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”Sain mukavasti vastuuta” 
Näin Peabin työharjoittelussani ensimmäistä kertaa, millaista on työskennellä isolla 
työmaalla. Opin sekä suuria että pienempiä asioita: kerrostalon runkorakentamista, 
työmaan esimiestöitä ja tarkistusmittausta.     

Aloitin työnjohtoharjoittelun Peabin Kuopion Julkulan Rysän työmaalla toukokuun alussa. 
Luovutimme viisikerroksinen kerrostalon asiakkaalle heinäkuun viimeisenä päivänä. Työmaan 
työnjohtoa jäi loppukesästä lomille, joten hoidin itsenäisesti jotain jäljelle jääneitä töitä. Samalla 
siirryin hommin myös Kuopion Keilakannan Paloniementien rakennustyömaalle, jonne nousee 
viisikerroksinen asumisoikeustalo.  

 

Suvun kirvesmiehet houkuttelivat alalle 

Aloitin rakennusinsinöörin opinnot Kuopion Savonia-ammattikorkeakoulussa rakennustekniikan 
linjalla syksyllä 2017. Olen kotoisin Nurmeksesta ja valmistuin talonrakentajaksi ammattikoulusta 
vuonna 2010.  

Ammatinvalintaa ei tarvinnut kahdesti miettiä, sillä kaikki kolme enoani ja ukkini ovat olleet pitkän 
linjan kirvesmiehiä. Pääsin seuraamaan heidän työntekoaan pienestä pitäen.    



Ammattikoulun ja armeijavuoden jälkeen työskentelin viitisen vuotta kirvesmiehenä. Tein 
omakotitalojen uudisrakentamista ja saneerausta sekä huoneistojen pintaremontointia. Tein 
kaikenlaisia hommia perustuksista vesikattoon ja pintojen viimeistelyyn.  

Suurimman osan ajasta työskentelin suoraan asiakkaille tuntitöinä, joko itsenäisesti tai työparin 
kanssa. Olin myös töissä muutaman hengen firmassa. Rakennusalan jatko-opinnot kyllä 
kiinnostivat jo silloin, mutta töitä oli kotikunnassani niin hyvin tarjolla, että työkokemuksen 
kartuttaminen oli silloin houkuttelevin vaihtoehto.   

 

Koulukaveri suositteli Peabia 

Päädyin työharjoitteluun Peabille luokkakaverini suosittelun ansiosta. Hän tunsi Peabin 
työpäällikön, johon olin sitten suoraan yhteydessä ja sain paikan. Harjoittelun aluksi kävimme 
vastaavan työnjohtajan kanssa läpi työmaa-aluetta, omia työntekijöitä ja aliurakoitsijoita. 
Pelkästään sivustaseuraajaksi minun ei tarvinnut jäädä, vaan sain heti alusta lähtien järkeviä 
tehtäviä, joiden laajuus kasvoi harjoittelun edetessä. 

Työmaalla huolehdin laatoitusten ja parkettiasennusten tarkistusmittauksista. Näiden töiden 
aliurakoitsijat laskuttavat urakoistaan neliöiden mukaan, joten aina täytyy tarkistaa, että ennalta 
laskutetut määrät pitävät paikkansa.  

Lisäksi ohjeistin työmaalla Peabin omia työntekijöitä ja vuokratyöntekijöitä: mitä hommia tehdään 
seuraavaksi ja kuka tekee mitäkin. Aiempi kokemus rakennusalalta auttoi. Tehtävien jako helpottui, 
kun oppi tuntemaan työntekijöitä. Kun työntekijöiden kanssa tuli hyvin toimeen, ohjeistaminenkin oli 
miellyttävää. 

Julkulan työmaalla oli monia eri aliurakoitsijoita muun muassa pinta-, sähkö- ja putkitöissä. Minun 
täytyi huolehtia, että aikataulut ja sovitut työt pitivät kutinsa.  

 

Kokenut rakentajakin oppi uutta 

Peabilla on hyvä yhteishenki. Pääsin nopeasti mukaan porukkaan ja tulin kaikkien kanssa hyvin 
juttuun. Oli myös helppo kysyä, kun kaipasin lisää ohjeistusta.     

Sain neljän kuukauden harjoitteluni aikana mukavasti vastuuta. Hoidin esimerkiksi Kuopiossa 
Julkulan Rysän itselle luovutuksessa, asukastarkastuksissa sekä valvojan tarkastuksissa 
ilmenneitä puutteita itsenäisesti. Tein myös itse korjauksia, kuten maalipaikkauksia ja kittauksia.  

Paloniementien rakennustyömaalla pääsin tutustumaan myös itselleni täysin uuteen asiaan, 
kerrostalon runkorakentamiseen. Näin, miten elementtiseinät ja parvekelaatat asennettaan sekä 
paikallavaluholvitekniikkaa. Paikallavalurakentamisella tarkoitetaan rakennuksen kantavan rungon 
rakentamista ja työvaiheisiin kuuluvat muotti-, raudoitus- ja betonointityöt. 

Ehdottomasti haluaisin olla Peabilla töissä jatkossakin. Puhetta on ollut jo seuraavan kesän 
harjoittelusta ja mahdollisuudesta tutustua myös muihin insinöörille sopiviin tehtäviin. Peab on 
kunnon rakentaja ja koen itsekin olevani samanlainen: teen työni mahdollisimman laadukkaasti ja 
haluan, että asiakkaat ovat tyytyväisiä lopputulokseen. 

 

   

 

 


