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PÄÄKIRJOITUS

SUURET MUUTOKSET kaupunkiorganisaatiossa sekä Staran aloittaminen 
liikelaitoksena ovat herättäneet keskustelua, kuinka menestymme alati 
kiristyvässä kilpailussa ja kuinka sisäisen palvelutuottajan asema saa-
daan vakiintumaan uudistusten jälkeen. Stara joutuu myös luopumaan 
kaupungin ulkopuolisista asiakkaista. Löydämmekö heidän tilalleen 
kaupunkiorganisaation sisältä riittävästi lisämyyntiä? Nämä ovat kaikki 
aiheellisia kysymyksiä, ja haluan nostaa esiin yhden asian, joka auttaa 
meitä onnistumaan.

 Omassa työhistoriassani minulla on ollut etuoikeus toimia usean 
erilaisen palvelutuotanto-organisaation johdossa. Olen työskennellyt 
kiinteistö-, turva-, puhelin- ja siivouspalveluissa sekä logistiikan ja ym-
päristönhuollon parissa. Palvelusektorin menestyksen avaimet ovat kaik-

kialla samat: hyvä asiakaspalvelu sekä  tuotannon ja toiminnan 
tehokkuus, selkeät prosessit ja  innovatiivisuus. Näin se on 
myös Starassa. Meiltä edellytetään kilpailukykyistä hinnoit-

telua, virheetöntä suorittamista sekä asiakaspalvelutaitoja.
 Usein menestyksen lähtökohta on onnistuminen yksit-

täisessä työssä. Tämä saattaa joskus unohtua, ja helposti 
vähättelemmekin yksittäisen työntekijän merkitystä. Jokai-

sen onnistuminen arkityössä on kuitenkin erittäin tärkeää, 
kun rakennamme maailman toimivinta kaupunkia.

 Toivotan hyvää kesää kaikille stara laisille, ja terve-
tuloa kaikki kesätyöntekijät pitämään Stadista 

huolta. Pidetään myös huolta toisistamme: 
opastetaan ja neuvotaan sekä luodaan 

myönteisen tekemisen kulttuuria. Siinä 
on onnistumisen avain.

Timo Martiskainen
toimitusjohtaja
rakentamispalveluliikelaitos Stara

Stara menestyy, kun 
jokainen staralainen 
onnistuu
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SNADIT

TALOUSTUTKIMUKSELLA TEETETYN tutkimuksen mukaan kau-
punkilaiset tuntevat Staran hyvin ja Stara mielletään helsinkiläisten 
omaksi. Näymme katukuvassa luotettavana ja vastuullisena toimi-
jana. Kaupunkilaisten mielestä parannettavaa on tehokkuudessa ja 
asiakaspalvelussa.

Kohtaamiset kaupunkilaisten kanssa ovat tärkeitä. Mielikuvaan 
Starasta vaikuttavat ratkaisevasti pienet asiat: hymy, juttutuokiot ja 
kohtelias käytös liikenteessä. Kaikista kohtaamisista yli puolet, 52 
prosenttia, oli ollut erittäin tai melko myönteisiä. Kuitenkin myös 
kielteisiä kohtaamisia oli useita. Tavoitteemme on, ettei negatiivisiksi 
koettuja kohtaamisia ole yhtään.

Tutkimuksen avovastaukset sen kertovat
 
”Kiitos, kun teette sitä infrastruktuurin perustyötä, jota me  
kaupunkilaiset pidämme itsestään selvänä. Huomaamme työn vasta, 
kun se jää tekemättä!” (Nainen 64 v.)

”Brändi on positiivinen ja arkielämän kokemukset tukevat positiivista 
mielikuvaa. Vanha käsitys lapioon nojaavista kaupungin työntekijöistä 
on Staran myötä häipynyt.” (Nainen 67 v.)

”Helsinki on lähtökohtaisesti siisti ja hyvin hoidettu kaupunki. Kiitos 
siitä kuuluu Staralle ja sen työntekijöille.” (Nainen 35 v.)

”Hyvä että pitävät pyörätiet auki koko talven ja muutenkin auraus 
toimii hyvin.” (Mies 29 v.)

”Kesäaamuisin loihtivat puistot esiin sotkusta.  
Hatunnosto siivoukselle.” (Nainen 50 v.)

HELSINKILÄISTEN OMA
MATOSAAREN RAUHA

SATSAA SELKÄÄN 

SMOGLATA = MAALATA 

TIESITKÖ, 
ETTÄ
Helsinkiin ennustetaan 
kesäksi saapuvan lähes 
300 kansainvälistä 
risteilyalusta.

TOIMIVAN KAUPUNGIN 
TEKIJÄT
STARAN HELMI-INTRAAN on avattu uusi 
Staran palvelut -sivusto. Sinne on koottu 
osastoittain palvelumme ja yhteyshenki-
lömme kalliorakentamisesta viheralueiden 
puhtaanapitoon, arvokiinteistöjen saneera-
uksista maisemapeltojen hoitoon, kasvituo-
tannosta kilpipalveluun. 

Staran palvelut -sivusto on rakennettu 
ensi sijassa palvelemaan asiakkaitamme, 
 mutta yhtä hyvin se auttaa myös staralaisia. 

Tiesitkö sinä, mitä kaikkea Stara tekee?

helmi.hel.fi/stara/palvelut

Lempipaikkani Helsingissä on 
Matosaari Jollaksessa. Helsinki on 
täynnä upei ta maisemia, mutta 

tämä on ainutlaatuinen kohde. Paikalla oli ennen 
suuri huvila, josta on nyt jäljellä tunnelmallisia, 
historiasta kertovia raunioita. Paikka on pieni 
ja siellä saa olla rauhassa. Sumuisena aamuna 
vanhoilta kiviterasseilta merelle katsoessa 
tuntuu kuin seisoisi maailman reunalla. Paikka 
on työryhmämme hoidossa, mutta tutustuin 
alueeseen jo lapsena.  
- VEERA RIIPINEN, RYHMÄNVETÄJÄ, KARTANOYKSIKKÖ

RAKENTAMISEN LAATU RALA RY 
myönsi huhtikuussa Staralle RALA-
sertifikaatin osoituksena toiminnan 
tasosta ja laadukkuudesta. Sertifiointia 
edelsi laaja auditointi, jossa arvioitiin 
johtamista, kehittämistä, resurssien 
hallintaa, tarjous-, sopimus- ja hankin-
tatoimintaa sekä projektitoimintaa.

