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KESäN lopulla Stara sai myönteistä julkisuutta: lap-
peenrannan kaupunki myönsi meille tunnustuspalkinnon 
pitkäaikaisesta työelämän kehittämisestä. Perusteluissa 
mainittiin työhyvinvointiin keskeisesti kuuluvina asioina 
hyvinvointijohtaminen, sujuva työ ja hyvä työilmapiiri. 
Olen erittäin iloinen saamastamme tunnustuksesta! Yksi 
pelisäännöistämme on ollut toinen toisistamme välittämi-
nen ja huolehtiminen.

Valitettavasti kaikki eivät ole olleet sitoutuneita yhteisiin 
pelisääntöihin. Jouduimme elokuussa taloudellisten väärinkäytöse-
päilyjen takia purkamaan erään esimiehen työsuhteen ja irtisano-
maan toisen. Starassa me emme hyväksy epärehellistä toimintaa.

Helsingin kaupungilla on jo usean vuoden ajan ollut ohjeistus, 
jolla torjutaan harmaata taloutta. Starassa olemme olleet luomassa 
erityisesti hankintojen pelisääntöjä, jotka tukevat harmaan talou-
den kitkemistä. Mikäli havaitsemme näiden sääntöjen rikkomista, 
toimintaan puututaan ja mahdollisiin väärinkäytöksiin reagoidaan 
välittömästi. korostan jokaisen staralaisen henkilökohtaista vastuu-
ta paitsi oman toimintansa rehellisyydestä myös 
velvollisuudesta tuoda ilmi havaitsemansa 
vilpillinen toiminta. 

Hyvä maine voidaan saavuttaa vain pitkä-
jänteisellä työllä, mutta se voidaan menettää 
nopeasti. Haluamme olla kehittämässä työyh-
teisöä, joka toimii yhdessä sovittujen pelisään-
töjen mukaan noudattaen hyvää hallin-
toa ja eettisiä ohjeistuksia.

Muuttuvassa maailmassa meidän 
pitää puhaltaa yhteen hiileen, ja 
näin varmistaa menestyksemme. 
tehdään parhaamme Helsingin 
hyväksi myös tulevaisuudessa.

tsemppiä syksyyn!
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RYHMäKEHITYS-
KESKUSTELUT  
vAUHTIIN
TYÖYHTEISÖN tuloskeskustelu eli 
ryhmäkehityskeskustelu on henki-
löstön, esimiesten ja johdon välinen 
vuorovaikutuskanava. Sillä luodaan 
yhteistä näkemystä tehtävistämme 
sekä tavoitteiden saavuttamisessa 
tarvittavasta osaamisesta. työyh-
teisön tuloskeskusteluja kehitetään 
syksyn 2015 aikana, ja keskusteluja 
käyvät esimiehet saavat valmennusta 
keskustelujen käymiseen.

ENEMMäN ILMoITUKSIA 
TURvALLISUUS-
PoIKKEAMISTA 
turvallisuuspoikkeamailmoitus-
ten määrä on Starassa mukavassa 
nousussa. Jokainen ilmoitus on 
arvokas, sillä ne helpottavat vaarojen 
tunnistamista. läheltä piti -tilan-
teeseen puuttuminen voi ehkäistä 
vakavan vahingon tulevaisuudessa. 
turvallisuuspoikkeamalomakkeita 
löytyy tukikohdista, ja niitä saa myös 
esimiehiltä. 

   SNADIT
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imulakaisukone veti 
skidejä puoleensa
LAKAISUKoNEET kääntävät lasten päät kaduilla, mutta Skidit Fes-
tareilla niiden sisälle pääsi myös kurkistamaan. ratin takana istui 
päivän aikana kymmeniä, ellei satoja lapsia, ja kyytiin riitti jonoa vielä 
festivaalien loputtua. lapset kokeilivat myös kypäriä, kuulosuojaimia, 
suojalaseja sekä huomioliivejä. 

lakaisukonetta esitteli autonkuljettaja Pekka vatanen. 
– Festaripäivä toi kivaa vaihtelua omiin töihin, vaikka muutoinkin 

tapaan paljon kaupunkilaisia. lapset kyselivät auton vivuista, vanhem-
pia kiinnosti lakaisutekniikka, kertoo Vatanen.

Myös tintamareskin eli kuvaseinän takana kävi kuhina. kuva esitti 
tietenkin Staran töitä. Moni vieras sai muistoksi kuvan itsestään pikku 
staralaisena.

