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YMPÄRISTÖMERKKI

MILJÖMÄRKT

Haluamme tehdä tule-
vaisuudesta paremman 
ja puhtaamman, askel 
ja tavoite kerrallaan.

PÄÄKIRJOITUS

Emme voi olla törmäämättä keskusteluun ilmastonmuutoksesta, näemme 
ja kuulemme ilmastouutisia joka päivä. Koskeeko ilmastonmuutoksen 
hillitseminen meitä, onko se myös staralaisten vastuulla? Riittävätkö 
 Helsingin kaupungin linjaukset vai tulisiko Staran asettaa omia tavoittei-
taan? Voiko Stara olla jopa edelläkävijä?

Ilmastonmuutoksen torjuntaan tarvitaan meitä jokaista. Tarvitaan 
yhteistä suuntaa ja suuria linjauksia. Tavoitteet kuitenkin toteutuvat vasta, 
kun jokainen kantaa oman vastuunsa, myös pieninä tekoina arjessa.

Stara tavoittelee hiilineutraaliutta jo vuonna 2030, viisi vuotta kaupun-
gin yhteistä tavoitetta aiemmin. Biopolttoaineiden käyttö, energiakulu-
tuksen vähentäminen toimitiloissa sekä kaluston modernisointi ja sähköis-
täminen ovat keinoja vähentää ilmastokuormaa. Myös rakentamisessa 
voimme kierrättää ja säästää, välttää kertakäyttöisyyttä ja hankinnoissa 
valita vähemmän ympäristöä kuormittavia tuotteita. 

Henkilökohtaiset päivittäiset valintamme ovat osa isoa kuvaa – ja 
jokaisella valinnalla on vaikutusta. Voimme tankata biodieseliä. Ajaessa 
voimme huomioida ajotavan merkityksen polttoaineenkulutukseen. Voim-

me mennä yhdessä silloin, kun suunta on sama ja valita julkisen liiken-
teen aina, kun se on mahdollista. Hukka-ajon vähentämiseen 

voimme jokainen vaikuttaa. Hieman vaivaa, niin energiaa 
säästyy.

Sähköinen työkone ei ole enää utopiaa vaan pilotti-
vaiheessa. Retrofit-hankkeessa puolestaan vanha diesel-
käyttöinen kuorma-automme muunnetaan sähköiseksi. 
Näiden kokeilujen ja avausten avulla Starasta voi nousta 
edelläkävijä ilmastokysymyksissä. Ja mielellämme otam-

me sen paikan!
Toivon, että jokainen staralainen sitoutuu 

omalta osaltaan ympäristöystävällisyyteen. 
Meitä on paljon ja työmme on energiain-

tensiivistä. Siksi juuri Staran valinnoilla on 
suuri vaikutus. Haluamme tehdä tulevai-
suudesta paremman ja puhtaamman, 
askel ja tavoite kerrallaan.

Tsemppiä ja ympäristövastuullisuutta 
talven töihin!
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TALOUSTUTKIMUS OY TOTEUTTI syksyn aikana tutkimuksen, jossa 
selvitettiin helsinkiläisten mielikuvia Starasta. Tutkimuksen mukaan 
Stara tunnetaan edelleen hyvin ja helsinkiläiset mieltävät Staran 
vahvasti omaksi toimijakseen. Staran koetaan tekevän tärkeää työtä, 
joka näkyy helsinkiläisten omana viihtyisyytenä ja turvallisuutena. 
Helsinkiläisten mielestä Stara on entistä vastuullisempi. Tänä päivänä 
vastuullisuus on ihmisille entistä tärkeämpää ja saattaa vaikuttaa 
jopa työpaikan valintaan. 

Staran työntekijöillä on suuri vastuu helsinkiläisten tyytyväisyy-
destä: ammattitaitoisuudella, ahkeruudella, ripeydellä ja hyvällä 
palveluasenteella saavutetaan entistä parempi mielikuva Staran 
toiminnasta. Tutkimuksen mukaan kohtaamiset Staran työntekijöiden 
kanssa olivat aiempaa positiivisempia. Positiivisella asenteella ja pal-
veluhalukkuudella saa paljon hyvää aikaan. Tähän riittävät pienetkin 
teot, kuten hymy ja ystävällisyys.

Hän joutui pysäköimään auton työtehtävän vuoksi hieman hanka-
laan paikkaan ja pahoitteli asiaa kohteliaasti." (Mies 41 v.)

Me asukkaat kysellään kaikenlaista, ja itse olen aina saanut muka-
vat ja asialliset vastaukset - vaikka varmaan välillä häiritään työnte-
koa." (Nainen 55 v.)

Aina kun heitä olen nähnyt tuolla puistoissa niin ovat uutterasti 
hommia tehneet ja sillai hyvällä meiningillä. Autot siistejä ja työnteki-
jöillä yhtenäinen asustus." (Mies 44 v.)

VASTUULLINEN TOIMIJA

SKUTSI = METSÄ
Metsän puusto sitoo hiilidioksidia ja puhdistaa ilmaa.

EKOKOMPASSI TUKEE 
YMPÄRISTÖTYÖSSÄ
EKOKOMPASSI ON Helsingin, Espoon ja 
Vantaan kaupunkien kehittämä ympäristö-
järjestelmä, jolla hallitaan ja parannetaan 
pitkäjänteisesti ympäristöasioita. Sen 
vaatimuksiin kuuluu muun muassa ym-
päristöohjelman ja -politiikan tekeminen. 
Ekokompassi sisältää 10 kriteeriä, joiden 
noudattamiseen yritys, tapahtuma tai 
organisaatio sitoutuu. Kriteerit voivat liittyä 
esimerkiksi energian käytön ja jätehuollon 
tehostamiseen tai hävikin hallintaan. Kritee-
rien noudattamista seurataan eli auditoi-
daan säännöllisesti. Hyväksytyn auditoinnin 
jälkeen organisaatio saa sertifikaatin, joka 
kertoo sitoutumisesta jatkuvaan parantami-
seen ja kriteerien noudattamiseen.

