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Staralla on keskeinen 
asema kaupungin 
luottokumppanina.

PÄÄKIRJOITUS

Kaupunginhallitus hyväksyi marraskuussa palvelustrategiset lin-
jaukset, jotka vaikuttavat Staran rooliin kaupungin sisäisenä pal-
veluntuottajana. Kaupunkiympäristön toimiala kilpailuttanee infra-
rakentamisen suuria hankkeita, uudisrakentamista sekä ylläpitoa 
tulevina vuosina nykyistä enemmän. Käynnistämme kehittämisoh-
jelman, jonka avulla pyrimme parantamaan hintakilpailukykyämme 
ja keskitymme aiempaa enemmän nopeisiin, erityistä osaamista 
ja ammattitaitoa vaativiin korjausrakentamisen hankkeisiin sekä 
erityisrooliimme kaupungin varautumisessa poikkeustilanteisiin.

Henkilöstömme on ollut huolissaan tulevista muutoksista. Miten 
Staralle käy, miten minulle käy, moni kysyy. Joillakin osa-alueilla 
tehtävämme voivat muuttua, mutta Staralla on jatkossakin keskei-
nen asema kaupungin luottokumppanina. Tämän lehden pääjutus-
sa kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, johtokuntamme puheenjohtaja 
Jarmo Nieminen ja pääluottamusmies Jouni Kolunkulma arvioivat 
muutoksen tuomia mahdollisuuksia ja haasteita.

Kaupungin henkilöstöpoliittisten linjausten mukaan ketään 
ei irtisanota tuotannollisista tai taloudellisista syistä. 

Muutos kuitenkin tulee edellyttämään jokaiselta 
valmiutta kehittää osaamistaan ja monitaitoisuut-
taan ja siirtyä uusiin tehtäviin organisaation tai 
tilauskannan muuttuessa. Tarjoamme tarpeen 
mukaan uudelleenkoulutusta ja haemme koko 
ajan Staralle uusia työmahdollisuuksia kaupungin 
sisällä. Ammattilaisille on töitä aina tarjolla.

Tämä vuosi on ollut vaikea ja poikkeuksellinen, 
mutta Stara on onnistunut monella saralla 

erinomaisesti. Olemme tehneet hyvän 
tuloksen ja asiakastyytyväisyystulokset 
ovat ennätystasolla. Kiitän koko hen-
kilöstöä sitoutumisesta ja venymises-
tä muutospaineiden ja koronakriisin 
keskellä. Olemme osoittaneet, että 
pystymme nopeasti ja luotettavasti 
tukemaan myös sosiaali- ja terveys-
toimialaa sekä palvella kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialaa aiempaa 
laajemmin. Lehden Kartalle-
aukeamalle on koottu esimerkkejä 
nopeasta reagointikyvystämme 
korona-aikana.

Toivotan henkilöstöllemme 
ja yhteistyökumppaneillemme 
turvallista vuotta 2021 ja me-
nestystä tuleviin haasteisiin!
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SNADIT

ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS STARAAN on parantunut jäl-
leen pykälän. Syksyllä toteutetusta asiakastyytyväisyystut-
kimuksesta ilmeni, että Staran tärkein mittari nettosuositte-
luindeksi (NSI) nousi kuudetta vuotta peräkkäin. NSI on tänä 
vuonna 43,9, kun edellisenä vuonna se oli 43,7. NSI-mittari 
ennustaa erityisesti sitoutumista eli asiakasuskollisuutta.

Kaupunkituntemuksen saralla Stara koetaan osaajaksi 
ja Staran toiminnan vahvuuksiksi mainittiin ostamisen 
helppous ja asioinnin vaivattomuus sekä joustavuus. Tutki-
mukseen vastanneet pitivät lisäksi Staraa yhteiskuntavas-
tuullisena toimijana, jolla on monipuolinen palvelutarjonta. 
Kolmeen aiempaan vuoteen verrattuna Staran koetaan 
olevan entistä ammattitaitoisempi ja luotettavampi toimija, 
jota on helppo lähestyä. Stara nähdään vahvemmin kump-
panina kuin yksittäisten keikkojen toimittajana.

Staralaiset ovat palvelualttiita ja Staran palvelut ovat 
luotettavia ja varmoja. Kun näitä tekijöitä kehitetään edel-
leen, asiakastyytyväisyys kohenee entisestään. Panostusta 
tarvitaan myös siihen, että palveluiden hintataso olisi 
jatkossa entistä kilpailukykyisempi ja hinnoitteluperusteet 
olisivat selkeämmät. Muita kehitettäviä alueita ovat doku-
mentointi ja raportointi sekä töiden kulkuun ja lisätöihin 
liittyvä työmaaviestintä.

”Stara tuntee ja tietää kohteet. Ilman Staran palveluja 
minä olisin pulassa. Toivon, että Stara pysyy näkyvillä 
kaupunkikuvassa.”

”Teillä on hyvää ja kaupunkiympäristössä ainutlaatuista 
osaamista.”

ASIAKKAAN LUOTETTAVA  
KUMPPANI

TIESITKÖ, ETTÄ  
Helsingissä on katuja noin 1 200 
kilometriä ja pyörä- ja kävelyteitä 
noin 1 500 kilometriä.
Lähde: Helsingin kaupunki

SNÖGE = LUMI
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TEE STARASTA TURVALLISEMPI 
TYÖPAIKKA

TYÖPAIKAN JOKAISESTA 
turvallisuuspoikkea-

masta ilmoittaminen 
on tuiki tärkeää, oli 
kyseessä sitten vaa-
ratekijä, uhkaava ti-
lanne tai läheltä piti 
-tilanne. Tutkitusti 

yhtä työtapaturmaa 
kohden sattuu useam-

pia läheltä piti -tilanteita. 
Tarkkailemalla ympäristöä 

ja ilmoittamalla havainnoista voimme ehkäistä työta-
paturmia ja varmistaa, että mahdollinen puute tai vika 
korjataan pikimmiten. 

Ilmoituksen tekemistä ei pidä arastella, vaikka 
kyseessä olisi oma virhearvio. Tehtyjä turvallisuuspoik-
keamailmoituksia tarkastellaan aina toiminnan kehittä-
misen, ei sanktioiden tai syyllistämisen kautta. 

