
 

 

 

Insinööri (AMK), rakennus- ja 
yhdyskuntatekniikka 
Onneksi olkoon saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan Rakennus- ja 
yhdyskuntatekniikan insinöörikoulutukseen! Tällä sivulla on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojen 
aloitukseen. Tutustuthan näihin huolellisesti heti paikan vastaanotettuasi. 

Opintojen aloitus 
 aika: keskiviikko 28.8.2019 klo 10:00 
 paikka: Sepänkatu 1, auditorio B20 
 saapuminen: autopaikkoja ei ole opiskelijoille rakennuksen sisäpihalla. Tule polkupyörällä, 

kävellen tai julkisilla mikäli mahdollista 
 ryhmätunnus: PRAKIS19 
 ota mukaan henkilöllisyystodistus, kuten ajokortti tai passi 

Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava aloituksessa paikalla 
Saapuessasi ovat opiskelijatutorit vastassa pihalla ja sisätiloissa selkeästi näkyvine haalareineen. He 
opastavat sinua ryhmäsi aloitustilaan. Kannattaa myös huomioida, että lähialueen parkkipaikat täyttyvät 
nopeasti. Ryhmä jaetaan A- ja B-osiin, joilla on omat tutorit. Jako ei noudata mitään määrättyjä 
perusteita. Tavoitteena on vain, että ryhmistä tulee samankokoiset. Osa tulevista opinnoista pidetään 
lukujärjestyksessä A- ja B-ryhmille eri aikaan viikolla, osa taas yhdistettynä ryhmänä. 

Orientoivat päivät kuuluvat osaksi kurssia ”Johdatus rakennusalaan 1 op” ja kaikkien uusien 
opiskelijoiden oletetaan osallistuvan päivien päiväohjelmaan. Mahdolliset poissaolot tulee ilmoittaa 
etukäteen opettajatuutoreille Liisa Larkela liisa.larkela@turkuamk.fi tai Suvi Aittapelto 
suvi.aittapelto@turkuamk.fi. Jakson aikana työskennellään pääsääntöisesti klo 8:30 – 16. 
Opiskelijatutorit järjestävät myös vapaaehtoisia illanviettoja. Perjantai 30.8. on varattu leiritapahtumaan 
joka kestää sen päivän. Tapahtuma pidetään Naantalissa Kunstenniemen leirikeskuksessa, ja sinne 
järjestetään kuljetus, kahvit ja lounas. Mukaan tarvitset vain säähän sopivat ulkoiluvaatteet. 

Ryhmäsi opetussuunnitelmaan voit tutustua Opinto-oppaassa. Henkilökohtainen opetussuunnitelmasi on 
PEPPI-järjestelmässä, johon tutustutaan opintojen alussa. Lukujärjestys on ryhmätunnuksesi kautta 
aikanaan nähtävissä Lukkarikoneessa. Lukujärjestyksen mukainen ohjelma alkaa maanantaina 2.9. 

Selvitys aiemmista opinnoista (Hyväksiluvut) 
Mikäli sinulla on aiemmin suoritettuja tekniikan tai muun alan korkeakouluopintoja mieti, onko niissä 
joitakin hyväksiluettavia opintoja. Hyväksilukujen myötä voit nopeuttaa opintojasi. Hyväksiluettavista 
opinnoista voit keskustella opettajatutorisi kanssa, ja hakemuksen tekemiseen opastetaan erikseen 
sovittavana aikana. 

mailto:suvi.aittapelto@turkuamk.fi
https://opinto-opas.turkuamk.fi/
https://lukkari.turkuamk.fi/


 

 

 

Oma tietokone 
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. Lue yleisohjeistus koneen hankintaan tästä: Oman tietokoneen tarve opiskelussa (pdf). Oman 
koulutuksesi suositus on hankkia vähintään laadukas peruslaite.    

Matematiikan opiskelu  
Puutteelliset perusalgebran tiedot vaikeuttavat matematiikan jatko-opintoja huomattavasti. Tiedot 
kannattaakin täydentää jo ennen opintojen alkua tai heti niiden alkaessa sen sijaan, että antaisi 
puutteellisten tietojen tai jopa virheellisten käsitysten haitata matematiikan jatko-opiskelua ja 
soveltamista oman alan ammattiaineisiin.  

Suositeltava perustietojen kertauspaketti löytyy osoitteesta http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk201401071071. 

Lisätietoja 
Opinto-ohjaaja Jarmo Virta (15.8. alkaen) (jarmo.virta(a)turkuamk.fi)  

Koulutusvastaava (insinöörin perusopinnot) Harri Viljamaa (harri.viljamaa(a)turkuamk.fi) 

Kesäaikana voit ottaa tarvittaessa yhteyttä opintotoimistoon  opintoasiat@turkuamk.fi. 