Starassa Ekokompassi on ollut käytössä 
vuodesta 2013 ja se on auditoitu kahdesti. 
Staran seuraava kolmivuotinen ympäristö-
ohjelma alkaa tammikuussa 2020 ja 
auditointi on luvassa tulevana kesänä. Tällä 
hetkellä Starassa työstetään uutta ympä-
ristöohjelmaa ja -politiikkaa. Kolmivuotis-
kaudella käsitellään neljää eri teemaa, jotka 
ovat jätteet ja lajittelu, vastuulliset hankin-
nat, materiaalitehokkuus ja viestintä sekä 
vaikuttaminen ja yhteistyökumppaneiden 
sitouttaminen. Stara tekee lisäksi tulevana 
keväänä hiilineutraalius-toimenpideohjel-
man, joka liitetään ympäristö ohjelmaan.
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INSPIRAATION PAIKKA

PÄÄSTÖVÄHENNYKSET SYYNISSÄ

Olen käynyt Santahaminan eteläkärjessä 
vuodesta 1980 lähtien, ja siitä on 
tullut minulle tärkeä paikka. Imatralta 

kotoisin olevana Sisä-Suomen kasvattina kaunis 
merenrantapaikka on mieleenpainuva Oolannin sodan 
aikaisine tykkivalleineen. Minulla on Santahaminaan 
kulkulupa ja käyn siellä ainakin kerran viikossa autolla 
tai pyöräillen. Pidän paikan luonnosta, jossa katselen 
vastaan tulevaa avomerta, ohi lipuvia laivoja ja nautin 
myrskyistä ja tuulesta. Olen innokas valokuvaaja ja 
kuvaan lempipaikassani lintuja sekä auringon nousuja ja 
laskuja. Kirjoitan myös kirjoja, ja kun kynä ei kulje, lähden 
lempipaikkaani istumaan ja tuijottelemaan merta. 
Jarmo Nieminen, Staran johtokunnan puheenjohtaja

HELSINGIN KAUPUNKI on kehittänyt kansainvälisesti ainutlaatuisen 
Ilmastovahti-palvelun, jolla seurataan kaupungin päästövähennyk-
siä. Kaupunki on kerännyt ilmastovahtiin 147 toimen pidettä, joihin 
se on sitoutunut saavuttaakseen hiilineutraaliustavoitteen vuoteen 
2035 mennessä. Ilmastotyön seurantapalveluun on koottu tiedot 
jokaisesta toimenpiteestä ja niiden etenemisestä. Ilmastovahdissa 
esitetään kunkin toimenpiteen suurusluokka ja vaikuttavuus, joilla 
pyritään saavuttamaan hiilineutraalius. Kaikille avoimessa palvelus-
sa voi seurata toimenpiteiden etenemistä ja vaikutuksia Helsingin 
hiili dioksidipäästöjen määrään. Tulevaisuudessa kaupunkilaisilla on 
mahdollisuus antaa palautetta päästövähennystoimenpiteistä ja 
kertoa, miten he haluaisivat olla mukana niiden toteuttamisessa.

Lue lisää: www.ilmastovahti.hel.fi
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Puusepät Sean Sawkins ja Eetu Pa-
karinen eli Staran “Bob the Builders” 
esittivät Staran haasteen koodareille 
Euroopan suurimmassa hackathonissa.

STARA OLI JO KOLMATTA kertaa 
mukana Euroopan suurimmassa 
hackathonissa 15.–17. marraskuuta. 
Tällä kertaa digivelhot ideoivat Staran 
toimittaman datan pohjalta, millaiset 
ratkaisut voisivat parhaiten tukea 
kaupungin kiinteistöjen korjausraken-
tamisen kehittämistä.

2 000 euron pääpalkinnon voit-
tanut StaraOke-sovellus sujuvoittaa 
rakennushankkeen tiedonkulkua 
työntekijöiden, työnjohdon, työn 
tilaajan, tilojen käyttäjien ja muiden 
töiden etenemisestä kiinnostuneiden 
kesken. Toisen palkinnon saaneen 
Digital STARan idea on niin ikään työn-
aikaisen tiedotuksen parantaminen. 
Sovellusten kehittämistä jatketaan 
yhteistyössä voittajatiimien kanssa.

This is Snow Problem -kilpailun 
parhaat ehdotukset ovat jo edenneet 
ideasta pilottivaiheeseen. Kilpailulla 
etsittiin uusia ratkaisuja ja yhteistyö-
kumppaneita lumen käsittelyn tehok-
kuuden ja ympäristö ystävällisyyden 
parantamiseksi. Innovaatiot liittyvät 
lumen sulatukseen sekä toimiin, joilla 
estetään roskien ja hienoaineksen 
kulkeutuminen mereen. Uusia mene-
telmiä kokeillaan jo tulevana talvena.

INNOVAATIO
KILPAILUISTA 
POTKUA 
KEHITTÄMISEEN



Staran tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030. 
Siihen pääseminen vaatii yhteistyötä, toimintamallien 
muutosta ja jokaisen staralaisen panosta.

TEKSTI  ANNAMARI TYPPÖ  KUVAT  KATRI LEHTOLA

KOHTI 
HIILINEUTRAALIA 
STARAA
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Stara tähtää hiilineutraaliuteen vuoteen 
2030 mennessä. Tavoite on kova, mutta 
mahdollinen, sanovat Paula Salonen, Aaron 
Koskela (kesk.) ja Veli-Pekka Perttinä.
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IHMISKUNNAN AIHEUTTAMALLA 
ilmastonmuutoksella voi olla katas
tro faalisia seurauksia. Jos ilmakehän 
hiilidioksidin ja muiden kasvihuone
kaasujen määrä kasvaa nykytahtia, 
maapallo lämpenee ja luvassa voi 
olla äärimmäisiä sääilmiöitä, tulvia, 
kuivuutta ja ilmastopakolaisuutta. 
Vaikutukset ovat maailmanlaajuisia. 

Yksi keino hillitä ilmastonmuu
tosta on pyrkiä hiilineutraaliuteen 
eli tilanteeseen, jossa päästöjä tuo
tetaan vain sen verran kuin esimer
kiksi metsät ja maaperä kykenevät 
niitä sitomaan.

Helsinki tähtää hiilineutraali
uteen vuoteen 2035 mennessä. 
Staran tavoite on sitäkin tiukempi: 
vuosi 2030. Käytännössä kaupun
gin tavoitteena on tiputtaa päästöjä 

80 prosenttia vuodesta 1990. Stara 
pyrkii laskemaan päästöjä saman 
verran kuin Helsingin kaupunki. 
Hiilineutraalius on rajattu koskemaan 
Staran suorassa vaikutuspiirissä ole
vaa toimintaa, kuten Staran omien 
ajoneuvojen polttoaineenkulutusta, 
henkilöstön liikkuvuutta ja kiinteistö
jen energiankulutusta. Mukana eivät 
ole esimerkiksi ostettujen mate
riaalien valmistamisessa syntyvät 
päästöt.

Ympäristöasiantuntija Paula Salo-
nen Staralta pitää tavoitetta kunni
anhimoisena mutta mahdollisena.

