
DUUNISSA 18

Siistin 
työmaan 
tekijä

   12  

Stadin rakentaja

    6

Kohtaamisia 
kaupungilla

S t A r A N  h e N K I l ö S t ö l e h t I

 4  2 0 1 4

töistä terveenä 
kotiin

    

Noora lindberg:

   15  

                            ”Yhdessä  
tekeminen lisää ammattitaitoa”



2 STADIN RAKENTAJA    4    2014

12

Kohti turvallisempaa 
uutta vuotta

STADIN RAKENTAJA 

  Päätoimittaja
Päivi Seikkula,  
puh. 09 310 38610
  Yhteystiedot
Ilmalankuja 2 l, Pl 1660
  Lehtitilaukset ja palaute 
stara.viestinta@hel.fi
  Toimitusneuvosto
Päivi Seikkula, Janne Saava-
lainen, Ville Alatyppö, risto 
Alvikko, Kari haapaniemi, Kari 
Kahila, Paula Peltonen
  Toimitus 
edita Publishing Oy, Pl 700, 
00043 NOrDIC MOrNING
  Toimituspäällikkö 
Mikko taivainen, 
puh. 040 860 2548, 
mikko.taivainen@edita.fi
  Tuottaja 
Maria Salminen, 
maria.salminen@edita.fi
  Ulkoasu 
Petteri Kivekäs, 
petteri.kivekäs@edita.fi
  Kannen kuva 
Aki rask
  Paino 
erweko Oy

ISSN 2242-4792 (Painettu)
ISSN 2342-2106 (Verkkojulkaisu)

TYÖSUOJELU
eeva leppälä, Kirsi Aho ja 
Juhani Jalovaara 

RUNDILLA
öljyntorjunta

ETEENPäIN
rakennustekniikan 
työturvallisuus

YhDESSä
Susanne rantanen, henri 
Suomi ja Jani Pursiainen

DUUNISSA
Vastaava työnjohtaja 
Juhani Jaatinen

4  2014

TimoM
toimitusjohtaja

PääKIRJOITUS

Kukin meistä voi 
toimia esimerkkinä 
ja kannustaa 
työkavereitamme.

6

10

18

16

15

SNADIT

STARA NUMEROINA

3x Noora lindberg

STARARISTIKKO

4

14

20

TäSSä LEhDESSä

Stara 
suojelee 
rantoja

10

Painotuote

441 032

Nuoret saivat 
ammatti-
pätevyyden

16

vUODEN viimeisen henkilöstölehden alkajaisiksi haluan kiit-
tää kaikkia staralaisia sitoutumisesta ja työpanoksesta. Kiitän 
myös asiakkaitamme ja kumppaneitamme yhteistyöstä.

Olemme onnistuneet tehostamaan toimintaamme. Vaik-
ka toimintakatetavoitteemme oli etukäteen arvioiden lähes 
ylivoimainen, näyttää siltä, että pääsemme hyvin lähelle 
tavoitetta. 

Jos olemme menestyneet jopa odotuksia paremmin 
kiristyvän taloustilanteen kanssa, samaa ei voi sanoa työturvallisuu-
desta. Starassa sattui syksyn aikana pahoja työtapaturmia, joissa 
loukkaantui erittäin vakavasti kaksi henkilöä.

Olen huolissani työntekijöidemme turvallisuudesta. ei voi olla oi-
kein, että joku työtovereistamme loukkaantuu työtehtävässään. Siitä 
on vastuu meillä jokaisella: työntekijöillä ja työnjohdolla aina toimitus-
johtajaan saakka. tätä henkilökohtaista vastuuta haluan kuuluttaa.

Kukin meistä voi toimia esimerkkinä ja kannustaa työkavereitam-
me kiinnittämään huomiota turvallisiin työtapoihin. Aloitin marras-
kuussa turvallisuustuokioiden pitämisen johdon tuloskokouksessa. 
tulen jatkamaan myös toimitusjohtajan turvallisuuskierroksia kentäl-
lä kuukausittain.

työnantajalla on paljon työturvallisuuteen liittyviä lakisääteisiä 
velvoitteita. Starassa on hyvä järjestelmä, joka tukee työturvallisuus- ja 
työsuojelutyötä. hyvät käytännöt eivät näytä kuitenkaan estävän ta-
paturmia. Meidän pitää muuttaa toimintamallejamme ja työsken-
telytapojamme niin, että tulevaisuudessa vältymme vahingoilta.

Kaikki tapaturmat selvitetään ja niistä otetaan oppia. 
Myös läheltä piti -tilanteet tulee tutkia ja kiinnittää entistä 
enemmän huomiota perehdytykseen. Vain siten saamme 
kehityksen käännettyä kohti nolla tapaturmaa -tavoitetta.

Pyrimme kehittämään toimintaamme vastaisuudessa-
kin. haluamme myös vuonna 2015 olla strategiamme mu-
kaisesti halutuin palveluntuottaja ja työnantaja, vastuullinen 
ja kilpailukykyinen edelläkävijä.
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KOKEMUSTA NUORILLE, REKRYTOINTIA STARALLE

SNÖGARI = lumIpAllo

   SNADIT

STARA on onnistunut luomaan Vuosaarenhuipusta omaleimaisen 
virkistysalueen, joka tuo uudenlaista kulttuuria maankäyttöön ja lisää 
luonnonmukaisten avomaiden arvostusta. Yritykset ja kunnat käyvät 
huipulla hakemassa oppia siitä, miten ylijäämämaiden sijoituspaikas-
ta on saatu luonnon monimuotoisuuden keskittymä.

– Yksi Vuosaaren salaisuuksista piilee rakennustyömailta jääneen 
ylijäämämaan suunnitelmallisessa käytössä. Merkittävä osa rikkaasta 
kasvillisuudesta on peräisin maassa jo valmiiksi uinuneista siemenis-
tä, kertoo luontopuutarhuri Jukka Toivonen.

