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STARAN perustehtävä on selkeä: rakennamme ja hoidam-
me helsingin katuja, puistoja ja kiinteistöjä. huolehdimme 
siitä, että voimme asua ja elää viihtyisässä ja toimivassa 
Stadissa. Starassa halutaan tehdä työ hyvin ja olla siitä 
ylpeitä. Mutta hyvä laatu ei yksin riitä tulevaisuudessa.

kaupunki ympärillämme on voimakkaassa muutokses-
sa, samoin koko yhteiskuntamme. kun kaupungin talous on 
kiristynyt, on asiakkaillamme yhä niukemmin määrärahoja 
töiden tilaamiseen. Samalla kaupunki kasvaa ja työt lisään-

tyvät. Meidän on tuotettava palvelumme kustannustehokkaammin.
Vaikka tehostamistoimet ovat jo parantaneet kilpailukykyäm-

me, vielä on paljon tehtävänä. ennusteen mukaan saavutamme 
tänä vuonna meille asetetut taloudelliset tavoitteet. ensi vuosi on 
kuitenkin tiukempi kuin nykyinen. 

isoja tavoitteita, isoja asioita. niitä viemme eteenpäin otta-
malla uutena toimintamallina käyttöön ryhmäkehityskeskus-
telut. ammattiryhmittäin ideoidaan, miten työt voidaan tehdä 
niin, että ne auttavat meidät yhteisiin päämääriimme, tehok-
kaasti ja työntekijöitä motivoivasti. kukin pääsee miettimään, 
miten edistää Staran tavoitteita omalla tekemisellään.

Monet muutkin asiat näkyvät ensi vuonna jokaisen sta-
ralaisen työssä. Panostamme vahvasti asiakastyöhön, kun 
luomme yhteisiä käytäntöjä ja mittareita. Samalla kehi-
tämme muutosvalmiuttamme. erityisesti moniosaa-
minen on tärkeää, kun haluamme olla kilpailukykyisiä 
uudessa toimintaympäristössä. tavoitteemme on 
varmistaa henkilöstömme optimaalinen työllisyys, 
jota täydennämme alihankintaverkoston kautta.

Vaikka kisa kovenee, uskon että jokainen meistä 
voi katsoa luottavaisena tulevaan. hyvät menesty-
vät myös vastaisuudessa – ja Stara on hyvä!

kiitän koko henkilökuntaa tehdystä työstä 
Staran ja Stadin parhaaksi.

iloista joulunaikaa toivottaen,
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TÄNÄ TALvENA Stara järjestää instragramissa kuvakisan, jonka 
aiheena on ”talvi tuli Stadiin”. Staralaiset seuraavat töissään aitiopai-
kalta talven tuloa, joten mahdollisuudet huippuotoksiin ovat hyvät. 
kilpailu on kaikille avoin. kannattaa siis seurata ympäristöä sillä 
silmällä ja osallistua kisaan!

aihetta saa tulkita vapaasti, mutta kisaan toivotaan erityisesti 
helsingin talviseen hoitoon ja ylläpitoon liittyviä kuvia. lataa kuva 
julkiseen profiiliisi instagramissa hashtagilla #staraensilumi 

kuvakisa on käynnissä helmikuun 2016 loppuun asti. Parhaita ku-
via julkaistaan Staran instagram-tilillä koko kisan ajan. kisaan osal-
listuneiden kesken arvotaan lippupalvelun sadan euron lahjakortti.

HoPULLE LoPPU 
– SE PARANTAA 
TURvALLISUUTTA
KIIRE on monelle tuttu tunne 
työelämässä. Osa syistä voidaan 
ratkaista vain porukalla, osaan 
jokainen voi itse vaikuttaa. hyväk-
si havaittu lääke on se, ettei jätä 
asioita viime tippaan. kiireestä voi 
myös jutella esimiehen tai työsuoje-
luvastaavan kanssa, jos omat keinot 
loppuvat.

kiireen kokeminen on hyvin 
yksilöllistä. toiselle pieni kiire antaa 
virtaa ja toinen voi kokea sen ahdis-
tavana. ne, jotka kokevat työsken-
televänsä usein kiireessä, joutuvat 
useammin työtapaturmiin kuin ne, 
jotka eivät koe kiirettä.

   SNADIT
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STEEGAT / STEGAT = TIKKAAT

LYcRAA PÄÄLLE JA 
TYöSUHDEfILLARI ALLE
ENSI vuoden alusta lähtien staralai-
set voivat kulkea töihin työsuhdefil-
larilla. Sellainen kannattaa hankkia, 
koska polkupyöräilystä on iloa sekä 
ruumiille että sielulle.  Säännöllinen 
pyöräily nostaa fyysistä kuntoa ja 
auttaa jaksamaan paremmin. raitis 
ilma ja vaihtuvat maisemat puoles-
taan parantavat fiilistä.

aloittelija voi hyödyntää työ-
suhdefillariedun ostaessaan 
ensimmäisen pyöränsä tai kokenut 
pyöräilijä uuden pyörän hankinnas-
sa. Polkupyöräedun voi saada, jos 
palvelusuhde on kestänyt vähintään 
vuoden. Uuden tai käytetyn pyörän 
voi ostaa mistä tahansa kaupasta, ja 
kuitti toimitetaan esimiehelle. 

työsuhdefillarietu on vaihtoehto 
työsuhdematkalipulle, eli molempia 
ei voi valita. Pyörän hinnasta hyvi-
tetään 12–24 kuukauden työsuh-
dematkalippuja vastaava summa, 
ja tällä hetkellä suurin mahdollinen 
hyvitys on 240 euroa. Polkupyörä 
saa maksaa enemmänkin, mutta 
silloin pitää itse maksaa erotus.

