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MILJÖMÄRKT

Olen ylpeä siitä, kuinka 
staralaiset ovat jous-
taneet muuttuneissa 
olosuhteissa.

PÄÄKIRJOITUS

Tuskin kertaakaan sotien jälkeen Suomi on elänyt näin erityisissä olo-
suhteissa. Koronapandemian leviäminen on aiheuttanut paljon rajoituk-
sia, muutoksia ja puuttumista kansalaisten elämään koko maailmassa. 
Nykyinen tiedonvälitys on mahdollistanut sen, että tiedämme liki 
reaaliajassa asioita, joista aiemmin olisimme kuulleet vasta kuukausien 
päästä. Korona on osoittanut, että todella elämme globaalissa maail-
massa.

Stara on Helsingin kaupungin luottokumppani ja jatkuvuuden tur-
vaaja myös poikkeusolosuhteissa. Tässäkin tilanteessa toimintamme on 
pyörinyt melko normaalisti sekä rakentamisen osastoilla että ylläpidos-
sa. Logistiikassa on pitänyt kiirettä. Hallinnon vastuuhenkilömme ovat 
olleet mukana kaupunkitasoisissa valmius- ja kriisiryhmissä. Kaikilla on 
ollut tärkeä rooli Helsingin toimintojen pitämisessä niin normaalina kuin 
vain mahdollista.

Olen ylpeä siitä, kuinka staralaiset ovat joustaneet muuttuneissa 
olosuhteissa. Silti työt on tehty tilausten mukaan. Moni staralainen on 
työskennellyt etätöissä ja kokoukset on pidetty virtuaalikokouksina. 
Välillä se on vaatinut harjoittelua ja opettelua, mutta lopputulos on 

ollut hyvä.
Poikkeusajalle on tyypillistä, että valintoja pitää tehdä nopeas-

sa aikataulussa rajallisen tiedon varassa. Epävarmuuden keskellä 
tarvitsemme jotain pysyvää ja muuttumatonta, mihin nojata. 
Yksi tällainen kivijalka on kaupungin eettiset periaatteet, joita 
käsitellään tämän lehden pääjutussa. Vaikka työnkuvamme 
vaihtelevat valtavasti, eettiset periaatteet tarjoavat meille 
kaikille yhteisen ohjeistuksen ja moraalisen kompassin. 

Haluan kiittää koko henkilöstöä venymisestä ja jaksa-
misesta näin poikkeuksellisina aikoina. Jatketaan 

samaan malliin ja rakennetaan Helsingistä 
maailman toimivinta kaupunkia jokainen 
omalta osaltamme niin hyvin kuin vain 
osaamme. Pidetään Stadista, itsestämme 
ja työkavereistamme huolta.

Tsemppiä arkeen koronan keskellä!

TimoM
toimitusjohtaja

Töitä koronan 
varjossa
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SNADIT

TIESITKÖ, ETTÄ 
suurin osa sadevedestä 
on peräisin metsistä eikä 
meristä. Kaupunkimetsien 
hoitamisella pyritään säilyt-
tämään metsien monimuo-
toisuus ja turvataan niiden 
olemassaolo myös tulevai-
suudessa.
Lähteet: www.tiede.fi,  
Helsingin kaupunki

KUN PIDÄT HYVÄÄ huolta itsestäsi, jaksat paremmin työssäsi ja 
siedät epävarmuutta ja huolia aiheuttavia tekijöitä. Silloin energiasi 
riittää myös muiden auttamiseen.

Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen lähtee perusasioista eli 
säännöllisistä elämäntavoista: nuku riittävästi, syö monipuolisesti ja 
liiku vapaa-ajallasi niin kuin itsellesi sopii.

Liikunta virkistää ja auttaa jaksamaan. Jos mahdollista, liiku 
lähiluonnossa. Luontoympäristö laskee sykettä ja stressitasoja. Pyri 
lataamaan akkujasi tekemällä joka päivä jotain itsellesi mieluisaa.

Muista pitää taukoja kiireisenkin työpäivän keskellä, minitauoil-
lakin on merkitystä. Paneudu hoitamaan yksi asia kerrallaan.

Keskity niihin asioihin, joihin pystyt tai joihin voit vaikuttaa. 
Keskustele huolta aiheuttavista asioista työkaverisi tai esihenkilösi 
kanssa, sekä läheistesi kanssa erityisesti silloin, kun huoli ei liity 
työhön.

Muista puhua myös mukavista ja positiivisista asioista, ja pidä 
mielessä, että huumori ja nauru piristävät mieltä. Mukavien asioi-
den miettiminen ei suinkaan tarkoita sitä, että ikävät asiat lakaistai-
siin maton alle.

Tunnista omat rajasi, kriisitilanteissakin pitää pystyä sanomaan 
ei. Tue työkaveria mahdollisuuksien mukaan: tsemppaa, auta ja 
kiitä. Tee vaikka jotain pientä, jolla helpotat työkaverin työtä.

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI 

SKÖNE = MERI
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KAUPUNKI KUTSUU 
ULKOILEMAAN
KAUPUNGISTA LÖYTYY ulkoilijoille runsaasti 
erilaisia nähtävyyksiä ja retkikohteita, jotka  
ovat lyhyen matkan päässä. Eri alueisiin, 
niiden nähtävyyksiin ja historiaan voi tutustua 
esimerkiksi oman tai kaupunkipyörän selässä. 
Valmiita, 10–30 kilometrin pituisia kotiseutu-
pyöräilyreittejä on lähes 30.

Luonnon kauneudesta voi nauttia esimerkik-
si keskuspuistojen kuntoilu- ja kävelyreiteillä, 
kaupunkimetsiköiden poluilla tai vaikka meren-
rannan reiteillä.

Tarjolla on myös eripituisia luontopolkuja. 
Esimerkiksi kolmen kilometrin mittainen ja  
esteetön Pornaistenniemen luontopolku johdat-
taa tutustumaan Lammassaaren lintulavaan.

Vinkkejä ulkoiluun:
• Tutustu luontopolkuihin: hel.fi/luontopolut
• Hae hel.fi-sivustolta Kotiseutupyöräilyreitit
• Kartan avulla kuljettavia mobiililuonto-

polkuja: citynature.eu/helsinki
• Hae myhelsinki.fi-sivustolta Helsingin  

seudun esteettömät luontoelämykset
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PIKKUKOSKEN PAULOISSA 

KOTISOHVALTA KONSERTTIIN 
TAI NÄYTTELYYN

Pikkukosken uimarannan vieressä 
oleva Pirunkallio on minulle mieleinen 
paikka, jossa käyn 1–2 kertaa kuussa 
kävellen tai pyörällä. Korkealta 

kalliolta on hyvät näkymät Vanhankaupungin 
suuntaan. Ympäristössä on myös hienoja 
vanhoja rakennuksia Venäjän tsaarin ajalta. Kävin 
Pikkukoskella leikkimässä ja uimassa pienenä 
poikana, ja se sijaitsee mukavan lähellä nykyistä 
asuinpaikkaani Oulunkylää. 

