Osaajaprofiilit 2019
Tampere 3
Bio-, ympäristö- ja energiatekniikan

hakukohteen opiskelijoille

Osaajaprofiilit
• Antavat opiskelijalle kuvauksen erilaisista vastavalmistuneen
työtehtävistä ja suositelluista opintopoluista, mutta niitä ei ole
pakko noudattaa täsmällisesti
• Opiskelija voi niiden avulla suunnitella opintojaan sekä kehittää
omia taitojaan tarvittavaan suuntaan
• Aluksi suoritetaan yhteiset bio-, ympäristö- ja energiatekniikan
(BYE) opinnot, minkä jälkeen opinnot eriytyvät
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Osaajaprofiilit
• Tämän oppaan osaajaprofiilit koskevat Ympäristö- ja
energiatekniikan tutkinto-ohjelman bio-, ympäristö- ja
energiatekniikan opintosuuntien opiskelijoita
• Ympäristö- ja energiatekniikan tutkinto-ohjelmassa voi valita
myös kemian tai turvallisuustekniikan aineopinnot (”pääaine”)
12.11.2018
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B = Biotekniikka
Y = Ympäristötekniikka
E = Energiatekniikka

Opintojen kulku

Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot

Perusopinnot
BYE yhteiset opinnot

Suuntaavat

Aineopinnot
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Osaajaprofiilit
Energiatekniikka
• Teknistaloudellinen
suunnittelija
• Teollisuuden
prosessisuunnittelija

Ympäristö- ja
Energiatekniikka
• Ilmansuojelun asiantuntija
• Kiertotalouden asiantuntija

• Hajautetun energiantuotannon asiantuntija
• Biomassan jalostaja

• Vesihuollon asiantuntija
• Pilaantuneen ympäristön
asiantuntija
• Ympäristötekniikan digiosaaja

• Tutkija/väitöskirjatyöntekijä

• Voimalaitosinsinööri
• Teollisuuden tuotekehittäjä

Ympäristötekniikka

Turvallisuustekniikka
Biotekniikka
• Teollisen biotekniikan
prosessiasiantuntija
• Synteettisen biologian /
teollisen biotekniikan tutkija

• Turvallisuustekniikan
asiantuntija

Kemia
• Kemian asiantuntija
• Tutkija / väitöskirjatyöntekijä

Laboratorio-osaaminen

Patentit

Orgaaninen kemia

Big
Data
Analysis
Biokemia
Kestävyys

Jälkikäsittelyprosessit

Redox-tason paineensäätö
Prosessien hallitseminen Metaboliamallit
Mittaaminen
Aineensiirto

Entsyymien kestokyky

Proteiinikemia
Tekoäly

Kemian laitetekniikka (buuttaukset, dekantoinnit, tislaukset, suodatukset)

Aseptiset työtavat

Molekyylibiologia

Vastuullisuus

Solubiologia
Lainsäädäntö

Entsyymibiokemia

Suodatukset

Lämmönkestävyys

Bioprosessit

Geeninmuokkaus, sen tekniikat, automatiosointi, suunnittelu ja kloonaaminen

Koneoppiminen

UpscalingEntsyymien
etsiminen ja kehittäminen
Kantojen nopea ja tehokas kehitys
Lämmönsiirto
Tislaukset
Tilastotiede

Massa- ja energiataseet

Bioteknologia

Data-analytiikka
pH-säätö
Tehdassuunnittelu

Mallinnus

Prosessien hallitseminen

Mikrobiologia
Kasvatusten hallinta

Teollisen biotekniikan
prosessiasiantuntija
Suunnittelen bioteknisten prosessien käytännön
toteutusta ja operointia. Voin myös tutkia tai kehittää
prosesseja. Tunnen biologiset ja kemialliset
prosessit sekä prosessi- ja laitetekniikkaa.
Mallinnus ja laskennallinen osaaminen (esimerkiksi
prosessien mitoitus) on myös tarpeellista työssäni.
•

•

Työtehtävät
• Kaupallisten laitosten myynti,
markkinointi ja toimittaminen
• Kommunikointi, sisäinen myyntityö,
markkinointi
• Operatiivisen toiminnan johtaminen
• Projektinhallinta
• Prosessilaitteen ohjaus (käynnistäminen,
pilotointi)
• Raportit ja selvitykset
• Riskianalyysit
• Taselaskenta (Excel)
• Tekninen laskenta (MATLAB)
• Tuotekehitys
Esimerkkiyrityksiä: Neste, St1, Danisco,
panimot, Valio, UPM, Fortum, Outotec,
kaivosyritykset, konsulttiyritykset

Takaisin
osaajaprofiileihin

Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot

Tutkinto-ohjelman yhteiset perusopinnot
Suuntaavat opinnot (B)

Aineopinnot (Kandidaatti)
•
•
•
•
•
•

•
•

Biokemia
Mikrobiologia
Mikrobiologian
laboratoriotyöt
Materiaalivirtojen
hallinta
Vesihuollon prosessit
Lämmönsiirron
perusteet

Aineopinnot (Maisteri)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bioorganic Chemistry
Biocatalysis and Enzymology
Laboratory Course in Bioengineering
Biojalostuksen konversioprosessit ja
toteutettavuus
Biojalostamon mitoitus
Biogas Technology for Material Flow
Management and Energy Production
Organic Chemistry 2
Resource Recovery
Erikoistyö

Asiantuntijuutta tukevia sivuaineita
Ohjelmistotekniikka (Big Data)
• Teollisuustalous
Konetekniikka
• Lämpötekniikan kursseja

