hankesuunnitelma AY2176 0 2 0 0
MAA- JA METSÄTALOUDEN SEKÄ AY28
TURVETUOTANNON PROSESSIT
Maatalouden prosessit AY2136 1,5 0 0 0
Metsätalouden ja turvetuotannon prosessit AY2137 2,5 0 0 0
YHDYSKUNTATEKNIIKKA AY29
Jätehuolto ja kierrätys AY2702 0 0 2 0
Geotekniikka ja maarakentaminen AY2126 0 0 2 0
Maaperätutkimukset ja pilaantuneet maa-alueet AY2127 0 0 2 0
Vesitekniikka AY2704 0 0 2 0
Kone- ja energiatekniikka AY2501 0 0 2 0
YHTEISKUNTA JA YMPÄRISTÖ I AY30
Julkishallinto AY2177 0 2 0 0
Maaseutupolitiikka TAI AY1049 0 2 0 0
Ympäristösosiologia ja-politiikka AY2163 0 x 0 0
Ympäristötalous AY1048 0 1 0 0
YHTEISKUNTA JA YMPÄRISTÖ II AY31
Ympäristöterveys AY2165 0 0 3 0
Melunhallinta AY2192 0 0 2 0
Ilmansuojelu AY2193 0 0 2 0
YHTEISKUNTA JA YMPÄRISTÖ III AY32
Kulttuuriympäristöt ja maisemasuunnittelu AY2115 0 0 3 0
Ekorakentaminen AY2135 0 0 2 0
YMPÄRISTÖJOHTAMINEN I AY33
Yrityksen toiminta AY2117 0 2 0 0
Laatu � ja ympäristöjohtaminen AY2118 0 3 0 0
Ympäristöviestintä AY2119 0 2 0 0
YMPÄRISTÖJOHTAMINEN II AY34
Industrial Ecology AY2212 0 0 2 0
Ympäristövaikutusten arviointi AY2213 0 0 1 x
Ekodesign AY2214 0 0 3 0
Kansainväliset ympäristökysymykset AY2215 0 0 2 0
VALINNAISET AMMATILLISET AY35
OPINTOKOKONAISUUDET  (4 ov:n moduuleja)
Vesistön kunnostushanke AY2216 x x x
Ympäristöprojekti AY2170 x x
Indikaattorilajit ja metsäluonnonhoitotutkinto AY2218 x x
(tot. vuorovuosin)
Luontokartoitus ja ekosysteemin hoito AY2219 x x
(tot. vuorovuosin)
Maatalouden ympäristökysymykset AY2220 x x
Kansainvälinen ympäristöyhteistyö AY2160 x x
Automaattiset mittausjärjestelmät AY2222 x x
Ympäristöoikeus AY2223 x x

Vapaasti valittavat opinnot 2 8

Harjoittelu 10 10

Opinnäytetyö 10
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1 Perusopinnot

AY05 ORIENTOIVAT OPINNOT, 10 ov

AY1000 Johdanto ympäristöteknologiaan, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelijat perehdytetään Poh-
jois-Karjalan ammattikorkeakoulun arvomaailmaan
ja ympäristöteknologian opintoihin. Tavoitteena on
myös yhteisöllisyyden edistäminen oppimisympäris-
tössä sekä ryhmäytyminen. Opiskelijat suorittavat
opintojakson aikana erilaisia testejä, joilla kartoite-
taan opiskeluvalmiuksia ja ohjataan HOPSin tekoa.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus ja muu  materiaali: Ilmoitetaan jakson
alussa
Ajankohta: 1 jakso
Vastuuhenkilö: Jarmo Renvall

AY1001 Kirjallinen viestintä, 1 ov (+ 1½ ov integ-
roituna ammattiopintoihin)
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija kehittyy kirjallisena
viestijänä ja harjaantuu tuottamaan asiatyylistä am-
matti- ja kirjakieltä sekä hallitsemaan asiakirjatuotan-
non. Toteutus ja arviointi: Tentti, tehtävät ja aktiivi-
suus. � Kielenhuolto ja oikeinkirjoitus, kirjallisen il-
maisun perusteet, kirjallisen esityksen valmistelu ja
viimeistely sekä asiakirjoittaminen ja raportit.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Kirjallisuus ja materiaali: Husu ym.: Ammattisuo-
men käsikirja; Itkonen: Kieliopas; Repo � Nuutinen:
Aikuisten viestintätaito; muu tunneilla jaettava ai-
neisto
Ajankohta: 1. vuosi (1 ov)
Vastuuhenkilö: Juha Suomalainen

AY1006 Suullinen viestintä, 1 ov (+ 1½ ov integroi-
tuna ammattiopintoihin)
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tutustuu puheviestin-
nän peruselementteihin sekä erilaisiin puhetyyppei-
hin. Toteutus ja arviointi: Toiminnallinen runsaasti
harjoituksia sisältävä luokkatyöskentely, luokka jaet-
tuna kahteen ryhmään. Opintojaksolla toteutetaan pu-
heviestintätilanne sekä valinnan mukaan joko oppi-
mispäiväkirja tai reflektoiva essee- Puheviestinnän
kivijalat - hengitys, rentous ja ääni- sekä erilaiset pu-
hetyypit
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus ja materiaali: Repo-Nuutinen: Aikuis-
ten viestintätaito, Otava, uusin painos
Ajankohta: 1. vuosi (1 ov)
Vastuuhenkilö: Liisa Timonen

AY1002 Environmental English, 1 ov (+ 2 ov integ-
roituna ammattiopintoihin)
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija saavuttaa valmiudet
kertoa itsestään, opiskelustaan sekä opiskelemastaan
alasta englannin kielellä. Ympäristöteknologian pe-
russanasto ja aihepiirit. Pääpaino suullisessa viestin-
nässä.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus ja muu  materiaali: Mustonen, Raute-
lin. 2000. English Booster for Engineering Students
Ajankohta: 1. vuosi
Vastuuhenkilö: Marita Suomalainen

AY1005 Miljösvenska , 1 ov (+ 2 ov integroituna
ammattiopintoihin)
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija saavuttaa valmiudet
kertoa itsestään, opiskelustaan sekä opiskelemastaan
alasta ruotsin kielellä. Ympäristöteknologian perussa-
nasto ja aihepiirit. Pääpaino suullisessa viestinnässä.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus ja muu  materiaali: Ihalainen, Kuuste-
rä, Harkoma. 1996. Våga tala! Suullisen viestinnän
kurssi.
Ajankohta: 1. vuosi
Vastuuhenkilö: Marita Suomalainen

AY1007 Tietotekniikan perusteet, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija saa perustiedot ja
valmiudet tietotekniikan itsenäiseen käyttöön opiske-
lun apuvälineenä.  - Tietojenkäsittelyssä tarvittavat
peruslaitteiston osat ja ohjelmat sekä niiden merkitys,
käyttöjärjestelmän perustaidot, tietoliikenteen toi-
mintaperiaatteet ja Internetin tärkeimmät palvelut
esim. sähköposti, tekstinkäsittelyn peruskäyttötaidot.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opinto-
jen alkaessa.
Ajankohta: 1. vuosi
Vastuuhenkilö: Raija Sorsa

AY1008 Maastovalmiudet, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija osaa kartanluvun
sekä kartta- ja ilmakuvatulkinnan perustaidot sekä
osaa käyttää kompassia ja satelliittipaikannuslaitteita
suunnistuksen ja paikanmäärityksen apuvälineenä.
Opiskelija osaa maastoajoneuvojen (moottorikelkka,
mönkijä ja moottorivene) perushuollon ja turvallisen
käytön. Opiskelija tietää perusretkeilyvarusteiden
vaatimukset, rinkan pakkaamisen ja osaa säätää rin-
kan omien mittojensa mukaan. Opiskelija osaa itse-
näisesti valmistautua muutaman vuorokauden help-
poon vaellukseen ja selviytyy retkeilijän perustehtä-
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vistä maasto-olosuhteissa. Opiskelija osaa ryhmässä
suunnitella muutaman vuorokauden kesävaelluksen
reitin, ruokalistat, turvallisuussuunnittelun ja ympä-
ristövastuullisen toteuttamisen  Opintojakso sisältää
maastovaelluksen (2-3 vrk) sekä useita lyhyempiä
maastoretkiä ja välineiden käyttöharjoituksia.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus: Opintojaksolla ilmoitettava / jaettava
materiaali
Ajankohta: 1.vuosi
Vastuuhenkilöt: Pasi Räty ja Jani Lemmetyinen

AY1054 Kansantalouden perusteet, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tuntee kansantalou-
den peruskäsitteet, makro- ja mikrotaloustieteen pe-
rusteet sekä Suomen kansantalouden rakenteen ja toi-
mintaperiaatteet. Taloustieteen termit ja teoriat, Suo-
men kansantalous.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus ja muu materiaali: ilmoitetaan myö-
hemmin
Ajankohta: 1. vuosi
Vastuuhenkilö: Anne Poutiainen

AY06 MATEMAATTIS- LUONNOTIETEELLI-
SET PERUSTEET, 19 ov

AY1014, Matematiikka I,  2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Hallita yhtälöiden ratkaisume-
netelmät. Osata muuttaa ongelma matemaattiseksi
yhtälöksi. Hallita taso- ja avaruusgeometrian perus-
teet. Tuntea funktion käsite ja osata muodostaa ja kä-
sitellä tavallisimpia funktioita. Yhtälöt, yhtälöryhmät,
logaritmit, funktiot, vektorit.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus ja muu materiaali: Launonen, E., Sor-
vali E. & Toivonen, P. 1997 tai uud. Teknisten ammat-
tien matematiikka 3A. Porvoo: WSOY.  sekä Majanie-
mi, A. 1995 tai uud. Matematiikka I. Kotka: Kymdata.
Ajankohta: 1. vuosi
Vastuuhenkilö: Ilpo Tahvanainen