Turvallisuuspoikkeamailmoitus tehdään Työsuojelupak-
kiin. Ilmoituksen teko onnistuu helpoiten älypuhelimella, 
mutta sen voi tehdä halutessaan myös tietokoneella.
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METSÄPOLUT KUTSUVAT 

TYÖPAIKALLA OPPIMISEN 
MERKITYS KASVAA

Käyn vähintään neljä kertaa viikos-
sa Hallainvuoren ja Herttoniemen 
metsissä polkujuoksemassa tai 
ulkoiluttamassa koiraa. Pidän maas-

ton mäkisyydestä, ja parasta on lenkki tutuilla 
poluilla otsalampun valossa. Metsiin on helppo 
mennä, sillä asun aivan niiden vieressä. 

Lähiluonnossa liikkuessa kannattaa käyttää 
vakiintuneita polkuja. On myös hyvä muistaa, 
että lähimetsissä ei saa sytyttää nuotioita ja 
katkoa puita roskaamisesta puhumattakaan. 
Liikutaan luontoa kunnioittaen! 

Janne Simola, vastaava luontomestari, ympäristönhoito

KAUPUNGIN TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ ja 
kertapalkitseminen jatkuvat myös vuonna 2021. 

Johdolla ja esihenkilöillä on jatkossa entistä 
keskeisempi rooli siinä, että tulospalkkiota-
voitteista keskustellaan työyhteisöissä, eli 
siinä miten omalla työskentelyllämme voimme 
vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen.

Kertapalkkioiden taso säilyy vuonna 2021 
ennallaan, mutta palkitsemisen tapoja kehite-
tään. Jatkossa esimerkiksi ryhmä- ja tiimipalkit-
semista lisätään. Tällä halutaan ohjata työnte-
kijöitä kohti yhteisiä tavoitteita sekä tukea ja 
kannustaa yhdessä tekemiseen sekä strategisten 
tavoitteiden toteuttamiseen.

Kertapalkitseminen painottuu tällä hetkellä 
hetipalkkioihin, mutta myös pidempiaikaisia 
tavoitepalkkioita jaetaan. Palkitsemisjärjes-
telmässä korostuvat yhteiset pelisäännöt ja 
avoimuus.

– Avoin viestintä on palkitsemisissa tärkeää. 
Kun tiimeissä kerrotaan ja keskustellaan avoimesti 
palkkioiden saamisen perusteista, se hälventää 
turhia palkitsemiseen liittyviä ennakkoluuloja ja 
kertoo työntekijöille, millaista on työnantajan 
arvostama työpanos ja millaisilla työsuorituk-
silla palkkion voi mahdollisesti saada, kertoo 
Staran henkilöstöpäällikkö Tommi Majanen.

KESKUSTELLAAN 
AVOIMESTI 
PALKITSEMISESTA

STARA ON JULKAISSUT Helsingin kaupungin kone- 
pajan yli 30 vuotta sitten alkaneesta oppisopimus-
koulutuksesta kertovan Kaikki oppivat ja kaikki 
opettavat -historiikin. 

Työ ja oppiminen muodostavat tulevaisuudessa 
aikaisempaa tiiviimmän kokonaisuuden ja koulutus 
siirtyy entistä enemmän työpaikoille. 

Työssäoppimisen lisäksi oppisopimuskoulutus 
motivoi opiskelijaa, tuo työssä tarvittavaa erityis-
osaamista ja synnyttää pysyviä yhteistyöverkostoja 
työyhteisön sisällä. 
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Kaupungin palvelustrategiset linjaukset vähentävät 
osaa Staran töistä ja lisäävät kilpailutusta. Luvassa 
on henkilöstön uudelleenkoulutusta, uusia töitä 
ja kaupunkiyhteistä koordinointia – ja yhteistä 
tekemistä avoimella asenteella.

TEKSTI  KATJA ALAJA  KUVAT  SAMI HEISKANEN

TYÖN ALLA 
KETTERÄ  
STARA
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STARAN ROOLI TARKENTUU 
lähivuosina. Muutoksen syynä on 
kaupunginhallituksen päätös teknis-
ten palvelujen palvelustrategisista 
linjauksista ja tavoitetilasta vuonna 
2024. Sen mukaisesti Stara keskittyy 
pienempiin hankkeisiin sekä infra- että 
korjausrakentamisessa, ja kaupun-
kiympäristön toimiala kilpailuttaa 
suuremmat hankkeet. Myös katujen 
ja puistojen ylläpidosta entistä suu-
rempi osa menee kilpailutukseen.

tämisestä on hyvä ja kannatettava 
asia. He kuitenkin pohtivat, millainen 
on yksityisten toimijoiden katujen 
ja puistojen hoidon taso, mikä on 
heistä Staran suurin vahvuus.

– Luottamustehtävissäni olen 
nähnyt, että alueurakoissa ensim-
mäinen vuosi menee harjoitteluun, 
koska uusi toimija ei hallitse kaupun-
kitilaa, Nieminen sanoo.

Kolunkulmaa mietityttävät myös 
tulevat kilpailutukset: mitä urakka 

– Ajatuksena on, että Starasta 
tulee pienempi ja ketterämpi nopean 
toiminnan yksikkö. Se keskittyy teke-
mään asioita, joissa sillä on kilpailuetu 
markkinatoimijoihin verrattuna. Lin-
jauksilla tavoitellaan myös kustan-
nussäästöjä, kansliapäällikkö Sami 
Sarvilinna kaupunginkansliasta sanoo.

Staran johtokunnan puheen-
johtaja Jarmo Nieminen ja Staran 
pääluottamusmies Jouni Kolunkul-
ma kokevat, että idea Staran kehit-
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Staralla on aktiivinen 
rooli siinä, miten 
palvelustrategiset 
linjaukset viedään 
käytäntöön. Työtä on 
luvassa paljon heti 
vuodesta 2021 lähtien.
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Paljon kehitystyötä 
edessä

Staran muutos tehdään vaiheittain 
neljän vuoden aikana, ja se tuo mu-
kanaan muutoskustannuksia. Tämä 
yhdistettynä siihen, että henkilöstöä 
voi olla liikaa suhteessa töihin saa 
Niemisen mietteliääksi.

– Starasta voi hetkellisesti tulla kus-
tannustehottomampi, mikä ei näytä 
hyvältä päättäjille, Nieminen toteaa.

Sarvilinna sanoo, että näin tulee 
todennäköisesti tapahtumaan, ja 
siirtymäkauden kulut huomioidaan 
erikseen.

Tästä herää staralaisia kiinnostava 
kysymys siitä, miten palvelustrate-
giset linjaukset viedään käytäntöön. 
Sarvilinna korostaa Staran omaa aktii-
vista roolia ja työn määrää – sitä on lu-
vassa paljon, eikä se aina tule olemaan 
helppoa. Stara laatii oman kehittämis- 
ja tuottavuusohjelman. Toimenpiteitä 
on jo vuodesta 2021 lähtien.

