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TulOsTaVOiTE saavutettu. Myönteistä palautetta imagotutki-
muksesta. Uusi lehtikonsepti. Hyviä uutisia alkuvuodeksi.

Saavutimme kaikki kaupunginvaltuuston meille asettamat 
sitovat tavoitteet – lopulta jopa yli odotusten. Siitä huolimatta, 
että ennusteet pitkin vuotta näyttivät aivan muuta. Myös lyhyet 
sairauspoissaolot vähenivät ja energiansäästötavoitteet toteu-
tuivat. loppu hyvin, kaikki hyvin, vaikkakin ennustetarkkuuden 
kehittämisen tarve meillä on suuri. Tulostavoitteen saavuttami-
nen merkitsee sitä, että voimme nyt maksaa tulospalkkioita. 

erittäin myönteisiä uutisia toi myös äskettäin toteutettu ima-
gotutkimus helsinkiläisten keskuudessa. Yli tuhat vastaajaa arvioi Staraa. 
Meidät tunnistetaan hyvin kaupungilla ja koetaan ammattitaitoisiksi, luotet-
taviksi ja vastuullisiksi. Ympäristöystävällisyys nousi myös hyvin korkealle 
mielikuvissa Starasta. Heikoimmin menestyimme innovatiivisuudessa ja 
nuorekkuudessa, joten näissä meidän on syytä erityisesti kehittää toimin-
taamme. Onnittelut kaikille staralaisille positiivisen Stara-kuvan luomisesta. 
Se syntyy pitkäjänteisellä työllä kaupunkilaisten parhaaksi.

kolmas uutinen on kädessäsi. Olemme uudistaneet lehtikonseptimme 
ja solmineet yhteistyösopimuksen lehden toimittamisesta editan kanssa. 
lehden sisältöä ideoi toimitusneuvosto, jonka jäsenille voit antaa palau-
tetta lehdestä ja esittää toiveita. 

Odotukset vuonna 2014 ovat korkealla. Vision mukainen teema on 
edelläkävijyys, ja siinä meillä onkin haastetta. Olemme kuitenkin aloit-
taneet useita hankkeita, jotka ovat edelläkävijyyden peruspilareita. 
Julkisuudessa olemme kaupungin oma luotettava toimija, ja nyt on aika 
rakentaa mielikuvaa modernista toimijasta. Auratkartalla.com -sovellus, 
jossa kuntalaiset voivat seurata aurauskalustomme liikkeitä, 
on erinomainen avaus tähän suuntaan. Teknisten ratkaisujen 
lisäksi haluamme olla kehittämässä päivittäistä työtämme, 
johtamista, esimiestyötä ja työturvallisuutta. Ne ovat kaiken 
menestyneen toiminnan lähtökohtia.

Pidetään Stadista huolta entistä paremmin, kannustetaan 
työkavereita ja ollaan ystävällisiä ja avuliaita helsinkiläisille ja 
tehdään parhaamme asiakkaillemme. Uskon että näillä konsep-
teilla menestymme myös vuonna 2014.

Tsemppiä kevääseen! 

Odotukset korkealla
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  Tuottaja 
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950 ha
Staran hoitamien 
rakennettujen puis-
tomaisten alueiden 
kokonaispinta-ala on 
noin 950 hehtaaria.  

nyT: seuraa staraa 
instagramissa  
@starahelsinki
sTara On avannut oman tilin kuva-
palvelu Instagramissa. Tule ja seuraa 
Staran jälkiä Stadin mestoilla. Näin 
viet eteenpäin viestiä staralaisten älyt-
tömän tärkeästä työstä Helsingissä. 
Tykkää kuvistamme ja seuraa meitä!

Ja hei – ole sinäkin mukana 
kertomassa työstämme! lähetä oma 
kuvasi otsikolla ”Instagram” osoit-
teeseen stara.viestinta@hel.fi. kerro 
lyhyesti mitä kuvassa tapahtuu sekä 
missä ja milloin se on otettu. Vies-
tintä julkaisee saamistaan kuvista 
parhaat. Tavoitteena on julkaista 
vähintään yksi kuva viikossa. 

Parhaiten toimivat ajankohtaiset, 
visuaalisesti yksinkertaiset, värik-
käät kuvat, joissa kuvattava kohde 
erottuu selkeästi. liike ja tekemisen 
meininki lisäävät kuvan kiinnosta-
vuutta. Vinkki: aamun valoa kannat-
taa hyödyntää!

 seuraa staran kuvia verkossa: 
http://instagram.com/starahelsinki

 seuraa, tykkää ja kommentoi 
puhelimella: lataa Instagram-
sovellus älypuhelimeesi

#starahelsinki #stadinmestoilla

   snadiT

Staran osaaminen 
ja ilme saivat 
kiitosta
sTaran Työ kaupungin rakentajana ja hoitajana on ammatti-
taitoista, ympäristöystävällistä, luotettavaa ja vastuullista. Stara 
tunnistetaan hyvin ja sen julkisuuskuva arvioidaan positiiviseksi 
tai neutraaliksi. 

Tämä käy ilmi Taloustutkimuksen marraskuussa 2013 teke-
mästä laajasta internet-paneelista, johon vastasi kaikkiaan 1 119 
helsinkiläistä. Tutkimus toimii lähtötason mittarina Staran asukas-
vuorovaikutuksen seurannassa ja kehittämisessä.

eniten yksittäisiä kiitoksia Stara sai puistojen ja viheralueiden 
hoidosta ja roskien keruusta.