Lauri Toikka, työnjohtaja, Toukolan korjaamo

SUSANNA SARMAJA teki muutama vuosi sitten 
rohkean päätöksen: hän jätti taakseen yli 30 
vuoden uran kemian insinöörinä ja loikkasi jo 
kauan haaveissa olleeseen puutarhurin ammat-
tiin. Ennen uravaihdosta hän teki töitä muun 
muassa prosessikemistinä, laatuinsinöörinä, 
tutkijana ja ympäristövastaavana.

– Halusin vielä tehdä jotain aivan muuta. Olen 
vaihtanut ennenkin alalta toiselle, ja mietin, miksi 
en voisi hypätä puutarhanhoidon pariin, sellaisiin 
hommiin, joissa olisin onnellisempi. 

Sarmaja valmistui puutarhuriksi Axxel Över-
bystä vuonna 2014. Opintojen jälkeen hän teki 
töitä muun muassa yksityisissä puutarhoissa. 

Opiskellessaan hän oli Starassa työharjoitte-
lussa ja mukava työkokemus sai hänet hakemaan 
Staralta kesätöitä vuonna 2019. Työnhaussa tärp-
päsi, ja hän pääsi vihertiimiin kausityöntekijäksi.  

– Hoidimme tiimin kanssa muun muassa puis-
tojen sekä viher- ja katualueiden kasvillisuutta ja 
siivosimme roskia. Syksymmällä tehtäviin kuului 
esimerkiksi lehtien haravointia ja pensaiden 
suojausta talvea varten.

Syksyllä ja talvella Sarmaja teki sijaistöitä 
päivä kodeissa sekä auttoi läheisiään, vanhaa 
 äitiään ja Australiassa asuvaa tytärtä ja lasten-
lapsia. Kevään tullessa kausityöt alkoivat taas 
Starassa samassa tutussa porukassa.

– Nautin kesätyöstäni todella paljon. On iha-
naa työskennellä ulkona mukavien työkavereiden 
seurassa. Pidän siitä, kun saan olla kosketuksissa 
maan ja kasvien kanssa.

TEOLLISUUDEN 
ALALTA STARAN KESÄ
TYÖN TEKIJÄKSI

KULTTUURIRIENTOIHIN OSALLISTUMINEN onnistuu myös 
kotisohvalta. Voit esimerkiksi seurata Helsingin kaupun-
ginorkesterin suoria verkkolähetyksiä tai tallenteita HKO 
Screen -sivustolla. Taidetta on mahdollista ihailla Ateneu-
min verkkosivuilla, joilta löytyy lähes 40 000 taideteosta. 
Valtakunnallisesta Finna.fi-hakupalvelusta löydät virtuaalisia 
kulttuuri elämyksiä, kuten digitaalisia taidekokoelmia ja koti-
maisia klassikkoelokuvia.

Tarkista verkosta myös kulttuurikeskusten tarjonta. 
Annantalo, Caisa, Kanneltalo, Malmitalo, Savoy-teatteri, Stoa 
ja Vuotalo tarjoavat konserttien striimauksia ja virtuaalisia 
taide näyttelyitä omilla somekanavillaan ja Helsinki-kanavalla. 
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Kaupungin eettiset periaatteet ohjaavat staralaisia 
tekemään työtä aidosti asukkaita varten, kaikkia ihmisiä 
ja ympäristöä kunnioittaen. Periaatteet näkyvät jokaisen 
arkisessa työssä, joka päivä.

TEKSTI  PI MÄKILÄ  KUVAT  SABRINA BQAIN

EETTISET 
PERIAATTEET  
OVAT KAIKILLE  
YHTEISET
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Eettiset periaatteet 
eivät saa jäädä vain 
sanahelinäksi tai 
huoneentauluksi, vaan 
peri aatteiden ja arvojen 
tulee ohjata päivittäistä 
työtä, toteavat Timo 
Martiskainen, Tiia Sirén ja 
Tarja Silventoinen. 
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HELSINGIN KAUPUNGIN eettiset 
periaatteet velvoittavat ja ohjaa
vat koko kaupungin henkilöstöä ja 
luottamushenkilöitä. Periaatteisiin 
kuuluu muun muassa se, että kau
pungilla työskennellään asukkaita 
varten, noudatetaan hyvän hallinnon 
ja hyvän johtamisen periaatteita, 
toimitaan ja johdetaan vastuullisesti, 
eikä sallita korruptiota tai väärin
käytöksiä. 

Staran toimitusjohtajan Timo 
Martiskaisen mukaan kaupungin 
eettiset periaatteet ovatkin punai
nen lanka, joka ohjaa käytännössä 
kaikkea Staran toimintaa. Esihenkilöt 

min, mutta painotukset ovat hieman 
muuttuneet.

– Nyt sanotaan selvemmin, ettei 
meillä sallita esimerkiksi minkään
laista rasismia, epäasiallista kohtelua 
tai seksuaalista häirintää. On hyvä, 
että periaatteita selkeytettiin, sillä 
yhteiskunnallisen keskustelun paino
piste on viime vuosina muutenkin 
muuttunut tasaarvoisempaan suun
taan, Martiskainen sanoo.

Staralla eettiset periaatteet ovat 
ohjanneet toimintaa pitkään. 

– Muutamia vuosia sitten kilpai
lutimme Helsingin kivitöitä. Kilpai
lutuksen yhteydessä edellytimme 

vastaavat siitä, että periaatteet saa
tetaan henkilöstön tietoon ja samalla 
käytäntöön. 

– Eettisten periaatteiden ymmär
täminen on ensiarvoisen tärkeää. 
Tätä vahvistetaan myös Staran 
visiois sa, jossa todetaan, että Stara 
on vastuullinen edelläkävijä, Martis
kainen huomauttaa. 

Aiempaa selkeämmät 
periaatteet
Eettiset periaatteet päivitettiin viime 
vuoden lopulla. Periaatteet ovat 
pitkälti samansuuntaisia kuin aiem
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Sirén kiittelee, että kevään aikana 
koronakriisin kärjistyessä kaupunki 
on viestinyt henkilöstölle aktiivisesti. 

