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VUoDENAIKoJEN vaihtelu ohjaa työtämme enemmän kuin 
usein tulemme miettineeksi. talvella lumi työllistää kovasti, 
joskus äärirajoille asti. Kevään puheenaiheena on katupöly ja 
hiekannosto. Kesällä hoidetaan puistoja ja istutetaan kesä-

kukkia. helsingissä on ilo liikkua ja nähdä sen kaunis ja hyvin hoidettu 
ympäristö.

Kesään kuuluvat myös katutyöt. ne hidastavat liikkumista, ja kaupun-
kilaisten mielestä jokainen työmaa kestää liian kauan. Siisti ja nopeasti 
etenevä työmaa on meille kunnia-asia. Parantamisen varaa on aina, vaikka 
saamme katutyömaista hyvääkin palautetta. toimiessamme liikenteen 
keskellä ja keskusta-alueen puistoissa, muistetaan, että olemme myös 
asiakaspalvelijoita.

Kesäaikaan joukkoihimme kuuluu runsaasti kausityöntekijöitä. toivo-
tan kaikki kesätyöntekijät tervetulleiksi oppimaan ja samalla jakamaan 
kanssamme tuoreita ajatuksia, jolloin mekin voimme uudistaa näkemyk-
siämme ja toimintaamme. On ilo panna merkille, että monet kesätyön-
tekijät palaavat myöhemmin uudelleen palvelukseemme. 

Kesätyön kokemukset jäävät mieliin jopa loppuelämäksi. 
Muisto voi olla hyvä tai sitten huonompi. hyvä kokemus 
varmistetaan perehdyttämällä, neuvomalla ja opasta-
malla mutta myös ystävällisellä ja avoimella käytöksellä. 
Kukaan ei ole mestari syntyessään. toimitaan niin, että 
kesätyöntekijämme kokevat olonsa kotoisaksi ja puhu-
vat hyvää Starasta myös kesätyöpestin jälkeen. Se on 
parasta mainosta meille.

Vakituiselle henkilöstölle haluan toivot-
taa hyvää lomaa. Kausityöntekijöille haluan 
toivottaa viihtymistä töissä. teillä kaikilla on 
merkittävä osuus töistä kesän aikana. Kau-
pungissa kaiken on toimittava myös loma-
kaudella.

hyvää kesää kaikille!

Merkki 
osaamisesta

18
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SooGAA = SAhATA

MITä? hä? PIDäThäN hUoLTA KUULoSTASI

TIESITKö,  
ETTä  
Stara on mukana 
Skidit Festareilla 
Kalliossa 1.8. 
työpajan ja tiehöylän 
kanssa. Stara tutuksi 
skideille!

Lempipaikkani 
Stadissa

Uutelan upea luonto on minulle voimia 
antava kokemus. Metsäluonto ja meri 
lomittuvat toisiinsa monimuotoisesti 

ja vuoropuhelua käyden. rantareiteillä tunnen 
meren voiman ja ihastelen maisemia. Metsäluon-
to rauhoittaa mielen ja toimii vastapainona arjen 
”uomakipitykselle”. reitin varrella Skatan kärjessä 
piipahtaminen on must juttu – siellä helsingin me-
rellisyys on aidoimmillaan läsnä. Syke laskee, sielu 
lepää ja mieli virkistyy.

– SilJa hyVärinEn, KatU- Ja PUiStO-OSaStOn PäälliKKö, raKEnnUSViraStO

Silmät auki, 
vierastuholaiset 
ovat tulossa!

SUoMEEN tuodaan kasvien taimia ja rakennuskiviä puulaatikoissa eri 
puolilta maailmaa. lähetyksien mukana saattaa kulkea ylimääräisiä 
yllätyksiä, kuten vierastauteja ja -tuholaisia. Siksi kaikkien staralaisten 
pitää olla hereillä ja ilmoittaa havainnoistaan.

Kun uusi tauti tai tuholainen tulee maapallon toiselta puolelta, pai-
kallinen luonto ei välttämättä pärjää sen kanssa.

– Malmössä oli noin 30 000 jalavaa, mutta sitten hollanninjalava-
tauti iski. nyt siellä on sienitaudin jäljiltä enää noin sata jalavaa jäljellä, 
työnjohtaja Sami Kiema kertoo.

Suomi on toistaiseksi säästynyt pahimmilta vitsauksilta maamme 
syrjäisen sijainnin vuoksi. Mutta uudet taudit ja tuholaiset ovat tulossa. 
Suomesta on jo löytynyt eläviä aasianrunkojäärän toukkia. Elintarvike-
turvallisuusvirasto Evira löysi niitä puisista kehikoista, joita on käytetty 
kiinalaisen kivitavaran pakkaamiseen.

– aasianrunkojäärä on paha tuholainen, jonka isäntäkasveja ovat 
monet Suomessakin yleiset lehtipuulajit. Maailmalla leviää myös useita 
muita enemmän tai vähemmän haitallisia tuholaisia, Kiema sanoo.

Kiema kehottaa staralaisia – varsinkin heitä, jotka ovat tekemisissä 
kasvien ja kivien kanssa – pitämään silmänsä auki liikkuessaan työmail-
la ja viheralueilla.

liSätiEtOa:
www.evira.fi > Kasvit > Viljely ja tuotanto > Kasvitaudit ja tuholaiset

TINNITUS, kuten mikään muukaan 
kuulovamma, ei ole kiva juttu. hei-
kentynyt kuulo on ärsyttävää, ja se 
lisää myös tapaturmariskiä.

