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Graz, Itävallan toiseksi suurin 
kaupunki n. 250 000 asukasta, 
joista 40 000 on opiskelijoita. 

Kaupunkia koristaa Schlossberg 
ja sen päälle rakennettuja sen päälle rakennettu 
kellotorni. Rakennukset koostuu 
pääasiassa vanhoista 
rakennuksista, mutta mukaan on ,
mahtunut myös jotain uutta...



Kaupungin läpi virtaa Mur joki…Kaupungin läpi virtaa Mur-joki, 
jonka keskelle on rakennettu 
moderni keinotekoinen saari, 
MurinselMurinsel .
Oikealla kuvassa näkyy 
nykytaiteen museo Kunsthaus 
yölläyöllä. 



…Grazin yksi mukavimmista levähdyspaikoista, Stadtpark. Kuvissa Vapun 
viettoa sekä frisbeetäviettoa sekä frisbeetä.



…Puistoon yleensä kerääntyi paljon ihmisiä viettämään vapaa-aikaa 
varsinkin aurinkoisina päivinä Jalkapallon EM:n aikana suurin osa puistoavarsinkin aurinkoisina päivinä. Jalkapallon EM:n aikana suurin osa puistoa 
toimi kisa studiona. Oli olut telttaa ja isoa screeniä…



Asuntola; 
Asuin ulkomaalaisille 
opiskelijoille pyhitetyssä 
kerrostalossa, joka sijaitsi j j
Neubaugassella. 
Talo oli valmistunut 2006. 
Huoneistot olivat siistit ja hyvin j y
varustetut. 



Asuntola; 
Joissakin asunnoissa oliJoissakin asunnoissa oli 
parvekkeetkin, kivalla 
näköalalla. Kerran viikossa kävi 
siivoja. Juhliahan niissä ”ei” j
saanut piettää…



Opiskelu;
Opiskelin Kevät lukukauden FH 
Joanneumissa autotekniikkaa. 
Kurssit olivat 
kä ä ö i i i j ikälikäytäntöpainotteisia ja sikäli 
ihan mielenkiintoisia. 

Mieleen jäivät erityisesti testiajo-
, suunnittelu-, sekä 
projektityökurssit. 



Testiajokurssi:
Yksi mukavimmista 
opiskelupäivistäni. Magna 
Steyrin asiantuntijoiden 
järjestämä kurssi, heidän 
testiradallaan. 
Kurssissa käytiin läpi testiajossa 
huomioitavia seikkoja. Sekä j
tietenkin itse ajamista.



Projektityö:
Meidän ryhmämme saiMeidän ryhmämme sai 
projektityöksi mitata autoista 
lähteviä ääniä. Päätimme mitata 
ovesta sekä moottorista 
aiheutuvaa ääntä. 
Työt/mittaukset tehtiin omalla 
ajalla. Käytössämme oli kaiuton 
tila, tarvittavat laitteistot sekä 
koulun testiautoja.



Yleensä kursseista suoriutumiseen piti tehdä loppu raportti, tehtävä tai lyhytYleensä kursseista suoriutumiseen piti tehdä loppu raportti, tehtävä tai lyhyt 
kirjallinen koe/testi. Yhteen kurssiin järjestettiin suullinen tentti. Jotkut kurssit olivat 
helpompia ja jotkut taas vähemmän tai enemmän haastavampia.



Eläminen Itävallassa oli 
helppoa, kulttuuri ei juuri eronnut 
suomalaisesta. Kunhan vain 
muisti käyttäytyä kohteliaasti.y y y
Hintataso oli hiukkasen 
halvempaa ja alkoholituotteet 
aika paljonkin Suomeen p j
verrattuna.  



Reissuja…



Kuvia matkan varrelta…
Ensimmäinen laskureissu 
pienemmälle vuorelle (Klippitz).



Kuvia matkan varrelta…
Innsbruck ja Stubaierin 
jäätikkö.



Kuvia matkan varrelta…
Arlberg: St. Anton & Lech





Kuvia matkan varrelta…
Pääsiäslomalla, Praha ja , j
Budapest









Kuvia matkan varrelta…
Kroatia: Zagreb ja Zadar





Kuvia matkan varrelta…
Italia: Firenze ja Venetsia



Itävalta itsessäänkin on todella 
kaunis maa ja siellä on paljon j p j
nähtävää ja tekemistä.
Reissaaminen Itävallasta 
muualle Eurooppaan on helppoamuualle Eurooppaan on helppoa 
ja Suomeen nähden halpaa, 
esim. edestakainen bussimatka 
Zagrebiin 22€, lento Graz-g ,
Barcelona 10€ (suunta). 



Mi hk iMinuun saa rohkeasti ottaa 
yhteyttä jos tulee jotain 
kysymyksiä, kommentoitavaa tai 
ih itä i ! ☺ihan mitä vain! ☺

andreas.ojala@gmail.com


