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Olin 8 viikon työharjottelussa Omniasta Espanjan Kanarian saariin kuuluvalla Gran 
Canarialla surf cityssä, joka ainakin suomessa tunnetaan paremmin Las Palmasina. Omniassa 
opiskelen veneenrakennusta ja poikkeuksellisesti harjoittelukohde oli surffilauta tehdas. Nämä kaksi
alaa ovat samanaikaisesti hyvin kaukana toisistaan ja kuitenkin yhtäläisyyksiä löytyy hyvinkin 
paljon. Materiaalit,työmenetelmät ja hydrodynaamiset ominaisuudet ovat hyvin pitkälti samat oli 
sitten kyseessä surffilauta tai vene.

Mitään kulttuuri shokkia ei tullut koettua. Espanja on maana ja kulttuuriltaan jo ajemmista 
seikkailusta tutuksi tullut. Asunnon hankinta ja muut arkeen kuuluvat askareet sujui kuin 
suomessakin, pientä kielimuuria lukuunottamatta. Kaiken sai kuitenkin selvitettyä välttävällä 
espanjalla ja google kääntäjän avulla. Vähemmän tuttu oli surffilautojen valmistusprosessi, jonka 
vuoksi suunnaksi otettiinkin Pinguino Surfboards.

Pinguino Surfboards on kolmen suomalaisen kaveruksen 2012 perustama surffilautoja 
valmistava yritys. Vuodesta 2016 tehdas on sijainnut Gran Canarialla surf cityssä. Kotiuduin 
nopeasti harjoittelupaikkaan ja pääsin heti puuhailemaan omia projekteja ja sain tarvittavan tuen ja 
avun aina pyytäessä, muuten sai ihan rauhassa omaan aikatauluun puuhailla itsenäisesti. Surffaajina 
normi yhteiskunnan aikamääreet oli näille pojille kuin punainen vaate, jotenka työaikoja ei 
oikeastaan ollut eikä tunteja laskettu. Jokainen sai tulla ja mennä haluamansa mukaan, kunhan 
kaikki työt tulee hoidetuksi ja tilaukset saadaan ajoissa maailmalle. Saaren vallitsevat sääolosuhteet 
vaikuttivat työaikoihin eniten. Laskuvedet, aaltoennusteet ja tuuliennusteet olivat tärkeämpiä kuin 
kello. Jos surffi oli hyvää ei tehty töitä ja jos ei löytynyt surffia niin sitten painettiin täysillä 
hommia.

   Pinguino Surfboards paja. Kuvassa käyttölaudat ja vuokralautoja.



Harjoittelun aikana minulla oli asunto Canteraksessa, joten aamut alkoi käymässä lähi 
”spotilla” (La Cicer) tarkistamassa aallot, jos näytti hyvältä niin veteen, jos ei niin sitten suoraan 
töihin. Aamusurffin jälkeen töihin touhuamaan. Pääsin tekemään aivan kaikkia eri osa-alueita, 
suunnittelusta, valmistukseen ja viimeistelyyn. Sain jopa tehdä oman laudan alusta loppuun, josta 
lisää myöhemmin. Enimmäkseen tein korjauksia vanhoihin lautoihin, asentelin eväbokseja, 
lasitusta, hiomista ja lisää hiomista. Iltapäivällä kun seuraava laskuvesi alkoi lähestyä tuli työhön 
parin tunnin surffi tauko mikäli pajan ”spotti” (La Laja) tarjosi meille aaltoa. Illalla taas hetkeksi 
töihin. Näin ne päivät rullaili rutiininomaisesti eteenpäin. Surffi tuli ensimmisenä ja kaikki muu 
elämä joutui sopeutumaan sen ympärille. Pakko sanoa että tämä oli itsekllekkin erittäin mielekäs 
tapa tehdä töitä pätkittäin pitkin päiviä, viikonpäivilläkään ei ollut niin väliä. Välillä tehtiin töitä 
sunnuntaina ja oltiin sitten vaihteeksi surffaamassa kokonainen tiistai. 

                                                                                                                                                                

    eväboksin asennus.

                                 

                                                                                   laudan ”nosen” korjaus menossa.                                          

Harjoittelun hedelmä minulle oli että sain tehdä oman laudan itselleni. Ohjaaja, shaperi ja hyvä 
ystäväni Pauli ohjeisti minua koko prosessin läpi , jotta saatiin aikaiseksi varmaa Pinguino laatua 
oleva lauta. Yhdessä suunniteltiin laudan muodot, tilavuus ja ominaisuudet minulle sopiviksi. 
Ottaen huomioon minun koon, taidot ja surffaus tyylin. Laudan sisus on EPS vaahtoa, jota 
kutsutaan blanciksi. Tämä pala muotoillaan käyttämällä sahaa, höylää ja hiontavälineitä lopulliseen 
muotoonsa. Tämän jälkeen vuorossa on pinnoitus, joka yleensä tehdään lasikuidusta. Halusimme 
kuitenkin tehdä tästä projektista erikoisemman, joten materiaalivalinnassa päädyttiin pellavaan, joka
on ympäristöystävällisempi vaohtoehto. Lasikuitua käytettiin ainoastaan vahvistukseksi evien 
alueelle ja kanteen tuomaan vähän joustoa muutoin kovin jäykkään pellavaan. ”Lasituksen jälkeen” 
lauta siistitään hiomalla, jonka jälkeen on vuorossa ”coat” (loppu pinnoitus). Tämä tehdään 
kahdessa vaiheessa. Ensin teaser coat, me käytimme entropyresinsin bio epoxya, jonka jälkeen 
kevyt hionta. Toisena sama toistetaan, eli uudestaan epoxysta coat laudan päälle ja sitten 
loppuhionta ja kiillotus. Tämän jälkeen odotellaan laudan lopullista kovettumista pari päivää, jonka 
jälkeen lauta onkin valmis uitettavaksi.



                                

               Tyytyväinen harjoittelija itsetekemänsä eko pellavalaudan kanssa.

Loppuun on pakko todeta että omatekoisella laudalla aallon ”catchaaminen” on yksi 
parhaimpia kokemuksia pienen elämäni aikana. Kiitos Omnialle ja kaikille osallislle, jotka 
mahdollistivat tämän upean TOP-jakson. Ja erityiskiitokset Pinguinon väelle että ottivat niin 
avoimesti vastaan ja jakoivat tietouttaan. Hasta luego tio! 


