
OYS2030-ohjelman 
työmaat



Erilaiset ryhmät ovat tervetulleita tutustumaan työmaihimme. Vierailua varten ota 
yhteyttä hankkeen viestintään:

Mirka Lohva, p. 050 569 8665, mirka.lohva@ppshp.fi
Johanna Eskelinen, A-työmaa, p. 040 199 0932, johanna.eskelinen@ncc.fi , 
Niina Hietala, B-työmaa, p. 050 329 2667, niina.hietala@skanska.fi

Kerrothan vierailupyynnön yhteydessä:
• Nimesi, mitä tahoa edustat ja yhteystietosi.
• Ryhmän koko ja toivottu ajankohta. Ryhmän maksimikoko on 10–15 henkeä. 

Tarkemmat vierailuajankohdat seuraavalla dialla.
• Ryhmäänne mahdollisesti työmaalla kiinnostavat työvaiheet tai tilat, joihin 

haluaisitte tutustua vierailunne aikana.
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Ydinsairaalan työmaille on mahdollista sopia vierailu jokaisen kuun viimeiselle 
viikolle. Vierailupäivinä toimivat maanantai, tiistai ja perjantai.

Otamme vastaan vieraita klo 13 lähtien. Koska työmaalla tehdään järjestelyitä 
vierailua varten, saavu paikalle sovittuna kellonaikana.

Huomaathan, että vierailu sisältää aina perehdytyksen työmaahan, hankkeen 
esittelyn ja työmaakierroksen. Varaa vierailuun aikaa kolmesta neljään tuntia. 



Projektitoimistomme sijaitsee sairaala-alueen 
pohjoispäässä, lähellä työmaata. Toimiston osoite 
on Kajaanintie 50, 90220 Oulu.

• Omalla autolla saapuvat: 
Projektitoimiston ympäristössä ei ole 
tilaa vieraspysäköinnille. Pysäköintitilaa 
on esimerkiksi pysäköintitalo 
Rauhaparkista, josta on jonkin verran 
kävelymatkaa toimistolle. Reitti on 
merkitty oheiseen karttaan.

• Linja-autolla saapuvat: 
Projektitoimistolta lähimmät 
bussipysäkit ovat OYS Kajaanintie E tai 
OYS Kajaanintie P, joilta on lyhyt 
kävelymatka projektitoimistolle. Huom! 
Sairaala-alueella ei ole pysäköintitilaa 
linja-autoille.

https://www.oulunliikenne.fi/pysakit/OULU%3A120795
https://www.oulunliikenne.fi/pysakit/OULU%3A121537


Sovi työmaavierailusta aina etukäteen hankkeen viestinnän ja työmaan johdon 
tai yhteyshenkilön kanssa. Työmaalla on monia vaaranpaikkoja. Muistathan 
ystävällisesti, että

• Työmaa-alueelle mennään vasta vierailijaperehdytyksen jälkeen
• Vieraillessa käytetään työmaalta lainaksi saatavia tai omia asianmukaisia turvavarusteita

(huomioväritetty vaatetus, turvakengät, suojalasit, kypärä ja viiltosuojakäsineet)
• Työmaalla liikutaan vain turvallisia kulkureittejä pitkin ja isännän/emännän opastamana
• Puhelimen käyttö vierailun aikana on kiellettyä – keskitä huomiosi työmaalla turvallisesti 

kulkemiseen.
• Sinun tulee noudattaa hankehenkilöstön antamia turvallisuusohjeita
• Työmaalla voi olla alueita, jonne ei saa turvallisuussyistä mennä. Esimerkiksi nosturin 

nostaessa taakkaa sen alapuolella ei saa kulkea.



• Työmaalla liikkuminen ei ole esteetöntä, mistä syystä 
apuvälinein liikkuvat henkilöt eivät valitettavasti voi osallistua 
työmaakierrokselle. Kaikki ovat kuitenkin tervetulleita 
projektitoimistollemme. 

• Työmaalla liikutaan vierailulle osoitetulla reitillä, älä poikkea 
siltä. 

• Turvallisuussyistä pukeudu myös kesällä pitkälahkeisiin 
housuihin. 



• Työmaalla kuvaaminen omaan käyttöön on sallittua
sovittaessa. Sovi kuvaamisesta aina vierailun
yhteyshenkilön kanssa. 

• Kuvia ei saa julkaista sosiaalisessa mediassa ilman
lupaa. Vierailun yhteyshenkilö voi halutessaan
tarkistaa ottamasi kuvat. 

• Muistathan kuvatessasi antaa työrauhan työmaan
henkilöstölle sekä olla hienotunteinen: jos aiot ottaa
kuvia henkilöistä niin, että he ovat kuvista
tunnistettavissa, kysythän häneltä luvan
kuvaamiseen. 

• Jos kuvaat henkilöitä niin etäältä, että he eivät ole 
tunnistettavissa, tai henkilöt ovat selin, lupaa ei
tarvitse pyytää.

• Työmaa on sairaala-alueella. Huomioithan ihmisten 
yksityisyyden suojan.  Kuvissa ei saa näkyä 
esimerkiksi autojen rekisterikilpiä tai muita 
yksityiskohtia, joista henkilö voidaan tunnistaa.
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Toivomme palautetta vierailusta, jotta 
voimme kehittää toimintaamme ja 
vierailukonseptiamme.

Anna palautetta:




