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STARA saavutti vuonna 2014 taloudelliset tavoitteensa. 
liikevaihto laski edellisestä vuodesta, mutta onnistuimme 
leikkaamaan kulujamme liikevaihdon laskua enemmän. Kil-
pailukykymme parantui.

Onnistumisemme ansaitsee kiitokset, mutta tänä vuonna 
meillä on edessä samanlainen haaste. Vaikka tulevaisuuden 
skenaariot ole vielä kirkastuneet Staran osalta, valmistaudum-
me muutoksiin. Paikallaan pysymällä voimme vain hävitä.

Stara on ammattilaisten joukkue, joka menestyy myös 
tulevaisuudessa. Omaa toimintaa on kuitenkin tarkasteltava kriitti-
sesti. työtapaturmia sattuu liikaa, sairauspoissaolojen kehitys ei ole 
ollut odotusten mukaista ja asiakkaamme pitävät meitä aika ajoin 
kalliina. Meidän pitää edelleen parantaa kilpailukykyämme ja olla 
innovatiivisia.

Asiakaspalvelukokonaisuus lähtee jokaisen staralaisen 
työsuorituksesta. Kuntalaiset kertoivat viime vuonna, 
että mielikuvat Starasta muodostuvat arjen pienistä 
asioista, ystävällisistä sanoista ja teoista, tervehti-
misistä ja kiitoksista sekä liikennekäyttäytymisestä. 
Myönteisen ilmapiirin rakentaminen ei ole vaikeaa,  
mutta arjen kiireessä positiivisuus voi joskus unoh-
tua, vaikkei saisi: kaupungilla meitä arvioidaan hei-
koimman suorituksen perusteella.

talvi oli helpompi kuin 
useat aiemmat talvet. Ke-
vään aikana haasteenam-
me on katupölyn poisto 
ja hiekannosto. Kun sel-
viydymme siitä hyvin, 
olemme jälleen ottaneet 
askeleen myönteisen yri-
tyskuvan luomisessa.

hyvää kevättä kaikille!
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LYYSAA = (AURINGOSTA) PAISTAA

oSAAmISELLA 
PäRJää 
mUUTTUvASSA 
mAAILmASSA
STARAN ENSImmäINEN koulutus-
suunnitelma on valmistunut. Se 
on tehty yhteistyössä henkilöstön 
kanssa.

Koulutussuunnitelmassa on 
kuvattu, millaista osaamista osastoilla 
tarvitaan lisää ja kuinka sitä voidaan 
hankkia. tulos- ja kehityskeskus-
teluissa käydään läpi, mitä tämä 
tarkoittaa käytännössä kertoo projek-
tisuunnittelija heli Silvennoinen. hän 
toivoo, että suunnitelmasta kehittyisi 
työkalu, josta sekä työnantaja että 
työntekijät hyötyvät.

– Starassa on laaja kirjo ammatti-
laisia, jotka ovat hankkineet osaami-
sensa työtä tekemällä ja suorittamal-
la tutkinnon. työuransa eri vaiheissa 
olevilla on toisilleen paljon annet-
tavaa eli osaamisen jakaminen on 
tärkeää, Silvennoinen kannustaa.

Silvennoisen mukaan kurssien 
ja koulutusten ohella kannattaisi 
nykyistä enemmän suosia työssä 
oppimista. Siihen on tarjolla monia 
hyviä vaihtoehtoja, kuten oppisopi-
muskoulutus, mestari-kisälli -malli, 
tehtäväkierto ja erilaiset sijaisuudet. 

– Moniosaaminen on valttia nyky-
päivänä. Monipuolinen ammattitaito 
on vahvuus muutostilanteissa, ja sen 
avulla on kasvaa uusien tehtävien 
mukana, Silvennoinen korostaa.

TIESITKö, ETTä hymy 
tarttuu toisiin ihmisiin. 
hymyilevä henkilö on 
helposti lähestyttävä.

STARASSA oN KäYNNISTYNYT hankkeita, joissa toimintaa trimmataan 
leAN-ajattelun hengessä. leAN juontaa juurensa toisen maailmansodan 
jälkeiseen Japaniin ja toyotan autotehtaalle. 

tuolloin pienellä autonvalmistajalla ei ollut mahdollisuutta valmistaa 
suuria määriä autoja varastoon. Sen sijaan yritys selvitti asiakkailta, millai-
sia autoja he haluavat, ja valmisti nopeasti jo ennakkoon tilatut autot. Näin 
luotiin tehokas tuotantoprosessi. 

tehokkuus tarkoittaa usein sitä, että tekemällä vähemmän saadaan enem-
män aikaan. Kyse on tavallisten arkisten ongelmien ratkaisemisesta. tehok-
kuuden salaisuus piilee hukkien tunnistamisessa ja poistossa.

tyypillinen esimerkki on runsas varastointi, joka lisää etsiskelyn määrää. 
Sama ilmiö toistuu, kun tietoja etsitään tietokoneen uumenista. liikkuminen 
on terveellistä, mutta työn sujumisen kannalta turhia liikkeitä tulisi välttää.

hukat pois

Lempipaikkani 
Stadissa

Tähtitorninmäkeen liittyy paljon kesäi-
siä muistoja. Jos vietän vapaapäivää 
helsingissä, menen usein sinne viet-
tämään aikaa – yksin tai kaksin mutta 

ei koskaan isolla porukalla. haen vanhasta kaup-
pahallista eväät, istun alas ja mietiskelen. Siellä voi 
katsella isoja laivoja ja nähdä horisontin. Ajatukset 
kulkevat kaukomaille ja vieläkin pidemmälle.”

