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Teknikan ja liikenteen ala

Suuntautumisvaihtoehdot ovat:- Kestävä ener-
giatalous- Kestävä teknologia

Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet

Mitä ympäristöteknologia on?
Ympäristöteknologia on maailmanlaajuisestikin 
yksi voimakkaammin kasvavista teollisuuden 
ja yritystoiminnan aloista. Ala voidaan mää-
ritellä esimerkiksi seuraavasti: ympäristötek-
nologia on ympäristön ja ympäristönsuojelun 
tilan parantamista, halutun tilan ylläpitämistä 
sekä ympäristön seurantaa erilaisin teknisin 
keinoin. Ympäristöteknologian voimakkaasti 
kasvavia osa-alueita ovat mm. vesitekniikka, 
meluntorjunta, ekologinen energiantuotanto 
sekä jätehuolto ja kierrätys sekä bioenergia. 
Maailmanlaajuista merkitystä on erityisesti 
puhtaan veden hankinnalla sekä jätevesien kä-
sittelyllä. EU:n alueella keskeisiä kysymyksiä 
ovat mm. meluntorjunta, vesistöjen suojelu ja 
kunnostus sekä jätehuolto ja energiakysymyk-
set. Ympäristönsuojelun hoitaminen kuuluu 
pääasiassa julkisen vallan tehtäviin, esimerk-
keinä ovat ympäristön tilan seurannat sekä 
ympäristönhoito- ja kunnostustyöt. Maassam-
me näitä tehtäviä hoitavat ennen kaikkea alu-
eelliset ympäristökeskukset. Huomattava osa 
ympäristönhoitotöistä toteutetaan nykyään 
erilaisten EU-hankkeitten muodossa. Varsinai-
set ympäristöteknologian yritykset sijoittuvat 
mm. jätehuollon, vesistöjen kunnostuksen, 
vesihuollon ja yhdyskuntasuunnittelun aloille. 
Toisaalta ympäristönsuojelu on elintärkeä osa 
teollisuusyritysten toimintaa erityisesti mark-
kina-arvojensa vuoksi.

Ympäristöteknologian 
koulutusohjelman tavoitteet
Ympäristöteknologian koulutusohjelman tavoit-
teena on kouluttaa ammatillisia asiantuntijoita 
ympäristönsuojeluun ja hoitoon liittyviin suun-
nittelu-, koulutus-, neuvonta- ja tutkimusteh-
täviin erilaisissa organisaatioissa tai itsenäisenä 
yrittäjänä. Monialaisten opintojen tavoitteena 
on kouluttaa uudenlaisia asiantuntijoita, jotka 
ymmärtävät eri tahojen näkemyksiä ilman vas-
takkainasettelua ympäristöasioissa. Asioiden 
kokonaisvaltainen ymmärtäminen luo mahdol-
lisuudet päästä ympäristön ja ihmisen kannalta 
kestävään ratkaisuun ympäristökysymyksissä. 
Itseohjautuva ja oma-aloitteellisuutta tukeva 
suuntautuminen ja erikoistuminen antaa val-
miudet erilaisiin tehtäviin sekä julkisella että 
yksityisellä sektorilla. Ympäristöteknologian 

koulutus on monialaista ja sen tavoitteena on 
kyky hallita holistisesti laajoja, ympäristöalal-
le tyypillisiä asia- ja ongelmakokonaisuuksia. 
Englantia ja ruotsia, integroitu ammattiopin-
toihin. Ympäristöteknologian koulutusohjelma 
toteuttaa monialaisuutta tekemällä yhteistyötä 
muiden Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun 
koulutusohjelmien sekä Itä-Suomen yliopisto-
jen kanssa. Osaaminen perustuu ekologisiin, 
yhteiskunnallisiin ja teknologis-taloudellisiin 
näkökulmiin ja suunnittelutaitoihin. 

Opintojen rakenne ja toteutustapa

Opintojen rakenne
Kestävän energiatalouden sv.
Perusopinnot, 64 op. Ammatilliset opinnot, 
104 op. Valinnaiset ammatilliset opintokoko-
naisuudet, 12 op. Vapaasti valittavat opinnot, 
15 op Harjoittelu, 30 op. Opinnäytetyö, 15 op.  
Ympäristöteknologian koulutusohjelma johtaa 
tekniikan ammattikorkeakoulututkintoon. Tut-
kinnon suorittaneet voivat käyttää insinööri 
(AMK) -nimikettä. Koulutusohjelman laajuus 
on 240 op, joka vastaa 4 vuoden opiskelua. 
Kestävän teknologian sv.
Perusopinnot, 64 op Ammatilliset opinnot, 104 
op. Valinnaiset ammatilliset opintokokonaisuu-
det, 12 op. Vapaasti valittavat opinnot, 15 op. 
Harjoittelu, 30 op. Opinnäytetyö, 15 op Ympä-
ristöteknologian koulutusohjelma johtaa teknii-
kan ammattikorkeakoulututkintoon. Tutkinnon 
suorittaneet voivat käyttää insinööri (AMK) -ni-
mikettä. Koulutusohjelman laajuus on 240 op, 
joka vastaa 4 vuoden opiskelua.

Oppimisprosessin yleiskuvaus
Opiskelijaohjaus ja arviointi
Opiskelijaojaaja haastattelee jokaisen aloitta-
van opiskelijan aloitusvuoden syksyllä.Seuraa-
vina vuosina opiskelijaohjaaja käy pienryhmä-
keskusteluja (3-4 opiskelijaa) kerran vuodessa 
pohjautuen eHOPSiin ja osaamiskarttaan.
eHOPSin tekeminen aloitetaan opiskelijaoh-
jaajan johdolla heti opintojen alussa.Opintojen 
edistymistä arvioidaan mm. tenttien, yksilö- ja 
ryhmätehtävien, tuntiosaamisen, oppimispäi-
väkirjojen ja portfolioiden avulla. Opetusme-
netelminä käytetään myös asiakokonaisuuteen 
soveltuvia menetelmiä monipuolisesti esimer-
kiksi ongelmalähtöistä oppimista, projektiop-
pimista, case-oppimista ja luentoja. Erikois-
asiantuntijoiden täsmäluentoja sisällytetään 
myös opintojaksoihin.

Ympäristöteknologian koulutusohjelma
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PERUSOPINNOT

AY5111 Johdanto insinööriopintoihin, 
4 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: 
Opiskelija saa yleiskuvan amk -opiskelusta eri-
tyisesti insinöörikoulutuksessa, osaa käyttää 
tehokkaasti amk:n resursseja ja mahdollisuuk-
sia opiskelussaan sekä tuntee monialaisuuden 
tarjoamat mahdollisuudet henkilökohtaista 
opiskelusuunnitelmaa laatiessaan.  Opiskelija 
ymmärtää kestävän kehityksen osa-alueet ja 
niiden merkityksen. Opiskelija sisäistää koulu-
tusohjelman suuntautumisvaihtoehtojen sisäl-
löt ja tekee näillä perusteilla valinnan suuntau-
tumisestaan.
Opiskelija osaa kartanluvun sekä osaa käyttää 
perinteisiä ja nykyaikaisia paikannusjärjestel-
miä suunnistuksen ja paikanmäärityksen apu-
välineenä itsenäisesti ja ryhmässä. 
Opiskelija osaa maastoajoneuvojen ja muiden 
maastoliikuntavälineiden turvallisen käytön. 
Opiskelija tietää perusretkeilyvarusteiden ja 
niiden käytön vaatimukset. 
Keskeinen sisältö: Opiskelija tutustuu P-K:
n AMK:n ja ympäristöteknologian koulutus-
ohjelman käytäntöihin, insinöörikoulutukseen, 
suuntautumisvaihtoehtojen sisältöihin ja oh-
jeisiin sekä aloittaa henkilökohtaisen opiskelu-
suunnitelman laatimisen. Opintojaksolla tutus-
tutaan alan työpaikkoihin.
Teollisuus- ja maastokohdevierailut.
Opintojakso sisältää luentoja ja maastovaelluk-
sen sekä useita lyhyempiä maastoretkiä sekä 
kesä- että talviolosuhteissa, joiden aikana on 
erityishuomio kartanluvun sekä kompassin ja 
satelliittipaikantimen käytön harjoittelussa. Li-
säksi pidetään välineiden käyttöharjoituksia. 
Lisäksi järjestetään muutama suunnistuskil-
pailu, jotka jakautuvat erikseen parittaisiin ja 
henkilökohtaisiin kilpailuihin. 
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Maastovalmiuskurssin opetuksesta 10 % on 
johdantoluentoja ja muita sisäharjoituksia, lo-
put maastotoimintaa
Arviointiperusteet: 
Arviointiasteikko: 0-5

AY5103 Environmental English, 5 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Kielenkäyttö sosiaalisissa 
ja ympäristöalan työelämätilanteissa. Opiskeli-
ja osaa ilmaista itseään ja asiansa englanniksi 
suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija oppii hyö-

dyntämään oman alansa erikoisjulkaisuja sekä 
kirjallisuutta opiskelussaan ja työelämässään.
Keskeinen sisältö: Suulliset ja kirjalliset har-
joitteet. Alan kirjallisuuteen tutustuminen. 
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Opintojaksolla läsnäolovelvoite. Kirjalliset ja 
suulliset harjoitteet. Alan vieraskieliseen mate-
riaaliin tutustuminen. Itsenäinen työskentely.
Arviointiperusteet: Harjoitteet. Tentti.
Arviointiasteikko: 0-5

AY5104 Miljösvenska, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Kielenkäyttö sosiaalisis-
sa ja ympäristöalan työelämätilanteissa. Opis-
kelija osaa ilmaista itseään ja asiansa ruotsiksi 
suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija oppii hyö-
dyntämään oman alansa erikoisjulkaisuja sekä 
kirjallisuutta opiskelussaan ja työelämässään.
Keskeinen sisältö: Suulliset ja kirjalliset har-
joitteet. Alan kirjallisuuteen tutustuminen.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opinto-
jaksolla läsnäolovelvoite. Itsenäinen työsken-
tely.
Arviointiperusteet: Harjoitteet.
Arviointiasteikko: 0-5

AY5110 Yritystalouden perusteet, 4 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa liittää 
yritystoiminnan osaksi yhteiskuntaa. Opis-
kelija tuntee omat yrittäjäomainaisuudet ja 
on tietoinen eri ominaisuuksien kehittämis-
mahdollisuuksista. Opiskelija osaa muodostaa 
yksinkertaisia liikeideoita ja tuntee liiketoi-
mintasuunnitelman sisällön pääpiirteissään. 
Opiskelija osaa arvioida eri yritysmuotojen vä-
lisiä eroja.
Keskeinen sisältö: Miten yritykset toimivat 
osana yhteiskuntaa yhteiskuntavastuullisesti? 
Mitä ovat sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys ja mit-
kä ovat omat yrittäjäominaisuudet? Miten yri-
tysideoita kehitetään ja miten niistä päästään 
liikeideaan. Mitä tarkoittaa liiketoimintasuun-
nitelma? Mitkä ovat yritysmuodot ja miten ne 
eroavat toisistaan?
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 30 %Ryhmätyöt/Yksilötyöt 60 %Oppi-
mispäiväkirja 10 %
Arviointiperusteet: Oppimispäiväkirja 50 
%Harjoitustyöt 50 %
Arviointiasteikko: 1-5
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AY5106 Suullinen viestintä, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija kehittää omaa 
viestintäkompentessiaan, osaa suunnitella ja 
toteuttaa erilaisia puheviestintätehtäviä ja 
osaa toimia ammattillissa suullisen viestinnän 
tilanteissa.
Keskeinen sisältö: Viestintävalmiudet; puhe-
viestintätilanteisiin valmistautuminen; havain-
nollistaminen; erilaiset puhetyypit; ammatissa 
tarvittavat vaikuttamisen keinot ja kieli.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Opintojaksolla on läsnäolovelvoite, sillä se si-
sältää runsaasti erilaisia harjoitustehtäviä. Li-
säksi opintojaksoon liittyy opiskelijan valinnan 
mukaan joko oppimispäiväkirja tai reflektoiva 
essee.
Arviointiperusteet: Opintojaksolla esitettävä 
arvioitava suullinen esitys, ryhmätehtävä, ak-
tiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja etä-
tehtävä.
Arviointiasteikko: 0-5