Moni staralainen työskentelee 
päivittäin melun keskellä. noudata 
määräyksiä ja käytä kuulonsuojaimia 
aina altistuessasi melulle. Vaihda ku-

pusuojainten pehmusteet ja vaimen-
nustyynyt säännöllisesti, esimerkiksi 
kerran vuodessa. Uusi suojaimet 
kokonaan vähintään viiden vuoden 
välein.

Kun teet töitä jatkuvassa melussa 
tai ahtaissa tiloissa, joissa kupusuo-
jain voi olla tiellä, hyvä vaihtoehto 

on henkilökohtainen kuulonsuojain. 
Sillä ei tarkoiteta kuulonsuojainta, 
johon on kirjoitettu kylkeen mustalla 
tussilla ”risto”, vaan yksilöllistä, 
käyttäjän korvakäytävän muotoon 
valettua suojainta. niiden hankki-
misesta voit keskustella esimiehesi 
kanssa.

STARA TARJoAA 
VASTUULLISESTI 
KESäDUUNIA
STARA osallistuu Vastuullinen 
kesäduuni 2015 -kampanjaan, jonka 
tavoitteena on tarjota nuorille enem-
män ja laadukkaampia työpaikkoja. 
Kampanjalla myös herätetään kes-
kustelua kesätyön merkityksestä niin 
nuorille kuin työnantajille.

– Palkkaamme kesätyöntekijöi-
tä, sillä haluamme tarjota nuorille 
mahdollisuuksia tutustua työ-
elämään kunta-alalla. Ja tietysti 
kesätyöntekijät ovat tärkeä resurssi, 
jolla työt saadaan tehtyä vakituisen 
henkilöstön kesälomien aikana, 
kertoo henkilöstöasiantuntija Taru 
Wickström.

hyvän kesätyön periaatteet ovat:

 1    hyvä hakijakokemus
2   Mielekäs työ
3   Perehdytys ja ohjaaminen
4   Oikeudenmukaisuus ja 

tasapuolisuus
5   Kohtuullinen palkka
6   Kirjallinen työsopimus ja 
     todistus

hELSINGIN KAUPUNGIN vihertyön-
tekijät ja vapaaehtoiset auttavat 
Metsähallitusta laittamaan Valli-
saarta kuntoon. Santahaminan ja 
Suomenlinnan välissä sijaitseva saari 
avautuu kävijöille alkukesästä 2016. 
Vallisaari on kiinnostava retkikohde 
luontonsa ja linnoitustensa ansiosta.

Paikka on luonnon monimuotoi-
suuden helmi kivenheiton päässä hel-
singin ytimestä. alueella on runsaasti 
uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lajeja. 
hyvin säilyneet linnoitukset on raken-
nettu pääosin Venäjän vallan aikana. 

1980-luvulle asti saarella asui sa-
toja ihmisiä, mutta sen jälkeen paik-
ka on saanut kehittyä lähes luonnon-
mukaisesti. aiemmin avoin maisema 
on nyt metsäinen. Saari säilytetään 
jatkossakin sopivasti villiintyneenä 
luontokohteena, mutta arvokkaat 
linnoitukset raivataan esille. 

Vallisaaren uudet kävijät tarvitse-
vat palveluita, ja kesällä 2016 siellä on 
kahvila ja huusseja. Metsähallituksen 
tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu 
vanhojen kiinteistöjen korjaaminen 
ja palvelujen laajentaminen yhdessä 
yrittäjien kanssa. Saareen suunnitel-
laan myös vierasvenesatamaa.

Stara  
siistii 
Vallisaarta
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Kaupunkilaiset ja turistit huilaavat, kun staralaiset 
ahertavat ympärillä. tämä on työnjako Esplanadin 
puistossa, ja se toimii mainiosti.

ESpa  
 kukoiStaa 
joka päivä

TEKSTI  MARIANNA SALIN     KUVAT  JANNE SAVoN
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PalMUJa Ja 
lanttUJa
Vasikkahaasta tuli Esplanadin puisto 1800-luvun 
alkupuolella vaahterarivistön, kioskin ja puisen te-
atteritalon myötä. 1800-luvun lopulla puisto tarjosi 
kaupunkilaisille jo kesäravintolan soittolavoineen 
ja suihkulähteineen sekä runebergin patsaan ja 
näyttäviä kukkaistutuksia. Kesäisin ravintolaa ym-
päröivät palmut. Puistosta oli tullut paikka, jossa 
kaupunkilaiset näyttäytyivät ja tulivat nähdyiksi.

Pula-aikoina helsingin puistoja otettiin vilje-
lykäyttöön, ja Esplandin kukkapenkit herättivät 
kiivasta keskustelua. Vuonna 1918 lanttua kasvoi 
lopulta Espankin penkeissä.

hoIToTYöT 
TAPAhTUMIEN LoMASSA
Espan rauha on suhteellista. Kau-
niina kesäpäivänä musiikki pauhaa 
katusoittajien vahvistimista, lokit 
kärkkyvät jäätelöpalloja ja joku 
kaivaa pulloja roskiksista. lapset 
pomppivat jättiläismäisten saippua-
kuplien alla, ja vanhemmat pyörivät 
ympärillä kameroineen. Jokunen 
matkailija torkkuu nurmikolla.

– Ei ihmisten läsnäolo kuitenkaan 
jarruta töitä, vakuuttaa kausityönte-
kijä Iiris Lampi. 