– Stara on itse toimintansa paras 
kehittäjä, ja hankkeen ohjausryhmän 
tehtävänä on linjata ja tarkistaa 
suuntaa – pitääkö jokin asian tehdä 
vähän eri tavalla kuin mitä etukäteen  
ajateltiin? Tämä ryhmä myös yh-

apua on myös eläkkeelle jäävistä 
staralaisista, mutta osan tilalle tarvi-
taan uusia osaajia.

Niemisen mielestä Staran tulee 
löytää uusia töitä nykyisten rinnalle ja 
miettiä pienenevän kaluston ja vähen-
tyvien tukikohtien tulevaisuutta. Hän 
tietää, että tätä on jo alettu pohtia.

– Ehkäpä tehokkuutta voitaisiin 
vielä parantaa yhdistämällä logistiik-
katoimintoja, kalustoa ja tukikohtia 
kaupungin tasolla, Nieminen sanoo. 

Sarvilinna pitää kaupunkitasoista 
keskustelua asioista hyvänä asiana. 
Tiedossa on, että kulttuurin ja vapaa-
ajan liikuntapalvelujen kalustohankin-
nat keskitetään ja pelastuspostit siir-
retään Staralle. Merellisten palvelujen 
vastuunjaosta sovitaan erikseen.

”YLIMENOKAUDEN 
KUSTANNUSTEN 
HUOMIOIMINEN ON 
TÄRKEÄÄ.”
JARMO NIEMINEN

”TÄMÄ ON 
YHTEINEN 
KEHITTYMISEN 
HAASTE.”
SAMI SARVILINNA

”STARAN JOHDON 
TULEE VIESTIÄ, 
MITEN STARA 
MUUTTUU.”
JOUNI KOLUNKULMA

OSA NYKYISISTÄ TÖISTÄ 
VÄHENEE, JA TILALLE 
ON KEHITETTÄVÄ UUTTA, 
SILLÄ HENKILÖSTÖÄ EI 
IRTISANOTA.

sisältää ja mitkä ovat mahdolliset 
lisäkustannukset. Lisäksi kilpailutuk-
set ja töiden valvonta työllistävät 
aiheuttaen kustannuksia.

Sarvilinna nyökkää. – Pitää muis-
taa, että osana teknisten palvelujen 
kehittämistä kaupunkiympäristön 
toimiala kehittää tilaajatoimintaansa.

Lisää uusia töitä, 
vähemmän tukikohtia 
Palvelustrategiset linjaukset vaikutta-
vat staralaisten arkeen monin tavoin. 
Sarvilinnan mukaan ne todennäköi-
sesti pienentävät Staran liikevaihtoa 
ja henkilöstön määrää.

Nieminen ja Kolunkulma nosta-
vat esiin henkilöstöpolitiikan. Kun 
työt erityisesti katujen ja puisto-
jen ylläpidossa vähenevät, pitäisi 
ammattilaisille kehittää muita töitä. 
Kaupunki ei irtisano ketään henkilös-
töpolitiikkansa mukaisesti.

– Monet osaajat ovat hyvin eri- 
koistuneita työhönsä, joten lakai–
sukoneen kuljettaja ei voi noin vain 
alkaa tehdä toisia töitä. Toki am-
mattilaisia voidaan kouluttaa uusiin 
tehtäviin, mikä ratkaisee tilannetta 
osittain, Kolunkulma sanoo. Pientä 
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teensovittaa kaupunginkanslian, 
Staran, kaupunkiympäristön 
toimialan sekä kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan vastuita, Sarvilinna 
painottaa. 

Selkeää viestiä 
henkilöstölle
Nieminen korostaa, että muu-
toksen toteuttaminen edellyttää 
johtoa, joka sitoutuu muutokseen 
ja on valmis sitouttamaan stara-
laiset siihen. 

Kolunkulma henkilöstön edus-
tajana toivoo johdolta selkeää 
viestiä – henkilöstö haluaa ym-
märtää, minne Stara on menossa 
ja olla mukana muutoksessa, 
vaikka se herättää epävarmuutta.

– Stara on nyt ja jatkossa 
aidosti osa Helsinkiä. Kaupunki 
muuttuu ja kehittyy, ja nyt kaikilta 
staralaisilta haetaan uusia ideoita 
ja innostusta kehittää meille 
kaikille hyvää Helsinkiä, Nieminen 
kannustaa.

Stara laatii neljän 
vuoden kehittämis- ja 
tuottavuusohjelman. 

Toimenpiteitä tulee jo 
vuodelle 2021.

PALVELUSTRATEGISET  
LINJAUKSET 
Palvelustrategisten linjausten tavoitetila on vuodessa 
2024, mihin mennessä Stara toteuttaa kehittämis- ja 
tuottavuusohjelman. Linjausten mukaan infraraken-
tamisen ja korjausrakentamisen pienempiä hankkeita 
keskitetään Staralle niin, että Staran osuus kaikista 
kaupungin infrarakentamisen sekä korjausrakentamisen 
ostoista on noin 20 prosenttia. Katujen ja puistojen yllä-
pidossa kilpailuttamista lisätään niin, että Staran osuus 
kaupungin yleisten alueiden ylläpidon kokonaispinta-
alasta on 50 prosenttia. Linjauksista päätti 16.11.2020 
kaupunginhallitus kaupunginkanslian esityksestä. Esi-
tystä pohjustivat vuosina 2018–2020 tehdyt kaupungin 
poikkihallinnollisten työryhmien selvitykset ja konsultti-
yhtiö Valorin raportti.

MUUTOSNÄKYMIÄ 
NOPEALLA 
AIKATAULULLA
Vaikka Stara on nyt huomion keskipisteenä, palvelustrategi-
sissa linjauksissa on kyse koko teknisen sektorin kehit-
tämisestä Helsingissä. Kaupunginhallituksen päätöstä 
seuraa ripeä toimenpiteiden määrittely, sillä linjausten 
tulee näkyä jo vuoden 2021 toiminnassa. Kehittäminen 
ei kuitenkaan ole uusia asia, sillä Starassa on keskitytty 
tuottavuuden ja hintakilpailukyvyn parantamiseen jo 
pitkän aikaa. Työ jatkuu nyt yhteistyössä toimialojen ja 
kaupunginkanslian kanssa. Kokonaisuutta ohjaa kanslia-
päällikön nimeämä ohjausryhmä, jossa on mukana myös 
Staran henkilöstön edustaja.
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KARTALLA

1. Koronatestausasema Malmin 
lentoasemalle

Malmin lentoasema, 00700 Helsinki
Stara rakensi Malmin lentoasemalle va-
jaassa viikossa drive-in-testausaseman. 
Lentoasemalle tuotiin teltta, johon asen-
nettiin tuulensuojaverkko. Lisäksi Stara 
asensi testausasemalle sähköt ja tarvittavat 
rakennelmat. Testausasema rakennettiin 
myös talvikäyttöön sopivaksi. 

