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vANhA suomalainen sanalasku painottaa suunnittelua. 
Olemmeko me Starassa valmiina tulevaisuuden haasteisiin? 
Vai tapahtuuko ympärillämme sellaista, mihin emme ole 
valmistautuneet riittävän hyvin?

Me staralaiset voimme valmistautua parhaiten epävar-
maan tulevaisuuteen tekemällä oman työmme mahdolli-
simman hyvin. tämä koskee meitä kaikkia. Yksikönjohtajat 

aloittivat strategian jatkotyöstämisen keväällä, ja se jatkuu syksyn 
aikana skenaariotyöskentelyllä yhdessä asiakkaittemme kanssa. ta-
louden tehostamisohjelma jatkuu osastoilla, ja Stydin loppuvaiheessa 
kiinnitämme erityistä huomiota koko henkilöstömme jaksamiseen, 
sairauspoissaoloihin ja tapaturmiin. 

Onnistuminen lähtee jokaisen omasta onnistumisesta. Parasta 
tulosta ei saavuteta käskyttämällä, vaan yhdessä tekemällä ja yhteen 
hiileen puhaltamalla. erityistä huomiota haluan kiinnittää osastojen 
väliseen yhteistyöhön. haluan tarjota jokaiselle ”Stara-silmälaseja” 
tulevaisuutta varten. Me emme menesty, jos matkan 
varrella ajaudumme kilpailuun keskenämme. Olem-
me kalliita, jos jokainen osasto lisää tuotteeseen tai 
palveluun oman katteensa. tämä meidän on pakko 
ratkaista vielä syksyn aikana. Meidän on pystyttävä 
myös tehostamaan palvelujen hankkimista talon 
sisältä. Ulkoinen alihankkija saattaa näyttää edul-
lisemmalta, mutta jos oma henkilöstö ja kalusto 
on samaan aikaan ilman työtä, ulkoisesta 
alihankinnasta tuleekin kalliimpaa.

toivon jokaiselle hyvää syksyä ja 
tsemppiä loppuvuoteen. talouden 
saralla meillä riittää kirimistä, koska 
olemme jäljessä meille asetetusta 
tulostavoitteesta.
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Lempipaikkani 
Stadissa

Avantouinti on aran ihmisen extreme- 
harrastus. Uin avovesissä ympäri 
vuoden, mutta lämpimissä vesissä ui-

minen ei ole mistään kotoisin. helteiden jälkeen 
odotan todella avantokauden alkamista. Viimei-
set kymmenen vuotta olen käynyt Marjaniemen 
uimarannalla. Pääsen sinne helposti roihuvuo-
ren tukikohdasta, sillä asun Itä-helsingissä.

– tArJA tOlONeN, tYöNSUUNNIttelIJA

ESPANJALAISET SILMäT ARvIoIvAT TYöTURvALLISUUTTA

430 ha
Staran hoitamien 
viljeltyjen peltojen 
ja luonnonniittyjen 
pinta-ala on 430 
hehtaaria.

Staralaiset menestyivät Tallinnan kukkafestivaaleilla 
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kUOrMA-AUtOt SIIrtYVät 
hYbrIDIAIkAAN 

SEURAA STARAN 
JäLKIä
STARAN INSTAgRAM-kuvapalvelu 
on kerännyt jo toista sataa seuraa-
jaa. Jos et jo seuraa @starahelsinki, 
niin tule mukaan ja pysy kärryillä, 
missä Stara liikkuu. teemme valta-
van tärkeää duunia Stadissa ympäri 
vuoden.

Voit osaltasi auttaa tekemään 
työtämme näkyväksi. lähetä oma 
kuvasi osoitteella stara.viestinta@
hel.fi ja kerro lyhyesti, mitä kuvassa 
tapahtuu sekä missä ja milloin se on 
otettu. Viestintä julkaisee saamis-
taan kuvista parhaat Instagram-
tilillämme.

hELSINgIN KAUPUNgIN vihertyöntekijät voittivat 
sarjansa tallinnan vuotuisilla kukkafestivaaleilla. Jouk-
kueessa oli jälleen jäseniä sekä Starasta että rakennus-
virastosta. 

kilpailutyön idea lähti ajatuksesta, että puutarha 
on kohtaamispaikka. toisaalta siellä on mahdollista 
vetäytyä omaan rauhaan. tuomaristo kiitteli erityisesti 
voittaja-osaston laatua ja onnistunutta kokonaisuutta.

rakennusviraston projektinjohtaja Pentti Peurasuo 
vastasi osaston yleissuunnittelusta. Staran vihersuunnit-
telija Kirsti oksanen suunnitteli osaston istutukset.  

kaikki kukkaryhmän kasvit kasvatettiin kaupungin-
puutarhalla. Paikan päällä tallinnassa osaston rakensi-
vat puutarhatyöntekijät Marika ojanen, Leena Nas-
kali ja Sonja Revonlinna. Pergola rakennettiin Staran 
metallipajalla.