AY1019, Matematiikka II 2,0 ov
Tavoitteet ja sisältö: Hallita yhden muuttujan diffe-
rentiaali- ja integraalilaskennan perusteet ja tuntea
niiden sovelluksia. Raja-arvo, jatkuvuus, derivaatta,
derivointisäännöt ja �kaavat, integraalifunktio, mää-
rätty integraali ja sen sovelluksia, kompleksiluvut.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus ja muu materiaali: Launonen, E., Sor-
vali E. & Toivonen, P. 1997 tai uud. Teknisten ammat-
tien matematiikka 3A. Porvoo: WSOY.  sekä Majanie-

mi, A. 1995 tai uud. Matematiikka I. Kotka: Kymdata.
Ajankohta: 2. vuosi
Vastuuhenkilö: Ilpo Tahvanainen

AY1029 Fysiikka I, 2,5 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on to-
tuttaa opiskelija fysikaaliseen ajatteluun ja matemaat-
tisten työkalujen käyttöön teknisten ongelmien ratkai-
sussa. Opintojakson keskeisenä tavoitteena on klassi-
sen mekaniikan käsitteiden ja energiaperiaatteen
omaksuminen käytännön työkaluna. Opintojakson  ai-
hesisältönä käsitellään kinematiikaa, dynamiikkaa,
työn-, tehon- ja energian käsitettä, fluidien mekaniik-
kaa sekä lämpöoppia.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus: Hautala, Peltonen: Insinöörin (AMK)
fysiikka 1, Lahden Teho-opetus Oy
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Juha Kilpeläinen

AY1027 Fysiikka II,  2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on to-
tuttaa opiskelija fysikaaliseen ajatteluun ja matemaat-
tisten työkalujen käyttöön teknisten ongelmien ratkai-
sussa. Opintojakson keskeisenä tavoitteena on sähkö-
opin käsitteiden omaksuminen käytännön työkaluksi
erilaisia sähköisiä ympäristömittauksia toteutettaes-
sa. Opintojakso antaa myös yleissivistystä sähkö- ja
energiatekniikasta. Opintojakson  aihesisältönä käsi-
tellään sähköstatiikkaa ja dynamiikkaa, virtapiirejä,
magnetismioppia ja vaihtosähkön alkeet.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus: Hautala, Peltonen: Insinöörin (AMK)
fysiikka 1 ja 2, Lahden Teho-opetus Oy
Ajankohta: 3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö: Juha Kilpeläinen

AY1028 Fysiikka III, 1,5 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on to-
tuttaa opiskelija fysikaaliseen ajatteluun ja matemaat-
tisten työkalujen käyttöön teknisten ongelmien ratkai-
sussa. Opintojakson keskeisenä tavoitteena on väräh-
tely- ja aaltoliikeopin ilmiöiden  ymmärtäminen eri
luonnonilmiöissä ja teknisissä sovelluksissa. Opinto-
jakson  aihesisältönä käsitellään värähtely- ja aalto-
opin perusteet, äänioppia ja valo-oppia sekä säteilyfy-
siikkaa.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus: Hautala, Peltonen: Insinöörin (AMK)
fysiikka 2, Lahden Teho-opetus Oy
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Juha Kilpeläinen
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AP1110, Kemia I, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tuntea aineen rakenne ja sitou-
tuminen, kemiallinen reaktio ja siihen vaikuttavat te-
kijät. Osata käyttää turvallisesti tavallisimpia labora-
toriovälineitä ja mittalaitteita. Tuntea kemikaalien
käyttöturvallisuustekijöitä. Atomit, kemialliset sidok-
set, happo-emäs-reaktiot, hapetus-pelkistys-reaktiot,
pH:n mittaaminen, titraus.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus ja muu materiaali: Antila, A.�M.,
Karppinen, M., Leskelä, M., Mölsä, H. & Pohjakallio,
M. 2000 tai uud. Tekniikan kemia. Helsinki: Edita.
Ajankohta: 1. vuosi
Vastuuhenkilö: Ilpo Tahvanainen

AP1112, Kemia II, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tuntea reaktioihin liittyvät
energian muutokset ja niiden vaikutukset reaktion ete-
nemiseen, Tuntea alkuaineiden ja alkuaineryhmien
ominaisuuksia. Tuntea keskeisiä orgaanisia aineryh-
miä ja reaktioita. Lämpökemia, sähkökemia, alkuai-
neiden kemia ja orgaaninen kemia.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus ja muu materiaali: Antila, A.�M.,
Karppinen, M., Leskelä, M., Mölsä, H. & Pohjakallio,
M. 2000 tai uud. Tekniikan kemia. Helsinki: Edita.
Ajankohta: 1. vuosi
Vastuuhenkilö: Ilpo Tahvanainen

AY1024, Ympäristökemia, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tuntea tavallisimmat veden laa-
dun määrittämiseksi tehtävät fysikaaliset ja kemialli-
set analyysit. Osata ottaa, varastoida ja analysoida ve-
sinäytteitä laboratorion perusvälineistöä ja työtapoja
käyttäen. Vesinäytteenotto, -käsittely ja varastointi.
Titraus, spektrofotometrinen analyysi.
Edeltävät opinnot: AP110 ja AP1112
Kirjallisuus ja muu  materiaali: Kurssin alussa il-
moitettava materiaali
Ajankohta: 1. vuosi
Vastuuhenkilö: Ilpo Tahvanainen

AY1055 Ekologia ja kenttätutkimuksen perusteet,
4 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija osaa ekologian pe-
ruskäsitteet, erityisesti populaatio-, eliöyhteisö- ja
ekosysteemiekologian osalta. Hän tuntee suomalais-
ten metsä- ja suoekosysteemien keskeiset ympäristö-
tekijät sekä häiriö- ja sukkessiodynamiikan perusteet.
Opiskelija tuntee maassamme käytettävän metsä- ja
suotyypittelyn järjestelmän ja osaa tunnistaa metsä- ja
suotyypit maastossa. Opiskelija osaa suunnitella ja

toteuttaa yksinkertaisen ekologisen kenttätutkimuk-
sen sekä osaa käyttää tavallisimpia maastotyöskente-
lyssä käytettäviä mittausvälineitä ja -tekniikoita. Hän
osaa käsitellä kenttätutkimuksen aineistoa tavallisim-
milla tilastollisilla menetelmillä ja osaa tehdä aineis-
ton perusteella oikeansuuntaisia ekologisia johtopää-
töksiä, huomioiden mahdolliset virhelähteet. Opiske-
lija osaa laatia tutkimuksesta kirjallisen raportin sekä
esittää sen seminaarissa. - Ekologian peruskäsitteet,
metsä- ja suoekologia, talvehtimisen ekologiaa, kent-
tätutkimuksen suunnittelu, maastotyöskentelyn pe-
rusteet, välineet ja tekniikat. Aineiston käsittely, tu-
losten tulkinta sekä kirjallinen ja suullinen esittämi-
nen. Ongelmanratkaisun ja tiimityöskentelyn taidot.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus: Hanski, I: Ekologia; Kuusipalo, J.: Suo-
men metsätyypit; Eurola, A. ym.1995: Suokasvilli-
suusopas; Oulanka Reports 14; Kouki, J. & Ranta, E.:
Biometria � tilastotiedettä ekologeille; Opintojaksolla
ilmoitettava / jaettava materiaali
Ajankohta: 1. vuosi syksy/kevät.
Vastuuhenkilöt: Jani Lemmetyinen ja Juha Mietti-
nen.

AY1051 Mikrobiologia, 1ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tuntee tärkeimmät
mikrobiryhmät ja niiden elinvaatimukset sekä pystyy
mikroskoopin avulla tunnistamaan tavallisimpia mik-
robeja tai mikrobiryhmiä.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opinto-
jakson alussa.
Ajankohta: 1. vuosi
Vastuuhenkilö: Jari Spoof

AY1056 Kasvimorfologia ja �fysiologia, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehtyy kasvien ra-
kenteeseen, vesi- ja ravinnetalouteen sekä fotosyntee-
sin perusteisiin.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan opinto-
jakson alussa.
Ajankohta: 1. vuosi
Vastuuhenkilö: Jari Spoof

AY07 LAJINTUNTEMUS, 3 ov (moduuli)
Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on lisätä opiskeli-
jan luonnontuntemusta niin, että hän hallitsee metsi-
en, kulttuuriympäristöjen, ketojen ja järvien avainbio-
tooppilajiston. Edelleen moduulin tavoitteena on, että
opiskelija tuntee tärkeimmät ilmanlaatua ja vesistön
tilaa kuvaavat indikaattorilajit sekä keskeiset metsä-
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lain mukaisten erityisen arvokkaiden elinympäristö-
jen tunnistamisessa tarvittavat kasvilajit. Moduuliin
kuuluvat opintojaksot AY1032 Sienikurssi,  AY1057
Kasvilajituntemus ja AY1058 Eläinlajituntemus.
Vastuuhenkilö: Jari Spoof

AY1032 Sienikurssi, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tärkeimpien kauppa-, ruoka- ja
myrkkysienten sekä yleisimpien kääpälajien tunte-
mus. Sienten opiskelu tapahtuu maastossa sekä opis-
kelijoiden tekemien sieninäyttelyiden avulla. Opinto-
jaksolla järjestetään kaksi lajintuntemustenttiä.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus ja muu materiaali: Sienikirja. Muu ma-
teriaali jaetaan opintojakson alussa.
Ajankohta: 1. jakso
Vastuuhenkilö: Jari Spoof

AY1057 Kasvilajituntemus, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tunnistaa yleisimmät
peltojen ja pientareiden rikkakasvit, ketokasvit, vesi-
kasvit ja metsätyyppilajit sekä keskeiset metsien ar-
vokkaiden elinympäristöjen lajit ja ympäristöindi-
kaattorilajit. Opintojakson aikana kerätään kasvio.
Opintojaksoon liittyy lajintuntemustentti.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus ja muu materiaali: Kasvikirja. Muu
materiaali jaetaan opintojakson alussa.
Ajanjakso: 1. vuosi, kesä
Vastuuhenkilö: Jari Spoof