LEMPIPAIKKANI 
STADISSA

vuosaarenhuippu on minulle hyvän 
mielen ja levollisuuden tyyssija. 65 
metristä näkee merelle, pelloille, met-
siin ja miten kaupunki ympärillä muut-

tuu. Jokainen vuodenaika on erilainen kokemus, 
tuoksut ja värit vaihtelevat. Paikka on ihana, koska 
siellä näkyvät tekijöiden persoona ja jopa huumori. 
luonnon monimuotoisuus on minulle tärkeä arvo.”

– Jarna nUrkkala, PUUtarhUri, ViherrakentaMinen

TIESITKö, 
ETTÄ
lumitalvi on 
kestänyt helsingissä 
lyhimmillään vain  
9 päivää (v. 2007 ja  
v. 2008) ja 
pisimmillään 162 
päivää (v. 1965–1966).

kiitOS Stara, 
hYVää 
kehitYStYötä!
PoLKUPYöRÄILY on tulevaisuudessa entistä turvallisempaa Staran 
kehitystyön ansiosta.  Syksyn aikana on testattu uusia pyöräteiden 
pinnoitteita ja suojatiemerkintöjen materiaaleja, ja tulokset ovat roh-
kaisevia.

Pyöräilijöiden mukaan uusi pinnoite on aiempaa karheampaa ja 
pitävämpää. he kiittelevät vastaavaa työnjohtajaa Mika Honkasaloa ja 
muita staralaisia onnistuneesta kehitystyöstä.

helsingin polkupyöräilijät ry:n vapaaehtoiset testasivat uusia suoja-
tiemerkintöjä Jätkäsaaren koekentällä lokakuun puolivälissä. Osallistu-
jat jarruttivat ensin perinteisten ja sitten uudella massalla merkittyjen 
suojateiden kohdalla. Sen jälkeen merkinnät kasteltiin ja sama toistet-
tiin.

talven aikana seurataan, kuinka merkinnät säilyttävät kitkansa ja 
muut tieliikenteelle tärkeät ominaisuutensa. 

– keväällä näemme, miten auraus ja nastarenkaat ovat vaikuttaneet 
merkintöihin, honkasalo sanoo.

Uutta potkua 
työhön ja 
vapaalle
USEAMPIKIN staralainen voisi 
hyödyntää kuntoremonttia, josta 
voi saada uutta intoa liikuntaan ja 
terveisiin elämäntapoihin.

Mikäli kiinnostus herää, parhaiten 
pääsee liikkeelle kysymällä asias-
ta omalta työterveyshoitajalta tai 
vaikkapa tutulta, joka on käynyt 
remontin läpi. 

kuntoremontit on tarkoitettu 
niille, jotka ovat huolissaan omis-
ta voimavaroistaan ja haluavat 
parantaa jaksamistaan. Osallistu-
minen edellyttää työterveyshuollon 
suositusta.

Oman iän ja elämäntilanteen 
mukaan jokaiselle löytyy sopiva 
ryhmä. kun pitää itsestään huolta, 
liikkuu ja syö terveellisesti, jaksaa 
paljon paremmin niin töissä kuin 
vapaallakin.

remonttiviikon aikana selvitetään 
osallistujien peruskunto ja laadi-
taan jokaisen omaa tasoa vastaava 
harjoitusohjelma. helsingin kaupunki 
maksaa kuntoremontin kulut, ja 
osallistujat kustantavat itse vain 
matkat kurssipaikkaan.

Talvinen kuvakisa 
Instassa
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TEKSTI  MARIANNA SALIN     KUvAT  JANNE SAvoN

Joukon voima on valtava, kun kaikki tähtäävät samaan 
suuntaan. kun suunta on selvä, keinot kirkastuvat 
helpommin. ensi keväästä alkaen keinoja etsitään 
yhteisvoimin ryhmäkehityskeskusteluissa.

Yhtä       
  KöYttä
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kehitYSkeSkUStelU 
rYhMän VOiMin
HARMILLISEN moni staralainen kokee 
kehityskeskustelut hieman turhauttavina, 
käy ilmi työhyvinvointikyselystä. Työntekijä 
toivoo kenties toisenlaista toimenkuvaa tai 
houkuttelevaa urapolkua, mutta esimies 
ei voikaan vaikuttaa eikä ainakaan luvata 
mitään.

Muutoksille on kuitenkin sijaa erityisesti 
silloin, kun toiveet kohdistuvat tapaan, jolla 
töitä tehdään. Mitä isompi joukko toivoo 
samaa, sitä varmemmin voidaan myllätä 
vaikka koko yksikön askelmerkit. Se, mitä 
joukko haluaa, selvinnee keväällä alkavissa 
ryhmäkehityskeskusteluissa.