– Helpolla se ei tule, vaan vaatii 
todella paljon työtä, Salonen sanoo.

Tavoitteeseen pääseminen edel
lyttää laajaa yhteistyötä ja toiminta
tapojen yhtenäistämistä niin Staran 

sisällä kuin koko kaupunkiorgani
saatiossakin. 

Staran matka kohti 
hiilineutraa liutta on vielä alkumet
reillä. Esimerkiksi päästöselvitys 
on parasta aikaa tekeillä ja valmis
tuu ensi keväänä. 

– Vasta sitten pääsemme 
käsiksi siihen, mistä päästöt 
muodostuvat, ja voimme laatia 
toimenpideohjelman ja aikataulun 
päästöjen vähentämiseksi, Salo
nen kertoo.

Keskeistä tulee olemaan ener
giankulutuksen leikkaaminen sekä 
uusiutuviin energialähteisiin siirty
minen, turhien ajojen karsiminen, 
tyhjäkäynnin vähentäminen ja 
muut työtapojen kehittämisen toi
menpiteet sekä biodieselin käyttö 
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– Uudelle kalustolle on asetet
tu päästöluokkavaatimukset. Se 
tarkoittaa, että Staran työt tehdään 
modernilla kalustolla, mikä tietysti 
näkyy koneiden hankinta ja vuok
raushinnoissa. Uudet koneet ovat 
kuitenkin monikäyttöisiä ja yhdistet
tynä uuteen teknologiaan, kuten 3D
ohjaukseen, tehostavat jokapäiväistä 
työtä, toteaa Perttinä.

Raskaat ajoneuvot ovat kaupun
kitekniikan ylläpidon digitalisaatios
ta vastaavan projektipäällikkö Aaron 
Koskelan mukaan avainasemassa, 
sillä niistä aiheutuu suuria päästö
jä. Digitalisaatio avaa merkittäviä 
mahdollisuuksia oman toiminnan 
kriittiseen tarkasteluun ja työvaihe
optimointiin. Se mahdollistaa muun 
muassa polttoaineen kulutuksen 
automaattisen raportoinnin, jolloin 
päästään eroon manuaalisista, 
käyttäjän arvioon perustuvista 
kirjauksista.

– Väyläteknologian avulla saa
daan tietoa esimerkiksi siitä, miten 
paljon päästöjä eri tilanteissa ja työ
vaiheissa tuotetaan, Koskela kertoo.

Starassa on lisäksi meneillään 
eRetrofitprojekti, jossa seitsemän 
vuotta vanha dieselkäyttöinen 

Massatyöryhmässä mukana ollut 
tuotantopäällikkö Veli-Pekka Pert-
tinä peräänkuuluttaa esimerkiksi 
kiviaineksen kierrätystä helpotta
maan keskitettyä varastointia ja sys
temaattista varastokirjanpitoa. Myös 
hiekoitushiekan ja betonimurskeen 
uusiokäytössä on vielä tehostamisen 
varaa.

– Betonin hyötykäyttöä mietitään 
esimerkiksi Hernesaaressa, jossa 
puretaan isoja halleja asuntoraken
tamisen tieltä, kertoo Perttinä.

Teknologia tukena
Viherhoidossa työ ympäristön hy
väksi on esimerkiksi sitä, että lehdet 
silputaan nurmikolle, jolloin niitä ei 
tarvitse kerätä ja kuljettaa Ämmäs
suolle kompostoitumaan. Tämä 
vähentää myös lannoitustarvetta 
seuraavana keväänä. Rikkaruohoja 
on ryhdytty torjumaan kemikaalitto
masti kuumavesilaitteiden avulla.

Polttoaineissa ollaan siirtymässä 
uusiutuvasta raakaaineesta jalos
tettuun biodieseliin. Kaupunki on 
myös mukana EUhankkeessa, jossa 
kehitetään päästöttömän työmaan ja 
sataman konseptia.

"STARA VOI 
OLLA HIILI
NEUTRAALIUDESSA 
EDELLÄ KÄVIJÄ."
VELI-PEKKA PERTTINÄ

"HIILI
NEUTRAALIUTEEN 
PYRKIMINEN ON 
POSITIIVINEN 
HAASTE."
PAULA SALONEN

"SUURI MUUTOS 
LÄHTEE ARJEN 
PIENISTÄ 
EKOTEOISTA."
AARON KOSKELA

ja liikenteen uusien teknologioiden 
hyödyntäminen. 

Massat kiertoon
Stara lähti ensimmäisten joukossa 
vuonna 2009 mukaan kaupungin 
ekotukitoimintaan. Koulutetut 
ekotukihenkilöt opastavat työto
vereitaan ympäristöä säästäviin 
työskentelytapoihin. 

Vuonna 2013 ympäristöponnis
telut täydentyivät Ekokompassijär
jestelmällä. Kolme vuotta kerrallaan 
voimassa oleva Ekokompassi
sertifikaatti kertoo, että työpaikka 
on sitoutunut ympäristövastuulli
suuteen. 

Yhtenä teemana on ollut masso
jen koordinointi eli kaupungin omis
sa rakentamiskohteissa syntyvien 
kaivumaiden ja kiviainesten kierrä
tys ja hyötykäyttö sekä ylijäämä
massojen kuljetusreittien optimointi. 
Koordinoinnin ansiosta maaraken
tamisen hiilidioksidipäästöt ovat 
vähentyneet Helsingissä vuosina 
2014–2018 yhteensä 13 400 tonnilla, 
mikä tekee vuositasolla lähes 2 700 
tonnia. Tämä vastaa 270 keskiverto
suomalaisen vuosipäästöjä.
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kuormaauto muutetaan sähköiseksi. 
Kuormaautolle kehitetään muun 
muassa uudenlainen latausjärjestel
mä ja työlaitteet.

Jokainen voi vaikuttaa
Hankintakriteereissä näkyy yhä 
selvemmin pyrkimys edistää kier
totaloutta. Pohdinnassa on esimer
kiksi, voisiko peruskorjattavien tai 
purettavien rakennusten ikkunoita 
hyödyntää toisissa kohteissa. 

Yhteisissä työpajoissa HSY:n, 
Helenin ja kaupunkiympäristön 
toimialan kanssa on mietitty muun 
muassa biomassojen käsittelyä. 
Salonen mainitsee Helenin, Lassi
la & Tikanojan ja VTT:n ideoiman 
kaupunkijalostamon, jossa tehtäisiin 
biomassasta ja mekaaniseen kierrä
tykseen kelpaamattomista materi
aaleista raakaaineita teollisuuden 
tarpeisiin, kuten liikennepolttoaineita 
tai uusiomuovia muoviteollisuuden 
käyttöön.

