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HELSINGIN KAUPUNKI on suurten muutosten kynnyksellä. 
Siirtyminen pormestarimalliin ja toimialoihin nykyisten virasto-
jen sijaan on iso muutos nykyiseen.

Meidän kaikkien mielissä on varmasti kysymyksiä, kuinka 
nämä muutokset vaikuttavat arkeemme. Toimintamallit ja 
organisaatio uudistuvat, mutta arkityö ja sen tarve ei muutu. 
Katuja on edelleen rakennettava ja aurattava, puistoja hoidet-
tava, rakennuksia kunnostettava ja kuljetuksia järjestettävä.

Me Starassa varmistamme, että olemme valmiita muutok-
siin. Olemme jo aloittaneet asiakaspalvelun kehittämiseen tähtäävän 
hankkeen. Haluamme kuunnella asiakkaitamme aiempaa tarkemmin, 
niin että pystymme tuottamaan juuri sellaista palvelua, mitä meiltä 
toivotaan. Samalla meidän tulee tavoitella selvästi kilpailukykyisempää 
hinnoittelua.

Olemme asettaneet itsellemme tahtotilan ja tavoitteet vuoteen 2020. 
Tavoittelemme halutuimman palveluntuottajan ja työnantajan asemaa, 
ja vahva talous on yksi menestystekijöistämme. 

Tavoitteemme saavuttamiseksi meillä on strategia. Käytän siitä mie-
lelläni nimitystä onnistumissuunnitelma, sillä se kuvaa paremmin, mistä 
on kyse: meidän tulee onnistua valituissa asioissa, jotta saavutamme 
tavoitteemme. 

Onnistumissuunnitelmamme toteuttamiseen tar-
vitsemme jokaisen staralaisen työpanoksen. Meillä 
jokaisella on kehitettävää, tavoittelemme sitten 
parempaa asiakaspalvelua, innovatiivisuutta, hyvää 
työsuoritusta tai tuottavaa esimiestyötä.

Staran hallintomalliratkaisut tulevat päätök-
sentekijöiden käsittelyyn vuoden 2016 aikana. 
Sitäkin ratkaisua voimme odottaa turvallisin 
mielin, meidän työmme ei ole loppumassa. 
Tunnemme kaupungin sekä maan alta että 
päältä. Staralaisten ammattitaito ja osaami-
nen ovat sellaista mitä Helsinki ja helsinki-
läiset tarvitsevat vastaisuudessakin.
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TOIMINTAKERTOMUS     
MENEE MOBIILIIN
Staran toimintakertomus on tänä vuonna 
mukava lukea älypuhelimella tai tabletilla. 
Huhtikuussa ilmestyvä sähköinen versio 
on suunniteltu toimivan saumattomasti eri 
päätelaitteilla ja näytöillä. Tuttuun tapaan 
värikkään lehtimäinen painoversio ilmestyy 
samoihin aikoihin. 

Toimintakertomuksemme antaa monipuo-
lisen kuvan siitä, mitä Stara teki kaupungin, 
asukkaiden ja ympäristön hyväksi vuonna 
2015. Talous- ja henkilöstölukujen sekä muun 
tilastotiedon lisäksi julkaisuissa on juttuja 
töistämme ja ihmisistä niiden takana.

– Tänä vuonna toimintakertomukses-
sa korostuu yhdessä tekeminen. Tuomme 
monissa eri jutuissa esille sitä, miten Stara 
on kehittänyt toimintaansa ollakseen hyvä 
kumppani sekä asiakkaille että asukkaille, 
kertoo tiedottaja Kirsikka Mattila Staran 
viestinnästä.

   SNADIT
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PLANTSKU = SUUNNITELMA

LEMPIPAIKKANI
Helsinki kaikkine sävyineen on lempi-
paikkani. Erityisesti eteläisten kaupun-
ginosien arkkitehtuuri, vanhat talot ja 

puistot sekä ihmisvilinä ja raitiovaunujen kitinä 
muodostavat hienon kokonaisuuden. Kesäpäivänä 
voin kävellä tai pyöräillä keskustasta Ursinin kal-
liolle: loikoilla, pulahtaa uimaan tai yrittää saada 
kalajutut viimein teoiksi. Karu talvi ja kauniit kesä-
päivät antavat tutuille paikoille kontrastia, josta 
pidän. Meren lähellä ja ihmisten keskellä voin tun-
tea olevani perillä. 

– JANNE PESOLA, TUOTANTOPÄÄLLIKKÖ, KAUPUNKITEKNIIKAN YLLÄPITO

TIESITKÖ, 
ETTÄ
sairauspoissaolojen 
vähentäminen 0,5 
prosentilla tuo puolen 
miljoonan euron 
säästöt vuosittain.

KYNÄ JA LAPIO 
PYSYVÄT SAMASSA 
KÄDESSÄ
Staran Mika Ripatti on käsikirjoittanut kehuja saaneen näytelmän 
Helsingin kaupunginteatterille. Luova ja fyysinen työ sopivat Ripatin 
mielestä yllättävän hyvin yhteen. Päivätyö Starassa vie ajatukset 
pois kirjoittamisesta, jolloin kirjalliset ratkaisut saattavat syntyä kuin 
itsestään.