Pisimmälle huipun ideat on jatkojalostanut kivipohjaisten raken-
nusmateriaalien tuottamiseen erikoistunut rudus Oy. ruduksen 
johtohenkilöitä vieraili Vuosaarenhuipulla elokuussa 2012, ja yhtiö on 
sen jälkeen muuttanut toimintatapojaan. 

ruduksen töistä syntyy hiekkakuoppia, jotka on perinteisesti 
maisemoitu istuttamalla niihin männyntaimia tasaisin välein. Nyt 
avoimiksi jätettäville alueille kasvaa oikeanlaisella ennakoinnilla rikas 
avomaan kasvillisuus. tällaiset niityt, kosteikot, paahdealueet ja 
kivikot ovat käyneet Suomen luonnossa harvinaisiksi.

VUOSAAreN-
hUIPPU  
NäYttää 
eSIMerKKIä

Lempipaikkani 
Stadissa

Suomenlinna on helsingin upein paik-
ka, ja siellä vietetyt hetket ovat aina 
kesän parhaita. Niitä voi sitten muis-

tella syksyllä ja talvella. Suokissa on kiva käydä 
retkellä tai piknikillä. Koska merimatka taitetaan 
lautalla, perillä ollaan tavallaan irti helsingistä. 
Kun minulle tulee vieraita muilta paikkakunnilta, 
vien heidät usein juuri Suomenlinnaan.

– reettA lAVONeN, VAStAAVA tYöNJOhtAJA

hELSINKILäISILTä 
STARALLE hYvä 
KOULUARvOSANA
hELSINKILäISET arvostavat Staran 
työtä kaupungin rakentajana ja 
hoitajana, kertoo taloustutkimuksen 
toisen kerran tekemä tunnettuus- ja 
mielikuvatutkimus. Kaikki mitatut 
ominaisuudet saivat hieman edellis-
vuotta paremmat arviot.

toista tuhatta helsinkiläistä 
vastasi internet-paneeliin, jossa 
kyseltiin heidän mielikuviaan ja 
kokemuksiaan Starasta. Saimme 
kokonaisarvosanan 8-. Kiitettävän 
antoi reilu viidennes vastaajista ja 
heikoksi työmme arvioi vain kolme 
prosenttia.

erityisen ilahduttavia olivat avoi-
mien vastausten kiitokset ja tarinat 
kohtaamisista staralaisten kanssa:

”Puistotyöntekijöiden kanssa jutel-
tuani puista ja istutuksista poistun 
paikalta aina viisastuneena ja hyvillä 
mielin. Ystävällistä, tietävää ja avuli-
asta porukkaa!”

”Jos kuljemme päiväkotilasten kans-
sa heidän ohi, tervehtivät he lapsia. 
Ovat varovaisia liikenteessä, kun 
tulemme lapsiporukan kanssa.”

”Tapaan Staran Kauppatorin siivoo-
jat melkein joka arki-ilta ja haus-
kaahan se on katsoa (ja väistellä), 
kun aika itsetietoisesti tulevat ja 
siivoavat torin. Hyvää meininkiä!”

”Munkkivuoren alueella Stara on 
näkyvä toimija. Erityisesti talvisin 
ulkoilureitit on hyvin aurattu, pa-
remmin ja aikaisemmin kunnostettu 
kuin varsinaiset kadut.”

”Muun muassa Hesperian puiston 
vastuullinen ”kiharatukkainen” 40 v. 
mies; tosi hyvä työntekijä.”

”On se vaan niin hyvä ja ammattitai-
toinen, hyvin johdettu porukka.”

”Työntekijät ovat ahkeria ja taitavia 
ja erottuvat logoineen hauskalla 
tavalla.”

NOIN SATA ammattiin opiskele-
vaa nuorta saa vuosittain Staran 
rakennustekniikasta tarvitsemansa 
harjoittelupaikan. Nykyisin ei enää 
puhuta työharjoittelijoista vaan 
työssä oppijoista. Opintoihin kuuluva 
6–8 viikon harjoittelu on mahdollista 
suorittaa joustavasti koulun opetus-
jaksojen mukaisesti.

Suurin osa opiskelijoista tulee 
Stadin ammattiopistosta, mutta hel-
sinkiin on lähdetty harjoittelupaikan 
perässä Mikkelistä asti. Stara tarjoaa 

– Olisi hyvä, että nuoret kävi-
sivät useassa paikassa oppimassa 
ja näkisivät erilaisia tapoja tehdä 
töitä. Näin he oppivat soveltamaan 
taitojaan, mikä on edellytys sille, 
että pärjää Staran monipuolisissa 
tehtävissä, Bertell sanoo.

Parhaiten harjoittelussa 
menestyvät motivoituneet 
opiskelijat, jotka ovat päässeet 
opiskelemaan haluamaansa alaa. 
Vain harva keskeyttää harjoittelun 
Starassa.

vuosittain paikan usealle ammatti-
korkeakoulusta tulevalle työnjoh-
tajaharjoittelijalle, jotka opinnäyte-
töillään auttavat rakennustekniikkaa 
kehittämään toimintaansa.

– hyvällä opastuksella nuoren 
työpanos voi olla merkittävä. lisäksi 
me näemme, millaisia nuoria on 
tulossa työelämään, ja mitä he 
osaavat, kertoo suunnittelija Jasmin 
Bertell rakennustekniikan osastolla.