Auditointi paikansi Staran toimin-
nasta kymmeniä vahvuuksia, jotka 
kertovat toiminnan suunnitelmallisuu-
desta, hyvistä käytännöistä ja kehittä-
mishalukkuudesta. 

Auditoinnin mukaan Stara toimii alan 
edelläkävijänä innovatiivisten hankin-
tojen kehittämisessä. Staralla on myös 
erillinen ympäristöohjelma (Ekokom-
passi) selkeine ohjeineen, tavoitteineen 
ja havainnollisine mittareineen. Uusille 
tuntityöntekijöille jaettava  Staran 
palvelussuhdekäsikirja on erinomainen 
tietopaketti, ja työssä oppimiseen on 
panostettu. Myös mestari-kisälli-toimin-
ta on laajassa käytössä.

Sertifikaatin myöntämisen taustalla 
on Staran uusi toimintajärjestelmä. 
RALA-sertifiointi on rakennusalan toi-
mintajärjestelmän arviointi- ja hyväk-
syntämenettely, joka tarjoaa järjestel-
mällisen tavan kehittää organisaation 
toimintatapoja.

STARALLE  
RALA- 
SERTIFIKAATTI

JOKAINEN VOI VAIKUTTAA selkänsä hyvinvointiin pienilläkin 
teoilla. Selkä tarvitsee liikettä pysyäkseen kunnossa, joten 
työpäivän aikana kannattaa antaa selälleen monenlaista 
liikettä. Selkä kipuisen puolestaan kannattaa kokeilla eri lajeja 
ja löytää itselleen sopivin tapa liikkua.

Stara käynnistää yhdessä Pääkaupunkiseudun selkäyhdis-
tyksen kanssa selkäryhmät syksyllä 2018. Ryhmissä fysiotera-
peutti ohjaa oikealaisiin liikkeisiin ja antaa jumppaohjeita.

Lisätiedot: HR-suunnittelija Ulla-Maija Vauhkonen,  
ulla-maija.vauhkonen@hel.fi

K
U

VA
 

 JA
N

N
E SA

A
VA

LA
IN

EN

K
U

VA
 

 PEPITA
 PA

LO
N

EN

K
U

VA
 

 V
ILLE R

IN
N

E

K
U

VA
 

 PETR
I SU

N
I

K
U

VA
 

 ISTO
C

K
PH

O
TO



Palveleva, nopeasti reagoiva ja ihmisläheinen. Sellainen 
on toimiva kaupunki, luonnehtivat Staran työnjohtajat 
Tommi Nuutinen, Jaana Koivula ja Antti Kurkaa.

TEKSTI  ANNAMARI TYPPÖ KUVA  ANTON REENPÄÄ, MARJO TYNKKYNEN

 STARALAISET  TEKEVÄT 
KAUPUNGISTA  TOIMIVAN

6 7STADIN RAKENTAJA    1  2018 STADIN RAKENTAJA    1   2018

Stara teetti viime vuoden lopulla selvityksen siitä, millaisia 
mielikuvia siihen liitetään. Sen mukaan helsinkiläiset pitävät 
Staraa ammattitaitoisena (73 % vastaajista), luotettavana 
(66 %), vastuullisena (64 %), aktiivisena (64 %),  
ympäristöystävällisenä (63 %) ja palvelevana (59 %). 
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kannata lähteä mukaan. Silloin toimii 
paremmin kuuntelu ja kaupunkilaisten 
arvostava kohtaaminen. Keskustelu 
kannattaa päättää kiittämällä palaut-
teesta, vaikka itse olisi eri mieltä.

– Tärkeää on, ettei provosoidu 
kommenteista. Tähän työhön kuuluu 
positiivinen asenne, Koivula sanoo.

Sähköinen palaute
järjestelmä toimii
Toimivassa kaupungissa on help-
po antaa palautetta ja asukkaiden 
toiveisiin tartutaan viivytyksettä. 
Asiakasta ei juoksuteta luukulta 
toiselle. 

– Kun asukas katsoo ulos ikku-
nasta ja näkee puun, joka on hänen 
mielestään vaarallinen, ei häntä 
kiinnosta, kuuluko sen kaataminen 
katu-, puisto- vai metsäosastolle. 
Hänen näkökulmastaan toimivuus 
on sitä, että yhteys oikeaan paikkaan 
löytyy nopeasti ja yhteydenottoon 
reagoidaan ripeästi, Kurkaa toteaa.

Kaupunkiyhteinen palautejärjes-
telmä on helpottanut yhteyden otta-
mista. Sen kautta palaute ohjautuu 
myös varmimmin oikeaan osoittee-
seen. Samalla järjestelmään jää tieto 
palautteen antajasta ja osoitteesta, 
jota asia koskee. 

KYSELYN TULOS OSUU hyvin yksiin 
sen kanssa, millaiseksi Staralla työn-
johtajina toimivat Jaana Koivula, 
Antti Kurkaa ja Tommi Nuutinen 
itseään ja kollegoitaan kuvailevat. 
Staralaisen prototyyppi on lunki, 
asiantunteva, helposti lähestyttävä, 
asioihin tarttuva ja avulias, kolmikko 
listaa. 

– Meillä on tekemisen meininki. 
Staralainen ottaa selvää asioista ja 
auttaa, kun ihmisellä on huoli, sanoo 
metsät-työyksikössä vastaavana 
luontomestarina työskentelevä 
Kurkaa.

– Meillä ei ole sellaista hällä väliä 
-asennetta, että minä olen vain töis-
sä täällä, jatkaa Koivula, joka toimii 
vastaavana työnjohtajana kaupunki-
tekniikan rakentamisessa. 

Helsinkiläisten palvelija
Kaikkein parhaiten vastaajien 
mielestä Staraan sopii luonnehdinta 
"helsinkiläisten oma". Näin arvioi pe-
räti 82 prosenttia vastaajista. Tämä 
käy ilmi myös staralaisten kentällä 
kuulemista kommenteista.

– Kaupunkilaiset ovat hyvin 
tietoisia siitä, mistä Staran rahat 
tulevat ja kuka meidän palkkamme 
maksaa, Koivula sanoo.