Skidit Festareiden lisäksi Stara oli mukana Helsinki-päivän avoimilla 
ovilla ja leikkipuisto Salpausselän avajaisissa. innosta päätellen meillä 
on joukko tulevaisuuden kesätyöntekijöitä jo rekrytoitu! 

KAbLU = KAApElI

äLYKKääT RoSKIKSET 
AHMIvAT RoSKIA 
AURINgoN voIMALLA
UUSISTA älyroskiksista näkee 
jo kaukaa, pitääkö ne tyhjentää. 
Vihreänä, keltaisena tai punaisena 
vilkkuvat ”liikennevalot” kertovat 
astioiden täyttöasteesta. roskisten 
täyttöastetta voidaan seurata myös 
etänä tietokoneen välityksellä. aikaa 
säästyy, kun tyhjennykset voidaan 
ajoittaa oikein.

Stara kerää kokemuksia älykkäis-
tä roskiksista, jotka puristavat jätteet 
aurinkoenergialla lyttyyn. Vaikka 
uudet roskikset ovat hieman vanhoja 
pienempiä, niin niihin mahtuu 5–7 
kertaa enemmän jätettä.

esimerkiksi taiteiden yön jäljiltä 
espa oli siistissä kunnossa. Suurim-
man työn tekivät yölliset siivouspa-
rit, mutta uudet roskikset toimivat 
oivana apuna. aurinkokennojen 
energialla toimivien puristimien 
ansiosta roskikset ahmivat sisäänsä 
jopa 600 litraa roskaa.

– espan siivous helpottui selvästi. 
Uskallan jo tässä vaiheessa sanoa, 
että homma toimii. nämä roskikset 
ovat olleet onnistunut hankinta, ker-
too vastaava piiripuutarhuri Sampo 
Sainio.

kyseessä on vuoden kestävä ko-
keilu, jonka jälkeen päätetään, hanki-
taanko Helsinkiin lisää älyroskiksia. 
ensimmäisen kesän kokemukset 
Seurasaaressa, Vanhassa kirkkopuis-
tossa ja espalla olivat myönteisiä. 

Lempipaikkani 
Stadissa

Talvipuutarhan ruusutarhassa  on aivan 
oma hieno tunnelmansa. kesäaamuisin 
siellä ei ole kukaan liikkeellä. Vesi soli-

see, yön kosteus tuo tuoksut esiin. rauhallisessa 
ympäristössä voi aistia vuosisatojen historian.”

– keiJO PUlkkinen, eSiMieS, taiMiStO

TIESITKÖ, 
ETTä
liikunta on yleislääke. 
Se vahvistaa 
luustoa, vähentää 
stressiä ja alentaa 
verenpainetta.
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KAUPUNKITEKNIIKAN ylläpidossa on menossa kisa, jossa 
kerätään kokemuksia siitä, miten siisteys edistää työnteon 
sujuvuutta ja tehokkuutta. kisassa turhat tavarat varastoidaan, 
ja jos niille ei määräaikaan mennessä löydy käyttöä, ne viedään 
kierrätykseen.

Viisi ylläpidon tukikohtaa on mukana kilpailussa, ja jo nyt 
on saatu aikaan mittavia tilasäästöjä. Jokaisessa tukikohdassa 
seurataan siisteyden kehitystä kuukausittain, ja ensi keväänä 
maaliskuussa tehdään loppuarviointi. Silloin myös selviää, missä 
päästään palkintovapaille.

– kilpailun edetessä tukikohtien järjestys paranee, turvallisuus 
lisääntyy ja tilaa säästyy. aivan samat periaatteet toimivat työ-
maillakin, kertoo ylläpidon suunnittelija Tuomo Karhula.

kisaan ehtivät tänä vuonna ilmoittautua mukaan loputkin 
ylläpidon tukikohdat, ja ensi keväänä kisa laajenee koko Staraan. 
tuomo karhula opastaa kaikkia kisaan mukaan haluavia.

SIISTI oN TEHoKASTA



7STADIN RAKENTAJA    3    20156 STADIN RAKENTAJA    3    2015

TEKSTI  MARIANNA SALIN     KUvAT  JANNE SAvoN

työnantaja voi auttaa, kun haussa 
on asunto, lomakohde tai harrastus. 
Henkilöstöedut tavoittavat jokaisen 
staralaisen tavalla tai toisella.

