
 
 
 
Meteli-verkoston verkostoitumismatka Tolosaan Espanjaan  
22-26.10.2016 
 
 
Verkostoitumismatkalla mukana Juha Parikka/Tredu, Erkki Loponen/Salpaus, Ahti Tunturi/JAO, Juha 
Toivanen/JAO, koordinaattorina Milka Niskanen/JAO. 
 
Matkalla tutustuimme Tolosaldean oppilaitokseen, heidän työssäoppimistoimintaa ja valmistelimme mahdollisia 
kahdenvälisiä vaihtoja.  Oppilaitos on Tolosan kaupungissa Baskimaassa toimiva Tolosaldea heziketa institutua -
ammattiopisto ( http://www.tolosaldea.hezkuntza.net/web/guest_english/home ). Tolosaldea järjestää perus- ja 
jatkotutkintoihin koulutusta tekniikan, palveluiden ja kaupan aloille. Oppilaitoksessa on n. 450 opiskelijaa ja 70 
opettajaa. Nuoret opiskelevat joko kahden vuoden perustutkintoa 16-18 vuoden ikäisenä tai kahden vuoden 
ammatillista jatkotutkintoa (aloitusikä 19 -> 30 v.).  Jatkotutkinto-opiskelut voi aloittaa joko suoraan 
perustutkinnon tai muutaman vuoden työkokemuksen jälkeen.  Jatkotutkinnot tähtäävät lähelle suomalaista 
ammattikorkeakoulututkintoa, lähinnä tutkinto sijoittuu ammatillisen peruskoulutuksen ja 
ammattikorkeakoulututkinnon välimaastoon. Koulussa on käytössä myös duaalimalli, jossa opiskelija on 
aamupäivät oppilaitoksessa ja siirtyy iltapäiviksi työpaikalle. Työstä maksetaan harjoittelijapalkkaa ja 
työllistymisen mahdollisuudet ovat erittäin hyvät. Duaalimallissa opiskelijoita on tällä hetkellä n. 10 %. 
 
Tolosaldean kv-toiminta on ollut laajaa ja vaikutti hyvällä tavalla rutiininomaiselta ja vakiintuneelta. He ovat 
tehneet kv-yhteistyötä projekteina muutamiin EU-maihin (Tanska, Saksa, Liettua) sekä oppilasvaihtoina 
työssäoppimista (Tanska, Suomi, Puola). Oppilaitoksessa Juan Luis Nazabal toimii 50 % metallialan opettajana 
sekä 50 % kv-koordinaattorina. Rehtori on kv-toimintaan erittäin sitoutunut ja se näkyy mm. siinä, että opettajille 
pyritään tasaisesti saamaan kokemuksia ulkomailta oppilaitosvierailuin, kv-projekteilla jne.  
 
Kotikansainvälistyminen oli myös heille tuttua. Baskimaan työllisyystilanteesta huolimatta alueella on runsaasti 
maahanmuuttajia, lähinnä Pohjois-Afrikasta ja kotouttamistyö on tuttua. Olisivat valmiit myös KA2-projekteihin 
sekä rakentamaan virtuaaliyhteistyötä esim. projektioppimisen puitteissa. Tästä keskustelu jäi ajanpuutteen takia 
kesken, mutta siihen voi tarvittaessa palata. 
 