Suurin osa harjoittelijoista hakee 
Staraan myöhemmin kesätöihin

TIESITKÖ, ETTä 
tärinä voi olla ter-
veydelle haitallista? 
Staran vuokraamon 
laitteista löytyy nyt 
tarra, josta käy ilmi 
laitteen turvallinen 
käyttöaika.
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TEKSTI  MIKKO TAIvAINEN     KUvAT  JANNE SAvON

Valtaosa kaupunkilaisista suhtautuu myönteisesti 
Staran työntekijöihin. Jotkut kuitenkin kokevat 
staralaisten päivittäisen työnteon häiritseväksi, ja 
silloin käytös saattaa yltyä uhkaavaksi. Suurin osa 
tällaisista tilanteista laukeaa maltilla ja puheella, 
mutta joskus paikalle pitää kutsua poliisi.

kun uhkailija

        iSkee
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PUheJUDO-
KOUlUttAJA  
tOttI KArPelA:
Mitä puhejudo on? 

puhejudo keskittyy kiihtyneen ihmisen kohtaa-
miseen ja rauhoitteluun.  Konfliktia lähestytään 
kiihtyneen näkökulmasta, ja hänet pyritään 
rauhoittamaan myötävaikutuksen avulla.

Millaisiin ihMisiin se tehoaa?

ihmiset, joka osaavat käyttäytyä hyvin, 
mutta tietoisesti päättävät toimia toisin. 
Yrittävät toista provosoimalla oikeuttaa 
oman huonon käytöksensä.
aggressiiviset ihmiset, jotka osaavat purkaa 
tunteitaan vain kiukuttelemalla ja haistatte-
lemalla.
Vakavasta vammasta tai sairaudesta 
kärsivät ja huumeinen tai alkoholin vuoksi 
sekavassa tilassa olevat.

huoM! Kaikki ihmiset eivät ole rauhoiteltavissa.

Miten onnistut?

• oma asenne on kaiken lähtökohta. Kannat-
taa etukäteen miettiä oma ammattirooli 
selväksi ja miten eri tilanteissa voi reagoida 
oman organisaation edustajana.

• Kymppisääntö: kymmenen ensimmäistä 
sanaa, sekuntia, elettä ja ilmettä määräävät 
pitkälti lopputuloksen.

• ota katsekontakti, pidä neutraali ilme, pysy 
poissa toisen henkilökohtaiselta reviiriltä, 
pidät kädet koko ajan esillä, puhu rauhal-
lisesti ja empaattisesti sekä käytä avoimia 
kysymyksiä, joilla saat toisen puhumaan.

• huomioi toisen tunteet ja pyri vaikuttamaan 
niihin empatialla. johdonmukaiset perus-
telut toimivat huonosti, sillä kiihtymyksen 
vallassa ei kykene loogiseen ajatteluun.

• Vältä vähättelyä ja selittelyä sekä ärtymyksen 
tai turhautumisen ilmaisemista, kuten silmien 
pyörittelyä, tuhahtelua, maiskuttelua.

• Rahoittelemisen kannalta on oleellista 
kertoa, mitä asian hyväksi voidaan tehdä 
ja milloin. Kerrotaan esimerkiksi, mistä saa 
lisätieto ja milloin asia voidaan hoitaa. 
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KUN STARALAISET työskentele-
vät ihmisvilinässä kaupungilla, on 
turistien ja eksyneiden helppo tulla 
kysymään neuvoa. Ne, jotka pitävät 
kaupungista huolta, osaavat myös 
opastaa. Monia myös kiinnostaa, 
mitä staralaiset tekevät ja tulevat 
kysymään itse työstä.

Miksi tuo puu kaadetaan? Miksi 
tämä tie on suljettu? Miten neli-
vetoinen auto siirretään? tällaisiin 
kysymyksiin ovat saaneet vastata 
arboristi Eeva Leppälä, puutarhuri 
Kirsi Aho ja työnjohtaja Juhani Jalo-
vaara töiden lomassa. leppälä hoi-
taa puita keskustan alueella. Kesäisin 
Aho on ryhmänvetäjä puistotöissä, 
ja talvisin hän auraa ja hiekoittaa 
teitä. Jalovaara toimii työnjohtajana 
ajoneuvojen siirrossa.

Merikadulla paidaton mies kävelee 
20 asteen pakkasessa autoonsa, 
joka on oikein pysäköity. hän lähtee 
liikkeelle ja pysähtyy ajoneuvojen 
siirtoa valvovan Juhani Jalovaaran 
ja hinausauton kuljettajan kohdal-
le ja tekee kädellään ampumista 
kuvaavan eleen. Mies ajaa korttelin 
ympäri useita kertoja ja toistaa 
joka kierroksella ampumiseleen. 
Jalovaara keskeyttää työt ja pois-
tuu paikalta työtoverinsa kanssa. 
he soittavat poliisille, joka löytää 
miehen myöhemmin Merisataman-
rannasta. Mies on huumeiden vaiku-
tuksen alainen.

Ajoneuvojen siirrosta huolehtivat 
saavat kokea nahoissaan sen, että 

välittämättä puun alle, minkä 
Aho estää. Mies törmää Ahoon ja 
huutaa, että älä töni! Mies puristaa 
käsiään nyrkkiin naama punaisena. 
Aho pelkää, että mies käy käsiksi, 
mutta tämä jatkaa matkaansa.

Aho kuulee puistoissa pääasiassa 
positiivista palautetta. talvisin kaikki 
kaupunkilaiset eivät ole tyytyväisiä, 
kun teitä aurataan. Osa kokee, että 
se häiritsee heidän kulkuaan. 

– Jos jalankulkija viittilöi, niin 
silloin yleensä pysähdyn ja kuun-
telen, mitä asiaa hänellä on. Oven 
pidän yleensä kiinni, sillä humalai-
set saattavat pyrkiä sisään autoon. 
Mikäli henkilö on sekava, vältän 
keskustelua.

leppälä törmää työssään siihen, 
että helsinki on täynnä puunhoidon 
asiantuntijoita. tyypillisesti ihmiset 
ajattelevat, että kannosta näkee, 
onko puu terve.