– Esimerkiksi koirien jätöksiä ei 
voi polttaa eikä kompostoida. Ne voi
sivat mennä kaupunkijalostamoon, 
Salonen hahmottelee.

Jokainen yksittäinen staralainen
kin toivottavasti ottaa toiminnassaan 
ympäristöasiat huomioon. Joukko
liikenteen käyttöön saa työmatka
seteleitä ja uuden polkupyörän 
hankintaan rahallista tukea. Kau
punkipyörien käyttäjille työnantaja 
maksaa kausimaksun.

– Myös omaa työtään voi ajatella 
kriittisesti ja ideoida, mitä voisi tehdä 
toisin. Oman työnsä ekspertit ovat 
nimenomaan siellä kentällä, Salonen 
rohkaisee. 

– Haluamme kannustaa kaikkia 
staralaisia pohtimaan, miten voi 
omalla työllään auttaa Staraa kohti 
yhteistä tavoitetta eli hiilineutraaliut
ta, komppaa Koskela. 

"OMAA TYÖTÄÄN VOI 
AJATELLA KRIITTISESTI 
JA IDEOIDA, MITÄ VOISI 
TEHDÄ TOISIN."

Yhteistyön merkitys korostuu kaikilla 
tasoilla. Yksin puurtamalla ei tavoitteeseen 
päästä, sanovat Aaron Koskela (vas.),  
Veli-Pekka Perttinä ja Paula Salonen.

HIILINEUTRAALI HELSINKI 2035
Helsinki on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 
80 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2035 mennessä. 

– Käytännössä kyse on siitä, miten asumme ja mitä kulutamme. 
Mukaan lasketaan alueella syntyvät energiapäästöt sekä liiken
teen ja palveluiden päästöt, kertoo tiimipäällikkö Johanna af 
Hällström ympäristöpalveluista.

Tavoitteet ovat kovia. Esimerkiksi autokannassa sähköauto
jen ja ladattavien hybridien määrän tulee nousta 30 prosenttiin 
nykyisestä 0,7 prosentista. Uudisrakentamisessa taas tähdätään 
lähes yksinomaan nollaenergiataloihin.

Lämmönkulutusta on vuoteen 2035 mennessä määrä laskea 
20 prosenttia nykyiseen verrattuna. Tämä tarkoittaa esimerkiksi 
mittavia lämpöpumppuinvestointeja ja kaukolämmön kokonais
kulutuksen leikkaamista 2,5 prosentilla per vuosi. Lisäksi aurinko
sähkön osuuden tulee nousta 15 prosenttiin nykyisestä 0,1 
prosentista ja maalämmön niin ikään 15 prosenttiin nykyisestä 0,5 
prosentista.

– Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että aurinkopaneeleja 
asennetaan vuosittain viidentoista Messukeskuksen katon verran. 
Uusia, 177 metriä syviä maalämpökaivoja taas tarvitaan 110 000 
kappaletta, af Hällström kertoo.

Pienemmistä arjen ekoteoista af Hällström mainitsee ympä
ristökasvatuksen, liha ja maitotuotteiden käytön vähentämisen 
sekä yhteiset juhla, sauna ja kerhotilat.
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KARTALLA

KUVAT  ISTOCK, MIKA LAPPALAINEN, PIA LÄSPÄ,  
ROOPE PERMANTO,  OM-ARKISTO

3.

1.

1. Pienkoneiden  
säännöllinen huolto

Atomitie 6
Viherhoidon pientyökoneita, kuten 
työnnettäviä ruohonleikkureita, 
reppupuhaltimia ja moottorisahoja, 
huolletaan viikoittain. Säännöllinen 
huolto pitää koneet käyttökuntoisina 
pidempään.  

2. Pakkausmuovi kierrätykseen
Liukumäentie 4

Logistiikkakeskus kerää kirkkaan 
pakkaus muovin talteen, paalaa 
sen muovipuristimessa ja toimittaa 
eteenpäin uusiokäyttöön. Myös asiak-
kaiden pakkausmuovit kierrätetään: 
autonkuljettajat ottavat asiakkaiden 
toimipisteistä talteen pakkausmuovin 
ja kuljettaa sen kierrätykseen. Näin 
pakkausmuovi ei päädy kaatopaikal-
le, vaan se hyödynnetään uudelleen 
raaka-aineena.

3. Panostus jätteiden lajitteluun
Koivikkotie 37

Koivikkotien tukikohdan keittiössä 
on panostettu jätteiden lajitteluun. 
Keittiöstä löytyvät omat roskik-
set lasille, metallille, biojätteelle, 
kartongille, muoville ja vaarallisel-
le jätteelle. Jätteiden lajittelu on 
mate riaalitehokasta: useat erikseen 
lajitellut jätejakeet voidaan käyttää 
uudelleen materiaalina. Materiaali-
kierrätyksellä säästetään myös 
kustannuksissa.

4. Käytöstä poistuneet tuotteet 
kierrätyskeskukseen

Liukumäentie 4
Staran ja Helsingin kaupungin toimi-
alojen käytöstä poistetut ajoneuvot, 
työ- ja pienkoneet, erilaiset irtaimet 
kalustot sekä rakennusmateriaalit 
päätyvät jatkokäyttöön Oulunkylän 
kierrätyskeskuksesta. Käytöstä pois-
tettu kalusto myydään kaksi kertaa 
vuodessa järjestettävässä ostotar-
jouskilpailussa, joka on kaikille avoin. 

Kestävä kehitys ja puhdas Helsinki ovat 
Staralle ykkösasioita. Lisää isoja ja 
pieniä ekotekoja löydät tämän lehden 
jokaisesta jutusta.

Staran ekotekoja

Esimerkiksi työkoneiden kierrätyksellä 
maksimoidaan niiden elinkaari, vaikka 
se olisi ammattikäytössä jo päättynyt.

5. Eroon turhista ja haitallisista 
kemikaaleista

Pallokuja 5
Stara on tehnyt mittavan projektin 
kemikaalien määrän karsimiseksi 
viimeisen kolmen vuoden aikana. Kau-
punkitekniikan ylläpidossa onnistuttiin 
puolittamaan kemikaalinimikkeiden 
määrä 724:stä 342:een. Stara pyrkii 
aktiivisesti korvaamaan kemikaale-
ja ympäristöystävällisemmillä sekä 
terveydelle vähemmän haitallisilla 
kemikaaleilla. 

