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1 JOHDANTO 

Tämän raportin tarkoituksena on kehittää Satakunnan ammattikorkeakoulun ilmasto-

kumppanuutta. Raportti sisältää organisaation yhteisen ympäristöpolitiikan sekä Porin 

kaupungin kanssa sidotun ilmastokumppanuus-sopimuksen tavoitteiden seurannan ja 

mittarit. Selvityksen toimeksiantajana on Satakunnan ammattikorkeakoulu ja sen to-

teuttaa ympäristö- ja energiatekniikan opiskelijaryhmä osana Ympäristöjohtaminen ja 

-järjestelmät kurssia. Työn ohjaajana toimivat lehtorit Riitta Dersten, erikoistutkija 

Merja Ahonen ja erikoistutkija Riika Mäkinen jotka vastaavat myös kurssin toteutuk-

sesta.  

 

Ilmastokumppanuus on osa Porin kaupungin ympäristöviraston toteuttamaa Satahima 

– Kohti hiilineutraalia Satakuntaa hanketta. Hankkeessa kehitetään kuntien ja pk-yri-

tysten hiilineutraaleja toimintoja ja palveluita. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehi-

tysrahasto (EAKR), kunnat ja energiayhtiöt. Hanke on alkanut tammikuussa 2015 ja 

loppuu huhtikuussa 2018. Satahima hankkeen projektipäällikön Esa Merivallin mu-

kaan ilmastokumppanuuden toimintamallia kuitenkin jatketaan uudessa EAKR rahoit-

teisessa Porin kaupungin ILSA –Ilmastoviisas Satakunta- hankkeessa, joka alkaa tou-

kokuussa 2018 ja jatkuu 2020 vuoden loppuun (Merivalli henkilökohtainen tiedonanto 

29.3.2018). Hankkeen tavoitteena on aktivoida Satakunnan alueella toimintaa, joka 

vähentää päästöjä ilmaan. Kohderyhmiä hankkeessa ovat pk-yritykset, kunnat, asunto-

osakeyhtiöt ja kaupanala (Lounaistieto 2018).  

 

Ilmastokumppaniksi halutessaan yritys kirjoittaa sopimuksen, johon kirjataan yrityk-

sen tärkeimmät ja keskeisimmät ilmastotavoitteet. Satakunnan ammattikorkeakoulu 

on liittynyt Ilmastokumppaniksi 2017 kolmella opiskelijalähtöisesti määritellyllä ta-

voitteella. (Porin kaupungin www-sivut 2017) Porin kaupungin ja Satakunnan ammat-

tikorkeakoulun Porin kampuksen välinen ilmastositoumus on liitteessä 6. Ilmasto-

kumppanuus ei ole sertifioitu ympäristöjärjestelmä vaan keino vähentää hiilidioksidi-

päästöjä. Tässä raportissa on ilmastokumppanuuden pohjalta kehitetty Satakunnan 

Ammattikorkeakoulun omaa ympäristöjärjestelmää.  
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2 ORGANISAATION TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

2.1 Toimintaympäristön esittely 

Satakunnan Ammattikorkeakoulun Porin kampus sijaitsee osoitteessa Satakunnankatu 

23. Kampus on suunniteltu moderniksi oppimisympäristöksi ja yhdistää nyt Tiedepuis-

ton ja Tiilimäen kampusten opiskelijat yhteen opiskeluympäristöön.  

 

Uusi kampus ulottuu Asema-aukioon jääden Karjalankadun sekä Riihikedon asuinalu-

een väliin. Sijaintinsa puolesta uusi kampus on kulku- ja liikenneyhteyksiltään erin-

omainen, sillä kampus sijaitsee aivan keskustan vieressä kävely- ja pyöräily-yhteyksin. 

Kampuksen välittömässä läheisyydessä sijaitsee myös Matkakeskus sekä juna-asema 

linja-auto- ja raideyhteyksineen. 

 

Kuva 1. Kampuksen alueet. Energiakatselmus raportti, SAMK Porin kampus. 
 

Porin kampuksen rakentaminen on aloitettu 2015 ja se on valmistunut vuonna 2017.  

Rakennustyypiltään se on luokiteltu korkeakoulu- ja tutkimuslaitosrakennukseksi. Ra-

kennuksen bruttoala on 23 457 m2 ja huoneistoala 18 771 m2. (Laine ym. 2017)  

 

Kampus on jaettu kolmeen eri osaan: A-, B-, ja C-osaan (Kuva 1). Kampuksen A-osa 

on uudisrakennettu ja B- sekä C-osat peruskorjattuja. Kattavampi kampusesittely löy-

tyy SAMK Porin kaupungin ilmastokumppaniksi- kurssityöstä (Järvenpää ym. 2017) 

sekä Energiatehokkuusraportista (Laine ym. 2017).  
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Kampuksen sähkönkulutus vuoden 2017 kesä- joulukuussa oli yhteensä 1 232 110 

kWh. Tarkemmat tiedot sähkönkulutuksesta ja lämpöenergiakulutuksesta löytyvät 

Energiatehokkuusraportista. (Laine ym. 2017) Lämpöenergian kulutusjakauma vuo-

den 2017 lokakuussa on esitetty taulukossa 1.   

 

Taulukko 1. Lämpöenergian kulutusjakauma lokakuussa. Energiakatselmusraportti, 

SAMK Porin kampus. 

Lämpöenergian kulutusjakauma MWh/kk % 

Rakennuksen lämmitys 12,244 5,8 

Ilmanvaihto 169,86 80,2 

Lämmin käyttövesi 29,77 14 

Yhteensä 211,88 100 

 

2.2 Sidosryhmät 

Sidosryhmät ovat osa organisaation toimintaympäristöä. Ympäristöjärjestelmän ra-

kentamisessa määritellään ympäristöasioiden toteuttamiseen liittyvät ulkoiset sekä si-

säiset sidosryhmät ja valitaan niistä merkittävimmät. Muutokset organisaatiossa voivat 

vaikuttaa sidosryhmiin ja niiden merkittävyyteen. Organisaation tulee ympäristöjär-

jestelmää luodessaan myös ymmärtää merkittävimpien sidosryhmiensä tarpeet ja odo-

tukset. (SFS 2018) 

 

Sidosryhmiä mietittäessä päädyttiin tekemään listaus, josta sitten valittiin ilmasto-

kumppanuussopimuksen kannalta merkittävimmät. Taulukossa 1 näkyvät sidosryhmät 

eriteltyinä sisäisiin ja ulkoisiin. Harmaalla taustalla olevat sidosryhmät valittiin mer-

kittävimmiksi sidosryhmiksi ympäristöpäämäärien saavuttamisen kannalta.   

 

Taulukko 2. Sidosryhmät. 

Sisäiset sidosryhmät Ulkoiset sidosryhmät 

Opiskelijat K Supermarket ja sen asiakkaat 

Henkilökunta Apteekki 
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Siivouspalveluntarjoaja, Palmia Oy Porin kaupunki 

Ravintolapalvelut, Juvenes Matkakeskus 

Tutkijat ja tutkimusryhmät Juna-asema  

Opiskelijakunta SAMMAKKO  Muut korkeakoulut 

Opiskelijapaikallisyhdistykset Muut oppilaitokset 

 Agora-salin käyttäjät 

 Soteekin palveluiden käyttäjät 

 Yritykset 

 

Merkittävimpiä sisäisiä sidosryhmiä ovat opiskelijat, opettajat, tutkimustyöntekijät ja 

tutkimusryhmät, opiskelijakunta SAMMAKKO sekä siivouspalvelunkäyttäjä. Koulu-

päivän aikana opiskelijat ja henkilökunta jättävät jälkeensä täysiä roska-astioita, lisä-

ten näin Satakunnan Ammattikorkeakoulun jätekuormaa. Koulutuksessa, laboratorio-

töissä ja tutkimustyössä käytetään myös vettä ja sähköä. Siivoojilta syntyy tavallisten 

jätteiden lisäksi myös jonkin verran kemikaalipitoista jätettä. Siivouksessa käytetään 

myös vettä ja sähköä. Jätteiden, vedenkulutuksen ja energiankulutuksen vähentämi-

seen tarvitaan sisäisten sidosryhmien panosta. Heidät on pidettävä ajan tasalla tulevista 

toimenpiteistä ja annettava heille mahdollisimman laajat tiedot ja taidot toimenpitei-

den toteuttamiseksi.  