helsingin kaupungin joukkue osallistui Communi-
cation Garden -sarjaan. kilpailussa on joka vuosi kaksi 
teemaa, joista osallistujat saavat valita mieleisensä.

hIIvARI = TuulI, myRSKy

   SNADIT

STARA SAA arvokkaan ulkopuolisen 
näkokulman työturvallisuusasiohin, 
kun espanjalainen asiantuntija José 
Botella Martinez seuraa staralaisten 
työtapoja ja arvioi työturvallisuus-
riskejä. lisäksi botella opiskelee kuu-
den viikon ajan työturvallisuusalan 
sanastoa Starassa.

botella on kouluttautunut espan-
jalaisessa yliopistossa työturvalli-
suusalan insinööriksi, ja hänellä on 
myös runsaasti alan työkokemusta. 
Suomeen hänet houkutteli morsian.

hitykseen. botellan mukaan hyvä keino 
olisi yhtenäinen työturvallisuuskoulu-
tus, josta saa työturvallisuuskortin.

Myös Staran työturvallisuuspääl-
likkö Tuula Kytäjän mielestä työ-
turvallisuuskortti olisi hyvä perusta 
turvallisuusosaamiselle – etenkin 
niillä työpaikoilla, joilla on monen 
työnantajan työntekijöitä.  

– kortti on meillä toistaiseksi pakol-
linen vain rakennustekniikassa. lisäksi 
kuorma-autonkuljettajat suorittavat 
sen osana ammattipätevyyskoulutusta. 

ensihavaintojen mukaan espanjas-
sa työmailla työskentelee täkäläistä 
monikulttuurisempi joukko. Suomessa 
kannattaisi varautua samanlaiseen ke-

hELSINgIN KESKUSTASSA on syyskuun aikana voinut 
nähdä hybriditeippauksilla varustettuja Staran kuorma-
autoja kuljetustöissä. Ne ovat kaupungin ensimmäiset 
hybriditekniikalla toimivat kuorma-autot. 

tulevaisuudessa tällaisia autoja nähdään vielä enem-
män. kun hybriditekniikka yleistyy, Stara hankkii lisää 
ympäristöystävällistä kalustoa. 

Uudet Fuso Canter -malliston kuorma-autot ovat 
rinnakkaishybridejä, joissa on sähkö- ja dieselmoottori. 
Ne säästävät dieseliä kiihdytyksissä ja lataavat akkujaan 
jarrutusenergialla. Auto lähtee liikkeelle sähkömoottorilla, 
mikä vähentää melua ja pakokaasupäästöjä. Dieselmoot-
torilla ajetaan matkanopeudella taajaman ulkopuolella.  

Aiemmin kaupungin käytössä on ollut sähkö- tai 
hybridikäyttöisiä henkilöautoja sekä pieniä sähkökäyttöisiä 
erikoisajoneuvoja. Joukkoliikenteessä on hybriditekniikalla 
toimivia linja-autoja. Vuosien varrella on testattu maa-
kaasukäyttöisiä kuorma-autoja, mutta käytännössä on 
havaittu, että hybriditeknologia sopii paremmin kaupunki-
liikenteeseen, jossa jarrutetaan ja kiihdytetään runsaasti.



TEKSTI  MIKKo TAIvAINEN     KUvAT  JANNE SAvoN

Suunnittelu on taitolaji, jonka kanssa ympäristönhoidon 

yksikkökin kamppailee. Staran hyvät työkalut ja oma 

kokemus auttavat talouden ja toiminnan suunnittelussa, ja 

vuodenajat rytmittävät käytännön töiden järjestämistä. Näin 

kertovat Jouko Laakso, Jari Kuusi ja Mikko vuohelainen.

SuunniTTelun

  TaiTajaT

TEKSTI  MIKKo TAIvAINEN     KUvAT  JANNE SAvoN

Suunnittelu on taitolaji, jonka kanssa ympäristönhoidon 
yksikkökin kamppailee. Staran hyvät työkalut ja oma kokemus 
auttavat talouden ja toiminnan suunnittelussa, ja vuodenajat 
rytmittävät käytännön töiden järjestämistä. Näin kertovat 
Mikko vuohelainen (vas.), Jari Kuusi ja Jouko Laakso.

SuunniTTelun

  TaiTajaT
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– Henkilökunnalta tulee 
hyviä ideoita, miten 
toimintaa voidaan 
kehittää ja mitä laitteita 
meidän kannattaa 
hankkia, sanovat Mikko 
Vuohelainen (vas.), Jari 
Kuusi ja Jouko Laakso.
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hYVät käYtäNNöt 
leVIäVät
KAUPUNKITEKNIIKAN ylläpito kehittää 
uudenlaista työkalua, ”toiminnan konehuo-
netta”, seurannan, kehittämisen ja toiminnan-
ohjauksen tueksi. Jouko laakso, lauri mörä ja 
Antti Rautiainen ympäristönhoidosta tutustui-
vat konehuoneen toimintaan Ville Alatypön ja 
Tero Koppisen opastuksella syyskuun alussa.