– Jalavan kanto voi näyttää 
terveeltä, vaikka puu olisi ylhäältä 
sairas. Jos ihminen kuuntelee, niin 
asian voi selittää. Pahinta on se, jos 
toinen ei suostu kuuntelemaan.

Osa palautteesta kanavoituu 
sosiaaliseen mediaan. 

rakennusvirasto vastaa kau-
punkilaisten kyselyihin, sillä se on 
töiden tilaajana vastuussa siitä, 
miten kaupunkia hoidetaan.  Staran 
työntekijät tarvittaessa neuvovat 
kaupunkilaisia ja luonnollisesti 
vastaavat työhönsä liittyviin kysy-
myksiin.

Kauppahallin seutua puhdistetaan 
hiekasta yöllä. Kirsi Aho ajaa pesu-
autoa, työkaveri käyttää vesilet-
kua. humalainen pyrkii autoon. 
Aho vinkkaa paikalle työkaverin, 
joka ajaa pyrkijän pois. Mies palaa 
hetken päästä, ja Aho lukitsee 
ovet. Työkaveria tarvitaan taas 
lähettämään häirikkö tiehensä.

leppälän mukaan ihmiset tulevat 
nykyisin herkemmin juttelemaan ja 
kyselemään. Se saattaa johtua siitä, 
että kaupunkilaiset ovat oppineet 
tietämään ja tuntemaan Staran.

Viestintä vaikuttaa töiden 
sujuvuuteen. Jos hankkeesta tai 
työmaasta on tiedotettu etukäteen, 
niin ihmisten suhtautuminen on ym-
märtäväisempää.

Aho, leppälä ja Jalovaara kerto-
vat, että positiivista palautetta tulee 
enemmän, mutta negatiivinen pa-
laute jää voimakkaammin mieleen. 
Samoin kuin hauskat sattumukset.

– Yritin kerran pysäyttää käve-
lijän laittamalla kädet eteen. "Joo, 
halataan vaan", mies sanoi minulle, 
leppälä muistelee. 

auto on monelle omistajalleen 
herkkä paikka. Kun siihen kajotaan, 
tunteet voivat kuumentua – olipa 
kyseessä halpa tai kallis auto.

– Jonkin verran meille huudellaan 
ja uhkaillaan väkivallalla. Pahim-
missa tapauksissa paikalle pitää 
kutsua poliisi. Näin kävi kollegalleni 
linnankoskenkadulla, missä raivoava 
henkilö uhkasi hakea aseen, kertoo 
Jalovaara.

Suurin osa tilanteista laukeaa 
puhumalla. Kuumatkin tunteet usein 
laantuvat, kun ei provosoidu ja 
kertoo rauhallisesti, mitä ollaan teke-
mässä ja miksi.

– Usein toivotellaan lopuksi hyviä 
päivänjatkoja. harva jatkaa riehu-
mistaan. Jos niin käy, niin silloin on 
pyrittävä irtaantumaan tilanteesta 
ja jatkettava työntekoa, kertoo 
Jalovaara.

Kaisaniemi, radanvarsi. Eeva 
Leppälä on ylhäällä nostokorissa 
leikkaamassa puuta. Kirsi Aho 
vahtii, ettei kukaan kulje lippusii-
malla rajatulle suoja-alueelle. hyvin 
pukeutunut mies pyrkii aidasta 

väinämöisenkadulla siirretään 
ajoneuvoja. Mies ottaa kännykkä-
kameralla kuvia Staran työnteki-
jöistä ja yrittää kiivetä hinausauton 
kyytiin. Paikalle kutsutaan poliisi, 
joka lähettää miehen pois, mutta 
häirikkö palaa työmaalle. virkavalta 
kutsutaan uudelleen, ja poliisi mää-
rää miehelle lähestymiskiellon.

Uusi trendi on, että taskusta kaive-
taan esiin älypuhelin, jolla kuvataan 
tai nauhoitetaan tilanne. leppälästä 
on esimerkiksi otettu kuvia lähietäi-
syydeltä ilman hänen lupaansa.

– Kännykällä kuvaaminen ja 
nauhoittaminen on lisääntynyt. Se 
on nykyisin niin helppoa. Me emme 
anna kuvata omia kasvojamme, 
sanoo Jalovaara. 

Joillakin on kova tarve tietää 
siirronvalvojan nimi. Aikaisemmin 
Jalovaara sai puheluita henkilö-
kohtaiseen numeroonsa, mutta 
puheluiden eston vuoksi ne ovat 
vähentyneet. Kaikille, jotka haluavat 
ottaa yhteyttä, annetaan sama pal-
velunumero, joka löytyy siirtokeho-
tustaulusta.

./.

V
Kirsi Aho

Juhani Jalovaara  Eeva Leppälä

./.
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TEKSTI  MIKKO TAIvAINEN     KUvA  AKI RASK

MERENRANNAT ovat monen kaupunkilaisen mielestä parasta helsingissä. 

Stara huolehtii rannoista ja saaristoalueista, jotka tarjoavat virkistystä ja iloa kau-

punkilaisille. Staralaiset osallistuvat myös öljyntorjuntaan ja rantojen puhdistami-

seen, mikäli helsingin edustalla tapahtuisi suuronnettomuus. riski on todellinen, 

sillä Itämerellä liikkuu tällä hetkellä enemmän öljyä kuin Persianlahdella. helsingin 

kaupungin pelastuslaitos on kouluttanut komppanian verran vapaaehtoisia, jotka 

ovat lähtövalmiudessa vahingon sattuessa. ensivaiheessa rannat suojataan puo-

mein, ja tarvittaessa likaantuneet rannat puhdistetaan. tehtävä on luonteva ja 

sopiva Staralle, jolla on öljyntorjuntaan soveltuvaa kalustoa, kuten kuorma-autoja 

ja veneitä. Kyvykäs henkilökunta tuntee rannat entuudestaan.
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RAKENNUSTEKNIIKAN yksikön-
johtaja Kari haapaniemi silmäilee 
tilastokäppyrää vakavana.