 

Opiskelijoiden, opettajien, tutkimustyöntekijöiden ja tutkimusryhmien, opiskelija-

kunta SAMMAKKOn sekä siivoojien olennaisin odotus ja tarve on turvallinen ja ter-

veellinen työskentely-ympäristö.  

 

Merkittävimmiksi ulkoisiksi sidosryhmiksi poimimme Agora-salin käyttäjät sekä 

Matkakeskuksen ja juna-aseman. Matkakeskuksen käyttäjät koostuvat lähinnä paikal-

lisliikenteen, OnniBuss.com Oy:n sekä Satakunnan liikenne Oy:n asiakkaista. (Mat-

kahuollon www-sivut 2018.) Agora-salia vuokrataan tapahtumapaikkana, jolloin sen 

käytöstä aiheutuu jätekuormaa sekä energiankulutusta. Matkakeskuksen ja juna-ase-

man asiakkaiden tarpeet ja odotukset liittyvät lämpimään odotustilaan, palveluihin 

sekä WC-tiloihin. Käyttäessään koulun tiloja sekä vessoja matkakeskuksen ja juna-

aseman asiakkaat lisäävät Satakunnan Ammattikorkeakoulun jätekuormaa sekä kulut-

tavat vettä ja sähköä.  
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3 BENCHMARKING 

SAMKin omaa ympäristöjärjestelmää kehiteltäessä apuna on tarkasteltu Lappeenran-

nan teknistä yliopistoa (LUT) ja Puolimatkan koulua. Tarkastelussa otettiin huomioon, 

miten kohteet olivat lähteneet kehittämään ympäristöjärjestelmiään ja miten ne ovat 

ottaneet mallia toisista kohteista. Kohteista on saatu ideoita ympäristöpolitiikan ja ym-

päristötavoitteiden laatimiseen, sekä henkilökunnan ja opiskelijoiden sitouttamiseen. 

3.1 Puolimatkan koulu 

Puolimatkan koulu on Hyvinkäällä sijaitseva ala- ja yläkoulu. Koulun ympäristötyö-

ryhmä teki koulun ympäristösuunnitelman ensimmäisen version käyttäen SYKLI:n 

ympäristökartoitusmateriaalia, ympäristökatselmusta ja kyselyjä. Ympäristökartoitus 

tehtiin vuonna 2006, ensimmäinen ympäristösuunnitelma valmistui 2007 ja ympäris-

töohjelma valmistui 2008. (Puolimatkan koulu 2017, 3.) Tästä aikataulusta huomaa, 

että ympäristöohjelman ja ympäristöjärjestelmän luominen on pitkällinen prosessi ja 

resurssien määrä vaikuttaa työn etenemisnopeuteen.  

 

Puolimatkan koulun ympäristöohjelman luomiseen on varmasti vaikuttanut Hyvin-

kään kaupungin perusopetuksen arvot, johon on sisällytetty vastuu ympäristöstä sekä 

kestävä kehityksen periaate. Koulun ympäristötyöryhmä on myös mukana Hyvinkään 

kaupungin kestävän kehityksen työryhmässä. (Puolimatkan koulu 2017, 4-5.) Puoli-

matkan koulussa on kiinnitetty paljon huomiota ympäristökasvatukseen, (Puolimatkan 

koulu 2017, 5) jotka tukevat eri ihmisten kykyä toimia ympäristön puolesta ja kestävän 

kehityksen mukaisesti (WWF:n www-sivut 2018). Ympäristökasvatus on luultavasti 

vasta viimeisen kymmenen vuoden sisällä sisällytetty peruskoulun arvoihin. Ympäris-

tökasvatuksella voidaan vaikuttaa kaiken ikäisten ihmisten tapaan ajatella ja toimia.  

 

Puolimatkan koulu on määrittänyt ympäristöpäämäärät, joilla on omia alatavoitteita. 

Jokaiselle tavoitteelle on määritelty mittari, kokonaisvastuu, toimenpiteet, resurssit ja 

seuranta. Puolimatkan koulu on myös määritellyt ympäristöorganisaation ja vastuuta-

hot. Rehtorilla ja johtoryhmällä on päätös ympäristöjärjestelmän luomisesta ja päätös-

valta resursseista. Rehtorin ja johtoryhmän alla on ympäristötyöryhmä, ympäristövas-

taavat, henkilöstö ja ympäristöraati. Edellä mainituista tahoista ympäristötyöryhmällä 
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on suurin vastuu ja eniten tehtäviä. Ympäristövastaavat dokumentoivat tarvittavia ta-

voitteita ja tiedottavat dokumenteista ympäristötyöryhmää. Henkilöstön tehtävänä on 

osallistua ympäristökatselmukseen ja tarvittaessa tehdä parannusehdotuksia. Ympäris-

töraati koostuu oppilaista ja heidän tehtävänään on ideoida ja auttaa tapahtumia sekä 

olla aktiivisesti mukana ympäristötyössä. (Puolimatkan koulu 2017, 6-8.) 

3.2 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

LUT:n ympäristöjärjestelmän luomisessa oltiin heti alussa ymmärretty, ettei ympäris-

töjärjestelmän mukainen muutos korkeakoulussa tapahdu heti, vaan se on pitkällinen 

prosessi. Muutosprosessi on kuvattu kuviossa 1. (Peltoniemi 2014, 38-39.) Kun kor-

keakoulussa rakennetaan ympäristöjärjestelmää, tulee ottaa huomioon sekä opiskeli-

joiden, että henkilökunnan taustat, mielenkiinto ja arvopohja. Toimintakulttuurin 

muuttumista varten tulee ottaa huomioon edellä mainitut seikat ja löytää oikeat henki-

löt organisaatiosta. (Peltoniemi 2014, 38).  

Kuvio 1. Ympäristöjärjestelmän muutosprosessi korkeakoulussa (Peltoniemi 2014, 

39). 

 

LUT:ssa päädyttiin perustamaan ohjausryhmä, joka koostui sekä opiskelijoista, että 

henkilökunnan jäsenistä. Ohjausryhmä toimii ympäristöjärjestelmän rakentamisen tu-

kena ja jäsenet omalta osaltaan vahvistavat toimintakulttuurin muutosta. (Peltoniemi 

2014, 40). Vastarinnan pienentämiseksi tulee ympäristöjärjestelmästä tiedottaa heti 

alusta alkaen sekä henkilökunnalle, että opiskelijoille. Sisäisen viestinnän lisäksi ul-

koinen viestintä on myös tärkeää. (Peltoniemi 2014, 41-42). 
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Useimmissa korkeakouluissa ympäristöjärjestelmää aletaan rakentamaan tyhjästä, jol-

loin ensimmäisenä on tärkeää määrittää korkeakoulun oma ympäristöpolitiikka. Ym-

päristöpolitiikalla voi olla monia osa-alueita ja se tulee olla koko organisaation politii-

kan mukainen. (Peltoniemi 2014, 43-44). Ympäristöjärjestelmän dokumentointi on 

erittäin tärkeää, sillä tiedon täytyy kulkeutua eteenpäin eikä tieto saa olla ainoastaan 

yhden ihmisen käsissä. LUT:ssa dokumentointiin ympäristöohjelmat, -käsikirja, -po-

litiikka, -päämäärät, ja –tavoitteet. Ympäristöjärjestelmän on myös hyvä olla mahdol-

lisimman läpinäkyvä, jonka takia edellä mainitut dokumentit talletettiin LUT:n 

intraan. (Peltoniemi 2014, 54-55). 

 

Myös LUT:ssa kohdattiin haasteita, vaikka ympäristöjärjestelmään oltiin varattu re-

sursseja. Haasteita ympäristöjärjestelmän käyttöönotossa aiheuttaa byrokratia päätök-

senteossa, käytössä olevat resurssit, sitouttaminen ja tiedottaminen. (Peltoniemi 2014, 

61-62). 

