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Vuonna 2013 kaupungin talous kiristyi en-
tisestään. Starassa se tarkoitti liki 20 mil-
joonan euron laskua liikevaihdossa, kun 
asiakasvirastojemme tilaukset supistuivat 

budjettileikkausten myötä ja samanaikaisesti tilauksia 
ohjautui yksityiselle sektorille. Suuri pudotus ostoissa 
vaatii nopeaa toiminnan sopeuttamista ja alihankin-
tojen vähentämistä. 

Haastavan vuoden lopputulos oli kuitenkin myön-
teinen, ja saavutimme alentuneellakin liikevaihdolla 
kaupunginvaltuuston asettamat taloudelliset tavoit-
teet. Hyvään tulokseen pääsimme uuden tuottavuus-
ohjelman sekä loppuvuoden lumettoman ja lauhan 
sään vauhdittamana. Tavoitteenamme on jatkossa-
kin työtapoja, tekniikkaa sekä yhteistyötä kehittämäl-
lä saada aikaan parempaa taloudellista tulosta. 

Vuonna 2013 julkiseen keskusteluun nousi raken-
nushankkeiden eettisyys ja sosiaalinen vastuu. Uuti-
sointi loi positiivista painetta myös Staralle uudistua 
julkisena toimijana ja viedä toimintaa entistä vastuul-
lisempaan ja avoimempaan suuntaan. Uudistimme 
hankintakäytäntöjämme, ja tässä työssä haluamme ol-
la edelläkävijöitä myös tulevaisuudessa. 

Etenimme ripeästi myös ympäristövastuun saral-
la, kun otimme Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän 
käyttöön yhtenä ensimmäisistä kaupungin virastoista.

Vuoden alussa avasimme työnohjausjärjestelmäm-
me tuottamat paikkatiedot vapaasti visualisoitavaksi. 
Tästä avoimesta rajapinnasta syntyi kansainvälistäkin 
kiinnostusta saanut sovellus auratkartalla.com, jossa 

Staran talvihoitotöitä saattaa seurata lähes reaaliajas-
sa verkossa. Aineiston käyttömahdollisuudet laajene-
vat tulevaisuudessa entisestään.

Vuonna 2013 Stara toimi uudella organisaatiol-
la, kun kaupunkitekniikoiden kolmesta alueellises-
ta osastosta siirryttiin kahteen toimintopohjaiseen 
osastoon. Samalla talonrakennusosaston nimi muut-
tui rakennustekniikaksi ja hallinnossa keskeisiä toi-
mintoja siirtyi matriisimalliin. Organisaatiomuu-
tos näyttää ensimmäisen vuoden tarkastelun jälkeen 
onnistuneelta.

Vuonna 2013 selvitimme ensimmäistä kertaa, mi-
tä mieltä helsinkiläiset ovat Staran työstä. Taloustutki-
muksella marraskuussa teettämäämme kyselyyn vas-
tasi peräti 1 119 asukasta. Tulokset olivat mitä par-
haat: helsinkiläisten mielestä Staran työ kaupungin 
rakentajana ja hoitajana on ammattitaitoista, ympä-
ristöystävällistä, luotettavaa ja vastuullista.

Pärjäämme kiristyvässä taloudessa me-
nestyjänä, kun panostamme yhteistyöhön 
ja yhteiseen kehittämiseen kaupungin 
muiden toimijoiden kanssa. Helsinki 
on elinvoimainen pääkaupunki, täyn-
nä osaamista ja halua tehdä viihtyisää 
kaupunkia yhdessä kuntalaisten kanssa.

Kiitän kaikkia asiakkaitamme ja yh-
teistyökumppaneitamme sekä koko 
henkilöstöä menneestä vuo-
desta. Onnistutaan yhdes-
sä myös tulevaisuudessa!

Viisi vuotta itsenäisenä Starana 

KUVAT: LAURI ROTKO, JANNE SAAVALAINEN

”
TAPETILLA
”

TOIMARILTA

Helsinki on elinvoimainen  
pääkaupunki, täynnä osaamista ja  
halua tehdä viihtyisää kaupunkia  

yhdessä kuntalaisten kanssa.

TIMO MARTISKAINEN
TOIMITUSJOHTAJA»
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LYHYESTI
Stara korjasi Hietalahden  
kauppahallin historiaa  
kunnioittaen

Hietalahden kauppahalli avattiin 
elintarvikehallina 11. helmikuuta. 
Stara toimi pääurakoitsijana  
museokohteen remontissa.  
Suurin muutos tehtiin hallin liha- ja 
kalapäädyssä, jossa lattiat purettiin, 
valettiin ja eristettiin uudelleen ja 
seinät laatoitettiin. Staran puusepät 
valmistivat halliin muun muassa 
etutiskejä. Vanha kauppahalli oli 
haastava kohde, sillä sitä oli  
käsiteltävä varoen ja kaupungin-
museon ohjeita noudattaen. Nyt 
hallin korjattu ilme huokuu Helsin-
gin historiaa, kuten kuuluukin.

Poimintoja Stadin mestoilta.  
Stara oli monessa mukana vuonna 2013.

KUVA: ERNO LAUNIS

KUVA: WWW.KADRIORUPARK.EE

KULTAA  
TALLINNASTA
Rakennusvirasto ja Stara  
palasivat jälleen voittajina  
Tallinnan kukkafestivaaleilta. 

Kansainvälisten osanottajien  
luokassa parhaana palkitun  
osaston suunnittelivat projektin- 
johtaja Pentti Peurasuo rakennus-
virastosta ja vihersuunnittelija  
Kirsti Oksanen Starasta. Tallinnaan 
osastoa rakentamaan matkasivat 
Staran Tiina Ahtila, Ville Heistman,  
Anita Uusi-Eskola sekä Juha  
Järkkä. Metallipergolan rakenteet 
teki Jouni Ravantti ja puumuuri- 
rakenteet suunnitteli Raija Mohell.

Honkasuon työmaalle  
kunniamaininta 
Staran aluerakennustyömaa Honkasuolla sai  
kunniamaininnan Infra ry:n Turvallinen infratyö-
maa 2013 -kilpailussa. Vastaava työnjohtaja  
Tapio Kauppisen luotsaaman ja projekti-insinööri 
Joni Ruuthin tukeman työmaan kaikista mitatuista  
työturvallisuushavainnosta 95 % oli oikein.  

Honkasuon maaperä vaihtelee kalliosta kosteaan 
suomaastoon. Stara on vahvistanut maaperää  
stabiloimalla eikä kallista massanvaihtoa ole  
tarvittu. Esirakennustöiden rinnalla Stara on  
rakentanut kunnallistekniikkaa ja kadun pohja-
kerroksia. Oman värinsä urakkaan ovat tuoneet 
vilkas kevyen liikenteen väylä Vantaalle ja alueen 
poikki kulkeva kaasuputki. Honkasuolle nousee 
upouusi asuinalue, ja vuoteen 2020 mennessä  
se on 1 600 asukkaan koti.

KULTAA KUNNIAA+

KUVA: JANNE SAAVALAINEN
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Kesän massiivisimmat liikennejärjestelyt
Stara hoiteli kesän mittavimmat liikennejärjestelyt Helsingissä,  
kun The Tall Ships Races valtasi Hietalahden ympäristön  
heinäkuussa. Tapahtuma veti alueelle puoli miljoonaa kävijää,  
ja se näkyi myös liikenteessä.  Staralaiset pystyttivät kaduille  
väliaikaiset liikennemerkit ja opastetaulut, siirsivät autot pois  
sisääntuloväyliltä ja rakensivat tiesulut. Alueen asukkaille  
rajattiin tilapäinen pysäköintialue. Lopputuloksena oli  
onnistunut tapahtuma sekä turvallinen ja sujuva liikenne. 

»  STARA MUKANA  
MÄTÄJOEN PUHDISTUKSESSA 
Toukokuussa Stara sai valitettavan 
keikan, kun Teknoksen tuotantolaitok-
selta pääsi Mätäjokeen arviolta  
500–1 000 litraa liuotinbensiiniä.  
Pelastuslaitos ja Stara aloittivat joen  
puhdistuksen sulkemalla pintavirta-
uksen öljynimeytyspuomien avulla. 
Puomeja vedettiin vastavirtaan ranto-
ja pitkin käsipelillä. Saastunut pinta-
vesi ohjattiin golfkentän kastelualtaa-
na palvelevaan laajentumaan, josta se 
imettiin pumppuautoihin. Staralaiset 
jatkoivat joen puhdistusta nostamalla 
pohjasta tuhansia kuolleita kaloja.

»  TELEMETRIAA 
Stara järjesti marraskuussa telemet-
ria-aiheisen seminaarin työkoneiden 
ja niiden lisälaitteiden valmistajille ta-
voitteena saada Helsingin kaupungin 
tarpeisiin räätälöityjä laitteita. Tilai-
suus tuotti tulosta ja nyt Staran aja-
tukset on tuotteistettu ja hyödynnet-
tävissä Stadin töissä. Tulevaisuuden 
yhteistyömalleissa siintää telemetrian 
avulla saatujen käyttötietojen jaka-
minen ja laitteiden jatkokehittäminen 
yhdessä valmistajan kanssa.

»  STARA TULOSTI  
TAIDETTA KADUILLE
Helsingin Energian sähkökaappei- 
hin ripustetut katugalleriat avattiin  
21. elokuuta. Katugalleriat tuovat  
Eerikinkadun, Fleminginkadun ja  
Museokadun varsille grafiikkaa,  
valokuvia ja maalauksia. Säätä ja  
likaa kaksi vuotta kestävät upeat  
kuvat tulostettiin Staran kilpipalve-
lussa. Katugalleria-konsepti syntyi 
Taideteollisen korkeakoulun kansain-
välisessä työpajassa Magdalena  
Åbergin alkuperäisideasta. 

Arkistosta panimoravintolaksi
Toukokuussa panimoravintolat saivat joukkoonsa tulokkaan, 
kun Bryggeri Helsinki avasi ovensa Sofiankadulla. Stara  
rakensi arkistona palvelleeseen kellariin nykyaikaisen  
talotekniikan ja raivasi sinne tilat panimon keittämölle ja  
oluttankeille, keittiölle sekä wc- ja sosiaalitiloille. Lennokas 
vaihe urakassa oli, kun kaksi rekka-autollista panimolaitteita 
saapui Saksasta. Koko laitteisto eli keittämö ja käymistankit 
nostettiin sisäpihalle kattojen yli.

»  GLOBE HOPE JA STARA aloittivat kierrätys-
yhteistyön, ja nyt käytöstä poistetut työvaatteet 
muuntuvat katu-uskottaviksi ja korkealaatuisiksi  
uusiotuotteiksi. Patakinnas, kauppakassi ja kau-
lapussukka edustavat Helsinkiä hillitysti sinisellä 
värillään, kun taas kännykkäpussi, reppu, laptop-
laukku ja varustekassi saavat lisäväriä huomio- 
suoja-asun kirkuvasta keltaisesta. Virastoille liike-
lahjakäyttöön  suunnitellun Helsinki-sarjan tuotteita 
koristaa kaupungin vaakuna. Sarja on Globe Hopen 
laajin työvaatteista tekemä tuotevalikoima.

Stara jatkaa rakennuskonttorin vuonna 1878 aloittamaa työtä Helsingissä.
Voit nähdä meidät korjaamassa rakennuksia, istuttamassa puita ja pensaita, rakentamassa 

 katuja ja pyöräteitä, pitämässä kaupunkia siistinä. Huolehdimme siitä, että me kaikki  
voimme elää viihtyisässä ja toimivassa Helsingissä. Antoisia lukuhetkiä Staran työn parissa!

RETROJA  
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KUVA: JANNE SAAVALAINEN
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LUE
 TÄSSÄ OSIOSSA

Parasta palvelua  
Helsingin tarpeisiin
Stara tuottaa rakennusalan, ympäristönhoidon ja logistiikan 
palveluja Helsingin kaupungin ja kaupunkilaisten tarpeisiin.  
Vuoden 2013 näkyviä teemoja olivat vastuullisuus ja  
tuottavuuden kehittäminen.

Kaupunginvaltuuston Staralle aset-
tama sitova tulostavoite vuodelle 
2013 oli, että Staran toimintakate 
ylittää 6,33 miljoonaa euroa. Stara 

saavutti tavoitteen tarkasti toimintakatteen 
ollessa 6,35 miljoonaa euroa. Tulos poisto-
jen jälkeen oli 1,88 miljoonaa ylijäämäinen. 

Olosuhteisiin nähden hyvään tulokseen 
siivittivät sekä Staran kustannusten hallin-
nan tehostuminen että ennen kaikkea lau-
ha loppuvuosi, mikä merkitsi isoja säästöjä 
lisätyö- ja polttoainekuluissa. Jatkossa Sta-
ralta vaaditaan yhä enemmän, sillä kaupun-
ginvaltuuston asettama toimintakatetavoi-
te vuonna 2014 on jo 8,45 miljoonaa euroa.

Staran toiminnan volyymi laski, sillä 
asiakasvirastojen määrärahat pienenivät ja 
ne samalla siirsivät ostoja kaupungin oman 
tuotannon ulkopuolelle lisäämällä palve-
luostoja yksityiseltä sektorilta. Toiminnan 

volyymin suurempi lasku ei enää tue kau-
pungin kokonaisetua, sillä Staran olemas-
sa oleva kapasiteetti ei jousta kysynnän mu-
kaan kuten yksityisellä sektorilla, vaan esi-
merkiksi henkilöstö-, kone- ja laiteresurssit 
ovat kuluja, käytti kaupunki resursseja hy-
väkseen tai ei.  

ASIAKKAINA KAUPUNGIN VIRASTOT
Stara toimii kaupungin teknisten palvelu-
jen sisäisenä eli in-house palvelutuottajana. 
Sen suurimpia asiakkaita ovat kaupungin 
rakennusvirasto ja kiinteistöviraston Tila-
keskus. Muita merkittäviä asiakkaita ovat 
muun muassa HSY:n vesihuolto, kiinteistö-
virasto, liikuntavirasto, sosiaalivirasto, Hel-
singin Energia sekä teleoperaattorit.

Stara järjesti toimintavuonna yhteisiä 
kumppanuus- ja kehittämispäiviä asiakasvi-
rastojen kanssa. Kumppanuuspäivien tavoite  

 NUMEROT Parasta palvelua Helsingin tarpeisiin 
 STARAN IMAGO Mitä asiakkaat ajattelevat 
 3X Tuottavuuden kehittäminen
 TAPETILLA Puisto syntyi kierrättämällä 
 CASE Työterveyskeskus sai modernit tilat 

KUVA: VEIKKO SOMERPURO
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on yhdenmukaistaa kaupungin rakennetun omaisuuden hallinnan toi-
mintatapoja sekä edistää tilaajan ja tuottajan jatkuvaa rakentavaa dialo-
gia. Staran tavoitteena on eri toimijoiden välisen yhteistyön ja verkosto-
jen vahvistaminen kaupungin kokonaisedun kirkastamiseksi.

