
Ympäristöteknologian koulutusohjelma 

SUORITETTAVA TUTKINTO 

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op                                                                                                                       
Insinööri (AMK) 

Suuntautumisvaihtoehdot ovat: Kestävä energiatalous - Kestävä teknologia 

Ympäristöteknologian koulutusohjelman opetus toteutetaan Biotalouden keskuksessa Joensuussa yhteisessä 
osaamiskeskittymässä maaseutuelinkeinojen ja metsätalouden koulutusohjelmien kanssa. 

TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET 

Mitä ympäristöteknologia on? 

Ympäristöteknologia on maailmanlaajuisestikin yksi voimakkaammin kasvavista teollisuuden ja yritystoiminnan 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, ekologinen energiantuotanto, jätehuolto ja kierrätys sekä bioenergia. 
Maailmanlaajuista merkitystä on erityisesti puhtaan veden hankinnalla sekä jätevesien käsittelyllä. EU:n alueella keskeisiä 
kysymyksiä ovat mm. meluntorjunta, vesistöjen suojelu ja kunnostus sekä jätehuolto ja energiakysymykset. 
Ympäristönsuojelun hoitaminen kuuluu pääasiassa julkisen vallan tehtäviin, esimerkkeinä ovat ympäristön tilan seurannat sekä 
ympäristönhoito- ja kunnostustyöt. Maassamme näitä tehtäviä hoitavat ennen kaikkea alueelliset ympäristökeskukset. 
Huomattava osa ympäristönhoitotöistä toteutetaan nykyään erilaisten EU-hankkeitten muodossa. Varsinaiset 
ympäristöteknologian yritykset sijoittuvat mm. jätehuollon, vesistöjen kunnostuksen, vesihuollon ja yhdyskuntasuunnittelun 
aloille. Toisaalta ympäristönsuojelu on elintärkeä osa teollisuusyritysten toimintaa erityisesti markkina-arvojensa vuoksi. 

Ympäristöteknologian koulutusohjelman tavoitteet 

Ympäristöteknologian koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa ammatillisia asiantuntijoita ympäristönsuojeluun ja hoitoon 
liittyviin suunnittelu-, koulutus-, neuvonta- ja tutkimustehtäviin erilaisissa organisaatioissa tai itsenäisenä yrittäjänä. 
Monialaisten opintojen tavoitteena on kouluttaa uudenlaisia asiantuntijoita, jotka ymmärtävät eri tahojen näkemyksiä ilman 
vastakkainasettelua ympäristöasioissa. Asioiden kokonaisvaltainen ymmärtäminen luo mahdollisuudet päästä ympäristön ja 
ihmisen kannalta kestävään ratkaisuun ympäristökysymyksissä. Itseohjautuva ja oma-aloitteellisuutta tukeva suuntautuminen 
ja erikoistuminen antaa valmiudet erilaisiin tehtäviin sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Ympäristöteknologian koulutus 
on monialaista ja sen tavoitteena on kyky hallita holistisesti laajoja, ympäristöalalle tyypillisiä asia- ja ongelmakokonaisuuksia. 
Englantia ja ruotsia on integroitu ammattiopintoihin. Ympäristöteknologian koulutusohjelma toteuttaa monialaisuutta 
tekemällä yhteistyötä muiden Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun koulutusohjelmien sekä Itä-Suomen yliopistojen kanssa. 
Osaaminen perustuu ekologisiin, yhteiskunnallisiin ja teknologis-taloudellisiin näkökulmiin ja suunnittelutaitoihin.  

Ympäristöteknologian monialaisuus 

Luonto, Ympäristö, Ekologia Ympäristöteknologian ammattilaisen tulee ymmärtää luonnon järjestelmien toimintaa sekä miten 
erilaiset ihmisen toimenpiteet niihin vaikuttavat. Ympäristöteknologian koulutus painottuu Pohjois-Karjalan 
ammattikorkeakoulussa erityisesti vesiekosysteemien ekologiaan, hoitoon ja kunnostukseen sekä maa- ja metsätalouden 
aiheuttaman hajakuormituksen minimointiin. Muita keskeisiä ympäristöalan osaamisalueitamme ovat luonnon- ja 
kulttuuriympäristöjen hoito ja ennallistaminen sekä maisemanhoito ja maisemasuunnittelu. Yhteiskunta, Teknologia, Hallinta 
Ympäristöongelmien ratkaisemisessa teknologisella osaamisella on ratkaiseva rooli. Ympäristöalan teknologiset ratkaisut 
edellyttävät korkeaa teknistä osaamista, monialaisuutta sekä ongelmanratkaisukykyä. Ympäristöteknologian 
koulutusohjelmassa paneudutaan erityisesti ympäristösuunnitteluun sekä haja-asutusalueille soveltuvan vesitekniikan ja 
jätehuoltoratkaisuitten kehittämiseen. Ihminen, Hyvinvointi, Ongelmat Ympäristöasiat ovat sidoksissa taloudelliseen ja 
yhteiskunnalliseen kontekstiin - ne koskettavat jollain tavalla kaikkia ihmisiä, organisaatioita ja yrityksiä. Keskeinen 
noudatettava periaate on kestävä kehitys, mikä pitää sisällään ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurillisen osa-
alueen. Kestävää kehitystä toteutetaan esim. kunnallishallinnossa kuntien paikallisilla kestävän kehityksen ohjelmilla eli 
paikallisagendoilla. Tänä päivänä moniin suunnittelu- ja rakennushankkeisiin kuuluvat olennaisena osana erilaiset selvitykset, 
joissa tutkitaan hankkeen vaikutuksia ihmisten elinympäristön laatuun (esim. asukaskysely, melunmittaus). Yrityksessä 
kestävää kehitystä edustaa esim. laatu- ja ympäristöjärjestelmän laatiminen. Ympäristökysymykset vaikuttavat esim. kaikkiin 
luonnon hyödyntämiseen pohjautuviin elinkeinoihin sekä taajamissa että haja-asutusalueilla. Opiskelija saa valmiudet 
tieteellisen tiedon ja ammatillisen kehityksen seuraamiseen ja niiden luotettavuuden arvioimiseen ja soveltamiseen 
ammatillisissa ongelmissa ja tehtävissä. Koulutus tarjoaa myös opiskelussa ja työelämässä tärkeät perusvalmiudet, joita ovat 
taloudellisten näkökohtien ymmärtäminen, kansainvälisen toiminnan valmius, yrittäjähenkisyys sekä monipuoliset yhteistyö- 
ja viestintätaidot. Teoreettisten opintojen lisäksi koulutukseen liittyy olennaisena osana työharjoittelu, jossa tavoitteena on 
oppia yhdistämään teoria käytäntöön, saada kokemustietoa ja luoda työelämäyhteyksiä sekä tutustua alan sidosryhmiin. 
Opiskelijan kehittyvän asiantuntijuuden kannalta ihanteellisinta on, jos harjoittelu, projektityö ja opinnäytetyö muodostavat 
yhteisen ammatillisesti toisiaan tukevan kokonaisuuden. Opetusmenetelminä käytetään asiakokonaisuuteen soveltuvia 
menetelmiä monipuolisesti esimerkiksi ongelmalähtöistä oppimista, projektioppimista, case-oppimista ja luentoja. 
Erikoisasiantuntijoiden täsmäluentoja sisällytetään myös opintojaksoihin. 

 

 



OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA 

Opintojen rakenne 

Kestävän energiatalouden sv. 

Perusopinnot, 64 op. Ammatilliset opinnot, 104 op. Valinnaiset ammatilliset opintokokonaisuudet, 12 op. Vapaasti valittavat 
opinnot, 15 op. Harjoittelu, 30 op. Opinnäytetyö, 15 op.  Ympäristöteknologian koulutusohjelma johtaa tekniikan 
ammattikorkeakoulututkintoon. Tutkinnon 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 opintokokonaisuudet, 12 op. Vapaasti valittavat 
opinnot, 15 op. Harjoittelu, 30 op. Opinnäytetyö, 15 op. Ympäristöteknologian koulutusohjelma johtaa tekniikan 
ammattikorkeakoulututkintoon. Tutkinnon suorittaneet voivat käyttää insinööri (AMK) -nimikettä. Koulutusohjelman laajuus on 
240 op, joka vastaa 4 vuoden opiskelua. 

Oppimisprosessin yleiskuvaus 

Opiskelijaohjaus ja arviointi 

Opiskelijaohjauksen vastuu jakautuu koulutus- ja kehittämispäällikön, opinto-ohjaajan ja opettajatutorin sekä opettajien 
kesken ammattikorkeakoulun opiskelijaohjauksen suunnitelman mukaisesti. Opiskelijatutoreilla ja keskuksen 
kansainvälisyyskoordinaattorilla on myös keskeinen rooli ohjauksessa. Opiskelijaohjaus on prosessi, joka aloitetaan heti 
ensimmäisen opiskeluvuoden alussa. Ohjaus ei koske ainoastaan opintojen valintaprosessia, vaan se tukee laajemmin ja 
kokonaisvaltaisemmin opiskelijan ammatillista kasvua ja itseohjautuvuuden kehittymistä. Ohjauksen keskeinen elementti on 
jokaiselle opiskelijalle laadittava henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jota työstetään opiskelun alusta lähtien. 
Opettajatutor käy vuosittain kehityskeskustelun jokaisen opiskelijan kanssa. Kehityskeskustelussa opiskelija tekee 
itsearvioinnin omasta ammatillisesta kehittymisestään ja kehityskohteistaan. Opintojen loppuvaiheessa ohjauksen painopiste 
on työelämään siirtymisen tukemisessa. 

Opintojen edistymistä arvioidaan mm. tenttien, yksilö- ja ryhmätehtävien, tuntiosaamisen, oppimispäiväkirjojen ja 
portfolioiden avulla. Opetusmenetelminä käytetään myös asiakokonaisuuteen soveltuvia menetelmiä monipuolisesti 
esimerkiksi ongelmalähtöistä oppimista, projektioppimista, case-oppimista ja luentoja. Erikoisasiantuntijoiden täsmäluentoja 
sisällytetään myös opintojaksoihin. 

Opiskelijapalaute ja sen käsittely 

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa kaikilta tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevilta opiskelijoilta kerätään 
säännöllisesti opiskelijapalautetta. OPALA -palautejärjestelmä sisältää neljä kyselyä siten, että ensimmäisen vuoden opiskelijat 
vastaavat tulokyselyyn, toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat vastaavat opintojen keskivaiheen kyselyyn sekä 
valmistumassa olevat opiskelijat vastaavat lähtökyselyihin. Kyselyjen toteuttamisesta vastaavat opinto-ohjaajat yhdessä 
opettajatutoreiden kansa. Harjoittelusta ja opinnäytetöistä sekä muusta työelämän kanssa tehtävästä yhteistyöstä kerätään 
palautetta TYPALA –järjestelmän kautta. Palautteiden yhteenvedot käsitellään yhdessä henkilöstön kanssa ja ryhdytään 
tarvittaviin toimenpiteisiin.  

Opettaja kerää opintojakson toteutuskohtaisen palautteen erillisen suunnitelman mukaisesti. Palautetta analysoidaan yhdessä 
lähiesimiehenä toimivan koulutus- ja kehittämispäällikön kanssa käytävässä kehityskeskustelussa ja ryhdytään tarvittaviin 
korjaaviin toimenpiteisiin. Palautteen keräämisessä hyödynnetään sähköistä palautejärjestelmää. 

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT / VALINNAISET OPINNOT 

Suuntautumisvaihtoehdot ovat: - Kestävä energiatalous - Kestävä teknologia 

Kestävän energiatalouden suuntautumisvaihtoehdon tavoitteet 

Kestävän energiatalouden suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on antaa opiskelijalle korkeatasoista koulutusta uusiutuvan 
energian käytöstä ja eri energiamuotojen tuotannosta. Energian tuotannon ja polttoaineiden tuottamisen lisäksi 
suuntautumisvaihtoehdon yhtenä tärkeänä tavoitteena on antaa opiskelijoille käsitys myös uusiutuvan energian 
ympäristövaikutuksista. Tuotantoteknisten ja ympäristöasioiden ohessa suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on tarjota 
perustietämys energian tuotantoon vaikuttavista yhteiskunnallisista tekijöistä, sekä uusiutuvan energian käytön tämän 
hetkisestä tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Koska uusiutuvan energian käyttö ja käytön edistäminen ovat globaaleja 
asioita, käsitellään opinnoissa energia-asioita myös Euroopan ja maailmanlaajuisella tasolla. Kestävän energiatalouden 
suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on antaa opiskelijoille hyvät valmiudet toimia energia-alan asiantuntijatehtävissä niin 
kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Tätä tavoitetta tukevat suuntautumisvaihtoehtoon kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot 
joiden avulla opiskelijalle tulevat tutuksi nykyajan tiedotusvälineiden kriittinen käyttö. 

 



Kestävän teknologian suuntautumisvaihtoehdon tavoitteet 

Kestävän teknologian suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on kouluttaa ammatillisia asiantuntijoita ympäristönsuojeluun ja -
hoitoon liittyviin suunnittelu-, koulutus-, neuvonta- ja tutkimustehtäviin. Monialaisten opintojen tavoitteena on tuottaa 
ympäristöinsinöörejä, jotka ymmärtävät eri tahojen näkemyksiä ilman vastakkainasettelua ympäristöasioissa. Asioiden 
kokonaisvaltainen ymmärtäminen luo mahdollisuudet päästä ympäristön ja ihmisen kannalta kestävään ratkaisuun 
ympäristökysymyksissä. Ympäristöteknologian koulutus on monialaista ja sen tavoitteena on kyky hallita holistisesti laajoja, 
ympäristöalalle tyypillisiä asia- ja ongelmakokonaisuuksia. Lisäksi moduuleissa perehdytään asiaankuuluvaan lainsäädäntöön. 
Ympäristöteknologian koulutusohjelma toteuttaa monialaisuutta tekemällä yhteistyötä muiden Pohjois-Karjalan 
ammattikorkeakoulun koulutusohjelmien sekä alueen yliopistojen kanssa. Osaaminen perustuu ekologisiin, yhteiskunnallisiin ja 
teknologis-taloudellisiin näkökulmiin ja suunnittelutaitoihin. 

Valinnaiset opinnot 

Opiskelija valitsee kaksi 6 opintopisteen opintojaksoa Ammatillisista valinnaisista opinnoista. 