Työntekijät osallistuvat ryhmäkehitys-
keskusteluihin ammattiryhmittäin. Ryhmä 
pohtii valmentajana toimivan esimiehen 
avulla, miten töitä voidaan tehdä niin, että 
työ tähtää Staran tavoitteisiin ja tuntuu teki-
jästään mielekkäältä. Mitä asiakaslähtöisyys 
tarkoittaa? Entäpä tuottavuus?

STADIN RAKENTAJA    4    2015

– TYöNTEKIJöIDEN palaute ja ideat 
ovat tärkeää ohjausta, kun toimin-
tatapoja kehitetään, painottaa Sta-
ran kehittämispäällikkö Pirjo-Riitta 
Kiiskinen.

kiiskisen kanssa kehittämises-
tä keskustelevat kirvesmies Tomi 
Lehtimäki ja ympäristönhoidon 
laatuasiantuntija Lauri Mörä. Mörä 
kertoo esimerkin meri- ja saaristoalu-
eiden hoidosta.

Vielä pari vuotta sitten työn-
tekijät kirjasivat tekemänsä työt 
paperille ja kasasivat meriveden 
rypistämät laput esimiehen pöydäl-
le. Jos esimies oli lomalla, saattoi 
vilahtaa viikkojakin ennen kuin työt 
saatiin laskutettua. 

– Porukka oli siellä miettinyt, 
että työt voisi kirjata puhelimella tai 
muulla mobiililaitteella kohteessa, 
ja siinä tulisi tehtyä laskuakin jo val-

AMMATTIRYHMÄ 
KEHITTÄÄ TYöTÄÄN
kolmikon keskustelu tuntuu palaa-
van kuin itsestään aina samaan ky-
symykseen. Miten voimme palvella 
asiakasta niin, että homma on kan-
nattavaa ja mielekästä tekijöilleen? 
Samaa kysyy Stara strategiassaan, 
ja samaa pohtivat monet staralai-
set tahoillaan. Vastaus löytyy, kun 
kaikkien ajatukset yhdistetään. Miten 
se onnistuu?

lehtimäen mukaan omalle esi-
miehelle on helppo heittää paran-
nusehdotuksia, mutta esimies ei voi 
aina toteuttaa niitä vaikka halu-
aisikin. Moni asia koskee nimittäin 
koko ammattikuntaa. Siksi kaikki 
tuntityötä tekevät staralaiset voivat 
osallistua ensi keväästä alkaen ryh-
mäkehityskeskusteluihin. kuhunkin 

ryhmään kokoontuvat samaa tai 
hyvin samankaltaista työtä tekevät. 
ryhmissä mietitään, miten Staran 
tavoitteet toteutuvat parhaiten kun-
kin omassa työssä ja millaista tukea 
työntekijät tarvitsevat.

– On myös tärkeä selvittää yh-
dessä, millaista osaamista tarvitsem-
me ja miten sitä kannattaa kehittää, 
Mörä sanoo. 

Ympäristönhoidossa ryhmäke-
hityskeskustelua kokeillaan jou-
lukuussa. tästä Stara saa ideoita 
keskustelun muodon ja sisällön 
kehittämiseen.

vUoRoPUHELUA 
RYHMISSÄ JA KAHDEN 
KESKEN
kun viesti ryhmäkehityskeskusteluis-
ta kantautui lehtimäen työpaikalle, 
porukassa heräsi kysymys yksilöke-
hityskeskustelun kohtalosta.

– esimiehellä on hyvä olla korvat 
auki myös yksittäisen ihmisen huolil-
le ja murheille, joita ei uskalla tuoda 
esille isolla porukalla, lehtimäki 
sanoo. 

tähän tarkoitukseen sopii hyvin-
vointikeskustelu, joka tarjoaa työnte-
kijälle edelleen tilaisuuden kahden-
keskiseen keskusteluun esimiehen 
kanssa. 

Jotta vuoropuhelu sujuu ryhmis-
sä, ensimmäisten ryhmäkehitys-
keskustelujen vetäjiksi koulutetaan 
yhteensä 50 staralaista esimiestä. 
keskusteluihin osallistuvat kaikki  
1 200 tuntityötä tekevää staralaista.

ALoITELAATIKKo 
oDoTTAA IDEoITA
Joskus työn ääressä tulee mieleen 
ideoita, jotka eivät koske suoraan 

miiksi. työnjohtajan ei tarvitsisi kuin 
tarkastaa ja kuitata, Mörä kertoo. 

tällainen järjestelmä kehitettiin ja 
otettiin käyttöön. 

Mörä arvelee, että mobiilisovel-
luksen käyttöönotto onnistui erittäin 
hyvin juuri siksi, että työkalun idea 
tuli käyttäjiltä itseltään. luonnonhoi-
don työyksikkö kokeilee parhaillaan 
maastossa, miten sovellus tukisi 
heidän töitään.

