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Retki käynnistyy 

Jo 7.1.2015 käynnistyi Haapajärven ammattiopiston kansainvälisyystoiminta kuluvalle vuodelle. 
Allekirjoittanut matkasi kahden opiskelijan, Juuso Kumpumäen ja Oskari Häkkilän kanssa aloittelemaan 
työssäoppimisjaksoa Itävaltaan. Kohteena oli koneyrittäjä Peter Konradin yritys Gebrüder Konrad, joka 
työskentelee eri maissa. Tällä kertaa kuitenkin paikkana on Itävalta ja aiheena koneellinen puunkorjuu. 
Tavoitteena oli perehdyttää opiskelijat itselleni tuttuihin koneisiin sekä olosuhteisiin niin että opiskelijat 
voisivat aloittaa itsenäisen työskentelyn mahdollisimman pian. Tavoite saavutettiin hyvin ja pojat osoittivat 
oma-aloitteellisuutta ja aktiivisuutta, mistä olen todella ylpeä. Konradin yhtiöllä on käytössään vain 
suomalaisvalmisteisia Ponsse -metsäkoneita ja opiskelijoillamme on hyvät valmiudet työskennellä niillä. 

Juna lähti Ylivieskasta noin kello kahdeksan. Tikkurilassa jäimme kyydistä ja maittavan kotimaisen lounaan 
jälkeen paikallisliikennettä hyödyntäen siirryimme Helsinki Vantaan lentoasemalle, josta kello 17.00 lähti 
Finnairin lento Wieniin. Kentällä meitä odotteli Peterin veli, joka kyyditsi meidät seuraavalle etapille. 
Luulimme että matkaamme Etelä-Itävaltaan lähelle Krottendorfia, jossa on yrityksen kotipaikka, mutta 
suuntana olikin länsi ja paikka nimeltä Gutenbrunn (hyvä vesi). Gutenbrunn on hiihtoharrastelijoiden 
suosimaa aluetta. Latuja näytti olevan runsaasti ja hyvässä kunnossa. Asukkaita kylässä on noin 500. 
Kuitenkin kylältä löytyy pikapankki, parturi, ruokakauppa ja useita Pension -majataloja. 

Wienissä ja matkalla ei ollut lunta edes nimeksi, mutta kun saavuimme majapaikkaamme Gutenbrunnissa 
sijaitsevaan majatalo Marshalliin, oli luntakin jo yli 40 cm. Ilta oli jo pitkällä ja matkamiehet väsyneitä, joten 
syötyämme ensimmäiset wieninleikkeet tällä matkalla, siirryimme huoneisiimme ja kävimme levolle. 
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Ensimmäinen päivä Itävallassa 

Ensimmäinen herätys alkoi aamiaisella kello seitsemän ja viisitoista minuuttia myöhemmin olimme jo intoa 
puhkuen matkalla kohti työmaata. Peterin kanssa ei olla jouten eli työt käynnistyivät ripeästi. Majapaikalta 
oli 7 kilometriä työmaalle. Paikka sijaitsee 950 metriä merenpinnan yläpuolella. Ensimmäisenä tekijöitä oli 
odottamassa monitoimikoneen huolto, jonka jälkeen lähdimme metsään katsomaan, millainen työmaa 
meitä odotteli. Myöhemmin päivällä asensimme ajokoneeseen renkaan särkyneen tilalle sekä ketjut 
etupyöriin ja telat takapyöriin.  Sen jälkeen pääsimme tutustumaan puunajotyöhön. 

 

 

Tila, jolla työmaat sijaitsevat, on kooltaan noin 3000 hehtaaria ja tarkoitus on kerätä sieltä myrskyn ja 
lumen vaurioittamia puita. Tilaa hallinnoi ”ForestRanger” eli Förster, jonka antamia ohjeita ja käskyjä tuli 
noudattaa mukisematta. Ohjeista poikkeaminen tarkoittaisi koko työmaan seisahtumista eli tarkkoina tuli 
olla. Muutama viikko takaperin Itävallassa oli ankara lumimyrsky, joka vaurioitti yli 700 korkeudessa metsiä 
lähes 10000 hehtaarin alueella (arvio). Yli kolmesataa metsäkoneyksikköä korjaisi pitkään vaurioita.  
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Pääsimme todistamaan todellista tuhoa. Kaikkialla metsissä ja kylissä oli puita, joista oli latva tai koko runko 
katkennut tai vaurioitunut. Vahingot olivat mittaamattomat. Seurasimme Peterin työskentelyä hetken aikaa 
ja valtavia 2-4 kuutioisia puita oli sikin sokin pitkin metsää. Metsuri irrotteli runkoja kannoistaan ja kone 
työsti ne loppuun. Näin saimme tutustua myös todellisen saha-ammattilaisen työskentelyyn. Itävallassa on 
kesäisin niin kuumaa ja kuivaa, että hyönteistuhojen varalta kaikki irtopuu kerätään pois. Siksi meilläkin oli 
täysi työ puhdistaa kaikki puun palaset ja oksat pois. Ongelmallista oli se, että myrskyn jäljiltä puista jäi 
paljon todella pientä silppua, vaikka olivatkin valtavia runkoja.  