”Kiitokset kauniista puistoista ja pitkämielisistä työntekijöistä. On 
varmaan turhauttavaa korjata jatkuvasti roskia ja vahinkoja, joita 
hölmöt kansalaiset aiheuttavat välinpitämättömyydellään. Nos-
takaa joskus äänenne ja tehkää selväksi, miltä Helsinki näyttäisi 
ilman Staran palveluita.”

Positiivista palautetta tuli myös Staran vahvasta näkymisestä 
katukuvassa sekä värikkäästä ja iloiseksi mielletystä ilmeestä.

"Ahkerat staralaiset työautoineen näkyvät katukuvassa lähes 
kaikkialla ja luovat lähiympäristöön kotoisuutta ja turvallisuuden 
tunnetta.”

kriittisin suhtautuminen liittyi katujen työmaihin ja talvihoitoon.

”Ainakin katurakennuksessa ärsyttävää on, että kadut/jalkakäytä-
vät usein auki. Paikalla useampi kaivinkone mutta valmista tulee 
kovin hitaasti.”

Yhteensä 643 avoimesta vastauksesta ylivoimainen enemmistö 
oli kuitenkin positiivista palautetta.



spada = lapio 

stara siistii katu- ja puistotyömaat
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kaupunkiTEkniikan rakentami-
sessa starttasi helmikuussa työmai-
den siisteyteen ja yleisilmeen ko-
hentamiseen tähtäävä Siisti työmaa 
-hanke. Sen tavoitteena on, että 
vuoden 2015 lopulla kaikki Staran 
katu- ja puistotyömaat on toteutettu 
uuden työmaaohjeen mukaan.

kaupunkitekniikan rakentaminen 
(kTr) haki ja sai jo kättelyssä ensim-
mäisen lottovoiton, sillä Staran Siisti 
työmaa –projekti hyväksyttiin Helsin-

gin designpääkaupunkivuoden 2012 
perintöä jatkavan Toimiva kaupunki 
–hankkeen osaksi. Tähän joukkoon 
mukaan pääseminen tarkoittaa, että 
Stara saa avukseen kaupungin palk-
kaamaan palvelumuotoilijan, jonka 
tehtävänä on edistää käyttäjälähtöis-
tä suunnittelua työmaillamme.

– Tämä on hieno mahdollisuus 
kaupunkitekniikalle ja koko Staralle 
lisätä kilpailukykyämme, hankkeen 
projektipäällikkö ari luoto sanoo.

 Staran Siisti työmaa -hanke pe-
rustuu vuonna 2013 kTr:ssä tehtyyn 
Työmaan ulkoinen ilme -ohjeeseen, 
jonka mukaan Staran työmaita 
aletaan kevään aikana siistiä yksi 
kerrallaan. Samalla ohjetta päivite-
tään, yksinkertaistetaan ja tarkenne-
taan tarpeen ja työmaista saatujen 
kokemusten perusteella.

Osallistu kilpailuun:

TurVallisuus ylös!

nyT kaikki joukolla parantamaan 
turvallisuutta! Stara käynnistää kil-
pailun, jonka tavoitteena on parantaa 
oman työyhteisön ja samalla koko 
Staran työturvallisuutta.

kolme kilpailusarjaa 
Turvallisuuskilpailu käydään kolmes-
sa sarjassa: 1) sisätyö/toimistot, 2) 
pienet, alle 20 henkilön työmaat/
työyhteisöt,  3) isot, yli 20 henkilön 
työmaat/työyhteisöt.

säännöt
kilpailuaika on 1.4.–31.12.2014. Pisteitä 
saa tehdyistä turvallisuuspoikkeamail-
moituksista ja tapaturmataajuudes-
ta. Turvallisuuspoikkeamien määrä 
suhteutetaan työyhteisön työtekijöiden 
määrään. Mitä pienempi tapaturmataa-
juus, sen paremmat pisteet.

palkinnot
kilpailuun osallistuva työyhteisö voi 
esittää palkintotoiveensa ilmoittautu-
misen yhteydessä. Voittajat palkitaan 
tammikuussa 2015.

ilmoittaudu mukaan
esimies, ilmoita työyhteisösi mu-
kaan kilpailuun maaliskuun loppuun 
mennessä turvallisuuspäällikkö Tuula 
kytäjälle, tuula.kytaja@hel.fi tai puh. 
09 310 70793.

lempipaikkani 
stadissa 

Minulle tärkeä paikka on Malmin 
uimaranta Vantaanjoen rannalla. Se ei 
ole kummallinen uimaranta, hiekkaa ja 

jäätelökioski, mutta kun tapasin aikanaan mieheni, 
vietimme siellä ihania kesäpäiviä. kävimme koiran 
kanssa pitkillä lenkeillä joen molemmin puolin. 
Ympäristö on tosi mukava ja niin oli seurakin.

– TUUlA kYTäJä, TUrVAllISUUSPäällIkkö
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TEksTi  MikkO TaiVainEn     kuVaT  JannE saVOn

Työtyöturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. ennakointi, 
huolellisuus tekemisessä ja tieto ehkäisevät työtapaturmia 
ja tekevät työympäristöstä turvallisemman. Tätä mieltä ovat 
lars Sandberg (vas), Jussi luntamo ja Aki Aalto.

