
 
 

Vaihtojakson kesto: 8 viikkoa, 8.1.2018 – 4.3.2018 

Kohdemaa: Mallorca 

Työpaikka: Ecoilles Atres, sähköasennuksia ja remontointia tekevä yhtiö 

 

Työssäoppimisjakson ensimmäinen päivä kului Suomesta matkustaessa, ja nopeaan 

tutustumiseen paikalliseen ammattikouluun, missä tutustuin paikalliseen sähköopettajaan. 

Seuraavana päivänä tapasin koululla yhden työpaikallani työskentelevän henkilön jonka 

kanssa ajoimme varsinaiselle työpaikalle. Tämä sijaitsi noin 30 minuutin ajomatkan päässä, 

eri kaupungissa kuin missä oleskelin vaihtojakson aikana. Tutustuin siellä muihin 

työntekiöihin ja esittelyjen jälkeen suuntasimme ensimmäiselle työmaalle. 

Työmaa sijaitsi erään rannikkokaupungin vierustalla, missä yhtiö asensi aurinkopaneeleja 

hotellin katolle. En ollut Suomessa koskaan työskennellyt niiden kanssa ennen, mutta 

paneelien asentaminen ja johdottaminen oli kuitenkin yksinkertaista ja helppoa kun se oli 

ensimmäisen kerran opastettu. Ensimmäinen työpäivä päättyi siihen, että kävin toisen 

työkaverin kanssa vielä asiakaskäynnillä. Asiakas tahtoi, että heidän lämminvesivaraaja 

siirrettäisiin ja pesuhuoneen sähkölaitteiden sijaintia muutettaisiin, joten laadimme siitä 

suunnitelman ja hinnoituksen. 

Ensimmäiset kolme viikkoa kuluivat samassa työmaassa melkein kokonaan. Hoidimme 

aurinkopaneelien asennukset ja yhteen johdotukset, asensimme johtoa sähkökaapeilta 

paneeleille ja tarpeen mukaan seinäkourut suojaamaan niitä sateelta ja muulta lialta. 

Johdotuksen jälkeen asensimme paneelien käyttöä varten omat ohjauskaapit, kytkimme ja 

testasimme ne minkä jälkeen viimeistelimme siivoamalla roskat tai muun turhan pois. 

Hotellin lisäksi kävimme myös muutamalla toisella asiakkaalla tekemässä töitä. Nämä olivat 

lyhyitä ja yksinkertaisia asennuksia, enimmäkseen valaistuksen asentamista. Vaihdoimme 

vanhoja hehkulamppuja LED-valoihin, ja asensimme yhdelle asiakkaalle pesuhuoneeseen 

takavalolla varustetun peilin. 

Erityisempiä ongelmia ei näiden töiden aikana tullut eteen. Johdon vetämisessä tuli välillä 

vähän haastetta koska putket, joiden kautta ne oli tarkoitus tuoda ja videä, olivat joissain 

paikoissa hyvinkin mutkaisia, ja joskus niissä kulki jo valmiiksi muuta johtoa, ja jouduimme 

avaamaan putkia välimatkassa muutaman kerran saadaksemme johdon kulkemaan taas.  

Tulin myös toimeen paikallisten työntekijöiden kanssa oikein hyvin, ja vaikka kielen kanssa 

olikin joskus ongelmia, onnistuimme lopulta aina ymmärtämään toisiamme. Kaikki olivat 

myös todella kohteliaita ja aina valmiita auttamaan tarvittaesssa.  