YMMÄRRYS LISÄÄ 
ARvoSTUSTA
töiden sähköiseen kirjaamiseen 
valmistaudutaan tällä hetkellä 
monessakin yksikössä. lehti-
mäki uskoo, että riittävän 
helppokäyttöisenä järjestelmä 
saa hyväksyvän vastaanoton 
korjausrakentajilta ja ennen kaikkea 

toimistosihteereiltä, jotka purkavat 
tuntilappupinoja.

– heitä käy kyllä sääliksi, kun jou-
tuvat tulkitsemaan meidän harakan-
varpaita, lehtimäki tuumaa. kiiskinen 
arvostaa juuri tällaista asennetta. 

– kun ymmärtää kokonaisuuden, 
on helppo miettiä, miten voin itse 
tehdä työni niin, että se hyödyttää 
seuraavaa tekijää. Samalla lisään-
tyy arvostus toisten töitä kohtaan, 
kiiskinen sanoo. 

tämän vuoksi kiiskinen pitää 
tärkeänä, että ihmiset tutustuvat 
toisiinsa ja toistensa töihin yli yksik-
körajojen. toimintatapoja kehittä-
vään lean-projektiin osallistuneet 
staralaiset ehdottivatkin hiljattain 
järjestelmällistä kyläilyä muun muas-
sa toisen yksikön työkohteissa.

– kyläillessä mukaan voi tarttua ide-
oita toimintatavoista, kiiskinen uskoo.

Silloin kaikki on mennyt 
nappiin, kun asiakas on 
tyytyväinen, homma 
kannattavaa ja työ 
mielekästä tekijöilleen, 
sanovat Lauri Mörä (vas.) 
Pirjo-Riitta Kiiskinen ja 
Tomi Lehtimäki.

omaa työtä. tällaisen idean työnte-
kijä voi kertoa esimiehelleen, joka 
vie sen omalle esimiehelleen. tämä 
puolestaan kertoo siitä kollegalleen 
siinä yksikössä, joka vastaa asiasta.

– Pitkässä ketjussa asia kuitenkin 
hukkuu helposti jonkun pöydälle, 
lehtimäki sanoo. 

idean voi myös lähettää koko 
kaupungin yhteiseen helinä-jär-
jestelmään, joka toimii sähköisenä 
aloitelaatikkona.

– kentältä tulee joka tapaukses-
sa parhaat ideat käytännön töihin, 
koska me näemme tilanteen läheltä, 
lehtimäki korostaa. 

Asettaa ylätason 
tavoitteet ja 
mittarit.

Käy tulos- ja kehityskeskustelun 
oman esimiehensä kanssa 
(yksilöTUKE).

Keskustelussa konkreti-
soidaan ylätason tavoitteet 
pienemmiksi tavoitteiksi.

Käyvät esimiehen johdolla 
ryhmätulos- ja kehitys-
keskustelun (ryhmäTUKE).

Etsivät yhdessä keinoja 
saavuttaa ryhmälle asetetut 
tavoitteet.

JoHTo TYöNJoHTo, ESIMIEHET, 
ASIANTUNTIJAT

SAMANKALTAISTA TYöTÄ  
TEKEvÄT, TYöYHTEISöT
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HELSINGIN TAIDEMUSEo HAM 
esittelee modernia ja nykytaidetta 

tennispalatsin uudistetuissa tiloissa. 

Stara kunnosti helsingin taidemuseon 

etuajassa – kiitos kaupungin, museon ja 

urakoitsijan sujuvan yhteistyön. Pro-

jektipäällikkönä toimi Mika Kontkanen 

(kuvassa). Muun muassa ilmanvaihto 

ja siihen liittyvä automatiikka uusittiin. 

Se on museossa tärkeää, koska ilman 

lämpötila ja kosteus on säädettävä 

taideteoksille sopiviksi. Museon sani-

teettitiloissa voi nauttia Tuula Lehtisen 

Et tiedä kuinka kaunis olet -tilausteok-

sesta. Suurin haaste korjausprojektissa 

oli se, että samassa rakennuksessa on 

Suomen suurin elokuvateatteri. Sen 

toimintaa ja asiakkaita ei saanut häiritä 

esimerkiksi melulla. kaikki meni nap-

piin, eikä yhtään elokuvaa tarvinnut 

keskeyttää töiden vuoksi.

TEKSTI  MIKKo TAIvAINEN     KUvA  AKI RASK
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  – Meidän töissä pitää olla myös teoria 
halussa. On tunnistettava eri käävät ja 
sienet ja tiedettävä oikeat hoitokeinot, 
kertoo arboristi Timo Pulkkinen.

  Etumies Tomi Silanderin johdolla 
osallistujat pääsivät kokeilemaan 
syyskasvien istutusta.

  – Todella innostavia ja hyvin laadittuja 
kysymyksiä näillä rasteilla, kiittää 
piiripuutarhuri Veli-Pekka Mäkinen.  