 Työturvallisuus  
   kuuluu kaikille
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 Työturvallisuus  
   kuuluu kaikille

JOkAINeN VOI 
VAIkUTTAA
 ennaltaehkäisy on tehokkain tapa 

vähentää työtapaturmien määrää. 

 Tärkeä keino on turvallisuuspoik-
keamailmoitus, jolla kerätään 
tietoa ”läheltä piti” -tilanteista. 
Jokainen voi tehdä ilmoituksen 
paperilomakkeella tai sähköisesti 
intranetissä.

 Mitä enemmän poikkeamailmoi-
tuksia tehdään, sitä parempi. 
Tiedon avulla voidaan välttää 
vastaavat tilanteet.

 esimiesten pitämiä turvallisuus-
tuokioita järjestetään työn-
jakotilaisuuksien yhteydessä. 
Tuokioissa keskustellaan työtur-
vallisuuden kannalta olennaisista 
aiheista.

 Turvallisuuskierroksien aikana 
käydään läpi muun muassa tilojen 
kunto ja keskustellaan vapaasti. 
Parhaimmillaan ne voivat olla 
kaikkien esimiesten jokapäiväinen 
työväline.

 Myös tapaturmien tutkinta estää 
uusia tapaturmia. Tarkoitus on 
oppia tapauksesta, jotta jatkossa 
ei sattuisi vastaavia tilanteita.

 Työturvallisuuden ylläpitäminen 
edellyttää jatkuvaa työtä, ja jo-
kainen voi vaikuttaa siihen omalla 
panoksellaan. Turvallisuudesta 
huolehtiminen on vastuuta itsestä 
ja työkaverista.
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kOlMikkO on kokoontunut saman 
pöydän ääreen keskustelemaan työ-
turvallisuudesta. luntamo työsken-
telee kaupunkitekniikan ylläpidossa 
työnjohtajana, Aalto rakennusteknii-
kassa korjausrakentamisen rakennus-
päällikkönä ja Sandberg geopalvelun 
projektituen palvelupäällikkönä.

annetaan aluksi jokaisen kertoa 
oman yksikkönsä turvallisuus-
kulttuurista.
luntamo muistuttaa, että jokainen 

nossa.  Työskentely on itsenäistä ja 
omatoimista, joten turvallisuusasioi-
den sisäistäminen edellyttää omaa 
ajattelua ja oivallusta.

Miten työtapaturmien syntymistä 
voidaan ehkäistä? Mitkä ovat 
tehokkaita keinoja?
Sandberg sanoo, että kaikki lähtee 
perusasioista: tarvitaan työhön 
perehdytystä, ohjeistusta, työta-
paturmien seurantaa, kalusto on 
pidettävä kunnossa, tilat siisteinä ja 
hyvässä järjestyksessä.

– koulutuksella, työnsuunnitte-
lulla ja palautejärjestelmillä voidaan 
vaikuttaa. Myös yleisellä asenteella 
on suuri merkitys.

luntamo käy porukalla läpi 
”läheltä piti” -ilmoitukset ja sitten 
mietitään, miten vastaavat tilanteet 
voidaan välttää. Näin voi syntyä 
uusia ratkaisuja.  Siksi turvallisuus-
poikkeamat ovat luntamon mielestä 
positiivinen asia.

– Turvallisuuspoikkeamat ovat 
kärsineet inflaation, koska kaikki 
eivät ymmärrä, miksi niistä kannat-
taa raportoida. Poikkeamailmoituk-
siahan tehdään ja käsitellään, jotta 
niistä voisivat kaikki oppia, Sand-
berg tähdentää.

Jotkut kokevat Aallon mukaan, 
että ”läheltä piti” -tilanteiden 
raportointi on moite työnjohdolle.  
Ilmoitusten avulla voidaan kuitenkin 
välttää turhia riskejä. Siksi myös Aal-
to käy läpi kaikki ilmoitukset omassa 
yksikössään.

– Huolellisuudella päivittäisessä 
tekemissä voi välttää vaaratilanteita 
esimerkiksi liukkailla keleillä, Aalto 
korostaa. 

Sandbergin mukaan kiire on usein 
tapaturmien taustatekijä. Hoppu 
saattaa usein olla itse aiheutettua, 
ja siihen voi vaikuttaa varautumalla, 
esimerkiksi lähtemällä vähän aikai-
semmin töihin.

Miten esimiehet itse ottavat 
huomioon työturvallisuuden 
päivittäisessä työssään?
Aalto toimii puheenjohtajana ko-
kouksissa, joissa työturvallisuus on 
yksi asiakohta. Hän osallistuu myös 
tapaturmien tutkintaan ja vaarojen 
arviointiin.  

on yksilö ja suhtautuu siksi asioihin 
hieman eri tavoin. Munkkivuoren 
tukikohdassa työturvallisuudesta 
keskustellaan viikoittain, ja porukka 
kehittää itse aktiivisesti työturvalli-
suutta.

– Työturvallisuuteen suhtaudu-
taan positiivisesti. kypärä on päässä 
silloin, kun kuuluu, mutta henkilökoh-
taisten suojainten käytössä on vielä 
parantamisen varaa, arvioi Aalto. 

Sandbergin mukaan asiat ovat 
esimies- ja työnjohtotasolla kun-

Aina kannattaa 
seurata, mitä 
ympärillä 
tapahtuu.
– Lars Sandberg

Kaverille voi 
mainita, jos 
suojalasit eivät 
ole päässä.
– Jussi Luntamo
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– Suurille työmaille tehdään oma 
vaarojen arviointi. Pienillä sovelle-
taan ammattikohtaista arviointia, 
jossa otetaan huomioon tehtävään 
liittyvät yleisimmät riskit.