 

Benchmarkkauksen tuloksena todettiin, että ympäristöjärjestelmän suunnittelu ja käyt-

töönotto vaativat toimintakulttuurin muutosta. Toimintakulttuurin muutos vaatii kui-

tenkin aikaa ja se on pitkällinen prosessi.  
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4 ISO 14001 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ 

Satakunnan ammattikorkeakoulun ilmastokumppanuuden tavoitteiden toteutumisen 

tueksi on päätetty kehittää omaa ympäristöjärjestelmää.  Ympäristöjärjestelmä pohjau-

tuu kansainvälisen standardisoimisjärjestö ISO:n (International Organization for Stan-

dardization) ISO-14001 standardiin, jonka avulla yritykset voivat systemaattisesti pa-

rantaa ympäristönsuojelunsa tasoa sekä osoittamaa ympäristöasioidensa hyvää hoitoa. 

Standardi perustuu jatkuvaa parantamista tukevaan PDCA-malliin (plan, do, check, 

act). (SFS 2017.) 

 

• Plan – Organisaation ympäristöpolitiikan mukaisten tavoitteiden asettaminen. 

• Do – Prosessin toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti. 

• Check - Prosessin seuranta ja mittaaminen. Tulosten raportointi ja tavoitteiden 

toteutumisen arviointi.  

• Act – Jatkuvan parantamisen edellyttämien toimintojen suorittaminen ja uu-

sien tavoitteiden asettaminen. (SFS 2017.) 

 

Satakunnan ammattikorkeakoulun ympäristöjärjestelmän suunnitteluvaiheessa osa 

standardin aihealueista on rajattu pois, koska ne ovat kyseisen kokonaisuuden kannalta 

vähemmän merkityksellisiä tai niiden selvittäminen on tehty jo aikaisemmassa vai-

heessa. Ympäristöjärjestelmän ympäristöpäämäärät on määritelty jo ilmastokumppa-

nuus-sopimuksessa. Ilmastokumppanuus-sopimuksen tavoitteiden pohjatyönä tehty 

raportti myös määrittelee jo kampuksen toiminnot, niiden merkittävimmät ympäristö-

vaikutukset sekä ympäristönäkökohdat (Järvenpää ym.  2017).  

 

Tarkoituksena ei ole heti hakea ISO14001 standardointia, vaan pyrkiä standardin oh-

jaamana toteuttamaan ilmastokumppanuussopimuksen ympäristöpäämääriä. Tulevai-

suudessa toivomme, että Satakunnan ammattikorkeakoulu kuitenkin hakee kaikelle 

toiminnalleen myös ISO14001 sertifikaatin. Tämä raportti ja sen tiedot on tarkoitettu 

myös helpottamaan mahdollisen sertifikaatin käyttöönottoa tulevaisuudessa.  
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5 JOHTAJUUS 

5.1 Johtajuus ja sitoutuminen 

Ympäristöjärjestelmä on systemaattinen ja selkeä tapa parantaa ympäristöasioiden hal-

lintaa. Johdon sitoutuminen ympäristöjärjestelmään on kriittinen piste ympäristöjär-

jestelmän toteutumisen onnistumisessa. Johdolla pitää olla halua ja resursseja viedä 

ympäristöjärjestelmää eteenpäin jatkuvan parantamisen periaatteiden toteutumiseksi. 

Johdon vastuulla on ympäristötavoitteiden asettaminen ja niiden yhdenmukaisuus or-

ganisaation strategian kanssa.  

 

Satakunnan ammattikorkeakoulun tapauksessa ympäristöpäämäärät on jo asetettu il-

mastokumppanuus-sopimuksessa. Luonnollinen askel on luoda koululle ympäristöpo-

litiikka, joka on harmoniassa sekä ympäristöpäämäärien, että koulun strategian kanssa. 

Näin luotaisiin hyvä yhteys strategian ja ympäristötoimien välille. Koulun strategiassa 

ja mahdollisessa ympäristöpolitiikassa nähdään yhteyskohtia henkilöstön osaamiseen 

ja hyvinvointiin, työelämäyhteistyöhön sekä laatuun liittyvissä teemoissa (Satakunnan 

ammattikorkeakoulun www-sivut 2018). 

5.2 Ympäristöpolitiikka 

Ehdotuksemme SAMKin ympäristöpolitiikaksi on seuraava. Satakunnan ammattikor-

keakoulu on Porin kaupungin ilmastokumppani ja koulun ympäristöpolitiikka perus-

tuu ilmastokumppanuussitoumuksessa allekirjoitettuihin seuraaviin ympäristöpää-

määriin. 

 

• SAMK on aktiivinen toimija ilmastoasioissa yhteistyössä yritysten, yhteisöjen 

ja kuntien kanssa. 

• SAMK seuraa, raportoi ja asettaa vähennystavoitteet Porin kampuksen pääs-

töille ja resurssien kulutukselle. 

• SAMK lisää henkilökunnan ja opiskelijoiden tietoisuutta ilmastoasioista, muun 

muassa edistämällä henkilökunnan ja opiskelijoiden ilmastoystävällistä liikku-

mista. 
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Lisäksi seuraamme, mittaamme ja säännöllisesti raportoimme ympäristönsuojelun ta-

somme kehittymistä ja varaamme resursseja jatkuvan parantamisen varmistamiseksi. 

Täytämme lain ja viranomaisten meille asettamat vaatimukset sekä kehitämme ympä-

ristötoimintaamme ilmastokumppanuussitoumuksiemme mukaisesti.  

5.3 Organisaation roolit, vastuut ja valtuudet 

Rehtorilla ja johtoryhmällä on päävastuu SAMKin ilmastokumppanuudesta, sillä 

heillä on päätösvalta ilmastokumppanuuden käyttöönotosta. Rehtori ja johtoryhmä hy-

väksyvät ympäristöpolitiikan ja heillä on päätösvalta ilmastokumppanuuteen käyte-

tystä henkilöstö- ja pääomaresursseista.  

 

Ilmastokumppanuuden aloittamista ja ylläpitoa varten ehdotetaan muodostettavaksi 

ympäristötyöryhmä. Ympäristötyöryhmässä tulee olla koulun henkilökuntaa organi-

saation eri tasoilta ja opiskelijoita eri aloilta. Työryhmä on vastuussa ilmastokumppa-

nuuden periaatteiden ylläpidosta ja toiminnan jatkuvasta parantamisesta. Ympäristö-

työryhmällä on päävastuu järjestelmään liittyvästä dokumentoinnista, kouluttamisesta 

sekä ilmastokumppanuudesta tiedottamisesta. 

 

Ympäristötyöryhmä määrää joka vuosi seurantavastaavat, joilla on vastuu tavoitteiden 

määräämistä tiedonkeruusta ja seurannasta. Seurantavastaavat raportoivat ympäristö-

työryhmälle ja ympäristötyöryhmä dokumentoi ilmastokumppanuuteen liittyvät asiat. 

Vastuu mittarien huollosta ja ylläpidosta sekä prosessin hallinnasta kuuluu seuranta-

vastaaville. Seurantavastaavia voi siis olla useita ja he ovat vastuussa oman sektorinsa 

tiedonkeruusta ja seurannasta.  

 

Henkilöstöllä on opiskelijoita suurempi vastuu ilmastokumppanuudesta, koska henki-

lökunta on opiskelijakuntaa pysyvämpää ja he ovat SAMKin palkkalistoilla. Henkilö-

kunnan tulee tuntea koulun ympäristöpolitiikka ja tutustua ympäristötyöryhmän rapor-

toimaan tietoon ilmastokumppanuudesta. Henkilökuntaa kannustetaan esittämään pa-

rannusehdotuksia liittyen ilmastokumppanuuteen. Opiskelijoiden tulee voida esittää 

parannusehdotuksia aina kun sellaisia ilmenee. Kuviossa 2 on esitetty organisaation 
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eri tahojen roolit, vastuut ja tehtävät ilmastokumppanuuden pohjalta kehitetyssä ym-

päristöjärjestelmässä. 

 

 

 

Kuvio 2. Organisaatiot roolit, vastuut ja tehtävät ilmastokumppanuuden pohjalta ke-

hitetyssä ympäristöjärjestelmässä. 

