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MEitä staralaisia on liki 1 600, kesäaikaan parituhatta. liikum-
me työssämme ympäri kaupunkia, ja Staran sinivihreät värit 
erottuvat jo kaukaa. Olemme saavuttaneet viiden toimintavuo-
den aikana erityisen hyvän näkyvyyden kaupunkikuvassa. tut-
kimusten mukaan 70 prosenttia helsinkiläisistä tunnistaa Staran 
ja tietää mitä me teemme: olemme ammattilaisia ja toimimme 
kaupunkilaisten parhaaksi.

Hyvä näkyvyys ja tunnettuus tuovat myös vastuuta. liikenne-
käyttäytymistämme arvioidaan, ja esimerkiksi kaikki jalkakäytä-
välle tehdyt turhat pysäköinnit tai kevyen liikenteen väylillä tapah-

tuva tarpeeton ajo noteerataan. Vastaavasti jos katutyömaa on auki pitkään, 
saamme yhteydenottoja hyvin nopeasti. Onnistumisistamme ja epäonnistu-
misistamme kukin luo mielikuvan meistä: ”sellaisia ne kaupungin työntekijät 
ovat”. Pidetään huoli siitä, että mielikuva säilyy edelleen positiivisena.

Me emme nauti yksityisyyden suojaa pukiessamme päällemme työ-
asun, silloin edustamme omaa virastoamme. Haluankin haastaa jokaisen 
staralaisen toimimaan kuten haluamme itseämme arvioitavan.

Meidän tärkein tehtävämme on rakentaa viihtyisää Helsinkiä. tästä asias-
ta on vaikea antaa määräystä tai käskyä, sen tulee lähteä liikkeelle jokaisen 
oman puseron sisältä, asenteesta. Olen hyvillä mielin pannut merkille, että 
juuri näin tapahtuukin. lähes aina. Varmistetaan me vakituiset työnteki-
jät, että annamme kesätyöntekijöillemme hyvän esimerkin Staran tavasta 
toimia ja perehdytämme kaikki tehtäviinsä niin, että iloisuus, aktiivisuus ja 
positiivisuus välittyvät katukuvassa niin kuntalaisille kuin matkailijoillekin.

Staran materiaaleja ja käyntikortteja painattaessamme olem-
me hyvin tarkkoja siitä, että kaikki on yhteisen ilmeen ja 
sovittujen standardien mukaista. Kuitenkin näkyvimmät 
käyntikortit lähtevät liikkeelle joka aamu, ja heitä eli 
staralaisia kuntalaiset arvioivat. toivon, että tulevaisuu-
dessa onnistuisimme entistäkin paremmin vastaamaan 
tähän julkisuudesta meihin kohdistuvaan paineeseen ja 
vähäinen kielteisen palautteen määrä supistuisi vähitel-
len olemattomiin.

toivon jokaiselle hyvää kesää, vakituiselle 
henkilöstölle lepoa ja nautittavaa kesälomaa. 
Kesätyöntekijät toivotan lämpimästi tervetul-
leeksi hyvään taloon, rakentamaan kanssamme 
viihtyisää ja hyvin toimivaa kaupunkia.

tsemppiä kevääseen! 
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1 060 km
Staran rakenteellisen 
kunnossapidon 
piirissä olevien 
ajoratojen pituus on  
1 060 kilometriä.

keskuspuisto juhlii, 
stara hoitaa
kOkO kaupungin läpi kulkeva met-
säinen puistovyöhyke, Keskuspuisto, 
viettää tänä vuonna 100-vuotisjuh-
laa. Stara huolehtii omalta osaltaan 
tästä tuhannen hehtaarin laajuisesta 
puistosta, joka tarjoaa elämyksellisen 
virkistys- ja ulkoilureitin kaupungin 
keskustasta aina Haltialaan ja Van-
taanjoelle asti.

Juhlavuoden kunniaksi Maunulan-
puiston vehreisiin maisemiin avattiin 
kesäkuun alussa uusi luontopolku, 
joka esittelee luonnon monimuotoi-
suutta ja kiertokulkua.  luontopolku 
on toteutettu alueen asukkaiden 
aloitteesta ja suunniteltu yhdessä 
heidän kanssaan.

Stara on rakentanut uudet polun 
pohjat, valmistanut opasteiden ja 
rastitaulujen rakenteet, tehnyt perus-
tukset levähdyspaikan pöytäryhmälle 
ja lopuksi pystyttänyt muun muassa 
polun opasteet ja taulut. 

luontopolun pääopaste löytyy 
Maunulan majan pihalta, josta polku 
kiertää noin 3,3 kilometrin matkan 
takaisin lähtöpisteeseen. Polun 
varrella on 12 rastitaulua, jotka kukin 
käsittelevät eri tavoin luontopolun 
teemaa.

   snadit

StArAN 
KeSäKUVAKISA
OnkO töRkEän hiEnO aikainen kesäaamu töissä? Vai muuten vain 
hyvä fiilis? Hymyilyttääkö vai irvistyttääkö? tai ihan jotain muuta?

Kuvaa kuukauden Stara-ilme tai ilmestys, voita Staran kesäku-
vakisa ja vie kaverisi leffaan. Kuvassa voit olla sinä itse, työkaverisi, 
kohtaaminen kaupunkilaisen kanssa tai kuvauksellinen työmaa.

säännöt
 Staran kesäkuvakisa on käynnissä kesäkuun alusta elokuun loppuun
 Kunkin kuukauden makein kuva palkitaan Finnkinon leffalipuilla 

(4 kpl)
 Kuvan voi ottaa vapaasti valitsemallaan kalustolla ja tyylillä
 Kuvat tulee julkaista Instagramissa hashtagillä #starakesä2014
 Kilpailu on avoin myös kesätyöntekijöille
 Kuvan tulee jollain tavalla viitata Staraan, siinä voi esimerkiksi 

näkyä Staran logoa tai työtä
 Kuukauden voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja kuvat 

julkaistaan luvalla Staran Instagram-tilillä:  
instagram.com/starahelsinki
 

Muista, että Staran työasussa edustat koko virastoa, joten ihan pöh-
köä kuvaa ei Instagramiin kannata ladata.

