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1 JOHDANTO 

Tämän raportin tarkoituksena on valmistella Satakunnan ammattikorkeakoulun 

SAMK-kampus Porin liittymistä Porin kaupungin ilmastokumppaniksi. Selvityksen 

toimeksianto tuli Satakunnan ammattikorkeakoululta ja sen toteuttaa energia- ja ym-

päristötekniikan opiskelijaryhmä. Idea selvityksen käynnistämiseksi on hyväksytty 

SAMK:n johtoryhmän kokouksessa kesällä 2016. Selvityksestä laaditaan raportti, jolla 

suoritetaan energia- ja ympäristötekniikan aineopintoihin kuuluva Ympäristöjohtami-

nen ja ympäristöjärjestelmät –opintokokonaisuus työn opinnollistamisen periaatetta 

soveltaen. Selvitystyön ohjaajana toimii lehtori Riitta Dersten SAMK:sta.  

Selvitys aloitetaan tutustumalla Ilmastokumppanuus-konseptiin. Ilmastokumppanuu-

den periaatteisiin ja hyötyihin tutustumisen jälkeen perehdytään SAMK-kampus Porin 

ominaisuuksiin ja energiankulutukseen sekä sen toimintojen ympäristövaikutuksiin. 

Ilmastonäkökohtien tunnistamiseksi tutustutaan Satakunnan ammattikorkeakoulun 

laatukäsikirjaan ja selvitetään ydintoimintojen vaikutuksia ympäristöön niiden proses-

sien osalta, jotka kuuluvat uuden kampuksen toimintoihin. Ympäristövaikutusten poh-

jalta valmistellaan SAMK:n Ilmastokumppanuuden tavoitteet ja toimenpiteet niiden 

toteuttamiseksi. Lopuksi ehdotetaan etenemissuunnitelma ilmastokumppaniksi liitty-

miselle. Idea esitellään ja hyväksytetään SAMK:n johtoryhmälle ja johtoryhmän kom-

mentit huomioidaan raportissa. 

Raportin kampusesittely toimii lisäksi tietopakettina SAMK:n henkilökunnalle ja opis-

kelijoille.   



 

2 SATAHIMA – KOHTI HIILINEUTRAALIA SATAKUNTAA 

 

Satahima – Kohti hiilineutraalia Satakuntaa -hanke on Porin kaupungin ympäristövi-

raston toteuttama hanke, jossa kehitetään kuntien ja pk-yritysten hiilineutraaleja toi-

mintoja ja palveluita. Hanke on käynnissä 2015–2017. Mukana ovat Harjavalta, Huit-

tinen, Kankaanpää, Kokemäki, Nakkila, Pomarkku, Pori, Rauma, Säkylä (Köyliö) ja 

Ulvila sekä Pori Energia Oy, Rauman Energia Oy ja Vatajankosken Sähkö Oy. Sata-

hima-hankkeen toimintaan kuuluu mm. energianeuvonta, ilmastonmuutoksen hillintä 

sekä energiatehokkuussopimukset. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahas-

tolta (EAKR) ja Satakunnan kunnilta ja energiayhtiöiltä. (Porin kaupungin www-sivut 

2017; Pujola 2016.) 

 

Ilmastokumppanuus on yksi Satahima-hankkeen teemoista. Ilmastokumppanuuden 

tarkoituksena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja ilmastonmuutoksen hil-

litseminen yrityksiä ja yhteisöjä aktivoimalla. Yritys allekirjoittaa ilmastositoumuksen 

Ilmastokumppanuudessa mukana olevan kunnan kanssa. Ilmastositoumukseen kirja-

taan yrityksen/organisaation ja kunnan keskeiset ilmastotavoitteet. Ilmastotavoitteet ja 

-teot voivat koskea esim. energiansäästöä, energiatehokkuutta, jätehuoltoa tai logis-

tiikkaa. (Porin kaupungin www-sivut 2017; Pujola 2016.) 

  

Kuva 1. Ilmastokumppanuuden hyödyt (Porin kaupungin www-sivut). 



 

Kuvassa 1 on kuvattu Ilmastokumppanuuden hyötyjä. Ilmastokumppaniksi lähteminen 

on maksutonta ja perustuu vapaaehtoisuuteen. Ilmastokumppani asettaa itse omat ta-

voitteensa ja vastaa niiden noudattamisesta. Ilmastokumppanuuteen ei tällä hetkellä 

liity raportointivelvollisuutta, mutta siihen on suunnitteilla kevyt raportointi (Pujola 

luento 2017). Ilmastokumppanuuden kautta saa tukea tavoitteiden asettamiseen ja seu-

rantaan, voi osallistua kumppanuustapaamisiin ja mukaan lähteneet yritykset voivat 

jakaa keskenään hyviä käytäntöjä. Ennen kaikkea ilmastokumppaniksi lähteminen tar-

joaa imagoarvoa ja näkyvyyttä. (Porin kaupungin www-sivut 2017; Pujola 2016.) 