Kaupunkitekniikan rakentamisessa kehitettiin yhteisiä toiminta-
tapoja asiakkaiden kanssa kehityskokouksissa ja kumppanuussemi-
naareissa. Rakennustekniikassa luonnosteltiin Tilakeskuksen kans-
sa kumppanuussopimus ja käytiin läpi prosesseja toiminnan kehittä-
miseksi. Asiakassuhteiden hallinnan ja markkinointiohjelman toimia 
aloiteltiin koko osastolla.

Myös ympäristönhoidossa pidettiin kehityskokouksia tilaajien kans-
sa. Suunnitteluvaiheeseen liittyvää yhteistyötä lisättiin parhaiden toi-
mintatapojen ja luontoa säästävien menetelmien löytämiseksi, ja sään-
nöllisillä maastokäynneillä tuettiin tätä suuntaa.

Geopalvelu selkiytti tarjouksia ja laskutusta asiakaskyselyistä saadun 
palautteen perusteella, ja laskutusprosessia kehitettiin yhteistyössä ti-
laajan kanssa.

Helsinki keskittää tukipalvelujaan, ja kaupungin hinauspalvelut 
keskitettiin Staraan syksyllä 2013. 

TEKNISEN PUOLEN VIRASTORAKENNETTA SELVITETTIIN

Vuonna 2013 tehtiin kaksi Staran asiakkuuksia ja palvelutuotantoa 
koskevaa selvitystä. Talous- ja suunnittelukeskuksen käynnistämä Sta-
ran hallintomallia koskeva selvitys valmistui marraskuun puolivälis-
sä. Hallintomalliselvityksen tarkoituksena oli selvittää Staran juridinen 
asema suhteessa muuttuneeseen kilpailuneutraliteettilainsäädäntöön.

Teknisen puolen virastot tekivät toimintojaan ja prosessejaan koske-
van kaupungin strategiaohjelman mukaisen perusselvityksen vuonna 
2013. Selvityksessä muun muassa todettiin, että rakennuttamisen vi-
rasto- ja vastuurakenne on hajautunut ja edellyttää tarkempaa tarkaste-
lua. Tältä pohjalta vuonna 2014 laaditaan esitys kaupunginhallituksel-
le virastorakenteiden ja toimintamallien uudistamisesta.

TUOTTAVUUDEN JA KILPAILUKYVYN PARANTAMINEN
Stara käynnisti koko virastoa koskevan tuottavuuden parantamiseen 
tähtäävän ohjelman syksyllä 2013. Keinoiksi valittiin muun muassa 
oman henkilöstön käytön tehostaminen, ulkopuolisten ostojen vähen-
täminen, kiinteän ja irtaimen omaisuuden hallinnan tehostaminen se-
kä palkitsemisen kehittäminen. Hintakilpailukyvyn parantamisen en-
simmäinen askel otettiin, kun hinnoittelun nykyiset rakenteet avattiin. 
Kunnallisena toimijana Staralla on jatkossakin laajasti työnantaja- ja 

Tilikauden toimintakate oli 6,35 miljoo-
naa euroa. Tulos poistojen jälkeen oli  
1,88 miljoonaa ylijäämäinen. Liikevaihto 
laski edellisvuodesta noin 20 miljoonaa 
euroa, mutta saman verran laskivat  
myös kulut.

Palvelujen ostojen osuus kuluista  
vuonna 2013 oli 45 prosenttia. Suurin  
osa hankituista palveluista on kadun- 
rakentamisen, kiinteistöjen korjaus- 
rakentamisen ja yleisten alueiden  
hoitotöiden aliurakoita. Tämä on kulu- 
ryhmä, joka vielä toimintakertomus- 
vuonna saattoi joustaa.

Henkilöstökulut olivat euromääräisesti 
edellisvuoden tasolla eli noin 79,5 miljoo-
naa euroa. Kaikkiaan henkilöstökulujen 
osuus kuluista oli 37 prosenttia. Kolman-
neksi suurin kuluryhmä on alalle tyypil-
lisesti aineet, tarvikkeet ja materiaalit, 
joiden määrä laski myös.

Investointeihin Stara käytti vuonna  
2013 yhteensä 3,8 miljoonaa euroa  
ja sitoi 0,2 miljoonaa euroa kuorma- 
autotilaukseen, jonka toimitus siirtyi  
vuodelle 2014 toimittajasta johtuneista 
syistä. Suunnitelman mukaiset poistot 
olivat edellisvuoden tapaan 4,5 miljoo- 
naa euroa.

Stara saavutti sitovan taloustavoitteensa, vaikka tilauskannan 
supistumisen takia vuosi oli edellisvuottakin haastavampi. 
Liikevaihto laski 20 miljoonaa euroa päätyen noin 
220 miljoonaan euroon.

STARAN TALOUDELLINEN TULOS 2OI3
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ASIAKAS 2012 2013
MILJ.€ MILJ.€

HKR katu- ja puisto-osasto 120,7 113,6

Tilakeskus 51,4 50,7

HSY:n vesihuolto 21,2 15,7

HKR-Rakennuttaja 11,7 8,9

Muut kaupungin sisäiset
Liikuntavirasto 3,5 3,9

Kiinteistövirasto (ei Tilakeskus) 3,8 3,4

Helsingin Satama 3,4 2,3

Helsingin Energia 2,4 2,3

Sosiaali- ja terveysvirasto 2,5 2,2

Palmia 1,3 1,3

HKL 0,6 0,9

Muut virastot ja laitokset 7,1 6,7

Kaupungin ulkopuoliset 10,6 7,8

SUURIMMAT ASIAKKAAT

SUURIMPIEN ASIAKKAIDEN OSUUS 2013
% STARAN LIIKEVAIHDOSTA

TALOUDELLINEN TULOS

TULOS, 1000 € 2012 2013

Liikevaihto 240 187 219 746

Toiminnan kulut 234 070 213 398

Poistot 4 410 4 465

TILIKAUDEN TULOS 1 707 1 883

Stara saavutti sitovan taloustavoitteensa, vaikka tilaus- 
kannan supistumisen takia vuosi oli edellisvuottakin  
haastavampi. Viraston liikevaihto laski edellisvuodesta  
20 miljoonaa euroa päätyen noin 220 miljoonaan euroon. 
Tarkemmat talousluvut Liite 2, s. 46.

7,0 %

4,0 %

52,0 %

23,0 %
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3,5 %



»  TAVOITTEET & TALOUS

I2    STADIN MESTOILLA 2OI3

muita velvoitteita, eikä alhaisin hinta siksi voi olla Staran kilpailuky-
vyn perusta.

Vuonna 2013 rakennustekniikassa panostettiin asiakkuuksien hal-
lintaan ja markkinointiin. Osastolla jatkui 2012 alkanut toimintata-
pojen ja kokouskäytäntöjen yhtenäistäminen, jolla tavoitellaan yhteis-
ten resurssien yhä tehokkaampaa käyttöä. Konepajalla pilotoitiin uutta 
tuottavuusohjelmaa, joka laajenee koko osastolle vuodesta 2014 alkaen.

Kaupunkitekniikan rakentamisessa edistettiin projektikohtais-
ta palkitsemisjärjestelmää. Osaston teknisen tuen roolia tarkennet-
tiin liittyen hankintoihin ja urakoihin, työnsuunnitteluun ja kustan-
nuslaskentaan sekä näihin liittyvien asiakirjojen ja toimintatapojen 
yhtenäistämiseen. 

Kaupunkitekniikan ylläpidossa keskityttiin tuottavuuden paranta-
miseen lisäämällä tukikohta-, kalusto- ja henkilöstöresurssien yhteis-
käyttöä. Osastolla alkoi palvelutoiminnan nykytilanteen analysointi 
kalustokannan, kustannusrakenteen ja toimintojen tarkastelulla.  

Kaluston telemetrointihanke jatkui, ja se laajenee kaikkiin Staran 
ajoneuvo- ja konekalustotyyppeihin vuoden 2014 aikana. Telemetroin-
nilla kerätyn tiedon avulla kehitetään työtapoja ja täsmennetään kalus-
totarvetta, ja siitä on apua työnsuunnittelussa.

Vuonna 2013 otettiin käyttöön uusia sähköisiä ratkaisuja. Kuljetus-
palvelujen mobiilijärjestelmän avulla kuljettaja vastaanottaa päivän 
työt ja raportoi tilannetiedot työnjohdolle reaaliajassa. Kehitteillä ole-
va verkkokauppasovellus avataan vuonna 2014.  Maa- ja kalliotutki-
muksessa sekä mittauksessa otettiin käyttöön uutta kalustoa, ja mit-
tausyksiköissä voitiin robottitakymetrien ansiosta pienentää työryhmi-
en kokoja. 

Ympäristönhoidossa koneellistettiin ihmistyövaltaisia töitä, ja esi-
merkiksi hakkuutähteitä korjattiin metsistä pois koneellisesti aiem-
paa enemmän siellä missä se luontoarvojen kannalta on mahdollista. 
Merialueiden puhtaanapidossa säästettiin polttoaineenkuluissa uusilla 
ajojärjestelyillä.

TUOTTAVUUDEN MITTAAMINEN
Vuonna 2012 Tampereen teknillisen yliopiston kanssa alkanut tuot-
tavuusmittariston kehitysprojekti jatkui vuoden 2013 aikana. Vuoden 
loppuun mennessä valtaosalle osastoista oli luotu mittaristo, jonka pe-
rusteella ne voivat seurata oman tuottavuutensa kehitystä.

Vuoden 2014 aikana valmistuvat osastojen loputkin mittaristot, joi-
den perusteella muodostetaan Stara-tasoinen tuottavuusmatriisimittari, 
yksi luku, joka jatkossa ilmentää tuottavuuden kehitystä koko Starassa.  

Staran organisaatio uudistui vuoden 2013 alussa.  
Itäinen, läntinen ja pohjoinen kaupunkitekniikka  
jakautuivat kahdeksi toimialakohtaiseksi osastok-
si, kaupunkitekniikan rakentamisen osastoksi ja  
kaupunkitekniikan ylläpidon osastoksi. 

Hallinnon tehtäviä ja organisaatiota kehitettiin  
matriisimaiseen suuntaan. Muutoksella haettiin  
sujuvampia prosesseja, resurssien tehokkaampaa  
allokointia sekä osaamisen kehittämistä. Pelkäs-
tään hallinnon keskittämisellä saavutettiin noin  
0,2 miljoonan euron vuosisäästöt. 

Uusi organisaatiojako yhtenäistää yleisten aluei- 
den ylläpidon laatua ja samalla alentaa kustan-
nustasoa. Tilannekuva koko hoidettavalta alueelta  
on nyt yhdessä paikassa. Myös rakentamisessa  
vastuujako selkeni. Toimintatapoja ja tehtäviä  
yhtenäistämällä päällekkäistä työtä karsittiin pois. 

Talonrakennusosaston nimi muutettiin paremmin  
toimialaa kuvaavaksi rakennustekniikaksi. Tekni-
nen lautakunta päätti 22.11.2012 uusien tuotanto- 
osastojen toimistojaosta. Rakennustekniikka jaet-
tiin kolmeen toimistoon, jotka ovat rakennuspro-
jektit, korjausrakentaminen ja konepaja. Samalla 
tuotannon tukitoimet keskitettiin koko osastoa  
palvelevaan teknisen tuen yksikköön. 

Hallinnon tukipalveluista controller-toiminnot jär-
jestettiin kokonaan matriisiin. Keskitetty hallinto 
vahvistaa tukitoimintojen yhtenäisyyttä Staran  
eri tuotanto-osastoilla.

Henkilöstöyksikön rooli tarkentui strategiaa tuke-
vaksi asiantuntijayksiköksi, kun palkkahallintopal-
velut siirtyivät Starasta kaupungin Taloushallinto-
palveluun. 

TEHOKKAAMPI PALVELUORGANISAATIO
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Vuoden 2013 alusta Staran osastojako uudistui kaupunginvaltuuston  
7.11.2012 hyväksymän johtosäännön mukaisesti. Uudistuksella  

haluttiin vastata paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja toimintatapoja 
 yhtenäistämällä tehostaa Staran toimintaa palveluorganisaationa.

STARAN ORGANISAATIO 2OI3

TOIMITUSJOHTAJA 
Timo Martiskainen

TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA

TALOUS 
Miia-Marja Hirvonen

HENKILÖSTÖ 
Eeva Engfelt

VIESTINTÄ 
Päivi Seikkula

KEHITYS 
Riikka Jääskeläinen
Tanja Dickman

PÄÄTÖKSENTEON 
TUKI 
Jenny Koivisto

TIETOHALLINTO 
Jari Kähkölä

TOIMITILAT 
Jyrki Määttänen

HANKINTA 
Heikki Halonen

KORJAAMO 
Simo Rinne
ts. Paavo  
Lehmonen 
28.2. asti

KULJETUSPALVELU 
Juuso Tuominen

MATERIAALIPALVELU 
Mika-Matti  
Tahvanainen

VUOKRAAMO 
va. Sami Aherva

KATU- JA MAA- 
LABORATORIO 
Jukka Naukkarinen

MAA- JA KALLIO- 
TUTKIMUS 
Pertti Suomi

PIMA 
Juha Sorvali

PROJEKTITUKI 
Lars Sandberg

ITÄINEN MITTAUS 
Petri Lahti

LÄNTINEN MITTAUS 
Ilkka Määttä

POHJOINEN MITTAUS 
Tommi Merivirta

PROJEKTIMITTAUS 
Eero Kannosto

RAKENNUS- 
PROJEKTIT 
Jarmo Heinänen

KORJAUS- 
RAKENTAMINEN 
Aki Aalto

KONEPAJA 
Antti Rusko

TEKNINEN TUKI 
Kari Suojala

LUONNONSUOJELU- 
ALUEET 
Mikko Yletyinen

MERI- JA 
SAARISTOALUEET 
Ove Dahlbom

METSÄT 
Mikko Vuohelainen

PUUTARHAPALVELU 
Jari Kuusi

VIRKISTYS- 
PELLOTJA NIITYT 
Jari Kuusinen 
Jussi Korpi

HOITO I 
Janne Pesola

HOITO 2 
Samipetteri
Mäkinen

HOITO 3 
Jarmo Tamminen

KUNNOSSAPITO I 
Tapio Vauhkonen

KUNNOSSAPITO 2 
Vesa Heikkilä

KUNNOSSAPITO 3 
Teppo Eloranta

TEKNINEN TUKI 
Tero Koppinen
Helena Värri
31.8. asti

RAKENTAMINEN I
Ella Hägg

RAKENTAMINEN 2 
Veijo Hämäläinen

RAKENTAMINEN 3 
Jukka Kurko

TEKNINEN TUKI 
Juha M. Lahti

KAUPUNKI- 
TEKNIIKAN 
RAKENTAMINEN
Pirjo-Riitta  
Kiiskinen

KAUPUNKI- 
TEKNIIKAN 
YLLÄPITO
Ville Alatyppö 
Hannu Virtasalo 
23.6. asti 

RAKENNUS- 
TEKNIIKKA
Kari Haapaniemi

YMPÄRISTÖN- 
HOITO
Jouko Laakso

GEOPALVELU
Hannu Halkola

LOGISTIIKKA
Sami Aherva

HALLINTO
Ilpo Laitinen  
va. Timo  
Martiskainen 
14.3. asti
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Stara seuraa asiakaslähtöisyyttään ja palvelukykyään vuosittaisella imago- 
tutkimuksella. Vuonna 2013 Staran imagotutkimukseen vastasi 160 asiakasta  
ja noin sata muiden sidosryhmien edustajaa. Verkkokyselyn lisäksi 30  
keskeisintä asiakasta ja yhteistyökumppania osallistui avoimeen haastatteluun.

