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HELSINKI UUDISTAA johtamistaan. Uudistus astuu voimaan 
1.6.2017, joten teemme töitä suurten muutosten keskellä koko 
seuraavan vuoden. Staran tilanne on avoin, mutta uskon, että 
osaamistamme tarvitaan jatkossakin Helsingin rakentamisessa 
ja huolenpidossa.

Johtamisjärjestelmäuudistuksessa Stara on sijoitettu täl-
lä hetkellä kaupunkiympäristön toimialalle, palvelut ja luvat 

-palvelukokonaisuuteen. Staran tulevaisuuden yksityiskohdista päätetään 
syksyn aikana. Vielä emme tiedä, sulaudummeko osaksi kaupunkiympä-
ristön toimialaa vai jatkammeko itsenäisenä toimijana. Kävi miten kävi, 
uudistus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden uudistaa toimintaa ja 
vahvistaa omaa ammattilaisuutta.

Asiakkaamme arvostavat kyselytutkimusten mukaan juuri staralaisten 
ammattitaitoa. Se on vahvuutemme ja yksi menestystekijöistämme myös 
tulevaisuudessa.

Muutostenkaan keskellä työ ei voi pysähtyä. Tästä Starassa on koke-
musta jo viraston aloittaessa toimintansa vuoden 2009 alussa. Toivon 
jokaisen staralaisen sitoutuvan omaan työhönsä myös uudistusten 
aikana. Tämä on paras tapa varmistaa myönteinen tulevaisuus niin itselle 
kuin Starallekin. Helsingin kaupungin henkilöstöperiaatteiden mukaan 
kaik kien vakituisten työntekijöiden työsuhde on turvattu, 
mutta tehtävät voivat vaihtua.

Ammattilaisten lisäksi Starassa työsken-
telee tällä hetkellä lukuisa määrä kesä-
työntekijäitä ja harjoittelijoita. He tuovat 
pirteän tuulahduksen joskus urautunee-
seen tapaan työskennellä. Oppikaamme 
toisiltamme.

Kiitän kaikkia teitä sitoutunei-
suudestanne ja toivon myönteistä 
asennetta ja venymiskykyä muu-
tosten kynnyksellä.

Hyvää kesää!

Ammattitaito on arvokasta
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MESU = TYÖNJOHTAJA, MESTARI

LEMPIPAIKKANI 
STADISSA

Se on mukava tunne, kun palaa pidem-
mältä purjehdusreissulta ja keskellä 
Suomenlahtea Helsinki alkaa häämöttää 

horisontissa. Kun kotisatama lähestyy, alkaa tun-
nistaa tuttuja paikkoja, Johanneksen ja Agricolan 
kirkkojen tornit, Suomenlinnan majakan pimeällä. 
Kesät vietän suurelta osin Helsingin edustalla pur-
jehtien. Meri on rauhoittava paikka, sieltä on muka-
va palata kaupungin vilskeeseen.

– LAURI MÖRÄ, LAATUASIANTUNTIJA, YMPÄRISTÖNHOITO

TIESITKÖ, 
ETTÄ
Staran tekemä 
työ näkyy myös 
somessa. Seuraa 
sinäkin @starahelsinki 
Facebookissa ja 
Instagramissa.

PILKKUKUUME ISKI 
ESPAN PUISTOON
Espan puut ovat pukeutuneet pilkkuihin. Kyse on japanilaisen nykytai-
telijan Yayoi Kusaman teoksesta ”Ascension of Polka Dots on the 
Trees” (Pilkkujen nousu puihin). Helsingin taidemuseo HAM ja Stara 
rakensivat taideinstallaation yhteisvoimin.

– Yhteistyö sujui kuin tanssien. Staralla on hieno meininki ja 
asenne. Siellä otetaan tällaiset kummalliset taideprojektit uteliaana 
vastaan ja mietitään parhaita ratkaisuja niiden totetuttamiseksi, Hel-
singin taidemuseon johtaja Maija Tanninen-Mattila kertoo.

Puiden koristelussa tarvittiin arboristien erikoisosaamista: teoksen 
luomisessa haluttiin huomioida puut niin hyvin kuin mahdollista. Kun 
kankaat kiinnitettiin, tarkistettiin myös puiden kunto.

Staran kirvesmies Tomi Lehtimäki kertoo, että muhkuraisten puun-
runkojen kääriminen kankaisiin vaati erityistä tarkkuutta, jotta pilkku-
kuvio jatkui luontevasti. Jopa kiinnitysniittien suunnat oli määritelty.

– Yhdessä taidemuseon ja taiteilijan edustajan kanssa tarkistimme, 
että teoksesta tuli taiteilijan näkemyksen mukainen pienintä yksityis-
kohtaa myöten.

Pilkutetut puut herättivät tuoreeltaan niin ihastelua kuin ihme-
tystäkin. Muutamat taiteen hämmentämät turistivat tiedustelivat, 
kääritäänkö puita kankaisiin, jotta ne eivät paleltuisi. Teos on esillä   
9. lokakuuta saakka.

MYRKYILLE KYYTIÄ
Tukikohtien turvallisuutta paran-
netaan, jotta kemikaalialtistumia 
saadaan vähennettyä. Starassa 
käytetään enemmän tai vähemmän 
vaarallisia kemikaaleja esimerkiksi 
työkoneiden huollossa. 