Myös staralaiset itse tiedostavat 
tekevänsä työtä helsinkiläisille.

– Meidän duuni on asiakaspal-
velua, kiteyttää korjausrakentamis-
yksikössä työnjohtajana toimiva 
Nuutinen.

Mummomagneetti  
ei provosoidu
Staralaiset tunnistetaan kaupungilla 
hyvin. Monelle vastaajalle kaupungin 
oman toimijan näkyminen katu-
kuvassa luo turvallisuuden tunnetta. 

Kohtaamisia staralaisten kanssa 
vastaajat pitävät voittopuolisesti  
myönteisinä tai vähintäänkin 
neutraaleina. Hymy, tervehtimi-
nen, pienet juttuhetket ja kohtelias 
käytös liikenteessä jäävät mieleen ja 
rakentavat positiivista mielikuvaa.

– Kun olin aikoinani kitkemässä 
kukkapenkkejä, tervehdin aina ohi-
kulkijoita. Etenkin ikäihmiset tulivat 
usein juttelemaan, kun kohtasin hei-
dät katseella. Työkaverit ristivät minut 
mummomagneetiksi, Koivula nauraa. 

Staran tapaan toimia kuuluukin  
kertoa työstään kysyttäessä ja ohjata 
eteenpäin, jos itse ei osaa auttaa. 
Joskus kohtaamiset voivat olla haas-
tavia, mutta jokainen on kuitenkin 
ammattiroolissa, joten väittelyyn ei 

"STARALAINEN  
OTTAA SELVÄÄ  
JA AUTTAA."
ANTTI KURKAA

Joskus tunteet kuohuvat

Usein kyselyt koskevat aikatauluja: 
töiden alkamista ja kestoa. Yhä 
kiivastahtisemmassa maailmassa 
kaupunkilaisten odotukset aikatau-
lujen suhteen ovat tiukentuneet. 
Katu töissä negatiivista palautetta 
tulee useimmin liikennejärjestelyistä.

– Monella ei ole käsitystä siitä, 
miten kauan esimerkiksi putkitustyö 
kestää. Asukkaan näkökulmasta 
kaupunki ei toimi, kun ei pääse kul-
kemaan siitä, mistä on tottunut 20 
vuotta menemään, Koivula sanoo.

Toki katutyöt pyritään hoitamaan 
niin, että ne häiritsevät mahdollisim-
man vähän normaalielämää. 

"POSITIIVINEN 
ASENNE KUULUU 
TÄHÄN TYÖHÖN."
JAANA KOIVULA

" MEIDÄN  
DUUNI ON 
ASIAKASPALVELUA."
TOMMI NUUTINEN

MEILLÄ EI OLE 
SELLAISTA  HÄLLÄ 
VÄLIÄ -ASENNETTA, 
ETTÄ MINÄ OLEN 
VAIN TÖISSÄ 
TÄÄLLÄ.

Korjausrakentamisessa tunteita 
herättää vanhojen rakennusten 
purkaminen. 

– Talonvaltaustilanteissa joudu-
taan joskus kutsumaan virkavalta 
apuun, kertoo Nuutinen.

Saako puun kaataa?
Paljon kuohuntaa aiheuttavat usein 
myös puut, ollaanpa niitä sitten 
kaatamassa tai ei. 

– Joskus on tilanteita, joissa kau-
punkilaiset kiistelevät jonkin puun 
kohtalosta keskenään: yksi haluaa 
kaataa koko puun, toinen sanoo, 
ettei siitä saa katkaista oksaakaan. 
Vaarallisille puille on tietysti pakko 
tehdä jotain, Kurkaa sanoo.

Koivula muistelee hymyssä suin 
Temppelinaukion kirkon puiston pe-
ruskorjausta, jonka vuoksi puistosta 
oli pakko kaataa jokunen päärynä-
puu.

– Kaatokolo oli jo sahattu, kun 
lähitalosta juoksi asukas ja asettui 
seisomaan puun alle estämään kaa-
tamista. Sekin asia saatiin onneksi 
selvitettyä nopeasti.

Konfliktien ehkäisemissä kes-
keinen tekijä on toimiva tiedotus. 
Kurkaa kiittää tiedotuskäytäntöjen 
paranemista.

– Pienistäkin työkohteista, parin 
kolmen viikon työmaista, pyritään 
nykyisin laittamaan maastotaulut, 
joissa on yhteyshenkilöiden nimet 
ja numerot. Se helpottaa elämää ja 
vähentää merkittävästi puhelujen 
määrää.

Isot koneet kiinnostavat
Koska staralaiset tunnistetaan, 
spontaania palautetta, kysymyksiä ja 
toiveita tulee kentällä paljon. 

– Minulla on aina taskussa vihko, 
johon voin tarvittaessa kirjata asiat 
ylös ja viedä eteenpäin. Nuorempia 
neuvon kyllä viestimään itse verkon 
palautejärjestelmän kautta, Koivula 
kertoo. 

Metsureiden kentällä saama  
palaute on Kurkaan mukaan 
90- prosenttisesti positiivista, syynä 
ehkä se, että töiden alkamista on 
usein odotettu pitkään. Myös esi-
merkiksi Töölönlahden kukkatarha 
sai aikanaan ohikulkijoilta kiitosta 
päivittäin, Koivula muistelee. 

– Saamme myös aina ihanaa pa-
lautetta, kun olemme tekemässä kai-
vuutöitä päiväkodin vieressä. Lapset 
piirtävät kuvia koneista ja antavat ne 
meille. Ne ripustetaan työmaakopin 
seinälle, Koivula kertoo. 

Toimivassa kaupungissa on helppo 
antaa palautetta, eikä asiakasta 
juoksuteta luu kulta toiselle. 



Staran työ näkyy ja kuuluu ympäri kaupunkia. 
Esittelemme tällä palstalla muutamia ajankohtaisia 
kohteita. Tiesitkö, että Vuosaarenhuippu on yksi 
Helsingin hienoimmista näköalapaikoista ja parhaita 
lintubongauspaikkoja. Käyhän tutustumassa!

