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HELSINGIN KAUPUNKI on historiallisen muutoksen äärellä. 
Johtamisjärjestelmäuudistuksessa toimialat on muodostettu, 
palvelukokonaisuudet sekä palvelut ovat hahmottuneet ja 
viimeisiä hienosäätöjä tehdään. Virastot lakkaavat ja uudistus 
astuu voimaan 1.6.2017.

Staraa käsitellään omana erillisenä kokonaisuutenaan, ja 
hallinto mallimme ja paikkamme uudessa kaupunkiorganisaatiossa 

selvinnee tammikuussa. Tämän hetken arvion mukaan Starasta muodos-
tetaan liikelaitos, ja sijaintimme tulee olemaan joko kaupunkiympäristön 
toimialalla tai vaihtoehtoisesti kaupunginkanslian liikelaitosten rinnalla.

Mitä uudistukset merkitsevät Staralle? Suorat vaikutukset tuotantoon 
tulevat olemaan pieniä, vaikka muuttuisimmekin virastosta liikelaitokseksi. 
Sen sijaan asiakkuuksien hoitoon ja asiakaspalveluun muutokset vaikutta-
vat paljon. Tähän ei ole syynä niinkään Staran muutos, vaan asiakkaidemme 
mullistuva asema. Nykyiset keskeisimmät asiakkaamme rakennusvirasto 
sekä kiinteistöviraston tilakeskus jakautuvat uudistuksessa ja organisoitu-
vat uudelleen eri palvelukokonaisuuksiin. Meidän tulee nyt ennakoida ja 
olla aktiivisesti yhteydessä asiakkaisiimme, jotta löydämme mahdollisim-
man nopeasti uudet yhteyshenkilöt ja tavat toimia. Asiakkaan 
muutostilanteessa ostamisen helppous korostuu, ja tähän 
meidän tulee panostaa.

Myös kilpailukyvyn merkitys kasvaa. Meidän on pys-
tyttävä tuottamaan palveluja aiempaa tehokkaammin 
ja halvemmalla, sillä meitä verrataan yhä useammin 
alan yksityisiin toimijoihin. Kilpailun kiristyessä yhteis-
työn osastojen välillä on oltava nykyistä sujuvampaa, ja 
meidän tulee hyödyntää paremmin niin kalusto- kuin 
henkilöstöresurssejamme.

Kiitän kaikkia työntekijöitä ja yhteistyökumppa-
neita menneestä vuodesta ja toivotan hyvää joulua 
ja muutosten keskellä jännittävääkin vuotta 2017. 
Pidetään hyvää huolta itsestämme, toisistamme ja 
Stadista, niin menestymme myös tulevaisuudessa!

Asiakas on tärkein

TimoM
toimitusjohtaja

4041 0797
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   SNADIT

SNÖGERENGNIS = LUMISADE

LEMPIPAIKKANI 
STADISSA

Pienet purot ja liikkuva vesi ovat minulle 
tärkeitä. Kaupunkipuroissa tärkeintä on 
ääni, veden solina, ne eivät ole mitään 

suoria rännejä mereen. Mustapuro Itä-Helsingissä ja 
Longinoja Savelassa ovat pisimmälle ennallistettuja. 
Olen itse rakentanut kaupunkipuroja. Luonnonki-
vien, puiden, tekokoskien, pohjapatojen, nousujen, 
laskujen ja virtauksen vaihtelun avulla luodaan aihio, 
ja luonto hoitaa lopun. Se on mahtava tunne, kun 
näkee taimenen jälleen uivan ja kasviston ja pohja-
eläinten palaavan puroon.

– TOMI SILANDER, ETUMIES, VIHERKUNNOSSAPITO

TIESITKÖ, 
ETTÄ
Suomen murteiden 
arkistosta löytyy yli 
sata sanaa, jotka 
kuvaavat lumen 
satamista.

VIIME TALVENA itäiseen katuhoitoon hankittiin kaksi siipiaura-
autoa, joilla aurataan vilkkaasti liikennöityjä pääväyliä. Nämä autot 
ovat tehostaneet aurausta ja osoittautuneet helppokäyttöisiksi, 
kertoo vastaava työnjohtaja Harri Lillqvist.

– Helppokäyttöisyys taisi yllättää kuljettajatkin. Kokemukset 
ovat olleet erinomaisia. Olemme saaneet ne hyödyt ja säästöt, joita 
haettiin.

Siipiauroja voidaan käyttää nelikaistaisilla pääväylillä. Idässä 
ne liikkuvat Itäväylällä, Meripellontien jatkeella, Kontulantiellä ja 
Länsimäentiellä.

– Aikaisemmin tarvitsimme viisi autoa pääväylille, nyt sama 
homma hoituu kahdella autolla. Se on merkittävä säästö, ja olem-
me voineet irrottaa kolme autoa muiden katujen hoitoon, sanoo 
Lillqvist.

Siipiaura-autot ovat neliakselisia tienhoitoautoja. Siipiaurojen 
lisäksi niissä on etuaura, hiekoitin ja liuoslevitin. 2,5-metrinen 
sivuaura voidaan taittaa kylkeen ja lukita kiinni, jolloin auto voi 
hiekoittaa tai käyttää vain etuauraa. Kesällä talvivarusteet voidaan 
riisua pois, jolloin autoa voidaan käyttää maanajossa.