Espan hoitoryhmä ajoittaa työnsä 
olosuhteiden mukaan. he keräävät 
roskat ja haravoivat käytävät ennen 
aamukahdeksaa ja pesevät roskikset 
sadepäivinä. Kivituhkalla katetut 
käytävät lanataan ja suolataan sil-
loin, kun kukaan ei ole pystyttämäs-
sä kojua eikä rakentamassa lavaa 
muotinäytökselle.

– Meille on tärkeää tietää, millai-
sille tapahtumille rakennusviraston 
lupayksikkö on antanut luvan, leino-
nen kertoo. Silloin tällöin staralaiset 
varmistavat työrauhan hakemalla 
itse luvan esimerkiksi istutustöille. 
Vappuun ja taiteiden yöhön he va-
rustautuvat aitaamalla istutukset.

– tuolloin Espalle pystytetään 1,3 
kilometriä suoja-aitaa, Sainio kertoo.

NUPUSTA KUKKAAN 
oIKEALLA hETKELLä
Esplanadin puistoa hoitaa kuuden 
hengen ryhmä, jota muut stara-
laiset täydentävät aina tarpeen 
tullen. Puiston kunnosta ei tingitä. 
Parin kolmen viikon välein leika-
taan tuhkapensasaidat, poistetaan 
lehmusten runkovesat ja pestään 
suihkulähteiden altaat. Patsaat pe-
see kaupunginpuutarhan väki.

Syksyllä haravoidaan lehdet jopa 
viisi kertaa, jotta ne eivät tallaantuisi 
hiekkaan. Penkkien rimatkin vaihde-
taan säännöllisesti kolmen vuoden 
välein.

talven tullen puihin syttyvät tun-
nelmalliset valot ja työt kutistuvat 
käytävien kunnossapidoksi ja siir-
tyvät katuhoidolle. Silloin leinonen 
muun muassa auraa Kampissa, ja 

lampi opiskelee maisemasuunnitte-
lua ammattikorkeakoulussa.

lammen neljäs kausi Espalla alkoi 
kevätkukkien istutuksella. tulppaa-
nien ja helmililjojen nuput kurkis-
televat lehtiensä lomasta liilojen 
orvokkien keskellä. Vihersuunnittelija 
Kirsti oksanen kumartuu tutkimaan 
niitä runebergin patsaan juurella.

– Ei tarvita montaa hetkeä, että 
ne ovat täydessä kukassa, Oksanen 
tuumaa myhäillen. hän vastaa Espan 
kevät-, kesä- ja syyskukkien ja itse 
asiassa koko kaupungin kausikasvien 
kasvisuunnittelusta. Kaupungin-
puutarhan puutarhurit puolestaan 
tähtäävät siihen, että kukat kasvavat 
kasvihuoneissa juuri oikeassa tahdis-
sa ja kukkivat pitkään ulkona.

– Kevätkukat istutetaan mieluiten 
vähän nuppuisina. Orvokki kukkii 
joka tapauksessa.

PUISToT oVAT IhMISIä 
VARTEN
Kausikukat kukkivat niin puiston kes-
kellä kuin sen molemmissa päissäkin, 
ja päissä on lisäksi perennapenkit 
laukkoineen ja kuunliljoineen. Espan 
lavan viereen, vesialtaiden ympärille 
tulevat myös sinisarjat, jotka talvehti-
vat aina kasvihuoneessa. Vaaleanpu-
naiset ryhmäruusut puolestaan jäävät 
talveksi puistoon, koska siirtely sopii 
niille vielä huonommin kuin pakkanen.

– tänä vuonna ei tarvinnut 
hirveästi paikata talvituhoja, lampi 
toteaa ruusupenkin äärellä.

tarkasta suunnittelusta ja 
hoidosta huolimatta luonto tekee 
temppujaan. Joinakin kesinä puistoa 
hallitsee haju, joka tulee lehmuksissa 
viihtyvien kirvojen ulosteesta.

– leppäkertut auttaisivat, leino-
nen toteaa.

– tai rankkasade, Oksanen lisää. 
rankkasateella on tosin haittansakin. 
Espan puisto viettää vienosti poh-
joiseen päin, ja sadevesi saa hiekan 
helposti liikkeelle. leinonen tietää 
jo sateen alkaessa, että edessä on 
korjaustöitä.

Osa riskeistä on vältetty puiston 
suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi 
ruusut kasvavat pensasaidan sisällä, 
ja jokaisen pensasaidan sisällä kul-
kee metalliaita.

ESPAN NURMIKoLLA ei oleskeltu 
1980-luvun lopussa, kun vastaava 
piiripuutarhuri Sampo Sainio aloitti 
työnsä Starassa.

– Silloin rakennusvirastossa mie-
tittiin, miten saada ihmiset käyttä-
mään viheralueita enemmän, hän 
muistelee. 

Espan hoitoryhmän vetäjää, ku-
vauksiin propellihatun päähän vetä-
nyttä Markku Leinosta hymyilyttää. 
Kun hän aloitti Espalla 1990-luvun 
lopussa, nuoriso loikoili puistossa 
lähes vuorokauden ympäri.

– Muut puistot kaunistuivat päivä 
päivältä kesän aikana, kun taas 
Espalla yritimme lähinnä estää, ettei 
puisto romahda, Sainio kertoo. Viime 
vuosina suurkulutuksen taakkaa ovat 
jakaneet keskustan muut puistot. 
Espa on rauhoittunut.