3 KAMPUSESITTELY 

3.1 Yleistä 

SAMK-kampus Porin (kuvassa 2) rakentaminen on alkanut vuonna 2015 Porin kes-

kustassa, rautatieaseman vieressä olevalla Asema-aukiolla. Uuden kampuksen pää-

suunnittelija on Matti Asmala Arkkitehti Oy Asmalasta. Kampukselle muutetaan ke-

väällä 2017 ja opetus uusissa tiloissa alkaa syksyllä 2017. Rakennuttajana toimii City-

con Oyj ja kiinteistön omistaa Hemsö Fastighets AB. Pinta-alaa kampuksella on 

19 200 m2 3500 opiskelijalle. Saman katon alla opiskelee liiketalouden, matkailun, so-

siaali- ja terveysalan sekä tekniikan opiskelijat. Kampuksen käyttöaste pyritään pitä-

mään korkeana opetussuunnittelulla ja esimerkiksi tarjoamalla monitoimisalia erilai-

siin tapahtumiin ja kokouksiin. Monikäyttöinen Agora-sali on kaupungin ja lähialuei-

den suurin kokoustila. Saliin mahtuu 500–1300 henkilöä pöytäjärjestelyistä riippuen. 

(Satakunnan ammattikorkeakoulun www-sivut 2017.) 



 

 

Kuva 2. SAMK-kampus Pori (Satakunnan ammattikorkeakoulun www-sivut 2017). 

3.2 Opetustilat 

Koko kampus toimii oppimisympäristönä. Yhteensä opetustiloja on 40, jotka ovat ja-

ettavissa kahteen tilaan, jolloin opetustilojen määrä nousee 80 luokkatilaan. Kuvassa 

kolme on esimerkki jaettavasta opetustilasta. Opetustiloja on huomattavasti vähem-

män kuin vanhoilla kampuksilla. Uudet tilat on suunniteltu muunneltaviksi ja ne so-

veltuvat erilaisiin opetustapoihin (kuva 4). Opetustiloista 25 on ”teorialuokkia”, joista 

seitsemän on HILL-tiloja. HILL on Satakunnan ammattikorkeakoulussa kehitetty 

verkko-opiskelumalli, joka mahdollistaa lähiopetuksen paikasta riippumatta internetin 

välityksellä. Erikoisluokkia on 11, jonka lisäksi käytössä on laboratoriotiloja. Tieto-

koneluokkia on neljä. Uudella kampuksella tullaan käyttämään BYOD-toimintamallia 

(Bring Your Own Device), joka tarkoittaa, että opiskelijat käyttävät omia päätelaittei-

taan. SAMK tarjoaa mm. tulostusmahdollisuuden, verkkoyhteydet, sovellukset ja tie-

toturvan. Kampukselta löytyy myös itseopiskelutiloja. (Sandelin 2017; Satakunnan 

ammattikorkeakoulun www-sivut 2017.) 



 

 

Kuva 3. Jaettava opetustila (Järvenpää Teija 2017). 

 

 

Kuva 4. Opetustila (Kuusisto Taru 2017). 



 

3.3 Talotekniikka 

SAMK-kampus Pori on jaettu kolmeen eri osaan: A, B ja C –osaan (kuva 5). Kampuk-

sen A-osa on uudisrakennus, kun taas B- ja C-osat ovat peruskorjattuja. Rakennuk-

sessa toimii myös ruokakauppa. (Tapiola 2016.) 

 

 

Kuva 5. SAMK-kampus Porin eri osat (Tapiola 2016). 

 

Arvioidut kulutustiedot on eritelty osakohtaisesti. 

SAMK kampus osa A  

Nettoala: 14 009 m²  

E-luku: 152 kWhE/m²/vuosi  

Energiatehokkuusluokka: C 

Sähkön laskettu ostoenergia: 716 792 kWh/a, 51 kWh/(m2vuosi)  

Sähkön kulutukseen sisältyvä valaistus- ja kuluttajalaitesähkö: 455 683 kWh/a, 33 

kWh/(m2vuosi)  

Kaukolämmön laskettu ostoenergia: 1 290 581 kWh/a, 92 kWh/(m2vuosi)  

Lämpimän käyttöveden ominaiskulutus: 188 dm3/(m2vuosi), 14 kWh/ (m2vuosi) 

(Tapiola 2016.) 



 

SAMK kampus osa B  

Nettoala: 5128 m²   

E-luku 188 kWhE/m²/vuosi  

Energiatehokkuusluokka: D  

Sähkön laskettu ostoenergia: 261 283 kWh/a, 51 kWh/(m2vuosi)  

Sähkön kulutukseen sisältyvä valaistus- ja kuluttajalaitesähkö: 166 859 kWh/a, 33 

kWh/(m2vuosi)  

Kaukolämmön laskettu ostoenergia: 737 589 kWh/a, 144 kWh/(m2vuosi)  

Lämpimän käyttöveden ominaiskulutus: 188 dm3/(m2vuosi), 14 kWh/ (m2vuosi) 

(Tapiola 2016.) 

 

SAMK kampus osa C  

Nettoala: 4 140 m²  

E-luku: 285 kWhE/m²/vuosi  

Energiatehokkuusluokka: E  

Sähkön laskettu ostoenergia: 217 179 kWh/a, 52 kWh/(m2vuosi)  

Sähkön kulutukseen sisältyvä valaistus- ja kuluttajalaitesähkö: 134 719 kWh/a, 33 

kWh/(m2vuosi)  

Kaukolämmön laskettu ostoenergia: 1 157 699 kWh/a, 280 kWh/(m2vuosi)  

Lämpimän käyttöveden ominaiskulutus: 188 dm3/(m2vuosi), 14 kWh/ (m2vuosi) 

(Tapiola 2016.) 

3.4 Kaukolämpö 

Lämmitysjärjestelmänä on kaukolämpö ja toimittajana Pori Energia Oy. Lämmitys-

laitteina toimivat vesiradiaattorit. Koko kampuksen arvioitu lämmönkulutus on 3 186 

MWh/a. (Tapiola 2016.)  