– Vuonna 2013 meillä sattui keski-
määrin 63 työtapaturmaa miljoonaa 
työtuntia kohden. tämän vuoden 
ensimmäisellä puoliskolla tapatur-
mataajuus pomppasi 77:ään, mikä on 
poikkeuksellisen hurja ja hälyttävä 
luku, hän toteaa.

Ikävä tulos ei kirkastu rakennusalan 
vertailutiedonkaan valossa. haapanie-
men mukaan rakennustuoteteollisuus 
ry:n jäsenyrityksillä tapaturmataajuuk-
sien keskiarvo pyörii 20:n paikkeilla. 
Alalla yleinen keskiarvoluku on noin 
60, ja siinä ovat mukana nekin yrityk-
set, joissa työturvallisuus on jätetty 
kokonaan huomioimatta.

Mikä siis mättää? rakennusteknii-
kassa pääsyynä pidetään puutteita 
suojavälineiden käytössä. Ongelma 
näkyy yksikön oman turvallisuus-
tarkastajan raporteista työmailta. 

ETEENPäIN

RAKENNUSTEKNIIKKA nostaa 
työturvallisuuden kohentamisen 
erityisen huomion kohteeksi.

– Meillä on monia tiimejä, joille 
ei ole sattunut tapaturmia moneen 
vuoteen. haluamme palkita tässä 
ansioitunutta väkeämme ja tuoda 
entistä enemmän esiin heidän on-
nistuneita turvallisuuskäytäntöjään. 
Ylipäätään on tärkeää pitää työtur-
vallisuusasioita esillä jatkuvasti ja 
monin eri tavoin. Se juurruttaa uutta 
turvallisempaa kulttuuria mieliin par-
haiten, haapaniemi arvioi.

esimiehillä on päävastuu työtur-
vallisuudesta, ja heidän on itse nou-
datettava työturvallisuusmääräyksiä 
esimerkillisesti. Vastedes rakennus-
tekniikassa myös esimies kohtaa 
sanktioita, jos hänen alaisensa ei 
toimi sääntöjen mukaan.

– työmaiden turvallisuuskier-
rokset kuuluvat ohjelmaan niin 
toimitusjohtajalla kuin meidän 

LähTÖTILANNE TOIMENPITEET
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 Töissä 
turvassa,   
terveenä 
kotiin

TEKSTI  MARIA SALMINEN     KUvITUS  PETRI SUNI

Staran rakennustekniikassa työtapaturmien taajuudesta 
kertovat luvut ovat nousseet hälyttävän korkealle. Nyt 
sitoudutaan yhdessä turvallisuuden parantamiseen.

yksikössämme minulla ja toimis-
topäälliköillä, joiden seuranta- ja 
raportointivastuuta lisäämme. 
Jatkossa käymme tuloskokouksissa 
läpi työtapaturmaluvut ja työturval-
lisuustilanteen toimistoittain, kertoo 
haapaniemi.

rakennustekniikan oma työsuo-
jeluryhmä ottaa myös isomman 
roolin. Se kiertää työmaita, neuvoo 
ja valvoo työturvallisuutta sekä 
osallistuu tapaturmien tutkintaan. 
tarkoitus on analysoida tarkem-
min, millaisia tapaturmia sattuu ja 
sattuuko niitä jossain tehtävissä 
erityisen paljon.

haapaniemi ehdottaa, että 
kehityskeskusteluissa käsiteltäisiin 
työturvallisuusasioitakin.

– Pitää puhua siitä, onko työnte-
kijälle sattunut tapaturmaa omas-
sa työssä, ja miten hän osaltaan 
kehittäisi turvallisuuskulttuuria 
työpaikalla.

työntekijöiden toivotaan tekevän 
ilmoituksia työmailla havaitse-
mistaan turvallisuuspoikkeamista, 
sillä se auttaisi tehokkaasti välttä-
mään tapaturmia ennakolta. Jotta 
ilmoittamisen kynnys saataisiin 
mahdollisimman matalaksi, työmail-
le tuodaan postilaatikot lappujen 
jättämistä varten.

– Nyt otamme yhteiseksi tavoit-
teeksi estää kaikki työtapaturmat. 
Olen varma, että kun kaikki sitoutu-
vat kantamaan vastuuta omasta ja 
työkaverin turvallisuudesta, jokainen 
lähtee terveenä töistä kotiin joka 
päivä, haapaniemi korostaa. 
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tarkastajan tsekkauslistaan pitäisi tulla 
aina merkintä, että kypärä on käytössä 
sataprosenttisesti.  Mutta kun ei ole.

– turvallisuuskulttuurimme on löys-
tynyt ja nyt pitää asenteen muuttua. 
työmaalle on asiaa vain suojavarusteet 
päällä – siitä ei ole kahta sanaa. Kun 
näkee jonkun isomman rakennusfirman 
kaverin tulevan töihin, hän heti autosta 
noustessaan automaattisesti pukee 
suojaliivin ja laittaa kypärän. eihän me 
nyt pekkaa pahempia olla, haapaniemi 
linjaa.

toimiviin varusteisiin satsataan 
jatkossakin ja sitä mukaa, kun uusia  
ja parempia kypärämalleja tulee,  
niitä hankitaan valikoimaan. 

työtapaturmien ennalta ehkäisemi-
nen on järjen ja sydämen asia. Kun 
työmaalla sattuu vahinko, se aiheuttaa 
työntekijälle ja hänen läheisilleen pa-
himmillaan elämänmittaiset seuraukset. 
työpaikalla paletti sekoaa: tulee pois-
saoloja, sijaisjärjestelyjä, kustannuksia. 