– Meidän pitää pyrkiä tämän tyyppiseen 
hyvien käytäntöjen levittämiseen kaikki-
en Staran osastojen välillä. Näin erilaisten 
kehityshankkeiden tulokset saadaan kaikkien 
käyttöön ja vältämme päällekkäistä työtä, 
sanoo Laakso.

Alatyppö on konehuoneidean isä, ja 
Koppinen on vienyt ajatuksia käytäntöön 
yhdessä yksikön asiantuntijoiden kanssa. Idea 
syntyi tarpeesta hahmottaa kaupunkitekniikan 
ylläpidon eri toimintojen kokonaiskuva. Alku-
peräisestä ajatuksesta on kasvanut monipuoli-
nen tilanne-, seuranta- ja kehittämiskeskus.

Toiminnan konehuoneen seinälle on kerätty 
tietoa muun muassa kustannusrakenteesta, 
tuottavuudesta, henkilöstön määrästä, työta-
paturmista ja kalustosta. Tieto esitetään pa-
perilla graafisessa muodossa, mikä helpottaa 
trendien ja kehityskohteiden tunnistamista.

– Pyrimme löytämään seurannan kannalta 
oleelliset tiedot ja tuomaan ne automaattises-
ti kaikkien saataville seuraavaksi sähköisessä 
muodossa, kertoo Koppinen.

Laakson mukaan vierailu tarjosi hyödyllistä 
oppia esimerkiksi siitä, miten SAP-toiminnan-
ohjausjärjestelmästä kerätään tietoja tuotta-
vuuden mittaamiseksi.

STADIN RAKENTAJA    3    2014

STARAN mittakaavassa ympäristön-
hoito on pieni yksikkö. taloutta ja 
toimintaa suunnittelee ydinryhmä, 
johon kuuluu yksikönjohtaja laak-
son lisäksi kasvituotantopäällikkö 
kuusi puutarhapalveluyksiköstä ja 
metsäpalvelupäällikkö Vuohelainen 
metsätyöyksiköstä.

Ympäristönhoito pitää huolta 
muun muassa luonnonsuojelualueis-
ta, meri- ja saaristoalueista, virkis-
tyspelloista ja niityistä sekä metsä-
luonnosta. luonto määrää pitkälti 
työnteon rytmin.

– Me toimimme luonnon asettaman 
vuosikellon mukaan. kasvukaudet 
ohjaavat luonnonmukaisten alueiden 
töiden suunnittelua, laakso toteaa.

Arvaamattomat säiden vaihtelut 
ovat haaste kaikissa Staran yksiköis-

sulanvedenaikaan, joten talvisin he 
voivat tehdä lumitöitä.

– työt ovat sesonkiluontoisia. tar-
vitsemme moniosaajia, jotta voimme 
toimia tehokkaasti. Varmaan siksi, 
että olemme pieni ja ketterä orga-
nisaatio, olemme onnistuneet tässä 
hyvin, laakso arvioi.

kuusi kertoo, että puutarhatöissä 
ei olla säiden armoilla, vaan ne voi-
daan organisoida pitkälti kalenterin 
mukaan. kevättalvella kausikasvien 
kasvatukseen on tarvetta palkata 
lisäväkeä. työ on aloitettava tiettyyn 
aikaan, jotta tilaukset voidaan toi-
mittaa oikeaan aikaan.

Vuohelainen huomauttaa, ettei 
kaikkeen voi kuitenkaan varautua. 
Jos syysmyrskyt kaatavat puita 
urakalla, syntyy sellainen hässäkkä, 

– Suurin osa liikevaihdosta tulee 
vuositöistä, mikä helpottaa talouden 
ennustamista. kun tilaukset ovat 
tiedossa, tiedämme valtaosan tulois-
tamme, laakso kertoo.

Pienellä yksiköllä ei ole omaa 
tuotannon tukea, joka vastaisi 
osaston tukitoiminnoista. Yksiköt 
hoitavat toiminnan suunnittelun, ja 
samat ihmiset, jotka tekevät työt, 
tekevät myös tarjoukset ja kustan-
nuslaskelmat.

– Meillä on hyvät yhteydet tilaa-
jan kanssa, joten voimme etukäteen 
keskustella, millaisia työmaita on 
tulossa, sanoo Vuohelainen.

kuusi joutuu suunnittelemaan 
toisenlaisista lähtökohdista. Arviot 
tehdään edellisten vuosien tietojen 
perusteella, sillä merkittävä osa 
tuloista selviää vasta tulevan vuoden 
aikana.

TYöKALUT hELPoTTAvAT 
SEURANTAA
laakson mielestä Staralla on nykyi-
sin näppärät työkalut talouden seu-
rantaan. esimerkiksi bI-ohjelmistolla 
voi tarkastella ja visualisoida lukuja 
niin havainnollisesti, että talouteen 
perehtymätönkin ymmärtää koko-
naiskuvan. 

luonnollisesti myös kokemus 
helpottaa suunnittelua. kaikki 
avainhenkilöt ovat konkareita, jotka 
hallitsevat työnsä ja tuntevat organi-
saation ja toiminnan erityispiirteet. 