Synteettisen biologian / Teollisen
biotekniikan tutkija

Takaisin
osaajaprofiileihin

Synteettisen biologian tutkija
Tutkin tuntematonta: tutkin mikrobeja, niiden toimintaa erilaisissa
prosesseissa tai ympäristöissä, tai muokkaan mikrobien perimää
(genomia) geeniteknologian keinoin. Etsin uusia mahdollisuuksia
käyttää mikrobeja tuotteiden valmistukseen tai esim. teollisuuden
sivu- tai jätevirtojen jalostamiseen tai pilaantuneen maan
puhdistamiseen.
• Työtehtävät:
• Tutkimuksen suunnittelu
• Laboratoriotyö
• Datan analysointi (numeerinen data, biologinen
data: genomidata, proteomidata)
• Tutkimustulosten raportointi kirjallisesti (tieteelliset
artikkelit) ja suullisesti (esitykset kansainvälisissä
konferensseissa)
• Tutkimusetiikan ymmärrys
• Työpaikka: yliopisto, tutkimuslaitos

Teollisen biotekniikan tutkija
Optimoin esim. biologisia tai entsymaattisia prosesseja
teollisuuden tuotantoprosesseja varten, kehitän biosensoreita,
valmistan geenimuunneltuja organismeja tuotantotarkoituksiin.
• Työtehtävät
• Laboratoriotyö
• Molekyylitason mallintaminen
• Tuotekehitys
• Projektinhallinta
• Raportit ja selvitykset
• Ryhmänjohtaminen
• Esimerkkiyrityksiä: Roal, VTT, panimot, biotuotetehdas, Orion,
Tamro, Fortum/Chempolis, DuPont, Valio

Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot
Tutkinto-ohjelman yhteiset perusopinnot
Suuntaavat opinnot (B)

Aineopinnot (Kandidaatti)
•
•
•
•
•
•

Biokemia
Mikrobiologia
Mikrobiologian
laboratoriotyöt
Materiaalivirtojen
hallinta
Vesihuollon prosessit
Lämmönsiirron
perusteet

Aineopinnot (Maisteri)
•
•
•
•
•
•
•

Bioorganic Chemistry
Biocatalysis and Enzymology
Laboratory Course in Bioengineering
Trends in Bioengineering
Molecular and Synthetic Biology 1
Molecular and Synthetic Biology 2
Erikoistyö

Asiantuntijuutta tukevia sivuaineita
•
•

Ohjelmistotekniikka
Kemia

•
•

Ympäristötekniikka
Bioteknologia

Tekninen osaaminen
Massa- ja energiataseet

Jätehuolto Cleantech

Vesien ja jätevesien käsittely Riskienhallinta
Hiilineutraalius
Verkostot Digitalisaatio
Ilmansuojelu HSEQ Kemia
Muutoksen hallinta
Mittaaminen Vedenpuhdistuksen perustekniikat
Matemaattiset mallit
Energian ja ympäristön yhteensovittaminen
Elinkaaren hallinta ja kustannukset
Geotekniikka
LaboratorioLainsäädäntö Lietteiden käsittely
Ympäristötekniikan laitteet
Automaatio Kierrätys Työturvallisuus Vesilaitokset
Hulevedet Materiaalivirtojen hallinta Biokaasu
Kiertotalous Rakennustekniikka Mikrobiologia
Tietoisuus globaalisuudesta

Ympäristön kunnostaminen

Ympäristötekniikan prosessit

Ravinnekierto Sustainability

Takaisin
osaajaprofiileihin

Vesihuollon asiantuntija
Suunnittelen vesihuollon prosesseja (talousvesi,
jätevesi, hulevesi), laitoksia ja verkostoja tai olen
vesihuollon asiantuntija, joka vastaa vesihuollon
toimivuudesta tilaajaroolissa (esim. kaupungilla),
jolloin hankintaosaaminen korostuu. Suunnittelijana
voin toimia myös yrityksissä tuotekehityspuolella,
jolloin kemian osaaminen voi olla olennaista (esim.
vedenpuhdistus-kemikaalit). Pyrin viemään alaa
eteenpäin.
•

Työtehtävät:
• Prosessikehitys ja -mitoitus
• Laitoksen operointi
• Esimiestehtävät kokemuksen kautta
• Hankintatehtävät
• Asiakaspalvelu
• Kustannuslaskenta, tarjouslaskenta
• Taselaskenta (Excel)
• Esitykset, raportit ja selvitykset

Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot
Tutkinto-ohjelman yhteiset perusopinnot
Suuntaavat opinnot (Y)

Aineopinnot (Kandidaatti)
•
•
•

•
•
•

Mikrobiologia
Vesihuollon prosessit
Materiaalivirtojen
hallinta
Geotekniikan
perusteet
Ilmansuojelu
Hydrologia

Aineopinnot (Maisteri)
•
•
•
•
•
•
•
•

Advanced Water Treatment
Laitossuunnittelu
Verkostosuunnittelu
Laboratory Course in Environmental Engineering
Remediation of Contaminated Environment
Resource Recovery
Kaupunkisuunnittelun simulointi
Erikoistyö

Asiantuntijuutta tukevia sivuaineita
•

Esimerkkiyrityksiä: Sweco, Ramboll, Sitowise,
vesihuoltolaitokset (esim. Tampereen Vesi),
Outotec, Kemira, kunnat

•
•
•
•

Ympäristötekniikan maarakenteet
Teollisuustalous
Automaatiotekniikka
Ohjelmistotekniikka

•
•
•

Kemia
Hallintotieteet (TAY) (tilaajarooli)
Turvallisuustekniikka

Pilaantuneen ympäristön asiantuntija
Olen perehtynyt pilaantuneeseen maaperään,
pohjaveteen ja sedimentteihin sekä jätteiden
loppusijoitukseen. Suunnittelen näytteenottoa, teen
selvityksiä
kunnostustarpeesta
ja
kunnostussuunnitelmia
(menetelmien
vertailu,
mahdollisuus hyödyntää maa-aineksia muualla).
Raportoin ja pidän yhteyttä eri sidosryhmiin (esim.
vakuutusyhtiöt, asukkaiden tiedotus).
•