– tArU WICKStröM, heNKIlöStöASIANtUNtIJA

Staran kirvesmiehet hallitsevat palvelun

KAtUPölyN hAllINtAA 
KehItetääN

SILmIä KUTITTAA ja kurkkua kaihertaa. 
hiekka pöllyää koko kevään helsingin 
kaduilla. harva Staran työ vaikuttaa 
yhtä välittömästi kaupunkilaisten 
viihtyvyyteen ja jopa terveyteen kuin 
pölyntorjunta. Siksi on tärkeää, että 
hiekanpoistossa käytettävää kalustoa ja 
toimintatapoja kehitetään jatkuvasti.

Kantakaupungissa puhdistusurakka 
kestää keskimäärin viisi viikkoa. työn 
hoitaa kaksi ryhmää, joilla molemmilla 
on käytössään imulakaisukone ja pe-
suauto. Pesevä imulakaisulaite irrot-
taa pölyt ja liat tehokkaimmin kadun 
pinnasta. Näitä on jo aliurakoitsijoilla 
käytössä, ja kaupunki on hankkimassa 
omaa konetta.

Pöly on riesa paitsi kaupunkilaisille, 
myös kaikille ulkona työskenteleville. 
tilanne on pahin tuulisina päivinä ennen 
kuin katujen pesu on tehty. tilanteen 
mukaan on töissä suositeltavaa käyttää 
kertakäyttöisiä hengityssuojaimia, jottei 
hiekka narsku hampaissa kotimatkalla.

 

TUKIväLINEITä KoTEIhIN asentavat 
Staran kirvesmiehet ovat ammatti-
taitoisia, luotettavia ja sosiaalisesti 
taitavia. Näin kertoo Aalto-yliopiston 
työpsykologian ja johtamisen opiske-
lijoiden tuore kartoitus.

Palvelualttiudesta on iloa ja hyö-
tyä niin asiakkaille ja kirvesmiehille 
kuin koko yhteiskunnalle. 

tyypillinen tukivälinepalvelun 
asiakas on yksin asuva vanhus, jolle 
asentajan käynti saattaa tarjota har-
vinaista juttuseuraa.

– tämä on aina myös ihmisten 
kohtaamista, ei pelkkää asentamista. 
Aikaa täytyy varata myös rupatteluun. 
tietysti aina esittelen itseni ja sanon kä-
sipäivää, kirvesmies Risto Jylhä kertoo.

– Siitä tulee itselle hyvä mieli, kun 
asiakas pärjää kotona paremmin 
apuvälineen ansiosta, hän sanoo.

tukivälineet säästävät yhteiskun-
nan varoja, sillä ihminen voi niiden 
ansiosta asua kotona itsenäisesti 
ja pidempään. Joskus asiakkaan 
kotiutuminen sairaalasta on kiinni 
apuvälineen asennuksesta. Silloin 
asentajan nopea toiminta säästää 
ylimääräisiä sairaalapäiviä.

Kirvesmiehet asentavat vanhusten 
ja vammaisten koteihin asumista 
helpottavia apuvälineitä. yleisimmät 
työt ovat tukikahvojen ja -kaiteiden 
asennuksia sekä kynnysten poistoja 
ja luiskien tekemistä. Niiden tarpeen 
arvioivat fysio- ja toimintaterapeutit.
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Kaupunkilainen saattaa kehua, kysyä 
ja arvostellakin, kun staralainen tulee 
tämän reviirille. Asiallinen vastaus yleensä 
varmistaa, että kohtaaminen päättyy 
hyvissä tunnelmissa.

Kuunnellaan ja

  KesKustellaan

TEKSTI  mARIANNA SALIN     KUvAT  JANNE SAvoN
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Pia huopalaisen, Jari Mikkolan  
ja Pertti Viljasen vinkit 
kaupunkilaisten kohtaamisiin:
 Katso puhujaa ja kuuntele tarkasti
 Kerro, mitä teette, ja vastaa kysymyksiin
 Ota vastaan kommentit ja lupaa välittää ne tarvittaessa eteenpäin
 Ohjaa lisäkysymykset rakennusvirastoon tai työmaakyltissä nimetylle 

henkilölle
 Suhtaudu kaikkiin asiallisesti työmaalla ja kaupungilla sekä puhelimessa 

ja sähköpostiviestissä
 Muista kiireessäkin olla ystävällinen ja kohtelias

– AvAAT ovEN remonttimiehelle, 
ja hän marssii sanaa sanomatta 
suoraan olohuoneeseesi ja alkaa 
maalata seinää. Miltä tuntuisi? kysyy 
korjausrakentamisen työpäällikkö 
Jari mikkola. tällä esimerkillä hän 
muistuttaa, että staralaiset ovat 
kylässä kaupunkilaisten työpaikoilla, 
puistoissa ja kaduilla.