AY5108 Tiedonhankinta, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena 
on antaa valmiudet tehokkaaseen tietoverkko-
jen kautta tapahtuvaan tiedonhankintaan ja 
-käsittelyyn. Opintojakson jälkeen opiskelija 
hallitsee tietokoneiden ja tietoverkkojen käytön 
opiskelun apuvälineinä. Opiskelija osaa käyttää 
taulukkolaskenta- ja tekstinkäsittelyohjelmia. 
Hän pystyy tuottamaan digitaalista kuvaa ja 
käsitellä sitä. Opiskelija osaa tehdä sähköisen 
julkaisun sekä luoda esitysgrafiikkaa.
Keskeinen sisältö: Tietotekniikan peruskäsit-
teet, toimisto-ohjelmat, kuvankäsittelyohjel-
ma, tietoverkot, sähköposti, ALLU-opiskeluym-
päristö, tietokannat, kirjastojen tietopalvelut, 
Wikimedia, blokit, RSS.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ohjatut 
harjoitukset 46 tuntia. Virtuaaliopiskelu ALLU-
ympäristössä 32 tuntia. Arviointi ja palaute 2 
tuntia
Arviointiperusteet: Tentti Arvioitavat tehtävät
Arviointiasteikko: 0-5

AY5109 Kirjallinen viestintä ja 
julkaisuohjelmat, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija kehittyy kir-
jallisena viestijänä ja harjaantuu tuottamaan 
moitteetonta, asiatyylistä ammatti- ja kirja-
kieltä. Opiskelija hallitsee raportoinnin ja muun 

asiakirjatuotannon ja osaa ottaa huomioon 
vastaanottajan. Hän osaa viestiä jäsentynees-
ti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti. Opiske-
lija osaa kehittää suomen kielen ja kirjallisen 
viestinnän taitojaan osana omaa ammattitai-
toaan. Opiskelija ymmärtää tekstinkäsittelyn 
ja -muokkauksen keskeiseksi osaksi kirjallista 
viestintää.
Keskeinen sisältö: Kielenhuolto ja oikeinkir-
joitus, kirjallisen ilmaisun perusteet, asiakir-
joittaminen, SFS-asiakirjat ja raportointi
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kir-
joitelmat, asiakirjatehtävät, raportointi ja kir-
jallisen ilmaisun tentti
Arviointiperusteet: Harjoitustehtävät ja tentti
Arviointiasteikko: 0 - 5

AY5201 Matematiikka I , 4 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Tavoitteena on kehittää 
opiskelijan taitoa käyttää matematiikkaa tek-
niikan sovellusten käsittelyssä.
Keskeinen sisältö: Lausekkeiden käsittely, 
potenssit ja juuret, yhtälöt ja yhtälöryhmät. 
Funktion käsite ja tavallisimmat reaalifunktiot: 
polynomi-, logaritmi- ja eksponenttifunktiot. 
Kaksiulotteisen avaruuden vektorit.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot ja harjoitukset
Arviointiperusteet: Välikokeet tai lopputentti
Arviointiasteikko: 0 - 5

AY5202 Matematiikka II, 5 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Tavoitteena on kehittää 
opiskelijan taitoa käyttää matematiikkaa tek-
niikan sovellusten käsittelyssä.
Keskeinen sisältö: Trigonometriset funktiot ja 
perusyhtälöt, sinikäyrä. Derivaatta, derivaatan 
sovelluksia. Integraalifunktio, määrätty integ-
raali, integraalin sovelluksia. Kolmiulotteisen 
avaruuden vektorit. Matriisilaskentaa.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot ja harjoitukset
Arviointiperusteet: Välikokeet tai lopputentti
Arviointiasteikko: 0 - 5

AY5203 Fysiikka I, 5 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa hyödyn-
tää fysikaalista ajattelua ongelmien ratkaisus-
sa ja tuntee tarvittavat matemaattiset mene-
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telmät. Tavoitteena on klassisen mekaniikan 
käsitteiden ja energiaperiaatteen omaksumi-
nen käytännön työkaluksi.
Keskeinen sisältö: Opintojakson aihesisältö-
nä käsitellään kinematiikaa, dynamiikkaa, työ-, 
teho- ja energiakäsitettä, fluidien mekaniikkaa 
sekä lämpöoppia.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Lähiopetus,itsenäinen työskentely
Arviointiperusteet: Välikokeet 100%
Arviointiasteikko: 1-5

AY5206 Kemia, 5 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Tuntea aineen rakentee-
seen, sitoutumiseen ja reaktioon vaikuttavat 
tärkeimmät tekijät. Tuntea hapon ja emäksen 
käsitteet, happojen ja emästen vesiliuokset 
sekä pH:n käsite. Tuntea keskeisiä orgaanisen 
kemian aineryhmiä ja reaktioita. Osata sel-
vittää kemikaalin käyttöturvallisuustiedot ja 
niiden perusteella käyttää kemikaalia turvalli-
sesti. Tuntea tavallisimpia laboratoriotyömene-
telmiä.
Keskeinen sisältö: Atomin rakenne, kemi-
alliset sidokset, reaktio ja reaktioyhtälö, ha-
pettuminen ja pelkistyminen, eksoterminen 
ja endoterminen reaktio. Happo ja emäs, pro-
tolyysireaktio, pH. Hiilivedyt, alkoholit, kar-
boksyylihapot, amiinit, hiilihydraatit, rasvat, 
valkuaisaineet. Käyttöturvallisuustiedote. Pin-
tavesinäytteiden pitoisuusanalyysejä.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot, harjoitukset ja laboroinnit.
Arviointiperusteet: Välikokeet tai lopputentti 
sekä työraportit.
Arviointiasteikko: 0 - 5

AY5207 Mikrobiologia, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee tärkeim-
mät mikrobiryhmät ja niiden elinvaatimukset 
sekä pystyy mikroskoopin avulla tunnistamaan 
yleisimpiä mikrobeja ja mikrobiryhmiä.
Keskeinen sisältö: Mikrobien elinvaatimuk-
set ja lisääntyminen sekä tutustuminen mik-
robiryhmistä bakteereihin, mikrosieniin ja vi-
ruksiin.
Edeltävät opinnot: Ei vaadita.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, 
laboratorioharjoitukset sekä parityöt mikrobien 
hyödyntämisestä ympäristöteknologiassa.
Arviointiperusteet: Tentti, annettujen tehtä-
vien palauttaminen sekä osallistuminen labo-

ratorioharjoituksiin.
Arviointiasteikko: 0-5

AY5208 Fysiikka IV, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa hyödyn-
tää fysikaalista ajattelua ongelmien ratkai-
sussa ja hallitsee tarvittavat matemaattiset 
menetelmät. Tavoitteena on sähkö- ja magne-
tismiopin käsitteiden omaksuminen käytännön 
ongelmien ratkaisun työkaluksi, minkä lisäksi 
opiskelija tutustuu värähtely- ja aaltoliikeopin 
ilmiöihin eri luonnonilmiöissä ja teknisissä so-
velluksissa. 
Keskeinen sisältö: Opintojakson aihesisältö-
nä käsitellään sähköstatiikkaa ja dynamiikkaa, 
virtapiirejä ja magnetismioppia, värähtely- ja 
aalto-opin perusteet, ääni- ja valo-oppia sekä 
säteilyfysiikkaa.
Edeltävät opinnot: Fysiikka 1
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: lähiope-
tus 96 hitsenäinen opiskelu 64 h
Arviointiperusteet: Välikokeet 80%laskuhar-
joitukset 20%
Arviointiasteikko: 0-5

AY5701 Ympäristön tila, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija saa perustie-
dot keskeisistä ympäristön tilaan vaikuttavista 
tekijöistä.
Keskeinen sisältö: Ympäristön tila Suomessa 
ja globaalit ympäristöongelmat.
Edeltävät opinnot: Ei vaadita.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot, tehtävät ja kirjatentit.
Arviointiperusteet: Kirjatentit, annettujen 
tehtävien palauttaminen sekä aktiivisuus oppi-
tunneilla.
Arviointiasteikko: 0-5

AY5705 Metsätalous ja 
metsäluonnonhoito, 5 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää metsä-
sektorin merkityksen Suomessa. Opiskelijalla 
on perustiedot metsäekosysteemistä ja metsä-
talouden kasvupaikkojen luokittelusta. Opiske-
lija tuntee suositusten mukaiset talousmetsien 
hoidon ja käytön keskeiset toimenpiteet. Opis-
kelija perehtyy talousmetsien luonnonhoitoon 
lainsäädännön, sertifioinnin ja suositusten pe-
rusteella.
Keskeinen sisältö: Metsäsektorin merkitys 
Suomessa, metsäekosysteemi, kasvupaikko-

405

Teknikan ja liikenteen ala

opinto-opas.indd   406-407 12.8.2008   13:27:04



jen luokittelu, metsän uudistamisen ja kasva-
tuksen toimenpiteet, metsäluonnonhoito.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luento, 
maastoharjoitukset, itseopiskelu
Arviointiperusteet: Tentti, opintotehtävien 
teko, osallistuminen kenttäjaksolle
Arviointiasteikko: 0-5

AY5703 Maatalous ja ympäristö, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee maa-
talous- ja kotieläintuotannon työvaiheet ja nii-
den tarkoituksen sekä tuntee toimialan ener-
gialähteet ja -nielut. Opiskelija ymmärtää alan 
pääkäsitteistön voidakseen toimia yhteistyössä 
maatalousammattilaisten kanssa ympäristön-
suojelua koskevissa kysymyksissä.
Keskeinen sisältö: Kasvinviljely: kylvö, lan-
noitus, kasvinsuojelu, maan muokkaus, sa-
donkorjuu ja -käsittely. Kotieläintuotanto: 
tärkeimpien kotieläinten hoitotyöt, ruokinnan 
peruskäsitteet ja lannankäsittely. Tärkeimmät 
ympäristönsuojelukeinot peltoviljelyssä ja kar-
jataloudessa.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 42 
h lähiopetus 38 h itsenäinen opiskelu
Arviointiperusteet: Välikokeet, etätehtävät
Arviointiasteikko: 0-5

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT

Kestävän energiatalouden 
suuntautumisvaihtoehto

AY6601 Energiapolitiikka, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Tavoitteena on, että 
opiskelija saa peruskäsityksen Suomen ener-
giantuotannon perusteista sekä Suomen ja 
Euroopan energiapolitiikan päätavoitteista ja 
käytössä olevista ohjauskeinoista. Opiskelija 
pystyy aktiivisti seuraamaan julkista keskus-
telua kansallisesta energiapolitiikasta ja voi 
suunnata omaa toimintaansa ao. tavoitteiden 
mukaisesti. 
Keskeinen sisältö: Suomen energiahuollon 
perusrakenne ja energia-politiikka, tavoitteet 
ja käytössä olevat ohjauskeinot. Energiahuol-
lon peruskäsitteet ja sidosuhteet, energia- ja 
ympäristöpolitiikan välinen yhteys sekä talo-
udellisen ohjauksen eri keinojen käyttöperus-
teet ja vaikuttavuus.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 3 
op, vastaa n. 80 h opiskelua. Luennot n.40 h 

lisäksi n.40 h henkilökohtaiset sekä ryhmäkoh-
taiset harjoitustehtävät.
Arviointiperusteet: Tentti ja harjoitustehtävät.
Arviointiasteikko: 0-5

AY6602 Polttotekniikka, 4 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee pala-
misen teorian, polttoaineiden ominaisuudet ja 
luokittelun, kaasun, öljyn ja kiinteän polttoai-
neen palamisen ja kaasutuksen, polttoteknii-
kat, kiinteät ja kaasumaiset päästöt sekä pa-
loturvallisuuden
Keskeinen sisältö: Palamisen teoria, polt-
toaineiden ominaisuudet ja luokittelu, kaa-
sun, öljyn ja kiinteän polttoaineen palaminen 
ja kaasutus, polttotekniikat, tuhka, kiinteät ja 
kaasumaiset päästöt sekä paloturvallisuus
Edeltävät opinnot: Kemia
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: harjoitukset, tentti
Arviointiasteikko: 0-5