– kun tulos ja budjetti kohtaavat, 
niin onhan se merkki onnistumises-
ta.  kompurointeihin ei ole varaa, 
sillä talouden merkitys on niin suuri 
nykyisin, laakso painottaa.

kun pystyy luomaan kokonais-
näkemyksen tulevaisuudesta, voi 
Vuohelaisen mukaan reagoida 
etukäteen, eikä tarvitse sammutella 
tulipaloja.

– henkilöstö kysyy usein, missä 
nyt mennään. kun ennusteet osuvat 
kohdalleen, työntekijät voivat kokea 
onnistumisen hetkiä – on saavu-
tettu se, mitä tavoiteltiin, kuusi 
korostaa.

laakso on havainnut, että henki-
löstö on kiinnostunut talousasioista. 
Jonkun aikaa meni, kun piti harjoi-
tella pois virasto- ja bruttobudjetti-

ajattelusta. Nykyisin ymmärretään 
hyvin, että toimitaan nettobudjetin 
mukaisesti: rahat pitää tienata omal-
la työllä.

– hyvä suunnittelu on riskien hal-
lintaa, jolla voidaan välttää virheitä 
esimerkiksi kalustohankinnoissa. 
Uusia koneita ei pidä hankkia ilman 
käyttökokemuksia, laakso sanoo.

kuusi sanoo, että töiden tekemi-
nen, suunnittelu ja ennakointi kulke-
vat käsi kädessä. Jos ei ennakoi, niin 
jossakin vaiheessa tulee niin kiire, 
että ollaan pulassa. 

Tarvitsemme moni-
osaajia, jotta voimme 
toimia tehokkaasti. 

sä. esimerkiksi talvikunnossapidon 
suunnittelu on vaikeaa, koska lumi 
voi tulla maahan milloin vain tai 
jättää tulematta. 

Vuohelainen kertoo, että lumen 
määrä ja roudan syvyys vaikuttavat 
siihen, millaisia metsätöitä milläkin 
alueella päästään tekemään. Myös 
lintujen pesintäajat vaikuttavat 
töiden jaksotukseen.

hENKILöSTöSIIRRoT 
ToIMIvAT JoUSTAvASTI 
työntekoa suunnitellaan joustavasti, 
ja kiireisistä työhuipuista selvitään 
joustavin henkilöstösiirroin. Maa-
talouden ja luonnonsuojelun töistä 
siirrytään metsään ja toisin päin. 
Meri- ja saaristoalueen yksikkö toimii 

että ammattimiehet loppuvat kes-
ken. Silloin on priorisoitava, mitkä 
alueet tehdään heti ja mitkä voivat 
odottaa.

– henkilöstön määrää ei voi 
mitoittaa korkeimman tarpeen 
mukaan, koska talous on tiukalla. 
tämän vuoksi henkilöstölle voi 
joskus tulla tunne, että meitä on liian 
vähän, laakso sanoo.

TEKIJäT ARvIoIvAT 
KUSTANNUKSET
Syksyllä laaditaan seuraavan vuoden 
toimintasuunnitelma ja budjetti. 
Siinä vaiheessa vielä neuvotellaan 
tilaajan kanssa seuraavan vuoden 
töistä. Osaa töistä myydään pitkin 
vuotta.



RUNDILLA

MAISEMAPELLoT ovat laajoja 

viljelyalueita, jotka tarjoavat kaupun-

kilaisille virkistystä ja silmäniloa. Vil-

jakasvit ja nurmet ovat osa arvokasta 

kulttuurimaisemaa, mutta pelloilla vil-

jellään myös kerättäviä kasveja, kuten 

auringonkukkaa ja herneitä. haltialas-

sa laamannintien ja tuomarinkylässä 

tuomarinkyläntien varressa kasvaa 

auringonkukkia, joita kaupunkilaiset 

ovat voineet poimia oman kodin koris-

teeksi.  Ne sijaitsevat sellaisilla pai-

koilla, joihin on helppo tulla. herneet 

tekevät kauppansa hetkessä, mutta 

auringonkukkia riittää poimittavaksi 

pidemmäksi aikaa. Poimintaretki on 

aikuisille hyvää reippailua ja lapsille 

kokemus voi muistuttaa seikkailua sa-

tumetsässä, sillä auringonkukat voivat 

kasvaa jopa parimetrisiksi. laaman-

nintien tuntumassa on myös pelto, 

jossa kasvaa useita kukkalajeja.  Siellä 

voi kokea löytämisen riemua, kun löy-

tää juuri itseä ilahduttavan kukan. 

TEKSTI  MIKKo TAIvAINEN     KUvA  AKI RASK
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vIhERSUUNNITTELIJA Kirsti 
oksanen vastaa Staran kesäkuk-
kaistutusten suunnittelusta ja 
niihin tarvittavista hankinnoista. 
hänen työkalenterissaan taitekohta 
sijoittuu elo–syyskuulle. Syyskukinta 
kaupungilla jatkuu aina ensimmäisiin 
pakkasiin, mutta vihersuunnittelija 
suuntaa ajatukset jo kohti seuraavaa 
kesää.