MITÄ OPITTIIN  
ENSIM MÄISESTÄ  
KESKUSTELU- 
KIERROKSESTA?
VIIME KEVÄÄNÄ käyty ensim-
mäinen uuden mallinen ryhmä-
kehityskeskustelu, ryhmäTUKE, 
korvasi tuntityöntekijöiden 
henkilökohtaiset tulos- ja kehitys-
keskustelut. 

Laatuasiantuntija Lauri Mörä 
kertoo, että ympäristönhoidossa 
ryhmäTUKEt otettiin hyvin vas-
taan, ja ne koettiin yksilökeskus-
teluja antoisammiksi. Kokemusten 
perusteella osataan valmistautua 
paremmin seuraavalle kierroksel-
le. Valmistautumisen avuksi teh-
dään muistilista kaikille ryhmille.

– Hintojen laskeminen on yksi 
meidän tavoitteistamme. Siksi 
keskustelimme kustannuksista, 
mistä työn hinta muodostuu 
ja miten palvelut hinnoitellaan 
oikein. Kustannustietoisuus on 
selvästi parantunut tänä vuonna, 
Mörä sanoo.

Uusi kehityskeskustelukier-
ros alkaa tammi–helmikuussa 
esimiesten kanssa käytävillä 
keskusteluilla, joissa käydään läpi 
Staran toimintasuunnitelmaa ja 
konkretisoidaan yhteisiä tavoit-
teita. Maalis–huhtikuussa käydään 
ryhmäTUKEt työyhteisöissä.

PILKKUTARRAT VÄRITTÄVÄT 
HÄIVYTYSHUONEEN
STARA MAALASI Yayoi Kusaman taideprojektin 
Häivytyshuoneen, joka on osa Helsingin taide-
museossa esillä olevaa näyttelyä. Kävijät liimaa-
vat täysin valkoiseen huoneeseen pilkkutarroja, 
ja vähitellen huone muuttuu värikkääksi. 

Kaikki huoneen esineet, muun muassa valaisi-
met, kasvit, maljakko, tietokone ja piano maalat-
tiin Staran konepajan maalaamossa akryylimaa-
lilla valkoisiksi. Työnjohtaja Tuomo Tuovinen 
kertoo, että sama vesiohenteinen maali soveltui 
kaikille pinnoille. Kaikki sisustuksessa käytetyt 
esineet saatiin lahjoituksina tai kirpputoreilta.

KUULE HEI,  
SUOJAA KUULOSI
KOVA MELU vahingoittaa kuuloa, 
mutta onneksi siltä on helppo 
suojautua. Käytä aina tarvittaessa 
kuulosuojaimia.

Jos altistut tehtävissäsi melulle, 
vähennät kuulovaurion riskiä käyt-
tämällä kuppisuojaimia, korvatulp-
pia tai yksilöllisiä kuulosuojaimia, 
jotka valmistetaan käyttäjän korvan 
muodon mukaisesti.

Työpaikoilla kuulonalenemat 
johtuvat useimmiten päivittäisestä 
altistumisesta liialliselle melulle. 
Esimerkiksi raskaiden koneiden 
tasainen hurina voi vahingoittaa 
kuuloa pitkällä aikavälillä vähitellen, 
mutta melkein mikä tahansa melu 
voi olla haitallista.

Kuulonalenema riippuu meluta-
sosta ja altistuksen kestosta. Yli 85 
dB:n äänenvoimakkuus vahingoit-
taa kuuloa.

Voit arvioida melutasoa itse: jos 
normaali puhe ei kuulu metrin pää-
hän, ylittää melu todennäköisesti 
85 dB:n rajan.

SIIPIAURAT PITÄVÄT 
IDÄN PÄÄVÄYLÄT 
KUNNOSSA
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Staran kilpailukyky paranee, kun työtapoja tehostetaan. 
Yksi myyntivalteista on vankka kaupunkituntemus.

TEKSTI  MARIANNA SALIN, MIKKO TAIVAINEN     KUVAT  JANNE SAVON

KUN KAIKKI TARJOAVAT sen, mitä 
asiakas tilaa, hinta ratkaisee kisan. Vai 
ratkaiseeko sittenkään? Joskus asiakas on 
valmis maksamaan hieman enemmän, jos 
luvassa on teknisesti laadukkaan suori-
tuksen lisäksi erityisen hyvää palvelua tai 
muuta lisäarvoa.

– Yksi Staran vahvuuksista on vankka 
kaupunkituntemus, toteaa kaupunkitek-
niikan rakentamisen kehittämisinsinööri 
Hanna Kemppainen. Helsingissä on tus-
kin katua, jota staralaiset eivät olisi joskus 
puhdistaneet, auranneet tai avanneet. 
Staralaiset hahmottavat montusta paljas-
tuvan putki- ja kaapeliverkoston helposti 
ja osaavat hakea luvat ja taustatiedot 
harvinaisillekin töille.

Kemppainen pitää Staran lisäarvona 
myös joustavuutta, joka perustuu siihen, 
että kaupungin sisäisen asiakkaan ei tar-
vitse kilpailuttaa projektia, jos se valitsee 
Staran.

– Meidän tulisi enemmän markkinoida 
joustavuuttamme. Jos pääsemme mu-
kaan jo suunnitteluvaiheeseen, voimme 
kertoa, mikä meidän kokemuksemme 
mukaan toimii ja mikä ei, ja näin vaikuttaa 
siihen miten työt tehdään.