Projektia vetävä turvallisuussuun-
nittelija Toni Westerlund kertoo, 
että ensimmäiseksi hävitetään van-
hat, tunnistamattomat tai muutoin 
turhat kemikaalit. Sitten päivitetään 
kemikaaliluettelot ja käyttöturvalli-
suustiedotteet.

– Myrkyllisimmistä aineista hank-
kiudutaan kokonaan eroon vaih-
tamalla ne vähemmän vaarallisiin 
vastaaviin tuotteisiin.

Kemikaaliprojekti käynnistyi kesä-
kuussa. Staran yhteinen ohjeistus 
kemikaalien varastoinnista, hankin-
nasta ja käytöstä sekä kemikaaliris-
kien arvioinnista valmistuu vuoden 
loppuun mennessä.

STARAN MATKASSA SKIDIT FESTAREILLE 
Stara kutsuu tänäkin kesänä kaikki lapset 
Skidit Festareille katsomaan, miten 
Helsingistä pidetään huolta. Staran 
festaripisteeltä löytyy katujen mörkö eli  
iso lakaisukone, jonka rattiin saa kiivetä. 
Lapset voivat myös leikkiä Stadin 
rakentajaa kokeilemalla kypäriä,  
suojalaseja ja kuulosuojaimia.

 Skidit Festarit 30. heinäkuuta klo 10–15
 Sörnäisten Kaikupiha, Kaikukatu 4
 Tapahtuma on suunnattu alle 

12-vuotiaille
 Lippuja myy Tiketti
 Lisätietoja: www.facebook.com/

SkiditFestarit

OSALLISTU 
KUVAKISAAN
Staralaiset tekevät nyt töitä 
kesämeiningin keskellä, Stadin 
upeimmilla paikoilla. Nappaa 
kuva kesäkaupungista, työka-
veristasi aamuauringossa tai 
juttuhetkestä kaupunkilaisten 
kanssa. Vaihtoehtoja riittää!

Kesäkuvakisa on käynnissä 
elokuun loppuun saakka. Kol-
me parasta kuvaajaa palkitaan 
kukin kahdella leffalipulla. 
Kilpailu on avoin kaikille stara-
laisille, myös kesätyöntekijöille. 
Voittajille ilmoitetaan henkilö-
kohtaisesti.

Osallistumisohjeet
 Lähetä kuva osoitteeseen 

stara.viestinta@hel.fi tai 
julkaise se omalla Facebook-
sivulla tägäämällä kuva  
@starahelsinki ja lisäämällä 
kuvatekstiin #starakesä2016

 Kerro lyhyesti, missä kuva 
on otettu ja keitä siinä on.

 Lähetä vain itse ottamiasi 
kuvia. Voit osallistua usealla 
kuvalla. 

 Muista pyytää kuvattavilta 
lupa julkaisuun, jos kuva on 
lähikuva. 

Kuvaamisen tulee tapahtua 
työn ehdoilla. Raati arvostaa 
kuvia, joissa Staran työ näkyy 
osana elävää kaupunkia. Älä 
kuitenkaan kuvaa yksityisiä 
tiloja tai yrityssalaisuuden 
piiriin kuuluvia asioita. Jos olet 
epävarma, tarkista asia esimie-
heltäsi. 

KUVA  AKIFOTO

KUVA  LAURI MÖRÄ

KUVA  AKIFOTO
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RAJA-AIDAT  NURIN
Johtamisjärjestelmää ja organisaatiorakennetta 
myllerretään, jotta kaupunkilaiset saisivat parempaa 
palvelua. Ruohonjuuritasolla töitä tehdään niin kuin 
ennenkin – koko kaupungin parhaaksi.

TEKSTI  ANNAMARI TYPPÖ     KUVAT  JANNE SAVON

Organisaatio  uudistuu 
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VUODEN PÄÄSTÄ Helsinki ei ole 
enää entisensä. Keväällä käyntiin 
pyörähtänyt muutosprojekti myllää 
johtamisjärjestelmän ja organisaa-
tiorakenteen perin pohjin. Kaupun-
kia johtaa vastedes pormestari, ja 
nykyisten virastojen ja liikelaitosten 
toiminnot kootaan neljäksi toimi-
alaksi.

Pormestarimallin tavoitteena on 
vahvistaa demokratiaa. Pormesta-
rin ja apulaispormestarit valitsee 
kaupunginvaltuusto keskuudestaan 
vaalikaudeksi kerrallaan. Virkamie-
het vaihtuvat poliittisiin luottamus-
henkilöihin.

– Kaiken takana on halu var-
mistaa, että kunnallisvaalien tulos 
heijastuu välittömästi ja aiempaa 
suoremmin kaupungin johtamiseen, 
sanoo va. kansliapäällikkö Tuula 
Saxholm.

YHDEN LUUKUN  
MALLI
Demokratian vahvistamisen rinnalla 
kulkee pyrkimys kehittää johta-
mista ja tehostaa kaupunkilaisille 
tarjottavia palveluita. Siiloutunut ja 
hajanainen, 31 erillisestä virastosta 
koostuva organisaatio ei palvele 
kaupunkilaisia parhaalla mahdollisel-
la tavalla. Siksi raja-aidat kaadetaan 
ja toiminta järjestetään keskushallin-
non lisäksi neljään toimialaan.

