Jari Lievonen

Tien
varrelta
Seuraavana kesänä lukion päättymisen
jälkeen hän pääsi jälleen tierakennustyö
maalle Destialle Rissalan lentokentän tien
parantamishankkeelle. Samana kesänä

Betonin kanssa
toimiminen tuntui
heti luontevalta ja se
on säilynytkin Nikon
työssä mukana koko
ajan.

Railakas Insinööri
Radalla
Kuopiolainen insinööri Niko Juutilainen on
nuoresta 29 vuoden iästään huolimatta jo
varsin kokenut destialainen infra-alan osaaja.
Niko suuntasi lukion toiselta luokalta suoraan
”kesäpojaksi” Destialle Kuopion Saaristokadun
projektille kesällä 2008. Siellä hän sai ensi
kosketuksen tie- ja sillanrakentamiseen
ja mietti, että tämä toimiala voisi ollakin
minun juttuni.
Niko pääsi rakennusmiehenä tutustamaan
sillankorjauskohteille työpäällikkö Jari
Lievosen siltaryhmään.
Betonin kanssa toimiminen tuntui
heti luontevalta ja se on säilynytkin
Nikon työssä mukana koko ajan. Ar
meijan käytyään vuonan 2010 hän pyrki
Kuopion Savonian ammattikorkeakouluun
rakennustekniikkalinjalle ja sai opiskelu
paikan sieltä. Ennen opiskelun aloitta
mista Niko jatkoi työskentelyä Destian
siltaryhmässä eri sillankorjauskohteilla
Itä-Suomen alueella ja myös opiskelu
aikana vuosin 2012-2014 hän oli kaikki
harjoittelujaksot kesällä työnjohtoharjoit
telijana Destialla.

Valmistuttuaan insinööriksi vuona
2015 oli rakentamistoimialalla työtilanne
hiukan haastava, mutta keskusteltuaan
Destian yksikön johtajan, Pasi Kailasalon
kanssa selvisi, että olisi mahdollista saada
työpaikka rataliiketoiminnassa työnjohto
tehtävissä.
Hän aloitti destia Rail Oy:n kunnos
sapito 8 rataurakan töissä keväällä 2015
projekti-insinöörinä ja siitä sitten siirtyi
urakan työnjohtajaksi ja toimi siinä
tehtävässä aina syksyyn 2019 saakka.
Marraskuun alusta hänet nimitettiin työ
maapäälliköksi samaan KP8 urakkaan.
Niko kertookin, että taas hän on saanut
uuden haasteen ja vastuullisen tehtävän

Destiassa pidetään
henkilöistä hyvää
huolta ja palkitaan
pitkäjänteisestä
yrittämisestä
työssään. Olen
tyytyväinen työhöni
ja työyhteisö on hyvä,
toteaa Niko.
ja pääsee kehittämään itseään paremmaksi
osaajaksi.
Destiassa pidetään henkilöistä hyvää
huolta ja palkitaan pitkäjänteisestä yrit
tämisestä työssään. Olen tyytyväinen
työhöni ja työyhteisö on hyvä, toteaa Niko.
Siitä hän on erityisen kiitollinen Destialle
ja esimiehille, että hän on saanut ylläpitää
itsensä kehittämistä myös siltojen betoni
töiden osalta ja saanut mahdollisuuden pä
tevöityä myös siinä. Hän on ollut siltojen
kansien betonoinnissa työnjohtotehtävissä
niin Vt14 Laitaatsalmen sillat kuin Vt5
Mikkeli – Nuutilanmäki projekteilla.
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Nikon päivät kotona menee vaimon,
kaksi vuotiaan tyttären ja nuoren poh
jan pystykorvan kanssa varsin ripeästi.
Nikon harrastuksista tärkeimmät ovat
kanalintumetsästys koiran kanssa, sekä
syksyinen hirvenmetsästys destialaisessa
hirviporukassa tuolla Juuan ja Nurmeksen
alueella. Niko aloittikin tuossa hirviporu
kassa isänsä mukana alle 10 vuotiaana ja
se jatkuu edelleen. Kesällä vapaa-aikaan
vietetään paljon kesämökillä kalastellen,
mikä onkin oiva kesäharrastus.

Nikon harrastuksista
tärkeimmät ovat
kanalintumetsästys
koiran kanssa,
sekä syksyinen
hirvenmetsästys
destialaisessa
hirviporukassa tuolla
Juuan ja Nurmeksen
alueella.
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