 Tunnus 1. 
vuosi 

2. 
vuosi 

3. 
vuosi 

4. 
vuosi 

PERUSOPINNOT  43 21   

ORIENTOIVAT OPINNOT (kaikille yhteiset opinnot) AY51     

Johdanto insinööriopintoihin AY5111 4    

Environmental English AY5103 5    

Miljösvenska AY5104  3   

Yritystalouden perusteet AY5110  4   

Suullinen viestintä AY5106 3    

Tiedonhankinta AY5108 3    

Kirjallinen viestintä ja julkaisuohjelmat AY5109 3    

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET PERUSTEET (kaikille yhteiset opinnot) AY52     

Matematiikka I  AY5201 4    

Matematiikka II AY5202  5   

Fysiikka I AY5203 5    

Kemia AY5206 5    

Mikrobiologia AY5207  3   

Fysiikka IV AY5208  6   

ALKUTUOTANTO JA YMPÄRISTÖN TILA (ktek/ketal) AY57     

Ympäristön tila AY5701 3    

Metsätalous ja metsäluonnonhoito AY5705 5    

Maatalous ja ympäristö AY5703 3    

AMMATTIOPINNOT      

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT  18 28 43 15 

Kestävän energiatalouden suuntautumisvaihtoehto SV4358     

BIOENERGIAN TUOTANTO JA KÄYTTÖ AY66     

Energiapolitiikka AY6601 3    

Polttotekniikka AY6602   4  

Metsäpolttoaineet AY6603 9    

Peltobiomassat AY6604  8   

Muut energialähteet AY6605  5   

Kiinteät energiajalosteet AY6606 6    

Liikenteen biopolttoaineet AY6607   6  

Energialiiketoiminta AY6608  9   

Energiatuotannon ympäristövaikutukset AY6609   3  

Tietokoneavusteinen piirtäminen AY6104   3  

Tutkimustyö AY6106    3 

YHDYSKUNTATEKNIIKKA AY63     

Jätehuolto ja kierrätys AY6301   3  

Maaperätutkimukset ja pilaantuneet maa-alueet AY6303   3  

Kone- ja energiatekniikka AY6305   3  

Kunnallistekniikkka AY6306   3  

YHTEISKUNTA JA YMPÄRISTÖ AY64     

Julkishallinto AY6401  3   

Ympäristöterveys ja YVA AY6403   6  

Ilmansuojelu AY6404   3  

Paikkatietojärjestelmät ja raaka-ainekartoitus AY6406   3  



Maankäyttö ja rakentaminen AY6407   3  

YMPÄRISTÖJOHTAMINEN AY65     

Yrityksen laatu-, ympäristö ja turvallisuusjohtaminen  AY6506    6 

Ympäristöviestintä AY6503  3   

Industrial Ecology AY6504    3 

Ekodesign AY6505    3 

Kestävän teknologian suuntautumisvaihtoehto SV4363     

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN PERUSTAIDOT AY61     

Ekologia ja kenttätutkimuksen perusteet AY6101  4   

Paikkatietojärjestelmät ja kaukokartoitus AY6103   5  

Tietokoneavusteinen piirtäminen AY6104   3  

Maanmittaustekniikka AY6105   3  

Tutkimustyö AY6106    3 

Lajintuntemus AY6110  6   

Kansainväliset ympäristökysymykset AY6111  3   

Luonnonhoito AY6112 3    

Maankäyttö ja rakentaminen AY6407   3  

VESISTÖJEN HOITO, KÄYTTÖ JA SUOJELU AY62     

Limnologia AY6201 5    

Hajakuormitus Suomessa AY6202 3    

Vesistöjen tilan arviointi ja seuranta AY6203 4    

Vesistöjen kunnostus ja hoito  AY6204  4   

Projektiosaaminen AY6205  3   

YHDYSKUNTATEKNIIKKA AY63     

Jätehuolto ja kierrätys AY6301   3  

Geotekniikka ja maarakentaminen AY6302   3  

Maaperätutkimukset ja pilaantuneet maa-alueet AY6303   3  

Vesitekniikka AY6304   3  

Kone- ja energiatekniikka AY6305   3  

YHTEISKUNTA JA YMPÄRISTÖ AY64     

Julkishallinto AY6401  3   

Maaseutupolitiikka AY6402  3   

Ympäristöterveys ja YVA AY6403   6  

Ilmansuojelu AY6404   3  

Ekorakentaminen, kulttuuriympäristöt ja maisemasuunnittelu AY6405    5 

YMPÄRISTÖJOHTAMINEN AY65     

Ympäristöviestintä AY6503  3   

Industrial Ecology AY6504    3 

Ekodesign AY6505    3 

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

Valinnaiset opinnot     12 

VALINNAISET AMMATILLISET OPINTOKOKONAISUUDET (kestävän teknologian 
sv) AY71     

Vesistön kunnostushanke  AY7101    6 

Ympäristöprojekti AY7102    6 

Maaseudun ympäristökysymykset AY7105    6 

Kansainvälinen ympäristöyhteistyö AY7106    6 

Automaattiset mittausjärjestelmät AY7107    6 

Ympäristöoikeus I AY7108   6  

Ympäristöoikeus II AY7109    6 

VALINNAISET AMMATILLISET OPINTOKOKONAISUUDET (kestävän 
energiatalouden sv) AY72     

Oikeusopinnot I AY7208    6 

Oikeusopinnot II AY7209    6 

Lämpöliiketoiminta II AY7201    6 

Kansainvälinen bioenergiaosaaminen I AY7202    6 

Kansainvälinen bioenergiaosaaminen II AY7203    6 

Energiatekniikka I AY7204    6 

Energiatekniikka II AY7205    6 

Peltobioenergia I AY7206    6 

Peltobioenergia II AY7207    6 

Projektitoiminta AY7210    6 



VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT   3 3 9 

HARJOITTELU   15 10 5 

OPINNÄYTETYÖ     15 

 61 67 56 56 

 

PERUSOPINNOT 

AY5111 Johdanto insinööriopintoihin, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija saa yleiskuvan amk-opiskelusta erityisesti insinöörikoulutuksessa, osaa käyttää tehokkaasti amk:n resursseja ja 
mahdollisuuksia opiskelussaan sekä tuntee monialaisuuden tarjoamat mahdollisuudet henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa 
laatiessaan.  Opiskelija ymmärtää kestävän kehityksen osa-alueet ja niiden merkityksen. Opiskelija sisäistää koulutusohjelman 
suuntautumisvaihtoehtojen sisällöt ja tekee näillä perusteilla valinnan suuntautumisestaan. 

Opiskelija osaa kartanluvun sekä osaa käyttää perinteisiä ja nykyaikaisia paikannusjärjestelmiä suunnistuksen ja 
paikanmäärityksen apuvälineenä 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 koulutusohjelman käytäntöihin, insinöörikoulutukseen, 
suuntautumisvaihtoehtojen sisältöihin ja ohjeisiin sekä aloittaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisen. 
Opintojaksolla tutustutaan alan työpaikkoihin. 

Teollisuus- ja maastokohdevierailut. 

Opintojakso sisältää luentoja ja maastovaelluksen sekä useita lyhyempiä maastoretkiä sekä kesä- että talviolosuhteissa, joiden 
aikana on erityishuomio kartanluvun sekä kompassin ja satelliittipaikantimen käytön harjoittelussa. Lisäksi pidetään välineiden 
käyttöharjoituksia. Lisäksi järjestetään muutama suunnistuskilpailu, jotka jakautuvat erikseen parittaisiin ja henkilökohtaisiin 
kilpailuihin.  

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Maastovalmiuskurssin opetuksesta 10 % on johdantoluentoja ja muita 
sisäharjoituksia, loput maastotoimintaa. 

Oppimateriaali: Luentomoniste ja muu kurssin aikana erikseen jaettava materiaali, HOPS:n laadintaan liittyvä materiaali. 

Arviointiperusteet:  

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Maastoharjoituksissa kullakin opiskelijalla olisi suotavaa olla vähimmäisvarusteet toimivaan 
eräretkeilyyn. Näitä ovat asiallisen vaatetuksen ja jalkineiden lisäksi makuupussi, telttapatja, kompassi, karttalaukku, puukko, 
rinkka tai tilava selkäreppu ja mahdollisuuksien mukaan retkikeitin tai ainakin kenttäpakki (vast.) sekä retkikirves. 

AY5103 Environmental English, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Kielenkäyttö sosiaalisissa ja ympäristöalan työelämätilanteissa. Opiskelija osaa ilmaista itseään ja 
asiansa englanniksi suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija oppii hyödyntämään oman alansa erikoisjulkaisuja sekä kirjallisuutta 
opiskelussaan ja työelämässään. 

Keskeinen sisältö: Suulliset ja kirjalliset harjoitteet. Alan kirjallisuuteen tutustuminen.  



Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opintojaksolla läsnäolovelvoite. Kirjalliset ja suulliset harjoitteet. Alan 
vieraskieliseen materiaaliin tutustuminen. Itsenäinen työskentely. 

Oppimateriaali:  

E.Mustonen,J.Rautelin:English Booster for Engineering Students. WSOY. Sekä English for Environmental Science. A Baltic 
University Publication. Muu integroidun ammattiaineen englanninkielinen materiaali. 

Arviointiperusteet: Harjoitteet. Tentti. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AY5104 Miljösvenska, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Kielenkäyttö sosiaalisissa ja ympäristöalan työelämätilanteissa. Opiskelija osaa ilmaista itseään ja 
asiansa ruotsiksi suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija oppii hyödyntämään oman alansa erikoisjulkaisuja sekä kirjallisuutta 
opiskelussaan ja työelämässään. 

Keskeinen sisältö: Suulliset ja kirjalliset harjoitteet. Alan kirjallisuuteen tutustuminen. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opintojaksolla läsnäolovelvoite. Itsenäinen työskentely. 

Oppimateriaali: Integroidun ammattiaineen ruotsinkielinen materiaali sekä muu opintojakson alussa ilmoitettava materiaali. 

Arviointiperusteet: Harjoitteet. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: ruotsi 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AY5110 Yritystalouden perusteet, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa liittää yritystoiminnan osaksi yhteiskuntaa. Opiskelija tuntee omat yrittäjäominaisuudet 
ja on tietoinen eri ominaisuuksien kehittämismahdollisuuksista. Opiskelija osaa muodostaa yksinkertaisia liikeideoita ja tuntee 
liiketoimintasuunnitelman sisällön pääpiirteissään. Opiskelija osaa arvioida eri yritysmuotojen välisiä eroja. 

Keskeinen sisältö: Miten yritykset toimivat osana yhteiskuntaa yhteiskuntavastuullisesti? Mitä ovat sisäinen ja ulkoinen 
yrittäjyys ja mitkä ovat omat yrittäjäominaisuudet? Miten yritysideoita kehitetään ja miten niistä päästään liikeideaan. Mitä 
tarkoittaa liiketoimintasuunnitelma? Mitkä ovat yritysmuodot ja miten ne eroavat toisistaan? 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 30 %. Ryhmätyöt/Yksilötyöt 60 %. Oppimispäiväkirja 10 %. 

Oppimateriaali: Yritystoiminnan peruskirjallisuus. 

Arviointiperusteet: Oppimispäiväkirja 50 %. Harjoitustyöt 50 %. 

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Läsnäolo yli 50 % lähiopetuksesta. 



AY5106 Suullinen viestintä, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija kehittää omaa viestintäkompetenssiaan, osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisia 
puheviestintätehtäviä ja osaa toimia ammatillisissa suullisen viestinnän tilanteissa. 

Keskeinen sisältö: Viestintävalmiudet; puheviestintätilanteisiin valmistautuminen; havainnollistaminen; erilaiset puhetyypit; 
ammatissa tarvittavat vaikuttamisen keinot ja kieli. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opintojaksolla on läsnäolovelvoite, sillä se sisältää runsaasti erilaisia 
harjoitustehtäviä. Lisäksi opintojaksoon liittyy opiskelijan valinnan mukaan joko oppimispäiväkirja tai reflektoiva essee. 

Oppimateriaali: Repo-Nuutinen: Aikuisten viestintätaito, Otava, uusin painos, tai muu alan ajankohtainen teos. 

Arviointiperusteet: Opintojaksolla esitettävä arvioitava suullinen esitys, ryhmätehtävä, aktiivinen 
osallistuminen lähiopetukseen ja etätehtävä. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

AY5108 Tiedonhankinta, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena on antaa valmiudet tehokkaaseen tietoverkkojen 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 peruskäsitteet, toimisto-ohjelmat, kuvankäsittelyohjelma, tietoverkot, sähköposti, 
MOODLE-opiskeluympäristö, tietokannat, kirjastojen tietopalvelut, Wikimedia, blokit, RSS. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ohjatut harjoitukset 46 tuntia. Virtuaaliopiskelu MOODLE-ympäristössä 32 tuntia. 
Arviointi ja palaute 2 tuntia. 

Oppimateriaali: Oppimateriaali MOODLE-opiskeluympäristössä. Tietokoneen käyttötaito 1 -kirja. Julk. Docendo. 

Arviointiperusteet: Tentti. Arvioitavat tehtävät. 

Arviointiasteikko: 0-5 

AY5109 Kirjallinen viestintä ja julkaisuohjelmat, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija kehittyy kirjallisena viestijänä ja harjaantuu tuottamaan moitteetonta, asiatyylistä ammatti- ja 
kirjakieltä. Opiskelija hallitsee raportoinnin ja muun asiakirjatuotannon ja osaa ottaa huomioon vastaanottajan. Hän osaa 
viestiä jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti. Opiskelija osaa kehittää suomen kielen ja kirjallisen viestinnän 
taitojaan osana omaa ammattitaitoaan. Opiskelija ymmärtää tekstinkäsittelyn ja -muokkauksen keskeiseksi osaksi kirjallista 
viestintää. 

Keskeinen sisältö: Kielenhuolto ja oikeinkirjoitus, kirjallisen ilmaisun perusteet, asiakirjoittaminen, SFS-asiakirjat ja 
raportointi. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kirjoitelmat, asiakirjatehtävät, raportointi ja kirjallisen ilmaisun tentti. 

Oppimateriaali: Husu, Tarkoma & Vuorijärvi: Ammattisuomen käsikirja; Kauppinen, Nummi & Savola: Tekniikan viestintä. 

Arviointiperusteet: Harjoitustehtävät ja tentti. 



Arviointiasteikko: 0 - 5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Kirjoitus- ja harjoitustehtävät laaditaan Microsoft Word -ohjelmistolla. 

AY5201 Matematiikka I , 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on kehittää opiskelijan taitoa käyttää matematiikkaa tekniikan 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: Ei vaadita. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja harjoitukset. 

Oppimateriaali:  

Ilmoitetaan myöhemmin. 

Arviointiperusteet: Välikokeet tai lopputentti. 

Arviointiasteikko: 0 - 5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AY5202 Matematiikka II, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on kehittää opiskelijan taitoa käyttää matematiikkaa tekniikan sovellusten käsittelyssä. 

Keskeinen sisältö: Trigonometriset funktiot ja perusyhtälöt, sinikäyrä. Derivaatta, derivaatan sovelluksia. Integraalifunktio, 
määrätty integraali, integraalin sovelluksia. Kolmiulotteisen avaruuden vektorit. Matriisilaskentaa. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja harjoitukset. 