– On tärkeää, että kerromme 
aina, mitä olemme tekemässä, Mik-
kola sanoo.

tietoa kannattaa levittää myös 
etukäteen, eikä välttämättä vain 
työmaakyltein ja asukastiedottein. 
esimerkiksi viime kesänä Mikkola 
varusti espalla liikkuvat turistiop-
paat laminoiduin piirustuksin, jotka 
koskivat hotel Mantan rakennus-
töitä.

Puunhoidon työnjohtaja Pia 
huopalainen kertoo huomanneensa, 
että myös pienten töiden yksi-
tyiskohdista kannattaa neuvotella 
kohteessa.

Moni työmaa houkuttelee ihmisiä 
myös rupattelemaan ja neuvomaan. 
Viheralueiden rakentamisesta vas-
taava työnjohtaja Pertti viljanen ei 
ota neuvoista nokkiinsa vaan selittää 
kärsivällisesti oman kantansa.

– lyhyelle keskustelulle löytyy 
aina aikaa.

PIENTä YLImääRäISTä
Mikkolan mukaan kaupunkilaisille voi 
tarjota jopa ylimääräisiä palveluja 
silloin, kun aikataulu sallii. Muu-
an koiranomistaja keksi taannoin 
soittaa korjausrakentajille ja pyytää 
apua paukkupakkasessa harhailevan 
vinttikoiran löytämiseksi. Mikkola 
lähetti viestin oman osastonsa työn-
tekijöille, jotka liikkuivat alueella.

– Siitä ei ollut meille vaivaa, mut-
ta koiraa emme kyllä löytäneet.

Viime kesänä Mikkola vei muu-
taman turistin kierrokselle hotel 
Mantan työmaalle.

– Meillä oli heijastinliivit ja kypä-
rät vieraita varten, ja sattui olemaan 
sopiva vaihe töissä, hän toteaa.

Viljasella on tuoreita kokemuksia 
miehestä, joka seurasi staralais-
ten työntekoa Arabianrannassa ja 
raportoi siitä säännöllisesti yksikön 
johtajalle ja Staran toimitusjohtajalle. 
lisäksi tämä kellottaja piti Viljasen 
ryhmää syyllisenä sotkuun, jonka ul-
kopuolinen rakennusliike oli jättänyt 
jälkeensä Staran työmaan tuntu-
maan. talvitauon alla ryhmä siivosi 
niin omat kuin vieraidenkin sotkut. 

– Pian tuli sähköpostitse kiitokset 
samalta kellottajalta. Asia oli ilmei-
sesti painanut häntä niin paljon.

TARKKANA PUhEISSA
Viljasella, Mikkolalla ja huopalaisella 
on runsaasti kokemuksia tilanteista, 
joissa nurjasti alkanut kohtaami-
nen on kääntynyt myönteiseksi. 
he myöntävät, että menestys on 

vaatinut harjoittelua. Viljanen muis-
taa vuosien takaa asukkaan, joka 
tuli vihaisena kyselemään kasveista, 
kun hänen tonttinsa viereen alettiin 
rakentaa käytävää. 

– heitin tuolloin vielä noviisina 
puolihuolimattomasti, etten tiedä, 
mitä naatteja siihen tulee. Se oli 
väärä sanavalinta. Asukas rupesi 
huutaman kuin hinaaja, Viljanen 
kertoo. Seuraavana päivänä hänen 
esimiehensä otti mukaan kuvia, ja 
keskustelu jatkui leppoisasti kahvi-
pöydässä asukkaan kodissa.

Mikkola on puolestaan oppinut, 
että sisäilma-asioissa kannattaa 
miettiä erityisen tarkasti, kuka esit-
tää asiat ja miten. Uransa alkuaikoi-
na hän kävi päiväkodissa ja nappasi 
mukaansa mustuneen kattolevyn. 
Päiväkodin työntekijä näki levyn ja 
pyysi selitystä.

– Sanoin, että epäilen hometta ja 
vien levyn tutkittavaksi. Koko sakki 
oli hetkessä pihalla eikä suostunut 

palaamaan sisälle, Mikkola nauraa. 
tutkimuksissa selvisi, että mustunut 
alue ei ollut hometta vaan nokea.

STARAN KASvoT
Joskus on selvää, että kaupunki-
lainen kiukuttelee staralaiselle vain 
purkaakseen huonoa tuultaan. Siitä 
huolimatta Mikkola pitää tärkeänä, 
että kohtaaminen päättyy iloiseen 
tai edes siedettävään tunnelmaan. 
hän on nimittäin huomannut, että 
tuohtumuksella ja perättömillä syy-
töksillä on tapana paisua työmaan 
ulkopuolella.

– Kirjallisesti on helppo valittaa 
vaikka kuinka rankasti ajattelematta, 
että syytös kohdistuu lopulta ihmi-
seen eikä kasvottomaan järjestel-
mään. Siksi on hyvä selvittää asiat 
kasvokkain aina kun mahdollista, 
Mikkola sanoo. 

