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Stara on Helsingin kaupungin oma palveluntuottaja,  
joka tuottaa rakennusalan, ympäristönhoidon ja  

logistiikan palveluja Helsingin tarpeisiin. Stara pitää  
Stadista huolta aina merenpohjasta puun latvaan asti,  

kaavoituksen avuksi ja kadun kulkijoiden iloksi.  
Alusta loppuun saakka.

Stadin rakentajaStara on
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Stara käynnistyi uudella nimellä ja organisaatiolla 
vuonna 2010. Sitä edelsi vuosi itsenäisenä rakenta-
mispalveluja tuottavana virastona. Tästä saatiin  
hyvä vauhti ja uskoa tulevaan.

Staran ensimmäinen vuosi oli täynnä uuden organi-
saation sekä sen nimen ja ilmeen sisäänajoa. Suun-
nitelmat muuttuivat todeksi, kun yhteisiä toiminta-
tapoja alettiin määrätietoisesti ottaa käyttöön.  

Staralla on linjaorganisaatio, jossa tuotantoa tukevat 
tukiprosessit läpäisevät matriisissa koko organisaa-
tion. Vuoden lopulla toimintatapojen yhtenäistämi-
nen Staran eri osastojen kesken pääsi hyvään vauh-
tiin, kun yhteistoimintaprosessin lisäksi palvelun, 
talouden, tiedonhallinnan ja viestinnän osastorajat 
ylittävät prosessiryhmät aloittivat toimintansa.

Staralla aloitettiin vuonna 2010 mittava, kaikkia esi-
miehiä koskeva esimiesohjelma ESKO, jonka tavoit-
teena on yhteisin toimintatavoin ja sisäistä yhteistyötä 
parantamalla lisätä kilpailukykyä ja saada prosessit ja 
tiedonkulku sujumaan. Alun hienoinen epäily vaih-
tui nopeasti yhteisesti jaetuiksi tavoitteiksi, kun Staran 
220 esimiestä kokoontuivat eri ryhmissä pohtimaan 
esimiestoiminnan haasteita yhteensä yli 20 kertaa. 

Työhyvinvoinnin tilannekuvan analysoinnin jälkeen 
alettiin valmistella mittavaa kehittämisohjelmaa työ-
hyvinvoinnin edistämiseksi. Päätavoitteensa lisäksi 
ohjelman  tavoitteena on miljoonien eurojen vuosit-
taiset säästöt. Ohjelma alkoi vuoden 2011 alussa ja 
päättyy vuonna 2013.

Staralla alettiin määrätietoisesti lisätä panostuksia 
työturvallisuuden kehittämiseen. Stara liittyi Nolla 

tapaturmaa -foorumiin sekä otti ensimmäisenä kau-
pungin virastona käyttöön Työkalupakki-ohjelman, 
joka sisältää ohjeet ja lomakkeet työtapaturmien 
ehkäisyyn sekä niiden hoitoon. 

Vuosi 2010 oli monessa mielessä uuden alun vuosi. 
Staran oma ilme vyöryi kaupungille autoissa ja työ-
vaatteissa, työkoneissa ja tukikohdissa. Viimeistään 
vuoden lopun suuri Operaatio Lumisota löi Staran 
läpi kaupunkilaisten ja median tietoisuuteen. Hyvä  
ja tärkeä työ huomattiin, ja Staran lumimiehet ja 
-naiset olivat päivittäin eri medioissa. Tärkeässä 
työssä onnistuttiin vain venymällä, yhteen hiileen 
puhaltamalla ja toisia tukemalla. 

Näkyvä roolimme Helsingin rakentajana ei kerännyt 
vain mainesanoja. Uuden julkisen sektorin toimijan 
kasvanut tunnettuus ja medianäkyvyys toivat muka-
naan myös julkisia haasteita. Helsingin kaupungin 
hankintatoimintaa tutkittiin tarkoin, ja Staran osalta  
kirpeimmin nousivat esiin kiviurakat. Jo ennen jul-
kista huomiota Staralla olikin aloitettu hankinta-
toimen kehittäminen, sillä julkisten hankintojen hal-
linta ja ylipäätään koko ostotoiminta on tärkeä osa  
Staran palveluntuotantoa. Esimerkiksi kiviurakoiden 
kilpailutus uudistettiin perinpohjaisesti. 

Staran strategia nimettiin vuonna 2010 kilpailu-
kykystrategiaksi. Strategian nimeämisellä halusim-
me korostaa rooliamme tuottajana: panoksemme 
koko Helsingin hyvinvointiin on hyvä ja kilpailuky-
kyinen palvelu. Niin me pidämme Stadista huolta. 

Kovalla yrityksellä ja isolla sydämellä syntyi hyvä  
tulos. Etenimme kaikilla aloilla vahvasti kohti  
strategisia tavoitteitamme.

Henkilöstön, asiakkaiden ja alihankkijoiden parissa  
tehdyn imagotutkimuksen tulos oli hyvin positii-
vinen ja kehitykselle eväitä antava. Vastaajien 
mielestä Stara on luotettava ja ammattitaitoinen 
yhteistyökumppani, joka tuottaa korkeaa laatua. 
Asiakkaat ja yhteistyökumppanit arvostavat Staran 
kokemusta ja osaamista Stadin rakentajana.

Toisaalta tutkimuksesta saatiin myös arvokasta 
palautetta, jonka voimalla Stara voi kehittää toi-
mintaansa eteenpäin. Esimerkiksi toimintatapoja 
yhtenäistetään eri osastojen välillä ja hinnoittelu-
periaatteita selkeytetään.

Staralla on pidetty hyvää vauhtia yllä eikä ole  
pelätty uudistua. Se on myös tuottanut tulosta.  
Siemen on itämässä, ja Staralta voi jatkossakin 
odottaa hyviä tuloksia.

Haluan kiittää asiakkaitamme ja yhteistyökump-
paneitamme hyvin sujuneesta vuodesta ja yhtei sistä 
saavutuksistamme. Mutta ennen kaikkea haluan 
kiittää kaikkia staralaisia. Olen ylpeä siitä, että olen 
saanut yhdessä henkilöstön kanssa olla viemässä 
Staraa kohti sen strategisia tavoitteita. Ja että  
olemme yhdessä pitäneet Stadista huolta.

Mauri Suuperko   
toimitusjohtaja 

STARAN ENSIMMäINEN vUOSI OlI yhTEINEN MENESTyS
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Pidetään yHdeSSä  
StadiSta Huolta
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TekNiSeN paLVeLuN LauTakuNTa

HoiTo
Janne Pesola

kuNNoSSapiTo
Tapio Vauhkonen

rakeNTaMiNeN
Eila Hägg

Tuki
Pekka Markkula

HoiTo
Samipetteri Mäkinen

kuNNoSSapiTo
Vesa Heikkilä

rakeNTaMiNeN
Veijo Hämäläinen

Tuki
Helena Värri

koNepaJa
Toni Jurva 13.10. asti

Esko Päiväpuro
14.10. alkaen

rakeNNuS-
proJekTiT

Matti Paldanius

LuoNNoNSuoJeLu-
aLueeT

Mikko Yletyinen

Meri- Ja 
SaariSToaLueeT

Ove Dahlbom

MeTSÄT
Mikko Vuohelainen

puuTarHa-
paLVeLu
Jari Kuusi

VirkiSTYSpeLLoT 
Ja NiiTYT 

Jari Kuusinen 
Jussi Korpi

kaTu- Ja Maa-
LaBoraTorio

Riitta Alve

Maa- Ja kaLLio-
TuTkiMuS

Pertti Suomi

piMa
Teppo Moisio

proJekTiTuki
Lars Sandberg 

14.2. alkaen

iTÄiNeN MiTTauS
Mikko Ahola

LÄNTiNeN MiTTauS
Ilkka Määttä

poHJoiNeN 
MiTTauS

Tommi Merivirta

proJekTiMiTTauS
Eero Kannosto

HaNkiNTa
Heikki Halonen

korJaaMo
Kristian Haavisto

VuokraaMo
Asko Forsberg (oto)

TaLouS
Miia-Marja Hirvonen 

3.10. asti
Harri Huttunen 7.12. alk.

TYÖHYViNVoiNTi
Kristina Stenius

keHiTYS
Pirjo-Riitta Kiiskinen
Riikka Jääskeläinen

kirJaaMo
Ruija Rantala-Saajo 

1.3. alkaen

TieToHaLLiNTo
Jari Kähkölä

ToiMiTiLaT
Jyrki Määttänen

VieSTiNTÄ
Päivi Seikkula

iTÄiNeN  
kaupuNkiTekNiikka 

Anu Hilpi-Niemi

poHJoiNeN 
kaupuNkiTekNiikka

Hannu Virtasalo

TaLoNrakeNNuS
Kauko Nygrén 30.8. asti
Kari Haapaniemi 6.9. alk.

YMpÄriSTÖNHoiTo
Jouko Laakso

GeopaLVeLu
Hannu Halkola

LoGiSTiikka
Asko Forsberg

HaLLiNTo
Kirsi Remes

HoiTo
Jarmo Tamminen

kuNNoSSapiTo
Teppo Eloranta

rakeNTaMiNeN
Jukka Kurko

Tuki
Kari Haapaniemi 

3.9. asti
Juha Lahti 6.9. alk.

LÄNTiNeN  
kaupuNkiTekNiikka

Antero Taipale

kuLJeTuSpaLVeLu
Juuso Tuominen

MaTeriaaLi-
paLVeLu 
Mika-Matti  

Tahvanainen 18.5. alk.

ToiMiTuSJoHTaJa 
Mauri Suuperko

uudella orGaniSaatiolla ja niMelläStaran VuoSi alkoi 

Staran orGaniSaatio 2o1o
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STaraN ToiMiNTaa oHJaa Ja VaLVoo TekNiSeN paLVeLuN LauTakuNTa. 
Teknisen palvelun lautakunta ja Stara kuuluvat kaupungin hallinnossa rakennus- 
ja ympäristötoimeen, jota johtaa apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri.

lautakunta

tekniSen PalVelun

Lautakunnan tehtävänä on valvoa, että Stara toimii vahvistetun talousarvion  
puitteissa sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien  
tavoitteiden mukaisesti. Lautakunta osaltaan hyväksyy virastolle tavoitteet ja 
seuraa niiden toteutumista sekä päättää johtosääntönsä mukaisista asioista.

Vuonna 2010 teknisen palvelun lautakunta kokoontui 16 kertaa ja teki  
58 Staraa koskevaa päätöstä. Esittelijänä lautakunnan kokouksissa toimi  
toimitusjohtaja Mauri Suuperko tai hänen määräämänsä viranhaltija.
 
Lautakunta teki 7.–10.9.2010 tutustumis- ja opintomatkan Ranskaan Lyoniin, 
josta haettiin kokemuksia mm. kaupungin yleisten alueiden rakentamisesta  
ja ylläpidosta sekä kaupungin hankintatoimesta. 

Stara eli Helsingin kaupungin rakentamispalvelu aloitti toimintansa vuoden 
2009 alussa. Ensimmäisen toimintavuoden aikana laaditun strategian tulokse-
na syntyi näkemys tasapainoisesti päätuotteisiin keskittyvästä ja tehokkaasti 
johdettavasta organisaatiosta, jolla on oma erottuva nimi. 

Uusi johtosääntö tuli voimaan 1.1.2010. Sen mukaan Helsingin kaupungin  
rakentamispalvelu toimii nimellä Stara ja tuottaa palveluja seitsemän tuotanto-
osaston eli geopalvelun, logistiikan, talonrakennuksen, ympäristönhoidon  
sekä itäisen, läntisen ja pohjoisen kaupunkitekniikan voimin. Palvelutuotantoa 
tukee optimaalisesti keskitetty hallinnon osasto. 

tekniSen PalVelun lautakunta

 
VarSinaiSet jäSenet

 

VarajäSenet
Puheenjohtaja 1.1.–31.1.2010 
Sirkka-LiiSa VeHViLÄiNeN (SDP)

 
MaiJa uTriaiNeN (SDP)

Puheenjohtaja 1.11.–31.12.2012 
Mirka VaiNikka (SDP)

 

Varapuheenjohtaja 
pÖrrÖ SaHLBerG (Vihr.)

