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MATKAKERTOMUS 

 

 

 

 

 

 

Suoritin keväällä 2008 viiden kuukauden pituisen harjoittelun Antwerp Polymer 

Plant (APP) tehtailla Belgiassa. APP on osa ExxonMobil Chemical konsernia. 

Harjoitteluun sisältyi myös päättötyön tekeminen kyseiselle firmalle. 

 

Belgien maille Tammikuussa 2008 jätin taakseni Helsinki-Vantaan ja suuntasin kohti pientä ja 

itselleni melko tuntematonta Keski-Euroopan maata Belgiaa. Tulomatkani kiersi 

Hollannin kautta, mutta tulppaanit jäivät tammikuussa näkemättä. Hollanti-

Belgia junamatkan jälkeen paikanpäällä ollut -2 asteen pakkanen tuntui kovin 

keväiseltä Oulun -20 verrattuna. Myöhemmin sain kuulla, että tuo -2 asteen 

pakkanen oli koko talven kovin! 

  

 Juna-asemalla oli vastassa tuleva vuokraisäntäni Michel. Pienen kaupunkikier-

roksen jälkeen suuntasimme asunnolleni, joka oli erittäin tyypillinen Antwerpe-

nilainen yksiö. Melko nopeasti kävi selväksi, että Belgialainen asuminen on 

hieman erilaista verrattuna Suomeen. Asunnossa kaikki mahdollinen otti käyttö-

energiansa kaasusta esim. keskuslämmityksenä toiminut kaasutakka. 

 

  

 

Kuva 1 Paikallinen keskuslämmitys 
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APP Työnantajani Belgiassa oli Antwerp Polymer Plant, joka on osa ExxonMobil 

Chemical konsernia. Työskentelin ensimmäinen kuukauden ylläpitoryhmän mu-

kana 5-vuoro työssä. Ryhmän mukana polyetyleenin valmistusprosessi selvisi 

vaivattomasti ja hiljaisina yövuoroina oli aikaa kysellä vähän muustakin. Ainoa 

miinuspuolena voisi mainita kielimuurin, joka etenkin vuorohommissa oli ajoit-

tain ongelma, mutta onneksi vain pieni ongelma. 

 

 Vuorotyön jälkeen siirryin pääasiassa sisähommiin. Tässä vaiheessa aloittelin 

myös päättötyöni tekemistä. Vietin enimmän osan ajastani sovellussuunnitteli-

joiden kanssa opiskellen ja omaa päättötyötäni valmistellen. Toimistohommissa 

kävi myös selväksi, miksi Belgialaisten tuottavuusaste on yksi maailman kor-

keimmista. APP kahdentoista tunnin työpäiviä normaaleina pitävät ihmiset ovat 

siihen syyllisiä! 

 

 

 

Kuva 2 APP 

 

 Kaiken kaikkiaan APP oli työpaikkana varsin mukava. Ihmisten kanssa oli to-

della helppo tulla toimeen (pätee koko Belgiaan), ruoka oli hyvää (maanantain 

pihvipäiviä tulee ikävä!) ja ongelmiin löytyi aina apua paikanpäältä. Negatiivi-

sena asiana voisi mainita, että henkilöstön määrä oli myös nykyaikaiseen tapaan 

venytetty äärimmilleen. Tämä oli päättötyön ohjauksen kannalta hieman kiusal-

lista. 

 

Vapaa-aika Vapaa-aikani Belgiassa sujui ehkä liiankin arkisesti. Herätys kello 6.45 arkiaa-

muisin ei juuri antanut mahdollisuuksia viettää opiskelijailtoja keskiviikkoisin. 

Tästä syystä myös kontaktit muihin opiskelijoihin jäivät erittäin vähäisiksi. On-

nekseni naapurissani asui Wim, joka nettiyhteyden hommaamisen lisäksi tutus-

tutti allekirjoittaneen paikalliseen oluttarjontaan erittäin seikkaperäisesti. Kaik-

kia olutlaatuja (noin 200 eri laatua) ei hyvästä yrityksestä huolimatta saatu mais-

tettua. 
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 Maaliskuussa sain Matti nimisen opiskelijan Oulusta kaveriksi Belgian valloi-

tukseen. Matti saapui ennätystiukalla aikataululla Belgiaan suorittamaan harjoit-

telun paikalliselle korkeakoululle. 

 

”This is Belgium” Pääsin myös tutustumaan erilaisiin Belgialaisiin tapoihin oluen lisäksi. Yksi 

parhaimmista reissuista oli tutustuminen pieniin Belgialaisiin kyliin ylläpito-

ryhmän vuoropäällikön Paulin ja hänen Kanadalaisen serkun kanssa. Saman 

reissun päätteeksi vierailimme myös Ghentissä. Paulin sisko asui vanhan luosta-

rin alueella joka sijaitsee aivan Ghent keskustassa. Luostari lopetti perinteisen 

toimintansa vuonna 1998 ja sitä ennen luostarin alueelle ei päästetty nunnia lu-

kuun ottamatta ketään muita. Paikka oli melkeinpä sanoinkuvaamaton. Luostari 

on edelleen omavarainen (karjaa, puutarha jne.) ja silti se sijaitsee aivan keskellä 

miljoonakaupunkia, muureilla suojattuna muulta maailmalta. 

 

 

 

Kuva 3 Arkkitehtuuria sateisessa Ghentissä 

 

 Matkani rajoittuvat pääsääntöisesti Belgian ja Hollannin rajojen sisälle. Antwer-

penin katuja tuli tallattua erittäin paljon. Paikallisista turistinähtävyyksistä par-

haiten mieleen jäi Rubens Huis, joka on taitelija Peter Paul Rubensin kotitalo 

Wapperin lähettyvillä.  
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Kuva 4 Rubens Huis venetsialaistyylinen julkisivu 

 

Happy End? Kaiken kaikkiaan matkani oli erittäin positiivinen kokemus. Lopputyö valmistui 

erittäin kiireisestä loppuaikataulusta huolimatta, allekirjoittanut pääsi takaisin 

Ouluun ja tutkintokin pitäisi valmistua. 

 

 Belgia vaihtokohteena on mielestäni erittäin helppo. Mitään järisyttävää ekso-

tiikkaa on suomalaisen näkökulmasta vaikea löytää (ehkä punaiset kadut joille-

kin? ) ja muutenkin kaikki normaalit asiat sujui lähes samoilla kaavoilla kuin 

suomessa. Itse lähdin Belgiaan ensisijaisesti tekemään päättötyötä, koska sain 

siihen niin hyvän mahdollisuuden, mutta siitä huolimatta voin ilokseni todeta, 

että sain roppakaupalla hienoja kokemuksia flaamilaisista kulttuurista! 98% 

varmuudella lähden myös Belgiaan jossain vaiheessa takaisin. 

 

  