6. Käytössä vain  
kotimaisia kasveja

Vuosaaren Satamatie 1 
Vuosaarenhuipun täyttömäen mai-
semoinnissa on käytetty ainoastaan 
kotimaista kantaa olevia kasveja, joka 
on vähentänyt merkittävästi hiilijalan-
jälkeä. Kasvien taimet sekä niitty- ja 
pensaskasvit on saatu pieniltä koti-
maisilta taimistoilta. 

7. Rannat ja saaristo puhtaiksi
Kaupungin rannat ja lähisaaret

Stara pitää huolen siitä, että kaupun-
gin lähisaaret ovat puhtaita. Saaristos-
ta kerätään vuosittain noin 220 tonnia 
sekajätettä. Ranta- ja vesialueita taas 
puhdistetaan päivittäin tai viikoittain 
Lippo-veneellä, jonka tämänvuotinen 
jätesaalis oli noin 70 tonnia.

8. Energian säästäminen
Liukumäentie 4

Liukumäentien kiinteistöhoito on sääs-
tänyt lämpöenergian kustannuksissa 
useita kymmeniä prosentteja vuosina 
2015–2017. Säästöt on saatu aikaan 
muun muassa patteritermostaattien 
uusinnalla ja säädöillä, tuuletusikku-
noiden säädöillä sekä mittaamalla 
tulolämpöjä ja tekemällä tarkennettuja 
tilakohtaisia säätöjä.

A

E

B
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2.

4.

7.

8.C

D

Biodiesel-
asemat

A  Neste Express Helsinki  
Mannerheimintie, Reijolankatu 3
B  Neste Express Helsinki Konala, 
Ristipellontie 11
C  Neste Express Helsinki  
Oulunkylä, Liukumäentie 2
D  Neste Truck Helsinki Vuosaari, 
Rahtarinkatu 4
E  Staran oma palveluasema,  
Hernematalankatu 2

5.

6.
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RUNDILLA
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ITÄMEREN SUOJELUUN keskittyvä Itämerihaaste sai alkunsa, 
kun Helsingin ja Turun kaupunginjohtajat Aurajoen rannassa 
vuonna 2007 kävellessään huolestuivat joen likaisuudesta ja 
päättivät tehdä asialle jotain. 

Syntyi Itämerihaaste, jonka visiona on puhdas, tuottava  
ja yhteinen Itämeri. Se haastaa organisaatiot sitoutumaan  
Itä meren suojeluun ja tekemään oman Itämeri-toimenpide  - 
oh jelman sekä myös toimimaan sen mukaisesti. 

Vuosien varrella haasteen on ottanut vastaan lähes 300 
kumppania Suomesta ja muualta Itämeren alueelta. Mukana 
on muun muassa kaupunkeja, kuntia, kouluja, yrityksiä sekä 
erikokoisia yhdistyksiä pienistä vesiensuojeluyhdistyksistä 
Lions- liittoon ja Rotaryklubiin, kertoo Mari Joensuu, joka toimii 
haasteen koordinaattorina Helsingissä.

Myös Stara on sitoutunut Itämerihaasteen viisivuotiseen  
ohjelmaan, joka starttasi tänä vuonna. Stara työskentelee 
Itämeren hyväksi esimerkiksi estäen ravinteiden kulkeutumisen 
maa-alueilta mereen ja varautuen mahdolliseen öljyvahinkoon 
muun muassa öljyntorjuntaharjoituksin. Puhdas Itämeri on 
Staralle sydämen asia!

TEKSTI  SANNA HAVUKAINEN  KUVA  ISTOCK
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EHEYTTÄVÄÄ 
VOIMAA 
LUONNOSTA
Luonnossa samoilu on parasta vastapainoa arjen 
rutiineille. Sen voimaannuttava vaikutus tekee hyvää 
niin kropalle kuin mielelle. Helsingissä luonto on lähellä 
ja läsnä jossain muodossa joka paikassa.

TEKSTI  HANNA OJANPÄÄ KUVA  VILLE RINNE

YHDESSÄ

"LUONNON 
HILJAISUUS JA 
RIKKAUS NOLLAAVAT 
PÄÄN JA ANTAVAT 
AJATUKSILLE TILAA."

VEHREÄT METSÄT ja kallioiset me
renrantamaisemat saavat luonnossa 
samoilijan silmän ja mielen lepää
mään. Kun keuhkot täyttyvät raik
kaasta ilmasta, olo piristyy kummas
ti. Luonnon näkeminen, kokeminen 
ja aktiivinen luonnossa liikkuminen 
lisäävät ihmisten hyvinvointia mo
nella eri tavalla. Luonnosta saatavat 
hyvinvointivaikutukset näkyvät 
nopeasti ja pysyvät pitkään.

Luonnossa liikkumisen on 
todettu muun muassa alentavan 
verenpainetta. Verenpaine alenee jo 
noin 15–20 minuutissa esimerkiksi 
kävelemällä kaupunkimetsässä tai 
istuskelemalla rauhallisessa puis
toympäristössä. Luontoliikunta voi 
myös vaikuttaa positiivisesti stressin 
heikentämään vastustus kykyyn.

Ihmisen rentoutuessa luonnossa, 
jännittyneisyydestä ja huonoista 
työskentelyasennoista aiheutuvat 
fyysiset oireet vähenevät ja pään
särkykin voi kaikota. Luontoympäris
tö lisää myös sosiaalista hyvinvoin
tia: suhde omaan itseen ja muihin 
ihmisiin tulee myönteisemmäksi.

Rikas, rakas luonto
Työnjohtaja Sami Kiemalle luonto 
on voimaannuttava tekijä, joka 
laukaisee helposti kiireen ja stres
sin. Samalla luonnon hiljaisuus ja 
rikkaus nollaavat pään ja antavat 
ajatuksille tilaa. 

– Puhumattakaan siitä, että me 
ihmiset tarvitsemme luontokoske
tusta ja sieltä saatua mikrobivas
tetta pitämään tulehdukset loitolla.

Kiema itse on luontoihminen 
henkeen ja vereen. 

– Minulle luonto on elämän
tapa. Se ei kuitenkaan ole pelkkä 
nautinto, vaan haluan myös tehdä 
itse jotain sen hyväksi. Toiminkin 
mieluusti vapaaehtoisena erilai
sissa yhdistyksissä, jotka vaikut
tavat toiminnallaan positiivisesti 
luontoon.

Kiema muistuttaa, että edessä 
oleva talvi on hyvä aika aloittaa 
luontoharrastus. 

– Luonnon seuraaminen tekee 
nöyräksi, siellä on niin paljon 
ihmeteltävää. Vaikka ulkona on 
pimeää, luonnossa elää valtava 

lajikirjo ympäri vuoden. Esimerkiksi 
lintuharrastuksen aloittaminen on 
helpointa talvella, kun lajikirjo ei ole 
laajimmillaan.