Jos kasvoja ei ole tarjolla, äänikin 
voi auttaa. Viljanen soitti juuri 
kaupunkilaiselle, joka oli valittanut 
työmaasta sähköpostitse.

– hän yllättyi iloisesti pelkästään 
siitä, että vastasin viestiin soittamal-
la, Viljanen kertoo. Parhaimmillaan 
myönteinen kohtaaminen ilahduttaa 
molempia osapuolia – ja muutamia 
muitakin. huopalaisen ilme kirkas-
tuu, kun hän kertoo kaupunkilaises-
ta, joka oli kehunut hyvin järjestettyä 
puunkaatoa ja risujen keruuta.

– tuli hyvä mieli, vaikken ollut 
edes itse mukana. 

– Sahaa ei tarvitse välttämättä 
käynnistää päiväkodin pihassa päi-
väunien aikaan.

YSTäväLLINEN 
KUUNTELIJA
Paraskaan tiedotus ei takaa sitä, että 
kaikki kaupunkilaiset kiittelisivät, 
kun aura kirskuu asfalttia vasten tai 
valtava monttu katkaisee lenkki-
polun. huopalainen korostaa, että 
tuohtunutkin kyselijä ansaitsee aina 
asiallisen vastauksen.

– tärkeintä on aloittaa kuuntele-
malla, mitä toisella on sanottavaa, 
hän toteaa. Kun hänen ryhmänsä 
liikkuu kaupungilla metsurin vaat-
teissa ja sahat käsissä, rauhallinenkin 
kaupunkilainen saattaa hätkähtää. 
ette kai kaada täältä? Kaadattehan 
varmasti täältä?

– On ihan luonnollista, että ihmi-
set ovat kiinnostuneita lähiympäris-
töstään, huopalainen sanoo. 

Pia Huopalainen

Jari Mikkola

Pertti Viljanen 



RUNDILLA

KAUPPAToRILLA helsinki 

näyttää parhaat puolensa. Kun siellä 

pyörähtää ympäri, staralaisten käden 

jälki näkyy joka suunnassa. helsingin 

kaupungintalo on osa historiallista 

empirekeskustaa. Ala-aulan yleisölle 

avoin Virka-galleria on Staran puusep-

pien työtä, muun muassa lasivitriinit, 

hyllyt, pyöreät nettipisteet ja infotiski. 

Kaupunginvaltuutetut hoitavat luotta-

mustehtäväänsä valtuustosalissa, jon-

ka Staran puusepät ovat uudistaneet 

vastaamaan nykyteknologian vaati-

muksia. Myös salin reliefi on staralais-

ten tekemä. Stara pitää Kauppatorin 

puhtaana ja hoitaa viereistä esplana-

din puistoa, jossa viihtyvät niin turistit 

kuin kaupunkilaiset. Myös merenran-

nat pysyvät staralaisten ansiosta kun-

nossa. Kauppatorilla sijaitsee helsin-

gin tunnetuin veistos, havis Amanda. 

Kun japanilainen taiteilija tatzu Nishi 

pystytti viime vuonna patsaan ympä-

rille väliaikaisen hotellihuoneen, Stara 

rakensi sen.

TEKSTI  mIKKo TAIvAINEN     KUvA  AKI RASK
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– vUoNNA 1900 helsingissä ei ollut 
juurikaan tekniikkaa katujen alla. Ka-
tutyöt tehtiin mies- ja hevosvoimin. 
Voi vain kuvitella, kuinka hirvittävä 
määrä miehistöä kaivoi lapiolla 
viemärikaivantoja ja vesijohtoa, kun 
niitä ryhdyttiin laajamittaisemmin 
rakentamaan, kertoo tuotanto-
päällikkö Eila hägg. hän näyttää 
mustavalkovalokuvaa erottajasta 
vuonna 1900. 

– Katukuva on jo urbaani, ja 
ydinkeskustan kivitalot näyttäviä. 
Katu on avara ja jalankulkijoille 
reunakivi kuten nykyään. tekniik-
ka tekee kuitenkin vasta tuloaan 
ihmisten elämään. tuolloin suun-
nittelijan oli helppo päättää, minne 
laittaa uutta tekniikkaa. Katujen alla 
oli tilaa.

Vuosina 1900–1915  helsingin 
maanalainen maailma muuttui 
paljon. tämä kehitys ei tietenkään 
syntynyt tyhjästä. helsingin kau-
pungin vesijohdon rakentaminen 
aloitettiin 1870-luvulla, ja ensimmäi-
nen, suoraan töölönlahteen laskeva 
viemäriputki valmistui 1875. 

Kaasun käytön yleistyminen 
kotitalouksissa edellytti maanalaista 
putkitekniikkaa. helsingissä oli ryh-
dytty suunnittelemaan 1800-luvun 

ETEENPäIN

1900–1915

2015
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    pinnan alle

TEKSTI  JoANNA SINCLAIR     KUvITUS  PETRI SUNI

1900-luvun alusta ei ole kuin reilut sata vuotta. Kunnallis- 
tekniikka on kehittynyt huimasti tänä aikana. Voisi luulla, että 
isoimmat edistysaskeleet on otettu viime vuosikymmeninä. 
helsingin keskustassa kadun pinnan alle kurkistettaessa isoin 
muutos tapahtui jo 1900-luvun alussa.
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lopulla ulkomaisen mallin mukaista 
kaasuverkostoa, ja vuoteen 1910 
mennessä lähes joka kolmanteen 
asuinhuoneistoon oli asennettu kaa-
sujohto. Vesijohto oli vuonna 1910 
jo 75 prosentissa asuinhuoneistoja. 
Kaasu- ja sähkövoimaa tuotettiin 
rinnakkain Suvilahden voimalaitok-
sessa 1909 lähtien. 