TEHOA,  

 TIETOA
TAITOA,

  

HUKKA POIS,  
SELKEYS TILALLE
Lisäarvokaan ei riitä, jos hinta ylittää 
asiakkaan kipukynnyksen. Siksi kustan-
nukset on syytä pitää kurissa esimerkiksi 
työtapoja tehostamalla.

Kilpipalvelun tuotantoa tehostettiin 
leikkaamalla hukka-aikaa pois eri työvai-
heiden välistä.

– Samalla työtaakka keventyi, vakuut-
taa kilpipalvelusta vastaava Mika-Matti 
Tahvanainen logistiikan materiaalipal-
veluista. Väite on helppo uskoa, koska 
hukka-aika ei kulunut leppoisasti tauolla 
vaan epäselviä tilanteita selvittäessä.

–  Kuvasimme tuotantotavat ja 
materiaalit ja varmistimme, että tieto 
kulkee aukottomasti henkilöltä toiselle 
eri työvaiheissa, Tahvanainen kertoo. 
Alun perin tehostamishanke tähtäsi alalla 
vaadittavaan CE-hyväksyntään, jonka 
kilpipalvelu saikin. Se, että tuotanto myös 
nopeutui, oli luonteva seuraus työtapojen 
järkeistämisestä.
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TEHOA OMIIN JA 
ASIAKKAAN TÖIHIN
Tehokas tuotanto on myös logistii-
kan korjaamopäällikön Simo Rinteen 
tavoite. Hänen huomionsa ei kohdis-
tu niinkään siihen, miten työ sujuu 
konepellin alla, vaan siihen, mitä 
korjaamon ulkopuolella tapahtuu. 
Vuokraamo kutsuu Staran omista-
mat ajoneuvot huoltoon määräajoin 
niiden hankinta-ajankohdan mukaan. 
Ja monesti korjaamolle tuleekin 
huoltoon autoja, jotka olisivat 
kulkeneet mainiosti vielä tuhansia 
kilometrejä.

– Pyrimme siihen, että asiakas 
tarkkailee itse ajoneuvon käyttö-
tunti- tai kilometrimääriä ja varaa 
huoltoajan vasta todellisen huolto-
tarpeen lähestyessä, Rinne kertoo. 

Joskus ajoneuvossa muhii vika, 
josta kuljettajalla on aavistus, 
mutta asentajalle se paljastuu vasta 
huollossa, eikä varaosaa ole hyllyssä. 
Pahimmillaan aura-auto odottaa 
korjaamolla, kun pyry alkaa.

– Meidän on parannettava tiedon-
kulkua meidän ja ajoneuvojen käyt-
täjien välillä. Kun saamme tarkem-
man tiedon vioista ajan varauksen 

yhteydessä, pystymme ennakoimaan 
työt ja hankkimaan kyseisen merkin 
ja mallin varaosat etukäteen, Rinne 
sanoo. Tiedonkulun tueksi on raken-
teilla tietojärjestelmä.

Rinne odottaa, että uudistukset 
lyhentävät korjaamon läpimenoai-
koja. Ajoneuvot seisovat korjaamolla 
vain sen aikaa, kun niitä huolletaan 
tai korjataan, jolloin myös asiakkaan 
työ tehostuu.

– Kaikki hyötyvät, kun huolto-
käyntien määrä vähenee ja kesto 
lyhenee.

Lehto-konserni on kehittänyt talousohjatun 
toimintamallin, joka perustuu kustannustehokkaaseen 
suunnitteluun ja rakentamiseen. Tehostamalla 
rakentamisen yleisiä käytäntöjä säästetään asiakkaan 
aikaa ja rahaa.

– Käytämme hyväksi todettuja ratkaisuja ja 
luovumme kaikista mahdollisista virityksistä, 
toimitusjohtaja Hannu Lehto sanoo.

– Hyvässä projektissa johtaminen on selvästi 
organisoitu. Yksi jämerä ja päätöskykyinen veturi 
tai sopivan pieni ydintiimi ovat parhaita malleja. Yli 
kymmenen hengen kokoukset eivät ole tehokkaita.

Se, miten projektin etenemistä käydään läpi 
työntekijöiden kanssa, riippuu hankkeen koosta: isoissa 
hankkeissa on viikkoinfot, pienemmissä riittää usein 
mestarin terveiset työn lomassa.

– Nykyisin iso osa projektinjohdon ajasta uhkaa 
kulua paperien ja sertifikaattien toimittamiseen ja 
viranomaisten palveluun. Kaikki tämä vie aikaa työn 
suunnittelusta, tekemisen seurannasta ja laadusta 
huolehtimisesta, Lehto toteaa.

Fira Palvelut on kehittänyt Ketterä putkiremontti -konseptin, 
joka lyhentää merkittävästi remonttien kestoa. Nopeuden 
salaisuus on hyvä yhteistyö kaikkien hankkeen keskeisten 
osapuolien kesken ja huolellinen ennakkosuunnittelu.

– Hankkeen isot linjat selvitetään ja yhteiset tavoitteet 
asetetaan heti alussa. On olennaista, että toteuttaja on mukana 
jo hankesuunnitteluvaiheessa. Myös asukkaiden ja osakkaiden 
rooli on tärkeä, sanoo toimitusjohtaja Sami Kokkonen.