– lokakuussa tilaan seuraavan 
vuoden pistokkaat. lisäksi saan katu- 
ja puisto-osastolta suunnittelulinjauk-
set, joiden pohjalta aloitan työn. 

Oksanen tekee loputkin hankin-
nat tammikuussa. Vappuun mennes-

ETEENPäIN

– AINA se jännittää, miten kukkien 
kesä sujuu. Sää ratkaisee paljon, 
mutta ei kaikkea. Onnistuminen 
turvataan käyttämällä istutuksissa 
monia lajeja. Joku niistä aina pärjää, 
Oksanen sanoo.

Muitakin yllätystekijöitä saattaa 
ilmaantua.

– Omat kannajuurakkomme olivat 
saaneet viruksen, joten jouduimme 
hankkimaan esimerkiksi karhupuis-
toon tarvittavat kannat muualta. Ne 
ovat matalampia kuin aiemmin, ja 
karhupuiston uusi, avarampi näkymä 
on kaiketi vähän jakanut mielipiteitä 
tänä kesänä.

Oksanen muutti tänä kesänä 
karhupuistossa myös muotoja. 
Istutusten ympyrämuodot vaihtuivat 
nyt nelikulmioihin. lisäksi kukka-
lajeja karsittiin ja osittain vaihdettiin, 
painottaen tuttuja punaista ja 
oranssia. 

– kalliossa ja Vallilassa ympäristön 
värit vaikuttavat suunnitteluun. esi-
merkiksi Paasipuistossa kukkien pitää 
sointua yhteen punaisten penkkien 
kanssa. Sekin vaikuttaa, minkä hoito-
luokituksen piirissä kohde on. Osaa 
kohteista, muun muassa karhupuis-
toa, hoidetaan myös kaupunkilaisten 
kanssa asukasyhteistyönä.

lajien runsaus näkyy erityisen 
hyvin Paavalinpuiston romanttisessa 
cottage garden -tyylissä daalioineen 
ja salkoruusuineen. kinaporin puistoa 
Oksanen kuvaa haasteelliseksi muun 
muassa paikan varjoisuuden takia.

– kylmän alkuvaiheen jälkeen 
kukkakesästä tuli loppujen lopuksi 
loistava. Pitkä hellejakso pelasti, 
mutta vaati myös paljon hoitotyötä. 
hieno lopputulos on saatu todeta 
kukkakierroksilla, joita teen aina 

SUUNNITTELU

ToTEUTUS
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viimeisteli kukkaloiston

TEKSTI  MARIA SALMINEN     KUvITUS  PETRI SUNI

kukkakesä 2014 oli omaa luokkaansa. kesäkuussa istutettiin 
räntäsateessa ja heinäkuussa hellepäivät sytyttivät kaupungin 
kukoistukseen. Oikukas sää pitää istutusten suunnittelijaa 
aina pienessä jännityksessä.

sä valmistuvat kaikki ohjeet istuttajia 
varten – muun muassa listaukset 
kasvien kappalemääristä ja istu-
tustiheyksistä sekä havainnolliset 
pohjapiirrokset.

– tietokantapohjainen ohjelmisto, 
jolla teen suunnitelmat, on korvaa-
maton työväline. Sen nykyversio 
sisältää kaikki kukkatietomme 
vuodesta 2000 alkaen. käytän suun-
nitelmien pohjana myös vanhempaa 
aarteistoa, sanoo Oksanen ja vilkai-
see työhuoneensa arkistokaappia. 
Se pitää sisällään helsingin kesäkuk-
kahistorian aina vuodesta 1923.

helsingissä ainoastaan muuta-
missa kesäkukkakohteissa käytetään 
aina tiettyjä lajeja. Vuosittain niissä-
kin yleensä vaihdellaan värejä.

kantakaupungissa erityisen 
paljon kukkaistutuksia on perin-
teisesti ollut kalliossa ja Vallilassa. 
kukkaryhmiä on runsaasti puistoissa 
ja kukka-astioita taas suositaan 
katualueilla, muun muassa hakanie-
men torilla ja Vaasanpuistikossa.

– kukka-astiaistutusten etuna on 
siirreltävyys. Ne ovat näyttäviä ja so-
pivat paikkoihin, missä liikkuu paljon 
väkeä, Oksanen kertoo.

hän ottaa aina suunnitelmiin uu-
tuuksia, mutta ei täysin kokeilematta 
tai suoraan pääkasviksi.

– Starassa on niin kova ammat-
tiosaaminen, että olisi tuhlausta 
kulkea aina samoja tuttuja polkuja. 
Meillä on omia kokeiluistutuksia, 
ja viime vuosina olemme tutkineet 
esimerkiksi sitä, mikä olisi täällä 
kaupunginpuutarhalla toimivin tapa 
heinien talvehtimiseen. 

elokuussa yhdessä katu- ja puisto-
osaston edustajien, piiripuutarhurin 
ja kukkaryhmien hoitajien kanssa.