STara 
  Tarjoaa
   Iloa ja hyötyä   
   henkilöstöeduista
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kaUPUnki Ja Stara 
tarJOaVat etUJa 
StaralaiSille:
• henkilöstökassa
 – käyttötili, jossa nettopalkan suuruinen luotto
 – määräaikaistili
 – kulutusluotto
 – asuntolaina asunnon hankintaan ja 
       peruskorjaukseen Helsingissä
 – maksupalvelu ja verkkopalvelu

• palvelusuhdeasunto
 – 53 asuntoa viiden vuoden määräajaksi

• työterveyshuolto

• lounasetu Palmian henkilöstöravintoloissa

• työmatkaseteli
 –   10 euron alennus HSL:n lipuista joka kuukausi

• virkistys- ja lomapaikat
 – Iso Iiluoto ja Vartiosaaren Kallioranta

• henkilöstökerhot
 – virkistys- ja harrastustoimintaa soudusta, 

golfista ja kulttuurista alkaen

• ohjattua liikuntaa, liikuntakursseja ja lajeihin 
tutustumista

• alennuksella teatteriin, konserttiin tai museoon

• alennuksella uimahalleihin ja kuntosaleille

• alennuksia liikkeistä

StaraSSa On HelPPO liikkUa
KAUPUNKI järjestää noin sata tuntia viikossa ohjattua liikuntaa, kuten 
vesijumppaa, kehonhuoltoa ja joogaa. Tunnit ovat avoimia kaikille kau-
pungin työntekijöille edulliseen hintaan, eri puolilla kaupunkia. Lisäksi 
kaupunki tarjoaa maksuttomia hyvinvointijumppia, teematunteja ja 
pelivuoroja sekä alennuksia uimahalleihin.

Staralaiset voivat harrastaa myös joukkuelajeja, kuten salibandyä, 
sählyä ja soutua. Eri lajeihin erikoistuneita liikuntaryhmiä ja -kerhoja on 
sekä kaupungilla että Staralla.

Kuntosaleilla voi treenata omatoimisesti, ja saliharjoittelun tuek-
si voi tilata liikunnanohjaajilta henkilökohtaisen harjoitusohjelman. 
Kaupungilla on yhteensä 12 kuntosalia ja viisi voimailusalia, ja lisäksi 
Staralla on kuntosaleja omissa tukikohdissaan.

STADIN RAKENTAJA    3    2015

– LATTIAT JA PoRTAAT narisevat. 
Siinä on sellaista vanhan talon 
luonnetta ja fiilistä, josta tykkään, 
Maria Sutenius kuvailee. Hän muutti 
keväällä miehensä kanssa vanhan 
puutalon yläkertaan Pitäjänmäelle. 
entiseen nuorisotaloon rakennettu 
asunto on yksi Staran 53 palvelusuh-
deasunnosta. 

Palvelusuhdeasunnot auttavat 
uusia työntekijöitä alkuun, kun he 
saapuvat Helsinkiin pääkaupunki-
seudun ulkopuolelta. Jos tällaisia 
hakijoita ei kohteeseen ole, valitaan 
se, joka tarvitsee asuntoa kipeimmin 
muista syistä. Sellainen oli Sutenius.

Hän valmistui viime syksynä 
arboristiksi Staran oppisopimuskou-
lutuksessa ja samoihin aikoihin hän 
menetti asuntonsa. Määräaikaisena 
työntekijänä hän ei täyttänyt heti 
palvelusuhdeasunnon vaatimuksia, 
mutta keväällä hänet vakinaistettiin, 
ja asuntokin varmistui.

LAINAN AvULLA 
oMAAN ASUNTooN
Palvelusuhdeasunnot vuokrataan 
viideksi vuodeksi, ja jatkoa voi saada 
korkeintaan kaksi vuotta. 

– kannattaisi varmaan säästää 
omaa asuntoa varten tässä vaihees-
sa, Maria Sutenius pohtii. tietohallin-

nossa palvelupäällikkönä työskente-
levä Kimmo Lehtosaari suosittelee 
Suteniukselle kaupungin henkilös-
tökassaa. Hän aloitti kaupungilla 
vuonna 1998 ja ohjasi alusta alkaen 
osan palkastaan suoraan kassan 
käyttötilille. 

– Silloin säästäminen oli erityisen 
helppoa, koska rahaa pystyi nosta-
maan vain käymällä henkilöstökassan 
konttorilla, lehtosaari naurahtaa. nyt 
käyttötiliä voi käyttää verkkopankissa 
tavallisen pankkitilin tapaan.

lehtosaaren säästäminen johti 
vuonna 2002 asuntokauppoihin ja 
henkilöstökassan asuntolainaan. Hän 
kertoo arvostavansa turvallisuuden 
tunnetta, jonka kaupungin myöntä-
mä laina tuo.