Kun tavoitteet on määritelty, alkaa ennakkosuunnittelu. 
Se käsittää niin teknisen suunnittelun kuin työnsuunnittelun. 
Suurin osa poikkeamista voidaan välttää, kun hanke 
simuloidaan etukäteen. Entistä tarkemman suunnittelun 

ansiosta työmaalta saadaan nipistettyä pois aika, joka on 
kulunut esimerkiksi edellisen työvaiheen tai materiaalien 
odotteluun.

Kokkonen korostaa, että yhteisen intressin kaupallinen malli 
pitää päätöksenteon nopeana ja järkevänä. Tyypillisimmät 
mallit ovat tavoitehintainen projektinjohtourakka ja 
allianssimalli.

– Oma henkilöstömme on lähtenyt hienosti mukaan 
uuteen toimintamalliin, sillä kaikki ovat osallistuneet sen 
rakentamiseen.

lä tauon aikana toisella työmaalla. 
Ideaalia olisi se, että oma työvoima 
olisi koko ajan käytössä sataprosent-
tisesti, Kemppainen sanoo. 

Tätä ei ole aivan yksinkertaista 
toteuttaa. Infrarakennushankkeita on 
vuodessa viitisen sataa ja niistä vas-
taa noin 30 työnjohtajaa kolmella eri 
alueella, joista kukin kantaa omien 
toimintatapojensa pitkää historiaa. 

– Neuvottelemme juuri suuresta 
hankkeesta, johon tarvitsemme 
ihmisiä jokaiselta alueelta. Jos se 
toteutuu, pääsemme kehittämään 

FIRA FIKSASI PUTKI REMONTIT KETTERIKSILEHTO LUOPUU VIRITYKSISTÄ

Alihankinta antaa kuitenkin jonkin 
verran liikkumavaraa niin korjaa-
molle kuin infrarakentamiseenkin. 
Kemppainen korostaa, että kustan-
nuksiin ja niiden kautta kilpailuky-
kyyn vaikuttaa vahvasti myös se, 
miten alihankinta hoidetaan.

– Sopimusten tulee olla aliura-
koitsijoille kannustavia ja työt aika-
taulutettu niin, että turhilta odot-
teluilta vältytään puolin ja toisin, 
Kemppainen toteaa. 

Meidän tulisi enemmän 
markkinoida joustavuuttamme.

SIMO RINNEHANNA KEMPPAINENMIKA-MATTI TAHVANAINEN

YHTEISTYÖTÄ YLI 
ALUERAJOJEN
Rakennushankkeissa aikataulussa 
pysyminen vaikuttaa suoraan asia-
kastyytyväisyyteen. Kadut ja puistot 
on saatava nopeasti remonttien alta 
takaisin kaupunkilaisten käyttöön. 
Nopeus, tai pikemminkin tehokkuus, 
vaikuttaa myös kustannuksiin. 

– Kustannusten kannalta erityisen 
tärkeää on, että työntekijät eivät 
joudu odottamaan työvaiheiden 
välillä tai että he voivat työskennel-

sisäistä yhteistyötä ja jakamaan 
hyviä käytäntöjä, Kemppainen 
kertoo.

ALIHANKINTAA 
KANNUSTAVASTI
Se, että ihmiset kiertävät tarpeen 
ja mahdollisuuksien mukaan hank-
keesta ja tehtävästä toiseen, on 
Starassa poikkeuksellisen tärkeää, 
koska palkkakustannukset juok-
sevat markkinatilanteesta riippu-
matta.
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RUNDILLA

KALASATAMAN PUISTON 

 promenadilla voi ihailla Staran taidon-

näytteitä. Parrulaiturin lähelle on jo 

asennettu kuusi teräksestä valmistettua 

kaarta, jotka valaisevat kävelijöiden ja 

pyöräilijöiden kulkua. Valmiiseen puis-

toon tulee yhteensä 16 valokaarta.

Hitsatusta teräslevystä tehdyt kaaret 

ovat 8 metriä leveitä ja 6,6 metriä kor-

keita. Työnjohtaja Jouni Ravantti kertoo, 

että laserleikatut kappaleet koottiin 

metallipajalla Toukolassa. Sen jälkeen 

kaaret sinkittiin, maalattiin ja asennettiin 

paikoilleen puistoon. Valaisimet asen-

nettiin paikan päällä. Valoportaalit ovat 

tärkeä osa valaistusta, mutta ne palvele-

vat myös muuta puiston käyttöä. Osassa 

kaarissa on sähkönulosotot, joista tapah-

tumien järjestäjät saavat tarvitsemaansa 

virtaa.

TEKSTI  MIKKO TAIVAINEN     KUVA  AKI RASK
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 fakta

NIMI: Aaron Koskela
IKÄ: 28 v.
TYÖNIMIKE: Työnjohtoharjoittelija 
(oppisopimuskoulutus),  
Kaupunkitekniikan ylläpito, Hoito 3
URA: Kaupungin palveluksessa v. 2009 lähtien, 
kouluttautunut työntutkijaksi ja suorittaa tekniikan 
erikoisammattitutkintoa
HARRASTUKSET: Urheilumies henkeen ja vereen

Työ tutkijaansa 
kiittää

Työntutkija Aaron Koskela on aina ollut 
innostunut uuden oppimisesta ja kehittämisestä. 
Ensimmäiset tutkimusraportit lupaavat paljon.