– nykyään Espalla käy paljon 
ihmisiä toimistoista. he tulevat kau-
niina päivänä syömään salaatin ja 

ESPlanadin PUiStOSSa On
 pitkät lehmusrivistöt, pylväshaapoja, koristeomenapuita, hevos-

kastanjoita, vaahteroita ja yksi jalava
 tuhkapensasaitoja ja syreenejä
 ruusuja, kuunliljoja, laukkoja, atsaleoja, hortensioita ja sinisarjoja
 vaihtuvia kevät-, kesä- ja syyskukkia
 Kappelin päässä kaksi vesiallasta suihkulähdeveistoksineen
 keskellä Johan Ludvig Runebergin patsas ja neljä kioskia
 teatterin päässä Zacharias Topeliuksen muistomerkki ja Eino 

Leinon patsas

nautiskelemaan hetkeksi. Moni vain 
pistäytyy ohikulkumatkalla, leino-
nen kertoo. tämä kuvaus sopii myös 
toukokuiseen aamupäivään, jolloin 
hän esittelee puistoa.

aurinko on pysäyttänyt muuta-
man kulkijan penkeille, vaikka ilma 
on vielä kolea. Vieressä hoitoryhmän 

työntekijä vetää linjalankaa nurmi-
kon reunaan, ja toinen tarttuu jo 
kanttauslapioon. Kantattava nurmik-
ko näyttää vastaleikatulta, ja sitä se 
onkin lähes joka päivä.

– leikkaamme sen kolme kertaa 
kahden viikon aikana, leinonen 
sanoo.

– Etteivät ihmiset kulje läpi, Oksa-
nen toteaa. leinonen myöntää, että 
ihmisten puistokäyttäytymiseen ei 
voi täysin luottaa. Siitä huolimatta 
hänen näkemyksensä on selvä:

– Puistot ovat ihmisiä varten.

KirSti OKSanEn

SaMPO SainiO

iiriS laMPi

MarKKU lEinOnEn



RUNDILLA

KoULUVUoDEN rytmi määrää 
pitkälti suurten peruskorjausten ai-
kataulun. töihin päästään, kun op-
pilaat jäävät kesälomille ja rakennus 
tyhjenee. Projektien pitää valmistua 
aikataulussa, jottei koulutyö kärsi. Jos-
kus vastaan tulee isompia projekteja, 
jotka kestävät kesästä kesään. Stara 
aloitti Kronohagens lågstadieskolan 
peruskorjauksen viime vuoden kesä-
kuussa, ja se valmistuu heinäkuussa 
2015. Suojellun rakennuksen vesikatto 
ja ulkorappaus uusittiin, ikkunat ja 
ovet kunnostettiin ja ulos rakennettiin 
uusi jätekatos. Sisälle rakennettiin uusi 
keittiö, lattiarakenteet vaihdettiin ja 
ilmastointia parannettiin. Museovi-
rasto hyväksyi pintojen maalaukses-
sa käytetyt värit, ja konservaattorit 
maalasivat katon rajassa kulkevat 
koristenauhat. huolellisella suunnitte-
lulla ja ennakoinnilla kantakaupungis-
sa, umpikadun päässä olevan kohteen 
logistiikka saatiin sujumaan. Kronoha-
gens lågstadieskola muutti remontin 
ajaksi väistötiloihin. toinen Staran 
suurista käynnissä olevista koulupro-
jekteista on hietakummun ala-asteen 
ilmanvaihdon ja julkisivujen peruspa-
rannus, joka alkoi helmikuun alussa ja 
valmistuu joulukuussa. Osa oppilaista 
käy koulua vaiheittain kunnostettavis-
sa tiloissa ja osa väistötiloissa. töiden 
vaiheistuksella on onnistuttu minimoi-
maan opetukselle koituvat meluhaitat.

TEKSTI  MIKKo TAIVAINEN     KUVA  AKI RASK
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kaupunkipuut

12

KAUPUNKIPUIDEN MääRä alkoi 
kasvaa helsingissä 1800-luvulla, 
sillä puut lisäsivät paloturvallisuutta 
puutalovaltaisissa kaupungeissa. 
Pian puuistutuksista tuli arvostettuja 
kaupungin kaunistajia. 1900-luvun 
alkuun saakka katupuilla ja puistoilla 

ETEENPäIN

SoDAN JALoISTA UUTEEN KUKINTAAN

STADIN RAKENTAJA    2    2015 13

ovat Helsingin kruunu

TEKSTI  JoANNA SINCLAIR     KUVITUS  PETRI SUNI

helsingissä on enemmän kaupunkipuita kuin missään muussa Suomen 
kaupungissa. Katupuita on liki 30 000 ja puistopuita noin 200 000. 
Kaupunkipuiden arvostus on kokenut monia kukoistuskausia – nykyinen 
arvostus on toivottavasti pysyvä ilmiö.

STADIN RAKENTAJA    2    2015

lämmitystarpeisiin ja pommitukset 
tekivät pahoja tuhoja. rauhan tullen 
monesta 1900-luvun alun muotopuu-
tarhasta oli jäljellä enää muisto.

Sodan jälkeen helsingin kaupun-
ginpuutarhuriksi valittiin puutarha-
arkkitehti Bengt Schalin. Miehellä oli 

oli helsingin kaavoituksessa keskei-
nen asema. 