1910 helsingissä puhalsivat 
kirjaimellisesti uudet tuulet: haju-
haitat pienenivät merkittävästi kun 
Suomen ensimmäinen kunnallinen 
jätevedenpuhdistamo valmistui 
Alppilan puistikkoon.

Vuonna 1915 avattiin raitiovaunu-
linja Munkkiniemen ja erottajan vä-
lille. liikenteessä alkoi näkyä autoja 
hevosrattaiden rinnalla.

– rakennusmestarit olivat isoja 
herroja, he valvoivat valkoisissa 
paidoissa kravatit kaulassa töiden 
sujumista. töitä varmasti riitti, koska 
työmiehiä oli runsaasti ja työvälineet 
vielä alkeellisia, hägg pohtii. 

erottajalla oli vain joitain vuosia 
aiemmin kenttäkivikadun alla pel-
kästään jonkinlaiset kevyet katuker-
rokset vaihtelevasta maa-aineksesta. 
Vuonna 1915 uusien raitiovaunukis-
kojen alla oli jo melko kattava kaasu- 
ja vesijohtoverkosto. 

vUoNNA 2015 katutyöt ovat 
helsingin keskustassa vaativia. eila 
hägg levittää pöydälle ison pii-
rustuksen, joka näyttää maallikon 
silmiin tippaleivältä. eriväriset viivat 
halkovat katukarttaa, ja melkein joka 
neliösenttimetri paperista vilisee 
merkintöjä. Kartta kuvaa erottajan 
tekniikkaa vuonna 2015.

– tällaisia piirustuksia Staran 
ammattilaiset tulkitsevat ryhtyes-
sään kaivamaan katuja auki, hägg 
sanoo ja näyttää missä kulkee 
kaukolämpö- ja kaasuputkia, missä 
ovat vesijohdot, jäte- ja hulevesivie-
märit, sähkö- ja tietoliikennekaapelit, 
ja erilaiset liikennevaloihin liittyvät 
piuhoitukset – ja toki piirustuksissa 
näkyvät myös maan pinnalla kulke-
vat raitiovaunukiskot. 

– ydinkeskustassa ei voi mitata 
työsuorituksia sillä, kuinka monta 
putkimetriä on kaivettu. työskentely 
on tarkempaa ja hitaampaa kuin 
luulisi. Katukerroksissa on runsaasti 
jännitteellisiä kaapeleita, joiden 
käsittely vaatii varovaisuutta. 

työntekoa hidastaa ydinkeskus-
tassa myös se, että suunnitelmat 
ja piirustukset eivät läheskään aina 
vastaa todellisuutta. 

– Suunnittelijat tekevät hyvää 
työtä, mutta yllätyksiltä ei voi vält-
tyä. Dokumentaatio ei 20–30 vuotta 
sitten ollut nykypäivän tasolla, puhu-
mattakaan siitä, mitä se oli 1900-lu-
vun alussa, hägg toteaa. 

Kadun alta voi paljastua esimer-
kiksi parikymmentä vuotta sitten 
paikan päällä tehtyjä ratkaisuja – 
kikka kolmosia, jotka ovat sinänsä 
olleet oikein toimivia – mutta joita 
kukaan ei tullut dokumentoineeksi. 

– Muitakin yllätyksiä tulee, kuten 
Senaatintorin liepeiltä jokunen vuosi 
sitten esiin kaivetut pääkallot. Se 
työmaa seisahtuikin sitten hetkek-
si, hägg muistelee ja painottaa 
staralaisten kokemuksen merkitystä 
ydinkeskustan kaivuutöissä.

– Staralla on osaavaa poruk-
kaa töissä ympäri helsinkiä ja toki 
kaikille yritetään tarjota välillä töitä 

uusilla alueilla. ydinkeskusta on 
kuitenkin oma lukunsa. Pyrimme 
aina varmistamaan, että ydinkeskus-
tan työmailla on konkareita mukana 
opastamassa muita. On vaikea hah-
mottaa alueen vaativuutta, ennen 
kuin sen on kokenut, hägg tähden-
tää ja tarkastelee edessään olevaa 
piirustusta. 