– Kaupunkilaisille uudistus näkyy 
niin, että asiointi helpottuu, kun pal-
velut saa yhdeltä luukulta, korostaa 
apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri.

Esimerkiksi rakennusluvan hakijan 
on aiemmin pitänyt asioida kiinteis-
tövirastossa, rakennusvirastossa, 
rakennusvalvontavirastossa, ehkä 
ympäristövirastossakin.

Suorittavan työn tekeminen ei 
uudistuksessa juurikaan muutu. Ka-
tuja rakennetaan, puistoja hoidetaan 
ja kalustoa huolletaan kuten ennen-
kin. Nyt vain monessa eri virastossa 
tuotetut palvelut kootaan yhteen ja 
päällekkäisyydet karsitaan. 

– On jatkovalmistelun asia, 
yhdistetäänkö toiminnot Staraan 
vai johonkin muualle. Se on kuiten-
kin selvä, että jos samoja asioita 
tehdään kahdessa tai kolmessa 

paikassa, se ei voi olla edullisin tapa, 
toteaa Staran toimitusjohtaja Timo 
Martiskainen.

ASIAKASLÄHTÖISET 
PALVELU- 
KOKONAISUUDET
Asumisen ja ympäristön palve-
lut muodostavat tulevaisuudessa 
kaupunkiympäristön toimialan, jossa 
on suunnitelman mukaan kolme 
palvelukokonaisuutta: maankäyttö 
ja kaupunkirakenne, rakennukset ja 
yleiset alueet sekä palvelut ja luvat. 
Samalla rakennus- ja ympäristötoi-
men toimialalta hankintatoimi siirtyy 
keskushallintoon.

Kokonaisuudet on muodostettu 
asiakaslähtöisesti niin, että kes-
keisesti yhteen liittyvät toiminnot 
sijaitsevat yhdessä. Tämän tarkem-
min ei toimialojen sisällöistä vielä 
kesäkuun valtuustossa Saxholmin 
mukaan päätetä. Syksyllä starttaavia 
työryhmiä ei haluta sitoa liian tiukas-
ti aiempiin päätöksiin, vaikka niille 
tietyt reunaehdot annetaankin.

STARAN ASEMA ON 
VIELÄ AUKI 
Staran asema uudessa kaupunkior-
ganisaatiossa on vielä pöydällä. Tällä 
hetkellä Stara on sijoitettu kaupun-

kiympäristön toimialalle, palvelut ja 
luvat -palvelukokonaisuuteen, mutta 
tilanne täsmentyy syksyn kuluessa. 
Asemaa on tarkasteltu eri vaihto-
ehtojen pohjalta: pohdinnassa ovat 
ulkoisesta myynnistä luopuminen 
tai toiminnan yhtiöittäminen. Myös 
Staran pilkkomisesta on keskusteltu.

Staran asemaan vaikuttavat 
muun muassa tulevan hankinta-
lainsäädännön yksityiskohdat sekä 
kilpailuneutraliteettilainsäädäntöön 
liittyvät selvitykset. Strategiaoh-
jelman mukaisesti kaupungin on 
tehtävä selvitys kaikesta sellaisesta 
toiminnasta, johon liittyy ulkopuolis-
ta myyntiä. Ensimmäisessä vaihees-
sa yhtiöitettiin muun muassa Helen, 
Helsingin Satama ja osa Palmiasta, 
mutta esimerkiksi Staran osalta 
selvitys on vielä kesken.

– Staran hallintomalliselvitys ei 
varsinaisesti liity johtamisjärjestel-
män uudistukseen, vaan tarkastelu 
olisi ollut joka tapauksessa edessä, 
Saxholm korostaa.

Martiskainen muistuttaa, että Sta-
ra on menestynyt erinomaisesti sekä 
asiakas- että henkilöstötyytyväisyys-
kyselyissä. Osaaminen on kohdallaan 
ja kalusto kunnossa. Lisäksi 1800-lu-
vulta asti on kertynyt hiljaista tietoa, 
jota voidaan hyödyntää.

– Jos Stara ei olisikaan euromää-
räisesti halvin palveluntuottaja, us-

kon, että se pystyy kompensoimaan 
tämän ammattitaidolla, osaamisella 
ja laadulla. Uskon myös vahvasti sii-
hen, että Stara tulee menestymään 
tulevaisuudessa, ovatpa tulevat 
ratkaisut sitten yksityiskohdissaan 
minkälaisia hyvänsä.

HENKILÖSTÖLLÄ  
EI HUOLTA
Staran tulevaisuuden osalta 
Saxholm, Sauri ja Martiskainen 
alleviivaavat henkilöstön aseman ja 
tehtävien pysyvyyttä. Kaupungin 
strategiaohjelmassa on linjattu, että 
vakinaisen henkilöstön palvelussuh-

teet turvataan, vaikka organisaatio 
muuttuukin.

– Henkilöstönhän pitäisi olla vä-
hiten huolissaan. Työt säilyvät, eikä 
kaupunki sano ketään irti taloudelli-
sista tai tuotannollisista syistä. Mei-
dän hommat siinä loppuvat, Sauri 
sanoo johtoportaaseen viitaten.