AY1058 Eläinlajituntemus, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tuntee keskeiset
Suomen luonnonvaraiset nisäkäs-, kala- ja lintulajit
sekä yleisimmät päiväperhoset, rantojen- ja järvien
hyönteiset ja metsien kovakuoriaiset. Opiskelu toteu-
tetaan Joensuun yliopiston biologian laitoksella.
Opintojaksoon liittyy pakollinen linturetki Parikkalan
Siikalahdelle. Loppukuulusteluna on lajintuntemus-
ja linnunlaulutentti.  Eläinlajituntemuksen hyväksyt-
tävästi suorittaneilla on mahdollisuus osallistua va-
paasti valittavaan opintojaksoon Erityislajintuntemus
Laatokan Karjalassa, johon liittyy linturetki Sortava-
laan.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Kirjallisuus ja muu materiaali: Lintukirja. Muu
materiaali jaetaan opintojakson aikana.
Ajankohta: 4. jakso
Vastuuhenkilö: Jari Spoof

AY08 YMPÄRISTÖN TILA, 3 ov (moduuli)
Tavoitteet ja sisältö:  Opiskelija saa perustiedot Suo-

men ympäristön tilasta ja siihen vaikuttavista pääs-
töistä ja päästölähteistä. Opiskelija ymmärtää , että
ympäristöongelmat ovat globaaleja; Suomen ympä-
ristön tila on vastavuoroisessa vaikutussuhteessa
koko maapallon  ympäristömuutoksiin. Toisaalta suo-
malaisten vaikutus maapallon ympäristön tilaan on
paljon suurempi kuin maan väestömäärän perusteella
voisi luulla. Moduuliin kuuluvat opintojaksot AP2603
Ympäristön tila Suomessa, AY1067 Maailman ympä-
ristön tila ja AY2156 Ilmasto ja ilmaston suojelu
Vastuuhenkilö: Jari Spoof

AP2603 Ympäristön tila Suomessa 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija saa perustiedot Suo-
men ympäristön tilaan vaikuttavista tekijöistä koti-
maassa ja lähialueilla. Opintojaksolla tehdään pieni-
muotoisia selvityksiä aihepiiriin liittyvistä kokonai-
suuksista.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Kirjallisuus ja muu materiaali: Wahlström, Reini-
kainen & Hallanoro: Ympäristön tila Suomessa,
Wahlström, Hallanoro & Manninen: Suomen ympä-
ristön tulevaisuus.
Ajankohta: 2. vuosi
Vastuuhenkilö: Jari Spoof

AY1067 Maailman ympäristön tila 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija ymmärtää ympäris-
töongelmien globaalisuuden ja saa tietoa ajankohtai-
sista koko maapallon hyvinvointiin vaikuttavista ym-
päristöongelmista sekä niiden ratkaisumalleista.
Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä.
Edeltävät opinnot: Ympäristön tila Suomessa
Kirjallisuus: Lester R. Brown, Christopher Flavin,
Hilary French: Maailman tila. Opiskelija saa valita
jonkin seuraavista kirjoista: Maailman tila 1998,
Maailman tila 1999, Maailman tila 2000, Maailman
tila 2001 tai Maailman tila 2002.
Ajankohta: 2. vuosi
Vastuuhenkilö: Jari Spoof

AY2156 Ilmasto ja ilmaston suojelu 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tuntee ilmakehän ra-
kenteen ja ilmakehän muutoksiin liittyvät ympäristö-
riskit (kasvihuoneilmiö, otsonikato, happamoitumi-
nen) ja niiden mahdolliset ympäristövaikutukset Suo-
messa. Opintojaksolla tutustutaan myös ilman laadun
selvittämiseen indikaattorilajien avulla sekä tehdään
retki Joensuun yliopiston tutkimusasemalle Ilomant-
siin, missä tutkitaan kasvihuoneilmiön mahdollisia
vaikutuksia Suomen metsiin.
Edeltävät opinnot: Ympäristön tila Suomessa.
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Kirjallisuus  Ilmoitetaan opintojakson alussa.
Ajankohta: 2. vuosi
Vastuuhenkilö: Jari Spoof

AY09 MAISEMANHOITO JA LUONNONSUO-
JELU, 3 ov (moduuli)
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelijalla on kokonaisvaltai-
nen näkemys niistä eri keinoista, joilla luonnon- ja
maisemansuojelua sekä maisemanhoitoa Suomessa ja
EU:ssa toteutetaan. Opiskelija tuntee pääpiirteittäin
Suomen kansallisen luonnonsuojelu- ja metsälainsää-
dännön sekä EU:n luonnonsuojelua käsittelevät direk-
tiivit. Opiskelija tuntee Suomen luonnon- ja maise-
mansuojelualuejärjestelmän ja Natura2000-ohjelman.
Opiskelija tuntee maisemaekologiaan ja maiseman-
hoitoon liittyvän keskeisen käsitteistön. Hän tuntee
suomalaiset maisematyypit ja tärkeimmät niiden
muodostumiseen vaikuttavat tekijät. Maisemanhoi-
don tarpeellisuus ja tavoitteet asuinympäristön viih-
tyisyyden, luonto- ja kulttuuriarvojen vaalimisen sekä
imagollisten tekijöiden kannalta. Opiskelija osaa teh-
dä maisemanhoitosuunnitelman sekä tuntee tärkeim-
mät maisemanhoidon työmenetelmät. Opiskelija tun-
tee maisemanhoitoon liittyvän lainsäädännön ja tuki-
mahdollisuudet. Moduuliin kuluvat opintojaksot
AY1058 Maisemanhoidon perusteet, AY1059  Luon-
nonsuojelu, AY1060 Luonnonhoito ja �suojelu metsä-
lainsäädännössä.
Vastuuhenkilö: Jani Lemmetyinen

AY1058 Maisemanhoidon perusteet, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tuntee maisemaeko-
logiaan ja maisemanhoitoon liittyvän keskeisen käsit-
teistön. Hän osaa analysoida luonnon- ja kulttuuri-
maisemien rakennetta ja arvokerrostumia: ekologiset,
sosiokulttuurilliset, psykologiset ja taloudelliset ar-
vot. Opiskelija tiedostaa maisemanhoidon merkityk-
sen luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelun, työ- ja
asuinympäristön yleisen viihtyisyyden sekä matkai-
lun kannalta. Opiskelija tuntee maisemanhoidon tär-
keimmät hoito- ja kunnostustoimenpiteet. Opiskelija
osaa laatia pienimuotoisen maisemanhoitosuunnitel-
man, johon sisältyy maisema-analyysin ja kustannus-
arvion tekeminen. Opiskelija tuntee maisemanhoi-
toon ja -suojeluun liittyvän keskeisen lainsäädännön
ja tukimahdollisuudet. Arvokkaat maisema-alueet ja
maisemansuojelu Suomessa.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus: Opintojaksolla ilmoitettava materiaali.
Ajankohta: 4. jakso
Vastuuhenkilö: Jani Lemmetyinen

AY1059  Luonnonsuojelu, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelijalla on kokonaisvaltai-
nen näkemys niistä eri keinoista, joilla luonnonsuoje-
lua Suomessa ja EU:ssa toteutetaan; Natura 2000,
luontodirektiivi, lintudirektiivi, kansallinen luonnon-
suojelulainsäädäntö, luonnonsuojelualueet, eliölajien
ja niiden elinympäristöjen suojelu.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa.
Ajankohta: 4. jakso
Vastuuhenkilö: Jari Spoof

AY1060 Luonnonhoito ja �suojelu metsälainsää-
dännössä, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelijalla on perustiedot ta-
lousmetsien käsittelyssä huomioon otettavasta lain-
säädännöstä, suosituksista ja sertifioinnista erityisesti
metsäluonnon hoidon ja suojelun kannalta tarkasteltu-
na. Opintojaksolla käsitellään metsälakia, kestävän
metsätalouden rahoituslakia, metsän hyönteis- ja sie-
nituholakia, metsänhoitosuosituksia ja metsäsertifi-
ointia.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa.
Ajankohta: 4. Jakso
Vastuuhenkilö: Teuvo Gerlander

AY14 VALINNAISET PERUSOPINNOT,  2 ov
(Valinnat tehdään AY1000 Johdanto ympäristötekno-
logiaan opintojakson  testien perusteella yhteensä  2
opintoviikkoa)

AY1061 Ruotsi, valinnainen tukijakso, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Kerrataan ruotsin kielen keskei-
set rakenteet ja perussanastoa. Jo olemassa olevan
kielitaidon aktivoiminen. Suullisten ja kirjallisten tai-
tojen kartuttaminen.
Edeltävät opinnot: perustaidot ruotsin kielessä
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa
Ajankohta: 1. vuosi
Vastuuhenkilö: Marita Suomalainen

AY1062 Englanti, valinnainen tukijakso, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Kerrataan englannin kielen kes-
keiset rakenteet ja perussanastoa. Jo olemassa olevan
kielitaidon aktivoiminen. Suullisten ja kirjallisten tai-
tojen kartuttaminen.
Edeltävät opinnot: perustaidot englannin kielessä
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa
Ajankohta: 1. vuosi
Vastuuhenkilö: Marita Suomalainen
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AY1063 Matematiikka, valinnainen tukijakso, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Kerrataan matematiikan keskei-
set käsitteet. Opintojakson tavoitteena on tukea opis-
kelijan matematiikan opintoja.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa
Ajankohta: 1. vuosi
Vastuuhenkilö: Ilpo Tahvanainen

AY1064 Fysiikka, valinnainen tukijakso, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Kerrataan fysiikan keskeiset
käsitteet. Opintojakson tavoitteena on tukea opiskeli-
jan fysiikan opintoja.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa
Ajankohta: 1. vuosi
Vastuuhenkilö: Juha Kilpeläinen

AY1065 Äidinkieli, valinnainen tukijakso, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Kerrataan suomenkielen kes-
keiset rakenteet. Suullisten ja kirjallisten taitojen kar-
tuttaminen. Opintojen tukeminen.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa
Ajankohta: 1. vuosi
Vastuuhenkilö: Juha Suomalainen

AY1066 Valinnaiset ympäristöteknologiaa tukevat
virtuaaliopinnot, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on ak-
tivoida ja kannustaa riittävät kielelliset ja matemaatti-
set taidot hallitsevat opiskelijat opiskelemaan Poh-
jois-Karjalan ammattikorkeakoulun tai virtuaaliam-
mattikorkeakoulun ympäristöteknologiaa tukevia
opintoja. Valinnasta neuvotellaan opiskelijaohjaajan
(OPO) ja koulutusohjelmajohtajan (Kohjo) kanssa
etukäteen.
Edeltävät opinnot: Opintojakson vaatimusten mu-
kaan
Kirjallisuus: Riippuen valitusta opintojaksosta,
http://www.ncp.fi/virtuaaliopiskelijapalvelut
Ajankohta: Opiskelijan oman aikataulun mukaisesti
Vastuuhenkilöt:  Jarmo Renvall, Jani Lemmetyinen

2 Ammattiopinnot

AY26 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN  PERUS-
TAIDOT

AY2001 Kaavoitus, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opintojakso toteutetaan yhteis-
työssä rakennustekniikan kaavoituskurssin kanssa.

