
Ulkomaanjakson kesto: 4 työviikkoa 

Työpaikka:                  Dirk Meyer, sähköurakointi 

Kohdemaa ja kaupunki: Köln, Saksa 

 

 

Työskentelin ulkomaanjaksollani Dirk Meyer:lla. Kyseessä on lähellä Kölnin ydintä sijaitseva n. 

10? sähköasentajaa työllistävä yritys, joka tekee kiinteistösähkötöitä lampunvaihdosta pienen 

kerrostalon koko sähköistykseen, asiakkaanaan tyypillisesti hyvätuloisia yksityishenkilöitä ja 

yrityksiä. 

 Osan päivistä työskentelin firman asuinkerrostalotyömaalla Melaten Gurtelilla, ja osan 

kiertelin kokeneen sähköasentajan Michaelin kanssa autolla asiakkaiden kodeissa ja kiinteistöissä, 

tehtävänä välillä lampunvaihto ja välillä esim. keskuksen kytkeminen. 

Työpäivä alkoi aina 7:30, ja päättyi 15.45, siis virallisesti. Itse saavuin aina paikalle työmaalle tai 

Dirk Meyerin toimistolle 7:30 mennessä, muut ilmestyivät yleensä 7:45 ja 8:00 välillä. Alkuun 

päivä loppui todelliuudessa jo ennen kolmea, mutta loppua kohti päivät venyivät jatkuvasti reilusti 

yli neljän. Näin siis työmaalla. Keikkatyössä työpäivä päättyi aina silloin, kun saatiin kohde 

valmiiksi, eikä seuraavaa enää kerkeäisi; eli joskus jo yhdeltä, joskus viiden jälkeen. 

 Suurta hämmästystä Saksaan tullessa aiheutti se, ettei työntekijöillä ollut henkilökohtaisia 

työkaluja, eikä työkaluja ollut tapana kantaa laaja valikoima mukana liiveissä tai housujen 

työkalutaskuissa edellisten suomalaisten työmaiden tapaan, vaan työkaluja haettiin jatkuvasti 

tarpeen mukaan työkalusalkusta, joka oli milloin missäkin, tai autosta. Toki laajan työkalusatsin 

kantaminen asussa ei olisi onnistunutkaan, sillä mistään työliiveistä tai edes työhousujen 

työkalutaskuista ei ollut tietoakaan, sillä niitä ei työmaalla näkynyt. Kai se on maan tapa.  

Alussa olin yhtä hukassa, kuin Suomessa ensimmäiseen työharjoitteluun mennessä.  Toki osa 

tavoista ja välineistä oli hieman erillaisia kuin Suomessa, esimerkiksi saksalaisten käyttämä 

internetjohto oli punertavan-oranssi, joka menisi palokaapelista Suomessa. Tai esimerkiksi 

rullamitoista ei ollut tietoakaan saksalaisella työmaalla, vaan mittaaminen sujui eräänlaisella 

kasaantaitettavalla mittatikulla. Mutta välineisiin puitteisiin tottui nopeasti. Suurin ongelma oli 

kuitenkin se, että kukaan työmaalla ei tiennyt, mitä se täysin erillaisen koulujärjestelmän opista 

tuleva tuntematon suomalainen osaa. Asioita lähdettiin näyttämään kädestäpitäen, että mitä johtoa 

käytetään pistorasioita varten ja miten ruuvi saadaan ruuvinvääntimellä seinään. Myös opastettiin, 

että internet- ja puhelinjohtojen päälle astumista tulisi välttää, koska ne hajoavat helposti. Ongelma 

oli se, että yrityksistä huolimatta en saanut ketään kartalle siitä, mitä asioita olen aikaisemmin 

tehnyt, ja mitä en, - kukaan työmaalla ei puhunut enlantia, kuin sen verran, mitä limsan ostamiseen 

kaupasta tarvitaan. Itse taas osasin yhtä paljon saksaa. Pikkuhiljaa kuitenkin opimme tuntemaan 

toisiamme, ja homma alkoi rullaamaan. Lopuksi sain tehdä yksin etukäteen sovittuja töitä, kuten 

putkitusta ja piuhojenvetoa tietylle alueelle. 