Sandberg kertoo, että geopalvelu 
teki toissa vuonna vaarojen arvioinnit 
uusiksi. Niissä käsitellään yksiköiden 
kaikki eri toiminnot ja tehtävät.

– Työturvallisuuden seuranta on 
jatkuvaa. kun liikun työmailla, katson 
asioita turvallisuuslasien läpi.

Myös luntamon mielestä työtur-
vallisuuden pitää olla osa normaalia 
työntekoa. Vaarojen arvioinnista ei 
ole vielä kehitetty hoitotyöhön so-
veltuvaa versiota. Työntekijät liikku-
vat päivän aikana useilla työmailla, 
ja esimerkiksi liikenteen ohjaamisen 
liittyvät asiat käydään heidän kans-
saan tarvittaessa läpi.

kaikki voivat vaikuttaa 
työturvallisuuteen. Millaisia 
vinkkejä kolmikko antaisi?
– Jokainen johtajasta, työtekijästä 
ja kesätyöntekijästä lähtien kantaa 
vastuuta itsestään ja muista. Jos 
joku ei käytä suojalaseja, siitä voi ja 
pitää mainita, vinkkaa luntamo.

”TUrVAllISUUS 
TäYTYY TeHDä JOkA 
PäIVä UUDeSTAAN”

TapaTurMiEn vähentäminen on mahdollista, 
kun tahtotila ja toimintatavat ovat oikeat. Tämän 
on osoittanut esimerkiksi Skanska-konserni, 
joka aloitti vuonna 2004 Tapaturmaton työmaa 
-ohjelman. Sen tavoitteena on nolla tapaturmaa. 
Suomen Skanskan turvallisuuspäällikkö antti 
leinon mukaan tavoite on vaativa ja edellyttää 
kaikilta uudenlaista ajattelua ja asennetta.

Kun Skanska Suomi aloitti Tapaturmaton 
työmaa -ohjelman, oli yhtiön tapaturmataajuus 
57. Kaksi vuotta sitten tapaturmataajuus oli 6,4 
ja viime vuonna 4,3. Staran tapaturmataajuus 
vuonna 2012 oli 76,2, ja vuonna 2013 se oli 53,6. 

Leinon mukaan tavoite herätti aluksi epä-
uskoa, eikä muutos ole tapahtunut nopeasti.

– Mutta kun päästiin eroon ”tekevälle sattuu” 
-asenteesta, niin kaikkien osapuolien on ollut 
helppo hyväksyä tavoite ja sitoutua siihen.

Aivan aluksi hoidettiin kuntoon perusasiat: 
kaikki käyttävät työmailla asianmukaisia suo-
javälineitä ja -varusteita, esimerkiksi kypäriä, 
huomioväritettyjä vaatteita ja turvakäsineitä.

Olennaisin uusia asia Skanskan turvallisuustoi-
minnoissa on Leinon mukaan kuitenkin vaarojen 
tunnistaminen, joka tehdään aina ennen uuden 
työvaiheen aloittamista. Työnjohto käy yhdessä 
tiimin kanssa läpi uuden työn eri vaiheet ja pohtii 
jo etukäteen, millaisia riskejä uusi työ voi sisältää.

Vuonna 2013 Skanskassa tehtiin lähes 5 000 
työn turvallisuussuunnitelmaa. Riskikartoitus 
on kevyt prosessi: dokumentiksi riittää yksi 
A4-paperi. Käytäntö on osoittautunut erittäin 
tehokkaaksi, ja Skanskassa on huomattu, että 
etukäteen tehtävä riskikartoitus parantaa tuot-
tavuutta. Kun kartoituksen yhteydessä käydään 
läpi kaikki työvaiheet, pystytään ne myös 
toteuttamaan sujuvasti ja tehokkaasti.

Vastaavia työn turvallisuussuunnitel-
mia tehdään myös alan muissa yrityksissä 
Suomessa. Rakennusteollisuus RT kampanjoi 
asian puolesta rakennusalan yhteisellä työtur-
vallisuusviikolla toukokuussa.

– Töiden turvallisuussuunnittelu pitäisi ottaa 
käyttöön kaikissa alan yrityksissä. Jatkuvan pa-
rantamisen periaate hyödyttää koko rakennus-
alaa, sillä tälläkin alalla turvallisuus pitää tehdä 
joka päivä uudestaan, Leino painottaa.

TEksTi  Tuula WäyrynEn

Myös Sandberg korostaa oikean 
asenteen merkitystä: kannetaan 
huolta työkaverista. kaikki voivat 
kehittää työtapoja ja -varusteita 
turvallisempaan suuntaan.

– kaikilla on velvollisuus huoleh-
tia toisistaan. Siksi pitää ilmoittaa 
vaara - ja ”läheltä piti” -tilanteet, 
sanoo Aalto.

– koskaan ei ole niin kiire, että pi-
tää roikkua ikkunasta ilman turvaval-
jaita.  Pienemmät tavarat voi kerätä 
pois työmaalta, vaikka ne eivät ole 
omilta jäljiltä, hän jatkaa.

kolmikko korostaa kaivantojen tu-
ennan merkitystä, koska se jää joskus 
tekemättä tai toteutetaan puutteelli-
sesti. Asia on tärkeä, koska pahim-
massa tapauksessa työkaveri voi 
menehtyä, jos kaivanto sortuu päälle.