– Meitä on tiedotettu tosi tiheästi 
ja avoimesti, mikä on ehdottomasti 
lisännyt turvallisuudentunnetta 
omassa työyhteisössä, Sirén sanoo.

Sekä työntekijöiden että asukkai
den turvallisuus kuuluu muutenkin 
eettisten periaatteiden keskiöön. 
Hyvään johtamiseen kuuluu myös 
hyvä perehdytys. 

– Meillä ymmärretään työturvalli
suuslakien tarkoitus ja siksi niitä osa
taan noudattaa. Lisäksi on hienoa, 
että saamme lisäkoulutusta, jos 
tarvitsemme sitä, Sirén sanoo. 

Martiskainen on Sirénin ja Silven
toisen kanssa samaa mieltä. 

työyhteisön kanssa keskustelua ja 
miten kohtaamme alueen asukkaat 
yhdessä. Eettiset periaatteet ovat 
hyvä selkänoja kaikkeen keskuste
luun, Silventoinen kertoo.

Tuore pääluottamusmies Tiia 
Sirén on samoilla linjoilla. Toisten 
kunnioittaminen – oli kyse sitten työ
kavereista tai kaupungin asukkaista 
– on avainasemassa.

– Taustalla on ajatus siitä, että me 
työskentelemme asukkaita varten. 
Meillä on paljon työkohteita erilaisissa 
ympäristöissä, niin palvelutaloissa kuin 
päiväkodeissakin. On tärkeää, että py
rimme hoitamaan työn siten, ettei siitä 
aiheudu häiriötä tilojen käyttäjille. 

Avointa keskustelua 
tarvitaan
Sirénin mukaan etenkin avoimuus on 
tärkeää. 

– Jos töitä pitää tehdä jostain 
syystä poikkeavaan kellonaikaan, 
tai jos omassa henkilökohtaisessa 
elämässä on poikkeava tilanne, se 
pyritään ottamaan huomioon. Eet
tisiin periaatteisiin liittyy sekin, että 
kaikesta pitää voida puhua.

"EETTISET PERI
AATTEET OVAT HYVÄ 
TAUSTA TUKI ESI
HENKILÖ TYÖHÖN."
TARJA SILVENTOINEN 

"YHTEISET PERI
AATTEET TUKEVAT  
SITÄ, ETTEI AINA 
MENNÄ HINTA 
EDELLÄ."
TIIA SIRÉN

"EETTISTEN 
PERIAATTEIDEN 
PITÄÄ ULOTTUA 
KAIKKEEN STARAN 
TOIMINTAAN."
TIMO MARTISKAINEN

EETTISET PERIAATTEET 
OVAT OHJANNEET 
STARAN TOIMINTAA 
PITKÄÄN. NIIDEN 
NOUDATTAMINEN 
HYÖDYTTÄÄ KAIKKIA.

 urakoitsijoilta, että hankinnan on 
oltava myös eettisesti kestävää. 
Ja vaikka kivet tulevat ulkomailta, 
tulee olla mahdollisuus varmistaa 
tuotannon  vastuullisuus läpi koko 
hankintaketjun. Kaikessa toiminnas
samme eettisiin periaatteisiin on 
kiinnitetty vuosi vuodelta enemmän 
huomiota, Martiskainen kertoo.

Myös kevään aikana puhjennut ko
ronapandemia on muistuttanut Mar
tiskaisen mukaan eettisten periaattei
den noudattamisen tär keydestä.

– Turvallisen työn merkitys ja 
työntekijöiden yhdenvertaiset oi
keudet korostuvat nyt aivan uudella 
tavalla. 

Osa arkea
Eettisten periaatteiden noudattami
nen näkyy ennen kaikkea staralaisten 
arjessa. Pitkään luottamustehtävissä 
toiminut, Pallokujalla viherhoidon 
parissa työskentelevä vastaava työn
johtaja Tarja Silventoinen kertoo, 
että eettiset periaatteet limittyvät 
oikeastaan kaikkeen työntekoon. 

– Työskentelen esihenkilönä, 
joten kaikki lähtee siitä, miten käyn 
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– Vaikka työnkuvamme vaihtelevat 
valtavasti, eettiset periaatteet ovat 
meille kaikille kaupungin työntekijöille 
yhteinen asia. Ne ovat myös konk
reettisia käyttäytymissääntöjä: osa 
kieltää, osa velvoittaa ja osa ohjaa 
toimimaan tiettyyn suuntaan, Martis
kainen toteaa.

Tekemistä riittää
Kun eettiset periaatteet ovat syvällä 
toimintakulttuurissa, niiden nou
dattaminen käy kaikilta helposti. 
Martiskainen huomauttaa, että 
toimintakulttuurin rakentuminen ei 
kuitenkaan käy kädenkäänteessä.

– Kulttuuri syntyy tekemisen 
kautta, ja esihenkilöillä ja johtami
sella on siinä tärkeä rooli. Meidän 
täytyy esihenkilötyössä pystyä 
näyttämään omalla toiminnallamme 
esimerkkiä: meillä on velvollisuus 
puuttua asioihin, eikä silmiä saa 
sulkea, Martiskainen sanoo.

Tekemistä riittää Martiskaisen 
mukaan jatkossakin.

– Esimerkiksi yhdenvertaisuus 
ja oikeudenmukaisuus kuuluvat 
läheisesti yhteen. On tärkeää, että 
samanarvoisista onnistumisista 
maksetaan samansuuruisia palkkioi
ta, eikä ketään suosita. Toki ammat
titaito ja osaamistaso tuovat erilaisia 
lisiä, mutta pyrimme tasapuolisuu
teen ja oikeudenmukaisuuteen. 

– Toisaalta yhä uudelleen on 
muistettava, että lahjan vastaanotta
misesta tulee helposti lahjus. Kaiken 
toiminnan läpinäkyvyys on meille 
kunniaasia. 

Martiskainen huomauttaa, että 
eettisten periaatteiden noudatta
miseen kannattaa kannustaa myös 
yksinkertaisesti siksi, että se hyödyt
tää kaikkia.

– Kun staralaiset onnistuvat, 
myös Stara onnistuu, ja samalla 
koko kaupunki onnistuu. Kyse on 
kaupungin yhteisistä tavoitteista. 
Jokaisen työllä on merkitys, ja siksi 
jokaisen staralaisen pitäisi saada 
kokea, että häntä arvostetaan. Nyt 
koronakriisin ollessa päällä näiden 
asioiden mielessä pitäminen on 
entistäkin tärkeämpää, Martiskainen 
summaa.