Oppimateriaali: Launonen, E., Sorvali, E. ja Toivonen, P. 2001 tai uud. Teknisten ammattien matematiikka 3A; Launonen, E., 
Sorvali, E. ja Toivonen, P. 2002 tai uud. Teknisten ammattien matematiikka 3C. 

Arviointiperusteet: Välikokeet tai lopputentti. 

Arviointiasteikko: 0 - 5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AY5203 Fysiikka I, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa hyödyntää fysikaalista ajattelua ongelmien ratkaisussa ja tuntee tarvittavat 
matemaattiset menetelmät. Tavoitteena on klassisen mekaniikan käsitteiden ja energiaperiaatteen omaksuminen käytännön 
työkaluksi. 

Keskeinen sisältö: Opintojakson aihesisältönä käsitellään kinematiikaa, dynamiikkaa, työ-, teho- ja energiakäsitettä, fluidien 
mekaniikkaa sekä lämpöoppia. 

Edeltävät opinnot: Ei vaadita 



Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähiopetus, itsenäinen työskentely. 

Oppimateriaali:  

Suvanto, Kari, Tekniikan fysiikka 1, Edita. 

Arviointiperusteet:  

Kokeet. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AY5206 Kemia, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Ymmärtää aineen rakenteen ja ominaisuuksien välisen riippuvuuden. Ymmärtää kemiallisen reaktion periaatteen ja tuntee 
reaktion etenemiseen vaikuttavat tekijät. Ymmärtää kemiallisen energian käsitteen ja osaa laskea kemiallisten reaktioiden 
energiat. Ymmärtää happo-emäs -kemian keskeisimmät käsitteet ja osaa laskea vesiliuosten happamuuksia. Osaa selvittää 
kemikaalin käyttöturvallisuustiedot ja niiden perusteella käyttää kemikaalia turvallisesti. 

Keskeinen sisältö:  

Aineen rakenne ja sidokset, kemiallinen reaktio, hapot ja emäkset, sähkökemia, orgaaninen kemia, kemiallinen 
työturvallisuus. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Kontaktiopetus noin 80 h. 

Oppimateriaali:  

Lehtonen, Pekka ja Lehtonen, Paula, Teknisten alojen kemia, WSOY. 

Arviointiperusteet: Kokeet ja työraportit. 

Arviointiasteikko: 0 - 5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AY5207 Mikrobiologia, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee tärkeimmät mikrobiryhmät ja niiden elinvaatimukset sekä pystyy mikroskoopin avulla 
tunnistamaan yleisimpiä mikrobeja ja mikrobiryhmiä. 

Keskeinen sisältö: Mikrobien elinvaatimukset ja lisääntyminen sekä tutustuminen mikrobiryhmistä bakteereihin, mikrosieniin 
ja viruksiin. 

Edeltävät opinnot: Ei vaadita. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, laboratorioharjoitukset sekä parityöt mikrobien hyödyntämisestä 
ympäristöteknologiassa. 



Oppimateriaali:  

Annetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Tentti, annettujen tehtävien palauttaminen sekä osallistuminen laboratorioharjoituksiin. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

AY5208 Fysiikka IV, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa hyödyntää fysikaalista ajattelua ongelmien ratkaisussa ja hallitsee tarvittavat 
matemaattiset menetelmät. Tavoitteena on sähkö- ja magnetismiopin käsitteiden omaksuminen käytännön ongelmien 
ratkaisun työkaluksi, minkä lisäksi opiskelija tutustuu värähtely- ja aaltoliikeopin ilmiöihin eri luonnonilmiöissä ja teknisissä 
sovelluksissa.  

Keskeinen sisältö: Opintojakson aihesisältönä 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: Lähiopetus 96 h. Itsenäinen opiskelu 64 h. 

Oppimateriaali: Inkinen, Manninen & Tuohi. Momentti 2 Insinöörifysiikka. Otava.  

Arviointiperusteet: Välikokeet 80 %, laskuharjoitukset 20%. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AY5701 Ympäristön tila, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa perustiedot keskeisistä ympäristön tilaan vaikuttavista tekijöistä. 

Keskeinen sisältö: Ympäristön tila Suomessa ja globaalit ympäristöongelmat. 

Edeltävät opinnot: Ei vaadita. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, tehtävät ja kirjatentit. 

Oppimateriaali: Maailman tila 2006, 2007, 2008 tai 2009 sekä Ilmasto haaste teknologialle (Tekes) nettikirja. 

Arviointiperusteet: Kirjatentit, annettujen tehtävien palauttaminen sekä aktiivisuus oppitunneilla. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

AY5705 Metsätalous ja metsäluonnonhoito, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää metsäsektorin merkityksen Suomessa. Opiskelijalla on perustiedot metsäekosysteemistä 
ja metsätalouden kasvupaikkojen luokittelusta. Opiskelija tuntee suositusten mukaiset talousmetsien hoidon ja käytön 
keskeiset toimenpiteet. Opiskelija perehtyy talousmetsien luonnonhoitoon lainsäädännön, sertifioinnin ja suositusten 
perusteella. 

Keskeinen sisältö: Metsäsektorin merkitys Suomessa, metsäekosysteemi, kasvupaikkojen luokittelu, metsän uudistamisen ja 
kasvatuksen toimenpiteet, metsäluonnonhoito. 



Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luento, maastoharjoitukset, itseopiskelu. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa. 

Arviointiperusteet: Tentti, opintotehtävien teko, osallistuminen kenttäjaksolle. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

Muut toteutusjärjestelyt: Kenttäjaksolla ja maaastokäynneillä maastovarusteet. 

AY5703 Maatalous ja ympäristö, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee maatalous- ja kotieläintuotannon työvaiheet ja niiden tarkoituksen sekä tuntee 
toimialan energialähteet ja -nielut. Opiskelija ymmärtää alan pääkäsitteistön voidakseen toimia yhteistyössä 
maatalousammattilaisten kanssa ympäristönsuojelua koskevissa kysymyksissä. 

Keskeinen sisältö: Kasvinviljely: kylvö, lannoitus, kasvinsuojelu, maan muokkaus, sadonkorjuu ja -käsittely. 
Kotieläintuotanto: tärkeimpien kotieläinten hoitotyöt, ruokinnan peruskäsitteet ja lannankäsittely. Tärkeimmät 
ympäristönsuojelukeinot peltoviljelyssä ja karjataloudessa. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 42 h lähiopetus, 38 h itsenäinen opiskelu. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Välikokeet, etätehtävät. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

Opintojaksoon kuuluu kaksi kenttäkurssi päivää, 1 keväällä ja 1 syksyllä. 

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 

Kestävän energiatalouden suuntautumisvaihtoehto 

AY6601 Energiapolitiikka, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija saa peruskäsityksen Suomen energiantuotannon perusteista sekä Suomen 
ja Euroopan energiapolitiikan päätavoitteista ja käytössä olevista ohjauskeinoista. Opiskelija pystyy aktiivisesti seuraamaan 
julkista keskustelua kansallisesta energiapolitiikasta ja voi suunnata omaa toimintaansa ao. tavoitteiden mukaisesti.  

Keskeinen sisältö: Suomen energiahuollon perusrakenne ja energiapolitiikka, tavoitteet ja käytössä olevat ohjauskeinot. 
Energiahuollon peruskäsitteet ja sidossuhteet, energia- ja ympäristöpolitiikan välinen yhteys sekä taloudellisen ohjauksen eri 
keinojen käyttöperusteet ja vaikuttavuus. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 3 op, vastaa n. 80 h opiskelua. Luennot n. 40 h lisäksi n. 40 h henkilökohtaiset sekä 
ryhmäkohtaiset harjoitustehtävät. 

Oppimateriaali: Luentomateriaali sekä perehtyminen kirjallisuuteen ja mediassa esillä olevaan materiaaliin. 

Arviointiperusteet: Tentti ja harjoitustehtävät. 

Arviointiasteikko: 0-5 



AY6602 Polttotekniikka, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee palamisen teorian, polttoaineiden ominaisuudet ja luokittelun, kaasun, öljyn ja kiinteän 
polttoaineen palamisen ja kaasutuksen, polttotekniikat, kiinteät ja kaasumaiset päästöt sekä paloturvallisuuden. 

Keskeinen sisältö: Palamisen teoria, polttoaineiden ominaisuudet ja luokittelu, kaasun, öljyn ja kiinteän polttoaineen 
palaminen ja kaasutus, polttotekniikat, tuhka, kiinteät ja kaasumaiset päästöt sekä paloturvallisuus. 

Edeltävät opinnot: Kemia. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Oppimateriaali: Ilmoitetaan jakson alussa. 

Arviointiperusteet: Harjoitukset, tentti. 

Arviointiasteikko: 0-5 

AY6603 Metsäpolttoaineet, 9 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija saa kokonaiskäsityksen metsäpolttoaineiden 
käyttömahdollisuuksista käyttöpaikoittain ja kokoluokittain. Opintojaksossa opiskelija oppii tuntemaan metsäpolttoaineiden 
hankintaketjut, niiden perustekniikan ja kustannustehokkuuden. Lisäksi opiskelija perehtyy metsäenergiavarojen kestävään 
käyttöön. 

Keskeinen sisältö: Opintojakson keskeinen sisältö koostuu metsäpolttoaineiden hankinnasta ja käytöstä, polttoaineiden 
laatuvaatimuksista, hankinnan taloudesta ja ympäristövaikutuksista. Metsäpolttoaineiden hankinnassa käsitellään 
harvennuspuun, hakkuutähteiden, kantopuun, polttopuun ja lyhytkiertoviljellyn pajun energiakäyttöä. Hankintaa käsitellään eri 
työvaiheiden, eli korjuun, varastoinnin, kuljetuksen ja haketuksen mukaisesti. Hankintamenetelmistä tutustutaan välivarasto-, 
käyttöpaikka-, terminaali- ja palstahaketuksen menetelmiin. Korjuutekniikoista syvennytään harvennuspuun manuaaliseen ja 
koneelliseen korjuuseen, hakkuutähteiden korjuuseen ja paalaukseen, kantojen nostotekniikkaan ja energiapajun 
hyödyntämiseen. Metsäpolttoaineiden ominaisuuksista käsitellään polttoaineiden laatuluokittelua ja käytön asettamia 
vaatimuksia sekä keskimääräisten ominaisuuksien soveltamista (esim. kosteuden määrittäminen ja energiatiheyden laskenta). 
Metsäpolttoaineiden hankinnan talous käsittää metsäenergian tuki- ja kannustinjärjestelmät sekä hankintaketjujen 
kustannusrakenteen ja -tehokkuuden. Opetusvälineenä kustannusrakenteen ja -tehokkuuden tarkastelussa käytetään 
tarkoitukseen suunniteltua ohjelmistoa. Metsäenergian ympäristövaikutuksissa syvennytään resurssien kestävään käyttöön, 
ympäristö- ja metsälainsäädännön asettamiin rajoituksiin sekä metsäenergian korjuun aiheuttamiin biodiversiteetti-, 
maisema- ja maaperän ravinnetaloudellisiin vaikutuksiin. 

Edeltävät opinnot: - 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Yhdeksän opintopistettä vastaa opiskelijan 243 tunnin työpanosta. Luennot ja 
maastoretkeily n. 160 h, opiskelijan omaa työpanosta harjoitus- ja ryhmätyöskentelynä n. 80 h. 

Oppimateriaali: Opintojaksoon sisällytettävä kirjallisuus: Fredriksson, T. (toim.) 2004. Polttohakkeen tuotanto 
harvennusmetsistä. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio. Hakkila, P. (toim.) 2004. Puuenergian teknologiaohjelma 1999-
2003. Teknologiaohjelma-raportti 5/2004. TEKES. Harstela, P. (toim.) 2004. Metsähake ja metsätalous. 
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja No. 913. Knuuttila, K. (toim.) 2003. Puuenergia. Jyväskylän teknologiakeskus. 
Koistinen, A. & Äijälä, O. 2005. Energiapuun korjuu. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio. Puhakka, A. (ym.) 2000. 
Hakelämmitysopas. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ja Motiva Oy. Soveltuvilta osin: Alakangas, E. 2000. Suomessa 
käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia. Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun 
bioenergian verkko-oppimateriaali. 

Arviointiperusteet: Tentti, opintotehtävien teko, osallistuminen maastoretkeilyihin. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Luennot, tietokoneharjoitukset, ryhmä- ja harjoitustyöt, maastoretkeilyt. 

 

 



AY6604 Peltobiomassat, 8 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee yleisellä tasolla peltobiomassan tuotantoketjun kaikki vaiheet tuotantopainoksisen 
käytöstä primäärienergian jatkojalostukseen asti. Hän tuntee eri energian tuotantoon soveltuvat kasvivaihtoehdot ja tuntee 
niiden tekniset ominaisuudet. Hän osaa suunnitella peltobiomassan alkutuotannon ja logistisen ketjun tuotantopaikalta 
jalostuspaikalle siten, että sen ympäristökuormitus on mahdollisimman vähäinen. 

Keskeinen sisältö: Suopohjien ja peltomaan maaperäoppi ja kasvinravitsemus. Suopohjan käyttö kasvinviljelyssä. 
Energiaviljan, -heinän, -öljykasvien ja -juuresten viljelytekniikka. Energiakasvien kasvinsuojelu ja lannoitus. Energiaviljan ja 
öljykasvien korjuu ja varastointitekniikka. Energiaheinän korjuu ja varastointi. Öljykasvien paikallistason jatkojalostus sekä 
energiaviljan, oljen ja heinän poltto-ominaisuudet ja -tekniikka. Peltobioenergian energiataseanalyysi. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähiopetus 100 h. Harjoitustyöt tai projektityöskentely 50 h. Itsenäinen opiskelu 63 
h. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Harjoitustyöt 50 %, välikokeet 50 %. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

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. auringon, tuulen ja vesivoiman, ydinvoiman, turpeen ja REF-polttoaineiden 
hyödyntämisteknologiat sekä lämpöpumppusovellukset. Käytön painotus lämmöntuotantosovelluksissa.  

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja seminaarit ja mahdolliset yritysvierailut. 

Oppimateriaali: Opintomonisteet ja sähköinen oppimateriaali 

Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti sekä seminaarit. 

Arviointiasteikko: 0-5 

AY6606 Kiinteät energiajalosteet, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija saa peruskäsityksen eri kiinteiden energiajalosteiden, 
erityisesti pellettien ja brikettien tuotannosta ja käytöstä. Opintojaksossa opiskelija oppii tuntemaan pellettien ja brikettien 
tuotannon ja käytön perustekniikat, tuotantomahdollisuuksiin vaikuttavat tekijät sekä kustannusrakenteen. Lisäksi opiskelija 
perehtyy kiinteiden polttoainejalosteiden merkitykseen energian tuotannossa. 