Oksaselle kukkakierrokset ja 
tulosten läpikäyminen kollegojen 
kanssa ovat työn kohokohtia.

– kirjaan havainnot ja kuvaan 
istutukset. Niissä on hyvä pohja 
tulevalle suunnittelutyölle.

kaupunkilaiset tulevat usein 
juttusille. 

– Ihmiset pitävät kukkaistu-
tuksissa väreistä ja runsau-
desta, ja värejä pyrimme 
tarjoamaan. liika herk-
kyys hukkuu kaupungin 
vilinään, niin mukavaa 
kuin joskus olisikin 
suunnitella 
kokovalkoista, 
Oksanen 
miettii. 
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Minkälaista työtä olet tehnyt?
Olen ollut rakentamassa kaikenlaista vihreää 
helsinkiläisten yhteisillä alueilla, muun muassa 
puistoissa ja entisöintikohteissa. Viimeisimpiä 

isoja projekteja työssäni on ollut ribbinginhovi, sen 
satavuotias puisto ja hieno entisöintikohde. 

Millaista osaamista olet 
tarvinnut urasi aikana?

Minulla on puutarha-alan perus-
koulutus, olen puutarhateknikko. 
lisäksi olen kouluttautunut työn 

ohessa ja käynyt helsingin yliopistossa useita 
entisöintiin liittyviä kursseja.

Miten olet siirtänyt osaamistasi 
seuraajille Starassa?

Olin mukana työryhmässä, joka laati seikkaperäi-
sen oppaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden 
kartanopuistojen kunnostamisesta. tämän vuon-

na 2012 ilmestyneen julkaisun painos on päässyt loppu-
maan, mutta uusi on luvassa piakkoin. Yleensäkin olen 
yrittänyt jakaa tietoa ja osaamista mahdollisimman paljon 
eteenpäin, ja jatkajat kyllä hallitsevat työn erinomaises-
ti. Staran uudet esimieskoulutukset ovat hieno juttu. 
toivoisin vielä, että lisättäisiin viherrakentamisesta tietoa 
ylemmälle johdolle. Se takaisi, että viherrakentamisessa-
kin Stara säilyttää työssä tarvittavan vision ja valmiuden 
kehittyä jatkuvasti. Staralla on todella vahva ammattiosaa-
minen katu- ja viherrakentamisessa, ja se on suuri myyntivaltti.

3x

”on ollut hienoa  
tehdä vihreää, viihtyisää 
kaupunkia”
Yksi episodi staralaista viherrakentamista päättyy 
tänä syksynä, kun vastaava työnjohtaja Irma 
Mässeli jättää helsinkiläisten puistot ja vehreät 
kartanomiljööt kollegojen huomaan ja suuntaa 
eläkkeelle. ”Suomalainen puutarhakulttuuri ja 
viheralan osaaminen Starassa – muistetaan 
arvostaa näitä”, konkari evästää.

TEKSTI  MARIA SALMINEN     KUvA  ANTERo AALToNEN

1
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YhDESSä

helsingin etu-töölön lukiolaiset aloittivat 
syksyllä kouluvuoden osin uusituissa 
tiloissa, kun koulun kemian ja fysiikan 
opetustilat päivitettiin nykyvaatimuksia 
vastaamaan. Staran johtamalla työmaalla 
tarvittiin monenlaista osaajaa ja kaikkien 
urakoitsijoiden saumatonta yhteistyötä.

TEKSTI  MAARIT SEELINg     KUvAT  MATTI MATIKAINEN

LUoTTAMUS KAIKEN  
A JA o
historiallisten huviloiden korjaami-
sesta kokemusta hankkinut Vantola 
on tottunut luovimaan hankalissakin 
korjausprojekteissa ja työskente-
lemään erilaisten aliurakoitsijoiden 
kanssa.

– keskinäinen luottamus on 
tärkeää. Sen syntymistä edesauttaa 
pidempiaikainen yhteistyö niin, että 
ihmiset oppivat tuntemaan toisen-
sa. lisäksi koen tärkeäksi sen, että 
yhteistyökumppanit ovat tarvitta-
essa tavoitettavissa ja suhtautuvat 
asioihin tarvittavalla vakavuudella. 
hankkeet on otettava tosissaan, 
Vantola pohtii.

Vantolan ja Vyhtisen tiet leik-
kasivat ensimmäistä kertaa yhteen 
vuonna 2007 korkeasaaren inten-
dentin talon korjaustöissä. Vyhtinen 
muistelee Staran ja Pakilan Putken 
yhteistyön kestäneen vähintään ne 
parikymmentä vuotta, jotka hän on 
toiminut 60-vuotiaassa perheyrityk-
sessä.