Timo Martiskainen, Tarja Silventoinen ja Tiia Sirén 
tähdentävät, että eettisten periaatteiden muistaminen 
on kriisitilanteessa normaaliakin tärkeämpää, ja oman 
esimerkin näyttämistä tarvitaan.

YHDENVERTAISUUTTA JA 
TURVALLISUUTTA
Helsingin kaupungin eettiset periaatteet ohjaavat koko kau-
pungin toimintaa. Periaatteiden tavoitteena on muun muassa 
edistää asukkaiden ja palvelujen käyttäjien hyvinvointia ja 
kaupungin elinvoimaisuutta. Kaikki toiminta pohjaa rehelli-
syyteen, oikeudenmukaisuuteen ja yhdenvertaiseen kohte-
luun. Kaikkien kaupunkilaisten kulttuurisia oikeuksia kunnioi-
tetaan, eikä rasismia sallita. Yhdenvertaisuus on ihmisoikeus 
ja yhteiskunnan perusarvo. 

Myös turvallisuus, kaupunkilaisten keskinäinen luottamus 
sekä yhteenkuuluvuuden tunne ovat tärkeitä arvoja. Samat 
periaatteet kuuluvat niin työntekijöille, sidosryhmille, alihank-
kijoille kuin ylimmälle johdollekin, ja esimerkiksi lahjuksille ja 
korruptiolle on nollatoleranssi.
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KARTALLA

KUVAT  ISTOCK

4.

1. Jättipalsami
Uutela, Lammassaari, Pornaisten-

niemi, Fastholma
Jättipalsamia on käytetty koriste- ja 
mehiläiskasvina puutarhoissa, joista 
se on levinnyt luontoon. Helsingissä 
sitä on useilla rehevillä ja kosteilla 
kasvupaikoilla. Jättipalsamia hävite-
tään kitkemällä kasvustot säännöl-
lisesti, osassa kohteista talkoilla 
yhdessä asukkaiden kanssa.  

2. Kurtturuusu
Stansvik, Harakan saari

Kurtturuusu on ollut suosittu koriste-
kasvina ja suojapensaana. Se on 
levittäytynyt erityisesti hiekkaisille 
ja kivisille merenrannoille. Piikkiset 
ruusutiheiköt paitsi estävät muiden 
kasvi en kasvua myös haittaavat ran-
tojen virkistyskäyttöä. Myös kurttu-
ruusua hävitetään talkoilla.

3. Komealupiini
Vanhakaupunki, Viikinmäki

Alun perin koristekasviksi tuotu 
komealupiini on levittäytynyt lähes 
koko Helsingin alueelle, tienpien-
tareille, niityille ja pihoille ympä-
ristöineen. Monivuotinen kasvi 
leviää helposti siemenistä. Lupiinia 
vähennetään kitkemällä kasvustot 
säännöllisesti.

4. Isotuomipihlaja
Keskuspuisto

Pihojen koristekasvista luontoon 
levinnyt isotuomipihlaja viihtyy 
monenlaisissa ympäristöissä ja voi 
levitä laajoiksi tiheiköiksi. Tehokkaim-
min pensasta hävitetään poistamalla 
koneellisesti koko kasvusto juurineen. 
Tyvestä katkaiseminen kyllä hidastaa 
leviämistä, mutta se on tehtävä usein 
voimakkaan vesomisen takia.

Haitalliset vieraskasvilajit leviävät voimakkaasti 
vallaten elintilaa alkuperäislajeilta. Jotkut 
vieraseläimet syövät lintujen munia ja poikasia, 
toiset tuhoavat kasvillisuutta tai rakenteita.

Kaupunkiluonnon 
ei-toivotut

5. Rotta
Sörnäisten kurvi

Isorotta syrjäytti Suomesta jo 1900-lu-
vun alussa mustarotan, joka oli alku-
peräislaji. Torjuntatoimista huolimatta 
rottia on joka puolella kaupunkia. 
Rotat aiheuttavat tuhoja muun muassa 
jyrsimällä rakenteita ja kaapeleita, 
lisäksi niiden ulosteiden välityksellä 
voi levitä tauteja. 

6. Minkki
Vanhankaupunginlahti, Viikki, 

Harakka ja muu saaristo
Minkit syövät vesilintujen munia ja 
poikasia ja saalistavat myös aikuisia 
lintuja. Minkki voi uida jopa kilomet-
rien matkoja lintujen pesimäsaarille. 
Helsingissä pyydetään vuosittain 
kymmeniä minkkejä, pääasiassa lintu-
vesien luonnonsuojelualueilla ja yli 40 
linnustoltaan arvokkaalla saarella.

7. Supikoira
Vanhankaupunginlahti,  

Östersundom
Supikoira on minkin kaltainen peto, 
joka hävittää vesilintuja. Supikoiraa 
esiintyy Helsingissä laajalti, mutta sen 
rajoitustoimet on keskitetty erityisesti 
vesilintujen pesimäalueille.

8. Kaniini
Ruskeasuo, Haaga, Herttoniemi, 

Vuosaari
Villikaniinit ovat luontoon päässeiden 
lemmikkikanien jälkeläisiä, ja niitä 
esiintyy monin paikoin keskustan 
ulkopuolella. Citykanit syövät istutuk-
sia ja kaivavat kuoppia, talvella niille 
kelpaavat myös puuvartiset kasvit. 
Vuosittain Helsingin kanipopulaatiota 
pienennetään jopa 2 000 yksilöllä.

8.

Karttaan merkityt paikat ovat 
esimerkkejä kyseisen vieras-
lajin esiintymisalueista.
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3.

1.

2.

7.

5.

6.
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SUVILAHDEN TIILINEN KAASUKELLO on helsinkiläisten 
hyvin tuntema ikoninen maamerkki. Vuonna 1909 valmis-
tuneeseen kaasukelloon varastoitiin Suvilahdessa tuotettua 
kaasua. Kun tuotanto loppui vuonna 1994, rakennus haluttiin 
kunnostaa kulttuuri- ja tapahtumakäyttöön. 

Stara vastaa kaasukellon puhdistuksesta ja peruskorjauk-
sesta. Kaksivuotisen hankkeen viimeisenä vaiheena ovat 
rappauksen ja vesikaton kunnostus, jotka valmistuvat vuoden 
loppuun mennessä, kertoo projektipäällikkö Kari Hyvönen. 
Hankkeessa on mukana Starasta hänen lisäkseen viisi työn-
tekijää ja vastaava työnjohtaja. 