 
SaNNa TiiHoNeN (Vihr.)

kaSper STeNBÄCk (Kok.) LeeNa VuoriVirTa (Kok.)

VeSa HaCk (Kok.) JuHa LeVo (Kok.)

JaaNa LaMMiNperÄ (Kok.) aNNeLi raiTTiNeN (Kok.)

JaNi MoLiiS (Vihr.) HaNNu-MaTiaS NurMi (Vihr.)

aNTTi HYTTi (SDP) pekka pauNio (SDP)

Tea VikSTeD (Vas.) JuHo LiNDMaN (Vas.)

Seppo kaNerVa (PS) kriSTiiNa LJuNGQViST (PS)

kauPunGinHalitukSen eduStaja lautakunnaSSa
kauko koSkiNeN (Kok.) uLLa-MaiJa urHo (Kok.)
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VuoSi 2010 oLi YHTeiSeN STraTeGiaN eNSiMMÄiNeN kÄYTÄNNÖN TeSTi.  
Koeajo onnistui hyvin ja osoitti, että yhdessä luotu strategia on voimissaan ja toimii. 

StrateGiSet taVoitteet 2oo9–2o12

kilPailukykyiStä PalVelua HelSinGin tarPeiSiin 
ja taVoitteet
StrateGia

Staran strategisena tavoitteena on tuottaa lisäarvoa asiakkaalle, olla  
hyvä työpaikka, hoitaa yhteiskuntavelvoitteet ja olla visuaaliselta ilmeeltään 
yhtenäinen. Tavoitteena on taloudellisesti tehokas virasto, jolla säilyy ydin-
tuotteissaan johtava asema kaupungin sisäisillä markkinoilla ja joka on  
merkittävä tekijä Helsingin kokonaismarkkinoilla.

Vuonna 2010 Staran strategiaa terävöitettiin nimeämällä se kilpailukyky-
strategiaksi. Staran tavoitteena on olla kilpailukykyinen palveluntuottaja ja 
pystyä osoittamaan se sekä itselle että muille. Tällä kilpailukykystrategialla 
Stara osaltaan toteuttaa Helsingin yhteistä strategiaohjelmaa. 

Staran slogan ”Pidetään Stadista huolta” on myös Staran visio. Tähän  
tavoite tilaan sisältyy ajatus yhteisestä tehtävästä, Helsingin huolen - 
pidosta ja siitä, että mahdollisimman moni – virastot, yritykset, asukkaat,  
matkailijat – sitoutuu Staran kanssa pitämään kaupungistamme huolta. 

Strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi Staran palvelutuotanto on  
järjestetty seitsemään tuotanto-osastoon viiden päätuotteen mukaan.  

Päätuotteita ovat kaupunkitekniikan rakentaminen ja ylläpito, kiinteistöjen 
korjaus ja kunnossapito, logistiset palvelut, pohjatutkimus sekä ympäristön-
hoidon palvelut. Palvelutuotantoa tukee optimaalisesti keskitetty hallinto,  
joka koordinoi tuotannon tukiprosesseja.

Kaupungin yhteiset arvot asukaslähtöisyys, taloudellisuus, yrittäjämielisyys, 
turvallisuus, oikeudenmukaisuus ja ekologisuus sekä kaupungin eettiset  
periaatteet ohjaavat kaikkea toimintaa Staralla. Toimitusjohtaja esitteli nämä 
arvot ja periaatteet esimiehille osana ESKO-ohjelmaa. Jokaisen esimiehen 
tehtävänä on pitää huolta siitä, että kaikki työntekijät tuntevat ne.

Staran strategisten peruslinjausten mukaan menestyksen lähtökohtana on 
asiakkaan tarpeen ymmärtäminen. Asiakas on mukana palvelun kehittämi-
sessä ja yhteisiä menettelytapoja kehitetään porukalla myös Staran sisällä. 
Vastuuhenkilöt laativat ja toteuttavat vuosittain toimintasuunnitelman vas-
tuualueellaan. Jokainen yksikkö seuraa tuloksentekokykyään aktiivisesti ja 
toimintakulut sopeutetaan tuloihin. Jokainen työntekijä saa palautetta esi-
mieheltään. 
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SITOvAT TAvOITTEET

Kaupunginvaltuuston asettama sitova taloustavoite vuodelle 
2010 oli, että toimintakate ylittää 2,245 miljoonaa euroa. Staran 
strategisten kannattavuustavoitteiden saavuttaminen seuraavina 
vuosina edellytti, että Staran sisäinen tavoite tuli asettaa  
valtuuston tavoitetta korkeammalle. 

Staran toimialalla volyymit pysyivät kiristyneestä taloustilan-
teesta huolimatta korkealla. Myynti Tilakeskukselle kasvoi enna-
koitua suuremmaksi. Myös runsasluminen talvi toi odotettua 
enemmän töitä. Niinpä jopa sisäinen toimintakatetavoite ylittyi  
ja Staran toimintakate vuonna 2010 oli 13,080 miljoonaa euroa.

Toinen sitova tavoite oli yhteinen Helsingin Energian ja HKL:n 
kanssa: yleisillä alueilla suoritettavien kaivutöiden toteuttaminen 
lupaehdoissa edellytettyjen tavoiteaikojen puitteissa. Tavoittees-
sa onnistuttiin hyvin, sillä 98,6 prosenttia kaivutöistä toteutettiin 
kaivuluvan aikataulujen mukaisesti.  

MuuT vuOSITAvOITTEET 

 Pääprosessit on kuvattu, prosessiryhmät  
 toimivat ja toimintakäsikirja on tehty
Staran tuotanto-osastoja tukevat matriisissa läpi organisaation  
toimivat kaikille yhteiset prosessit. Näitä ovat palvelu, yhteistoimin-
ta, talous, viestintä ja tiedonhallinta. Vuoden 2010 aikana jokaiselle 
prosessille perustettiin prosessiryhmä, joka kehittää Staran yhteisiä 
menettelytapoja suoritus- ja kilpailukyvyn parantamiseksi. 

Yhteistoimintaryhmän toiminta alkoi vuonna 2009 ja muiden pro-
sessiryhmien vuonna 2010. Prosessien kuvaaminen jatkuu vuonna 
2011. Toimintakäsikirja valmistui johtamisjärjestelmän osalta.
 

  Imagotutkimusmenettely on käytössä
Syksyllä 2010 Stara toteutti laajan imagotutkimuksen, jossa keski-
tyttiin kolmen avainryhmän eli asiakkaiden, henkilöstön ja aliura-

koitsijoiden Staraan kohdistuvien näkemysten, kokemusten  
ja odotusten mittaamiseen. Tutkimus koostui syvällisestä ja  
tarkasti kohdennetusta kvalitatiivisesta osiosta ja laajasta kvanti-
tatiivisesta osiosta. Tämä on jatkossakin Staran imagotutkimus-
menettelyn malli. 

Tutkimuksen mukaan Stara on ammattitaitoinen, luotettava ja 
kokenut suorittaja ja palveluita laadukkaasti tuottava, mutta  
toimintatavoiltaan vielä epäyhtenäinen organisaatio. 

 Kokonaisvaltainen työturvallisuuden  
 riskikartoitusmenettely on uudistettu ja käytössä
Vuonna 2010 Staralle kehitettiin uudistettu työturvallisuuden  
riskikartoitusmenettely ja se otettiin käyttöön kaikilla osastoilla.

  Ikäjohtamisen malli on kehitetty ja käyttöönotettavissa
Ikätietoisen johtamisen perusmalli valmistui lokakuussa 2010.  
Siinä lähtökohtana ovat eri-ikäisten johtamisen erilaiset haasteet. 
Mallin jatkokehittäminen on osa vuonna 2011 käynnistyvää koko-
naisvaltaista työhyvinvoinnin ohjelmaa. 

 Kehityskokousmenettely on käytössä  
 kaikissa pääasiakkuuksissa
Kaikki tuotanto-osastot pitivät kehityskokoukset tavoitteen  
mukaisesti, ja Staralla oli kehityskokous liikevaihdosta lasketun 
12 suurimman asiakkaan kanssa.Suurimpien asiakkaiden kanssa 
oli useita kehityskokouksia. Kokousten tavoitteena on yhteis-
työssä asiakkaiden kanssa kehittää menettelytapoja, arvioida 
yhteistyön sujuvuutta, lisätä toiminnan tuntemusta ja suunni-
tella tulevia yhteistyömahdollisuuksia. Kehityskokoukset olivat 
sisällöllisesti hyvin onnistuneita ja yhteinen kehittäminen pääsi 
hienosti vauhtiin.

  Tilanne kaupungin sisäisillä markkinoilla on kartoitettu  
 ja Helsingin kokonaismarkkinat on tunnistettu
Osana strategian päivitystä Staran palvelutuotannon toiminta-
ympäristö kartoitettiin. 

Staran vahvuuksia markkinoilla ovat ammattitaitoinen pysyvä 
henkilöstö, vahva paikallistuntemus sekä lähellä asiakkaita oleva  
luotettava kumppanuus. Stara on joustava rakentaja, joka voi  
toteuttaa yhteistyötä vaiheittain mm. aluerakentamisessa ja joka 
osaa tarjota tilaajalle sitä, mitä tilaaja tarvitsee. 

Helsinki keskittää tukipalveluja edelleen. Staralla seurataan kes-
kittämisen vaikutuksia omaan toimintaan. Vuoden 2010 alussa 
uusina kuntayhtyminä aloittivat HSY ja HSL (Helsingin seudun  
ympäristöpalvelut ja Helsingin seudun liikenne). Yhteistyö ja 
tilaus kanta olivat aiempien vuosien tasoa. Sipoo-liitos tulee  
vaikuttamaan Staran töihin merkittävämmin, kun alueen rakenta-
minen käynnistyy. Vuonna 2010 liitosalueella on jo tehty pohja-
tutkimuksia ja maastokartoituksia. 

Markkinaosuuksissa ei tapahtunut muutoksia vuonna 2010 ja  
tilinpäätöshetkellä vuosi 2011 näyttää jatkuvan aiempien vuosien 
kaltaisena, vaikka tilausten odotetaankin euromääräisesti laskevan. 

  Pretax 1,0 %
Taloudellinen tulostavoite saavutettiin yli odotusten, sillä  
tulos poistojen ja laskennallisten rahoituskulujen jälkeen oli  
3,14 prosenttia liikevaihdosta.

taVoitteet Vuonna 2o1o ja niiden SaaVuttaMinen
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SuuriMMat aSiakkaat 2oo9 2o1o

aSiakaS MiLJ € % LV MiLJ € % LV

kaTu- Ja puiSTo-oSaSTo 123,5 49,2 % 123,3 55,6 %

TiLakeSkuS 59,4 23,6 % 37,7 17,0 %

Hkr-rakeNNuTTaJa 20,7 8,3 % 20,0 9,0 %

HSY VeSi 16,5 6,6 % 14,3 6,5 %

HeLSiNGiN SaTaMa 4,7 1,9 % 3,8 1,7 %

LiikuNTaViraSTo 2,9 1,2 % 4,6 2,1 %

kiiNTeiSTÖViraSTo (ei Tilakeskus) 2,9 1,2 % 1,9 0,9 %

HeLSiNGiN eNerGia 2,3 0,9 % 2,3 1,0 %

SoSiaaLiViraSTo 1,4 0,6 % 0,7 0,3 %

paLMia 1,2 0,5 % 1,2 0,5 %

HkL 1,3 0,5 % 1,2 0,5 %

TerVeYSkeSkuS 0,9 0,4 % 0,8 0,4 %

MuuT ViraSToT Ja LaiTokSeT 2,6 1,0 % 1,2 0,5 %

VaraSToMYYNTi 1,6 0,6 % 1,6 0,7 %

kaupuNGiN uLkopuoLiSeT 9,1 3,6 % 7,1 3,2 %

Staran tuloS 2oo9 2o1o
LiikeVaiHTo (TUHATTA €) 221 159 252 850 
ToiMiNNaN kuLuT 212 624  239 770
poiSToT 3 667 3 745

tilikauden tuloS   4 869   9 334

Staran SuuriMMat aSiakkaat laSkutukSen Mukaan

Staran taloudellinen tuloS 2o1o

Staran liikevaihdosta pääosa eli 89,8 proSeNTTia koostui myynnistä  
kaupungin omille yksiköille. Staran suurimmat asiakkaat olivat edellisen 
vuoden tapaan rakennusviraston katu- ja puisto-osasto, kiinteistöviraston 
Tilakeskus sekä rakennusviraston HKR-Rakennuttaja. 