Muista kuvatessasi pyytää kuvauksen kohteena olevalta kuvauslu-
pa, mikäli kuvassa oleva henkilö on tunnistettavissa.

Ja vielä lopuksi vinkit: väri, valo, liike, oivallus, oikea hetki!

skEdE = RULLALAUTA, RULLALAUTAILU 
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staRan uudEt VERkkOsiVut On aVattu
tutustu staRan uunituoreisiin 
verkkosivuihin! Kaupunkiyhteiset 
hel.fi-sivut saivat uuden ilmeen jo 
vuodenvaihteessa, ja toukokuussa 
Stara uusi verkkosivunsa ensimmäis-
ten virastoiden joukossa.

Verkkosivu-uudistuksen ta-
voitteena on niin kaupunki- kuin 
virastotasollakin parantaa tietojen 
löydettävyyttä. Sivut on tehty palve-
lulähtöisiksi, niin että lukijan ei tarvit-

se tuntea kaupungin organisaatiota 
löytääkseen etsimänsä tiedot. Staran 
työt ja tekijät esitellään teemoittain.
Uudet sivut on suunniteltu toimimaan 
myös älypuhelimissa ja tableteissa.

Sivujen kehitys jatkuu Starassa 
koko loppuvuoden. Mikäli sinulla on 
ideoita ja kommentteja verkkosivui-
hin liittyen, otamme niitä mielelläm-
me vastaan. Palautteen voit lähettää 
osoitteeseen stara.viestinta@hel.fi

lempipaikkani 
stadissa

twitter mahdollistaa kaksisuuntaisen 
ja monenkeskisen vuorovaikutuksen. 
Julkishallinnon pitää olla mukana 

siellä, missä keskusteluja käydään. ellei ole, 
keskustelu ja sen myötä kansalaisyhteiskunta 
menevät menojaan. twitter-seuraajani ovat hyvin 
verkostoituneita, ja olen linkittänyt twitter-tilini 
Facebookin kanssa, joten viestit leviävät melko 
tehokkaasti. On mielenkiintoista seurata, syntyykö 
tulevaisuudessa täysin uusia keskustelukanavia, 
jotka syrjäyttävät aikaisemmat.”

Missä paRas 
paikka uudEllE 
kasVillE?
staRalaistEn paikallistuntemukselle 
on käyttöä, kun Helsingissä etsitään 
uusille kasveille istutuspaikkoja. Pa-
rempia asiantuntijoita ei löydy koko 
kaupungista, joten silmät kannattaa 
pitää auki, kun liikkuu puistoissa ja 
viheralueilla.

rakennusviraston ja Arboretum 
Mustilan yhteishanke tuo Helsinkiin 
uusien kasvilajien taimia. tarkoituk-
sena on kerätä kokemuksia uusien 
lajien soveltuvuudesta ja näin 
laajentaa Helsingin lajivalikoimaa. 
Arboretum Mustila on Suomen 
vanhin ja suurin arboretum eli 
puulajipuisto.

Kasvilajisto on tarkoitettu ensi-
sijaisesti puistoihin, osa myös puis-
tometsiin. Katupuita tai -pensaita ei 
hankkeen lajistossa ole. 

Istutuksia varten toimitetaan 
noin erilaista 25 puu- ja pensaslajia. 
Mukana on kasvilajeja, joita ei vielä 
Helsingissä juuri kasva ja joita ei ole 
muualta saatavissa: muun muassa 
pienikokoisia vaahteroita, havuja, 
näyttäviä lehtipuita ja kukkivia 
”herkkukasveja”.

Jos huomaat hyvän paikan, johon 
sopisi uusi kasvilaji, niin vinkin voi 
soittaa tai lähettää sähköpostilla:

Ehdota uusia istutuspaikkoja:
Birgitta rossing, puh. 050 559 1458
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tEksti  MikkO taiVainEn     kuVat  JannE saVOn

Kaupunki kehittyy vain, jos sitä  
rakennetaan. Viihtyisä kaupunki 
tarjoaa asukkailleen mahdolli-
suuden vaikuttaa, toimivan 
infrastruktuurin sekä moni- 
puolisia tiloja ja paikkoja,  
joista pidetään huolta. tätä  
mieltä ovat staralaiset  
Katja Wallin (vas.) ja risto  
Koivula sekä kaupunkiak- 
tiivi Sanna Wuorio.

Kaupunki 
tarvitsee 
rakentajansa
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PI

DetääN StADIStA H
U

O
ltA

Teemme  
kehiTTyvää  

kaupunkia, jossa  
on TurvallisTa ja 
sujuvaa liikkua. 

Siksi rakennamme  
katuja ja pidämme  

niitä puhtaina.

hoidamme  
kaupunkia, jossa 

asukkaaT ja  
maTkailijaT viihTyväT  

ja voivaT nauTTia.

Siksi istutamme kukkia ja 
siivoamme puistoja.

luomme  
monimuoToisen 

kaupunkiympärisTön, 
jossa ihminen ja  

luonTo voivaT hyvin. 

Siksi hoidamme metsiä 
ja luonnonmukaisia 

alueita.

Tarjoamme 
puhdasTa sisäilmaa 
ja puiTTeeT hyvälle 

suomalaiselle 
varhaiskasvaTukselle 

ja kouluTukselle.