– asiat hoituvat joustavasti ja 
sujuvasti. tuntuu siltä, että ainakaan 
laina-asiat eivät menisi pieleen, jos 
tulisi jokin suuri elämänmuutos, leh-
tosaari tuumaa. Hänen mukaansa 
lainasummaa on ollut myös vaiva-
tonta kasvattaa asuntoa vaihtaessa.

– ensin ostin kerrostaloyksiön, 
sitten siirryin rivitalon ja paritalon 
kautta omakotitaloon tapanilaan.

kaiken kaikkiaan lainaa voi saada 
korkeintaan 150 000 euroa ja 25 
vuodeksi. Omaa rahaa on oltava 
vähintään 10 prosenttia asunnon 
hinnasta.

KERHoJA JoKAISEEN 
MAKUUN
Moni työntekijä on ilvoselle tuttu 
jo vuosien takaa muun muassa eri 
virastojen lentopallo- ja keilaotte-
luista. lehtosaari puolestaan on 
pelannut salibandyä Staran joukku-
eessa ja koripalloa rakennusviraston 
joukkueessa. 

töölön kisahalli on yksi niistä 
kaupungin tiloista, joissa joukkueet 
mieluusti harjoittelevat. Siellä myös 
ilvonen, lehtosaari ja Sutenius kes-
kustelevat henkilöstöeduista. tulee 
ilmi, että lehtosaari pelasi pingistä 
kilpaa lapsena ja ilvonen aikuise-
na työpaikan joukkueessa. ei kun 
kokeilemaan.

Pingispöydän äärellä lämmitelles-
sä ja poseeratessa selviää, että koko 
kolmen joukkoa kiinnostaa valoku-
vaus. Olisiko aika perustaa valoku-
vauskerho? 

SAUNoEN JA 
gRILLATEN vIRKEäKSI
Osa staralaisista yöpyy kokonaan 
kaupungin piikkiin, nimittäin 
kesämökeissä ja jaetuissa taloissa 
isolla iiluodolla, Vuosaaren edus-
talla. Saaressa voi uida, saunoa, 
onkia ja jopa savustaa. kesävieraat 
voivat käyttää myös soutuveneitä ja 
kanootteja.

– Jotta mahdollisimman moni 
pääsisi yöpymään, yösijan saa 
varata kerran kesässä yhden viikon 
arkipäiviksi tai yhdeksi viikonlopuk-
si, Seppo Ilvonen sanoo. Hän itse 
on käynyt saaressa päiväretkillä 
perheen kanssa grillaamassa ja 
työporukoilla saunomassa. työ- 
yhteisöjen kokouksiin ja virkistäy-
tymiseen tarjoaa mahdollisuuden 
myös Vartiosaaressa sijaitseva 
kallioranta.

35 vuoden työura takaa, että 
ilvosen kohdalla työyhteisö tarkoit-
taa hyvinkin laajaa joukkoa. Hän 
työskenteli pitkään kantakaupungin 
talvihoidosta ja puhtaanapidosta 
vastaavana työnjohtajana sekä 
luottamusmiehenä. Viime keväänä 
hän siirtyi koko rakennus- ja ympä-
ristötoimen pääluottamusmieheksi 
ja edustaa nyt peräti kahdeksan 
viraston työntekijöitä.

Maria Sutenius

Kimmo Lehtosaari

Seppo Ilvonen
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MYLLYPURoN ALAKIvENPUISToSTA 
on tulossa Staran käsittelyssä viihtyisä ja moni-

puolinen viheralue, jossa on kulkureittejä, nurmi-

koita, niittyjä, puita, pensaita, polkuja, penkkejä ja 

liikuntavälineitä asukkaiden iloksi. kunnostetulla 

alueella sijaitsi kaatopaikka vuosina 1954–1962. 

Sinne rakennettiin 1970-luvun puolivälissä asuin-

taloja. 1990-luvun loppupuolella pihatöiden 

yhteydessä havaittiin erikoista jätettä. asukkaat 

joutuivat muuttamaan pois ja asuintalot purettiin. 

Haitalliset jätteet kasattiin kartiomaiseksi täyttö-

mäeksi, joka eristettiin, joten niistä ei ole haittaa 

ympäristölle. täyttömäkeä ympäröivä alue on nyt 

muotoiltu puhtaan maa-aineksen avulla vaihtele-

vammaksi ja loivapiirteisemmäksi. tällä hetkellä 

Stara maisemoi puistoa lopulliseen loistoonsa, ja 

se on täysin valmis vuonna 2016. alueelle istu-

tetaan tuhansia kasveja, satoja pensaita ja puita. 

Puiston valaistuksessa käytetään energiatehokkai-

ta leD-valaisimia. 