Martiskainen muistuttaa, että 
Stara on jo kokenut perustamisvai-
heessaan yhden ison muutoksen, 
kun se vuonna 2009 irrotettiin 
rakennusvirastosta. Silloinkaan eivät 
työt pysähtyneet hetkeksikään.

– Mitä sitten lukee haalarin se-
lässä tai kuka työtä johtaa, se on eri 
asia. Keskijohdon ja ylimmän johdon 

NÄIN SE VAIKUTTAA
 Suuri osa henkilöstöstä jatkaa entisissä tehtävissään
 Määräaikaiset työsopimukset ja viranhoitomääräykset jatkuvat 

sopimusten mukaan. 
 Palvelussuhde on turvattu, vaikka työ organisaatiomuutoksen 

vuoksi loppuu. Henkilöstöltä edellytetään kuitenkin valmiutta 
siirtyä uuteen tehtävään.  

 Tutut palkitsemisen keinot käytössä keväällä 2017, sitten 
palkkiokriteerit tarkistetaan toimialan tavoitteiden mukaiseksi.

 Lomat eivät katoa minnekään, ne myönnetään kuten ennenkin.
 Palvelussuhdeasuntojen vuokrasopimukset ja henkilöstöedut 

säilyvät ennallaan.

tehtävänimikkeet ja istumapaikat 
saattavat muuttua, mutta en näe 
tätä muutosta millään tavalla uhkana 
suorittavan tason henkilöstölle.

MILLAINEN ON 
TULEVAISUUDEN 
HELSINKI?
Palataan lopuksi vielä demokratian 
lujittamiseen. Saxholm muistuttaa, 
että yhtenä kantavana linjauksena 
uudistuksessa on vahvistaa kaikkien 
kaupunkilaisten vaikutusmahdol-
lisuuksia. Uutta osallisuus- ja vuo-
rovaikutusmallia työstetään syksyn 
mittaan nuorisotoimenjohtaja Tom-
mi Laition vetämässä työryhmässä. 
Myös kaupunkilaiset on haastettu 
mukaan ideoimaan.

– Kaupunki ja ihmisten yhteisö 
ovat etääntyneet toisistaan. Minun 
visioni tulevaisuuden Helsingistä 
on sellainen, että palveluntuotanto-
organisaatio on yhteisön sisällä, ei 
kuilun toisella puolella, huutoetäi-
syyden päässä, Sauri luonnehtii. 

Martiskaisen näkemys tulevaisuu-
desta kiteytyy staralaisten sloganiin: 
pidetään yhdessä stadista huolta. 
Keskiössä on yhteistyö – tulevai-
suuden Helsinkiä rakennetaan yhä 
enemmän kaupungin ja kaupunki-
laisten yhteispelillä. 

TUULA SAXHOLM TIMO MARTISKAINEN PEKKA SAURI
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RUNDILLA

HELSINGIN KAUPUNGIN-
PUUTARHALLA Stara kasvattaa tä-

män vuoden aikana noin 160 000 kasvia, 

joista suuri osa on kesäkukkia. Kesää 

varten kasvatettiin muun muassa 4 000 

erilaisia koristeheinää ja 3 300 juurakko-

dahliaa. Kesäkukista voi nauttia kaikissa 

kaupunginosissa ja istutukset suunnitel-

laan paikan hengen mukaisesti. Kukkien 

kauneus tekee Helsingistä viihtyisän 

niin asukkaille kuin turisteillekin. Värien 

runsaus elävöittää maisemaa – erityisesti 

siellä, missä kasveille ei ole luonnollista 

paikkaa, kuten betonin keskellä. Puutar-

huri Tuuli Markkanen kertoo, että pistok-

kaat ja siemenet aloittavat taipaleensa 

lämmitetyssä kasvihuoneessa. Osa 

kasveista totuttelee vielä viileässä kausi-

huoneessa kylmään ilmaan ennen läh-

töään maailmalle. Kesäkukkien kasvatus 

alkaa jo edellisvuoden elokuussa, jolloin 

emotaimista otetaan pistokkaita. Ensim-

mäiset siemenet kylvetään tammikuussa. 

Äitienpäivän jälkeen lähtevät kaupungille 

ensimmäiset kesäkukat ja juhannukseen 

mennessä viimeiset.

TEKSTI  MIKKO TAIVAINEN     KUVA  AKI RASK

PUUTARHURI TUULI MARKKANEN 
KASVATTAA KESÄKUKKIA.
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MILLAINEN KESÄTYÖPAIKKA STARA ON?
Tämä on kolmas kesäni Starassa. Työskentelen rakennustekniikan teknisessä 
tuessa, ja tehtäväni on siirtää hankintasopimukset sähköiseen sopimusten 
hallintajärjestelmään. Olen viihtynyt hyvin ja oppinut paljon uutta. Ilmapiiri 

on mukava, ja vakituiset auttavat aina tarvittaessa. Voin suositella Staraa kenelle 
tahansa, mutta tänne on vaikea päästä kesätöihin, koska hakijoita on niin paljon. 