2. Koronatestausasema Laakson 
sairaalalle

Lääkärinkatu 8
Laakson sairaalaan Helsingin sosiaali- ja 
terveystoimiala (Sote) pyysi Staralta 
maaliskuussa koronatestausasemaa varten 
muutaman metrin pituudelta aitoja. Pro-
jekti laajeni saman tien, ja paikan päälle 
rakennettiin myös 150 neliömetrin teltta, 
joka toimitettiin paikalle alle kuudessa 
tunnissa tilauksesta. Stara rakensi telttaan 
lisäksi eristysseiniä ja paineenhallintara-
kenteita. Testausasema saatiin valmiiksi 
vain muutamassa päivässä.

3. Koronatestausasema Malmin 
sairaalalle

Malmin sairaalan parkkipaikka,  
Talvelantie/Malmin sairaalakatu
Helsingin Sote pyysi Staralta kesäkuun 
alussa apua väliaikaisen koronatestaus-
aseman pystyttämiseen Malmin sairaalal-
le. Stara toimitti sairaalan parkkipaikalle 
kolme telttaa, taukotilan koronanäytteen 
ottajille, aitaelementtejä ja betoniporsaita.

4. Työmaatila Redin kakkostornin 
rakennustyömaalle

Englantilaisaukio 10, Kalasatama
Kesäkuun 2. päivänä kello yhdeksältä 
aamulla Staralta pyydettiin työmaatilaa 
Redin kakkostornin rakennustyömaalle. 
Työmaalle järjestettiin joukkonäytteenotto, 
ja työmaatilaa tarvittiin näytteenottajien 
taukotilaksi. Stara kuljetti työmaatilan 
Kalasatamaan rakennustyömaalle kello 
yhdeksi iltapäivällä.

Stara on toteuttanut keväästä lähtien yhteistyökump-
paneidensa kanssa useita projekteja erilaisiin korona-
ajan tarpeisiin joustavasti nopeallakin aikataululla.

Ripeää toimintaa 
korona-aikana

5. Pleksejä Helsingin Perheoikeu- 
dellisten asioiden yksikölle

Vironkatu 2
Stara valmisti Helsingin Perheoikeudellisten  
asioiden yksikön tiloihin työpöydällä 
seisovia pleksejä, joissa on kolo asiakirjojen 
siirtämistä varten. Stara on valmistanut ja 
toimittanut Sotelle yhteensä noin 100 pärs-
kesuojaa: jalallisia, tiskille nostettavia tai 
mittojen mukaan kohteeseen valmistettuja 
ja asennettuja. Pärskesuojia on toimitettu 
myös esimerkiksi perheneuvoloiden ja asu-
kastalojen asiakaspalvelupisteisiin.

6. Pleksejä Helsingin keskuskirjasto 
Oodin asiakaspalvelupisteille

Töölönlahdenkatu 4
Oodin asiakaspalvelupisteiden pöydille 
toimitettiin kesäkuun alussa kuusi pleksi-
seinää. Stara on valmistanut ja toimittanut 
keväästä lähtien Helsingin kulttuuri- ja 
vapaa-ajan toimialan (Kuva) kirjastopalve-
luille yhteensä noin 70 pleksiä Helsin-
gin kirjastojen asiakaspalvelupisteisiin. 
Pleksejä on toimitettu myös esimerkiksi 
Töölön, Kallion, Itäkeskuksen ja Pasilan kir-
jastoihin. Lisäksi Stara toimitti elokuussa 
Helsinki-infon asiakaspalvelupisteille 14 
pleksiä.

7. Seinärakenteita Oulunkylän 
terveysasemalle

Kylänvanhimmantie 25
Stara rakensi Oulunkylän terveysaseman 
sisälle seinärakenteita, joilla erotettiin korona-
testiin saapuvat muista potilaista. Tässä 
tapauksessa olemassa oleviin tiloihin oli 
helppo tehdä muutostöitä, eikä esimerkiksi 
koronatelttaa tarvittu.

8. Pop up -koronatestausasema 
Kontulan terveysasemalle

Ostoskuja 3
Syksyn aikana Stara järjesti pop up -korona-
testausasemia alueille, joilla esiintyi 
runsaasti koronatapauksia. Kontulan 
terveysaseman lisäksi pop up -testausasema 
toimitettiin Ala-Malmin torille sekä Vuo-
saareen. Pop up -asema koostuu kahdesta 
toimistokontista, jotka toimitetaan Soten 
käyttöön aina yhden päivän ajaksi. Stara 
toimitti kontit yhteistyössä Soten ja Kau-
punkiympäristön toimialan (Kymp) kanssa. 
Pop up -asemien käyttö jatkuu mahdolli-
sesti myös vuoden 2021 jälkeen.

KUVAT   
HELSINGIN KAUPUNKI, ISTOCK, STARA
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RUNDILLA

STARA HANKKI syksyllä tusinan verran uusia runko-
ohjattuja Wille-monitoimityökoneita. Uudet Willet täy-
dentävät Staran jo käytössä olevaa 100 koneen rivistöä. 
Niillä pidetään Helsinki puhtaana ja kunnossa vuoden 
jokaisena päivänä. Uusista Willeistä kahdeksan on 
6,5-tonnisia 665-malleja ja neljä 4,5-tonnisia 475-malleja.

Kalustopäällikkö Petri Jokela kertoo, että koneissa 
on varusteina etukuormaaja, hiekotus- ja vesisäiliö, 
lana, liuoslevittimen jakokampa, aura ja harja. Wihuri-
yhtiön omistama Vilakone on toimittanut jo yli 37 
vuoden ajan Wille-koneita Helsingin tarpeisiin.

Stara myös kehittää jatkuvasti uusia ratkaisuja. 
Yhtenä esimerkkinä on seuraavan sukupolven vähä-
päästöinen eWille-ympäristönhoitokone, jonka parissa 
Stara ja Wihuri tekevät parhaillaan kehitystyötä.

– Haluamme olla paras palveluntuottaja Helsingille 
ja investoimme kehitystyöhön myös tällaisina poik-
keuksellisina aikoina, Jokela sanoo.

TEKSTI  TARJA VÄSTILÄ  KUVA  JUHO KUVA 

Willet valmiina töihin
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ENNAKOINTIA, 
JOUSTOA JA 
HUOLELLISUUTTA
Staran logistiikkakeskuksen ja kaupungin toimialojen yhteistyö on sujunut 
koronavuonna joustavasti ja rivakasti.