Helsinki hemmottelee 
luonnollaan
Toisin kuin helposti voisi kuvitella, 
Helsingin alueen luonto on paljon 
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vastassa on tehoviljelyä, ojitettuja 
soita ja talousmetsiä, jotka ovat 
pääosin kaupunkiluontoa köyhempiä 
elinympäristöjä. Ei Helsinki ole pelk
kää asfalttia ja betonia vaan luonto 
on läsnä joka paikassa, myös siinä 
oman kodin nurkalla. 

Lähde: mielenterveystalo.fi

teoillaan vaikuttanut suotuisasti. Esi
merkiksi Malmin lentokentän avointa 
niittyaluetta on niitetty säännöllises
ti, mikä on vaikuttanut sen eliöstöön 
positiivisesti, Kiema kertoo. 

Kiema haluaakin torpata väitteet 
köyhästä kaupunkiluonnosta. 

– Ei tarvitse mennä kauaskaan 
kehä kolmosen ulkopuolelle, niin 

monipuolisempi kuin monen muun 
vastaavan kokoisen alueen. 

– Meri on yksi iso tekijä, mut
ta lisäksi meillä on paljon upeita 
luontokohteita, kaupunkimetsiä ja 
pienvesialueita unohtamatta raken
nettuja viheralueita eli puistoja. Hel
singistä löytyy myös lukuisia erilaisia 
luontotyyppejä, joihin ihminen on 
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Biodieselillä  
päästöt kuriin

Tavoitteena on, että Staran 
hyötyajoneuvot siirtyvät 

käyttämään vuoteen

2020   
mennessä vain uusiutuvia jäte- ja 
tähdepohjaisia biopolttoaineita.

Vuonna 2019 MyDieseliä 
tankataan arviolta noin

133 600   
litraa.

Stara on sitoutunut vähentämään 
hiili dioksidipäästöjä vuosittain 

1,62 %   
edelliseen vuoteen verrattuna.

Vuonna 2018 MyDieseliä 
tankattiin yhteensä   

43 732 
litraa.

Uusiutuva diesel leikkaa 
pienhiukkaspäästöjä

1/3   
pitkään käytössä olleissa 
autoissa ja työkoneissa.

Staran ajoneuvot  
(yhteensä 1 370)

367 pakettiautoa

362 henkilöautoa

266 moottorityökonetta

148 perävaunua

134 kuorma-autoa

90 traktoria

2 mopoa

1 maastoajoneuvo

Biopolttoaineet alentavat 
hiilidioksidipäästöjä parhaimmillaan

80–90 %   
verrattuna fossiilisiin  

polttoaineisiin.

KUVA  ISTOCK

STARA NUM3R01N
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Ympäristön 
puolesta
Tuotantoassistentti Katja Wallin on yksi 
Staran 40 ekotukihenkilöstä, joiden 
tehtävänä on opastaa ja innostaa staralaisia 
ympäristöystävälliseen toimintaan työpaikalla.   
 
TEKSTI  KATI JALAGIN  KUVA  ROOPE PERMANTO

MITÄ EKOTUKIHENKILÖN  
TOIMENKUVAAN KUULUU?  

Olen toiminut parin vuoden ajan rakennustekniikan 
osaston ekotukihenkilönä neuvoen ja opastaen työkaverei
tani muun muassa kierrätyksessä ja jätteiden lajittelussa. 
Ekotukitoiminta on matalan kynnyksen toimintaa, jota 
tehdään työpaikoilla normaalin työn ohessa.

MITEN PÄÄDYIT  
EKOTUKIHENKILÖKSI? 

Hain ekotukihenkilöksi omasta aloitteesta, sillä ympäristö
asiat ovat minulle tärkeitä. Mietin paljon sitä, miten voisim
me vaikuttaa työntekoomme, jotta se olisi ympäris tö 
   ystävällisempää ja kestävämpää. Kun aloitin ekotuki
henkilötoiminnan, osallistuin ympäristökeskuksen järjes
tämään kahden päivän pituiseen koulutukseen, jossa käy
tiin läpi perusasioita ilmastonmuutoksesta ja ympäristö
ongelmista sekä mietittiin työpaikkojen ongelmatilanteita 
ja kuinka niitä voisi ratkaista.

MIKSI EKOTUKIHENKILÖ- 
TOIMINTA ON TÄRKEÄÄ?

Ekotukihenkilönä oman työyhteisön ongelmakohdat 
huomaa nopeasti ja helposti sekä niihin on mahdollista 
reagoida ripeästi. 

Yhtenä haasteenamme on rakennustyömailta tu
kikohtiin tuleva jäte, joka jätetään usein lajittelematta 
sekajätelavalle. Syynä tähän lienee kiire ja se, että ympä
ristöasioihin suhtaudutaan välinpitämättömästi. Ongelman 
ratkaisemiseksi tarvitaan asennemuutosta ja esimerkiksi 
lisäopastusta.

Ympäristötyö kuuluu osana meidän jokaisen päivittäi
seen työhön, eikä sitä voi enää tänä päivänä ohittaa. Kau
pungilla on laajamittaiset ympäristö ja ilmastotavoitteet, 
joihin myös me staralaiset olemme sitoutuneet.

1

2

3

NIMI: Katja Wallin, 40 vuotta
TYÖNIMIKE: tuotantoassistentti

TEHTÄVÄT JA VASTUUT EKOTUKIHENKILÖNÄ: 
neuvominen kierrätyksessä ja  

jätteiden lajittelussa
KOTIPAIKKA: Helsinki

HARRASTUKSET: järjestötoiminta,  
oman viljelypalstan hoitaminen  

ja liikunta

 fakta

3X
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YLIJÄÄMÄMAAT 
KIERTOON
Kivikon käsittelykentällä testattiin, miten rakennus
työmaiden ylimääräisiä maaaineksia voisi hyödyntää 
uudelleen. Kokeilun tuloksena syntyi neljä erilaista 
kasvualustaa viherrakentamisen käyttöön.

TEKSTI  STADIN RAKENTAJA KUVAT  VILLE RINNE, MARKKU NEVALAINEN

ETEENPÄIN

Nurmimullan seulonnassa maa-
aines kulkee tasoseulan läpi.
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NURMIMULTA ON 
JALOSTETUISTA 
KASVUALUSTOISTA 
LAADUKKAIN.