– Pelkästään rakennustekniikan 
tapaturmat kaikkine kustannuksi-
neen viime vuonna maksoivat 1,64 
miljoonaa euroa. työturvallisuus 
vaikuttaa myös oleellisesti työn te-
hokkuuteen ja tuottavuuteen, sanoo 
haapaniemi.
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3x

”kannattaa hankkia 
monipuolista 
osaamista”
Noora Lindberg on toiminut Starassa 
työnjohtajana viitisen vuotta, ja haluaa oppia 
lisää maanrakennuksesta. tänä syksynä Noora 
aloitti opiskelun työn ohessa, ja tähtäimessä on 
rakennusinsinöörin tutkinto.

TEKSTI  MARIA SALMINEN     KUvA  ANTERO AALTONEN

1
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Lumenvastaanottopaikoille vietiin 11 675 lumikuormaa

Talvitöissä huhkii noin 600 työntekijää
Stara tekee talven töitä 1 105 hehtaarin alueella helsingissä

Ensilumikisaan osallistui  1 822 kaupunkilaista

Millaista työtä olet tehnyt?
tällä hetkellä työskentelen vastaavan työnjohtajan sijaisena 
kaupunkitekniikan ylläpidon kunnossapito 3:ssa. Monessa saa 
olla mukana. Suunnittelen töitä, haen lupia ja lasken kustannuksia 

sekä tarvittavia materiaaleja, jotka sitten tilaan. Valvon omalta osaltani ura-
koitsijoiden työtä ja ylipäätään pidän silmällä katujen rakenteiden ja kalus-
teiden kuntoa. Kun vaikkapa asiakaspalautteessa kerrotaan mahdollisesti 
kunnostusta vaativasta kohteesta, selvitän asiaa ja siihen liittyviä vastuita.

Millaista osaamista työssä tarvitaan?
Olen valmistunut hortonomiksi muutama vuosi sitten. Pääai-
neeni oli viherrakentaminen, ja opinnäytetyön tein työn ohessa. 
tarkastelin siinä Kalasataman rantareitin tilapäiskäyttöjä, joiden 

käytännön toteutukseen osallistuin Starassa.
 tänä syksynä aloitin uudelleen opinnot hämeen ammattikorkeakoulus-
sa. tarkoitukseni on hankkia lisää tietämystä katujen kovemmista raken-
teista ja valmistua rakennusinsinööriksi.  
 työ kunnossapidossa vaatii ongelmanratkaisukykyä ja monipuolista 
osaamista. Välillä sattuu äkillisiä tilanteita – esimerkiksi katualueella tulvii 
tai opasteet vahingoittuvat liikenneonnettomuuden takia – jotka on sel-
vitettävä nopeasti. Ammattitaitoa tuovat opiskelu, työkokemus ja ennen 
kaikkea yhteinen tekeminen eri alojen ammattilaisten ja alalla pitkään 
työskennelleiden kanssa.

Miten työni vaikuttaa kaupunkilaisten 
elämään?

Kunnossapidon työ näkyy katujen ja väylien ra-
kenteiden kunnossa, yleisilmeessä ja turvalli-
suudessa. esimerkkinä tältä syksyltä tulee 

mieleen Vartiokylässä tehty sadevesikaivon lisäys. 
Siitä hyötyvät niin ohikulkijat kuin kohdalla ole-
van tontin omistaja, joka pääsee nyt kuivin jaloin 
portistaan ulos.

NIMI: Noora Lindberg
TYÖNIMIKE: Työnjohtaja
TEhTäväT JA vASTUUT: Työnjohtoteh-
tävien lisäksi tämänhetkiseen työkuvaan 
kuuluu muun muassa asiakaspalauttei-
den käsittely sekä kustannuslaskenta ja 
tarjousten tekeminen.
URA STARASSA: harjoittelijana hoidossa 
vuonna 2007 ja vuonna 2008 kunnos-
sapidossa, jossa myös kesätyöläisenä. 
Kenttätöistä siirtyi esimiestehtäviin 
vuonna 2010.
hARRASTUKSET: Liikuntaa lenkkeillen, 
kuntosalilla, kuntonyrkkeilyssä ja kahva-
kuulatunneilla. Rauhallista vastapainoa 
tuovat hathajooga ja kävely luonnossa. 

Kaupungin kaduilla hyörii  193 työkonetta

Liukkautta torjuttiin viime vuonna noin 14 422 kuutiolla sepeliä

Pääväylien liikenteen sujuvuus varmistettiin noin 1 500 tonnilla suolaa

Stara poisti kaduilta 4 698 kuormaa lunta

130 aura-autoa ajaa kartalla
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YhDESSä

Syyskuun puolivälin jälkeen ei kuorma-
auton rattiin ole ollut asiaa ilman todistusta 
ammattipätevyydestä. Staran tarjoama koulutus 
on etenkin monelle nuorelle työntekijälle 
suoranainen onnenpotku. 

TEKSTI  MAARIT SEELING     KUvAT  MATTI MATIKAINEN

ENSIMMäISET yhdeksän staralais-
ta valmistuvat vuoden vaihteessa 
Staran ja Stadin ammattiopiston 
järjestämästä kuorma-autonkuljetta-
jan ammattipätevyyskoulutuksesta. 
heidän joukossaan ovat Susanne 
Rantanen, 22, henri Suomi, 24 ja 
Jani Pursiainen, 25, jotka eivät peit-
tele tyytyväisyyttään. 

Vuoden mittainen, 140 tunnin 
perustason koulutus alkaa olla pikku 
hiljaa takana ja takataskussa enää 
jakamista vaille paperi, joka osoittaa 
kuorma-autonkuljettajan ammatti-
pätevyyden. Staran kädenojennus 
työntekijöilleen on rahassa mitattu-
na huomattava.

