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Työpaikka: iManage Ltd, Birkirkara, BKR 1248, Malta. Rakennusala, 

projektinhallinta 

Ohjaajana toimi: Joseph Scicluna 

Toimistolla, jossa työskentelin, oli yhteensä viisi työntekijää. Työmaalla sitten 

saattoikin olla vähintään kaksi kertaa enemmän, riippuen työkohteesta ja 

työvoiman tarpeesta. Asiakkaina oli yksityiset henkilöt, kuten myös kunnat. 

Toimisto sijaitsi noin 10 minuutin bussimatkan päässä asunnolta. 

 

Julkisen liikenteen verkosto on koko saaren kattava. Ruuhka-aikana bussit eivät 

välttämättä pysähdy pysäkille ottamaan matkustajia kyytiin, jos bussi on 

täynnä. Omalla kohdalla tästä ei ollut haittaa, koska työpaikka ja asunto 

sijaitsivat paikoissa, joissa kulkee useita eri linjoja. 

 



Toimistolla ollessa työhuoneena toimi kokoushuone, jossa oli noin neljä metriä 

pitkä normaali pöytä ja tuolina normaali tuoli, joten aivan Suomen tasolle ei 

ergonomiassa päästy. Onneksi työpaikalla oli ilmastointi ja lämmityslaite. 

Samassa työhuoneessa työskenteli myös ohjaajani. 

 

Työpisteeni kokoushuoneessa 

 

Toimisto. Vasemmalla toimitusjohtajan työpiste ja keskellä kokoushuone, jossa työpisteeni sijaitsi. 

Työvälineenä oli pääsääntöisesti AutoCAD, Acrobat DC, Outlook, Excel ja 

WeTransfer ohjelmat. Tietokoneena toimi erittäin hidas kannettava tietokone. 

Tein myös omatoimisesti, milloin mitäkin tukihommia tietokoneiden tai 

laitteiden kanssa, minkä jälkeen apua alettiinkin pyytää milloin missäkin 

asiassa.  



 

Työmaalla käydessä ja mittoja otettaessa toimi mittoina tavallinen rullamitta ja 

lasermitta. Valokuvia myös otettiin kohteista. 

  

Tyypillinen työpäivä oli 9:00 – 15:00, mutta sitä pystyi helposti siirtämään 

kysyttäessä. Muutenkin Maltalla vallitsee aika vapaamielinen kulttuuri 

kellonaikojen suhteen. Monet asiat ovat sinne päin, kun Suomessa on totuttu 

yksityiskohtien tarkkuuteen. Myös kotona pystyi tarvittaessa tehdä etätöitä. 



Tämä osoitti luottamusta siihen, että tehtävät hoidetaan sovitusti riippumatta 

työajasta tai työntekopaikasta. 

Työtehtäviin kuuluivat muun muassa leikkauskuvat, alakattojen, lattia- ja 

seinälaattojen ja pohjapiirustusten muokkaus. Myös vesi- ja sähköjohtojen 

piirtäminen kuului toimenkuvaan, kuten pienimuotoinen urakkalaskenta.  

Työtehtäviin opetettiin hyvin ja jos jossain asiassa oli epäselvyyttä, niin se kyllä 

selvitettiin niin, että asia saatiin hoidettua vaaditulla tavalla. 

Uudet projektit käytiin läpi ohjaajan kanssa, jonka jälkeen toteutin työtehtävät 

itsenäisesti. Valmisteluvaiheessa minulta tiedusteltiin mm. arviota projektin 

toteuttamiseen kuluvasta ajasta. Valmiit työt ohjaaja tarkasti ennen asiakkaalle 

lähettämistä. 

Työpaikalla vallitsi todella rento ilmapiiri, kaikki olivat samanarvoisia ja 

kohteliaita. Usein kysyttiin, onko kaikki hyvin ja tarvitko esimerkiksi juotavaa, 

jos oli itse menossa käymään keittiössä. 

Ongelmien ratkaiseminen onnistui hyvin internetin hakukoneilla ja paikallisilta 

kysymällä. Paikallislehden sivuilta löytyi tietoa tapahtumista ja ajankohtaisista 

aiheista. Paikallisten kanssa oli helppoa kommunikoida englanniksi, koska se on 

maan virallinen kieli maltan lisäksi. Paikalliset puhuivat keskenään sekaisin 

englantia ja maltaa. 