 
Alat 
 
Sähkö- ja automaatiotekniikka 
 
Sähkö, automaation & ict:n oppimisympäristöt ovat siistejä ja hyvin organisoituja.  Tilaa on runsaasti vaikka itse 
rakennukset ovat mäen rinteellä ahtaasti ja sokkelomaisesti sijoitettuja. Tiloja on tuttuun tapaan teorialuokkina ja 
niiden yhteydessä tai erikseen ovat työsalit opetus- ja demolaitteineen. 
Demot ja oppimisympäristöt ovat banaaniliittimillä kytkettäviä puolivalmiita sähköistys- ja ohjauskytkentöjä 
(Feston mikkihirilaitteita). Sähköasennuksen asennusalustatkin ovat pieniä pöydällä pidettäviä metallikehikoita, 
joihin valaistus- ja sähkösyöttöasennuksen kytkennät tehdään pikkunäppärästi ja siististi 
luokkahuoneympäristössä. Koululta löytyi vain yksi asennusympäristö, jossa kytkennät tehtiin oikeaan 
rakennuksissa olevaan kiviseinärakenteeseen. Teollisten sähkönsyöttö- ja ohjauskytkentäympäristöjä ei ollut.  
Sähkö & automaation käyttöön on myös hankittu iso automaattinen tuotantolinjademo (Festo), jota käytetään 
pidemmälle ehtineiden opiskelijoiden osaamisen kartuttamiseen. 
 

 
Kone– ja metalli –oppimisympäristöt 
  
Tilat olivat siistit ja melko tilavat. Koneita oli tavallisia kärkisorvia n. 20 kpl, penkkihiomakoneita muutama, 
lankasaha, kipinätyöstökone, cnc-jyrsinkoneita 2 kpl ja sorveja 3 kpl. Cnc- ohjauksia oli käytössä Fanuc, 
Haidenhain ja Fagor. Myös 3D-mittauskone  löytyy. Hitsaussalit olivat hyvin varustettuja Kempin hitsauskoneilla.  
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Opiskelijat työskentelivät myös asiakasprojekteissa. Meille esitetty oppimistyyli, varsinkin ylemmällä tasolla, oli 
projektioppiminen, johon kuuluu suunnittelu, valmistus, kokoonpano ja tulosten esittäminen. Valmiiksi tehtyinä 
oli mm. häkki sukelluksissa tapahtuvaa hitsausta varten pullotelineineen. Salista löytyy myös 90 cm korkeat 
hitsauspöydät. Muita varusteita olivat levyleikkureita 2 kpl ja mankeleita oli myös 2 kpl. Varusteet olivat 
suunnilleen samat mitä suomalaisessa ammattiopistossa. Saleissa työskenteli yhteensä n. kaksi kahdenkymmenen 
opiskelijan ryhmää. Työvaate oli perinteinen ”navettatakki”. Koneenasennuksen kokoonpanot tehtiin samoissa 
tiloissa hitsauksen ja koneistuksen kanssa. Arviointi tapahtui kuusiportaisen ”arviointikohdeverkon” mukaan. 
Arviointi tehtiin asteikolla 1-4 ja palautetta annetaan jatkuvasti, loppuarvosana oli kuitenkin suoritettu tai hylätty. 
Meille esiteltiin myös arviointiasteikko jossa arviointi tehtiin asteikolla 1-5.  
 
Yleistä 
 
Oppilaitoksessa on ainakin tekniikan alueella monipuolinen opintolinjatarjonta ympäröivän teollisuuden ja 
teknisten palvelujen tarpeisiin.   

 
Mahdollisessa yhteistyössä on kiinnitettävä huomiota turvallisuusnäkökohtiin.  Oppilaitoksessa esim. ei käytetty 
suojalaseja eikä suojavaatetus ollut yhtenäistä.  Tämä asia on myös painotettava mahdollisille lähtijöille ja 
isännille, että paikallisista tavoista huolimatta meidän opiskelijat käyttävät suojalaitteita vähintään suomalaisen 
ohjeistuksen mukaan.  
 
 
Yritys- ja kehityskeskusvierailut 
 
Baskimaa ja nimenomaan Tolosan seutu on täynnä pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joissa työllistymisen 
mahdollisuudet ovat erinomaiset. Baskimaan työllisyystilanne on muuhun Espanjan tilanteeseen verrattuna 
parantunut nopeasti ja tulevaisuus näyttää hyvältä. Esim. vierailemassamme Pasabanissa on jo pulaa osaavista 
työntekijöistä – ei niinkään suunnittelijoista vaan nimenomaan vientiasentaja tyyppisistä työntekijöistä. 
 