AY6603 Metsäpolttoaineet, 9 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoittee-
na on, että opiskelija saa kokonaiskäsityksen 
metsäpolttoaineiden käyttömahdollisuuksista 
käyttöpaikoittain ja kokoluokittain. Opintojak-
sossa opiskelija oppii tuntemaan metsäpoltto-
aineiden hankintaketjut, niiden perustekniikan 
ja kustannustehokkuuden. Lisäksi opiskeli-
ja perehtyy metsäenergiavarojen kestävään 
käyttöön.
Keskeinen sisältö: Opintojakson keskeinen 
sisältö koostuu metsäpolttoaineiden hankinnas-
ta ja käytöstä, polttoaineiden laatuvaatimuk-
sista, hankinnan taloudesta ja ympäristövai-
kutuksista. Metsäpolttoaineiden hankinnassa 
käsitellään harvennuspuun, hakkuutähteiden, 
kantopuun, polttopuun ja lyhytkiertoviljellyn 
pajun energiakäyttöä. Hankintaa käsitellään 
eri työvaiheiden, eli korjuun, varastoinnin, 
kuljetuksen ja haketuksen mukaisesti. Han-
kintamenetelmistä tutustutaan välivarasto-, 
käyttöpaikka-, terminaali- ja palstahaketuksen 
menetelmiin. Korjuutekniikoista syvennytään 
harvennuspuun manuaaliseen ja koneelliseen 
korjuuseen, hakkuutähteiden korjuuseen ja 
paalaukseen, kantojen nostotekniikkaan ja 
energiapajun hyödyntämiseen. Metsäpolttoai-
neiden ominaisuuksista käsitellään polttoainei-
den laatuluokittelua ja käytön asettamia vaa-
timuksia sekä keskimääräisten ominaisuuksien 
soveltamista (esim. kosteuden määrittäminen 
ja energiatiheyden laskenta).Metsäpolttoainei-
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den hankinnan talous käsittää metsäenergian 
tuki- ja kannustinjärjestelmät sekä hankinta-
ketjujen kustannusrakenteen ja -tehokkuuden. 
Opetusvälineenä kustannusrakenteen ja -te-
hokkuuden tarkastelussa käytetään tarkoituk-
seen suunniteltua ohjelmistoa. Metsäenergian 
ympäristövaikutuksissa syvennytään resurs-
sien kestävään käyttöön, ympäristö- ja met-
sälainsäädännön asettamiin rajoituksiin sekä 
metsäenergian korjuun aiheuttamiin biodiver-
siteetti-, maisema- ja maaperän ravinnetalou-
dellisiin vaikutuksiin.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Yh-
deksän opintopistettä vastaa opiskelijan 243 
tunnin työpanosta. Luennot ja maastoretkeily 
n. 160 h, opiskelijan omaa työpanosta harjoi-
tus- ja ryhmätyöskentelynä n. 80 h.
Arviointiperusteet: Tentti, opintotehtävien 
teko, osallistuminen maastoretkeilyihin.
Arviointiasteikko: 0-5

AY6604 Peltobiomassat, 8 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee ylei-
sellä tasolla peltobiomassan tuotantoketjun 
kaikki vaiheet tuotantopainoksisen käytöstä 
primäärienergian jatkojalostukseen asti. Hän 
tuntee eri energian tuotantoon soveltuvat kas-
vivaihtoehdot ja tuntee niiden tekniset ominai-
suudet. Hän osaa suunnitella peltobiomassan 
alkutuotannon ja logistisen ketjun tuotantopai-
kalta jalostuspaikalle siten että sen ympäristö-
kuormitus on mahdollisimman vähäinen.
Keskeinen sisältö: Suopohjien ja peltomaan 
maaperäoppi ja kasvinravitsemus. Suopohjan 
käyttö kasvinviljelyssä. Energiaviljan, -hei-
nän, -öljykasvien ja -juuresten viljely tekniik-
ka. Energiakasvien kasvinsuojelu ja lannoitus. 
Energiaviljan ja öljykasvien korjuu ja varas-
tointitekniikka. Energiaheinän korjuu ja varas-
tointi. Öljykasvien paikallistason jatkojalostus 
sekä energiaviljan, oljen ja heinän poltto-omi-
naisuudet ja -tekniikka. Peltobioenergian ener-
giataseanalyysi.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: lä-
hiopetus 100 h harjoitustyöt tai projektityös-
kentely 50 h itsenäinen opiskelu 63 h
Arviointiperusteet: harjoitustyöt 50%väliko-
keet 50%
Arviointiasteikko: 0-5

AY6605 Muut energialähteet, 5 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena 

on ymmärtää vaihtoehtoisten energialähteiden 
hyödyntämisen teknologiaa.
Keskeinen sisältö: Muiden energialähteiden 
edut ja haitat vertailuperiaatteella. Energian 
tuotannon, varastoinnin ja käytön asettamat 
tekniset rajoitukset. Tarkastelussa mm. aurin-
gon, tuulen ja vesivoiman, ydinvoiman, tur-
peen ja REF-polttoaineiden hyödyntämistek-
nolgiat sekä lämpöpumppusovellukset. Käytön 
painotus lämmöntuotantosovelluksissa. 
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 
ja seminaarit ja mahdolliset yritysvierailut.
Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti sekä 
seminaarit.
Arviointiasteikko: 0-5

AY6606 Kiinteät energiajalosteet, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoittee-
na on, että opiskelija saa peruskäsityksen eri 
kiinteiden energiaja-losteiden, erityisesti pel-
lettien ja brikettien tuotannosta ja käytöstä. 
Opintojaksossa opiske-lija oppii tuntemaan 
pellettien ja brikettien tuotannon ja käytön pe-
rustekniikat, tuotanto-mahdollisuuksiin vaikut-
tavat tekijät sekä kustannusrakenteen. Lisäksi 
opiskelija perehtyy kiinteiden polttoainejalos-
teiden merkitykseen energian tuotannossa.
Keskeinen sisältö: Opintojakson keskeinen 
sisältö koostuu pellettien ja brikettien tuotan-
totekniikoista, raaka-aineen sekä valmiiden ja-
losteiden laatuarvioinnista, käyttötekniikoista 
sekä jalosteiden tuotannon ja käytön taloudes-
ta. Opintojaksolla käsitellään pellettien valmis-
tuksen yleisimmät puristintekniikat ja pelletti-
en valmistuksessa vaadittavan tuotantolinjan 
eri osat sekä brikettien valmistuksessa käy-tet-
tävät yleisimmät laitetekniikat. Energiajalos-
teiden tavallisimmat raaka-aineet käydään läpi 
niiden ominaisuuksien sekä soveltuvuuden ja 
laadun osalta. Samoin valmiiden ener-giajalos-
teiden laatuasiat käsitellään mm. standardien 
ja käyttömahdollisuuksien osalta. Käyttöteknii-
koissa tutustutaan erityisesti energiajalosteiden 
käyttöön suunniteltuihin polt-tolaitteisiin ja nii-
den ominaisuuksiin. Lisäksi käsitellään käytön 
vaatimat muut laitteistot ja edellytykset. Sekä 
tuotannon että käytön osalta käydään läpi kus-
tannusrakenteet. Tuotannon kannatta-vuus eri 
raaka-aineilla ja eri olosuhteissa on keskeinen 
osa-alue, samoin kuin jalosteiden käyttöön liit-
tyvät kannattavuustekijät.Opiskelijat perehty-
vät uusiutuvista raaka-aineista valmistettujen 
kiinteiden energiajalos-teiden merkitykseen 
suomalaisessa energiatuotannossa erityisesti 
ekologisen kestävyyden näkökulmasta.
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Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kuusi opintopistettä vastaa opiskelijan 180 
tunnin työpanosta. Luennot ja retkeily n. 120 
h, opiskelijan omaa työpanosta harjoitus- ja 
ryhmätyöskentelynä n. 60 h. 
Arviointiperusteet: Tentti, opintotehtävien 
teko, osallistuminen retkeilyihin.
Arviointiasteikko: 0-5

AY6607 Liikenteen biopolttoaineet, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee kaasu-
maisten ja nestemäisten bioenergiajalosteiden 
jalostustekniikan perusraaka-aineesta loppu-
käyttöön soveltuvaksi jalosteeksi. Hän tuntee 
eri polttoainevaihtoehdot ja tuntee niiden tuo-
tannon energiatehokkuuden. Opiskelija tuntee 
biopolttoainejalosteiden tekniset ominaisuudet 
ja osaa verrata niitä perinteisiin vaihtoehtoihin. 
Opiskelija tuntee myös tuotannon ja käytön 
ympäristö- ja turvallisuusriskit.
Keskeinen sisältö: Etanolin valmistus pelto-
biomassasta, öljykasvien pien- ja keskisuuren 
mittakaavan puristustekniikka, RME:n valmis-
tus, liikennepolttoaineen valmistus turpeesta Fi-
scher-Tropsch ? synteesillä. Selluloosapitoisten 
biomateriaalien jalostaminen polttonesteeksi 
selluloosaetanoliprosessilla. Biokaasureaktori-
en tekniikka ja biokaasun puhdistustekniikka
Edeltävät opinnot: Kemian perusopinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: lähiope-
tus 44 h laboratoiotyöskeltely 40 h itsenäinen 
opiskelu 76 h
Arviointiperusteet: välikokeet 50%harjoitus-
työt 50%
Arviointiasteikko: 0-5

AY6608 Energialiiketoiminta, 9 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy yri-
tysmuotojen merkitykseen liiketoiminnassa, 
taloushallintoon sekä yritystoimintaa koske-
van lainsäädännön perusteisiin. Opiskelija saa 
peruskäsityksen bioenergia-alan liiketoiminta-
mahdollisuuksista ja toimialan kehitysnäky-
mistä.
Keskeinen sisältö: Yritystoiminnan suun-
nittelu, kirjanpito ja taloushallinto sekä yri-
tysjuridiikka.Koulutuksessa perehdytään bio-
energia-alan seuraaviin liiketoiminta-aloihin: 
yritystoiminta raaka-aineen tuotannossa, läm-
pöliiketoiminta, bioenergiajalosteet, energia-
alan palvelutuotteet ja kansainvälinen energia-
liiketoiminta.
Edeltävät opinnot: 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 9 op 
kurssi vastaa 243 h opintoja, jotka jakautuvat 
seuraavasti:Luennot 120 h, harjoitustehtävät 
80 h retkeilyt ja opintokäynnit 43 h.
Arviointiperusteet: Tentti ja harjoitustehtävät.
Arviointiasteikko: 0-5

AY6609 Energiatuotannon 
ympäristövaikutukset, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Energian kulkua energia-
lähteeltä jalostuksen kautta loppukäyttöön ja 
käytössä syntyvien jätteiden käsittelyyn voi-
daan kutsua energiaketjuksi. Energiaketjun 
kaikkiin vaiheisiin, myös energian siirtoon/ kul-
jetuksiin ja jakeluun, liittyy ympäristövaikutuk-
sia.Opintojaksolla syvennytään energiaketjun 
eri vaiheiden ympäristövaikutuksiin ja vaiku-
tusten arviointiin, kontrollointiin ja hallintaan.
Keskeinen sisältö: uusiutumattoman ja hi-
taasti uusiutuvan energiantuotannon ympä-
ristövaikutukset. Hajautetun ja uusiutuvan 
energiantuotannon ympäristövaikutukset 
ja kustannustehokkuus. Puhtaat teknologi-
at (Clean Tech) ja niiden merkitys päästöjen 
kontrolloinnissa.Erilaisiin lähtötilanteisiin ja 
ympäristösuojelullisiin strategioihin perustuvia 
skenaarioita. Riskit energiantuotannon ympä-
ristövaikutusten arvioinnissa.Energiantuotan-
non päästöt ilmakehään käydään opintojaksol-
la ”ilmansuojelu”.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: lu-
ennot, omaehtoinen ja ohjattu omaehtoinen 
työskentely.
Arviointiasteikko: 1 - 5

AY6104 Tietokoneavusteinen 
piirtäminen, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija saa perustie-
dot tekniset piirustusten tekoon ja suunnitte-
lun mikrotietokoneen avulla.
Keskeinen sisältö: Harjoitustöihin ja opiskeluun 
käytetään AutoCad-ohjelmistoa. Harjoituksia 
tietokoneluokassa
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: 
Arviointiasteikko: 0-5

