


Lapin Energiakoulun lähtökohdat 

• Uusiutuvan energian käyttöä aiotaan lisätä 
Lapissa merkittävästi  

• Uusiutuvia, tällä hetkellä hyödyntämättömiä 
luonnonvaroja on Lapissa runsaasti saatavilla 

• Ammattitaitoisen työvoiman tarve kasvaa 
koko tuotanto- ja tuotekehitysketjussa 



Lapin Energiakoulun lähtökohdat 

• Hanke tarjoaa resurssit ja nykyaikaiset 
tekniikaltaan kehittyneet oppimisympäristöt 
energia-alan koulutuksien järjestämiseksi 
Lapissa 

• Hankkeen toteuttajia ovat 
– Lapin Ammattiopisto 

– Rovaniemen Ammattikorkeakoulu 

– Ammattiopisto Lappia 

– Kemi-Tornion Ammattikoreakoulu 



Lapin Energiakoulu hankepari 

• Hanke jaettu kahteen osahankkeeseen 

– Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama 
investointihanke 

– Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama 
kehittämishanke 



EAKR -investointihanke 

• Investointihanke n. 2 M€ 

• Investointeja oppimisympäristöjen 
varustamiseksi nykyaikaisella välineistöllä 

• Oppimisympäristöjen rakentaminen ja 
laitehankinnat 



Tehtyjä/tehtäviä investointeja 

• 2.aste 
– Energiapuun korjuuketjut (LAO) 548 000 € 

– Lämmöntuotanto (LAO) 297 000 € 

– Biokaasulaitos (Ammattiopisto Lappia) 435 000 € 

– Muu uusiutuva (Ammattiopisto Lappia) 155 000 € 

• AMK 
– Lämpöpumput, aurinko, energiatehokkuus ym. (RAMK) 229 000 € 

– Tuuli, Hybridi, piensähkö, kunnossapito (KTAMK) 249 000 € 



LAO Oppimisympäristöt 



Lappia Oppimisympäristöt 



RAMK Oppimisympäristöt 



ESR –Kehittämishanke 

• Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan energia-
alan koulutuksia toiselle asteelle ja 
ammattikorkeakoulutasolle 

• Toteutetaan ja kehitetään oppimisympäristöjä 

 



2. Asteen koulutukset 

• Uusiutuvan energian tuotannon 
toteuttaminen 
– Bioenergia-alan ammattitutkinto 

– Lämpölaitoshoitajan jatkokoulutus 

– Metsäalan perustutkinto, Metsäenergian tuottaja 

– Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto 

– Muun uusiutuvan energian 
osatutkintokoulutukset (muut kuin metsäenergia) 

– Lyhytkurssit ja koulutukset 



AMK-koulutukset RAMK 

• Uusiutuvan energian tuotantoketjun 
toteuttaminen ja tuotekehitys toimihenkilötasolla 

– Alojen koulutusohjelmiin sijoitettuja 
energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian teemoja 

• Luonnonvara-ala: Bioenergia 10 op 

• Tuotantoalat: Bioenergia 5 op, Energiatehokkuus 5 op 

• Energia-alan jatkokoulutukset ja lyhytkurssit 

• Bioenergian perusteet, Energiatehokkuus, Metsäenergian 
tuotanto ja logistiikka täydennyskoulutukset 5 op/jokainen 

 



AMK-koulutukset KTAMK 

• Uusiutuvan energian tuotantoketjun 
toteuttaminen ja tuotekehitys toimihenkilötasolla 

– Tuotantolaitosten sähköistys ja automaatio 

– Sähkönjakelu ja -tuotanto 

– Kiinteistöjen sähköistys 

– Tuotantolaitosten prosessien automaatio 

– Kappaletavaratuotannon ja valmistuksen automaatio 

– Laitteiden automaatio ja instrumentointi 



Energiakouluhanke opiskelijan 
näkökulmasta 

• Opintoja suoritetaan nykyaikaisissa 
tuotekehitys- ja koulutusympäristöissä 

• Opiskelija pääsee tutustumaan laitteistojen 
toimintaan käytännössä 

• Opinnäytetyöt 



Kiitoksia! 