 
Pasaban S.L. 
 
Pasaban on iso kansainvälisesti toimiva paperiteollisuuden jälkikäsittelyn laitteita valmistava teollisuuslaitos.  
Yrityksellä on n. 400 työntekijää ja useampi tehdas Baskimaan alueella.  Tolosan kaupungissa on kaksi 
tuotantolaitosta, jotka ovat erikoistuneet tuotannon ja testauksen eri vaiheisiin.  
 
 Pasaban tekee paperin ja kartongin rulla- ja arkkileikkureita.  Tuotteet ovat suuria ja teknisesti korkeatasoisia 
laitekokonaisuuksia.  Pasabanin tuotteet ovat huipputekniikkaa ja usealla alueella he ovat markkinajohtajia.  
Tuotteet asennus- ja kunnossapitoineen toimitetaan ympäri maailmaa. Pasabanin laitteistot ovat tuttuja mm. 
suomalaisille paperiteollisuusyrityksille.  Heillä on myös oma myynti- ja huoltoyhtiö Suomessa. 
 
Pasabanin laitteet ovat hyvä yhdistelmä mekaniikan, koneenrakennuksen sekä sähkö- ja automaatiotekniikan  
kokonaisuuksia. Laitteistojen koko vaihtelee yksittäisistä leikkuriteloista aina kymmenien metrien ja hallitilan 
täyttäviin tuotantolaitteisiin.  Laitteet suunnitellaan, kokoonpannaan ja asiakastestataan yrityksen tiloissa.  
Toimitukset kuljetetaan ja laivataan tyypillisesti 2 – 20 rekkakuorman kokonaisuuksina.  Laitteistojen asennus ja 
loppukäyttöönotto asiakkaiden tehtailla kestää usein 1 – 2 kuukautta.  Tuotteille on myös oma eri maanosat 
kattava kunnossapitoverkosto. 
 
Työympäristö ja työtehtävät ovat monipuolisia: runkojen ja laitteiston kokoonpanoa, laakeri-, hydrauliikka  & 
pneumatiikka-asennusta.  Laitteistossa on monipuolisesti kone- ja automaatiotekniikkaa (erilaisia lineaariliikkeen 
komponenetteja , mittaus- ja säätötekniikkaa, ohjelmoitavia logiikoita ja valvomoteknikkaa). 
 
Työympäristö soveltuu kone-, teollisuuden kunnossapito- ja sähkö & automaatioasentajille. Kokoonpano- ja 
testaustyöt tehdään ryhmissä, joissa myös työssäoppijat tekevät työtään.   
Tolosaldealla on vakituisesti opiskelijoita työssäoppimisjaksoilla yrityksessä. Opiskelijat sijoittuvat mekaniikkaan,  
koneenasennukseen ja automaatioteknologiaan liittyviin tehtäviin kokoonpanon, testauksen ja palvelujen eri 
vaiheisiin. Yritys on kansainvälinen, jossa pärjää hyvin englannilla.  Joskin tehtaan työntekijät ovat paikallisia 
baskeja, jotka tietenkin puhuvat käsittämätöntä baskin kieltä. Yritys käy erinomaisesti em. alojen 



työssäoppimiseen.  Tehtaat ovat ”ylhäällä” vuorenrinteellä muutaman kilometrin päässä Tolosasta. Yritys on 
järjestänyt bussikyydityksen tehtaalle. 
   
http://www.pasaban.com 
 
 
 
Ilunki S.L. 
 
