
   14  

Uudistus vahvistaa 
asukaslähtöisyyttä

   13  

STADIN RAKENTAJA

   6

Asiakas arvostaa  
laatua

 3  2 0 1 6

Apu tulee 
kotiin

DUUNISSA 18

S T A R A N  H E N K I L Ö S T Ö L E H T I

Marika Liuski: ”Olen laulanut 
pikkulikasta asti.”



2 3STADIN RAKENTAJA    3    2016

14

Pyöräilijöiden 
turvallisuus 
paranee

10
STADIN RAKENTAJA 

  Päätoimittaja
Päivi Seikkula,  
puh. 050 4280516
  Yhteystiedot
Ilmalankuja 2 L, PL 1660
  Lehtitilaukset ja palaute 
stara.viestinta@hel.fi
  Toimitusneuvosto
Päivi Seikkula, Janne Saava-
lainen, Ville Alatyppö, Risto 
Alvikko, Kari Haapaniemi, Kari 
Kahila, Paula Peltonen
  Toimitus 
Sitrus Agency Oy
  Toimituspäällikkö 
Mikko Taivainen, 
puh. 040 860 2548, 
mikko.taivainen@sitrus.com
  Tuottaja 
Maria Salminen, 
maria.salminen@sitrus.com
  Taitto 
Crisme Kotilainen, 
crisme.kotilainen@sitrus.com
  Kannen kuva 
Matti Matikainen
  Paino 
Erweko Oy

ISSN 2242-4792 (Painettu)
ISSN 2342-2106 (Verkkojulkaisu)

LAATU
Noora Lindberg,  
Antti Rusko ja Kai Tainio

RUNDILLA
Lauttasaarentie

YHDESSÄ
Silja Hyvärinen ja  
Arto Hiltunen

ETEENPÄIN
Kati Nurminen:  
Kiertotalous 
 
DUUNISSA
Risto Jylhä

3  2016

PÄÄKIRJOITUS

Helsinki tarvitsee 
osaamistamme myös 
tulevaisuudessa.

6

10

18

16

13

SNADIT

STARA NUMEROIN

3X Marika ”Maikki” Liuski

STARARISTIKKO

4

12

20

TÄSSÄ LEHDESSÄ

Laadukasta 
palvelua

6

TimoM
toimitusjohtaja

Painotuote

441 032

KESÄKUUSSA HELSINKI teki historiallisen päätöksen uudis-
taa johtamisjärjestelmänsä perusteellisesti. Uudistuksessa on 
edetty nyt toiseen vaiheeseen. Työryhmät pohtivat toimialojen 
organisoitumista eli miten 31 viraston palvelut kohdentuvat nel-
jälle toimialalle. Kevääseen mennessä selviää, miten henkilöstö 
sijoittuu uuteen organisaatioon, joka aloittaa 1.6.2017. Uudistus-
työ ei toki ei pääty tähän, vaan siitä toimintojen yhtenäistämi-

nen ja prosessien hiominen oikeastaan vasta alkaa.
Uudistukset herättävät aina kysymyksiä ja epävarmuuttakin. Voimme 

kuitenkin katsoa luottavaisina tulevaisuuteen: palvelujen tuottaminen ja 
arkityö jatkuu, vaikka organisaatio ja nimikkeet ympärillämme muuttu-
vatkin. Staralaisista suurimman osan tehtäviin johtamisjärjestelmäuudis-
tus ei vaikuta millään tavoin. Ketään ei myöskään irtisanota toiminnalli-
sista tai tuotannollisista syistä.

Lehden painoon mennessä Staran asema uudessa kaupunkiorganisaa-
tiossa ei ollut vielä varmistunut. Olemme toistaiseksi osa kaupunkiym-
päristön toimialaa ja sen palvelut ja luvat -palvelukokonaisuutta. Sijoi-
tuimmepa lopulta tänne tai johonkin muualle, pidämme huolen palvelun, 
laadun ja osaamisen korkeasta tasosta. Uudistus tarjoaa meillekin mah-
dollisuuden parantaa kilpailukykyä ja kehittää yhteistyötä eri toimijoiden 
kanssa.

Starasta on muodostunut yksi 
Helsingin katukuvan vahvimmista 
brändeistä. Meidät tunnistetaan, 
ja työtämme sekä puistoissa että 
kaduilla, kouluissa ja päiväkodeis-
sa arvostetaan. Helsinki tarvitsee 
osaamistamme ja sitoutumistamme 
myös tulevaisuudessa.

Positiivisin odotuksin

Uudistusten kynnyksellä
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   SNADIT

MÖÖTTI = SOVITTU TAPAAMINEN

LEMPIPAIKKANI 
STADISSA

Asuin aiemmin Kivikon urheilupuiston 
ja lenkkimaastojen äärellä. Asutuksen 
keskellä, kodin lähellä oli mahdollista 

nauttia raittiista ilmasta ja päästä irti arjesta. Alku-
lenkistä työasiat saattoivat pyöriä mielessä, mutta 
lenkin lopussa ajatukset olivat jo jossakin aivan 
muualla. Täyttömäen päältä näkee todella kauas,  
ja maisemat ovat hienot. Mäkisessä maastossa liik-
kuessa myös kunto kasvaa kohisten.

– OSKARI LAAMANEN, TUOTANTOINSINÖÖRI, RAKENNUSTEKNIIKKA

TIESITKÖ, 
ETTÄ
laadukas työ maksaa 
vähemmän kuin 
virheiden korjaaminen. 