Funktionalismin tullessa muotiin 
1930-luvulla kaupunkipuiden merkitys 
väheni. Seuraavaksi koittivat sotavuo-
det, jolloin puutarhat otettiin hyöty-
viljelykäyttöön, katupuita kaadettiin 

PUUKUJIA JA KESTäVää KEhITYSTä

PUULAJISTA RIIPPUEN yksittäisen 
puun elinkaari on kaupunkiolo-
suhteissa 50–150 vuotta. helsingin 
kaupunkipuita kasvatetaan aluksi 
taimistossa useita vuosia – kaikkein 
suurimmat katupuut voivat kasvaa 
taimistossa jopa 20 vuotta ennen 
kuin ne istutetaan lopulliselle kasvu-
paikalleen. 

– Kaupunkipuiden arvostus on 
kasvanut. Puut ovat ihmisille tärkeä 
asia: ne ovat kaupungin keuhkot, 
kertoo arboristi Päivi halla.

– Ennen tuli melkein kirosanoja 
ihmisten nähdessä meidät työssä. 
nykyään töissä saa ilahduttavan 
paljon positiivista palautetta. ihmiset 
tulevat juttelemaan ja moni tietää, 
ettemme kaada puita koskaan 
turhaan, halla kertoo. hän on ollut 
helsingin kaupungilla puutarhatöissä 
vuodesta 1981, arboristin pätevyy-
den hän hankki vuonna 2002. 

Puiden kasvattaminen katualueil-
la on monin verroin vaikeampaa ja 
kalliimpaa kuin puistoissa. helsingis-
sä istutetaan vuosittain noin tuhat 
katupuuta, joista lähes puolet tulee 
kivetyille tai pinnoitetuille alueil-
le. työ on tarkkaa: puun juuriston 
kasvutilaa rajoittavat rakennukset, 

kunnallistekniikka ja katujen kanta-
vat rakenteet. 

Pitkän tähtäimen työtä ohjaa 
kaupunkipuulinjaus. Suunnitel-
mallinen työ on tärkeää, sillä jo 50 
vuoden kuluttua helsingin ilmasto 
muistuttaa todennäköisesti Etelä-
ruotsin nykyisiä ilmasto-oloja.

– Maailmalla katupuut kärsivät 
useista taudeista, joihin ei käytännös-
sä ole torjuntakeinoja. Kööpenhami-
nassa jalavantauti aiheutti valtavasti 
tuhoja. Se levisi aggressiivisesti ja 
kaupunkilaiset olivat hyvin vihaisia. 
he eivät ymmärtäneet, ettei mitään 
ollut tehtävissä. toivottavasti helsinki 
säästyy tällaisilta, halla pohtii. 

Paras torjuntakeino tuhoja vas-
taan on monilajisuus, jota kehitetään 
kaiken aikaa. Kokonaisia kaupun-
ginosia ei pitäisi koskaan istuttaa 
samalla puulajilla. Esimerkiksi 
itä-Pasilassa on tätä taustaa vasten 
aivan liikaa jalavaa.

Stara saa paljon yhteydenottoja 
kaupunkipuista. hallan mielestä on 
hienoa, että kaupunkilaiset ovat niin 
aktiivisia.

– Saamme soittoja muun muassa 
kallellaan olevista puista. Se ei 
kuitenkaan välttämättä ole huono 

edessään mittava urakka. hän ohjasi 
tarmokkaasti sotien aikana vaurioi-
tuneiden alueiden kunnostusta ja 
käytti suhteitaan saadakseen helsin-
kiin uusia lajikkeita Euroopasta. 

Schalin viihtyi virassaan vuodet 
1946–1957. hän oli erityisen mielty-
nyt koristeomenapuihin, joiden mää-
rä kasvoi hänen aikanaan helsingissä 
merkittävästi. Kaupunkiin istutettiin 
tuolloin paljon Euroopasta tuotuja 
puita, joiden alkuperää ei tiedetä. 
Schalin jätti jälkeensä vain vähän 
muistiinpanoja, eikä nykypäivään 
säilyneistä dokumenteista ole juuri 
apua puiden historian selvittämises-
sä: niissä istutettuja katupuita kuva-
taan nimien sijasta numerokoodeilla. 
todennäköisesti puut olivat jonkin-
laisia nimeämättömiä risteymiä. 

Schalinia onkin kiittäminen 
siitä, että helsingistä löytyy paljon 
koristeomenapuita, joita ei löydy 
mistään muualta maailmasta. näille 
aikoinaan nimettömäksi jääneille 
omenapuulajikkeille annettiin myö-
hemmin nimiä löytöpaikan mukaan. 
Schalinin perintönä tunnettuja hel-
sinkiläislajikkeita ovat muun muassa 
”aamurusko”, ”Kirjailija”, ”linnanmä-
ki” ja ”tumma kaunotar”.

Määrärahojen niukkuudesta 
huolimatta Schalin onnistui työs-
sään erinomaisesti. ”Schalinin aika” 
tunnetaan eräänlaisena kultakautena 
helsingin puisto- ja katupuuhisto-
riassa. hänen ansiostaan helsinki 
kukoisti vuoden 1949 kansainväli-
sessä puutarhanäyttelyssä ja 1952 
olympialaisissa. 

Schalinin perintöä helsingin 
katukuvaan voi käydä ihailemassa 
vielä tänäkin päivänä esimerkiksi 
lauttasaaren isokaarella, jossa 
kasvaa katupuina yhteensä noin 130 
koristeomenapuuta kahden kilomet-
rin matkalla autotien ja jalkakäytä-
vän välissä. 