TEKSTI  MIKKo TAIvAINEN     KUvA  AKI RASK
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TEKSTI  JoANNA SINcLAIR     KUvITUS  PETRI SUNI

työnjohtajien tehtävä on varmistaa, että  
työt jaetaan reilusti ja hoidetaan tasapuolisesti.  
esimiestyö voi olla vaikeaa, jos suhtautuminen 
työtapoihin vaihtelee, toteavat vastaava 
työnjohtaja tarja Silventoinen ja 
henkilöstöpäällikkö eeva engfelt.

tulkittava ohjeistuksia ja käytettävä 
työnjohto-oikeutta tasapuolisesti. 
Vuosien varrella työnjohtajille on 
säännöllisesti järjestetty koulutuk-
sia työnjohto-oikeudesta, mutta 
ohjeistusten purkaminen selkeiksi 
menettelytavoiksi on jäänyt vähem-
mälle.

engfelt korostaa, että työnjohto-
oikeus on myös velvollisuus. tulkin-
nanvaraisia sääntöjä on kuitenkin 
vaikea noudattaa tasapuolisesti. 

– tomera työnjohtaja saa herkästi 
ilkeän ihmisen maineen ja lepsua 
pidetään mukavana. Villin lännen 
meininki ei ole reilua, eikä taatusti 
lisää kenenkään työhyvinvointia tai 
tuottavuutta.

Silventoinen sanoo, että ohjeis-
tuksien tulkinnat vaihtelevat. 

– työnjohtajat saattavat vastata 
eri tavoin, jos työntekijä soittaa 
maanantaiaamuna ja kyselee mah-
dollisuutta palkattomaan vapaa-
seen.

– Myös sairauspoissaolotodis-
tuksen vaatimisessa käytännöt ovat 
epäyhtenäisiä.

– Minä olen linjannut meille omat 
menettelytavat, mutta ne takaavat 
saman kohtelun vain meidän poru-
koille. naapurissa on omat käytännöt 
ja heidän naapurissa omansa – ja 
kaikki ovat varmasti omalla tavallaan 
reiluja, mutteivät ehkä verrattuna 
toisiinsa, Silventoinen toteaa.

SELKoKIELISET 
PELISääNNÖT
keskustelun aikana vahvistuu näke-
mys yhteisen linjauksen tarpeellisuu-
desta. Se tekisi työnjohto-oikeuden 
käytöstä paljon yksinkertaisempaa ja 
ylipäätään Starasta kaikille työnteki-
jöille reilumman työpaikan.

– Meillä tulisi olla kaikille yhtei-
set menettelytavat tavallisimpiin 
työnjohdon pulmiin. lista saisi olla 
mahdollisimman lyhyt ja yksiselittei-
nen. Voisimme käsitellä sen yhteis-
toimintamenettelyssä työntekijöiden 
kanssa ja miettiä tarkkaan, kuinka 
niistä tiedotetaan. 

– ehkä esimiehillä olisi tällaisen 
kehikon avulla helpompaa käyttää 

ENNEN KUIN engfelt tuli kaupun-
gille töihin, hän työskenteli pitkään 
yritysmaailmassa. Yksi suurimmista 
muutoksista oli ohjeistusten määrä. 

– Miten kukaan pysyy perillä kai-
kista eri ohjeista? engfelt miettii. 

Helsingin kaupungilla vuodesta 
1999 työskennelleen Silvennoisen 
mukaan kaikkeen tottuu.

– katson aina uudet ohjeistukset 
läpi ja tiedotan tarpeen mukaan 
niistä työntekijöille. Mutta uusia 
työnjohtajia ohjeiden suuri määrä ei 
varmaan ilahduta.

TULKINNAT 
vAIHTELEvAT
Silventoinen on vastaava työnjoh-
taja kaupunkitekniikan ylläpidossa 
ja esimiesten ja asiantuntijoiden 
luottamusmies. Hän muistuttaa, että 
työnjohtajan työtä helpottaa se, 
kun tietää tarkalleen, miten kuuluu 
toimia.

– työnjohtaja varmistaa, että 
jokainen työntekijä tekee hänel-
le kuuluvat tehtävät.  Meidän on 

työnjohto-oikeuttaan ja saada myös 
omilta esimiehiltään tukea hankalis-
sa tilanteissa, engfelt pohtii. 

Silventoisen mukaan uutta ei 
juuri tarvitsisi luoda, vaan koota 
käytännön ohjeet jo hyviksi koetuis-
ta menettelytavoista.