 

3.5 Sähkö 

Koko kampuksen arvioitu sähkönkulutus on 1 195 MWh/a. Valaistus- ja kuluttajalai-

tesähkön osuus on 757 MWh/a. Loppuosa sähköstä kuluu lämmitys-, ilmanvaihto- ja 

jäähdytysjärjestelmien ylläpitoon. (Tapiola 2016.) 

 

Kampukselle tulee erilaisia aurinkosähköjärjestelmiä yhteisteholtaan noin 34 kW. Jär-

jestelmät asennetaan monitoimisalin katolle sekä sähkölaboratorioon. Aurinkosähkö-

järjestelmät toimivat ensisijaisesti opiskelijoiden työelämälähtöisenä oppimisympäris-

tönä. (Ylinen sähköposti 24.1.2017.)  

 

Järjestelmät koostuvat eri suuntiin ja asennuskulmiin sijoitetuista aurinkopaneeleista 

sekä aurinkoenergiainverttereistä. Yhteensä erilaisia järjestelmiä on kymmenkunta. 

Järjestelmien suunnitellut sijoituspaikat nähdään kuvasta 6. Katolle asennettavien jär-

jestelmien lisäksi kampuksen pihaan tulee paneeliteholtaan 3kW träkkeri, eli aurinko-

seuraaja, joka kääntää aurinkopaneeleita aurinkoa kohti.  (Ylinen sähköposti 

24.1.2017.)   

 

 

Kuva 6. Suunnitelma paneelien sijoituspaikoista (Ylinen sähköposti 24.1.2017). 

 

Aurinkosähköjärjestelmän tuottama sähkö käytetään ensisijaisesti sähkölaboratorion 

valaistukseen sekä telelaitteisiin. Mahdollisella ylituotolla varataan akustoa, jota pure-

taan silloin, kun järjestelmä ei tuota sähköä. Aurinkosähköenergialla voidaan vähentää 



 

ostoenergian määrää. Arvioitu vuotuinen säästö sähköenergian ostohinnassa on 3481€. 

(Ylinen sähköposti 24.1.2017.) 

3.6 Ilmanvaihto 

Kampuksella on koneellinen tulo-/poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Ilman-

vaihto kampuksella perustuu automaattiseen lämpötila- ja hiilidioksidimittaukseen. 

(Mikkelson sähköposti 17.1.2017.) 

3.7 Vesi 

Vesikalusteista päättää kampuksen rakennuttaja Citycon Oyj. SAMK on voinut vai-

kuttaa vesikalusteiden valintaan esittämällä toiveitaan rakennuttajalle. Rakennuttaja 

on suhtautunut myönteisesti SAMK:n ehdotuksiin ja ottanut niitä huomioon valintoja 

tehdessä. (Mäkinen henkilökohtainen tiedonanto 23.1.2017.)  

 

WC-istuimia on yhteensä n. 100. Kaikissa WC-istuimissa on kaksoishuuhtelutoiminto. 

Kuvassa 7 näkyy esimerkki WC:stä. Urinaaleja on vajaa 20. Kampuksen tiloissa on 

yli 100 hanaa, joista suurin osa sijaitsee WC-tiloissa. Suurin osa hanoista on vipuha-

noja (kuva 8) ja noin neljäsosa kosketusvapaita hanoja (kuva 9). Osaan WC-tiloja on 

asennettu sekä vipuhanoja että kosketusvapaita hanoja. Hanojen käyttöä on tarkoitus 

seurata virtausmittarin avulla. Inva-WC:n hanojen kädensijat ovat polyuretaania hano-

jen käytettävyyden parantamiseksi. Suihkuja kampuksella on n. 20.  (Mäkinen kam-

pusvierailu 7.2.2017.) 



 

 

Kuva 7. WC (Kuusisto Taru 2017). 

 

 

Kuva 8. Vipuhanoja (Kuusisto Taru 2017). 

 

Kuva 9. Kosketusvapaita hanoja (Kuusisto Taru 2017). 



 

Kampuksen A-osaan rakennetaan suljetun vesikierron järjestelmä. Järjestelmän putki-

vedot tehdään rakennusvaiheessa, mutta vedenpuhdistusjärjestelmä toteutetaan ja ote-

taan käyttöön kampuksen käyttöönoton jälkeen, kun todelliset jätevesimäärät ovat sel-

villä. Osana Satakunnan ammattikorkeakoulua toimiva Vesi-Instituutti WANDER on 

suunnitellut uuden kampuksen suljetun vesikiertojärjestelmän lisäasennukset ja eri-

koisjärjestelmät. Järjestelmä toteutetaan ja mitoitetaan osana opetusta, ja se on suun-

niteltu niin, että sitä pystytään myös käyttöönoton jälkeen hyödyntämään tutkimuk-

sessa ja opetuksessa. Suljetun vesikiertojärjestelmän vastuuhenkilö SAMK:ssa on eri-

koistutkija Riika Mäkinen. (Satakunnan ammattikorkeakoulun www-sivut 2017; Mä-

kinen henkilökohtainen tiedonanto 23.1.2017.)  