Siksi korjaamme kouluja 
ja päiväkoteja. 
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asukastalO Bokvillan sijaitsee 
Arabianrannassa Hämeentien 
varrella. Stara on kunnostanut 
historiallisen huvilan paikalliseksi 
asukastoiminnan keskukseksi, ja 
näköetäisyydellä on yksi Staran mo-
nista varikoista. Paikka on siis mitä 
sopivin, kun keskustelunaiheena on 
viihtyisä kaupunki ja se, mitä Stara 
tekee kaupunkilaisten hyväksi.

Neljännen polven helsinkiläinen 
sanna Wuorio on aina ollut kiinnos-
tunut kotikaupunkinsa asioista ja 
halunnut kehittää omaa lähiympä-
ristöänsä. tekemällä ja osallistumalla 
kaupunki ja virastojen toiminta ovat 
tulleet tutuksi.

Wuorion mielestä viihtyisässä 
kaupungissa on monta puolta. Arjen 
näkökulmasta toimiva infrastruk-
tuuri on tärkeää. Asukkaille pitää 
myös tarjota mahdollisuus vaikuttaa 
lähiympäristöönsä ja kunnalliseen 
päätöksentekoon. lisäksi tarvitaan 
tietoa kaikista järjestettävistä tapah-
tumista.

– Helsinki on siisti mutta ei liian 
kliininen kaupunki. Kadut ja puis-
toalueet ovat hyvin hoidettuja, hän 
arvioi.

katja Wallin on keskustan hoi-
topiiristä, jossa hän hoitaa ruoho-
lahden alueen puistoja. Puutarhuri 
arvostaa toimivaa julkista liikennettä 
ja hyvin hoidettuja kaupunkitiloja 

MIteN KäyttäyDyMMe 
KAUPUNGIllA
käyttäydyMME kohteliaasti ja ystävällisesti kaupunkilaisten ja työto-
verien kanssa. hymy ja tervehtiminen kuuluvat asiaan, koska olemme 
omiemme joukossa. vastaamme kysymyksiin, otamme vastaan vinkke-
jä ja ohjaamme tarvittaessa eteenpäin. liikenteessä olemme tarkkoja 
ja huomaavaisia sekä autamme tarvittaessa muita. pidämme tukikoh-
dat, työmaat ja ajoneuvot siisteinä, koska ne ovat näin turvallisempia 
ja tehokkaampia.

sekä sitä, että kaikki paikat eivät ole 
rakennettuja.

– Monipuoliset tilat ja paikat ovat 
tärkeitä. Puistojen lisäksi tarvitaan 
vapaammin kasvavia viheralueita. 

Risto koivula sanoo, että kau-
punki tarvitsee toimiakseen kunnos-
sapito- ja huoltojärjestelmän. Kun 
toisaalla on valmista, jossain muualla 

Osallistuminen ja vaikut-
taminen tekevät asumisesta  
mielekkäämpää
– Sanna Wuorio

Asukkaat voivat omalla 
aktiivisuudellaan vaikuttaa 
kaupunkiin.
– Risto Koivula

Muiden huomioiminen ja 
yhteisten alueiden kunnioitta-
minen luo viihtyisyyttä.
– Katja Wallin
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työtä 
KAUPUNKIlAISteN 
HyVäKSI
staRa jatkaa rakennuskonttorin vuonna 1878 
aloittamaa työtä helsingissä. meillä on yli 130 
vuoden kokemus kaupunkilaisten ja kaupungin 
hyväksi työskentelystä. 

pidämme huolta stadista ammattitaitoisesti, 
luotettavasti ja vastuullisesti.

korjaamme rakennuksia, istutamme puita 
ja pensaita, rakennamme katuja ja pyöräteitä, 
pidämme kaupunkia siistinä. pidämme huolta 
niityistä ja metsistä, ulkotaiteesta ja kunnallistek-
niikasta, toreista ja aukioista.

näin me kaikki voimme elää viihtyisässä ja 
toimivassa helsingissä.

rakennetaan ja saneerataan. Koivula 
työskentelee Itä-Helsingin alueella 
kadunrakennuksessa.

– Homman pitää olla järjestel-
mällistä ja suunniteltua. Kaikki ei 
voi olla yhtä aikaa valmista mutta ei 
myöskään kesken.

pERustEhtäVä näkyy 
aRJEssa
Stara tekee missionsa mukaan viih-
tyisää kaupunkia. Millaisia ajatuksia 
perustehtävä herättää?

– Sehän on juuri sitä, mitä me 
teemme viheralueiden hoidossa. 
Puistojen pitäminen kunnossa ei 
ole itseisarvo, vaan niitä hoidetaan 
käyttäjiä varten.

Missio käy silloin tällöin Koivu-
lan mielessä, koska töitä tehdään 
kaupunkilaisten lisäksi tavallaan 
itsellekin. Perustehtävän takana on 
helppo seisoa.

Wuoriosta on viestinnän ammat-
tilaisena hienoa kuulla, että missio 
tuntuu ja vaikuttaa työn tekemisen 
tasolla. Suurissa organisaatioissa on 
riskinä, että johto ja viestintä tekevät 
mission vain itselleen.

Stara on Wuoriolle tuttu arjesta, 
sillä Staran varikko näkyy olohuo-
neen ikkunasta. Arabianrannan 
konepajalla oli aikaisemmin tapana 
järjestää avoimien ovien päiviä, 
jolloin sinne pääsi tutustumaan. 

– Me näymme katukuvassa. eri 
puolilla kaupunkia työskentelee vi-
heralueiden hoitajia, kadun kunnos-
sapitäjiä ja rakentajia. logomme on 
omaperäinen, ja automme erottuvat 
helposti, Wallin sanoo.

Koivula pitää hyvänä asiana, että 
Staran brändiin on satsattu, ja se 
näkyy esimerkiksi vaatetuksessa, 
autoissa ja työmailla. Näin on mah-
dollista erottua toisista urakoitsijois-
ta, eivätkä muiden tekemiset mene 
Staran piikkiin.