 

merkki. Jos juuret ovat vahvat ja 
latva osoittaa taivaalle, puu voi 
hyvinkin olla terve. Ei kaupunkipuun 
tarvitse välttämättä olla kohtisuoras-
sa pärjätäkseen.

helsingin arboristit työskentele-
vät usein kolmen hengen tiimeissä, 
kaksi on kiipeilyvarusteissa puissa ja 
kolmas alhaalla apuna. Uusia työväli-
neitä ja tekniikoita tulee kaiken aikaa. 
töitä riittää: kaupungissa on viime 
vuosikymmeninä uudistettu monia 
kaupunkikuvallisesti tärkeitä ja asuk-
kaille merkityksellisiä puukujanteita.

– Puukujanteiden kanssa tulee 
melkoisia työrupeamia. Koske-
lantie ja Mäkelänkatu ovat hyviä 
esimerkkejä, niiden parissa tehdään 
yhteisvoimin töitä ja välillä tuntuu 
kuin olisi lehmuksenleikkuutehtaas-
sa, halla naurahtaa. 

– Katupuun alituskorkeus on la-
kisääteisesti määrätty, sen pitää olla 
viisi metriä. lehmus sietää leikkaus-
ta hyvin.

lehmus on tänä päivänä helsin-
gin yleisin katupuu. 

Tutustu tarkemmin 
kaupunkipuulinjaukseen rakennusviraston 
puistosivustolla www.vihreatsylit.fi
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MIKSI hAIT KESäTöIhIN STARAAN?
alun perin hain Staraan äitini vinkistä. hän on Staralla töissä.

tämä on jo neljäs kesäni puistotyöntekijänä. Olen viih-
tynyt hyvin. työni on monipuolista. raitis ilma ja rusketus 

tulevat työsuhde-etuina.
työ antaa myös vastapainoa pääsykokeisiin lukemiselle. haen 

opiskelemaan fysiikkaa ja matematiikkaa. 

MILLAISTA TYöTä TEET?
Kerään puistoista roskat. leikkaan nurmikkoja työnnettä-
vällä ruohonleikkurilla. Kitken rikkaruohoja ja levitän istu-
tuksille kuorikatetta. leikkaan puunrungoista varsiversoja. 

Kaksi kertaa viikossa pesen myös lasten kahluualtaan ja vaihdan sen 
veden.

teen töitä Malmin hoitopiirissä, jossa on muun muassa iso 
ala-Malmin puisto. Olen mukana kuuden puistotyöntekijän ryh-
mässä. Se on kuin hyvä lätkäketju: sekoitus vanhoja konkareita 
ja innokkaita nuoria.

MITEN TYöNI VAIKUTTAA 
KAUPUNKILAISTEN ELäMääN?

Minä ja työkaverini teemme työtä, jotta puistot py-
syvät kauniina ja siisteinä. niissä on silloin kaikkien 
mukavaa nauttia kesästä. Siistissä ympäristössä 

on kiva pitää piknikkiä, ottaa aurinkoa tai lenkkeillä koiran 
kanssa. 

aivan erityisen tärkeää on, että lasten leikkipaikka 
pysyy hyvässä kunnossa. On kiva seurata, kun pikku-
lapset juoksevat kesähelteellä kahluualtaaseen innos-
ta hihkuen. Siitä tulee itsellekin hyvä mieli.

3x

ylioppilas Johannes Mikkola varmistaa, että malmilaiset 
voivat nauttia kesästä lähiympäristössään. 

TEKSTI  MATTI VäLIMäKI     KUVA  ANTERo AALToNEN
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NIMI: Johannes Mikkola, 19 v
TYöNIMIKE: Puistotyöntekijä, 
kesän ajan 
TEhTäVäT JA VASTUUT: 
Puistojen siivous ja hoito Malmin 
hoitopiirissä
hARRASTUKSET: Musiikki, 
sähkökitaran soitto.

kesätyöntekijä 
pitää puistot 
siistinä

                                     Töölönlahdelle istutetaan 193 puuta

                               Alueelle istutetaan 90 kasvilajia

Työmaalle ajetaan 12 000 m3 multaa ja 20 000 m3 kiviaineksia

      5 000 m3 pilaantuneita maita kuljetaan jatkokäsiteltäväksi

Töölönlahdella työskentelee 6–8 staralaista ja useita kymmeniä urakoitsijoiden työntekijöitä

        Istutusten suojaksi pystytetään 1,6 km suoja-aitaa 

Roskia varten asennetaan 19 syväkeräyssäiliötä

          Puistoon tulee 95 uutta valaisinpylvästä

              Kaapeliputkea ja kaapeleita asennetaan 2,8 km
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YhDESSä

nina ja Jarmo Marles 
ovat valinneet yhteisen 
elämän niin töissä kuin 
kotonakin. Siinä on pal-
jon muitakin hyviä puolia 
kuin pelkkä yhteinen 
työmatka.

TEKSTI  MAARIT SEELING    KUVAT  MATTI MATIKAINEN

Kummallakin on työpaikalla omia 
työtovereita, joiden kanssa seurus-
tellaan yhteisissä tilaisuuksissa kuten 
pikkujouluissa.

– yhtä matkaa tulemme silti aina 
pikkujouluista kotiin, eli siinäkin on 
yksi riidan aihe vähemmän, paris-
kunta vitsailee.