 

Suljetun vesikierron jätevedenpuhdistusjärjestelmä on tarkoitus sijoittaa kampuksen 

kellarikerrokseen. Järjestelmän piiriin kuuluu A-osan lounasravintolan viereiset nais-

ten ja miesten WC-tilat. WC-tilojen pesualtaiden likavedet (harmaa jätevesi) ja vesi-

käymälöiden huuhteluvedet (musta jätevesi) johdetaan erillisiä putkia pitkin puhdis-

tukseen. Puhdistuksen jälkeen vesi palautuu vesikäymälöiden huuhteluvedeksi. Laa-

dultaan huuhteluveden on lain mukaan oltava talousvesitasoista eli periaatteessa juo-

makelpoista. Vedenpuhdistusjärjestelmällä testataan eri vaihtoehtoja puhdistaa jäte-

vettä. Vaihtoehtona on puhdistaa harmaavesi ja mustavesi erikseen tai yhdessä. Lisäksi 

järjestelmää voidaan käyttää tavalliseen tapaan ns. avoimena järjestelmänä, jolloin jä-

tevesi johdetaan kunnan jätevesiverkkoon ja huuhteluvesi otetaan kunnan talousvesi-

verkostosta.  (Mäkinen henkilökohtainen tiedonanto 23.1.2017.)   

3.8 Valaistus 

Valaistus on toteutettu pääsääntöisesti loisteputkilla ja ledeillä (Taulukko 1) (Ylinen 

sähköposti 24.1.2017).  

 

Taulukko 1. Kampuksen valaistus (Ylinen sähköposti 24.1.2017).  

 

 

Loisteputki (kW) LED (kW) Halogeeni (kW)

73,6 78,7 0,2



 

Opetustiloissa on suosittu loisteputkivalaisimia, sillä tasaisemmin hajautuva valo ai-

heuttaa vähemmän heijastumia työtasoilta kuin pistemäinen led-valaisin (kuva 10) 

(Ylinen sähköposti 24.1.2017). Kuvassa 11 nähdään esimerkki kampuksella käytetystä 

led-valaistuksesta. 

 

 

Kuva 10. Loisteputkivalaistus (Järvenpää Teija 2017). 

 

 

Kuva 11. LED-valaistus (Järvenpää Teija 2017). 



 

3.9 BREEAM-sertifiointi 

SAMK-kampus Porin rakentamisen aikana on käytetty kansainvälistä BREEAM-

sertifiointia (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method). 

BREEAM-luokituksessa tarkastellaan rakentamisen aikaisia ympäristövaikutuksia, 

kuten sähkön-, lämmön- ja vedenkulutusta, energiatehokkuutta, jätehuoltoa, materiaa-

livalintoja, elinkaarenaikaisia ympäristövaikutuksia sekä kuljetus- ja liikennöintijär-

jestelmiä. Rakennuttajalle BREEAM on keino todentaa hankkeen vastuullisuus, eikä 

sertifiointi suoraan tarkoita, että hanke olisi erityisen energiatehokas. BREEAM voi 

olla joko rakennusvaiheen sertifiointi tai ”In-Use” eli käytön aikainen sertifiointi. Ci-

tycon Oyj on hakenut rakennusvaiheen BREEAM-sertifioinnin. Käytön ajalle on mah-

dollista hakea BREEAM In-Use -sertifiointi. Hakija voi tällöin olla omistaja (Hemsö 

Fastighets AB) tai käyttäjä (SAMK) yhteistyössä omistajan kanssa. (Karjalainen lu-

ento 13.3.2017.) 

3.10  Kampusravintola 

SAMK on kilpailuttanut uuden kampuksen ravintolapalvelut. Tarjoukset ovat arvioitu 

pisteyttämällä. Hankinnan valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus 

ja pisteytys on perustunut tarjotun palvelun hintaan (50 %) sekä laatuun (50 %).  Tar-

jotun palvelun laatua arvioitiin tarjoukseen liitettävien malliruokalistojen, asiakkuu-

denhallintamallin ja palvelun haltuunottosuunnitelman avulla. Laatuvertailussa paino-

pisteinä olivat mm. ruokalistan ravitsemuksellisuus ja monipuolisuus, ruuan raaka-ai-

neiden hankinta sekä toimenpiteet taloudellisemman ja kestävämmän suunnan saavut-

tamiseksi. (Lahti sähköposti 25.1.2017.) 

 

Tarjousten arvioinnissa arvostettiin raaka-aine hankintojen vastuullisuutta, kotimai-

suusastetta sekä lähi- ja luomutuotteiden käyttöä. Tarjoajan on otettava huomioon han-

kintaprosessin eri vaiheiden vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys. Elintarvikeketjun 

vastuullisuudessa otettiin huomioon mm. tuoteturvallisuus, ympäristö, eläinten hyvin-

vointi sekä taloudellinen vastuu ja paikallisuus. Lisäksi olennaista on tuotantoketjun 

sekä siihen liittyvän tiedon avoimuus ja läpinäkyvyys. (Lahti sähköposti 25.1.2017.) 



 

Kilpailutuksessa uudeksi ravintoloitsijaksi valittiin Juvenes Yhtiöt Oy (Sandelin lu-

ento 15.3.2017). Juvenes Yhtiöt Oy huomioi ympäristön kaikessa toiminnassaan. Yri-

tyksen ympäristövaikutuksia mitataan ja toiminnalle asetetaan ympäristön suojeluun 

liittyviä tavoitteita. Yrityksen ravintolapalvelut täyttävät ISO 9001 sekä 14001 vaati-

mukset. (Juvenes Yhtiöt Oy:n www-sivut 2017.) 

