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Kun meille selvisi, että pääsemme 
suorittamaan työssäoppimisjaksoamme 
Espanjan Fuengirolaan  aikavälillä 
3.3.2018–30.3.2018 alkoi kuumeinen 
matkanjärjestely.

Lentolippujen hankkiminen oli pro-
sessin helpoin osa kun matkapäivämää-
rät olivat selvillä: suuntasimme oikopää-
tä Skyscanner.fi -sivustolle ja etsimme 
edullisimmat suorat lennot Helsinki–
Malaga–Helsinki -välille. Valitettavasti 
lentojen hinnat juuri tähän aikaan vuo-
desta olivat tavallista korkeammat, sillä 
hiihtolomat ajoittuivat lähtöviikollemme 
ja vastaavasti  pääsiäinen paluuviikollem-
me. Usein Helsinki-Malaga -välin liput 
saa jopa kolmasosalla maksamastamme 
hinnasta.

Malagan lentoasemalta suuntasimme 
Fuengirolaan junalla. Asema sijaitsi suo-
raan lentoaseman yhteydessä ja matka 
Fuengirolan asemalle taittui helposti, no-
peasti ja todella, todella edullisesti.

Espanjassa liikkuminen onnistuu hel-
posti ja edullisesti niin junalla kuin bus-
seillakin. Itse koimme, että suurimman 
hankaluuden eritoten bussimatkailuun 
tuotti vaillinainen (lue: liki olematon) es-
panjankielentaitomme, sillä edes Fuen-
girolan kaltaisella turistialueella asiointi 
bussiaseman henkilöstön kanssa ei tah-
tonut hoitua englanniksi.

Pyreneiden ylitys siirryttäessä Ranskan ilmatilasta Espanjan 
ilmatilaan.

Aeropuerto de Málagan juna-asema.

Fuengirolan bussiasema.



Asunnon hankkiminen osoittautui 
odotettua hankalammaksi ja kävimme 
valehtelematta varmasti kaikki mahdol-
liset suomalaiset vuokranvälittäjät (joita 
muuten löytyy mieletön määrä Fuengi-
rolankin alueella). Asunto olisi pitänyt 
joko vuokrata tuntuvasti yhtä kuukautta 
pidemmäksi ajaksi tai vaihtoehtoisesti 
joko asunnon vuokra olisi karannut tur-
han suureksi tai sijainti muodostunut 
kannaltamme huonoksi.

Onneksemme kuitenkin muutaman 
viikon tehokkaan etsinnän jälkeen yksi 
vuokranvälittäjistä osasi vinkata meidät 
erään yksityishenkilön suuntaan, jolta 
sitten päädyimmekin vuokraamaan juuri 
remontoidun kaksion.

Itse asunto oli siisti, hyvin varusteltu 
ja sijaitsi erinomaisella paikalla. Suoma-
laisista rakennuksista poiketen, espanja-
laiset rakennukset ovat huonosti ääni- ja 
lämpöeristettyjä, eikä omammekaan ol-
lut tästä poikkeus. Naapurien elämä kan-
tautui kuuluvasti sisälle niin ulkoa kuin 
seinän takaa ja ilman ilmalämpöpump-
puja asuntomme olisi ollut kalsa sekä 
kostea.

Asuntoa vuokratessa kannattaa ottaa 
huomioon, että sähkö on Espanjassa to-
della kallista ja osaa lisätä tuntuvasti asu-
miskuluja. Tämän vuoksi olikin onni, että 
sähkö ja vesi sisältyivät vuokraamme.

Kotikatumme Calle Quemada.

Viereinen aukio kadultamme kohti rantaa.

Talomme ovelta matkaa tähän näkymään noin 130 metriä.



Työharjoittelupaikkanamme toimi Air-
tech Finland AC. S.L. Kyseessä on suoma-
lainen ilmalämpöpumppuasennuksiin 
erikoistunut yritys, joka tarjoaa palvelui-
taan pääasiassa suomalaisille asiakkaille 
Costa del Solin alueella.

Yritys on pieni ja pyörii miltei kokonaan 
yrittäjien (2 henkilöä) voimin. Toinen yrit-
täjistä oli sairauslomalla koko harjoittelu-
jaksomme ajan, joten liikuimme koko jak-
son yhdessä toisen yrittäjän mukana.

Työaikamme vaihteli päivittäin, mut-
ta keskimäärin viikkotunteja kertyi 37,5. 
Aloitimme päivämme aina yhdeksältä ja 
lopettelimme iltapäivästä tai joskus myö-
hemmin illasta päivän työt tehtyämme.

Pääsimme tutustumaan moniin erilai-
siin työkohteisiin. Perinteisten ilmaläm-
pöpumppuasennusten ohella teimme 
myös useampia kanavapumppuasennuk-
sia, jotka ovat selvästi työläämpiä.