MOniOSaaMiSen kehittäMiS- 
PrOJekti etenee
Oppimiskahvila oli osa moniosaamisen kehittämisprojektia kaupunkitekniikan yllä-
pidon Hoito2:ssa. Ensin työryhmät kokosivat eri työkokonaisuuksien edellyttämät 
taidot osaamiskarttoihin. Sen jälkeen niihin kerättiin kommentteja koko henkilöstöltä. 
Oppimiskahvilasta kasvoi pienimuotoiset messut, jossa tutustuttiin monipuolisesti 
yksikön vaihteleviin töihin. Projekti päättyy vuodenvaihteessa, mutta moniosaamisen 
kehittäminen jatkuu. 

tekSti: MikkO taiVainen

12

ETEENPÄIN

13

osallistujat täyttivät oppimispassia 
ja saivat tehdä ehdotuksia osaamis-
karttoihin.

ryhmänvetäjä Irkka voutilainen 
pääsi päivän aikana muun muassa 
sovittamaan mittalaitetta lasten 
kiipeilytelineeseen. 

– aikamoinen haaste näitä on 
tarkistaa. Vanhan korjaaminen ja 
uusien kiipeilytelineiden suunnittelu 
on vaativaa työtä, Voutilainen totesi. 
häntä kiinnosti uusista työtehtävistä 
erityisesti konetöiden opettelu.

– Minulla ei ole koskaan pulaa 
töistä, mutta mahdollisuus laajen-
taa omaa ammatillista osaamista 
kiinnostaa ehdottomasti. Willen 
ajaminen olisi hieno taito.

Samipetteri Mäkinen seurasi 
vierestä kiinnostuneena. hän korosti, 
että koulutus antaa moniin töihin 
perusvalmiudet, mutta Staran töitä 
ei opi kuin tekemällä. 

– taitoja on ylläpidettävä.  kun 
ihmiset laajentavat omaa ammat-
titaitoaan uusille alueille, kaikille 
riittää paremmin töitä. Se parantaa 
myös työmotivaatiota, Mäkinen 
sanoi.

Moniosaamisen kehittäminen on 
vasta alussa, mutta ensimmäiset 
kokemukset ovat lupaavia. Palaute 
on ollut hyvää, ja into kehittää omaa 
ammattitaitoa yhdistää staralaisia. 
Seuraavaksi laaditaan projektissa 
mukana olleille henkilökohtainen 
oppimissuunnitelma. 

– Oppimissuunnitelmissa 
mietitään, mitä töitä on tarjolla, 
mihin tehtäviin kukin voisi haluta 
ja katsotaan mihin työyksikköön 
voisi mennä uusia taitoja oppimaan, 
Mäkinen kertoi.

Oppimiskahvilan jälkeen jokainen 
osallistuja tiesi, miten tärkeä tavoite 
moniosaaminen on ja kuinka monta 
hyvää asiaa sillä saadaan aikaan: 
töiden monipuolistumista, parempaa 
töissä jaksamista ja terveyttä, lisä-
motivaatiota, omien vahvuuksien ja 
heikkouksien parempaa tuntemista 
ja niihin vaikuttamista. 

Oppimiskahvilassa    
   tarjoiltiin osaamista

kirkkaana loppusyksyn päivänä kyläsaaressa 
järjestettiin oppimiskahvila. tapahtuman ideana oli 
tehdä eri ylläpidon töihin liittyvää osaamista näkyväksi 
ja innostaa osallistujia laajentamaan omaa ammatillista 
osaamistaan uusiin työtehtäviin. 

TEKSTI  JoANNA SINcLAIR    KUvA  MATTI MATIKAINEN

  – Mahdollisuus laajentaa omaa 
osaamista konetöihin kiinnostaa, 
kertoo ryhmänvetäjä Irkka 
Voutilainen.
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KYLÄSAARESSA jaettiin runsaasti 
tietoa ja opittiin uutta. tapahtumas-
sa 120 työntekijää kiersi tutustumas-
sa rasteihin. hymyt olivat herkässä, 
kun osallistujat upottivat sormensa 
multaan, tunnistivat eri puulajeja, 
tutustuivat osaamiskarttoihin ja 
kiipesivät Willen rattiin. 

tuotantopäällikkö Samipetteri 
Mäkinen oli vastassa ensimmäisellä 
pisteellä. Miestä kuunnellessa 
vakuuttui nopeasti asian 
tärkeydestä: tavoitteena on, että 

tävissä edistää työhyvinvointia ja 
terveyttä. 

– tuki- ja liikuntaelimet ovat ko-
villa monissa ulkotöissä, ja kaluston 
kuljettajilla yhtäjaksoinen istuminen 
aiheuttaa monenlaista vaivaa. tällai-
siin työperäisiin vaivoihin monipuoli-
sempi työnkuva auttaisi paljon.

Muitakin käytännön etuja riittää: 
työt etenevät, kun tiimissä on laaja-
alaisempaa osaamista, eikä kenen-
kään poissaolo pysäytä töitä.

UUSI oSAAMINEN 
MoTIvoI 
Oppimiskahvilan rasteilla esiteltiin 
työkokonaisuuksien osaamiskartat, 
joista näki, mitä taitoja eri tehtävis-
sä tarvitaan. Samalla työntekijöitä 
haastettiin tehtävillä ja kysymyksillä: 

jokainen työntekijä ja kone on 
työllistetty 7 tuntia päivässä, 10 
kuukautta vuodesta.