Ripatti työskentelee etumiehenä putkenlaskijaryhmässä. Kau-
punkitekniikan rakentamiseen kuuluva ryhmä rakentaa vesijohtoja, 
viemäreitä ja katuja.

– Minua kiinnostaa erityisesti ihmisten ja heidän puheensa kuvaa-
minen. Tapaan koko ajan uusia ihmisiä ja minulla on tapana kuunnella 
heidän puherytmiään. Näin kertyy materiaalia, jota voin käyttää 
kirjoittaessa.

Ripatin Vakavuusongelma-näytelmässä liikutaan kuvitteellisella 
kaupungin työmaalla. Hyvät arvostelut saanutta komediaa esitetään 
Helsingin kaupunginteatterissa toukokuuhun asti.

Lisätietoja: www.hkt.fi/ohjelmisto

AAMUJUMPASTA VIRTAA 
PÄIVÄN TÖIHIN
Viherrakentamisen vastaava työnjohtaja 
Jouko Salo oli menossa Kruununvuoren-
rannan työmaalle, kun hän näki kymmen-
kunta rakennusmiestä jumppaamassa 
jalkakäytävällä keltaiset kypärät päässään.

Salo pysähtyi juttelemaan. Miehet 
kertoivat, että jumppaaminen on vakio-
käytäntö rakennusliikkeen työmailla. 

Liikunnan avulla vähennetään venäh-
dyksiä ja nyrjähdyksiä. Kroppa saattaa 
joutua koville, kun työnjaon jälkeen lasta-
taan kylmiltään esimerkiksi betonisäkkejä 
auton lavalle.

– Siitä syntyi ajatus, että jumppatuokiot 
sopisivat meillekin, Salo kertoo.

Ensimmäiseksi aamulla pidetyt tuokiot 
keräsivät säännöllisesti reilut kymme-
nen osallistujaa. Jumppia järjestettiin 
viime loka–marraskuussa. Ne aloitetaan 
uudelleen, kun kevät ja kausityöntekijät 
saapuvat.

– Kevyt liikunta aamulla laittaa veren 
kiertämään ja lämmittää lihakset. Siitä saa 
hyvän fiiliksen päivän töihin, kertoo jump-
pia vetänyt toimistosihteeri Jaana Ademi.

Salo vahvistaa, että jumpan jälkeen 
virkeys on lähes käsin kosketeltavaa. 

HARJAAMINEN 
TASOITTAA TIETÄ 
TALVIPYÖRÄILYLLE
Harjaamisesta on saatiin hyviä kokemuksia 
tänä talvena, kun Helsinki testasi uusia tapoja 
torjua pyöräteiden liukkautta. Uusille mene-
telmille on tarvetta, sillä sepelin ja suolauksen 
haitat tunnetaan. 

– Harjaamalla lumet saadaan poistettua 
tarkemmin kuin auraamalla, eli pyörätie ei jää 
niin liukkaaksi, Staran hoitopäällikkö Juha-
Pekka Tissari sanoo.

NÄIN TEHDÄÄN SIISTI TYÖMAA
Siistin työmaan rakentamisessa tarvittavat työkalut on koottu sähköi-
seen ohjeeseen. Intrassa kevään aikana julkaistava työkalupakki ker-
too havainnollisesti, mitä siisti ja sujuva tarkoittavat Staran työmailla. 
Se kattaa kaikki vaiheet myyntityöstä työmaan luovutukseen.

– Kyseessä on ensimmäinen versio, jota päivitetään saadun palaut-
teen mukaan. Näin hyvää toimintaa voidaan kehittää paremmaksi, 
kertoo Siisti työmaa -hankkeen vetäjä Ari Luoto.

Työmaat ovat olennainen osa kaupunkia, sillä elävä kaupunki 
kehittyy koko ajan. Siisti työmaa -projektin tavoitteena on ollut siistiä 
työmaita ja sujuvoittaa niiden toimintaa.

– Siisteys on myös kilpailuvaltti. Asiakkaamme ja kaupunkilaiset 
arvostavat siistejä työmaita. Järjestys myös parantaa töiden sujuvuut-
ta ja siten säästää kustannuksia, toteaa Luoto.
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TEKSTI  MARIANNA SALIN     KUVAT  JANNE SAVON

Kisa asiakkaista kiristyy, ja staralaisten on palveltava asiakkaitaan 
paremmin kuin koskaan. Hyvä palvelu alkaa ymmärryksestä.

 ASIAKKAAN  
   kokemus ratkaisee

aikataulussa. Alatyppö kuitenkin 
huomauttaa, että nämä ovat työn 
vähimmäisvaatimuksia, jotka jokai-
sen palveluntuottajan on täytettävä. 
Viime kädessä kisan ratkaisee hinta 
ja asiakkaan kokema lisäarvo.

– Lisäarvoa voi tuottaa esimerkik-
si se, että palveluntuottaja avustaa 
suunnittelussa tai joustaa tarvitta-
essa projektin keskellä, Alatyppö 
sanoo. Isossa rakennushankkeessa  
asiakkaan ja Staran asiantuntijat         
voivat miettiä yhdessä, miten koko 
hanke toteutetaan parhaalla mahdol-
lisella tavalla sen sijaan, että asiakas 
laatisi tarkkarajaisia tarjouspyyntöjä 
yksityisille palvelutuottajille. Yhteis-
työ edistää myös pieniä keikkoja.