Aalto painottaa turvallisen työ-
ympäristön olevan kaikkien oikeus. 
Aalto ja Sandberg nostavat esille 
sen, että turvallisuus lisää tuot-
tavuutta ja säästää kustannuksia 
vähentyneinä poissaoloina.

– kaikista on pidettävä huolta, 
myös Staran aliurakoitsijoista. Meillä 
on resursseja ja välineitä, toteaa 
Sandberg. 

Kaivinkoneen 
kauha ei ole 
henkilönostin. 
– Aki Aalto



rundilla

hiETalahdEn kauppahalli muuttui vuosi 

sitten helmikuussa elintarvikehalliksi. Stara hoiti historialli-

sesti merkittävän kiinteistön peruskorjauksen. Projektissa 

hyödynnettiin monipuolisesti Staran omaa osaamista, 

muun muassa maalaus-, laatta- ja puusepäntöissä. 

Urakan aluksi uusittiin kaukolämmitys, ja halliin ve-

dettiin uusia lämmityslinjoja. Myös peltikaton väliaikaiset 

paikkaukset korjattiin kestämään aikaa. Suurimmat muu-

tostyöt tehtiin vanhaan ravintolapäätyyn, joka on nykyisin 

liha- ja kalakauppiaiden käytössä. lattiat uusittiin, seinät 

laatoitettiin, uudet hyllyt asennettiin, myymälöiden etupa-

neelit ja rullasäleiköt uusittiin.

Hankkeen suunnittelussa oli mukana useita tahoja: 

hallitilojen kehittämisestä huolehtiva Tukkutori ja vuokra-

laisina olevat kauppiaat, joilla jokaisella oli omat toiveensa 

ja tarpeensa myymälätilojen ja tekniikan suhteen. kauppa-

halli on suojelukohde, joten kaikki muutokset hyväksytet-

tiin Helsingin kaupunginmuseolla.

TEksTi  MikkO TaiVainEn     kuVa  aki rask
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Minkälaista työtä teen?
Työskentelen kaupungin taimistolla, joka toimittaa puut, pensaat ja 
perennat Helsingin puistoja ja katuympäristöä varten. Tilaan taimet, 
huolehdin niiden jakamisesta eri rakentamis- ja hoitopiireihin 

ympäri Helsinkiä ja puran kuormia. Jouluaikaan olen kiireapuna 
kaupunginpuutarhalla, ja talven mittaan teen suursiivouksen 
taimistotiloissa sekä lumitöitä. Sydäntalvi on myös erilaisten 
paperitöiden aikaa. käyn läpi toimittajien tarjouksia sekä 
kokoan tilastoja edellisvuoden taimitilauksista ja -määristä.

Millaista osaamista se edellyttää?
koulutukseltani olen puutarhateknikko. Tulin 
kirjurituuraajaksi taimistolle vuonna 1987 
ja jatkoin puutarha-apulaisena vuoteen 

1992, jolloin jäin vuoden opintovapaalle. Tutkinnon 
suoritettuani palasin taimistolle, ja vastaavaksi siir-
ryin noin yhdeksän vuotta sitten. Olen pystynyt 
kartuttamaan pitkän työkokemuksen samassa 
työpaikassa, joten taimiston toiminta on läpiko-
taisin tuttua. Viihdyn tällaisessa vaihtelevassa 
työssä.

Miten työni vaikuttaa 
kaupunkilaisten elämään?

Pidämme huolta Helsingin vihreydestä 
ja viihtyisyydestä. Tehtävämme on hyvin 
kaupunkilaisten tiedossa, ja sille anne-

taan arvoa. Aika usein ohikulkijoita poikkeaa jut-
telemaan, kun olemme töissä pellolla, jossa meillä 
jatkokasvatetaan isompia puuntaimia. Myönteinen 
palaute tällä tavalla suoraan asiakkailta on aina 
työn kohokohta.

3x

”Taimisto on 
läpikotaisin tuttu”
Disa Juslin luotsaa kaupungin taimistoa pitkän 
työkokemuksen tuomalla varmalla otteella. 
Taimisto, joka työllistää kaksi vakituista ja 
4–5 kausityöntekijää, tarjoaa monipuolisia ja 
vuodenajoittain vaihtelevia tehtäviä.

TEksTi  Maria salMinEn     kuVa  anTErO aalTOnEn

1

2

niMi: disa Juslin
TyöniMikE: Taimistopuutarhuri
TEhTäVäT Ja VasTuuT: 
Vastaa toiminnasta staran 
puutarhapalvelun Talin taimistolla, 
missä tilataan ja kasvatetaan 
viherrakentamiseen tarvittavat puut, 
pensaat ja perennat.
ura sTarassa: v. 1987 tuntikirjuri,  
v. 1988–2005 puutarha-apulainen,  
v. 2005– taimistopuutarhuri 
harrasTuksET: puutarhanhoito, 
ratsastus ja jumppa.

3

 fa
kt

akeväällä
 ta

rvita
an 250katu

harja
a



14 STADIN RAKENTAJA    1    2014

pölynsidOnTa on yksi niistä 
asioista, joihin Starassa kiinnitetään 
huomiota yhtenä työturvallisuutta 
parantavana tekijänä. rakennus-
tekniikan työmailla pölyongelman 
vähentäminen määritellään työtur-
vallisuus- ja purkutyösuunnitelmissa, 
jotka antavat ohjeet esimerkiksi 
osastointiin ja alipaineistukseen. 