 

Rehtori ja johtoryhmä

- Päätös ilmastokumppanuuden luomisesta

- Resurssit

- Ympäristöpolitiikan hyväksyminen

Seurantavastaavat

- Tiedonkeruu ja -seuranta

- Vastuu mittarien huollosta ja 
ylläpidosta

- Prosessin hallinta

Henkilöstö

- Ympäristöpolitiikan 
tuntemus

- Raportoituun tietoon 
tutustuminen

- Parannusehdotukset

Opiskelijat

- Parannusehdotukset

Ympäristötyöryhmä

- Ympäristöpoliitikan valmistelu

- Ilmastokumppanuden ylläpito ja jatkuva 
parantaminen

- Vastuu dokumentoinnista

- Vastuu tiedottamisesta ja koulutuksesta
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6 YMPÄRISTÖPÄÄMÄÄRIEN ASETTAMINEN 

6.1 SWOT-analyysi 

Riskien ja mahdollisuuksien käsittelyssä käyttöön valittiin SWOT- analyysi. SWOT 

tulee sanoista Strenghts (vahvuudet), Weaknesses (heikkoudet), Opportunities (mah-

dollisuudet) ja Threats (uhat). Analyysin vasen puoli koostuu myönteisistä ja oikea 

puoli negatiivisista asioista. Vahvuudet ja heikkoudet ovat koulun sisäisestä ympäris-

töstä ja loppuihin kahteen ruutuun vaikuttavat ulkopuoliset tekijät. SAMKin Porin 

kampuksen SWOT-analyysi on esitetty kuviossa 3.  

 

Kuvio 3. Satakunnan ammattikorkeakoulun Porin kampuksen SWOT-analyysi. 

 

SAMK Porin kampuksen vahvuuksiin kuuluu ehdottomasti uusi ja moderni kampus, 

joka on jo valmiiksi tutkimusympäristö. Kampus antaa hienot puitteet jo olemassa ole-

vien mittareiden seurantaan ja uusien mittareiden käyttöönottoon. Koululla on osaava 

henkilökunta sekä energia- ja ympäristöalan tulevia ammattilaisia opiskelijoinaan. 

Henkilökunnan vaihtuvuus voi olla vahvuus tai heikkous. Tällä hetkellä johtoryh-

mässä on tapahtumassa muutoksia. Rehtori ja talousjohtaja ovat vaihtumassa. Uudet 

johtajat luovat uusia käytäntöjä. Mahdollisuuksiin lukeutuvat myös kampuksen ympä-

rille rakennetut ja tulevaisuudessa rakentuvat älykkäät ja tehokkaat liikenneratkaisut. 

Ruokahävikin pienentämiseksi on Skenellä otettu käyttöön myös ResQ-sovellus. 

ResQ-sovelluksella ravintolat myyvät ylijäämäruokaa asiakkaille edulliseen hintaan.  

Strengts

•Henkilökunnan vaihtuvuus

•Opiskelijoiden vaihtuvuus

•Moderni ja uusi kampus

•Tutkimusympäristö

•Alan osaaminen

Weaknesses

•Henkilökunnan vaihtuvuus

•Opiskelijoiden vaihtuvuus

•Sitouttamisen haastavuus

•Liikennepäästöt

•Ruokahävikki

Opportunities

•Älykkäät ja tehokkaat 
liikenneratkaisut

•ResQ 

Threats

•Taloudelliset seikat ja rahoitus

•Kampuksen muut käyttäjät
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Ympäristöjärjestelmän toteuttamisen haaste ja myös mahdollinen heikkous on henki-

lökunnan ja opiskelijoiden sitouttamisen haastavuus. Opiskelijoiden vaihtuvuus on 

suurta, joten sitouttamisen täytyy olla jatkuvaa. Porin kampus on keskittymä, jota voi 

käyttää päivittäin jopa 5 000 ihmistä. Tällöin heikkoudeksi muodostuvat myös liiken-

teen päästöt.  Ravintoloiden heikkoutena voidaan pitää ruokahävikkiä.  

 

Ilmastokumppanuus vaatii sekä henkilö- että pääomaresursseja, jolloin toteuttamisen 

uhkana ovat myös taloudellisen seikat sekä rahoittamisen haastavuus. Kampusta käyt-

tävät opiskelijoiden ja henkilökunnan lisäksi myös matkakeskuksen, apteekin ja K-

supermarketin asiakkaat, jotka aiheuttavat osaltaan uhan ilmastokumppanuudelle.    

6.2 Ympäristöpäämäärät 

Benchmarkkauksen, SWOT-analyysin ja ilmastosopimuksessa määritettyjen tavoittei-

den perusteella luotiin jokaiselle kolmelle ilmastokumppanuuden päämäärälle tavoit-

teet. Tavoitteet on esitetty seuraavien kappaleiden taulukoissa. Taulukoissa määritel-

lään jokaiselle tavoitteelle myös mittari, kokonaisvastuussa olevat tahot, toimenpiteet 

tavoitteeseen pääsemiseksi, toimenpiteiden vaatimat resurssit sekä seurannan vastuu-

taho.  

6.2.1 Ensimmäinen ympäristöpäämäärä 

Ympäristöpäämääränä: SAMK on aktiivinen toimija ilmastoasioissa yhteistyössä 

yritysten, yhteisöjen ja kuntien kanssa. 

 

SAMK haluaa olla aktiivinen toimija ilmastoasioissa. Monissa hankkeissa on jo ym-

päristö- ja ilmastoteemat mukana. Aktiivisuutta mittaa yhteydenpitojen ja tapahtumien 

määrä ja laatu. SAMK toteuttaa päämäärää tiedottamalla, osallistumalla ja järjestä-

mällä ilmastoasioihin liittyviä tapahtumia, kuten luentoja, keskusteluja ja kojuja mes-

suilla ja muilla tapahtumilla. Seurantaa hoitaa ympäristöryhmä. Taulukossa 3 on esi-

tetty kyseisen ympäristöpäämäärän tavoitteen tiedot. 
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Taulukko 3. Yhteydet yrityksiin, yhteisöihin ja kuntiin 

1. Tavoite Luoda ja ylläpitää yhteyksiä yrityksiin, yhteisöi-

hin ja kuntiin 

Mittari Yhteyksien ja tilaisuuksien määrä ja laatu 

Kokonaisvastuu Henkilöstö 

Toimenpiteet Tiedottaminen, ilmastoasioita koskeviin tilaisuuk-

siin osallistuminen ja järjestäminen 

Resurssit Pääomaresurssit, hankerahoitus, ympäristötyö-

ryhmä 

Seuranta Ympäristötyöryhmä 

 

6.2.2 Toinen ympäristöpäämäärä 

Ympäristöpäämääränä: SAMK seuraa, raportoi ja asettaa vähennystavoitteet Porin 

kampuksen päästöille ja resurssien kulutukselle. 

 

Kun sähkön säästäminen on tavoitteena, mittarina toimii sähkön kulutustiedot auto-

maatiojärjestelmästä. Toimenpiteenä tavoitteeseen pääsemiseksi on sähkönkulutustie-

tojen dokumentointi. Seurannasta ja dokumentoinnista vastaa ympäristötyöryhmä yh-

dessä esimerkiksi lehtori Marko Kukan kanssa. Opettajan on hyvä olla varmistamassa 

opiskelijoiden perehdyttämisestä automaatiojärjestelmään. Kulutustiedot olisi hyvä 

kirjata ylös esim. kuukausittain. Liite 1 ja 2 on esitelty loisteputkien vaihtoa LED-

valoihin sähkön säästämistoimenpiteenä. Liitteistä löytyy myös investointikustannuk-

set ja takaisinmaksuaika. Lisäksi liitteestä 3 löytyy selostusta automaattisista liiketun-

nistimista ja miten niiden sähkön kulutusta voitaisiin vähentää. Taulukossa 4 on esi-

tetty toisen päämäärän ensimmäisen tavoitteen tiedot. Tavoitteena voisi olla myös 

energian säästäminen, joka kattaisi suuremman osan SAMKin kulutuksesta.  

