MAMEKAM 5 -hankkeen V-kauden rahoituksella
Työssäoppiminen Itävallassa 7.1.2015–13.3.2015

Tietoa Itävallasta
Itävalta on sisämaavaltio Keski-Euroopassa. Itävallan naapurimaat ovat Liechtenstein
ja Sveitsi lännessä, Italia ja Slovenia etelässä, Unkari ja Slovakia idässä ja Saksa ja
Tšekki pohjoisessa.
Itävallan maiseman tunnusomaisia piirteitä ovat Alpit, Isot puut ja Tonava.
Tietoa yrityksestä
Olimme työharjoittelussa Gemrüder Kondrat Gmbh:ssa. Yritys on perustettu vuonna
1990 Pohjois-Saksassa veljesten toimesta ja he olivat Saksan ensimmäisiä
metsäkoneurakoitsijoita. 1990 veljekset ostivat ensimmäisen harvesterin. vuonna 2003
Peter Kondrat otti yrityksen johdon jonka jälkeen vuonna 2004 yritys rakensi
toimipisteen Krottendorffiin.

7.1.2015 klo 7.00 hyppäsimme junaan Ylivieskasta, josta matkamme alkoi kohti
Helsinkiä. Helsingissä söimme ja jatkoimme matkaa linja-autolla lentokentälle. Lento
lähti Helsingistä klo 17.00 ja saapui pari tuntia myöhemmin Wienin lentokentälle
Itävaltaan. Siellä Peterin veli oli odottamassa meitä autonsa kanssa. Matkamme jatkui
kahden tunnin verran Wienistä länteen pieneen kylään nimeltä Gutenbrunn.

Kuva Gutenbrunista jossa majoituimme ja missä työmaat olivat.
Majoituimme Marshal Stuben nimisessä majatalossa, jossa myös söimme päivittäin
aamiaisen ja illallisen. Teimme aamiaisella töihin eväsleivät, mutta muut eväät töihin
piti käydä ostamassa lähikaupasta tai naapuri kylän (Martinsberg) isommasta
sekatavara kaupasta. Majatalolta löytyi myös sauna ja kylmävesi allas joten majoitus oli
vähintään tyydyttävän tasokas. Henkilökunta oli todella ystävällistä ja mukavaa väkeä.

Saavuttuamme majapaikkaan söimme tukevan illallisen. Aamulla suuntasimme jo
työmaille tutustumaan koneisiin ja valmistelemaan ajokonetta tulevaan työpäivään.

Seuraavana päivänä aloitimme jo normaalisti työskentelyn ja ensimmäisen viikon
aikana pääsimme jo normaaliin työ rytmiin ajamaan kahdessa vuorossa.
Eroa motoon oli kirittävänä 1300m3 puuta metsässä. Kahden viikon ajojen jälkeen
olimme jo hyvin moton kannassa ja työpäivät alkoivat olla normaaleja 9 tunnin päiviä.
Ajoimme puuta kahdessa vuorossa viikoittain vuoroja vaihtaen.
Saimme työmatka-ajo käyttöön Wolksvagen transportterin jossa oli polttoaine tynnyrit
ja varaosia.

Työolosuhteet

Ponsse BUFFALO ja pyökki kuorma
Pääasiassa maasto oli mäkistä ja kivikkoista. Paikoitellen jouduimme jopa kiertämään
yli kilometrin matkan helpompaa reittiä ajo uralle, koska mäet olivat liian jyrkkiä
nousta ajokoneella. Rinteessä suurten tukkien lastaaminen olisi ollut mahdotonta
ilman kuormaajan tilttiä.
Koneet toimivat hyvin ja säästyimme isoilta violta vaikka viikoittain jouduimmekin
vaihtamaan letkuja ajo tai monitoimikoneeseen.
Työt sujuivat ongelmitta koko jakson ajan ja tottuminen täysin erilaisiin olosuhteisiin
ja suuren puun ajamiseen tapahtui nopeaa.

Vapaa-aika
Vapaa-aikamme vietimme lenkkeillen, elokuvia katsellen tai kylän ravintoloissa
paikallisten kanssa jutellen. Kylän väki alkoi tulla tutuksi jakson aikana.
Noin 2/3 viikonlopusta teimme töitä ja jos oli vapaata ajoimme Ligistiin Peterin koti
kylään ja täydensimme varaosia ja huolsimme autot.
Kerkesimme toki viikonloppuina tehdä junalla päivä reissuja Graziin ja toiseksi
viimeisellä viikolla kävimme Unkarissa junalla pienellä lomalla.