MITÄ OPISKELET JA MIKSI JUURI SITÄ? 
Opiskelen Yhdysvalloissa kansainvälistä kauppaa pääaineena ja espanjaa 
sivuaineena, ja pelaan eurooppalaista jalkapalloa yliopistoni joukkueessa. 
Kauppatiede on kiinnostanut minua lukion kursseista asti. Kansainvälisyys 

on minulle luonnollinen valinta. Olen asunut viidessä maassa, muun muassa Espanjas-
sa ja Boliviassa.

MIHIN TÄHTÄÄT TULEVAISUUDESSA?
Kansainvälistä tutkintoa arvostetaan työmarkkinoilla. Olen saanut 
Starassa tosi hyvää työkokemusta, josta on varmasti hyötyä, kun 
haen vakituista paikkaa. Haluaisin päästä töihin suureen kansain-

väliseen yhtiöön maailmalla, vaikkapa Amerikassa.
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NIMI: Joel Rönkkö, 21 v.
OPISKELUPAIKKA: Union University, 
Tennessee, Yhdysvallat
TYÖSUHDE: kesätyöntekijä 1.6.–31.7.
YKSIKKÖ: Rakennustekniikan tekninen tuki
VAPAA-AIKA: urheilu mm. jalkapallo, 
lenkkeily ja kuntosali sekä penkkiurheilu, 
tänä kesänä jalkapallon EM-kisat ja Copa 
América -jalkapalloturnaus, videopelit

Tulevaisuuden 
bisnesstara
Joel Rönkkö opiskelee ja pelaa jalkapalloa Yhdysvalloissa. 
Kansain väliselle bisnesuralle tähtäävä Rönkkö viihtyy kesäisin 
Staran palveluksessa ja kerää hyödyllistä työkokemusta 
tulevaisuutta varten.

TEKSTI  MARIA SALMINEN     KUVA  ANTERO AALTONEN

3

                     Helsingin uusi organisaatio v. 2017

                                  keskushallinto ja 4 toimialaa 

   Staralaisia 1 468 (v. 2015)

               Staran työntekijöiden keski-ikä 45,1 v. (v. 2015)

  Vakinaisten työntekijöiden osuus 90 % (v. 2015)

 Virastojen ja laitosten määrä

  v. 1914: 32
  v. 1965: 55
  v. 2016: 31

Helsingin kaupungin henkilöstö

 v. 1914: 1 487
 v. 1965: 25 945
 v. 2015: 40 350
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ETEENPÄIN

Uusi ammatti,
 SAMA TYÖPAIKKA

Joskus käy niin, ettei terveys kestä ammatin rasituksia. 
Jos työn keventäminen ei riitä, niin kyseeseen voi tulla 
ammatinvaihto. Ville Niska kertoo, millaista on aloittaa 
uusi työ tutun työnantajan palveluksessa.

TEKSTI  MIKKO TAIVAINEN     KUVITUS  PETRI SUNI

Myös johtava henkilöstöasian-
tuntija Pirkko Härkönen kannustaa 
ottamaan asian puheeksi ajoissa 
oman esimiehen tai työterveyshuol-
lon kanssa. Kenenkään ei kannata 
jäädä yksin pinnistelemään ongel-
mien kanssa.

– Nopea toiminta helpottaa 
ratkaisun löytämistä. Mitä parempi 
työkyky, sitä helpompi on miettiä 
uutta ammattia. 

KUKAAN EI  
JÄÄ YKSIN
Uudelleensijoitettava henkilö tekee 
Starassa usein fyysistä työtä, mutta 
myös mielenterveys voi olla peruste 
ammatinvaihdolle. Tuki- ja liikunta-
elinvaivat ovat kuitenkin yleisin syy, 
ja niitä on niin nuorilla kuin vanhem-
millakin.

Kun tietty määrä sairauspoissa-
oloja tulee täyteen, esimiehen pitää 
viimeistään silloin ottaa asia puheeksi 
työntekijän kanssa. Jos työpaikan 
omat toimet eivät riitä, niin työter-
veyshuolto tulee avuksi. Työterveys-
lääkäri ja -hoitaja arvioivat tilanteen. 
Sen jälkeen työterveyshuolto yhdessä 
Staran henkilöstöasiantuntijan kanssa 
kartoittaa työntekijän voimavarat ja 
osaamisen.

– Pyrimme etsimään sopivan 
työn omasta talosta. Jos sitä ei löy-
dy, niin seuraavaksi katsotaan, mitä 
vaihtoehtoja Helsingin kaupunki voi 
tarjota, kertoo Härkönen.

Oppisopimuskoulutus on taval-
lisin tie uuteen ammattiin. Tarvit-
tavia taitoja voidaan hankkia myös 
kursseilla, ja osa pystyy hyödyn-
tämään vanhan ammatin tietoja 
uudessa työssä. Myös harrastuksissa 
tai yhdistystoiminnassa hankittu 
kokemus voi kääntyä ammatilliseksi 
vahvuudeksi.

– Työntekijän oma aktiivisuus 
ja asenne ovat tärkeitä, Härkönen 
sanoo.