Opiskelija perehtyy yhdyskuntarakentamisen sääte-
lyyn, kaavoituksen eri tasojen suunnitteluperusteisiin
ja käytäntöihin. Luennot ja harjoitukset, maastokäyn-
nit.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Kirjallisuus ja muu materiaali: Lakikokoelmia.
Asuinympäristön suunnitteluperiaatteet. Sisäasiain-
ministeriön kaavoitusohjeet.
Ajankohta: 1, 2 ja 3. jakso
Vastuuhenkilö: Tapio Turunen

AY2002 Paikkatietojärjestelmien ja kaukokartoi-
tuksen perusteet, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tutustuu yhteen paik-
katietojärjestelmään sekä paikkatiedon ja kaukokar-
toituksen peruskäsitteisiin. Opintojakson aikana tu-
tustutaan kaukokartoituksen mahdollisuuksiin ympä-
ristön seurannassa.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa
Ajankohta:  2. vuosi
Vastuuhenkilöt: Jarmo Renvall ja Juha Kilpeläinen

AY2003 Paikkatietojärjestelmät, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tuntee atk-pohjaisen
paikkatiedon hallinnan periaatteet ja niiden käyttö-
mahdollisuudet - Paikkatieto, paikkatietojärjestelmät,
harjoituksia eri ohjelmistoilla. Opintojakso toteute-
taan yhteistyössä metsätalouden koulutusohjelman
kanssa (esim MM2392)
Edeltävät opinnot: AY1007 Tietotekniikan perusteet
,AY2007 Paikkatietojärjestelmien ja kaukokartoituk-
sen perusteet
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa.
Ajankohta: 3. vuosi
Vastuuhenkilö: Jarmo Renvall

AY2004 Tietokoneavusteinen piirtäminen, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija saa perustiedot tek-
niset piirustusten tekoon ja suunnittelun  mikrotieto-
koneen avulla. Harjoitustöihin ja opiskeluun käyte-
tään AutoCad-ohjelmistoa. Harjoituksia tietokoneluo-
kassa.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Kirjallisuus: Monisteita ja ohjelmamanuaalit.
Ajankohta: 1.ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Timo Poutanen

AY2005 Maanmittaustekniikka, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tuntee mittausteknii-
kan alan ja hallitsee riittävässä laajuudessa työelämän
vaatimat taidot. Karttaopin ja �tekniikan perusteet.
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Etäisyyden, kulman ja korkeuserojen mittaus. yksi-
tyiskohtien kartoitus. Runkomittaukset ja paikalleen
mittaukset. Ilmakuvamittaus.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Kirjallisuus: Ilmoitetaan jakson alussa
Ajankohta: 3. vuosi
Vastuuhenkilö: Marjatta Kallioinen

AY1011 Tutkimustyö 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija osaa omatoimisesti
käyttää eri tietolähteitä ja tiedonhankintamenetelmiä,
osaa valita olennaisen tiedon raportointia varten sekä
tuntee opinnäytetyön ulkoasuun, tyyliin, julkaisuun ja
esittämiseen liittyvät ohjeet. � Opinnäytetyön ulkoa-
su, tyyli, kieli ja rakenne sekä työn esittäminen, työ-
suunnitelma, kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutki-
mus, tutkimustyypit, tutkimusmenetelmät sekä ai-
neiston käsittely, tulkinta ja analyysi. Integroidaan ti-
lastomatematiikkaa.
Edeltävät opinnot:
Kirjallisuus: Soininen: Tieteellisen tutkimuksen pe-
rusteet; Heikkilä: Tilastollinen tutkimus; Hirsjärvi
ym.: Tutki ja kirjoita; muu tunneilla jaettava aineisto
Ajankohta: 3. ja 4. vuosi
Vastuuhenkilö: Juha Suomalainen

AY27 VESISTÖJEN HOITO, KÄYTTÖ JA SUO-
JELU 15 ov (moduuli)
Tavoitteet ja sisältö: Moduuli antaa opiskelijalle val-
miudet toimia vesistökunnostushankkeissa asiantun-
tijana sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Opis-
kelijan on tunnettava vesiekosysteemin ja sen valu-
ma-alueen rakenne ja niihin vaikuttavat tekijät. Hänen
on kyettävä määrittämään vesistön tila kemiallisten,
fysikaalisten ja biologisten analyysien perusteella
sekä laatimaan vesistölle hoito- ja kunnostussuunni-
telma lainsäädäntö huomioiden. Opiskelijan on hallit-
tava keskeinen vesistöjen kunnostukseen ja hoitoon
liittyvä ruotsin- ja englanninkielen sanasto ja kyettävä
hyödyntämään näillä kielillä julkaistua ammattikirjal-
lisuutta sekä tieteellisiä sarjoja. Edelleen opiskelijan
on osattava laatia eri sidosryhmille selkeitä asiatyyli-
siä raportteja ja asiakirjoja sekä osattava esiintyä
asiantuntevasti ja tilanteen vaatimalla tavalla kaikissa
ammatillisissa viestintätilanteissa.  Moduuliin kulu-
vat opintojaksot AY2171 Soveltavan limnologian pe-
rusteet, AY2172 Vesien käytön ja suojelun limnolo-
gia, AY2173 Hajakuormitus Suomen vesistöjä kuor-
mittavana tekijänä, AY2174 Vesistöjen tilan arviointi
ja seuranta, AY2175 Vesistöjen kunnostus ja hoito ja
AY2176 Vesistökunnostuksen hankesuunnitelma.
Vastuuhenkilö: Jari Spoof

AY2171 Soveltavan limnologian perusteet, 1,5 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehtyy soveltavan
vesiekologian, -fysiikan ja �kemian sekä hydrologian
perusteisiin erityisesti Suomen olosuhteissa. Keskei-
siä tarkasteltavia kokonaisuuksia ovat vedenkierto-
kulku, pohjavedet, vesivarat sekä vesistöjen tuotanto-
biologia ja kalasto.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa
Ajankohta: 3. jakso
Vastuuhenkilö: Tarmo Tossavainen

AY2172 Vesien käytön ja suojelun limnologia,
1,5 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija omaksuu perustiedot
vesistöjen tilaan vaikuttavista tekijöistä sekä niiden
määrityksestä ja arvioinnista. Opiskelija perehtyy
Suomen vesistöjen tilaan ja siihen vaikuttaviin teki-
jöihin, vesistöjen luokitteluun, vesien suojelun tavoi-
teohjelmiin ja muuhun viranomaistoimintaan, vesien
suojelun kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön
sekä vesien käyttöön ja suojeluun liittyvän lainsää-
dännön perusteisiin.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa
Ajankohta: 4. jakso
Vastuuhenkilö: Tarmo Tossavainen

AY2173 Hajakuormitus Suomen vesistöjä kuor-
mittavana tekijänä, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tutustuu erityisesti
maa- ja metsätaloudesta vesistöön päätyvään kuormi-
tukseen, mitkä toimenpiteet kuormitusta erityisesti ai-
heuttavat sekä niihin prosesseihin, joita ylimääräiset
ravinteet vesistössä aiheuttavat. Lisäksi opintojaksol-
la perehdytään lainsäädäntöön ja tukijärjestelmiin,
joilla pyritään pienentämään maa- ja metsätaloudesta
vesistöön kulkeutuvaa kuormitusta.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa
Ajankohta: 4. jakso
Vastuuhenkilöt: Jari Spoof ja Tarmo Tossavainen

AY2174 Vesistöjen tilan arviointi ja seuranta, 4 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehtyy vesistöjen
tilan arviointiin mm. biologisten, fysikaalisten ja ke-
miallisten muuttujien sekä vesi- plankton- pohjaeläin-
ja sedimenttinäytteiden oton, käsittelyn ja analysoin-
nin avulla. Opintojaksolla opiskelijat osallistuvat
Ätäskö-järvellä ja sen valuma-alueella tehtäviin ve-
denlaatua ja kuormitusta kartoittaviin tutkimuksiin
sekä Joensuun yliopistolla toteutettavaan leväkurs-
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siin. Integrointi: Kielet, viestintä, kemia
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta: 1. jakso
Vastuuhenkilöt: Jari Spoof ja Tarmo Tossavainen