3.11 Siivouspalvelut 

SAMK on kilpailuttanut myös uuden kampuksen siivouspalvelut. Tarjouksessa palve-

luntuottaja sitoutuu noudattamaan kiinteistön lajitteluohjeita sekä toimittamaan lajit-

telun mukaiset biojätepussit, roskapussit ja jätesäkit. Tarjouksen tekijällä tulee myös 

olla toimipiste Porissa tai seutukunnalla. (Lahti sähköposti 25.1.2017.) 

Kilpailutuksessa siivouspalveluiden tarjoajaksi valittiin Palmia Oy (Sandelin luento 

15.3.2017). Palmia Oy:n tuottamat palvelut täyttävät ISO 9001 sekä ISO 14001 vaati-

mukset. Yritys on sitoutunut tuottamaan ympäristövastuullisia palveluja. (Palmia Oy:n 

www-sivut 2017.) 

3.12 Liikenne 

Kampukselle on suunnitteilla 600 kiinteäpintaista parkkiruutua autoille. Lisäksi pol-

kupyörille on varattu 500 telinettä. Kampukselle ennustetaan 3400 kävijää päivittäin, 

joista 44 % ennustetaan tulevan kampukselle jalan, 21 % pyörällä ja 21 % henkilöau-

tolla ja 15 % joukkoliikenteellä. (Jalkanen 2015 3,7.) Kampuksen sijainti keskusta-

alueella helpottaa kampukselle kulkemista. Lisäksi matkakeskuksen sijoittuminen 

kampuksen välittömään läheisyyteen vähentää kampukselle kulkevien tarvetta oman 

auton käytölle.  

  



 

4 ILMASTONÄKÖKOHTIEN TUNNISTAMINEN 
 

Ilmastonäkökohtien tunnistamiseksi tutustuttiin Satakunnan ammattikorkeakoulun 

laatukäsikirjaan ja selvitettiin ydintoimintojen vaikutuksia ympäristöön niiden proses-

sien osalta, jotka kuuluvat uuden kampuksen toimintoihin. Ympäristövaikutuksia poh-

dittiin jokaisen prosessin kohdalla erikseen. Lisäksi tutustuttiin sekä suomalaisten että 

ulkomaalaisten korkeakoulujen ympäristöpolitiikkoihin.  

4.1 Toimintojen ympäristövaikutukset 

Taulukkoon 2 on koottu Satakunnan ammattikorkeakoulun toiminnot. Toimintojen 

merkittävimmät ympäristövaikutukset koostuvat energian- ja vedenkulutuksesta, jät-

teistä sekä liikenteestä.  

 

Taulukko 2. SAMK:n toiminnot.  

 

 

Toiminnot Sähkönkulutus Lämmönkulutus Vedenkulutus Jätteet Liikenne

Opetus

Opetussuunnitelmat X X X X X

Opetustarjonta X X X X X

Opintojakson toteutus X X X X X

Ohjaus ja tutorointi X X X X X

Harjoittelu X X X X X

Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte X X X X X

Tutkinnon myöntäminen X X X X X

TKI ja yrityskiihdyttämötoiminta

Tutkimus- kehitys ja innovatiotoiminta X X X X X

Yrityskiihdyttämötoiminta X X X X X

Koulutustoiminta

Ennakointitoiminta X X X X X

Asiantuntijatoiminta X X X X X

Kansainvälisyyspalvelut X X X X X

Kirjastopalvelut X X X X X

Opiskelijavalinta X X X X X

Lukuvuosi-ilmoittautuminen X X X X X

Opintotuki X X X X X

Suunnitelu- ja kehittämispalvelut X X X X X

Talous- ja henkilöstöpalvelut X X X X X

ICT-palvelut X X X X X

Viestintä X X X X X



 

Energiankulutusta aiheuttaa mm. tilojen ja veden lämmitys, valaistus sekä tietokonei-

den käyttö. Vedenkulutusta aiheutuu mm. WC-tilojen ja suihkujen käytöstä, siivouk-

sesta ja opetukseen liittyvästä toiminnasta. Jätteitä syntyy mm. paperin käytöstä, ruo-

kailusta ja opetustoiminnasta. Ravintolapalveluiden ympäristövaikutukset ovat laajat, 

sillä ravintola kuluttaa energiaa ja vettä sekä tuottaa jätettä. Lisäksi raaka-aineiden 

kuljetuksista aiheutuu ympäristövaikutuksia. Ravintolapalvelut järjestävät tarvittaessa 

tarjoilun myös Agora-salin vieraille, mikä lisää jätteen määrää. Salin ympäristövaiku-

tusten ennakointi on vaikeaa, koska käytöstä ei ole toistaiseksi kokemusta ja tilaa 

markkinoidaan hyvin monenlaiseen käyttöön. Päivittäisestä työ- ja koulumatkaliiken-

teestä aiheutuu hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi esim. TKI-toiminnassa ja kansainväli-

syyspalveluissa lentoliikenne aiheuttaa ympäristövaikutuksia. 

4.2 Ilmastotavoitteiden asettaminen 

Alla esitellään ehdotukset SAMK-kampus Porin ilmastotavoitteiksi.   

 

1) SAMK on aktiivinen alueellinen toimija ilmastoasioissa yhteistyössä yritysten, 

yhteisöjen ja kuntien kanssa. SAMK toimii keskeisessä roolissa alueellaan il-

mastonmuutokseen liittyvän tiedon ja osaamisen välittäjänä ja toimijoiden vä-

lisenä yhteistyökumppanina.  