•

Työtehtävät:
• Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus
• Työturvallisuuden arviointi (kaivantojen
tukeminen, suojavaatetus)
• Lainsäädännön tuntemus
• Näytteenotto
• Esitykset, raportit ja selvitykset
• Kustannuslaskenta, tarjouslaskenta
• Projektinhallinta (rakennusprojektit)

Takaisin
osaajaprofiileihin

Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot
Tutkinto-ohjelman yhteiset perusopinnot
Suuntaavat opinnot (Y)
Aineopinnot (Kandidaatti)
•
•
•
•
•
•

Esimerkkiyrityksiä: Golder Associates, FCG,
Ramboll, Pöyry, Vahanen, Sitowise,
viranomaiset

Mikrobiologia
Vesihuollon prosessit
Materiaalivirtojen
hallinta
Geotekniikan
perusteet
Ilmansuojelu
Hydrologia

Aineopinnot (Maisteri)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Advanced Water Treatment
Laitossuunnittelu
Remediation of Contaminated Environment
Maaperägeologia
Maanrakennustekniikka
Geoympäristötekniikka
Laboratory Course in Environmental
Engineering
Kaupunkisuunnittelun simulointi
Erikoistyö

Asiantuntijuutta tukevia sivuaineita
•
•
•
•

Turvallisuustekniikka
Kemia
Kiertotalous
Hallintotieteet (TAY) (erit. tilaajarooli)

•
•
•

Rakennustekniikka
Psykologia (TAY)
Ympäristölainsäädäntö (TAY)

Ympäristötekniikan digiosaaja
Hyödynnän työssäni alan uusinta teknologiaa. Mallinnan
vesihuollon prosesseja ja verkostoja, pumppaamoita ja
veden kulkeutumista maastossa. Optimoin olemassa
olevia
prosesseja
(esimerkiksi
pumppujen
kierrosnopeuden
säätö)
ja
energiankulutusta.
Muuttuvassa
työnkuvassani
korostuu
elinikäinen
oppiminen.
•

•

Työtehtävät:
• Suunnittelu- ja mallinnustehtävät
• Myyntityö (erityisesti yrittäjillä ja start-upeilla),
asiakaskontaktit
• Mittausdatan ja paikkatiedon,
automaatiotekniikan, tekoälyn, ohjelmoinnin
ja pilvipalveluiden hyödyntäminen
• Ennusteiden laatiminen, epävarmuuden
arviointi
• Esimiestehtävät kokemuksen kautta
• Raportit ja selvitykset
• Tekninen laskenta ja visualisointi (MATLAB,
CFD, R, AutoCAD, paikkatieto, BIM)
Esimerkkiyrityksiä: Fluidit, Trimble, Envin Oy
(kaasujen leviäminen), start-up, yksityisyrittäjyys,
julkinen sektori (esim. Tampereen kaupunki)

Takaisin
osaajaprofiileihin

Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot
Tutkinto-ohjelman yhteiset perusopinnot
Suuntaavat opinnot (Y)

Aineopinnot (Kandidaatti)
•
•
•
•
•
•

Mikrobiologia
Vesihuollon prosessit
Materiaalivirtojen
hallinta
Geotekniikan
perusteet
Ilmansuojelu
Hydrologia

Suositeltuja opintojaksoja
• Mallinnus ja
dokumentointi
• Automaatio

Aineopinnot (Maisteri)

•
•
•
•
•
•

Advanced Water Treatment
Prosessien numeerinen mallinnus
Verkostosuunnittelu
Järjestelmien ohjaus
Erikoistyö – integrointi muihin tutkinto-ohjelmiin
Verkostomallinnus

Asiantuntijuutta tukevia sivuaineita
•
•
•

Datateknologiat
Ohjelmistotekniikka
Systeemitekniikka

Rakennustekniikka
HSEQ

Biokaasuteknologia
Metallien kemia

Biopolttoaineet

Voimalaitokset

Mikrobiologia

Kiertotalous

Ilmansaasteet
Ilmansuojelu
LainsäädäntöKysyntäjousto
Bioprosessit

Energiajärjestelmien integorituminen Tietoisuus

globaalisuudesta

Energian ja ympäristön yhteensovittaminen
Savukaasut
Cleantech
Energian monipuolisuus Verkostot SCR
Vesikemia
Massa- ja energiataseet
PI-kaaviot Reaktorit
Suodattimet

Elinkaaren hallinta ja kustannukset
Matemaattiset mallit

Työturvallisuus

Virtauskoneet

Suunnittelu

Tekninen laskenta Kemian laitetekniikka

Paineennostot, tilavuudensiirrot, väliaineen siirrot
Riskienhallinta

Epäorgaaninen kemia

Teollisuuden syötteet

Prosessikehitys Matalalämpöiset energialähteet

Pumput

Kaukolämpö Kattilat EnergialähteetRikinpoisto
Pesurit
Digitalisaatio

Lämpötieteet

Sustainability

Palaminen

Hiilineutraalius

Muutoksen hallinta
Energia varastointi Automaatio
Moottorit, niiden päästöt ja mittaaminen
Katalyytit

Korroosio

Mittaaminen

Teollisuuden volyymit

Materiaalivirtojen hallinta

Teknistaloudellinen suunnittelija
Työnkuvaani kuuluu erilaisten energiasysteemien
kustannuslaskentaa ja mitoitusta energia- ja
massataseisiin sekä yksinkertaiseen tekniseen
laskentaan perustuen. Pyrin selvittämään sekä
teknisesti että taloudellisesti parhaan prosessi- tai
tuotantolaitosvaihtoehdon asiakkaalle.
•