AY2175 Vesistöjen kunnostus ja hoito, 4 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehtyy vesistöjen
kunnostuksen limnologisiin perusteisiin sekä erilai-
siin järvialtaassa ja valuma-alueella toteutettaviin
kunnostusmenetelmiin- ja tekniikoihin. Edelleen
opintojaksolla tutustutaan kunnostushankkeiden
suunnitteluun, esi- ja seurantatutkimusten tekoon
sekä vesistökunnostukseen liittyvään hallintoon ja
lainsäädäntöön. Case-tapauksen avulla opiskelija tu-
tustuu erilaisiin ravinnekuormitusta aiheuttaviin teki-
jöihin sekä oppii laskemaan vesistöön tulevan ravin-
nekuorman. Opintojaksoon liittyy retki Nurmeksen
Kuohatti-järvelle, missä tutustutaan erilaisiin valu-
ma-alueen kunnostusmenetelmiin käytännössä. Opin-
tojakson lopussa opiskelija laatii annettuun kohtee-
seen kunnostussuunnitelman. Integroidaan: Kielet,
viestintä
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta: 2. vuosi
Vastuuhenkilöt: Jari Spoof ja Tarmo Tossavainen

AY2176 Vesistökunnostuksen hankesuunnitelma,
2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hallitsee useiden si-
dosryhmien yhteistyönä toteutettavan ympäristöalan
kehittämisprojektin suunnitteluprosessin. Hän osaa
organisoida projektiprosessin ja johtaa sitä sekä arvi-
oida projektin laatua ja vaikuttavuutta eri sidosryhmi-
en kannalta. Projektikäsite, projektien suunnittelu- ja
valmisteluprosessi, ympäristöhankkeiden rahoituska-
navat, projektitoiminnan laatukriteerit ja itsearviointi.
Opintojaksolla laaditaan hankesuunnitelma todelli-
seen Pohjois-Karjalan alueellisen ympäristökeskuk-
sen tarjoamaan kohteeseen.
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Integ-
roidaan: Kielet ja viestintä
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Ajankohta: 2. vuosi
Vastuuhenkilöt: Nina Holopainen, Tarmo Tossavai-
nen ja Jari Spoof

AY28 MAA- JA METSÄTALOUDEN SEKÄ
TURVETUOTANNON PROSESSIT, 4 ov (mo-
duuli)
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelijalla on yleiskuva maa-

ja metsätalouden sekä turvetuotannon tärkeimmistä
tuotantoprosesseista. Hän osaa käyttää ruotsin kieltä
(0,5 ov) aiheeseen liittyvän tiedon hankinnassa ja ra-
portoinnissa  sekä osaa laatia aihealueesta äidinkielel-
lään (0,5 ov) asiatyylisiä kirjallisia ja suullisia esityk-
siä.  Moduulin kuuluvat opintojaksot AY2136 Maata-
louden prosessit sekä  AY2137 Metsätalouden ja tur-
vetuotannon prosessit.
Vastuuhenkilö: Teuvo Gerlander

AY2136 Maatalouden prosessit, 1,5 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tietää maatalous- ja
kotieläintuotannon  työvaiheet ja niiden tarkoituksen.
Opiskelija ymmärtää alan pääkäsitteistön voidakseen
toimia yhteistyössä maatalousammattilaisten kanssa
ympäristönsuojelua koskevissa asioissa
sisältö: Kasvinviljely: kylvö, lannoitus, kasvinsuoje-
lu, maan muokkaus,  sadonkorjuu ja �käsittely. Koti-
eläintuotanto: tärkeimpien kotieläinten hoitotyöt, ruo-
kinnan peruskäsitteet ja lannankäsittely.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus : Ilmoitetaan opintojakson alussa
Ajankohta: 1. jakso
Vastuuhenkilö: Juha Kilpeläinen

AY2137 Metsätalouden ja turvetuotannon proses-
sit, 2.5 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija Opiskelijalla on pe-
rustiedot talousmetsien hoidon ja käytön suositusten
mukaisista toimenpiteistä. Opiskelijalla tuntee turve-
tuotannon perusteet ja  tärkeimmät  tuotantomenetel-
mät.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa
Ajankohta: 4. jakso ja kenttäjakso
Vastuuhenkilö: Teuvo Gerlander

AY29 YHDYSKUNTATEKNIIKKA 10 ov
(moduuli)
Tavoitteet ja sisältö: Moduulin kuuluvat opintojaksot
AY2702 Jätehuolto ja kierrätys, AY2126 Geotekniik-
ka ja maarakentaminen, AY2127 Maaperätutkimukset
ja pilaantuneet maa-alueet, AY2704 Vesitekniikka
sekä  AY2501 Kone- ja energiatekniikka.
Vastuuhenkilö: Risto Juvaste

AY2702 Jätehuolto ja kierrätys,  2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tutustuu jätehuollon
järjestämiseen ja siihen liittyvään lainsäädäntöön.
Jätteiden synnyn ehkäisy, jätemateriaalivirtojen hal-
linta, jätteiden käsittely, työstö raaka-aineiksi tai uu-
siksi tuotteiksi. Kierrätys yksityis- ja julkistalouksis-
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sa. Kaatopaikkojen perustaminen ja hallinta. Luennot
ja harjoitustyö, vierailut.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa.
Ajankohta: 3. ja 4. jakso
Vastuuopettaja: NN/Risto Juvaste

AY2126 Geotekniikka ja maarakentaminen,  2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tutustuu kallioperään
ja maa-aineksiin ympäristörakentamisen kannalta.
Maanrakennuksen perustyömenetelmät ja kustannus-
laskenta. Perustamistavat ja painumislaskelmat. Lu-
ennot ja harjoitustyö, vierailut.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa.
Ajankohta: 3. ja 4. jakso
Vastuuopettaja: Tapio Turunen

AY2127 Maaperätutkimukset ja pilaantuneet
maa-alueet, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tuntee tärkeimmät
maaperän pilaantumista aiheuttavat kemialliset aineet
ja yhdisteet sekä niiden alkuperän. Hän tuntee tär-
keimpien haitta-aineiden käyttäytymisen maaperässä
ja eri tekijöiden vaikutuksen siihen. Opiskelija tuntee
tärkeimpien haitta-aineiden aiheuttamat terveys- ja
ympäristöhaitat sekä riskinarvioinnin perusteet. Ohje-
arvon ja raja-arvon käsitteet. Aiheeseen liittyvä ym-
päristölainsäädäntö, lupamenettelyprosessit ja �vi-
ranomaiset. Maaperätutkimukset osana kaavoitusta ja
rakennussuunnittelua. Opiskelija osaa tutkimussuun-
nitelman teon vaiheet sekä näytteenoton perusteet.
Tutustuminen näytteiden analyyseja tekeviin labora-
torioihin ja/tai muihin asiantuntijaorganisaatioihin.
Opiskelija tuntee erilaiset pilaantuneen maan kunnos-
tusvaihtoehdot. Tutustuminen konkreettisiin maape-
rätutkimus- ja kunnostushankkeisiin. Järjestetään
mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä rakennustek-
niikan koulutusohjelman kanssa. Sisältää integroituna
0,5 ov kemiaa (toksikologia) sekä 1 ov mikrobiologi-
aa.
Edeltävät opinnot: AY2126 Geotekniikka ja maara-
kentaminen, AY1055 Ekologia ja kenttätutkimuksen
perusteet, AY2001 Kaavoitus.
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa
Ajankohta: 3. vuosi
Vastuuhenkilöt: Jani Lemmetyinen, Marja-Kaarina
Koskinen

AY2704 Vesitekniikka,  2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tutustuu vesirakenta-
misen perusteisiin ja vesihuoltojärjestelmiin sekä
alan lainsäädäntöön. Padot ja vesirakentamisen työ-

menetelmät ja luonnonmukainen vesirakentaminen.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa.
Ajankohta: 3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö: Tapio Turunen

AY2501 Kone- ja energiatekniikka, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Kurssin tavoitteena on ymmär-
tää energiaa muuttavien koneiden ja laitteiden toimin-
taperiaatteet sekä laatia niihin liittyviä, käytännönlä-
heisiä suorituskykylaskelmia. Keskeisiä sisältöaluei-
ta: Termodynaamiset taseet, keskeisten lämpövoima-
koneiden � ja laitosten toimintaperiaatteet ja -proses-
sit, vesihöyry ja sen ominaisuudet, palamisilmiö, läm-
mön siirtyminen, lämmönvaihtimet. Kurssiin on in-
tegroitu 0,5 ov fysiikkaa. Sijoittuminen: Yhdyskunta-
tekniikka
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Kirjallisuus:  Pleym, H., et al. Ympäristötekniikka
(tai vastaava) sekä monisteita ja soveltuvia osia fysii-
kan oppikirjoista (ilmoitetaan lähemmin kurssin alus-
sa)
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Unto Rautiainen

AY30 YHTEISKUNTA JA YMPÄRISTÖ I, 6 ov
(moduuli)
Tavoitteet: Opiskelija tietää yhteiskunnallisen vai-
kuttamisen ja  päätöksenteon kanavat erityisesti kun-
tatasolla. Hän ymmärtää kestävän kehityksen tavoit-
teet maaseutualueiden kehittämisessä.   Opiskelija
hallitsee julkishallinnossa tarvittavan ruotsinkielen.
Moduuliin kuuluvat opintojaksot AY2177 Julkishal-
linto, AY1049Maaseutupolitiikka/AY2163 Ympäris-
töpolitiikka ja �sosiologia (vaihtoehtoiset) ja AY1048
Ympäristötalous.
Vastuuhenkilö: Teuvo Gerlander

AY2177 Julkishallinto, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Kunnallisen itsehallinnon ja
valtionhallinnon perusteet ja tehtävät yhteiskunnassa.
Kunnallisen organisaation toiminta, päätöksenteko-
menettely ja kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet.
Ympäristöasiat osana kunnallista toimialaa. Julkis-
hallinnon ruotsi (0.5 ov).
Edeltävät opinnot:  Ei edellytetä.
Kirjallisuus: Toimiva Kunta; Kuntakoulutus 2000.
Ajankohta: 2. ja 3. jakso