AVOIMUUS  
AUTTAA
Vastaanotto uudessa työyhteisössä 
saattaa vaihdella. Taloudellisten 
paineiden keskellä kaikilta odote-

NISKA ON TYÖSKENNELLYT viime 
marraskuusta lähtien koulutussuun-
nittelijana rakennustekniikassa. 
Tukikohta on Toukola eli sama kuin 
entisissä maalarin ja mattomiehen 
hommissa. Niska kartoittaa koulu-
tustarpeita, järjestää koulutuksia ja 
perehdyttää itse uusia työntekijöitä. 

Niska, 44 v, teki maalarin töitä 
lähes 12 vuotta. Fyysinen työ alkoi 
kuitenkin käydä kunnon päälle. Pari 
vuotta hän sinnitteli ennen kuin 
tiedusteli työterveyshuollossa mah-
dollisuutta siirtyä toisiin töihin. Kun 
tilanne viime syksynä lopulta äityi 
akuutiksi, oli edessä ammatinvaihto.

– Etukäteen minua vähän epäilyt-
ti omat tietotekniikkataidot, mutta 
kurssien avulla sekin puoli on suju-
nut hyvin. Olen luonteeltani sosiaa-
linen, ja nykyisin saan olla enemmän 
tekemissä ihmisten kanssa.

Niska on sopeutunut uusin töihin 
helposti, mutta omaa ajattelutapaa 
on pitänyt muuttaa voimakkaasti. 
Tietä on tasoittanut se, että hän 
työskentelee samassa tukikohdassa 
ja tapaa vanhoja työkavereitaan.

HYVÄ  
VASTAANOTTO
Uudet työkaverit ovat ottaneet 
tulokkaan hyvin vastaan.

– Kaikki ovat olleet ystävällisiä ja 
valmiita opastamaan tarvittaessa. 
Olen saanut rauhassa tutustua uusiin 
tehtäviin ja työkavereihin. Työmäärä 
on kasvanut sopivasti oman oppimi-
sen tahdissa, Niska kertoo.

Niskan mielestä on hienoa, että 
Starassa pyritään löytämään uusi työ 
sitä tarvitseville ja että työntekijöille 
annetaan mahdollisuus oppia uutta. 

– Jos paikat alkavat hajota, niin 
ei pidä turhaan odotella. Asian voi 
ottaa puheeksi oman esimiehen 
tai työterveyshuollon kanssa. On 
kaikkien  etu, että tilanteeseen puu-
tutaan ajoissa.

taan täyttä työpanosta. Härkösen 
mukaan puhuminen helpottaa 
sopeutumista.

– Terveyteen liittyvät asiat ovat 
luottamuksellisia. Jokainen valit-
see, kuinka paljon niistä kertoo. 
Avoin keskustelu työrajoitteista on 
kuitenkin tärkeää. Uudet ryhmäke-
hityskeskustelut varmasti auttavat 
kaikkia ymmärtämään tavoitteet ja 
löytämään paikkansa työyhteisössä, 
Härkönen toteaa.

Starassa on käynnissä projekti, 
jonka tavoitteena on uudelleensi-
joituksen helpottuminen ja nopeu-
tuminen. Projektissa on tarkoitus 
kartoittaa ja parantaa osatyöky-
kyisten mahdollisuuksia ja etsiä 
vaihtoehtoja, joilla voidaan vähentää 
pitkiä sairauspoissaoloja. 
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YHDESSÄ

Alppipuistossa on yhdessä tekemisen meininki. 
Hoito 2:n ammattilaiset eri piireistä laittavat 
yhteisvoimin puistoa kesäkuntoon. Työn lomassa 
jaetaan kokemuksia ja tutustutaan paremmin 
kollegoihin. Tapahtuma on osa projektia, jonka 
avulla luodaan toimintamallia moniosaamisen 
kehittämiseksi.

TEKSTI  MIKKO TAIVAINEN      KUVAT  PEKKA KIIRALA

Moniosaamisen 
kehittämisprojekti 
2015–2017
 Vuonna 2015 – Koottiin henkilöstön 

osaaminen osaamiskartoiksi ja 
järjestettiin Oppimiskahvila-
tapahtuma, jossa tutustuttiin toisten 
töihin.

 Vuonna 2016 – Kehitetään 
yhteistyötä kevät- ja syystalkoissa. 
Kokeile toista työtä -viikoilla 
tutustutaan työssäoppimiseen. 
Työnjohdolle rakennetaan 
työkalu töiden ja osaamisten sekä 
henkilöstön ja kaluston yhteiskäytön 
suunnitteluun.

 Vuonna 2017 – Projektin kokemukset 
tiivistetään moniosaamisen 
kehittämisen toimintamalliksi.
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HUHTIKUUN LOPUSSA kevät ottaa 
ensiaskeleitaan, eikä Alppipuisto ole 
vielä puhjennut loistoonsa. Pai-
kallisjunat vilahtavat taustalla ohi, 
työmatkalaiset polkevat radanvartta 
myötäilevää pyörätietä. 

Sateella puistoissa on vähemmän 
kaupunkilaisia, mutta puistotöihin 
säät eivät samalla tavalla vaikuta.

Kello on yhdeksän. Noin 70 
työntekijää ja esimiestä on kokoon-
tunut avopaviljongin ympärille. Siellä 
jakaannutaan ryhmiin, jotka muun 
muassa harjaavat ja pesevät koris-
tealtaat, paikkaavat ja haravoivat 
nurmikot, siistivät perenna-alueet, 
kivituhkaavat ja lanaavat käytävät 
sekä karsivat puita ja pensaita.

