
1. Ongelma

Siisti työmaa

Katu auki ja työmaa edessä?

Har mittaa taatusti, kun taas on revitty 
kadut auki ja työmaa-aidat sotkevat päi-
vitt äistä reitt iämme. Työ maiden kunto ja 
siisteys vai kuttavat mer kitt ävästi koke-
muk seemme lähiym pä ristöstä. Kaupunki 
ei kui tenkaan ole koskaan valmis ja kau-
pun kiym pä ristössä raken netaan kaiken 
aikaa.

Siisti työmaa –pro jektin ongelma on, 
kuinka suun nitella työmaat siten, että 
työ maa käy tänteitä voidaan suju voittaa 
sekä saadaan lisättyä yleistä työ maa siis-
teyttä.

Entä miltä projekti näyttää alku met reillä? 
Hankkeen ensim mäisessä vai heessa 
kes ki tytään hah mott amaan mistä Staran 
raken nus työ mailla oikein on kyse. Muo-
toilun kielellä pyrimme siis asia kas ym-
mär ryksen muo dos ta miseen.

Siisti työmaa -projekti käyn nistyy vie rai-
luilla työ mailla. Nämä työ maa safarit ovat 
tut ki mus matkoja, joissa pyritään ymmär-
tämään kun ta tek niikan arkea ja sen 
ongelmia. Työ maa vie railujen yhteydessä 
kerätään tietoja päi vitt äisestä teke-
misestä, toi min ta mal leista ja työ maa-
käy tän teistä. Tärkeää on havainnoida ja 
kuunnella tuo tan to pääl liköitä. Teh tävänä 
on, että näiden työ maa sa farien myötä 
voidaan hah mottaa tarkempi rajaus var-
si naiseen ongelmaan liittyen.

Vaikka pro jektille on suun nitelma ole-
massa ja meillä on hah mo tettuna miten 
etenemme, on tärkeää miettiä suun ni-
telmaa suh teessa aitoon ympä ristöön 
ja työ maa olo suh teisiin. Tyy pillinen työ-
maa on varsin epä tyy pillinen suun nit-
te lukohde johtuen esim. vaih te levasta 
kestosta ja sijainnista. Ymmär tämällä 
ihmisiä, motiiveja ja käytt öyh teyksiä 
aidoissa ympä ris töissä, voidaan luoda 
hyvä perusta myö hemmälle kehi tys työlle.

Katu auki? Työmaa edessä? Helsingin kaupungin rakentamispalvelun 
Staran Siisti työmaa tähtää katu- ja puistotyömaiden siisteyteen ja 
yleisilmeen kohentamiseen.

Kau pun kiym pä ristössä raken netaan kaiken aikaa. Työ maiden kunto ja 
siisteys vai kuttavat mer kitt ävästi koke muk seemme lähiym pä ristöstä. 
Siisti työmaa on Staran Kau pun ki tek niikan raken tamisen projekti, joka 
starttasi hel mi kuussa 2014. Se tähtää työ maiden siis teyteen ja ylei-
silmeen kohen ta miseen. Kau pun ki muo toilijan teh tävänä on edistää sekä 
asukkaat, työn tekijät että kau pungin toi minnan huo mioivaa käytt ä jä läh-
töistä suun nittelua työ mailla.

Stara hoitaa ja kun nostaa kau pungin katuja ja puistoja sekä korjaa niihin 
liittyvää kau pun ki tek niikkaa. Staran työ näkyy lukuisilla isoilla ja pienillä 
työ mailla ympäri kau punkia, koko ajan. Staran tyy pillinen työmaa on 
varsin epä tyy pillinen: kesto voi olla pitkä ja lyhyt, sijainti keskellä vilkasta 
lii kennettä tai syrjässä kau pungin laidalla. Työ maalla voi olla yksi tai 
monta tilaajaa ja muo dostavat yhte näisen alueen tai ovat haja naisia. Työ-
mailla työs ken televät Staran omat työn tekijät ja yksi tyiset ura koitsijat. 
Työn kohteena voi olla koko nainen uusi kau pun ginosa, pieni kadunpätkä 
tai vaikka vain vie mä ri sa neeraus.

Katu- ja puis to työ maihin liittyy Hel singissä isoja haasteita. Helsinki on 
tiheästi rakennettu kaupunki, jonka kadut täyttyvät ruuhka-aikoina. Talvi 
pak ka sineen on epä otollista työmaa-aikaa, joten suo tuisin raken nuskausi 
on keväästä syksyyn.