Aliurakoitsija on toteuttanut osan töistä, kuten esimerkiksi 
kaasukellon perustusten uusimisen, joka tehtiin suihkupaa-
lutuksella. Menetelmää on käytetty Suomessa näin suurissa 
hankkeissa vain muutamia kertoja. Rakennuksen alle suihku-
tettiin 220 erässä sementtiä, joka kovettui rakennusta tukeviksi 
pilareiksi.

Alueen kaasupitoisuutta seurattiin koko paalutuksen ajan  
ja sieltä tuli poistua, jos kaasupitoisuus ylitti raja-arvon.  
Nyt kaasua ei enää maaperässä ole ja saastunut maamassa  
on kuljetettu pois.

TEKSTI  JOHANNA HYTÖNEN  KUVA  ISTOCK

RUNDILLA
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LUOTTOKUMPPANI  
– AINA VALMIINA
Helsinki ei pysähdy edes häiriö- ja poikkeus tilanteissa. 
Siksi myös Starassa on varauduttu pitämään kaupungin 
elintärkeät toiminnot pyörimässä.

TEKSTI  ARI RYTSY KUVAT  ISTOCK, LEHTIKUVA

YHDESSÄ

HELSINGISSÄ VARAUTUMINEN 
häiriö- ja poikkeustilanteisiin tar-
koittaa yleisellä tasolla jatkuvuuden 
hallintaa. Tämä edellyttää keskeisten 
asioiden tunnistamista ja toimin-
taprosessien analysointia, jonka 
perusteella jokaiselle Staran yksikölle 
on määritelty omat ydintehtävänsä. 
Esimerkiksi Staran logistiikalla on 
olennainen rooli kaupungin muiden 

toimintojen varustelijana ja mate-
riaalien kuljettajana. Korona-aikana 
logistiikka huolehtii muun muassa 
sosiaali- ja terveystoimen kotisai-
raanhoidon ja kotipalveluiden käyttä-
mien autojen toimintavarmuudesta.

– Varautuminen tarkoittaa lähinnä 
tiedolla johtamista, ketterää pää-
töksentekoa sekä eri skenaarioihin 
valmistautumista. Erinäiset toimin-

not eivät voi olla yhden tai kahden 
ihmisen varassa. Siksi olemme 
moniosaajien muodostama yhteis-
työverkosto, korostaa logistiikka-
keskuksen palvelupäällikkö Jussi 
Vepsäläinen.

Nopeasti muuttuvissa tilanteissa 
pitää olla kyky arvioida tulevaa. 
Mitä jos joku sairastuu? Kuka tulee 
tilalle? Varautumisessa on myös 
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ja luonnonkatastrofista terrori
tekoon. Edellisenä talvena Helsinki 
kylpi poikkeuksellisen paksussa 
lumipeitteessä, jota riitti riesaksi  asti. 
Kyseessä oli niin sanottu normaali
ajan häiriötilanne, johon puututtiin 
 lisäämällä aurauskalustoa ja teke
mällä mittavia lumensiirtoja. Keskus
tan katuja suljettiin Donald Trumpin 
ja Vladimir Putinin vierailun aikana. 
Koronakriisin alku vaiheessa Stara to
teutti nopealla aikataululla Laakson 
sairaalan odotustilojen tarvitsemat 
muutokset.

– Käymme jatkuvasti keskuste
lua kaupungin muiden toimijoiden 
kanssa ja vaihdamme tietoa, jota tar
vitaan toimintakyvyn turvaamiseksi 
niin meillä Starassa kuin muualla. 
Stara on Helsingille tärkeä toimija 
myös kriiseissä, kertoo Staran turval
lisuuspäällikkö Janne Haatainen.

Kaupungin keskustan katuja suljettiin ajoneuvoliikenteeltä heinäkuussa 2018, 
jolloin Yhdysvaltojen ja Venäjän presidentit tapasivat toisensa Helsingissä.

HÄIRIÖ- JA POIKKEUS TILANTEISSA STARA TEKEE 
TIIVISTÄ YHTEIS TYÖTÄ HELSINGIN PELASTUS-
LAITOKSEN JA MUIDEN VIRAN OMAISTEN KANSSA.

tetyt valmiustehtävät vaihtelevat 
katujen sulkemisesta väestön
suojelutehtäviin. Staralla on myös 
kalustoa ja koulutettua henkilöstöä 
öljyntorjuntaan niin maalla kuin 
merelläkin, ja sitä suoritetaan 
pelastuslaitoksen toimeksiannoista. 
Kaupunkitekniikan ylläpidon on puo
lestaan pystyttävä tilanteessa kuin 
tilanteessa turvaamaan liikenneväy
lien kunto.

– Jos lumia ei ole aurattu tai 
tiessä on suuria kuoppia, muuttuu 
ambulanssien ja muiden hälytys
ajoneuvojen liikkuminen mahdotto
maksi. Kaupunkitekniikan ylläpidolla 
turvataan myös elintarvikekuljetus
ten sujuvuus sekä puhtaanapidon 
logistiikka, havainnollistaa Staran 
tuotantopäällikkö Mika Honkasalo.

Häiriö ja poikkeustilanteet voivat 
vaihdella epidemiasta öljyvahinkoon 

huomioitava henkilöstön jaksaminen 
ja hyvinvointi, sillä poikkeusoloissa 
työtä tehdään kovan paineen alla.

Tukea pelastus
toiminnalle
Häiriö ja poikkeustilanteissa Stara 
tekee tiivistä yhteistyötä Helsingin  
pelastuslaitoksen ja muiden viran
omaisten kanssa. Erikseen määri
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Työhyvinvoinnin mittarit 2019

Staran työntekijöistä koki 
työkykynsä hyväksi

76 % 
Lähde: Työterveys Helsingin toteuttama 

kysely työntekijöille vastaanoton yhteydessä. 
Kyselyyn vastasi 615 henkilöä.

Tapaturmataajuusluku oli

22,4  
Tavoitteena oli, että tapaturmataajuusluvun 

tuli olla alempi kuin 25. Tapaturma taajuusluku 
22,4 tarkoittaa sitä, että 1 000 000 työtuntia 

kohden sattui 22,4 tapaturmaa.

Työhyvinvoinnin johtamisen 
keinoja

Turvallisuuskierroksia ja  
-tuokioita pidettiin

2 264   
Tavoite oli 2 482 eli toteutumisprosentti oli 91 %.

Työhyvinvoinnin johtamisen 
tuloksia

 Kokonaissairauspoissaolo- 
prosentti oli 

4,48 % 
Vuonna 2018 luku oli 4,65 %.

