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RAKENNUS-, LVI-, INFRA- JA TILAJOHTAMISALAN OSAAJAKSI 
– koulutamme ammattilaisia alojen kaikkiin työtehtäviin

RAKENNUSALA
Talonrakentajat
n	 TALONRAKENTAJA, rakennusalan perustutkinto
n	 Talonrakennusalan ammattitutkinto

Maalarit
n MAALARI, pintakäsittelyalan perustutkinto
n Maalarin ammattitutkinto
n KÄDENTAITO, maalarimestarin erikoisammattitutkinto
n TYÖNJOHTO, maalarimestarin erikoisammattitutkinto

Työnjohtajat
n Rakennustuotannon erikoisammattitutkinto, rakennustyömaan  

ja rakennustuotantoalan työnjohto, Infra-alan työnjohto 

Toimitilajohtaminen
Toimitilajohtamisen opintopolku 
n Kohdepäällikkö > Ylläpitopäällikkö > Kiinteistöpäällikkö
n Rakennustuotannon erikoisammattitutkinto, Toimitilakohdepäällikkö

Ammattipätevyydet ja sertifikaatit
Rakenteiden tiivistäjä
n Rakenteiden tiivistäjän VTT henkilösertifiointiin valmentava koulutus (2 pv) 
n VTT:n rakenteiden tiivistäjän tentti 
Kosteudenmittaaja
n Kosteudenmittaajan kurssi (4 pv) 
n PKM:n Kosteudenmittaajan tentti (1 pv) 
n Rakenteiden kosteudenmittaajan VTT henkilösertifiointiin  

valmentava koulutus (4 pv) 
n Rakenteiden kosteudenmittaajan VTT henkilösertifiointiin  

valmentava koulutus pätevöityneille kosteudenmittaajille (PKM) (1 pv) 
n VTT:n kosteudenmittaajan tentti

Märkätilatyöt
n VTT:n märkätilatöiden valvojan tentti (1 pv) 
n Märkätila-asentajan henkilösertifiointi, vedeneristys (1 pv) 
n Märkätila-asentajan henkilösertifiointi, vedeneristys, täydennyskoulutus (1 pv) 
n Märkätilatöiden valvojan henkilösertifiointi (4 pv) 
n Märkätilatöiden valvojan lisäkoulutus (1 pv) 
n Märkätilatöiden valvojan täydennyskoulutus (1 pv) 
Muut
n Allianssi ja Lean korjausrakentamisessa – isännöitsijän uudet työkalut (1 pv)
n Asbesti ja haitta-aineet -kartoitukset, arviot ja tutkimustarpeen selvittäminen 

AHAKAT (1 pv)
n As Oy:n hallitus ja allianssimalli – putkiremontti pikaisesti (1 pv)
n Teräsrakenteiden palosuojaustarkastajan pätevöitymiskoulutus (2 pv) 
n Teräsrakenteiden palosuojamaalarin pätevöitymiskoulutus ja näyttö (2 pv) 
n YSE 1998 -päivityskoulutus (1 pv) 

Työvoimakoulutukset
Rakennusala:
n Korjausrakentamisen moniosaaja, linjasaneeraaja 
n Rakennusmies, maahanmuuttajille
Pintakäsittelyala:
n Rakennusmaalauksen perusteet 

Toteutamme myös yrityskohtaisia 
koulutuksia – kysy lisää!

Lisää koulutuksia kääntöpuolella >>
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LVI-ALA
Lämpöpumppuasentajat
n Kylmäpätevyyskoulutus ja Uusiutuvan  

Energian asentaja -lämpöpumput (12 pv)

Putki- ja ilmanvaihtoasentajat
n ILMANVAIHTOASENTAJA, talotekniikan perustutkinto
n LVI-ASENTAJA, talotekniikan perustutkinto
n PUTKIASENTAJA, talotekniikan perustutkinto 
n RAKENNUSPELTISEPPÄ, talotekniikan perustutkinto
n Ilmastointiasentajan ammattitutkinto
n Putkiasentajan ammattitutkinto
n SuLVI: Vesivirtojen mittaus ja säätö (2 pv)
n SuLVI: IV-kanaviston tarkastus- ja puhdistuskoulutus (2 pv) 
n SuLVI: IMS-osaajaksi (1 pv)
n SuLVI: CE-merkinnät LVI-alalla (½ pv)

LVI-alan työnjohtajat
n Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto 
n Putkiasentajan erikoisammattitutkinto 
n TEAT, Lämpöpumppualan työnjohtajien valmennusohjelma