Keskeinen sisältö: Opintojakson keskeinen sisältö koostuu pellettien ja brikettien tuotantotekniikoista, raaka-aineen sekä 
valmiiden jalosteiden laatuarvioinnista, käyttötekniikoista sekä jalosteiden tuotannon ja käytön taloudesta. Opintojaksolla 
käsitellään pellettien valmistuksen yleisimmät puristintekniikat ja pellettien valmistuksessa vaadittavan tuotantolinjan eri osat 
sekä brikettien valmistuksessa käytettävät yleisimmät laitetekniikat. Energiajalosteiden tavallisimmat raaka-aineet käydään 
läpi niiden ominaisuuksien sekä soveltuvuuden ja laadun osalta. Samoin valmiiden energiajalosteiden laatuasiat käsitellään 
mm. standardien ja käyttömahdollisuuksien osalta. Käyttötekniikoissa tutustutaan erityisesti energiajalosteiden käyttöön 
suunniteltuihin polttolaitteisiin ja niiden ominaisuuksiin. Lisäksi käsitellään käytön vaatimat muut laitteistot ja edellytykset. 
Sekä tuotannon että käytön osalta käydään läpi kustannusrakenteet. Tuotannon kannattavuus eri raaka-aineilla ja eri 
olosuhteissa on keskeinen osa-alue, samoin kuin jalosteiden käyttöön liittyvät kannattavuustekijät. Opiskelijat perehtyvät 
uusiutuvista raaka-aineista valmistettujen kiinteiden energiajalosteiden merkitykseen suomalaisessa energiatuotannossa 
erityisesti ekologisen kestävyyden näkökulmasta. 



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.  

Oppimateriaali: Opintojaksoon sisällytettävä kirjallisuus: Kallio, M., Kallio, E. 2004. Puumateriaalien pelletointi. 
Projektiraportti. Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Valikoidut tutkimusjulkaisut pellettien ja brikettien tuotantoon ja käyttöön 
liittyen. Alakangas, E. 2000. Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia. Valtion teknillinen tutkimuskeskus. 
Soveltuvilta osin: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun bioenergian verkko-oppimateriaali.  

Arviointiperusteet: Tentti, opintotehtävien teko, osallistuminen retkeilyihin. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AY6607 Liikenteen biopolttoaineet, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee kaasumaisten ja nestemäisten bioenergiajalosteiden jalostustekniikan perusraaka-
aineesta loppukäyttöön soveltuvaksi jalosteeksi. Hän tuntee eri polttoainevaihtoehdot ja tuntee niiden tuotannon 
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 peltobiomassasta, öljykasvien pien- ja keskisuuren mittakaavan puristustekniikka, 
RME:n valmistus, liikennepolttoaineen valmistus turpeesta Fischer-Tropsch ? synteesillä. Selluloosapitoisten biomateriaalien 
jalostaminen polttonesteeksi selluloosaetanoliprosessilla. Biokaasureaktorien tekniikka ja biokaasun puhdistustekniikka. 

Edeltävät opinnot: Kemian perusopinnot. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähiopetus 44 h, laboratoriotyöskentely 40 h, itsenäinen opiskelu 76 h. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Välikokeet 50 %, harjoitustyöt 50%. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AY6608 Energialiiketoiminta, 9 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy yritysmuotojen merkitykseen liiketoiminnassa, taloushallintoon sekä yritystoimintaa 
koskevan lainsäädännön perusteisiin. Opiskelija saa peruskäsityksen bioenergia-alan liiketoiminta-mahdollisuuksista ja 
toimialan kehitysnäkymistä. 

Keskeinen sisältö: Yritystoiminnan suunnittelu, kirjanpito ja taloushallinto sekä yritysjuridiikka. Koulutuksessa perehdytään 
bioenergia-alan seuraaviin liiketoiminta-aloihin: yritystoiminta raaka-aineen tuotannossa, lämpöliiketoiminta, 
bioenergiajalosteet, energia-alan palvelutuotteet ja kansainvälinen energialiiketoiminta. 

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. 

Oppimateriaali: Hakelämmöstä yritystoimintaa. Toim. Anssi Kokkonen, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Motiva Oy ja 
Työtehoseura. 

Arviointiperusteet: Tentti ja harjoitustehtävät. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  



AY6609 Energiatuotannon ympäristövaikutukset, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Energian kulkua energialähteeltä jalostuksen kautta loppukäyttöön ja käytössä syntyvien jätteiden 
käsittelyyn voidaan kutsua energiaketjuksi. Energiaketjun kaikkiin vaiheisiin, myös energian siirtoon/ kuljetuksiin ja jakeluun, 
liittyy ympäristövaikutuksia. Opintojaksolla syvennytään energiaketjun eri vaiheiden ympäristövaikutuksiin ja vaikutusten 
arviointiin, kontrollointiin ja hallintaan. 

Keskeinen sisältö: Uusiutumattoman ja hitaasti uusiutuvan energiantuotannon ympäristövaikutukset. Hajautetun ja 
uusiutuvan energiantuotannon ympäristövaikutukset ja kustannustehokkuus. Puhtaat teknologiat (Clean Tech) ja niiden 
merkitys päästöjen kontrolloinnissa. Erilaisiin lähtötilanteisiin ja ympäristösuojelullisiin strategioihin perustuvia skenaarioita. 
Riskit energiantuotannon ympäristövaikutusten arvioinnissa. Energiantuotannon päästöt ilmakehään käydään opintojaksolla 
"ilmansuojelu". 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, omaehtoinen ja ohjattu omaehtoinen työskentely. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiasteikko: 1 - 5 

Muut toteutusjärjestelyt: Ryhmätöitä. 

AY6104 Tietokoneavusteinen piirtäminen, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa perustiedot teknisten piirustusten tekoon ja suunnittelun mikrotietokoneen avulla. 

Keskeinen sisältö: Harjoitustöihin ja opiskeluun käytetään AutoCad-ohjelmistoa. Harjoituksia tietokoneluokassa. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Oppimateriaali: Monisteita ja ohjelmamanuaalit. 

Arviointiperusteet:  

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AY6106 Tutkimustyö, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee opinnäytetyön ulkoasuun, tyyliin, raportin laatimiseen ja esittämiseen liittyvät ohjeet ja 
lomakkeet. Opiskelija osaa omatoimisesti käyttää eri tietolähteitä ja tiedonhankintamenetelmiä. Hän osaa valita ja seuloa 
olennaisen tiedon raportointia varten, tulkita ja analysoida sitä. Opiskelija hallitsee viite- ja lähdemerkintätekniikat. Opiskelija 
tuntee kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusotteen erot, keskeiset tutkimustyypit ja tutkimusmenetelmät. 

Keskeinen sisältö: Opinnäytetyön ulkoasu, kieli ja rakenne sekä työn esittäminen, lomakkeet, työsuunnitelma, 
kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus, tutkimustyypit, tutkimusmenetelmät sekä aineiston käsittely, tulkinta ja analyysi. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Harjoitustehtävät ja tentti. 

Oppimateriaali: Soininen: Tieteellisen tutkimuksen perusteet; Heikkilä: Tilastollinen tutkimus; Hirsijärvi ym.: Tutki ja 
kirjoita; muu tunneilla jaettava aineisto. 

 



Arviointiperusteet:  

Arviointiasteikko: 0 - 5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AY6301 Jätehuolto ja kierrätys, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu jätehuollon järjestämiseen ja siihen liittyvään lainsäädäntöön. Jätteiden synnyn 
ehkäisy, jätemateriaalivirtojen hallinta, jätteiden käsittely, kierrätys raaka-aineiksi tai uusiksi tuotteiksi. 

Keskeinen sisältö: Jätelainsäädäntö. Jätemateriaalijakeet. Kierrätys yksityis- ja julkistalouksissa. Kaatopaikkojen 
perustaminen ja hallinta. Luennot ja harjoitustyö, vierailut. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, vierailut ja tentti 70 %. Harjoitustyöt 30% 

Oppimateriaali: Monisteita ja www-materiaaleja. 

Arviointiperusteet: Luennot, vierailut ja tentti 70 %. Harjoitustyöt 30% 

Arviointiasteikko: 0-5 

AY6303 Maaperätutkimukset ja pilaantuneet maa-alueet, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee tärkeimmät maaperän pilaantumista aiheuttavat kemialliset aineet ja yhdisteet sekä 
niiden alkuperän. Hän tuntee tärkeimpien haitta-aineiden käyttäytymisen maaperässä ja eri tekijöiden vaikutuksen siihen. 
Opiskelija tuntee tärkeimpien haitta-aineiden aiheuttamat terveys- ja ympäristöhaitat sekä riskinarvioinnin perusteet. 
Opiskelija osaa tutkimussuunnitelman teon vaiheet sekä näytteenoton perusteet. Opiskelija tuntee erilaiset pilaantuneen maan 
kunnostusvaihtoehdot. 

Keskeinen sisältö: Ohjearvon ja raja-arvon käsitteet. Aiheeseen liittyvä ympäristölainsäädäntö, lupamenettelyprosessit ja 
viranomaiset. Maaperätutkimukset osana kaavoitusta ja rakennussuunnittelua. Tutustuminen konkreettisiin maaperätutkimus- 
ja kunnostushankkeisiin. Järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä rakennustekniikan koulutusohjelman kanssa. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, vierailukäynnit, seminaari. 

Oppimateriaali: Luentomonisteet, esitteet, sanomalehtiartikkelit ja Internetin tietolähteet. 

Arviointiperusteet: Seminaariin liittyvä kirjallinen raportti ja esitys, sekä aktiivisuus luennoilla. 

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 suorituskykylaskelmia. 

Keskeinen sisältö: Termodynaamiset taseet, keskeisten lämpövoimakoneiden ja -laitosten toimintaperiaatteet ja -prosessit, 
vesihöyry ja sen ominaisuudet, palamisilmiö, lämmön siirtyminen, lämmönvaihtimet. 

Edeltävät opinnot: AY5203 Fysiikka I, AY5208 Fysiikka IV. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja laskuharjoitukset, etätyö, tehdaskäynti. 

Oppimateriaali: Perttula Jarmo; Energiatekniikka, WSOY 2000, ISBN 951-0-24909-2Pleym, H., et al. Ympäristötekniikka. 



Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti sekä hyväksytysti suoritetut harjoitus- tai seminaarityöt. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AY6306 Kunnallistekniikka, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee taajamien ja haja-asutusalueiden energia- sekä vesi- ja jätehuollon tekniset 
toimintaperiaatteet. 

Keskeinen sisältö: Yhteistoteutukseen perustuvat vesi-, jäte- ja energiahuollon järjestelmät, niiden suunnitteluperustan, 
taloudellisen 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 
ryhmäkohtaiset harjoitustehtävät. 

Oppimateriaali: Kurssin yhteydessä esiteltävä tekninen materiaali. 

Arviointiperusteet: Harjoitustyöt ja tentti. 

Arviointiasteikko: 0-5 

AY6401 Julkishallinto, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää kunnallisen itsehallinnon perusteet ja kuntien tehtävät yhteiskunnassa. Hän tietää 
kuntaorganisaation toiminnan ja päätöksentekomenettelyn perusteet sekä kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet 
kunnallisessa päätöksenteossa. Opiskelija perehtyy ympäristönsuojeluun osana kunnallista toimintaa. 

Keskeinen sisältö: Kunnallinen itsehallinto, kuntien tehtävät, kuntaorganisaation toiminta, kuntalaisten 
vaikuttamismahdollisuudet, ympäristöasiat. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, kuntaselvityksen teko, itseopiskelu. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa. 

Arviointiperusteet: Tentti, kuntaselvitys. 

Arviointiasteikko: 0 - 5 

Opetuskieli: suomi 

AY6403 Ympäristöterveys ja YVA, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu tyypillisiin ympäristöterveysriskeihin ja niiden valvontaan ja hallintaan. Opiskelija 
ymmärtää ympäristöterveys -käsitteen monitahoisuuden sekä siihen liittyen eri tieteen- ja hallinnon alojen välisen yhteistyön 
tärkeyden ympäristöterveyttä koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Opiskelija tietää ihmisen terveyteen 
vaikuttavista ympäristötekijöistä, riskeistä, ympäristöterveydenhuollosta ja ympäristön suojelusta. Opiskelija tunnistaa 
henkilökohtaisen ja ammatillisen vastuunsa terveyttä edistävän ympäristön turvaamisessa ja ympäristön suojelussa. Opiskelija 
arvostaa terveellistä ympäristöä ja omaksuu aktiivisen vaikuttajan roolin ympäristön terveyttä koskevissa asioissa. 

Keskeinen sisältö: Toteutetaan osin yhteistyössä hoitotyön koulutusohjelman kanssa. Ympäristömyrkyt, kemikalisoituminen 
ja myrkyllisyys. Vesiensuojeluun ja jätehuoltoon liittyvä lokki-case. Peruskäsitteet. Terveyteen vaikuttavia fyysisen ympäristön 
tekijöitä: ilman, veden ja ravinnon laatu, melu, säteily ja kemialliset aineet. Toiminta poikkeusoloissa. Kestävä kehitys. 
Yhteisön vaikutus yksilön terveyteen. 



Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja vierailut 40 %. Harjoitustyöt, oppimispäiväkirja, esitelmät ja seminaarit 
60%. 

Oppimateriaali: Monisteet ja Internet-materiaalia. Juvaste, R 2002: Harmaalokit seuranamme -lisensiaattityöjulkaisu, 
PKAMK:n julkaisuja A:10. 

Arviointiperusteet: Luennot ja harjoitukset, esitelmät, oppimispäiväkirja, vierailut sekä virtuaaliosioita. 
Osallistumisaktiivisuus ja oppimispäiväkirjan työstäminen. Seminaarityön kirjallinen tuotos + esittäminen (itsearviointi, 
vertaisarviointi ja opettajan arviointi). 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Pyritään osin toteuttamaan yhteistyössä hoitotyön ohjelman kanssa 

AY6404 Ilmansuojelu, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Päästöjen lähteet, päästöjen leviäminen ilmakehässä ja vaikutukset, päästöjen hallinta ja vähentäminen, 
ilmansuojelun kustannukset ja päästökauppa, lainsäädäntö ja viranomaisvalvonta. 

Keskeinen sisältö: Raskasmetallipäästöt, kaasumaiset päästöt, hiukkaspäästöt ja hiiliyhdisteet. Päästöjen vaikutusalueet, 
vaikutukset ekosysteemissä, päästöjen muuntuminen ekosysteemissä, tapauksia. Energiantuotannon päästöt ilmakehään. 
Teollisuuden päästöt, liikenteen päästöt, maa- ja metsätalouden päästöt, jätteiden poltto. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja omaehtoinen työskentely. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen, opintopäiväkirjat, tentti. 

Arviointiasteikko: 0-5 

AY6406 Paikkatietojärjestelmät ja raaka-ainekartoitus, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija osaa hankkia ilmakuvamateriaalia ja tulkita kuvia visuaalisesti. Hallitsee paikkatietojärjestelmien perusteet. Osaa 
digitoida ja koostaa luonnonvarojen jakautumista kuvaavan kartan sekä hyödyntää numeerisia aineistoja 
paikkatietojärjestelmässä. Osaa kerätä luonnonvaratietoa GPS-paikantimella. Hallitsee satelliittikuvan numeerisen tulkinnan 
perusteet. 
  

