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Turun ammatti-instituutti (TAI) on Suomen suurimpia toisen 
asteen ammatillisia oppilaitoksia, aloituspaikkoja on 1500 ja 
nuorisoasteen opiskelijoita yli 4000.

Opiskelu on monipuolista ja käytännönläheistä. Työskentely 
oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä tarjoaa kiinnostavia 
oppimistilanteita sekä tiiviit yhteydet työelämään.

Talotekniikan osaamista 
tarvitaan uudisrakentami-
sessa sekä kiinteistöjen 
ylläpidossa ja korjauksis-
sa. Talotekniikan alalla 
suunnitellaan, asennetaan 
ja huolletaan kiinteistöjen 
Lämpö-, Vesi- ja Ilmas-
tointilaitteita ja -järjes-
telmiä. LVI-alaan sisältyy 
myös yhä enemmän sää-
tö- ja automaatiotekniik-
kaa sekä sähköalan osaa-
mista.

Ammattialana talotekniik-
ka on monipuolinen ja vaa-
tiva. Jatkuvasti kehittyvänä 
alana se vaatii ammattilai-
selta vahvaa työmenetel-
mien ja materiaalien tun-
temusta.

Ala on ollut kiinteästi si-
doksissa talonrakennus-
alan työllisyystilanteeseen, 
mutta korjausrakentamisen 
lisääntyminen ja talotek-
nisten järjestelmien jatku-
va uudistuminen on tuonut 
LVI-alalle lisää töitä.  

Opiskelijat saavat moni-
puolisen koulutuksen ja 
useat heistä valmistuvat 
tavoiteaikaa nopeammin. 

Talotekniikan osaamisalat
• putkiasentaja

• ilmastointiasentaja

• kylmäasentaja

• lämmityslaiteasentaja

Osaamisala
valitaan ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä.

Ammatti + yo-tutkinto
Kahden tutkinnon suorittaminen on mahdollista kaikilla tek-
niikan aloilla. Lukioaineita haluaville opiskelijoille pidetään 
syksyllä tasokokeet ja haastattelut.

Neuvoja, vastauksia, tietoa
Opinto-ohjaaja Heli Kemi
puhelin 044 907 3152, heli.kemi@turku.fi

Talotekniikan opiskelijat 
ovat olleet jo pitkään tiiviis-
ti mukana kansainvälises-
sä toiminnassa. Koulutus 
antaa myös hyvät valmiu-
det yrittäjänä toimimiseen.

PUTKIASENTAJA
Putkiasentajan opinnot 
painottuvat käyttövesi- ja 
viemärijärjestelmiin se-
kä järjestelmien huoltoon 
ja ylläpitoon.  Myös raken-
nusten vesijohtojen, putki-
en ja lämmönjakojärjestel-
mien asennus-, mittaus- ja 
säätötyöt kuuluvat putki-
asentajan työnkuvaan.

L Ä M M I T Y S L A I T E -
ASENTAJA
Lämmityslaiteasentaja 
eroaa putkiasentajasta si-
ten, että opinnot keskitty-

vät enemmän erilaisiin talotek-
niikan laitteisiin ja järjestelmiin. 
Hän oppii asentamaan ja huol-
tamaan erilaisia lämmitysjär-
jestelmiä ja uusiutuvia energia-
lähteitä, esimerkiksi maa- ja 
aurinkolämpöä. Hän saa myös 
tietotaidon sähköalan perus-
töihin.

ILMANVAIHTOASENTAJA
Vastaa kiinteistöjen ilman-
vaihtokanavien asennuksis-
ta, ilmanvaihdon mittaus- ja 
säätötöistä, ilmanvaihtoko-

neiden asentamisesta ja huollosta. Hänen 
työhönsä kuuluu myös ohutlevytyöt ja eristämisen.

KYLMÄLAITEASENTAJA
Kylmälaiteasentajan osaamisalaa ovat kaikki kylmälaitteet, sekä 
myös osa lämmityslaitteista, esim. lämpöilmapumput. Hän saa 
koulutuksen kylmäaineiden käsittelyyn sekä tietotaidon sähköalan 
perustöihin. Työssään hän asentaa ja huoltaa esimerkiksi kauppo-
jen kylmälaitteita ja rakennusten jäähdytysjärjestelmiä.