MIKÄ 
KIERTOTALOUS?
Kiertotalouden keskeisenä tavoitteena 
on säästää luonnonvaroja ja hyödyntää 
materiaaleja mahdollisimman tehokkaasti. 
Käytöstä poistettua tuotetta ei nähdä jät-
teenä vaan raaka-aineena seuraavaan käyt-
tötarkoitukseen. Kiertotalous auttaa paitsi 
säästämään materiaaleja, myös kukkaroa. 

RAKENNUSTYÖMAALTA jää usein 
yli maaaineksia, joita voisi hyödyn
tää myöhemmin joko samalla tai 
toisella työmaalla. Mutta ongelmana 
on ollut löytää sopivaa läjitysaluetta 
maaaineksen välivarastointiin ja 
käsittelyyn. Sellainen löytyi kuitenkin 
Kivikosta.

Stara ja kaupunkiympäristön 
toimiala ovat jo pitkään miettineet 
ratkaisuja, miten ylimääräistä maa
ainesta voisi hyödyntää tehokkaam
min.

– Kivikon käsittelykentällä pää
dyttiin jalostamaan ylijäämämaista 
neljää erilaista kasvualustaa, nurmi 
ja maisemointimultaa sekä Niitty 1 ja 
Niitty 2 kasvualustoja. Niitä voidaan 
käyttää muun muassa katualueiden 
nurmetuksessa ja täyttömäkien mai
semoinnissa, kertoo käsittelyaluees
ta vastaava palvelupäällikkö Markku 
Nevalainen. 

Neljä kasvualustaa  
eri tarpeisiin
Kokeilussa Kivikon käsittelykentälle 
tuotiin pintamaita, jotka seulottiin 

tai välpättiin ja niihin sekoitettiin 
joko hiekkaa tai kasvijätekompostia. 
Nurmimulta on jalostetuista kasvu
alustoista laadukkain ja hienojakoi
sin. Se valmistettiin sekoittamalla 
maaainekseen vuoden muhinutta 
kasvijätekompostia ja hiekkaa.

– Nurmimullan valmistuksessa 
tarvitaan karkeasti ottaen kolme 
pintamaakauhallista yhtä kompos
tikauhallista kohti. Seokselle tekee 
hyvää, kun siihen lisätään myös 
sopiva määrä hiekkaa, mikä ilmastoi 
kasvualustaa, kertoo Staran projekti
päällikkö Risto Ahonen.

Niitty 1 ja 2 ovat karkeajakoisem
pia niittykasvualustoja. Maisemoin
timulta on kaikista kasvualustoista 
karkeinta, ja se soveltuu esimerkiksi 
metsäkäytävien varsille.

Risto Ahonen (vas.) ja Markku Nevalainen toteuttivat  yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa Kivikon 
kentällä kokeilun, jossa rakentamisen ylijäämämaista jalostettiin neljä erilaista kasvualustaa.

Nevalaisen mukaan Kivikon 
kokeilu maaainesten jalostamisek
si on ollut hyödyllinen askel kohti 
ylijäämämaiden suunnitelmallista 
kierrätystä. 

Kokeiluista rutiiniksi
Kaivumaiden hyödyntäminen ei 
sinänsä ole uusi keksintö.

– Helsinki on kehittänyt kaivu
maiden hyötykäyttöä määrätietoi
sesti vuodesta 2011 alkaen, kertoo 
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kaupungin massakoordinaattori 
Mikko Suominen.

Helsingissä on jo hyödynnetty 
jalostettuja kasvualustoja muun 
muassa vanhojen kaatopaikkojen 
maisemoinnissa.

– Yksi tällainen kohde on noin 50 
hehtaarin laajuinen Vuosaaren vanha 
kaatopaikka, Suominen kertoo. 

Kaupungin tavoitteena on vakiin
nuttaa kierrätysmaiden hyödyntämi
nen kasvualustoissa osaksi normaa
lia toimintaa.

– Jatkossa jo kunkin uuden infra
kohteen suunnittelussa tulisi ottaa 
huomioon, millaisia ylijäämämaita 
työmaalta saadaan muualla hyödyn
nettäväksi joko sellaisenaan tai jat
kojalostettuna, Suominen sanoo.

RESURSSIT KIERTOON
Kivikon kasvualustakokeilu on hyvä esimerkki kiertotalousajatte-
lusta. Mutta kiertotalous ei ole vain materiaalien tehokasta käyt-
tämistä ja kierrättämistä tai ympäristöystävällistä liiketoimintaa. 
Se on uusi talousmalli, jossa resursseja myös jaetaan omistamisen 
sijaan. 

Stara on ollut mukana Helsingin kaupungin kiertotaloustyö-
pajoissa, joissa on mietitty sopivia kohteita kiertotaloustavoittei-
den testaamiseksi ja toteuttamiseksi. 

– Tavoitetta voi edistää esimerkiksi lisäämällä kaluston vuok-
raamista omistamisen sijaan. Näin kunkin koneen käyttöaste saa-
daan korkeammaksi, kertoo palvelupäällikkö Jussi Vepsäläinen.

Stara myös toimittaa käsitöihin soveltuvaa jätepuuta helsinki-
läisiin kouluihin.
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Hiljaista 
ympäristönhoitoa
eWille on hybridiversio vanhasta tutusta 
ympäristönhoitokoneesta.

TEKSTI  STADIN RAKENTAJA  KUVAT  VILAKONE OY, ISTOCK

WIHURI-YHTIÖ ON  KEHITTÄNYT 
yhteistyössä Staran kanssa säh-
köllä toimivan eWille- ympäristön-
hoitokoneen, joka korvaa aiem min 
käytetyn dieseltoimisen kaluston 
vuoteen 2030 mennessä. Pääs-
tövaatimusten kiristyessä ja 
kaupunkirakenteen tiivistyessä 
Helsinki tarvitsee yhä ketterämpää 
ja puhtaampaa kalustoa.

Stara on luottanut monipuoli-
siin Willeihin jo vuodesta 1984, jo 
tuolloin Wihuri vastasi koneiden 
toteutuksesta. 

– eWillen proto tyyppi on hybri-
di, jonka akku riittää puolikkaaksi 
työpäiväksi. Matkat työkohtee-
seen hoituvat dieselpolttoaineen 
avulla. Tällä hetkellä käytössä 
oleviin koneisiin verrattuna osaksi 
sähköllä käyvä eWille on hiljainen, 
kertoo Staran kalustopäällikkö 
Petri Jokela.

Jokelan mukaan prototyyppi 
on jo toiminnallisilta ominai-
suuksiltaan valmis. Kun eWillet 
saadaan käyttöön, niitä ladataan 
Hakaniemeen rakennettavalla 
työkoneiden latausasemalla. 