Millaista työnteko oli ennen ja 
millaista se on nyt? Vinkkaa 
toimitukselle, mistä aiheesta 
haluaisit seuraavaksi lukea:  
stara.viestinta@hel.fi
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millaista työtä teet? 
logistiikkayksikössä toukolassa huollamme ja korjaamme kaupun-
gin ajoneuvot kuorma-autoista ruohonleikkureihin. työskentelen 
lakaisukoneosastolla, mutta hiljaisempina aikoina autan kollegoita 

vaikkapa saman hallin henkilöautopuolella, jos heillä on jonoa. 
tehtävät vaihtelevat päivittäin. Joskus on lähdettävä korjaamaan tien 

päälle hajonnutta lakaisukonetta tai muuta kulkuneuvoa.
Olen myös tarvittaessa ohjannut työharjoittelijoita. 

millaista osaamista se edellyttää? 
Korjaajan pitää ymmärtää ajoneuvosta 
kaikki: mekaniikka, sähkö, pneumatiikka, 
hydrauliikka, jarrut. tullessani Staraan 

vuonna 2004 tunsin jo autojen tekniikan, sillä 
minulla oli ollut Irakissa pieni autokorjaamo ja 
varaosakauppa. Oppisopimusaikana ja työssä opin 
lisää. Myöhemmin suoritin vielä omalla ajallani 
työteknikon erikoisammattitutkinnon. 

Asentamisen perusasiat opetetaan ammattikou-
lussa, mutta käytännön rutiinit omaksutaan työssä. 
Koneiden korjauksessa on edettävä oikeassa järjestyk-
sessä, ja turvallisuus onkin mielestäni työn tärkein osa.

Kielitaitoa tarvitaan korjaamollakin. Aloin heti 
Suomeen muutettuamme 13 vuotta sitten opetella 
systemaattisesti suomen sanoja, taivutusmuodot har-
joittelin myöhemmin. englantia on osattava myös, koska 
laitteiden käyttöohjeita ei aina ole suomeksi. Kotona 
puhumme arabiaa, jotta lapset eivät unohtaisi sitä.

miten työni vaikuttaa kaupunkilaisten 
elämään?

Kulkuväylien auraus, hiekoitus ja lakaisu vaikuttavat välittömästi 
kaupunkilaisten elämään. ympäristö säilyy viihtyisänä ja liikkumi-
nen sujuvana, kun ylläpidon kalusto pysyy kunnossa. 

Me korjaamme ja huollamme helsingin kaupungin kulkuneuvot ja 
niiden lisälaitteet, kuten lakaisimet tai kastelulaitteet. henkilöautoja on eri 
virastoilla yhteensä noin 600, kuormureita 140, ruohonleikkureita 40. Myös 
lumiaurat ja tiehöylät kuuluvat toimialaamme. harvoin tulee tilanteita, jossa 
toteaisimme, että emme pysty korjaamaan.

3x

Moniosaaja korjaa 
kaupungin ajoneuvot
haki Obaidin piti tulla Staraan kuudeksi kuukaudeksi, 
mutta monitaitoinen mies on korjannut kaupungin 
ajokkeja jo 11 vuotta.

TEKSTI  PäIvI hELANDER     KUvA  ANTERo AALToNEN
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Jumppa-, vesijumppa ja joogakerhot kokoontuvat 33 kertaa vuodessa

Kerhot järjestävät ohjattua toimintaa 400 tuntia vuodessa

Staran joukkue oli 3. Stadin souduissa ajalla 16.23,57

Kirkkovene on 12 m pitkä ja painaa 350 kg

HKR-Stara -golfkisa voitettiin 86 lyönnillä

Eläkeläiskerho järjesti 7 mukavaa tapahtumaa

Starassa toimii tällä hetkellä 10 harrastekerhoa

 fa
kt

a

NImI: haki obaid
TYöNImIKE: Lakaisukoneasentaja
TEhTäväT JA vASTUUT: Korjaamon 
moniosaaja, joka korjaa ja huoltaa Staran 
lakaisukoneita ja tarvittaessa mitä tahansa 
muitakin ajoneuvoja
URA STARASSA: Aloitti korjaamolla puolen 
vuoden pestillä vuonna 2004. vakinaista-
minen edellytti ammattitutkintoa, jonka 
suoritti oppisopimuksella. Koulutukseltaan 
laserfyysikko.
hARRASTUKSET: Kävelee, käy salilla ja  
seuraa perheen kanssa tyttären jalkapallo-
harrastusta. viikonloppuisin katselee netti-
kanavalta amerikkalaista jalkapalloa, josta 
innostui kouluvuosinaan Yhdysvalloissa. 

Yhden vaihdon pituus pelissä on 2 minuuttia ja syke voi nousta 160:een

Firmaliigan pelejä oli 18 ja harjoituksia 36Stara sijoittui 2. salibandyn Firmaliigan harraste-sarjassa
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YhDESSä

Stara ja helsingin  
kaupungin työterveys-
keskus tyke ovat jo vuo-
sia puhaltaneet yhteen 
hiileen Staran henkilös-
tön työhyvinvoinnin ja 
-terveyden edistämiseksi. 
yhteistyö näkyy muun 
muassa vähäisinä työ- 
tapaturmina ja sairas-
poissaoloina.

TEKSTI  mAARIT SEELINg    KUvAT  mATTI mATIKAINEN

Jotta yhteistyö toimii tuloksek-
kaasti, tarvitaan yhteisiä tavoitteita 
ja suunnitelmallista ajankäyttöä. 
ympäristönhoito ja työterveyshuolto 
laativat aina ennen kalenterivuoden 
alkua yhdessä työterveysyhteistyön 
vuosikellon, johon on kirjattu ja hah-
moteltu kunakin vuodenaikana tehtä-
vät työpaikkaselvitykset, lakisääteiset 
terveystarkastukset, yhteiset kokouk-
set ja muut ajankohtaiset asiat.