– Jos vaikka koulussa on ovi rikki, 
asiakas voi ottaa siitä kuvan, josta 

STRATEGIA 
OHJAA 
TYÖTÄMME
• Staran tavoite on olla asiakkail-
leen halutuin palveluntuottaja.

• Strategia kertoo, miten saavu-
tamme pitkän tähtäimen tavoit-
teemme.

• Staran strategia päivitettiin 
vuonna 2015.

• Kehitämme toimintaa yhdek-
sän hankkeen avulla. Ne keskitty-
vät asiakaspalvelun, kilpailukyvyn 
ja tuottavuuden parantamiseen, 
tehokkaampaan resurssien hal-
lintaan, hankintojen ja osaamisen 
kehittämiseen sekä prosessien 
sujuvoittamiseen.

Lue lisää! Intrassa voit tutustua 
Staran strategiaan yksityiskoh-
taisemmin Tavoitteet ja talous 
-välilehdellä.

MITÄ ASIAKAS haluaa? Miten asia-
kas kokee työmme?  

Starassa selvitetään vuosittain, 
miten asiakkaat kokevat saamansa 
palvelun ja mistä he ovat tulevaisuu-
dessa valmiita maksamaan.

– Meidän on ymmärrettävä, miten 
ympäristömme muuttuu ja osattava 
reagoida muutoksiin, toteaa kau-
punkitekniikan ylläpidosta vastaava 
Ville Alatyppö.

Uudistumiselle tarjoaa suun-
taviivat Staran strategia vuosille 
2016–2020.

SUUNNITTELUAPUA JA 
YHTEISTYÖTÄ
Kyllähän me tiedämme, että asia-
kas haluaa siistiä jälkeä sovitussa 

asentaja näkee heti, mitä työkalu-
ja hän tarvitsee mukaansa, sanoo 
rakennustekniikasta vastaava Kari 
Haapaniemi. Tällaista toimintata-
paa tukeva mobiilisovellus tuli tänä 
vuonna käyttöön Starassa ja tilakes-
kuksessa. Haapaniemi luottaa, että 
Stara pääsee yhä lähemmäs asiakas-
ta uudistamalla toimintatapojaan, 
sopimuksiaan ja tuotteitaan.

HYVÄT TAVAT JA TUTTU 
KAUPUNKI
Alatyppö lukee Staran merkittäväksi 
lisäarvoksi kaupunkituntemuksen, 
josta on saatu hyvää palautetta 
myös asiakkailta.
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Alatyppö sanoo. Hän pitää tärkeänä, 
että työnjaossa otetaan huomioon 
myös jokaisen yksilön kiinnostus ja 
motivaatio.

– Uskon kyllä, että staralaisilla 
on halua kehittää itseään, Alatyppö 
toteaa.

Parhaita tapoja täydentää ja hyö-
dyntää staralaisten osaamista selvi-
tetään. Haapaniemi pitää kannusta-
vana esimerkkinä erästä eläkeikää 
lähestyvää kirvesmiestä, joka ottaa 
osan viikkoa vastaan kirvesmieheksi 
opiskelevien näyttötutkintoja.

– Tunnemme kaupungin organi-
saation, osaamme hankkia tarvit-
tavat luvat ja vaikuttaa kaupungin 
kehitykseen pitkällä aikavälillä, Ala-
typpö sanoo. Esimerkiksi silloin, kun 
päättäjät visioivat kaupunkibulevar-
deja, Staran väki käy muistuttamas-
sa, että suunnitelmista tulee löytyä 
myös välivarastointipaikat lumelle.

– Se tuntuu pieneltä asialta, mut-
ta vaikuttaa paljon työn tekemiseen, 
Haapaniemi toteaa. Pieninä mutta 
merkittävinä tekoina hän pitää myös 
niitä ystävällisiä eleitä, joilla staralai-
set ovat piristäneet kaupunkilaisten 
päivää ja huolehtineet asiakkaistaan.

– Hyvä asia-
kaspalvelu auttaa 
myös myymään 
työtämme, Haa-
paniemi sanoo.

Alatyppö ko-
rostaa, että Staran 
maksava asiakas 
on työn tilaaja, 
mutta on tärkeää ottaa huomioon 
myös loppuasiakas eli asukas – oli 
hän sitten koululainen tai kaupun-
ginvaltuutettu. 

– Heillehän me tätä kaupunkia 
rakennamme.

TEHOA YHDEN- 
MUKAISUUDESTA
Stara ei ole toistaiseksi kilpaillut 
hinnalla vaan pikemminkin laadulla 
ja kaupunkituntemuksella.

– Emme voi enää sivuuttaa sitä, 
että asiakas haluaa palvelut myös 
kilpailukykyiseen hintaan, Haapanie-
mi toteaa. Jotta Stara voi laskea hin-
tojaan, sen on laskettava kustannuk-
siaan. On siis tehostettava toimintaa. 
Tuore strategia ohjaa Staraa siihen, 
että ihmisten ei tarvitsisi juosta ko-
vempaa, vaan he voisivat tehdä asiat 
entistä järkevämmin.