Paitsi hengityssuojaimien ja 
muiden suojavarusteiden avulla, 
pölyä vastaan käydään nyt myös 
höyryn voimin. laite, joka alun perin 
suunniteltiin muun muassa desin-
fiointi- ja hyönteismyrkytyskäyttöön, 
sitoo rakennusprojektien korjaustyö-
maiden pölyä sumuttamalla ilmaan 
vesihöyryä.

Staralainen idean taustalla on 
turvallisuustarkastaja Tapio Wes-
terholm, jonka ystävä menehtyi 
rakennusmiehen työurastaan 
aiheutuneeseen asbestoosiin joitakin 
vuosia sitten.

ETEEnpäin

Pölyaltistuminen on tuttu riesa koko rakennusalalla. 
Pahin terveysuhka on kvartsipöly, joka altistaa 
pölykeuhkosairaudelle ja nostaa keuhkosyövän riskiä. 
Starassa kokeillaan, auttaisiko vesihöyryn sumuttaminen 
raikastamaan ilmaa rakennustyömailla.

TEksTi  Maria salMinEn     kuViTus  pETri suni

– Silloisen korjausrakentamisen 
rakennusmestarin Timo nevalaisen 
kanssa päädyimme miettimään, että 
kyllä meidän kundien pitää päästä 
paremmilla keuhkoilla eläkkeelle. 
Timo oli jossain nähnyt tällaisen 
sumuttimen, ja ehdotimme esi-
miehille sen kokeilemista. Haluttiin 
selvittää, toimiiko laite myös pelkällä 
vedellä ja kuinka tehokkaasti höyry 
pystyy sitomaan pölyä.

Sekä korjausrakentamisen että 
rakennusprojektien yksiköt kumpikin 
hankkivat kaksi mikrosumutinta. lait-
teet kiertävät eri rakennuskohteissa 
kokeiltavina. Siirtely on helppoa, sillä 
kannettava laite ei ole juuri kahvin-
keitintä isompi ja painaa vesisäiliön 
ollessa tyhjänä vain kolme kiloa.

– kokeilut aloitettiin alkuvuonna 
2013, ja esimerkiksi Malmilla lato-
kartanontien kohteessa on seurattu 
laitteen toimivuutta työkäytössä, 
kertoo Westerholm.

lähTöTilannE

 helpottaa hengittämistä
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Tähän MEnnEssä Starassa on seu-
rattu vesihöyrysumuttimen pölynsi-
tomistehoa tekemällä silmämääräisiä 
havaintoja rakennustyömailla. Niiden 
perusteella laite näyttää toimivan 
odotetusti. kun höyrysuihku osuu 
pölyyn, ilma ei jää kosteaksi eikä 
pölyiseksi, ja hengittäminen on hel-
pompaa. laitteen teho on tutkittava 
vielä mittauksin.

– Jos laitteesta saadaan tutki-
mustietoa ja käyttökokemukset sitä 
puoltavat, niin ehdottaisin sen hank-
kimista jokaisen rakennusmestarin 

työvälineeksi, kiertämään parakin 
mukana työmaalta toiselle, Wester-
holm toteaa. 

rakennuspäällikkö Jarmo hei-
näsen mukaan pölynhallinta nousee 
yhä tärkeämpään rooliin Staran 
työmailla, joilla ollaan ottamassa 
käyttöön P1-puhtausluokitusta. Pi-
lottihankkeena on elokuussa alkava 
Hietakummun ala-asteen ilmastoin-
nin perusparannus. 

P1-puhtausluokitukseen siir-
tyminen vaikuttaa muun muassa 
rakennustyömaan aikatauluun, sillä 

loppusiivous tulee tehdä kahdessa 
vaiheessa: ensin ennen IV-laitteiston 
säätöjä ja mittauksia, ja niiden jälkeen 
on vuorossa virallinen loppusiivous.

– Tekniikka, työvälineet ja erilaiset 
suojavarusteet ovat tänä päivänä 
erittäin pitkälle kehittyneitä, ja raken-
nustyömailla on monia mahdollisuuk-
sia pyrkiä mahdollisimman pölyttö-
mään työympäristöön. Viime kädessä 
työturvallisuutta ei kuitenkaan rat-
kaise pitkälle viety teknologia, vaan 
jokaisen työntekijän oma aktiivisuus 
ja asenne, Heinänen sanoo. 

TulOksET
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yhdEssä

Staran korjaamolla Toukolassa puhalletaan 
yhteen hiileen. Työssä viihtyminen näkyy pitkinä 
työsuhteina ja vähäisinä poissaoloina.

TEksTi  MaariT sEEling     kuVaT  MaTTi MaTikainEn

 Yhteen 
  hiileen

kOrJaaMOlla  huolletaan ja kor-
jataan pienkoneita, raskaita työko-
neita, lakaisukoneita ja traktoreita. 
Pienkorjauksia hoitavaan työosas-
toon kuuluu neljä työntekijää. Hei-
dän vastuullaan on pitkälti kaikkien 
Helsingin kaupungin ajettavien 
ruohonleikkureiden ja ympäristön-
hoitokoneiden huolto ja korjaus. 
raskaampien koneiden, kuten 
kaupungin aurauskaluston huollossa, 
on viisi työntekijää.

ryhmien toiminta on melko itse-
näistä, ja työntekijöiden keskinäisellä 
vuorovaikutuksella on suuri merkitys 
palvelun toimivuuteen.