KUUMA VESI 
TUHOAA 
RIKKARUOHOT
STARA ON KEHITTÄNYT kesän ja syksyn aikana kemikaalitonta 
rikkakasvien torjuntaa. Itä-Helsingin viheralueilla on testattu kiehuvan 
veden levittämistä rikkakasvien päälle. Keskustassa on kokeiltu mene-
telmää, jossa kuuman veden vaikutusta tehostaa biohajoava vaahto.

Vastaava työnjohtaja Tarja Silventoinen näkee uusissa menetel-
missä potentiaalia. Itään on hankittu oma kuumavesilaitteisto, joka 
maahantuojan mukaan on ensimmäinen Suomessa. Idässä jokainen 
hoitoryhmä kokeilee laitteistoa.

– Kierrämme samat kohteet vähintään kolmesti. Kuuma vesi rikkoo 
kasvin solurakenteen ja varsinkin aurinkoisella ja lämpimällä sääl-
lä vaikutus on välitön. Kokemusten perusteella tehdään päätökset 
jatkohankinnoista. 

Vastaavan piiripuutarhurin Sampo Sainion mukaan kemikaaliton 
torjunta on toiminut hyvin, mutta käsittelykertoja tarvitaan enemmän. 
Kokeilun loppukaudesta näki, että rikkakasvien määrä oli vähentynyt.

Keskustassa vaahdon ja veden yhdistelmää on testattu eri pinnoil-
la. Se on toiminut hyvin esimerkiksi katukiveyksillä.

– Ensi vuonna on tarkoitus ottaa tämän tyyppinen menetelmä 
käyttöön laajemmin keskusta-alueella. Kahdessa menetelmässä ei ole 
valtavan suurta eroa. Vaahto pitää veden hieman kauemmin lämpi-
mänä, mikä voi olla tehokkaampaa. 

MUISTATHAN AINA ennen kemikaa-
lien käyttöä tutustua käyttöturvalli-
suustiedotteeseen. Siinä kerrotaan, 
millaisia suojakäsineitä kemikaalia 
käsitellessä tulee käyttää. Jos esi-
merkiksi tankkaat pienkoneita useita 
kertoja päivässä 2-tahtibensiinillä, 
suojaa kätesi neopreenista, nitriilistä, 

VASTAA KUNTA10-
KYSELYYN, VAIKUTAT 
TYÖHYVINVOINTIIN
KUNTA10-KYSELYYN kannattaa 
vastata! Näin voit vaikuttaa työ-
hyvinvoinnin kehittämiseen. Mitä 
useampi vastaa, sitä luotettavampaa 
tietoa saadaan. Samalla osallistut 
15 palkinnon, iPadien, Jopojen ja 
kylpylälomien arvontaan. 

Tutkimukseen vastaaminen on 
vapaaehtoista ja ehdottoman luot-
tamuksellista. Kaikki tutkimustieto 
käsitellään nimettömänä ja tieto-
turvallisesti Työterveyslaitoksella. 
Tuntipalkkaiset vastaavat esimies-
ten järjestämissä tilaisuuksissa ja 
kuukausipalkkaiset sähköisen linkin 
kautta. Vastausaikaa on lokakuun 
loppuun saakka.

LÄHTÖLAUKAUS 
TYÖELÄMÄÄN

SUOJAA KÄTESI KEMIKAALEILTA
polyetyleenistä tai PVC:stä valmiste-
tuilla käsineillä.

Vääränlaisten käsineiden käyttö 
saattaa jopa lisätä haitallista altistu-
mista. Nahka- ja tekstiilikäsineiden 
käyttöä tulee välttää kemikaalien 
kanssa työskennellessä. Kemikaa-
leilla tahriintuneissa käsineissä 

STARAN KAAMOSJUHLA 
CIRCUKSESSA 28.10. 

TERVETULOA!

haitalliset aineet jäävät pitkäksi 
ajaksi tiiviiseen kosketukseen ihon 
kanssa ja voivat aiheuttaa allergista 
tai ärsytysihottumaa. Pahimmas-
sa tapauksessa väärät käsineet 
lisäävät koko elimistön altistumista 
kemikaaleille.

STARA REMONTOI Marian 
sairaalan tiloja nuorten kas-
vuyritysten tarpeisiin ja antaa 
samalla alkuvauhtia nuorille 
vastavalmistuneille rakennus-
alan ammattilaisille. 

Seitsemän nuorta osallistui 
keväällä työkokeiluun, jonka 
aikana tutustuttiin työhön ja 
työmaan tapoihin. Kokeilun 
jälkeen nuoret ovat jatkaneet 
hommia puolen vuoden palkka-
tukijaksolla.

– Täältä saan arvokasta 
kokemusta. Ehkä tämä helpot-
taa töiden löytymistä jatkossa, 
sanoo Muse Ahmed, joka on 
maaliskuusta asti työskennellyt 
Marian työmaalla. Ahmed sai 
valmiiksi rakennusalan ammat-
titutkinnon viime joulukuussa, 
mutta töitä ei heti löytynyt.

Vastaava työnjohtaja Juha 
Salomäki kertoo, että kaikki 
nuoret ovat olleet erittäin moti-
voituneita.
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Suorituksen teknistä laatua on 
helppo mitata, mutta vasta palvelun 
laatu vakuuttaa asiakkaan.

