
Opinnot rakennusalalla 

Opinnot kestävät 3 vuotta mutta mm. kesätyöt ja oma ahkeruus mahdollistavat nopeamman 
valmistumisen. 

Osatutkintoja on myös mahdollista suorittaa. (aikuisopiskelijat) 

Rakennusalalla tarvitaan hyvää fyysistä kuntoa (selkä, polvet, kädet kunnossa) alalla joudutaan 
joskus työskentelemään korkealla eli korkeanpaikan kammo rajoittaa jonkin verran alalla 
työskentelyä. 

Alalle ei ole soveltuvuuskokeita, opiskelu vaatii riittävää suomenkielen taitoa. 

Opiskelun aloitus 

- orientaatio 
 

- tutustuminen alan tutkinnonosiin 
 

- hoks:n teko 
 

- Opinnot aloitetaan perehtymällä rakennusalan perusteisiin tutkinnonosalla 
rakennustyömaalla toimiminen (25 osp) jossa opiskellaan mm. rakennusalan piirustuksien 
lukua, rakennusmateriaalien tuntemusta, työturvallisuutta, tutustumalla erilaisiin 
työkaluihin. 
 

- Opintoja suoritetaan myös verkko-opintoina. 
 

- Työsaliharjoitukset aloitetaan n. 3-4 viikon kuluttua koulun aloittamisesta, ensimmäisinä 
harjoitustöinä ovat perustusvaiheentyöt (15 osp) jossa harjoitellaan perusharjoitteita jonka 
aikana eri rakennusmateriaalit ja työkalujen käsittelyt tulevat tutummaksi, teoriaopintoja on 
aina ennen uuden harjoitteen tai asiakastyökohteen aloittamista, silloin tutustutaan kuviin, 
lasketaan työhön käytettävät materiaalit, tehdään työsuunnitelmia, katsotaan netistä 
vastaavien töiden kuvia ja videoita. 



 
 
 

- Kahdeksan viikon (1. jakso) jälkeen rakennusalalla siirrytään yleensä Yto aineisiin jonka 
pituus on n. kahdeksan viikkoa. 
 

- Yto opintojen jälkeen harjoitellaan työsalissa runkovaiheen töitä jolloin aloitetaan 
ensimmäiset asiakastyöt joita ovat pienehköt rakennukset mm. varastot, jätekatokset, 
saunat yms. lisäksi usein tehdään koulun kiinteistöjen remontteja 
 

- Keväällä aloitellaan usein myös ulkopuoliset asiakastyökohteet asiakkaiden luona mm. 
perustustöillä, runkovaiheentöillä, erilaisilla korjaustöillä. 
 
 



 



 

- Toisen vuoden syksyllä ja keskitalvella jatketaan asiakastöillä. Kahdeksan viikon Yto-jakso 
sijoittuu marras- ja joulukuun ajalle.  



 

- Toisen vuoden keväällä oppilaat alkavat hakemaan teo paikkaa rakennusalan yrityksistä, 
useimmiten yrityksen ja koulun kanssa solmitaan koulutussopimus, jolloin opiskelijalle ei 
makseta palkkaa. Teo jakson pituus on keväällä yleensä kaksi- kolme kuukautta kesään 
saakka, tarkoituksena on, että oppilaat saisivat teo paikasta itselleen kesätyöpaikan. Kesän 
aikana hankittu ammattitaito edistää opintojen etenemistä ja mahdollistaa työnäyttöjen 
tekemisen. Kesän ajaksi yleensä solmitaan oppisopimus.  

- Työssäoppimispaikkoja löytyy hyvin sillä alueellamme on työntekijöistä pulaa talotehtailla, 
erilaisilla rakennusyrityksillä jotka tekevät mm. uudiskohteita ja remonttitöitä. 

 

- Opintojen aikana voi osallistua taitaja kilpailutoimintaan jossa alojen parhaat oppilaat 
kilpailevat paremmuudesta. 
 