 

Taulukko 4. Sähkön säästäminen 

1. Tavoite Sähkön säästäminen 

Mittari Kokonaissähkön kulutus, kW 
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Kokonaisvastuu Kouluyhteisö 

Toimenpiteet Sähkökulutustietojen dokumentointi 

Resurssit Ympäristötyöryhmä, seurantavastaava 

Seuranta Ympäristötyöryhmä 

 

Sirpa Sandelinia on kontaktoitu jätehuollosta. Hänen mukaansa syntyneen jätteen 

määrät ovat vaikeasti selvitettävät. Tämä selvitystyö kuuluu osana ohjatun harjoitteli-

jan tehtäviin touko- kesäkuussa 2018. Sandelin otaksuu, että jätehuollon kustannukset 

kuuluvat vuokraan. Tällöin mittarina jätteen vähentämiselle ei voi toimia jätteiden 

kierrätyksestä aiheutuvat kustannukset vaan jätteen määrä. (Sandelin henkilökohtai-

nen tiedonanto 14.4.2018.) 

 

Jätteen määrä olisi hyvä kerätä ylös esim. kuukausittain. Seurannasta ja dokumentoin-

nista vastaa ympäristötyöryhmä yhdessä lehtori Sirpa Sandelinin kanssa. Jätteen vä-

hentämiselle voidaan antaa tarkempia tavoitteita vasta kun jätteenmäärää on kartoitettu 

riittävästi. (Sandelin henkilökohtainen tiedonanto 14.4.2018.) Taulukossa 5 on esitetty 

toisen päämäärän toisen tavoitteen tiedot.  

 

Taulukko 5. Jätteen vähentäminen 

2. Tavoite Jätteen vähentäminen 

Mittari Jätteen määrä, kg 

Kokonaisvastuu Kouluyhteisö 

Toimenpiteet Jätteen kustannustietojen dokumentointi 

Resurssit Ympäristötyöryhmä, seurantavastaava 

Seuranta Ympäristötyöryhmä 

 

Vedenkulutusta vähennettäessä mittarina toimii vedenkulutus tiedot automaatiojärjes-

telmästä. Kampuksen vedenkulutusta tarkkaillaan esim. kuukausittain. Seurannasta ja 

dokumentoinnista vastaa ympäristötyöryhmä yhdessä esimerkiksi erikoistutkija Riika 

Mäkisen kanssa. Vedenkulutukselle voidaan antaa tarkempia tavoitteita vasta kun ve-

denkulutustietoja on kartoitettu riittävästi. Liitteessä 4 on esitelty veden kulutuksen 

säästämistä vakiovirtasuuttimilla. Liitteessä on myös esitelty veden tämänhetkistä vir-

taamaa hanoista. Taulukossa 6 on esitetty toisen päämäärän kolmannen tavoitteen tie-

dot. 
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Taulukko 6. Vedenkulutuksen vähentäminen.  

3. Tavoite Vedenkulutuksen vähentäminen 

Mittari Vedenkulutus, l 

Kokonaisvastuu Kouluyhteisö 

Toimenpiteet Vedenkulutustietojen dokumentointi 

Resurssit Ympäristötyöryhmä, seurantavastaava 

Seuranta Ympäristötyöryhmä 

 

 

Tällä hetkellä päätavoitteena on löytää oikeat mittarit ja seurantakeinot ympäristöpää-

määrille. Tarkempia vähennystavoitteita ei voida asettaa ennen kuin on kerättynä riit-

tävästi vertailukelpoista dataa.   

6.2.3 Kolmas ympäristöpäämäärä 

Ympäristöpäämääränä:  SAMK lisää henkilökunnan ja opiskelijoiden tietoisuutta 

ilmastoasioista, muun muassa edistämällä henkilökunnan ja opiskelijoiden ilmastoys-

tävällistä liikkumista. 

 

Ympäristötietoisuuden lisäämisen mittarina voisi toimia vuosittain toteutettava hiilija-

lanjälkilaskuri, johon osallistuisi valittu joukko henkilöitä. Hiilijalanjälkilaskuri voi-

daan toteuttaa esimerkiksi osana pääasiallisesti SAMKin ympäristö- ja energiateknii-

kan opiskelijoille tarkoitettua hiilijalanjälki-kurssia. Laskurina voitaisiin käyttää oma-

kehitteistä laskuria tai jotain jo valmiina löytyvää hyväksi todettua online- laskuria. 

Seurannasta ja tietojen analysoinnista vastaa ympäristötyöryhmä. Tietojen keräämi-

sestä vastaa ympäristötyöryhmä mahdollisen yhteistyökurssin opettajan kanssa. 

  

Opiskelijakunta SAMMAKKOn kanssa järjestetään haalarimerkkikilpailu, jonka ta-

voitteena on lisätä opiskelijoiden ympäristö- ja ilmastotietoisuutta erilaisten suoritus-

ten kautta. Mittarina toimii jaettujen haalarimerkkien määrä. Taulukossa 7 on esitetty 

kolmannen päämäärän ensimmäisen tavoitteen tiedot.  
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Taulukko 7. Ympäristötietoisuuden lisääminen 

1. Tavoite Ympäristötietoisuuden lisääminen 

Mittari Hiilijalanjälki -laskuri, haalarimerkkien määrä 

Kokonaisvastuu Ympäristötyöryhmä 

Toimenpiteet Hiilijalanjäljen laskeminen tietyltä otannalta, 

SAMMAKKOn ympäristöaiheinen haalarimerkki 

Resurssit Ympäristötyöryhmä, SAMMAKKO, opiskelijat 

Seuranta Ympäristötyöryhmä, Hiilijalanjälki -kurssin opet-

taja 

 

SAMKissa tehdään jo kattavasti ympäristötyötä, mutta tietoisuus tehdystä työstä ei 

yleensä tavoita suurinta osaa koulun henkilökunnasta ja sidosryhmistä. Viestinnän pa-

rantaminen voitaisiin toteuttaa erilaisilla tietoiskuilla tehdystä työstä. Ideana esitettiin, 

että eripuolilla koulua oleviin näyttöihin kerättäisiin ympäristötyöryhmän ja oppilai-

den toimesta vuosittain valmistuvasta ympäristöraportista tietoiskumaisia infolauseita. 

Erilaisia ilmasto- ja ympäristöaiheisia hankkeita ja projekteja, kuten aurinkoenergian 

tuotantotietoja voisi tuoda myös esille näytöillä.  

 

SAMKin ympäristöpolitiikka ja sen toteuttamiseksi tehty työ tulisi näkyä myös koulun 

nettisivuilla ”Strategia ja johtaminen” otsikon alla. Nettisivuilla voisi kertoa yleisesti 

ilmastokumppanuudesta sekä SAMKin ilmastositoumuksen ympäristöpäämääristä. 

Vuosittain koottavat ympäristötyöryhmän raportit voitaisiin julkaista kokonaisina tai 

tiivistettynä nettisivuilla. Mittarina ympäristöviestinnän parantamiselle on suunniteltu 

vuosittain suoritettava nettikysely henkilökunnalle ja opiskelijoille, jonka kysymykset 

antaisivat kuvan ympäristöviestinnän tavoittavuudesta ja sisällön kiinnostavuudesta. 

Kyselyn toteuttamisesta ja tiedon analysoinnista vastaa ympäristötyöryhmä. Taulu-

kossa 8 on esitetty kolmannen päämäärän toisen tavoitteen tiedot.   

 

Taulukko 8. Ympäristöviestinnän kehittäminen 

2. Tavoite Ympäristöviestinnän kehittäminen 

Mittari Kysely opiskelijoille ja henkilökunnalle 

Kokonaisvastuu Ympäristötyöryhmä 
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Toimenpiteet Ympäristöpolitiikan ja ilmastokumppanuuden 

esiin tuominen nettisivuilla, ympäristötoiminnan 

näkyväksi tekeminen 

Resurssit Ympäristötyöryhmä, viestintä, SAMMAKKO 

Seuranta Ympäristötyöryhmä 
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7 TUKITOIMINNOT 

7.1 Henkilökunnan ja opiskelijoiden sitouttaminen 

Henkilöstön ja opiskelijoiden sitouttamisessa tärkeää on johdon sitoutuminen. Johdon 

antama malli vaikuttaa järjestelmän toimivuuteen uskottavuuteen. Riittävä tiedottami-

nen on ensiarvoisen tärkeää. Ihmisten on helpompi hyväksyä uuden toimintatavat ja 

mukautua niihin, kun he tietävät asioista paremmin. Tiedottamiseen kannattaa panos-

taa koko järjestelmän rakentamisen ajan ja ottaa prosessiin mukaan niin paljon kiin-

nostuneita henkilökunnan ja sidosryhmien jäseniä kuin mahdollista. Tiedon on oltava 

saatavilla kaikille kiinnostuneille. Pelkkä tiedottaminen ei kuitenkaan riitä; kiinnostu-

neetkaan ihmiset eivät välttämättä pysy mukana, jos heitä ei saada osallistumaan ak-

tiivisesti.  