TEKSTI  MARIANNA SALIN     KUVAT  JANNE SAVON

PALVELUN  
LAATU 
paremmaksi
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– Sopimuksiin kirjatut asiat 
ovat tyypillisesti niitä suorituksia. 
Palveluksi ne muuttuvat vasta, kun 
suoritukseen liittyy aidosti tilanne- 
tai asiakaskohtaista tekemistä ja 
asiakkaan huomioimista, summaa 
Luova Klaani -yrityksen toimitus-
johtaja Kai Tainio. Hän kehittää 
organisaatioiden asiakassuhteita ja 
on tehnyt yhteistyötä Staran kanssa 
jo vuosia.

TEHO YLÖS, 
KUSTANNUKSET ALAS
Onko aikaa palvella, kun pitäisi olla 
tehokas? Rusko ei tässä näe ristirii-
taa, päinvastoin.

– Laadukasta palvelua on se, 
että ennakoidaan työn vaiheet, 
jolloin pystytään tilaamaan oikeat 
materiaalit ajoissa ja tekemään työt 
kerralla oikein. Silloin ei mene aikaa 
korjaamiseen ja kustannuksetkin 
pysyvät alhaalla, Rusko sanoo. Hän 
myöntää, että tehtävä ei ole helppo. 
Asiakas saattaa tilata hyllyt tai 
katokset Staralta siksi, että staralai-
set pystyvät kokemuksensa ansiosta 
tarttumaan töihin, jota muut eivät 
pystyisi tekemään.

– Se on tavallaan meidän 
etumme, mutta silloin on tehtävä 
asiakkaalle selväksi myönteisessä 
hengessä, että työ ei valmistu ajois-
sa, jos olennaiset tiedot puuttuvat 
vielä tiettynä päivänä. On tärkeää, 
että tieto kulkee meidän ja asiak-
kaan välillä, Rusko kertoo. 

Kun vuoropuhelu sujuu, staralai-
set pääsevät kehittämään työtään 
yhä mielekkäämmäksi ja samalla 
tehokkaammaksi. Esimerkiksi voim-
me neuvotella arkkitehdin kanssa 
piirustusten pienistä, visuaalisesti 
merkityksettömistä muutoksista, 

KUN RAKENNUSTEKNIIKAN 
työnjohdolta ja asiakkailta kysyttiin 
yksikön työn laadusta, osapuolet 
olivat jokseenkin samaa mieltä. 
Arvosanaksi tuli vahva 8.

– Kasi perustuu pitkälti siihen, 
että tekninen suoritus on hyvä. Olen 
melko varma, että pääsemme ysiin, 
kun pikkasen petraamme, toteaa 
konepajapäällikkö Antti Rusko. Hän 
pitää petraamista erittäin tärkeänä, 
koska 9:n ja 10:n antaneet asiakkaat 
tavallisesti sitoutuvat palvelun-
tuottajaansa ja suosittelevat tätä 
muillekin.

Missä pitäisi petrata? Rusko 
osoittaa palvelua. Lämpöpumpun 
ohjeiden mukainen asennus on 
suoritus, mutta palvelua on se, että 
asentaja ei poraa päiväkodin seinää 
lasten päiväunien aikana ja siivoaa 
jälkensä.

MITÄ ON LAATU?
Laatua on teknisesti oivallinen suoritus sovitussa aikataulussa ja 
sovituin kustannuksin. Laatua on myös hyvä palvelu, joka alkaa 
ennakoinnista ja suunnittelusta ja jatkuu työn luovuttamiseen asti.

jotka saavat tuotannon ja kulje-
tukset sujumaan huomattavasti 
paremmin.

ASIAKAS MÄÄRITTELEE 
LAADUN
– On tunnettava ja ymmärrettävä 
asiakkaan tarpeita, odotuksia ja 
taustatekijöitä, jotta voidaan hah-
mottaa paremmin mikä on asiak-
kaan mielestä laadukasta toimintaa, 
Tainio sanoo. Tainio pitää tärkeänä, 
että staralaiset huomaavat tai kysy-
vät itse, miten laatua voisi kohentaa 
sen sijaan, että asiakas huomauttaa 
jälkikäteen puutteista tai virheistä. 
Toki reklamaatioistakin voi oppia.

– Reklamaatiot on kerättävä ja 
käsiteltävä järjestelmällisesti, jotta 
saamme selville niiden perimmäisen 
syyn. Siinä on kyllä vielä kehitettä-
vää, Rusko toteaa. 

Tainio painottaa, että asiakkaan 
antama palaute on aina myönteinen 
asia, vaikka sen sisältö olisi kieltei-
nen. Palautteen antaminen kertoo 
siitä, että asiakas uskoo Staraan ja 
antaa sille mahdollisuuden korjata 
puutteet ja virheet. 

– Laadukasta palvelua on sitten 
se, että palautteeseen reagoidaan 
nopeasti. On myös tärkeää, että 
asia kas saa tiedon, kun puute tai 
virhe on korjattu. Palautteen antami-
nen ja vastaanottaminen on vuoro-
puhelua, Tainio sanoo. Hän kannus-
taa johtoa kiinnittämään huomiota 
myös myönteiseen palautteeseen ja 
välittämään se aina työntekijälle asti.