Setälä ja Vyhtinen muistuttavat, 
että toimivaa yhteistyökumppa-
nuutta ei voi rakentaa katteettomien 
lupausten varaan. Sanojen takana on 
seistävä. huonotkin uutiset on ker-
rottava suoraan, jotta asiat voidaan 
tarvittaessa miettiä uudelleen.

– Olemme jo saaneet opettajilta-
kin hyvää palautetta tämän remontin 
onnistumisesta, Vantola iloitsee. 

PRoJEKTIPääLLIKKöNä työmaalla 
toiminut Staran Aki vantola sanoo 
tiukan aikataulun tehneen projek-
tista erityisen haastavan. hänen 
yksikkönsä on rakennustekniikan 
alainen rakennusprojektit.

– Saimme projektin laskentaan 
keväällä. työt aloitettiin heti kesä-
kuussa lomien alkaessa. töille oli 
aikaa vain kaksi kuukautta. 

Stara toimi hankkeen pääurakoit-
sijana. lisäksi apuna oli useampia 
aliurakoitsijoita. Projekti sisälsi 
lvis-järjestelmien uusimisen lisäksi 
kalusteiden vaihdon ja uuden ilman-
vaihtokoneen asentamisen. loma-
aikojen vuoksi tekemisten aikatau-
luttaminen ja yhteensovittaminen 
vaati kaikilta hankkeessa mukana 

Vanhoissa rakennuksissa putket 
voivat Vyhtisen mukaan olla hyvinkin 
eri aikakausilta ja korjauskierroksilta. 
Osa liitoksista saattaa hajota pelkästä 
kosketuksesta, joten asennusten 
kanssa saa olla todella varovainen.

– Uusia reittivetoja haettaessa 
vastaan voi tulla äärettömän paksuja 
seiniä. Ne voivat olla reiäntekijöille 
haasteellisia. Vanhoissa rakennuksis-
sa pystyseinät eivät myöskään mene 
aina täysin kohdakkain tai alkupe-
räiset seinämateriaalit eivät vastaa 
nykyisiä vaatimuksia. Vahvistavia 
rakenteita tarvittiin esimerkiksi hä-
täsuihkuja asennettaessa. Vanhem-
missa rakennuksissa tulee melkeinpä 
poikkeuksetta vastaan rakenteellisia 
yllätyksiä, Vyhtinen listaa.

noin 20 vuoden takaa. hätäsuih-
kujen lisäksi kaikkiin vesipisteisiin 
asennettiin myrkynkeräysjärjestel-
mät. tällaisia vähän erikoisempia 
järjestelmiä tehtäessä yhteistyön 
merkitys korostuu entisestään, to-
teaa Pakilan Putken toimitusjohtaja 
Tomi vyhtinen.

RAKENNUKSEN 
EhDoILLA
etu-töölön lukio on valmistunut 
1920–1930-lukujen taitteessa, ja 
vanha kiinteistö tuotti Vantolan mu-
kaan omat haasteensa. rakennuksen 
julkisivu on kaupunginmuseon suo-
jelema, ja esimerkiksi huippuimurin 
asentamiselle vaadittiin erityislupa.

olleilta joustavuutta ja ongelmanrat-
kaisukykyä.

– Varsinaisia rakennusteknisiä 
töitä oli suhteellisen vähän, mitä 
nyt jonnekin puhkoimme uuden 
oviaukon. Pääasiallinen tehtävämme 
oli luoda edellytykset taloteknisille 
töille, työmaata johtanut viktor 
Setälä Starasta kertoo.

Putkitöistä vastasi Staran pitkä-
aikainen yhteistyökumppani Pakilan 
Putki Oy. laboratorioluokkiin muun 
muassa vedettiin uudet vesi- ja 
viemärijohdot sekä asennettiin uudet 
vesikalusteet ja nykyisten turvallisuus-
vaatimusten mukaiset hätäsuihkut.

– lainsäädännön muutoksien 
vuoksi luokkien putket olivat tekni-
sesti vanhentuneet, vaikka ne olivat 

Monen   
  Tekijän  
  SuMMa

Aki Vantola (vas.), Tomi 
Vyhtinen ja Viktor Setälä 
pitävät keskinäistä 
luottamusta tärkeänä.
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LoUNASTUNTI on takanapäin. Suuta-
rilassa, Sateenkaarentien päässä sijait-
sevalla kadunrakennus- ja vesihuolto-
työmaalla on tekemisen meininki. 

kaivinkone, joka on varustettu 
paalutuslaitteella, tarttuu teräsput-
kipaaluun ja nostaa sen pystyyn.  
Maanrakennusliike ruusunlehti Oy:n 
Pekka Niemi ajaa koneen kaivannon 
osittain peittävän metallitason pääl-
le ja aloittaa paalutuksen. teräsputki 
uppoa saviseen maahan, kunnes 
löytää kovan pohjan.

kivenheiton päässä keravanjoen 
suuntaan toinen kaivinkone nostaa 
sadevesikaivoa paikoilleen. työmaal-
la on hommissa neljä Staran omaa 
miestä sekä kolme kaivinkonetta ja 
kolme kuorma-autoa kuljettajineen.  