 

Tiedottamisen väylänä opiskelijoille ja henkilökunnalle toimii  

- intrat Into ja Oiva 

- sähköposti  

- viikkotiedote henkilökunnalle 

- ja inforuudut (Väkiparta henkilökohtainen tiedonanto 23.4.2018). 

7.2 Resurssit 

Ympäristöjärjestelmän toteuttamiseen ja parantamiseen tarvitaan henkilöstöresursseja. 

Henkilöstöresurssien lisäksi tarvitaan myös ympäristötyöryhmälle toimivat työskente-

lytilat sekä mahdolliset tietotekniset resurssit. Taloudellisia resursseja tarvitaan edel-

listen lisäksi myös teknisten mittareiden mahdolliseen hankintaan, huoltoon ja kor-

jaukseen. Henkilöstöresurssit on esitetty taulukossa 9. 

 

Taulukko 9. Henkilöstöresurssit 

Henkilöstöresurssit  

Ympäristötyöryhmän jäsenet, henkilökunta 

Ympäristötyöryhmän jäsenet, opiskelijat 

Seurantavastaava, Jätteet 
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Seurantavastaava, Sähkön kulutus 

Seurantavastaava, Veden kulutus 

Hiilijalanjälki kurssin opettaja 

Viestintävastaava  

SAMMAKKO 

Vastaavat vertaistutorit 

 

Ympäristötyöryhmä koostuu sekä opiskelijoista että henkilökunnasta. Opiskelijajä-

seniä olisi hyvä olla monelta eri opiskelualalta. Työryhmän opiskelijajäsenten vaihtu-

vuus voisi mahdollisesti olla vuosittaista. Opiskelijajäsenten rekrytoinnissa voidaan 

käyttää sekä SAMMAKKO:n ja SAMKin viestinnän henkilökunnan apua. Työryhmän 

henkilöstöjäsenet pidetään mahdollisuuksien mukaan pysyvinä. Jos joku henkilöstöjä-

sen haluaa luopua paikastaan työryhmässä, työryhmä rekrytoi tilalle uuden jäsenen. 

Työryhmän kooksi suunnitellaan noin 7 henkilöä; 3 henkilöstöjäsentä ja 4 opiskelija-

jäsentä.  

 

Henkilöstöjäsenten osallistuminen on osa heidän voimassa olevaa työsuhdettaan. 

Opiskelijajäsenille tarjotaan osallistumisesta opintopisteitä, jotka voi opintoalan mu-

kaan sisällyttää joko vapaasti valittaviin tai ammatillisiin opintoihin. Opiskelijat pitä-

vät kirjaa tehdyistä tunneista ja opintopisteet myönnetään niiden perusteella.  

 

Seurantavastaavat ovat SAMKin henkilökuntaa. Seurantavastaavien rekrytointi kuu-

luu ympäristötyöryhmälle. Osa henkilöstöstä on ollut mukana rakennuksen suunnit-

telu-, rakennus- ja käyttövaiheessa. On luontevaa valita seurantavastaavaksi henkilö, 

joka on jo tietoinen kyseisen mittarin toiminnasta ja huollosta. Uusi seurantavastaava 

rekrytoidaan, jos edellinen haluaa luopua työstään. Seurantavastaavan tehtäviin kuu-

luu kerätä tietoa mitattavasta suureesta sovituin väliajoin ja toimittaa se ympäristötyö-

ryhmälle.   

 

Hiilijalanjälkikurssin opettaja vastaa kurssilla toteutettavasta vuosittaisesta hiilija-

lanjälkilaskurin teettämisestä opiskelijoilla. Laskurin toteutus ja teettäminen kuuluu 

aina sille opettajalle, joka sinä vuonna vastaa kurssin opettamisesta.  
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Viestintävastaava on osa SAMKin viestintätiimiä. Viestintävastaava vastaa ympäris-

tötyöryhmän hänelle osoittamista tehtävistä. Tehtäviä voivat olla esimerkiksi vuosit-

taisten raporttien ulkoasu ja taitto, screeneillä esitettävät tietoiskut, sähköpostina lähe-

tettävät uutiskirjeet ja ilmoitukset sekä nettisivutekstien päivitykset.  

SAMMAKKO vastaa ympäristöaiheisen haalarimerkkikilpailun järjestämisestä sekä 

auttaa parhaansa mukaan ympäristötyöryhmän uusien opiskelijajäsenten rekrytoin-

nissa. SAMMAKKO myös pyrkii mahdollisuuksien mukaan tuomaan ympäristötyö-

ryhmän ehdottamia asioita esille viestinnässään. SAMMAKKO pyrkii myös imple-

mentoimaan ilmasto- ja ympäristöasioita tutorkoulutukseen. Liitteestä 5 löytyy SAM-

MAKKOlle tehty alustava esitys haalarimerkistä.  

 

Vastaavat vertaistutorit ovat käytännön vastuussa ilmasto- ja ympäristöasioiden tuo-

misesta osaksi tutorkoulutusta. Koulutuksessa voidaan avata ilmastokumppanuuden 

konseptia sekä kertoa ympäristötyöryhmän toiminnasta. 

7.2.1 Kontaktoidut henkilöt 

Ympäristöpäämäärien tavoitteita, mittareita ja seurantavastaavia mietittäessä otettiin 

yhteyttä useampaan eri henkilöön. Kontaktoinnilla pyrittiin siihen, että asiaan liittyvät 

henkilöt voisivat antaa käyttöön oman tietotaitonsa ja mielipiteensä järjestelmän suun-

nitteluvaiheessa. Kontaktoinnilla kartoitettiin myös kyseisten henkilöiden kiinnostu-

neisuutta lähteä mukaan järjestelmän toteuttamiseen.  

 

Jätehuoltoon liittyvissä asioissa kontaktoitiin lehtori Sirpa Sandelinia, joka on ollut 

aktiivisesti mukana sekä jäteasioiden suunnittelussa, että toteutuksessa. Jätehuollosta 

kontaktoitiin myös kiinteistöpäällikkö Jussi Koskista. Kokonaisvedenkulutuksen seu-

rantaan liittyvissä asioissa otettiin yhteyttä Jussi Koskiseen ja projektitutkija Riika Mä-

kiseen. Riika Mäkisellä on tietoa kohdennetusta vedenkulutuksen seurannasta.  Koko-

naisenergiankulutuksesta ei erikseen kontaktoitu henkilöitä, vaan tiedot kerättiin ener-

giakatselmusraportista (Laine ym. 2017) ja SAMK Porin kaupungin ilmastokumppa-

niksi- raporttia (Järvenpää ym. 2017). Raporttien perusteella kokonaisenergiankulu-

tuksen yhteyshenkilöinä voidaan ensisijaisesti pitää Marko Ylistä ja Marko Kukkaa. 
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SAMMAKKOon ja haalarimerkkikilpailuun liittyvissä asioissa on kontaktoitu vuoden 

2018 edustajistoa. SAMMAKKOon on huhtikuussa 2018 toimitettu myös alustava 

suunnitelma kilpailun toteuttamisesta (Liite 5). 