     

2) SAMK sitoutuu ympäristöjärjestelmän käyttöönottoon. Esimerkiksi BREEAM 

In-Use tai ISO 14001. Ympäristöjärjestelmällä viestitään sidosryhmille ympä-

ristötietoisista arvoista. 

 

3) SAMK seuraa, raportoi ja asettaa vähennystavoitteet Porin kampuksen pääs-

töille ja resurssien kulutukselle. Kampuksen todellisia kulutustietoja ei vielä 

tiedetä, joten kulutuksen vähentämiseen liittyviä tavoitteita on tämän vuoksi 

vaikea määrittää. Kulutustietoja seurataan vuoden ajan, minkä jälkeen arvioi-

daan tavoitteita kulutuksen vähentämiseksi. Kampuksella ehdotetaan seuratta-

vaksi esimerkiksi lämmön, sähkön ja veden kulutusta, jätemääriä, kopiopape-

rin kulutusta sekä työ- ja koulumatkaliikkumista. Tietojen pohjalta lasketaan 

mm. kampuksen kasvihuonekaasupäästöjä ja hiilijalanjälkeä.  



 

 

4) SAMK kannustaa henkilökuntaa ja opiskelijoita ilmastoystävälliseen työ- ja 

koulumatkaliikkumiseen jalan, pyörällä tai julkisilla kulkuneuvoilla.  

 

Edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi yhdeksi ilmastotavoitteeksi mietittiin aurin-

kosähköllä toimivan latauspaikan toteuttamista sähkökäyttöisille kulkuneuvoille. 

Tämä tavoite tukisi myös SAMK:n sähköpyöräprojektia. 

4.3 Ilmastotavoitteiden toteuttaminen 

Edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi on suunniteltu seuraavaa: 

 

1) SAMK tukee ja osallistuu ilmastoystävälliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan 

alueellaan. SAMK on mukana rakentamassa tiivistä alueellista yhteistyötä. Po-

sitiiviset ilmastovaikutukset näkyvät hankkeiden tavoitteissa ja toteutusta-

voissa.  

 

2) Sertifioidun ympäristöjärjestelmän käyttöönotto tukee ympäristönäkökulman 

huomioonottamista ja ohjaa SAMK:n henkilöstön ja opiskelijat kestävän kehi-

tyksen mukaisiin toimintatapoihin. Lisäksi ulkopuolelta ostettavien tuotteiden 

ja palveluiden ympäristöystävällisyyteen kiinnitetään huomiota. 

 

3) Seurannan toteuttamiseksi kootaan Kestävän kehityksen projektiryhmä. Pro-

jektiryhmä koostuu eri alojen opiskelijoista sekä SAMK:n henkilökunnasta. 

Opiskelijavetoinen projektiryhmä vastaa Ilmastokumppanuuden ylläpidosta: 

päästö- ja kulutustietojen laskennasta ja raportoinnista sekä vuosittaisten ta-

voitteiden asettamisesta ja toimenpiteiden toteuttamisesta SAMK:n johdon tu-

ella. Projektiryhmä laatii Satakunnan ammattikorkeakoulun www-sivuille 

"Kestävän kehityksen"-osion. Projektiryhmä päivittää SAMK:n www-sivuille 

SAMK-kampus Porin kulutustiedot säännöllisin väliajoin. Sivuille lisätään 

myös muuta tietoa energian kulutukseen ja ympäristöön liittyen sekä vinkkejä 

eettisiin valintoihin, esimerkiksi lajitteluohjeita ja ilmastoystävälliseen liikku-

miseen kannustamista.  



 

 

4) Opiskelijat ideoivat ympäristöystävällisen työ- ja koulumatkaliikkumisen kan-

nustimia. Kannustimena voi olla esimerkiksi edullisempi opiskelijalippu Porin 

Linjoilta yhteistyössä Sammakon (Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskeli-

jakunta) kanssa tai erilaiset kilpailut ympäristöystävällisen työ- ja koulumatka-

liikkumisen edistämiseksi. HILL-järjestelmän käytön lisäämisellä voidaan vä-

hentää työ- ja koulumatkaliikennettä. 

 

Osallistumalla projektiryhmään opiskelijat voivat saada opintopisteitä ja suorittaa 

opintojaksoja tai osia opintojaksoista. Sopivia opintojaksoja voisivat olla esimerkiksi 

Ympäristöjohtaminen ja ympäristöjärjestelmät tai Hiilijalanjälki. Energia- ja ympäris-

tötekniikan opiskelijoiden lisäksi opintopisteitä voisivat suorittaa esimerkiksi markki-

noinnin tai tietojenkäsittelyn opiskelijat.  

 

Satahima –hankkeen päättyessä Ilmastokumppanuuden ylläpito on vaakalaudalla. 

SAMK voi mahdollisuuksien mukaan ottaa vetovastuun Ilmastokumppanuudesta. 

5 SAMK:N LIITTYMINEN ILMASTOKUMPPANUUTEEN 

 

SAMK-kampus Porin tavoitteena on liittyä Porin kaupungin ilmastokumppaniksi uu-

den kampuksen avajaisten tai Ilmastotalkoot Satakunnassa –koulutustilaisuuden yh-

teydessä. Muut SAMK:n kampukset liitetään sijaintikuntansa ilmastokumppaniksi 

mahdollisesti myöhemmin. Ilmastositoumukseen (kuva 12) kirjataan 3-4 tavoitetta. 