– Siihen päästään, kun kaik-
ki kuljettajat ja hoitoryhmäläiset 
osaavat oman työnsä ohella ainakin 
yhden toisen työn hyvin. ajatuksena 
on, että pikkuhiljaa kaikki tekisivät 
monia eri töitä, Mäkinen kertoi. 

Minna Tammilehto ja Riitta 
Mansikkaniemi työterveyshuollosta 
päivystivät neljännellä rastilla. he 
korostivat, että vaihtelu työteh-
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MILLAISTA oN MAUNULAN 
KoIvIKKoTIEN TUKIKoHDASSA?

tilaa on varsin rajallisesti. Sosiaalitiloja pukuhuo-
neineen on noin kaksisataa neliötä ja varasto- ja 
hallitiloja saman verran. talviaikaan meitä on kym-

menkunta. kesätyöntekijät nostavat määrän kolmeenkym-
meneen. työautot pysäköimme kadun varrelle, koska meillä 
ei ole omaa piha-aluetta.

MITEN HUoMIoITTE YMPÄRISTöN 
ASUKKAAT?

tervehdimme ihmisiä ja juttelemme heidän 
kanssaan. huolehdimme, että piha-alueemme 
on erittäin siistissä kunnossa. Myös autojen 

on oltava nätisti parkissa.
Vastuullamme olevat puistoalueet ovat vähän 

kauempana. aikaisemmin, kun hoidimme myös 
lähipuistoja, niin toteutimme niissä asukkaiden 
toivomuksia, leikkasimme esimerkiksi näköesteitä 
aiheuttavia pensaita.

Pikkulapsien joukossa meillä taitaa olla fanejakin. 
On hauska huomata, miten lapset katsovat ihaillen 
vaikkapa kirkkaanväristä työkonetta. Wau-kokemus 
voi syntyä jo pitkävartisista pensassaksista.

MITEN PIENESSÄ TYöYHTEISöSSÄ 
SAADAAN KESKINÄISET KEMIAT 
ToIMIMAAN?

tärkeää on hyvä yhteispeli. Puhumme 
asioista avoimesti ja kunnioitamme 
toistemme näkemyksiä. Pienes-

sä työyhteisössä on paljon hyvää. 
esimerkiksi tieto kulkee tehokkaasti!

3x

TEKSTI  MATTI vÄLIMÄKI     KUvA  ANTERo AALToNEN
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NIMI: Ida Roitto, 27 v
TYöNIMIKE: Puutarhuri  
TEHTÄvÄT JA vASTUUT: 
viheralueiden hoito, ryhmän vetäjä 
kesäkaudella, luottamusmies
HARRASTUKSET: Aikuislukio, 
lenkkeily Roosa-koiran kanssa.

Pieni on kaunista

                    Toukola on Staran suurin tukikohta: 14 000 m2

  Siellä työskentelee noin 200 henkilöä, osa henkilöstöstä työmailla

                Alueella on 236 pysäköintipaikkaa

      Tankkauspisteestä tankattiin 539 000 litraa polttoainetta (v. 2014)

   25 ilmanvaihtokonetta pyörittää ilmastointia

                                     Kahvihuoneita on 14 kpl

                Henkilökunnalla on käytössään 95 tietokonetta

                                          vettä käytettiin 5 500 m3 (v. 2014)

           Sähköä kului  2 115,6 MWh (v. 2014)

Staran yksi pienimmistä tukikohdista sijaitsee 
Maunulassa, kerrostalon vanhassa lämpökeskuksessa. 
asukkaiden kanssa on lämpimät ja välittömät suhteet, 
kertoo puutarhuri ida roitto.
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YHDESSÄ

stara, staramPi,

   staralaisin
itähelsinkiläinen kivikon lähiö on Merivirran perheelle tuttuakin tutumpi. Perheen 
isä kari Merivirta (kesk.) vastasi rakennusmestarina asuinalueen rakentamisesta, 
hänen poikansa tommi (oik.) teki alueella maanmittauksia ja Mika huolehti, että 
kivikon kadut ovat asukkaille kulkukelpoiset. Mutta kuka on heistä staralaisin?

TEKSTI  MAARIT SEELING     KUvA  MATTI MATIKAINEN

KAUPUNKITEKNIIKAN rakentamisen 
mittauspäällikkö Tommi Merivirran 
työhuone sijaitsee helsingin Mal-
milla. Paikalle ovat saapuneet myös 
tommin pikkuveli Mika Merivirta, 
joka työskentelee kaupunkitekniikan 
ylläpidon työnjohtajana kampissa ja 
isä, kaupunkia yli 40 vuotta raken-
nusmestarina palvellut Kari Merivirta.

Perheen miehet ovat kaikki 
staralaisia. isäkin ehti olla organi-
saatiomuutoksen jälkeen muutaman 
kuukauden Staralla, kunnes jäi 
työelämästä aprillipäivänä vuonna 
2008. äiti Säde työskenteli myös 
kaupungilla, vuosikymmeniä raken-
nusvirastossa sihteerinä ja johdon 
assistenttina.

kari Merivirta on silminnähden 
ylpeä tommista ja Mikasta.