TEKSTI  MIKKO TAIVAINEN     KUVA  ANTERO AALTONEN
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MITÄ ON TYÖNTUTKIMUS?
Työntutkimuksen tarkoituksena on parantaa työhyvinvointia, turvallisuutta 
ja lisätä työn tuottavuutta sekä kannattavuutta. Työntutkija kerää havainnoi-
malla tietoa muun muassa työprosessiin käytetystä ajasta ja vaiheista, minkä 

jälkeen data analysoidaan tietokoneella. Huomio kiinnitetään odotusaikoihin, keskey-
tyksiin ja häiriöihin, jotka kertovat, missä kohdin prosessi ontuu. Prosessia korjaamalla 
pyritään helpottamaan ja sujuvoittamaan työtä ja tekemään siitä turvallisempaa.

MITEN TYÖNTUTKIMUSTA ON HYÖDYNNETTY  
SINUN YKSIKÖSSÄSI?

Prosessinhallinta ja LEAN-ajattelumaailma näkyvät vahvasti yksikkömme 
toiminnan kehittämisessä. Toistaiseksi laajin tutkimus on 
tehty puhtaanapidon töistä. Reittioptimoinnilla ja työmene-

telmien kehittämisellä saavutamme vuositasolla huomattavia hyötyjä. 
Uuden toimintamallin ansiosta myös henkilöstöresurssimme ohjautuu 
järkevämmin. Vastaavia kehittämisprojekteja meillä on useita, esimer-
kiksi talvihoidossa tehostamme kaluston käyttöastetta ja poistamme 
päällekkäisyyksiä.

MITEN SINUSTA TULI TYÖNTUTKIJA?
Vuoden 2015–2016 vaihteessa tulin käännekohtaan, kun selkä 
ei enää kestänyt työkoneiden aiheuttamaa rasitusta.  
Oman aktiivisuuden ja uudelleensijoituksista vastaavan 

Pirkko Härkösen avulla löytyi uralle uusi suunta, tekniikan 
erikoisammattitutkinto. Esimieheni Harri Lillqvist on toiminut 
mentorina kaikissa koulutuksissani, niin tälläkin kertaa. Ajatus 
työntutkimuksen yhdistämisestä erikoisammattitutkintoon 
lähti tuotantopäälliköltämme Jarmo Tammiselta. Hän halusi 
hyödyntää työkokemustani työmenetelmien kehittämisessä.
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v. 2025

muuttovoitto  2 900 
asuinrakennusten kerrosala  33 920 100 m2

valmistuva asuntokerrosala  580 600 m2

683 198 asukasta

 - kantakaupunki  216 517
 - esikaupungit  450 219
 - muut  16 462

628 208 asukasta

 - kantakaupunki  195 670
 - esikaupungit  413 845
 – muut  18 693

muuttovoitto  5 500
asuinrakennusten kerrosala  28 670 700 m2

valmistuva asuntokerrosala  315 800 m2

v. 2016
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ETEENPÄIN

MEHILÄISSAARENRAITIN kevyen 
liikenteen puusilta Viikissä valmis-
tui 2000-luvun alkupuolella. Sillan 
puisessa ristikossa oli käytetty 
kuusta, ja osa ristikosta oli jo alka-
nut lahota.

Kun sillan korjaaminen tuli ajan-
kohtaiseksi, työpäällikkö Teijo Rau-
tio otti yhteyttä rakennusviraston 
mallinnusinsinööri Pekka Wilskaan, 
joka on laserkeilauksen ja pistepilvi-
tekniikan huippuasiantuntija.

Eetu Pakarinen hallitsee perinteisten puusepän-  
taitojen lisäksi 3D-mallintamisen ja ohjelmisto-
kehityksen. Staran pilottiprojektissa Pakarinen piirsi 
Viikissä sijaitsevan puusillan ristikosta 3D-mallit, 
joiden pohjana käytettiin laserkeilauksella kerättyä 
pistepilvidataa eli kolmiulotteista mittatietoa.

TEKSTI  MIKKO TAIVAINEN     KUVAT  PEKKA KIIRALA

Laserkeilauksessa käytetään kei-
lainta, joka lähettää lasersäteitä. Ne 
kimpoavat kohteista takaisin, ja kei-
lain laskee kimpoamispisteen koor-
dinaatit. Jotta ei synny katvealuei-
ta, kohde keilataan useammasta 
suunnasta. Pisteistä muodostetaan 
kolmiulotteinen tietokonemalli eli 
pistepilvi.

– Lähes kaikki kaupungin korjaus-
kohteet, kuten koulut ja päiväkodit 
keilataan. Näin kohteen kiinteistä 
rakenteista saadaan nopeasti luotet-
tava ja tarkka kuva, jonka ansiosta 
voidaan minimoida urakan aikaiset 
kalliit muutostyöt, Wilska kertoo.

Wilska ja Rautio päättivät kokeilla 
laserkeilausta Viikin siltaprojektissa. 

– Perinteinen käsityö on kallista. 
Uuden teknologian avulla tuotan-
toaikoja voidaan lyhentää. Työt 
voidaan tehdä entistä tarkemmin ja 
nopeammin. Myös rakennusmate-
riaaleja menee vähemmän hukkaan, 
kertoo Rautio.