– korvaisimme kirjoittamat-
tomia sääntöjä ohjeilla, jotka 
työntekijät ja -johtajat tietäisivät 
yhteisesti käsitellyiksi ja työnanta-
jan hyväksymiksi. työyksiköistä toi-
seen kausittain siirtyville työnteki-
jöille olisi selkeää, kun tärkeimmät 
henkilöstöasiat käsiteltäisiin joka 
paikassa samalla tavalla, Silventoi-
nen toteaa. 

keskustelun päätteeksi engfelt 
lupaa, että kaupunkitekniikan yllä-
pidon kanssa kootaan ehdotus kes-
keisistä menettelytavoista vuoden 
loppuun mennessä. kapulakielinen 
ohjeistusviidakko saa antaa tietä 
maalaisjärjelle, vaikka kaupungis-
sa ollaankin. liikkeelle lähdetään 
ylläpidosta, mutta tavoitteena on 
luoda yhtenäiset toimintatavat koko 
Staraan. 
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Miten tulit Staraan 
kausityöntekijäksi?

Olin 30 vuotta töissä kirjapainossa tekstin-
valmistajana. kun siltä alalta loppuivat työt, 
kouluttauduin puutarhuriksi. Olen ollut aina 

kiinnostunut puutarhanhoidosta.
Staraan tulin alun perin harjoitteluun vuonna 2004. 

Viihdyin hyvin. Sen jälkeen olen tullut yhtä lukuun 
ottamatta joka vuosi uudelleen. työni alkaa tavallisesti 
huhtikuussa ja päättyy lokakuussa. Se on se aika, kun 
puistoissa tarvitaan paljon työntekijöitä.

Millaista työtä teet?
Hoidan yhdessä työkavereitteni kanssa itä-
Helsingin puistojen kukkaistutuksia ja leikkaan 
pensaita ja nurmikoita. kerään roskia ja 

huolehdin siitä, että lasten kahluualtaat pysyvät puh-
taina. toimin esimieheni loma-aikana kuuden hengen 
ryhmämme vetäjänä.

käymme usein esimerkiksi juuri perustetussa lin-
nanpellonpuistossa Mellunmäessä – on tärkeää, että 
kasvit pääsevät hyvin alkuun ja luovat viihtyisyyttä 
uudelle asuinalueelle.

Mitä teet talvikautena?
talvella keskityn harrastuksiin, muun muassa 
sukututkimukseen. tällainen järjestely sopii 
minulle hyvin.

aina keväisin on sitten kiva palata töihin. Pidän 
siitä, kun saan olla paljon ulkona – kirjapainossa oltiin 
aina sisällä. Parasta työssäni ovat kuitenkin mukavat 
työkaverit. 

3x

Henry Johansson käärii hihansa ylös joka kevät, 
kun luonto herää. kun kausityöntekijää ei enää 
näy, niin syksy on jo pitkällä.

TEKSTI  MATTI väLIMäKI     KUvA  ANTERo AALToNEN

1
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STARA NuM3R01N
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 fakta

NIMI: Henry Johansson, 57 v
TYÖNIMIKE: Puistotyöntekijä, 
kausittain 
TEHTäväT JA vASTUUT: Puistojen 
hoito Itä-Helsingissä
HARRASTUKSET: Sukututkimus, 
keilailu. Sukututkimus on johtanut 
jopa kuninkaiden hoveihin. 
”vaan vielä ei ole tullut vastaan 
kuninkaallista puutarhuria.”

Kausityöntekijä 
palaa  
joka vuosi

Käytössä noin            kypärää

             vuonna 2014 tapahtui 173 työtapaturmaa

                                                        1 sairauspoissaolopäivä maksaa 250 €

Tänä vuonna on jo ilmoitettu turvallisuuspoikkeamia 

                        

                                                                                           % enemmän kuin viime vuonna

3

207

      Starassa on    työsuojeluvaltuutettua

                               Ennätys 19 työpäivää ilman työtapaturmia

800
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YHDESSä

aSuKKaIden

  aSIalla

asukkaat tuntevat par-
haiten kotikatujensa ja 
lähipuistojensa kunnon. 
asukaspaneelien avulla 
kaupunki kerää entistä  
yksityiskohtaisempaa  
tietoa ylläpidon tasosta.

TEKSTI  MAARIT SEELINg     KUvA  MATTI MATIKAINEN

ASUKASPANEELISSA kontulalai-
set voivat kertoa havainnoistaan 
internetistä löytyvällä lomakkeella. 
Paneeliin haetaan jatkuvasti mukaan 
uusia vastaajia.

– asukkaat tuntevat parhai-
ten oman lähialueensa katujen 
ja viheralueiden kunnon. Heidän 
havaintojensa avulla on on mah-

Jake Hakulinen kaupunkitekniikan 
ylläpidosta sanoo.