 

 

Toinen päivä 

Ikävä säätiedotus kertoi, että Britanniasta työntyy myrskyrintama, joka tuo mukanaan tuulen jopa 44 
metriä sekunnissa. Menimme aamulla työmaalle, mutta kolmen aikaan iltapäivällä jouduimme lopettamaan 
työt erittäin kovan tuulen vuoksi. Ajoimme koneet suojaan kaatuvilta puilta ja lähdimme majapaikkaan 
varustelemaan huoltoautoja sekä valmistautumaan tuleviin töihin. Illalla riemuksemme majapaikan 
isäntämme oli lämmittänyt saunan, joka maistui meille kaikille. 

 

Kolmas päivä 

Aamiainen kello 7 myrskyrintama on päällä. Vettä sataa ja kaikki lumet ovat häipyneet ja pieni kylä suree jo 
käynnistynyttä hiihtokautta ilman lunta. He elävät turismista ja alueella onkin huikea latuverkosto ja 100 
kilometrin päässä sijaitsee myös laskettelukeskus. Kävimme lähikylässä tankkaamassa autot ja tapasimme 
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samalla paikallisen metsäkoneyrittäjän Josef Engelhartin, jolla on 9 metsäkonetta töissä Itävallassa. Hänellä 
on yksi SilvaTec -merkkinen monitoimikone, joka kiinnosti meitä kovasti ja sovimme lähtevämme 
katsomaan konetta sekä tutustumaan yrityksen toimintaan. Kävimme viidellä yrityksen työmaalla päivän 
aikana.  Keskustelimme koneellisesta puunkorjuusta sekä metsäalan koulutuksesta. Josef halusi tietää lisää 
Suomalaisesta metsäkoneopetuksesta ja antoi ymmärtää, että häntä kiinnostavat myöskin suomalaiset 
metsäkoneet. 

  

 

Samalla retkellä vierailimme toisessa metsäalanyrityksessä nimeltä Vieghofer GmbH.  Yrityksellä on 9 John 
Deere -metsäkonetta.  Yritys toimittaa myös erilaisia energiaratkaisuja, lähinnä aurinkopaneeleja ja 
uusiutuvalla energialla toimivia kattiloita sekä niihin liittyviä järjestelmiä. Toimitusjohtaja oli myös 
kiinnostunut suomalaisesta metsäopetuksesta. Hän ja Peter kertoivat hankkeesta, jonka tarkoitus on 
kehittää metsäkoneopetusta Itävallassa. Yritys tarjosi meille lounaan paikallisessa lounasruokalassa. 
Yrityksen kuljettajat kävivät eräänä päivänä tutustumassa meidän työmaallamme Ponsse -metsäkoneisiin. 
Vierailujen ohessa kävi ilmi, että molemmissa metsäalan yrityksissä voisi olla mahdollista järjestää 
työssäoppimisjaksoja suomalaisille opiskelijoille. Päivän mittaan aurinko alkoi paistaa kovasta tuulesta 
huolimatta ja lämpötila kiipesi aina 11 asteeseen.  Myrskytuuli tuntui laimenevan lämpöisen paisteen 
myötä. 