 

Maltan monet festivaalit 

Maltalla ja Gozolla järjestetään ympärivuoden useita erilaisia urheilu- ja 

kulttuuritapahtumia. Monet kylät järjestävät myös omia kulttuuri- ja 

musiikkitapahtumia. Tarkempaa tietoa saa paikallislehdestä ja VisitMalta 

sivuilta. 



 

Helmikuiset karnevaalit Vallettassa. 

Ennen matkaa etsin tietoa siitä, miten liikkua paikasta toiseen. Myös 

sähkötöpselit alkoivat mietityttämään, kun olen aikaisemmista 

ulkomaanmatkoista sen tottunut ottamaan selväksi. Pistokkeina olivat samat 

kuin Iso-Britanniassa, joten Suomesta tuleva tarvitsee adapterin. 

Työpaikan, asunnon ja muodollisen perehdytyksen järjesti Easy Job Bridge. He 

yleensä vastasivat todella nopeasti kysymyksiin. Sieltä saikin kaiken oleellisen 

tiedon, jos jokin asia mietitytti asunnon kanssa ja muutenkin mitä tuli Maltaan. 

He myös hoitivat kuljetuksen lentokentältä asunnolle. 

Maltalaisissa asunnoissa ei normaalisti ole samanlaista ilmanvaihtojärjestelmää 

kuin Suomessa. Ilmanvaihto hoituu ikkunat avaamalla. Ilmanvaihdon 

puutteellisuuden takia homeita on havaittavissa useissa asunnoissa. Myöskään 

lattiakaivoa tai kaatoja ei kylpyhuoneissa usein ole. Tyypillisesti lattiat ovat 

laatoitettuja, joten talvella ne ovat kylmiä. Joulukuussa alin lämpö yöllä oli alle 

10 astetta.  



Maltalla on usein todella kapeat tiet, 

jonka takia risteyksissä autot joutuvat 

tulemaan todella pitkälle nähdäkseen 

risteävää liikennettä, ja autot 

jarruttavat usein äkkijarrutuksia. 

Bussilla matkustettaessa kannattaa 

etsiä istumapaikka, koska useilla 

kuskeilla on tapana painaa kaasua ja 

jarrua vuoron perään.  

 

Normaalisti kävelin töistä kotiin, vaikka 

kävelyteitä ei välttämättä ollut ja 

teiden kunto oli huono. Kävelytiet eivät 

ole suoria ja tiessä on usein reikiä. 

Työmatkalla usein kävelin uusia reittejä pitkin, jolloin tutuksi tuli 

tulvavesikanavat ja pikkukujat, joissa ei aina autoilla edes pystynyt kulkemaan. 

Yleensä kotimatka kesti noin tunnin, riippuen reitistä.  

 

Hintataso kaupoissa on Suomen 

tasoa. Jos edullisesti halusi kaupasta 

tavarat, niin joutui käymään 

useammassa kaupassa, koska 

samojen tuotteiden hinnat saattoivat 

vaihdella eri kauppojen välillä 

suuresti. Vihanneskauppiaita on myös 

katujenkulmissa tai aukioilla 

myymässä vihanneksia auton lavalta. 

Minkäänlaista kulttuurishokkia en 

kokenut, koska olen tottunut 

olemaan avoin uusille asioille usealla 

erikulttuureihin kohdistuvilla 

ulkomaanmatkoilla.  



 

Maltalla kierrätetään, jonka takia asunnoissa on neljä erillistä kerättävää 

materiaalia, jotka ovat lasi, joka kerättiin kerran kuukaudessa, 

kierrätysmateriaali (metalli, pahvi ja muovi), joka kerättiin kerran viikossa, 

biojäte ja sekajäte, joka kerättiin molemmat 3 kertaa viikossa. Roskat viedään 

tietyn värisissä pusseissa kadunvarteen, josta ne kerätään aikataulun 

mukaisesti. 

Voisi kuvitella, että kierrätyksen takia Maltalla olisi puhdasta, mutta 

todellisuudessa monet teiden varsilla olevat pusikot ja hylätyt talot ovat usein 

täynnä roskia ja jätettä. Väärinkäytöksistä saattaa saada sakkoa 150€. 

Maltalle voisin vaikka heti lähteä uudestaan jo pelkästään ihmisten takia, eikä 

ilmastokaan huono ole talvella. Suosittelen kaikille lähtemään ulkomaille, jos 

mahdollisuus tarjoutuu. Joka maasta löytyy hyviä ja huonoja puolia, joita ei 

kannata pitää esteenä. Avoimin mielin matkaan niin ei pety, vaikka tulee 

vastoinkäymisiä. 

 



 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