KUVA  HELSINGIN KAUPUNKI, HELSSINGIN KARTTAPALVELU, OTAVAMEDIA

Stara näkyy 
kaikkialla

8. Vuosaarenhuippu 
Vuosaaren Satamatie 

Vuosaarenhuippu on yli 60 hehtaarin laa-
juinen ulkoilu- ja virkistysalue Vuosaaren 
pohjoisosassa. Korkeimmalta kohdaltaan 
mäki on 60 metriä korkea, ja se on yksi 
Helsingin hienoimmista näköalapaikoista 
ja parhaita lintubongauspaikkoja. Alueelle 
on tuotu vuosien mittaan maata ympäri 
Helsinkiä jo yli 20 vuotta, ja koko alue val-
mistuu kaupunkilaisille 2021. Kaatopaikan 
maisemointi valmistuu vuoden sisällä.

2. Lapinlahti, Venetsia-rakennus 
ja puurakennukset 

Lapinlahdenpolku 8
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta 
Lapinlahden sairaalasta on viime vuosina 
muodostunut hyvinvoinnin ja kulttuurin 
keskittymä. Parhaillaan maisemoidaan 
Venetsiaksi kutsutun entisen pesula- ja lei-
pomorakennuksen ympäristöä, itse rakennus 
restauroitiin viime kesänä. Venetsiassa on 
muun muassa taiteilijatiloja, teatteri, museo 
ja galleria. Alueella toimii myös kulttuurin ja 
hyvinvoinnin keidas Lapinlahden Lähde.

3. Robottiruohonleikkuri 
Esplanadin puisto

Esplanadin puistossa nähdään kesäkuussa 
Eteläesplanadin puolella, miten robottiruohon-
leikkurilta sujuu puistoruohikon hoito. Leikkuria 
kokeillaan nyt ensi kertaa. Siihen liittyy myös 
Suomen iisein kesäduuni -kesätyötempaus,  
jossa Husqvarnan kesätyöntekijä työskentelee 
robotin aisaparina.

5. Lammassaaren uudet pitkospuut 
Lammassaari 1

Lammassaari on osa Viikin ja Vanhan-
kaupunginlahden luonnonsuojelualuetta. 
Saaressa on noin 100 yksityistä mökkiä ja 
kesämajaa, mutta se on myös loistava luon-
toretkeilykohde. Saareen on esteetön kulku 
Pornaistenniemeltä uusittuja pitkospuita 
pitkin, ja lisäksi siellä on kolme lintujen-
tarkkailulavaa, joihin pääsee luiskaa pitkin 
vaikka pyörätuolilla.

1. Rodopuisto loistossaan 
Laajasuontie 42

Rodopuisto eli Haagan Alppiruusupuisto elää 
uhkeimman kukoistuksensa aikaa touko-
kesäkuussa, jolloin alppiruusut, atsaleat ja 
hortensiat kukkivat ja tuoksuvat muutaman 
viikon ajan. Vastaavaa 3 000 kasvin rodolois-
toa ei voi kokea missään muualla Suomessa, 
ja ainutlaatuisten kukintojen perässä saa-
puukin joka vuosi bussilasteittain ihailijoita 
aina Rovaniemeltä asti. Iäkkäät kasvit ovat jo 
ehtineet kasvaa hyvinkin suurikokoisiksi.

4. Hyväntoivonpuisto 
Rionkatu-Juutinraumankatu

Jätkäsaaren suurin viheralue, Hyväntoi-
vonpuisto, on valmistuessaan kilometrin 
mittainen keidas. Puistossa on tilaa liikun-
taan, lepäilyyn ja leikkimiseen. Keskellä 
puistoa oleva kevyen liikenteen väylä 
yhdistää Ruoholahden Jätkäsaaren kautta 
merenrantaan. Puiston pinta- ja kasvuker-
roksien työt ovat käynnistyneet huhti-
kuussa, ja tulevana syksynä valmistuu 
Rionkadun ja Juutinraumankadun välisen 
osuuden istutus- ja väylästötyöt.

6. Pekanraitin peruskorjaus 
Pekanraitti, Ala-Malmi

Lähes kilometrin pituisen Pekanraitin 
kunnostaminen valmistuu elokuun loppuun 
mennessä. Savimaan aiheuttamien pai-
naumien ja kuoppien korjauksen lisäksi raitti 
saa kokonaan uuden pinnan, kalusteet ja va-
laistuksen. Myös nurmialueet kunnostetaan. 
Keskeisen kadun varrella sijaitsee paljon 
ravintoloita, liikkeitä, uimahalli ja Malmitalo. 
Korjauksen myötä alueen yleisilme, esteet-
tömyys ja viihtyvyys paranevat.

7. Herttoniemen kartanon puisto 
Linnanrakentajantie 12

Herttoniemen kartanoympäristö on valta-
kunnallisesti merkittävä eheä kokonaisuus, 
jossa muotopuutarha ja maisemapuisto ovat 
säilyneet pieniä muutoksia lukuun ottamatta 
1800-luvun hahmossaan. Helsinki-päivänä 
12.6. siellä järjestetään kaksi opastettua 
puistokävelyä klo 11 ja 13. Sään salliessa 
pääsee tutustumaan myös puiston hoi-
toon. Historiallinen ja ainutlaatuinen puisto 
tarjoaa mahdollisuuden nauttia kauniista 
miljööstä.

2.

6.

7.

4.

1.

5.

8.

3.
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KARTALLA
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RUNDILLA

HELSINGIN UIMASTADIONIN iso allas 

vietti viime talven remontissa valtavan teltan 

alla. Aluksi 50-metrisen olympia-altaan vanhat 

laatat piikattiin pois, ja 30-luvulta peräisin oleva 

betoni tasoitettiin. Uudelleen laatoitukseen 

tarvittiin 1 500 neliön verran tarkalleen 

alkuperäisen värisävyn mukaisia laattoja, 

koska paikka on suojeltu. Uutta laattasaumaa 

syntyi yhteensä parikymmentä kilometriä. 

Staran vastaava mestari Anssi Kärki kertoo, 

että kovista pakkasista huolimatta teltan alla 

oli hyvät olosuhteet laatoitukseen. Siitä pitivät 

kaksi polttoöljykäyttöistä lämmitintä huolen. 

Kun alkuperäiseen asuunsa ennallistettu allas 

oli valmis ja loppusiivous tehty, täytettiin se 

odottavia uimareita varten 2,5 miljoonalla 

litralla vettä. 