Kuluvalle keväälle on esimerkiksi 
suunnitteilla ergonomiapäivät, jol-
loin fysioterapeutin on määrä kertoa 
työntekijöille teemaan liittyvistä 
asioista. Muutama vuosi sitten vas-
taavanlainen tietoisku järjestettiin 

punkkien levittämistä sairauksista ja 
niiden ehkäisystä. 

Kuulonhuoltopäivät ovat 
muuttuneet jo puolivuosittaiseksi 
käytännöksi sen jälkeen, kun työ-
terveyshuolto havaitsi normaalien 
terveystarkastusten yhteydessä 
työntekijöiden kuuloluokitusten 
laskeneen.

– Olemme sopineet, että kuulo-
suojainten käyttäjät vaihtavat suojai-
miinsa uudet pehmikkeet puolivuo-
sittain. Vaihto tehdään yhtä aikaa, 
jotta se pysyisi paremmin mielessä. 
tämä jos mikä on hyvä esimerkki 
ennakoivasta työterveydenhuollosta, 
Vuohelainen toteaa. 

– mENESTYväN työyhteisön henki-
löstö voi hyvin, ja työterveyshuollon 
asema tämän tavoitteen saavutta-
misessa on ihan keskeinen, metsä-
palvelupäällikkö mikko vuohelainen 
sanoo.

Vuohelaisen mukaan toimivan 
yhteistyön luomiseen ei tarvita 
erityisempiä virityksiä ja projekteja. 
riittää, kun terveydenhuolto kytke-
tään osaksi jokapäiväistä toimintaa 
ja kehittämistä.

ympäristönhoidossa työterveyden 
huollon edustaja kutsutaan mukaan 
tuomaan työterveyden ja työhyvin-
voinnin näkökulmaa esimerkiksi tar-
kastuskierroksille, riskien kartoituksiin, 
erilaisiin palavereihin, ajankohtaisiin 
henkilöstölle pidettäviin infoihin ja 
työpaikkaselvitysten tekemiseen.

työterveyslääkärin ja -hoitajan 
lisäksi mukana saattaa olla myös 
työfysioterapeutti tai työterveyspsy-
kologi. Näin mahdolliset työpaikan 
terveydelliset riskit tunnistetaan mah-

mukset toteutuvat. Käsittelemme 
myös esimiesten kanssa poissaolo-
tilastoja, erilaisia raportteja ja mitta-
reita ja työterveyskyselyjen tuloksia, 
Poikonen sanoo.

mAASEUDUN ILoJA 
KAUPUNgIN KESKELLä
– ympäristönhoidossa on niin 
moninaisia tehtäviä, että me oikein 
kilpailemme täällä tykessä, kuka 
vuorollaan pääsee heidän mukaansa 
kentälle. Viimeksi työterveyshuolto 
oli seuraamassa kanien pyyntiä. Va-
litettavasti en itse päässyt mukaan, 
Poikonen naurahtaa.

terveydenhuoltoon vähän vaikeam-
missakin kysymyksissä, kun tuntee 
täällä työskentelevät. Paitsi että 
tietää, millainen ihminen siellä luurin 
toisessa päässä on, niin kenelle yli-
päänsä kannattaa mistäkin soittaa, 
Poikonen huomauttaa.

työterveydenhuollon tehtävää taas 
helpottaa, kun sekä työterveyden-
huollon piiriin kuuluvat henkilöt että 
heidän työnsä ja tehtävänkuvansa 
ovat tuttuja tiiviin yhteistyön ansiosta. 

– Keskustelemme työntekijöi-
den kanssa siitä, mitä työ on, mille 
asioille on jo tehty jotain, millaisia 
haasteita velvoitteiden hoitamiseen 
sisältyy, miten ergonomian vaati-

dollisimman varhaisessa vaiheessa, 
jolloin niitä voidaan ehkäistä ennalta.

– Kynnys kääntyä työterveyden-
huollon puoleen pysyy matalana, 
kun kanssakäyminen on osa jos ei 
ihan päivittäistä niin viikoittaista 
toimintaa, Vuohelainen kertoo.

TUTULLE oN hELPPo 
SoITTAA
tyke tuottaa työterveyspalveluita kau-
pungin yli 40 000 työntekijälle. Vastaa-
va työterveyshoitaja marja Poikonen 
allekirjoittaa Vuohelaisen mietteet.

– esimiehen tai työntekijän on 
aina helpompi ottaa yhteyttä työ-

töissä 
terVeesti  

Menestyvän 
työyhteisön 
henkilöstö voi 
hyvin.
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VIIDeS AMMAttI
NIINA LoIJAS opiskelee tällä hetkellä viidettä 
ammattiaan. Alun perin Loijas oli tarjoilija, sitten 
hän opiskeli artesaani-ompelijaksi. Starassa Loijas 
on kouluttautunut puutarhuriksi ja arboristiksi. 
Nyt hän opiskelee vapaa-ajalla hirsirakentamista. 