Brändin näkyminen auttaa Wuo-
riota ymmärtämään, mitä kaikkea 
Stara tekee. tämä ei ole aina selvää, 
koska Helsingin kaupungin raken-
nusvirasto tiedottaa asioista, jotka 
Stara käytännössä toteuttaa.

– eniten näen staralaisia, kun 
käyn rantapuistossa. Keväisin odo-
tan aina innolla katujen kevätpesua, 

sillä kärsin siitepölyallergiasta. Olen 
onnellinen, kun kalusto vesiruiskui-
neen ilmestyy kaduille.

näkyMättöMiä Ja 
näkyViä tulOksia
Wallin kokee työnsä mielekkääksi, 
koska saa tehdä töitä yhteisen hyvän 
eteen ja siitä on iloa itsellekin.

– Minulle on tärkeää, että hoidan 
yleisessä käytössä olevia puistoja. 
Jos niissä viihdytään, niin se antaa 
työlle sisältöä. Olen veronmaksaja 
ja haluan, että verorahat menevät 
hyvään tarkoitukseen.

Koivula toteaa, että kadunra-
kennuspuolella tulokset eivät ole 
aina yhtä näkyviä. esimerkiksi vesi-, 
viemäri-, sähkö-, kaukolämpö- ja 
kaapelilinjat vedetään maan alle. 
Kun katu rakennetaan päälle, mikään 
ei ole näennäisesti muuttunut, mutta 
katuvalot, lämmitys ja vesijohtover-
kosto toimivat.

– työskentelemme liikenteen 
keskellä uudis- ja saneerauspro-
jekteissa. Mahdollisimman monta 
vaihetta tehdään yhdellä kaivannol-
la, jotta häiriö jäisi mahdollisimman 
vähäiseksi.

Koivula kertoo, että Staralla on 
käynnissä Siisti työmaa -hanke, 
jonka avulla lisätään turvallisuutta ja 
viihtyisyyttä kaupungissa. tavoit-
teena on, että työmaat nivoutuvat 
kaupunkilaisten arkeen entistä 
jouhevammin ja turvallisemmin.

työmailla Koivula kuulee pää-
sääntöisesti positiivista palautetta 
kaupunkilaisilta. Suureen joukkoon 
ihmisiä mahtuu niitäkin, jotka soitta-
vat autontorvea ohi ajaessaan. Jot-
kut ovat niin kiinnostuneita projek-
teista, että pysähtyvät kyselemään 
ja juttelemaan. 

– Asukkaat ymmärtävät hyvin, 
että kaupunki ei toimi ja kehity, ellei 
sitä rakenneta.

Myös Wallin saa enimmäkseen 
myönteistä palautetta puistojen 
käyttäjiltä. Autoilla ja työkoneilla 
liikutaan puistossa vain työtehtä-
vissä, mutta joitakin tämä saattaa 
häiritä.

– Sillä on suuri merkitys, miten 
ottaa palautteen vastaan. Jos kuun-
telee ja kertoo ystävällisesti, mitä 

ollaan tekemässä ja miksi, niin usein 
voittaa toisen puolelleen.

Osa puistojen käyttäjistä on tullut 
Wallinille niin tutuksi, että nämä 
soittavat suoraan hänelle toiveis-
taan. Nämä ovat tyypillisesti pieniä 
asioita ja isommat asiat kulkevat 
rakennusviraston kautta.

JuuRi sOpiVan 
kOkOinEn kaupunki
Wuorion mielestä Helsinki on hieno 
paikka asua, koska kaupungissa on 
paljon ihmisiä ja yhteisöllisyyttä. 

– Helsinki on niin pieni, että 
yksittäinen ihminen voi osallistua ja 
vaikuttaa, mutta toisaalta niin suuri, 
että talous ei ole nappikauppaa ja 
kuntapolitiikassa käsitellään isoja 
asioita.

Parasta kotikaupungissa on Wal-
linin mielestä monipuoliset ja ihanat 
paikat: Itä-Pasila on betonilähiö, 
laajasalosta löytyy upeita rantoja ja 
metsiä. Helsingissä on myös helppoa 
liikkua ja tapahtumatarjonta on 
runsasta.

– Helsinki on erinomainen meren-
rantakaupunki. Onneksi rantoja on 
saatu yleiseen käyttöön. Se suunta 
on hyvä, toteaa Koivula. 



Rundilla

Baana sai tänä keväänä kunniamaininnan 

european Prize for Urban Public Space -kilpai-

lussa, johon osallistui lähes 200 kaupunkia. tämä 

kevyen liikenteen väylä tarjoaa jalankulkijoille ja 

pyöräilijöille ainutlaatuisen reitin läpi keskustan. 

Se kulkee ruoholahdenkadun päästä Manner-

heimintien alittavan tunnelin kautta Finlandia-

puistoon. lastenkodinkadun tienoilla sijaitsevan 

koripallo- ja petanque-kentän sekä istutusten ja 

oleskelumahdollisuuksien ansiosta Baanasta on 

tullut kaupunkilaisille eräänlainen olohuone. 