PALAUTE TUKEE 
KUNNOSSAPITOA
Työnjohtaja Noora Lindberg vastaa 
keskustassa katualueen rakenteelli-

sesta kunnossapidosta, esimerkiksi 
liikennemerkistä, jonka auto kaataa 
kumoon ja josta kaupunkilaiset 
antavat pian palautetta rakennusvi-
rastolle, siis Staran asiakkaalle. 

– Välillä käy niin, että työnte-
kijät ovat jo huomanneet puut-
teen ja hoitaneet homman, kun 
saan palautteen, Lindberg kertoo. 
Hänen mukaansa laatua on juuri 
se, että kunnossapidon väki hoitaa 
kaupunkikuvaa kokonaisuutena 
ja huomaa puutteet itse. He eivät 
voi kuitenkaan osua joka paikkaan 
ensimmäisenä, joten palautetta 
tulee väistämättä – ja se on erittäin 
hyödyllistä. 

Jatkuva kunnossapitovastuu 
johtaa siihen, että esimerkiksi katu-
kiveyksen korjannut staralainen 
pääsee nauttimaan itse hyvin teke-
mänsä työn tuloksista tai kärsimään 
huolimattomuudestaan.

– Oman työn laatu tulee aina jos-
sain vaiheessa vastaan, kun työsken-
telee samalla alueella vuosia, jopa 
vuosikymmeniä, Lindberg toteaa.

LAADUKAS MAINE 
HELPOTTAA TYÖTÄ
Lindbergille ohjautuu myös palau-
tetta, joka ei kuulu Staralle lainkaan. 
Jos esimerkiksi yksityinen urakoitsija 
on jättänyt kaivamansa kadun huo-
noon kuntoon, korjausvastuu kuuluu 
urakoitsijalle.  Tällaisessa tapauk-
sessa Lindberg ohjaa palautteen 
oikeaan paikkaan, mutta aina jyrkkä 
rajanveto ei kannata.

– Jos voimme pienellä toimen-
piteellä edistää kaupunkilaisten 
viihtyvyyttä, voimme tapauskohtai-
sesti tehdä sen. Olemme esimerkiksi 
antaneet pientä ensiapua HSY:n 
kaivonkannelle, jonka kolina piti 

asukkaat yöllä hereillä, Lindberg sa-
noo. Toinen vaihtoehto olisi kenties 
se, että valvovat asukkaat manaile-
vat syytöntä Staraa.

Rusko pitää perimmäisenä tavoit-
teena sitä, että Stara ei saisi koskaan 
automaattisesti syytä niskoilleen.

– Siksi on tärkeää, että Staran 
maine on hyvä. Maine paranee, kun 
panostamme palvelun laatuun. 

Tieto kulkee meidän 
ja asiakkaan välillä. 
ANTTI RUSKO

Asiakkaan 
palaute on aina 
myönteinen asia. 
KAI TAINIO

Laatua on huomata puutteet 
itse. NOORA LINDBERG
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RUNDILLA

LAUTTASAARENTIELLE rakenne-

taan pyöräilijöille molemmin puolin tietä 

omat kaistat, jotka erotetaan ajotiestä 

punaisen asfaltin avulla. Aikaisemmin 

pyöräilijät ajoivat jalankulkijoiden seassa 

yhdistetyllä jalankulku- ja pyörätiellä. 

Uudet pyöräkaistat ovat yksisuuntaisia, 

ja niillä poljetaan autojen kanssa samaan 

suuntaan. Myös pyörätaskut, eli liiken-

nevalojen eteen varatut odotusruudut, 

parantavat pyöräilijöiden turvallisuutta. 

Staran urakkaan kuuluu myös bussipy-

säkkejä, liikennevaloja, katuvalaistus-

ta, putkituksia, kaivojen rakentamista, 

kivitöitä, kaistamuutoksia ja päällystys-

töitä. Staran vastaava työnjohtaja Jari 
Korhonen kertoo, että tilapäisjärjestelyt 

on suunniteltava hyvin, jotta liikenne 

saadaan katutyön aikana sujumaan. 

Helsingin polkupyöräilijöiden puheenjoh-

tajan Marjut Ollitervon mielestä työmaa-

alueella voisi rohkeammin varata pyöräi-

lijöille omaa tilaa ajokaistalta. Ollitervo 

pitää uusia yksisuuntaisia pyöräkaistoja 

hyvänä asiana, koska ne parantavat pyö-

räilyn sujuvuutta ja turvallisuutta.

TEKSTI  MIKKO TAIVAINEN KUVA  AKI RASK

JARI KORHONEN   
MARJUT OLLITERVO
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MITÄ TEHTÄVIISI KUULUU?
Huolehdin, että kaikilla on oikeat vehkeet ja 
vermeet työmailla. Aamukahvilla tapaan koko 
porukan. Kyselen silloin, mitä tarvitaan päivän 

aikana. Työntekijät ja työjohtajat soittavat, jos heillä on 
akuutteja tarpeita. Auto ja kännykkä ovat omista työka-
luistani tärkeimmät.

MILLAISIA TAITOJA TYÖSSÄSI 
TARVITAAN?

Hyviä ihmissuhdetaitoja, järjestelmälli-
syyttä ja organisointikykyjä. Kun pysyt-
telee ajan tasalla, miten työt etenevät, 

monet asiat voi järjestää etukäteen. Vaikka 
ennakoisi kuinka hyvin, aina yllätyksiä tulee. 
Silloin kokemuksesta ja verkostoista on apua: 
tietää, mistä mitäkin saa ja kuka voi auttaa.