RAAKADATASTA 
PIIRRETÄÄN 3D-MALLI
Viikin silta keilattiin kymmenestä 
pisteestä, ja mittaus kesti yhteensä 
noin tunnin. Kokonaisuudessaan 
kyseessä oli kolmen henkilön puolen 
päivän työ, kun lasketaan mukaan 

keilataan esimerkiksi kalusteet tai 
kaarevat seinät. Näin monimutkai-
sista rakenteista saadaan tarkat 
kuvat.

– On erittäin hienoa, että Helsingin 
kaupungilla on tällaista osaamista, 
ja me täällä Starassa pystymme sitä 
hyödyntämään, sanoo Pakarinen. 

Viikin sillan korjaus valmistui 
marraskuussa. Stara hyödynsi 
projektissa ensimmäistä kertaa 
laserkeilausta ja pistepilvidataa.

– Ilman perinteisiä puusepän 
taitoja tieto tekniikasta ja koneista 
ei saa kaikkia hyötyjä irti, sanoo 
Eetu Pakarinen.

UUSI TEKNIIKKA
 vauhdittaa puutöitä

Rimat olivat keskenään saman-
laisia, mutta niiden kiinnityskolojen 
syvyydet ja suunnat vaihtelivat. 
Pakarinen mallinsi jokaisen riman ja 
niiden kiinnittämisen työstökoneille 
sekä työstökoneen terien liikeradat. 
Sitten suunnitteluohjelman malli 
muunnettiin koodikieleksi, jota työs-
tökone ymmärtää.

– Siinä oli monta vaihetta ennen 
kuin työstökone tiesi, mitä pitää 
tehdä. Kaareva ja melkein seitsemän 
metriä pitkä puukappale ei mahtu-
nut koneeseen yhdellä kertaa, joten 
sama kappale jouduttiin työstämään 
kahdessa osassa.  Molemmat CNC-
ajot tehtiin saman kiinnitysmallin 
avulla. Kappale piti asemoida uudel-
leen ja koneeseen piti syöttää uusi 
ohjelma, sanoo Pakarinen.

TARKAT KUVAT 
MONIMUTKAISISTA 
RAKENTEISTA
Wilska sanoo, että laserkeilaus sopii 
erinomaisesti monimutkaisten ja 

hankalien rakenteiden kartoittami-
seen. Kun kaikki pistepilvidata on 
kerätty, siitä voi valita, mitä tarvitsee 
mallintaa. 

Tällainen 3D-mallintaminen on 
nopeaa, ja sen avulla puutöissä voi-
daan hyödyntää teollista tuotantoa 
sen sijaan, että kaikki tehtäisiin itse 
käsityönä.

Rautio arvioi, että pistepilvimit-
tauksia käytetään Starassa tule-
vaisuudessakin, kun työn alle tulee 
sopiva kohde. Se voi olla vanhan 
rakennuksen korjaaminen, jossa 

esivalmistelut ja mittatiedon muun-
taminen ja vienti koordinaatistoon.

Pistepilviaineistot ovat isoja 
tiedostoja. Viikin sillan raakadatan 
koko oli noin 6 gigatavua. Kokonai-
sissa rakennuksissa hypätään vielä 
suurempaan kokoluokkaan. Esimer-
kiksi Lauttasaaren koulun aineisto oli 
noin 200 gigatavua.

Kun Viikin sillan raakadata oli toi-
mitettu Staraan, oli puuseppä Eetu 
Pakarisen vuoro tarttua toimeen. 
Hän piirsi työstökoneille soveltuvan 
3D-mallin suunnitteluohjelmistolla. 
Wilska auttoi hommassa ja näytti, 
miten pistepilviaineiston kanssa 
työskennellään.

Pakarinen piirsi raakadatan 
avulla ristikosta kiinteän mallin, 
josta jokainen rima erotettiin omaksi 
osakseen. Turkulainen liimapuuhun 
erikoistunut yritys valmisti muo-
toonsa liimatut kaaret. 140 rimaa 
tehtiin Accoyasta, joka kestää hyvin 
ulkokäytössä. Ekologinen puulaatu 
on käsitelty etikalla, ja se on yhtä 
kestävää kuin kestopuu.
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YHDESSÄ

LUMITÖITÄ
   hartiavoimin

Kun lumimyräkkä iskee, staralaiset heräävät 
ennen aamukolmea puhdistamaan teitä ja 
bussipysäkkejä, jotta kaupunkilaiset pääsevät 
ajoissa ja turvallisesti kouluun ja töihin.

KUN TALVI KOITTAA, ruohonleikkurit, 
moottorisahat, kuokat ja haravat viedään 
säilöön ja kaivetaan esiin lumiaurat, harja-
uskoneet, hiekoituskärryt, kolat ja lapiot. 
Samalla Staran puutarhurit, puistotyön-
tekijät ja arboristit ryhmittyvät uudelleen 
talvihoidon tiimeiksi.

– Talvisaikaan on vähemmän kitkemistä, 
joten osa meistä joutaa hyvin katupuolelle, 
naurahtaa Staralla seitsemän vuotta puutar-
hurina ollut Anitta Uusi-Eskola. 