AY6106 Tutkimustyö, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee opin-
näytetyön ulkoasuun, tyyliin, raportin laatimi-
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seen ja esittämiseen liittyvät ohjeet ja lomak-
keet. Opiskelija osaa omatoimisesti käyttää eri 
tietolähteitä ja tiedonhankintamenetelmiä. Hän 
osaa valita ja seuloa olennaisen tiedon rapor-
tointia varten, tulkita ja anylysoida sitä. Opis-
kelija hallitsee viite- ja lähdemerkintätekniikat. 
Opiskelija tuntee kvantitatiivisen ja kvalitatiivi-
sen tutkimusotteen erot, keskeiset tutkimus-
tyypit ja tutkimusmenetelmät.
Keskeinen sisältö: Opinnäytetyön ulkoasu, 
kieli ja rakenne sekä työn esittäminen, lomak-
keet, työsuunnitelma, kvantitatiivinen ja kvali-
tatiivinen tutkimus, tutkimustyypit, tutkimus-
menetelmät sekä aineiston käsittely, tulkinta 
ja analyysi
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Har-
joitustehtävät ja tentti
Arviointiperusteet: 
Arviointiasteikko: 0 - 5 

AY6301 Jätehuolto ja kierrätys, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu jäte-
huollon järjestämiseen ja siihen liittyvään lain-
säädäntöön. Jätteiden synnyn ehkäisy, jäte-
materiaalivirtojen hallinta, jätteiden käsittely, 
kierrätys raaka-aineiksi tai uusiksi tuotteiksi.
Keskeinen sisältö: Jätelainsäädäntö. Jäte-
materiaalijakeet. Kierrätys yksityis- ja julkis-
talouksissa. Kaatopaikkojen perustaminen ja 
hallinta. Luennot ja harjoitustyö, vierailut.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Luennot, vierailut ja tentti 70%Harjoitustyöt 
30%
Arviointiperusteet: Luennot, vierailut ja tent-
ti 70%Harjoitustyöt 30%
Arviointiasteikko: 0-5

AY6303 Maaperätutkimukset ja 
pilaantuneet maa-alueet, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee tär-
keimmät maaperän pilaantumista aiheuttavat 
kemialliset aineet ja yhdisteet sekä niiden al-
kuperän. Hän tuntee tärkeimpien haitta-ai-
neiden käyttäytymisen maaperässä ja eri te-
kijöiden vaikutuksen siihen. Opiskelija tuntee 
tärkeimpien haitta-aineiden aiheuttamat ter-
veys- ja ympäristöhaitat sekä riskinarvioinnin 
perusteet. Opiskelija osaa tutkimussuunnitel-
man teon vaiheet sekä näytteenoton perus-
teet. Opiskelija tuntee erilaiset pilaantuneen 
maan kunnostusvaihtoehdot
Keskeinen sisältö: Ohjearvon ja raja-arvon 

käsitteet. Aiheeseen liittyvä ympäristölainsää-
däntö, lupamenettelyprosessit ja viranomai-
set. Maaperätutkimukset osana kaavoitusta ja 
rakennussuunnittelua. Tutustuminen konkreet-
tisiin maaperätutkimus- ja kunnostushankkei-
siin. Järjestetään mahdollisuuksien mukaan 
yhteistyössä rakennustekniikan koulutusohjel-
man kanssa.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot, vierailukäynnit, seminaari
Arviointiperusteet: Seminaariin liittyvä kir-
jallinen raportti ja esitys, sekä aktiivisuus lu-
ennoilla.
Arviointiasteikko: 0-5

AY6305 Kone- ja energiatekniikka, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena 
on ymmärtää energiaa muuttavien koneiden ja 
laitteiden toimintaperiaatteet sekä laatia niihin 
liittyviä, käytännönläheisiä suorituskykylaskel-
mia.
Keskeinen sisältö: Termodynaamiset taseet, 
keskeisten lämpövoimakoneiden - ja laitosten 
toimintaperiaatteet ja -prosessit, vesihöyry ja 
sen ominaisuudet, palamisilmiö, lämmön siir-
tyminen, lämmönvaihtimet.
Edeltävät opinnot: AY5203 Fysiikka I, AY5208 
Fysiikka IV
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luen-
not ja laskuharjoitukset, etätyö, tehdaskäynti
Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti sekä 
hyväksytysti suoritetut harjoitus- tai seminaa-
rityöt.
Arviointiasteikko: 0-5

AY6306 Kunnallistekniikkka, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee taaja-
mien ja haja-asutusalueiden energia- sekä vesi- 
ja jätehuollon tekniset toimintaperiaatteet.
Keskeinen sisältö: Yhteistoteutukseen pe-
rustuvat vesi-, jätehuollon ja energiahuollon 
järjestelmät niiden suunnitteluperustan, talou-
dellisen ja toiminnallisen kannattavuuden sekä 
järjestelmien ympäristövaikutukset
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 3 
op, vastaa n. 80 h opiskelua. Luennot n.40 h 
lisäksi n.40 h henkilökohtaiset sekä ryhmäkoh-
taiset harjoitustehtävät.
Arviointiperusteet: Harjoitustyöt ja tentti.
Arviointiasteikko: 0-5
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AY6401 Julkishallinto, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää kunnalli-
sen itsehallinnon perusteet ja kuntien tehtävät 
yhteiskunnassa. Hän tietää kuntaorganisaation 
toiminnan ja päätöksentekomenettelyn perus-
teet sekä kuntalaisten vaikuttamismahdollisuu-
det kunnallisessa päätöksenteossa. Opiskelija 
perehtyy ympäristönsuojeluun osana kunnal-
lista toimintaa.
Keskeinen sisältö: Kunnallinen itsehallinto, 
kuntien tehtävät, kuntaorganisaation toiminta, 
kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet, ym-
päristöasiat.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, 
kuntaselvityksen teko, itseopiskelu.
Arviointiperusteet: Tentti, kuntaselvitys.
Arviointiasteikko: 0 - 5

AY6403 Ympäristöterveys ja YVA, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu tyy-
pillisiin ympäristöterveysriskeihin ja niiden 
valvontaan ja hallintaan. Opiskelija ymmärtää 
ympäristöterveys -käsitteen monitahoisuu-
den sekä siihen liittyen eri tieteen- ja hallin-
non alojen välisen yhteistyön tärkeyden ym-
päristöterveyttä koskevassa suunnittelussa 
ja päätöksenteossa. Opiskelija tietää ihmisen 
terveyteen vaikuttavista ympäristötekijöistä, 
riskeistä, ympäristöterveydenhuollosta ja ym-
päristön suojelusta. Opiskelija tunnistaa hen-
kilökohtaisen ja ammatillisen vastuunsa ter-
veyttä edistävän ympäristön turvaamisessa 
ja ympäristön suojelussa. Opiskelija arvostaa 
terveellistä ympäristöä ja omaksuu aktiivisen 
vaikuttajan roolin ympäristön terveyttä koske-
vissa asioissa.
Keskeinen sisältö: Toteutetaan osin yhteis-
työssä hoitotyön koulutusohjelman kanssa. 
Ympäristömyrkyt, kemikalisoituminen ja myr-
kyllisyys.Vesiensuojeluun ja jätehuoltoon liit-
tyvä lokki-case. Peruskäsitteet. Terveyteen 
vaikuttavia fyysisen ympäristön tekijöitä: il-
man, veden ja ravinnon laatu, melu, säteily ja 
kemialliset aineet. Toiminta poikkeusoloissa. 
Kestävä kehitys. Yhteisön vaikutus yksilön ter-
veyteen.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 
ja vierailut 40%Harjoitustyöt, oppimispäiväkir-
ja, esitelmät ja seminaarit 60%
Arviointiperusteet: Luennot ja harjoitukset, 
esitelmät, oppimispäiväkirja, vierailut sekä 
virtuaaliosioita. Osallistumisaktiivisuus ja op-

pimispäiväkirjan työstäminen. Seminaarityön 
kirjallinen tuotos + esittäminen (itsearviointi, 
vertaisarviointi ja opettajan arviointi)
Arviointiasteikko: 0-5

AY6404 Ilmansuojelu, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Päästöjen lähteet, pääs-
töjen leviäminen ilmakehässä ja vaikutukset, 
päästöjen hallinta ja vähentäminen, ilmansuo-
jelun kustannukset ja päästökauppa, lainsää-
däntö ja viranomaisvalvonta.
Keskeinen sisältö: Raskasmetallipäästöt, 
kaasumaiset päästöt, hiukkaspäästöt ja hiili-
yhdisteet. Päästöjen vaikutusalueet, vaikutuk-
sen ekosysteemissä, päästöjen muuntuminen 
ekosysteemissä, tapauksia. Energiantuotan-
non päästöt ilmakehään. Teollisuuden pääs-
töt, liikenteen päästöt, maa- ja metsätalouden 
päästöt, jätteiden poltto.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 
ja omaehtoinen työskentely.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistumi-
nen, opintopäiväkirjat, tentti
Arviointiasteikko: 0-5

AY6406 Paikkatietojärjestelmät ja 
raaka-ainekartoitus, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa hankkia 
ilmakuvamateriaalia ja tulkita kuvia visuaali-
sesti. Hallitsee paikkatietojärjestelmien perus-
teet. Osaa digitoida ja koostaa luonnonvarojen 
jakautumista kuvaavan kartan sekä hyödyntää 
numeerisia aineistoja paikkatietojärjestelmäs-
sä. Osaa kerätä luonnonvaratietoa GPS-pai-
kantimella. Hallitsee satelliittikuvan numeeri-
sen tulkinnan perusteet. 
Keskeinen sisältö: Kartat ja koordinaatis-
tot, ilmakuvaus, visuaalinen ilmakuvatulkinta. 
Ilmakuvan oikaisu ja asemointi, kuvaruutudi-
gitointi asemoidulta ilmakuvalta. Satelliittipai-
kannuksen perusteet, GPS-laitteiden käyttö 
maastotiedon keruussa. Paikkatietojärjestel-
mien perusteet ja aineistojen tuottaminen ja 
hyödyntäminen paikkatietojärjestelmällä. Kau-
kokartoituksen perusteet, satelliittikuvamate-
riaalit ja satelliittikuvan numeerinen tulkinta.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Välikokeet tai loppukoe 
sekä harjoitustyöt
Arviointiasteikko: 0-5
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AY6407 Maankäyttö ja rakentaminen, 
3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee perus-
tiedot maankäytön suunnittelun rakentamisen 
ohjaus- ja suunnittelujärjestelmistä ympäris-
tövaikutusten, hallintomenettelyn ja rakenta-
mista suunnittelevan asiakkaan kannalta.
Keskeinen sisältö: Maankäytön ja rakentami-
sen suunnittelu- ja ohjausjärjestelmät haja-
asutusalueilla ja taajamissa ja lupa-/ suunnit-
telumenettely rakennushankkeissa.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 3 
op, vastaa n. 80 h opiskelua. Luennot n.40 h 
lisäksi n.40 h henkilökohtaiset sekä ryhmäkoh-
taiset harjoitustehtävät.
Arviointiperusteet: Harjoitustehtävät ja tentti.
Arviointiasteikko: 0-5

AY6506 Yrityksen laatu-, ympäristö 
ja turvallisuusjohtaminen , 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee kes-
keisimpien organisaatioissa käytössä olevien 
standardien periaatteet ja perehtyy erityisesti 
toiminnahallintajärjestelmän rakentamiseen. 
Tavoitteena on antaa opiskelijalle perusvalmiu-
det johtaa ja ohjata vuorovaikutteisia kehittä-
misprosesseja yrityksissä, yhteisöissä ja ver-
kostoissa.
Keskeinen sisältö: Johtaminen standardien 
avulla, laatu-, turvallisuus ja ympäristöjärjes-
telmien keskeiset sisällöt, ympäristövaikutus-
ten arviointi. Ihmiskeskeinen johtamiskäsitys, 
organisaatiokulttuuri, muutosprosessien johta-
misen välineet ja menetelmät, eettiset kysy-
mykset ihmisten johtamisessa.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot, harjoitustehtävä yrityksessä, pakollinen 
raportti ekskursioilta ja vierailijaluennoilta.
Arviointiperusteet: Tentti. Harjoitustyö. Eks-
kursio-/vierailijaraportti.
Arviointiasteikko: 0-5