Työpaikkatapaturmia, jotka 
aiheuttivat vähintään yhden 
päivän poissaolon, todettiin  

55 

Staran työntekijöistä tunsi itsensä 
vahvaksi ja tarmokkaaksi työssään 

kerran viikossa tai useammin

86 % 
Lähde: Helsingin kaupungin Työterveyskysely 

2020. Kyselyyn vastasi 512 henkilöä.

KUVA  ISTOCK

STARA NUM3R01N

Mitä ovat varhaisen tuen keskustelut?
Varhaisen tuen keskustelujen avulla tunnistetaan ja tartu-
taan työhyvinvointiin ja työkykyyn vaikuttaviin tekijöihin 
silloin, kun työn sujumisessa tai työstä selviytymisessä 
havaitaan ongelmia.

Varhaisen tuen keskustelussa on kyse välittämisestä ja 
työntekemisen mahdollisuuksien varmistamisesta. Yhtei-
sellä keskustelulla etsitään ratkaisuja, joilla työssä onnistu-
misen edellytykset ja työkyvyn ylläpito voidaan varmistaa. 
Lisäksi niillä tuetaan ja edistetään sekä työntekijän että 
työyhteisön hyvinvointia ja työn sujumista työpaikalla.

Työterveyshuollon työkyvyn tuki-  
ja seurantakäyntejä toteutettiin

314 kpl  
377 vuonna 2018.

Työterveysneuvotteluja työkyvyn 
arvioimiseksi ja työjärjestelyjen 

toteuttamiseksi pidettiin

91 kpl   
Vuonna 2018 luku oli 80.

Varhaisen tuen keskusteluita sairaus-
poissaolojen hallitsemiseksi raportoitiin 

lokakuun ja joulukuun välisenä aikana

261 kpl
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Elämäntehtävänä 
metsätyö
Jari Vanamolla on takanaan pitkä 
ura metsurina. Hän pitää huolta 
kaupunkiluonnon monimuotoisuudesta.  
 
TEKSTI  TARJA VÄSTILÄ  KUVA  VILLE RINNE

MITÄ METSURI  
TEKEE KAUPUNGISSA?  

Kaupungissakin on hoidettavia metsäalueita. Puulajisto 
pyritään säilyttämään monimuotoisena ja kerroksellisena: 
matalat ja korkeat puut sekä pensaat vuorottelevat.

Meidät on koulutettu tuntemaan eri puulajit – työssä 
tarvitaan puusto- ja kasvituntemusta. Etenkin tammea ja 
paatsamaa suojellaan.

Käytän raivaus- ja moottorisahaa vesakoiden poista-
miseen. Vähemmän terveitä puita poistamalla puuntaimet 
saavat enemmän tilaa. Myös näkösuojia jätetään. Kuivat puut 
jäävät maa lahopuuksi tai viedään pois. Haketettava raivaus-
risu taas päätyy energiaksi lämpölaitokseen.

MILLAINEN ON TYÖURASI JA 
MIKÄ ON TYÖSSÄSI TÄRKEÄÄ?  

Jo nelivuotiaana autoin polttopuiden teossa mö-
killä. Metsätyö on elämäntehtävä: metsurina olen 
ollut yli 40 vuotta, Staralla toistakymmentä vuotta. 
Kaupunki metsurina keskityn pienpuuston hoitoon.

Työni on itsenäistä, työnjohto luottaa tekemisiini. 
Lähellä asuva 92-vuotias äitini käy välillä tarkistamas-
sa, onko työn jälki moitteetonta.

Fyysinen työ pitää suunnitella hyvin ja tehdä kaikki 
liikkeet ergonomisesti ja ajatuksen kanssa. Turvavarus-
teetkin suojelevat.

MITEN TYÖSI VAIKUTTAA  
KAUPUNKILAISTEN ELÄMÄÄN?  

Asukkaat tykkäävät, kun metsiköt ovat siistimpiä ja 
turvallisia, tienvarret hoidetumpia ja maasto väljempää. 
Tiedotamme opastein, mitä työn alla olevilla alueilla 
tehdään ja millä aikataululla.

1

2

3

NIMI: Jari Vanamo, 63 vuotta
TYÖNIMIKE: metsuri

TEHTÄVÄT JA VASTUUT: metsäalueiden 
ympäristönhoito

KOTIPAIKKA: Vihti
HARRASTUKSET: Viron matkailu,  

verenluovutus (145 kertaa)
MOTTO: Turha huoli ja murhe ei  

pinoa pidennä.

 fakta

3X
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ETEENPÄIN

Ari Lötjönen oli mielissään 
valinnasta 10-ryhmään sekä siitä, 
että töitä oli mahdollista jatkaa 
tutussa yksikössä.



19STADIN RAKENTAJA    1  2020

  KIRVESMIEHESTÄ 
10-RYHMÄLÄISEKSI

Jos korjausrakentamisessa toimivan työntekijän 
fysiikka pettää, hän voi hakea 10-ryhmään. Siellä saa 
avustaa työnjohtajia ja työkaverit pysyvät samoina. 
10-ryhmä voi toimia myös ponnahduslautana 
työnjohtajaksi kouluttautumiselle.

TEKSTI  KATJA ALAJA KUVAT  KATRI LEHTOLA

KIRVESMIEHENÄ työskennelleen 
Ari Lötjösen kunto alkoi reistailla 
työvuosien karttuessa. Oli olkapää- 
ja polviongelmia, ja oikean käden 
ahdas rannekanava aiheutti sormien 
puutumista ja särkyä. Viimeinen 
niitti oli aivoista paikallistettu 
aneurysma eli aivovaltimopullistu-
ma. Työterveysneuvotteluissa kävi 
selväksi, että Lötjönen ei voi jatkaa 
fyysisesti raskaissa töissä.

Samaan aikaan Lötjösen työ-
paikalla korjausrakentamisessa 
innostuttiin aiemmasta kokeilusta. 
Siinä eräs työnjohtaja oli käyttänyt 
selkänsä loukannutta työntekijää 
apunaan työmaiden valmistelussa 
– siis oikeana kätenään. Mitäpä, jos 
tästä tekisi yleisen käytännön, tuumi 
rakennuspäällikkö Jari Mikkola. 
Yksikössä oli kolme työntekijää, joille 
fyysisesti raskas työ oli käymässä 
sopimattomaksi.

Eipä aikaakaan, kun työnjohtajia 
avustava 10-ryhmä oli perustettu, ja 
siihen oli mahdollista hakea, jos oli 
työssään ansioitunut, motivoitunut 
ja ryhmän kehittämisestä kiinnos-
tunut. Ryhmän nimi tulee siitä, että 
rakennustyömaalla tiimin etumiestä 
on kautta aikain kutsuttu kympiksi. 
Sillä tarkoitetaan yhteyshenkilöä 
työnjohdon ja työntekijöiden välillä. 