•

Työtehtävät:
• Esitykset ja asiakaskontaktit
• Kustannuslaskenta
• Tekninen tuki myyntityössä (tarjouksiin
liittyvä esisuunnittelu)
• Projektinhallinta
• Raportit ja selvitykset
• Taselaskenta (Excel)
• Tuotekehityksen tukemista
Esimerkkiyrityksiä: Sweco, ÅF Consulting,
Valmet

Takaisin
osaajaprofiileihin

Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot
Tutkinto-ohjelman yhteiset perusopinnot
Suuntaavat opinnot (E)
Aineopinnot (Kandidaatti)
•
•

•
•
•
•

Mallinnus ja
dokumentointi
Lämmönsiirron
perusteet
Lämmön- ja
massansiirto
Höyrytekniikka
Teknillinen
termodynamiikka
Ilmansuojelu

Aineopinnot (Maisteri)
•
•
•
•
•
•
•

Voimalaitostekniikka
Biojalostuksen konversioprosessit ja
toteutettavuus
Polttotekniikka
Energiatalous
LCA in Energy and Environmental Engineering
Kaupunkisuunnittelun simulointi
Erikoistyö

Asiantuntijuutta tukevia sivuaineita
•
•

Responsible Business and
•
Sustainability (TAY)
•
Ympäristö- ja energiapolitiikka (TAY)

Teollisuustalous
Myynnin ja johtamisen kehittäminen

Teollisuuden prosessisuunnittelija
Työnkuvaani kuuluu erilaisten energiasysteemien
yksityiskohtaista teknistä suunnittelua ja mitoitusta.
Hyödynnän
työssäni
erilaisia
3Dsuunnitteluohjelmistoja
sekä
yrityskohtaisia
laskentaohjelmia.
Olen
osa
suurempaa
suunnittelutiimiä, jossa kaikilla on oma erikoisosaamisalueensa. Pyrimme yhdessä varmistamaan
asiakkaille toimivimman kokonaisratkaisun.
•

•

Työtehtävät:
• Tekninen laskenta komponenttitasolla
• Layout-suunnittelu
• Raportit ja selvitykset
• Taselaskenta (Excel)
• Esitykset ja asiakaskontaktit
• Tuotekehityksen tukemista
Esimerkkiyrityksiä: Valmet, UPM, Sweco,
Etteplan, KPA-Unicon, Alten

Takaisin
osaajaprofiileihin

Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot
Tutkinto-ohjelman yhteiset perusopinnot
Suuntaavat opinnot (E)
Aineopinnot (Kandidaatti)
•
•

•
•
•
•

Aineopinnot (Maisteri)
•
•

Mallinnus ja
dokumentointi
Lämmönsiirron
perusteet
Lämmön- ja
massansiirto
Höyrytekniikka
Teknillinen
termodynamiikka
Ilmansuojelu

•
•
•
•

Voimalaitostekniikka
Biojalostuksen konversioprosessit ja
toteutettavuus
Polttotekniikka
Energiatalous
Prosessien numeerinen mallinnus
Erikoistyö

Asiantuntijuutta tukevia sivuaineita
•
•
•

Sähkötekniikka
Automaatiotekniikka
Lujuusoppi

•
•

Konetekniikka
Materiaalitekniikka

Takaisin
osaajaprofiileihin

Voimalaitosinsinööri
Hallinnoin energiasysteemeihin liittyviä hankintoja ja
rakennusprojekteja, jotka voivat sisältää paljon
kenttätyötä. Olen vastuussa tuotannon toiminnasta
ja laadusta. Voin toimia olemassa olevassa
voimalaitoksessa tai uuden käyttöönotossa.
•

•

Työtehtävät:
• Operatiivisen toiminnan johtaminen
(esim. vuosihuoltojen suunnittelu ja
asennusvalvonta)
• Prosessilaitteiden ja prosessien
käyttöönotto
• Raportointi ja raporttien seuranta
• Matkustaminen ja kansainvälinen työ
• Ryhmänjohtaminen ja projektinhallinta
• Taselaskenta (Excel)
• PI-kaavioiden sekä säätö- ja
lukituskaavioiden tulkinta
Esimerkkiyrityksiä: Fortum, Jyväskylän Energia,
Tampereen Sähkölaitos, Valmet, UPM, Metsä,
Group, Stora Enso, KPA-Unicon

Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot
Tutkinto-ohjelman yhteiset perusopinnot
Suuntaavat opinnot (E)
Aineopinnot (Kandidaatti)
•
•
•
•
•

•

Mallinnus ja
dokumentointi
Lämmönsiirron
perusteet
Lämmön- ja
massansiirto
Höyrytekniikka
Teknillinen
termodynamiikka
Ilmansuojelu

Aineopinnot (Maisteri)
•
•
•
•
•
•

Voimalaitostekniikka
Biojalostuksen konversioprosessit ja
toteutettavuus
Polttotekniikka
Prosessien numeerinen mallinnus
Verkostomallinnus
Erikoistyö

Asiantuntijuutta tukevia sivuaineita
•
•
•

Automaatiotekniikka
Turvallisuustekniikka
Sähkötekniikka

•

Konetekniikka

Takaisin
osaajaprofiileihin

Teollisuuden tuotekehittäjä
Suunnittelen laitteistokomponentteja detaljitasolla
hyödyntäen eri virtaustekniikan, lämmönsiirron ja
3D-mallinnuksen ohjelmistoja. Työni vaatii syvällistä
matematiikan osaamista. Työhöni voi kuulua myös
pienimuotoista kokeellista toimintaa.
•