DUUNISSA

TEKSTI  mIKKo TAIvAINEN     KUvAT  AKI RASK

Niina Loijas on 
moniosaaja ja aina 
innokas oppimaan uutta. 
häneltä sujuvat muun 
muassa puutarhurin ja 
arboristin työt.

uuDen OPPiMinen 

    innOstaa
KELLo yhdeksän jälkeen liikenne 
Konalantiellä on rauhoittunut, kun 
työmatkalaiset ovat jo ehtineet 
perille. loijas pysäköi avolavaisen 
pakettiauton eli Doppelin ja ottaa 
lavalta lapion. 

Keltaiset kattovilkut kertovat 
muille kulkijoille, että tien läheisyy-
dessä tehdään töitä.

ylikulkusillalle vievä portaikko 
on lumen peitossa. lapio lennättää 
lumet sivuun. loijas hakee lavalta 
hiekkaa. hän kävelee portaat läpi 
ja levittää hiekan tasaisesti joka 
paikkaan. hiekanjyvät näyttävät 

liukkaat paikat hiekoitetaan. lisäksi 
pysäkeiltä tyhjennetään roskakorit.

– Välillä käyn hiekoittamassa 
autolla. lumityöt työllistävät talvisin, 
mutta puiden hoito on päätyöni, jota 
teen talvisinkin – aina kun kadun 
ylläpitotöistä joudan, kertoo loijas.

NYT PITää PääSTä 
ULoS TöIhIN
loijas aloitti nykyisen uransa helsin-
gin kaupungin palveluksessa noin 
15 vuotta sitten. yhtenä kauniina 
kesäpäivänä artesaani-ompelijana 

siemenviljalta, kun ne lentävät viuh-
kana ilmassa.

loijas tekee työtään hymyssä 
suin, vaikka väsymys painaa. työt 
aloitettiin yöllä kello 1.30. Silloin 
ajettiin lumikuormia Pitäjänmäen 
teollisuusalueelta Viikkiin lumenkaa-
topaikalle. 

yöllisen uurastuksen jälkeen alkoi 
normaali työpäivä kello 6.30 Staran 
Pitäjämäen tukikohdassa. Käskynjaon 
jälkeen loijas lähti ”pysäkkirundille”. 
Sen aikana käydään läpi oman piirin 
alueen portaikot ja bussipysäkit. 
lumet luodaan ensin pois, ja sitten 

työskennellyt loijas päätti, että 
haluaa ulos töihin.

Viikon kuluttua siitä loijas aloitti 
kesätyöntekijänä Kyläsaaren piirissä 
Kalliossa, jossa hän hoiti puistoja. 
Seuraavana keväänä työt jatkuivat, 
ja työsuhde vakinaistettiin syksyllä.

– tykästyin työhöni, ja halusin 
tietää lisää. Siksi opiskelin oppiso-
pimuksella puutarhuriksi. Valmistut-
tuani siirryin Itä-Pasilaan ryhmänve-
täjäksi.

loijas on ollut töissä muun 
muassa Vanhankaupungin alueella 
ja Alppilassa, mukana leikkipuisto 
Filppuksen peruskorjauksessa sekä 
kartanoryhmän ryhmänvetäjänä 
tullisaaressa. hän on ollut pari 
talvea töissä myös liikuntavirastos-
sa Salmen ulkoilualueella Vihdissä. 
Siellä loijas teki kaikkea siivouksesta 
toimistotöihin ja laskettelurinteen 
valvontaan. 

Muutama vuosi sitten hän vaihtoi 
nykyiseen toimipaikkaan kaupun-
kitekniikan ylläpitoon Atomitielle. 
Siellä työskentelevältä arboristilta 
puuttui tuolloin työpari. hän houkut-
teli loijaksen koulutukseen ja pian 
puutarhuri valmistui puunhoitajaksi.

– Minusta on aina kiva oppia 
uutta ja tutustua uusiin ihmisiin. 

– Tykkään olla ulkona ja liikkua 
ihmisten parissa. Työ on 
vaihtelevaa: aamulla ei tiedä, mikä 
kaikkea päivän aikana tapahtuu, 
sanoo Niina Loijas.

Oppisopimus on hyvä ja käytännön-
läheinen tapa hankkia ammatti.

Stara sopii loijaksen mielestä 
loistavasti oppisopimuskoulu-
tukseen. Organisaatio on laaja, 
ja erilaisia töitä on pilvin pimein. 
Koulutuksesta tulee monipuolinen, 
kun tarjolla on monia vaihtoehtoja ja 
harjoittelupaikkoja. 

Niina Loijaksen työpäivä päättyi klo 
14.15. Yöllä ajettiin lunta, ja aamu-
päivällä oli vuorossa pysäkkirundi. 
Iltapäivällä Loijas suunnitteli tulevia 
töitä kollegansa kanssa. He kävivät 
työmaalla, joka sijaitsee Haagan am-
mattikoulun vieressä Metsäläntiellä. 
Sieltä on tarkoitus kaataa huonokun-
toisia terijoensalavia. 



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 29.5.2015 mennessä. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.