Nyt Uimastadion on taas valmis virkistämään 

kaupunkilaisia. Kesä voi alkaa, kun ensim-

mäi nen uimari pulahtaa Staran uudistamaan 

altaaseen. 

TEKSTI  TIMO TOIVIAINEN  KUVA   ANTON REENPÄÄ
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YHDESSÄ

PUUTARHURI Evita Leskinen 
antaa tänäkin vuonna Itä-Helsingin 
puistojen rikkaruohoille kuumaa 
kyytiä. Hän torjuu rikkaruohoja ilman 
kemikaaleja, lähes kiehuvan veden 
avulla.  

– Laitteistoon kuuluu ison lavapa-
kettiauton eli doppelin lavalle asen-
nettu vesisäiliö, lämmitin ja pumppu. 
Suihkutan vettä rikkaruohoille pitkän 
letkun ja suuttimen avulla. Kuuma 
vesi rikkoo kasvien solurakenteen, 
Leskinen kertoo.

Samanlainen laitteisto on asen-
nettuna tällä hetkellä myös keskus-

RUOHONJUURITASON  
TURVALLISUUTTA
Stara torjuu rikkaruohoja myös ilman kemikaaleja, kuuman 
veden avulla. Helsingistä halutaan tehdä ruohonjuuritasollakin 
entistä terveellisempi ja turvallisempi.

TEKSTI  MATTI VÄLIMÄKI KUVA  JANNE SAAVALAINEN

tassa liikkuvaan taajamatraktoriin. 
Sen edessä on leveä suutin, jolla 
voidaan käsitellä kerralla esimerkiksi 
isompi kivetty alue.

– Voimme myös ostaa alihank-
kijalta käsittelyjä, joissa käytetään 
kuuman veden lisäksi tärkkelys-
vaahtoa. Vaahdon ansiosta kasvien 
lämpöaltistus kestää pitempään.

Taustalla huoli 
terveydestä
– Helsingin kaupunki ryhtyi ko-
keilemaan kuumavesikäsittelyjä 

rikka kasveihin ensimmäistä kertaa 
vuonna 2016, vastaava työnjohtaja 
Tarja Silventoinen kertoo.

– Rikkaruohojen torjuminen 
kemikaalien avulla on vielä pää-
sääntö. Se on nopeaa ja tehokasta, 
eikä kuumavesilaitteistoja ole vielä 
kaikissa hoitopiireissä. Kemikaalien 
käyttö on kuitenkin askarruttanut jo 
pitkään sekä puistojen käyttäjiä että 
puistotyöntekijöitä. Huolena on ollut 
aineiden vaikutus ihmisiin ja myös esi-
merkiksi puistoissa ulkoileviin koiriin.

Stara ja kaupunkiympäristön 
toimiala ovat yhdessä liikkeellä: 

 pyrkimys on kohti kemikaalittomam-
paa kasvintorjuntaa.

– On mahdollista, että EU kiel-
tää  tulevaisuudessa kokonaan 
kemialli sissa ruiskutuksissa nykyään 
useimmiten käytettävän glyfosaatin. 
Haluamme kerätä jo hyvissä ajoin 
kokemuksia vaihtoehtoisista mene-
telmistä, Silventoinen kertoo.

Useampi käsittely 
vaaditaan
Leskisen kokemukset kuuman veden 
käytöstä ovat olleet positiivisia.

– Kuuma vesi on hyvä vaihtoehto 
esimerkiksi lasten leikkipaikoille,  
 missä ei nytkään saa käyttää kemi-
kaaleja. Niissä rikkaruohoja on 
jouduttu kitkemään käsipelillä.

Toisin kuin kemikaalit, kuuma 
vesi ei kuitenkaan yleensä tuhoa 
rikkakasveja kerralla, vaan menettely 
joudutaan uusimaan.

– Nopeimmin kuuma vesi toimii 
koristekiveyksillä ja pienillä mukula-
kivialueilla. Saattaa olla, että kun 
käsittelyn aikana myös kiviaines 
 lämpenee, niin se tehostaa vaiku-
tusta.

– Lisäksi näyttää siltä, että sitä 
parempia tuloksia saadaan, mitä 
 aikaisemmassa vaiheessa ensimmäi-
set käsittelyt päästään tekemään.

Ilmainen kasvohoito
Stara on kokeillut rikkakasvien 
tuhoamista myös esimerkiksi etikalla 
sekä toho-kaasupolttimien avulla.

– Etikasta aiheutuu muun muassa 
hajuhaittoja. Polttaminen taas on 
vaikea ja työläs metodi, joka vaatii 
työntekijältä tulityökorttia. Työn jäl-
keen olisi järjestettävä myös alueen 
jälkivalvonta.

Kuuma vesi on Leskisen kokeile-
mista vaihtoehtoisista metodeista 
toimivin.

– Toiminta alkaa olla jo vakiin-
tunutta. Vielä kun saataisiin lisää 
käsittelyyn sopivia laitteita.

Leskistä on askarruttanut kemi-
kaalien vaikutus terveyteen. 

– Nyt tätä huolta ei ole. Ja vettä 
on muutenkin tosi mukava käyttää. 
Saan siinä samalla kuuman höyryn 
avulla myös kivan kasvohoidon, hän 
naurahtaa. 

Taajamatraktoriin asennetulla kuumavesilaitteistolla 
voidaan käsitellä nopeasti isoja alueita. 

Teho perustuu siihen, että 
kiehuvan kuuma vesi rikkoo 
kasvien solurakenteen.
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Stadi kukkii nyt

70 000   
kesäkukkaa

31 000   
kevätkukkaa

10 000   
syyskasvia

Stara istuttaa muun muassa  
puistoihin, pihoille  

ja katualueille

Kevätkukista suurin yksittäinen  
ryhmä ovat orvokit, joita viljellään  
kaupunginpuutarhalla  

18 000 kappaletta.

Erilaisia kesäkukkalajeja 
on tänä vuonna 90,  
joista uusia on 10.

Syyskasveista yli  

80 %  
on kanervia.

Kausikasveja istutetaan  
myös astioihin, jotka  
ovat halkaisijaltaan  

30–160 cm.

Kausikasvien taimien 
kasvattamiseen  on 
tarvittu  

180 000  
litraa multaa.