 

Tuutorointiin liittyvissä asioissa on kontaktoitu vastaavaa opettajatutoria Tarja Elf-

vengreniä, jolle on esitetty idea ilmastoasioiden sisällyttämisestä tuutorointiin. Hänen 

mukaansa idea on hyvä ja toteuttamiskelpoinen, mutta vaatii tarkempaa suunnittele-

mista. Asiasta on tulevaisuudessa tehtävä erillinen kirjallinen suunnitelma, joka käsi-

tellään opiskelijahyvinvointityöryhmässä ennen sen käytäntöön viemistä. (Elfvengren 

henkilökohtainen tiedonanto 19.4.2018). Toisena yhteistyöhenkilönä tutorointiin liit-

tyen toimi tekniikan alan vanhempi vastaava vertaistuutor Minna Ketola, joka on myös 

lupautunut viemään asiaa eteenpäin käytännön tasolla. Kehitteillä on uusille aloitta-

ville opiskelijoille ryhmäytymispäivä, johon otetaan mukaan kierrätys omana rasti-

naan. Tarkoituksena on saada uudet opiskelijat tutustumaan toisiinsa ja samalla saada 

opiskelijat tietoisiksi koulun tekemästä ympäristötyöstä. Kierrätystä viedään eteenpäin 

muiden osaamisalueiden vastaavien vertaistuutoreiden kanssa. (Elfvengren henkilö-

kohtainen tiedonanto 26.4.2018) 

  

Porin kaupungilta on kontaktoitu SATAHIMA-hankkeessa työskenteleviä Esa Meri-

vallia sekä Tommi Lievosta. Merivalli jatkaa työskentelyä myös ILSA-hankkeessa, 

joka tekee tulevaisuudessa yhteistyötä myös Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa 

(Merivalli henkilökohtainen tiedonanto 29.3.2018).  

 

Kontaktoimme viestintää ilmastokumppanuuden kehittämisestä. Tällä hetkellä sisäi-

sestä viestinnästä vastaa Katri Väkiparta. (Väkiparta henkilökohtainen tiedonanto 

17.4.2018.) Viestinnässä uutistuotanto ja muut työtehtävät tehdään SAMKin strategian 

mukaisesti priorisoiden. Viestintää tulee ottaa yhteyttä hyvissä ajoin ennen suunnitel-

mien toteuttamista. Viestinnän kanssa kannattaa kommunikoida osoitteella vies-

tinta.samk@samk.fi ja sieltä vastaa se henkilö kenelle asia kuuluu. (Väkiparta henki-

lökohtainen tiedonanto 23.4.2018.) 

 

Kontaktoimme tämän hetkistä Hiilijalanjälki – opintojakson opettajaa Aino Pelto-

Huikkoa. Opettaja suhtautui hiilijalanjälkitietojen ja -kyselyyn varovaisen positiivi-

sesti ja tarvitsee lisätietoa aiheutuvasta työmäärästä ja dokumentointimuodosta. Pelto-

mailto:viestinta.samk@samk.fi
mailto:viestinta.samk@samk.fi
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Huikon mukaan dokumentoinnissa tulee ottaa myös huomioon tietojen luottamuksel-

lisuus, kun käsitellään oppilaiden hiilijalanjälkeä. (Pelto-Huikko henkilökohtainen tie-

donanto 16.4.2018). 

  

SAMK Porin kaupungin ilmastokumppaniksi raportista on kontaktoitu yhtä sen tekijää 

Teija Järvenpäätä, joka työskentelee Satakunnan ammattikorkeakoulussa projektitut-

kijana.  

7.3 Dokumentoitu tieto 

Kaikki seurantavastaavilta ympäristötyöryhmälle tulevat kulutustiedot suunniteltiin 

koottavaksi yhteiseen Excel-tiedostoon. Tietojen keräämisessä voidaan ottaa mallia 

Biolan Oy:stä, jossa eri tuotteiden hiilijalanjälkien laskentaa on toteutettu Excelissä. 

(Tanja Hyttinen henkilökohtainen tiedonanto 9.4.2018). Exceliin luodaan välilehdet 

kaikille eri kulutustiedoille. Dokumentointia tehdään kulutustietojen osalta kuukausit-

tain. Dokumentointi liittyy 2. ympäristöpäämäärään, jossa SAMK lupaa seurata, ra-

portoida ja asettaa vähennystavoitteet Porin kampuksen päästöille ja resurssien kulu-

tukselle. Excel tiedostosta ympäristötyöryhmä voi koota julkaistavia taulukoita sähkön 

ja veden kulutustiedoista sekä jätteen määrästä. Näin dokumentoitu tieto saavuttaa 

myös opiskelijat ja SAMK olisi lähempänä 3. ympäristöpäämäärää: SAMK lisää hen-

kilökunnan ja opiskelijoiden tietoisuutta ilmastoasioista, muun muassa edistämällä 

henkilökunnan ja opiskelijoiden ilmastoystävällistä liikkumista. 

 

Hiilijalanjälkilaskurin ja ympäristötietoisuuskyselyn tulokset kirjataan sovituin vä-

liajoin omaan Excel-tiedostoonsa. SAMMAKKO dokumentoi ja seuraa jaettujen haa-

larimerkkien määrää, jonka se raportoi sovituin väliajoin ympäristötyöryhmälle.  

 

Vuosittain ympäristötyöryhmä kokoaa raportin kaikista edellisen vuoden tiedoista. Ra-

porttiin sisällytetään kulutus- sekä hiilijalanjälki- ja ympäristötietoisuuskyselyn tiedot. 

Raportissa ympäristötyöryhmä analysoi tiedot sekä luo jatkuvan parantamisen periaat-

teen mukaiset uudet toimintatavat seuraavalla vuodelle. Kootun tiedon avulla voidaan 

asettaa tarkempia vähennystavoitteita. 
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8 ESITYS JOHTORYHMÄLLE 

Johtoryhmän kokouksessa 8.5.2018 esiteltiin ehdotus ilmastokumppanuuden kehit-

tämisestä SAMKin Porin kampuksella.  Kehitysehdotukset otettiin johtoryhmän ko-

kouksessa hyvin vastaan. Johtoryhmän mielestä on hienoa, että ilmastokumppanuus ja 

sen kehittäminen ovat alusta asti olleet opiskelijavetoisia. Esityksen jälkeen johtory-

hmä esitti huomioita ja kysymyksiä ehdotuksista.  

 

Kokouksessa esiteltiin ehdotuksemme koulun ympäristöpolitiikaksi, koulun 

ympäristöorganisaatio sekä kolme ympäristöpäämäärää alatavoitteineen. Lisäksi 

esiteltiin ehdotuksemme ympäristöasioiden tiedottamisesta. Liitteessä 7 johtoryhmälle 

esittelemämme PowerPoint -esitys.  

 

Johtoryhmä hyväksyi ehdotuksen ympäristöpolitiikasta, ympäristötyöryhmän pe-

rustamisesta ja tiedotuksen parantamisesta. Johtoryhmä näki ympäristöasioiden 

edistämisen merkittäväksi asiaksi myös kansainvälisessä korkeakouluyhteistyössä. 

Ympäristötyöryhmä oli johtoryhmän mielestä kiinnostava ja siihen toivottiin opiskeli-

joille vetovastuu. Ehdotuksemme Intran käyttämisestä sisäisessä viestinnässä esi-

merkiksi kulutustietojen esittämiseen, sai vastapalautetta. Johtoryhmä toivoi tietoja 

julkaistavaksi koulun nettisivuilla, jotta ne olisivat kaikkien saatavilla. Lisäksi johtory-

hmä ehdotti, että tiedot olisivat esillä myös englanniksi.  
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LIITE 1   

Loistelamppujen vaihto LED-lamppuihin 

Koko kampuksessa on yhteensä n. 1315 kpl eri mallista loistelamppuja. Yleisin on 

Ensto AP282433 loistelamppu, jonka teho on 2x28 W eli 56 W. Toimistotiloissa on 

käytetty kyseisiä lamppuja 495 kpl.  

Energiatehokkuustoimenpiteenä LED-lampuksi on valittu LEDLP27 – Loisteputki 

LED (https://www.finnparttia.fi/LED-LP-27-P), teholtaan 27 W joka on suunniteltu 

korvaamaan 58 W loisteputken. LED-lampussa on G13 liitäntä, joten sen vaihtaminen 

tarkoittaa, että liitinkin täytyy vaihtaa, mikä lisää kustannuksia.  

Säästöt/parannukset 

Loistelamppujen vuosittainen sähkönkulutus on lampun teho [W] kertaa käyttötunnit 

päivässä [h] kertaa käyttöpäivät vuodessa [d] kertaa lamppujen lukumäärä [-]. 

 Lamppujen arvioidaan olevan päällä 10 h päivässä koska tilat eivät ole käytössä ja 

valaistuneita koko vuorokautta ja 260 päivää vuodesta (viikonloppuina sammuksissa). 