STARAN IMAGO
MITÄ ASIAKKAAT AJATTELEVAT

Näin asiakkaat arvioivat Staraa kaupungin rakentamispalveluja tarjoavana toimijana. 
Prosenttiluku ilmaisee kuinka moni vastaajista yhdistää ominaisuuden Staraan.

KOLMEN VUODEN VERTAILUJAKSOLLA Stara on petrannut ennen kaikkea  
asiakaslähtöisyydessä, ammattitaidossa ja vastuullisuudessa.  
Kehitettävääkin löytyy, muun muassa aktiivisuudessa ja edelläkävijyydessä.

Vastaajilta kysyttiin, millainen Stara heidän 
mielestään on. Vastaaja voi nimetä vaihto-
ehdoista yhden tai useampia ominaisuuksia. 
Vuonna 2013 järjestys oli sama kuin vuotta  
aiemmin, mutta entistä useampi vastaaja  
oli nimennyt nämä kolme väittämää Staran 
kärkiominaisuuksiksi. 

Kokonaisuudessaan tutkimus piirtää kuvaa 
ammattitaitoisesta ja asiakaslähtöisestä  
organisaatiosta, joka pitää kiinni sopimuksis-
taan, kuuntelee asiakkaan tarpeita, ja jonka 
kanssa yhteistyö on sujuvaa. Toisaalta  
tulokset kertovat organisaatiosta, jonka  
kilpailukykyyn liittyvät odotukset ovat  
vielä monilta osin täyttämättä.

2OII 2OI2 2OI3

ASIAKASLÄHTÖINEN VASTUULLINENAMMATTITAITOINEN

2OII 2OI2 2OI32OII 2OI2 2OI3

4I%

82%

5O%

ASIAKASLÄHTÖINEN. AMMATTITAITOINEN. VASTUULLINEN.

39%

I5%

7I%7I%

43%

27%
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Kokonaistyytyväisyys on nousussa. Suhteellisesti eniten  
kehitystä on tapahtunut Staran yhtenäisyyttä (+100 %), 
johdonmukaista toimintaa (+31 %) ja vastuullisuutta (+23 %) 
koskevissa väittämissä. Takapakkia otettiin edelläkävijyyttä 
(-31 %) ja aktiivisuutta (- 11%) koskevissa mittareissa.

7O%
MITTAREISTA  
KEHITTYI  
POSITIIVISESTI 
EDELLISVUOTEEN 
VERRATTUNA

Tulosten perusteella Starassa valittiin kolme  
kehittämiskohtaa, joiden tavoitetaso on kirjattu  
tulospalkkiotavoitteisiin. Tulevaisuuden visioissa  
Stara on kilpailukykyinen edelläkävijä.

Imagotutkimuksen perusteella Stara on rakentanut lyhyehkössä  
ajassa ammattitaitoisen ja melko asiakaslähtöisen brändin, joka erottuu  
olennaisesti edukseen muista virastoista. Tulokset ovat rohkaisevia ja 
kertovat organisaation kyvystä uudistua ja muuttua.

Stara on vahvistanut imagoaan  
omana yksikkönään. Erottuvat  
selkeästi muista virastoista.  
Positiivisesti. 

Siellä on aika hyvä ammatti- 
taito ihan ruohonjuuritasolta.  
Hyvää jälkeä laadukkaasti  
ja ammattitaidolla.

On asioita, joita Stara  
tekee ja muut eivät pysty.

Yhteistyö Staran kanssa poikkeaa 
yksityisistä. Serviisi ja varmuus  
ovat eri tasolla. Yksityinen  
yritys olisi riski.

Minusta Stara on mennyt koko  
ajan parempaan suuntaan. 

Stara pystyy onneksi  
joustamaan. Paineet tulee  
tuolta kolmansilta.

Stara on hirmu tärkeä kumppani 
meille. Se on keino meille paikata, 
kun ei ole omia resursseja hoitaa kaik-
kia tilaajavelvotteita. Stara yksinker-
taistaa tätä prosessia. 

Stara on luotettava kaupungin  
brändi tai osa sitä.

Asiakkaiden avoimia  
vastauksia Staran vuoden  
2013 imagotutkimuksessa

MITÄ ASIAKKAAT SANOIVAT:

STARA EROTTUU JOUKOSTA

3 KEHITYSKOHDETTA

ASIAKKAAN  
TARPEIDEN  

KUUNTELEMINEN

HINNOITTELUN  
SELKEYS

TOIMINNAN  
YHTENÄISYYS
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»  MONIOSAAMINEN ON VALTTIA TIIMITYÖSSÄ 

Erikoistumista tarvitaan, mutta silläkin on rajansa. Mittatilaustöissä tuottavuus  
piilee tiimityössä, jossa voimme monistaa kehittämämme parhaat työtavat ja  
yhdistellä työvaiheita tarpeen mukaan. Tiimi pääsee parhaaseen vauhtiin isoissa  
kalusteprojekteissa, joissa voidaan tietokoneohjattavalla cnc-koneella tehdä  
samantyyppiset työvaiheet useaan projektiin. Kun tiimissä osaaminen on laaja- 
alaista, työt etenevät, vaikka joku olisi poissa. Kukaan ei ole korvaamaton.

 
HANNU HÄMÄLÄINEN 
PUUSEPPÄ, RAKENNUSTEKNIIKKA

»  JOUSTAVUUS TUO TEHOJA 

Staran tavoitteena on yhä tehokkaampi resurssien yhteiskäyttö ja joustava  
liikkuminen yli yksikkörajojen. Ylläpitotöissä olemme jo hyvässä vauhdissa, kun  
vuoden aikana sekä työt että alue vaihtuvat tarpeen mukaan. Tiimini hoitaa kesäisin 
Pohjois-Helsingin puistoja. Talveksi siirrymme raivaustöihin, jäädyttämään luistinratoja 
ja auraamaan katuja tai puhdistamaan bussipysäkkejä ja portaikkoja lumesta. Kun  
tehtävät vaihtuvat kausittain, on kaksin verroin kivempaa ja mielikin pysyy virkeänä.

 
PAULA PELTONEN  
PUUTARHURI, RYHMÄNVETÄJÄ, KAUPUNKITEKNIIKAN YLLÄPITO

»  MOBIILIA TYÖNOHJAUSTA TIEN PÄÄLLÄ

Mobiili tuotannonohjausjärjestelmä vie töiden ohjauksen ja seurannan  
harppauksella eteenpäin.  Raportoimme älypuhelimella työt, kuten asfaltin ja  
kanttikivien paikkaukset tai opasteiden korjaukset, sitä mukaa kun ne valmistuvat.  
Työnjohtaja näkee suorituksen välittömästi kartalla omalla tietokoneellaan. Kun 
saamme työkeikat puhelimen välityksellä, voimme ottaa niitä kiinni lennossa ja  
jatkuvasti optimoida työreittiä. Hukka poistuu ja suoritteiden määrä kasvaa.

 
PETRI TAMMENLEHTO 
MAALARI, KAUPUNKITEKNIIKAN YLLÄPITO

Tuottavuuden kehittäminen 
kuuluu meille kaikille
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Yhteisten resurssien tehokkaampi käyttö,  
ulkopuolisten ostojen vähentäminen, uuden tekniikan 

hyödyntäminen ja palkitsemisen kehittäminen ovat  
Staran tuottavuusohjelman keinoja.  
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Ida Aalbergin puisto  
syntyi kierrättämällä

– Tässä kaupunki on säästänyt paljon rahaa, sillä massoja 
ei ole tarvinnut ostaa eikä kuljettaa kaukaa. Lisäksi kierrä-
tetty pintamaa pärjää vähemmällä hoidolla, kun siinä on 
happamuus ja mikrobit valmiiksi kohdillaan, sanoo urakan 
vastaava työnjohtaja Jaana Koivula.

Kerrostalojen välissä mutkitteleva rinnepuisto koki ra-
jun muodonmuutoksen, kun puistometsä kaadettiin koko-
naan pois ja pusikot raivattiin. Sen jälkeen ampumaradan 

kohdalta pilaantuneet maat kaivettiin kallioon saakka ja 
tilalle ajettiin uudet maamassat. Maan alle piiloutuvat nyt 
myös uudet salaojalinjat ja Helsingin Energian tarvitse-
mat putkistot suurjännitekaapelin siirtoa varten. Samassa 
rytäkässä puisto sai uuden valaistuksen.

Ida Aalbergin puisto tekee ensiesiintymisensä uudessa 
asussaan kesällä 2014, kun nurmialueelle kylvetyt niitty-
kasvit puhkeavat kukkaan.

Ida Aalbergin uusi asu on todellista kierrätysdesignia. Stara hyödynsi puiston  
kunnostuksessa mahdollisimman paljon kaupungin muilta työmailta ylijääneitä maita.  
Nyt Kruunuvuorenrannan metsistä siirretty pintamaa kätkee alleen muun muassa  
Jätkäsaaresta ruopattua merenpohjaa ja Zaidankadun kohdalta kaivettuja savikoita.

KUVA: JANNE SAAVALAINEN

Stara kunnosti Pohjois-Haagassa sijaitsevan  
Ida Aalbergin puiston perusteellisesti vaihtamalla  

ampumaradan päälle rakennetun alueen pilaantuneet  
maat puhtaisiin. Puisto valmistui syksyllä 2013.

”
TAPETILLA
”

TAPETILLA
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Stara remontoi kaupungin työterveyskeskukselle  
modernin toimitalon. Terveyskeskus palveli asiakkaita 
koko suuren remontin ajan. Nyt kaikki sen toiminnot 
mahtuvat saman katon alle.

CASE
Hesari 24

TEEMA
Onnistunut 

yhteistyö

 ”R
emontin myötä saimme Työterveyskeskuksen näköisen, monikäyttöisen toi-
mitalon, jossa sekä asiakkaat että henkilökunta viihtyvät. Uusi keskuksemme 
on moderni ja yllättävä. Kiinnitimme erityistä huomiota värivalintoihin, kos-
ka halusimme rikkoa terveydenhuollon perinteistä valkoista värimaailmaa. 

Uudet tilat tuovat joka päivä iloa, ja ne ovat vaikuttaneet merkittävästi myös työyhtei-
sömme me-henkeen

Yhteistyö koko remonttitiimin eli Staran, Tilakeskuksen ja arkkitehtien kanssa oli 
keskustelevaa ja kitkatonta. Staran kehittävä ote, täsmällisyys ja ammattitaito loivat vä-
lillemme suuren luottamuksen. Projektipäällikkö Mika Kontkanen toimi ihailtavan 
asiakaslähtöisesti, mikä takasi, että projektimme onnistui.

Vaikka olemme vuokralaisia, olimme projektissa alusta saakka aktiivisesti muka-
na. Stara päävastuullisena urakoitsijana kuunteli ja ymmärsi tarpeemme. Käytettävyys 
oli koko suunnittelun lähtökohtana. Uusi laboratoriomme palkittiinkin vuonna 2012 
Suomen Ergonomiayhdistyksen Ergonomiapalkinnolla.

Helsinginkatu 24:ssa remontoitiin toinen, kolmas ja neljäs kerros. Staran aloitteesta 
kunnostettiin lopuksi vielä viidettä ja kuudetta kerrosta. Työ alkoi hankesuunnittelulla 
helmikuussa 2010, ja remonttia tehtiin huhtikuusta 2011 kesään 2013.

Voisi ajatella, että työterveysaseman pyörittäminen remontin keskellä on hankalaa, 
täällähän on rakennettu hissikuilujakin! Todellisuudessa kaikki sujui tosi hienosti. Tie-
to kulki hyvin, ja joustavuus puolin ja toisin teki työterveysaseman arjesta sujuvaa. Sta-
ra huomioi kaikki aikataulutoiveemme ja ajoitti työt niiden mukaan. Toimintatapa oli 
meille kustannustehokas. Kaiken lisäksi remontti valmistui etuajassa, minkä ansiosta 
säästimme muiden toimitilojemme vuokrissa.

Oli myös mukava huomata, miten ylpeys rakennusprojektia kohtaan huokui Staran vä-
estä. Työn jälki on hyvä, mikä ei ole itsestään selvää. He selvästi ymmärsivät vanhan ta-
lon haasteet, ja remontti tehtiin talon henkeä kunnioittaen.

Nyt kaupungin työterveyspalvelut löytyvät yhdestä osoitteesta. Sen ansiosta työasi-
oiden hoitaminen ja sisäinen tiedonkulkukin sujuvat helpommin. Talon kivijalkaan 
avattu apteekki tukee mukavasti toimintaamme Hesarin työterveystalona.”

Ei kipua,  
ei särkyä.

”Tämä remontti oli palkitseva. Tilakeskus tilasi 
työn, luovutti meille kokonaisvastuun ja luotti  
meihin täydellisesti. Kokonaisvastuullinen urakka-
muoto toimi todella hienosti. Koska alusta asti  
mukana olivat meidän lisäksemme myös käyttäjä  
ja tilaaja, yhteistyöstä kehittyi keskustelevaa.  
Kaikki olivat hankkeessa täysillä mukana.

Näkyvimmät työt olivat pääsisäänkäynti,  
vastaanottotilat, hissikuilut sekä värimaailma.  
Uusimme pääportaan vanhan hissin ja muutimme 
sen verkkorakenteisen kuilun lasirakenteiseksi.  
Laajensimme porrasta niin, että saimme tilaan  
rakennettua toisen, täysin uuden hissin. Pääsisään-
käynti muutettiin esteettömäksi ja toisen kerroksen 
vastaanottotilasta tehtiin avara. Hyvällä väri- 
suunnittelulla saimme luotua koko taloon  
yhtenäisen tunnelman.