Siisti työmaa -pro jektin tavoitteena on, että kaikki Staran katu- ja puis to-
työmaat toteu tetaan hankkeen aikana uusittavan työ maa ohjeen mukaan. 
Siistit työmaat ovat paitsi tur val li sempia työmaita sekä työn te ki jöille että 
kau pun ki laisille, hyvin suun ni teltuna ne ovat myös edullisia toteuttaa. 
Lop pu tu loksena on parempi kau pun kiym päristö meille kaikille.
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2. Havainnointi

Mil laisia Staran työmaat oikein ovat? 
Paras ymmärrys työ maiden arjesta syn-
tyy, kun käy paikan päällä tutus tumassa. 
Niinpä lähdimme työ maa sa farille eli 
kier rokselle Staran työ maille. Kau pun ki-
muo toi lijalle oli kiin nostavaa kokea käy-
tännössä mitä kaikkea kau pungin raken-
ta miseen ja yllä pitoon sisältyy ja mitä 
työssä on huo mioitava.

Työ maa sa fa reilla tärkein oppi oli ym-
märtää, että työmaat eivät ole omia 
yksi näisiä saa rek keitaan, vaan liittyvät 
koko kau pungin kehitt ä miseen. Stara 
eli Hel singin kau pungin oma raken ta-
mis palvelu vastaa raken tamisen, ympä-
ris tön hoidon ja logis tiikan pal ve luista. 
Staran kau pun ki tek niikan raken tamisen 
osaston teh tävänä puo lestaan on vasta-
ta kau pungin katujen, puistojen, torien, 
aukioiden, vesi huol to linjojen ja leik ki-
paikkojen raken ta misesta tilaajan – eli 
käy tännössä usein Hel singin raken nus-
vi raston - toi mek siannosta. Kau pun ki-
tek niikan raken taminen on Hel singissä 
jaettu kolmeen alu eeseen: län tiseen, 
poh joiseen ja itäiseen alu eeseen. Työ-
maa sa fa reilla kon kre ti soitui se, että 
raken ta miseen liittyy aina iso joukko 
sidos ryhmiä. On se, joka tilaa työn, on 
insi nöö ri suun nitt e lu toimisto, käy tännön 
työn toteuttaja ja eri ura koitsijat. Lisäksi 
ollaan sidoksissa julkisen han kin ta pro-
sessin kie mu roihin. 

Kui tenkin työ maa kohteet ovat aina 
yksi löllisiä. Vaikka yhtä läi syyksiä löytyy 
paljon, työmaata ympäröivä liikenne, 
kiin teistöt ja muut vai kuttavat päi vit-
täiseen työhön mer kitt ävästi. Työ maalla 
myös aina sattuu ja tapahtuu ja odott a-
mattomat käänteet kuuluvat asiaan. Siksi 
työ maa työs kentelyn enna kointi ja vai-
heis taminen on vaikeaa.

Työ maiden pituus, laajuus sekä toi-
minnan luonne voivat vaihdella kausi-
luon toisista puis to koh teista usean 
vuoden mitt aisiin uudis tus ra ken nus koh-
teisiin. Tällä hetkellä eri työ mailla on käy-
tössä hyvin eri laisia työ maa ele menttejä. 
Ne ovat suoja-aitoja, suo ja peittoja ja 
työ maasta kertovia tauluja. Se mikä 
valitaan riippuu kohteen iästä, siir rel tä-
vyydestä sekä sään kestosta. Staran väki 
on myös taitava sovel tamaan. Monissa 
työ maa koh teissa hyö dyn netään jo muo-
toi lua jattelua ja käyttäjän näkö kulmaa. 
Huomasin, että joillain työ maa koh teilla 
käytt ä jä läh töisiä inno vaa tioita hyö dyn-
netään jo nyt joka päi väisen työs kentelyn 
apuna.

Työ maa safarit vah vistivat aja tustani 
siitä, että kau pun ki muo toi lijalle ensi-
si jaisen tärkeää on havainnoida ih-
misten arkea ja hah mottaa kussakin 
pro jektissa käyttäjän näkökulma ja eri 
sidos ryhmien suhteet siihen. Ihmisten 
omaan elämään tutus tuminen rakentaa 
myös luott amusta yhteisen pro jektien 
eri osa puolille. Arjen havain nointi auttaa 
suun nitt elijaa myös käy tännössä – miten 
käytt äjien ymmärrys sisäl ly tetään suun-
nitt e lu työhön. Empaattinen ute liaisuus 
on muo toi lijalle tärkeä työkalu kau pun-
geissa. Aidon asia kas ym mär ryksen 
kautta suun nitt elija pääsee eroon oman 
koke mus maailman yleis tyksistä.