VEMPAIN 
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DUUNISSA

Kuorma-auton kuljettaja Tania Karumaan työ vaihtelee 
vuodenaikojen rytmissä, mutta yksi asia on ja pysyy: 
pyrkimys tasaiseen ja turvalliseen ajoon.

TEKSTI  KATJA ALAJA  KUVAT  ROOPE PERMANTO

”VAIHTELU ON 
TYÖNI SUOLA”

Jotta suuri kuorma-auto ei 
söisi niin paljon dieseliä ja 
onnettomuuksilta vältyttäi-
siin, ajaminen vaatii malttia 
ja fiksuja ajotapoja.

KUN SYKSY VAIHTUU talveen, kuorma-
auton kuljettaja Tania Karumaa voi 
saada kutsun töihin vaikka keskellä yötä. 
Tähän on yleensä syynä runsas lumen-
tulo. Kun kutsu käy, hänellä on tunti 
aikaa saapua tukikohtaan.

– Yöpäivystyksiä tulee aina välillä, ja 
sitten lähdetään auraamaan ja suolaa-
maan katuja. Aloitamme aina pääväy-
listä, Karumaa kertoo.  

Marraskuussa Karumaa siirtyi kolle-
goineen aamu- ja iltavuoroihin. Kesällä 
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pätkä kerrallaan ja vedin sitä pen-
saiden välistä rinteeseen aikamoisen 
matkan.

Polttoaineen kulutus 
minimiin tasaisella ajolla
Karumaa ajaa vuoden ympäri 
samanlaista kuorma-autoa, josta 
tehdään tilanteeseen sopiva lisälait-
teiden avulla. Kastelussa tarvitaan 
vesitankki ja lumenaurauksessa aura 
ja hiekoituslaite. 

Kuorma-autoa ajaessaan Karu-
maalla on varma olo, sillä toistoja on 
kertynyt paljon. Mutta koskaan hän 
ei lähde ”vain ajamaan”, sillä onnet-
tomuusriski on todellinen. Pieni 
pelko on aina läsnä.

– Koko ajan on oltava todella 
tarkkana liikenteen ja jalankulki-
joiden havainnoinnissa, hän sanoo.

Karumaa pyrkii ajamaan myös 
talou dellisesti, mikä edellyttää reit-
tien suunnittelua ja tasaista ajoa.

– Esimieskin aina sanoo, että 
älkää kaahatko. Olen oppinut, että 
reittivalinnoissa lyhin reitti ei aina 
ole se paras, jos matkalla on paljon 
liikennevaloja. 

Kun työpäivä päättyy, on aika 
vaihtaa kuulumisia työkaverei-
den kanssa – ja sopia, tehdäänkö 
hommia seuraavana päivänä kenties 
yhdessä. 

– Pesut ja lakaisut on usein hyvä 
tehdä putkeen. On kiva, että joustoa 
ja apua löytyy, Karumaa kehuu työ-
yhteisöään. 

töitä tehtiin vain aamuvuorossa. 
Muutos ei Karumaata haittaa, sillä 
hän pitää vaihtelusta.

– Lumisina aikoina aamuviikolla 
olen ihan naimisissa tämän työn 
kanssa, kun voi tulla päivystyksiä, 
mutta iltaviikolla on mukavaa, että 
saan ottaa aamut rauhassa. Pääsen 
koiran kanssa ulos valoisaan aikaan, 
ja pystyn hoitamaan omia asioita.

Ahtaita katuja ja 
vilkkaita kulmia
Karumaa on tehnyt kuorma-auton 
kuljettajan töitä Staralla jo kuuti-
sen vuotta. Kaikki alkoi siitä, kun 
varastolla työskennellyt Karumaa 
lähti eräänä kesänä kollegan kyytiin 
kasteluhommiin. 

– Työ, joka ei ole sidottu yhteen 
paikkaan, alkoi kiinnostaa, Karumaa 
muistelee. 

Sitten Karumaalta kysyttiin, 
kiinnostaako häntä siirtyä kuljetta-
jaksi, ja hän vastasi kyllä. Hän aloitti 
työt itäisen kantakaupungin alueella. 
Vuosien mittaan Vallilan, Kallion, 
Kumpulan, Arabianrannan, Itä-
Pasilan ja Sompasaaren kulmat ovat 
tulleet tutuksi.

Joissakin paikoissa, kuten vilk-
kaalla Hakaniementorilla ja kapeilla 
kaduilla suuri kalusto on todellinen 
haaste. Silloin on oltava luova.

– En esimerkiksi mahdu kuorma-
autolla Hämeentieltä Allotrian 
puiston viereen. Kun eräänä kesänä 
kastelin siellä taimia, jatkoin letkua 

Karumaalla on kuorma-autoa ajaessaan varma olo, sillä toistoja 
on kertynyt paljon.

VINKIT ENNAKOIVAAN 
AJOTAPAAN
Ennakoiva ajotapa leikkaa polttoaineen 
kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä sekä säästää 
rahaa. Pienilläkin ajotavan muutoksilla on 
merkitystä, sillä Staralla on 1 370 erilaista 
ajoneuvoa, ja polttoainetta kuluu noin kaksi 
miljoonaa litraa vuodessa.
• Vältä suuria nopeuksia ja kiihdytyksiä. 

Esimerkiksi kolmiakselisen kuorma-auton 
kiihdytys tavoitenopeuteen voi nostaa 
polttoaineen kulutuksen hetkellisesti 100 
litraan 100 kilometrillä. Rauhallisella kiihdy-
tyksellä polttoainetta kuluu alle 40 litraa.

• Käytä alhaisia kierroksia ja valitse mahdolli-
simman suuri vaihde.

• Ennakoi reittejä.
• Käytä moottorinlämmitintä kylmällä.
• Käytä sähkölaitteita säästävästi.
• Vältä tyhjäkäyntiä.
• Huollata auto säännöllisesti.

UUTTA KULJETTAJIEN 
KOULUTUKSESSA
Staran kuljettajien ammattipätevyyden koulu-
tuspaletti on uudistunut. Ennakoivan ajotavan 
kurssin, jonka Tania Karumaakin on käynyt, 
voi nykyään tehdä joko teoriana tai teorian ja 
rataharjoittelun yhdistelmänä. Uutta on myös 
kuljettajan ympäristöturvallisuus -kurssi, jossa 
kuljettaja oppii tunnistamaan ympäristövaara-
tekijät ja toimimaan ympäristövastuullisesti.

Kuutisen vuotta kuljettajana toiminut Karumaa tietää, 
että lyhin ajoreitti ei ole aina paras vaihtoehto.
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