– Ei kukaan varmasti tahallaan 
toimi tehottomasti, mutta vanhat 
tavat elävät syvällä. Ne pitää tehdä 
näkyviksi, jotta niitä voi muuttaa, 
kaupunkitekniikan rakentamisesta 
vastaava Hannu Halkola sanoo. Hän 
viittaa Staran tuoreeseen asiakkuus-

odottamaan jotain työvaihetta, 
Halkola sanoo. Kun urakka etenee 
rivakasti, Stara voi myös tarjota sen 
entistä edullisemmin asiakkaalleen.

Alatyppö, Haapaniemi ja Halkola 
luottavat, että staralaisten työt suju-
vat tulevaisuudessa entistä parem-
min. Jotta näin käy, Stara aloittaa 
yhdeksän kehityshanketta osapro-
jekteineen. Niillä tähdätään siihen, 
että Stara toimii asiakaslähtöisesti ja 
kilpailukykyisesti – ja päätyy halu-
tuimmaksi palveluntuottajaksi. 

strategiaan, jonka avulla yhdenmu-
kaistetaan toimintamalleja ja niihin 
liittyvää dokumentointia tarjouksista 
ja laskuista alkaen.

Halkola korostaa, että kaikkea ei 
tarvitse luoda tyhjästä vaan parhaat 
tavat löytyvät todennäköisesti talon 
eri yksiköistä ja jopa yksittäisistä 
tiimeistä.

– Kiinnitämme huomiota myös 
siihen, miten raportoimme töistä 
asiakkaalle. Yhtenäiset toimintata-
vat helpottavat asiakkaankin työtä, 
Alatyppö lisää.

ASIAKASLÄHTÖINEN JA 
KILPAILUKYKYINEN
Tarvittaessa Stara ostaa osaamista 
aliurakoitsijoilta. Jotta urakoihin 
saataisiin parhaat tekijät kustannus-
tehokkaasti, Stara uudistaa ennen 
pitkää myös hankinnan toimintata-
poja ja sopimuksia.

– Meidän on varmistettava, että 
sopimukset ovat aliurakoitsijoille 
kannustavia. Toisaalta on myös 
tärkeää johtaa projekteja siten, että 
aliurakoitsija ei esimerkiksi joudu 

MONIOSAAJAT YHÄ 
TÄRKEÄMPIÄ
Yksi tehokkuuden merkki on se, 
että sama henkilö voi leikata 
nurmikkoa kesällä ja aurata katuja 
talvella. Alatyppö puhuu moniosaa-
misesta. 

– Erityisen haastavaa on se, että 
yhä useammassa työssä vaaditaan 
virallisia pätevyyksiä. Meidän on 
selvitettävä, onko meillä esimer-
kiksi ammattikuljettajaa, jolla on 
myös sähköasentajan pätevyys, 

Asiakas haluaa laadukasta 
palvelua kilpailukykyiseen 
hintaan.

Toimintatavat 
on uskallettava 
kyseenalaistaa, 
jotta niitä voi 
uudistaa.

Staran tärkeä
lisäarvo asiakkaalle on 
kaupunkituntemus.

VILLE ALATYPPÖ KARI HAAPANIEMI HANNU HALKOLA
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RUNDILLA

PÄIVÄKOTI ALPPIKYLÄ nousee 

uudelle asuinalueelle Koillis-Helsinkiin. 

Staran uudisrakennusprojekti käynnistyi 

viime elo–syyskuun vaihteessa, ja suun-

nitelmien mukaan päiväkoti valmistuu 

elokuussa. Silloin modernien hoitotilo-

jen ovet aukenevat 108 lapselle. Päivä-

kodista tulee erittäin valoisa lattiasta 

kattoon ulottuvien ikkunoiden ansiosta. 

Työnjohtaja Pasi Pirisen mukaan tämän 

kokoiset uudisrakennuskohteet ovat 

Starassa harvinaisia. Suotuisat säät ovat 

helpottaneet rakentajien urakkaa: syksy 

oli vähäsateinen, eikä talvella ole ollut 

pitkiä pakkasjaksoja. Rakennus hupu-

tettiin heti, kun runko saatiin pystyyn. 

Maaliskuun alkupuolella vesikatto oli 

pääosin valmis ja ulkoseinät oli eristet-

ty. Sisätiloja maalattiin, ja märkätilojen 

laatoitus oli aloitettu.

TEKSTI  MIKKO TAIVAINEN     KUVA  AKI RASK
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ETEENPÄIN

Ryhmässä   
  ON VOIMAA

Ensimmäiset uudet ryhmäkehityskeskustelut alkoivat 
maaliskuussa, ja ne korvaavat tuntityöntekijöiden 
henkilökohtaiset tulos- ja kehityskeskustelut. 
Ryhmäkehityskeskusteluihin osallistuvat kevään 
mittaan kaikki 1 200 Staran tuntityöntekijää.

TEKSTI  JANNE SAAVALAINEN, MIKKO TAIVAINEN     KUVITUS  PETRI SUNI

MONIA saattaa askarruttaa, mihin 
uusia työyhteisöjen tulos- ja kehi-
tyskeskusteluja eli ryhmäTUKEja 
tarvitaan. Onko kyseessä vain uusi 

rutiini vai yhtei-
nen ponnistus 
tavoitteiden 
selkiyttämiseksi?