KUVA  ISTOCKPHOTO

NIMI: Mika Pääkkönen, 40 v.
TYÖNIMIKE: korjausrakentamisen ammattilainen
TEHTÄVÄT JA VASTUUT: lajin asiantuntija 
skeittipaikkojen kunnossapidossa, parhaillaan 
”kymppikoulutuksessa”
KOTIPAIKKA: kotoisin Vantaalta,  
asuu Helsingissä
HARRASTUKSET: skeittaus ja mökkeily

Skeittauksen 
asiantuntija
Kokenut skeittaaja Mika Pääkkönen tuntee  
pääkaupungin rampit ja reilit. Nyt hän auttaa 
lajitiedollaan pitämään eri paikat kunnossa 
ja turvallisina. TEKSTI  TIMO TOIVIAINEN  KUVA  ANTON REENPÄÄ

KERTOISITKO TYÖSTÄSI?
Olen asiantuntijana mukana Helsingin skeitti-

paikkojen vuositarkastuksissa. Juuri tällä hetkellä olen 
myös työnjohtajakoulutuksessa. 

Vuositarkastuksissa käydään läpi eri paikkojen kunto 
ja katsotaan, mitä seuraavana keväänä tehdään. Vaikka 
olen kaupungin palveluksessa, edustan samalla lajin 
harrastajia. Meillä Suomessahan ei ole skeittaajille kypä-
räpakkoa, joten pidän osaltani huolta siitä, että paikat 
ovat kunnossa ja turvallisia. Olen itse saanut vakaviakin 
kolhuja lajissa, joten tiedän loukkaantumisriskit.  

MILLAISTA OSAAMISTA  
TARVITSET TYÖSSÄSI?

Olen korjausrakentamisen ammattilainen, joka tuntee 
kyseisen lajin ja sen harrastajien sielunelämän. Osaan 
siksi suositella oikeita ratkaisuja. Esimerkiksi betonityöt 
edellyttävät tekijöiltään lajin vaatimusten tuntemista, 
ja parhaiten ne sujuvatkin entisten harrastajien pe-
rustamilta yrityksiltä. Rakentaminen ja kunnossapito 
vaativat meiltä monipuolista tietämystä. Asfaltoinnin 
ja puusepäntöiden lisäksi teemme myös metallitöitä. 
Rakennamme esimerkiksi kaiteita.  

MITEN HARRASTUS 
YHDISTYY TYÖHÖSI? 

Ennen kaupungille töihin tuloani rakensin saunoja 
ja olin pikkufirmoissa töissä. Koen nykyisen työni 
mielekkäämmäksi, kun voin osaltani tehdä hommia 
yhteisen hyvän eteen. Helsingin parikymmentä 
rullalautailupaikkaa pidetään hyvässä kunnossa, ja 
harrastajien määrät ovat kasvussa. Skeittaus on jo 
olympialaji ja veikkaan, että tulevaisuudessa myös 
skuuttaus. 

1

2

3

 fakta
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ETEENPÄIN

RAITIS ILMA  
RATKAISEE

TYÖTÄ 
HYVINVOINNIN 
ETEEN

Työterveyskyselyiden perusteella suu-
rimpia riskejä staralaisten terveydelle 
ovat tupakointi sekä ylipaino. Monien 
tutkimusten tukema nykytrendi on, että 
työhyvinvoinnin ja työkyvyn kannalta 
yksilö on avainasemassa siinä, että työssä 
voidaan hyvin.

– Ihminen on kokonaisuus. Työkykyyn 
ja motivaatioon vaikuttavat keskeisesti 
yksityiselämän valinnat: uni, ravinto, sosi-
aaliset suhteet ja muutenkin terveellinen 
ja monipuolinen elämä. Kannustamme 
työntekijöitä pohtimaan, mitä valintoja 
voi yksityiselämässä tehdä, jotta töissäkin 
jaksaisi työkykyisenä ja motivoituneena 
eläkeikään asti, henkilöstöasiantuntija 
Taru Wickström toteaa.

Olli Riihimäki kulkee työmatkat pyörällä, käy äijäjoogassa kerran 
viikossa ja piipahtaa aika ajoin saunaan tai maauimalaan matkalla 
töistä kotiin. Hänen viestinsä staralaisille on – liikkukaa.

TEKSTI  HANNA OJANPÄÄ KUVA  ANTON REENPÄÄ

JÄRJESTELMÄASIANTUNTIJANA 
tietohallinnossa vuodesta 2012 
lähtien työskennellyt Olli Riihimäki 
on tehnyt koko työuransa kaupun-
gin palveluksessa, mutta ura ei ole 
kulkenut ihan perinteistä reittiä. 

– Edellisessä tehtävässä olin 
vastaava työnjohtaja kaupunki-
tekniikan rakentamisessa ja sitä 
ennen puistotyönjohtaja silloisessa 
rakennusvirastossa.

Riihimäki on ensimmäiseltä 
koulutukseltaan puutarhateknikko, 
mutta kiinnostus tietotekniikkaa 
kohtaan veti hänet opiskelemaan 
työn ohella datanomiksi.

– Olen tällainen utelias luonne, 
hän toteaa ja jatkaa, että jatkuva 
uuden oppiminen liittyy hänellä 
vahvasti työhyvinvointiin. 

– Minusta on hienoa, että olen 
voinut tehdä näin erilaisia tehtäviä, 
se pitää mielenkiintoa yllä. 

Liikunnasta  
potkua päivään
Innostuksen lisäksi Riihimäen työ-
virettä pitää yllä hänen pyöräilyhar-

rastuksensa: yhteensä 30 kilometrin 
päivittäinen työmatka sujuu miehel-
tä lähes ympäri vuoden pyöräillen.

– Olo on yksinkertaisesti niin pal-
jon parempi ja pirteämpi reippailun 
jälkeen. Fyysisen rasituksen lisäksi 
liikunta parantaa henkistä kestä-
vyyttä ja auttaa selviytymään joskus 
tiukoistakin tilanteista. 

Yksi merkittävä syy kuntoiluun on 
oma terveys. Näistä tärkeimpänä on 
diabeteksen pitäminen kurissa. 

– Oman terveyden ylläpitäminen 
on selkeästi yksi motivoiva tekijä 
lisää, vaikka taidan jo olla jäänyt 
nalkkiin liikkumiseen muutenkin. 