– Meillä kaikilla on entuudestaan 
C-kortti, mutta ilman ammattipäte-
vyystutkintoa sillä ei ole oikeastaan 
enää mitään virkaa. Oli tosi hienoa, 
että Stara kustansi koulutuksen, sillä 
omilla rahoilla sitä tuskin olisi heti 
tullut suoritettua, kolmikko pohtii.

Jani, Susanne ja henri työskente-
levät kaupunkitekniikan ylläpidossa 
länsi-helsingin alueella. Kesät kulu-
vat lähinnä puistoja hoitaen ja talvet 
lumia auraten.

nuoria 
   ja päTeviä

MääräAIKA PäättYI 10.9.2014
SYKSYYN 2009 saakka kuorma-auton rattiin pääsi, kunhan oli 
ajanut C-ajokortin. eu:n vaatimien ammattipätevyysvaatimusten 
vuoksi pelkällä C-kortilla työkseen ajaminen ei kuitenkaan ole 
enää mahdollista. pätevyyden osoittamisen lisäksi vuoden 2009 
jälkeen kuorma-autokortin saaneet joutuvat käymään iästä riip-
puen 140 tai 280 tunnin perustason koulutuksen. laissa säädetyt 
koulutukset piti suorittaa 10.9.2014 mennessä.

stara käynnisti oman koulutushankkeensa viime vuonna, kun 
huomattiin, että monen nuoren työntekijän ajokortti ei enää 
taannut ammattipätevyyttä. esimerkiksi puistotyöntekijät tai 
rakennusmiehet tarvitsevat ammattipätevyyden, jos he ajavat 
vaikka vain kevyellä kuorma-autolla tavaroita muiden kuin itsen-
sä käyttöön.

EväITä ELäMääN
Nuoret uskovat ammattipätevyys-
tutkinnon avaavan uusia mahdol-
lisuuksia työelämässä, helpotta-
van uralla etenemistä ja tuovan 
tehtäviin tervetullutta vaihtelua. 
Myös mahdollisuus päästä järeän 
kuljetuskaluston rattiin kiinnostaa 
kaikkia.

Käytännönläheiset työssä oppi-
misjaksot saavat kolmikolta erityi-
sesti kiitosta. Koulupäivät teorioiden 
pänttäämisineen tuntuivat hiukan 
haastavilta, mutta eivät millään 
muotoa ylivoimaisilta.

– Olen oppinut paljon uusia asi-
oita. Missään vaiheessa ei tuntunut, 
että opiskelu työn ohella olisi liian 
rankkaa, henri kertoo.

Onnistumisen tunne on poikinut 
kiinnostusta jatko-opintoihin. toimis-
totyöt eivät kiinnosta ulkotöiden ma-
kuun päässeitä, vaikka Susannella on 
entuudestaan merkonomin paperit ja 
henrillä todistus ammattikoulun tie-
tojenkäsittelylinjan suorittamisesta. 
Jani ilmoittaa peruskoulun jälkeiseksi 
opinahjokseen kiekkokoulun.

KOULUTUS SITOUTTAA 
NUORIA
Nuoresta iästään huolimatta Su-
sanne, henri ja Jani ovat ehtineet 
työskennellä jo vuosia Staralla. 
Susannen ja Janin työ on vakitui-
nen, henri odottelee vielä omansa 
vakinaistamista. työnantajan satsaus 
valaa uskoa, että jossain vaiheessa 
näin myös tapahtuu. 

– Seuraava tavoite on tietysti 
palkankorotus — tosin sen eteen 

varmaan täytyy tehdä vielä töitä, 
Jani naurattaa työkavereitaan. Sitten 
hän vakavoituu ja toteaa olevansa 
halukas kouluttautumaan töiden 
ohessa lisääkin.

– Päätoimiseksi opiskelijaksi en kui-
tenkaan halua. Pidän nykyisen työni 
vaihtelevuudesta ja siitä, ettei tarvitse 
olla koko aikaa samassa paikassa.

Susanne pohdiskelee, että suorit-
taa mahdollisesti jossain vaiheessa 
töiden ohessa arboristin eli puunhoi-
tajan tutkinnon. 

Henri Suomen (vas.), Susanne 
Rantasen ja Jani Pursiaisen 
mielestä on tosi hienoa, 
että työnantaja kustansi 
koulutuksen. He uskovat 
ammattipätevyystutkinnon 
avaavan uusia mahdollisuuksia.
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DUUNISSA

TEKSTI  MIKKO TAIvAINEN     KUvAT  AKI RASK

Vartiokylänlahden 
tulvavallin rakentaminen 
starttaa Siisti työmaa 
-hankkeen Starassa. 
rakennustöissä 
huomioidaan alueen 
arvokas luonto, 
ulkoilualueen aktiiviset 
käyttäjät ja lähiseudun 
asukkaat.

vartiokylänlahden 
valli 
nouSee

ORAvA hyppää puunrungolta toisel-
le. Polkupyörä sujahtaa pitkin kevyen 
liikenteen väylää. Sauvakävelijä pitää 
reipasta tahtia, mutta koiran ulkoilut-
tajalla ja vaunulenkillä olevalla äidillä 
ei ole kiire.

elämä kulkee tavallisissa uomis-
saan Vartiokylänlahden ulkoilualueel-
la, joka sijaitsee itäisessä helsingissä, 
Vuosaaren ja Vartiokylän välissä.

Puiden ja kasvien lomassa kulkeva 
mittakeppien ketju on toistaiseksi 
ainoa merkki tulevista muutoksista. 
Ne näyttävät, missä pientaloalueen 

turvaksi rakennettavan tulvavallin 
reuna menee.