Keskeinen sisältö:  

Kartat ja koordinaatistot, ilmakuvaus, visuaalinen ilmakuvatulkinta. Ilmakuvan oikaisu ja asemointi, kuvaruutudigitointi 
asemoidulta ilmakuvalta. Satelliittipaikannuksen perusteet, GPS-laitteiden käyttö maastotiedon keruussa. 
Paikkatietojärjestelmien perusteet ja aineistojen tuottaminen ja hyödyntäminen paikkatietojärjestelmällä. Kaukokartoituksen 
perusteet, satelliittikuvamateriaalit ja satelliittikuvan numeerinen tulkinta. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Oppimateriaali: Auvinen, Pukkala, Vesa. 2002. Metsän kartoitus. (PDF-dokumentti), kurssilla osoitettu materiaali. 

Arviointiperusteet: Välikokeet tai loppukoe sekä harjoitustyöt. 

Arviointiasteikko: 0-5 



Muut toteutusjärjestelyt: Luennot, harjoitukset, harjoitustyöt. Toteutetaan yhdessä kestävän energiatalouden sv:n kanssa. 
Opintojaksojen laajuudet ovat erilaiset. 

AY6407 Maankäyttö ja rakentaminen, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee perustiedot maankäytön suunnittelun rakentamisen ohjaus- ja 
suunnittelujärjestelmistä ympäristövaikutusten, hallintomenettelyn ja rakentamista suunnittelevan asiakkaan kannalta. 

Keskeinen sisältö: Maankäytön ja rakentamisen suunnittelu- ja ohjausjärjestelmät haja-asutusalueilla ja taajamissa ja lupa-/ 
suunnittelumenettely rakennushankkeissa. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 3 op, vastaa n. 80 h opiskelua. Luennot n. 40 h lisäksi n. 40 h henkilökohtaiset sekä 
ryhmäkohtaiset harjoitustehtävät. 

Oppimateriaali: Julkinen oikeudellinen materiaali ja rakentamisen kuntakohtaiset erillismääräykset. 

Arviointiperusteet: Harjoitustehtävät ja tentti. 

Arviointiasteikko: 0-5 

AY6506 Yrityksen laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen,    
6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee keskeisimpien organisaatioissa käytössä olevien standardien periaatteet ja perehtyy 
erityisesti toiminnanhallintajärjestelmän rakentamiseen. Tavoitteena on antaa opiskelijalle perusvalmiudet johtaa ja ohjata 
vuorovaikutteisia kehittämisprosesseja yrityksissä, yhteisöissä ja verkostoissa. 

Keskeinen sisältö: Johtaminen standardien avulla, laatu-, turvallisuus ja ympäristöjärjestelmien keskeiset sisällöt, 
ympäristövaikutusten arviointi. Ihmiskeskeinen johtamiskäsitys, organisaatiokulttuuri, muutosprosessien johtamisen välineet 
ja menetelmät, eettiset kysymykset ihmisten johtamisessa. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, harjoitustehtävä yrityksessä, pakollinen raportti ekskursioilta ja 
vierailijaluennoilta. 

Oppimateriaali: Pesonen H-L., Hämäläinen K. & Teittinen O. 2001.Yrityksen ympäristöjärjestelmän rakentaminen. 
Kauppakaari Lecklin O., Laatu yrityksen menestystekijänä, Kauppakaari Oy, yrityksen tietokirjat 2002. Lumijärvi A. & Kela L. 
2000. Pienen yrityksen ympäristöjärjestelmäopas. MET- julkaisuja 4/2000 Heikkilä K. 2002.Tiimit- avain uuden luomiseen. 
Kauppakaari sivut 9-34, 313-429 Jylhä E., Paasio A. & Stömmer R. 1998. Menestyvä yritys. Edita sivut 100-104, 150-164, 
169-170, 173-194 Opintojaksoilla jaettava materiaali Lisäksi hyvä tietää keskeinen sisältö: Marttinen K., Saastamoinen S. & 
Suvanto S. 2000. Yrityksen ympäristövastuut. Kauppakaari. Muu opintojaksolla jaettava materiaali. 

Arviointiperusteet: Tentti. Harjoitustyö. Ekskursio-/vierailijaraportti. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Kestävän teknologian suuntautumisvaihtoehdon harjoitustehtävä on 2 op laajempi. 

AY6503 Ympäristöviestintä, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ympäristöraportoinnin ja ympäristöstä tiedottamisen keinoksi parantaa yrityskuvaa 
ja vaikuttaa sidosryhmien asenteisiin. Opiskelija harjaantuu tiedon muokkaamiseen ja levittämiseen julkaisun muodossa. 
Opiskelija ymmärtää kuvien sekä muun visuaalisen aineksen, typografian ja tekstin merkityksen julkaisuissa sekä harjaantuu 
tuottamaan ja yhdistelemään tekstiä ja kuvamateriaalia tietoperustaiseen lehtiartikkeliin. 

Keskeinen sisältö: Ympäristötapahtumista ja -asioista tiedottaminen, julkaisun suunnittelun periaatteet, taiton perusteet 
ja aukeama- ja sivusommittelu, lehtijutun kirjoittaminen. 



Edeltävät opinnot: AY5109 Kirjallinen viestintä ja julkaisuohjelmat, 3 op. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Tentti, taittoharjoitukset, lehtijuttujen laatiminen. 

Oppimateriaali: Fredriksson: Layout ja painotuotesuunnittelu; Juholin & Loiri: Visuaalisen viestinnän kirja; Ikävalko: 
Painotuotteen tekijän käsikirja; Parker: Julkaisuntekijän käsikirja; ympäristöraportoinnin painetut ja Internet-aineistot. 

Arviointiperusteet: Harjoitustehtävät, tentti ja ryhmätyönä suoritettava aikakauslehden laatiminen. 

Arviointiasteikko: 0 - 5 

Muut toteutusjärjestelyt: Lehtitalovierailu sanomalehti Karjalaiseen. 

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 kehitykseen? Teollisuusverkostot. 
Vaihtoehtoiset näkökulmat 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 %.  

Oppimateriaali: Monisteet ja www-materiaali. 

Arviointiperusteet: Tentti 60 %, referaatit, harjoitustehtävät ja seminaariesitelmät 40 %.  

Arviointiasteikko: 0-5 

AY6505 Ekodesign, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy vertailemaan ja hahmottamaan tuotteiden ja toimintojen ympäristövaikutuksia. 

Keskeinen sisältö: Elinkaariarviointi (LCA) ja arvottamismenetelmät ympäristöasioiden hallinnassa. MIPS. SimaPro-
ohjelmalla tehty pienimuotoinen elinkaariarviointi sekä harjoitustehtäviä. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 30 %, harjoitustyöt 70 %. 

Oppimateriaali: Monisteita, ohjelmamanuaaleja ja Internet-lähteitä. Materiaali saatavissa pääosin sähköisenä. 

Arviointiperusteet: Tentti 50 % ja harjoitustyöt 50 %. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Kestävän teknologian suuntautumisvaihtoehto 

AY6101 Ekologia ja kenttätutkimuksen perusteet, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa ekologian peruskäsitteet erityisesti populaatio-, eliöyhteisö- ja ekosysteemiekologian 
osalta. Hän tuntee suomalaisten metsä- ja suoekosysteemien keskeiset ympäristö- (kasvupaikka-) 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 kenttätutkimuksen 
sekä osaa käyttää tavallisimpia maastotyöskentelyssä käytettäviä mittausvälineitä ja -tekniikoita. Hän osaa käsitellä 
kenttätutkimuksen aineistoa tavallisimmilla tilastollisilla menetelmillä ja osaa tehdä aineiston perusteella oikeansuuntaisia 
ekologisia johtopäätöksiä, huomioiden mahdolliset virhelähteet. Opiskelija osaa laatia tutkimuksesta kirjallisen raportin sekä 
esittää sen seminaarissa. 



Keskeinen sisältö: Ekologian peruskäsitteet, metsä- ja suoekologia, talvehtimisen ekologiaa, kenttätutkimuksen suunnittelu, 
maastotyöskentelyn perusteet, välineet ja tekniikat. Aineiston käsittely, tulosten tulkinta sekä kirjallinen ja suullinen 
esittäminen, työkaluna power point -tekniikka. Ongelmanratkaisun ja tiimityöskentelyn taidot. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Johdantoluennot, maastoharjoitukset (osanotto pakollinen), seminaariraportin ja -
esitelmän laadinta, lopputenttiin valmistautuminen. 

Oppimateriaali: Kurssilla erikseen jaettava materiaali ja myöhemmin osoitettava kirjallisuus. 

Arviointiperusteet: Seminaariraportti ja -esitelmä, kirjallinen lopputentti. 

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Maastoharjoituksissa opiskelija tarvitsee perusretkeilyvälineet (toimiva vaatetus ja jalkineet, 
selkäreppu/rinkka, kompassi, karttalaukku). Tarvitsemme kohdealueille siirtymisissä mahdollisesti opiskelijoiden autoja. 
Talviaikana etenemme maastossa eräsuksilla ja lumikengillä, avovesikaudella veneiden ja kanoottien ajoittainen käyttö on 
mahdollista. 

AY6103 Paikkatietojärjestelmät ja kaukokartoitus, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija osaa hankkia ilmakuvamateriaalia ja tulkita kuvia visuaalisesti. Hallitsee paikkatietojärjestelmien perusteet. Osaa 
digitoida ja koostaa luonnonvarojen jakautumista kuvaavan kartan sekä hyödyntää numeerisia aineistoja 
paikkatietojärjestelmässä. Osaa kerätä luonnonvaratietoa GPS-paikantimella. Hallitsee satelliittikuvan numeerisen tulkinnan 
perusteet.  

Keskeinen sisältö:  

Kartat ja koordinaatistot, ilmakuvaus, visuaalinen ilmakuvatulkinta. Ilmakuvan oikaisu ja asemointi, kuvaruutudigitointi 
asemoidulta ilmakuvalta. Satelliittipaikannuksen perusteet, GPS-laitteiden käyttö maastotiedon keruussa. 
Paikkatietojärjestelmien perusteet ja aineistojen tuottaminen ja hyödyntäminen paikkatietojärjestelmällä. Kaukokartoituksen 
perusteet, satelliittikuvamateriaalit ja satelliittikuvan numeerinen tulkinta. 

Edeltävät opinnot: AY5101 Tieto- ja viestintätekniikka. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Johdantoluennot, harjoitustyöt, ATK-työskentely, lopputenttiin valmistautuminen. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Harjoitustyöt, kirjallinen lopputentti. 

Arviointiasteikko: 0, 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AY6104 Tietokoneavusteinen piirtäminen, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa perustiedot teknisten piirustusten tekoon ja suunnittelun mikrotietokoneen avulla. 

Keskeinen sisältö: Harjoitustöihin ja opiskeluun käytetään AutoCad-ohjelmistoa. Harjoituksia tietokoneluokassa. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Oppimateriaali: Monisteita ja ohjelmamanuaalit. 

Arviointiperusteet:  

Arviointiasteikko: 0-5 



AY6105 Maanmittaustekniikka, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee mittaustekniikan alan ja hallitsee riittävässä laajuudessa työelämän vaatimat taidot. 

Keskeinen sisältö: Karttaopin ja -tekniikan perusteet. Etäisyyden, kulman ja korkeuserojen mittaus. Yksityiskohtien 
kartoitus. Runkomittaukset ja paikalleen mittaukset. Ilmakuvamittaus. Gps-käyttö. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Mittausharjoitukset, luennot. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan jakson alussa. 

Arviointiperusteet: Harjoitukset, tentti. 

Arviointiasteikko: 0-5 

AY6106 Tutkimustyö, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee opinnäytetyön ulkoasuun, tyyliin, raportin laatimiseen ja esittämiseen liittyvät ohjeet ja 
lomakkeet. Opiskelija osaa omatoimisesti käyttää eri tietolähteitä ja tiedonhankintamenetelmiä. Hän osaa valita ja seuloa 
olennaisen tiedon raportointia varten, tulkita ja analysoida sitä. Opiskelija hallitsee viite- ja lähdemerkintätekniikat. Opiskelija 
tuntee kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusotteen erot, keskeiset tutkimustyypit ja tutkimusmenetelmät. 

Keskeinen sisältö: Opinnäytetyön ulkoasu, kieli ja rakenne sekä työn esittäminen, lomakkeet, työsuunnitelma, 
kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus, tutkimustyypit, tutkimusmenetelmät sekä aineiston käsittely, tulkinta ja analyysi. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Harjoitustehtävät ja tentti. 

Oppimateriaali: Soininen: Tieteellisen tutkimuksen perusteet; Heikkilä: Tilastollinen tutkimus; Hirsijärvi ym.: Tutki ja 
kirjoita; muu tunneilla jaettava aineisto. 

Arviointiperusteet:  

Arviointiasteikko: 0 - 5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AY6110 Lajintuntemus, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee kulttuuriympäristöjen, metsien ja järvien avainbiotooppilajiston. 

Keskeinen sisältö: Tärkeimmät kauppa-, ruoka- ja myrkkysienet sekä käävät. Yleisimmät peltojen ja pientareiden 
rikkakasvit sekä keskeiset metsätyyppilajit ja ranta- ja vesikasvit. 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. 

Oppimateriaali: Lajintuntemusoppaat ja linnunlaulu-CD. 

Arviointiperusteet: Lajintuntemustentit, aktiivisuus maastoretkillä sekä pakollisen kasvikansion kerääminen tai kuvaaminen. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 



Muut toteutusjärjestelyt: Opintokokonaisuus toteutetaan pääasiassa maastotöinä keväällä, kesällä ja syksyllä; retkille sään 
huomioiva varustus. Sieniretkillä opiskelijalla on oltava mukana sienikori ja veitsi, linturetkellä kiikarit ja kasviretkillä kamera. 
Lisäksi retkillä tarvitaan opiskelijoiden autoja. 

AY6111 Kansainväliset ympäristökysymykset, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ympäristöongelmien globaalisuuden ja saa tietoa ajankohtaisista koko maapallon 
hyvinvointiin vaikuttavista ympäristöongelmista ja niiden ratkaisumalleista 

Keskeinen sisältö: Globaalit ja Itämeren alueen ympäristökysymykset (www.balticuniv.uu.se/r). Opintojakso voidaan 
toteuttaa myös kansainvälisenä yhteistyöprojektina (esimerkiksi Petroskoin yliopiston kanssa tehtävä yhteistyö). 

Edeltävät opinnot: Ei vaadita. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, ohjattu itseopiskelu, harjoitustyöt (raportit + power point-esitykset), 
kirjatentti. 

Oppimateriaali: Worldwatch-instituutin Maailman tila -kirjat, 10 x 45 minuutin videot ja niihin liittyvät tekstikirjat sekä muu 
erikseen opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. 