ToIvEET oHJAAvAT 
YLLäPIToA
asukaspaneeliin osallistujat voivat 
ilmoittaa havainnoistaan nimettöminä. 
tiedot kootaan reaaliaikaiseen rapor-
tointiportaaliin. näin tiedot alueen 
ylläpidosta päivittyvät jatkuvasti. Vas-
taavanlaista asukaspaneelitoimintaa 
kokeillaan myös Pakilan hoitoalueella. 
komulainen ja Hakulinen kertovat, 
että tarkoitus on laajentaa pilotti-
hankkeiden jälkeen toiminta myös 
Helsingin muihin kaupunginosiin.

Paneelikokeilussa alusta asti 
mukana ollut Kari Hätälä on asunut 
kontula-Vesala -alueella jo vuodes-
ta 1984 lähtien ja toimii aktiivisesti 

myös Vesalan pientaloyhdistyksessä. 
tätä kautta hän kuuli mahdollisuu-
desta vaikuttaa kotikaupunginosan-
sa kehittämiseen.

– Paneelistien ehdotuksesta 
alueella on jo puututtu muun mu-
assa kadunvarsitöihin. näkyvyyden 
esteenä olleita pensaita on raivattu 
pois, liikennemerkeissä olleita puut-
teita on korjattu ja kevyenliikenteen 
väylän kadunreunan liimakivetykset 
korjattiin, Hätälä listaa. 

Seuraavaksi hän toivoo panostet-
tavan puistoalueiden parantamiseen. 
tosin urakkamuotokokeiluun kuuluu, 
että varsinaisia lisätöitä ei tehdä eikä 
vuosibudjettia ylitetä. Jos esimer-
kiksi talvihoidosta säästyy rahaa, 
ne voidaan kuitenkin kohdentaa jo-
honkin muuhun, kuten viime vuonna 
kontulassa tehtiin.

– Puistot ovat asukasviihtyisyy-
den kannalta tärkeitä. Hoidettuina 
ne eivät myöskään vedä samalla 
lailla puoleensa häiriökäyttäytymistä 
kuin rempalleen jätettynä, Hätälä 
perustelee toivettaan. Hän kannus-
taa myös muita alueen asukkaita 
mukaan asukaspaneeliin.

– Paneeliin osallistuminen on 
hyvä tapa vaikuttaa. aikaa toki 
täytyy hieman käyttää, mutta sekin 
hoituu sillä, että katselee vähän 
ympäristöään ja hoitaa asiat netissä 
silloin, kun parhaiten sopii. 

PANEELIA KEHITETääN 
EDELLEEN
Staran ja rakennusviraston allians-
siurakka kontulassa jatkuu vielä 
ensi vuoden. komulainen kertoo, 

että asukaspaneelia kehitetään 
koko tämän ajan. Viime keväänä 
kontulassa järjestettiin panelisteille 
lisäksi asukasilta, johon osallis-
tuivat Staran ja rakennusviraston 
edustajat.

Hakulisen mukaan puistoalueita 
on tarkoitus jatkossa kohentaa.

– kartoitamme ensin, mitä 
niissä voidaan tehdä, ennen kuin 
ryhdymme toimeen. asukkailta 
saatu palaute ohjaa toimiamme. 
Määrärahat tietysti sitten sanele-
vat sen, mihin pystymme puuttu-
maan.

asukaspaneelilla kerätään pai-
kallista tietoa tiiviissä yhteistyössä 
asukkaiden kanssa. kaupungille 
voi lähettää palautetta, toiveita ja 
terveisiä myös yleisen palautejär-
jestelmän kautta. 

dollista parantaa sekä liikkumisen 
edellytyksiä ja yleistä viihtyisyyttä, 
rakennusviraston ylläpitoinsinööri 
Kaisa Komulainen kertoo.

Vuosi sitten käynnistynyt asu-
kaspaneelitoiminta on osa yhteistoi-
minta-urakkaa, jota rakennusvirasto 
kokeilee kontulassa yhdessä Staran 
kanssa. Urakassa määritellään 
vuosittaiset kehittämistavoitteet. 
kontulan urakan tavoitteet kulu-
valle vuodelle ovat muun muassa 
asukastyytyväisyyden paraneminen 
ja viestinnän tehostaminen. 