KUINKA VAKAVASTI OTAT 
MUSIIKKIHOMMAT?

Olen laulanut ja soittanut pikkulikasta 
asti. Tällä hetkellä minulla on Maikki 
& The Hounds -bilebändi. Soitim-

me juuri Talttatien tukikohdan syysbileissä. 
Esiinnymme myös Staran perinteisessä 
Kaamosjuhlassa. Lauloin parikymmentä 
vuotta Five Fifteen -bändissä, joka kiersi 
Suomea ja Eurooppaa ristiin rastiin. Olen 
myös laulanut taustoja muiden bändien 
keikoilla ja levyillä.

3X

1

2

STARA NUM3R01N

 fa
kt

a

NIMI: Marika ”Maikki” Liuski, 47 v.
TYÖNIMIKE: Varastohenkilö
TEHTÄVÄT JA VASTUUT: Työkalujen, 
-varusteiden ja -vaatteiden hankinta ja huolto, 
kuljetukset työmaille, varaston siisteys, 
työkoneiden polttoaineet
HARRASTUKSET: filosofinen ja henkinen 
kirjallisuus, meditointi, oman kasvimaan hoito, 
pyöräily, matkustaminen
MUSIIKKIURA: bilebändi Maikki & The Hounds, 
laulanut hardrock-yhtye Five Fifteenissä, 
keikkaillut Suomen huippumuusikoista 
koottujen kokoonpanojen kanssa, esiintynyt 
mm. Hanoi Rocksin ja 69 Eyesin levyillä sekä 
Von Hertzen Brothersin levyillä ja keikoilla.

Varaston 
rokkimimmi
Päivisin Marika ”Maikki” Liuski huolehtii, että työmailla on oikeat 
työkalut oikeaan aikaan. Viikonloppuisin Maikki tekee keikkoja 
bändinsä kanssa ja varmistaa, että juhlissa on tunnelmaa.

TEKSTI  MIKKO TAIVAINEN     KUVA  ANTERO AALTONEN

3
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Staran suurimmat asiakkaat ovat:

Vastaanotettuja  
asiakaspalvelupuheluita 

57 960
K I I N T E I S T Ö V I R A S T O  ( v .  2 0 1 5 )

Hallinnassa 3 000 000 htm2 rakennuksia

Maaomaisuutta Helsingissä  

      15 000 ha,  

muissa kunnissa 5 600 ha

59 000 
asuntoa

302 
päiväkotia

107 
peruskoulua

Tontteja varattuna 

20 000  
asunnon rakentamiseen

R A K E N N U S V I R A S T O  ( v .  2 0 1 5 )

Ylläpidettävää katualaa 2 114 ha
Ylläpidettävää puistoalaa 

7 310 ha

Leikkipuistoja 

64

Puistokummeja 

594

Ulkovalaisimia  

86 068

Twitter-tilillä  

   15 400 seuraajaa

rakennusviraston katu- ja puisto-osasto,  

55,9 % liikevaihdosta

kiinteistöviraston Tilakeskus, 

21,4 % liikevaihdosta&
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YHDESSÄ

SILJA HYVÄRINEN ARTO HILTUNEN

ENSI KESÄKUUSSA virastot ovat 
historiaa, kun niiden toiminnot 
kootaan neljäksi toimialaksi. Raken-
nusviraston katu- ja puisto-osastolla 
sekä kiinteistöviraston Tilakeskuk-
sessa uudistus nähdään positiivises-
sa valossa. 

– Vihdoinkin virastojen aikakausi 
päättyy! Pidän itseäni etuoikeutet-
tuna, kun saan elää tämän kauden, 
sanoo katu- ja puisto-osaston pääl-
likkö Silja Hyvärinen.

– Uskon, että kaupungin toi-
minnot tukevat toisiaan ja saamme 
enemmän tehoja irti uudesta organi-
saatiosta, sanoo puolestaan Tilakes-
kuksen päällikkö Arto Hiltunen.

EROON 
PÄÄLLEKKÄISYYKSISTÄ
Uudistus pyrkii vahvistamaan asu-
kaslähtöisyyttä. Palvelut kootaan 
yhteen, kun tähän asti samaan 
asiaan liittyviä päätöksiä on pitänyt 
tehdä monessa virastossa ja lauta-
kunnassa. 

KAIKKI 
YHDELTÄ 
LUUKULTA
Ensi kesänä käynnistyvä uusi organisaatio 
tähtää yhteistyön sujuvoittamiseen. 
Staran suurimmat asiakkaat toivottavat 
uudistuksen tervetulleeksi.

TEKSTI  ANNAMARI TYPPÖ     KUVITUS  PETRI SUNI

Uudistuksen taustalla on myös 
säästötavoitteita. Helsinkiä raken-
netaan historiallista vauhtia, mutta 
taloustilanne on vaikea. Sekä raken-
tamisessa että ylläpidossa pitäisi 
saada entistä enemmän aikaiseksi 
entistä vähemmillä rahoilla.

– Meillä on ollut jo useita vuosia 
se tilanne, että vaikka ylläpidettävä 
pinta-ala kasvaa, määrärahat eivät 
ole lisääntyneet, Hyvärinen sanoo.

STARA ON  
NOTKEA
Stara on uudistuksessa sijoitettu 
alustavasti kaupunkiympäristön 
toimialalle, mutta sen hallintomalli-
selvitys on yhä vireillä. Staran pal-
veluja tilataan näillä näkymin kuten 
ennenkin, eikä niiden tarve katoa 
mihinkään.

