
 
 

 

Kunnon rakentaja –haastattelussa Aapo Pietarinen 
 
”Kun tehdään porukalla ja käydään yhdessä huolellisesti läpi asiat, niin kaikki mahdollistavat 

omalla osaamisellaan parhaan laadun - Vahvat, osaavat yksilöt muodostavat parhaan tiimin.” 

 
 
Olen Aapo Pietarinen, opiskelen Metropoliassa 

Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelmassa 

kolmatta vuotta. Valmistun pian Rakennus-

mestariksi (AMK).  

 

Kuulin Peabista Paras työpaikka 2017  

-kilpailun kautta ja kiinnostuin. Erityisesti jo 

käynnissä oleva Hyvinkään Sairaalan  

H-rakennuksen hanke kiinnosti ja sinne  

pääsin. 

 

Teen työnjohtajan tehtäviä. Olen ollut kesän 

2019 harjoittelussa ja sen jälkeen työt jatkuvat 

vielä normaalilla sopimuksella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Onko sinulla aiempaa kokemusta vastaavasta työstä tai rakennusalan töistä? 

 

Olen ollut aiemmin 10 vuotta kirvesmiehenä ja työnjohtajana oman firman kautta. Toukokuusta 2017 

alkaen olen ollut Peabilla Hyvinkään Sairaalan työmaalla aina, kun olen opinnoiltani ehtinyt.  

 

Millaisen perehdytyksen sait aloittaessasi Peabilla ja kuinka olet kokenut töiden aloittamisen? 

Sain todella hyvän perehdytyksen! Koko tiimi otti erittäin hienosti vastaan, en olisi edes voinut kuvitella 

näin hyvää alkua. Kun tulin työmaalle, sain aloittaa rauhassa lukemalla toimintamatriisia ja tutustumalla 

työmaahan kiertelemällä siellä. Luin läpi sopimuksia ja tein tuttavuutta urakoitsijoihin. Minut esiteltiin 

työmaalla työtovereiden toimesta työntekijöille ja kuljin mukana tehden muistiinpanoja ja pienimuotoisia 

tehtäviä, jotka ajoivat minut sisään työmaahan ja pääsin kohtamaan ihmisiä aidosti. 

Työtiimin tuki oli jatkuvasti kaikessa toiminnassa. Jokaiseen kysymykseen tuli välittömästi vastaus ja 

selitys, vaikka kaikilla oli omatkin työt tehtävänä. Kun vastuut kasvoivat, sain hoitaa tehtävät omalla 

tavallani ja itsenäisesti. Saan paljon positiivista palautetta ja tukea, joten jaksaminen ei lopu kesken. 

Ongelmat käsitellään ongelmina, ja ratkaisua haetaan yhdessä tiimin kanssa. Kun huomataan että 

kaverilla on tiukka paikka, annetaan vetoapua aina toisillemme. Pidämme tiimissä yhtä ja toisesta huolta. 

Koin olevani arvostettu heti ensipäivästä alkaen. 

 

 

 



 
 

 

 

Mitä olet oppinut harjoittelussa ja mitä haluaisit vielä päästä oppimaan / kokeilemaan lisää? 

 

Olen oppinut harjoitteluissa tosi paljon. Organisointikykyni on parantunut harjoitteluiden aikana. 

Tulevaisuudessa haluaisin saada lisää kokemusta projektin kokonaisvaltaisesta johtamisesta. Olen 

oppinut, mitä laadukas rakennustuotanto on ja miten se tehdään! 

Peabin tavoite on olla kunnon rakentaja ja haluamme korostaa ammattiylpeyttä sekä kollegoiden 

työn arvostamista. Mitä sinun mielestäsi tarkoittaa kunnon rakentaminen? Toteutuvatko nämä 

arvot mielestäsi Peabilla? 

Nämä arvot toteutuvat mielestäni Peabilla erittäin hyvin. Kunnolla rakentaminen on sitä, että tehdään 

kaikki projektin osa-alueet erinomaisesti, niin saadaan hyvä lopputuote. Kunnon rakentaminen alkaa siitä 

hetkestä, kun istutaan yhdessä kahvipöytään käymään läpi suunnitelmia. Kun tehdään porukalla ja 

käydään yhdessä huolellisesti läpi asiat, niin kaikki mahdollistavat omalla osaamisellaan parhaan laadun. 

Vahvat, osaavat yksilöt muodostavat parhaan tiimin, kun vielä kohtaamme toisemme aidosti ja rehellisesti. 

 

 