– Teemme tiimityötä, ja se vaatii 
ihmissuhdetaitoja. kaikkien kanssa 
on tultava toimeen erilaisuudesta 
huolimatta. Panostamme yhteishen-
keen ja autamme toisiamme. Tietysti 
on tärkeää myös jakaa tehtävät 
oikeudenmukaisesti, työpäällikkö 
lauri Toikka selvittää.

koneasentajat Bengt lostedt ja Ta-
pio Mäkinen nyökyttävät taustalla. Tapio 
on ollut Staran palveluksessa vajaan 
vuoden – tosin Helsingin kaupungilla 
hän on ehtinyt työskennellä vuodesta 
1987 lähtien. Bengtillä puolestaan on 
täyttymässä peräti 46. työvuosi.

– Töissämme on paljon vaiheita, 
jotka on hoidettava yhdessä kaverin 
kanssa. Yksin niistä ei vain selviä. Tääl-
lä ei tarvitse kuin vähän vinkata, niin 
joku tulee auttamaan, Bengt toteaa.
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kiertäneensä monenlaisissa työ-
paikoissa. Harvassa yhteishenki on 
hänen mukaansa ollut yhtä hyvä.

– Meillä on sairaspoissaoloja 
poikkeuksellisen vähän, mikä sekin 
kertoo hyvästä ilmapiiristä. Täältä 
lähdetään oikeastaan vain vuosilo-
mille, lauri huomauttaa.

Miehet miettivät syitä, miksi juuri 
Toukolassa viihdytään. Bengt muis-
telee työuransa alkuaikoja 1970-lu-
vun vaihteen molemmin puolin. 

 Yhteen 
  hiileen

Silloin vastakkainasettelu työnjohdon 
ja tekijöiden välillä oli räikeä. Noista 
ajoista on kuljettu pitkä matka.

– Nykyään kaikki katsovat kuuluvan-
sa samaan orkesteriin. Työnjohdolla on 
iso merkitys. On tärkeää, että työnjohta-
jalle voi jutella ihan kuin kenelle tahansa 
kaverille. Mikään ei suju, jos tunnelma 
on kireä, Bengt ja Tapio summaavat.

lauri lisää, että tekninen etevyys ei 
yksinään tee työntekijästä hyvää.

– korkea ammattitaito ei auta, jos 
ei tule toimeen muiden kanssa. Hyvä 
työntekijä on vastuuntuntoinen ja avoin. 
Hänen on osattava myös mukautua 
yhteisön sääntöihin ja tottumuksiin.

puOli VuOTTa 
ETuaJassa
Toukolassa paiskitaan hommia etupai-
notteisesti. kesäkaudella huolletaan 
auraus- ja hiekoituskalusto talvikuntoon, 
talvella huolletaan kaupungin puiston-
hoitokoneet ja -laitteet uutta kautta var-
ten. käytännössä asiakkaita ovat sekä 
kesällä että talvella samat puistopiirit.

– Tiloihimme kuuluu myös varasto, 
jossa koneita säilytetään. esimerkiksi 
puistokoneet luovutetaan meille syksyl-
lä. Talven mittaan käymme ne läpi osa 
osalta, vaihdamme öljyt ja suodattimet 
jne. kausityöt pitävät meidät tasaisesti 
työn touhussa. kesken kauden rikkou-
tunut kalusto ajaa tietysti aina kiireelli-
syysjärjestyksen kärkeen, Bengt kertoo.

Nykypäivän konemekaanikko 
tarvitsee työssään myös asiakaspalve-
lutaitoja.

– Työnjohtaja ei voi olla aina paikalla 
ottamassa töitä vastaan. Välillä koneet 
jätetään suoraan huoltoon. Näissä 
hommissa jokaisen meistä on osattava 
kuunnella asiakasta. Muussa tapauk-
sessa saattaa käydä niin, ettei alkupe-
räinen vika rutiinihuollossa löydykään. 
Täällä onneksi pystymme hyppäämään 
tarvittaessa toistemme hommiin, lauri 
sanoo. 

ErilaisuudEsTa  
ETua
Tapio miettii, että ihmisten erilaisuu-
desta voi olla työpaikalla myös etua.

– Olemme iältämme aika laidasta 
laitaan. Työparit voivat olla hyvinkin 
eri-ikäisiä. Taidamme kilpailla eri 
asioista, joten emme kilpaile keske-
nämme.

lauri tuli Staraan työnjohtajaksi 
reilut pari vuotta sitten. Hän kertoo 

Nykyään kaikki 
katsovat kuuluvansa 
samaan orkesteriin.

Tuomas Hämäläinen 
(vas.), Lauri Toikka, Bengt 
Lostedt , Tapani Mäkinen 
ja Vesa-Matti Hjelt 
hallitsevat tiimityön.
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duunissa

TEksTi  MikkO TaiVainEn     kuVaT  aki rask

Autonkuljettaja lauripekka karjalainen kuljettaa 320-hevosvoimaisella kuorma-
autollaan oksia ja runkoja, ajaa ja auraa lunta sekä kuljettaa muun muassa hiekkaa, 
multaa ja hakkeita puistoihin. kesäisin hän vielä niittää heinää perinteisellä hevospelillä.

Hevosvoimin
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Tuusulantien varrella. Siellä on omat 
paikat risuille ja rungoille sekä puis-
tonhoidon materiaalivarasto.