  

∅𝑠äℎ𝑘ö = 58𝑊 ∗ 10ℎ ∗ 260𝑑 ∗ 495𝑘𝑝𝑙 = 74 646𝑘𝑊ℎ/𝑎 

 

Vuosittainen sähkökustannus lasketaan sähkönkulutus kertaa sähkönhinta. Sähkön-

hinta on saatu kampuksen sähkölaskusta 0,08163 €/kWh. (energiavirasto) 

  

74 646 
𝑘𝑊ℎ

𝑎
∗ 0,08163 €

𝑘𝑊ℎ⁄  = 6 093€ 

 

LED-lampuille samat laskutoimitukset.  

 

 ∅𝑠äℎ𝑘ö = 27𝑊 ∗ 10ℎ ∗ 260𝑑 ∗ 495𝑘𝑝𝑙 = 34 749𝑘𝑊ℎ/𝑎 

 

34 749 
𝑘𝑊ℎ

𝑎
∗ 0,08163

€

𝑘𝑊ℎ
= 2837€ 

 

 

 

 

 

https://www.finnparttia.fi/LED-LP-27-P


 

LIITE 2   

 

Investointi  

Yksi LED-lampun hinta olisi 14,5 €, joten 495 kpl:een investoinnin hinnaksi tulisi 

7177 €. Laskuun ei ole otettu huomiota työhön kuluvaa investointia, joten oikea takai-

sin maksuaika on pidempi. 

  

Vuotuisista säästöistä voidaan laskea takaisinmaksuaika. 

  

   

76 464
𝑘𝑊ℎ

𝑎
− 34 749

𝑘𝑊ℎ

𝑎
= 41 715

𝑘𝑊ℎ

𝑎
 

 

6093
€

𝑎
− 2837

€

𝑎
= 3256

€

𝑎
 

 

  

Takaisinmaksuaika 

  

7177 €

3256€
= 2,2 𝑣𝑢𝑜𝑡𝑡𝑎 

 

  

Lasku on vain esimerkki ja suuntaa antava. Sopivimpia LED-lamppuja, jotka voidaan 

asentaa halvemmalla löytyy varmasti. Laskuun ei ole otettu huomioon mitä lamppujen 

liitännän vaihto maksaa ja mitä itse työ maksaa. 

(Sama lasku on suoritettu sylvian säästölaskurilla https://www.sylvania.fi/led-saasto-

laskuri, joka antoi takaisin maksuajaksi 1,6 vuotta. 

 

 

 

 

 

 

https://www.sylvania.fi/led-saastolaskuri
https://www.sylvania.fi/led-saastolaskuri


 

LIITE 3 

 

Valaistuksen liiketunnistimet 

Useassa kampuksen luokassa valot menevät päälle liiketunnistimen havaitessa liikettä 

luokkatilassa. Monissa luokissa on ikkunoita käytävälle, jolloin luokkatilan liiketun-

nistin saattaa reagoida käytävällä kulkevaan henkilöön ja valot luokkahuoneessa me-

nevät tarpeettomasti päälle. Tämä ei koske kaikkia vastaavanlaisia luokkahuoneita, 

johtuen luultavasti liiketunnistimen sijainnista tai etäisyydestä käytävään. 

  

Liiketunnistimen havaitessa luokkatilan ulkopuolista liikettä se sytyttää valot luokka-

tilassa. Tämä kuluttaa sähköenergiaa ihan turhaan. Lisäksi lamput kärsivät, jos ne syt-

tyvät ja sammuvat tarpeettomasta liikkeestä. Ratkaisuna ongelmaan voitaisiin tutkia 

luokkatilat, joissa tällaista ylimääräistä sähköenergian kulutusta havaitaan. Luokkati-

lan ulkopuolella tapahtuva liike ei saa häiritä luokkatilan liiketunnistinta, jolloin liike-

tunnistimien sijainnit tulisi kartoittaa. Liiketunnistimet tulisi sijoittaa niin pitkälle käy-

tävään näkyvästä ikkunasta, ettei liiketunnistin reagoisi luokkatilan ulkopuoliseen liik-

keeseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 4   

 

Ilmanvaihtojärjestelmä 

Ilmanvaihtojärjestelmän osalta ilmanvaihtokoneet ovat uusia, ja toimivat hyvällä hyö-

tysuhteella. Ilmanvaihtoon on asennettu lämmöntalteenottimet, jotka ovat myös uusia. 

Rakennuksen ollessa käytössä, ilmanvaihto käy ympäri vuorokauden taukoamatta, 

mutta yöaikaan vain osateholla. Tämän katselmuksen aikaan ilmanvaihdon ohjausta ei 

oltu ohjelmoitu niin että rakennuksen käytön ulkopuolella (kuten lomien aikana, jol-

loin rakennuksessa ei ole suurta ihmismäärää) ilmanvaihdon käyttöä laskettaisiin koko 

vuorokauden ajaksi osateholle, vaan ilmanvaihto jatkaa samaa toimintaa ympäri vuo-

den. Ohjelmoimalla ilmanvaihdon ohjaus näin, saataisiin aikaiseksi säätöjä. Säästöjen 

määrää on vaikea arvioida, koska rakennuksen käyttö on monimuotoista ja epäsään-

nöllistä varsinkin kesäiseen aikaan. 

  

Käyttövesi 

Vessojen pesualtaat eivät ole D1 mukaisia, suurin osa ei täytä normivirtaaman 0,1 l/s 

70 %-150 % toteutumaa, ja yli 55 °C lämpimänveden lämpötilaa. Ylivirtaaviin pesu-

altaiden hanoihin voidaan asentaa vakiovirtasuutin, joka tasaa verkoston virtausta. Sa-

malla osa hanoista voidaan vaihtaa kosketusvapaisiin hanoihin, joka säästää veden 

lotraamista ja ylimääräistä kulutusta.  

Lämpimän käyttöveden lämpötilaa tulee nostaa yli 55 °C, jotta vältytään legionella-

bakteerin muodostumiselta putkistossa. "Henkilökohtaiseen puhtaanapitoon tarkoite-

tuista lämminvesikalusteista saatavan veden lämpötila ei saa olla korkeampi kuin 65 

°C." (D1 2007)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 5 

SAMMAKKO GOES GREEN/VIHREÄ VIIKKO/TMS 

SAMK on sitoutunut ilmastokumppanuuteen Porin kaupungin kanssa, joka on osa Po-

rin kaupungin ympäristöviraston Satahima – Kohti hiilineutraalia Satakuntaa hanketta. 

Tähän liittyen kurssilla Ympäristöjohtaminen ja ympäristöjärjestelmät kehitellään il-

mastokumppanuutta, jossa yksi osa-alue on henkilökunnan ja opiskelijoiden sitoutta-

minen. 

Tässä kohtaa opiskelijakunta SAMMAKKO astuisi mukaan auttamaan tavoitteiden 

saavuttamisessa. Suunnittelemme kurssilla alustavan pohjan suunnitelmalle, mutta 

koska kurssimme loppuu jo tämän kuun lopussa, itse käytännön valvonta sekä mah-

dollisen haalarimerkin tai muun porkkanan kustannukset jäisivät SAMMAKKO:lle, 

joka hyötyisi tästä saamalla positiivista näkyvyyttä. 

Suunnitelman mukaan järjestettäisiin vihreä teemaviikko aikaan x, jolloin opiskelijoi-

den tulisi suorittaa 5 rastia/tehtävää viikon aikana, jotka todistettaisiin itse ottamien 

kuvien avulla. Tehtyään kaikki 5 tehtävää, opiskelija saisi teeman mukaisen haalari-

merkin tai vastaavan. 

Alustavasti miettimämme rastit olisivat; 

1.Mene portaita pitkin A-tilan viidenteen kerrokseen. 

2.Syö Juveneksessa vegeateria. 

3.Tee x-pituinen lenkki SAMKin sähköpyörällä. 

4.Käytä ostosten kuljettamiseen kangaskassia muovisen sijaan. 

5.Kerää vapaavalintainen roska maasta ja vie se roskiin. 

Rasteja voi olla enemmän sekä niitä voi muokata, mutta tässä olisi alustava suunni-

telma. 



 

 LIITE 6 

 



 

LIITE 7 

  

  

  

  