Tilikauden tulos oli 9,3 MiLJooNaa euroa YLiJÄÄMÄiNeN.  
Tulos ilman rahoituskuluja oli 3,7 prosenttia liikevaihdosta,  
kun vuonna 2009 se oli 2,2 prosenttia.

MuuT

1o,5 %

kaTu- Ja  
puiSTo-oSaSTo

49,2 %

TiLakeSkuS

23,6 %

 Hkr- 
rakeNNuTTaJa

8,3 %

HSY VeSi

6,6 %

HeLSiNGiN  
SaTaMa

1,9 %
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VuoDeN 2010 TaLouDeLLiNeN TuLoS oLi HYVÄ. Kaupungin kiinteistöjen  
kunnostus- ja korjaustöitä oli ennakoitua enemmän, ja talonrakennus kasvatti  
työkantaansa taloustilanteen kiristymisestä huolimatta. Myös poikkeuksellisen  
runsasluminen talvi toi lisätilauksia erityisesti kaupunkitekniikoille. 

toiVat Paljon tÖitä

korjauSrakentaMinen ja ennätySluMet 

talouS

Kuntien taloustilanne kiristyi, ja myös Helsinki siirsi  
suun ni teltuja infrahankkeita tuleville vuosille. Kaupunki  
panosti katujen talvihoitoon, minkä johdosta rakenteellisen  
kunnossapidon tilaukset yleisillä alueilla supistuivat.  
Kau punkitekniikoiden tiivis yhteistyö tilaajan kanssa  
auttoi sopeutumisessa.

Tilikauden tulos oli 9,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen.  
Tulos ilman rahoituskuluja oli 3,7 prosenttia liikevaihdosta, 
kun vuonna 2009 se oli 2,2 prosenttia. Staran laskennalliset 
rahoituskulut vuonna 2010 olivat noin 1,4 miljoonaa euroa  
ja tulos rahoituskulujen jälkeen 3,2 prosenttia.

Johdon raportointia kehitettiin edelleen vuonna 2010.  
Koska Staran toiminnasta merkittävä osa on sesonkiluon-
teista, tuloksen ennustamisen merkitys johtamisen välinee-
nä korostuu. Ennusteiden käsittely tuli osaksi johdon kuu-
kausittaisia tuloskokouksia ja kuukausiennustemalli otettiin 
käyttöön. Se ei vielä toiminut tyydyttävästi.

Vuonna 2011 ennustemalli nivotaan entistä selkeämmin  
kuukausiraportoinnin osaksi. Myös laskuttamisen käytäntöjä 
jämäköitetään tuloksen hallinnan kehittämiseksi. 

LuOTETTAvAA IN HOuSE -PALvELuA

Staran liikevaihdosta pääosa eli 89,8 prosenttia koostui 
myynnistä kaupungin omille yksiköille. Myynti kuntayhty-
män HSY Vedelle muodosti 6,6 prosenttia liikevaihdosta  

ja kokonaan kaupungin ulkopuolisilta asiakkailta kertyi  
liikevaihtoa 3,6 prosenttia.

Staran suurimmat asiakkaat olivat edellisen vuoden tapaan 
rakennusviraston katu- ja puisto-osasto, kiinteistöviraston 
Tilakeskus sekä rakennusviraston HKR-Rakennuttaja. 
 
Suurin kuluerä vuonna 2010 oli palvelujen ostot, jotka muo-
dostivat 46,7 prosenttia liikevaihdosta. Näistä suurin osa oli 
aliurakointeja, joilla Stara vastasi kasvaneisiin tilausmääriin. 

Palkkoja ja palkkioita maksettiin yhteensä noin 57 miljoo-
naa euroa. Henkilöstökulut muodostivat 30 prosenttia  
liikevaihdosta.  

Tilikauden aikana palkkoja korotettiin samapalkkaisuuden 
edistämiseksi 1. helmikuuta alkaen KVTES-sopimusalalla  
0,7 prosenttia ja teknisten ja tuntipalkkaisten sopimusalalla 
0,4 prosentin suuruisilla paikallisilla järjestely erillä. Palkkoja 
korotettiin paikallisella tuloksellisuuserällä 0,7 prosenttia  
1. syyskuuta alkaen. 

Staralla toimintaa ohjataan kohti strategisia tavoitteita tu-
lospalkkiojärjestelmän avulla. Palkkio maksetaan osastojen 
taloudellisten ja muiden tulosten mukaan kerran vuodessa 
kaupungin linjauksia noudattaen. Tulospalkkiovaraus vuon-
na 2010 oli 3,3 miljoonaa euroa. Toimitusjohtaja ei kuulunut 
tulospalkkiojärjestelmän piiriin. 

Hallinnon kulut suhteessa koko Staran liikevaihtoon  
olivat 2,2 prosenttia.

Suunnitelman mukaiset poistot olivat 3,7 miljoonaa euroa. 
Merkittävin käyttöomaisuuserä on koneet ja laitteet.

Staran osastot on jaettu tulosyksiköihin. Jokaisen tuotannol-
lisen yksikön tavoitteena oli positiivinen taloudellinen tulos. 
Suurin osa tulosyksiköistä teki hyvän taloustuloksen ja ylitti 
jopa Staran strategisen tavoitteen. 

Negatiivisen tuloksen tehneiden yksiköiden tilanne on  
analysoitu ja korjaavat toimet aloitettu.

INvESTOINNIT TOTEuTuIvAT SuuNNITELLuSTI

Staran investointimääräraha vuodelle 2010 oli yhteensä  
5,1 miljoonaa euroa. Tästä 3,8 miljoonaa euroa kohdistui  
työkoneiden ja autojen hankintaan ja 1,3 miljoonaa euroa 
muihin hankintoihin. 

Suunnitellut työkone- ja autoinvestoinnit toteutuivat täysin. 
Muihin hankintoihin varatuista määrärahoista käytettiin  
0,9 miljoonaa euroa. Staran ilmeen uudistus tehtiin pääosin 
omana työnä, ja uudistukseen varattua määrärahaa säästyi 
0,4 miljoonaa euroa.



14   STARAN TOIMINTAKERTOMUS             

 

    

VakinaiSet ja MääräaikaiSet Staralla

ViraSToTaSoiNeN YHTeiSToiMiNTarYHMÄ  
kokoontui 15 kertaa. Ryhmässä käsiteltiin mm.  
rekrytointeja, työsuhdeasioita, perehdytystä,  
työterveyshuoltoa, työturvallisuutta, osaamisen  
kehittämistä ja virkistystoimintaa. Kokouksiin  
osallistui myös viestinnän edustaja sekä usein  
myös työterveyshuollon edustaja.

yHteiStoiMintaryHMä
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yHteiStoiMintaryHMän jäSenet

Mauri Suuperko, pj Toimitusjohtaja

kirSi reMeS Yksikön johtaja

kriSTiNa STeNiuS Henkilöstöpäällikkö

TuuLa kYTÄJÄ Työsuojelupäällikkö

kari SaareLa JHL

iLkka HaVaS JHL

reiJo riiMa JHL

Seppo iLVoNeN JYTY

pekka ruiJa KTN

riikka JÄÄSkeLÄiNeN JUKO

ari NYHoLM Työsuojeluvaltuutettu

peTer aNDerSeN Työsuojeluvaltuutettu

riSTo aLVikko Työsuojelutoimikunnan jäsen

 Touko 2010 
 keSÄ 2010 
 HeiNÄ 2010 
 eLo 2010 

Staran HenkilÖStÖ

2010 

91,2 

            2009       45,9 >
2010 

44,9

            2009   

  157o >
 2010

 1566

HeNkiLÖSTÖMÄÄrÄ 31.12. 

keSki-ikÄ (VuoTTa)

VakiNaiSTeN 
oSuuS (%)

                 2009   
 

      89,9 > 

NaiSTeN oSuuS (%)

LÄHTÖVaiHTuVuuS 
(HLÖÄ)

JoSTa eLÄkÖiTYMiNeN 
(HLÖÄ)

SairaukSieN Ja  
TYÖTapaTurMieN oSuuS (%)

2010 

21,4 
                 2009   
 

      21,8 > 

          2009       6o >
2010 

71

          2009       39 >
2010 

47

          2009       5,9 >
2010 

5,6

 SYYS 2010 
 Loka 2010 
 MarraS 2010 
 JouLu 2010
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STaraN paLVeLukSeSSa oLi VuoDeN 2010 LopuSSa 1 566 HeNkiLÖÄ, 
MiSTÄ VakiNaiSeN HeNkiLÖSTÖN oSuuS oLi 91,2 proSeNTTia. Muutokset 
edelliseen vuoteen olivat varsin vähäiset. Vaihtuvuus vuoden kuluessa oli suur-
ta, sillä Staralla on paljon kausiluonteisia töitä. Henkilöstön määrä ja määrä-
aikaisten osuus on työn kausiluonteisuudesta johtuen suurimmillaan kesällä.

Henkilöstön keski-ikä vuoden lopulla oli 44,9 vuotta.  
Suurin ikäluokka oli 45–49-vuotiaat. Tähän ikäluokkaan 
kuului 16,1 prosenttia viraston koko henkilöstöstä. Yli  
puolet eli 52,8 prosenttia oli 45 vuotta täyttäneitä tai  
sitä vanhempia. 

Vuoden 2010 aikana Staralle palkattiin 46 uutta vakinaista 
henkilöä ja palveluksesta erosi 71 henkilöä. Näistä eläkkeelle 
siirtyi 47 henkilöä. Tulevina vuosina eläkeiän saavuttaa yhä 
useampi staralainen, ja laskennallisesti vilkkain eläköitymis-
vuosi on 2014. Eläköitymisen aiheuttavaan työvoiman tar-
peeseen varaudutaan henkilöstötarpeiden ennakointimallin 
mukaisella henkilöstösuunnittelulla, joka aloitettiin Staralla 
syksyllä 2010. 

Staran henkilöstöstä 55 prosentilla on keskiasteen koulutus. 
Tätä korkeampi koulutus on 16 prosentilla henkilöstöstä ja 
alempi 29 prosentilla henkilöstöstä.

TurvALLISTA TyöTä

Vuonna 2010 Staralla alettiin määrätietoisesti laajentaa työ-
turvallisuuteen panostamista. Työ aloitettiin työturvallisuu-
den tilannekartoituksella, ja työn tavoitteista pidettiin  
starttitilaisuus kesäkuussa Staran esimiehille.

Stara sijoittuu työturvallisuudessa rakennusalan keskikastiin. 
Staran haasteita ovat fyysisesti raskas työ, korkea ikärakenne, 
vuosien saatossa kehittyneet ammattitaudit ja monet altistu-
miset työssä. Näiden haasteiden pohjalta Staralle suunniteltiin 
yhdessä työntekijöiden edustajien kanssa pitkän tähtäimen 
tavoitteellinen työsuojelun toimintaohjelma. Tavoitteena on 

samalla kehittää Staralle toimivat ja reaaliaikaiset turvalli-
suuden mittarit johtamisen tueksi.

Stara otti syksyllä 2010 ensimmäisenä kaupungin virastona 
käyttöön Työsuojelupakki-ohjelman aktiiviseen ennaltaeh-
käisevään turvallisuustyöhön. Työterveyshuollon ja Staran 
yhteistyötä syvennettiin kokonaisvaltaisen työturvallisuuden 
ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi. 

TyöHyvINvOINNILLA TEHOA TyöHöN

Työhyvinvointi ymmärretään Staralla kokonaisvaltaisena, 
työn kaikki puitteet kattavana asiana. Henkilöstön hyvinvoin-
tia seurataan mm. sairauspoissaolojen määrällä, tapaturma-
taajuudella ja työkykyindeksillä. Toimintakertomusvuonna 
päätettiin kehittää Staralle kolmivuotinen työhyvinvointia ja 
tuloksentekoa tukeva ohjelma, joka starttaa vuonna 2011. 