– asukaslähtöisyys on yksi 
Staran arvoista. Siksi on tärkeää 
ottaa asukkaat paremmin mukaan 
kehittämistyöhön. asukaspanee-
lista toivomme saavamme entistä 
yksityiskohtaisempaa tietoa alueen 
ylläpidon tasosta, projektipäällikkö 

Jake Hakulisen (vas.), Kari Hätälän 
ja Kaisa Komulaisen mielestä on 
tärkeää ottaa asukkaat mukaan 
kehittämistyöhön
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DUUNISSA

TEKSTI  MIKKo TAIvAINEN     KUvAT  JANNE SAvoN

koko korjausrakentamisessa on tänä vuonna 
tapahtunut vain yksi työtapaturma. Havukan 
päiväkodin huoltomaalaus ei tilastoa tahraa, sillä 
turvallisuus on luonnollinen osa maalari Moonika 
Alvisten työskentelyä. 

 TurvallISeSTI TöISSä,

Terveenä  
         KoTIIn

sillä lapset ovat sisällä viettämässä 
lepohetkeään.

TUTKINTA TUoTTAA 
HYÖDYLLISTä TIEToA
rakennusalalle tyypillisiä vahinkoja 
ovat erilaiset tuki- ja liikuntaelinvam-
mat, esimerkiksi selkävaivat, sekä 
venähdykset ja revähdykset.

– Starassa tutkitaan pienetkin 
työtapaturmat. tämän tiedon avulla 
voidaan tehdä tarvittavia paran-
nuksia, kertoo työnjohtaja Seppo 
Englund.

korjausrakentamisessa työturval-
lisuudesta on tullut työntekijöiden ja 
työnantajan yhteinen asia. 

– kun turvallisuus on osa 
tekemistä, silloin syntyy tulosta. 
Ohjeistus on laadittu yhdessä, ja pal-
kitsemisjärjestelmä on osoittautunut 
toimivaksi, arvioi englund.

englund käy pienilläkin työmailla 
läpi turvallisuusasiat ennen töiden 
aloittamista. näin työturvallisuus on 
mukana alusta asti, eikä se ole vain 
puutteiden korjaamista matkan var-
rella. Oman väen kanssa hommat jo 
luistavat, mutta urakoitsijoiden kans-
sa voimme vielä tiivistää yhteistyötä.

TIKAPUUT EI oLE 
TYÖTASo
alvisten työparina Havukan päivä-
kodissa on kesätyöntekijä Anniina 
Kulmala, joka maalaa katoksen 
metallirungon yläosaa pukin päältä. 

– Jos pitäisi päästä vielä korkeam-
malle, rakentaisimme itse pienet 
telineet. isommat telineet tilaamme 
urakoitsijalta. tikapuiden päältä ei 
maalata mitään, sanoo alviste.

Jos tulee äkkilähtö toiselle 
työmaalle, niin jokin varuste saattaa 
unohtua matkasta. Siksi alvistella on 
aina autossa mukanaan varakypärä 
ja ylimääräiset hanskat. Myös siiste-
ys on tärkeä osa turvallisuutta.

– Pidän työmaan hyvässä 
järjestyksessä ja laitan aina paikat 
kuntoon päivän päätteeksi. 

Seppo Englundin ja Moonika Alvisten mukaan 
turvallisuus on luonteva osa työntekoa.

ELoKUUSSA taivaalle ehtinyt aurin-
ko porottaa länsi-Pakilassa päiväko-
ti Havukan vaunukatoksen seinään. 
aurinko ja säät ovat koetelleet 
maalipintaa niin, että se on tullut 
elinkaarensa päähän.

Moonika Alviste levittää pensse-
lillä pohjamaalia metallirakenteisiin, 
joista on hiottu pois vanha maali. 
Puiset seinälaudat saavat myöhem-
min saman käsittelyn.

alvistella on päällään asianmu-
kaiset työvaatteet ja turvavarusteet: 
suojalaseilla varustettu kypärä, 

suojahansikkaat ja turvakengät. 
nurmikolla odottavassa hio-

makoneessa on imuri, joka kerää 
pölyt talteen. Maalarin työkalupa-

kista löytyy hengityssuojaimia. Sekä 
työntekijä että tilojen käyttäjät 

pitää suojata pölyltä.
Sähköjohdot on vedetty 

sisältä ulos niin, ettei niihin 
vahingossa kompastu. 

alue on aidattu tolppien 
ja huomionauhojen 

avulla, jotta 
uteliaat lapset 
eivät sotke 

itseään. leikkipihalla 
on kuitenkin hiljaista, 

Pienetkin työtapaturmat ja läheltä piti -tilanteet 
tutkitaan, jotta niistä opitaan. Kuvassa kesätyön-
tekijä Anniina Kulmala.



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 30.11.2015 mennessä. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.