Ilunki on keskisuuri automaatioalan automaatio- ja ohjauskeskusvalmistamo, jossa työskentelee n. 40 työntekijää. 
Yritys on erikoistunut juna- ja kuljetusvälineiden automaation ja ohjauskaappien sekä johtosarjojen 
valmistamiseen.   Yritys on sopimusvalmistaja, joka tekee em. ohjauskeskuksia alihankintana.  Osa yrityksen 
toiminnasta on myös asennusta ja urakointia, jossa he asentavat valmistamansa keskukset ja johtosarjat 
asiakkaiden tuotantolaitoksiin tai laitteisiin. 
Yritys- ja työympäristö on siisti sekä hyvin järjestetty. Työn tekemisen kannalta työturvallisuus ja ergonomia ovat 
kunnossa eikä työhön liity erikoisempia työturvallisuusriskejä.  Ohjauskaappien ja johtosarjojen tekeminen on 
kevyehköä sisätyötä. Valmiit tuotteet testataan myös jännitteellisenä, mutta ne tehdään ohjatusti 
asiakasyrityksen ohjeistuksen mukaan.  Yritys valmistaa tuotteita ympäri maailmaan ja samalla opiskelija voi 
tutustua eri maanosien laite- ja asennusstandardeihin sekä turvallisuusvaatimuksiin.  Tolosaldealla on vakituisesti 
opiskelijoita työssäoppimisjaksoilla yrityksessä. Opiskelijat sijoittuvat sähkö- ja automaatioteknologiaan liittyviin 
tehtäviin kokoonpanon, testauksen ja asiakasasennustöiden eri vaiheisiin. Mahdollisen työssäoppimisen kannalta 
yrityksessä selviytyy englannilla, joskin yleensä asentajatason työntekijät eivät puhu sujuvaa englantia.  
Muutaman espanjankielisen ilmaisun avulla työtä ja viihtyvyyttä pystynee edistämään ja selviytymään työpaikan 
arjen toiminnassa.  Yrityksen työtehtävät sopivat oikein hyvin sähkö- sekä automaatioasentajille. Työ itsessään 
käy suoraan ”teollisuuden sähköasennukset” opintojen tekemiseen. 
 
http://www.ilunkisl.com/ 
 
 
POLIFLUOR S.L. 
 
Polifluor on perustettu 1970-luvulla aluksi metallialan yritykenä, mutta nyt siirtynyt täysin teollisuusmuovien 
työstämiseen. Yritys tuottaa teollisuuden käyttöön kaikkea pienistä koneenkappaleista suuriin muovitankkeihin, 
yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti. 
 
Työkoneita mm. cnc-sorvit sekä jyrsimet sekä manuaalisorvit. Ohjausjärjesteminä Heidenhain sekä Fanuc. 
Muovilevyn alkukäsittelyyn ja leikkaukseen käytettiin sirkkeleitä ja erilaisia hiomakoneita. 
Top-paikkana sopiva koneistajille. 
 
http://www.polifluor.com/ 
 
 
 
Tknika 
 
Tknika kehitys- ja koulutuskeskuksesta jäi päällimmäiseksi mieleen upeat tilat ja kadehdittavan monipuolinen 
laitteisto. Tknika on osa tutkimus- ja opettajien ammattikoulutuksen yhteisön toimintaa hyvin laajalla skaalalla. Se 
on tutkimus-  koulutus- ja kehityskeskus, joka toimii uuden teknologian, cleantech’in ja hyväksikäyttää uusinta 
simulaatiotekniikkaa opetuksen- ja tutkimuksen tukena. Samoin Tknikan asiakkaille ja työntekijöille 3d –
mallinnus, -printtaus ja -simulointi olivat täyttä arkea, joka viedään mukaan ammatilliseen nuoriso- ja 
aikuiskoulutukseen, kun teknologia on riittävän edullista. 