Ohjelman tavoitteena on työviihtyvyyden paraneminen,  
eläköitymisiän nostaminen sekä sairastumisten, altistumis-
ten ja tapaturmien väheneminen. Ohjelma kattaa mm. ikä-
tietoisen johtamisen sekä työsuojelun toimintaohjelman. 
Hanke toteutetaan yhteistyössä työterveyskeskuksen ja  
henkilöstökeskuksen kanssa. Henkilöstön edustajat ovat  
mukana ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Helsingin kaupungin yhteinen työhyvinvointikysely tehtiin 
Staralla syyskuussa. Siihen vastasi 73 prosenttia henkilös-
töstä, kun koko kaupungin vastausprosentti oli 65. Korkea 
vastausprosentti kertoo kiinnostuksesta oman työyhteisön 
kehittämiseen. Kyselyn tulosten mukaan staralaiset arvosta-
vat työnsä hyviä välineitä ja työtoverien tukea. Työ koetaan 

mielekkääksi ja monipuoliseksi, eikä kokemusta horjuta  
organisaation muutosprosessi.
 
Tulosten perusteella kehityskohteiksi nostettiin tuloskokous-
käytäntöjen kehittäminen, palaute- ja tavoitekeskustelut 
sekä virkistäytyminen ja henkilöstöedut. Tavoitteena on 
edistää tiedonkulkua Staralla, lisätä linjajohdon tukea esi-
miestyölle ja kokemusta esimiestyön oikeudenmukaisuudes-
ta sekä vahvistaa Staran kuvaa hyvänä, turvallisena ja välit-
tävänä työnantajana.

Vuoden 2009 työhyvinvointikyselyssä esimiestyö, johtami-
nen ja tiedonkulku nousivat kehityskohteiksi. Esimiehet ovat 
avainasemassa strategian jalkauttamisessa ja Staran tavoit-
teiden toteuttamisessa. Siksi vuonna 2010 Staralla aloitettiin 
laaja esimiestyön kehittämisohjelma nimeltä ESKO. Lyhen ne 
tulee sanoista Esimies Staran Kehittämisen Osaajana.  
Seitsemänpäiväiseen ohjelmakokonaisuuteen osallistuvat 
kaikki Staran 220 esimiestä sekä viraston johto.
 
ESKOn kuudesta osiosta vuonna 2010 toteutettiin kolme 
osaa. Niissä keskityttiin viraston strategiaan, talouteen ja 
turvallisuuteen sekä työhyvinvointiyksikön ja työterveys-
huollon palveluihin. Vuoden 2011 osiot keskittyvät esimiehen 
itsetuntemuksen kehittämiseen, esimiehen rooliin ja valmen-
tavaan johtamisotteeseen sekä hänen omaan ja työyhteisön 
hyvinvointiin. 

Staran ensimmäistä toimintavuotta juhlistettiin koko  
henkilöstön yhteisellä Kaamosjuhlalla marraskuussa  
Wanhassa Satamassa.

taVoitteena HyVä tyÖPaikka

HenkilÖStÖ
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yMPäriStÖMenot (€) 2o1o 2oo9

oNGeLMaJÄTe 934 280 1 482 849

SekaJÄTe 612 368 531 621

rakeNNuSJÄTe 322 508 225 282

paperiT Ja kerTakÄYTT. 91 052 82 717

JÄTeVeSiMakSuT 74 275 105 876

BeToNi- Ja TiiLiJÄTe 56 423 40 188

puuJÄTe (puHDaS) 28 125 8 887

eNerGiaJÄTe 12 384 4 069

BioJÄTe 6 280 264

puuTarHaJÄTe 4 251 3 782

paHViJÄTe 3 710 2 013

paperiJÄTe 3 014 1 311

yHteenSä 2 148 67o 2 488 859

yMPäriStÖMenot Staralla

 paperiT Ja kerTakÄYTT. 4,2 %
 JÄTeVeSiMakSuT 3,5 %
 BeToNi- Ja TiiLiJÄTe 2,6 %
 puuJÄTe (puHDaS) 1,3 %
 MuuT 1,4 %

Staran yhteistä ympäristöohjelmaa alettiin  
laatia vuonna 2010 ja se valmistuu 2011.

SekaJÄTe 

28,5 %

oNGeLMaJÄTe 

43,5 %

rakeNNuSJÄTe 

15 %
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Ympäristövaikutusten huomioiminen on osa normaalia  
toimintaa. Käytännön valintoja tehdään tuotteiden ja  
kaluston koko elinkaaren perusteella. Esimerkiksi kuljetus-
kaluston hankintaa ohjaavat päästökriteerit ja ikä. Kaupun-
ginvaltuuston päätös keväällä 2010 hankkia vain vähä-
päästöisiä ajoneuvoja aiheutti vain pieniä muutoksia Staran 
hankintakäytäntöihin, sillä vähäpäästöisyyttä oli suosittu  
jo aiemmin.

Staran alihankintasopimuksissa on jätteiden lajitteluvel-
voite, jota toteutetaan myös omassa toiminnassa. Vuonna 
2010 Staralla tarkistettiin toimipisteiden ympäristöohjeita 
ja varmistettiin mm. polttoainesäiliöiden sääntöjenmukai-
suus. Viherjätteen käsittelyä kehitettiin niin, että nurmikon-
leikkuujätteet ja haravoidut lehdet pyritään jättämään 
syntypaikoilleen, jolloin säästetään kuljetuksissa ja jälki-
käsittelyssä tai jätemäärissä sekä hyödynnetään suoraan  
niihin sitoutuneita ravinteita luonnossa. 

Staran kierrätyskeskus vastaanottaa kaikkien kaupungin 
työmaiden käyttökelpoiset rakennusmateriaalit sekä viras-

tojen ja laitosten tarpeettomat ajoneuvot, pienkoneet ja 
työkoneet. Kierrätys pienentää kaatopaikkojen kuormitusta 
ja sitä kautta vähentää jätekuljetusten määrää.

Staralla suositaan uutta ja energiaa säästävää teknologiaa. 
Vuoden 2010 aikana Staran palvelinympäristö virtualisoi-
tiin. Sitä seuranneen uuden tietohallintoprojektin tavoit-
teena on virtualisoida Staran työasemaympäristö ja näin 
saada merkittävä energiansäästö nykyiseen verrattuna. 
Tulostimille tehtiin projektisuunnitelma tulostuksen vaki-
oimiseksi niin, että perusasetuksena on kaksipuolinen ja 
yksivärinen ekotulostus. Työmatkaliikenteessä suositaan 
joukkoliikennettä ja Staralla on useita matka-arvokortteja, 
joita voi hyödyntää työaikana tehtävissä työmatkoissa.

Jokaisella Staran osastolla on ympäristöyhdyshenkilöitä  
sekä ekotukihenkilöitä. Staralla on 28 ekotukihenkilöä,  
joista 22 on käynyt ekotukikoulutuksen. Ekotukihenkilöt  
tekevät työpistekohtaisia lajitteluohjeistuksia, edistävät  
energiansäästöä, jakavat tietoa ja ottavat ympäristöasiat 
esiin kokouksissa.

Pidetään Huolta MyÖS yMPäriStÖStä 

yMPäriStÖ

HeLSiNGiN kaupuNGiN ViraSToNa STara ToTeuTTaa kaupuNGiN  
YMpÄriSTÖpoLiTiikkaa Ja keSTÄVÄN keHiTYkSeN oHJeLMaa.  
Stara osallistui aktiivisesti kaupungin ympäristöpolitiikan uudistamiseen  
ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien kustannusten arviointiin. 
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teeMMe Paljon tärkeää  
tyÖtä HelSinGin HyVäkSi

Stara pitää huolta kaupungin kaduista ja puistoista – stadilaisten ja  
Stadissa kävijöiden yhteisistä alueista. Voit nähdä meidät korjaamassa  

rakennuksia, istuttamassa puita ja pensaita, rakentamassa katuja ja  
pyöräteitä, pitämässä kaupunkia siistinä. Me pidämme huolta niityistä  

ja metsistä, ulkotaiteesta ja kuntatekniikasta, toreista ja aukioista. 

Tunnemme ylpeyttä siitä, että tekemämme työ pitää kaupunkimme kunnossa.
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Staran
kauPunkitekniikat
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Staran kauPunkitekniikat rakentavat, hoitavat ja ylläpitävät  
Helsingin katuja ja puistoja. Toimintaa kehitetään tiiviissä yhteistyössä 
asiakkaiden kanssa. Kaupunkitekniikoiden suurimmat asiakkaat  
ovat rakennus viraston katu- ja puisto-osasto sekä HSY Vesi.

Staralla on kolme kaupunkitekniikan osastoa. Ne kukin jakaantuvat rakentamisen,  
kunnossapidon ja hoidon tulosyksiköihin sekä näitä tukevaan tuotannon tukiyksikköön.

Hoidon yksiköissä talvikunnossapidon vuosi oli ää-
rimmäisen työläs alku- ja loppuvuoden ennätyksel-
lisen lumisateen vuoksi. Rakennus- ja ympäristötoi-
men johtaja,  apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri 
käynnisti joulukuussa 2010 Operaatio Lumisodan, 
jossa kaupungin katuja ja jalkakäytäviä puhdistettiin 
lumesta tehostetusti. Kantakaupungissa puhdistettiin 
myös kiinteistöjen vastuulla olevia jalkakäytäviä ja 
siirrettiin autoja ilman normaalia siirtokehotusaikaa. 

Talvikunnossapidon poikkeuksellisen suurta volyy-
mia kuvaa ns. talvi-indeksi, joka kertoo lumenkulje-
tustarpeen ja auraustarpeen määrästä. 

Vuonna 2010 kaupunkitekniikat kehittivät viherhoi-
don omavalvontaa. Sopimusten mukainen laatutaso 
pyrittiin täsmällisesti varmistamaan valvontakier-
roksilla, joita tehtiin pistokokeina kahdesti vuoden 
aikana.
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kauPunkitekniikoiden MeneStyStarina
Alku- ja loppuvuoden poikkeukSeLLiSeT LuMioLoSuHTeeT ylityöllistivät kaupunki-
tekniikoiden talvikunnossapitäjiä. Ylimääräisiä resursseja ei ollut eikä poikkeusolosuh-
teisiin voitu ennalta varautua taloudellisesti tiukasta sopimuksesta johtuen. Raken-
nusvirasto antoi tukensa, ja loppuvuodesta pekka Sauri JuLiSTi MeNeSTYkSekkÄÄN 
LuMiSoDaN. SoDaN VoiTTiVaT kaupuNkiTekNiikoiDeN kuNNoSSapiTÄJÄT. Henki-
löstön joustavuus ja yhteen hiileen puhaltaminen auttoivat selättämään vuoden sisälle 
osuneet kaksi ennätyslumista talvea. Stadissa toiminta ei pysähtynyt koko vuonna.

 MeneStyS- 
tarinoita

2oio

talVi-indekSi:
LuMeNkuLJeTuSTarVe

talVi-indekSi:
aurauSTarVe
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itäinen, läntinen ja PoHjoinen

Staran
kauPunkitekniikat
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MerkittäViä rakennuSkoHteita
 LuNDiNkaTu, porVoo
 karHuSaareNTie, ÖSTerSuNDoM
 MYLLYpuroN puukaupuNki
 koNepaJaNraiTTi
 MarJaNieMeN TuLVapaTo
 TuLLiSaareN ViHerrakeNTaMiNeN
 korkeaSaareN ViSeNTTiTarHa
 VuoSaareN karTaNo

rakeNNeTTu  
puiSToaLa

18,3 Ha

VaSTaaNoTeTTuJa 
LuMikuorMia 

42 ooo kPl

rakeNNeTTu  
kaTuViHreÄ

o,4 Ha
HoiDeTTaVaT  
ViHeraLueeT  

216 Ha

rakeNNeTTu  
kaTuaLa

9,9 Ha

VeSi- Ja  
VieMÄripuTkea

5 564 M

HoiDeTTaVa  
kaTuaLa 

433 Ha

iDÄN rakeNTaJaT ovat kahmineet menestystä  
sekä laadussa että kilpailukyvyssä. Kun töitä on  
ollut vähemmän tarjolla Helsingissä, sitä on lähdetty 
tekemään kauemmaksikin. Näin Porvookin tuli tutuk-
si. Kun hinta hiottiin kohdalleen, kilpailu oli helppo 
voittaa. Myös rakentamisen laatu on saanut huomi-
ota, sillä vuoden 2010 ympäristörakennekilpailussa 
Uutelan kanavan viherympäristön toteutus  
sai tunnustuksen.