Tärkeä ohje - suun nitt elijat ja kau punkien 
kanssa pro jekteja tekevät: menkää 
tutus tumaan koh teeseen paikan päälle!

3. Ideat

Projekti lähti siitä, että työ maiden toi-
mintaa haluttiin suju voittaa ja ulkoista 
ilmettä kohentaa. Kett erästi toteutettu 
tutustumis- ja havain noin tijakso työ-
mailla sekä Staran kau pun ki tek niikan 
raken ta mi syk sikössä auttoi tar ken-
tamaan tätä ideaa. Havaintojen pohjalta 
mää rittyi myös pro jektin yhteinen tee-
ma/visio: ”Kohti suju vampia ja siis timpiä 
työmaita” Se kiteyttää perus a ja tuksen 
siitä, että pro jektissa pyritään luomaan 
jat kuvaan kehitt ä miseen ja oppi miseen 
poh jautuva kulttuuri.

Kau pun ki muo toilijan tehtävä tämän kal-
taisissa hank keissa on tun nistaa, mis-
sä ja miten muo toilua voisi hyö dyntää. 
Usein valmista toi mek siantoa ei ole, vaan 
se raken netaan havain noin ti vaiheen 
myötä. Siistin työmaan havain noinnin 
pohjalta esiin nousi tarve kas vattaa 
sekä orga ni saation sisäistä ymmärrystä 
että asia kas ym märrystä. Tarve kumpusi 
etenkin kolmesta tekijästä:

1. Stara on orga ni saationa moni ta-
hoinen ja jokaiseen työ maahan liittyy 
myös lukuisia ulkoisia toi mijoita tilaa-
jista ura koit si joihin. Jotta saadaan 
mah dol li simman koko nais val tainen 
hyöty, pitää olla mah dol li simman 
koko nais val tainen ymmärrys.

2. Kau pun ki laisten mie likuva työ maista 
on enem mänkin arjen han ka loittaja 
kuin suju vuuden lisääjä, eikä Staran 
raken ta mi syk siköllä ole käy täntöjä 
kes kus teluun kau pun ki laisten kanssa.

3. Toi min ta mallien jal kautt aminen, ide-
oiden kerääminen, hil jaisen tiedon 
kar toitt aminen sekä sovel taminen ja 
orga ni saation sisäinen vuo ro puhelu 
ovat resurssi- ja kultt uu ri ky sy myksiä.

Ymmär ryksen lisää miseksi ideoitiin niin 
sanottu kentt ä neuvosto. Sen haluttiin 
yhdistävän kaikki Staran raken tamisen 
yksiköt ja lisäävän kes kustelua sekä 
oppimisen mah dol li suuksia tuo tan to yk si-
köiden välillä. Kentt ä neu voston haluttiin 
toimivan vapaa muo toisena ja kes ki näistä 
luott amusta raken tavana ryhmänä.

Havain noinnin perus teella tun nis tettiin 
myös kolme yhte näisen ja vas tuullisen 
kau pun ki ra ken tamisen edel lä kävijän 
tun nus merkkiä. Nämä tun nus merkit 
poi mittiin Siistin työmaan osaksi ja pää-
tettiin lähteä tut kimaan niiden kehit-
tämistä. Tun nus merkit ovat:

1. Tun nis tettava työ maailme
2. Sujuvat työ maa käy tänteet
3. Toi min nalliset työ maa ele mentit

Stara lähti roh keasti kokei lemaan muo-
toilun lähes ty mistapaa oikeassa työym-
pä ristössä. Siistiin työ maahan valittiin 
kolme pilott i kohdetta, joissa sovel letaan 
kokeilevia työ me ne telmiä ja käytt ä jä osal-
li suutta sekä haetaan kau pun ki laisten 
luontevaa koh taamista. Pilott i koh teiksi 
vali koi tuivat Var tio ky län lahden tul va val li-
työmaa sekä työmaat Puistolan Sapi las-
tiellä ja Lautt a saaressa.

Ideoin ti vai heessa poh dittiin myös ta-
poja asia kas ym mär ryksen eli Siistin 
työmaan tapauksessa kau pun ki laisten 
kuun te lemisen lisää miseen. Tavoitt eeksi 
ase tettiin kokeilut työ mailla sekä eri-
laisten käytt ä jä ryhmien koke musten 
kerääminen. Asia kas ym mär ryksen lisäk-
si tun nis tettiin tarve myös työ maiden 
koko nais pro sessin ymmär ryksen kas-
vatt a miseen, ja sovittiin että koko nai-
suutta tullaan tar kas te lemaan yhdessä 
sidos ryhmien kanssa.