TEKSTI  KATJA ALAJA KUVITUS  PETRI SUNI

YHDESSÄ

LOGISTIIKKAKESKUKSEN toiminta 
on noussut entistä tärkeämpään 
rooliin koronatilanteessa. Toimialo-
jen ja liikelaitosten tekemät tilaukset 
ovat moninkertaistuneet.

– Normaalitilanteessa meille tulee 
noin 100 tilausta päivässä, mutta nyt 

määrä on ollut jopa 350 yhden päivän 
aikana, logistiikkakeskuksen palvelu-
päällikkö Jussi Vepsäläinen kertoo.

Logistiikkakeskus palvelee 
kaupungin toimialoja ja liikelaitok-
sia keskitettynä hankintapaikkana, 
josta ne voivat tilata päivittäisen 

työskentelyn tarvikkeet ja välineet. 
Korona-aikana keskuksen suurimpia 
asiakkaita ovat olleet kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimiala sekä 
sosiaali- ja terveystoimiala, joille on 
mennyt paljon muun muassa käsi-
desiä, pintojen desinfiointiaineita, 
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haluamiemme erityisjärjestelyjen 
mukaisesti, olen voinut keskittyä itse 
hankintaprosessiin ja jakelupisteiden 
toiminnan koordinointiin sosiaali- ja 
terveystoimialan koordinaattoreiden 
kanssa, Fils kehuu.

Palvelut tutuiksi myös 
uusille asiakkaille
Koronakriisi on lisännyt logistiik-
kakeskuksen palveluiden käyttöä 
kaupungin sisällä. Sen 6 000 eri tuo-
tetta yli 200 sopimusvalmistajalta  
ilmaisella kuljetuksella paikan päälle 
ovat tulleet entistä tutummiksi. 
Kaupunginkanslia on kilpailuttanut 
ja valinnut nämä valmistajat, ja lo-
gistiikkakeskus on tukenut kilpailu-
tuksissa tarpeen mukaan.

– Yhteistyö eri toimijoiden kanssa 
on myös tiivistynyt entisestään 
näinä poikkeuksellisina aikoina. 
Jatkossa vuoropuhelu pienistäkin 
asioista on varmasti helpompaa. 
Olemme olemassa asiakkaitamme 
varten, Vepsäläinen päättää.

– Kun vuonna 2019 toimitimme vajaat 20 000 maskia asiakkaillemme, 
koronavuonna 2020 määrä läheni neljää miljoonaa, kertoo Jussi Vepsäläinen.

KORONAKRIISI 
ON LISÄNNYT 
LOGISTIIKKAKESKUKSEN 
PALVELUIDEN KÄYTTÖÄ.

Täsmällisiä ja nopeita 
toimituksia
Kuluneeseen vuoteen kuuluu onnis-
tunut yhteistyö kaupunginkanslian 
kanssa. Se alkoi, kun talous- ja 
suunnitteluosaston hankintapäällik-
kö Noora Fils otti yhteyttä Vepsä-
läiseen elokuussa. Valtakunnallinen 
kasvomaskisuositus oli annettu, 
ja kaupungin vastuulle tuli kasvo-
maskien hankinta vähävaraisille 
kaupunkilaisille.

– Meille on tulossa noin 200 000 
kestomaskia, jotka tulee varastoi-
da ja toimittaa 11 jakelupisteeseen 
tarvittavissa erissä, Fils ohjeisti 
Vepsäläistä.

Vepsäläinen ja hänen tiiminsä 
otti tehtävän vastaan. Maskeja alkoi 
saapua ripotellen.

– Joskus maskeja saapui päivän 
päättyessä, ja ne piti saada eteenpäin 
jo seuraavana päivänä, etteivät ne 
lopu kesken, Vepsäläinen muistelee.

Fils on ollut tyytyväinen logistiik-
kakeskuksen joustavuuteen.

– Koska logistiikkakeskus on 
hoitanut varastoinnin ja toimitukset 

pesunesteitä, saippuaa, käsineitä 
ja suojaimia sekä etätyövälineitä. 
Normaalisti sosiaali- ja terveys-
toimiala tilaa hygieniatuotteet HUS 
Logistiikasta.

Logistiikkakeskus on pystynyt 
toimittamaan hygieniatuotteita ja 
etätyövälineitä tasaisen varmasti, 
vaikka niiden saatavuudessa on välillä 
ollut haasteita. Keskuksen henkilöstö 
ennakoi koronakriisin tulon jo helmi-
kuussa ja alkoi tilata suurempia mää-
riä tuotteita varastoonsa. Henkilöstö 
on myös keskustellut asiakkaiden 
kanssa heidän tarpeistaan tiiviisti.

– Lisäksi henkilökuntamme on 
joustanut ja tehnyt välillä pitkää päi-
vää, Vepsäläinen kiittää. Muistaapa  
hän sellaisenkin tapauksen, kun 
varastotyöntekijä lähti hoitamaan 
kiireellistä jakelua, koska työn yleensä 
hoitavia kuskeja ei ollut saatavilla.
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KU
VA

 
 ISTO

CK

STARA NUM3R01N
Talvella kadut pysyvät kunnossa 

säässä kuin säässä
 Staran talvihoidossa työskentelee lähes

300 
henkilöä.

Käytössä

10 
lumen vastaanottopaikkaa.

Talvikautena 2019–2020 
lumenvastaanottopaikoille tuotiin noin  

100  
lumikuormaa.

Lumenvastaanottopaikoille kuljetettiin noin

100 000 
kuormallista lunta talvikautena 2018–2019.

 Staran talvikalustoon lukeutuu yhteensä

260 
ajoneuvoa.

 Talvikauden aikana lumenvastaan- 
ottopaikat voivat ottaa vastaan 

128 250 
lumikuormaa.

Hiekkaa ja sepeliä käytettiin

28 000  
tonnia talvikautena 2018–2019.

Talvikausi 2019–2020 oli Helsingin 
Kaisaniemen vähälumisin viimeiseen sataan 

vuoteen: suurin lumen syvyys oli

3 cm

Lumen maksimisyvyys oli  
Helsingin Kaisaniemessä

46 cm   
talvikautena 2018–2019.

Talvikautena 2008–2009 luku oli 33 cm.

Suolakiteitä käytettiin

7 000  
tonnia talvikautena 2018–2019.

Helsingin Kaisaniemen lumisin talvikausi 
viimeisen sadan vuoden ajalla oli 1940–1941, 

jolloin suurin lumen syvyys oli

109 cm

Suolaliuosta käytettiin

844  
tonnia vuonna 2019.