VuoSaareN entisestä kaatopaikasta ja sijoitus- 
alueesta on pitkäjänteisellä maisemointityöllä raken-
nettu ainutlaatuinen ympäristö ja ulkoilualue, jossa 
elää laaja kirjo kasvi- ja eläinlajeja. Alueen lennokas 
ideointi ja kunnostus on LuoNTopuuTarHuri Ja 
MoNiToiMiMieS Jukka ToiVoSeN käsialaa. Vaik-
ka maisemointi aloitettiin vasta vuonna 2003, on 
alueelta löydetty jo nyt yli 400 kasvilajia ja monia 
harvinaisia ja uhanalaisia eläinlajeja. Vuosaarenhuip-
pua ja luonnon monimuotoisuuden eteen tehtävää 
työtä esiteltiin myös Shanghain vuoden 2010 maail-
mannäyttelyssä. Vuonna 2010 Vuosaarenhuippu sai 
kunniamaininnan Suomen paras maisemointihanke 
-kilpailussa.

iDÄN TuoTaNNoN Tuki on osallistunut  
avoimin mielin ulkoisten markkinoiden  
urakkakilpailuun ja jopa voittanut  
urakan. Yksikön antama varaukseton  
tuki ja apu tuotantolinjoille on  
ollut ensiarvoisen tärkeää. Tässä  
tekemisessä on ollut sydän mukana.

itäiSellä kauPunkitekniikalla on palvelusopimus Vuosaaren  
sataman kanssa. Vuonna 2010 sopimusta laajennettiin kattamaan  
kunnossapidon päällystetyöt ja viherhoito. 

Toimintaa tehostettiin niin katu- ja viherhoidossa kuin kunnossapidossakin.  
Säästöjä saatiin kehittämällä varastotoimintoja, vähentämällä kalustoa sekä  
yhdistämällä kaksi viherhoitopiiriä. Östersundomin suurpiiri tuli itäisen  
kaupunkitekniikan hoidettavaksi marraskuussa.

iTÄiSeSSÄ kaupuNkiTekNiikaSSa työskenteli vuoden 2010 lopulla  
204 HeNkiLÖÄ, joista VakiNaiSia oLi 188. Vuoden aikana valmistui  
neljä maarakennusalan oppisopimusoppilasta.

itäiSen kauPunkitekniikan tuloS 
ToiMiNNaN TuLoT (TUHATTA €) 36 061 
ToiMiNNaN kuLuT 35 232 
poiSToT 7

tilikauden tuloS 822

 MeneStyS- tarinoita2oio
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LÄNTiSeN kaupuNkiTekNiikaN rakentaminen on ollut 
edelläkävijä, kun käytännön yhteistyö on muovannut 
Yhteinen työmaa -sopimuksen päätoteuttajan roolia.  
TuoTaNTopÄÄLLikkÖ eiLa HÄGGiN panos sekä Jätkä-
saaren isoon hankkeeseen että tilaajan ja tuottajan työhön 
          turvallisuuskäytäntöjen luomisessa on ollut mitä  
 esimerkillisin. Eila on kouluttautumalla hankki- 
   nut johtamis- ja projektiosaamista, jota hän  
    on menestyksellä soveltanut yksikössään  
     sekä yhteydenpidossa tilaajiin ja sidos- 
     ryhmiin.

arBoriSTi SaMi kieMa on vuoden 2010 aikana  
hoitanut hienosti kahden piiripuutarhurin sijaisuudet. 
Sami on ehtinyt myös rapakon taakse Washingtoniin, 
missä hän kävi tutustumassa sikäläiseen puunhoitoon 
ja alan vapaaehtoistyöhön. Samalla hän teki tunne- 
tuksi suomalaista osaamista. Vuoden lopulla Kiema 
aloitti työnjohtajana tehtävänään puunhoidon koordi-
nointi koko läntisen kaupunkitekniikan alueella.  
Lue Samin Amerikan-matkasta  
samiamerikassa.blogspot.com

LÄNNeN kuNNoSSapiTo vastaa talvitöiden vaati-
mista aJoNeuVoJeN SiirroiSTa. Runsaslumisten 
talvien ja Operaatio Lumisodan takia siirtotyötä oli 
huikeasti tavanomaista enemmän hiekannostoineen. 
Yksikkö toi siirtokehotukset, peitti pysyvät liiken-
nemerkit, kirjasi kaikki alueen ajoneuvot ja siirrätti 
ne. Enimmillään päivässä merkittiin jopa 70 aluetta. 
Kaiken tämän lisäksi lännen kunnossapitäjät ovat 
hoitaneet tavanomaiset kunnossapitotyönsä.

MerkittäViä rakennuSkoHteita
 JÄTkÄSaareN 1. kaaVa-aLueeN  

 kaTuJeN rakeNTaMiNeN 
 SaukoNpaaDeN aLueeN kaTuJeN  

 rakeNTaMiNeN  Ja MeriTÄYTTÖ LouHeeLLa
 eiraNraNNaN puiSToJeN rakeNTaMiNeN 
 MaLMiNriNTeeN kaTu- Ja kiSkoTYÖT 
 SoiTTaJaNToriN Ja SiTÄ YMpÄrÖiVieN  

 kaTuJeN Ja poLkuJeN rakeNTaMiNeN 
 aLppiruuSupuiSToN rakeNTaMiNeN 
 kauppaLaNpuiSToN rakeNTaMiNeN 
 TaLiN karTaNoN aLueeN keVYeNLiikeNTeeN  

 VÄYLieN Ja SiLToJeN rakeNTaMiNeN 

läntiSen kauPunkitekniikan toimintavuosi 2010 oli vilkas niin  
rakentamisessa, hoidossa kuin kunnossapidossakin. Katu- ja viher- 
rakentaminen lisääntyi runsaasti edelliseen vuoteen verrattuna  
Jätkäsaaren rakentamisen käynnistyttyä. Runsasluminen alku- ja  
lopputalvi lisäsi hoidon työmäärää merkittävästi. Osaston kaikki  
tulosyksiköt tekivät hyvän taloudellisen tuloksen.

VaSTaaNoTeTTuJa 
LuMikuorMia 

11o ooo kPl

VeSi- Ja 
VieMÄripuTkea

6 61o M

rakeNNeTTu  
puiSToaLa

13,2 Ha
rakeNNeTTu  
kaTuViHreÄ

o,8 Ha
HoiDeTTaVaT  
ViHeraLueeT  

352 Ha

rakeNNeTTu  
kaTuaLa

6,4 Ha HoiDeTTaVa  
kaTuaLa 

275 Ha

läntiSen kauPunkitekniikan tuloS 
ToiMiNNaN TuLoT (TUHATTA €) 59 262 
ToiMiNNaN kuLuT 55 611 
poiSToT 11

tilikauden tuloS 3 64o

LÄNTiSeSSÄ kaupuNkiTekNiikaSSa työskenteli  
vuoden 2010 lopulla 330 HeNkiLÖÄ, joista VakiNaiSia oLi 301.

 MeneStyS- 

tarinoita

2oio
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MerkittäViä rakennuSkoHteita
 aLppikYLÄN kuNNaLLiSTekNiSeT TYÖT
 BÖSTakSeNTieN paiNeVieMÄriN SiirTo
 LeikkipuiSTo FiLipukSeN rakeNTaMiNeN
 LaHDeNTieN MeLueSTe aLppikYLÄSSÄ
 HerMaNNiN raNTaTieN MuuToSTYÖT
 kaTri VaLaN puiSTo
 ToukoLaN raNTapuiSTo
 ViikiNoJaNpuiSTo

poHJoiSeSSa kaupuNkiTekNiikaSSa työskenteli vuoden 2010 lopulla 
306 TYÖNTekiJÄÄ, joista VakiNaiSia oLi 279. Vuoden aikana valmistui 
neljä rakentamisen oppisopimusoppilasta.

PoHjoiSen kauPunkitekniikan vuosi 2010 oli vilkas sekä  
hoidossa että kunnossapidossa. Hoidon kasvua selittävät  
ankarat lumitalvet ja kunnossapidon kasvu saatiin tehokkaalla  
markkinoinnilla. Toimintaa tehostettiin yhdistämällä alueen  
eteläinen katu- ja viherhoito saman hoitopäällikön alaisuuteen. 

Vuoden talousennusteet olivat realistisia ja tarkkoja, ja erityisesti rakentamisessa  
onnistuttiin merkittävästi pienentämään laskutusviivettä. 

Pohjoisen kaupunkitekniikan Kyläsaaren tukikohtaan valmistui noin 400 m2 laajuinen sosiaali-  
ja taukotila lähinnä viherhoidon tarpeisiin. Nämä noin 70 hengen uudet toimitilat korvasivat  
alueelta asuntorakentamisen alta puretun entisen huonokuntoisen rakennuksen toiminnot. 

VeSi- Ja  
VieMÄripuTkea

8 347 M

rakeNNeTTu  
puiSToaLa

8,6 Ha
rakeNNeTTu  
kaTuViHreÄ

3,5 Ha
HoiDeTTaVaT  
ViHeraLueeT  

331 Ha
VaSTaaNoTeTTuJa 

LuMikuorMia 

132 ooo kPl

poHJoiSeN rakeNTaJaT kuNNoSTiVaT LeikkipuiSTo FiLpukSeN  
Malmilla juurta jaksaen. Kustannusarvio piti, ja leikkipuisto valmistui yli 
kuukauden etuajassa ilkivallan aiheuttamista vaikeuksista huolimatta. 
Työn tilaaja oli tyytyväinen ja niin ovat olleet puiston käyttäjätkin, 
jotka olivat innoissaan tulossa puistoon jo ennen sen valmistumista. 
Tätä urakkaa voi vaivatta kutsua menestykseksi.

VaNTaaLTa ViikiNMÄeN puHDiSTaMoLLe kuLkeVa paiNeVieMÄri 
kulki Suutarilan uusien pientalotonttien halki. Rakentamisen alta piti 
siirtää pois ja uusia paineputki, jonka halkaisija oli 500 millimetriä ja 
pituus 430 metriä eli liki puoli kilometriä. Työ oli jo itsessään haastava, 
puhumattakaan, että se tehtiin poikkeuksellisen kovassa talvessa.  
Teräsputkien yhteensovitus oli tarkkaa työtä, sillä putki ei taipunut 
piirun vertaa. Jäteveden paineputkessa on erittäin suuret painesysä-
ykset, joten liitokset tehtiin erikokoisilla pannoilla ja kulmat laippalii-
toksilla. Kaiken kukkuraksi urakointia varten saaduissa lähtötiedoissa 
oli puutteita, ja työmaalla odottivat vääränkokoiset putkenpalat.  
Uudet liitososat piti tilata Ranskasta, ja niitä piti odottaa kolme  
viikkoa. Menetettyä aikaa kurottiin päättäväisesti kiinni, valmista  
tuli eikä aikataulusta jouduttu pahemmin edes tinkimään.

aLppikYLÄN uuDeN aSuiNaLueeN kunnallistekniikan 
rakentaminen ei ollutkaan mikään pikkujuttu. Kyse on 
Helsingille tärkeästä pohjavesialueesta. Koska pohjaveden  
pintaa ei saa alueella laskea, alueelle rakennettiin kuusi pohjatonta 
hulevesikaivoa ja niiden alle vielä imeytyskenttä louheesta. Alppiky-
lään rakennettiin kunnallistekniikkaa neljä kilometriä ja kaivoja 230 
kappaletta. Rakentamisessa hyödynnettiin kaikki käyttökelpoinen 
materiaali, mikä teki työstä hyvin edullista. Alppikylän menestys-
tarinan tunnistaa myös Lahdenväylän suunnalta, missä maisemaa 
koristaa ruostuvasta teräksestä ja harmaasta kivilouheesta raken-
nettu hulppea melueste. Pohjoisen rakentajien taidonnäyte sekin.