Arviointiperusteet: Kirjallinen tentti, annetut tehtävät (raportit ja power point -työt). 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Maailman tila -kirjat ovat suomenkielisiä. 

AY6112 Luonnonhoito, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelijalla on kokonaisvaltainen näkemys niistä velvoitteista ja keinoista, joilla luonnonsuojelua 
Suomessa ja EU:ssa toteutetaan. 

Keskeinen sisältö: Kansallinen luonnonsuojelulainsäädäntö, luonnonsuojelualueet, eliölajien ja niiden elinympäristöjen 
suojelu, luonto- ja lintudirektiivi, Natura 2000. 

Edeltävät opinnot: Ei vaadita. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, tehtävät ja retket. 

Oppimateriaali: Annetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Annettujen tehtävien palauttaminen sekä osallistuminen retkiin. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

AY6407 Maankäyttö ja rakentaminen, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee perustiedot maankäytön suunnittelun rakentamisen ohjaus- ja 
suunnittelujärjestelmistä ympäristövaikutusten, hallintomenettelyn ja rakentamista suunnittelevan asiakkaan kannalta. 

Keskeinen sisältö: Maankäytön ja rakentamisen suunnittelu- ja ohjausjärjestelmät haja-asutusalueilla ja taajamissa ja lupa-/ 
suunnittelumenettely rakennushankkeissa. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 3 op, vastaa n. 80 h opiskelua. Luennot n. 40 h, lisäksi n. 40 h henkilökohtaiset 
sekä ryhmäkohtaiset harjoitustehtävät. 

Oppimateriaali: Julkinen oikeudellinen materiaali ja rakentamisen kuntakohtaiset erillismääräykset. 

http://www.balticuniv.uu.se/r�


Arviointiperusteet: Harjoitustehtävät ja tentti. 

Arviointiasteikko: 0-5 

AY6201 Limnologia, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy soveltavan vesiekologian, -fysiikan ja -kemian sekä hydrologian perusteisiin ja 
omaksuu perustiedot vesistöjen tilaan vaikuttavista tekijöistä sekä niiden määrityksestä ja arvioinnista. Opiskelija perehtyy 
Suomen vesistöjen tilaan ja siihen vaikuttaviin tekijöihin, vesistöjen luokitteluun, vesien suojelun tavoiteohjelmiin ja muuhun 
viranomaistoimintaan, vesien suojelun kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä vesien käyttöön ja suojeluun liittyvän 
lainsäädännön perusteisiin. 

Keskeinen sisältö: Veden kiertokulku, pohjavedet, vesivarat, vesistöjen tuotantobiologia, ainetaseet, kalasto, vesien 
käyttöön ja suojeluun liittyvä lainsäädäntö, vesihuoltotekniikan perusteet. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, maastoharjoitukset (osanotto pakollinen), harjoitustyöt, lopputenttiin 
lukeminen. 

Oppimateriaali: Luentomoniste, opetuksen yhteydessä erikseen jaettava materiaali. Särkkä, J. 1996. Järvet ja ympäristö: 
limnologian perusteet, ISBN 951-662-667-X, 157 s. Vesilaki, Kalastuslaki ja -asetus, Metsälaki (1996), Ympäristönsuojelulaki. 

Arviointiperusteet: Harjoitustyöt, kirjallinen lopputentti. 

Arviointiasteikko: 1-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Maastoharjoituksissa opiskelija tarvitsee perusretkeilyvarusteet (ainakin asiallinen vaatetus ja 
jalkineet sekä selkäreppu ja kompassi). Maastoharjoituksissa saatamme tarvita siirtymisiin myös opiskelijoiden ajoneuvoja. 
Kurssiin liittyy maastossa liikkumista veneillä, kanooteilla, moottorikelkoilla ja lumikengillä sekä suksilla. 

AY6202 Hajakuormitus Suomessa, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee erityisesti maataloudesta, mutta myös metsätaloudesta sekä haja-asutusalueilta 
vesistöön päätyvän ravinnekuormituksen, mitkä toimenpiteet kuormitusta aiheuttavat sekä tutustuu niihin prosesseihin, joita 
ylimääräiset ravinteet vesistössä aiheuttavat. Lisäksi opintojaksolla perehdytään lainsäädäntöön ja tukijärjestelmiin, joilla 
pyritään pienentämään maa- ja metsätaloudesta sekä haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmistä vesistöihin kulkeutuvaa 
ravinnekuormitusta. 

Keskeinen sisältö: Maatalouden ympäristötukijärjestelmät, nitraattiasetus, jätevesiasetus, metsätalouden ravinnekuorman 
pienentäminen, järven sisäinen kuormitus sekä järveen tulevan ravinnekuorman laskeminen, metsätalouden 
vesiensuojelutekniset rakenteet ja niiden tehokkuuden arviointi. 

Edeltävät opinnot: AY6201 Limnologia. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja tehtävät. Metsätalouden vesiensuojeluteknisten rakenteiden 
maastoselvitykset ja -tutkimukset ja niiden perusteella tiiviin raportin laadinta.  

Oppimateriaali: Annetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet:  

Annettujen tehtävien palauttaminen. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Opetuskieli: suomi 

 

 



AY6203 Vesistöjen tilan arviointi ja seuranta, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy vesistöjen (järvi- ja virtavesiekosysteemit) tilan arviointiin mm. biologisten, 
fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien sekä vesi-, plankton-, pohjaeläin-, kala- ja sedimenttinäytteiden oton, käsittelyn 
ja analysoinnin sekä hydrologisten mittausten avulla. Opiskelija oppii käsittelemään ja raportoimaan sekä esittämään 
vesistöekosysteemistä kokoamansa aineiston selkeästi ja ytimekkäästi. 

Keskeinen sisältö: Opiskelija perehtyy tavoitteissa mainittuihin tietoihin ja taitoihin runsaan maasto- ja laboratoriotoiminnan 
avulla. Maastovalmiudet ja niiden soveltaminen ovat oleellinen osa kurssin toimintaa. Kurssin maasto- ja laboratoriotyöt sekä 
niiden perusteella tehtävät raportit ja power point-työt ovat myös useimmissa tapauksissa AMK:n ulkopuolisen tahon 
toimeksiantoja. 

Edeltävät opinnot:  

AY 6201 Limnologia.  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, harjoitustyöt, kenttätutkimukset ja muut maastoharjoitukset sekä niiden 
raportointi ja esittäminen. Lopputenttiin lukeminen. 

Oppimateriaali: Luentomoniste. Opetuksen yhteydessä erikseen jaettava materiaali. 

Arviointiperusteet: Harjoitustyöt, kirjallinen lopputentti. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Maastoharjoituksissa opiskelija tarvitsee perusretkeilyvarusteet (ainakin asiallinen vaatetus ja 
jalkineet sekä kompassi ja selkäreppu). Maastoharjoituksissa saatamme tarvita siirtymiseen myös opiskelijoiden ajoneuvoja. 
Maastoharjoituksissa käytämme vuodenajasta riippuen moottorikelkkoja, suksia, lumikenkiä, moottori- ja soutuveneitä sekä 
kanootteja. 

AY6204 Vesistöjen kunnostus ja hoito, 4 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy vesistöjen (järvi- ja virtavesiekosysteemit) kunnostuksen limnologisiin perusteisiin 
sekä erilaisiin kunnostusmenetelmiin ja tekniikoihin, mukaan lukien vesistöön tulevaa kuormitusta vähentävät tekniikat ja 
menetelmät. Opintojaksolla tutustutaan kunnostushankkeiden suunnitteluun, esi- ja seurantatutkimusten tekoon sekä 
vesistökunnostukseen liittyvään hallintoon ja lainsäädäntöön. 

Keskeinen sisältö: Opintojaksoon sisältyy maasto- ym. työskentelyä todellisissa vesistökunnostushankekohteessa/-kohteissa 
jossain päin Itä-Suomea. Hanke on useimmiten jonkun AMK:n ulkopuolisen tahon toimeksianto samalla. Opiskelijat kokoavat 
ryhmätöinä maasto- ym. tutkimustulokset raporteiksi, joista he pitävät myös esitelmät. Opintojakso sisältää myös 
luentosarjan vesistökunnostuksen tekniikoista 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 lopputenttiin valmistautuminen. 

Oppimateriaali: Luentomoniste. Opetuksen yhteydessä erikseen jaettava materiaali. Ulvi, T ja Lakso, E. (toim.), 2005. 
Järvien kunnostus. Ympäristöopas nro 114. Suomen ympäristökeskus. Edita Prima Oy, Helsinki,  www.ymparisto.fi/julkaisut, 
ISBN 951-37-4337-3.  Ilmavirta, V. (toim.), 1990. Järvien kunnostuksen ja hoidon perusteet. Yliopistopaino. ISBN 951-570-
051-5. 479 sivua. Jormola, J., Harjula, H. ja Sarvilinna, A. (toim.), 2003. Luonnonmukainen vesirakentaminen -uusia 
näkökulmia vesistösuunnitteluun. Suomen ympäristö 631, rakentaminen, 168 sivua. ISBN 952-11-1424-X. 

Arviointiperusteet: Raportti, esitelmä, kirjallinen lopputentti. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Opiskelija tarvitsee opintojakson maastoharjoituksissa perusretkeilyvälineet (toimiva asuste ja 
jalkineet, selkäreppu/rinkka, kompassi, karttalaukku). Kohteille siirtymisissä saatamme ajoittain tarvita myös opiskelijoiden 
autoja. Maastoharjoituksissa käytämme vuodenajasta riippuen ajoittain eräsuksia, lumikenkiä, moottorikelkkoja, kanootteja ja 
veneitä. 
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AY6205 Projektiosaaminen, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee useiden sidosryhmien yhteistyönä toteutettavan ympäristöalan kehittämisprojektin 
suunnitteluprosessin. Hän osaa organisoida projektiprosessin ja johtaa sitä sekä arvioida projektin laatua ja vaikuttavuutta eri 
sidosryhmien kannalta. 

Keskeinen sisältö: Projektikäsite, projektien suunnittelu- ja valmisteluprosessi, ympäristöhankkeiden rahoituskanavat, 
projektitoiminnan laatukriteerit ja itsearviointi. Lisäksi opintojaksolla työskennellään todellisessa, jo käynnistyneessä, tahi juuri 
käynnistettävässä projektissa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Johdantoluennot, ryhmätyöt ja niiden raportointi sekä esittely, jossain määrin myös 
maastotyöskentely on mahdollista. 

Oppimateriaali: Luentomoniste, opintojakson alkaessa erikseen ilmoitettava kirjallisuus sekä opintojakson aikana jaettava 
materiaali. 

Arviointiperusteet: Raportit ja niihin perustuvat esitelmät sekä muut harjoitustyöt. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakson aikana tarvitaan siirtymisiin mahdollisesti opiskelijoiden ajoneuvoja. Mahdollisessa 
maastotyöskentelyssä opiskelija tarvitsee perusretkeilyvarusteet (asianmukainen vaatetus ja jalkineet, karttalaukku, 
kompassi, selkäreppu/rinkka). 

AY6301 Jätehuolto ja kierrätys, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu jätehuollon järjestämiseen ja siihen liittyvään lainsäädäntöön. Jätteiden synnyn 
ehkäisy, jätemateriaalivirtojen hallinta, jätteiden käsittely, kierrätys raaka-aineiksi tai uusiksi tuotteiksi. 

Keskeinen sisältö: Jätelainsäädäntö. Jätemateriaalijakeet. Kierrätys yksityis- ja julkistalouksissa. Kaatopaikkojen 
perustaminen ja hallinta. Luennot ja harjoitustyö, vierailut. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, vierailut ja tentti 70 %. Harjoitustyöt 30 %. 

Oppimateriaali: Monisteita ja www-materiaaleja. 

Arviointiperusteet: Luennot, vierailut ja tentti 70 %. Harjoitustyöt 30.%. 

Arviointiasteikko: 0-5 

AY6302 Geotekniikka ja maarakentaminen, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu kallioperään ja maa-aineksiin ympäristörakentamisen kannalta. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja harjoitustyö, vierailut. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  



AY6303 Maaperätutkimukset ja pilaantuneet maa-alueet, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee tärkeimmät maaperän pilaantumista aiheuttavat kemialliset aineet ja yhdisteet sekä 
niiden alkuperän. Hän tuntee tärkeimpien haitta-aineiden käyttäytymisen maaperässä ja eri tekijöiden vaikutuksen siihen. 
Opiskelija tuntee tärkeimpien haitta-aineiden aiheuttamat terveys- ja ympäristöhaitat sekä riskinarvioinnin perusteet. 
Opiskelija osaa tutkimussuunnitelman teon vaiheet sekä näytteenoton perusteet. Opiskelija tuntee erilaiset pilaantuneen maan 
kunnostusvaihtoehdot 

Keskeinen sisältö: Ohjearvon ja raja-arvon käsitteet. Aiheeseen liittyvä ympäristölainsäädäntö, lupamenettelyprosessit ja 
viranomaiset. Maaperätutkimukset osana kaavoitusta ja rakennussuunnittelua. Tutustuminen konkreettisiin maaperätutkimus- 
ja kunnostushankkeisiin. Järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä rakennustekniikan koulutusohjelman kanssa. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, vierailukäynnit, seminaari. 

Oppimateriaali: Luentomonisteet, esitteet, sanomalehtiartikkelit ja Internetin tietolähteet. 

Arviointiperusteet: Seminaariin liittyvä kirjallinen raportti ja esitys, sekä aktiivisuus luennoilla. 

Arviointiasteikko: 0-5 

AY6304 Vesitekniikka, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu vesirakentamisen perusteisiin ja vesihuoltojärjestelmiin sekä alan lainsäädäntöön. 

Keskeinen sisältö: Padot ja vesirakentamisen työmenetelmät ja luonnonmukainen vesirakentaminen. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja harjoitukset, vierailut. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

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 liittyviä, käytännönläheisiä suorituskykylaskelmia. 

Keskeinen sisältö: Termodynaamiset taseet, keskeisten lämpövoimakoneiden  ja -laitosten toimintaperiaatteet ja -prosessit, 
vesihöyry ja sen ominaisuudet, palamisilmiö, lämmön siirtyminen, lämmönvaihtimet. 

Edeltävät opinnot: AY5203 Fysiikka I, AY5208 Fysiikka IV. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja laskuharjoitukset, etätyö, tehdaskäynti. 

Oppimateriaali: Perttula Jarmo; Energiatekniikka, WSOY 2000, ISBN 951-0-24909-2Pleym, H., et al. Ympäristötekniikka. 

Arviointiperusteet: Välikokeet tai tentti sekä hyväksytysti suoritetut harjoitus- tai seminaarityöt. 

