Tarvitsetko tietoa ilman saastuneisuudesta? Jäkäläkartoituksessa mäntyjen neulaset ja mäntyjen
rungoilla kasvavat jäkälät toimivat bioindikaattoreina,
jotka kertovat ilmanlaadusta.

Ilmanlaadun selvitys jäkäläkartoituksella
PALVELU

Opiskelijaryhmä tutkii ja raportoi ilmanlaadusta
jäkäläkartoituksen perusteella.
Bioindikaattoriseurannassa käytetään ilmanlaadun osoittimina eli indikaattoreina mäntyjen
neulasten ja mäntyjen rungoilla kasvavien
jäkälien esiintymistä ja kuntoa. Ne kuvaavat epäpuhtauksien yhteisvaikutuksia. Jäkäläkartoitusta
voidaan käyttää kun halutaan saada kuva ilman
saastuneisuudesta.

–
–

Palvelun toteutus
Palautekeskustelu kokemuksista

MIKSI TILAISIN

Kätevä tapa saada kehittämisapua, joka on
ajantasaista ja juuri sinun tarpeistasi lähtevää.
Tilaamalla opiskelijapalvelun tarjoat samalla
opiskelijoille arvokkaita työelämäyhteyksiä ja
kokemuksia sekä edistät heidän valmistumistaan
ja työelämään siirtymistä.
OTA YHTEYS OAMKIN

KENELLE

Yrityksille ja julkisille yhteisöille.
NÄIN SE ETENEE

–
–
–

Ota yhteys Oamkin Ripa-työelämäpalveluihin
Keskustelu ohjaavan asiantuntijaopettajan 		
kanssa
Tilaajan tarpeiden kartoitus ja projektin
suunnittelu

RIPA-T YÖELÄMÄPALVELUIHIN

Oamkin Ripa-työelämäpalveluissa opiskelijat
toteuttavat tilauksesta palveluja, jotka suunnitellaan aina tilaajan tarpeista lähtien. Ohjaajina ovat
alan asiantuntijaopettajat. Palveluja voivat tilata
kaikki organisaatiot sekä yksityiset ihmiset.
Palvelukoordinaattori 010 272 1064, ripa@oamk.fi

HINTA JA SISÄLTÖ Hinta 300 euroa (arvonlisävero 0 %). Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %. Hinta ei sisällä matkakustannuksia eikä
mahdollisia kopiointi-, puhelin-, materiaali- tai posti-tuskuluja. Ne veloitetaan erikseen toteutuneen mukaan.
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Tarvitsetko tietoa ilman ja maaperän saastuneisuudesta?
Jäkäläkartoituksessa mäntyjen neulaset ja mäntyjen
rungoilla kasvavat jäkälät toimivat bioindikaattoreina,
jotka kertovat ilmanlaadusta.

Ilmanlaadun selvitys jäkäläkartoituksella
PALVELU

Opiskelijaryhmä tutkii ja raportoi ilmanlaadusta
jäkäläkartoituksen perusteella.
Bioindikaattoriseurannassa käytetään ilmanlaadun osoittimina eli indikaattoreina mäntyjen
neulasten ja mäntyjen rungoilla kasvavien
jäkälien esiintymistä ja kuntoa. Ne kuvaavat epäpuhtauksien yhteisvaikutuksia. Jäkäläkartoitusta
voidaan käyttää kun halutaan saada kuva ilman
ja maaperän saastuneisuudesta.
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Palvelun toteutus
Palautekeskustelu kokemuksista

MIKSI TILAISIN

Kätevä tapa saada kehittämisapua, joka on
ajantasaista ja juuri sinun tarpeistasi lähtevää.
Tilaamalla opiskelijapalvelun tarjoat samalla
opiskelijoille arvokkaita työelämäyhteyksiä ja
kokemuksia sekä edistät heidän valmistumistaan
ja työelämään siirtymistä.
OTA YHTEYS OAMKIN

KENELLE

Yrityksille ja julkisille yhteisöille.
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RIPA-T YÖELÄMÄPALVELUIHIN

Oamkin Ripa-työelämäpalveluissa opiskelijat
toteuttavat tilauksesta palveluja, jotka suunnitellaan aina tilaajan tarpeista lähtien. Ohjaajina ovat
alan asiantuntijaopettajat. Palveluja voivat tilata
kaikki organisaatiot sekä yksityiset ihmiset.
Palvelukoordinaattori 010 272 1064, ripa@oamk.fi

HINTA JA SISÄLTÖ Hinta 300 euroa (arvonlisävero 0 %). Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %. Hinta ei sisällä matkakustannuksia eikä
mahdollisia kopiointi-, puhelin-, materiaali- tai posti-tuskuluja. Ne veloitetaan erikseen toteutuneen mukaan.