Ideoinnin aikana sovittiin myös toteu tet-
tavaksi työmaan ulkoisen ilmeen opas, 
joka tulee tukemaan työ maa toi minnan 
ohjausta.

Ideat päh ki nän kuoressa:

• Kentt ä neuvosto sisäisen ymmär-
ryksen lisääjänä

• Matalan kyn nyksen kokeilut pilott i-
koh teissa

• Kau pun ki laisten koke musten kerää-
minen ja sovel taminen kokei luiksi

• Työmaan pro ses sin hal linnan tar-
kastelu eri sidos ryhmien kanssa

• Työmaan ulkoisen ilmeen opas 

4. Suunnitelma
Siistin työmaan käytt ä jä läh töisiin mene-
telmiin ja yhtei suun nitt eluun perustuvan 
muo toi lu pro jektin työ suun nitelma on 
elossa. Suun ni telmaa tar ken netaan jat-
kuvasti suh teessa ympä ristöön ja työ-
maa olo suh teisiin - tyy pillistä työmaata 
on lähes mahdoton mää ritellä.

Staran sisäisen ymmär ryksen lisäämi-
sen ja hyvien käy täntöjen jal kautt amisen 
avuksi perustettu kentt ä neuvosto lai-
tettiin kett erästi pystyyn. Neu voston 
osalta suun nitelma oli yksin ker tainen: 
foorumi avoimelle kes kus telulle ja hyvien 
käy täntöjen jaka miselle. Orga ni saatioon 
haluttiin rakentaa kes kus televa, vapaa-
muo toinen koh taa mis paikka, jossa 
asioita käsi tellään ilman asia listoja tai 
puheen johtajaa. Tavoitteena on havain-
nol listaa uusia aikaan saan noksia mah-
dol li simman kon kreett isesti, ja syn nyttää 
toi mintaa esi merkkien kautta. Neu voston 
työs ken telyssä kokeillaan muo toilun ajat-
te lutapaa ja työ ka lu va li koimaa ensim-
mäistä kertaa Staran kau pun ki ra ken-
tamisen kehitt ä misessä.

Muiden toimien osalta val mis teltiin 
vuodeksi 2015 muo toi lu ve toinen toi-
min ta suun nitelma, joka etenkin pilot-
ti koh teiden osalta joustaa työ maiden 
aika taulujen mukaisesti. Lautt a saaren 
ja Puistolan työ maiden toimet lisätään 
suun ni telmaan kun niiden sisällöt ja aika-
taulut ovat mää ritt yneet.

Osal listava työ maa kävely Vuo saaressa: 
Pää tettiin jär jestää työ maa kävely Var-
tio ky län lahden tul va val li työ maalla. 
Tavoitteena on kokeilla uutta toi min-
ta mallia ja samalla kerätä asuk kaiden 
näkö kulmia esi merkiksi kul ku rei teistä, 
opas ta misesta ja työ maa vies tinnästä. 
Tavoitt eeksi ase tettiin myös kes kustelu 
työmaan roolista lähi seudun asuk kaiden 
arjessa.

Toi mi joiden koh taaminen: Pää tettiin 
jär jestää eri toi mijoita yhteen kokoava 
foorumi, jossa tar kas tellaan työmaan 
koko nais pro sessia ja poh ditaan, miten 
työ maiden toi mintaa voisi jou he voittaa.

Helsinki-päivän työ maa tu tus tuminen: 
Pää tettiin avata työ maa toi mintaa kau-
pun ki laisille Helsinki-päivänä. Tavoittee-
na on tehdä työtä ymmär rett äväksi ja 
kokeilla uusia toi min ta tapoja.

Kau pun ki lais kar toitus: Pää tettiin kar-
toittaa kau pun ki lais ryhmien koke muksia 
sekä ideoita ja testata niitä käy tännössä 
Helsinki Design Weekin aikana. Tavoit-
teena on kon taktoida ryhmiä ulkoi li joista 
ja pyö räi li jöistä las ten vaunujen kanssa 
liik kuviin.

5. Testaus
Siistin työmaan tes taus paikkoina toimivat 
etenkin kolme pilott i kohdetta: Var tio ky-
län lahden tul va val li työmaa sekä työmaat 
Puistolan Sapi las tiellä ja Lautt a saaressa. 
Ensim mäinen testaus toteu tettiin Var tio-
ky län lahden työ maalla 23.3.2015. Puis-
tolan ja Lautt a saaren kokeiluja suun ni-
tellaan työ maiden ete nemisen mukaan.