AY6503 Ympäristöviestintä, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ym-
päristöraportoinnin ja ympäristöstä tiedottami-
sen keinoksi parantaa yrityskuvaa ja vaikuttaa 
sidosryhmien asenteisiin. Opiskelija harjaantuu 
tiedon muokkaamiseen ja levittämiseen julkai-
sun muodossa. Opiskelija ymmärtää kuvien 
sekä muun visuaalisen aineksen, typografian 

ja tekstin merkityksen julkaisuissa sekä har-
jaantuu tuottamaan ja yhdistelemään tekstiä 
ja kuvamateriaalia tietoperustaiseen lehtiartik-
keliin.
Keskeinen sisältö: Ympäristö- ja yhteiskun-
tavastuuraportit, ympäristötapahtumista ja -
asioista tiedottaminen, julkaisun suunnittelun 
periaatteet, taiton perusteet ja aukeama- ja 
sivusommittelu
Edeltävät opinnot: AY5109 Kirjallinen vies-
tintä ja julkaisuohjelmat, 3 op
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Harjoitustehtävät, tent-
ti ja ryhmätyönä suoritettava aikakauslehden 
laatiminen
Arviointiasteikko: 0 - 5

AY6504 Industrial Ecology, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Ympäristöjohtamisen ja 
kestävän kehityksen näkökulmia, menetelmiä 
ja visioita syventävä kurssi.
Keskeinen sisältö: Teolliset ekosysteemit, me-
tafora vai mahdollisuus kestävään kehityk-
seen? Teollisuusverkostot. Vaihtoehtoiset nä-
kökulmat kestävään kehitykseen. Luennot ja 
harjoitukset, referaatit ja esitelmät.
Edeltävät opinnot: Ympäristön tila (AY5401)
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 
ja tentti 60%, referaatit, harjoitustehtävät ja 
seminaariesitelmät 40% 
Arviointiperusteet: Tentti 60%, referaatit, 
harjoitustehtävät ja seminaariesitelmät 40% 
Arviointiasteikko: 0-5

AY6505 Ekodesign, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy vertai-
lemaan ja hahmottamaan tuotteiden ja toimin-
tojen ympäristövaikutuksia.
Keskeinen sisältö: Elinkaariarviointi (LCA) ja 
arvottamismenetelmät ympäristöasioiden hal-
linnassa. MIPS.SimaPro-ohjelmalla tehty pieni-
muotoinen elinkaariarviointi sekä harjoitusteh-
täviä.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 30%, harjoitustyöt 70%.
Arviointiperusteet: Tentti 50% ja harjoitus-
työt 50%
Arviointiasteikko: 0-5
Kestävän teknologian suuntautumisvaihtoehto
AY6101 Ekologia ja kenttätutkimuksen perus-
teet, 4 op
Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa ekolo-
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gian peruskäsitteet erityisesti populaatio-, 
eliöyhteisö- ja ekosysteemiekologian osalta. 
Hän tuntee suomalaisten metsä- ja suoekosys-
teemien keskeiset ympäristö- (kasvupaikka-) 
tekijät sekä häiriö- ja sukkessiodynamiikan pe-
rusteet .Opiskelija tuntee maassamme käytet-
tävän metsä- ja suotyypittelyn järjestelmän ja 
osaa tunnistaa metsä- ja suotyypit maastossa. 
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yksin-
kertaisen ekologisen kenttätutkimuksen sekä 
osaa käyttää tavallisimpia maastotyöskentelys-
sä käytettäviä mittausvälineitä ja -tekniikoita. 
Hän osaa käsitellä kenttätutkimuksen aineis-
toa tavallisimmilla tilastollisilla menetelmillä ja 
osaa tehdä aineiston perusteella oikeansuun-
taisia ekologisia johtopäätöksiä, huomoiden 
mahdolliset virhelähteet. Opiskelija osaa laatia 
tutkimuksesta kirjallisen raportin sekä esittää 
sen seminaarissa.
Keskeinen sisältö: Ekologian peruskäsitteet, 
metsä- ja suoekologia, talvehtimisen ekologi-
aa, kenttätutkimuksen suunnittelu, maasto-
työskentelyn perusteet, välineet ja tekniikat. 
Aineiston käsittely, tulosten tulkinta sekä kir-
jallinen ja suullinen esittäminen, työkaluna 
power point -tekniikka. Ongelmanratkaisun ja 
tiimityöskentelyn taidot.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Johdantoluennot, maastoharjoitukset (osanot-
to pakollinen), seminaariraportin ja -esitelmän 
laadinta, lopputenttiin valmistautuminen
Arviointiperusteet: Seminaariraportti ja -esi-
telmä, kirjallinen lopputentti
Arviointiasteikko: 1-5

AY6103 Paikkatietojärjestelmät ja 
kaukokartoitus, 5 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: 
Opiskelija osaa hankkia ilmakuvamateriaalia 
ja tulkita kuvia visuaalisesti. Hallitsee paikka-
tietojärjestelmien perusteet. Osaa digitoida ja 
koostaa luonnonvarojen jakautumista kuvaa-
van kartan sekä hyödyntää numeerisia aineis-
toja paikkatietojärjestelmässä. Osaa kerätä 
luonnonvaratietoa GPS-paikantimella. Hallit-
see satelliittikuvan numeerisen tulkinnan pe-
rusteet.
Keskeinen sisältö: Kartat ja koordinaatis-
tot, ilmakuvaus, visuaalinen ilmakuvatulkinta. 
Ilmakuvan oikaisu ja asemointi, kuvaruutudi-
gitointi asemoidulta ilmakuvalta. Satelliittipai-
kannuksen perusteet, GPS-laitteiden käyttö 
maastotiedon keruussa. Paikkatietojärjestel-
mien perusteet ja aineistojen tuottaminen ja 
hyödyntäminen paikkatietojärjestelmällä. Kau-

kokartoituksen perusteet, satelliittikuvamate-
riaalit ja satelliittikuvan numeerinen tulkinta.
Edeltävät opinnot: AY5101 Tieto- ja viestin-
tätekniikka
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Joh-
dantoluennot, harjoitustyöt, ATK-työskentely, 
lopputenttiin valmistautuminen
Arviointiperusteet: harjoitustyöt, kirjallinen 
lopputentti
Arviointiasteikko: 0, 1-5

AY6104 Tietokoneavusteinen 
piirtäminen, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija saa perustie-
dot tekniset piirustusten tekoon ja suunnitte-
lun mikrotietokoneen avulla.
Keskeinen sisältö: Harjoitustöihin ja opiske-
luun käytetään AutoCad-ohjelmistoa. Harjoi-
tuksia tietokoneluokassa
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Arviointiperusteet: 
Arviointiasteikko: 0-5

AY6105 Maanmittaustekniikka, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee mitta-
ustekniikan alan ja hallitsee riittävässä laajuu-
dessa työelämän vaatimat taidot.
Keskeinen sisältö: Karttaopin ja -tekniikan 
perusteet. Etäisyyden, kulman ja korkeusero-
jen mittaus. Yksityiskohtien kartoitus. Runko-
mittaukset ja paikalleen mittaukset. Ilmakuva-
mittaus. Gps-käyttö.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Mittaus-
harjoitukset, luennot
Arviointiperusteet: harjoitukset, tentti
Arviointiasteikko: 0-5

AY6106 Tutkimustyö, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee opin-
näytetyön ulkoasuun, tyyliin, raportin laatimi-
seen ja esittämiseen liittyvät ohjeet ja lomak-
keet. Opiskelija osaa omatoimisesti käyttää eri 
tietolähteitä ja tiedonhankintamenetelmiä. Hän 
osaa valita ja seuloa olennaisen tiedon rapor-
tointia varten, tulkita ja anylysoida sitä. Opis-
kelija hallitsee viite- ja lähdemerkintätekniikat. 
Opiskelija tuntee kvantitatiivisen ja kvalitatiivi-
sen tutkimusotteen erot, keskeiset tutkimus-
tyypit ja tutkimusmenetelmät.
Keskeinen sisältö: Opinnäytetyön ulkoasu, 
kieli ja rakenne sekä työn esittäminen, lomak-

412

keet, työsuunnitelma, kvantitatiivinen ja kvali-
tatiivinen tutkimus, tutkimustyypit, tutkimus-
menetelmät sekä aineiston käsittely, tulkinta 
ja analyysi
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Har-
joitustehtävät ja tentti
Arviointiperusteet: 
Arviointiasteikko: 0 - 5

AY6110 Lajintuntemus, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee kult-
tuuriympäristöjen, metsien ja järvien avainbio-
toopilajiston.
Keskeinen sisältö: Tärkeimmät kauppa-, 
ruoka- ja myrkkysienet sekä käävät. Yleisim-
mät peltojen ja pientareiden rikkakasvit sekä 
keskeiset metsätyypilajit ja ranta- ja vesikas-
vit. Lisäksi opintojaksolla opiskellaan keskeiset 
Suomen luonnonvaraiset nisäkäs- ja lintulajit 
sekä yleisimmät päiväperhoslajit ja rantojen ja 
järvien hyönteislajit.
Edeltävät opinnot: Ei vaadita.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lajien 
opiskelu maastossa, linturetkellä ja Joensuun 
yliopiston biologian laitoksella.
Arviointiperusteet: Lajintuntemustentit, ak-
tiivisuus maastoretkillä sekä pakollisen kasvi-
kansion kerääminen tai kuvaaminen.
Arviointiasteikko: 0-5

AY6111 Kansainväliset 
ympäristökysymykset, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ym-
päristöongelmien globaalisuuden ja saa tietoa 
ajankohtaisista koko maapallon hyvinvointiin 
vaikuttavista ympäristöongelmista ja niiden 
ratkaisumalleista
Keskeinen sisältö: Globaalit ja Itämeren alu-
een ympäristökysymykset (www.balticuniv.
uu.se/r). Opintojakso voidaan toteuttaa myös 
kansainvälisenä yhteistyöprojektina (esimer-
kiksi Petroskoin yliopston kanssa tehtävä yh-
teistyö).
Edeltävät opinnot: Ei vaadita.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot, ohjattu itseopiskelu, harjoitustyöt (ra-
portit + power point-esitykset), kirjatentti
Arviointiperusteet: Kirjallinen tentti, annetut 
tehtävät (raportit ja power point -työt)
Arviointiasteikko: 0-5

AY6112 Luonnonhoito, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelijalla on koko-
naisvaltainen näkemys niistä velvoitteista ja 
keinoista, joilla luonnonsuojelua Suomessa ja 
EU:ssa toteutetaan.
Keskeinen sisältö: Kansallinen luonnonsuo-
jelulainsäädäntö, luonnonsuojelualueet, eliöla-
jien ja niiden elinympäristöjen suojelu, luonto- 
ja lintudirektiivi, Natura 2000.
Edeltävät opinnot: Ei vaadita.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, 
tehtävät ja retket.
Arviointiperusteet: Annettujen tehtävien pa-
lauttaminen sekä osallistuminen retkiin.
Arviointiasteikko: 0-5

AY6407 Maankäyttö ja rakentaminen, 
3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee perus-
tiedot maankäytön suunnittelun rakentamisen 
ohjaus- ja suunnittelujärjestelmistä ympäris-
tövaikutusten, hallintomenettelyn ja rakenta-
mista suunnittelevan asiakkaan kannalta.
Keskeinen sisältö: Maankäytön ja rakenta-
misen suunnittelu- ja ohjausjärjestelmät haja-
asutusalueilla ja taajamissa ja lupa-/ suunnit-
telumenettely rakennushankkeissa.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 3 
op, vastaa n. 80 h opiskelua. Luennot n.40 h 
lisäksi n.40 h henkilökohtaiset sekä ryhmäkoh-
taiset harjoitustehtävät.
Arviointiperusteet: Harjoitustehtävät ja tentti.
Arviointiasteikko: 0-5

AY6201 Limnologia, 5 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy so-
veltavan vesiekologian, -fysiikan ja -kemian 
sekä hydrologian perusteisiin ja omaksuu pe-
rustiedot vesistöjen tilaan vaikuttavista te-
kijöistä sekä niiden määrityksestä ja arvioin-
nista. Opiskelija perehtyy Suomen vesistöjen 
tilaan ja siihen vaikuttaviin tekijöihin, vesistö-
jen luokitteluun, vesien suojelun tavoiteohjel-
miin ja muuhun viranomaistoimintaan, vesien 
suojelun kansalliseen ja kansainväliseen yh-
teistyöhön sekä vesien käyttöön ja suojeluun 
liittyvän lainsäädännön perusteisiin.
Keskeinen sisältö: Veden kiertokulku, pohja-
vedet, vesivarat, vesistöjen tuotantobiologia, 
ainetaseet, kalasto, vesien käyttöön ja suoje-
luun liittyvä lainsäädäntö, vesihuoltotekniikan 
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perusteet
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennotMaastoharjoitukset (osanotto pakollinen) 
HarjoitustyötLopputenttiin lukeminen
Arviointiperusteet: HarjoitustyötKirjallinen 
lopputentti
Arviointiasteikko: 1-5