Osa talvihoidon työntekijöistä hyppää 
koneen ohjaimiin, osa tekee töitään käsipe-
lillä. Uusi-Eskolan ja Päivi Hallan muodos-
taman doppelitiimin päivä alkaa tavalli-
sesti puoli seitsemältä. Ensin lapiohommia 
tekevä kaksikko kiertää oman alueensa, 
Pihlajamäen ja Viikin, portaikot tarkistamas-
sa, tarvitseeko niitä puhdistaa tai hiekoittaa.

– Osassa portaista on sähkövastukset, 
joten ne sulavat itsestään ainakin pienellä 
pakkasella. Ne täytyy silti käydä katsomassa 
silloin tällöin, ettei niihin pääse kasautu-
maan jäätä, Uusi-Eskola kertoo.

Lämmitettyihin portaisiin ei voi laittaa 
suolaa, joten ne hiekoitetaan. Jos lunta on 
tullut reilusti, portaiden puhdistamiseen 
lumesta ja jäästä voi mennä kolme neljäkin 
tuntia.

KONEELLA EI PÄÄSE 
KAIKKIALLE
Portaiden jälkeen ovat vuorossa joukkolii-
kenteen pysäkit. 

– Koneet hoitavat ne paikat, joihin 
koneilla pääsee. Me hoidamme pysäkkien 
sisäpuolet, jotka putsaamme lapioilla ja 
hiekoitamme, kertoo Uusi-Eskola.

Tiimin tehtäviin kuuluu myös pysäkkien 
roskisten vaihtaminen sekä katu- ja torialu-
eiden ja aukioiden siistiminen. 

Kun lunta on paljon, työpäivät ovat erilai-
sia. Todellisen lumimyräkän sattuessa työt 
voivat alkaa jo aamukolmelta. Aurauska-
lusto ja lapioväki lähtevät liikkeelle samaan 
aikaan. Ensin aurataan bussilinjat, sitten 
puhdistetaan suojatiet. Lopuksi lapioidaan 
pois pysäkkikatosten alle keräytynyt lumi.

– Jos lunta on todella paljon, koneet ei-
vät välttämättä ehdi pysäkeille ennen mei-
tä. Silloin pysäkkialuetta joutuu lapioimaan 
enemmänkin. Jos lumi ehtii tamppautua 
ihmisten jalkojen alla, sitä on enää hankala 
saada pois, Uusi-Eskola kertoo.

HYVÄ YHTEISHENKI 
KANNATTELEE
Lapiointi on fyysisesti raskasta työtä, jossa 
kroppa joutuu koville. Kuntosalille ei tarvitse 
työpäivän jälkeen enää lähteä.

– Eikä edes jaksaisi, toteaa Halla.
Toisinaan työ voi tuntua yksitoikkoiselta, 

kun kiertää päivästä toiseen samoja reittejä. 
Oikealla asenteella tämänkin voi kääntää 
plussaksi.

– Tavallaan siinä on jotain zeniläistä, kun 
menee joka aamu ensimmäiseksi Johtoki-
ventielle ja alkaa luutia niitä samoja portai-
ta, Halla sanoo.

Pitkään yhdessä työskennelleen kaksikon 
työtä helpottaa se, että toisen tavat ovat jo 
tutut.

– Enää ei tarvitse erikseen sopia, minkä 
lapion kukakin ottaa, kun tietää jo, millä 
välineellä toinen mieluiten tekee töitä. Ja 
kun välillä istutaan pitkiäkin aikoja samassa 
autossa, tulee puhuttua halki työjuttujen 
lisäksi omatkin asiat, sanoo Uusi-Eskola.

Toimiva keskusteluyhteys ylläpitää hyvää 
yhteishenkeä.

– Meillä on täällä hyvä porukka töis-
sä. Olemme tehneet yhdessä vapaa-ajan 
matkojakin, käyneet esimerkiksi Krakovassa, 
Amsterdamissa ja Prahassa, Halla kertoo.

Kaupungin hommissa 36 vuotta ollut 
Halla on ehtinyt vaihtaa piiriä ja tehtävää 
moneen otteeseen. Arboristiksi hän siirtyi 
14 vuotta sitten. Neulootikoksi tunnustau-
tuvan Hallan harrastus lämmittää työkave-
reitakin.

– Minulla palelee aina käsiä. Yhtenä 
aamuna löysin kahvikuppini vierestä Päivin 
kutomat villaiset sormikkaat. Ne tulivat 
tarpeeseen, Uusi-Eskola muistelee. 

Anitta Uusi-Eskola (vas.) ja Päivi Halla hoitavat hommat 
joutuisasti vuosien yhteisen kokemuksen ansiosta.

TEKSTI  ANNAMARI TYPPÖ      

KUVAT  AKI RASK, PEKKA KIIRALA
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DUUNISSA

STARASSA ON kaksi floristia, Tiia 
Heiskanen ja Ninni Oikarinen. Myös 
puutarhureiden ja hortonomien kou-
lukseen kuuluu kukkasidontaa, ja he 
tarvittaessa auttavat floristeja.

Kaupunginpuutarha on flo-
ristien kotipaikka. Se sijaitsee 
mäenrinteen päällä, Talvipuutarhan 
ja Uimastadio nin välissä. Työpöy-
dällä on koreissa valmiita kukka-
asetelmia ja niiden vieressä kukkia 
pinoissa odottamassa sitomista. 
Seiniä kiertävät hyllyt, joissa on 
lisää kukkia, oksia, koriste-esineitä 
ja -nauhoja.