– Meillä on paljon nopeita ja 
notkeita rakennushankkeita, joihin 
täytyy päästä heti kiinni, ja ne 
toimivat Staran kanssa hyvin. Kun 
olemme samaa konsernia, pääsem-
me eroon hankintalain määräyksistä, 
jotka yleensä aiheuttavat aikataulu-
ongelmia, Hiltunen sanoo.

Hyvärinen kiittää Staran paikal-
listuntemusta, toimintavarmuutta ja 
erityisosaamista. 

– Stara on erittäin keskeinen 
toimija rakennusviraston kannalta. 
Meille on tärkeää, että voimme 
rakentaa ja ylläpitää kaupunkiym-
päristöä laadukkaasti, aikataulun 
mukaisesti ja kustannustehokkaasti. 

Hyvärinen sanoo, että kustannus-
tehokkuuden puolella paine on suuri 
ja vaatii toiminnan uudelleenarvi-

ointia ja rakenteellisia uudistuksia. 
Kustannustason ero yksityissektoriin 
on hänen mukaansa huomattava 
etenkin ylläpidossa.

– Tilaajalla ja tuottajalla on tässä 
tietenkin erilaiset roolit ja näkökul-
mat, joten on luonnollista, että jot-
kut asiat nähdään eri tavalla. Mutta 
tuottavuuden parantaminen on koko 
julkisen sektorin yhteinen haaste.

LISÄÄ KONSEPTOITUJA 
TYYPPITILOJA
Kehitystarpeita löytää Hiltunenkin. 
Esimerkiksi tarjouspyynnöstä tilauk-
seen ja työn suorittamisesta sen 
laskuttamiseen johtavia prosesseja 
pitäisi sujuvoittaa. Konkreettisena 
kehitysideana hän ottaa esiin tyyp-
pitilakonseptin, jollaisesta hyvänä 
esimerkkinä toimivat YY-KAA-KOO-
päiväkodit. 

YY-KAA-KOO on Tilakeskuksen 
ja varhaiskasvatusviraston kehittä-
mä malli, jonka avulla päiväkotien 
käyttöön rakennetaan muunneltavia, 
monikäyttöisiä ja kustannuksiltaan 
tehokkaita tiloja. Ensimmäiset YY-
KAA-KOO-päiväkodit sijaitsevat Vii-
kissä ja Pohjois-Haagassa. Hiltusen 
mukaan samaan tapaan voitaisiin 
konseptoida myös alakoulut, ehkä 
jotkut yläkoulutkin.

– Staran pitäisi olla hovihankkija, 
joka pystyisi kasaamaan tyyppitiloja 
nopealla aikataululla ja edullisesti, 
Hiltunen sanoo. 

– Tällä pääsemme yhden luukun 
periaatteeseen, eikä kuntalaisten 
tarvitse arpoa, mihin ottaa yhteyttä 
missäkin asiassa, Hiltunen sanoo.

Uudistuksen odotetaan tuovan 
synergiaetuja hankintoihin, talous- ja 
henkilöstöhallintoon ja viestintään. 
Hiltusta ja Hyväristä ilahduttaa 
sisäisten tilausten ja lausuntokierros-
ten väheneminen.

– Lausuntojen laatimiseen mene-
vä aika on ollut poissa asiantuntijan 
ydintehtävästä. Jatkossa voim-
me panostaa enemmän yhdessä 
tekemiseen ja vaihtaa näkemyksiä 
jo valmistelutyön aikana, Hyvärinen 
sanoo.

DIGIAIKA VAATII 
NOPEAA REAGOINTIA
– Olemme koko ajan nopeita ratkai-
suja edellyttävissä tilanteissa.Tämä 
ei ole enää hidasta virkamiestyötä, 
vaan kaikki tapahtuu tässä ja nyt, 
Hiltunen sanoo.



ETEENPÄIN

Ympäristöohjelma vahvistaa kiertotaloutta
Staran ympäristöohjelmaa vuosille 2017–2019 kootaan parhaillaan.  Kiertotalousajattelu 
huomioidaan siinä entistä laajemmin, muun muassa hankinnoissa, materiaalien 
kierrätyksessä ja jätteiden lajittelussa. Näin kertoo ympäristöohjelman laatimisesta 
vastaava kiinteistö- ja suunnitteluinsinööri Toni Åkerfelt.

Esimerkiksi viherrakentamisessa jo hyödynnetään kiertotalousajattelua. Mikäli 
mahdollista, poistettava maa-aines kerätään kerroksittain ja varastoidaan, jolloin sitä 
voidaan hyödyntää muissa kohteissa.  Myös rakennusmateriaaleja kuten puuta, betonia 
ja luonnonkiviä pyritään hyödyntämään uudelleen.

Kiertotaloudessa jätteet nähdään raaka-aineena, jolloin materiaalit 
voidaan pitää kierrossa mahdollisimman pitkään. Toimintatapoja 
muuttamalla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä. Näin kertoo 
kaupunkitekniikan ylläpidon etumies Kati Nurminen, joka on 
tehnyt aiheesta opinnäytetyön. Kysyimme Nurmiselta, mitä 
annettavaa kiertotalousajattelulla on Staralle.