Koska tilat olivat koko remontin ajan käytössä,  
töiden aikatauluttamisessa ja organisoinnissa  
piti olla huolellinen. Ei meillä kuitenkaan ollut  
ongelmia, koska viestintä toimi niin hyvin. Työ- 
terveysjohtaja Tiina Pohjonen oli siinä avain- 
asemassa. Henkilökunta oli koko remontin ajan 
joustavaa ja meillä oli hyvä henki.”

TIINA POHJONEN, TYÖTERVEYSJOHTAJA,  
HELSINGIN KAUPUNGIN TYÖTERVEYSKESKUS»

MIKA KONTKANEN, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ,  
RAKENNUSTEKNIIKKA»

TYÖTERVEYSKESKUS  
SAI MODERNIT TILAT

KOKONAISVASTUU 
URAKASTA PALKITSI 

KUVAT: ANNA-LIISA MERISAARI, JANNE SAAVALAINEN, TUISKU PIRTTIMÄKI
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Staran palveluksessa oli vuoden 2013 
lopussa 1 545 henkilöä, joista vaki-
naisten osuus oli 90 prosenttia. Työn-
tekijöiden keski-ikä oli 44,5 vuot-

ta, ja suurimman ikäluokan muodostivat 
45–49-vuotiaat. Reilu puolet henkilöstös-
tä, 52 prosenttia, oli 46 vuotta täyttäneitä ja 
vanhempia.

Staran henkilöstömäärä ei merkittä-
västi muuttunut edellisvuodesta. Vuoden 
2013 lopussa virastossa työskenteli 23 hen-
kilöä vähemmän kuin vuonna 2012 vastaa-
vaan aikaan. Naisten osuus henkilöstöstä oli 
21,7 prosenttia eli vastaava kuin edeltävänä 
vuonna. Sairauslomien osuus sisältäen työ-
tapaturmista johtuneet sairauslomat laski 
hivenen edellisvuodesta.

STARA PETRASI TYÖTURVALLISUUDESSA
Pitkäjänteinen työ turvallisuuden edistämi-

seksi on tuottanut tulosta, sillä Staran työta-
paturmat ovat vuosi vuodelta vähentyneet. 
Vuonna 2013 työtapaturmia oli 187, kun 
niitä edeltävänä vuonna oli 211. Myös tapa-
turmataajuus, joka kertoo tapaturmien suh-
teen tehtyihin työtunteihin, laski edellis-
vuodesta. Tapaturmista tutkittiin miltei 90 
prosenttia.

Vuonna 2013 aloitettiin johdon ja esi-
miesten turvallisuuskierrokset ja työyhteisö-
jen turvallisuustuokiot. Toimitusjohtajan sa-
fety walk -turvallisuuskierroksia järjestettiin 
kymmenen. Vuoden mittaan vastaavia tur-
vallisuuskierroksia tekivät lisäksi yksikön-
johtajat ja tuotantopäälliköt.

Yhteinen turvallisuusohjeistus koottiin 
tammikuussa 2014 voimaan tulleeksi pysy-
väisohjeeksi, mikä oli merkittävä askel koh-
ti yhteisiä työturvallisuuden toimintatapo-
ja. Ohjeessa kuvataan Staran toimintatavat  

Vuonna 2013 Stara uudisti perehdytystä ja tarkensi Stydi- 
työhyvinvointiohjelmaa entistä strategisemmaksi. Työturval- 
lisuudella ja laajemmin työhyvinvoinnilla on merkittävä rooli 
tuottavuuden lisäämisessä. Se näkyy myös laadukkaana työnä.

Staran työssä  
näkyy osaaminen  
ja sitoutuminen

KUVA: VEIKKO SOMERPURO

 NUMEROT Staran työssä näkyy osaaminen ja sitoutuminen 
 STARAN IMAGO Mitä asukkaat ajattelevat
 CASE Työmaat kuuluvat kaupunkiin 
 3X Tämän näyttäisin turistille
 TAPETILLA Hyvistä opeista syntyy viihtyisä puisto
 MESTOILLA Tehtävä Alppilassa
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kaikessa lakisääteisessä työturvallisuudessa vaa-
rojenarvioinnista kemikaaliturvallisuuteen ja 
tapaturmien ennaltaehkäisyyn ja tutkintaan.

Osana aluehallintoviraston (AVI) omaa kun-
tahanketta AVI tarkasti Staran toimintaa kau-
punkitekniikan hoidossa ja kunnossapidossa 
sekä ympäristönhoidossa loppuvuodesta 2013. 
Vakavat puutteet korjattiin välittömästi ja mui-
hin tartuttiin työsuojelun toimintaohjelmassa 
ja turvallisuuden pysyväisohjeessa.  

Lokakuussa valittiin uudet työsuojeluvaltuu-
tetut toimikaudelle 2014–2017. Uudella kau-
della Staran työsuojeluvaltuutettujen määrä ja 
työpanos kasvavat reilusti, kun työntekijät saa-
vat aiemman yhden valtuutetun sijaan kaksi 
täysiaikaista valtuutettua ja asiantuntijat yhden 
kokopäiväisen aiemman osa-aikaisen valtuute-
tun sijaan. 

PEREHDYTYS UUDISTUI
Staran perehdytyskäytäntöjä uudistettiin vuon-
na 2013. Koko perehdytysprosessi kuvattiin ja 
perehdytyksen vastuualueet henkilöstöyksi-
kön ja tuotannon esimiesten välillä määritel-
tiin. Samalla aloitettiin perehdytysmateriaalien 
yhtenäistäminen. 

Loppuvuodesta valmistui Staran yhteinen 
palvelussuhdekäsikirja, joka on tärkeä osa uu-
distunutta perehdytysohjelmaa. 

Helmikuun 2013 alussa tulivat voimaan 
teknisen henkilöstön (TS), kunnallisten kuu-
kausipalkkaisten (KVTES) ja kunnallisen tun-
tipalkkaisen henkilöstön (TTS) paikalliset jär-
jestelyvaraerät. Järjestelyerän suuruus oli 0,6 % 
palkkasummasta. Järjestelyerästä käytettiin kau-
pungin ohjeiden mukaisesti 0,4 % tehtäväkoh-
taisten palkkojen korotuksiin ja 0,2 % henkilö-
kohtaisiin lisiin. Henkilökohtaisten lisien jaos-
sa painotettiin erityisesti työn tuloksellisuutta.

Vuonna 2013 rakennustekniikassa otettiin 
käyttöön strategiseen osaamisen kehittämiseen 
suunniteltu Amiedun Osaamisluotsi. Osaamis-
luotsin avulla kirkastettiin kilpailuetuja sekä 
määriteltiin osaamisen kehittämisen keskeiset 
alueet myös yksilötasolla.

Syyskuussa toteutetun työhyvinvointikyse-
lyn vastausprosentti oli 75, eli 3 prosenttiyk-

sikköä edellisvuotta suurempi. Tuloksissa ilme-
ni pientä laskua kaikilla kyselyn alueilla. Myön-
teisimpiä olivat tulokset työtovereilta saadussa 
avussa ja tuessa sekä fyysisessä ja henkisessä työ-
kyvyssä. Alhaisimmat arvot saivat kehityskes-
kustelujen ja kyselyjen hyödyllisyys.

Avovastauksissa nousivat esille toiveet jämä-
kästä esimiestyöstä, tasapuolisesta ja oikeuden-
mukaisesta kohtelusta sekä selkeästä työnku-
vasta ja tavoitteista. Näihin toiveisiin vastaa-
vat erityisesti Stydin tulos- ja kehityskeskustelu-
jen osaohjelma sekä vuonna 2014 käynnistyvä 
esimiesohjelma.

STYDI-OHJELMAA KOHDENNETTIIN OLEELLISEEN
Vuonna 2013 Stydi-työhyvinvointiohjelma jat-
kui tavoitteena lisätä työn tuottavuutta ja työhy-
vinvointia, parantaa kilpailukykyä sekä varmis-
taa, että työntekijät siirtyvät mahdollisimman 
terveinä vanhuuseläkkeelle. 

Stydin sitovana tavoitteena vuonna 2013 oli 
vähentää lyhytaikaisia, 1–3 päivän poissaoloja 
edeltävään vuoteen verrattuna. Tavoite toteu-
tui, kun lyhytaikaisten poissaolojen määrä jat-
koi laskuaan.

Kesäkuussa valmistui ohjelman väliarvioin-
ti, jonka perusteella ohjelmaa selkiytettiin ja 
vietiin strategisempaan suuntaan jakamalla oh-
jelman hankkeet kahteen ryhmään, strategisiin 
ja yksiköiden sisäisiä kehittämistarpeita palvele-
viin hankkeisiin.

Koko Staran kattaviksi strategisiksi hank-
keiksi valittiin neljä, joissa jokaisessa selkeänä 
tavoitteena on löytää ja monistaa parhaat yh-
teiset käytännöt. Hankkeet liittyvät tulos- ja ke-
hityskeskustelujen, työ- ja toimintakyvyn, työ-
suojelun ja -turvallisuuden sekä esimiestyön ke-
hittämiseen ja laadun varmistamiseen. Esimies-
valmennusohjelma alkaa vuonna 2014.

Staran uuden esimiesvalmennusohjelman, 
Esimies yksikkönsä johtajana, suunnittelu al-
koi syksyllä 2013. Valmennus koostuu moduu-
leista, joissa käsitellään tärkeimpiä esimiestyös-
sä tarvittavia tietoja ja -taitoja. 

Toukokuussa Stydi-messut keräsi noin 800 
staralaista tutustumaan toistensa töihin, kun 
tapahtuman teemana oli Tehdään yhdessä.  

Katuja ja kunnallistekniikkaa
 Hietaniityntien vesihuoltosaneeraus
 Honkasuon kunnallistekniikka ja  

 esirakennustyöt
 Jätkäsaaren kadut ja  

 kunnallistekniikka
 Lallukan asuntoalue
 Maunulan katuverkoston muutostyöt
 Myllypuron voimalaitoskorttelialue
 Suutarilan sorakatujen  

 perusparannus

Puistoja
 Ida Aalbergin puisto
 Kellosaarenrantapuisto
 Lenininpuisto
 Linnanpellon puisto
 Myllypuron keskuksen puisto
 Toukolan rantapuisto

Kiinteistöjä ja kalusteita
 Finlandia-talon kongressi- 

 pöytien kunnostus
 Helsinginkatu 24, tilamuutokset
 HESOTE, vesikatto, ikkunat ja julkisivu
 Keskuspelastusaseman  

 vesikatto ja kattoikkunat  
 Näyttelytila Laiturin kalusteet
 Pirkkolan plotin ulkoiluvälineet
 Sofiankadun panimoravintola 
 Vallilan kirjasto ja päiväkoti Runo,   

 kosteusvauriokorjaukset ja vesikatto
 Vanha kauppahalli, julkisivujen ja  

 talotekniikan perusparannus

Maatutkimuksia ja kartoituksia
 Selkämerenpuiston lasermallinnus
 Tapulikaupungin viemäreiden kartoitus
 Viikinmäen ja Maunulan ampumaradat,  

 pilaantuneiden maiden tutkimukset
 Vuosaari–Hanasaari -tunnelin  

 pohjatutkimukset

TYÖKOHTEITA
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HENKILÖSTÖMÄÄRÄ ERI KUUKAUSINA 2OI3

2012 2013

Henkilöstömäärä 1 568 1 545

Vakinaisten osuus 90,4 90,0

Lähtövaihtuvuus (hlöä) 74 70

Josta eläköityminen (hlöä) 40 47

Naisten osuus 21,0 21,7

Keski-ikä 44,4 44,5

Sairaudet ja työtapaturmat (%) 5,1 5,0

TAPATURMAT 2012 2013

Työtunnit 2 770 015 2 703 113

Tapaturmat 211 187

Vähintään 1 pv poissaolo 168 145

Tapaturmataajuus 60,6 53,6

TAPATURMATAAJUUS

Eri kuukausina Staran  
henkilöstömäärä vaihtelee 
huomattavasti, sillä Starassa 
on paljon kausiluonteista työtä.  
Henkilöstön ja määräaikaisten 
työtekijöiden määrä on  
suurimmillaan kesällä.

Staran henkilöstömäärä ei merkittävästi muuttunut  
edellisvuodesta. Naisten osuus henkilöstöstä oli 21,7  
prosenttia eli vastaava kuin edeltävänä vuonna.  
Sairauslomien osuus sisältäen työtapaturmista  
johtuneet sairauslomat laski hivenen edellisvuodesta.

VAKITUISET
tammikuu » joulukuu

MÄÄRÄAIKAISET
tammikuu » joulukuu

YHTEENSÄ
tammikuu » joulukuu

Tapaturmataajuus kertoo tapaturmien suhteen  
tehtyihin työtunteihin. Vuoden aikana sattuneista  
tapaturmista miltei 90 prosenttia tutkittiin. 
Myös tapaturmataajuus laski edellisvuodesta.
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Staran tunnettuus ja mielikuva kaupunkilaisten keskuudessa  
mitattiin ensimmäistä kertaa vuonna 2013. Taloustutkimuksen  
toteuttamaan internetpaneeliin vastasi 1 119 helsinkiläistä.  
Tutkimuksen perusteella Stara tunnetaan hyvin ja sen  
julkisuuskuva koetaan neutraaliksi tai positiiviseksi.

Stara tunnistetaan hyvin. 67 % asukkaista  
tuntee Staran spontaanisti logon perusteella,  
ja yhteensä 75 % tukikysymyksen avulla. 75%

STARAN IMAGO
MITÄ ASUKKAAT AJATTELEVAT

Staran julkisuuskuva arvioidaan enimmäkseen  
neutraaliksi (47 %). Noin kolmanneksen mielestä  
julkisuuskuva on positiivinen, ja vain 7 % pitää sitä  
negatiivisena. Vastausten perusteella positiivista mieli- 
kuvaa rakentaa etenkin Staran näkyvyys katukuvassa  
ja nuorekas ilme. Negatiiviset mielikuvat liittyivät  
useimmiten katujen talvihoitoon ja työmaihin.

STARAN JULKISUUSKUVA ON POSITIIVINEN TAI NEUTRAALI

HELSINKILÄISISTÄ TUNNISTAA STARAN
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MITÄ ASUKKAAT SANOIVAT:

Asukkaiden mielestä Stara on ammattitaitoinen, ympäristöystävällinen, 
vastuullinen ja luotettava toimija. Yhteensä 76 % vastaajista arvioi ammatti- 
taitoisuuden sopivan Staraan joko erittäin tai melko hyvin. Vain hyvin 
harva, alle 2 % vastaajista, ei lainkaan liittänyt mainittuja ominaisuuksia 
Staraan. Vähiten Staraan liitetyt  mielikuvat liittyivät nuorekkuuteen ja 
innovatiivisuuteen.