– Harva edes kaupungin palveluk-
sessa tietää, että meillä on tällaista 
toimintaa ja kuinka laajaa se on. 
Teemme kymmeniä suuria tapahtu-
mia vuodessa, Heiskanen kertoo.

Heiskasen työn jälki näkyy esi-
merkiksi itsenäisyyspäivän juhlaju-
malanpalveluksessa Tuomiokirkossa, 
puolustusvoimien lippujuhlassa ja 
kaupungintalolla, kun kaupunginjoh-
taja ottaa vastaan valtiovieraita. 

Floristit tekevät useita kymmeniä 
sidontatuotteita viikossa, ne voivat 
olla kaikkea pienistä seppeleistä 
suuriin kukka-asetelmiin. Lisäksi 
viherkasveja vuokrataan erilaisiin 
tapahtumiin.

UNELMATYÖSSÄ
Floristin työ on Tiia 
Heiskasen mielestä 
palkitsevaa: saa luoda 
kukkien avulla kauneutta. 
Työssä tarvitaan 
taiteellisuuden lisäksi 
asiakaspalveluhenkisyyttä.

TEKSTI  MIKKO TAIVAINEN  

KUVAT  AKI RASK

– Koulussa opitut väri- ja muoto-
opin säännöt tulevat selkäyti-
mestä, niitä ei tarvitse erikseen 
miettiä, kertoo Tiia Heiskanen.

Helsingin kaupunginkanslia on 
suurin asiakas. Myös ministeriöt 
tilaavat kukka-asetelmia, samoin 
oma virasto. Muita asiakkaita ovat 
muun muassa ravintolat, hotellit ja 
tapahtumanjärjestäjät. Kaupungin 
työntekijät voivat tilata vaikkapa 
kukkakimpun 50-vuotisjuhliin tai 
seppeleen hautajaisiin.

KUKKIA RAKASTETTIIN 
KOTONA
Heiskanen arvelee, että syy floristin 
uran valintaan saattoi olla se, että 
hänen äitinsä rakasti kukkia: kotona 
oli usein kukkakimppu pöydällä, 

sisällä ja pihalla oli paljon viherkas-
veja.

– Tykkään floristin työstä: saan 
luoda kukkien avulla kauneutta. 
Minulla on melko vapaat kädet 
suunnitella ja tehdä työni, asiakkaan 
budjetti luonnollisesti asettaa rajat. 

Heiskanen pitää siitä, että työ on 
liikkuvaa. Floristit pääsevät näke-
mään hienoja paikkoja, kuten Presi-
dentinlinnan, Säätytalon, hotelleja ja 
juhlatiloja.

– Tässä työssä tarvitaan luovuut-
ta, taiteellisuutta ja asiakaspalvelu-
henkisyyttä, Heiskanen sanoo.

Heiskanen tekee tarjouksia ja 
hoitaa laskutusta sekä ottaa vastaan 

tilauksia ja käy asiakkaiden luona 
suunnittelemassa koristeluja. Hän 
tilaa ja noutaa tavaraa tukusta, sitoo 
kukkia ja kuljettaa kukat paikan 
päälle pakettiautolla. 

JUHLIEN TEEMA  
OHJAA KORISTELUA
Heiskasen työpäivät ovat vaihtelevia, 
mutta jokaista viikkoa rytmittävät 
tietyt rutiinit. 

Maanantaisin viedään viikkoku-
kat kaupungintalolle, virastoihin ja 
muille vuosisopimuksen tehneille 
asiakkaille. Viikonlopun jälkeen 
kastellaan viherkasvit ensimmäisen 

kerran, ja ne huolletaan 2–3 kertaa 
viikon aikana. Maanantaisin ja keski-
viikkoisin noudetaan tuoreita kukkia 
Tukkutorilta.

– Meillä on aina tuoreita kukkia, 
sillä tukkukäynnit ja kukkaostot 
tehdään tilausten mukaan, Heiska-
nen toteaa.

Usein asiakas antaa vapaat kädet 
kukkakoristeluiden suunnittelussa. 
Lähtökohtana on tavallisesti juhlien 
teema, esimerkiksi itsenäisyyspäivä-
nä käytetään sinivalkoisia kukkia. Yri-
tykset saattavat haluta, että kukissa 
on samoja värejä kuin firman logossa. 

Kukkien sidonta on luova pro-
sessi, jossa mielikuvitus, värioppi ja 

muotokieli ovat tärkeitä työkaluja. 
Moni luulee, että Heiskasella on 
tarkka visio lopputuloksesta, mutta 
asia ei ole näin.

– Minulla on mielikuva muodosta 
ja koosta, mutta ei valmista muottia, 
mihin kukat tulevat. Suunnitelmat 
voivat muuttua työtä tehdessä, hän 
kertoo.  

Tiia Heiskanen, ilahdutko, jos 
joku antaa sinulle kukkia?

– Valkoinen tulppaani on lempikukkani, 
ja mieheni tietää sen. Kun on juhla- tai 

merkkipäiviä, saan niitä. Minulle tuodaan 
itse asiassa vähän kukkia. Moni ajattelee, 

etten halua kukkia, koska näen niitä töissä 
päivittäin. Kyllä minä ilahdun kukista, mutta 

sidonnan taso ei ole aina kukkakaupoissa 
hyvä. Silloin tekee mieli laittaa kimppu 

uudestaan kasaan.



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 10.3.2017 mennessä. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.