      Stara oli pääurakoitsija kaksivuotisessa raken-

nushankkeessa, jossa vanha ratakuilu muutettiin 

aivan uudenlaiseksi kaupunkitilaksi. Projekti alkoi 

sädevesiviemäröinnin rakentamisesta. Pohjan 

nostamiseksi Baanalle ajettiin tuhansia kuutioita 

kivilouhetta. rapautuneet kallioseinämät vah-

vistettiin verkottamalla, pulttaamalla ja ruis-

kubetonilla. Kuilussa kulkeva väylä yhdistettiin 

katutasoon kolmien graniittiportaiden ja neljien 

teräportaiden avulla. Myös kahdeksan baanaa 

ylittävää siltaa teettivät töitä, esimerkiksi yksi 

silta vaati paljon tutkimuksia ja suunnittelua, jotta 

siitä saatiin kulkijoille turvallinen.

tEksti  MikkO taiVainEn     kuVa  aki Rask
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Minkälaista työtä teen?
Suunnittelen Helsingin Vuosaarenhuipun maisemointia. tehtä-
väni on visioida huipun tulevaisuutta, kerätä ja dokumentoida 
tietoa, jonka avulla huipun luontoa osataan hoitaa oikein myös 

tulevaisuudessa. yhdessä rakennusviraston kanssa ideoimme sitä, miten 
kaupungin rakennuskohteiden kaivuumassoja sekä rakennuskohteiden alle 
jääviä kasveja ja kiviä voitaisiin hyödyntää ja kierrättää entistä paremmin. 
esimerkiksi Vuosaarenhuipulle on siirretty Vuosaaren sataman alta osa 
vanhaa saarnilehtoa.

Millaista osaamista se edellyttää?
Minulla on puutarhurin koulutus, joka antaa työlleni hyvät 
perustiedot. Mutta avainasia työssäni on taito havainnoi-
da, miten luonto toimii. Me teemme työtämme luonnon 

ehdoilla. Paremmin onnistumme, kun oivallamme luonnon 
syy-yhteydet ja toteutamme maisemoinnin niiden mukaisesti. 
lopulta luonto kuitenkin sanoo, mitä pitää tehdä. tulokset 
puhuvat puolestaan. 

Miten työni vaikuttaa kaupunkilaisten 
elämään?

Vuosaarenhuippu on jo nyt ainutlaatuinen, 
yli sadan hehtaarin kokoinen ulkoilupaikka, 
josta on hienot maisemat Suomenlahdelle ja 

Helsingin yli. Huippu on myös lintu- ja hyönteisbonga-
reitten suosikkipaikka. Huipun kunnostamises-
sa hyödynnetään kaupungin ylijäämämaita, 
ja jo senkin vuoksi se on pala Helsingin 
historiaa. Samalla säästyy veronmaksa-
jien rahoja, kun ei osteta uutta, vaan 
kierrätetään vanhaa maata, kasveja 
ja kiviä. Huippua maisemoidaan 
koko ajan eläimet ja kasvit huo-
mioiden, ja kun tässä onnistutaan, 
ihmiset kiittävät. Vuosaaren huippu 
on helsinkiläisten luontoparatiisi. 

3x

”Luonto kertoo 
mitä pitää tehdä”
luontopuutarhuri Jukka toivonen elää niin kuin opettaa: Koti on pieni punainen 
mökki Malmilla Falkullan pieneläintilalla, työnä on luonnon maisemointi 
Helsingissä ja kaiken vapaa-aikansa hän viettää ulkona luonnon ehdoilla. 

tEksti  tuula WäyRynEn     kuVa  antERO aaltOnEn

1

2

3  fa
kt

a
niMi: Jukka toivonen
työniMikE: luontopuutarhuri
tEhtäVät Ja Vastuut: Vastaa Vuosaa-
renhuipun maisemoinnista. Mukana myös 
projektissa, jossa suunnitellaan, miten 
kaupungin kaivuumassoja voidaan kierrättää 
ja hyödyntää tehokkaasti. 
uRa staRassa: helsingin kaupungin palve-
lukseen asfalttitöihin vuonna 1971. sen jälkeen 
toiminut vuodesta 1973 alkaen puutarhurina, 
puistotyönjohtajana ja vastaavana puutarhuri-
na.  Muiden toimien ohessa toimi käsityöpajan 
pajapäällikkönä liki 18 vuoden ajan. tällä 
hetkellä luontopuutarhurin tehtävissä.
haRRastuksEt: luonto ja luonnon kanssa 
sopusoinnussa eläminen suomenlahden 
saaristossa.

ta
rkaste

taan 800leikkialuetta

Rannoilt
a kerätään  75–10

0 to
nnia kellu

vaa jä
tettä

Rakennetaan  66 hehtaaria uutta asfalttipintaa.
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staRa pEREhdyttää vuosittain 
satoja uusia työntekijöitä. Valtaosa 
heistä on kesätyöntekijöitä, mutta 
paljon on myös vakituiseen työsuh-
teeseen tai pidempään määräaikai-
suuteen rekrytoituja.

Staran toimintaympäristö muuttuu 
kaiken aikaa. Jatkuva, ammattitaitoi-
nen perehdytys on kaikkien oikeus, 
olipa sitten uusi tai jo vuosikymmeniä 
Staraa palvellut. Myös vanhat työn-
tekijät tarvitsevat tasaisin väliajoin 
muistutusta siitä, missä ollaankaan 
töissä ja miten Starassa toimitaan. 
Välillä vanhoja tottumuksia voi olla 
hyvä kyseenalaistaa.  

– Staraan aina kesäkaudeksi 
tulevia konkareitakin on tärkeää 
perehdyttää myös muistin virkistä-

EtEEnpäin

Onnistuminen uuden työntekijän perehdyttämisessä on tärkeää sekä tulokkaan 
että työnantajan kannalta. Stara yhtenäisti perehdytysprosessinsa, jotta jokainen 
uusi tulija saisi yhtä hyvät eväät työnsä alkuun. Myös talossa jo pidempään olleet 
työntekijät hyötyvät jatkuvasta ja yhteneväisestä perehdytyksestä.

tEksti  MaRia salMinEn     kuVitus  pEtRi suni

miseksi. työturvallisuus, ergonomia, 
koneiden käyttö – esimerkiksi näitä 
oppeja on aina syytä kerrata ja 
täydentää, toteaa kartanovastaava 
pepita palonen. Hän johtaa viiden 
vakituisen ja yli 30 määräaikaisen ja 
kesätyöntekijän työskentelyä muun 
muassa Itä-Helsingin kartanopuis-
toissa ja arvoniityillä.