HELI SILVENNOINEN MARKO IKONEN SONJA REVONLINNA

OSAAMINEN KASVAA 

JAKAMALLA

Alppipuiston kevättalkoilla edis-
tetään töissä oppimista ja yhdessä 
tekemistä. Perimmäinen tarkoitus on 
luoda konkreettinen toimintamalli, 
jolla henkilöstön osaamista voidaan 
suunnitellusti monipuolistaa.

– Eri piireissä saattaa olla omia 
tapoja tehdä samoja töitä. Kun 
parhaita käytäntöjä jaetaan, pyörää 
ei tarvitse keksiä uudelleen, pro-
jektisuunnittelija Heli Silvennoinen 
sanoo. 

Silvennoinen on tapahtuman 
puuhanainen. Kun järjestelyvastuut 
helpottavat, hän menee itse siisti-
mään perennapenkkiä. 

Moniosaamisen kehittämiseen 
tähtäävä projekti vie tällä hetkellä 
suuren osan Silvennoisen työajasta.

– Tulevaisuudessakin kaikilla on 
oma vahvuusalueensa, mutta sen 
lisäksi tarvitaan perustaidot useam-
mista eri töistä.

ALTAAT  
PUHTAAKSI
Puutarhuri Marko Ikonen on 
ryhmänvetäjänä koristealtaiden 
harjauk sessa ja pesussa. Hän on 
aamulla käynyt omassa tukikoh-
dassaan Kyläsaaressa pakkaamassa 
tavarat ja sen jälkeen asentanut 
painepesurit ja letkut Alppipuistoon.

Altaiden pesu ja puhdistus on 
pitkälti käsityötä. Harjan ja lapion 
varressa tarvitaan raakaa voimaa.

– Olemme ideoineet, miten 
puhdistusta voisi koneellistaa. Siihen 
tarvitaan muun muassa uudet kaivot 
veden poistamiseksi, Ikonen kertoo.

Sateesta huolimatta allasporu-
kalla on hymy herkässä ja keskus-
teltavaa riittää, vaikka osa ei tunne 
toisiaan entuudestaan. Joukossa on 
uusia työntekijöitä, jotka oppivat 
hyödyllisiä taitoja kokeneiden opas-
tuksessa.

UUTTA  
OPPIA
Koirapuiston vieressä paikataan 
nurmikkoa. Kuorma-auton kuljet-
taja ottaa kauhan täyteen multaa 
ja laskee sen maahan. Nurmiryhmä 
levittää mullan haravoiden paikatta-
viin paikkoihin.

Sonja Revonlinnalla on säkillinen 
ruohonsiemeniä, jotka hän kylvää 
tiivistetyn mullan päälle.

– Lähdin mukaan, koska uuden 
oppiminen kiinnostaa. Täällä näkee 
myös ihmisiä muista piireistä. Tästä 
päivästä on varmasti hyötyä pidem-
mällä aikavälillä.

Revonlinna tunsi entuudestaan 
oman ryhmänsä jäsenet vähintään 
ulkonäöltä, ja muutaman kanssa 
hän on tehnyt töitä aikaisemminkin 
yhdessä. Kollegojen tapaaminen eri 
piireistä on hyödyllistä.

– Perushommat ovat kaikilla aika 
samanlaiset, mutta niistä ajatellaan 

eri tavoin. Töiden ohessa on tullut 
ohimennen vaihdettua ideoita siitä, 
mikä toimii missäkin piirissä.

Revonlinnan mielestä vastaavia 
tapahtumia kannattaa järjestää 
tulevaisuudessakin, erityisesti silloin 
kun otetaan käyttöön uusia työme-
netelmiä ja -koneita. 
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DUUNISSA

RAKENTAMISEN  
AMMATTILAINEN
Saan työssäni tehdä kaupungille 
välttämättömiä perusrakenteita eli 
infraa. Talonrakentamisessa tykkäsin 
aikanaan timpurin työstä, koska se 

Vesihuollon verkostot ja tarinat ovat ihmisten 
tarvitsemia perusrakenteita, sanoo Mika Ripatti. 
Staralla putkenlaskijana työskentelevä Ripatti kirjoittaa 
vapaa-ajallaan kehuttuja näytelmiä sekä elokuva- ja 
televisiokäsikirjoituksia. Ripattia kiehtoo ihmisten 
puheenrytmi, joten annetaan hänen itsensä puhua.

TEKSTI  MIKKO TAIVAINEN     KUVAT  AKI RASK

– Maarakennusalan ammattitutkinto oli 
minulle tärkeä virstanpylväs. Se oli myös 
hieno osoitus Staran työntekijöilleen 
tarjoamista kehitysmahdollisuuksista, 
sanoo Mika Ripatti.

edellyttää tarkkuutta. Maarakennus-
työt ovat isompiliikkeistä hommaa. 
Infrarakentamisessa minua kiehtoo 
rouheus ja suurten järjestelmien 
yksinkertaisuus. Toisaalta saan 
käyttää lasku- ja mittaustaitoja sekä 
geometrian ymmärrystä. 