AY6202 Hajakuormitus Suomessa, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee erityi-
sesti maataloudesta, mutta myös metsäta-
loudesta sekä haja-asutusalueilta vesistöön 
päätyvän ravinnekuormituksen, mitkä toimen-
piteet kuormitusta aiheuttavat sekä tutustuu 
niihin prosesseihin, joita ylimääräiset ravinteet 
vesistössä aiheuttavat. Lisäksi opintojaksol-
la perehdytään lainsäädäntöön ja tukijärjes-
telmiin, joilla pyritään pienentämään maa- ja 
metsätaloudesta sekä haja-asutusalueiden 
jätevesijärjestelmistä vesistöihin kulkeutuvaa 
ravinnekuormitusta.
Keskeinen sisältö: Maatalouden ympäristö-
tukijärjestelmät, nitraattiasetus, jätevesiase-
tus, metsätalouden ravinnekuorman pienentä-
minen, järven sisäinen kuormitus sekä järveen 
tulevan ravinnekuorman laskeminen, metsäta-
louden vesiensuojelutekniset rakenteet ja nii-
den tehokkuuden arviointi
Edeltävät opinnot: AY6201 Limnologia
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 
ja tehtävät. Metsätalouden vesiensuojelutek-
nisten rakenteiden maastoselvitykset ja -tut-
kimukset ja niiden perusteella tiiviin raportin 
laadinta. 
Arviointiperusteet: 
Annettujen tehtävien palauttaminen.
Arviointiasteikko: 0-5

AY6203 Vesistöjen tilan arviointi ja 
seuranta, 4 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy ve-
sistöjen (järvi- ja virtavesiekoksysteemit) ti-
lan arviointiin mm. biologisten, fysikaalisten ja 
kemiallisten ominaisuuksien sekä vesi-, plank-
ton-, pohjaeläin-, kala- ja sedimenttinäyt-
teiden oton, käsittelyn ja analysoinnin sekä 
hydrologisten mittausten avulla. Opiskelija kä-
sittelemään ja raportoimaan sekä esittämään 
vesistöekosysteemistä kokoamansa aineiston 
selkeästi ja ytimekkäästi.
Keskeinen sisältö: Opiskelija perehtyy ta-
voitteissa mainittuihin tietoihin ja taitoihin run-
saan maasto- ja laboratoriotoiminnan avulla. 

Maastovalmiudet ja niiden soveltaminen ovat 
oleellinen osa kurssin toimintaa. Kurssin maas-
to- ja laboratoriotyöt sekä niiden perusteella 
tehtävät raportit ja power point-työt ovat myös 
useimmissa tapauksissa AMK:n ulkopuolisen 
tahon toimeksiantoja.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luen-
notHarjoitustyötKenttätutkimukset ja muut 
maastoharjoitukset sekä niiden raportointi ja 
esittäminenLopputenttiin lukeminen
Arviointiperusteet: HarjoitustyötKirjallinen 
lopputentti
Arviointiasteikko: 0-5

AY6204 Vesistöjen kunnostus ja hoito , 
4 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy ve-
sistöjen (järvi- ja virtavesiekosysteemit) kun-
nostuksen limnologisiin perusteisiin sekä eri-
laisiin kunnostusmenetelmiin ja tekniikoihin, 
mukaanlukien vesistöön tulevaa kuormitusta 
vähentävät tekniikat ja menetelmät. Opin-
tojaksolla tutustutaan kunnostushankkeiden 
suunnitteluun, esi- ja seurantatutkimusten 
tekoon sekä vesistökunnostukseen liittyvään 
hallintoon ja lainsäädäntöön.
Keskeinen sisältö: Opintojaksoon sisältyy 
maasto- ym. työskentelyä todellisissa vesistö-
kunnostushankekohteessa/-kohteissa jossain 
päin Itä-Suomea. Hanke on useimmiten jonkun 
AMK:n ulkopuolisen tahon toimeksianto sa-
malla. Opiskelijat kokoavat ryhmätöinä maas-
to- ym. tutkimustulokset raporteiksi, joista he 
pitävät myös esitelmät. Opintojakso sisältää 
myös luentosarjan vesistökunnostuksen teknii-
koista ja -menetelmistä. Pääpaino on kuitenkin 
maasto- ym. operatiivisessa työskentelyssä, 
aineiston käsittelyssä ja raportoinnissa.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Maasto- 
ym. harjoitukset ja -työt (osanotto pakollinen). 
Raportin ja esitelmän laadinta. Kirjalliseen lop-
putenttiin valmistautuminen.
Arviointiperusteet: Raportti, esitelmä, kirjal-
linen lopputentti
Arviointiasteikko: 0-5

AY6205 Projektiosaaminen, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee usei-
den sidosryhmien yhteistyönä toteutettavan 
ympäristöalan kehittämisprojektin suunnit-
teluprosessin. Hän osaa organisoida projekti-
prosessin ja johtaa sitä sekä arvioida projektin 
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laatua ja vaikuttavuutta eri sidosryhmien kan-
nalta.
Keskeinen sisältö: Projektikäsite, projektien 
suunnittelu- ja valmisteluprosessi, ympäristö-
hankkeiden rahoituskanavat, projektitoiminnan 
laatukriteerit ja itsearviointi. Lisäksi opintojak-
solla työskennellään todellisessa, jo käynnisty-
neessä tahi juuri käynnistettävässä projektissa 
yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Johdan-
toluennot, ryhmätyöt ja niiden raportointi sekä 
esittely, jossain määrin myös maastotyösken-
tely on mahdollista
Arviointiperusteet: raportit ja niihin perustu-
vat esitelmät sekä muut harjoitustyöt
Arviointiasteikko: 0-5

AY6301 Jätehuolto ja kierrätys, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu jäte-
huollon järjestämiseen ja siihen liittyvään lain-
säädäntöön. Jätteiden synnyn ehkäisy, jäte-
materiaalivirtojen hallinta, jätteiden käsittely, 
kierrätys raaka-aineiksi tai uusiksi tuotteiksi.
Keskeinen sisältö: Jätelainsäädäntö. Jäte-
materiaalijakeet. Kierrätys yksityis- ja julkis-
talouksissa. Kaatopaikkojen perustaminen ja 
hallinta. Luennot ja harjoitustyö, vierailut.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot, vierailut ja tentti 70%Harjoitustyöt 30%
Arviointiperusteet: Luennot, vierailut ja tent-
ti 70%Harjoitustyöt 30%
Arviointiasteikko: 0-5

AY6302 Geotekniikka ja 
maarakentaminen, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu kal-
lioperään ja maa-aineksiin ympäristörakenta-
misen kannalta.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot ja harjoitustyö, vierailut.
Arviointiasteikko: 0-5

AY6303 Maaperätutkimukset ja 
pilaantuneet maa-alueet, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee tär-
keimmät maaperän pilaantumista aiheuttavat 
kemialliset aineet ja yhdisteet sekä niiden al-
kuperän. Hän tuntee tärkeimpien haitta-ai-
neiden käyttäytymisen maaperässä ja eri te-

kijöiden vaikutuksen siihen. Opiskelija tuntee 
tärkeimpien haitta-aineiden aiheuttamat ter-
veys- ja ympäristöhaitat sekä riskinarvioinnin 
perusteet. Opiskelija osaa tutkimussuunnitel-
man teon vaiheet sekä näytteenoton perus-
teet. Opiskelija tuntee erilaiset pilaantuneen 
maan kunnostusvaihtoehdot
Keskeinen sisältö: Ohjearvon ja raja-arvon 
käsitteet. Aiheeseen liittyvä ympäristölainsää-
däntö, lupamenettelyprosessit ja viranomai-
set. Maaperätutkimukset osana kaavoitusta ja 
rakennussuunnittelua. Tutustuminen konkreet-
tisiin maaperätutkimus- ja kunnostushankkei-
siin. Järjestetään mahdollisuuksien mukaan 
yhteistyössä rakennustekniikan koulutusohjel-
man kanssa.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot, vierailukäynnit, seminaari
Arviointiperusteet: Seminaariin liittyvä kirjalli-
nen raportti ja esitys, sekä aktiivisuus luennoilla.
Arviointiasteikko: 0-5

AY6304 Vesitekniikka, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu vesi-
rakentamisen perusteisiin ja vesihuoltojärjes-
telmiin sekä alan lainsäädäntöön.
Keskeinen sisältö: Padot ja vesirakentami-
sen työmenetelmät ja luonnonmukainen vesi-
rakentaminen.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot ja harjoitukset, vierailut.
Arviointiperusteet: Tentti
Arviointiasteikko: 0-5

AY6305 Kone- ja energiatekniikka, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena 
on ymmärtää energiaa muuttavien koneiden ja 
laitteiden toimintaperiaatteet sekä laatia niihin liit-
tyviä, käytännönläheisiä suorituskykylaskelmia.
Keskeinen sisältö: Termodynaamiset taseet, 
keskeisten lämpövoimakoneiden - ja laitosten 
toimintaperiaatteet ja -prosessit, vesihöyry ja 
sen ominaisuudet, palamisilmiö, lämmön siir-
tyminen, lämmönvaihtimet.
Edeltävät opinnot: AY5203 Fysiikka I, AY5208 
Fysiikka IV
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luen-
not ja laskuharjoitukset, etätyö, tehdaskäynti
Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti sekä 
hyväksytysti suoritetut harjoitus- tai seminaa-
rityöt.
Arviointiasteikko: 0-5
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AY6401 Julkishallinto, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää kunnalli-
sen itsehallinnon perusteet ja kuntien tehtävät 
yhteiskunnassa. Hän tietää kuntaorganisaation 
toiminnan ja päätöksentekomenettelyn perus-
teet sekä kuntalaisten vaikuttamismahdollisuu-
det kunnallisessa päätöksenteossa. Opiskelija 
perehtyy ympäristönsuojeluun osana kunnal-
lista toimintaa.
Keskeinen sisältö: Kunnallinen itsehallinto, 
kuntien tehtävät, kuntaorganisaation toiminta, 
kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet, ym-
päristöasiat.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Arviointiperusteet: Tentti, kuntaselvitys.
Arviointiasteikko: 0 - 5

AY6402 Maaseutupolitiikka, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tiedostaa maa-
seudun yhteiskunnallisen ja poliittisen aseman 
kehityksen heijastumisen maaseudun kehittä-
misen tämänhetkiseen toimintaympäristöön. 
Hän tunnistaa ja osaa analysoida maaseudun 
kehittämisen mahdollisuuksia ja uhkia kestä-
vän kehityksen näkökulmasta. Opiskelija tun-
tee suomalaisen ja eurooppalaisen maaseutu-
politiikan kehityksen, sisällön ja järjestelmän 
sekä tuntee eri aluetasojen käytännön sovel-
luksia. Opiskelijalle muodostuu näkemys ym-
päristökysymyksistä maaseutupolitiikan ulot-
tuvuutena.
Keskeinen sisältö: Maaseudun suuri kerto-
mus, maaseudun merkitys, maaseudun kehit-
tämisen järjestelmät ja työkalut.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luen-
not 21 h, ohjattu verkkotyöskentely 24 h, ryhmä-
työskentely ja itsenäinen tiedon hankinta 35 h
Arviointiperusteet: Oppimistehtävät, osallis-
tuminen lähiopetukseen.
Arviointiasteikko: 0-5