Kesälomilla pariskunta viettää 
aikaa saarimökillään oleillen ja kalas-
tellen. lasten vartuttua seuraa pitää 
perheen uusin tulokas, pikkuinen 
chihuahua-koira.

– Minua pyydettiin joskus aikoi-
naan kirjuriksi. Viihdyin niissä hom-
missa kaksi viikkoa. Oli toukokuu, ja 
aurinko paistoi. totesin, että haluan 
takaisin ulkohommiin. En vain yksin-
kertaisesti pystynyt olemaan sisällä, 
nina tunnustaa.

KAIKKI ALKoI 
KoULUSTA
nina ja Jarmo olivat tavatessaan 
vasta lapsia. 

– Jarmo oli veljeni kaveri. taisin 
ihastua heti hänet nähdessäni, nina 
hymyilee.

Kihloihin pariskunta meni 1990-lu-
vun alussa. Vihkivalat tosin antoivat 
odotuttaa itseään 2000-luvulle. heil-
lä on kaksi poikaa, joista vanhempi 
on ehtinyt muuttaa pois kotoa.

ninan työt helsingin kaupun-
gilla alkoivat jo 1984, kun hän 
peruskoulun jälkeen pääsi kesäksi 
puistotöihin. Syksyllä nina jatkoi 
koulunkäyntiä ammattikoulun 
maalarilinjalla, mutta kävi opintojen 
ohella siivoamassa Kiinteistövirastol-

aikaa töitten jälkeen. Olen iltauninen, 
joten tämä rytmi sopii ihan hyvin.

– tosin joskus talvisin hiukan 
harmittaa, kun lähtee aamulla aikaisin 
lumitöihin ja toinen leukailee, että 
Pikku-Bobcat lähtee taas, nina nauraa.

Jarmolla ja ninalla työ ja vapaa-
aika eivät ole päässeet sekoittumaan 
tai työasiat kulkeutuneet kotiin pui-
tavaksi. tarvittaessa taas on helppo 
ymmärtää ja tukea toista, kun tietää 
työn luonteen.

yhteisestä työpaikasta pariskun-
ta ei keksi mitään negatiivista. On 
mukavaa, kun on aamuisin yhtei-
nen työmatka. Marlesin perheessä 
herätyskello soi jo 4.20. ninan työt 
alkavat 6.30, Jarmon puolta tuntia 
myöhemmin. Jarmo heittää ensin 
autolla ninan Kyläsaareen ja jatkaa 
siitä toukolaan. Kotiin molemmat 
palailevat omia teitään.

– lähden yleensä aikaisemmin töis-
tä kuin Jarmo. näin jää hiukan omaa 

JARMo työskentelee Staran touko-
lan korjaamolla vanhempana  
autonasentajana ja nina Kyläsaa-
ressa autonkuljettajana. Eri tehtävät 
sitovat heitä tahoillaan niin, ettei 
puolisoa välttämättä näe moneen 
viikkoon työpaikalla.

– Joskus, kun minulla on asiaa kor-
jaamon puolelle, vaihdamme kuulumi-
set tyyliin ”jäätkö ylitöihin vai tuletko 
suoraan kotiin”. Varsinaisen juttelun 
säästämme kotiin, nina kertoo.

 tuttu
   juttu

le. ammattikoulun jälkeen hän pääsi 
taas kaupungille kesäksi. 

nina vakinaistettiin loppuvuodes-
ta 1988. nykyisin hänen tehtäviinsä 
kuuluu muun muassa katualueiden 
ja puistojen puhtaanapito Pasilan 
alueella, talvisin myös lumitöitä.

KoLMANNEN PoLVEN 
STARALAINEN
Jarmon tie kaupungin työntekijäksi 
oli mutkikkaampi, ja ninalla oli siinä 
vahvasti sormensa pelissä.

– Kävin ammattikoulun auton-
asentajalinjan ja ehdin olla parin 
työnantajan palveluksessa, kun nina 
vinkkasi, että kävisin kysymässä 
toukolan korjaamolta töitä, Jarmo 
kertoo. 

tänä vuonna hänelläkin tuli 15 
vuotta täyteen Staran leivissä. näis-
tä kymmenen Jarmo on toiminut 
myös korjaamon luottamusmiehenä.

Molemmat pitävät työnsä parhaa-
na puolena itsenäisyyttä. Sokerina 
ovat mukavat kollegat ja hyvä työ-
ilmapiiri. nina pitää isona plussana 
myös tavalliselta kadunkulkijalta 
tulevaa spontaania palautetta.

Jarmo muistuttaa ninaa, että 
tämän perheessä kaupungin palve-
luksessa olo on jo sukuvika.

– tunnen itseni todella staralai-
seksi. Olen kolmatta polvea kaupun-
gilla töissä. Mummini veli oli täällä, 
samoin molemmat vanhempani ja 
veljeni on tattarisuolla työnjohta-
jana. Koulun jälkeen oli itsestään 
selvää, että haen kaupungille töihin, 
nina kertoo. 
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KELLo YhDEKSäN jälkeen aamu-
ruuhka on ohi, mutta autoja kulkee 
tasaisena virtana itiksen kauppakes-
kuksen ohi kohti kantakaupunkia. 
itäväylä on itä-helsingin pääväylä. 
liikenne on sen mukaista, vilkkaim-
missa paikoissa jopa 65 000 autoa 
vuorokaudessa. 