AMMATTIEN  
YHTEISPELI
Päivätyö ammattirakentajana ja 
vapaa-ajalla kirjoittaminen toimivat 
yllättävän hyvin yhteen. Vesijohto-
verkoston ja draaman rakentamises-
sa on jotain samaa, ne ovat ihmisten 
tarvitsemia perusasioita. Raken-
nustyömaat ovat kirjoittajalle rikas 
ympäristö. Siellä kohtaa kiinnostavia 
ihmisiä, joilla riittää juttuja kerrotta-
vaksi ja yksityiskohtia jaettavaksi.

TYÖLÄIS- 
KIRJAILIJA
Olen Staran putkenlaskijaryhmän 
etumies kaupunkitekniikan työmail-
la. Jos joku pitää minua työläiskir-
jailijana, olen siitä otettu. Minulle on 
tärkeää kirjoittaa tutusta maail-
masta ja ihmisistä. Oli hieno tunne, 
kun Vakavuusongelma-näytelmän 
jälkeen työkaverit sanoivat, etteivät 
he aiemmin ole katselleet omaa 
maailmaansa teatterin lavalla. Jokai-
sen ihmisen perusoikeuksiin pitäisi 
kuulua, että saa nähdä elämänsä 
kuvattuna taiteen keinoin.

KYNÄN  
VARTEEN
Pääsin 1990-luvun alkupuolella Teat-
terikorkeakoulun, Elokuvasää tiön 
ja YLE:n kirjoituskurssien jälkeen 
kirjoittamaan käsikirjoituksia am-
mattimaisiin tuotantoihin. Huomasin 
silloin, että hallitsen käsikirjoittami-
sen ja pidän siitä. Minulle on tärkeää, 
että saan tehdä käsityötä ja olla 
osa työyhteisöä. Kirjoittaminen on 
tärkeä osa elämääni, mutta rakenta-
minen on se mieluisin ammatti.

ENSIMMÄINEN  
TARINA
”Pojilla oli dynamiittia”, alkoi 
ensimmäinen tarinani. Olin tuolloin 
8-vuotias. Luokkakaverini Jannen äi-
dillä oli kirjoituskone, jota piti päästä 
kokeilemaan. Jannen äiti luki alun ja 
huusi, ettei noin voi aloittaa. Haluan 
kertoa tarinoita, se on eräänlainen 
perusasetus päässäni. Olen lapsesta 
lähtien lukenut paljon. Elokuvat ja 

MIKA RIPATTI
• Etumies putkenlaskijaryhmässä

• Suorittanut maarakennusalan 
erikoisammattitutkinnon

• Staran palveluksessa  
vuodesta 2011

• Aloitti työt rakennusalalla 
vuonna 1983

• Näytelmiä: Vakavuusongelma- 
ja There’s no Harri -komediat 
Helsingin kaupunginteatterissa, 
Tukholma-draama Oulun 
kaupunginteatterissa

• Muita käsikirjoituksia: 
Nousukausi-elokuva, tv-sarjat 
Sydänjää ja Tappajan näköinen 
mies

Infran ja fiktion
RAKENNUSMIES

tv-sarjat ovat toinen kiinnostukseni 
kohde. Jo nuorena ajattelin, että olisi 
kiva tehdä käsikirjoituksia.

LEMPI- 
LUKEMISTO
Yksi lempikirjailijoistani on Thomas 
Mann, jolla on mykistävän hieno 
kyky luoda maailmoja. Suomalaisista 
kirjailijoista Veijo Meri on ainutlaa-
tuinen dialogin käyttäjä: ihmiset 
tulevat tutuksi dialogin avulla, ja 
sanomattomat asiat, tauot ja rytmit 
kertovat paljon. Teatterissa tekstin 
ja yleisön kohtaamisessa on jotain 
erityistä. Suomalaisista näytelmäkir-
jailijoista arvostan paljon Juha Joke-
laa. Englanninkielisistä kirjoittajista 
David Mamet on yksi suosikeistani.

PUHEEN  
RYTMI 
Puheen rytmi on kiehtovaa. Hyvän 
kuulomuistin ansiosta pystyn 
palauttamaan mieleen pitkiäkin kes-

kusteluja. Kerron tarinoita ihmisten 
kautta ja tutustun hahmoihin kirjoit-
tamalla heidän puhettaan. Dialo-
gissa on hyvä olla tilaa ja aukkoja, 
jolloin katsojalle jää vapaus löytää 
itse asioita. 

TOINEN  
MAAILMA
Kirjoitan yleisölle, joka on aluksi 
minä itse. Haluan ensin itse yllät-
tyä fiktiivisestä maailmasta ja sen 
ihmisistä. Kun teksti toimii näin, sen 
jälkeen se voi antaa saman koke-
muksen myös muille. Silloin olen 
onnistunut, kun ihmiselle jää tunne, 
että hän on nähnyt toiseen maail-
maan, kokenut jotain suurempaa. 



Numeroiduista ruuduista muodostuu avainsana. Löydätkö sen? Lähettämällä 
oikean avainsanan ja yhteystietosi sähköpostilla osoitteeseen stara.viestinta@hel.fi 

osallistut kahden leffalipun arvontaan. Vastausten tulee olla perillä viimeistään 2.9.2016 mennessä. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.