Tyypillisen työpäivän aikana kar-
jalainen lastaa ja purkaa kuormia ja 
ajaa siinä välissä lyhyttä ajoa. Päivit-
täinen ajoaika on keskimäärin tunnis-
ta kahteen, ja vuodessa kilometrejä 
kertyy mittariin 10 000–15 000.

karjalaisen mielestä työn paras 
puoli on se, että jokainen työpäi-
vä on erilainen.  Puut ja pensaat 
kasvavat kaikkialla, joten autonkul-
jettajan ei tarvitse ajaa samaa reittiä 
kahdesti. Myös työn itsenäisyys sopii 
miehen luonteelle. liikenneruuhkat 
joskus haittaavat työntekoa, mutta 
niihin karjalainen suhtautuu rauhalli-
sen leppoisasti. 

OMaaT EVääT 
lOunaalla
kun lasti on purettu, karjalainen 
suuntaa omaan tukikohtaansa. 
lounastauko on kello 10.30–11.00. 
Melkein aina hänellä on mukanaan 
omat eväät. Myös kaksi kahvitaukoa 
rytmittävät päivän kulkua. Työpäivä 
päättyy kello 15.

ennen lounasta karjalainen on 
noutanut kuormia Pukinmäestä ja 
Torpparinmäestä, ja samat työt jat-
kuvat iltapäivällä. käskynjaoilla saa-
tujen työtehtävien lisäksi karjalaisen 

pihlaJaMäEnTiE on hiljainen: 
autoja kulkee harvakseltaan Malmin 
hautausmaan ohi.  kello on vähän yli 
kymmenen. Vanhempi autonkuljet-
taja lauripekka ”lare” karjalainen 
pysäköi kuorma-autonsa oksakasan 
viereen.

Työmaa sijaitsee kevyenliiken-
teenväylän varrella. karjalainen 
tarkistaa, ettei jalankulkijoita ja pyö-
räilijöitä tule kummastaan suunnas-
ta. Usein pysäköidään ajokaistalle, ja 
joskus kuorma pitää hakea liikenteen 
keskeltä. Ajoituksella voi huomat-
tavasti vaikuttaa työn sujuvuuteen: 
kesken aamuruuhkan ei lähdetä 
liikenteen sekaan. 

Staran arboristit eli puidenhoi-
tajat ovat siistineet tienpientareen, 
ja oksat ja puunrungot on koottu 
kasoihin tasaisin välein. karjalainen 
astuu autosta ulos ja laskee tukijalat. 
Vaihtolavaan kiinnitetyn nosturin 
varsi on kymmenen metriä, ja sillä 
voi nostaa tuhannen kilon kuorman. 

päiVä alkaa 
käskynJaOlla
karjalaisen työpäivä on alkanut 
puoli seitsemältä, jolloin hän saapui 
omaan tukikohtaansa Tattarisuolle. 
Jos katupuolella on lumenajoa tai 
-aurausta, niin karjalainen lähtee 
niihin töihin. Muuten hän hakee 
autonsa hallista ja osallistuu kello 
seitsemältä Talttakujan tukikohdassa 
puistonhoitopuolen käskynjakoon. 

Tänään ollaan niillä asioilla liik-
keellä. karjalainen kiipeää nosturiin 
ja alkaa nostaa risuja ja oksia lavalle. 
Nosturia voi käyttää myös kauko-
ohjaimen kanssa. karjalainen keskit-
tyy huolella kuorman rakentamiseen, 
koska näin välttää ylimääräisen 
edestakaisin ajelun.

Oksat ja puunrungot pitää kasata 
samansuuntaisesti ja niin, että toi-
nen pää kasasta on tasainen. Mikäli 
lavalle laittaa pari runkoa ristikkäin, 
sinne ei paljon muuta mahdukaan.

lasTaaMisTa, 
purkaMisTa, aJOa
kun karjalainen saa kuorman valmiik-
si, hän hyppää ratin taakse. Määrän-
pää on Tuomarinkylän varikkoalue 

TUrVAllISTA 
lIIkkUMISTA, 
VIIHTYISIä 
PUISTOJA
VuOdEnaikOJEn vaihtelut vaikuttavat Lauri 
Karjalaisen töihin. Talvella hän ajaa lumikuormia 
ja auraa katua, minkä ansiosta teillä on turval-
lista liikkua. Keväisin alkaa puistojen hoito, joka 
työllistää Karjalaista aina syksyyn asti.  Puistot 
ovat kaupunkilaisten yhteisiä olohuoneita, jotka 
tarjoavat elämyksiä.

Parhaiten Karjalainen tunnetaan kesäduu-
nistaan hevosmiehenä. Hänellä on oma hevo-
nen ja perinteiset niittovälineet. Kuusi viikkoa 
kesässä Karjalainen tekee heinätöitä Helsingin 
kaupungin omistamien kartanoiden mailla. Näin 
eläinten laidunmaina toimineet alueet pysyvät 
kunnossa.

– Puut kasvavat kaikkialla, joten en 
aja samaa keräysreittiä kahta kertaa, 
kertoo Lauripekka Karjalainen.

puhelin soi päivän aikana. liikkeellä 
olevat arboristit ilmoittavat, jos reitin 
varrelle on jäänyt liikenteen kulkua 
häiritseviä oksia tai runkoja. Ne nou-
detaan nopeasti pois. Aamupäivällä 
karjalainen hoiti tällaisen nopean 
noutokeikan Oulunkylästä. 



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 31.5.2014 mennessä. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.