 Saksaan mennessä tiesin jo, ettei Saksassa työturvallisuus ja työhyvinvointi ole aivan 

samalla tasolla kuin turvallisuusstandardeista tunnetussa Suomessa. Perille päästyä kuitenkin 

yllätyin, sillä työmaalle saavuttuani minulle ei tarjottu minkäänlaista perehdytystä työmaahan tai 

turvallisuuteen. Työntekijät työskentelivät työhousuja lukuunottamatta pääosin omissa vaatteissaan. 

Sähkömiehillä oli turvakengät, mutta moni muu työskenteli lenkkareissa. Kypärät pysyivät 

pakettiautossa, sillä niitä käytetään vain ikkunattomilla työmailla. Kuulosuojaimia ja suojalaseja ei 

työmaalla juuri näkynyt. Saksassa ei myöskään tarvitse tulityökortteja yms. eikä tarvitse kysyä 

lupaa tulitöihin työmaan johdolta. Myöskään palosammuttimia ei näkynyt missään, vaikka 

rälläköitä ja hitsausliekkejä käytettiin milloin vain ja ihan kuka vain. Toisaalta turvallisuussäädösten 

puute nopeuttaa työhöntarttumista. Toisaalta taas voi olla varma, että kun töitä on tehty vuosia, niin 

kuulo on huonontunut ja mahdollisesti kärsii pölyn aiheuttamista hengityssairauksista suojainten 

puutteen takia. 

 



 

Kuvissa vasemmalla saksalainen sähkömies työssään. Oikealla taas tyypilliset (huonot) saksalaisten 

käyttämät tikkaat. 

 

 

 

Työilmapiiri saksalaissähkäreillä oli rauhallinen ja rento. Suomesta poiketen työmaalla kaikki 

tervehtivät aamuisin kaikkia, eivät vain omat firman poikia. Tämä johtunee siitä, että työmaalla 

kaikki olivat saksalaisia, tai saksaan kotoutuneita turkkilaisia ja puolalaisia. Saksalaisella työmaalla 

ei käytetä kovinkaan innokkaasti ulkomailla asuvia työntekijöitä, kuten Suomessa virolaisia ja 

venäläisiä. Tämä johtunee siitä, että Saksassa, ainakin Kölnissä rakennustyöläisten, mukaanlukien 

sähkäreiden, palkat ovat pieniä. Kölniläissähkäri saa  nettopalkkaa suullisten arvioiden mukaan n. 

1500 euroa kuukaudessa. Suomalaissähkärillä vastaava luku tuhannen suurempi. Tein Saksassa 

myös yllättävän havainnon: Suomesta poiketen lähes ainoallakaan sähkärillä Kölnissä ei ollut 

elintasomahaa. Saksassa ei yleensä saada ruokarahaa, mistä johtuen saksalaissähkärit syövät 

päivällä lähinnä vain kasan voileipiä. 

 

 

 



 

Kuvissa vasemmalla rivitaloasunnon keskus kytkettävänä. Oikealla taas saksalaisten tapa saada 

liian pitkät välineet mahtumaan pakettiautoon. 

 

Nyt kun reissu on ohi, niin Saksasta olen jäänyt kaipaamaan Kölnin sujuvaa ja laajaa 
metroverkostoa, jolla pääsi ympäri Kölniä nopeasti ja vaivattomasti. Ikävä jäi myös 
Saksan nakkikioskien mainiota currywurstia. 
Kuukausi Saksassa opetti paljon. Nyt kynnys lähteä ulkomaille joskus töihin on paljon 
pienempi, ja nyt tiedän, mitä pitää ulkomaille töihin mennessä ottaa huomioon ja 
opetella. Mutta missään nimessä en ainakaan tällä hetkellä jäisi Saksaan töihin, sillä 
matkan aikana kävi kuitenkin selväksi, että Suomessa sähkömiehet kykenevät 
parempaan elintasoon, ja puitteet työlle ovat työnantajan puolesta paremmat. 
 
 
 
 

 

 