– työ oli aina hyvin keskeinen osa 
elämääni. kun se puoli on kunnossa, 
muut asiat seuraavat kuin itsestään. 
Siksi on hienoa seurata, että pojat 
pärjäävät työssään.

Vuonna 1962 kari aloitti hel-
singin kaupungilla lapiomiehenä. 
Sijoituspaikaksi osui itäinen piiri. 
Opiskeltuaan tie- ja vesirakentami-
sen rakennusmestariksi hän palasi 
rakennusmestariksi vuonna 1971.

ISÄ ENSIN, PoJAT 
PERÄSSÄ
tommille ja Mikalle oli luontevaa 
aikanaan hakeutua kaupungille 
töihin. talo oli jo tullut tutuksi. Veljet 
muistelevat lapsuutensa kohokoh-
tina hetkiä, jolloin pääsivät isän 
mukana työmaalle. kaivinkoneet ja 
muu kalusto kiinnostivat pikkupoikia 
suunnattomasti. ensimmäiset pestit 
olivat kesätöitä puistoissa tai muita 
määräaikaisia keikkoja.

tommi pääsi ylioppilaskirjoitusten 
jälkeen mittaustehtäviin ja innostui 

alasta siinä määrin, että päätti kou-
luttautua maanmittausinsinööriksi.

– halusin opiskella teknistä alaa 
ja huomasin, että maanmittausteh-
tävissä ei tarvinnut muiden insinöö-
ritieteiden tapaan opiskella kemiaa. 
homma natsasi paremmin kuin 
hyvin, ja valmistuin vuonna 1998, 
tommi kertoo.

Pohjoisessa piirissä avautui 
sopivasti mittausteknikon paikka. 
työhuone on sittemmin pysynyt 
samana, tehtävät ovat muuttuneet 
vaativimmiksi.

vELI vINKKASI 
TYöPAIKASTA
– Muistaakseni tulin Staralle veljen 
vinkistä. lukion jälkeen hoidin 
erilaisia määräaikaisuuksia ja kävin 
armeijan. ajoin kuorma-autoa yk-
sityiselle, välillä asuin lontoossakin 
pari vuotta, Mika muistelee.

itäisessä piirissä avautunut aura-
miehen paikka sai Mikan palaamaan 
Suomeen. Parin vuoden jälkeen hän 
siirtyi pohjoiseen työnjohtajaksi vas-
taamaan katujen kunnossapidosta.

– Vuonna 2008 keskustasta avau-
tui vastaava tehtävä ja siirryin sinne. 
asun itse ruoholahdessa, joten työ-
matkaa ei ole kuin kilometrin verran. 
laadunvalvonta on helppoa, kun 
asuu itse omassa hoitopiirissään.

YHTEINEN  
TYöMAA
itä-helsingissä, kehä i:n kupeessa 
käynnistyivät 1990-luvun alussa 
kivikon uuden asuinalueen raken-
nustyöt. kari ja tommi olivat samaan 
aikaan rakentamassa aluetta, Mika 
on myöhemmin aurannut lähiön 
katuja.

kolmikolla on pitkä ura takanaan 
Starassa, vaikka kari-isän yli 40 
työvuoteen pojilla on vielä matkaa. 
kuka on joukon staralaisin?

– isä ehti oikeastaan olla Starassa 
organisaatiomuutoksen jälkeen vain 
muutaman kuukauden. tommin 
asemapaikka taas on aika syrjäs-
sä, mutta Mika tekee työtä ihan 
ydinkeskustassa. näillä perusteilla 
Mika on varmaan staralaisin, miehet 
summaavat. 

Kun työpuoli on kunnossa, 
muut asiat seuraavat kuin 
itsestään.
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DUUNISSA

TEKSTI  MIKKo TAIvAINEN     KUvAT  JANNE SAvoN

tapio Westerholm on 
ollut yli neljä vuosi-
kymmentä samassa 
työpaikassa, ja hän 
viihtyy paremmin kuin 
koskaan. Sisäinen työ-
suojelutarkastaja kiertää 
rakentamisen työmaat 
ja kouluttaa kaikki työ-
turvallisuuskortin saajat 
Starassa.

 työsuojelu-
kärpäsen 
puraisema

TRUKKIEN vARoITUS-
vALoJA KEHITETÄÄN
Westerholmin päivän ensimmäinen 
työ on tehty, ja koetulokset ovat kir-
jattuina tietokoneelle. Sitten on aika 
siirtyä konepajalle, jossa on sovittu 
tapaaminen trukkikuskin kanssa.

he keskustelevat sinisten 
heijastinvalojen käytöstä trukeis-
sa. tutkimuksissa on todettu, että 
keltainen väri on kärsinyt inflaation, 
eikä siihen enää reagoida. Voimakas 
sininen valo varoittaa tehokkaasti 
trukin tulemisesta.

– kun kulman takaa näkyy sininen 
valo, muut tietävät trukin olevan 
tulossa. Se on vähän sama kuin 
potkupallo tulisi porttikongista. 
Siitä tietää, että kohta juoksee lapsi 
perässä, Westerholm toteaa.