- Aquaponics 
- 3d 
- Simulaatiotekniikka 

 
Tknika tukee näillä alueilla ammatillisten oppilaitosten opettajien lisäkoulutusta.  Opettajat täydentävät tietojaan 
uudesta tekniikasta osallistumalla tutkijoiden kanssa kehitysprojekteihin. Projektit ja kehittämishankkeet ovat 
keskuksen arkea, jopa niin paljon, että emme ihan pysyneet mukana, missä kaikessa uuden teknologian ja 

http://www.ilunkisl.com/
http://www.polifluor.com/


opetustyön pedagogisen tuen alueella hankkeita ja koulutusta tarjotaan. Tknikassa korostettiin sitä, että 
ammatillisissa oppilaitoksissa tarvitaan erilaista osaamista, eritaustaisia ihmisiä. Vain silla tavalla pysytään 
mukana, löydetään uutta ja kehitys kehittyy. 
 
http://www.tknika.eus/liferay/en/web/public/home 
 
 
 
Yhteenvetoa 
 
Isännät olivat erittäin vieraanvaraisia, esittivät selkeästi halunsa kv-yhteistyöhön ja meistä vieraista pidettiin 
hyvää huolta. Tolosaldea ja Tolosan kaupunki voisi olla paikka, johon opiskelijoittemme on helppo tulla töihin tai 
mukaan koulun työtunneille. Koulun vahva viesti oman toimintansa ja kv-yhteistyön kehittämiseen antaa 
mielestämme mahdollisuuden kehittää pitempiaikaistakin yhteistyötä eri oppilaitosten välille. 
 
Opiskelijoiden on mahdollista majoittua työssäoppimisjakson aikana joko San Sebastianissa, josta löytyy asuntola 
tyyppistä majoitusta tai Tolosassa, siten että heille vuokrataan asunto. Jos asunnon vuokraukseen päädytään 
Tolosassa, niin jakso olisi hyvä olla 4 tai 8 viikkoa, koska vuokra maksetaan kuukausikohtaisesti. Opiskelijoita 
toivotaan mieluiten pareittain, ei välttämättä yksin juuri tuon majoituksen vuoksi muttei toisaalta myöskään isoja 
ryhmiä samaan aikaan pitkille jaksoille. San Sebastianin ja Tolosan välillä kulkee paikallisjuna n. puolen tunnin 
välein, aamusta iltaan. Top-jakson järjestelyiden ja sopivan hintaisen majoituksen löytymiseksi yhteydenotot Juan 
Luis Nazabaliin olisi hyvä olla jo esim. 8-10  viikkoa ennen toivottua top-jaksoa.  
 
Tällaiset matkat varmasti antavat tukea kehityspyrkimyksille opettajille omassa ympäristössä sekä haastavat 
ihmiset ajattelemaan ja suhteuttamaan asioista omiin ympäristöihin - se on aina tarpeellista.  
Eri oppilaitosten ja alojen ihmisten yhteiset reissut ja reissun aikaiset keskustelut ja jutut ovat avartavia ja 
tuttavuus syvenee. Käytäntö varmistaisi reissun ideoiden ”kestävyyttä” kotiarkeen palattaessa. Tämäkin reissu 
avasi uusia ajatuksia ja tietoa nuoriso- ja aikuiskoulutuksen toiminnasta ja mahdollisesta yhteistyöstä. 
 
Tärkeää on nyt mahdollisimman laajalla rintamalla saada vastavuoroisesti lähetettyä opiskelijoita Tolosaldean ja 
Meteli-verkoston oppilaitosten välillä. Tolosaldeassa on aito halu syventää ja vakiinnuttaa yhteistyötä, yrityksiä on 
tarjolla runsain mitoin ja oppilaitoksen fasiliteetit kunnossa. 
 
 
 
Yhteystietoja: 
Juan Luis Nazabal, +34658708077, jlnazabal@tolosaldea.com,  (kv-koord., kome) 
Rafael Albisu,  ralbisu@tolosaldea.com , (s&a) 
Xabier Landa, ( kome) 
Joxe Mari Esnaola Iraeta ,  (rehtori) 
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