•

Työtehtävät:
• Mallintaminen ja kokeellinen kehitystyö
(venttiilit, pumput, PI-kaaviot)
• Tukeva työ patenttiprosesseissa
• Tekninen optimointi ja
kustannusoptimointi
• Esimiestehtävät kokemuksen kautta
• Raportointi
• Tekninen laskenta (MATLAB, Ansys)
Esimerkkiyrityksiä: FS Dynamics, Elomatic,
Oilon, Valmet

Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot
Tutkinto-ohjelman yhteiset perusopinnot
Suuntaavat opinnot (E)
Aineopinnot (Kandidaatti)
•
•
•
•
•

•

Mallinnus ja
dokumentointi
Lämmönsiirron
perusteet
Lämmön- ja
massansiirto
Höyrytekniikka
Teknillinen
termodynamiikka
Ilmansuojelu

Aineopinnot (Maisteri)
•
•
•
•
•
•

Voimalaitostekniikka
Biojalostuksen konversioprosessit ja
toteutettavuus
Polttotekniikka
Prosessien numeerinen mallinnus
Dynaamisten prosessien reaktiomallinnus
Erikoistyö

Asiantuntijuutta tukevia sivuaineita
•
•
•
•

Signal Processing and Machine Learning
Lujuusoppi
Tietojohtaminen
Ohjelmistotekniikka

•
•
•

Matematiikka
Datateknologiat
Koneen suunnittelu ja tuotekehitys

Hajautetun energiantuotannon
asiantuntija
Toimin paikallisten energiaverkkojen, uusiutuvan
energian ja lähienergian kanssa. Optimoin
asuinkiinteistöjen
ja
elinkeinonharjoittajien
tuotantotilojen
energiatehokkuutta
erilaisilla
pienenergiaratkaisuilla.
Pienenergiaratkaisut
koostuvat mm. lämpöpumpuista, aurinko ja –
tuulisähköstä,
sähköakuista,
biokaasusta
ja
erilaisista lämpövarastoista. Pyrin viemään alaa
eteenpäin.
•

•

Takaisin
osaajaprofiileihin

Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot
Tutkinto-ohjelman yhteiset perusopinnot
Suuntaavat opinnot (E)

Aineopinnot (Maisteri)

Aineopinnot (Kandidaatti)

•

Työtehtävät:
• Prosessien suunnittelu ja toteutus
tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa
• Esitykset, raportit ja selvitykset
• Kustannus- ja tarjouslaskenta
• Myyntityö
• Projektinhallinta
• Pienenergiasysteemien
rakennusprojektien hallinta
• Ryhmänjohtaminen
• Taselaskenta (Excel)

•

Esimerkkiyrityksiä: Gasum, Tuuliwatti, Fortum,
julkinen sektori, energianeuvojayritykset,
yksityisyrittäjä, start-up

•

•

•
•
•

Mallinnus ja
dokumentointi
Lämmönsiirron
perusteet
Lämmön- ja
massansiirto
Höyrytekniikka
Teknillinen
termodynamiikka
Ilmansuojelu

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voimalaitostekniikka
Biojalostuksen konversioprosessit ja toteutettavuus
Polttotekniikka
Biogas Technology for Material Flow Management
and Energy Production
Energiatalous
LCA in Energy and Environmental Engineering
Kestävyysmuutoksen johtajat (TAY)
Kaupunkisuunnittelun simulointi
Erikoistyö

Asiantuntijuutta tukevia sivuaineita
•
•

Uusiutuva energiajärjestelmä
muuttuvassa yhteiskunnassa
Uusiutuvat sähköenergiateknologiat
(suppea ja laaja versio)
Automaatiotekniikka

•
•
•
•
•

Teollisuustalous
Talotekniikka (TAMK)
Tietojohtaminen
Myynnin johtaminen ja kehittäminen
Sähkötekniikka

Takaisin
osaajaprofiileihin

Biomassan jalostaja
Suunnittelen
ja
käytän
prosesseja,
joissa
jalostetaan bioperäisiä materiaaleja korkeamman
jalostusasteen tuotteiksi. Prosesseissa hyödynnetään erilaisia termokemiallisia menetelmiä.
Tuotteita voivat olla esim. bioetanoli, biokaasu,
sellu, paperi, biohiili, muovi, mäntyöljy ja tärpätit.
Työssäni seuraan alan tieteellistä tutkimusta ja alan
lainsäädäntöä.
•

•

Työtehtävät:
• Laboratoriotyö ja mittaaminen
• Mallintaminen, eri prosessien saantojen
laskeminen, kemiallisen kinetiikan
määritys
• Raportit ja selvitykset
• Kannattavuuslaskenta
• Taselaskenta (Excel)
• Tekninen laskenta (MATLAB, Aspen,
Solvo, Thermoflow, WinGEMS)
• Tuotekehitys
Esimerkkiyrityksiä: UPM, Metsä Group, Fortum,
Valmet, ST1, Vapo, Labtium

Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot
Tutkinto-ohjelman yhteiset perusopinnot
Suuntaavat opinnot (E)
Aineopinnot (Kandidaatti)
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Mallinnus ja
dokumentointi
Lämmönsiirron
perusteet
Lämmön- ja
massansiirto
Höyrytekniikka
Teknillinen
termodynamiikka
Ilmansuojelu

Aineopinnot (Maisteri)
•
•
•
•
•

•
•
•

Voimalaitostekniikka
Biojalostuksen konversioprosessit ja
toteutettavuus
Polttotekniikka
Biojalostamon mitoitus
Biogas Technology for Material Flow
Management and Energy Production
Orgaaninen kemia 1 ja 2
Biokemia
Erikoistyö

Asiantuntijuutta tukevia sivuaineita
Biotuote- ja prosessitekniikka
• Ympäristö- ja energiapolitiikka (TAY)
(TAMK)
• Yrittäjyys ja innovointi
Uusiutuvat sähköenergiateknologiat • Biomittaukset
Kemia
• Kiertotalous