Samoilla linjoilla on Riihimäen 
entinen tiimiläinen viherrakenta-
misen ajoilta Joe Lindqvist. Hänen 
herätyskellonsa soi aamuisin 5.42. 
Kolme minuuttia myöhemmin hän 
on tehnyt 30 punnerrusta sekä sa-
man verran vatsa- ja selkäliikkeitä.

– Lyhyen aamujumpan vaikutus 
tuntuu koko työpäivän ajan ja aina 
seuraavan yön unenlaatuun saakka. 
Jos joku sanoo, että ei ole aikaa 
urheilla, olen vahvasti eri mieltä.

Telinevoimistelija ja entinen 

Joe Lindqvistin mielestä työn 
kuormittavuutta vähentää 
myös hyvä työyhteisö. 



20 STADIN RAKENTAJA    1  2018

 judoka on edelleen hyvässä kunnos-
sa, mutta se onkin hänen mielestään 
edellytys fyysisen työn tekijälle jo 
työturvallisuudenkin näkökulmasta. 

– Tässä yhtenä päivänä siirsim-
me juuri pari tonnia rautaa uuden 
tukikohtamme alta. Itse muistan kui-
tenkin aina, että en lähde ylittämään 
omia voimavarojani vaan teen sen, 
minkä pystyn.

Elämä on  
kokonaisuus
Vaikka Riihimäki on tehnyt pitkän  
rupeaman töitä kentällä, hänelle ei 
ole sattunut haavereita. Sen sijaan 
vuosi sitten kesällä hän satutti sel-
känsä vapaa-ajalla kattohommissa.

– Sain työterveydestä hyviä 
neuvoja ja niiden avulla sainkin selän 
taas kuntoon. Innostuin kuitenkin  
kehonhuollosta sen verran, että aloi-
tin äijäjoogan kerran viikossa. Kiinni-
tän nykyään myös entistä enemmän 
huomiota työergonomiaan. Meillä on 

muun muassa sähköpöydät, jolloin 
töitä voi tehdä halutessaan myös 
seisten.

Lindqvistin mielestä työn kuor-
mittavuutta vähentää myös hyvä 
työyhteisö. Heillä aamu alkaa usein 
yhteisellä keppijumpalla. 

– Olin itse kahdeksan vuotta 
työsuojeluasiamies ja tiedän, kuinka 
suuri vaikutus positiivisella huo-
mioimisella on. On myös tärkeää 
muistaa, että työ on vain osa elä-
mää, Lindqvist tuumaa ja paljastuu 
intohimoiseksi lukijaksi. 

Riihimäki uskoo, että raitis ilma 
auttaa häntä irrottautumaan töistä 
vapaalle. 

– Työviikko unohtuu helposti, kun 
sujahdan talvisaikaan perjantaisin 
kotimatkalla yleiseen saunaan.  
Löylyjen jälkeen saunajuoman  
kanssa työt viimeistään unohtuvat. 

Nyt hän odottaa, että kelit vielä 
hieman lämpenevät. Silloin hän 
suuntaa kotimatkalla Kumpulan 
maauimalaan. 

HYVINVOINNIN 
KULMAKIVET
1. Terveys on koko elämän perusta.

2. Ole rohkea tekemään oman  
    elämän ratkaisuja. 

3. Opi tunnistaman itsesi, kehosi ja   
    kipupisteesi. 

4. Keskitä huomiosi siihen, mitä osaat   
    ja mihin kykenet. 

5. Haasta itsesi uuden oppimiseen ja  
    uskalla kehittyä. 

6. Ei vain lisää vuosia elämään, vaan  
    lisää elämää vuosiin. 

Henkilöstöasiantuntija Jaana Lappi

ROHKAISEN TEKEMÄÄN 
OMAN ELÄMÄN RATKAISUJA 
HYVINVOINNIN ETEEN. 
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VEMPAIN 

Ultraäänilaite tukee  
puiden kuntoarviointia 
Vastaava työnjohtaja Ilkka Keko esittelee uutta puututkaa, 
joka korvasi edellisen mallin keväällä. Puututkaa käytetään 
puiden kunnon arviointiin. 

TEKSTI  TIMO TOIVIAINEN  KUVA  ANTON REENPÄÄ

VIIME VUONNA TUTKITTIIN 600 puun 
kunto, joten tänäkin kesänä riittää töitä. Kau-
punkilaisten turvallisuuden varmistamiseksi 
isojen puiden terveydestä on pidettävä hyvä 
huoli. Mittauksia tehdään usein myös silloin, 
kun suunnitellaan uusia rakennushankkeita. 

MITEN PUUTUTKAA 
KÄYTETÄÄN?
Saksalainen Picus 3 -ultraäänilaite on luotet-
tava puututka, joka tuottaa nopean mittaus-
tuloksen puuta vahingoittamatta. Yksi 
mittaus kestää noin 20  –30 minuuttia.

1. Puun laji, arvioitu ikä, korkeus ja muut 
perustiedot täytetään ohjelmistoon.
2. Elektronisen harpin avulla määritellään 
puun halkaisija ja leikkausprofiili. Mittauskor-
keus valitaan mahdollisimman läheltä maata.
3. Runkoon lyödään pienet naulat antureita 
varten.
4. Naulojen päälle asetetaan magneetti-
kiinnityksillä laitteen anturit, joista lähtee 
johdot keskusyksikköön.
5. Nauloihin napautetaan laitteen vasaral-
la kuhunkin vuorollaan anturi irrotettuna. 
 Toimintaperiaate perustuu siihen, että 
 terveessä, kovassa puussa ääni kulkee 
 nopeammin kuin pehmeässä puussa.
6. Laitteen ohjelmisto muodostaa käyttäjän 
tietokoneelle värillisen kuvan, josta tuloksia 
voi tulkita. Terve puuaines ja eriasteiset lahot 
erottuvat omina väreinään.
7. Laitetta käyttävä arboristi laatii puun 
kuntoarvion, johon kuuluu mittaustietojen 
lisäksi silmämääräinen arviointi. Esimerkiksi 
onkalot, kuorivauriot ja käävät ovat merkkejä 
vaurioista ja lahottajista.
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DUUNISSA

Staralaiset puhdistavat Helsingin vesialueita ja rantoja. Haavi III:n 
kippari Pekka Villa iloitsee, että ihmisten asenteet meren suojelussa 
ovat menneet koko ajan parempaan suuntaan. 