Stara on ottanut aktiivisen ja  
asukaslähtöisen lähestymistavan  
ja ollut avoin toiminnassaan.  
En muista kuulleeni juurikaan  
negatiivista Starasta. 

Kiitokset kauniista puistoista ja  
pitkämielisistä työntekijöistä.  
On varmasti turhauttavaa korjata 
jatkuvasti roskia ja vahinkoja,  
joita kaupunkilaiset aiheuttavat  
välinpitämättömyydellään.   
Nostakaa joskus äänenne ja  
tehkää selväksi, miltä Helsinki  
näyttäisi ilman Staran palveluita.

Staran autoja näkee niin paljon 
liikenteessä, että väkisin muodostuu 
kuva puuhakkaasta organisaatiosta.

Ei pahoja mokia. Tekee työnsä 
aidosti yrittäen, esim. katujen  
puhdistus lumesta.

Staran nimi on loistava ja logo hyvä. 
Ihan huippuja ovat ne ärjyt äijät, 
jotka puhdistavat Kauppatoria  
(ja kastelevat ohikulkevia turisteja).

Pelkästään logo ja kangaskassit 
luovat kuvan ei niin byrokraattisesta 
laitoksesta.

Ilman Staraa Helsinki  
olisi kaaoksessa. 

Asukkaiden avoimia  
vastauksia Staran vuoden  
2013 tunnettuustutkimuksessa

”AHKERAT STARALAISET TYÖAUTOINEEN NÄKYVÄT KATU- 
KUVASSA LÄHES KAIKKIALLA JA LUOVAT LÄHIYMPÄRISTÖÖN  
KOTOISUUTTA JA TURVALLISUUDEN TUNNETTA.”

AMMATTITAITOINEN

LUOTETTAVA

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN

 VASTUULLINEN

76 % 67 % 

67 % 62 % 
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Helsingin katuja saneerataan ahtaissa puitteissa rakennusten, 
siltojen ja liikenteen ympäröimänä. Ylimääräistä tilaa  
ei ole, joten työmaajärjestelyt on mietittävä huolella.

CASE
Siilitie

TEEMA
Työmaiden  
turvallisuus

Siilitiellä on yksi Helsingin haastavim-
mista työmaista. Mittavassa kunnal-
listekniikan peruskorjauksessa asen-
netaan uusia vesihuollon putkia ja 

muutetaan liikennejärjestelyjä. Työt alkoi-
vat 2013 maaliskuussa ja valmistuvat vuo-
den 2014 loppuun mennessä.

– Työmaa on hyvin ahdas sillan, metron ja 
Itäväylän vuoksi. Materiaalien kuljettaminen 
ja säilyttäminen on hankalaa. Tällaisella vilk-
kaasti liikennöidyllä alueella on huomioitava 
oman työväen lisäksi erilaiset tienkäyttäjät ja 
kevyt liikenne, Staran viher- ja katuraken-
tamisen työsuojeluasiamies Joe Lindqvist  
kertoo.

Kadunrakennustyömailla työnjohto ja 
työntekijät suunnittelevat työmaan suojauk-
sen yhdessä.

– Työntekijän ammattitaito on ratkaise-
van tärkeä. Täytyy esimerkiksi tuntea eri maa-
aineet ja niiden kestävyydet, koska se vaikut-
taa sekä rakentamiseen että suojarakentei-
siin. Vaarana voi olla maan romahtaminen.

Lindqvist pitää työssä jaksamista erittäin 
tärkeänä osana työsuojelua. Kun työntekijä 
viihtyy töissä, hän voi hyvin työn ulkopuo-
lellakin, nukkuu hyvin ja tulee taas skarppi-
na töihin.

– Pystymme ehkäisemään tapaturmat en-
nalta, kun koulutamme työntekijämme ja 
pidämme työmaamme siisteinä. Järjestys li-
sää turvallisuutta.

MERKIT OHJAAVAT, AIDAT SUOJAAVAT
Katutyömaa vaikuttaa väistämättä kävelijöi-
den, autoilijoiden ja pyöräilijöiden liikkumi-
seen. Jalankulkijat voivat joutua siirtymään 

tien toiselle puolelle ja autoilijat kiertämään 
ja hidastamaan vauhtia.

– Liikennejärjestelyillä varmistamme, et-
tä jokainen pääsee työmaan ohi turvallises-
ti. Kaikilla liikennemerkeillä on tarkoituk-
sensa, ja työmaa vaatii aina kaikilta liikku-
jilta malttia.

Tosin liikennemerkitkään eivät riitä, jos 
työmaa-alueen alennettuja nopeusrajoituk-
sia ei noudateta. Tien vieressä saattaa ol-
la monttu, jossa töitä paiskii useampi työn-
tekijä. Liian lujaa ajava autoilija aiheuttaa 
vaaratilanteen sekä itselleen että montussa 
työskenteleville.

Liikennettä eniten haittaavat työt teh-
dään yleensä öisin. Esimerkiksi Siilitiellä 
suuret runkolinjan liitoskohdat on raken-
nettu yöllä. 

Jalankulkijat on turvattu työmaan koh-
dalla suoja-aidoilla, jotka rajaavat autotien 
ja kevyen liikenteen väylän. Ajoradoilla käy-
tetään raskasta suojausta, ja esimerkiksi Itä-
väylällä, missä ajoneuvojen vauhdit ovat ko-
vat, on käytössä toisiinsa lukittuva yhtenäi-
nen betoninen suojaus.

Erillisiä pyöräkaistoja on usein vaikea 
merkitä, koska kulkuväylät kaventuvat niin 
paljon. Siksi olemassa olevat pyörätiet pyri-
tään säilyttämään myös poikkeusoloissa. Pyö-
rätuolilla tai lastenrattaiden kanssa liikkuvat 
pääsevät työmaan ohi esteettömästi luiskia ja 
kulkusiltoja pitkin. Näkörajoitteinen tunnis-
taa kulkureitin kepillään alalaudoista.

– Vaikka katutyömaat aina jonkun ver-
ran vaikeuttavat liikkumista, ovat ne samal-
la osa kehittyvää kaupunkia ja sen sujuvam-
paa huomista, Joe Lindqvist kiteyttää.  

Työmaat kuuluvat kaupunkiin 

»  Vuoden 2013 lopulla Stara  
tarjosi Siistin työmaan ideaa  
designpääkaupunkivuoden  
perintöä jatkavaan Toimiva kau-
punki -hankkeeseen. Siisti työ-
maa on Staran kaupunkiteknii-
kan rakentamisen projekti, joka 
tähtää katu- ja puistotyömaiden 
siisteyteen ja yleisilmeen kohen-
tamiseen. Tavoitteena on nivoa 
työmaat kaupungin ja kaupunki-
laisten arkeen entistä jouhevam-
min ja turvallisemmin. 

Hankkeen aikana Staran katu-  
ja puistotyömaita koskeva ohje 
tarkistetaan ja työmaita aletaan 
toteuttaa sen mukaan. Siistit 
työmaat ovat paitsi turvallisem-
pia työmaita sekä työntekijöille 
että kaupunkilaisille, hyvin suun-
niteltuna ne ovat myös edullisia.

Siisti työmaa pääsi mukaan  
Toimiva kaupunki -hankkeeseen, 
jonka palkkaaman kaupunki-
muotoilijan tehtävänä on edistää 
käyttäjälähtöistä suunnittelua 
työmailla. Lopputuloksena on  
parempi kaupunkiympäristö  
kaikille. Siisti työmaa -projekti  
alkoi keväällä 2014 ja jatkuu  
vuoden 2015 loppuun.

SIISTI TYÖMAA ON  
MYÖS TURVALLINEN

KUVA: JANNE SAAVALAINEN 
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3X

»  MERIMAISEMIA PYÖRÄN SELÄSSÄ

Veisin turistit merelliselle pyöräretkelle läntiseen Helsinkiin. Sibeliuksen puistosta  
poljemme ylös Meilahden kalliolle ja alas Mäntyniemen ohi Tamminiemeen. Meilahden 
arboretumissa pysähdymme nuuhkimaan Stadin omia juhannusruusuja, Auroraa,  
Hesperiaa ja Linnanmäkeä. Siitä jatkamme Munkkiniemen kartanon ja Kalastajatorpan 
ohi rantoja seuraten Lankiniemen kallioille, joilla istahdamme ihailemaan merimaisemaa. 
Kivenheiton päässä Espoon puolella on vielä Gallen-Kallelan museo.

 
PIRKKA JOKINEN 
TYÖNJOHTAJA, YMPÄRISTÖNHOITO

»  KIVIKAUPUNKI KORKEUKSISSA  

Viikinmäki on entiselle ampumaradalle rakennettu uusi asuinalue, ”kivinen kukkula-
kaupunki”. Kun aloitimme katujen ja kunnallistekniikan rakentamisen vuonna 2007,  
oli alue lähes kokonaan kalliota. Sen jälkeen maisema on muuttunut melkoisesti,  
mutta edelleen sitä leimaavat komeat kalliot. Turistin voisi viedä kävelykierrokselle 
ihastelemaan upeita kivisiä pintoja. Samalla voisin esitellä rakentamiamme tavallisesta 
poikkeavia betonikivettyjä katuja. Erikoisemmissa taloissa riittää myös katseltavaa.

 
REETTA LAVONEN 
VASTAAVA TYÖNJOHTAJA, KAUPUNKITEKNIIKAN RAKENTAMINEN

»  ASEMA VEDEN VARASSA

Helsingin päärautatieasema on Eliel Saarisen 1900-luvun alussa piirtämä hieno  
rakennus. Massiivinen maamerkki pysyy pystyssä pohjaveden varassa. Entisen  
merenpohjan päälle rakennettu asema seisoo puupaaluilla, joiden kantavuus riippuu 
kosketuksesta pohjaveteen. Työni on tarkkailla asema-alueen ja koko Helsingin  
pohjaveden korkeutta. Jos vesi pääsisi laskemaan, pahimmassa tapauksessa  
rautatieasema voisi romahtaa. Tällaista ”vaaraa” voisi fiilistellä matkailijan kanssa.

 
YASIN ISSE 
ETUMIES, GEOPALVELU
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Tämän näyttäisin turistille
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1 600 staralaista tuntee Helsingin  
läpikotaisin ja pintaa syvemmältä.  

Kolme staralaista kertoo, mitä omaan  
työhönsä liittyvää he näyttäisivät turistille. 
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”
TAPETILLA
”

TAPETILLA

JOKA KESÄ STARAN VIHERTÖISSÄ pitkälti yli sata nuorta saa kosketuksen työelämään. Ke-
sätyöntekijöistä suurin osa on nuoria, jotka tulevat puistotöihin ensimmäistä kertaa, 
mutta perehdytyksen saavat myös aiempien kesien konkarit.

– Talvessa ehtii unohtaa, miten nämä hommat toimii. Työturvallisuudesta ei voi 
puhua liikaa, Palonen sanoo.

PALONEN ON KOONNUT yksiin kansiin seikkaperäiset ohjeet kartanotöistä sekä tukun 
käytännön ohjeita töiden raportoinnista rikkakasvien tunnistamiseen. Oppaana 
kartanoiden maailmaan toimii myös rakennusviraston julkaisu Kartanopuistojen 
kunnostuksen työtapoja Helsingissä. Aivan ensimmäiseksi Palonen kuitenkin varmis-
taa, että työntekijä on tutustunut työsopimukseensa ja myös ymmärtää sen.

– Tositoimiin ryhdytään mahdollisimman pian. Näitäkin töitä oppii vain teke-
mällä ja kysymällä. ”Kun et tiedä, kysy” on tärkein ohjeeni. Historiallisissa puistois-
sa vahingoille ei ole varaa.

Monien puistojen kuten Herttoniemen historiallisen kartanopuiston ja Roihu-
vuoren japanilaisen puutarhan hoito on tarkkaa käsityötä. Töiden oppiminen alkaa 
oikea-aikaisesta kastelusta, käytävien kanttauksista ja niitosta.

PALONEN VASTAA siitä, että perehdytys tuottaa toivottua tulosta. Hän kiertää puis-
toissa seuraamassa uusien työntekijöiden kehittymistä. Harjaantunut silmä 
tunnistaa nopeasti oikeat työasennot ja liikeradat.

– Esimerkiksi viikatteen käytössä huomaan heti, että perehdytys on on-
nistunut, kun niitto on tehokasta ja vaivatonta. Paasaan ergonomiasta, 
koska haluan jokaisen pysyvän hyvässä kondiksessa eläkeikään asti.

Palonen huomioi jokaisen työntekijän henkilökohtaiset taidot – sitä 
mukaa kun omaksuu uusia asioita, saa myös lisää vastuuta. Kesän mit-
taan uudet työntekijät oppivat myös vaativampien koneiden, kuten kes-
kikokoisen niittokoneen käytön.

– Kuitenkin vähän kerrallaan, koska yksityiskohtia on paljon. Näi-
den töiden läpikotainen opettelu vie noin neljä vuotta, Palonen kertoo.

Kun työhön on saanut hyvän perehdytyksen, sen osaa myös hoitaa hy-
vin. Helsingin vehreät ja viihtyisät puistot ovat hyvän perehdytyksen tulos.

”Kun työhön on saanut hyvän perehdytyksen,  
sen osaa myös hoitaa hyvin. Helsingin vehreät ja  
viihtyisät puistot ovat hyvän perehdytyksen tulos.”

Hyvistä opeista  
syntyy viihtyisä puisto

Pepita Palonen luotsaa joka kesä viiden 
vakituisen ja yli kolmenkymmenen puu-
tarha-alan ammattilaisen ja nuoren mää-
räaikaisen työntekijän joukkoa, joka  
hoitaa itäisen Helsingin kartanopuistoja, 
rauniopuutarhoja, arvoniittyjä ja  
japanilaistyylistä puistoa.

PEPITA PALONEN
KARTANOVASTAAVA»

KUVA: JANNE SAAVALAINEN

Stara uudisti ja yhtenäisti perehdytyskäytäntöjään  
vuonna 2013. Vuoden lopulla ilmestyi koko Staran  

yhteinen palvelussuhdekäsikirja, jota tarkentavat  
osastojen ja työyksiköiden omat työohjeet. 
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Tehtävä Alppilassa

Stara otti vuonna 2012 käyttöön sähköisen 
tuotannonohjausjärjestelmän, joka tuottaa 
GPS-paikkatietoa tehdyistä töistä. Helmi-
kuussa 2013 järjestelmän tuottama aura- 
autojen sijaintidata avattiin vapaasti käy-
tettäväksi, ja sovelluskehit täjät saivat mah-
dollisuuden rakentaa dataan perustuvia vi-
sualisointeja.