Tavoitteiden määrittämisen jälkeen allekirjoitetaan ilmastositoumus. Tällöin yritys saa 

myös käyttöoikeuden Ilmastokumppanuuden logoihin (kuva 13). (Pujola 2016.) 



 

 

Kuva 12. Esimerkki ilmastositoumuksesta (Ilmastokumppanuus yleisesitys 

10.6.2016). 

 

 

Kuva 13. Ilmastokumppanuuden logot (Pujola 2016). 



 

SAMK:n opiskelijat kehittävät Ilmastokumppanuuteen kevyttä seurantajärjestelmää. 

Järjestelmän avulla seurataan tehtyjä toimenpiteitä, tavoitteissa etenemistä sekä kulu-

tustietoja vuosittain. Kulutustiedoissa esitetään sähkön-, lämmön- ja vedenkulutus 

sekä jätteiden määrä.  

 

Satahima-hanke on ilmaissut halukkuuden järjestää Ilmastotalkoot Satakunnassa –

koulutustilaisuuden SAMK:n uudella kampuksella syksyllä 2017 (Pujola 2016). 

5.1 Ilmastokumppanuuden esittely SAMK:n johtoryhmälle 

Johtoryhmän kokouksessa 11.4.2017 esiteltiin ehdotus SAMK-kampus Porin liittymi-

sestä Porin kaupungin ilmastokumppaniksi. Ehdotus otettiin johtoryhmän kokouk-

sessa hyvin vastaan ja johtoryhmä suhtautui myönteisesti siihen, että selvitys on toteu-

tettu opiskelijoiden toimesta. Esityksen jälkeen johtoryhmä esitti huomioita ehdotuk-

sesta.  

 

Keskeisimpänä haasteena johtoryhmä näki Kestävän kehityksen projektiryhmän to-

teuttamisen ja vastuukysymykset: Kuinka projektiryhmä muodostetaan? Miten taataan 

toiminnan jatkuvuus? Kuka on vetovastuussa opiskelijoiden ohjauksesta? Yhtenä 

vaihtoehtona nähtiin projektiryhmän toteuttaminen samalla tavalla kuin rakennustek-

niikan opiskelijoista muodostetaan projektiryhmä, joka organisoi Porin Rakennus- 

LVI ja Vapaa-aika messut vuosittain. Lisäksi suunniteltuja toimenpiteitä avattiin joh-

toryhmälle tarkemmin keskustelun yhteydessä. 

 

Johtoryhmä mainitsi, että Ilmastokumppanuus tukee haussa olevaa kuusivuotista EU-

rahoitteista Life IP ilmasto-hanketta, joka puolestaan tukee kuntien ilmastotyötä (Kun-

nat ja muut… 2017). Jos SAMK saa hankkeen rahoituksen, on Satakunnan ammatti-

korkeakoulun mahdollista ottaa vetovastuu Ilmastokumppanuuden toteuttamisesta. 

Siinä tapauksessa, että SAMK ei saa hankkeen rahoitusta, tulee Ilmastokumppanuuden 

jatkuminen varmistaa muulla tavoin. Jos Ilmastokumppanuus päättyy vuoden 2017 lo-

pussa, ei SAMK:n ole kannattavaa lähteä Porin kaupungin ilmastokumppaniksi. 

 



 

Sertifioidun ympäristöjärjestelmän käyttöönottoon sitoutuminen tuntui johtoryhmän 

mielestä liian työläältä tällä hetkellä toteutettavaksi. Johtoryhmä kuitenkin uskoo sen 

tulevan ajankohtaiseksi myöhemmin. 

 

Työ- ja koulumatkaliikkumisen seurantatavan järjestämistä käytännössä pidettiin 

haasteellisena. Tarkkoja lukuja työ- ja koulumatkaliikkumisesta on lähes mahdotonta 

selvittää, mutta kehityssuunnan seuraaminen on mahdollista esimerkiksi vuosittain to-

teuttavan liikenne-ennusteen avulla.  

 

 

Johtoryhmä hyväksyi alustavasti SAMK-kampus Porin Ilmastokumppanuuden ja oli 

kiinnostunut myös muiden SAMK:n kampusten liittämisestä ilmastokumppaneiksi 

myöhemmin. SAMK-kampus Porin ilmastositoumus allekirjoitetaan joko kampuksen 

avajaisten yhteydessä tai Ilmastotalkoot Satakunnassa –koulutustilaisuudessa. 

6 ARVIOINTI 

 

Työn opinnollistamisen periaate on lähtökohtaisesti erinomainen tapa suorittaa opin-

tojakso. Parasta suorittamistavassa oli toimeksiannon yhteys työelämään. Käytäntöön 

liittyvän tekemisen kautta uudet asiat jäävät paremmin mieleen kuin kirjoja lukemalla. 

Yhteistyö ryhmän sisällä oli sujuvaa, koska tunsimme entuudestaan toistemme työs-

kentelytavat ja kaikki olivat sitoutuneet yhdessä tekemiseen. Yhteydenpito työn oh-

jaajaan oli aktiivista ja välitöntä. Lisäksi työn ohjaajasta välittyi aito kiinnostus aihee-

seen ja selvityksen ohjaamiseen. 