Lötjönen innostui ja pisti hake-
muksen vetämään. Hän on aina 
pitänyt uuden oppimisesta ja 
kouluttautunut urallaan paljon. 
Hänestä olisi myös mukavaa jatkaa 
töitä samojen työkaverien kanssa, 
tutussa yksikössä.

– Valinnasta 10-ryhmään tuli tun-
ne, että on luottamuksen arvoinen. 
Jotain on tullut tehtyä oikein vuo-
sien varrella, Lötjönen muistelee.

Työnjohtajien 
avustaminen on vaativaa
Mikkola kertoo, että Lötjösen ta-
paus on tyypillinen rakennusalalla. 
Fyysisesti raskas työ jättää usein 
jälkensä maalarien, muurarien ja 
muiden työntekijöiden kehoon siitä 
huolimatta, että työasennot ovat 
mahdollisimman turvallisia ja ergo-
nomisia, ja edessä on työn vaihto.

– 10-ryhmä on meidän ratkai-
summe pitää kiinni näistä koke-
neista ammattilaisista, sillä se 
ammattitaito on siellä päänupissa. 
Heille on kertynyt paljon osaamista 
ja näkemystä vuosien aikana. Meillä 
on myös ongelmana, että työnjohto 
kuormittuu liikaa, ja ryhmäläiset 
pystyvät auttamaan tässä, Mikkola 
tietää.
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10-ryhmäläiset avustavat työn-
johtajia monessa. He laskevat päivä-
koti-, koulu- ja muiden urakoiden 
kustannuksia, hoitavat tavaratilauk-
sia ja laativat työaikatauluja. Li säksi 
he siirtyvät työmaalta toiselle 
jakamaan työtehtäviä, valvomaan ja 
perehdyttämään aliurakoitsijoiden 
edustajia. 

– Se on samaa vaativaa työtä 
kuin mitä työnjohtajat tekevät, mut-
ta ilman taloudellisia ja työturvalli-
suuteen liittyviä vastuita. Kymppinä 
voi jatkaa vaikka eläkeikään asti, 
Mikkola sanoo.

Uudet vastuut ajan 
kanssa haltuun
Alku aina hankala, sanoo sananlas-
ku. Lötjösen kohdalla se pitää myös 
paikkansa, sillä vaikka työskentely 
10-ryhmässä alkoi sujua, esimerkiksi 
tietokoneen käyttöön oli totuttele-
mista ja ohjeiden antaminen tuntui 
ajoittain hankalalta.

– Olen oppinut, että keskustelu-
taito on 10-ryhmäläisen tärkeimpiä 

työkaluja. Työntekijöiden kanssa 
käydään läpi vaihtoehtoisia tapoja 
tehdä jokin työ ja sen jälkeen sovi-
taan yhteisistä sävelistä, Lötjönen 
korostaa.

Mutta ei se tarina vielä tähän 
onnistuneeseen kokemukseen 
lopu: Lötjönen on jälleen uuden 
äärellä. Hän opiskelee rakennusalan 
työmaajohdon erikoisammatti-

tutkintoa oppisopimuksella ja on 
jo siirtynyt työnjohtajan töihin. 
Lötjösen vastuulla on viime aikoina 
ollut päiväkotien sisäilmakorjauksia 
ja Vartiosaaren kiinteistöjen laho-
vauriokorjauksia.

– Tällainen valmisteleva, töiden 
sujumista edistävä työ jää helposti 
näkymättömäksi, vaikka sekin on 
todella tärkeää, Lötjönen toteaa.

Työnjohtajan töihin siirtyneen Lötjösen vastuulla on ollut viime aikoina muun muassa päiväkotien sisäilmakorjauksia.

10-RYHMÄLÄISISTÄ TULEE 
TYÖMAA-ASSISTENTTEJA
• Korjausrakentamisen 10-ryhmäläiset toimivat työnjohtajien ja 

työntekijöiden välimaastossa – heidän tehtävänään on avustaa 
työnjohtajia. Heidän työnimikkeensä on työmaa-assistentti. 

• 10-ryhmään voi hakea työntekijä, joka ei voi enää tehdä raskasta 
fyysistä rakennustyötä. Työkyvyn alentuminen ja uuden työn 
tarve todetaan työterveysneuvottelussa, johon työntekijä, työn-
antajan edustaja ja työterveyshuollon edustaja osallistuvat. 

• Vuodesta 2016 toimineessa 10-ryhmässä on työskennellyt kuusi 
henkilöä, joista moni on ajan saatossa kouluttautunut edelleen 
ja siirtynyt työnjohtajaksi.
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Aurinkovoimalla 
päästöjä alas
Staran ensimmäiselle aurinkovoimalalle 
Vuosaaren tukikohdassa odotetaan pian seuraajia.

TEKSTI  PETJA PARTANEN  KUVAT  VILLE RINNE

KUN AURINKO HELLII Vuosaaren golfkentän laidalla 
sijaitsevaa Staran tukikohtaa, päätyy paiste nyt energiaksi. 
Maaliskuussa 2020 tukikohdan toimistorakennus vuorattiin 
aurinkopaneeleilla. Parhaimmillaan auringonpaiste muuttuu 
sähköksi 26 kilowatin teholla.

– Vuosituotoksi odotetaan noin 21 500 kilowattituntia, 
kertoo Staran ympäristöasiantuntija Paula Salonen.

Tuotanto vastaa noin kymmenen kerrostaloasunnon 
vuosikulutusta.

Helenin toimittaman aurinkovoimalan paneelien pinta-ala 
on 138 neliötä. Katon lisäksi myös rakennuksen etelänpuo-
leinen IV-konehuoneen seinä on päällystetty aurinkopanee-
leilla.

Staran ensimmäisen paneeliasennuksen sijainnin ratkai-
sivat paikan avaruus sekä se, että aurinkösähkötuotanto oli 
esillä jo uudisrakennuksen alkuperäisissä suunnitelmissa.

– Asennus oli todella helppo projekti, paneelit vain 
nostettiin vasta valmistuneen rakennuksen katolle, Salonen 
sanoo. 

Vuosaaren paneelit eivät jää Staran ainoaksi aurinko-
voimalaksi. Toimitilatiimi on jo alustavasti käynyt läpi Staran 
tukikohtia ja arvioinut, mitkä katoista sopisivat aurinko-
sähkön tuotantoon. Seuraava askel on käydä paikan päällä 
katsomassa, onko katoilla varjoja, asennusta haittaavaa 
talotekniikkaa tai läpivientejä. 