Ryhmäkehi-
tyskeskustelun 
avulla työyhtei-
söissä voidaan 
yhdessä miettiä, 
miten jokaisen 

työt tehdään mielekkäällä tavalla. 
Kaikkien näkemykset ovat tärkeitä, 
sillä työntekijät ovat oman työnsä 
parhaita asiantuntijoita. 

Tilaisuudet ovat myös paikka 
keskustella siitä, mitä meiltä kaikilta 
ja erityisesti omalta tiimiltä odote-
taan. Tavoitteet perustuvat Staran 
strategiaan, ja ne konkretisoituvat 
päivittäisessä työssä.

säästää aikaa ja tehostaa tiedonkul-
kua. Yhteisten tavoitteiden pohtimi-
nen ryhmässä on myös luontevam-
paa kuin kahden kesken.

Honkasalo toimii valmentajana 
ryhmäkeskusteluissa. Hän uskoo, 
että niin esimiehet kuin työntekijät-
kin sitoutuvat tavoitteisiin parem-
min, kun ensin porukalla mietitään, 
miten työt tehdään fiksuimmin.

Työkulttuurin muutos on hidas 
prosessi, joka saattaa viedä vuosia. 
Menee oma aikansa ennen kuin ryh-
mäkehityskeskusteluista saada kaik-
ki hyöty irti. Ensimmäinen kierros voi 
olla harjoittelua, mutta ryhmässä on 
silti voimaa, josta hyötyvät kaikki. 

– Olemme kaikki samassa ve-
neessä. Parhaaseen lopputulokseen 
päästään, kun jokainen pyrkii sa-
maan suuntaan, muistuttaa yksikön-
johtaja Ville Alatyppö.

Kehityskeskustelu kannattaa 
nähdä mahdollisuutena.

– Työn mielekkyys lisääntyy, kun 
voi itse vaikuttaa töiden suunnitte-
luun ja on perillä tiimin, osaston ja 
koko Staran tavoitteista, sanoo vas-
taava työnjohtaja Tarja Silventoinen.

TIEDONKULKU 
TEHOSTUU, TAVOITTEET 
KIRKASTUVAT
Ryhmäkehityskeskustelut vaikutta-
vat erittäin toimivalta mallilta. Tätä 
mieltä on tuotantopäällikkö Mika 
Honkasalo.

– Samalla kertaa voidaan käydä 
läpi asioita isommalla joukolla, mikä 

VIIME vuonna tehty Kunta10-kysely 
paljasti, että osa staralaisista koki, 
ettei esimiesten kanssa käytävis-
tä kehityskeskusteluista ole aina 
hyötyä. Tuntityöntekijöiden henkilö-
kohtaiset keskustelut korvataankin 
vastedes ammattiryhmittäin järjes-
tettävillä tilaisuuksilla, joissa ryhmä 
hakee yhdessä keinoja tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Myös kahdenkes-
kisiä keskusteluita käydään edelleen 
niiden kanssa, jotka sitä toivovat.

Stara kouluttaa ensivaiheessa 50 
esimiestä ryhmäkehityskeskusteluiden 
valmentajiksi. Esimiehillä on tärkeä 
rooli, kun haetaan yhteistä näkemystä 
strategian suunnasta ja mitä se tar-
koittaa jokaisen omassa työssä. 

Esimiesten koulutus aloitettiin 
viime syksynä valmennus- ja osallista-
mistaitojen kehittämisellä. Helmikuus-
sa esimiesten osaamista täydennettiin 
kertaamalla Staran, oman osaston ja 
ryhmäkeskustelujen tavoitteita sekä 

KYSELY: KEHITYSKESKUSTELUT 
KAIPAAVAT UUDISTUSTA

Kehityskeskustelu 
kannattaa nähdä 
mahdollisuutena

merkitystä johtamisessa.
– Strategia toteutuu toimintaa 

ohjaamalla. Tavoitteiden tulee olla 
kristallinkirkkaita, jotta jokainen 
tietää, mitä häneltä odotetaan. Se 
parantaa työmotivaatiota, kertoo 
henkilöstöpäällikkö Eeva Engfelt.

Mitä tarkemmin tavoite asete-
taan, sitä helpompaa on onnistu-
misen arviointi. Myös korjaavaa 
palautetta on tärkeä antaa ja saada, 
jotta voi kehittyä työssään. 
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MILLAISIA TÖITÄ STARA 
TARJOAA NUORILLE KESÄISIN?

16–17-vuotiaat tekevät erilaisia kevyitä siistimistöitä – tähän 
ohjaa lainsäädäntökin. He esimerkiksi siivoavat puistoja, kerää-
vät roskia, haravoivat ja kitkevät rikkaruohoja. Vanhemmat voi-

vat käyttää vaikka ajettavaa ruohonleikkuria. Jos nuorella on ajokortti, 
niin hän voi tehdä pieniä kuljetuksia. 

Tänä vuonna tarjolla on kaupunginkanslian määrärahoin kesätöitä 
16–17-vuotiaille ja kaupunginhallituksen Siisti kesä!- hankkeen budjetil-
la kesätöitä 16–20-vuotiaille. Lisäksi rekrytoimme omilla varoillamme 
jonkin verran nuoria, jotka ovat olleet meillä aikaisemminkin.