AY1049 Maaseutupolitiikka 2 ov ja AY2163 Ympä-
ristö- ja sosiaalipolitiikka, 2 ov ovat vaihtoehtoisia.
Valinta tehdään 1.  vuoden keväällä.
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AY1049 Maaseutupolitiikka, 2 ov (vaihtoehtoinen)
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tiedostaa maaseudun
yhteiskunnallisen ja poliittisen aseman kehityksen
heijastumisen maaseudun kehittämisen tämänhetki-
seen toimintaympäristöön. Hän tunnistaa ja osaa ana-
lysoida maaseudun kehittämisen mahdollisuuksia ja
uhkia kestävän kehityksen näkökulmasta. Opiskelija
tuntee suomalaisen ja eurooppalaisen maaseutupoli-
tiikan kehityksen, sisällön ja järjestelmän sekä tuntee
eri aluetasojen käytännön sovelluksia. Opiskelijalle
muodostuu näkemys ympäristökysymyksistä maaseu-
tupolitiikan ulottuvuutena.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Kirjallisuus: Uusitalo, E., 1998: Elinvoimaa maaseu-
dulle  - miksi, kenelle ja miten? Maaseutupolitiikan
perusteet. Hyyryläinen, T. & Rannikko, P. (toim.),
2000: Eurooppalaistuva maaseutupolitiikka. Paikalli-
set toimintaryhmät maaseudun kehittäjinä.
Ajankohta: 2. vuosi
Vastuuhenkilö: Ulla Asikainen ja Nina Holopainen

AY2163 Ympäristöpolitiikka ja �sosiologia, 2 ov
(vaihtoehtoinen)
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tuntee erilaisten yh-
teiskunnallisten tekijöiden rooleja ympäristökysy-
myksissä ja �ongelmissa. Hän tuntee ympäristöongel-
man, ympäristötietoisuuden ja ympäristöjulkisuuden
käsitteet ja osaa tarkastella niitä paikallisesta, alueel-
lisesta ja globaalista näkökulmasta. Opiskelija osaa
analysoida kestävän kehityksen käsitettä yhteiskun-
nallisesta näkökulmasta. Opiskelija perehtyy julkisen
sektorin, kansalaisjärjestöjen, yritysten sekä yksit-
täisten kansalaisten rooleihin erilaisten ympäristöky-
symysten toimijoina.
Edeltävät opinnot: Ei vaadita.
Kirjallisuus: Haila, Y. & Jokinen, P. (toim.) 2001:
Ympäristöpolitiikka; Massa I & Sairinen R (toim.):
Ympäristökysymys; Rannikko ym. Elämisen taika
taigalla
Ajankohta: 2. vuosi
Vastuuhenkilöt: NN

AY1048 Ympäristötalous, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö Opiskelija perehtyy kestävän ke-
hityksen erilaisiin määritelmiin,  ymmärtää yhteis-
kunnan ja luonnon välistä vuorovaikutusta, sekä tun-
tee erilaiset keinot joilla ulkoisvaikutukset on tuotu
taloudelliseen päätöksentekoon. � Ympäristön huomi-
oiva talousmalli, optimaalinen saastuminen, ulkois-
vaikutukset, taloudelliset ohjauskeinot, vaihtoehtoi-
nen talouspolitiikka.:
Kirjallisuus: ilmoitetaan myöhemmin

Ajankohta: 2. vuosi
Vastuuhenkilö: Merja Mononen

AY31 YHTEISKUNTA JA YMPÄRISTÖ II, 7 ov
(moduuli)
Tavoitteet ja sisältö:  Opiskelija tutustuu erilaisiin
ympäristöterveysriskeihin ja niiden valvontaan sekä
melun ja ilmapäästöjen hallintaan.
Moduulin kuuluvat opintojaksot AY2165 Ympäristö-
terveys, AY2192 Melunhallinta ja  AY2193 Ilmansuo-
jelu.
Vastuuhenkilö: Risto Juvaste

AY2165 Ympäristöterveys,  3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tutustuu tyypillisiin
ympäristöterveysriskeihin ja niiden valvontaa. Toteu-
tetaan osin yhteistyössä hoitotyön koulutusohjelman
kanssa.  Luennot ja harjoitukset, vierailut sekä virtu-
aaliosioita.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa.
Ajankohta: 3 ja 4. jakso
Vastuuhenkilö: NN/Risto Juvaste

AY2192 Melunhallinta,  2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tutustuu meluongel-
miin ja alan lainsäädäntöön. Melulähteet, melun le-
viäminen ja vaimeneminen. Mittausmenetelmät ja
hallintakeinot. Opintojaksoon on integroitu 0,5 ov fy-
siikkaa. Luennot ja mittausharjoitukset.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa.
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: NN/Jarmo Renvall

AY2193 Ilmansuojelu,  2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tutustuu ilmapäästö-
jen hallintaan ja siihen liittyvään teknologiaan sekä
ilmapäästöihin liittyvään lainsäädäntöön. Päästöjen
lähteet, vähentäminen ja kustannukset. Polttoteknii-
kat ja savukaasupesurit. Päästöjen mittausmenetel-
mät. Luennot ja mittausharjoitukset.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa.
Ajankohta: 1. ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: NN/Risto Juvaste

AY32 YHTEISKUNTA JA YMPÄRISTÖ III, 5 ov
(moduuli)
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija osaa analysoida ja
luokitella eri tyyppisiä kulttuuriympäristöjä, niiden
maisemarakennetta ja arvokerrostumia. Opiskelija
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tuntee ekologisen rakentamisen ja korjausrakentami-
sen periaatteet, rakenneratkaisut ja materiaalit. Eko-
loginen rakentaminen sekä maisema- ja ympäristö-
suunnittelu osana kestävän kehityksen mukaista yh-
dyskuntasuunnittelua. Opiskelija tuntee kaupunki-
ekologian ja taajamametsien hoidon perusteita. Tutus-
tuminen erilaisiin käytännön esimerkkikohteisiin ja �
projekteihin. Opintojaksoihin on integroitu ruotsin-
kieltä sekä suullista ja kirjallista viestintää. Moduu-
liin kuuluvat opintojaksot  AY2115 Kulttuuriympäris-
töt ja maisemansuunnittelu ja AY2135 Ekorakentami-
nen
Vastuuhenkilö: Jani Lemmetyinen

AY2115 Kulttuuriympäristöt ja maisemansuun-
nittelu, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija osaa analysoida eri
tyyppisten kulttuuriympäristöjen ja maisemien raken-
netta. Hän tuntee tärkeimmät kulttuuriympäristöjen
syntymiseen ja kehittymiseen vaikuttavat tekijät.
Opiskelija tuntee kulttuuriympäristöihin sisältyviä ar-
vokerrostumia, kuten esim. arkkitehtonisia ja esteetti-
siä arvoja. Opiskelija tutustuu maisema- ja ympäristö-
suunnitteluun sekä ympäristöestetiikkaan erityisesti
viheralueiden ja rakennetun ympäristön suunnittelun
osana. Kestävä kehitys ja yhdyskuntasuunnittelu.
Opiskelija tuntee kaupunkiekologian ja taajamametsi-
en hoidon perusteet. Harjoitustyönä osallistuminen
konkreettiseen maisema- / ympäristösuunnitteluhank-
keeseen. Osassa tehtävistä käytetään ruotsinkieltä
(0,5 ov). Integroitu viestintä 0,5 ov.
Edeltävät opinnot: AY1058 Maisemanhoidon perus-
teet, AY2003 Paikkatietojärjestelmät
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa
Ajankohta: 3. vuosi
Vastuuhenkilöt: Jani Lemmetyinen ja Antero Turkki

AY2135 Ekorakentaminen, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tuntee ekologisen ra-
kentamisen periaatteet (esim. arkkitehtuuri, energia-
talous), ekologiset rakennusmateriaalit sekä rakenne-
ratkaisut. Hän tuntee korjausrakentamisen perusteet.
Opiskelija osaa tehdä kestävän kehityksen mukaisia
ratkaisuja yhdyskuntasuunnittelussa. Kevyen liiken-
teen järjestelyt, ranta-alueet ja meluesteet. Opiskelija
tutustuu ekorakentamisen koti- ja ulkomaisiin esi-
merkkikohteisiin (ekokylät, lähiöprojektit ja puutar-
hakaupungit). Harjoitustyön laatiminen jostain kurs-
sin osa-alueesta sekä sen suullinen esittäminen semi-
naarissa. Sisältää integroituna 0,5 ov kirjallista ja
suullista viestintää.
Kirjallisuus: Ojala, K.: Kestävän yhdyskunnan käsi-

kirja; Ympäristöministeriö: Asumisen ekokirjo; Bal-
tic University Programme 2002 kurssiaineistoa: Sus-
tainable Community Development, Urban Planning
Edeltävät opinnot: AY2001 Kaavoitus
Ajankohta: 3. vuosi
Vastuuopettaja:  Antero Turkki

AY33 YMPÄRISTÖJOHTAMINEN I,  7 ov  (mo-
duuli)
Tavoite: Opiskelija ymmärtää kokonaisvaltaisesti
ympäristöasioiden kehittämisen organisaatiossa. Mo-
duuliin sisältyvät opintojaksot  AY2117 Yrityksen toi-
minta, AY2118 Laatu- ja ympäristöjohtaminen ja
AY2119 Ympäristöviestintä.
Vastuuhenkilö: Merja Mononen

AY2117 Yrityksen toiminta, 2 ov
Tavoite ja sisältö Opiskelijalla on perustiedot yritys-
toiminnasta ja yrittämisestä.  Tiedät millaisten pro-
sessien ja vaiheiden kautta tuotteet ja palvelut tulevat
kuluttajien käytettäväksi ja miten ympäristöasiat kyt-
keytyvät yrityksen toimintaan. Yritystoiminta kan-
santaloudessa, yritysten ympäristöajattelun kehitty-
minen. yritysmuodot, yrittäjätyypit, toiminnan kuva-
usmallit, talous, markkinointi, tuotanto.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus Viitala, Jylhä: Menestyvä yritys, 2001,
s. 1-150
Ajankohta: 2. vuosi
Vastuuhenkilö: Merja Mononen