Takaisin
osaajaprofiileihin

Kiertotalouden asiantuntija
Hallitsen laajoja kokonaisuuksia, joissa esim. eri jätteiden kierrot
otetaan
huomioon
toiminnan
tehostamiseksi
ja
ympäristövaikutusten vähentämiseksi (teollisuuden sivuvirrat, jvpuhdistamon lietteet, energiaprosessien materiaalivirrat). Voin
osallistua jätehuollon suunnitteluun ja toteutukseen. Työssäni
seuraan alan tieteellistä tutkimusta ja alan lainsäädäntöä. Voin
toimia yrityksen myyntiosastolla tai yritysekosysteemien välisenä
kontaktihenkilönä edistämässä kiertotaloutta ja tuotteen /
prosessin menekkiä. Voin myös toimia teollisuudessa ohjaten
prosessilaitetta (prosessi-insinööri). Tehtävät vaativat laajaalaista energia-, ympäristö- ja biotekniikan ilmiöiden ja
prosessien tuntemusta.
•

•

Työtehtävät:
• Projektityö
• Kustannuslaskenta, tarjouslaskenta (erityisesti
suuret virrat  huomioida kustannukset ja
suuruusluokat, taloudellinen järkevyys)
• Operatiivisen toiminnan johtaminen,
ryhmänjohtaminen ja esimiestyö kokemuksen
kautta
• Taselaskenta (Excel) kokonaisketjujen suhteen
• Myyntityö (myös kansainväliset projektit) ja
tuotekehitys
• Riskienhallinta
• Muutoksenhallinta
• Esitykset, raportit, selvitykset
Esimerkkiyrityksiä: Molok, Fortum Waste Solutions, Sitra,
Lassila ja Tikanoja, Ecolution, yritysten jäteneuvonta,
viranomaiset, ely-keskukset, kunnalliset
jätehuoltolaitokset/jätehuoltoyritykset, metsäteollisuus,
konsulttiyritykset

Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot
Tutkinto-ohjelman yhteiset perusopinnot

•
•
•
•
•
•

Suuntaavat opinnot (Y)

Suuntaavat opinnot (E)

Aineopinnot kandidaatti (Y)

Aineopinnot kandidaatti (E)
•
•
•
•
•
•

Mikrobiologia
Vesihuollon prosessit
Materiaalivirtojen hallinta
Geotekniikan perusteet
Hydrologia
Ilmansuojelu

Mallinnus ja dokumentointi
Lämmönsiirron perusteet
Lämmön- ja massansiirto
Höyrytekniikka
Teknillinen termodynamiikka
Ilmansuojelu

Aineopinnot maisteri (Y & E)
•
•
•
•

Advanced Water Treatment (esitietona
Vesihuollon prosessit)
Laitossuunnittelu
Turning Circular Economy Technologies into
Business
Biogas Technology for Material Flow
Management and Energy Production

•
•
•
•
•
•

LCA in Energy and Environmental Engineering
Resource Recovery
Kestävyysmuutoksen johtajat (TAY)
Energiatalous
Erikoistyö
Materiaalivirtojen hallinta (E)

Asiantuntijuutta tukevia sivuaineita
•
•
•
•
•

Energia- ja prosessitekniikka / Ympäristötekniikka
Kiertotalous
Responsible Business and Sustainability (TAY)
Teollisuustalous
Strategia, yrittäjyys ja liiketoiminnan kehitys (TAY)

•
•
•

Ympäristö- ja energiapolitiikka (TAY)
Uusiutuva energiajärjestelmä muuttuvassa
yhteiskunnassa
Automaatiotekniikka

Takaisin
osaajaprofiileihin

Ilmansuojelun asiantuntija
Ymmärrän teollisuuden päästöjen, kaupungistumisen ja
maatalouden vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon.
Viranomaisella
työskennellessäni
voin
suunnitella
ilmanlaadun mittauksia (niillä on vaikutuksia esim.
kaavoitukseen),
käsitellä
ympäristölupia,
valvoa
ympäristöluvan ehtojen täyttymistä ja olla mukana
esimerkiksi sisäisessä ilmastostrategian kehitystyössä.
Teollisuudessa
työskennellessäni
voin
osallistua
savukaasujen puhdistusmenetelmien suunnitteluun tai toimia
tilaajana. Työssäni on tärkeää ymmärtää kokonaiskuvaa,
jossa erilaiset tekniikat ja toimialat yhdistyvät.
•

•

Työtehtävät:
• Mallintaminen (riippuen työtehtävästä joko
tulkitsijan roolissa tai ennakoiden esim.
palamisen päästöjä)
• Järjestelmäosaaminen (esim. maankäyttö,
kaupunki, energiajärjestelmä, erilaiset
vaikutussuhteet)
• Projektinhallinta (muutoksenhallinta) ja
ryhmänjohtaminen kokemuksen kautta
• Tuotekehitys
• Taselaskenta (Excel)
• Tekninen laskenta (MATLAB)
• Esitykset, raportit ja selvitykset
• Kustannuslaskenta
Esimerkkiyrityksiä: Wärtsilä, Valmet, Fortum, UPM,
voimalaitokset, ely-keskukset, kaupungit ja kunnat
(ilmastostrategian kehitys), järjestöt, EU, Ramboll

Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot
Tutkinto-ohjelman yhteiset perusopinnot

•
•
•
•
•
•

Suuntaavat opinnot (Y)

Suuntaavat opinnot (E)

Aineopinnot kandidaatti (Y)

Aineopinnot kandidaatti (E)
•
•
•
•
•
•

Mikrobiologia
Vesihuollon prosessit
Materiaalivirtojen hallinta
Geotekniikan perusteet
Hydrologia
Ilmansuojelu