Arviointiasteikko: 0-5 



AY6401 Julkishallinto, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää kunnallisen itsehallinnon perusteet ja kuntien tehtävät yhteiskunnassa. Hän tietää 
kuntaorganisaation toiminnan ja päätöksentekomenettelyn perusteet sekä kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet 
kunnallisessa päätöksenteossa. Opiskelija perehtyy ympäristönsuojeluun osana kunnallista toimintaa. 

Keskeinen sisältö: Kunnallinen itsehallinto, kuntien tehtävät, kuntaorganisaation toiminta, kuntalaisten 
vaikuttamismahdollisuudet, ympäristöasiat. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa. 

Arviointiperusteet: Tentti, kuntaselvitys. 

Arviointiasteikko: 0 - 5 

AY6402 Maaseutupolitiikka, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tiedostaa maaseudun yhteiskunnallisen ja poliittisen aseman kehityksen heijastumisen 
maaseudun kehittämisen tämänhetkiseen toimintaympäristöön. Hän tunnistaa ja osaa analysoida maaseudun kehittämisen 
mahdollisuuksia ja uhkia kestävän kehityksen näkökulmasta. Opiskelija tuntee suomalaisen ja eurooppalaisen 
maaseutupolitiikan kehityksen, sisällön ja järjestelmän sekä tuntee eri aluetasojen käytännön sovelluksia. Opiskelijalle 
muodostuu näkemys ympäristökysymyksistä maaseutupolitiikan ulottuvuutena. 

Keskeinen sisältö: Maaseudun suuri kertomus, maaseudun merkitys, maaseudun kehittämisen järjestelmät ja työkalut. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 21 h, ohjattu verkkotyöskentely 24 h, ryhmätyöskentely ja itsenäinen 
tiedon hankinta 35 h. 

Oppimateriaali: Verkkomateriaali: http://maaseutu.pkamk.fi/eAgrologi, Uusitalo, E., 1998: Elinvoimaa maaseudulle - miksi, 
kenelle ja miten? Maaseutupolitiikan perusteet. Hyyryläinen, T. & Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, 2005: Elinvoimainen 
maaseutu -yhteinen vastuumme (Neljäs maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2005-2008). 5. maaseutupoliittinen ohjelma. 

Arviointiperusteet: Oppimistehtävät, osallistuminen lähiopetukseen. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Toteutetaan osin verkko-opiskeluympäristössä. 

AY6403 Ympäristöterveys ja YVA, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu tyypillisiin ympäristöterveysriskeihin ja niiden valvontaan ja hallintaan. Opiskelija 
ymmärtää ympäristöterveys-käsitteen monitahoisuuden sekä siihen liittyen eri tieteen- ja hallinnon alojen välisen yhteistyön 
tärkeyden ympäristöterveyttä koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Opiskelija tietää ihmisen terveyteen 
vaikuttavista ympäristötekijöistä, riskeistä, ympäristöterveydenhuollosta ja ympäristön suojelusta. Opiskelija tunnistaa 
henkilökohtaisen ja ammatillisen vastuunsa terveyttä edistävän ympäristön turvaamisessa ja ympäristön suojelussa. Opiskelija 
arvostaa terveellistä ympäristöä ja omaksuu aktiivisen vaikuttajan roolin ympäristön terveyttä koskevissa asioissa. 

Keskeinen sisältö: Toteutetaan osin yhteistyössä hoitotyön koulutusohjelman kanssa. Ympäristömyrkyt, kemikalisoituminen 
ja myrkyllisyys. Vesiensuojeluun ja jätehuoltoon liittyvä lokki-case. Peruskäsitteet. Terveyteen vaikuttavia fyysisen ympäristön 
tekijöitä: ilman, veden ja ravinnon laatu, melu, säteily ja kemialliset aineet. Toiminta poikkeusoloissa. Kestävä kehitys. 
Yhteisön vaikutus yksilön terveyteen. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja vierailut 40 %. Harjoitustyöt, oppimispäiväkirja, esitelmät ja seminaarit 
60 %. 



Oppimateriaali: Monisteet ja internet-materiaalia. Juvaste, R 2002: Harmaalokit seuranamme -lisensiaattityöjulkaisu, 
PKAMK:n julkaisuja A:10. 

Arviointiperusteet: Luennot ja harjoitukset, esitelmät, oppimispäiväkirja, vierailut sekä virtuaaliosioita. 
Osallistumisaktiivisuus ja oppimispäiväkirjan työstäminen. Seminaarityön kirjallinen tuotos + esittäminen (itsearviointi, 
vertaisarviointi ja opettajan arviointi). 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Pyritään osin toteuttamaan yhteistyössä hoitotyön ohjelman kanssa. 

AY6404 Ilmansuojelu, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Päästöjen lähteet, päästöjen leviäminen ilmakehässä ja vaikutukset, päästöjen hallinta ja vähentäminen, 
ilmansuojelun kustannukset ja päästökauppa, lainsäädäntö ja viranomaisvalvonta. 

Keskeinen sisältö: Raskasmetallipäästöt, kaasumaiset päästöt, hiukkaspäästöt ja hiiliyhdisteet. Päästöjen vaikutusalueet, 
vaikutuksen ekosysteemissä, päästöjen muuntuminen ekosysteemissä, tapauksia. Energiantuotannon päästöt ilmakehään. 
Teollisuuden päästöt, liikenteen päästöt, maa- ja metsätalouden päästöt, jätteiden poltto. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja omaehtoinen työskentely. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen, opintopäiväkirjat, tentti. 

Arviointiasteikko: 0-5 

AY6405 Ekorakentaminen, kulttuuriympäristöt ja 
maisemasuunnittelu, 5 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee ekologisen rakentamisen periaatteet (esim. arkkitehtuuri, energiatalous), ekologiset 
rakennusmateriaalit sekä rakenneratkaisut. Hän tuntee korjausrakentamisen perusteet. Opiskelija osaa tehdä kestävän 
kehityksen mukaisia ratkaisuja yhdyskuntasuunnittelussa. Kevyen liikenteen järjestelyt, ranta-alueet ja meluesteet. Opiskelija 
osaa analysoida eri tyyppisten kulttuuriympäristöjen ja maisemien rakennetta. Hän tuntee tärkeimmät kulttuuriympäristöjen 
syntymiseen ja kehittymiseen vaikuttavat tekijät. Opiskelija tuntee kulttuuriympäristöihin sisältyviä arvokerrostumia, kuten 
esim. arkkitehtonisia ja esteettisiä arvoja. Opiskelija tutustuu maisema- ja ympäristösuunnitteluun sekä ympäristöestetiikkaan 
erityisesti viheralueiden ja rakennetun ympäristön suunnittelun osana. Opiskelija tuntee kaupunkiekologian ja taajamametsien 
hoidon perusteet. 

Keskeinen sisältö: Opiskelija tutustuu ekorakentamisen koti- ja ulkomaisiin esimerkkikohteisiin (ekokylät, lähiöprojektit ja 
puutarhakaupungit). Harjoitustyön laatiminen jostain kurssin osa-alueesta sekä sen suullinen esittäminen seminaarissa. 
Kestävä kehitys ja yhdyskuntasuunnittelu. Harjoitustyönä osallistuminen konkreettiseen maisema-/ 
ympäristösuunnitteluhankkeeseen. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, harjoitustyö, omaehtoinen opiskelu. 

Oppimateriaali: Ojala, K.: Kestävän yhdyskunnan käsikirja; Ympäristöministeriö: Asumisen ekokirjo; Baltic University 
Programme 2002 kurssiaineistoa: Sustainable Community Development, Urban Planning, Luentomoniste sekä siihen liittyvä 
muu opetuksen yhteydessä jaettava materiaali (TaTo). 

Arviointiperusteet: Harjoitustyö, tentti. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  



AY6503 Ympäristöviestintä, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ympäristöraportoinnin ja ympäristöstä tiedottamisen keinoksi parantaa yrityskuvaa 
ja vaikuttaa sidosryhmien asenteisiin. Opiskelija harjaantuu tiedon muokkaamiseen ja levittämiseen julkaisun muodossa. 
Opiskelija ymmärtää kuvien sekä muun visuaalisen aineksen, typografian ja tekstin merkityksen julkaisuissa sekä harjaantuu 
tuottamaan ja yhdistelemään tekstiä ja kuvamateriaalia tietoperustaiseen lehtiartikkeliin. 

Keskeinen sisältö: Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportit, ympäristötapahtumista ja -asioista tiedottaminen, julkaisun 
suunnittelun periaatteet, taiton perusteet ja aukeama- ja sivusommittelu. 

Edeltävät opinnot: AY5109 Kirjallinen viestintä ja julkaisuohjelmat, 3 op. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen:  

Oppimateriaali: Fredriksson: Layout ja painotuotesuunnittelu; Juholin & Loiri: Visuaalisen viestinnän kirja; Ikävalko: 
Painotuotteen tekijän käsikirja; Parker: Julkaisuntekijän käsikirja; ympäristöraportoinnin painetut ja Internet-aineistot. 

Arviointiperusteet: Harjoitustehtävät, tentti ja ryhmätyönä suoritettava aikakauslehden laatiminen. 

Arviointiasteikko: 0 - 5 

Muut toteutusjärjestelyt: Lehtitalovierailu sanomalehti Karjalaiseen. 

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 kehitykseen? Teollisuusverkostot. 
Vaihtoehtoiset näkökulmat 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 %.  

Oppimateriaali: Monisteet ja www-materiaali. 

Arviointiperusteet: Tentti 60 %, referaatit, harjoitustehtävät ja seminaariesitelmät 40 %.  

Arviointiasteikko: 0-5 

AY6505 Ekodesign, 3 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy vertailemaan ja hahmottamaan tuotteiden ja toimintojen ympäristövaikutuksia. 

Keskeinen sisältö: Elinkaariarviointi (LCA) ja arvottamismenetelmät ympäristöasioiden hallinnassa. MIPS. SimaPro-
ohjelmalla tehty pienimuotoinen elinkaariarviointi sekä harjoitustehtäviä. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 30 %, harjoitustyöt 70 %. 

Oppimateriaali: Monisteita, ohjelmamanuaaleja ja Internet-lähteitä. Materiaali saatavissa pääosin sähköisenä. 

Arviointiperusteet: Tentti 50 % ja harjoitustyöt 50 %. 

Arviointiasteikko: 0-5 



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

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee keskeisimpien organisaatioissa käytössä olevien standardien periaatteet ja perehtyy 
erityisesti toiminnanhallintajärjestelmän rakentamiseen. Tavoitteena on antaa opiskelijalle perusvalmiudet johtaa ja ohjata 
vuorovaikutteisia kehittämisprosesseja yrityksissä, yhteisöissä ja verkostoissa. 

Keskeinen sisältö: Johtaminen standardien avulla, laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmien keskeiset sisällöt, 
ympäristövaikutusten arviointi. Ihmiskeskeinen johtamiskäsitys, organisaatiokulttuuri, muutosprosessien johtamisen välineet 
ja menetelmät, eettiset kysymykset ihmisten johtamisessa. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, harjoitustehtävä yrityksessä, pakollinen raportti ekskursioilta ja 
vierailijaluennoilta. 

Oppimateriaali: Pesonen H-L., Hämäläinen K. & Teittinen O. 2001. Yrityksen ympäristöjärjestelmän rakentaminen. 
Kauppakaari Lecklin O., Laatu yrityksen menestystekijänä, Kauppakaari Oy, yrityksen tietokirjat 2002. Lumijärvi A. & Kela L. 
2000. Pienen yrityksen ympäristöjärjestelmäopas. MET- julkaisuja 4/2000 Heikkilä K. 2002. Tiimit- avain uuden luomiseen. 
Kauppakaari sivut 9-34, 313-429 Jylhä E., Paasio A. & Stömmer R. 1998. Menestyvä yritys. Edita sivut 100-104, 150-164, 
169-170, 173-194 Opintojaksoilla jaettava materiaali. Lisäksi hyvä tietää keskeinen sisältö: Marttinen K., Saastamoinen S. & 
Suvanto S. 2000. Yrityksen ympäristövastuut. Kauppakaari. Muu opintojaksolla jaettava materiaali. 

Arviointiperusteet: Tentti. Harjoitustyö. Ekskursio-/vierailijaraportti. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Kestävän teknologian suuntautumisvaihtoehdon harjoitustehtävä on 2 op laajempi. 

VALINNAISET OPINNOT 

AY7101 Vesistön kunnostushanke, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Antaa opiskelijalle valmiudet toimia asiantuntijana ja vetäjänä vesistökunnostushankkeissa. 

Keskeinen sisältö: Kunnostushankkeen kohteeksi valitaan vesistö (järvi tai virtavesikohde), 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 
pienryhmissä fysikaalis-kemiallisen, biologisen ja hydrologisen tutkimuksen hankkeen kohteen tilasta ja siihen vaikuttavista 
tekijöistä. Tämän diagnoosin perusteella opiskelijat suunnittelevat ja arvioivat eri kunnostustoimien tehokkuuden ja 
kustannukset. Opiskelijat laativat tästä raportin ja esitelmät (power point). Opiskelijat esittävät tulokset kunnostushankkeen 
yhteistyöryhmälle ja paikallisille ihmisille erikseen järjestettävässä tilaisuudessa. Kunnostushankkeen etenemisvaiheesta 
riippuen hankkeen puitteissa on mahdollista suunnitella ja kokeilla käytännössä eri tyyppisiä vesistön kunnostustekniikoita 
sekä tehdä niiden tehokkuuteen liittyviä seurantaselvityksiä ja -tutkimuksia. 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), 
raportin ja esitelmän laadinta. 

Oppimateriaali: Äystö, V. 1997. Rehevien järvien kunnostusten arviointi. Suomen ympäristö 115. Ympäristönsuojelu. 
Suomen Ympäristökeskus. ISBN 952-11-0586-0. 167 sivua. Ulvi, T. ja Lakso, E. (toim.), 2005. Järvien kunnostus. 
Ympäristöopas nro 114. Suomen Ympäristökeskus. Edita Prima Oy, Helsinki. ISBN 951-37-4337-3, 
www.ymparisto.fi/julkaisut.  Ilmavirta, V. (toim.) 1990. Järvien kunnostuksen ja hoidon perusteet. Yliopistopaino. ISBN 951-
570-051-5. 479 sivua. Lisäksi kurssin alkaessa erikseen ilmoitettava sekä kurssilla jaettava materiaali. 

Arviointiperusteet: Raportti ja siihen perustuva esitelmä. 

Arviointiasteikko: 0-5 

 

http://www.ymparisto.fi/julka�


Muut toteutusjärjestelyt: Opiskelija tarvitsee maastotoimintaan perusretkeilytarvikkeet (ainakin asianmukainen vaatetus ja 
jalkineet, selkäreppu/rinkka, karttalaukku ja kompassi). Kohdealueelle/-alueille siirtymisiin tulemme tarvitsemaan 
opiskelijoiden ajoneuvoja. Maastoharjoituksissa käytämme vuodenajasta riippuen ajoittain lumikenkiä, eräsuksia, 
moottorikelkkoja, veneitä ja kanootteja. 