TARKASTUSKÄYNNIT 
SovITAAN ETUKÄTEEN
Westerholm tekee vuosittain yli 
150 työmaakäyntiä ja tarkistaa, että 
kaikki on työsuojelun näkökulmasta 
kunnossa. hän soittaa etukäteen 
vastaavalle mestarille ja sopii 
ajankohdan, koska työmaalle saavat 
mennä ilmoittamatta vain aluehallin-
toviranomaiset ja poliisi. 

Westerholm käy kullakin työ-
maalla keskimäärin kolmen viikon 
välein. lisäksi työmaat tekevät omat 
viikoittaiset tarkastuksensa. Molem-
mista laaditaan pöytäkirjat.

– Meillä on kokeneita mestarei-
ta, jotka pitävät työmaat hyvässä 
järjestyksessä ja kunnossa. Suoja-
varusteiden käyttöön ja työmaan 
siisteyteen tarvitsee joskus puuttua, 
Westerholm sanoo.

Vastaavat mestarit saattavat käy-
dä työmailla joka päivä. Silloin silmä 
tottuu, eikä välttämättä huomaa 
korjausta kaipaavia asioita. Siksi tar-
vitaan sisäistä työsuojelutarkastajaa.

– työmaille ei voi mennä kyynär-
päät edellä tai mielistelemään. Olen 

Noin tuhat ihmistä, joista suurin osa 
on staralaisia, on käynyt läpi Tapio 
Westerholmin työturvallisuuskortti-
koulutuksen.

– Siisteys on tärkeä osa työmaiden 
turvallisuutta. Liukastumiset ja 
kompastumiset jäävät pois, kun 
paikat ovat kunnossa, sanovat Tapio 
Westerholm ja Riku Koponen.

hyvin kartalla työsuojelusta ja vien 
asioita eteenpäin kaveripohjaisella 
auktoriteetilla, Westerholm kertoo.

TYöMAALLA KAIKKI 
KUNNoSSA
iltapäiväksi Westerholm on sopi-
nut tarkastuskäynnin tattarisuolle, 
alppikylän uudelle asuinalueelle. 
Stara rakentaa alppikylänkatu 5:een 
päiväkotia 108 lapselle. työmaan 
vastaava mestari on Riku Koponen 
ja työsuojeluvastaava Pasi Pirinen. 

aikataulun mukaan päiväkoti 
valmistuu elokuussa vuonna 2016.

– työmaan perustamisesta on alle 
kaksi kuukautta. Monttu on kaivettu 
ja perustukset ja sokkeli rakennettu. 
Seuraavaksi asennetaan seinäele-
mentit ja välipohjan ontelolaatat 
ensimmäiseen kerrokseen. rakennus 
on kokonaisuudessaan kaksikerrok-
sinen, kertoo koponen.

edellisellä käynnillä Westerholm 
kiinnitti huomiota kahteen seikkaan. 
rakennuksen rungon päälle vievässä 
luiskassa ei ollut pitoa parantavia 
rimoja, ja parakin kulkuluiskassa ei 

ToUKoLAN konepajalla kuuluu 
pajavasaran kalke ja metallintyös-
tökoneen ääniä. toisen kerroksen 
toimistoista kantautuu puheen-
sorinaa ja tasaista tietokoneen 
naputtelua.

Tapio Westerholmin työpäivä 
on alkanut kello 6.05 tenttitulosten 
kirjaamisella tietokantaan. 

neljä vuotta Westerholm on 
toiminut koko Staran työturvalli-
suuskorttikouluttajana. koulutukset 
edellyttävät huolellista valmistelua, 
sillä työsuojelu merkitsee eri asioita 
vaikkapa metallimiehille ja toimisto-
työntekijöille.

Suuri osa kurssipalautteesta 
kiittelee vetäjän selkeää esitystapaa, 
mikä ei ole ihme, sillä Westerholm 
on perinyt isältään kuuluvan äänen. 
Sitä on myös hiottu valmentamalla 
urheilijoita 18 vuotta.

oPISKELEMALLA UUSI 
AMMATTI
Westerholm aloitti pihamiehenä 
Oulunkylän päävarastolla vuonna 
1975. Vuosien varrella hän on muun 
muassa ajanut viraston sisäistä 
postia ja ollut mukana Stop töhryille 
-kampanjassa.

Ura sai käänteen vuonna 2006, 
kun lonkka hajosi. lääkäri ilmoitti, 
että työtehtävien vaihtamiseen on 
24 tuntia aikaa. Sen jälkeen työ-
suojelu vei miehen mennessään. 

– Starassa on hyvät mahdollisuu-
det kehittää itseään, jos on aloitteel-
linen, sanoo Westerholm.

ollut käsijohdetta. Parakin edessä 
pudotus ei ole kuin puoli metriä, 
mutta siinä voi nyrjäyttää nilkkansa.

Westerholm ja koponen toteavat, 
että molemmat työturvallisuutta pa-
rantavat asiat on hoidettu kuntoon, 
eikä mitään uutta korjattavaa ole 
tullut vastaan. 



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 29.2.2016 mennessä. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.