AY6403 Ympäristöterveys ja YVA, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu tyy-
pillisiin ympäristöterveysriskeihin ja niiden 
valvontaan ja hallintaan. Opiskelija ymmärtää 
ympäristöterveys -käsitteen monitahoisuu-
den sekä siihen liittyen eri tieteen- ja hallin-
non alojen välisen yhteistyön tärkeyden ym-
päristöterveyttä koskevassa suunnittelussa 
ja päätöksenteossa. Opiskelija tietää ihmisen 
terveyteen vaikuttavista ympäristötekijöistä, 

riskeistä, ympäristöterveydenhuollosta ja ym-
päristön suojelusta. Opiskelija tunnistaa hen-
kilökohtaisen ja ammatillisen vastuunsa ter-
veyttä edistävän ympäristön turvaamisessa 
ja ympäristön suojelussa. Opiskelija arvostaa 
terveellistä ympäristöä ja omaksuu aktiivisen 
vaikuttajan roolin ympäristön terveyttä koske-
vissa asioissa.
Keskeinen sisältö: Toteutetaan osin yhteis-
työssä hoitotyön koulutusohjelman kanssa. Ym-
päristömyrkyt, kemikalisoituminen ja myrkyl-
lisyys.Vesiensuojeluun ja jätehuoltoon liittyvä 
lokki-case. Peruskäsitteet. Terveyteen vaikutta-
via fyysisen ympäristön tekijöitä: ilman, veden 
ja ravinnon laatu, melu, säteily ja kemialliset 
aineet. Toiminta poikkeusoloissa. Kestävä kehi-
tys. Yhteisön vaikutus yksilön terveyteen.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot ja vierailut 40%Harjoitustyöt, oppimis-
päiväkirja, esitelmät ja seminaarit 60%
Arviointiperusteet: Luennot ja harjoitukset, 
esitelmät, oppimispäiväkirja, vierailut sekä 
virtuaaliosioita. Osallistumisaktiivisuus ja op-
pimispäiväkirjan työstäminen. Seminaarityön 
kirjallinen tuotos + esittäminen (itsearviointi, 
vertaisarviointi ja opettajan arviointi)
Arviointiasteikko: 0-5

AY6404 Ilmansuojelu, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Päästöjen lähteet, pääs-
töjen leviäminen ilmakehässä ja vaikutukset, 
päästöjen hallinta ja vähentäminen, ilmansuo-
jelun kustannukset ja päästökauppa, lainsää-
däntö ja viranomaisvalvonta.
Keskeinen sisältö: Raskasmetallipäästöt, 
kaasumaiset päästöt, hiukkaspäästöt ja hiili-
yhdisteet. Päästöjen vaikutusalueet, vaikutuk-
sen ekosysteemissä, päästöjen muuntuminen 
ekosysteemissä, tapauksia. Energiantuotan-
non päästöt ilmakehään. Teollisuuden pääs-
töt, liikenteen päästöt, maa- ja metsätalouden 
päästöt, jätteiden poltto.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot ja omaehtoinen työskentely.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistumi-
nen, opintopäiväkirjat, tentti
Arviointiasteikko: 0-5
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AY6405 Ekorakentaminen, kulttuuriym-
päristöt ja maisemasuunnittelu, 5 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee ekolo-
gisen rakentamisen periaatteet (esim. arkki-
tehtuuri, energiatalous), ekologiset rakennus-
materiaalit sekä rakenneratkaisut. Hän tuntee 
korjausrakentamisen perusteet. Opiskelija osaa 
tehdä kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja 
yhdyskuntasuunnittelussa. Kevyen liikenteen 
järjestelyt, ranta-alueet ja meluesteet.Opis-
kelija osaa analysoida eri tyyppisten kulttuu-
riympäristöjen ja maisemien rakennetta. Hän 
tuntee tärkeimmät kulttuuriympäristöjen syn-
tymiseen ja kehittymiseen vaikuttavat tekijät. 
Opiskelija tuntee kulttuuriympäristöihin sisäl-
tyviä arvokerrostumia, kuten esim. arkkiteh-
tonisia ja esteettisiä arvoja. Opiskelija tutus-
tuu maisema- ja ympäristösuunnitteluun sekä 
ympäristöestetiikkaan erityisesti viheralueiden 
ja rakennetun ympäristön suunnittelun osana. 
Opiskelija tuntee kaupunkiekologian ja taaja-
mametsien hoidon perusteet.
Keskeinen sisältö: Opiskelija tutustuu eko-
rakentamisen koti- ja ulkomaisiin esimerk-
kikohteisiin (ekokylät, lähiöprojektit ja puu-
tarhakaupungit). Harjoitustyön laatiminen 
jostain kurssin osa-alueesta sekä sen suullinen 
esittäminen seminaarissa. Kestävä kehitys ja 
yhdyskuntasuunnittelu. Harjoitustyönä osal-
listuminen konkreettiseen maisema- / ympä-
ristösuunnitteluhankkeeseen.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, 
harjoitustyö, omaehtoinen opiskelu.
Arviointiperusteet: Harjoitustyö, tentti
Arviointiasteikko: 0-5

AY6503 Ympäristöviestintä, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ym-
päristöraportoinnin ja ympäristöstä tiedottami-
sen keinoksi parantaa yrityskuvaa ja vaikuttaa 
sidosryhmien asenteisiin. Opiskelija harjaantuu 
tiedon muokkaamiseen ja levittämiseen julkai-
sun muodossa. Opiskelija ymmärtää kuvien 
sekä muun visuaalisen aineksen, typografian 
ja tekstin merkityksen julkaisuissa sekä har-
jaantuu tuottamaan ja yhdistelemään tekstiä 
ja kuvamateriaalia tietoperustaiseen lehtiartik-
keliin.
Keskeinen sisältö: Ympäristö- ja yhteiskun-
tavastuuraportit, ympäristötapahtumista ja -
asioista tiedottaminen, julkaisun suunnittelun 
periaatteet, taiton perusteet ja aukeama- ja 
sivusommittelu

Edeltävät opinnot: AY5109 Kirjallinen vies-
tintä ja julkaisuohjelmat, 3 op
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Harjoitustehtävät, tent-
ti ja ryhmätyönä suoritettava aikakauslehden 
laatiminen
Arviointiasteikko: 0 - 5

AY6504 Industrial Ecology, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Ympäristöjohtamisen ja 
kestävän kehityksen näkökulmia, menetelmiä 
ja visioita syventävä kurssi.
Keskeinen sisältö: Teolliset ekosysteemit, 
metafora vai mahdollisuus kestävään kehityk-
seen? Teollisuusverkostot. Vaihtoehtoiset nä-
kökulmat kestävään kehitykseen. Luennot ja 
harjoitukset, referaatit ja esitelmät.
Edeltävät opinnot: Ympäristön tila (AY5401)
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 
ja tentti 60%, referaatit, harjoitustehtävät ja 
seminaariesitelmät 40% 
Arviointiperusteet: Tentti 60%, referaatit, 
harjoitustehtävät ja seminaariesitelmät 40% 
Arviointiasteikko: 0-5

AY6505 Ekodesign, 3 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy vertai-
lemaan ja hahmottamaan tuotteiden ja toimin-
tojen ympäristövaikutuksia.
Keskeinen sisältö: Elinkaariarviointi (LCA) ja 
arvottamismenetelmät ympäristöasioiden hallin-
nassa. MIPS.SimaPro-ohjelmalla tehty pienimuo-
toinen elinkaariarviointi sekä harjoitustehtäviä.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 30%, harjoitustyöt 70%.
Arviointiperusteet: Tentti 50% ja harjoitus-
työt 50%
Arviointiasteikko: 0-5

AY6507 Yrityksen laatu-, ympäristö- 
ja turvallisuusjohtaminen (ktek), 8 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee kes-
keisimpien organisaatioissa käytössä olevien 
standardien periaatteet ja perehtyy erityisesti 
toiminnahallintajärjestelmän rakentamiseen. 
Tavoitteena on antaa opiskelijalle perusvalmiu-
det johtaa ja ohjata vuorovaikutteisia kehittä-
misprosesseja yrityksissä, yhteisöissä ja ver-
kostoissa.
Keskeinen sisältö: Johtaminen standardien 
avulla, laatu-, turvallisuus ja ympäristöjärjes-
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telmien keskeiset sisällöt, ympäristövaikutus-
ten arviointi. Ihmiskeskeinen johtamiskäsitys, 
organisaatiokulttuuri, muutosprosessien johta-
misen välineet ja menetelmät, eettiset kysy-
mykset ihmisten johtamisessa.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luen-
not, harjoitustehtävä yrityksessä, pakollinen 
raportti ekskursioilta ja vierailijaluennoilta.
Arviointiperusteet: Tentti. Harjoitustyö. Eks-
kursio-/vierailijaraportti.
Arviointiasteikko: 0-5

VALINNAISET OPINNOT

AY7101 Vesistön kunnostushanke , 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Antaa opiskelijalle valmi-
udet toimia asiantuntijana ja vetäjänä vesistö-
kunnostushankkeissa.
Keskeinen sisältö: Kunnostushankkeen koh-
teeksi valitaan vesistö (järvi tai virtavesikoh-
de), jonka kunnostamiseksi on jo tehty aloite. 
Hankkeen aikana opiskelija toimii yhteistyössä 
mm. paikallisten ihmisten ja muiden vesistön 
käyttäjien, maanomistajien sekä ympäristö-
, metsä- ja kalatalousviranomaisten kanssa. 
Hankkeen yhteydessä opiskelijat tekevät pien-
ryhmissä fysikaalis-kemiallisen, biologisen ja 
hydrologisen tutkimuksen hankkeen kohteen 
tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tä-
män diagnoosin perusteella opiskelijat suun-
nittelevat ja arvioivat eri kunnostustoimien 
tehokkuuden ja kustannukset. Opiskelijat laa-
tivat tästä raportin ja esitelmät (power point). 
Opiskelijat esittävät tulokset kunnostushank-
keen yhteistyöryhmälle ja paikallisille ihmisille 
erikseen järjestettävässä tilaisuudessa. Kun-
nostushankkeen etenemisvaiheesta riippuen 
hankkeen puitteissa on mahdollista suunnitella 
ja koikeilla käytännössä eri tyyppisiä vesistön 
kunnostustekniikoita sekä tehdä niiden tehok-
kuuteen liittyviä seurantaselvityksiä ja -tutki-
muksia. Opintojaksoon on integroitu vieraita 
kieliä sekä viestintää.
Edeltävät opinnot: AY 6201 Limnologia, AY 
6203 Vesistöjen tilan arviointi ja seuranta, AY 
6204 Vesistöjen kunnostus ja hoito
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Harjoitustyöt, maastotyöskentely, kokoukset 
ja palaverit (osallistuminen pakollista), rapor-
tin ja esitelmän laadinta
Arviointiperusteet: Raportti ja siihen perus-
tuva esitelmä
Arviointiasteikko: 0-5

AY7102 Ympäristöprojekti, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa soveltaa 
ympäristöalan ammatillista osaamistaan ajan-
kohtaisessa työelämälähtöisessä projektissa.
Keskeinen sisältö: Projekti voi olla esimerkiksi 
yritykselle tai kunnalle tilaustyönä tehtävä sel-
vitys, suunnitelma tai tutkimus. Opiskelija pe-
rehtyy projektin aihepiirin kannalta keskeisiin 
arviointi-, mittaus- ja kenttätyötekniikoihin, 
lainsäädäntöön sekä suunnittelujärjestelmiin. 
Opiskelija osaa työstää konkreettisen suunni-
telman ja suorittaa tarpeelliset kenttätyöt ja 
mittaukset. Osallistuva suunnittelu projektin 
kannalta keskeisten sidosryhmien kanssa sekä 
projektista tiedottaminen. Valmiin suunnitel-
man esittäminen seminaarissa sekä lehdistö-
tiedotteen laatiminen. Projekteja pyritään to-
teuttamaan yhteistyössä P-K:n AMK:n muiden 
koulutusohjelmien kanssa.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: pa-
laverit, kokoukset sidosryhmien kanssa,suunn
itelmaraportin ja sen pohjalta esitelmän sekä 
lehdistötiedotteen laadinta
Arviointiperusteet: Suunitelmaraportti ja sii-
hen perustuva esitelmä ja lehdistötiedote
Arviointiasteikko: 0-5