MITEN STARALTA                      
SAA VIHERALAN        
KESÄTYÖPAIKAN?

Jos haluaa tehdä hyvän vaiku-
tuksen, niin kannattaa ehdotto-
masti soittaa. Ja kannattaa aina 

kysyä, jos jokin asia jää epäselväksi.
Valitsen työhaastatteluun nuoria, jotka 

vaikuttavat aktiivisilta ja jättävät muistijäljen. 
Haastattelussa keskustelemme muun muassa 
työn sisällöstä ja vaatimuksista. 

Kaikkiin Staran viheralan kesätyöpaikkoihin haettiin 
maaliskuussa www.helsinkirekry.fi -sivuston kautta. Minä hoidin läntisen 
alueen kesätyöntekijöiden rekrytoinnit.

Meillä on tavallisesti paikkoja auki reilut parikymmentä ja hakemuk-
sia tulee satoja.

MITEN VARMISTETAAN POSITIIVINEN 
KESÄTYÖKOKEMUS?

Tarjoamme monelle nuorelle ensimmäisen oikean työpaikan. 
Haluan, että kokemus on kummallekin osapuolelle positiivinen.

Olemme panostaneet paljon perehdytykseen ja työturvalli-
suusasioihin. Jokainen nuori käy läpi perehdytysohjelman ja hänellä on 
myös perehdyttäjä työryhmässään.

3X

TEKSTI  MATTI VÄLIMÄKI     KUVA  ANTERO AALTONEN
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NIMI: Marja Malo
TYÖNIMIKE: Vastaava piiripuutarhuri   
TEHTÄVÄT JA VASTUUT: Hallinnolliset 
työt. ”Katson, että hommat hoituvat.”
HARRASTUKSET: Uinti, pilates, 
jooga. Lukeminen. Matkailu. ”Olen 
juuri lähdössä Hollantiin - mutta en 
tulppaaneja vaan tytärtä katsomaan.” 

Kevät toi kesätyö-
hakemukset

 988 päivää henkilökohtaisen koulutussuunnitelman mukaan

                                      280 päivää esimiesvalmennuksia

202 päivää lakisääteisiä koulutuksia, mm. ammattipätevyys kuljettajille      

        73 päivää tulitöitä

         303 päivää tietotekniikkaa

                  49 päivää laatua, hankintaa ja arkistointia

    61 päivää kehittämistä, mm. Lean 

     

        172 päivää työturvallisuutta ja -suojelua

Vastaava piiripuutarhuri Marja Malo tietää jo 40 
vuoden kokemuksella, milloin on kevät. Silloin, kun 
käsiteltäväksi tulee satoja nuorten kesätyöhakemuksia.



16 17STADIN RAKENTAJA    1    2016 STADIN RAKENTAJA    1    2016

YHDESSÄ

REMONTTI TULI

  KOULUUN

Pihlajamäen ala-astetta 
peruskorjataan, ja Stara 
hoitaa projektissa kalusteet 
omana urakkanaan. Sujuva 
tiedonkulku varmistaa, että 
Staran, pääurakoitsijan ja 
koulun yhteispeli sujuu ja 
työt saadaan sovitettua 
yhteen jouhevasti ja 
turvallisesti

TEKSTI  MIKKO TAIVAINEN      KUVA  ANTTI JUSSI SAVOLAINEN

että hyvä tiedonkulku ja viestintä 
varmistavat töiden sujuvan yhteen-
sovittamiseen ja aikatauluttamisen: 
siinä on onnistuttu tällä työmaalla.

– Kalusteita ei voi viedä työ-
maalle liian aikaisin. Ne pitää 
suojata ennen asennusta hyvin, 
jotta pinnat eivät vahingoitu, kertoo 
Hämäläinen.

Sara, Seni ja Henri käyvät remon-
tin ajan koulua D-parakissa. Saran 
mielestä se näyttää sisältä ihan 
oikealta luokkahuoneelta. Remontti 
ei lasten koulun käyntiä häiritse.

– Joskus pallo lentää kesken 
pelin työmaan puolelle, mutta 
remppamiehet heittävät sen takai-
sin, kertoo Seni. 

Henri Viljola (istumassa vas.), Sara Seppälä ja Seni 
Seikkula saivat tutustua oman koulunsa remontti-
suunnitelmiin vastaavan työnjohtajan Heikki 
Viitasen (takarivi oik.) johdolla. Mukana oli myös 
kouluisäntä Janne Martikainen (vas.) ja Staran 
Hannu Hämäläinen.OPPILAAT touhuavat koulun 

pihalla, jonka turva-aita erottaa 
työmaasta. 5 A -luokan Sara Sep-
pälä, Seni Seikkula ja Henri Viljola 
istuvat sisällä työmaaparakissa 
ja katselevat pöydälle levitettyjä 
piirustuksia.

– Mitä, saammeko me hissin? 
Tässä on hissi! kolmikko innostuu.

– Hissihän siihen on tulossa, 
ensimmäisestä kerroksesta toiseen, 
vahvistaa LTR Oy:n vastaava työn-
johtaja Heikki Viitanen. Samaan 
hengenvetoon hän toppuuttelee, 
ettei hissiä ole tarkoitettu kaikki-
en käyttöön, vaan varmistamaan 
esteetön kulku.