Lähteet: Stara ja Ilmatieteen laitos
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Itseään ja työtään 
voi aina kehittää 
Sanna Syrjänen laskee työkseen erilaisten 
peruskorjaushankkeiden kustannuksia.  
 
TEKSTI  TARJA VÄSTILÄ  KUVA  VILLE RINNE

MITÄ KUSTANNUSLASKIJAN 
TYÖHÖN KUULUU? 

Teen kustannusarvioita talopuolen rakennushankkeista, 
kuten sairaaloista, päiväkodeista ja kouluista. Käytännös-
sä asiakkaamme avaa hankkeen projektipankkiin, josta 
haen suunnitelmat ja voin tehdä tarjouslaskelman. 

Pääsääntöisesti laskelmat koskevat peruskorjaus-
hankkeita, esimerkiksi sairaaloiden ja terveysasemien 
toiminnallisia muutoksia. Kustannusarvion tekemiseen 
menee aikaa 2–4 viikkoa kohteesta riippuen. Vuonna 
2020 hankkeita oli viitisentoista. 

 

MITEN PÄÄDYIT ALALLE? 

Koulutukseltani olen talonrakennusmestari. Olin vuosia 
rakennesuunnittelutoimistossa, josta siirryin töihin 
Järvenpään kaupungille ja sieltä Helsinkiin. Staralla olen 
ollut 12 vuotta kustannuslaskijan tehtävissä ja talopuolen 
hankkeissa kolmisen vuotta. 

Olen aina tiennyt, mitä haluan. Työorientoituneeksi 
opin jo yksityissektorilla. 

Tuottavuutta voi aina parantaa ja olla kustannus-
tehokkaampi. Aina voi kehittää itseään ja työtään. 
Oma työni on itsenäistä ja kustannukset läpinäkyviä. 
Asiakkaidemme kanssa käydään avointa keskustelua 
tarjouksista ja niiden sisällöistä.

MITEN TYÖSI VAIKUTTAA 
KAUPUNKILAISIIN? 

Kustannuslaskijan työ ei näy loppukäyttäjälle, mutta 
julkista keskustelua voidaan käydä kustannuksista ja 
aikatauluista. Olen osa projektia ja työni tuottaa arvoa 
organisaatiolle ja yhteistyökumppaneille sekä sitä kautta 
asiakkaallemme ja kuntalaisille. 

Seuraan laskemiani hankkeita liikkuessani kaupungilla. 
Siten työ kulkee mielessä vapaa-ajallakin.

1

2

3

NIMI: Sanna Syrjänen
TYÖNIMIKE: kustannuslaskija  
rakennustekniikan osastolla

TEHTÄVÄT JA VASTUUT: kustannusarviot eri 
rakennushankkeista 

KOTIPAIKKA: Järvenpää
HARRASTUKSET: järjestötoiminta, 

tuotantotalouden opiskelu,  
lenkkeily, lukeminen 

 fakta

3X
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DIGISTÄ 
POTKUA TYÖN 
SUUNNITTELUUN 
JA TEKOON
Kaupunkitekniikan ylläpidon ja ympäristönhoidon tuotannonohjauksen 
sähköistäminen uudistaa työn suunnittelua ja ohjausta. Samalla tekemisen 
läpinäkyvyys ja tuottavuus paranevat.

TEKSTI  ARI RYTSY KUVAT  VILLE RINNE

ETEENPÄIN
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JO MUUTAMA VUOSI sitten havah-
duttiin siihen, että Staran kaupunki-
tekniikan kaluston sijainnista ja työ-
suoritteista oli saatava tarkempaa 
tietoa. Aloite datan keräämiseen tuli 
asiakkaalta, jolla oli tarve kehittää  
omaa raportointiaan.

– Sähköiset tuntikirjaukset ja 
automatisoitu reitinseuranta auttavat 
todentamaan kulloinkin tehdyt 
työsuoritteet. Lisäksi sijaintitiedon 
avulla pystytään vahvistamaan tai 
kumoamaan esimerkiksi vahinko-
tapauksia koskevia väitteitä, kertoo 
Staran kaupunkitekniikan ylläpidon 
tuotantopäällikkö Jarmo Tamminen.

Itä-Helsingin alueella toteutetus-
sa pilottihankkeessa huomattiin, että 
datan avulla oli mahdollista karsia 
kaluston alueellisia päällekkäisyyk-
siä ja vähentää pienistä keikoista 
koituvia kustannuksia noin puolella. 
Tässä kehitysvaiheessa mukana 
oli työntutkijaksi kouluttautunut 
staralainen.

– Perusprosessien parantaminen 
lähtee liikkeelle työntutkimuksesta. 
Liikelaitoksemme tarvitsee työntut-
kijoita ja data-analyytikoita, Tammi-
nen korostaa.

Tieto liikkuu ja työn 
laatu paranee
Pilottihankkeen siivittämänä Starassa 
on lähdetty sähköistämään kaupunki- 
tekniikan ylläpidon ja ympäristön-
hoidon tuotannonohjausta. Tähtäi-
meksi on asetettu tuotannonohjaus-
järjestelmä, jonka avulla saavutetaan 
parempi ennakoitavuus ja näkyvyys 
työsuoritteisiin. Tämä helpottaa muun 
muassa kaluston käyttöasteen reaa-
liaikaista seurantaa sekä resurssien 
koordinointia esimerkiksi talven 
lumimyrskyjen aikana.

– Starassa tehdään paljon töitä, 
mutta niiden havainnollistaminen 
on haastavaa. Tilanne muuttuu 
tuotannonohjausjärjestelmän myötä. 
Sieltä saatavaa dataa analysoimalla 
voimme kehittää entistä parempia  
työprosesseja ja lisätä työn tuotta-
vuutta. Se helpottaa myös asiakas-
raportointia ja tuntikirjauksia, sanoo 
kaupunkitekniikan ylläpidon laatu-
päällikkö Tuomo Karhula. 

Uusien 
sähköisten 
työkalujen 
käytettävyys 
varmistetaan 
kenttätesteillä.

Kaupunkitekniikan 
ylläpidon ja 
ympäristönhoidon 
tuotannonohjauksen 
sähköistämisellä 
tähdätään 
parempaan 
ennakoitavuuteen 
ja työsuoritteiden 
näkyvyyteen.