AY2118 Laatu- ja ympäristöjohtaminen, 3 ov
Tavoite ja sisältö: Opiskelija tuntee keskeisimpien
organisaatioissa käytössä olevien standardien periaat-
teet ja perehtyy erityisesti ympäristöjärjestelmän ra-
kentamiseen. Tavoitteena on antaa opiskelijalle pe-
rusvalmiudet johtaa ja ohjata vuorovaikutteisia kehit-
tämisprosesseja yrityksissä, yhteisöissä ja verkostois-
sa Johtaminen standardien avulla, ympäristöjärjestel-
män keskeinen sisältö, ympäristövaikutusten arvioin-
ti. Ihmiskeskeinen johtamiskäsitys, organisaatiokult-
tuuri, muutosprosessien johtamisen välineet ja mene-
telmät, eettiset kysymykset ihmisten johtamisessa.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus : Viitala, Jylhä: Menestyvä yritys, 2001,
s. 150-190, muu kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin
Ajankohta: 2. vuosi
Vastuuhenkilöt: Jarmo Renvall,  Nina Holopainen

AY2119 Ympäristöviestintä, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija ymmärtää ympäris-
töviestinnän ja ympäristöstä tiedottamisen keinoksi
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parantaa yrityskuvaa ja vaikuttaa sidosryhmien asen-
teisiin. Opiskelija  harjaantuu ympäristöä koskevan
tiedon muokkaamiseen ja levittämiseen erilaisten jul-
kaisujen muodossa. Opiskelija ymmärtää kuvien sekä
muun visuaalisen aineksen, typografian ja tekstin
merkityksen julkaisuissa sekä harjaantuu tuottamaan
ja yhdistelemään tekstiä ja kuvamateriaalia tietopuo-
lisiin kirjoitelmiin. Julkaisun suunnittelu, tiedottavat
tekstit ja niiden laatiminen, taiton perusteet ja visuaa-
lisuus, ympäristöviestinnän perusteet, ympäristöpro-
jekteista tiedottaminen sekä ympäristöraportin analy-
sointi ja laatiminen.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa.
Ajankohta: 3. ja 4. jakso
Vastuuhenkilö: Juha Suomalainen

AY34 YMPÄRISTÖJOHTAMINEN II, 8 ov (mo-
duuli)
Tavoitteet ja sisältö: Ympäristöjohtamisen moduuli
(Environmental management) sisältää monipuolisia
työkaluja ympäristömyötäiseen arvottamiseen ja eri-
laisten ratkaisuvaihtoehtojen kokonaisvaltaiseen arvi-
oimiseen. Kurssit johdattelevat opiskelijaa myös sy-
välliseen ja itsenäiseen pohdiskeluun erilaisista kes-
tävän kehityksen ratkaisumalleista ja mahdollisuuk-
sista. Moduuli toteutetaan suurelta osin englanninkie-
lellä ja se antaa valmiuksia kansainväliseen ympäris-
töyhteistyöhön. Kurssiin sisältyy pienimuotoinen ym-
päristövaikutustenarviointiharjoitus.  Moduuliin kuu-
luvat opintojaksot AY2212 Industrial Ecology,
AY2213 Ympäristövaikutusten arviointi -selvitys,
AY2214  Ekodesign ja AY2215 Kansainväliset ympä-
ristökysymykset
Vastuuhenkilö: Risto Juvaste

AY2212 Industrial Ecology, 2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Ympäristöjohtamisen näkökul-
mia, menetelmiä ja visioita syventävä kurssi. Teolli-
set ekosysteemit, metafora vai mahdollisuus kestä-
vään kehitykseen? Teollisuusverkostot. Kurssiin on
integroitu 1 ov englanninkieltä. Luennot ja harjoituk-
set, referaatit ja esitelmät.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Kirjallisuus: Lehtiartikkelit ja monisteet (pääosin
englanninkielisiä) sekä internet-lähteitä.
Ajankohta: 2 ja 3. jakso
Vastuuhenkilö: Risto Juvaste

AY2213 Ympäristövaikutusten arviointi, 1 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on ai-
emmin opitun perusteella suorittaa ympäristövaiku-

tusten arviointia toimeksiannosta. Toimeksiantajaor-
ganisaation koko suhteutetaan opintoviikkojen mää-
rään (1 ov). Vaihtoehtoisena suorituksena hyväksy-
tään tehtyyn yva- selvitykseen perehtyminen sekä sen
analysointi ja selvityksestä raportoiminen suullisesti
ja kirjallisesti. Opintojakson voi myös yhdistää opin-
näytetyön tekemiseen.
Edeltävät opinnot:  AYxxxx Laatu- ja ympäristöjoh-
taminen
Kirjallisuus: Materiaali riippuu selvitettävästä koh-
teesta
Ajankohta: 3. tai 4. vuosi . Toteutusajankohta riippuu
työelämästä tulevista toimeksiannoista.
Vastuuhenkilö: Jarmo Renvall

AY2214  Ekodesign, 3 ov
Tavoitteet ja sisältö: Ympäristönäkökohdat tuottei-
den ja toimintojen suunnittelussa. Elinkaariarvioinnin
(Life Cycle Assessment, LCA) perusteet ja käsitteet.
MIPS. Kurssiin sisältyy SimaPro-ohjelmalla tehty
pienimuotoinen elinkaariarviointi sekä harjoitustehtä-
viä. Kurssiin on integroitu 0,5 ov englanninkieltä.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Kirjallisuus ja materiaali: Monisteita. http://
www.pre.nl/  ja UETP-EEE:n opetusohjelma �Two
Fictional Life Cycle Assessments� tekniikan hake-
mistossa ope\juvaster\LCA\UETP\UETP.exe
Ajankohta: 2.- 4. jakso
Vastuuhenkilö: Risto Juvaste

AY2215 Kansainväliset ympäristökysymykset,
2 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tutustuu kansainväli-
siin ympäristöongelmiin ja �kulttuuriin. Kurssiin on
integroitu 0,5 ov englanninkieltä. Johdantoluento, vi-
deokurssi (Sustainable Baltic Region) ja virtuaaliosi-
oita. Sijoittuminen: Ympäristöjohtaminen II
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Kirjallisuus: Sustainable Baltic Region- opetusmate-
riaali.
Ajankohta: 1 ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: Jarmo Renvall ja Risto Juvaste

AY35 VALINNAISET AMMATILLISET KOKO-
NAISUUDET  (Valitaan yhteensä 8 opintoviikkoa.
Valinta tehdään ensimmäisen vuoden keväällä)

AY2216 Vesistön kunnostushanke, 4 ov
Tavoitteet ja sisältö: Antaa opiskelijalle valmiudet
toimia asiantuntijana ja vetäjänä vesistökunnostus-
hankkeissa. Kunnostushankkeen kohteeksi pyritään
valitsemaan vesistöalue, jonka kunnostamiseksi on jo
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tehty aloite. Hankkeen aikana opiskelija toimii yhteis-
työssä mm. paikallisten ihmisten ja muiden vesistön
käyttäjien, maanomistajien sekä ympäristö-, metsä- ja
kalatalousviranomaisten kanssa. Hankkeen yhteydes-
sä opiskelija tekee biologisen ja fysikaalis-kemialli-
sen selvityksen kohdevesistön tilasta ja siihen vaikut-
tavista tekijöistä. Vesistön tilan selvitys esitetään
kunnostushankkeen yhteistyöryhmälle. Vesistön tilan
ja siihen vaikuttavien tekijöiden selvityksestä edetään
kunnostus- ja hoitotoimenpiteiden suunnitteluun.
Kunnostushankkeen etenemisvaiheesta riippuen
hankkeen puitteissa on mahdollista suunnitella ja ko-
keilla käytännössä eri tyyppisiä vesistön kunnostus-
tekniikoita sekä tehdä niiden tehokkuuteen liittyviä
seurantaselvityksiä ja �tutkimuksia. Moduuliin on in-
tegroitu vieraita kieliä sekä viestintää.
Vastuuhenkilöt: Tarmo Tossavainen ja Jari Spoof

AY2219  Luontokartoitus ja ekosysteemien hoito,
4 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija osaa suunnitella ja
toteuttaa maastokohteen luontokartoituksen; esim.
biotooppi-putkilokasvillisuus-, lahopuusto- tai lin-
nustokartoitus. Opiskelija osaa käyttää paikka- ja his-
toriatietoja sekä ilmakuvia kartoituksen perustana.
Hän osaa käyttää ja soveltaa erilaisia luontokartoituk-
sen menetelmiä.  Opiskelija tuntee kangasmetsien,
lehtojen sekä soiden hoidon ja ennallistamisen ekolo-
giset perusteet. Lisäksi kurssilla perehdytään yhden
tai useamman uhanalaisen lajin elinympäristövaati-
muksiin ja elinympäristöjen hoitamiseen. Opiskelija
tuntee tavallisimmat kohteiden hoidossa ja ennallista-
misessa käytettävät suunnittelu- ja työtekniikat. Hän
osaa laatia ulkopuoliselle toimeksiantajalle maasto-
kohteen kartoituksen sekä hoitosuunnitelman kustan-
nusarvioineen sekä toteuttaa kasvillisuuden ja/tai
muun eliölajiston seurannan. Opiskelija osaa toimia
maastotöiden työnjohtotehtävissä.  Ekosysteemien
hoidon ja ennallistamisen ekologiset perusteet, indi-
kaattorilajisto, uhanalaiset lajit, töiden suunnittelu ja
työtekniikat. Tiimityöskentelyn taidot sekä kenttätöi-
den johtaminen. Kurssilla toteutetaan tilaustyönä ul-
kopuoliselle toimeksiantajalle tehtävä luontokartoi-
tus- ja ekosysteemin hoitoprojekti yhdessä Kiteen op-
pimiskeskuksen luonto- ja ympäristöalan opiskelijoi-
den kanssa.
Edeltävät opinnot: AY1055 Ekologia ja kenttätutki-
muksen perusteet, AY07 Lajintuntemus, AY2003
Paikkatietojärjestelmät
Kirjallisuus ja muu materiaali: Alanen, A. ym.
(1999): Lehtojen hoito-opas;  Metsähallituksen luon-
nonsuojelujulkaisuja, sarja B, nro 26; Heikkilä, H. &
Lindholm, T. (1997): Soiden ennallistamistutkimus

