
Saapuminen 

 

Saavuin Berliiniin työharjoittelun alkamista edeltävänä lauantaina 11.huhtikuuta. 

Lensin yksin Helsinki-Vantaan lentokentältä Tegeliin. Lentoyhtiö oli Air Berlin ja 

lento sujui hyvin ja nopeasti. Olin Tegelissä n. klo 14:00, kentällä ei ollut ketään 

vastassa. Kun laukkuni oli tullut ruumasta lähdin etsimään toimistoa mistä voisin 

ostaa julkisenliikenteen matkakortin. BVG:n toimisto löytyi hetken etsimisen 

jälkeen A-terminaalista. Ostin aluksi 72tunnin BerlinCityCardin, joka maksoi about 

24euroa. Kävin seuraavalla viikolla ostamassa kuukauden kortin (monatskarte), 

joka maksoi 79,50euroa. Monatskarte olisi maksanut vain 59e jos olisin tajunnut 

pyytää työnantajalta työtodistuksen.. Se kannattaa muistaa!  

 

Kun matkakortti oli kondiksessa, lähdin etsimään bussia Tegelistä 

Aleksanderplatzille. Bussi löytyi helposti A+B terminaalin vierestä. Ulkona oli 

superlämmin +22 ja aurinko paistoi. Hyppäsin bussiin ja matka kohti Prenzlauer 

Bergiä alkoi. En ollut aivan 100% varma olinko oikeassa bussissa ja missä kuuluu 

jäädä, kämppikseni oli antanut ohjeet aiemmin, mutta mulla on maailman huonoin 

suuntavaisto. Matka Alexanderplatzille kesti aika kauan, n.40min ja bussi ehti 

hajotakin matkan aikana. Onneksi vaihtobussi odotti heti samalla pysäkillä 

(matkalaukkuni painoi 24kg...). Jäin päätepysäkillä josta pääsi helposti Tramilla 

Prenzlauer Bergiin. Otin M2 Am Steinbergin suuntaan. Matka kesti n.10min ja jäin 

onnistuneesti oikealla pysäkillä, josta kämppikseni sitten haki mut. Pysäkki oli ihan 

meidän kämpän vieressä, tosi helppo matka! 

 

Asunto vaikutti heti hyvältä ja tilavalta. Molemmille oli omat makkarit + yhteinen 

keittiö ja kylppäri. Purkasin laukun ja heitin leivän naamaan, sitten lähdettiin heti 

uudestaan liikenteeseen, Suomessa oli eduskuntavaalit käynnissä, joten mentiin 

Suomen Konsultaatioon äänestämään. Pyörittiin samana päivänä vielä Ku´damilla, 

josta kävin ostamassa saksalaisen prepaid liittymän. Ostin sen 02-liikkeestä ja 

kuukauden prepiad netin kanssa maksoi n. 25e.  

Rakastuin Berliiniin heti! 

 

 



 

Työssäoppiminen 

 

Työharjoittelu paikkani oli arkkitehtitoimisto Plan Design. Toimiston omistaja 

Pirkko Petrovic on suomalainen, joten kommunikointi oli helppoa! Toimistossa oli 

viisi muuta arkkitehtiä, jotka puhuivat melko hyvin englantia, mutta täytyy 

myöntää, että toivoin monesti puhuvani saksaa. Kieltä siis kannattaa oikeasti 

opiskella ennen harjoitteluun lähtöä. 

Toimisto sijaitsi Friedenaussa n.12km asunnostani, mutta matka sinne julkisilla 

kesti n.50min. Varsinkin silloin kun junat olivat lakossa niin matkaan meni reilusti 

yli tunti. Berliinissä kannattaa muutenkin varautua siihen, että välimatkat ovat 

pitkiä ja julkinen liikenne lakkoilee melko usein. 