Ensimmäisiä dataa hyödyntäviä palve- 
luja on kansainvälistäkin huomiotasaanut  
auratkartalla.com. Sampsa Kurosen tekemä 
internetsovellus seuraa aurauksen, hiekoi-
tuksen ja suolauksen etenemistä Helsingin 
kaduilla liki reaaliajassa. Kartalle piirtyy va-
linnan mukaan esimerkiksi viimeisen tun-
nin, vuorokauden tai viikon aikana tehdyt 
talvihoidon työt.

Avoimen datan palvelu laajenee vähitellen 
kaikille Staran hoidossa oleville alueille. Jo 
nyt työseuranta kattaa keskustan, itäisen 
kantakaupungin ja osan Itä-Helsinkiä. Ra-
japinnan avaaminen on osa Helsingin kau-
pungin avoimen datan hanketta.

STARA AVASI DATAHANAT

HELSINKI TIISTAINA I5. TAMMIKUUTA 2OI3 KELLO OO.I8.  
Unelias kaupunki kääriytyy hiljalleen yhä paksumpaan lumipeittoon,  
kun monitoimikoneenkuljettaja Raija Halmiranta herää puhelimen soittoon.

OI.32  KYLÄSAAREN TUKIKOHTA. Halmiranta istuu monitoimi-
koneen ohjaamoon, syöttää mobiililaitteeseen  

koneen numeron ja valitsee tehtäväksi aurauksen. Hän auraa  
ajaessaan kohti omaa aluettaan Alppilaa.

OI.45  PYRY ALKAA LAANTUA, kun aura kurvaa Sturenkadulta  
Aleksis Kiven kadun jalkakäytävälle. Halmiranta  

auraa niin, että suojatiet ovat heti auki.

O2.O6  SAVONKATU. Satamasta tullut rekka on juuttunut  
ylämäkeen. Halmiranta yrittää auttaa rekan  

liikkeelle vetämällä hinausköyden avulla, mutta rekka vain sutii.  
Hän hälyttää paikalle hiekoitusauton. Kymmenessä minuutissa  
rekka jatkaa matkaansa.

O2.2I  ALPPIPUISTO. Halmiranta auraa puiston halkovan  
käytävän sekä pistot radanvarteen. Nurmikon reunoja  

ja vesiposteja on varottava, onneksi ne on merkattu aurauskepeillä.

O3.OO  ALPPILAN KUUSKULMA. Halmiranta auraa aukion ja  
kasaa lumet Weeruskan puoleiseen päätyyn, josta  

raskaan kaluston on helppo hakea kasa pois. Lumikeko ei saa  
muodostaa näköestettä liikenteelle, eikä sitä tietenkään kasata  
tolpan juureen tai sähkökaapin päälle.

O3.39  KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT on aurattu, joten  
Halmiranta ryhtyy auraamaan Alppilan ajoväyliä. 
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O4.55  SIPOONKADUN PORVOONKADUN PÄÄSSÄ saa pysäköidä kadun 
molemmille puolille, joten Halmiranta hidastaa vauhtia.

O9.23  KYLÄSAAREN TUKIKOHTA. Halmiranta nappaa lennossa  
kahvin ja vaihtaa koneeseen kauhan. Mobiiliseurantaan 

hän vaihtaa tehtäväksi lumenkasauksen.

IO.OI  ALEKSIS KIVEN KADUN PASILAN PÄÄSSÄ on molemmin puolin  
hyvät paikat isoillekin lumikasoille. Halmiranta kerää  

kuorma-autojen tekemät lumivallit suojateiden, risteysten ja  
pysäkeiden kohdalta kauha kerrallaan kasaan.

IO.3O  ELÄINTARHAN NESTE. Puolen tunnin lounastauko, jonka  
jälkeen loppupäivä kuluu lunta keräten ja kasaten.

I4.3O TOUKOLANKATU 6. Löpöä koneeseen kaupungin omalla  
tankkauspisteellä.

I4.52  KYLÄSAAREN TUKIKOHTA. Halmiranta ajaa koneen katokseen, 
sammuttaa mobiilitallennuksen ja käy vielä toimistolla  

merkkaamassa tekemänsä lumikasat kartalle, jotta iltavuoron  
kuorma-autokuskit osaavat siivota ne pois.

Monitoimikoneen matka on rekonstruoitu Staran kaupunkitekniikan  
ylläpidon työnjohtajien Simo Pirkkalaisen ja Heikki Koiviston  
asiantuntevalla avustuksella. Raija Halmiranta on todellinen henkilö,  
joka ihan oikeasti ajaa talvisin Wille-monitoimikonetta Alppilassa. 76 123 131 103 112

2OO9 2OIO 2OII 2OI2 2OI3

58 336 471 155 279
2OO9 2OIO 2OII 2OI2 2OI3

AURAUSTARVE:

LUMENKULJETUSTARVE:

TALVI-INDEKSI 2OO9–2OI3
kuvaa talven työllistävää vaikutusta.  
Mitä suurempi luku, sitä työllistävämpi talvi. 
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»  YMPÄRISTÖ & YHTEISKUNTA

LUE
 TÄSSÄ OSIOSSA

Stara on vastuullinen 
edelläkävijä

Stara hankkii urakoita, palveluja, ai-
neita, tarvikkeita ja tavaroita lähes 
130 miljoonalla eurolla vuodessa. 
Osa potista on koko kaupungin tar-

peisiin hankittavia rakennusaineita ja -tar-
vikkeita sekä ajoneuvoja ja työkoneita.

Vuoden 2013 aikana Starassa otettiin 
käyttöön hankinta-asiakirjamallit, joil-
la yhtenäistettiin Staran hankintakäy-
täntöjä ja sopimusehtoja sekä minimoi-
tiin muodollisten virheiden mahdollisuus 
hankintaprosesseissa.

Uudistetut asiakirjamallit velvoittavat ta-
varantoimittajaa ja urakoitsijaa aiempaa sel-
vemmin noudattamaan suomalaisten työ-
ehtosopimusten ehtoja, ja niihin on kirjattu 
harmaan talouden torjunnan ehtoja. Lisäksi 
sopimusehdoissa velvoitetaan urakkaketjun 
valvontaa. Samalla eettisiä kriteerejä sisälly-
tettiin riskialojen hankintojen ehtoihin. 

Tammikuussa 2014 Stara avasi ensim-
mäiset kilpailutukset, joiden sopimusehdot 
edellyttävät urakoitsijaa täyttämään sosiaa-
lisen vastuun ja eettisen tuotannon kriteerit. 

Vuonna 2014 hankinta-asiakirjojen ke-
hittäminen jatkuu. Seuraava askel on sel-
vittää Staran hankinnoille soveltuvia sertifi-
kaatteja ehtoineen sekä missä määrin ja mi-
hin Staran kilpailuttamien hankintojen so-
pimuksiin voitaisiin kirjata työllistämistä 
koskevia ehtoja. 

Lokakuussa 2013 tuli voimaan Staran 
oma tilaajavastuuohje, joka täsmentää tilaa-
javastuulain velvoitteita ja täydentää Helsin-
gin kaupungin Harmaan talouden torjunta-
ohjetta. Ohje auttaa ja opastaa kaikkia Sta-
ran hankintoja ja tilauksia tekeviä tilaaja-
vastuuvelvoitteiden noudattamisessa niin 
tarjouspyyntövaiheessa kuin sopimuskau-
den aikana.

Stara otti isoja harppauksia ympäristöasioissa, kun se vuonna 
2013 otti käyttöön Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän yhtenä 
ensimmäisistä kaupungin virastoista. Hankintojen eettisyyttä  
koskeva julkinen keskustelu oli vilkasta vuonna 2013,  
ja Stara uudisti hankintakäytäntöjä. 

KUVA: VEIKKO SOMERPURO

 NUMEROT Stara on vastuullinen edelläkävijä
 CASE Vastuullisesti kaupungin kaduilla 
 MESTOILLA 5 askelta vihreämpään Helsinkiin
 3X Vihreä Helsinki
 TAPETILLA Harmaa talous - pääsy kielletty!
 CASE Metsurista merkonomiksi 
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Vuonna 2013 Stara päätti ottaa käyttöön sähköisen 
hankintajärjestelmän Cloudian, mikä entisestään su-
juvoittaa hankintaprosesseja sekä vähentää virheiden 
mahdollisuutta. Sen käyttöönottokoulutus järjestettiin 
keväällä 2013, ja järjestelmä otetaan laajasti käyttöön 
vuonna 2014.

VASTUULLISTA HENKILÖSTÖPOLITIIKKAA
Helsingin kaupungin virastona Stara pitää huolta työn-
tekijöistään silloinkin, kun heidän voimavaransa eivät 
enää riitä omaan työhön. Varhaisen tuen mallin (vatu) 
tavoitteena on havaita orastavat työkykyongelmat ajois-
sa ja edistää henkilöstön työkykyä.

Jos vatu ei riitä, keinoja ovat myös kevennetty työ, 
ammatillinen kuntoutus ja uranvaihto uudelleenkou-
lutuksen tai työssä oppimisen avulla. Päihteiden vää-
rinkäyttöön puututaan kaupungin yhteisen hoitoon-
ohjausmallin mukaisesti. Myös vuorotteluvapaa tukee 
työssä jaksamista, ja samalla se tarjoaa vapaan ajaksi 
työtä työttömälle työnhakijalle. Vuonna 2013 vuorotte-
luvapaata myönnettiin 11 staralaiselle. Lisäksi vuoden 
lopussa Starassa työskenteli 10 työllistettyä henkilöä. 

Stara on monelle helsinkiläiselle nuorelle ensim-
mäinen kesätyöpaikka. Kesäkaudella Stara tarjosi työtä 
135 nuorelle, joiden ikä oli 16–20 vuotta.

STARA SEURAA EKOKOMPASSIA
Vuonna 2013 rakennettiin Ekokompassi-ympäristöjär-
jestelmä, jonka yhteydessä tarkistettiin Staran ympä-
ristöpolitiikka sekä laadittiin ympäristöohjelma. Ym-
päristöpolitiikka määrittää Staran ympäristötyön peri-
aatteet ja tavoitteet, joita ympäristöohjelmassa viedään 
käytäntöön.

Ensimmäinen kolmivuotinen ympäristöohjelma 
valmistui kesäkuussa 2013. Se tähtää ympäristötietoi-
suuden lisäämiseen, kiinteistöjen energiatehokkuuden 
parantamiseen ja hankintojen ohjaamiseen ympäris-
töystävälliseen suuntaan hankintoihin lisättävien ym-
päristökriteerien avulla. 

Vuonna 2013 päivitettiin ja täydennettiin kiinteis-
tökohtaiset jätehuoltosuunnitelmat ja kemikaaliluette-
lot. Syksyllä Stara otti käyttöön kemikaalitiedon hallin-
tajärjestelmä EcoOnlinen, joka yhtenäistää kemikaali-
luetteloiden hallinnan.

Ekokompassi auditoidaan kolmen vuoden välein 
ja ympäristöohjelman toteutumisesta raportoidaan 
Ympäristökeskukselle vuosittain. Lisäksi Stara seu-
raa ja tarvittaessa päivittää ympäristöohjelmaa kerran 
vuodessa. 

Vuonna 2011 aloitettiin kiinteistöjen määrätietoi-
nen energiansäästö, ja Staran käyttämien kiinteistö-
jen sähkön ja kaukolämmön kulutus laski 7 prosenttia 
vuonna 2013. Vuoden 2010 energiankulutukseen ver-
rattuna säästöä on kolmen vuoden aikana kertynyt jo 
noin 0,3 miljoonaa euroa. 

Vuonna 2013 Starassa toimi 30 ekotukihenkilöä, 
jotka edistävät lajittelua, antavat energiansäästövink-
kejä ja jakavat tietoaan ympäristöasioista. Ekotukitoi-
minnan kehittäminen jatkuu vuonna 2014 muun mu-
assa järjestämällä kampanjoita energiansäästämisestä 
ja -tehokkuudesta.

EKO-OPTIMOIDUT TYÖKONEET
Kaluston kojeistusta eli telemetrointia jatkettiin vuon-
na 2013. Vuoden aikana 21 työkonetta ja niiden lisä-
laitteet varusteltiin telemetrointilaitteilla, jotka tuotta-
vat tietoa niiden työvaiheista. Esimerkiksi tieto poltto-
aineenkulutuksesta auttaa kehittämään työtapoja talou- 
dellisemmiksi. Projekti etenee vuonna 2014 kaikkiin 
Staran ajoneuvo- ja kalustotyyppeihin.

Toimintakertomusvuonna 156 Staran kone- ja 
kuorma-autonkuljettajaa kävi ennakoivan ajotavan 
kurssin, joka on osa ammattipätevyyskoulutusta. En-
nakoiva ajotapa tukee tavoitetta vähentää polttoaineen 
kulutusta.

Stara lannoittaa Helsingin peltoalueita fosforitto-
milla teollisilla lannoitteilla ja vain maanäytteiden 
osoittaman todellisen tarpeen mukaan. Lisäksi pellon 
ja vesistön väliin jätetään aina riittävän leveät lannoit-
tamattomat ja viljelemättömät suojavyöhykkeet estä-
mään ravinteiden huuhtoutuminen vesistöön.