TEKSTI  MATTI VÄLIMÄKI   KUVAT  ANTON REENPÄÄ

ma-altaita. Veneet liikkuvat nykyään 
usein myös Jätkäsaaren tienoilla, 
missä rakennetaan paljon.

– Rakennustyömailta veteen 
päätyy tuulen mukana esimerkiksi 
pakkausmateriaaleja sekä räjäytys-
töiden paukkulankoja.

Paukkulangat ovat vaarallisia niin 
veneiden potkureille kuin vesilinnuil-
lekin. Muovipussit taas aiheuttavat 
ongelmia eläinten lisäksi vesibussien 
jäähdytysvesijärjestelmille.

Helsingin alueella merestä kerä-
tään vuosittain jätettä kymmeniä 
tonneja.

– Luulen, että muoviroskan määrä 
on pysynyt kaiken kaikkiaan aika 
samalla tasolla, Villa miettii. 

Hän on pitänyt vesialueita puh-
taana jo noin 15 vuoden ajan.

Jokainen voi  
tehdä osansa
Merten muoviongelmaan on herätty 
viime aikoina globaalisti. Vaikka 
tilanne Itämeren rannoilla on toki 
paljon parempi kuin monilla muilla 
alueilla, niin tehtävää riittää myös 
meillä.

Työnjohtaja Lassi Ruth Starasta 
muistuttaa, että jokainen voi omalta 
osaltaan estää rantoja ja sitä kautta 
merta roskaantumasta. 

– Muoviroskien oikea kohde on 
energiajae- tai muu sopiva kier-
rätysastia. Rannoilta ja merestä 
muoviroskia on huomattavan vaikea 
kerätä. Esimerkiksi pienen mikro-
muovin keräämiseen merestä ei vielä 
ole toimivaa tekniikkaa.

rantojen puolesta
KYMMENMETRINEN Lippo-vene 
puksuttaa Helsingin kauppatorin 
rannassa. Sen keulaan on asennet-
tu liukuhihna, jonka avulla kerätään 
vedestä muun muassa muovipus-
seja, pikaruokapakkauksia ja levää.

Haastatteluhetkellä meri oli vie-
lä jäässä, mutta merta puhdistava 
vene on varma kevään ja orastavan 
kesän merkki, joka on jo bongat-
tavissa.

Lippo saa seuraa lastialus Haavi 
II:sta, jolla siivotaan rantoja ja 
pidetään saariston jätehuolto kun-
nossa, mutta se voidaan varustaa 
myös roskia keräävällä liukuhihnal-
la. Öljyn torjunta-alus Haavi III pitää 
vesi alueita puhtaana isommista 
tukeista sekä huoltaa saaristoa. 
Ra-Pu-veneellä siivotaan rantoja, 
luodataan merialueita sekä otetaan 
pohja- ja vesinäytteitä. 

Kaikki alukset ovat myös Hel-
singin kaupungin öljyntorjuntaval-
miudessa.

Haavi haukkaa  
järeätä tavaraa
Kun jäät sulavat, maansiirtotrak-
torin kuljettaja Pekka Villan 
työt vaihtuvat katujen hoidosta 
merialueiden hoitoon. Hän kipparoi 
pääasiassa Haavi III -alusta. Sillä on 
kapteenin lisäksi myös kaksi muuta 
miestä.

– Kuljetamme erilaista materi-
aalia, kuten rakennustarvikkeita, 
muun muassa Kaunissaareen, 
Pihlajasaareen ja Varsasaareen. 
Paluukyydissä tuomme roskat 
pois saarten jätehuoltopisteistä. 
Keräämme käsin myös rannoille 
ajautuneet suuret irtoroskat.

Lisäksi Villa poimii merestä 
työkavereidensa kanssa laitureis-
ta irronneita lankkuja ja muuta 
järeämpää tavaraa. Haavi III on va-
rustettu nosturilla, mikä helpottaa 
keräystyötä.

Tuuli tuo muoviroskaa
Niinä päivinä, kun raskasta kalus-
toa ei tarvita, Villa hyppää jonkun 
pienemmän aluksen kyytiin. Näillä 
käydään läpi muun muassa sata-

Jäiden sulaessa Pekka Villan 
työt vaihtuvat merialueiden 
kunnossapitoon. 

Pekka Villan (oik.) työt vaihtuvat jäiden sulaessa  katujen hoidosta 
merialueiden kunnossapitoon.  Mukana matkassa on Lassi Ruth. 

PUHTAIDEN

Wärtsilä ja Seabin Project ovat 
testanneet Helsingissäkin kellu-
via meriroskiksia. Niissä pintavesi 
imetään keräyspussisuodattimen 
läpi ja kun vesi pumpataan takaisin 
meri veteen, roskat jäävät talteen 
keräyspussiin.

– Kaikkea uutta keräysteknolo-
giaa tarvitaan. Kuulemani mukaan 
meriroskiksille on vielä tuottanut 
ongelmia niihin syksyllä kertyvä 
levä, mutta ehkäpä asia pystytään 
tulevaisuudessa ratkaisemaan. 
Ehdottomasti järkevintä olisi, että 
roskia ei päätyisi veteen lainkaan, 
Villa korostaa.

Asenteet ovat 
parantuneet
Keväisin Villalla on jo kova hinku 
merelle. 

– Etenkin keväällä siellä on aivan 
upeaa, kun valoa riittää ja linnut 
pitävät mekkalaa.

Villa arvioi, että rakkaus mereen 
taitaa kulkea suvussa isältä pojalle. 
Jo hänen isoisänsä toimi meri-
miehenä purjelaivoilla, isä oli 
kilpapurjehtija ja poikakin kapusi 
7-vuotiaana optimistijollaan. Tällä 
hetkellä hänen vapaa-aikansa kuluu 
muun muassa kalastuksen parissa.

Villa uskoo, että helsinkiläiset 
pystyvät nauttimaan tulevaisuudesta 
entistä puhtaammasta merestä.

– Minusta ihmisten asenteet ovat 
menneet koko ajan parempaan 
suuntaan. Varsinkin monet nuoret 
ovat todella fiksuja, ja he ajattelevat 
yhteistä ympäristöämme. 



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 31.10.2018 mennessä. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.