 

Ohessa rakennusliikkeitä joissa on opiskelijoita koulutussopimuksella ja 
oppisopimuksella. 

Torniolaiset rakennusliikkeet 

- Kiirunatalot, Neulojankatu 9, 95430 Tornio p. 0400285564 
- Muurametalot, Metsurintie 8, 95530 Tornio p. 0447021205 
- TSV-rakennus, Metallimiehenkatu 9, 95450 Tornio p. 0405271576 



- Rakennusliike T. Myllyneva Oy, Kemintie 25, 95420 Tornio p. 0405012737 
- Rakennustoimisto Länsiraja Oy, Arvontie 4, 95410 Tornio p. 0400989189 
- Rakennusurakointi L. Maijanen Oy, Keskikatu 9, 95400 Tornio p. 0400393272 
- Rakennuspalvelu Ruottu Oy, Pikkujoentie 9, 94430 Tornio p. 0407230852 

Kemiläiset rakennusliikkeet 

- Rakennusliike M. Kurtti Oy, Valtakatu 1, 94100 Kemi p. 0207995690 
- YIT- Kemi, Asentajankatu 7, 94600 Kemi p. 020433111 
- IP-Heikkilä Oy, Kaivokatu 3 A 7, 94100 Kemi p. 0408272021 
- Lapin Monipalvelu Oy, Asentajankatu 13, 94600 Kemi p. 0442351091 

Keminmaalaiset rakennusliikkeet 

- Talorakennus JP Mikkola Oy, Yrittäjäntie 6, 94450 Keminmaa p. 0400927424 

Ylitornion tehtaat 

- Ybt Oy, Valimontie 1, 95600 Ylitornio p. 0400930400 
- Rakennusliike VML Oy, Alkkulanraitti 74, 95600 Ylitornio p. 040692339 

Pellon tehtaat 

- Pellopuu Oy, Torniontie 113 A 95645 Pello p. 0403000230 
- Pellon Betoni Oy, Kolarintie 23, 95700 Pello p. 0400939576 

 

Lapin AMKin väyläopinnot uudistuvat 

  

Lapin AMKin tarjoamat väyläopinnot uudistuvat syksystä 2022 alkaen. Aiemmin lukiolaisille 
ja ammattioppilaitoksissa opiskeleville oli omat väyläopintonsa, mutta tästä vuodesta alkaen 
ne ovat samat kaikille. Muutoksen myötä valinnanvara ja etäopiskelumahdollisuudet 
laajenevat erityisesti ammattiopistojen opiskelijoilla, jotka voivat jatkossa valita 
väyläopinnot myös muulta kuin nykyiseltä ammattialaltaan. 

Väyläopintojen laajuus on jatkossa 15 opintopistettä. Ammattiopiston opiskelija sopii ensin 
oman oponsa kanssa väyläopintoihin osallistumisesta ja niiden sisällyttämisestä 
tutkintoonsa. Opinnot eivät maksa opiskelijalle mitään. 

Kun opiskelijalla on toisen asteen tutkinto ja 15 opintopisteen väyläopinnot suoritettuna, voi 
hän hakea Lapin AMKiin tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa. Se tarkoittaa, että hakijan ei 
tarvitse osallistua yhteishakuun eikä valintakokeeseen. 

Opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 

Lapin AMKin väyläopintoihin voivat ilmoittautua Lapissa toisen asteen oppilaitoksissa 
opiskelevat. Väyläopiskelupaikat jaetaan opiskelijoille ilmoittautumisjärjestyksessä. 



Ammattikorkeakoulu julkaisee ensi syksyn väyläopintotarjonnan maaliskuussa. 
Väyläopintojen kysyntä on ollut kasvavaa, joten liikkeellä kannattaa olla heti 
ilmoittautumisen auettua eli 2.5. klo. 8.00. 

 