PoHjoiSen kauPunkitekniikan tuloS 
ToiMiNNaN TuLoT (TUHATTA €) 56 334 
ToiMiNNaN kuLuT 55 735 
poiSToT 16

tilikauden tuloS 583

rakeNNeTTu  
kaTuaLa

3,7 HaHoiDeTTaVa  
kaTuaLa 

531 Ha

 MeneStyS- tarinoita2oio
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Staran
talonrakennuS

rakeNNuSproJekTieN LiikeVaiHTo  
oLi NoiN 31 MiLJooNaa euroa. Vuoden 
aikana oli käynnissä 425 hanketta, joista 
valmistui 363. Suurin osa hankkeista oli 
kustannuksiltaan yli 500 000 euroa. 
Hankkeista alle 10 prosenttia oli arvol-
taan alle 30 000 euroa.

Vuonna 2010 koNepaJaN LiikeVaiHTo 
kaSVoi 50 MiLJooNaaN eurooN. 
Hankkeita toteutettiin 5 500 kappaletta. 
Niiden koko vaihteli alle 1 000 euron 
hankkeista aina 1,5 miljoonaan euron 
hankkeeseen. Suurin osa hankkeista oli 
arvoltaan alle 100 000 euroa. 

talonrakennukSen tuloS 
ToiMiNNaN TuLoT (TUHATTA €) 81 759 
ToiMiNNaN kuLuT 78 722 
poiSToT 77

tilikauden tuloS 2 96o
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talonrakennukSen päätuotteita ovat julkisten palvelutilojen  
korjaus- ja muutosrakentaminen, entisöinti sekä erilaiset kunnossapito- 
palvelut sekä erikoisrakenteiden korjaukset. Osasto jakaantuu kahteen  
tulosvastuulliseen yksikköön, rakennusprojekteihin ja konepajaan. 

rakennuSProjektien 
MerkittäViä rakennuSkoHteita

 LaaJaSaLoN aLa-aSTeeN peruSparaNNuS
 MYLLYpuroN SairaaLaN  

 iLMaSToiNTiJÄrJeSTeLMÄN uuSiMiNeN
 korkeaSaareN ViSeNTTiTarHaN  

 rakeNTaMiNeN SekÄ 1900-LuVuN aLuN  
 HuViLarakeNNukSeN SaNeerauS

 HieTakuMMuN aLa-aSTeeN korJauSTYÖT
 kaNNeLTaLoN MuSiikkiSaLiN  

 MuuToSTYÖT Ja kirJaSToN korJauSTYÖT
 1870-LuVuLLa rakeNNeTuN  

 HirSirakeNNukSeN BokViLLaN    
 peruSkorJauS (HaNke JaTkuu V. 2011)

 TaLVipuuTarHaN peruSkorJauS  
 (HaNke JaTkuu V. 2011)

TaLoNrakeNNukSeSSa työskenteli vuoden 2010 lopulla 344 HeNkiLÖÄ, joista VakiNaiSia oLi 
309.  Talonrakennuksella on käynnissä Amiedun kanssa työnjohtajakoulutus, johon vuonna 2010 
osallistui kymmenen henkilöä. Myös näyttötutkintosuoritusten arviointia jatkettiin. Oppisopimus-
koulutuksessa keskityttiin ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin.

Huipulla tuuli, kun koSTeuSVaurioTekNiikaN porukka hoiti 
STaDioNiN TorNiN historiallisten, vuoden 1938 sadevesilinjo-
jen sukituksen. Torni on 72 metriä korkea, joten osaamista ja 
rohkeutta vaativa työmaa toimi myös kuntopiirinä työpäällikkö 
TaiSTo TaNTuLLe, työnjohtaja Seppo eNGLuNDiLLe ja tiimille 
eSa roiVaiNeN, roNi keTTuNeN, eSa Saari, Mikko riiHeLÄ ja 
MarGuS auS. Näin korkeiden pystylinjojen sukitus on harvi-
naisuus koko Euroopan mittakaavassa. Hissistä ei ollut paljon 
apua, sillä se pysähtyy vain muutamassa välikerroksessa. 
Niinpä työkohteisiin noustiin jalan. Sadevesilinjat piikattiin esiin 
huoltoluukkujen kohdalla tornin hätäpoistumistien ahtaassa 
portaikossa. Siellä liikuttiin piikkauskoneiden, imureiden ja 
muun rekvisiitan kanssa. Piikkausjäte kuljetettiin säkeissä por-
taita alas, mikä tiesi taas reipasta liikuntaa tornin portaikossa 
muottien ja valuämpäreiden kanssa.

LeikkiVÄLiNepaLVeLu varmistaa, että lapset  
voivat leikkiä turvallisessa ympäristössä. Korjaus- 
rakennustekniikan palveluun sisältyvät leikkialueiden  
vuositarkastukset sekä pienkorjaukset. Työ edellyttää  
alan monien standardien tarkkaa tuntemusta. Leikkiväline-
palvelu on ensimmäisen täyden toimintavuotensa aikana 
otettu avosylin vastaan.  Palvelua ovat kehittäneet työnjoh-
taja MarJa SiiToSeN lisäksi leikkivälinetarkastajat MaTTi 
SiiToNeN ja TarJa HaapaSaari sekä kirvesmiehet Jukka 
kiNNuNeN, Mikko peLkoNeN ja Siru HoViSiLTa.

MeTaLLiTekNiikka saneerasi MakaSiiNiTerMiNaaLiN  
TiLaT täysin uuteen uskoon. Työt alkoivat elokuussa 2010 
tullikoppien valmistuksella. Kun Pietarin uuden merilinjan 
avajaispäivä oli 8.11.2010, kaikki työt oli tehty ja uutta hoh-
tava Makasiiniterminaali odotti valmiina käyttäjiään.

konePajan  
MerkittäViä rakennuSkoHteita

 ouLuNkYLÄN kirJaSToN kaLuSTeeT
 STaDioNiN TorNiN SaDeVeSiLiNJoJeN SukiTuS
 kaiSaNieMeN MeTroaSeMaN iNFopiSTe
 opaSTaMiNeN kaLeVaLakeHTo-  

 TaiDeiNSTaLLaaTioN rakeNTaMiSeSSa
 SoLakaLLioN kouLuN Terapia-aLTaaN  

 rakeNTaMiNeN
 MakaSiiNiTerMiNaaLiN pieTariN  

 paSSiTarkaSTuSLiNJaSToJeN rakeNTaMiNeN  
 SekÄ MuuToS- Ja SÄHkÖTYÖT

 TaLVipuuTarHaN TerÄSTYÖT
 SeuraSaareN VaNHaN pappiLaN  

 VeSi- Ja VieMÄrÖiNTiTYÖT

Kiristyneestä taloustilanteesta huolimatta liikevaihto kasvoi voimakkaasti ja talonrakennuksen kannattavuus 
pysyi hyvänä. Osaston suurimmat asiakkaat vuonna 2010 olivat Tilakeskus, HKR-rakennuttaja ja liikuntavirasto.  
Tilakeskuksen kanssa solmittiin yhteistoimintasopimus Tilakeskuksen hallinnassa ja isännöinnissä olevien 
tilojen, rakennusten ja niihin liittyvien ulko-alueiden korjaus- ja kunnossapitotöiden toteuttamisesta. 

Talonrakennuksessa panostettiin työsuojeluun ja aloitettiin TR-mittarikoulutus. Työturvallisuuden  
tasoa mittaava järjestelmä otetaan käyttöön isoimmissa rakennushankkeissa vuonna 2011. 

 MeneStyS- tarinoita2oio
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Staran
yMPäriStÖnHoito

ViLLikaNeJa 
pYYDYSTeTTY 

1 3oo kPl

kerÄTTY 
JÄTeMÄÄrÄ  
raNNoiLTa 
Ja MereLTÄ

257 tn peLTo-
kaSVieN 

SaTo  

727,3 tn

uuTTa
LuoNTopoLkua 

rakeNNeTTu 

2 1oo M

HoiDoSSa 
oLeVa peLTo-  
Ja NiiTTYaLa 

463,63 Ha

TYÖkoHTeiSiiN 
iSTuTeTuT MoNi-
VuoTiSeT kaSViT   

92 854 kPl
rYHMÄkaSVieN 

TuoTaNTo 

196 ooo kPl

riukuaiTaa Ja  
piTkoSpoLkua  
rakeNNeTTu 

1 58o M

MuuT  
TaaJaMa- 

MeTSieN LuoNNoN- 
HoiToTYÖT

118,4 Ha

uLkokuNNiSSa  
SiJaiTSeVieN 

MeTSieN LuoNNoN-
HoiToTYÖT    

13o,5 Ha 

LuoNNoNHoiTo-
SuuNNiTeLMieN  
MukaiSeT TYÖT 

TaaJaMaMeTSiSSÄ 

187,6 Ha
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yMPäriStÖnHoidon palvelutuotteita ovat kaupunkimetsien, kau-
pungin viljelymaiden ja luonnonmukaisten alueiden hoito. Osaston 
palveluihin kuuluvat myös meri- ja saaristoalueiden puhtaanapito, 
kasvihuoneviljely, puidenhoito sekä floristipalvelut. Ympäristönhoi-
don merkittävin asiakas on rakennusviraston katu- ja puisto-osasto.

Runsasluminen talvi niin vuoden alku- kuin loppupuo-
lella hidasti luonnonhoitosuunnitelmien toteutusta 
metsissä. Isoimmat työmaat olivat Kivikossa, Kaarelas-
sa ja Ala-Malmilla sekä Salmen ja Vaakkoin ulkoilualu-
eilla. Uutena työtapana kehitettiin hakkuuta nopeutta-
vaa ja tehostavaa integroitua hakkuuta.

Kostea alkukesä ja heinäkuun helteet viivästyttivät 
peltotöitä. Samasta syystä sato oli normaalia pienem-
pi, mutta laadultaan parempi. Sadonkorjuu- ja kuiva-
tuskustannuksissa puolestaan saatiin säästöä. 

Viherrakentamisen hiljentyminen vähensi puutarhapalve-
lujen kysyntää aiempiin vuosiin verrattuna. Puutarhapal-
velun käytössä olevan Talvipuutarhan peruskorjaus alkoi 

toukokuussa 2010 ja osa Talvipuutarhan kasveista siirret-
tiin evakkoon Kaupunginpuutarhan kasvihuoneisiin.

Luonnonsuojelurakenteita ja reittejä peruskorjattiin ja 
uusittiin Pitkäkosken rinnelehdossa, Niskalan arbore-
tumissa ja Viikki-Vanhankaupunginlahdella. Villikanien 
pyyntiä jatkettiin yleisillä puistoalueilla sekä siirtola-
puutarha-alueilla.

Meri- ja saaristoalueiden tukikohta valmistui Sompa- 
saareen. Väliaikaiset toimitilat toteutettiin yhteis-
hankkeena liikuntaviraston merellisen osaston kanssa. 
Vuonna 2010 otettiin käyttöön uusi alus Haavi 3, jolla 
mm. tehostetaan öljyntorjuntavalmiutta kaupungin  
lähivesillä.

MeTSuriT ToNi BerNDTSoN ja kriSTiaN BLåFieLD ovat tehneet metsu-
rin työtä ja virkistysmetsien hoitoa tutuksi sadoille pääkaupunkiseudun 
koululaisille. Metsurien ammattikunta pienenee Suomessa, ja uusien 
tekijöiden saaminen alalle ei ole helppoa. Taajamissa kaikkea metsuri-
työtä ei koskaan voida korvata koneilla. Tonin ja Kristianin positiivinen 
esiintyminen koululaisille on niittänyt kiitosta ja tullut tarpeeseen, sillä 
taajamametsien hoitoa on käsitelty mediassa osin kapeasti ja vaikeasti 
oikaistavia mielikuvia luoden. Oikean tiedon jakaminen työn tavoitteis-
ta ja menetelmistä takaa onnistuessaan työrauhan.

ViLLikaNieN MÄÄrÄ alkoi 2000-luvun alussa kasvaa kovaa vauhtia, 
ja kaupungin puut ja kasvit joutuivat yllättäen kanien hyökkäyksen 
kohteeksi. Luonnonsuojelualueiden työyksikkö on kartoittanut kani-
kantaa, kehittänyt uusia pyyntimenetelmiä, metsästänyt ja koordinoi-
nut työtä Helsingissä. Aihe on herkkä, mutta onnistuneen tiedotuksen 
avulla kannan rajoituksen keinot on yleisesti hyväksytty ja konflik-
teilta on vältytty. Avainhenkilöt tämän onnistumisen takana ovat 
vastaava LuoNToMeSTari Mikko YLeTYiNeN, proJekTipÄÄLLikkÖ 
aNTTi rauTiaiNeN ja MeTSÄNHoiToTYÖNTekiJÄ Maria aHLBÄCk.