Oman aurinkosähkötuotannon taustalla ovat Staran 
tiukat ilmastotavoitteet. Kun Helsingin kaupunki aikoo olla 
hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, aikoo Stara panna 
tästä viisi vuotta paremmaksi. 

– Vuosaaren voimalalla vähennämme päästöjämme noin 
neljä hiilidioksiditonnia vuodessa, Salonen kertoo. 

Ekoteon lisäksi aurinkosähköstä on tullut tekniikan halven-
tuessa myös järkevä investointi. Huoltovapaa ilmais energia 
auringosta korvaa ostosähköä verkosta koko paneelien 
käyttö iän, siis jopa 30 vuoden ajan.

VEMPAIN 
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DUUNISSA

Oulunkylässä syntyy liikenne- ja erikoismerkkejä, opasteita, kylttejä, 
tarroja ja teippauksia kaupungin tarpeisiin. Asiakaspalvelija Enzy 
Tamme viihtyy monipuolisessa työssään kilpipalvelussa.

TEKSTI  TARJA VÄSTILÄ  KUVAT  VESA TYNI

TERVETULOA 
KILPIPALVELUUN!

Enzy Tamme on työskennellyt 
kilpi palvelussa reilut kolme 

vuotta ja suorittanut työn ohessa 
media-alan ammatti tutkinnon.
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– Suunnitteluun liittyy paljon 
piirtämistä ja kuvankäsittelyä eri tie-
tokoneohjelmilla, joita on laaja kirjo. 
Lisäksi on tarrojen tulostamista ja 
niiden leikkuuta käsin ja leikkureilla.

Standardeja ja käsityötä
Tammen työ vaatii tarkkuutta. 
Esimerkiksi Staran ja kaupungin 
ilmeen mukaisia graafisia ohjeita 
tulee noudattaa tarkasti, ja vaneriset 
tai alumiinipohjaiset liikennemerkit 
pitää valmistaa yleiseurooppalaisen 
CE-standardin mukaan.

– Uusi liikennelaki tulee voimaan 
kesäkuussa, joten se tietänee lisä-
tilauksia ja kiirettä.

Merkit, kyltit ja opasteet kasa-
taan käsin. Ulkona olevien merkkien 
tarrakalvo kestää säätä ja on pitkä-
aikainen. Yleensä kerralla tehdään 
useampi merkki. Tamme arvioi, että 
yhden liikennemerkin tekemiseen 
kuluu vajaa tunti.

Jos asiakas tarvitsee ison taulun 
vaikkapa työmaalle, opaste valmis-
tetaan useammasta osasta.

Arkisia ongelman
ratkaisuja
Tamme on suorittanut kaksivuoti-
sen oppisopimuskoulutuksen työn 
ohessa.

– On hienoa, että kaupunki 
mahdollistaa kouluttautumisen. Nyt 

SATTUMA SANELEE: Staran kilpi-
palvelussa tarvittiin lisäkäsiä 3,5 
vuotta sitten ja Enzy Tamme tuli 
tilapäistöihin – ja jäi. Hommat vai-
kuttivat kiinnostavilta. Aikaisemmin 
Tamme toimi kymmenisen vuotta 
audiovisuaa lisena kielenkääntäjänä.

– Viihdyn asiakaspalvelutyössä 
paremmin kuin istumalla 12 tuntia 
putkeen tietokoneen ääressä. Nyky-
työ tuntuu antoisammalta.

Kilpipalvelu on erikoistunut 
kilpi- ja tarratuotteisiin. Asiakkaina 
ovat Helsingin kaupungin toimialat 
ja liikelaitokset. Pajassa ahertaa 
kymmenkunta työntekijää.

Päivät ja työt 
vaihtelevat
Tammen mukaan tyypillistä työpäi-
vää on vaikeaa kuvailla, sillä työt 
vaihtelevat suuresti.

– Voin olla asiakkaan toimipai-
kassa kartoittamassa kylttitarpeita, 
teippauskeikalla, asiakaspalvelussa 
tiskillä tai suunnittelemassa ja tu-
lostamassa jotakin työtehtävää.

Kilpipalvelun repertuaariin 
kuuluvat viralliset liikennemerkit 
lisäkilpineen, erilaiset opasteet ja 
turvakilvet, työmaataulut, katuni-
mikilvet, ikkuna- ja lattiateippa-
ukset sekä ajoneuvojen ilmetarrat 
ja teippaukset. Työt suunnitellaan 
yhdessä asiakkaan kanssa ja toteu-
tetaan valmiiksi tuotteiksi.

Liikennemerkin reunaa siistitään leikkaamalla ylimääräinen 
osa tarrakalvosta pois.

Tuloste työmaataulusta on laminoitu ja kiinnitetty mankelilla pohjaan. 
Tamme tarkistaa, että kaikki on niin kuin pitääkin.

minulla on media-alan ammattitut-
kinto suoritettuna.

Viime aikoina Tamme on kes-
kittynyt lähinnä asiakaspalveluun 
ja tulostamiseen – kolmantena 
tittelinä on asemoija. Vaikka osa 
töistä on tehtävä tarkkojen stan-
dardien mukaan, toisissa voi toimia 
luovemmin.

– Antoisinta on se, että saan 
suunnitella töitä yhteistyössä 
asiakkaan kanssa ja pääsen ratko-
maan hänen ongelmaansa, kuten 
millaisen opasteen avulla löytää 
parhaiten perille tai kuinka kauas 
opasteen pitää näkyä. Kartoitam-
me paikan päällä, millaisia opastei-
ta kulloinenkin kohde tarvitsisi.

Joskus haasteena on saada 
asia kas ymmärtämään, ettei kaik-
kia toiveita voi toteuttaa sellaise-
naan: esimerkiksi suurikokoinen 
teksti ei mahdukaan sille varat-
tuun tilaan. Koska Tammella on 
kielenkääntäjän tausta, hän pystyy 
erottamaan selvät kielioppivirheet 
jo suunnitelmavaiheessa. Moni-
kielisessä kaupungissa kilpipal-
velu hyödyntää myös kaupungin 
kielenkääntäjiä.

Tamme myöntää alkaneensa 
katsoa katukuvaa uudella tavalla 
sen jälkeen, kun hän tuli kilpipalve-
luun töihin.

– Ennen kaikki opasteet ja kyltit 
olivat itsestäänselvyyksiä, nyt niihin 
kiinnittää enemmän huomiota. 



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 31.8.2020 mennessä. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.