 

Toteutuksessa koimme haasteelliseksi sen, että tietoa tulevista tehtävistä tuli pikkuhil-

jaa ja ennalta odottamattomia työtehtäviä ilmestyi yllättäen. Opintosuorituksen sisältö 

ja aikataulu olisi hyvä myös työn opinnollistamisessa suunnitella tarkemmin etukäteen 

ja luoda yhteiset kirjalliset pelisäännöt. Tämä helpottaisi opintojen ja ajankäytön suun-

nittelua etukäteen. Jos ryhmän jäsenillä on kovin erilaiset aikataulut, suorituksen sisäl-

lön tunteminen helpottaisi myös työnjakoa. Työn ohjaajalla oli hyvin vahva näkemys 



 

lopputuloksesta. Työn ohjaaja teki työhön muutoksia, jotka sinällään olivat pääosin 

hyviä, mutta joita ei mielestämme tarpeeksi ryhmällemme perusteltu. Tämä koski esi-

merkiksi ilmastotavoitteiden jakamista erikseen tavoitteisiin ja niiden toteuttamiseen. 

Muutosten perusteleminen ja niistä neuvottelu yhdessä opiskelijoiden kanssa olisi hel-

pottanut asian ymmärtämistä. Lisäksi valmiiden ratkaisujen tarjoaminen horjutti luot-

tamusta ryhmän omaan osaamiseen.   

 

Työn kautta olemme oppineet lisää ilmastoasioista ja Ilmastokumppanuudesta. 

Olemme myös pohtineet ilmastoasioiden huomioimista organisaatioissa ja miten il-

mastoasiat voitaisiin ottaa paremmin huomioon organisaatioiden jokapäiväisessä toi-

minnassa. Tekemisen lomassa koimme ahaa-elämyksen, kun tajusimme, mitä ympä-

ristöjohtaminen todella tarkoittaa ja mikä yhteys sillä on ympäristöjärjestelmiin. 

 

Pyysimme kommentteja työhömme Porin kaupungin ympäristöviraston Ilmastokump-

panuuden yhteyshenkilöiltä. Anu Pujolan mielestä ilmastotavoitteet olisivat voineet 

olla konkreettisempia. Pujola myös pohti, voisiko uuden kampuksen hanoissa olla 

esim. suuttimia, jotka vähentävät vedenkulutusta ja voisiko tavalliset loisteputket kor-

vata ledloisteputkilla. Pujola piti muiden kampusten liittämistä sijaintikuntansa ilmas-

tokumppaniksi mahdollisena ilmastotavoitteena.  

 

Ilmastoasiantuntija Tommi Lievonen kaipasi lisää verkostoyhteistyötä alueen muiden 

koulutusorganisaatioiden kanssa. Hänen mielestään kampuksella voitaisiin myös to-

teuttaa esim. viherrakentamista katolla ja kasvisruokapainotteisia teemaviikkoja kam-

pusravintolassa. Lievonen ehdotti lisäksi opiskelijoiden ja opettajien ilmasto-/ympä-

ristöasenteiden selvittämistä ja asenteiden muutosten seurantaa. Mielestämme selvi-

tyksen voisi teettää opiskelijavoimin. Lievosen mielestä uudella kampuksella voitai-

siin toteuttaa vuosittain ilmastoideakilpailu opiskelijoille, jossa voisi olla palkintona 

esim. sähköpyörä. Lievonen peräänkuulutti myös innovatiivisuutta ja rohkeutta ide-

ointiin. Esimerkkinä innovatiivisuudesta hän esitti, että SAMK toimisi ilmastoasioiden 

”lähileviämiskeskuksena”, joka tiedottaa ja kouluttaa alueen toimijoita ja toimii aktii-

visesti myös kampuksen ulkopuolella. Tällaisella toiminnalla pitäisi Lievosen mielestä 

olla myös selkeä tavoite, kuten lähialueen toiminnan ja asumisen ilmastovaikutusten 

pienentäminen 20 prosenttia seuraavan viiden vuoden aikana.  

 



 

LÄHTEET 

Jalkanen, R. 3.3.2015. Porin matkakeskuksen ja kampuksen liikenteen toimivuustar-

kastelu. Ramboll: Tampere. Viitattu 8.3.2017.   

Juvenes Yhtiöt Oy:n www-sivut. Viitattu 11.4.2017. www.juvenes.fi 

Karjalainen, S. Citycon Oyj. Luento 13.3.2017.  

Kunnat ja muut toimijat tavoittelevat yhdessä hiilineutraalia Lounais-Suomea. 2017. 

Turun kaupungin www-sivut. 6.4.2017. www.turku.fi 

Lahti, J. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Sähköposti 25.1.2017.   

Mikkelson, A. LVI-insinööritoimisto Vahvacon Oy. Sähköposti 17.1.2017.  

Mäkinen, R. Henkilökohtainen tiedonanto 23.1.2017.  

Mäkinen, R. Kampusvierailu 7.2.2017. 

Palmia Oy:n www-sivut. Viitattu 11.4.2017. www.palmia.fi 

Porin kaupungin www-sivut. Viitattu 8.3.2017. www.pori.fi    

Pujola, A. Ilmastokumppanuus yleisesitys 10.6.2016.  

Pujola, A. Luento 28.3.2017. 

Sandelin, S. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Luento. 15.3.2017.  

Satakunnan ammattikorkeakoulu. PowerPoint-esitys: Terveisiä Porista. Viitattu  

15.3.2017. 

Satakunnan ammattikorkeakoulun johtoryhmän kokous. 11.4.2017. Pori. 

Satakunnan ammattikorkeakoulun www-sivut. Viitattu 22.3.2017. www.samk.fi 

Tapiola, M. Ilmastokumppanuuden lähtötiedot 2016.  

Ylinen, M. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Sähköposti 24.1.2017. 