YMpÄriSTÖNHoiTo aloitti uuden uutukaisena  
osastona vuoden 2010 alussa. Sen työyksiköissä iso  
joukko toisilleen aiemmin tuntemattomia henkilöitä tekee 
 mitä erilaisimpia töitä. Töitä tehdään ympäri kaupunkia ja 
 jopa sen ulkopuolella. Kiristyneessä taloustilanteessa toimin-
taa lähdettiin tehostamaan henkilöstön sisäisillä siirroilla sekä 
kaluston ja toimitilojen yhteiskäytöllä. Yhteistyön edistämiseksi 
perustettiin työryhmä, johon kuuluvat BirGiTTa ViLJaNeN, FraNS 
karkkiMaa, Jari kuuSiNeN, JuHa puuMaLaiNeN, LaSSe ruTH, 
raiJa MoHeLL ja ToNi BerNDTSoN. He ovat mm. järjestäneet eri 
työyksiköiden yhteistapaamisia ja toiminnan esittelyitä, ja näin 
edistäneet hienosti yhteisen edun ja tuloksenteon toteutumista.YMpÄriSTÖNHoiDoSSa työskenteli vuoden 2010 lopulla  

78 HeNkiLÖÄ, joista VakiNaiSia oLi 73.

yMPäriStÖnHoidon tuloS 
ToiMiNNaN TuLoT (TUHATTA €) 7 753 
ToiMiNNaN kuLuT 7 642 
poiSToT 41

tilikauden tuloS 7o

 MeneStyS- tarinoita2oio
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Staran
GeoPalVelu
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Vuonna 2010 aloitti toimintansa uusi osasto,  
STaraN GeopaLVeLu. Sen mittausyksikköön ei 
organisaatiouudistuksessa siirtynyt henkilöstöä, 
joka olisi syöttänyt palkat ja hoitanut ostotilaukset 
toiminnanohjausjärjestelmään. MiTTaukSeN eSi-
MieHeT ovat joustaneet ja omaksuneet uudet  
tee-se-itse -toimistotyöt hienosti kireässä aika-
taulussa. Heidän esimerkillinen työskentelynsä  
toi huomattavia säästöjä.

ari LaMpeLa ja perTTi HYTTiNeN ovat tulleet  
pohjatutkimustöihin Helsingin kaupungin työvoi-
mapankista. Ari ja Pertti ovat osoittaneet, että 
aktiivisuudella ja ahkeruudella kehittyy ja etenee 
työssään. Nyt he ovat arvokas lisä geopalvelun 
osaajakaartiin.

HuSeYiN uGur on kotoisin Kaakkois- 
Turkista Diyarbakirin kaupungista.  
Ennen Suomeen tuloaan 2004 hän teki  
viisi vuotta Turkissa töitä maanmittaustek- 
nikkona. Suomessa hänen todistuksensa eivät 
kuitenkaan kelvanneet, ja töitä löytyi ravintola-
alalta. Kun Helsingin kaupunki vuonna 2008 etsi 
pohjatutkimusavustajaa, Husseyin haki ja sai 
paikan. Se tarkoitti alan vaihtoa maanmittauk-
sesta maaperätutkimukseen. Husseyin on ope-
tellut itsenäisesti työhön liittyvien atk-järjestel-
mien käyttöä. Nyt hän yksi Staran parHaiSTa 
kairaukSeN aTk-JÄrJeSTeLMieN oSaaJiSTa 
ja ohjaa jo muita. Vuoden 2010 syksyllä Hussein 
alkoi vetää omaa kairausryhmää.

GeoPalVelu tutkii maa- ja kallioperää, tekee kaupungin  
kartoitus- ja merkintämittaukset, tutkii kadun rakenne- 
kerrosten kantavuutta ja tiiviyttä sekä käsittelee ja  
kunnostaa pilaantunutta maaperää. 

Katu- ja maalaboratoriossa otettiin käyttöön profilo metri, 
jolla katupäällysteen urasyvyyttä voidaan mitata jopa  
0,1 millimetrin tarkkuudella. Suunnittelu- ja määrämittauk-
sissa alettiin hyödyntää laserskannaustekniikkaa.

Tuotannon tukipalveluja kehitettiin palkkakirjauksen,  
laskutusjärjestelmien sekä controller-toimintojen osalta.

Vuoden 2010 aikana Rattitie 32:n tukikohdan laajennus  
saatiin lähes valmiiksi, ja pohjatutkimuksen kaikki 
toiminnot saadaan saman katon alle heti vuoden 2011  
alussa. Kuortaneenkatu 13:n hankesuunnittelu käynnistyi,  
ja katu- ja maalaboratorio sekä PIMA-yksikkö muuttavat  
uusittuihin tiloihin vuoden 2011 aikana.

MerkittäViä rakennuSkoHteita
 keSkuSTaN Ja eSikaupuNkieN poHJaVeDeN  

 korkeuDeN SeuraNTa SekÄ MiTTauS- 
 JÄrJeSTeLMÄN YLLÄpiTo

 LÄNSiMeTroN YMpÄriSTÖVaikuTuSMiTTaukSeT
 piLaaNTuNeeN MaaN kuNNoSTuS, TYÖMaa- 

 MiTTaukSeT SekÄ poHJaTuTkiMukSeT  
 JÄTkÄSaareN kaDuiLLa

 kaLaSaTaMaN aLueeN piLaaNTuNeeN MaaN  
 kuNNoSTuS SekÄ MaSSoJeN VÄLiVaraSToiNTi

 ViikiNMÄeN LYiJYMaiDeN kÄSiTTeLY
 TÖÖLÖNLaHDeN aLueeN piLaaNTuNeeN  

 MaaN kuNNoSTuS
 ÖSTerSuNDoMiN aLueeN poHJaTuTkiMukSeT  

 Ja kaLLiokarToiTuS
 HerTToNieMeN aLueeN YMpÄriSTÖkarToiTuS
 MYLLYpuroN puuTaLoproJekTiN  

 TYÖMaaMiTTaukSeT

GeopaLVeLuSSa työskenteli vuoden 2010 lopulla  
88 HeNkiLÖÄ, joista VakiNaiSia oLi 78.  

GeoPalVelun tuloS 
ToiMiNNaN TuLoT (TUHATTA €) 9 181 
ToiMiNNaN kuLuT 8 808 
poiSToT 230

tilikauden tuloS 143

 MeneStyS- tarinoita2oio
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Staran
loGiStiikka



  STARAN TOIMINTAKERTOMUS   33            

kuLJeTuSpaLVeLuT teki vuoden 2009 lopulla sopimuksen Staran kaupun-
kitekniikoiden ja liikuntaviraston merellisen osaston kanssa syväsäiliöiden 
tyhjennyksistä vuonna 2010. Avainhenkilöiden odottamattoman poissa-
olon takia vuosi käynnistyikin epätietoisuudessa työn tarkasta sisällöstä ja 
resurssipulassa. JÄrJeSTeLMÄaSiaNTuNTiJa TuoMaS TaGLaTSeFF tarttui 
haasteeseen ja sai työt sujumaan. Hän selvitti sopimuksen sisällön, kohteet 
ja resurssien tarpeen, resursoi työn ja koordinoinnin ohessa hoiti myös 
sopimuksen mukaisia töitä. Myös laskutusjärjestelmä piti uudistaa vastaa-
maan uutta tilausta ja asiakkaan tarpeita. Tuomas oli avainhenkilö myös 
yhteistyössä kaupunkitekniikoiden ja liikuntaviraston kanssa  
ja kehitti toimintaa kaikkia hyödyttämään ja ennen kaikkea  
kaupunkilaiset huomioon ottavaan suuntaan.

Kevättalven kovat lumet kuormittivat auto- ja konekalustoa, ja  
varsinkin raskaita lumikuormia kuljettaneet kuorma-autot joutuivat 
koville. kuorMa-auToJeN HuoLTo- Ja korJauSTÖiSTÄ selvittiin ammat-
titaitoisen TYÖNJoHTaJaN Tapio LiNDrooSiN ja asentajien sekä toimivan 
varaosahuollon yhteistyöllä. He varmistivat, että asiakkaamme pääsivät  
tekemään työnsä. Iso kiitos kuuluu myös onnistuneelle töidensuunnitte-
lulle sekä Staran kuljettajille, joiden ammattitaito ratissa varmisti, ettei 
kalusto kovassa käytössä päässyt rasittumaan turhaan.

raSkaiDeN TYÖkoNeiDeN Ja pieNkoNeiDeN TYÖoSaSToJa johtaa  
yksi työnjohtaja. Hän vastaa työn suunnittelusta, töiden vastaanotosta 
sekä varaosien hankinnasta työ-osastolla korjattaviin moniin eri merk-
keihin. Työnjohtaja myös valmistelee tilaukset laskutettavaan kuntoon 
ja purkaa kustannukset osaston sisäisiltä töiltä asiakkaalle. Laskutuksen 
nopeuttaminen on Staran iso kehittämiskohde. Työnjohtaja Markku 
keMppaiNeN hoiti raskaiden työkoneiden ja pienkoneiden työosaston 
laskutuksen esimerkillisesti heti töiden valmistumisen ja työtuntien 
kirjaamisen jälkeen. Näin hän osaltaan piti työosastojen kustannus- 
seurannan upeasti liki reaaliajassa.LoGiSTiikaSSa työskenteli vuoden 2010  

lopulla 150 HeNkiLÖÄ, joista VakiNaiSia oLi 141.  

loGiStiikan keskeiset palvelut ovat hankinta, vuokraamo,  
korjaamo, kuljetus ja materiaalipalvelu. Osastoon   
yhdistettiin osia sekä entisestä ympäristötuotannosta  
että talonrakennus ja logistiikasta. 

Logistiikan asiakkaita ovat kaupungin kaikki hallintokunnat. Vuonna 2010 kilpailutettiin  
yhteensä 61 teknistä materiaali- ja palveluhankintaa kaupungin virastojen ja laitosten  
käyttöön. Lisäksi osasto tilasi Helsingin kaupungille 151 henkilö-, paketti- ja kuorma-autoa.  
Hankintojen arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 4,5 miljoonaa euroa. 

Kaupungin ajoneuvot huolletaan logistiikan korjaamolla. Vuoden 2010 aikana varastointi-
järjestelyillä panostettiin tilansäästöön ja parantuneeseen työergonomiaan. Normaalityön 
ohella korjaamo ja kilpipalvelu pitivät huolta siitä, että näkyvä osan Staran kalustosta sai  
uuden ilmeen.

Vuonna 2009 aloitettuja investointeja ja korjauksia polttoaineasemiin jatkettiin vuoden  
2010 aikana. Näin asemat saatiin ympäristökeskuksen ja pelastuslaitoksen vaatimusten  
mukaiseen tasoon. Jatkossa biopolttoaineiden osuus kasvaa. Kylmä, runsasluminen talvi  
lisäsi polttoaineiden myyntiä. 

loGiStiikan tuloS 
ToiMiNNaN TuLoT (TUHATTA €) 29 064 
ToiMiNNaN kuLuT 24 267 
poiSToT 3 256

tilikauden tuloS 1 541

 MeneStyS- tarinoita2oio
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Stara otti ensimmäisenä kaupungin viras-
tona heti pilottivirastojen jälkeen käyttöön 
uuden HeLMi-iNTraN. Tiukka puristus 
onnistui VieSTiNTÄSiHTeeri Marika 
kaarLeLaN ja JÄrJeSTeLMÄaSiaNTuNTi-
Ja JuHa keMppaiSeN upealla yhteistyöllä. 
He taistelivat mittavassa urakassa maaliin 
arkitöidensä ohella ja organisaatiomuutok-
sen keskellä.  Molemmat venyivät tiukassa 
tilanteessa, ja sen tuloksena Staran intraa 
on sittemmin käytetty mallina muille.

Stara otti uLkoiSeN LaSkeNNaN  
omiin käsiinsä. Staran raportit  
Talpaan ja Taskeen ovat lähteneet  
ajallaan ja tilit ovat aina tiptop- 
kunnossa. Kunnia kuuluu koko talous- 
hallinnolle ja erityisesti kirJaNpiTo- 
pÄÄLLikkÖ HeLeNa aHTiaiSeLLe.