Ammattipätevyydet ja sertifikaatit
n SuLVI: IV-mittauksen pätevyys: Ilmastointijärjestelmien mittauksen  

ja säädön -koulutus (3 pv), 
 - IV-mittauksen perusteet 
 - Suhteellinen säätö ja kanaviston tasapainotus
 - Harjoitus- ja koepäivä
n Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajan (KKL) pätevyyskoulutus (1 pv) 
n Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajien (KKL) ylläpitokoulutus (½ pv) 
Muut
n LVI-suunnittelu CADBIM ja tietomallien hyödyntäminen työmaalla

Työvoimakoulutukset
n Putkiasentajan perusopinnot
n Ilmanvaihtoasentajan perusopinnot

INFRA-ALA
Tutkinnot
n Maarakennusalan ammattitutkinto
 - asfaltointi
 - panostaja
 - panostaja, Lappeenranta
 - pohjatutkija
 - porakaivoala 
 - tiemerkintä 
n Maarakennusalan ammattitutkinto,  

vanhemman panostajan pätevyyskirja
n Maarakennusalan ammattitutkinto/erikoisammattitutkinto,  

ylipanostajan pätevyyskirja
n Maarakennusalan erikoisammattitutkinto, asfaltointi ja tiemerkintä 
n Kaivosalan ammattitutkinto 

Ammattipätevyydet
n Nuoremman panostajan kurssi
n Räjäytystyön vastuuhenkilön kurssi
n Vanhemman panostajan pätevyyskirja
n Vanhemman panostajan pätevyyskirja, Lappeenranta 
n Ylipanostajan pätevyyskirja 

Täydennyskoulutukset
n Panostajien kertauskurssi
n Tieturva 1 

RekryKoulutukset
n AsfalttiREKRY / asfalttialalle tulokoulutus, toteutus tilauksesta
n KairaajaREKRY / geologia-alalle tulokoulutus, toteutus tilauksesta
n Kaivos – KalliorakentajaREKRY / kaivannaisteollisuus- ja kalliorakennus-

alalle tulokoulutus, toteutus tilauksesta

RAKENNUS-, LVI- JA INFRA-ALAT
Maahanmuuttajille
n Maahanmuuttajien osaamis- ja ammattitaitokartoitukset  

rakennus- ja LVI-aloilla
n Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus rakennusalalle – MAO 
n Rakennusmies, työvoimapoliittinen koulutus

Muut koulutukset
n Työturvallisuuskortti (1 pv), toteutuksia lähes viikoittain
n Työturvallisuuskortti, täydennyskoulutus (½ pv), toteutuksia kuukausittain
n EA 1 (2 pv), toteutuksia lähes joka viikko
n Tulityökortti (1 pv), toteutuksia lähes joka viikko
n Työpaikkaohjaajan koulutus – pyydä tarjous!

Oppisopimuskoulutukset
Oppisopimuskoulutus sopii sinulle, kun haluat kehittää ammatillista 
osaamistasi muun muassa työtehtäviesi laajentuessa tai siirtyessäsi uusiin 
tehtäviin. Oppisopimuskoulutuksena voi suorittaa perus-, ammatti- tai 
erikoisammattitutkinnon. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalla tulee olla 
opintoihin sopiva työpaikka. Myös yrittäjälle voidaan tehdä oppisopimus.

Amiedussa voit opiskella oppisopimuskoulutuksena mm. maalariksi, 
pintakäsittelijäksi, putkiasentajaksi tai talonrakentajaksi. Ammatillista 
osaamistasi voit täydentää myös mm. ilmastointiasentajan tai maalarin 
ammattitutkinnolla. Oppisopimuksella voit opiskella myös työnjohtajaksi 
suorittamalla Rakennustuotannon erikoisammattitutkinnon.

RekryKoulutukset
Ratkaisu Rakennus- ja LVI-alan yritysten rekrytointitarpeisiin, kysy lisää!
Olemme toteuttaneet lähiaikoina mm. seuraavia toteutuksia:
 - Korjausrakentajan, Lämpöpumppuhuoltajan, Rakennuspeltisepän,   
  Sprinkleriasentajan sekä Tasoitetyöntekijän RekryKoulutuksia.

Yrityskohtaiset koulutukset
Järjestämme myös yrityskohtaista koulutusta asiakkaan toiveiden mukaan 
joko koulutustiloissamme Helsingissä tai vaihtoehtoisesti asiakkaan omissa 
tiloissa. Pyydä tarjous yrityskohtaisesta toteutuksesta!

Katso koulutusten tarkemmat tiedot ja  
ajankohdat: amiedu.fi/koulutushaku
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