Kun uusi työntekijä saa oikean 
käsityksen siitä, millaiseen paikkaan 
on tullut ja mitä häneltä odotetaan, 
hän pääsee mahdollisimman mut-
kattomasti turvallisen ja mielekkään 
työn alkuun. Sujuva startti tuo no-
peimmin hyödyn myös työnantajalle.

– Jokaiselle perehtyjälle toteutuk-
sen täytyy olla laadukas. Kun alku 
uudessa työssä sujuu hyvin, se luo 

lähtötilannE

opastaa talon tavoille
Perehdytys

perustan sitoutumiselle ja työmoti-
vaatiolle, sanoo Staran henkilöstö-
asiantuntija taru Wickström.

Staran osastojen tehtävät ja toi-
menkuvat ovat hyvin erilaisia, mikä on 
näkynyt myös perehdytyskäytäntöjen 
vaihtelevuutena ja isoinakin eroina eri 
osastojen ja toimipisteiden kesken.

Perehdytyksen uudistaminen 
ja yhteneväinen konseptointi alkoi 
Starassa kesällä 2013. tavoite oli var-
mistaa tasavertainen ja -laatuinen 
perehdytys kaikille Staraan tule-
ville työntekijöille. Isoon projektiin 
antoivat panoksensa kaikki osastot, 
ja kokonaisuutta koordinoi Staran 
henkilöstöyksikkö. 

Samalla aloitettiin perehdytysma-
teriaalien yhtenäistäminen.
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pEREhdytysMatERiaali on laa-
dittu kolmetasoiseksi: palvelussuh-
dekäsikirja käsittelee kaikille stara-
laisille yhteiset asiat, osastotasoinen 
esittely antaa tulijalle tarkemman 
kuvan omasta työympäristöstä, ja 
työntekijän perehdytyskortti sisältää 
käytännön opastusta työtehtäviin ja 
toimintatapoihin.

– Osastokohtaiset tervetuloa ta-
loon -vihot suunniteltiin yhteistyössä 
perehdytyksen yhdyshenkilöiden 
kanssa. Osastot ja työyksiköt voivat 
koota vihkoon tiedot esimerkiksi 
omista työhön liittyvistä toiminta-
malleistaan ja keskeisistä työturvalli-
suusasioistaan, kertoo Wickström. 

Palonen kiertää porukkansa 
työpisteissä seuraamassa ja opasta-
massa työskentelyä. Puhutun tiedon 
muistiin painaminen vaatii täyden-
nykseksi kirjoitetut työohjeet.

– Olen koonnut töiden sujumi-
seksi paljon työ- ja muita ohjeita 
ryhmien kansioihin, joita päivitän 
talven mittaan. Kirjaan myös läheltä 
piti -tilanteet uusina ohjeina, jotta 
nekin kokemukset saadaan opiksi ja 
hyödyksi, Palonen lisää.

Muistilistana toimii myös pereh-
dytyskortti. Siihen kuuluu sekä yleisiä 
staralaisten palvelussuhdeasioita että 
tuotanto-osaston työhönopastustie-
toja. Osastojen perehdytyshenkilöt 
tai lähiesimiehet tarkistavat yhdessä 
työntekijän kanssa, että korttiin lista-
tut asiat on käyty läpi ja omaksuttu.

– Valmiin perehdytyskortin alle-
kirjoittaa työntekijän kanssa hänen 
esimiehensä. Aiemmin allekirjoitta-
jana oli perehdytyshenkilö, mutta 
nyt on haluttu korostaa esimiehelle 
lainkin mukaan kuuluvaa vastuuta 
perehdytyksen järjestämisestä, 
Wickström sanoo.

Uutena käytäntönä on seuranta-
keskustelu, jonka uudet vakituiset 
työntekijät käyvät esimiehensä kans-
sa koeajan päätteeksi. Siinä heillä on 
mahdollisuus antaa palautetta tai ky-
syä tarkennuksia perehdytysasioihin.

Perehdyttäjän kannattaa olla ak-
tiivinen. Perehdytys on osa jatkuvaa 
kehittämistä ja siksi perehdytysma-

opastaa talon tavoille

teriaaleja ja käytäntöjä on syytä aika 
ajoin tarkistaa. Wickström toivookin, 
että saa nyt lanseeratusta yhteisestä 
perehdytyspaketista myös kysymyk-
siä ja palautetta.

– Ne antavat parhaan pohjan 
perehdytystyön kehittämiselle, jota 
jatkamme yhdessä edelleen. 

Palonen yrittää perehdyttäjä-
nä olla kaatamatta kaikkea tietoa 
kerralla ja antaa ohjeita annostellen. 

Kirjalliset ohjeet ovat perehtyjälle 
välttämätön tuki, sillä kaikkea ei pys-
ty omaksumaan kertakuulemalla. 

– Perehtyjällä itselläänkin on 
iso vastuu oppimisesta. Kysy aina, 
kun et tiedä! Varmista myös, että 
ymmärsit asian oikein. Kun perehdyt 
työhösi kunnolla ja hoidat tehtäväsi 
hyvin, Starasta voi löytyä monenlai-
sia jatkomahdollisuuksia, rohkaisee 
Palonen. 

tulOksEt
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yhdEssä

työtoverukset nelli peltonen, 22, tatu Vierimaa, 23 
ja Ville keko, 24 viihtyvät yhdessä niin töissä kuin 
vapaa-aikana. Hyvä yhteishenki auttaa jaksamaan 
myös haastavimpina päivinä. töitä on helppo 
tehdä yli yksikkörajojen, kun on tuttu, jolta kysyä 
tarvittaessa neuvoa.

tEksti  MaaRit sEEling     kuVat  Matti MatikainEn

  töitä yli  
   yksikkörajojen

nElli, tatu Ja VillE eivät edes 
yritä peitellä tyytyväisyyttään. Nellil-
lä on ollut vuoden verran vakituinen 
työpaikka Starassa, pojat vakinais-
tettiin vuoden vaihteessa. 