AY7105 Maaseudun 
ympäristökysymykset, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opintojaksolla tutustu-
taan maaseudun ajankohtaisiin ympäristöky-
symyksiin, kuten haja-asutusalueiden jäteve-
sien käsittelyyn. Sen aikana opiskelija tutustuu 
uuteen jätevesiasetukseen, mitä se edellyt-
tää haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyl-
tä sekä tarjolla oleviin puhdistusmenetelmiin. 
Opintojakson aikana opiskelija harjoittelee 
tekemään kiinteistökohtaisen jätevesijärjes-
telmäselvityksen sekä jätevesijärjestelmän 
suunnitelman. Hän saa käytännön harjoitusta 
maan mittaamisessa, lisäksi hän laatii asema-
piirroksen.
Keskeinen sisältö: Jätevesiasetus, haja-
asutusalueiden ja maitohuoneiden jätevedet, 
käytössä olevat käsittelymenetelmät ja niiden 
toimivuus, kiinteistön jätevesijärjestelmän sel-
vitys, jätevesijärjestelmän suunnitelma,
Edeltävät opinnot: Ei vaadita
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot, harjoitustehtävät ja maastoretkeilyt.
Arviointiperusteet: Tentti, annettujen tehtä-
vien palautus sekä läsnäolo maastoretkillä.
Arviointiasteikko: 0-5
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AY7106 Kansainvälinen 
ympäristöyhteistyö, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu kan-
sainvälisiin ympäristöongelmiin ja -kulttuuriin 
ja alan opiskeluun ulkomailla.
Keskeinen sisältö: Pääosin ulkomailla jär-
jestetty englanninkielinen opintokokonaisuus 
(esim. Baltic University Programme- ohjelmis-
sa tai Pietarin ympäristöalan yliopistoissa).
Edeltävät opinnot: Kansainväliset ympäristö-
kysymykset AY5402
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Vierai-
lu ja vierailun valmistelu 70% ja raportointi 30%
Arviointiperusteet: Aktiivisuus, omatoimi-
suus, toteutus ja raportointi.
Arviointiasteikko: 0-5

AY7107 Automaattiset 
mittausjärjestelmät, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee tavan-
omaiset teollisuuden ja ympäristösuureiden 
mittausanturit, automaattisen mittausjärjes-
telmän periaatteet sekä normaalijakaumaan 
perustuvan laadun käsitteen.
Keskeinen sisältö: Teollisuuden mittausantu-
rit: paine, lämpötila, pinnankorkeus, virtaus; 
SPC; ionisoivan säteilyn käyttö mittauksissa, 
dosimetria; analyysimittaukset: sakeus, vis-
kositeetti, ioniselektiiviset mittaukset, RedOx, 
johtokyky; LabVIEW-mittausohjelma.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lä-
hiopetus 90 h, harjoitustyöt 18 h, itsenäinen 
työskentely 44 h, arviointi ja palaute 8 h.
Arviointiperusteet: Välikokeet (2), harjoitus-
työt (3)
Arviointiasteikko: 0-5

AY7108 Ympäristöoikeus I, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Kts Ympäristöoikeuden 
perusteet ja Ympäristönsuojeluoikeus Joen-
suun yliopiston Oikeustieteen laitoksen tarjon-
nasta
Keskeinen sisältö: Kts Ympäristöoikeuden 
perusteet ja Ympäristönsuojeluoikeus Joen-
suun yliopiston Oikeustieteen laitoksen tarjon-
nasta
Edeltävät opinnot: Opinnot edenneet ope-
tussuunnitelman mukaisesti
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kts 
Ympäristöoikeuden perusteet ja Ympäristön-
suojeluoikeus Joensuun yliopiston Oikeustie-

teen laitoksen tarjonnasta
Arviointiperusteet: Kts Ympäristöoikeuden 
perusteet ja Ympäristönsuojeluoikeus Joen-
suun yliopiston Oikeustieteen laitoksen tarjon-
nasta
Arviointiasteikko: 0-5

AY7109 Ympäriristöoikeus II, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Kts Luonnonsuojelu- ja 
luonnonvaraoikeus TAI Kaavoitus- ja rakenta-
misoikeus Joensuun yliopiston Oikeustieteen 
laitoksen tarjonnasta.
Keskeinen sisältö: Kts Luonnonsuojelu- ja 
luonnonvaraoikeus TAI Kaavoitus- ja rakenta-
misoikeus Joensuun yliopiston Oikeustieteen 
laitoksen tarjonnasta.
Edeltävät opinnot: Ehdoton vaatimus: 
AY7108 Ympäristöoikeus I
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kts 
Luonnonsuojelu- ja luonnonvaraoikeus TAI 
Kaavoitus- ja rakentamisoikeus Joensuun yli-
opiston Oikeustieteen laitoksen tarjonnasta.
Arviointiperusteet: Kts Luonnonsuojelu- ja 
luonnonvaraoikeus TAI Kaavoitus- ja rakenta-
misoikeus Joensuun yliopiston Oikeustieteen 
laitoksen tarjonnasta.
Arviointiasteikko: 0-5

AY7208 Oikeusopinnot I, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija saa peruskä-
sityksen Suomen, Euroopan unionin oikeudel-
lisista järjestelmistä ja niiden merkityksestä 
henkilötasolla tai organisaation edustajana. 
Keskeinen sisältö: Lainsäädännön perusteet, 
sovellukset ja oikeusjärjestelmän toiminta.
Edeltävät opinnot: Ei edellytä aikaisempia 
opintoja.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 40%, harjoitustyöt, oppimispäiväkirja, 
tutustuminen oikeusistuimen toimintaan ja se-
minaarit 60%.
Arviointiperusteet: Tentti ja oppimispäiväkirja.
Arviointiasteikko: 0-5

AY7209 Oikeusopinnot II, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Juridiikan soveltaminen 
käytännön tasolla.
Keskeinen sisältö: Tarjousten ja sopimusten 
tekeminen, valituksen tai oikausuvaatimuksen 
tekeminen oikeusistuimeen tai hallintoelimeen 
sekä eri teemojen oikeustapausten analysointi.
Edeltävät opinnot: Oikeusopinnot I.
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Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Harjoi-
tustehtävät ja työseminaarit.
Arviointiperusteet: Harjoitustehtävät
Arviointiasteikko: 0-5

AY7201 Lämpöliiketoiminta II, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy 
lämpöliiketoiminnan toteutusmalleihin, eri 
yritysmuotojen ja liiketoimintamallien sovel-
tuvuuteen lämpyritystoiminnassa. Lisäksi kou-
lutukseen sisältyy lämmöntuotanoon tarvitta-
van teknologian hankinta, markkinointi sekä 
liiketoiminnan sopimuskäytäntö. Asiakaskoh-
teet ovat tyypillisesti 0,5- 2 MW kohteita.
Keskeinen sisältö: Lämöyrittäjätoiminnan lii-
ketoimintamallit, niiden soveltuvuus, kannat-
tavuus ja riskinalyysi.Lämpölaitoksen mitoitus 
ja hankinta, laitoksen käyttöön perehtyminen. 
Lämmöntuotannon liiketoiminta, ,markkinoin-
ti, kannattavuuslaskelmat, rahoitus ja liiketa-
lous. Lämpöyrittäjätoiminnan sopimukset sekä 
julkinen hankintamenettely.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opin-
tokokonaisuus on n. 165 h. Koostuen 120 h lu-
ennoista ja harjoitustehtävistä sekä n. 45 h ret-
keiyistä ja opintokäynneistä.
Arviointiperusteet: Tentti ja harjoitustehtävät.
Arviointiasteikko: 0-5

AY7202 Kansainvälinen 
bioenergiaosaaminen I, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija saa peruskäsi-
tyksen suomalaisen bioenrgiaosaamisen vah-
vuuksista ja kehitystarpeista eurooppalaisessa 
toimintaympäristössä.
Keskeinen sisältö: 
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 160 
h opintoja, koostuen 120 h luennoista ja 40 h 
harjoitustehtäsistä.
Arviointiperusteet: Tentti ja harjoitustehtävät.
Arviointiasteikko: 0-5

AY7203 Kansainvälinen 
bioenergiaosaaminen II, 6 op

Osaamisalueet: 

AY7204 Energiatekniikka I, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena 
on, että opiskelija tuntee energian tuotannon 

tekniset toimintape-riaatteet eri teholuokis-
sa. Opiskelija osaa arvioida tapauskohtaises-
ti soveltuvimman tek-niikan sekä mahdollisen 
polttoaineskaalan. Opiskelija hallitsee energi-
an tuotannon mitoi-tukseen liittyvät perusteet. 
Lisäksi opiskelija perehtyy tekniikan merkityk-
seen energia-alan ympäristövaikutuksissa.
Keskeinen sisältö: Opintojakson keskeinen si-
sältö koostuu energian tuotannon tekniikasta 
alkaen omakotita-lon lämmitystekniikasta ja 
päättyen lämpöä ja sähköä tuottaviin voima-
laitoksiin. Opiskelijat perehtyvät polttimien ja 
kattiloiden teknisiin ratkaisuihin sekä toiminta-
periaat-teisiin. 
Edeltävät opinnot: Matematiikka I ja II, Fy-
siikka I ja II, Polttotekniikka
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 
ja laskuharjoitukset, etätehtävät, retkeilyt
Arviointiperusteet: Tentti, opintotehtävien 
teko, osallistuminen retkeilyihin.
Arviointiasteikko: 0-5

AY7205 Energiatekniikka II, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy ener-
giatekniseen mitoitukseen case- selvityksen 
kautta sekä syventyy automaatio- ja säätö-
järjestelmien merkitykseen ja käyttöön ener-
giateknisissä toteutuksissa.Opiskelija perehtyy 
yleisimpien energiateknisten ratkaisujen ja 
niihin sidoksissa olevien eri biopolttoaineiden 
riskeihin sekä ennakoiviin toimenpiteisiin par-
haan toimivuuden saavuttamiseksi.
Keskeinen sisältö: Alan laskentamallit, sää-
tötekniset ratkaisut, tiedon hakeminen ener-
giatekniikan ratkaisuis-ta, merkittävimmät 
koulutus- ja asiantuntijaorganisaatiot, itsenäi-
nen ongelmaratkaisu
Edeltävät opinnot: Matematiikka I ja II, Fysiik-
ka I ja II, Polttotekniikka, Energiatekniikka I
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 
ja laskuharjoitukset, etätehtävät, retkeilyt
Arviointiperusteet: 
Arviointiasteikko: 0-5

AY7206 Peltobioenergia I, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee syväl-
lisesti peltobioenergian tuotannon tekniikat ja 
osaa organisoida energiaraaka-aineen tuotan-
non tai hankintaketjun polttolaitokselle. Hän 
tuntee energiakasvien viljelyn ja sadonkorjuun 
logistiikan käytännön ongelmat ja osaa ratkais-
ta ne. Hän hallitsee myös tuotannon työnme-
nekki- ja kustannuslaskennan sekä osaa estää 
haitalliset ympäristövaikutukset. Hän tuntee 
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peltobioenergian suorat polttotekniikat.
Keskeinen sisältö: Suopohjan muuttaminen kas-
vinviljelykäyttöön ja viljelymaan peruskuivatus. 
Energiaheinän korjuun vaihtoehtoiset tekniikat. 
Energiaviljan käsittely ja polttotekniikka. RME:n 
tuotanto pienmittakaavassa. Tuotannon ja kuljetuk-
sen työnmenekin arviointi ja tuotantokustannusten 
laskenta. Tukijärjestelmän vaikutuksen huomiointi.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 60h 
lähiopetus 50 h harjoitustyöt 50 h itsenäinen 
opiskelu
Arviointiperusteet: harjoitustyöt 70% loppu-
koe 30%
Arviointiasteikko: 0-5

AY7207 Peltobioenergia II, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy pel-
tobioenergian tuotannon käytäntöihin valitse-
mansa case-esimerkin pohjalta. Hän tutustuu 
käytännön toiminnassa eteen tuleviin ongel-
miin ja oppii ratkaisemaan ne.
Keskeinen sisältö: peltobioenergian tuotan-
nossa tulevien ongelmien käytännön ongelmi-

en ratkaiseminen, tiedonhankinta alalta, alan 
organisaatiot ja tutkimuslaitokset. Tutustumi-
nen markkinoilla olevaan tuotantotekniikaan.
Edeltävät opinnot: peltobioenergia 1
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: projekti-
työskentely 140 h tutoriointi-istunnot 20 h
Arviointiperusteet: projektityöskentely 100 %
Arviointiasteikko: 0-5

AY7210 Projektitoiminta, 6 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Tavoitteena on, että 
opiskelija saa perustiedot pjojektitoiminnasta 
ja pystyy hyödyntämään niitä käytännön pro-
jektitoiminnassa. Lisäksi opiskelija pystyy laa-
timaan projektihakemuksen, laatimaan rapor-
tit ja toimimaan projektin vetäjänä.
Keskeinen sisältö: Perustiedot projektitoi-
minnastaProjektihakemusTalousarvioProjektin 
johtaminenRaportointi
Edeltävät opinnot: 
Arviointiperusteet: Harjoitustyöt 70 % ja 
loppukoe 30 %
Arviointiasteikko: 0-5
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