 
 

Aurinkopaneeleja 

Kiskoja, mille paneelit asennetaan 

Työkaluja, millä paneelit kiinnitetään kiskoille 

Aurinkopaneeleille tuleva syöttöjohto 

Johtoja varten jouduimme 
poraamaan pienen ojan 
maahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ecoilles Atres, sisäänkäynti 

Varasto, toimisto takana 

Lopun TOP-jaksosta työskentelin ympäri Mallorcaa, erilaisissa työmaissa. Kävimme 

asentamassa kattovalaistuksen yhdelle torille/marketille, ja käytimme muutaman päivän 

asentamalla yhdessä remontoitavassa kerrostalossa lattian alle muoviputkia, joiden kautta 

johtoja vedettäisiin sähkölaitteille. Jouduimme poraamaan seiniin uusia reikiä putkia varten 

muutaman kerran. Putkien asentaminen oli enimmäkseen yksinkertaista ja helppoa, mutta 

välillä ne alkoivat kiemurtelemaan hyvin paljon, ja niiden suoristamisessa kului aina vähän 

aikaa. Asensimme muutaman pitemmän putken myös, 1. kerroksesta ylös 3. kerrokseen, ja 

nämä eivät alkuun oikein mahtuneet niitä varten poratuista rei’istä, koska putket olivat 

kaikki erikokoisia eikä niitä saanut kunnolla suoriksi. Onnistuimme kuitenkin vetämään ne 

läpi, minkä jälkeen kävimme kaikkien putkien suuaukot, jotta lattiaa valettaessa tai muuta 

työtä tehtäessä niihin ei kerääntyisi pölyä tai muuta roskaa. 

Ennen seuraavaa työmaata kävimme myös yhtiön toimisto-varastolla asentamassa uuden 

johdotuksen valaistusta varten, jotta varaston valot pystyisi kytkeä toimiston puolelta myös. 

Tähän asti sen pystyi vain tehdä itse sähkökaapista. 

  



 
 

Seuraava työmaa sijaitsi asiakkaan omakotitalolla.  Työt alkoivat aurinkopaneelien 

asentamisella. Ensin kiinnitimme metallikiskot katolle, ja sitten paneelit niiden päälle. 

Asensimme muovikourut seinään, joiden kautta kuljetimme paneeleita varten tarvittavat 

johdot läheisestä varastosta. Asensimme sähkökaapit ja ohjauspaneelit sinne. Varaston 

seinä oli erityisen paksua betonia, ja emme heti alkuun saanet siihen kunnolla tarvittavan 

syvää reikää johon asentaa johtoja varten muoviputki. Onnistuimme lopulta saamaan 

tarvittavan syvennyksen, ja saimme kaiken kiinnitettyä ja kytkettyä. 

Olimme myös jonkin verran töissä yhdessä ravintolassa, jossa tehtiin suuren tason 

remonttia. Meidän työmme oli poistaa vanhaa johdotusta sekä vanhat sähkölaitteet. 

Kävimme välissä muilla työmailla samalla kun odotimme että muut urakoitsijat saisivat 

oman osuutensa remontista hoidettua. Palasimme myöhemmin ravintolaan asentamaan 

uuden sähkökaapin, vetämään johdon siitä eri sähkökojeita varten, ja asentamaan 

pistorasioita, kytkimiä ja valaisimia. 

Olimme toisessa remonttiurakassa mukana myös, mikä sijaitsi kerrostalossa, ja työmme oli 

samantapaista kuin ravintolassa. Poistimme vanhaa johdotusta, asensimme uusia putkia ja 

vedimme uutta johtoa sähkölaitteita varten. 

Kävimme myös asentamassa kaksi lämminvesivaraajaa eräälle asiakkaalle.  Näiden 

kuljettaminen oli vähän haastavaa, koska lvv:t olivat hieman kookkaita ja jouduimme 

kuljettamaan ne ylös 3. kerrokseen, mikä oli käytännössä vain ullakko, ja sinne pääsi vain 

pieniä rappusia pitkin, joten meidän piti olla erityisen varovaisia. Saimme kuitenkin vietyä 

lvv:t ylös ja asennettua ne ilman vahinkoa. 

 

Kaikenkaikkiaan työssäoppimisjakso oli erityisen mukava. Työpaikka ja työkaverit olivat 

mahtavia ja työmaat ja -tehtävät hyvin opettavaisia ja mielenkiintoisia. Suosittelen top-

jakson suorittamista ulkomailla todella paljon, jos vain itsellä on kiinnostusta siihen. 