– Vakituinen työpaikka alkaa 
nykyään olla harvinaista herkkua 
nuorille. tuntui ihan mahtavalta, kun 
meidät vakinaistettiin, Nelli kertoo.

Nuoret työskentelevät kaupun-
kitekniikan ylläpidossa hoitopiiri 
2:ssa asemapaikkanaan kesäisin 
Helsingin Malmi, talvisin tattari-
suo. Hoitopiiriin kuuluvat tapanila, 
Suurmetsä, Jakomäki, tapaninkylä ja 
Malmi. Kolmikolla on haaveena ostaa 
jossain vaiheessa omat asunnot, 
joten siinäkin mielessä tieto töiden 
jatkuvuudesta on iso plussa.

Hoitopiiri 2:ssa töitä tehdään 
lomittain. Vaikka nuoret ovat eri 
yksiköistä ja heillä on omat esimie-
hensä, he tekevät silti töitä yhdessä 
ja tuuraavat tarvittaessa toisiaan. 
lisäksi kaikki kolme ovat mukana 
Staran ja Stadin ammattiopiston jär-
jestämässä kuorma-autonkuljettajan 
ammattipätevyyskoulutuksessa.

– Koulutus käynnistyi viime 
syksynä, ja se kestää tämän vuoden 

loppuun. Meillä on kyllä C-kortit, 
mutta sillä ei saa ajaa kuorma-autoa 
ammatikseen. Kuorma-autokortti on 
nykyään todella kallis, ja kuskeista 
alkaa olla pulaa. On hienoa, että 
Stara kannustaa opiskelemaan työn 
ohella. tarvittaessa saa myös opin-
tovapaata, tatu ja Ville kertovat.

nuOREt kOnkaRit
Nuoresta iästään huolimatta Nellillä, 
tatulla ja Villellä on jokaisella vuosi-
en kokemus työskentelystä Starassa. 
He kertovat tulleensa taloon ensim-
mäistä kertaa koululaisina kesätöihin 
tuttavien vinkkaamina.

– ehkä olen vähän jämähtänyt 
tänne – ihan hyvässä mielessä! Mikäs 
täällä on ollessa, kun on muka-
vat työkaverit ja esimiehet sekä 
hommissa riittävästi vaihtelua, Ville 
pohtii.

tatun ja Villen tehtäviin kuuluu 
muun muassa kesäisin ruohonleik-
kuuta ja talvella lumen aurausta. 
Puutarhuriksi valmistunut Nelli 
toimii kesäisin ryhmänvetäjänä ja 
auraa talvella. Hänen toimenku-
vaansa kuuluvat myös puistojen 

erilaiset hoitotehtävät. Ammatti-
taitoaan Nelli on päässyt pitämään 
yllä esimerkiksi suunnittelemalla 
perennapenkkejä.

– Käytännössä teemme kaikki 
ihan samoja hommia. Painopisteet 
ovat ainoastaan erilaiset. 

OiValtaMisEn ilOa
Ville myöntää, että toissa talvena 
tuntui rankalta, kun piti herätä 
monena yönä peräkkäin lumitöihin. 
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lestään parhaiten ylläpitotehtäviin 
pätevöityy tekemällä. Valmistumi-
sensa jälkeen vuoden varastossa 
työskenneltyään tatu hakeutui 
vakinaisempien tehtävien perässä 
takaisin Staraan.

– Parasta on varmaan se, kun 
itse oivaltaa, missä järjestyksessä ja 
miten hommat kannattaa tehdä, että 
ne sujuvat parhaiten. Oman työnsä 
jäljen näkee heti.

etenkin kesäisin kolmikko viettää 
paljon aikaa yhdessä viikonloppuisin 

käymällä elokuvissa, grillaillen tai 
muuten vain aikaa kuluttaen.

– Kesäisin porukkamme kasvaa ke-
sätyöntekijöiden tultua taloon. Silloin 
joukkoomme kuuluu 5–10 suunnilleen 
saman ikäisistä, sekä entistä että 
nykyistä staralaista. Samalla kaikki tu-
tustuvat toisiinsa hieman paremmin. 
Varmaan tutustumisen myötä meille 
myös on syntynyt työpaikalle hyvä 
ryhmähenki. tai sitten tänne on vain 
osunut poikkeuksellisen hyviä tyyp-
pejä, Nelli, tatu ja Ville toteavat. 

Periaatteessa ylläpidossa tehdään 
kuitenkin päivätyötä.

– ehkä jossain vaiheessa jatkan 
vielä opintoja työn ohessa. tulevai-
suudennäkymät Starassa ovat hyvät. 
täältä saa tarvittaessa koulutus-
ta, työyhteisö on kiva ja töiden 
jatkuvuus on ainakin tähän asti ollut 
taattu, Ville sanoo.

Ammattikoulusta alkujaan 
varastonhoitajaksi valmistunut tatu 
täsmentää, että kaikkia valmiuksia ei 
koulunpenkiltä saa. Hänen mie-

Parasta on se, 
kun itse oivaltaa, 
miten hommat 
kannattaa tehdä.
– Nelli, Tatu ja Ville
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hinaaJa on vienyt toisen Staran 
lautan ja monitoimikairan laajasalon 
öljysataman edustalle. Kairausetu-
mies harri holmström ja nuorempi 
kairausmies Jani Johansson odot-
tavat toisella lautalla, joka on kiinni 
Sompasaaren eteläkärjen laiturissa.

