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Kohdemaa: Norja
Kaupunki: Hammerfest
Yritys/Firma: Hammerfest
eiendom KF



� Muodollinen päämies on kuningas Harald V

� Asukasluku 4 785 000 asukasta

� Pääkaupunki, Oslo

� Rahayksikkö, kruunu

� Itsenäistynyt 7. kesäkuuta 1905

� Vienti: öljy, alumiini, teräs, paperi, kala

� Maailman tärkeimpiä kalastusalueita 



� Suurin osa sähköstä tuotetaan vesivoimalla

� 1970-luvun lopun öljynhinnan nousu kohensi 
norjan taloutta

� Öljyvarojen vuoksi norja on noussut maailman 
talouksien huipulle.

� Suomen Pohjoisnaapurivaltio

� Yhteistä rajaa myös ruotsin ja venäjän kanssa

� Väestöltään ja pinta-alaltaan hieman suomea 
pienempi (ilman huippuvuoria)

� Kolmanneksi suurin pohjoismaa



� Palkkataso huomattavasti suomea 
korkeampi (elinkustannukset 
hieman korkeammat)

� Vuokrat kalliit
� Elintarvikkeet hieman kalliimmat 

kuin Suomessa
� Perinteinen käsitys korkeista 

elinkustannuksista harhaanjohtava
� Rakennuskulttuuri eroaa 

suomalaisesta rakentamisesta 
lähinnä rakennusmateriaalien 
valinnoissa, joka taas johtuu 
ilmastollisista eroavaisuuksista. 

� Norjalainen puurakentaminen 
huippu luokkaa

� Perinteiset materiaalit arvossa 
pidettyjä (puun ja kiven käyttö
modernissa arkkitehtuurissa saanut 
maailmallakin arvostusta) 



� Huippu asiantuntemusta tunneli- /siltatyömaista 
(vuorisesta ja vuonoisesta maastosta johtuen)

� Vähäisten omien metsien vuoksi, puu käytetään 
tehokkaasti ja standardi mittojen sanellessa 
rakentamisen hukkamateriaaleilta vältytään.

� Norjalaiset ovat moduulirakentamisen uranuurtajia. 

� Rikkaana hyvinvointivaltiona ekologiset 
rakennusmateriaalit sekä ratkaisut ovat vaadittuja.



� Jos ei ole suhteita joita hyödyntää, suurin kynnys oma 
rohkeus

� Varmin tapa kävellä suoraan työmaavastaavan puheille.
� Lähestyminen sähköpostitse hyödytöntä
� Ruotsinkielellä pärjää hyvin
� Työmaalla pärjää vaikkei kielitaito olisikaan kiitettävä, 
vero- ja pankkiasioissa kielen kanssa voi tulla ongelmia.

� Pohjois-Norjassa pula rakennusinsinööreistä, ottavat 
hyvillä sopimuksilla opiskelijoitakin töihin oppimaan.

� Opiskelua suomessa ei huomioida pienemmällä
veroprosentilla

� Kolmeksi ensimmäiseksi vuodeksi on mahdollista saada 
jopa15% verokevennys.



� Englannissa vietetyn vaihto-opiskelujakson päätyttyä
tuli aika päättää miten jatkaa opiskelua.

� Paluu OAMK:iin kesken lukukauden olisi tarjonnut 
melko vähän kursseja

� Päätös lähteä Norjaan oli helppo, johtuen useampien 
aiempien kesien  työkokemuksista Norjassa.

� Työaika aamu seitsemästä ilta seitsemään

� -3viikkoa töitä ja 2viikkoa lomaa

� Pomot olivat hyvin joustavia, joten jaksoluontoisen 
työrytmin sopiminen mahdollisti mukavat lomat 
suomessa

� -norjalainen työrytmi melko verkkaista



� Firma tarjosi ilmaisen asunnon

� Työkalujen ja varusteiden suhteen firma oli erittäin 
reilu, vapaasti sai ostaa firman laskuun mitä tarvitsi

� Työn ulkopuolisen tuttavapiirin puuttuminen auttoi 
viihtymään töissä

� Työ oli lähinnä sisätöitä, mutta myrskyisiä kelejäkin tuli 
koettua



� Hammerfest Eiendom KF

◦ Kiinteistöfirma

◦ Omistaa suurimman osan 
Hammerfestin kunnan 
kiinteistöistä

◦ Vuokraa, remontoi

◦ Jaettu useampiin yksiköihin 
(itse työskentelin 
rakennusyksikössä)

◦ Vain muutama oma timpuri

◦ Ostaa palvelut 
aliurakoitsijoilta



� Rakennusyksikön timpuri

� Aiempien vuosien työ samassa 
firmassa edesauttoi pääsyn 
itsenäiseen työskentelyyn

� Työnjohtaja antoi neuvoja 
tarpeen mukaan, sekä toimi 
laadunvalvojana

� Kiinteistöjen täysremontteja, 
sekä pienempiä
remontteja/korjauksia tarpeen 
mukaan.

� Omakoti-, kerros-, sekä
rivitaloja



� Plussat

• Kesässä ehtii tehdä hyvän tilin

• Kielitaito kohenee

• Ulkomainen työkokemus ja todistus

• Avartaa käsitystä eri maiden rak.kulttuureista

• Omien pelkojen voittaminen on aina hyväksi

� Miinukset

• Töitä paiskiessa ei jää aikaa viettää kesää

• Omalla äidinkielellä olisi mukavampi tehdä töitä

• Maiden erilaiset normit ja standardit sekoittavat     
toisiaan  