vuosina 1987-1996;  Metsähallituksen luonnonsuoje-
lujulkaisuja, sarja A, nro 81; Heikkilä, H. & Lind-
holm, T. (1999): Metsäojitettujen soiden ennallista-
misopas;  Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja,
sarja B, nro 25; Tukia, H. (2000): Metsien ennallista-
misen ekologiaa. Metsähallituksen luonnonsuojelu-
julkaisuja, sarja A, nro 124; Tukia, H. ym. (2001):
Metsien ennallistamisopas;  Metsähallituksen luon-
nonsuojelujulkaisuja, sarja B, nro 58
Ajankohta: 3. kevät ja 4. syksy. Järjestetään vuoro-
vuosittain opintokokonaisuuden �Indikaattorilajit ja
luonnonhoitotutkinto� � kanssa.
Vastuuhenkilöt: Jani Lemmetyinen ja Juha Mietti-
nen

AY2218  Indikaattorilajit ja metsäluonnonhoito-
tutkinto, 4 ov
Tavoitteet ja sisältö: Indikaattorilajit ympäristön ti-
lan arvioinnin sekä ekosysteemien hoidon työvälinei-
nä. Opiskelija tuntee metsä-, lehto-, suo- sekä perin-
neympäristökohteiden keskeisimmän indikaattorila-
jiston esim. putkilokasvien, lintujen ja kääpien osalta.
Opiskelija perehtyy indikaattorilajien ekologiaan, eri-
tyisesti elinympäristövaatimuksiin. Lisäksi kurssi
valmentaa metsätalouden luonnonhoitotutkinnon (3
ov) suorittamiseen erityisesti maastokohteiden tunte-
muksen osalta. Opiskelija osallistuu Metsäkeskus
Pohjois-Karjalan järjestämään luonnonhoitotutkin-
non näyttökokeeseen.   Indikaattorilajiston ekologia ja
lajintuntemus sekä metsätalouden luonnonhoitotut-
kinnon suorittaminen. Metsälainsäädäntö ja muu
luonnonhoitotutkinnon edellyttämä osaaminen.
Edeltävät opinnot: AY1055 Ekologia ja kenttätutki-
muksen perusteet, AY07 Lajintuntemus, AY09 Maise-
manhoito ja luonnonsuojelu
Kirjallisuus: Lajintuntemusoppaat, Luonnonhoito-
tutkinnon materiaali sekä opintojaksolla ilmoitettava /
jaettava materiaali.
Ajankohta: 3. kevät ja 4. syksy. Järjestetään vuoro-
vuosittain opintokokonaisuuden �Luontokartoitus ja
elinympäristöjen hoito� � kanssa.
Vastuuhenkilöt: Jani Lemmetyinen, Juha Miettinen,
Jari Spoof ja Teuvo Gerlander.

AY2170 Ympäristöprojekti, 4 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija osaa soveltaa ympä-
ristöalan ammatillista osaamistaan ajankohtaisessa
työelämälähtöisessä projektissa. Projekti voi olla esi-
merkiksi yritykselle tai kunnalle tilaustyönä tehtävä
selvitys, suunnitelma tai tutkimus. Opiskelija pereh-
tyy projektin aihepiirin kannalta keskeisiin arviointi-,
mittaus- ja kenttätyötekniikoihin, lainsäädäntöön
sekä suunnittelujärjestelmiin. Opiskelija osaa työstää
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konkreettisen suunnitelman ja suorittaa tarpeelliset
kenttätyöt ja mittaukset. Osallistava suunnittelu pro-
jektin kannalta keskeisten sidosryhmien kanssa sekä
projektista tiedottaminen. Valmiin suunnitelman esit-
täminen seminaarissa sekä lehdistötiedotteen laatimi-
nen. Projekteja pyritään toteuttamaan yhteistyössä
PKAMK:n muiden koulutusohjelmien kanssa.
Edeltävät opinnot: Ei vaadita.
Kirjallisuus: Opintojaksolla ilmoitettava  materiaali
Ajankohta: 4.vuosi
Vastuuhenkilö: Jani Lemmetyinen

AY2222 Automaattiset mittausjärjestelmät, 4 ov
Tavoitteet ja sisältö: Tietokoneella suoritettavat ym-
päristömittaukset. Ympäristömittausten anturit. Tie-
donsiirto. Toteutetaan yhteistyössä informaatioteknii-
kan koulutusohjelman kanssa kurssilla. Sijoittumi-
nen: Valinnaiset ammatilliset opintokokonaisuudet
Edeltävät opinnot: Tietotekniikka.
Kirjallisuus: Ilmoitetaan kurssin alussa.
Ajankohta: 1 ja 2. jakso
Vastuuhenkilö: NN/Risto Juvaste
 
AY2160 Kansainvälinen ympäristöyhteistyö,  4 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tutustuu kansainväli-
siin ympäristöongelmiin ja �kulttuuriin ja alan opis-
keluun ulkomailla.  Sijoittuminen: Valinnaiset amma-
tilliset opintokokonaisuudet
Edeltävät opinnot: AY2215 Kansainväliset ympäris-
tökysymykset.
Kirjallisuus: Riippuu toteutuskohteesta
Ajankohta: 3. tai 4. vuosi
Vastuuhenkilö: Jarmo Renvall ja Risto Juvaste

AY2220  Maatalouden ympäristökysymykset, 4 ov
Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tutustuu maatalou-
den tärkeimpiin ympäristöä rasittaviin tekijöihin sekä
keinoihin, joilla ongelmia voidaan pienentää. Maa-
seudun ympäristön suojelussa merkittävä tehtävä on
maatalouden hajapäästöjen pienentämisellä. EU:n
laajenemisen myötä maatalouden päästöjen vähentä-
minen Itä-Euroopan maissa tulee olemaan uusi ympä-
ristön suojelun haaste. Kuluttajat vaativat entistä
enemmän ympäristöystävällisesti ja eettisesti tuotet-
tuja elintarvikkeita. Tämän vuoksi luomutuotanto ja
kotieläinten hyvinvoinnista huolehtiminen ovat tär-
keä osa nykyaikaista maataloustuotantoa. Uusien ko-
tieläintuotantotilojen rakentamiseen tarvittavat luvat
sisältävät ympäristövaikutusten arvioinnin. Myös jo
olevassa olevia tuotantoyksiköitä seurataan sekä
päästöjen että kotieläinten hyvinvoinnin osalta. Tä-
män vuoksi ympäristöasioitten kanssa tekemisissä
olevien tulee tietää eläinten hyvinvointiin ja viljely-

tekniikkaan liittyvät perusasiat. Ympäristökysymyk-
set vaikuttavat esim. kaikkiin luonnon hyödyntämi-
seen pohjautuviin elinkeinoihin sekä taajamissa että
haja-asutusalueilla. Haja-asutusalueiden maiseman-
hoidon kannalta on tärkeää maaseudun pysyminen
asuttuna, johon myös ympäristön hoitoon liittyvillä
toimilla voidaan vaikuttaa. Toteutetaan osin yhteis-
työssä maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman kans-
sa.
Edeltävät opinnot: AY2136 Maatalouden prosessit
Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa.
Ajankohta: 2. tai 4. vuosi
Vastuuhenkilö: Pentti Ojajärvi

3 Vapaasti valittavat opinnot 10 ov

Korkeakoulutasoisia opintoja 10 ov

4  Harjoittelu 20 ov

Ympäristöalan harjoittelu 1  10 ov
Tavoite ja sisältö: Harjoittelun tavoitteena on että
opiskelija luo yhteyksiä työelämään, perehtyy johon-
kin ympäristöalan osa-alueeseen, työtehtäviin  ja työ-
ympäristöön.  Harjoittelun voi suorittaa korkeintaan
kahdessa eri paikassa. Harjoittelupaikan hyväksyy
harjoitteluvalvoja harjoittelusuunnitelman pohjalta.
Harjoitteluun liittyy oppimistehtävä ja harjoittelun
suorittamisesta on erilliset harjoitteluohjeet.
Vastuuhenkilö: Merja Mononen

Ympäristöalan harjoittelu 2  10 ov
Tavoite ja sisältö: Harjoittelun tavoitteena on syven-
tää opiskelijan ammattitaitoa käytännön työtehtävissä
sekä avartaa opiskelijan näkemystä ympäristötekno-
logian alueelta.  Harjoittelun voi tehdä kokonaan tai
osittain ulkomailla. Harjoittelun voi suorittaa kor-
keintaan kahdessa eri paikassa. Harjoittelusta voi olla
korkeintaan 4 ov projektiopintoja. Harjoittelupaikan
hyväksyy harjoitteluvalvoja harjoittelusuunnitelman
pohjalta. Harjoitteluun liittyy oppimistehtävä. ja har-
joittelun suorittamisesta on erilliset harjoitteluohjeet.
Vastuuhenkilö: Merja Mononen

5 Opinnäytetyö 10 ov

Opinnäytetyön tulee sisältää sekä teknistaloudellisia
että ympäristöön liittyviä tarkasteluja, vertailuja ja
pohdintoja. Tämä voidaan toteuttaa esim. etsimällä
tutkimusongelmille tai -tehtävälle vaihtoehtoisia rat-
kaisumalleja, joita analysoimalla päädytään loppu-
suunnitelmaan tai -ratkaisuun.