– Jalan pitäisi olla kipsissä. Sitten 
vasta saisi käyttää hissiä, kertoo 
Viitanen.

Henriä kiinnostaa, miten suunnit  -
telijat pystyvät etukäteen tietämään, 
että rakennus näyttää hyvältä.

läiselle tuttu, sillä hän aloitti siellä 
oman koulutaipaleensa vuonna 
1975.

KAKSIVAIHEINEN 
PROJEKTI
Koulu korjataan kahdessa vaiheessa. 
Viime vuoden kesäkuussa käynnis-
tyi ensimmäinen vaihe, joka päättyy 
heinäkuussa. Sen aikana kolme nel-
jäsosaa rakennuksesta on remontis-
sa ja yksi neljäsosa koulun käytössä. 
Ensi kesäkuussa käynnistyvässä 
toisessa vaiheessa kunnostetaan 
viimeinen neljäsosa.

– Vaiheiden yhteen sovittami-
nen ei ole helppoa. Mutta olem-
me toimineet näin aiemminkin, 

ja kaikkeen löytyy aina ratkaisu. 
Työmaan ja lasten turvallisuus on 
varmistettava kaikissa tilanteissa, 
toteaa Viitanen.

Lisäksi koulu on suojeltu niin 
kuin kaikki muutkin Pihlajamäen 
1960-luvun rakennukset ja mil-
jööt. Viitasen mukaan se vaikuttaa 
oleellisesti kohteen suunnitteluun ja 
toteutukseen.

Kouluisäntä Janne Martikainen 
on projektissa koulun yhteyshenki-
lö. Hänen mukaansa koulun ja työ-
maan arki sujuu hienosti yhdessä.

– Melkein voisi toivoa, että re-
montti jatkuisi. Niin hyvin asiat ovat 
luistaneet.

Viitanen, Hämäläinen ja Martikai-
nen kaikki ovat samaa mieltä siitä, 

– Siinä tarvitaan hyvää mieli-
kuvitusta. Tietokoneohjelmien ja 
3D-mallinnuksen avulla voi nähdä, 
miltä rakennus näyttää luonnossa, 
sanoo Viitanen.

KALUSTEET PURETTIIN 
ENSIMMÄISEKSI
Pihlajamäen ala-asteen peruskor-
jaus käynnistyi viime kesänä. Ennen 
muiden töiden aloittamista Stara 
purki vanhat kalusteet, jotka nos-
tettiin kurottajalla ikkunan kautta 
ulos. Sieltä ne kuljetettiin Staran 
Toukolan puutyöpajalle kunnostet-
tavaksi ja maalattavaksi.

– Rikkinäiset osat korjataan, pin-
nat käsitellään ja jonkin verran teh-

dään muutoksia. Luokkahuoneissa 
kaappien runko on voitu säilyttää, 
mutta laatikot ja liukuovet uusitaan. 
Musiikkiluokan kalusteet puolestaan 
menevät täysin uusiksi, kertoo Sta-
ran työpäällikkö Teijo Rautio.

Kun remontti aikanaan valmis-
tuu, noin yksi kolmasosa kalusteista 
on uusia ja loput korjattua tai nyky-
tekniikalla varustettua vanhaa.

– Vanhat kalusteet haluttiin 
säilyttää, koska monet niistä olivat 
hyväkuntoisia. Hyvin valmistetut 
kalusteet eivät ole kertakäyttöi-
siä, muistuttaa Staran puuseppä 
Hannu Hämäläinen. Hän koordinoi 
työmaalla kalusteiden valmistusta 
ja asennusta.

Pihlajamäen ala-aste on Hämä-



18 19STADIN RAKENTAJA    1    2016 STADIN RAKENTAJA    1    201618 STADIN RAKENTAJA    1    2016

NÄIN JAKSAT 
PAREMMIN
TYÖNANTAJAN velvollisuus on huolehtia työnte-
kijöiden työhyvinvoinnista. Yön aikaista jaksamis-
taan voi jokainen auttaa muutamin pikku niksein.

– Yövuoron aikana kannattaa syödä kevyesti, 
tauottaa työt, venytellä välillä ja nauttia kofeiini-
pitoista juomaa, Helsingin kaupungin työterveys-
hoitaja Tuula Kannas neuvoo.

Staralla yötyöt jaksottuvat marras–maaliskuun 
lumityökauteen. Rajallinen kesto hieman keventää 
kuormittavuutta. 

Ongelmana silti on, että yövuoro tehdään 
yleensä ylityönä. Palautumiseen ei jää riittävästi 
aikaa, jos yövuoroja on monta peräkkäin. Siksi 
on tärkeää, että esimies seuraa tarkasti kertyvien 
tuntien määrän ja tarkistaa työkunnon aina ennen 
työvuoroa sekä tarkkailee jaksamista yön aikana.

Pitkäkestoinen yötyö lisää terveyshaittojen 
kuten vatsavaivojen sekä sydän- ja verisuonisai-
rauksien riskiä.

– Yötyöhön sopeutumisessa on yksilöllisiä ero-
ja. Jo lyhyestäkin rupeamasta voi olla haittoja, jos 
ei muista pitää huolta kunnosta, Kannas sanoo.