Lisääntyneet öljynkuljetukset Suomenlahdella ovat 
nostaneet öljyvahinkojen riskiä. Helsingin öljyntorjun-
tavalmiuden vahvistamiseksi järjestettiin vuonna 2013 
kaksi Staran työntekijöille suunnattua harjoitusta. On-
nistuneella öljyntorjunnalla voidaan vahinkoja rajoit-
taa murto-osaan siitä mitä öljy rannoille päästessään 
voi aiheuttaa.  Koulutukseen osallistui 24 työntekijää.  
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Kadut ja puistot 
 Rakennettu katuala  14,9 ha
 Rakennettu katuvihreä  3,6 ha
 Rakennettu puistoala  10,8 ha
 Vesi- ja viemäriputkea  15 300 m
 Hoidettava katuvihreä  381 ha
 Hoidettavat viheralueet  957 ha
 Talvihoito  1 060 ha
 Lumikuormia  115 100 kpl
 Monivuotisten kasvien hankinta  42 700 kpl
 Ryhmäkasvien tuotanto  175 000 kpl
 Villikaneja pyydystetty  650 kpl

Kiinteistöt
 Rakennusprojekteja päiväkodeissa  18 kpl
 Rakennusprojekteja kouluissa  47 kpl
 Sähkö- ja lvi-työtilauksia  937 kpl
 Kirjaston hyllyjä  500 m
 Kunnostettuja ikkunoita  800 kpl
 Tarkastettuja pihoja ja leikkialueita  667 kpl

Luonnonmukaiset alueet
 Luonnonhoitosuunnitelmien  

 mukaiset työt taajamametsissä  227 ha
 Ulkokunnissa sijaitsevien  

 metsien luonnonhoitotyöt  140 ha
 Muut luonnonhoitotyöt  

 taajamametsissä  113 ha
 Rantaniittyjen kunnostus  3,0 ha
 Saaristosta tuodut jätteet  250 tn
 Luontopolkujen opastetauluja  

 ja viittoja  60 kpl
 Pitkospuita rakennettu  420 m
 Peltokasvien sato  805 tn

Tutkimukset ja kartoitukset
 Maa- ja kalliotutkimuksia  126 kpl
 Päällystetutkimuskohteita  247 kpl
 Maatutkimusnäytteitä  1 400 kpl
 Kantavuusmittauskohteita  57 kpl
 Koordinoituja maamassoja  330 000 tn

TUNNUSLUVUT

STARAN YMPÄRISTÖMENOT

STARAN ENERGIANKULUTUS

ENERGIANKULUTUS 2010 
MVH

2013 
MVH

2010 > 13 
MUUTOS % 

Kaukolämpö 7 250 5 277 -27,2 

Sähkö 3 767 2 958 -21,5

Bensiini 1 701 1 558 -8,4

Diesel 13 027 10 619 -18,5

Polttoöljy 6 424 3 786 -41,1

YHTEENSÄ 32 170 24 198 -24,8

YMPÄRISTÖMENOT [€] 2012 2013

Vaaralliset aineet 2 142 511 684 712

Sekajäte 376 255 386 480

Rakennusjäte 337 529 281 613

Betoni- ja tiilijäte 87 598 266 655

Paperit ja kertakäyttöastiat 87 645 86 178

Jätevesimaksut 83 402 68 760

Puujäte (puhdas) 15 081 11 694

Puutarhajäte 20 268 9 599

Energiajäte 14 280 8 291

Biojäte 2 002 8 057

Paperijäte 4 486 4 399

Pahvijäte 5 275 4 329

YHTEENSÄ 3 176 332 1 820 767

Vaarallisten aineiden kustannusten suuri lasku selittyy pilaantuneen  
maaperän kunnostushankkeiden vähenemisellä Helsingissä.

Stara saavutti vuonna 2013 kirkkaasti sille asetetun sitovan 
energiankulutuksen säästötavoitteen, 4 prosenttia vuoden 
2010 kokonaisenergiankulutuksesta, kun energiankulutus  
laski lähes 25 prosenttia vuoteen 2010 verrattuna.

 

Vuonna 2013 Staran toiminnan ympäristövaikutukset arvioitiin  
kattavasti, kun selvitettiin päästöjen ja jätteiden määrä, energian, veden  

ja polttoaineiden kulutus ja työmatkojen ympäristövaikutukset.
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 ”S
tarassa on tehty työtä vastuullisten hankinto-
jen eteen ennenkin, mutta pääpaino on ollut 
harmaan talouden torjunnassa. Vuonna 2013 
otimme ison harppauksen sosiaalisesti kestävien 

hankintojen suuntaan, kun kilpailutimme ensimmäi-
set kiviurakat, joissa sopimusehdot kattavat myös sosi-
aalisen vastuun kriteerit. Uutta tietä Starassa on raivan-
nut hankintalakimies Tanja Dickman yhdessä meidän 
kaupunkitekniikan urakoita kilpailuttavien kanssa. 

Uusilla ehdoilla käydyn kilpailutuksen voittaneet 
urakoitsijat ovat sitoutuneet työoloja ja työehtoja kos-
keviin kansainvälisiin sopimuksiin, ja heiltä vaaditaan 
toiminnasta vastuullisuusraporttia, sertifiointia tai au-
ditointia. Jos näitä ei ole, yrityksen täytyy toimittaa 
meille itsearviointi. 

Tarkastamme ja valvomme eettisten periaatteiden 
noudattamista. Sopimusehtojen rikkomisesta voi seu-

rata sopimuksen purku. Uusien kriteerien ottaminen 
mukaan Staran kilpailutusasiakirjoihin on ensimmäi-
nen askel globaalin vastuun edistämiseksi.

Helsinki on Suomen suurin luonnonkivien hankki-
ja, ja Stara näiden urakoiden merkittävä kilpailuttaja. 
Kilpailutamme vuosittain noin kolmen miljoonan eu-
ron kiviurakat, joista valtaosa on luonnonkiviurakoita.

Jatkossa pyrimme yhä selkeämpiin kriteereihin 
muun muassa käyttämällä hyväksi kansainvälisen so-
siaalisen vastuun standardin SA8000:n ehtoja. Tiuken-
namme ehtoja myös muissa hankinnoissa, joissa mer-
kittävä osa materiaaleista tulee ulkomailta. Tällaisia 
hankintoja Starassa ovat esimerkiksi kaivonkannet ja 
työvaatteet.”

Sosiaalinen vastuu on viime vuosina noussut yhä selvemmin 
julkiseen keskusteluun. Kuluttajat haluavat tietää, missä ja  
miten esimerkiksi elintarvikkeet tai vaatteet on tuotettu,  
mutta myös miten ja millaisin arvoin kaupunkia rakennetaan. 
Vuonna 2013 keskustelua käytiin kiviurakoista ja niihin  
liittyvien hankintojen eettisyydestä.

”Staran pyrkimys vastuullisempiin hankintoihin on tervetullut uudistus julkisissa  
hankinnoissa. Finnwatchin vuonna 2011 ja 2013 tekemissä Suomea koskevissa tutki-
muksissa kävi ilmi, ettei kivihankinnoissa huomioitu lainkaan sosiaalista kestävyyttä. 

On tärkeää, että Stara on ottanut huomioon yritysten yhteiskuntavastuun  
hankinnoissaan. Nyt kun sosiaalisen vastuun kriteerit on asetettu, on tärkeää  
varmistaa, että niiden noudattamista valvotaan.

Staran uudet sopimusehtojen vastuulliset vaatimukset kiviurakoitsijoiden 
kilpailutuksessa toimivat hyvänä esimerkkinä muillekin kuntasektorin hankintoja  
tekeville tahoille. Toivon, että Stara jatkaa toimintaa ihmisarvoisen työn puolesta.” 

SONJA VARTIALA  
FINNWATCHIN TOIMINNANJOHTAJA»

CASE
Kiviurakat

TEEMA
Yhteiskuntavastuu 

rakentamisessa

HEIKKI LARISTO, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ,  
KAUPUNKITEKNIIKAN RAKENTAMINEN»

KUVAT: JANNE SAAVALAINEN , FINNWATCH

Vastuullisesti  
kaupungin kaduilla 
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Kun kaupunkia rakennetaan ja pidetään kunnossa, sillä on väistämättä  
seurauksia ympäristön kannalta. Ei ole lainkaan sama, miten Stara työnsä  
järjestää. Näillä viidellä askeleella Helsinki on jo harppauksen verran  
ympäristöystävällisempi kaupunki.

YMPÄRISTÖTALKOISSA  
HELSINGIN PUOLESTA

Hiilidioksidipäästöjä tulee autojen ja ko-
neiden käytöstä, kiinteistöjen lämmityk-
sestä ja sähkön kulutuksesta, rakentami-
sesta ja liikkumisesta. Liukkauden estossa 
käytetään hiekkaa, joka keväisin näkyy 
terveydelle haitallisena katupölynä. Työs-
tä syntyy myös melusaastetta ja jätteitä. 
Myös hankintojen ympäristövaikutukset 
pitää tuntea.

Ympäristövaikutuksiin voi ja pitää vai-
kuttaa. Siksi Starassa alettiin vuonna 2013 
rakentaa Ekokompassi-ympäristöjärjes-
telmää. Siihen liittyvän ympäristöohjel-
man tavoitteita ovat henkilöstön tiiviimpi 
osallistaminen ympäristötyöhön, energia-
tehokkuuden parantaminen ja hankinto-
jen ohjaaminen ympäristömyönteiseen 
suuntaan.

 Staran ympäristövaikutukset eivät  
ole vain negatiivisia, päinvastoin. Hoidam-
me puistoja ja metsiä luonnon monimuo-
toisuutta silmällä pitäen, jotta ötökätkin 
viihtyvät. Viheralueiden ylläpito ja viher-
rakentaminen vähentävät tulvariskiä,  ja 
elinvoimainen kasvillisuus toimii tärkeä-
nä hiilinieluna sitoen hiilidioksidia ja muita 
päästöjä. Puistot ja viheralueet myös edis-
tävät asukkaiden terveyttä ja viihtyvyyttä.

Staralla on merkittävä vaikutus hel-
sinkiläisten hyvinvointiin. Kun toimimme 
näkyvän ympäristötietoisesti, lisäämme 
samalla kuntalaisten tietoisuutta ympäris-
tövaikutuksista ja näytämme samalla hy-
vää esimerkkiä muille.

Ympäristövaikutukset eivät ole vain 
paikallisia, ne ovat osa yhtä ja yhteistä 
maailmaa. Staran ympäristötalkoot koske-
vat jokaista.

VÄHEMMÄN HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ,  
ENEMMÄN ENERGIATEHOKKUUTTA 

Staralla on kunnianhimoinen tavoite: hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä.  
Se tarkoittaa luopumista fossiilisista polttoaineista energianlähteinä, mutta vaatii  
myös paljon pieniä tekoja kuten lamppujen vaihtamista led-valoihin ja pihistelyä 
polttoaineenkulutuksessa.

PUHDASTA  
HENGITYSILMAA 

Katupölyn torjunta alkaa jo talvella. Hiekoitukseen käytetään vain pestyä ja  
seulottua sepeliä, joka pölyää vähemmän kuin pesemätön sepeli. Suurin osa  
kaduilta kerätystä hiekoitussepelistä käytetään uudelleen maanrakentamisessa.

JÄTTEESTÄ  
RAAKA-AINEEKSI

Jätteen kierrätys pidentää materiaalin elinkaarta. Esimerkiksi muovi tai metalli  
ei päädykään kaatopaikalle vaan se hyödynnetään raaka-aineena tai energian- 
lähteenä. Materiaalin elinkaari otetaan huomioon jo hankintavaiheessa.

JÄMÄMAAT  
HYÖTYKÄYTTÖÖN

Kaivutyössä syntyvä maa-aines voidaan käyttää toisella työmaalla esimerkiksi  
nurmikkopinnassa tai tulvapenkereessä. Suunnitelmallinen maan uusiokäyttö  
säästää ympäristön lisäksi euroja.

VIHREÄ  
LIEVITTÄÄ STRESSIÄ

Stara hoitaa kaikki Helsingin metsät, luonnonmukaiset ja -suojelualueet sekä yli 
70 prosenttia puistoista. Puistot ja metsät sitovat päästöjä ja puhdistavat ilmaa, 
laskevat verenpainetta ja lievittävät stressiä sekä lisäävät viihtyisyyttä ja hyvää oloa. 

5askelta 
vihreämpään  
Helsinkiin
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»  LÄHIMETSÄ KUTSUU SEIKKAILEMAAN

Tosi jees homma, kun heti kotiovelta pääsee metsään juoksentelemaan.  
Siellä voi hyppiä isoja loikkia kallionreunalta toiselle. Meidän lähimetsästä löytyy  
kauheasti erilaisia kasveja ja elämiä, kallionkoloja, juoksuhautoja ja isoja kaatuneita  
puita, joiden päällä voi kiipeillä. Se on mageeta. Sinne voi tehdä majoja ja kehitel-
lä mitä vaan leikkejä. Vaklaaminen, kirkkis ja muut on metsässä tosi hienoa. Metsä-
reiteillä saa helposti kulumaan monta tuntia, myös lyhyellä koulumatkalla.

KOULULAISET  
SENI SEIKKULA JA KUUTTI NIKU 
PIHLAJAMÄKI

»  ENTINEN JOUTOMAA ON LUONTOKUVAAJAN UNELMA

Vuosaarenhuippu osoittaa, että ihminen voi tehdä luonnon eteen paljon hyvää.  
Mäen maisemointi on malliesimerkki siitä, miten kaupunkiympäristössä voidaan 
vaalia uhanalaisia luontotyyppejä kuten harjuluontoa ja niittyjä. Kiipeän huipulle  
kuukausittain. Valokuvaajan huippuhetki koittaa touko-kesäkuun vaihteessa, kun 
kukat kukkivat ja keskiyön valo on upeimmillaan. Hätkähdyttävimpiä muistojani 
Vuosaarenhuipulta on tyllien bongaaminen. Silloin ajattelin, että ei voi olla totta!

JARMO NIEMINEN 
LUONTOKUVAAJA, YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNNAN  
PUHEENJOHTAJA, LAAJASALO

»  VIHREÄ KOHTAAMISPAIKKA 

Koffin puiston pitkä historia ja kauneus viehättävät minua. Se on vihreä keidas  
keskellä kaupunkia, jossa kaikenikäiset kohtaavat. Viihdyn puistossa kaikkina  
vuoden- ja vuorokaudenaikoina. Päivisin kerään roskia lapsenlapseni tai muiden 
puistokummien kanssa, luen puun alla kirjaa tai otan valokuvia. Iltaisin käyn  
puolisoni kanssa kävelyllä ja istumassa puiston penkillä. Puisto on parhaimmillaan 
aurinkoisena päivänä, kun siellä on jokin kulttuuritapahtuma tai piknik.

 
TITTA LEIKKARI 
PUISTOKUMMI, PUNAVUORI 

Vihreä Helsinki
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Stara hoitaa Helsingin metsiä ja puistoja ja tarjoaa  
yhteyshenkilön puistokummeille. Staran  

puutarhureiden käsissä Vuosaaren täyttömäestä  
on muotoutunut arvokas luontokohde.
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STARAN TYÖMAILLE ei harmaalla taloudella ole asiaa. Sen torjunta alkaa jo aliurakoit-
sijoiden valinnasta, kun hankintainsinöörit tarkistavat kilpailevien urakoitsijoiden 
tiedot perinpohjaisesti. Suuri osa harmaan talouden vastaisesta taistelusta käydään 
kuitenkin itse rakennustyömailla. Urakoitsijat valitaan usein puitesopimustoimit-
tajien joukosta. Tarvittaessa suurimmissa hankkeissa työmaalle kilpailutetaan koko-
naan uudet urakoitsijat.

Tilaushetkellä urakoitsijan tilaajavastuuselvitysten on oltava alle kolme kuukaut-
ta vanhoja. Tuoreet dokumentit vaaditaan myös puitesopimustoimittajilta.

– Tilaajavastuu.fi -verkkopalvelusta on tarkistuksessa suuri apu. Sieltä selvitykset 
löytyvät sähköisesti muutamalla klikkauksella, Kataja sanoo.

Jos urakoitsija ei ole kirjautunut palveluun, sen on toimitettava asiakirjat pape-
risina. Oli kuinka kiire tahansa, tilaus ei etene, kunnes vastuuasiat on tarkistettu.