Mallinnus ja dokumentointi
Lämmönsiirron perusteet
Lämmön- ja massansiirto
Höyrytekniikka
Teknillinen termodynamiikka
Ilmansuojelu

Aineopinnot maisteri (Y & E)
•
•
•
•
•
•

Ilmasto.nyt
Aerosol Physics
Aerosol Measurements
Biogas Technlogy for Material Flow
Management and Energy Production
Kestävyysmuutoksen johtajat (TAY)
Liikenteen ympäristövaikutukset

•
•
•
•
•

Erikoistyö
Biojalostuksen konversioprosessit ja
toteutettavuus (E)
Polttotekniikka (E)
Advanced Water Treatment (Y)
Laitossuunnittelu (Y)

Asiantuntijuutta tukevia sivuaineita
•
•
•
•

Energia- ja prosessitekniikka
Fysiikka
Ympäristö- ja energiapolitiikka (TAY)
Kemia

•
•
•

Ohjelmistotekniikka (data-analytiikka)
Uusiutuva energiajärjestelmä muuttuvassa
yhteiskunnassa
Konetekniikka

Takaisin
osaajaprofiileihin

Kemian asiantuntija
Teollisuudessa työskennellessäni suunnittelen koejärjestelyjä,
analysoin ja tarkastelen tuloksia. Raportoin tuloksista ja esittelen
johtopäätöksiä yrityksen sisällä, asiakkaille ja sidosryhmille.
Tehtävänkuvastani
riippuen
saatan
myös
osallistua
tuotekehitykseen ja laatia patentteja tai keskittyä kemiallisten
analyysimenetelmien hallintaan. Sivuainevalintani on tärkeässä
roolissa oman profiilin löytämisessä.
Hallinnollisissa tehtävissä työskennellessäni suunnittelen ja
valvon akateemisten asioiden sujumista ja pidän yhteyttä muihin
kansallisiin ja kansainvälisiin toimijoihin. Minulla voi olla tehtäviä
esim. opetuksen kehittämisessä. Minulla on hyvät yleistiedot
omasta alastani, sekä laaja-alainen ymmärrys luonnontieteistä
ja insinööritieteistä yleisesti. Näiden avulla pystyn omaksumaan
erityisalojen osaamista ja niihin liittyvää lainsäädäntöä sekä
toimimaan asiantuntijana. Työssäni korostuvat itseohjautuvuus,
tarkkuus ja sinnikkyys. Tässä tehtävässä etuna on tohtorin
tutkinto.
• Työtehtävät:
• Näytteenotto ja analyysi
• Esitykset, raportit ja selvitykset
• Yritystoiminnan ymmärtäminen
• Ongelmanratkaisu, päätöksenteko
• Työturvallisuuden arviointi
• Lainsäädännön tuntemus
• Projektinhallinta, ryhmätyö ja -esimiestaidot
• Kielitaitoa ja hyvät viestintätaidot
•

Esimerkkiyrityksiä: Kiilto Oy, Nokian renkaat Oy, Outotec,
Posiva, Baumed Oy, CP Kelco, Uwater Oy, PerkinElmer,
Kone Oy, Tikkurila, Coveris, UPM Raflatac, SSAB, esim.
TTY:n
tai
Aallon
hallinnossa
(tiedekuntapäällikkö,
kehityspäällikkö) tai virastossa (mm. TUKES).

Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot
Tutkinto-ohjelman yhteiset perusopinnot
Aineopinnot (Kandidaatti)

Aineopinnot (Maisteri)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laboratoriotyöturvallisuus ja –työtavat
Kemian perustyöt
Orgaaninen kemia 1
Fysikaalinen kemia 1
Fysikaalinen kemia 2
Orgaanisen kemian työt
Fysikaalisen kemian työt
Polymeerikemia
Industrial Organic Chemistry

•
•
•
•
•

Asiantuntijuutta tukevia sivuaineita
Ympäristötekniikka
• Biomaterials
Energiatekniikka
• Metallic and Ceramic
Teollisuustalous
Materials
Turvallisuustekniikka
• Materials Technology
Fysiikka
• Polymeric Materials

•
•
•
•
•
•

Polymeerikemian työt
Pintakemia
Organic Chemistry 2
Bioorganic Chemistry
Spectroscopy and Quantum
Chemistry
Analytical Chemistry Labs 1 & 2

Ympäristö- ja energiatekniikan ja kemian
alan tutkija/ väitöskirjatyöntekijä
Perehdyn omaan tutkimusalaani syvällisesti ja
poikkitieteellisesti.
Pyrin
kehittämään
uusia
(teknologisia)
ratkaisuja,
löytämään
vielä
tuntemattomia
tapoja
hyödyntää
(biologisia)
prosesseja ja kehittämään jo olemassa olevia
teknologioita.
Teen
itsenäisesti
työtä
tutkimusryhmän jäsenenä ja ohjaajien tukemana.
Tutkimus vie mukanaan ja urani kuluessa tutkittavat
aiheet vaihtuvat, joten minun on oltava valmis
säännöllisesti uudistamaan omaa osaamistani.
Luonteenpirteinäni ovat tarkkuus, sinnikkyys,
luovuus ja halu oppia uutta.
•

•

Työtehtävät:
• Tutkimuksen suunnittelu
• Laboratoriotyö
• Datan analysointi ja mallintaminen
• Tutkimustulosten raportointi kirjallisesti
(tieteelliset artikkelit) ja suullisesti
(esitykset kansainvälisissä
konferensseissa)
Työpaikka: yliopistot, tutkimuslaitokset, yritykset