Kello on puoli kahdeksan, ja työ-
päivä on alkanut puolta tuntia aiem-

duunissa

tEksti  MikkO taiVainEn     kuVat  aki Rask

harri holmström etsii porallaan kallioperää ja 
kantavaa maakerrosta merenpohjasta Palosaaren 
edustalta. tärkein työkalu on 11 tonnia painava 
monitoimikaira, jonka käyttäminen edellyttää päätä 
ja hauista.

 Vedenalainen työmaa
pelästyä. Jos sade vaikka yllättää 
metsän keskellä, niin sieltä ei tulla 
kesken pois, vaan hommat hoide-
taan ensin loppuun, Holmström 
sanoo. 

kaupunkilaisEt 
kysElEVät
Holmströmillä tulee lokakuussa 40 
vuotta täyteen Staran palvelukses-
sa. Vuosikymmenien aikana hän on 
ehtinyt kairata tuhansia reikiä, ja 
Helsingin kadut, kujat ja metsiköt 
ovat tulleet tutuiksi.

Kairaajien ilmestyminen on 
ensimmäinen merkki, että alueella 

min. Holmström ja Johansson ovat 
laittaneet työmaakopissa lämmintä 
päälle, koska merellä on aina kylmä. 
liikuteltava vaunu on kaksikon tuki-
kohta työmailla. Siellä vaihdetaan ja 
kuivataan vaatteet, vietetään tauot 
ja ruokaillaan.

– tässä työssä pitää kestää kovia 
sääolosuhteita, eikä pienestä saa 
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laskemaan, millainen paalutus alu-
eelle mahdollisesti tarvitaan.

RaidEyhtEys 
laaJasalOOn
Hinaajan diesel-moottori ottaa kier-
roksia, ja Holmströmin ja Johanssonin 
merimatka kohti Palosaaren edustaa 
alkaa. Se on pieni saari, joka on yh-
distetty penkereellä Korkeasaareen.

tutkimukset Sompasaaren 
edustalla alkoivat kolme vuotta 
sitten, kun satamatoiminnot siirtyi-
vät alueelta pois. Nyt on menossa 
tutkimusohjelma numero 9, joka 
liittyy laajasalon raideyhteyksiin ja 
Kruunuvuoren siltojen maatukien 
perustamistavan suunnitteluun.

– Aloitimme täällä toukokuun 
alussa ja olemme kesäkuun lop-
puun. Sen jälkeen teemme vielä pari 
viikkoa sedimenttitutkimuksia, eli 
otamme näytteitä merenpohjasta, 
Holmström kertoo.

VOiMaa Ja JäRkEä
40 minuutin kuluttua ollaan perillä. 
Hinaajan kapteeni tarkistaa gps-pai-
kannuslaitteen avulla, että lautta on 

KOKeNeeN OPISSA
kaiRaaJia ei kouluteta ammattioppilaitoksissa. harri holm-
ström on vuosien varrella opettanut kairaajan ammatin parille-
kymmenelle työntekijälle. Taitojen oppimiseen kuluu 1–2 vuotta 
ennen kuin voi toimia itsenäisesti kairausetumiehenä. lisäksi 
staralla on hyvät käsikirjat, joista saa tarvittavat teoreettiset 
tiedot.

– Paineellista vettä 
tarvitaan poratessa, 
jotta poranreikä pysyy 
auki. Merellä vettä on-
neksi riittää, joten ei 
tarvitse käydä välillä 
tankkaamassa, kertoo 
Harri Holmström.

 Vedenalainen työmaa

oikeassa pisteessä. laivan miehistö 
ankkuroi 19-metristen jalkojen avulla 
lautan kiinni pohjaan.

Kun kuulosuojaimet on laitettu 
korville, Holmström ja Johansson 
käynnistävät monitoimikairan. ensiksi 
kaksikko laskee noin kymmenen met-
riä suojaputkea, jonka kautta tehdään 
kallioperäporaus ja heijarikairaus, 
jolla selvitetään maaperän tiiviyttä.

Poraamisessa käytetään 18-kiloisia 
rautatankoja, jotka ovat 183 senttiä pit-
kiä. 30–40 metrin reikään menee use-
ampi tanko, jotka on ensin laskettava 
alas ja sitten nostettava takaisin ylös. 
Apumies on siinä hommassa kovilla.

– Kun päivän nostelee näitä 
tankoja, ei illalla tarvitse mennä 
punttisalille, Holmström sanoo.

Kairaajan työ on fyysisesti rank-
kaa mutta edellyttää myös pääkop-
paa. Monitoimikairalla joudutaan 
ajamaan vaikeissa maastoissa, jolloin 
reitti on suunniteltava tarkkaan. 
Maahan uponnutta konetta ei saa 
käsivoimin irti, vaan silloin on käy-
tettävä järkeä.

Millaiset miehet pärjäävät tällai-
sessa työssä?

– Kovat jätkät, sanoo Holmström 
pilke silmäkulmassa. 

alkaa tapahtua jotain. Ihmiset tu-
levatkin usein kyselemään Holm-
strömiltä, mitä paikalle on raken-
teilla. Siksi on hyvä pysyä perillä 
suunnitelmista myös omaa työtä 
laajemmin.

Holmströmin tärkein työkalu on 
telaketjuilla liikkuva 11 tonnia pai-
nava monitoimikaira, jolla tehdään 
muun muassa maaperätutkimuksia 
ja kalliopintojen varmistuksia. Niitä 
tarvitaan siltojen, talojen, viemärei-
den, pysäköintipaikkojen ja teiden 
suunnittelua varten.

Mittauksien avulla saadaan tietoa, 
kuinka suuren kuorman maaperä 
kestää. Näin suunnittelijat pystyvät 



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 31.8.2014 mennessä. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.