Ensimmäinen viikko kului henkilöke-
mioiden tunnusteluun ja omien paikko-
jemme hakemiseen. Vähitellen opimme 
ohjaajamme tavoille ja sitä myöten myös 
työtehtävämme monipuolistuivat. Har-
joittelujaksomme oli valitettavasti melko 
lyhyt, joten juuri kun pääsimme parem-
min sisään firman tapoihin ja menetel-
miin meidän olikin jo aika lähteä kohti 
kotisuomea.

Opimme paljon ilmalämpöpumppujen 
asentamisesta, mutta tästä huolimatta 
jäimme kaipaamaan enemmän pereh-
dyttämistä tiettyihin osa-alueisiin: Emme 
esimerkiksi päässeet tekemään kylmäai-
neputkien liitäntöjä tai alipaineistamaan 
putkistoa käyttöönottovaiheessa kertaa-
kaan. Ohjaajaltamme olisimme toivoneet 
myös enemmän selkeää vaihekohtaista 
opastusta, sillä kysymyksistämme huoli-
matta vastaus oli usein hyvin ympäripyö-
reä.

Miehistö, laitteet ja tarvikkeet liikkuivat sulavasti 
Aurinkorannikolla kyseisellä kulkineella.

Vanhojen ulkoyksiköiden kunnostamista kohteessa.

Uuden ulkoyksikön alipaineistaminen ja käyttöönotto.



Kuukauden aikana pyrimme tutustu-
maan lähiympäristöömme mahdollisim-
man tehokkaasti. Työn puolesta liikuim-
me runsaasti Malaga–Miraflores -akselin 
välillä. Omat pistomme painottuivat lähin-
nä viikonlopuille. Arki on kuitenkin arkea 
– myös Espanjassa.

Ensimmäisenä viikonloppuna kävim-
me Malagassa katsomassa Malagan CF:n 
ja FC Barcelonan välisen jalkapallo-otte-
lun tunnelmalliseslla 30000 katsojaa ve-
tävällä Estadio La Rosaledalla – ruusutar-
halla. Liput otteluun olimme järjestäneet 
jo ennen lähtöämme Espanjaan. Hieno 
kokemus.

Seuraavana viikonloppuna seikkailim-
me Uuno Turhapuron jalanjäljissä Mar-
bellassa. Valitettavasti emme nähneet 
Marbellan kuuluisia kukkuloita emmekä 
löytäneet vuorineuvos Tuuran jäänteitä 
hiekkarannalta. Tutustuimme jalkaisin 
Marbellan rantakatualueeseen ja huvive-
nesataman ympäristössä saimme pientä 
käsitystä miten rikkaat aikaansa viettävät 
huviveneitten ja urheiluautojen ympäröi-
minä.

Viimeisenä viikonloppunamme vierai-
limme puolestaan Brintannialle kuulu-
valla Gibraltarilla, Euroopan viimeisellä 
siirtomaa-alueella. Näimme Gibraltarin-
vuoren lisäksi magotti-apinoita, tippukivi-
luolia, maailman 21. suurimman huvijah-
din sekä silmäykset Afrikasta ja Atlantin 
valtamerestä.

Paljon jäi myös tekemättä. Olisimme 
mieluusti käyneet katsomassa yhden här-
kätaisteluottelun, mutta sellainen järjes-
tettiin Fuengirolan alueella vasta lähtöm-
me jälkeen. Emme myöskään ehtineet 
käydä Rondan kaupungissa (n. 100 kilo-
metriä Fuengirolasta luoteeseen), jota on 
monissa paikoissa kehuttu mielettömän 
upeaksi paikaksi.

Malaga CF - FC Barcelona.

Marbellan huvivenesatama.

Gibraltarin tippukiviluolia.



Kuukausi Espanjassa vierähti todella 
nopeasti ja neljä viikkoa on todella lyhyt 
aika työharjoittelujaksoksi. Mahdolli-
suuksien mukaan kannattaa siis pyrkiä 
olemaan harjoittelujaksolla mahdollisim-
man pitkä aika – suoritti harjoittelun sit-
ten kotisuomessa tai ulkomailla.

Ulkomaan harjoittelusta on hyötyä, 
niin uran kuin muunkin elämän kannal-
ta: Uusi maa, kulttuuri ja kieli antavat laa-
jempaa näkemystä maailmasta tarjoten 
mahdollisuuden tutustua eri taustoista 
tuleviin ihmisiin ja oppia valtavasti uutta. 
Pääset kokeilemaan siipiäsi aivan uudessa 
ympäristössä ja tilanteessa.

Meille molemmille harjoitte-
lujaksosta jäi vallan positiivinen 
muistijälki. Kokemuksena ehdot-
tomasti huikea ja tietyllä tapaa 
opiskeluidemme parasta aikaa. 
Siksi haluammekin lämpimästi 
kiittää William ja Ester Otsakor-
ven Säätiötä, joka osaltaan mah-
dollisti meille tämän kokemuk-
sen.



Ja ennenkaikkea:

Näe, koe, nauti ja opi!