Vartiokylänlahden tulvavallityömaa

Var tio ky län lahden tul va val li työ maalla jär-
jestetty työ maa kävely houkutti paikalle 
kol mi sen kymmentä kau pun ki laista, mitä 
voidaan pitää erittäin hyvänä starttina. 
Tavoitteena oli kokeilla uutta toi min ta-
mallia ja samalla kerätä asuk kaiden näkö-
kulmia työ maiden toi mi vuuteen.

Staran omat koke mukset työ maa kä-
velystä olivat posi tiiviset ja niitä pyritään 

jär jes tämään mah dol li suuksien mukaan 
myös jatkossa. Kau pun ki laiset kokivat 
tilai suuden antoisaksi ja mie len kiin-
toiseksi. Kävelylle osal listujia kiinnosti 
työ maa lii kenteen lisäksi alueen luon-
toarvojen huo moiminen.

Var tio ky län lahdessa toteu tetaan myös 
muita työmaan ulkoiseen ilmeeseen 
liittyviä kokeiluja. Työ maalla kokeillaan 
muun muassa uuden laisia aita tyyppejä 
ja kiin ni tetään eri tyistä huomiota työ-
maa ele menttien käyttöön. Tämän lisäksi 
kokeillaan esi merkiksi varas tointiin, säi-
lytt ä miseen ja työ maa lueeen rajaukseen 
liittyviä käy täntöjä. Kaikki edellä mainitut 
tekijät vai kuttavat myös tur val li suuteen, 
samoin kuin työmaan huolella mietitty 
opastus ja kul ku reitit.

6. Toteutus ja opit
Siisti työmaa tähtää suju vampiin ja siis-
timpiin työ maihin. Kau pun ki muo toilijan 
tehtävä on ollut tukea tavoitt eeseen 
pääsyä muo toilun keinoin. Hank keeseen 
on perehdytty, sitä on havainnoitu sekä 
tutkittu ja lähes ty mis tavaksi on valit-
tu käytt ä jä läh töiset mene telmät sekä 
yhteis suun nittelu. Työmaita on tar-
kasteltu osana koko nai suutta, jossa on 
mah dollista kehittyä kokeilujen kautta.

Tyy pillistä työmaata ei olekaan, sillä työ-
maiden kestot, aika taulut, mitt a luokat ja 
sijainnit vaih televat suuresti. Muo toilun 
avulla voidaan kui tenkin tun nistaa toi-
min ta malleja ja luoda kes kenään hyvin 
eri laisille työ maille mah dol li suuksia 
kehittyä. Ihmisiä, motiiveja ja käytt öyh-
teyksiä ymmär tämällä luodaan perustaa 
myö hemmälle kehi tys työlle.

Kau pun ki muo toilija on pai nottanut työs-
sään eri tyisesti kolmea asiaa:

1. Asioiden koko nais val tainen ja sys-
teeminen tar kastelu

2. Lop pu käyttäjän näkökulma
3. Monia lainen näkökulma

Siistissä työ maassa kau pun ki muo-
toilijan työn kannalta olen naista on ollut 
luott a muksen raken taminen. Tuo tan-
to läh töiseen orga ni saatioon otettiin 
ensi kertaa muo toilun asian tuntija ja 
molem min puolisen ymmär ryksen raken-
taminen oli vältt ä mätöntä. Jotta tun-
nistaa orga ni saa tioissa olevat väylät ja 
mah dolliset esteet, on han kittava syvä 
ymmärrys toi min ta kultt uurista. Työmaita 
tar kas tellessa olen naista on ymmärtää 
esi merkiksi eri sidos ryhmien kuten tilaa-
ja vi ran omaisen ja ura koitsijan rooli sekä 
han kin talain merkitys.

Luott a muksen lisäksi kes keistä on ol-
lut koko nai suuden hallinta. Kun yhdellä 
työ maalla tehdään kokeiluja, orga ni saa-
tiossa tar vitaan kykyä tun nistaa miten 
muut toi minnot voivat kokeilusta hyötyä. 
On nähtävä miten kokeilut lin kittyvät laa-
jempaan koko nai suuteen ja miten ko-
keilujen avulla voidaan johtaa uusia toi-
min ta malleja sekä hakea pysyviä hyötyjä. 
Kau pun ki muo toilijan kokemus on, että 
on olen naisen tärkeää saada kes kustelu 
auki myös ylimmän johdon kanssa: kes-
tävät rat kaisut ja aito vai kutt avuus synty-
vät kun muo toi lu ve toinen toiminta yhdis-
tyy orga ni saation omaan stra tegiaan ja 
sitä kautta kau pungin stra tegiaan.
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