TUOTANNONOHJAUKSEN 
SÄHKÖISTÄMINEN LISÄÄ 
ENNAKOITAVUUTTA.
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Tällä hetkellä osa tuntityönteki-
jöistä tekee edelleen tuntikirjaukset 
paperille ja toimittaa ne työnjohtajalle 
tarkistettavaksi. Sen jälkeen toimitus-
sihteeri kirjaa tiedot joko Exceliin tai 
suoraan SAP-järjestelmään. Tulevai-
suudessa tuntityöntekijät voivat 
tehdä tuntikirjaukset mobiilisti ja 
reaaliaikaisesti yhteisen rajapinnan 
kautta suoraan SAP:iin. 

Käytettävyys 
varmistetaan 
osapiloteilla

– On todennäköistä, että teemme  
vielä alkuvuodesta muutamia pilotti- 
kokeiluja. Tällä tavalla pyrimme 
ennakoimaan työkalujen helppo-
käyttöisyyttä. Meille on tärkeää, että 
kaikki staralaiset oppivat käyttämään 
niitä, korostaa Karhula.

Staran tuotantotyöntekijä Jari 
Heikkilä kiittelee sähköisten työka-
lujen kenttätestausta. Heikkilä on 

koulutukseltaan datanomi, joten 
näkemystä ja kokemusta löytyy 
myös IT-asioista.

– Viikon pilottikokeilu kertoo jo 
paljon siitä, sopiiko joku sovellus 
tuotantokäyttöön vai ei. Oman työn 
jäljen näkyminen ruudulla antaa 
tekemiseen suunnitelmallisuutta ja 

selkeyttä, hän toteaa.
Heikkilä korostaa Staran digita-

lisaatiossa avointa viestintää sekä 
työntekijöiden yksilöllisen oppimis-
tahdin huomioimista. Hän on itse yksi 
Staran digikummeista, jotka toimivat 
työntekijöiden perehdyttäjinä ja 
oppimisen tukijoina.

Sähköiset tuntikirjaukset ja automatisoitu reitinseuranta auttavat todentamaan tehdyt työsuoritteet. Datan avulla on myös 
mahdollista karsia kaluston alueellisia päällekkäisyyksiä ja vähentää pienistä keikoista koituvia kustannuksia.

ALLIANSSIKUMPPANUUS 
VAHVISTAA STARAN 
DIGITALISAATIOTA
Staran ja IT- ja konsultointipalveluyhtiö CGI:n solmima allianssi-
kumppanuus vauhdittaa Staran digitalisaatiota, josta yhtenä esi-
merkkinä on ylläpitoprosessin digitalisaatio. Käytännössä allianssi-
kumppanuus tarkoittaa tavanomaista tiiviimpää yhteistyötä, jossa 
osapuolet vastaavat yhdessä alustatalouden palveluiden kehittä-
misestä ja tuottamisesta.

– Allianssi CGI:n kanssa tarjoaa Staralle ketterän ja joustavan 
tavan hankkia tarvittavaa IT- ja hankintaosaamista oman prosessi- 
osaamisensa tueksi, sanoo Karhula.

Allianssikumppanuudella pyritään digitalisoimaan Helsingin 
rakentamisen ja hoidon tuotantoa niin, että ratkaisut sujuvoittavat 
töiden suunnittelua, ohjausta ja arjen työtä. 

Tämä näkyy kaupunkilaisille toimivampana arkena sekä tukee 
Helsingin kaupungin tavoitetta olla parhaiten digitalisaatiota 
hyödyntävä kaupunki maailmassa.

”OMAN TYÖN JÄLJEN 
NÄKYMINEN RUUDULLA 
ANTAA TEKEMISEEN 
SUUNNITELMALLISUUTTA 
JA SELKEYTTÄ.” 
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Tägätyt 
työvaatteet
Idea lähti Stadin ammattiopistosta, jossa 
mietittiin, miten Staralta vuokrattujen 
työvaatteiden huoltoa voisi tehostaa. 
Ongelmaan löytyi ratkaisu.

TEKSTI  TARJA VÄSTILÄ  KUVAT  RIKU PIHLANTO

VEMPAIN 

SYNTYI IDEA HYÖDYNTÄÄ RFID- 
tunnistetta, joka auttaa Staraa opti-
moimaan uusien asusteiden hankintaa 
vaatteiden huollon tehostamisen lisäksi.

– RFID-tunnisteet ommellaan 
asusteisiin. Käyttäjä ei huomaa tun-
nistetta lainkaan, mutta siitä on paljon 
hyötyä, kertoo palvelupäällikkö Teemu 
Levander.

Jokainen työvaate on yksilöity. Etä-
luettava RFID-tunniste antaa tiedon 
muun muassa siitä, mikä on vaatteen 
koko ja väri, kuinka monta kertaa se on 
pesty, onko kyseessä huomiovaate tai 
palosuojattu vaate sekä onko kyseessä 
takki vai housut.

Pesula hakee likaiset vaatteet 
pesukaapista, eikä niitä enää tarvitse 
kuljettaa Staran vaatevarastoon 
Oulunkylään. Kun pesukerrat tulevat 
täyteen, Staran palvelimelle tulee siitä 
tieto. Palosuojattu vaate ja huomiovaa-
te kestävät noin 60 pesukertaa.

– Ammattiopistossa oli 940 vaa-
tetta, joista vain 380:aa oli käytetty. 
Tunnisteen avulla olemme voineet 
optimoida lukumäärän ja koot, ettei kaapeissa roiku ylimääräisiä 
tai vääränkokoisia vaatteita. Lisäksi voimme tehostaa vaate-
hankintaa: tilata oikean määrän oikeaan aikaan, kun näemme 
käyttöasteen.

Stadin ammattiopiston lisäksi RFID-tägejä aiotaan seuraavaksi 
hyödyntää muilla kampuksilla sekä Staran konepajalla, puutek-
niikassa, omalla korjaamolla ja Kyläsaaressa.

Tägien käytöllä edistetään tuottavuutta: turhia ajoja, aikaa ja kus-
tannuksia säästyy. Vaatevaraston inventointi onnistuu nopeasti, kun 
RFID-lukija kartoittaa kerralla koko kaapin sisällön. Tägit maksavat 
alle euron kappale ja isojen vaatemäärien ompelu on edullista.
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DUUNISSA

Katurakentaja Minna Lietolan jokainen työpäivä on erilainen. Ulkona 
työskentely ja tehtävien monipuolisuus saavat hänet viihtymään työssään.

TEKSTI  PI MÄKILÄ  KUVAT  VILLE RINNE

riputkista ei ole merkitty lainkaan 
karttoihin. Meidän täytyy kartoittaa 
niiden sijainti ja edetä välillä todella 
varovasti. Lisäksi katu on osittain pai- 
nunut, mikä lisää työn haastavuutta, 
kertoo Pohjois-Helsingin alueella 
työskentelevä etumies Minna Lietola. 