TEKSTI  MIKKO TAIVAINEN     KUVA  JANNE SAAVALAINEN

Enemmän kuin
KIERRÄTYSTÄ

MITEN JULKINEN 
SEKTORI VOI EDISTÄÄ 
KIERTOTALOUTTA?

Kiertotalouden tulisi olla olen-
nainen osa kuntien vastuulla 

olevaa jätehuoltoa, maankäyttöä, 
rakentamista, vesihuoltoa ja ener-
giantuotantoa. Valtio, kunnat ja 
kaupungit voisivat näyttää mallia, 
miten kulkea kohti vihreämpiä ja 
kestävämpiä toimintatapoja. Lisäksi 
sääntelyä ja julkisia hankintoja tuli-
si muokata kiertotaloutta suosivaksi.

Ympäristövaikutuksia on mah-
dollista pienentää muun muassa te-
hokkaalla materiaalien kierrätyksellä 
sekä hyödyntämällä uusiomateriaa-
leja erilaisissa infra- ja maarakenta-
misen hankkeissa. 

MITÄ ON 
KIERTOTALOUS?

Perusajatus on pitää mate-
riaalit kierrossa mahdollisim-

man pitkään ennen kuin ne muut-
tuvat lopullisesti jätteeksi. Resurssit 
jatkavat kiertoa myös sen jälkeen, 
kun alkuperäinen tuote on tullut 
tiensä päähän.

Materiaaleja käytetään uudelleen, 
jaetaan, kierrätetään, lainataan, 
korjataan ja tuunataan. Yksinkertai-
simmillaan kiertotalous on tällaista 
ruohonjuuritason toimintaa, joka 
mahdollistaa kasvun kestävän kehi-
tyksen rajoissa.

Kiertotalous on enemmän kuin 
pelkkää kierrätystä. Tuotteet suun-
nitellaan lähtökohtaisesti kierrätet-
täväksi, jolloin materiaalien arvo 
säilyy kierrossa. Laitteiden huollon, 
uudelleenkäytön ja uudelleenvalmis-
tuksen merkitys on suuri.  

MITEN SITÄ 
SOVELLETAAN 
SUOMESSA?

Kiertotaloutta toteute-
taan jo monella toimialalla, 

esimerkiksi konepaja-, metsä- ja 
paperiteollisuudessa sekä cleantech-

sektorilla. Suomalaisten cleantech-
yritysten vahvuuksia ovat energia-
tehokkaat prosessit sekä bioenergia 
ja biopohjaiset tuotteet.

Metsäkonevalmistaja Ponssen 
asiakkaat voivat valita haluaman-
sa komponentit ja ominaisuudet 
koneeseensa. Muunneltavuu-
den avulla laitetta voidaan kehittää 
ja parantaa tekemättä koko tuotetta 
uudelleen. Näin laitteen elinkaarta 
voidaan pidentää.

Hissivalmistaja Kone ja kone-
pajayritys Kemppi ovat siirtyneet 
perinteisestä laitekaupasta palve-
luun, jossa pelkkien koneiden sijaan 
työmaalle toimitetaan sekä laitteet 
että osaavat käyttäjät. Laitteet liisa-
taan ja niitä ylläpidetään huolto- ja 
päivityspalveluiden avulla. Järkevän 
käyttöajan päätyttyä laite palautuu 
takaisin valmistajalle, joka uudistaa 
sen jälleen käyttöön sopivaksi tai 
lopulta hyödyntää raaka-aineena.

Ekokem avasi kesäkuussa Riihi-
mäelle kiertotalouskylän. Siihen kuu-
luvat automatisoitu jätteen lajittelu-

laitos, kierrätysmuovin valmistus ja 
biokaasun tuotanto. Biojätteestä val-
mistetaan biokaasua ja lannoitteita, 
muovista ja metallista uusioraaka-
aineita teollisuudelle. Esimerkiksi 
muovi päätyy granulaateiksi eli pie-
niksi muoviryyneiksi, joita teollisuus 
voi käyttää muovipussien ja -putkien 
valmistuksessa.

Suomen partiolaisten Roihu-
leirillä oli tänä vuonna käytössä 
partiohuivit, jotka oli tehty ylijäämä-
kankaista. Valmistustapa säästi 
miltei 10 miljoonaa litraa vettä ver-
rattuna uudesta puuvillasta valmis-
tettuihin huiveihin.

MITÄ STARA VOI 
TEHDÄ?

Toimintatapoja muuttamalla 
voidaan saavuttaa merkit-

täviä kustannussäästöjä. Starassa 
voimme tehostaa materiaalien 
käyttöä kehittämällä hankintoja, 
suosimalla kierrätystä ja uudelleen 
käyttöä. Voimme myös lisätä tava-
roiden yhteiskäyttöä ja leasingia, 
mikä on kiertotaloutta parhaim-
millaan, ja pitää parempaa huolta 
omasta kalustosta ja laitteistosta.

Ylijäämämateriaaleille voisi 
perustaa oman ”verkkokaupan”, 
jossa ilmoitettaisiin tukikohtien 
hyödyntämättä jääneistä materiaa-
leista. Tukikohdat voisivat pohtia 
yhteisomistamista, kun tehdään 
kalliita investointeja. Monien konei-
den käyttöasteita olisi mahdollista 
nostaa. Myös kalustoa ja tavaroita 
voitaisiin lainata ja materiaaleja 
kierrättää enemmän tukikohdasta 
toiseen ja yli osastorajojen.