AY7102 Ympäristöprojekti, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa soveltaa ympäristöalan ammatillista osaamistaan ajankohtaisessa työelämälähtöisessä 
projektissa. 

Keskeinen sisältö: Projekti voi olla esimerkiksi yritykselle tai kunnalle tilaustyönä tehtävä selvitys, suunnitelma tai tutkimus. 
Opiskelija perehtyy projektin aihepiirin kannalta keskeisiin arviointi-, mittaus- ja kenttätyötekniikoihin, lainsäädäntöön sekä 
suunnittelujärjestelmiin. Opiskelija osaa työstää konkreettisen suunnitelman ja suorittaa tarpeelliset kenttätyöt ja mittaukset. 
Osallistuva suunnittelu projektin kannalta keskeisten sidosryhmien kanssa sekä projektista tiedottaminen. Valmiin 
suunnitelman esittäminen seminaarissa sekä lehdistötiedotteen laatiminen. Projekteja pyritään toteuttamaan yhteistyössä P-
K:n AMK:n muiden koulutusohjelmien kanssa. 

Edeltävät opinnot: Ei edellytetä. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Palaverit, kokoukset sidosryhmien kanssa, suunnitelmaraportin ja sen pohjalta 
esitelmän sekä lehdistötiedotteen laadinta. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan erikseen opintojakson alkaessa sekä opintojakson aikana jaettava materiaali. 

Arviointiperusteet: Suunnitelmaraportti ja siihen perustuva esitelmä ja lehdistötiedote. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakson aikana mahdollisesti tarvitaan opiskelijoiden omia ajoneuvoja. 

AY7105 Maaseudun ympäristökysymykset, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opintojaksolla tutustutaan maaseudun ajankohtaisiin ympäristökysymyksiin, kuten haja-asutusalueiden 
jätevesien käsittelyyn. Sen aikana opiskelija tutustuu uuteen jätevesiasetukseen, mitä se edellyttää haja-asutusalueiden 
jätevesien käsittelyltä sekä tarjolla oleviin puhdistusmenetelmiin. Opintojakson aikana opiskelija harjoittelee tekemään 
kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmäselvityksen sekä jätevesijärjestelmän suunnitelman. Hän saa käytännön harjoitusta 
maan mittaamisessa, lisäksi hän laatii asemapiirroksen. 

Keskeinen sisältö: Jätevesiasetus, haja-asutusalueiden ja maitohuoneiden jätevedet, käytössä olevat käsittelymenetelmät ja 
niiden toimivuus, kiinteistön jätevesijärjestelmän selvitys, jätevesijärjestelmän suunnitelma. 

Edeltävät opinnot: Ei vaadita. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, harjoitustehtävät ja maastoretkeilyt. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alkaessa. 

Arviointiperusteet: Tentti, annettujen tehtävien palautus sekä läsnäolo maastoretkillä. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Maastokäynneillä tarvitaan opiskelijoiden autoja. 

AY7106 Kansainvälinen ympäristöyhteistyö, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu kansainvälisiin ympäristöongelmiin ja -kulttuuriin ja alan opiskeluun ulkomailla. 

Keskeinen sisältö: Pääosin ulkomailla järjestetty englanninkielinen opintokokonaisuus (esim. Baltic University Programme -
ohjelmissa tai Pietarin ympäristöalan yliopistoissa). 

Edeltävät opinnot: Kansainväliset ympäristökysymykset AY5402. 



Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Vierailu ja vierailun valmistelu 70 % ja raportointi 30 %. 

Oppimateriaali: Riippuu toteutuskohteesta. 

Arviointiperusteet: Aktiivisuus, omatoimisuus, toteutus ja raportointi. 

Arviointiasteikko: 0-5 

AY7107 Automaattiset mittausjärjestelmät, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee tavanomaiset teollisuuden ja ympäristösuureiden mittausanturit, automaattisen 
mittausjärjestelmän periaatteet sekä normaalijakaumaan perustuvan laadun käsitteen. 

Keskeinen sisältö: Teollisuuden mittausanturit: paine, lämpötila, pinnankorkeus, virtaus; SPC; ionisoivan säteilyn käyttö 
mittauksissa, dosimetria; analyysimittaukset: sakeus, viskositeetti, ioniselektiiviset mittaukset, RedOx, johtokyky; LabVIEW-
mittausohjelma. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lähiopetus 90 h, harjoitustyöt 18 h, itsenäinen työskentely 44 h, arviointi ja palaute 
8 h. 

Oppimateriaali: Opetusmoniste. 

Arviointiperusteet: Välikokeet (2), harjoitustyöt (3). 

Arviointiasteikko: 0-5 

AY7108 Ympäristöoikeus I, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Kts. Ympäristöoikeuden perusteet ja Ympäristönsuojeluoikeus, Joensuun yliopiston, Oikeustieteen 
laitoksen tarjonnasta. 

Keskeinen sisältö: Kts. Ympäristöoikeuden perusteet ja Ympäristönsuojeluoikeus, Joensuun yliopiston Oikeustieteen 
laitoksen tarjonnasta. 

Edeltävät opinnot: Opinnot edenneet opetussuunnitelman mukaisesti. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kts. Ympäristöoikeuden perusteet ja Ympäristönsuojeluoikeus, Joensuun yliopiston 
Oikeustieteen laitoksen tarjonnasta. 

Oppimateriaali: Kts. Ympäristöoikeuden perusteet ja Ympäristönsuojeluoikeus, Joensuun yliopiston Oikeustieteen laitoksen 
tarjonnasta. 

Arviointiperusteet: Kts. Ympäristöoikeuden perusteet ja Ympäristönsuojeluoikeus, Joensuun yliopiston Oikeustieteen 
laitoksen tarjonnasta. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakson järjestää Joensuun yliopiston oikeustieteen laitos. 

AY7109 Ympäristöoikeus II, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Kts. Luonnonsuojelu- ja luonnonvaraoikeus TAI Kaavoitus- ja rakentamisoikeus, Joensuun yliopiston 
Oikeustieteen laitoksen tarjonnasta. 

Keskeinen sisältö: Kts. Luonnonsuojelu- ja luonnonvaraoikeus TAI Kaavoitus- ja rakentamisoikeus, Joensuun yliopiston 
Oikeustieteen laitoksen tarjonnasta. 

Edeltävät opinnot: Ehdoton vaatimus: AY7108 Ympäristöoikeus I. 



Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kts. Luonnonsuojelu- ja luonnonvaraoikeus TAI Kaavoitus- ja rakentamisoikeus, 
Joensuun yliopiston Oikeustieteen laitoksen tarjonnasta. 

Oppimateriaali: Kts. Luonnonsuojelu- ja luonnonvaraoikeus TAI Kaavoitus- ja rakentamisoikeus, Joensuun yliopiston 
Oikeustieteen laitoksen tarjonnasta. 

Arviointiperusteet: Kts. Luonnonsuojelu- ja luonnonvaraoikeus TAI Kaavoitus- ja rakentamisoikeus, Joensuun yliopiston 
Oikeustieteen laitoksen tarjonnasta. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Opintojakson järjestää Joensuun yliopiston oikeustieteen laitos. Opintojakson valinta edellyttää, 
että AY7108 Ympäristöoikeus I on myös valittu ja suoritetaan. 

AY7208 Oikeusopinnot I, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa peruskäsityksen Suomen, Euroopan unionin oikeudellisista 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: Luennot 40 %, harjoitustyöt, oppimispäiväkirja, tutustuminen oikeusistuimen 
toimintaan ja seminaarit 60 %. 

Oppimateriaali: Oikeudellinen materiaali sähköisenä. 

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 oikaisuvaatimuksen tekeminen oikeusistuimeen tai 
hallintoelimeen sekä eri teemojen oikeustapausten analysointi. 

Edeltävät opinnot: Oikeusopinnot I. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Harjoitustehtävät ja työseminaarit. 

Oppimateriaali: Teemakohtainen materiaali. 

Arviointiperusteet: Harjoitustehtävät. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt: Opinnot toteutetaan eri oikeusalojen käytännön ongelman ratkaisutilanteisiin pohjautuen. 

AY7201 Lämpöliiketoiminta II, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy lämpöliiketoiminnan toteutusmalleihin, eri yritysmuotojen ja liiketoimintamallien 
soveltuvuuteen lämpöyritystoiminnassa. Lisäksi koulutukseen sisältyy lämmöntuotantoon tarvittavan teknologian hankinta, 
markkinointi sekä liiketoiminnan sopimuskäytäntö. Asiakaskohteet ovat tyypillisesti 0,5-2 MW kohteita. 

Keskeinen sisältö: Lämpöyrittäjätoiminnan liiketoimintamallit, niiden soveltuvuus, kannattavuus ja riskianalyysi. 
Lämpölaitoksen mitoitus ja hankinta, laitoksen käyttöön perehtyminen. Lämmöntuotannon liiketoiminta, markkinointi, 
kannattavuuslaskelmat, rahoitus ja liiketalous. Lämpöyrittäjätoiminnan sopimukset sekä julkinen hankintamenettely. 



Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Opintokokonaisuus on n. 165 h. Koostuen 120 h luennoista ja harjoitustehtävistä 
sekä n. 45 h retkeilyistä ja opintokäynneistä. 

Oppimateriaali: Hakelämmöstä yritystoimintaa, Anssi Kokkonen, toim., P-K:n ammattikorkeakoulu, Motiva ja Työtehoseura. 
Energiaratkaisujen valinnan ohjaus kunnissa, Asko Puhakka, P-K:n ammattikorkeakoulu. 

Arviointiperusteet: Tentti ja harjoitustehtävät. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  

AY7202 Kansainvälinen bioenergiaosaaminen I, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa peruskäsityksen suomalaisen bioenergiaosaamisen vahvuuksista ja kehitystarpeista 
eurooppalaisessa toimintaympäristössä. 

Keskeinen sisältö:  

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 160 h opintoja, koostuen 120 h luennoista ja 40 h harjoitustehtävistä. 

Oppimateriaali:  

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 energiantuotannon tekniset toimintaperiaatteet eri 
teholuokissa. Opiskelija osaa arvioida tapauskohtaisesti soveltuvimman tekniikan sekä mahdollisen polttoaineskaalan. 
Opiskelija hallitsee energiantuotannon mitoitukseen liittyvät perusteet. Lisäksi opiskelija perehtyy tekniikan merkitykseen 
energia-alan ympäristövaikutuksissa. 

Keskeinen sisältö: Opintojakson keskeinen sisältö koostuu energiantuotannon tekniikasta alkaen omakotitalon 
lämmitystekniikasta ja päättyen lämpöä ja sähköä tuottaviin voimalaitoksiin. Opiskelijat perehtyvät polttimien ja kattiloiden 
teknisiin ratkaisuihin sekä toimintaperiaatteisiin.  

Edeltävät opinnot: Matematiikka I ja II, Fysiikka I ja II, Polttotekniikka. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja laskuharjoitukset, etätehtävät, retkeilyt. 

Oppimateriaali:  

Arviointiperusteet: Tentti, opintotehtävien teko, osallistuminen retkeilyihin. 

Arviointiasteikko: 0-5 

 



AY7205 Energiatekniikka II, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy energiatekniseen mitoitukseen case-selvityksen kautta sekä syventyy automaatio- ja 
säätöjärjestelmien merkitykseen ja käyttöön energiateknisissä toteutuksissa. Opiskelija perehtyy yleisimpien energiateknisten 
ratkaisujen ja niihin sidoksissa olevien eri biopolttoaineiden riskeihin sekä ennakoiviin toimenpiteisiin parhaan toimivuuden 
saavuttamiseksi. 

Keskeinen sisältö: Alan laskentamallit, säätötekniset ratkaisut, tiedon hakeminen energiatekniikan ratkaisuista, 
merkittävimmät koulutus- ja asiantuntijaorganisaatiot, itsenäinen ongelmaratkaisu. 

Edeltävät opinnot: Matematiikka I ja II, Fysiikka I ja II, Polttotekniikka, Energiatekniikka I. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja laskuharjoitukset, etätehtävät, retkeilyt. 

Oppimateriaali:  

Arviointiperusteet:  

Arviointiasteikko: 0-5 

AY7206 Peltobioenergia I, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee syvällisesti peltobioenergian tuotannon tekniikat ja osaa organisoida energiaraaka-
aineen tuotannon tai hankintaketjun polttolaitokselle. Hän tuntee energiakasvien viljelyn ja sadonkorjuun logistiikan 
käytännön ongelmat ja osaa ratkaista ne. Hän hallitsee myös tuotannon työnmenekki- ja kustannuslaskennan sekä osaa estää 
haitalliset ympäristövaikutukset. Hän tuntee peltobioenergian suorat polttotekniikat. 

Keskeinen sisältö: Suopohjan muuttaminen kasvinviljelykäyttöön ja viljelymaan peruskuivatus. Energiaheinän korjuun 
vaihtoehtoiset tekniikat. Energiaviljan käsittely ja polttotekniikka. RME:n tuotanto pienmittakaavassa. Tuotannon ja 
kuljetuksen työnmenekin arviointi ja tuotantokustannusten laskenta. Tukijärjestelmän vaikutuksen huomiointi. 

Edeltävät opinnot:  

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 60 h lähiopetus, 50 h harjoitustyöt, 50 h itsenäinen opiskelu. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Harjoitustyöt 70 % loppukoe 30 %. 

Arviointiasteikko: 0-5 

AY7207 Peltobioenergia II, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy peltobioenergian tuotannon käytäntöihin valitsemansa case-esimerkin pohjalta. Hän 
tutustuu käytännön toiminnassa eteen tuleviin ongelmiin ja oppii ratkaisemaan ne. 

Keskeinen sisältö: Peltobioenergian tuotannossa tulevien ongelmien käytännön ongelmien ratkaiseminen, tiedonhankinta 
alalta, alan organisaatiot ja tutkimuslaitokset. Tutustuminen markkinoilla olevaan tuotantotekniikkaan. 

Edeltävät opinnot: Peltobioenergia 1. 

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Projektityöskentely 140 h, tutorointi-istunnot 20 h. 

Oppimateriaali:  

Arviointiperusteet: Projektityöskentely 100 %. 

Arviointiasteikko: 0-5 

Muut toteutusjärjestelyt:  



AY7210 Projektitoiminta, 6 op 

Osaamisalueet:  

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija saa perustiedot projektitoiminnasta ja pystyy hyödyntämään niitä 
käytännön projektitoiminnassa. Lisäksi opiskelija pystyy laatimaan projektihakemuksen, laatimaan raportit ja toimimaan 
projektin vetäjänä. 

Keskeinen sisältö: Perustiedot projektitoiminnasta. Projektihakemus. Talousarvio. Projektin johtaminen. Raportointi. 

Edeltävät opinnot:  

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. 

Arviointiperusteet: Harjoitustyöt 70 % ja loppukoe 30 %. 

Arviointiasteikko: 0-5 
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