
 
 

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, 

monimuoto, polkuopinnot 
Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun rakennus- ja yhdyskuntatekniikan 

polkuopintoja, tulevina suuntautumisvaihtoehtoina Rakennustekniikka ja LVI-tekniikka! Tästä löydät 

tarkemmat ohjeet oman ryhmäsi polkuopintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen. 

Opintojen aloitus 

• Aloitusaika: 27.8.2020 klo 9:00 
• Paikka: Joukahaisenkatu 3, auditorio Gamma 
• Ryhmätunnus: MRAKIS20 
• Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi) 
• autopaikkoja on alueella vähän joten vältä mielellään oman auton käyttöä jos mahdollista 

Orientaatiopäivien ohjelma 
• ajankohdat torstai 27.8. klo 9:00-16:00 ja perjantai 28.8. klo 14:15-16:00 
• henkilökunnan ja eri toimintojen esittelyt 
• opetuksen aikataulut 
• erilaisiin oppimisympäristöihin ja työkaluihin tutustuminen: tilat, Messi, Optima, sähköposti, 

työjärjestys, kirjasto 
• korkeakouluopiskelun erityispiirteet verrattuna toisen asteen opiskeluun: mm. ajankäytön 

suunnittelun tärkeys, suuri itsenäisen työskentelyn määrä 
• koulutusalan erityispiirteet, oman koulutuksen rakenne, HOPS eli henkilökohtainen 

oppimissuunnitelma 
• ohjaus- ja neuvontapalvelut, opintososiaaliset asiat, terveydenhuolto, vakuutukset 

Opintojen hyväksilukeminen 

Mikäli sinulla on aiemmin suoritettuja tekniikan tai muun alan korkeakouluopintoja mieti, onko niissä 
joitakin hyväksiluettavia opintoja. Hyväksiluvut otetaan huomioon omaa opiskelusuunnitelmaa 
luotaessa ja hyväksilukujen mahdollisuuksista ja hakemisesta neuvotaan erikseen. 

HUOM Polkuopiskelija! Avoimen AMK:n opiskelijaroolille ei voi tehdä hyväksilukuja. Voit anoa 

hyväksilukua aikaisemmille opinnoillesi vasta, kun olet hakenut tutkinto-opiskeluoikeutta ja tullut 

hyväksytyksi tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylähaussa (tai yhteishaussa). Osaamisnäyttöjä avoimen 

AMK:n opiskelija voi kuitenkin tehdä. Voit sopia mahdollisista näytöistä suoraan opintojakson 

opettajan kanssa. 



 
 
Lisäohjeet tietokoneen hankintaan 

Turun ammattikorkeakoulussa siirrytään mm. erilaisten pilvipalveluiden myötä luokkiin sijoitettujen 
tietokoneiden käytöstä yhä enemmän opiskelijoiden omien tietokoneiden hyödyntämiseen. Tämä 
tarkoittaa sitä, että käytännössä sinulla pitää olla käytettävissäsi oma kannettava tietokone 
koulupäivien aikana.  

Millaisen tietokoneen tarvitsen? Lue Turun ammattikorkeakoulun yleisohjeistus koneen hankintaan 
tästä: Oman tietokoneen tarve opiskelussa. Suosittelemme yleisohjeen 2. vaihtoehdon kaltaista 
tietokonetta. 

Matemaattisen osaamisen vahvistamisesta ennen opintoja 

Sinulla on mahdollisuus vahvistaa ammattikorkeakoulumatematiikassa vaadittuja matematiikan 

perustaitoja jo ennen varsinaisten opintojen alkua Turun AMK:n matematiikan opettajien laatiman, 

itsenäisesti opiskeltavan verkkomateriaalin avulla. Lisätietoja asiasta uusien opiskelijoiden 

infosivulta https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/uusille-opiskelijoille/aloitus/. Myös 

fysiikan perustaitojen vahvistaminen on suositeltavaa. 

Lisätietoa 

Avoin AMK: avoinamk@turkuamk.fi, 02 26336109 (tiistai klo 9-11 ja perjantai klo 9-11) 

Jarmo Virta (Opinto-ohjaaja), jarmo.virta@turkuamk.fi, puh. 050 598 5624, 17.8. alkaen 
Tarja Åberg (tutoropettaja), tarja.aberg@turkuamk.fi, 040 355 0918 

Opintotoimisto (ei kesätaukoa) opintoasiat(a)turkuamk.fi 
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