Ensimmäisen ja vajaan viikon viimeisen päivän vietimme metsässä konetta huoltaen ja puuta ajaen. Uuden 
viikon rytmi oli jo selvä, aamiainen kello seitsemän, työmaalle siirtyminen, illallinen noin kello 18.00. 
Olimme poikien kanssa ensimmäisen viikon aikana yhdessä työmaalla, jotta käytänteet ja laatu aukeaisivat 
molemmille varmasti. Kuluvalla viikolla aloitimme kahdessa vuorossa työskentelyn, ensin vähän lyhemmillä 
vuoroilla ja loppuviikko mentiinkin jo täyttä kahta vuoroa. Huollot, korjaukset ja varastomuodostelmat 
tulivat tutuiksi hyvät ammatilliset valmiudet omaaville pojille nopeasti. Loppuviikosta kirittiin hieman tahtia 
ja allekirjoittanutkin ”pääsi” ajamaan yön synkimmän vuoron.  Tosin kuu ja tähdet loistivat upeasti . 
Torstai-iltana Peter lähti Ligistiin yhtiön kotipaikalle ja meidän tuli ajaa sinne myös perjantaina, kunhan 
puut olivat ensin ajettu. Matkaa on noin 350 kilometriä, mutta moottoritietä pitkin matkanteko tuntui 
mukavalta. Olimme paikalla lumettomassa eteläisessä Ligistissä illalla ja ehdimme illallispöytään noin kello 
20. 



Itävaltaraportti 2015       Seurantamatka 7.-13.1.2015  Jukka Eronkoski 28.1.2015 

 

Lauantaiaamupäivän varustelimme ja täydensimme pakettiautoja, joilla taitamme työmatkaa. Puolenpäivän 
aikaan lähdimme poikien kanssa junalla ostosmatkalle Graziin, joka on Itävallan toiseksi suurin kaupunki. 
Takaisin ehdimme taas illallisaikaan. Sunnuntain ohjelma meni samoin kuten monen muunkin Ligistin 
asukkaan lepäilemällä paikallisessa kylpylässä, jota voisi verrata Oulun Edeniin. 

 

 

Maanantaiaamuna varhainen startti kohti Gutenbrunia alkoi kello viisi. Ajoimme samaa kyytiä Melkiin, jossa 
haukkasimme eväät ja jatkoimme majapaikkaamme. Aamiaiskahvit majapaikassa kello yhdeksän jonka 
jälkeen lähdimme työmaalle. Suoritimme ajokoneeseen viikkohuollon ja aloitimme puutavaran 
lähikuljetustyön. Kohde oli haastava rinnetyömaa ja lupasin kokeneempana aloittaa kohteen. Työvuoro 
venyi aamuyön pikkutunneille. Seuraavana aamuna Oskarilla oli vuorostaan aamuvuoro. Kohde oli yhä 
haastava, mutta hän suoriutui siitä hyvin. Juuso jatkoi työskentelyä iltavuorossa. Keskiviikkoaamuna pojat 
tarjosivat minulle kyydin Melkiin, josta matkasin junalla Wieniin. Työrupeama oli ohitse ja alkoi 
pienimuotoinen Eurooppa -loma (HUOM: omakustanteinen).  
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Kirjauduin hotelli Stephanieen ja matkasin cat-lentokenttäjunalla Wienin lentokentälle. Kello 18.30 
laskeutui Helsingistä kone, jossa saapui vaimoni Sanna.  Hän on ruokahuoltovastaavana Nivalan 
ammattiopistossa. Kolmen päivän aikana kävelimme yli kymmenen kilometriä. Kuvasimme kylliksemme, 
nautimme huikeista rakennelmista ja vähäisestä turistimäärästä, hämmästelimme luonnonhistorian 
museon tarjontaa ja rakennusta itseään, tutustuimme Wienin kauppatarjontaan, tervehdimme Tonavaa, 
hiljennyimme Stephansdomilla eli Pyhän Tapanin kirkossa, kahvittelimme Schaser-tortun kera, 
tuoksutimme mausteita Naschmarkt -kadulla, täytimme vatsamme wieninleikkeellä ja tietenkin kävimme 
ostoksilla Mariahilfer Straßella.  

Kaikkinensa Wien on upea kaupunki. Ruokakulttuuri ja hyvä palvelu miellyttivät alan ammattilaista kuten 
myös minua. Majoittuminen on edullista ja siistiä. Palvelu on hyvää ja vaikkei turistiaika ollutkaan ja 
tunsimme itsemme tervetulleeksi. Hintataso oli Suomen luokkaa, paitsi kahviloissa ja ravintoloissa tarjonta 
oli parempaa ja halvempaa.  

Suosittelen ja olen onnellinen tällaisesta mahdollisuudesta yhdistää työ ja vapaa-ajan matka. 

Jukka Eronkoski 

 

 

 

 

 