RAKENNUSTYÖMAALLA TOIMII tavallisesti useita urakoitsijoita, ja työmiehet ovat kuka ke-
nenkin palkkalistoilla. Kun työntekijä ilmoittautuu ensimmäistä kertaa töihin, vas-
taava työnjohtaja tarkistaa tämän henkilöllisyyden sekä pitkän listan muitakin asi-
oita: Onko henkilökortissa kuva, nimi, veronumero ja palkan maksavan yrityksen 
tiedot? Löytyykö veronumero rekisteristä? Onko työntekijällä työturvallisuuskortti? 
Mikä on työntekijän kansalaisuus? Onko työntekijän vakuutusturva kunnossa? Ja 
niin edelleen.

– Jos käy ilmi, että urakoitsijan lähettämän työntekijän palkan maksaakin toi-
nen yritys, eikä sopimustoimittaja ole ilmoittanut käyttävänsä aliurakoitsijaa, työn-
tekijä ei pääse työmaalle.

Tarvittaessa työmaa seisoo odottaen vaikka yhtä tekijää. Joskus rahallinen mene-
tys lasketaan tuhansissa, ja näitä tilanteita varten sopimuksiin on kirjattu sanktiopy-
käliä. Isommilla työmailla urakoitsija ei sentään vaihdu päivittäin.

Vastaava työnjohtaja ylläpitää myös ajantasaista kulkulupaluetteloa, johon mer-
kitään kaikki työmaalla työskentelevät, myös Staran omat työntekijät, sekä heitä 
koskevat yksityiskohtaiset tiedot veronumeroineen ja alihankintasuhteineen. 
Lista toimitetaan verottajalle kuukausittain.

HARMAAN TALOUDEN TORJUNTA jatkuu vielä laskujen tarkastuksessa. Silloin 
ennen kaikkea tutkitaan, onko työmaalla tehty tarkalleen se työ, jota 
laskutetaan. Lisäksi varmistetaan, että arvonlisävero on laskutettu oi-
kein, ellei hankinta kuulu käänteisen arvonlisäveron piiriin.

– Kun homma rullaa, rakennustyö on parhaimmillaan kuin sin-
foniaorkesterin johtamista. Puutteet urakoitsijan velvoitteissa tuovat 
riitasointuja.

Harmaa talous  
– pääsy kielletty!

Minna Kataja toimii tuotannon ja laadun 
tutkimustehtävissä Staran rakennus- 
tekniikassa ja osan vuodesta vastaavana 
työnjohtajana kiinteistöjen korjaushank-
keissa. Työmaan päivittäisen johtamisen 
lisäksi hän vastaa työsuojelusta, työ- 
maaturvallisuudesta, hankinnoista ja  
harmaan talouden torjunnasta.

MINNA KATAJA
TUOTANTOINSINÖÖRI»

KUVA: JANNE SAAVALAINEN

Staran työmaille ei asiattomilla ole asiaa.  
Eikä harmaalla taloudella, sillä sen torjunta alkaa jo  

aliurakoitsijoiden valintavaiheessa ja jatkuu läpi  
koko urakan aina laskujen tarkistukseen asti. 
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CASE
 Ammatin- 

vaihto TEEMA
Vastuullinen  
henkilöstö- 
politiikka

Metsurista merkonomiksi

Timo Kärnän uranvaihto osoittaa, millaisia 
tuloksia vastuullisella henkilöstöpolitiikalla 
saa aikaan. Kun työ kävi liian raskaaksi, Kär-
nä kouluttautui työnantajan tuella uudel-

leen, ja titteli vaihtui metsurista talousassistentiksi. 
Kärnä tuli Helsingin kaupungille metsätöihin 

1997. Stadin metsurin raskas työ alkoi kuitenkin 
tuntua kropassa, ja vuonna 2005 puiden raivaami-
seen tuli täysstoppi. Olkapää piti leikata pahojen ku-
lumien vuoksi.

Kärnä vaihtoi kevyempiin töihin ja ryhtyi auto-
myyjäksi. Sitten lama iski autoalaan, ja vuonna 2009 
hän palasi Staraan.

Mutta paluu metsään otti koville. Vaikka mies 
käyttelikin kevyempää raivaussahaa, samat vanhat 
oireet alkoivat jälleen vaivata. Sitten Kärnällä vielä 
todettiin alkava valkosormisuus, metsureiden vanha 
ammattitauti.

– Silloin lääkäri totesi, ettei ole muuta vaihtoeh-
toa kuin alanvaihto, Kärnä kertoo.

Vahvaksi vaihtoehdoksi nousi opiskelu uuteen 
ammattiin.

– Sulattelin ajatusta pitkään.

Kun työ menee kokonaan vaihtoon, Kuntien eläke-
vakuutus tukee taloudellisesti ammatillista kuntou-
tusta joko opiskelun tai työkokeilun kautta. Työn on 

muututtava vastaamaan niin henkisiä kuin fyysisiä 
voimavaroja.

Helsingin kaupungin ja Staran keskeisiin peri-
aatteisiin kuuluu pitää huolta henkilöstöstään sil-
loinkin, kun työkyky heikkenee. Erityisen tärkeää 
on puuttua pitkittyneisiin sairauspoissaoloihin, sillä 
ne vaikeuttavat työhön paluuta ja ovat myös erittäin 
kalliita. Työntekijä pyritään saamaan takaisin työhön 
asteittain, työkokeilun kautta tai työtä keventäen.

Samalla pyritään estämään ennenaikainen eläköi-
tyminen, joka on kallista niin työnantajan, eläkejär-
jestelmän kuin yksilönkin kannalta.

MOOTTORISAHA VAIHTUI TIETOKONEESEEN
Kärnä aloitti merkonomiopinnot oppisopimuskou-
lutuksena vuoden 2011 alussa. Valtaosan opinnois-
ta hän suoritti töissä Staran talousyksikössä. Hän val-
mistui kesällä 2013 hyvin arvosanoin ja aloitti samal-
la talousassistenttina Starassa.

– Sisätyö ja tietokoneen edessä istuminen ovat 
vaatineet totuttelua. Metsurin töitä ja toimistotöitä 
ei voi edes verrata keskenään, Kärnä sanoo.

Hän ei silti kaipaa takaisin metsään puita 
kaatamaan.

– Nyt olo on terveempi, kun ei vihlo joka päivä.
Kärnä on tyytyväinen, koska työnantaja pysyi sa-

mana alanvaihdosta huolimatta.  

»  Ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu työntekijöille, joita uhkaa työkyvyttömyys  
sairauden vuoksi. Tarkoituksena on, että henkilö voi jatkaa työkykynsä kannalta paremmin sopivissa  
tehtävissä tai palata työhön pitkän sairauspoissaolon jälkeen. Ammatillisesta kuntoutuksesta  
suurin osa toteutetaan työpaikoilla, käytetyimpiä keinoja ovat työkokeilut ja uudelleenkoulutus.

”Kärnän ammatinvaihto osoittaa, miten yhteistyöllä työ- 
yhteisössä saadaan aikaan hyviä tuloksia. Tämä on huikea  
esimerkki siitä, kuinka ihminen voi venyä ajatuksissaan  
ja asenteissaan ja ryhtyä tekemään täysin toisenlaista  
työtä kuin mitä on aikaisemmin tehnyt.”

ULLA ALANKO, ERITYISSUUNNITTELIJA, 
KAUPUNGINKANSLIAN HENKILÖSTÖOSASTO»

KUVA: JANNE SAAVALAINEN
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Lautakunta valvoo, että Stara toimii kaupunginvaltuuston ja kau-
punginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti sekä ta-
lousarvion puitteissa. Lautakunta osaltaan hyväksyy virastolle ta-
voitteet ja seuraa niiden toteutumista 

Vuonna 2013 alkoi uusi lautakuntakausi. Lautakunta kokoontui ko-
konaan uudella kokoonpanolla 14 kertaa ja teki 91 Staraa koskevaa pää-
töstä, joista 30 oli hankintapäätöksiä. Päätöksenteon sujuvuuden kehit-
tämiseksi hallinnollisia menettelytapoja muutettiin niin, että virasto-
päälliköille siirrettiin toimivalta asiakirjan antamisesta ja viranhaltijoi-
den päätösten ottomenettelyä kevennettiin. 

Sähköisen asianhallintajärjestelmän Ahjon käyttö vakiintui kokous-
käytännöksi, ja kokouksiin osallistui säännöllisesti myös teknisen tu-
en henkilöstö. Vuonna 2013 Helsingin kaupunki otti käyttöön luotta-
mushenkilöportaalin ja teknisen palvelun lautakunta otti käyttöön lau-
takunnan oman portaalin, josta löytyy luottamushenkilöille tarpeellista 
tietoa lautakuntatyön tueksi.

Esittelijänä lautakunnan kokouksissa toimi toimitusjohtaja Timo 
Martiskainen ja tämän sijaisena yksikönjohtaja Hannu Halkola.

Lautakunta kokoontui pääsääntöisesti Ilmalassa Länsisalin tiloissa. 
Lautakunta myös tutustui virastojen toimitiloihin kokoustamalla Sta-
ran konepajalla, Tukkutorin alueella Flavour-studiossa ja Stansvikin kar-
tanossa. Stansvikin kartanossa järjestetyn kevätkokouksen yhteydessä oli 
perinteeksi muodostunut kartanokierros, jossa Staran kartanovastaa-
van Pepita Palosen johdolla tutustuttiin muun muassa Tullisaarenpuis-
toon, Stansvikin ja Herttoniemen kartanopuistoihin sekä Matosaaren 
huvilapuutarhaan.  

VARSINAISET JÄSENET VARAJÄSENET

Puheenjohtaja
Sevander Tomi (SDP)

Puheenjohtajan varajäsen 
Nöjd Tuovi (SDP)

Varapuheenjohtaja  
Salla Aura (Kok.)

Varapuheenjohtajan varajäsen  
Härkönen Teppo (Kok.)

Nieminen Olavi (Kok.) Toveri Maarit (Kok.)

Halme Sami (Vihr.) Nikulainen Eki (Vihr.)

Laine Anna (Vihr.) Wennström Nina (Vihr.)

Marttila Irma (SDP) Tsanga Raphaël (SDP)

Konttila Jouni (Vas.) Laak Noora (Vas.)

Korhonen Heikki (PS) Xia Belle Selene (PS)

Vuorinen Tuulikki (KD) Nahkala Andrei (KD)

KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJA LAUTAKUNNASSA

Edustaja
Koskinen Kauko (Kok.)

Varajäsen 
Karhuvaara Arja (Kok.)

Teknisen palvelun lautakunta on luottamuselin, joka ohjaa ja valvoo Staran  
sekä hankintakeskuksen ja tukkutorin toimintaa. Kaupunginvaltuusto valitsee  
lautakunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Lautakunta ja Stara kuuluvat 
kaupungin hallinnossa apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin johtamaan  
rakennus- ja ympäristötoimeen. 

Teknisen palvelun lautakunta
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HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA

HENKILÖSTÖTOIMIKUNNAN JÄSENET 31.12.2013

Timo Martiskainen puheenjohtaja

Kari Haapaniemi yksikönjohtaja

Pirjo-Riitta Kiiskinen yksikönjohtaja 

Eeva Engfelt henkilöstöpäällikkö

Päivi Seikkula viestintäpäällikkö

Pirkko Härkönen johtava henkilöstöasiantuntija

Jenny Koivisto hallintolakimies

Helena Kukka-Lilja sihteeri

Ilkka Havas JHL

Seppo Ilvonen JYTY

Riikka Jääskeläinen JUKO

Reijo Riima JHL

Kari Wulff JHL

Tarja Silventoinen KTN

Risto Alvikko työsuojeluvaltuutettu (työntekijät)

Peter Andersen työsuojeluvaltuutettu (esimiehet ja asiantuntijat)

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN VARSINAISET JÄSENET 31.12.2013

Timo Martiskainen puheenjohtaja

Ari Nyholm työsuojeluvaltuutettu (työntekijät)

Risto Alvikko 1. työsuojeluvaravaltuutettu (työntekijät)

Peter Andersen työsuojeluvaltuutettu (esimiehet ja asiantuntijat)

Jukka-Pekka Nieminen 30.9.2013 asti turvallisuuspäällikkö, työsuojelupäällikkö (asiantuntija)

Tuula Kytäjä 1.10.2013 alkaen turvallisuuspäällikkö, työsuojelupäällikkö (asiantuntija)

Marja Poikonen työterveyshuollon edustaja

Helena Kukka-Lilja sihteeri

TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA

LIITE I. TOIMIKUNTIEN JÄSENET

»  LIITTEET & LUVUT
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TULOSLASKELMA (1 000 €) 2009 2010 2011 2012 2013

TUOTOT
Myyntituotot 91 731 116 901 120 245 119 209 109 325
Maksutuotot 0 371 410 501 613
Tuet ja avustukset 29 29 29 29 36
Vuokratulot 3 744 5 140 5 140 5 219 3 816
Muut tulot 805 1 507 1 370 1 006 550
Valmistus omaan käyttöön 124 850 128 901 134 400 114 223 105 407
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 221 159 252 850 261 595 240 187 219 746

KULUT
Henkilöstökulut 75 308 79 624 77 410 79 260 79 491
Palvelujen ostot 97 745 118 117 128 511 110 874 94 902
Aineet ja tarvikkeet 31 212 32 982 34 982 33 865 29 076
Muut kulut 8 359 9 047 9 996 10 071 9 929
KULUT YHTEENSÄ 212 624 239 770 250 899 234 070 213 398
Poistot 3 667 3 745 4 114 4 410 4 465
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 4 869 9 334 6 582 1 707 1 883

STARAN TULOSLASKELMA 2OO9–2OI3

TOIMINNAN VOLYYMI YKSIKÖITTÄIN (LIIKEVAIHTO JA STARAN SISÄINEN MYYNTI)

TOIMINNAN VOLYYMI (1 000 €) 2012 2013

Kaupunkitekniikan rakentaminen 68 036 60 337
Kaupunkitekniikan ylläpito 81 661 74 699
Rakennustekniikka 70 516 67 782
Ympäristönhoito 7 551 7 517
Geopalvelu 13 959 11 758
Logistiikka 30 703 30 930

LIITE 2. TALOUSLUVUT



STARAN TOIMINTAKERTOMUS 2OI3

TOIMITUS 
Tuisku Pirttimäki, Päivi Seikkula 
Staran viestintä

KANNEN KUVA 
Shutterstock 

KUVAT 
Helsingin kaupungin aineistopankki

GRAAFINEN SUUNNITTELU  
Maiju Leppänen  
Radikal Advertising Oy

PAINO  
Erweko Oy

PAINOS 
4000 kpl
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