Työpäiväni olivat 6-8h, riippuen päivästä ja työnmäärästä. Aloitin työt yleensä kello 

9. Työtehtävät vaihtelivat paljon. Yleensä autoin jotakuta työkaveriani; kävin 

kuvaamassa uudistettavia kohteita, tein yhteenvetoja PowerPointilla, menin pomon 

mukana työmaille sekä hoidin hänen asioita. Yhteisiä brunsseja varten kävin 

kaupassa ja vein roskat kun tarvitsi. Pomo ja työkaverit otti mut mielestäni hyvin 

mukaan kaikkiin juttuihin eikä tullut ulkopuolinen olo vaikka puhuimmekin eri 

kieltä.  

 

Saksassa työmoraali on tiukempi kuin Suomessa ja saksalaiset työskentelevät 

kovemmin sekä pidempiä päiviä. Itse pääsin vähän helpommalla, koska pomoni 

tosiaan oli suomalainen, mutta arkkitehdit toimistossa tulivat ennen yhdeksää ja 

lähtivät viiden jälkeen. Varsinaisia lounastaukoja ei ollut tapana pitää vaan syötiin 

työn ohessa ja maanantaisin pidettiin yhteinen brunssi. Tietysti olin opiskelijana 

oikeutettu kunnon lounastaukoon, mutten oikeastaan edes kaivannut niitä.  

 

Minulle ei sattunut oikeastaan mitään sen kummempia ongelmatilanteita töissä tai 

vapaa-ajalla. Saksalaiset on tosi avuliaita, joten apua saa heti kun vaan pyytää!  

Työharjoittelu ulkomailla opetti mulle tarkkuutta rahan käytössä, opin puhumaan 

englantia paljon paremmin, huolehtimaan joka päiväsistä askareista sekä olemaan 

itsenäisempi. 



Berliini 

 

Asuminen ja no, eläminen Berliinissä on halpaa, varsinkin ulkomaalaiselle (saksan 

palkkataso on melko alhainen). Kaikki perus elintarvikkeet ja kosmetiikan saa 

suunnilleen puolet halvemalla kuin Suomesta sekä kaueudenhoito yms palvelut ovat 

myös edullisia. Esimerkiksi itse kävin fysiöterapiassa(17e 30min) ja ottamassa 

geelikynnet(25e). Vaatteet maksavat suosituissa vaateketjuissa saman verran kuin 

muuallakin Euroopassa, kirppareilta ja toreilta voi löytää edullisia vaatteita.  

Kulkeminen kaupungissa on tehty helpoksi julkisilla, mutta jos mahdollista niin 

kannattaa hankkia pyörä sillä pääsee reilusti nopeammin ja pyöräilijöille on 

Berliinissä omat kaistat ja liikennevalot. Me ostettiin Mauerparkista pyörä ja se oli 

super kätevä! Taksilla matkustaminen on myös aika edullista, aloitusmaksu on 4 

euron paikkeilla. Julkinen liikenne kulkee myös öisin normaalisti, joka oli tosi 

positiivinen yllätys.  

Berliinissä on tosi paljon erilaisia ravintoloita ja kahviloita, eli niihin kannattaa 

tutustua! Varsinkin Prenzlauer Bergissä kannattaa piipahtaa edes kerran syömässä, 

esim. Knackstrasselta löytyy paljon persoonallisia pikku paikkoja. Ruoan hinta 

vaihtelee aika paljon. Alle 15eurolla voi saada illallisen viineineen helposti, mutta 

löytyy myös paljon ravintoloita joissa on ´suomi hinnat´. Kannattaa vertailla. 

Kebabia, currywurstia sun muuta nopeaa saa parilla eurolla!  

Yöelämä Berliinissä on suurta verrattuna Suomeen. Clubeille mennään vasta 2-3 

aikaan ja ne sulkeutuvat 7 aikaan aamulla. Clubeja on aika joka lähtöön, joten 

jokaiselle varmasti löytyy jotakin! 

 

Turisti nähtävyyksistä itse tsekkasin yleisimmät eli Brandeburgen torin, 

muistomerkin holokaustin uhreille sekä East Side Galleryn. Berliinistä löytyy tosi 

paljon museoita, puistoja ja kaiken näkösiä monumenttejä, kannattaa ottaa 

etukäteen vähän selvää mitä haluaa nähdä, sillä nähtävää on paljon! 

 

 

Suosittelen kaikille TOP-jaksoa ulkomailla, mahtava kokemus!  