Lietola on työskennellyt katu-
rakentajana parinkymmenen vuoden 
ajan ja tietää tarkkaan, mitä työ-
maalla täytyy ottaa huomioon. 

KADUN ALLA 
PIILEE YLLÄTYKSIÄ

KAIVINKONEIDEN ÄÄNET kaikuvat  
Takalantiellä Tapanilassa, ja keskellä 
tietä siintää monta metriä syvä 
kaivanto. Meneillään on mittava 
katuremontti, jossa 700 metriä 
pitkän kadun koko kunnallistekniikka 
uudistetaan ja nykyaikaistetaan. 

– Urakka on ollut käynnissä reilun 
vuoden ajan ja jatkuu vielä pari vuotta 
eteenpäin. Tämä on vanhaa pientalo-
aluetta, jossa osaa vesi- ja viemä-

Minna Lietolan mielestä 
katurakentajan työn yksi 

parhaita puolia on ulkona 
oleminen. – Etenkin talviaikaan, 

kun aurinkoisia tunteja ei ole 
vuorokaudessa montaa, me 

saamme nauttia valoisista 
hetkistä, hän sanoo.

– Saamme suunnittelijoilta piirus-
tukset alueesta ja työskentelemme  
niiden mukaan – kunnes tulee mutka 
matkaan. Tällaisella vanhalla alueella  
työmaalla tulee usein vastaan 
kaikenlaisia yllätyksiä. Esimerkiksi 
kallio tuli esiin paljon aiemmin kuin 
meillä oli kartoissa tietona. Sen 
vuoksi seuraavien metrien työstö 
täytyi suunnitella itse työmaalla 
uudelleen, hän sanoo.
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Takalantien kaivanto on monta metriä syvä. Työmaalla on eri-
tyisen tärkeää pitää huolta siitä, että kaivinkoneen kuljettaja 
tietää joka hetki, missä katurakentajat työskentelevät.

LIIKENTEEN EHDOILLA

• Työmaan vastaava työnjohtaja on 
vastuussa siitä, että liikenne sujuu 
työmaan ohi. Kaikkien työmaalla työs-
kentelevien velvollisuuteen kuuluu 
silti pitää huoli siitä, että esimerkiksi 
liikennemerkit ovat paikoillaan, 
suojaukset kunnossa ja kulkuväylät 
kuljettavassa kunnossa.

• Kaivannon ympärille pystytetään tie-
työmerkki, väistämismerkit ja melko 
usein nopeuden alentamisen liikenne-
merkki. Paikasta riippuen merkitään 
myös mahdollinen kiertotie, kevyen 
liikenteen opasteet, raskasesteet,  
kevyet aidat tai lamellit ja esteiden vilkut.

• Liikennesuunnitelma tehdään jo ennen 
kuin kaivulupaa haetaan. Liikenne-
suunnitelma on tärkeä osa työnsuun-
nittelua, sillä se lisää turvallisuutta 
työmaalla ja varmistaa ohikulkijoiden 
turvallisuuden.

Katurakentajan työ on ennen kaikkea tiimityötä. Kun suunnitelmiin 
tulee muutoksia, niitä täytyy pohtia porukalla.

Ammattitaitoinen 
työporukka
Lietolan työpäivä on alkanut aamu-
seitsemältä. Työpaikalle hän saapuu 
usein jo reilusti aiemmin, sillä katura-
kentajilla on tapana aloittaa päivä yh-
teisen kahvihetken parissa. Normaalis-
ti 11-henkinen tiimi kokoontuu tällöin 
työmaaparakkiin ja käy läpi paitsi 
kuulumisia myös sitä, mitä päivän 
aikana saattaa tulla vastaan.  
Korona-aikana tiimi on jaettu 
kahteen viiden hengen porukkaan, 
jotta tarvittavat turvavälit toteutuvat 
aamukokouksissa.

– Tyypillistä työpäivää ei ole, ja 
vaihtelevuus onkin yksi tämän työn 
parhaita puolia. Työkaverit ovat 
myös mahtavia ja meillä on parhail-
laan tosi hyvä ja ammattitaitoinen 
porukka kasassa, Lietola sanoo.

Suurin osa tiimin työajasta kuluu 
katuun kaivetussa kaivannossa tai 
sen reunalla. Töitä tehdään pareittain 
niin, että toinen työskentelee useim-
miten kaivannon pohjalla ja toinen 
hieman ylempänä lähellä kaivinko-
netta. Turvallisuus otetaan huomioon 
kaikessa tekemisessä.

– Toinen pitää huolen siitä, että 
kaivinkone tietää, missä me liikum-
me. Näytämme esimerkiksi käsimerk-
kien avulla, mitä teemme ja missä 
kuljemme. Kasvot on hyvä pitää 

kaivinkonetta kohti, jotta näemme, 
miten kaivinkone etenee.

Lisäksi työmaalla liikutaan rauhal-
lisesti, kaikki käyttävät asianmukaisia 
suojavälineitä, eikä kaivannon reunalla 
puhuta kännykkään. 

Töitä raittiissa ilmassa
Käytännössä katurakentajan työ-
tehtävät voivat pitää sisällään hyvin 
monenlaisia tehtäviä, kuten maan 
kaivamista lapiolla, liikenteenohjausta 
tai millintarkkaa putkien asentamista 
putkilaserin avulla.

Työtä tehdään pääsääntöisesti 
ulkona, vaikka silloin tällöin Lietolan 
työpäiviin kuuluu myös piirustusten 
tarkastamista ja töiden suunnittelua 
konttorin puolella. Suunnittelu on 
erityisen tärkeässä roolissa, jotta 
työt varsinaisella työmaalla sujuvat 
juuri niin kuin kuuluukin. 

– Yritän jaksottaa työt niin, että 
sisätöitä ei ole kaikkina työviikon 
päivinä, Lietola lisää.

Lietola päätyi katurakentajaksi 
alun perin sattumalta. 

– Aloitin urani pankkivirkailijana. 
Pankkialalla oli iso murros 1990-lu-
vulla ja päätin kouluttautua johonkin 
ihan muuhun työhön. Päädyin muu-
taman mutkan kautta opiskelemaan 
kivialan töitä ja jäin lopulta sille tielle, 
Lietola kertoo. 

Kun kello lyö kolme, Lietolan 
työpäivä alkaa lähentyä loppuaan. 
Ajatustyö saattaa jatkua vielä kotona.

– Monesti mietin työasioita yötä 
myöten. Saatan keksiä illalla jonkin 
hyvän ratkaisun töissä kohdattuun 
ongelmaan, hän kertoo. 
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