Vertaistutoreiden tervehdys 
Parhaimmat onnittelut opiskelupaikasta Turun ammattikorkeakoulun ylivoimaisesti parhaimmalle alalle, 
josta valmistut tämän hetken työmarkkinoiden kuninkaaksi/kuningattareksi/henkilöksi, eli 
rakennusinsinööriksi! 

Aloitamme opiskelun 29.8 klo 10:00 osoitteessa Sepänkatu 1.  

Opiskelu alkaa kolmella orientoivalla päivällä, joka käytännössä tarkoittaan koulumme käytäntöihin, sekä 
tiloihin tutustumista. Orientoivien aikana on myös tarkoitus tutustuttaa uudet opiskelijat toisiinsa 
”rennommissa” tunnelmissa.  

Järjestämme luonnollisesti myös vapaaehtoista iltatoimintaa näinä kolmena päivänä, joita ei mistään 
hinnasta kannata jättää väliin! Illat saattavat jatkua melko myöhään, joten muistathan tyhjentää 
kalenterin näiltä kolmelta päivältä!  

Maanantaina 2.9 alkaa varsinainen lukujärjestyksen mukainen opiskelu, joten orientoivista on 
kokonainen viikonloppu aikaa selvitä!  

Kirjeen lopusta löydät lisätietoa yhteisistä ryhmäytymispäivistä, sillä pääset jo ensimmäisenä päivänä 
tutustumaan meihin; tuutoreihisi! Me varmistamme, että opiskelun aloitus onnistuu kohdallasi 
ongelmitta. 

https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/0c/b9/0cb94587-788d-4ed0-bbd1-cb4dc90cfc1b/ohje_omakoneopiskelussa_2017_fi.pdf
https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/0c/b9/0cb94587-788d-4ed0-bbd1-cb4dc90cfc1b/ohje_omakoneopiskelussa_2017_fi.pdf
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201401071071
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201401071071
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201401071071
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201401071071
mailto:opintoasiat@turkuamk.fi


 

 

 

Orientoivien päivien aikana ammennetaan todella paljon tietoa. Tästä ei kuitenkaan kannata 
stressaantua, nimittäin me tuutorit olemme apunasi lähes 24 tuntia vuorokaudessa. Mikäli jokin asia 
askarruttaa mieltäsi jo nyt, ota meihin rohkeasti yhteyttä!  

Muistathan liittyä uuden luokkasi Facebook-ryhmään, jonka löydät nimeltä PRAKIS19! Päivittelemme 
parhaamme mukaan ryhmään oleellista, sekä ei niin oleellista tietoa opiskeluun liittyen uudessa 
koulussasi. 

Iltatoiminnasta lisää: 

28.8. Keskiviikko: FUKSIKIERROS 

29.8. Torstaina: Olympialaiset & SPEED PIKNIK 

30.8. Perjantai: Beach party  

Ryhmäytymispäivä 

Rakennustekniikan tuutorit järjestävät yhdessä rakennusmestareiden tutoreiden kanssa 
ryhmäytymispäivän Kunstenniemen leirikeskuksessa. Päivän ajankohta on perjantai 30.8.2019 ja matka 
starttaa aamulla klo 8.30 Sepänkadulta bussikyydein (tämä varmistetaan vielä myöhemmin). Luvassa on 
rentoa/hauskaa tutustumista uusiin luokkalaisiin, erilaisia ryhmäytymisleikkejä, sekä hauskanpitoa 
yhdessä. Leirikeskuksessa on myös tarjolla lounas sekä aamu- ja iltapäiväkahvit, joten nälkä ei varmasti 
pääse yllättämään!  

Leirikeskuksesta bussit lähtevät kohti Sepänkatua viimeistään klo 15.30 aikaan. 

Ryhmäytymispäivä on pakollinen, sillä se kuuluu osana orientoiviin päiviin, mutta mikä sen rattoisampaa 
kuin viettää kiva päivä uusien tuttavien kanssa! Toivomme myös, että mahdollisimman moni jatkaisi 
yhteistä päivää aina iltaan saakka! Lisää infoa leiripäivästä kuulet heti ensimmäisenä koulupäivänä. 

 

Rakkain terveisin Tuutorit  

Anssi Källi, p. 044 2912 324 
Anton Sirkama, p. 044 0989 323 
Emilia Setälä, p. 045 1104 598 
Isabella Elfving, p. 050 4927 120 
Jesse Nyholm, p. 040 1380 957 
Juho Urmas, p. 040 4161 713 
Tero Kakko, p. 044 2804 812 
Petteri Lehtinen, p. 044 2561 664 
Ville-Pekka Kaski, p. 040 0314 715 
Anna Pesso (vastuututor), p. 040 0283 461 
Maisa Ketoniemi (vastuututor), p. 050 5370 093 

 