– Vältämme pääväylillä työsken-
telyä ruuhka-aikoina viimeiseen asti, 
sanoo vastaava työnjohtaja Markus 
Mäntykoski roihupellon tukikoh-
dasta.

itäväylän varteen rakennetaan 
uusia linja-autopysäkkejä. tien 
toisella puolella rakentamisen 
porukka on purkamassa tarvikkeita 
kuorma-auton kyydistä. he aloittavat 
työnsä iltapäivällä, mutta sitä ennen 
oikeanpuoleinen kaista on suljettava 
kauppakeskuksen puolelta.

näin haastaviin tehtäviin Män-
tykoski lähettää vain kokeneita 
ammattilaisia. 

liikennejärjestelyissä tarvittavia 
taitoja ei opeteta koulun penkillä. 
Siksi uudet työntekijät kulkevat 
aluksi aina konkarin mukana.

– Jotta liikennemerkit osaa asen-
taa oikein, on tiedettävä, mitä laeissa 
ja asetuksissa säädetään esimerkiksi 
mitoista ja etäisyyksistä. Piirustukset 
voivat joskus olla viitteellisiä, mutta 
todellisuudessa kaiken on mentävä 
sentilleen oikein, toteaa tuotanto-
päällikkö Teppo Eloranta.

RUUhKAN KESKELLE EI 
PUSKETA
Staran Petri Tammenlehdon, Niko-
las Mikkolan ja Sami Malmströmin 
sekä aliurakoitsija Arto hujasen 
työpäivä on alkanut tuttuun tapaan 
kello seitsemän käskynjaolla tuki-
kohdassa. 

Sitten he keräsivät varastosta 
kaiken tarvittavan – liikennemerkit, 
muoviset sulkupylväät, betoniporsaat 
ja suoja-aidat – kahden kuorma-
auton lavalle ja siirtyivät työmaalle, 
kun liikenne oli rauhoittunut.

Suljettavan kaistan kohdalla 
itäväylän normaali nopeusrajoitus 
on 80 kilometriä tunnissa. Ensim-
mäiseksi nopeus pudotetaan 50 
kilometriin tunnissa nopeus- ja 

DUUNISSA

Kun ajoteillä korjataan 
tai rakennetaan uutta, 
liikennejärjestelijät 
saapuvat ensimmäiseksi 
paikalle. itäväylä on suurten 
liikennemääriensä vuoksi 
yksi vaarallisimmista 
paikoista, ja sinne menevät 
vain kaikkein kokeneimmat. 
Petri tammenlehto on  
yksi heistä.

 töiSSä
kaiStojEn  
kESkEllä

tietyöliikennemerkkien avulla. niiden 
jälkeen pystytetään ”kaista päättyy” 
-merkit ennen kuin kaista suljetaan 
sulkupylväillä määrätyltä matkalta. 
työmaan jälkeen nopeus palaute-
taan ennalleen.

Eri työvaiheet tehdään peräs-
sä vedettävän sulkuaidan takana. 
Sulkuaidan ja ajoneuvojen varoi-
tusvilkut välkkyvät. Miehet ovat 
pukeutuneet heijastaviin työasuihin. 
Jokaisella on päässään kypärä ja 
suojalasit silmillä. 

– Oma ja kaverin turvallisuus, 
niistä lähdetään liikkeelle. liikenteen 
keskellä pitää olla tarkkana, eikä 
parane mennä sähläämään, sanoo 
tammenlehto.

Jotta työssä pärjää, tarvitaan toi-
saalta rauhallisuutta, toisaalta kykyä 
tehdä nopeita päätöksiä. Siitä ei ole 
haittaa, jos on silmät selässäkin.

– Katsomme tarkkaan ja odotam-
me aina rauhassa riittävän suurta 
rakoa. liikumme ryhmänä kaistalta 
toiselle, kun siirrämme työautojam-
me, kertoo tammenlehto.

MIELEKäSTä TYöTä, 
hYVIä TYöKAVEREITA
tammenlehdon työnimike on 
nuorempi maalari, mutta tehtäviin 
kuuluu paljon muutakin, kuten 
liikennejärjestelyjä sekä liikenne-

merkkien asentamista, korjaamista 
ja uusimista.

Mitkä ovat työn miinukset ja 
plussat?

– Sateella ja pakkasella ei ole aina 
mukavaa, mutta itsepä olen paik-
kani valinnut. työkaverit ovat aivan 
parasta. tämä on mielekästä työtä, 
josta tykkään, kertoo tammenlehto.

Kun itäväylän kaista on saatu 
suljettua, tammenlehto työkaverei-
neen palaa roihuvuoren tukikoh-
taan, jossa eväät odottavat. lounaan 
jälkeen ryhmä lähtee Vuosaareen ja 
Meri-rastilaan huputtamaan viikko-
siivousmerkkejä. 

TEKSTI  MIKKo TAIVAINEN     KUVAT  JAKKE NIKKARINEN

hErätyS, 
aUtOiliJat!
Petri Tammenlehdon mielestä ajotavoissa olisi paljon parannettavaa. Liian harva noudattaa työmaiden kohdalla nopeusrajoituksia.

– Siinä on huima ero, kun tien varressa auto ajaa ohi 50 tai 80 kilometriä tunnissa. Moni ei tule tätä ajatelleeksi. Kaikista varoitusvaloista huolimatta tullaan kovaa ja kaistaa vaihdetaan vasta viime hetkellä. 

Hinattavassa varovaunussa on sulkuaita, liikennemerkki ja varovilkut samassa paketissa.



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 31.8.2015 mennessä. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.