Takaisin
osaajaprofiileihin

• Tutkijaksi voi jatkaa mistä tahansa osaajaprofiilista

Energiatekniikka

Ympäristötekniikka
•

Vesihuollon asiantuntija

•

Teknistaloudellinen suunnittelija

•

Pilaantuneen ympäristön
asiantuntija

•

Teollisuuden prosessisuunnittelija

•

Ympäristötekniikan digiosaaja

•

Voimalaitosinsinööri

•

Teollisuuden tuotekehittäjä

Ympäristö- ja
Energiatekniikka

•

Hajautetun energian-tuotannon
asiantuntija

•

Ilmansuojelun asiantuntija

•

Biomassan jalostaja

•

Kiertotalouden asiantuntija

Kemia
•

Kemian asiantuntija

Turvallisuustekniikan asiantuntija
Olen turvallisuustekniikan/-johtamisen asiantuntija,
joka tukee yrityksen johtoa ja esimiehiä
turvallisuusjohtamisessa
ja
riskienhallinnassa.
Vastuullani
on
kehittää
yrityksen
turvallisuusprosesseja
sekä
henkilöstön
turvallisuusosaamista.
Toimin
turvallisuuden
asiantuntijana sekä yrityksen sisällä että suhteessa
ulkopuolisiin sidosryhmiin. Tehtävääni voi sisältyä
työsuojeluyhteistoiminnan koordinointi. Laatu- ja
ympäristöasioiden kehittäminen voivat liittyä
työnkuvaani.
•

•

Työtehtävät:
• Yrityksen turvallisuustoiminnan
kehittäminen
• Yrityksen riskienhallinnan kehittäminen
• Turvallisuuteen liittyvät
asiantuntijatehtävät
• Työsuojelupäällikön tehtävät
• Koulutukset, auditoinnit, raportit ja
selvitykset
• Turvallisuusalan konsultointi
Esimerkkityöpaikkoja: tuotannolliset ja
palveluyritykset, vakuutusyhtiöt, viranomaiset,
kunnat

Takaisin
osaajaprofiileihin

Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot
Tutkinto-ohjelman yhteiset perusopinnot
Suuntaavat opinnot (Y) tai Suuntaavat opinnot (E)

Aineopinnot (Kandidaatti)
Bio- ja ympäristötekniikka
tai
Energia- ja prosessitekniikka
Kandidaatin opinnoissa
sivuaineeksi valitaan
Turvallisuustekniikka:
• Riskienhallinta
• Turvallisuusjohtaminen
• Turvallisuustekniikan
analyysimenetelmät
• Täydentävät opinnot: esim.
laatujohtaminen,
luotettavuustekniikka,
terveysteknologia

Aineopinnot (Maisteri)
•
•
•
•

Yrityksen turvallisuuden johtaminen ja
kehittäminen
Turvallisuustekniikka
Erikoistyö
Täydentävät opinnot: esim. laatujohtaminen,
organisaatiot ja ihmisten johtaminen,
automaation turvallisuus, liikenneturvallisuus,
paloturvallisuus
Asiantuntijuutta tukevia sivuaineita

•
•
•

Tuotantotalous
•
Kestävä tuotanto
Hallintotieteet (TAY) •

Vakuutustieteet
(TAY)
Psykologia (TAY)

Matemaattis-luonnontieteelliset
perusopinnot

Takaisin
osaajaprofiileihin
Edellinen sivu

Matematiikka, 25 op
• Insinöörimatematiikka 1-3

• Tilastomatematiikka 1
• Vähintään 1 vapaavalintainen opintojakso

Kemia, 15 op
• Laaja kemia 1 ja 2
• Orgaaninen kemia 1 tai

Fysiikka, 15 op

Fysikaalinen kemia 1

• Insinöörifysiikka A-C + Laboratoriotyöt
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Tutkinto-ohjelman yhteiset perusopinnot

I
• Kestävän kehityksen perusteet, 5 op
• Ympäristötekniikan perusteet, 5 op

II
•
•
•
•

Energiatekniikan perusteet, 5 op
Biotekniikan perusteet, 5 op
Teollisuuden prosessit, 5 op
Ympäristö- ja energiatekniikan mittaukset
ja analytiikka, 5 op
• Hydromekaniikka, 5 op

Takaisin
osaajaprofiileihin
Edellinen sivu

I - III
•
•
•
•

Kieli- ja viestintäopinnot, 9 op
Digitaidot, X op
Ohjelmointi 1: perusteet, 5 op
Teollisuustalouden perusteet, 5 op

IV
• Ympäristöjohtaminen ja ympäristöriskien
analysointi, 5 op
• Process Engineering, 5 op

12.11.2018
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Takaisin
osaajaprofiileihin

Suuntaavat opinnot
Biotekniikka
• Kemian perustyöt ja
laboratoriotyöturvallisuus

Ympäristötekniikka
• Kemian perustyöt ja
laboratoriotyöturvallisuus

Edellinen sivu

Energiatekniikka
• Matriisilaskenta

Tämä kurssi on suositeltu suoritettavan 2. vuonna

Takaisin
osaajaprofiileihin

Suuntaavat opinnot
Biotekniikka
• Kemian perustyöt ja
laboratoriotyöturvallisuus

Ympäristötekniikka
• Kemian perustyöt ja
laboratoriotyöturvallisuus

Edellinen sivu

Energiatekniikka
• Matriisilaskenta

Tämä kurssi on suositeltu suoritettavan 2. vuonna

Takaisin
osaajaprofiileihin

Suuntaavat opinnot
Biotekniikka
• Kemian perustyöt ja
laboratoriotyöturvallisuus

Ympäristötekniikka
• Kemian perustyöt ja
laboratoriotyöturvallisuus

Edellinen sivu

Energiatekniikka
• Matriisilaskenta

Tämä kurssi on suositeltu suoritettavan 2. vuonna