Vuonna 2010 Staran uuSi iLMe eteni 
kaupungin kaduille vauhdilla. Ilme- 
projekti on ollut Staran yhteinen menes-
tystarina, ja sen takana on koko projek-
tin väki. Vahvimmin Staran näkyvyyttä 
ovat olleet pusertamassa VieSTiNTÄ-
pÄÄLLikkÖ pÄiVi SeikkuLa sekä Ilmeen 
käytännön tekijät logistiikan osastolla. 
Niinpä Operaatio Lumisodassa taistel-
tiin paljolti Staran väreissä ja riveissä, 
ja Staran iskevä nimi tuli oman ilmeen 
myötä myös asukkaille tutuksi.

 MeneStyS- tarinoita2oio
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Vuonna 2010 alkoi Staran toimintatapojen systemaattinen yh-
tenäistäminen. Tuotantoa tukevat koko Staran yhteiset tukipro-
sessit, joista hallinnolla on vetovastuu. Palvelun, talouden, tie-
donhallinnan ja viestinnän prosessiryhmät aloittivat työnsä.

Staran hallinto tuki viraston johdettavuutta ja tavoitteiden saavut-
tamista monin hankkein. Strategiaan perustuvina hankkeina käyn-
nistyivät mm. projektit Ilme ja Johdon raportointi sekä laaja esi-
miesohjelma ESKO. Hallinnon koordinoimana aloitettiin ennakoiva 
henkilöstösuunnittelu ja ikätietoisen johtamisen mallin suunnittelu.

Stara-tasoisen budjetoinnin suunnittelua kehitettiin ja käyttöön 
otettiin yhtenäinen budjettityökalu, joka tehostaa tiedonsaantia 
yksiköistä virastotasolle, vähentää manuaalista työtä sekä hel-
pottaa ennustamista ja budjetointia valmiilla suunnittelupohjil-
la. Aiemmin ulkoa ostetut kirjanpidon palvelut hoidettiin vuonna 
2010 omin voimin. 

Hallinnon työntekijöillä on merkittävä rooli tiedon omistajina  
ja välittäjinä koko Staralla. Hallinnossa toteutettiin viestinnän 
kehittämishanke, jonka keskeisenä tavoitteena oli jokaisen oman 
viestijäroolin sisäistäminen. Stara oli edelläkävijä kaupungin  
yhteisen Helmi-intran käyttöönotossa. Helmeä kehitettiin johta-
misen, yhteisten menettelytapojen ja perehdytyksen tueksi,  
ja työ jatkuu vuonna 2011.  

Staralla on laaja kenttäorganisaatio, jossa suuri osa työntekijöistä 
liikkuu työssään. Viestinnän saavutettavuuden lisäämiseksi henki-
löstölehti Stadin rakentajan rinnalle lanseerattiin sähköisesti  
levitettävä ja paikallisesti tulostettava viikkotiedote Puskaradio.

Yhdessä työterveyshuollon kanssa laadittiin suunnitelma  
sairauspoissaolojen ja tapaturmien vähentämiseksi. Stara otti 
ensimmäisenä kaupungin virastona käyttöön uuden Työkalu- 
pakki-järjestelmän. 

HaLLiNNoN keskittäminen jatkui vuonna 2010 strategian mukaisesti, ja tuotanto-osastoilta  
siirtyi hallintoon 19 hallinnollisia tehtäviä hoitanutta henkilöä. Kevään aikana rekrytoitiin henkilöstö-
suunnitelman mukaisesti TurVaLLiSuuSpÄÄLLikkÖ, TYÖSuHDepÄÄLLikkÖ, TieToHaLLiNTopÄÄLLikkÖ  
Ja HaLLiNToLakiMieS. Hallinto työllisti henkilöstökeskuksen TYÖLLiSTÄMiSoHJeLMaN kauTTa ViiSi 
NuorTa, ja YkSi HeNkiLÖ TYÖSkeNTeLi oppiSopiMuSopiSkeLiJaNa. Vuoden lopulla hallinnossa 
työskenteli 66 HeNkiLÖÄ, joista VakiNaiSia oLi 57.

Hallinto on jaettu seitsemään tulosvastuulliseen yksikköön:  
talouteen, työhyvinvointiin, kirjaamoon, tietohallintoon,  
kehitykseen, toimitiloihin ja viestintään.

tuotannon tunteVat tukiPalVelut

Hallinto

Suoraan tuotantoa tukevia kehitysprojekteja olivat nykytek-
niikan hyödyntäminen ylläpidossa ja sen tukitoiminnoissa ja 
sähköisen työmaapäiväkirjan selvitystyö. Hallinnon panos  
kehityskokousten järjestämisessä suurimpien asiakkaiden  
kanssa oli merkittävä. 

Vuoden 2010 aikana Staran palvelinympäristö virtualisoitiin.  
Työ jatkuu energiaa säästävällä työasemaympäristön virtuali-
soinnilla. Tietojärjestelmiin ja -palvelimiin tehtiin Staran uuden 
organisaation vaatimat muutokset. Tietohallinnon tukipyynnöille 
määriteltiin aikarajat, joihin perustuvan seurannan avulla  
voidaan resursseja keskittää tuotannon tarpeiden mukaan. 

Hallinto valmisteli kaupungin yhteiseen asianhallintajärjestel-
mään Ahjoon siirtymistä ja tuotti lautakuntapalvelut Staran  
lisäksi myös Hankintakeskukselle ja Tukkutorille. Kirjaamotoi-
minnan keskittämisen myötä viraston asiakaspalveluna toimi-
neen kirjaamon tilalla toimii jatkossa Info. Vuonna 2010 luotiin 
yhteisiä menettelytapoja hallinnollisten asiakirjojen tuottami-
seksi koko Staralle.

Kaupungin muiden hallintokuntien kanssa tehtiin tiivistä  
yhteistyötä. Talpan ja Staran yhteistyötä syvensivät kuukausi-
palkanlaskennan siirtyminen Talpan hoidettavaksi ja  
kaupunkiyhteinen LASKE-hanke. 
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luPaukSeMMe  
Vuodelle 2o11
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Pidetään yHdeSSä StadiS-
Sa Huolta

Uusi nimemme ja toimintatapamme ovat tulleet tutuksi ensimmäisen Stara-
vuotemme aikana. Visiomme kiteytyy iskulauseessa ”Pidetään Stadista huolta”.  
Siihen sisältyy ajatus yhteisestä tehtävästämme, Helsingin huolenpidosta ja siitä, 
että mahdollisimman moni sitoutuu rinnallamme pitämään kaupungista huolta. 

Stara on mukana luomassa kaupungin uutta palvelukulttuuria myös vuonna 2011. 
Kehitämme palvelujamme yhdessä asiakkaidemme kanssa. Kohtaamme asukkaat 

ystävällisesti ja kunnioittavasti. Viestimme aktiivisesta palvelukulttuurista. 

Tapaat meidät Stadin mestoilla. Pidetään yhdessä Stadista huolta!
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Staran tuloSlaSkelMa ja oSaStokoHtaiSet tulokSetluVut 2o1o

tuloSlaSkelMa (tuHatta €) 1.1.–31.12.2oo9 1.1.–31.12.2o1o

TuoToT
MYYNTiTuoToT 91 731 116 901
MakSuTuoToT 0 371
TueT Ja aVuSTukSeT 29 29
VuokraTuLoT 3 744 5 140
MuuT TuLoT 805 1 507
VaLMiSTuS oMaaN kÄYTTÖÖN 124 850 128 901

liikeVaiHto yHteenSä 221 159 252 85o

kuLuT

HeNkiLÖSTÖkuLuT 75 308 79 624
paLVeLuJeN oSToT 97 745 118 117
aiNeeT, TarVikkeeT Ja TaVaraT 31 212 32 982
MuuT kuLuT 8 359 9 047
kuLuT YHTeeNSÄ 212 624 239 770
poiSToT 3 667 3 745

tilikauden ylijääMä/alijääMä 4 869 9 334

tuloSlaSkelMa
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talouSluVut oSaStoittain

Hallinto talon-               
rakennuS

loGiStiikka läntinen         
kauPunki-          
tekniikka

PoHjoinen       
kauPunki-          
tekniikka

itäinen             
kauPunki-          
tekniikka

yMPäriStÖn- 
Hoito

GeoPalVelu Stara

MYYNTiTuoToT 85 17 611 4 921 34 768 29 222 20 902 5 783 3 608 116 901

MakSuTuoToT 0 0 0 256 82 33 0 0 371

TueT Ja aVuSTukSeT 0 0 0 0 0 0 29 0 29

VuokraTuLoT 2 6 5 089 0 0 27 16 0 5 140

MuuT TuLoT 43 327 717 138 131 80 34 38 1 507

VaLMiSTuS oMaaN kÄYTTÖÖN 0 60 053 3 24 061 25 598 14 240 159 4 788 128 901

LiikeVaiHTo 129 77 997 10 730 59 223 55 033 35 282 6 022 8 434 252 850

SiS. MYYNTi Ja Vuokra 5 057 3 763 18 334 39 1 301 779 1 731 746 31 751

toiMinnan tulot 5 187 81 759 29 o64 59 262 56 334 36 o61 7 753 9 181 284 6o1

paLkaT 2 442 13 148 4 682 11 819 11 516 7 743 2 657 2 747 56 754

MuuT HeNkiLÖSTÖMeNoT 837 4 524 1 625 4 077 3 969 2 664 920 954 19 571

TuoTaNTooN LiiTTYVÄT paLVeLuT 124 45 709 3 618 23 287 25 019 13 928 727 2 573 114 985

HeNkiLÖSTÖÖN LiiTTYVÄT paLVeLuT 154 266 106 181 192 162 51 92 1 204

MuuT paLVeLuT 851 220 128 257 196 139 56 80 1 928

aiNeeT, TarVikkeeT Ja TaVaraT 277 7 326 9 510 4 451 5 909 3 812 1 412 520 33 216

MuuTTuVaT VuokraT 5 594 104 381 150 81 10 4 1 328

kiiNTeÄT VuokraT 412 640 2 012 1 503 1 182 719 385 347 7 199

MuuT MeNoT 16 142 23 13 74 10 5 2 285

kuLuT 5 118 72 571 21 809 45 968 48 206 29 256 6 223 7 320 236 472

SiS.paLVeLuT Ja VuokraT 241 4 169 1 409 8 067 5 912 4 812 1 012 1 077 26 699

HaLLiNNoN kuLuT 0 1 172 756 935 971 725 241 252 5 052

toiMinnan kulut 5 359 77 912 23 974 54 971 55 o88 34 793 7 476 8 649 268 223
0

ToiMiNTakaTe i -172 3 848 5 090 4 292 1 245 1 268 277 532 16 379
TuLoSpaLkkioVarauS 145 810 293 640 646 439 166 159 3 299

toiMintakate ii -317 3 o37 4 797 3 651 599 829 111 373 13 o79

poiSToT 107 77 3 256 11 16 7 41 230 3 745
raHoiTuSkuLuT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

tuloS  (TuHaTTa €) -424 2 96o 1 541 3 64o 583 822 7o 143 9 334
tuloS (%) 3,8 14,4 6,1 1,1 2,3 1,2 1,7 3,7
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STaraN ToiMiNTakerToMuS 2010 
SuuNNiTTeLu Ja TuoTaNTo

ToiMiTuS
Päivi Seikkula
Staran viestintä

kuVaT
Juha Nurmela
paitsi
Sivu 3 pääkuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Kimmo Brandt
Sivut 3 (alla vasemmalla) ja 32: Päivi Seikkula
Sivu 5: Sirpa Pöllänen, Studio Omena Oy
Sivut 6, 34 ja 42: Shutterstock
Sivut 17 ja 36: Janne Suhonen, ValoVene Oy
Sivu 18: Helsingin kaupungin aineistopankki / Testure Oy

GraaFiNeN SuuNNiTTeLu
Maiju Leppänen
Radikal Advertising Oy

kirJapaiNo
Kirjapaino Uusimaa, 2011

paiNoS
2 000 kpl

paperi
Invercote Albato 290 g/m2 (kansi)
Scandia 2000 Smooth 130 g/m2 (sisäsivut) 
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