Aaltonen pysäköi autonsa tien-
varteen. kyseessä on päivän toinen 
käynti Suutarilassa. hän kävi siellä 
aamutuimaan, ja sitten kutsui Jako-
mäen ostari, jossa sijaitsee toinen 
valvottava työmaa.

työpäivät alkavat Malmin tuki-
kohdassa käskynjaolla.  Ne, joiden 
töillä on selvät sävelet, eivät välttä-
mättä osallistu tilaisuuteen. Yhteisen 
kokoontumisen jälkeen Aaltosella 
on tapana lukea sähköpostit, mutta 
siitä eteenpäin työmaiden tarpeet 
sanelevat päivärytmin.

keskimäärin rakennusmestari 
vierailee työmaillaan pari kertaa 
päivässä. Yksittäinen iso hanke 

DUUNISSA

TEKSTI  MIKKo TAIvAINEN     KUvAT  AKI RASK

kokemuksen ja rauhallisen luonteen ansiosta työn-
johtaja Esa Aaltosen kädet eivät tärise kiireenkään 
keskellä. Vastaava rakennusmestari huolehtii siitä, 
että työt luistavat Suutarilassa Sateenkaarentiellä ja 
Jakomäen ostarilla.

 kiireinen päivä

saattaa viedä kaiken ajan, mutta 
usein on hoidossa useampi projekti 
yhtä aikaa.

PUhELIN SoI PITKIN 
PäIvää
kaivannon reunalla Aaltonen vaihtaa 
pari sanaa Akseli Niemisen kanssa 
päivän töistä. Sitten puhelin soi niin 
kuin sillä on tapana parikymmentä 
kertaa päivässä. Aaltonen siirtyy vä-
hän sivummalle, jotteivät työkonei-
den äänet häiritse puhelinpalaveria.  

työmailta soitellaan, jos jotakin 
pulmaa ei saada ratkaistuksi. 

– tilanne voi johtua vaikkapa 
siitä, että maanvajoamisen vuoksi 
piirrokset eivät vastaa todellisuutta. 
tällöin tarvitaan vastaavan mestarin 
kanta asiaan, hän kertoo.

kadunrakennus- ja vesihuoltotyöt 
ovat tähän asti edenneet Suutarilas-
sa suunnitellusti, ja projekti saadaan 
valmiiksi vuoden loppuun mennessä. 
Sateenkaarentiellä uusitaan vesi-, 
jätevesi- ja sadevesilinjat, ja sinne 
rakennetaan myös uusi jäteveden-
pumppaamo. 

kunnallistekniikka laitetaan 
uusiksi, koska vanhat linjat olivat 
painuneet saviseen maahan.  koska 
maan kantavuus on heikko, pohja 
pitää ensin paaluttaa. 

Paalutuksessa käytetään teräs-
palkkeja, joiden varaan valetaan 

betonilaatta raudoitusverkon avulla. 
kunnallistekniikka rakennetaan tämän 
tukevan laatan päälle. 

tien toisella puolella rakennetaan 
uutta ja toisella puolella kulkevat 
vanhat putket. talot kytketään uuteen 
linjaan työn edetessä. Vedensaanti ei 
keskeydy, joten asukkaat voivat elää 
lähes normaalia elämää.

– teemme töitä ihmisten ja lii-
kenteen keskellä. Jos kaivanto estää 
tontille ajamisen, niin sovimme asiasta 
aina edellisenä päivänä, jolloin auton 
voi jättää parkkiin muualle, toteaa 
Aaltonen.

KoKEMUS AUTTAA
Aaltosen urakka alkaa siitä, kun 
piirustukset ja suunnitelmat valmis-
tuvat. 25 vuoden kokemuksella hän 
suunnittelee ja järjestelee työt sekä 
tilaa tarvittavat rakennusmateriaalit 
ja -koneet. rakennustöiden alettua 
mestari on vastuussa kaikesta, mitä 
työmaalla tapahtuu.

– työhön liittyy tietynlainen 
vapaus, ja saankin suunnitella ja 
toteuttaa asioita itsenäisesti. Nykyään 
paperityön määrä on lisääntynyt, mikä 
on vähentänyt työmailla vietettävää 
aikaa.

kun on monta projektia yhtä aikaa 
hyppysissä, ei voi välttyä kiireeltä. 
Miten langat pysyvät käsissä ruuhka-
huippujen aikana?

– rauhallisuus ja hyvät hermot 
ovat tärkeitä. Yksi asia on hoidettava 
kerrallaan, koska kukaan ei voi olla 
kahdessa paikassa yhtä aikaa, muis-
tuttaa Aaltonen. 

– Yksi asia on hoidettava 
kerrallaan, koska kukaan 
ei voi olla kahdessa 
paikassa yhtä aikaa, 
sanoo Esa Aaltonen.

TyönjohTajan



Numeroiduista ruuduista muodostuu avainsana. Löydätkö sen? Lähettämällä 
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