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Hyvät vanhemmat, 
 
 

Nuoresi on osallistumassa Avoimet työmaat – päivään Oulussa,  
 
koulupäivän aikana kello 08.00 - 14.00 tiistaina 6. helmikuuta 2018.  
 
Oppilaille järjestetään lähtö- ja paluukuljetus omalle koululle ja mukana 
toiminnan valvojina on koulun ja Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan 
vetovoima ry:n henkilökuntaa. Päivän aikana rahaa ei tarvita mukaan.  
 
Järjestämme päivän, jotta rakennus- ja kiinteistöpalvelualan monipuoliset 
ammatit tulisivat tutummiksi ja jotta oppilaat pääsisivät käymään 
rakennusalan kohteessa turvallisesti. Nyt vierailukohteeksi on valittu 
Lemminkäinen Oyj:n työmaa. Kohde tarjoaa vierailijoille monipuolisen 
katsauksen rakennus- ja kiinteistöpalvelualaan.  
 
Turvallisuuden takaamiseksi rakennusalan yritysvierailun yhteydessä 
oppilaille jaetaan huomioliivit, suojalasit, turvakengät ja kypärät lainaksi.  

 
Päivän aikana tutustumme rakennus- ja kiinteistöpalvelualan koulutuksiin ja 
työympäristöihin. Käymme läpi talonrakentamisen, maarakentamisen, 
talotekniikan, sähköasennuksen, pintakäsittelyn ja kiinteistönhoidon 
tehtäväkenttää.  
 
Päivän aikana kerromme myös kiinnostavia yksityiskohtia rakennetun 
ympäristön ammattiurista ja kuulemme alan valinneiden nuorten 
puheenvuoroja. Ala on nuorelle loistava vaihtoehto ja se tarjoaa paljon 
koulutusmahdollisuuksia ammattikouluissa, ammattikorkeakouluissa ja 
yliopistoissa.  

 
Otamme päivän aikana myös tilannevalokuvia päivän kulusta.  
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AUTO 1 
klo 08.30  Utajärven koulun oppilaat (16 kpl) nousevat bussiin   
   Laitilantie 8, 91600 Utajärvi  
 
klo 08.50  Muhoksen yläkoulun oppilaat (20 kpl) nousevat bussiin   
   Muhostie 5, 91500 Muhos  
 
klo 09.20  Maikkulan koulun oppilaat (7 kpl) nousevat bussiin  
   Jatulikivenkatu 3, 90240 Oulu  

 
 klo 09.30  Saapuminen OSAO:lle  
    Kotkantie 2, 90250 Oulu  

 AUTO 2  
klo 08.40  Ritaharjun koulun oppilaat (6 kpl) nousevat bussiin   
   Ritakierros 2, 90540   
 
klo 08.50  Pöllönkankaan koulun oppilaat (4 kpl) nousevat bussiin   
   Kuovitie 13, 90540 Oulu  
 
klo 09.10  Metsokankaan yhtenäiskoulun oppilaat (9 kpl) nousevat bussiin  
   Metsänhoitajantie 5, 90420 Oulu  

 TILATAKSI 
 klo 08.50  Pitkäkankaan koulun oppilaat (5 kpl) nousevat taksiin, jolla ajavat 

Metsokankaan koululle jatkokuljetukseen.  
   Opintie 6, 90460 Oulunsalo  
 
 klo 09.30  Saapuminen OSAO:lle  
    Kotkantie 2, 90250 Oulu  

 
 klo 09.30  Infotilaisuus OSAO:n auditoriossa 

Vetovoiman asiamies Janne Suntio pitää virittäytymispuheenvuoron KIRA-alaan. 
OSAO:n rakennusalan koulutuspäällikkö Juha Kaarela joukkoineen esittelee 
KIRA-alan koulutuksia. OSAO:n opiskelijat kertovat rakennus- ja 
kiinteistöpalvelualan opinnoistaan.  

 
 klo 10. 15  Tutustuminen OSAO:n Hiukkavaaran pientalotyömaahan  
  Palloilijantie 37 

Vierailijat kiertävät työmaan, ja pääsevät osallistuman alan tehtävärasteihin.   
   

 klo 11.10  Ruokailu OSAO:n ruokalassa  
 
 klo 11.40  Turvavälineiden pukeminen (kypärät, huomioliivit, turvakengät ja suojalasit) 

 

 klo 11.45  Lähtö kohti rakennustyömaata.  
 

 klo 12.00 Tutustuminen Lemminkäinen Oyj:n kerrostalotyömaahan.   
 Kohteen vastaava mestari perehdyttää ryhmämme kohteen rakentamiseen  
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 klo 13.15  Paluu kouluihin noin klo 14.30 mennessä  

 
 
Järjestäjät:  
Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan vetovoima ry, asiamies Janne Suntio 050-449 7559  
OSAO, koulutuspäällikkö Juha Kaarela 040 586 5168  

Lemminkäinen, aluejohtaja Marko Palola 050 583 9472  
 

 
Toivomme mukavaa ja antoisaa Avoimet työmaat – päivää!  
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