Vartiokylänlahden tulvavallin 
rakentaminen on yksi Siisti työmaa 
-hankkeen piloteista. Stara rakentaa 
maapenkereen, kaksi kevyen liikenteen 
väylää, tulvapumppaamon ja kaksi 
kevyen liikenteen siltaa. lisäksi Broän-
danpuron ja Mellunkylänpuron uomia 
siirretään. Aikataulun mukaan kaikki on 
valmista marraskuussa vuonna 2017.

– Alueen luontoarvot ovat huo-
mattavat. täällä kasvaa suojeltuja 
tervaleppiä ja muita puita, jotka pitää 

erikseen suojata raivaus- ja raken-
nustöiden ajaksi. Pintamaata ei saa 
myöskään viedä paikalta pois. Siksi 
kuorittavat maa-ainekset läjitetään 
väliaikaisesti ja tuodaan lopuksi 
takaisin, kertoo vastaava työnjohtaja 
Juhani Jaatinen.

toinen työmaan suunnittelua 
ohjaava seikka on se, että suositulla 
ulkoilualueella liikkuu paljon ihmisiä. 
esimerkiksi aitojen, opasteiden ja 
kiertoteiden avulla varmistetaan, että 
liikkuminen sujuu niin hyvin kuin se 
on mahdollista.

Jaatinen arvioi, että Siisti työmaa 
-hankkeessa on mahdollista luoda 
niin kaupunkilaisia kuin Staraakin 
hyödyttäviä käytäntöjä.

– Yhtenäisten aitojen ansiosta 
ihmisten on helpompi ymmärtää ja 
hahmottaa työmaa. Me voimme työs-
kennellä tehokkaammin esimerkiksi 
yhtenäistämällä rakennustarvikkeiden 
säilytystä.

Jaatinen ja hänen tiiminsä kehit-
tävät työmaakäytäntöjä miettimällä, 
mitä siisti työmaa tarkoittaa Starassa. 
Pilottihankkeissa syntyneet ideat 
kootaan ja muokataan kaikkia Staran 
työmaita koskevaksi ohjeeksi.

TULvA EI PYSäYTTäNYT 
PYÖRäILIJää
Vartiokylänlahden pohjukan pienta-
loalueen asukkaat ovat tyytyväisiä 
siihen, että kohta aletaan rakentaa 
860 metriä pitkää suojavallia. toinen 
uusista kevyen liikenteen raiteista 
tulee vallin päälle.

Neljäkymmentä vuotta alueella 
asunut Maunu Keto pyöräilee virkis-
tysalueen läpi lähes päivittäin. hän 
muistaa hyvin sen, kun merenpinta 
nousi 1,5 metriä yli normaalikorkeu-
den.

– Olen innokas pyöräilijä, eivät-
kä tulvavedet minua pysäyttäneet. 
Vedin kumisaappaat jalkaan ja poljin 
tästä menemään, Keto sanoo.

Jaatinen mainitsee, että pahimmil-
laan merivesi nousi Melatien kääntö-
paikalle asti. Kyltit tien kupeessa ker-
tovat, että kyseessä on pohjavesialue. 
tämä on yksi syy siihen, että maa ei 
kykene täällä imemään vettä pois.

Varsinaiset työt käynnistyvät 
joulukuussa, jolloin kaadetaan puut. 
Sen jälkeen pintamaat kuoritaan pois. 
Maapohja vahvistetaan pääasiassa 
kalkkisementtipilarien avulla, mutta 
osassa vallia kokeillaan perinteis-
tä puupaalutusta. tulvavallin ydin 
rakennetaan stabiloidusta savesta, 
jota saadaan Vuosaaresta ja Jät-
käsaaresta.  

– Projektissa kokeillaan uusia 
teknisiä ratkaisuja. Suunnittelussa on 
käytetty 3D-mallinnusta, ja kaivinko-
neenkuljettaja näkee suoraan kolmi-
ulotteisesta mallista, mistä kaivetaan 
ja kuinka syvälle, toteaa Jaatinen. 

SIIStIä, 
tehOKAStA, 
KIlPAIlUKYKYIStä
TEhOKKAASTI toimivat työmaat, jotka 
näyttävät hyviltä ja ovat luonteva osa 
kaupunkia. tähän pyrkii siisti työmaa 
-hanke, jonka tarkoituksena on kohottaa 
staran työmaiden siisteyttä ja yleisilmet-
tä. tavoitteena on, että kaikki katu- ja 
puistotyömaat toimivat vuoden 2015 lop-
puun mennessä yhtenäisten käytäntöjen 
mukaisesti.

uusien kaikille sopivien toimintamallien 
kehittäminen edellyttää kykyä kyseen-
alaistaa nykyiset tavat toimia. tässä tarvi-
taan kaikkien staralaisten osallistumista. 
hankkeessa on tukena palvelumuotoilun 
asiantuntija, joka tuo suunnitteluun mu-
kaan ulkopuolisen näkökulman. staralaiset 
kuitenkin määrittelevät itse, mitä siisti 
työmaa tarkoittaa.  

Kolmessa pilottiprojektissa kehitetään 
yhteisiä käytäntöjä, jotka liittyvät muun 
muassa työmaaelementtien käyttöön ja 
ulkoasuun, liikenteen tilapäisjärjestelyihin 
ja työmaatarvikkeiden järjestelyihin. työ-
mailla toimii myös aliurakoitsijoita, joiden 
työn ohjaaminen ja hallinta vaikuttaa 
työmaan yleisilmeeseen. hyväksi todetut 
ratkaisut jaetaan koko staran käyttöön.

Pintamaat läjitetään Vartiokylän-
lahden alueelle ja palautetaan 
lopuksi alkuperäiselle paikalleen.



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 2.3.2015 mennessä. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.