Staran vastaava työnjohtaja Harri Lillqvist sa-
noo, ettei ketään päästetä ajamaan liian väsynee-
nä. Silloin ohjataan lepäämään.

TEKSTI MAARIT SEELING

DUUNISSA

TEKSTI  MIKKO TAIVAINEN     KUVAT  AKI RASK

Jotta jaksaa tehdä yötöitä, on itsestä pidettävä hyvää huolta,   
sanoo Erika Eronen. Lepo, liikunta ja harrastukset auttavat 
 palautumaan fyysisesti rankasta valvomisesta.

Pidä itsestäsi    
 HUOLTA

PUHELIN SOI. Kello on puoli yksi 
yöllä, ja ulkona riehuu lumimyrsky. 
Tiet on aurattava, jotta ihmiset 
pääsevät aamulla töihin ja muihin 
askareisiin. 

Erosen pitää ehtiä tunnissa 
Vuosaaren tukikohtaan. Hän vaih-
taa vaatteet ja syö kevyen yöpalan. 
Koti Pajamäessä sijaitsee toisella 

kuitenkin tosiasia, joka on otettava 
huomioon.

– Väsyneenä reaktioaika pitenee 
ja motoriikka huononee. Ympäris-
töä on pidettävä tarkasti silmällä, 
vaikka öisin on vähemmän ihmisiä 
liikkeellä kuin päivisin.

ITSENÄISYYTTÄ JA 
YHTEISTYÖTÄ
Kesäisin Eronen ajaa muun muassa 
penkkaleikkuria, jolla siistitään 
puistokäytävien reunat. Talvisin 
hän auraa lunta ja suolaa teitä. 
Oma alue sijaitsee Rastilan ja van-
han Vuosaaren alueella.

– Siellä on muutama vakiotyyp-
pi, jotka tervehtivät aina. Monelta 
asukkaalta olen saanut positiivis-
ta palautetta, niin suoraan kuin 
asiakaspalvelun kautta. Siitä tulee 
hyvä mieli.

Erosen mielestä työssä on so-
pivassa suhteessa itsenäisyyttä ja 
yhteistyötä. Ratin takana saa olla 
itsekseen, mutta toisaalta lumen 
kuljettaminen pois on tiimityötä.

Eronen lähtee öisinkin hyvillä 
mielin töihin, koska hän pitää hom -
mistaan. Lisäksi varallaolo- ja yli-
työkorvaukset tuntuvat mukavasti 
tilipussissa, vaikka raha ei olekaan 
tärkein motivaation lähde. 

– Kun puhelin pirisee, silloin 
herätään ja lähdetään, sanoo 
Erika Eronen.

puolella kaupunkia, mutta työmat-
ka taittuu hiljaista kehätietä pitkin 
joutuisasti.

Tukikohdassa esimies tarkistaa, 
että kaikki ovat saapuneet virkeinä 
ja sitten lähdetään hommiin. Ero-
nen noutaa Willensä autohallista ja 
hakee toisesta hallista siihen auran.

Yön pimeydessä aura-autot 

ja traktorit rullaavat ulos portista 
Itäreimarintielle.

– Kun täysmyräkkä on päällä, 
siinä on oma fiiliksensä. Iso määrä 
kalustoa lähtee yhtä aikaa liikkeel-
le. Kaikki ovat ammattilaisia, jotka 
osaavat ja hoitavat oman osuuten-
sa, Eronen sanoo.

JAKSAMINEN 
HALLINNASSA
Erosen normaali työpäivä alkaa  
kello kuusi ja päättyy kahden 
aikaan. Idässä on menossa kokeilu, 
jossa työvuoro on siirretty alka-
maan tuntia aiemmaksi. Lisäksi 
auraajat ja muut liukkaudentorjujat 
ovat varalla eli tulevat yöllä hälytet-
täessä töihin marraskuun puolivä-
listä maaliskuun loppuun. Yhden 
vuorokauden aikana maksimityö-
aika on 13 tuntia. 

Porukka on jaettu neljään ryh   -
mään. Viikolla kaikki tulevat tarvit-
taessa yötöihin. Viikonloppuisin kol-
me ryhmää päivystää ja yksi lepää.

– Nukun yöni hyvin. En etukä-
teen jännitä, että kohta voi käydä 
kutsu, Eronen toteaa.

Eronen hallitsee hyvin jaksa-
misensa. Hän nukkuu tarpeeksi, 
mutta se ei yksistään riitä. Kotona 
on pystyttävä tekemään muutakin, 
jotta palautuu ja mieli pysyy vir-
keänä. Liikunta tarjoaa vastapainoa 
istumatyölle.

– Treenaaminen pitää paikat 
kun nossa, erityisesti keskivartalon 
lihakset ovat tärkeitä. Meillä on 
tuki kohdassa oma kuntosali, jossa 
voi käydä jumppaamassa. Vapaa-
ajalla minulla on tapana käydä 
lenkillä.

Eronen korostaa, että yötyötä 
tekevien on pidettävä itsestään 
huolta ja levättävä niin hyvin kuin 
se on mahdollista. Väsymys on 



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 1.6.2016 mennessä. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.