Jokin puisto voitaisiin rakentaa 
pelkästään kierrätysmateriaaleista, 
kivistä, laatoista ja tarvikkeista. 
Myös istutettavat kasvit tuotaisiin 
muista puistoista. Esimerkkejä eri 
materiaalien uudelleen hyödyntä-
misestä jokainen voi keksiä helposti 
lisää. 

Myllypuron viittä vaille valmiin 
Alakivenpuiston maisemointiin on käytetty 

Staran muilta työmailta peräisin olevia 
pintamaita. Jo kuljetuskustannuksissa 
on säästetty merkittävästi, kun maa-

aineksia ei ole tarvinnut viedä työmailta 
maankaatopaikoille, vaan ne on voitu 
välivarastoida Kivikossa ja hyödyntää 

uudelleen lähialueella.

Alakivenpuisto
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DUUNISSA

Kirvesmies Risto Jylhän työkalupakissa on muun muassa 
akkuporakone, ruuveja, hyvät käytöstavat ja tilannetajua. 
Jylhä asentaa liikuntarajoitteisten koteihin apuvälineitä, 
jotka auttavat selviämään arjessa.

TEKSTI  MIKKO TAIVAINEN     KUVAT  MATTI MATIKAINEN

Apuvälineet
HELPOTTAVAT 
ARKEA yhdessä, millaista apua tarvitaan 

arjen sujuvoittamiseksi.
– Jotkut saattavat epäillä, tarvit-

sevatko he apuvälineitä. Asennuksen 
jälkeen kehotan kokeilemaan niitä 
itse. Näin on helpointa ymmärtää 
apuvälineen hyöty, Jylhä sanoo.

TUKIKAHVOJA 
ASENNETAAN ENITEN
Eniten Jylhä asentaa tukikahvoja 
wc- ja kylpytiloihin, joskus myös 
käytäviin. Märkätiloista ei saa pois-
taa kynnyksiä, joten niiden oven-
karmeihin kiinnitetään lankavetimiä, 
joiden avulla pääsee kynnyksen yli. 
WC-istuimia, sänkyjä ja nojatuoleja 
myös korotetaan, jotta niistä on 
helpompi nousta ylös.

– Poistamme asuintiloista kor-
keita kynnyksiä ja teemme tilalle 
messinkipellistä uudet, jolloin lattias-
ta saadaan tasainen. Rollaattorilla 
ja pyörätuolilla liikkumista voidaan 
helpottaa myös vaneriluiskilla.

Jylhän työpäivä alkaa aina omas-
sa tukikohdassa Toukolassa. Hän käy 
tekemässä kynnykset ja luiskat. Hän 
ottaa valmiit tarvikkeet mukaansa ja 
ajaa apuvälinelainaamoon ja sieltä 
asiakkaan luokse. Jos asiakas on 
antanut luvan, niin Jylhä voi noutaa 
avaimet ja käydä yksin asunnossa.

Kahvojen asennus on melko suo-
raviivaista ja nopeaa. Keskimäärin 
yksi keikka kestää puolisen tuntia. 
Kynnyksen vaihtaminen vie jonkin 
verran enemmän aikaa, tunnista 
kahteen.

– Tukikahvojen käyttöä ei tar-
vitse opastaa, mutta nousutukien 
säätämisen käyn läpi. Niiden oikea 
korkeus löytyy käytön myötä, Jylhä 
sanoo.

Jylhä korostaa, että hyvät tavat ja 
siisteys jäävät ihmisten mieleen.

– Kun poraan seinään reiän, tait-
telen alle kirjekuoren, jonne roskat 
tippuvat. Vaikka työn tekisi kuinka 
hyvin, ihmiset muistavat roskat ja 
pölyn. 

– Viihdyn tässä hommassa, se 
tuntuu omalta jutulta. Saan olla 
ihmisten kanssa, ja jokainen päivä on 
erilainen. 

TERAPEUTTI TUTKII 
TARPEEN
Vanhukset ovat suurin apuvälinei-
tä tarvitseva ryhmä. Kun vanhus 
esimerkiksi kotiutetaan sairaalasta, 

Aluksi kerron, mitä olen tulossa 
tekemään. Jutustellessa selviää, 
kuinka tuttavallinen voi olla ja käyt-
täytyä sen mukaisesti.

Jylhä on ollut Staralla töissä 
kahdeksan vuotta, viimeiset viisi 
vuotta hän on tehnyt kotiasennuk-
sia. Keikkoja on keskimäärin 3–4 
päivässä. Kohteet sijaitsevat eri 
puolilla Helsinkiä, ja paikasta toiseen 
siirrytään autolla.

– Hyvät tavat ja siisteys 
jäävät ihmisten mieleen, 
sanoo Risto Jylhä.

JYLHÄ SOITTAA Helge Sinisalon 
ovikelloa, koska hän on tulossa 
asentamaan tukikahvoja. Jylhä asen-
taa myös nousutukia, huonekalujen 
korotuksia tai kulkuluiskia. Ensim-
mäiseksi Jylhä sanoo aina käsipäivää 
ja teitittelee asiakasta. Vanhemmat 
ihmiset arvostavat teitittelyä.

– Kun astuu sisään toisen kotiin, 
ei voi noin vain ryhtyä töihin ja 
poistua sanaa sanomatta.  

toiminta- tai fysioterapeutti käy etu-
käteen tämän asunnossa. Terapeutti 
arvioi, mitä apuvälineitä tarvitaan ja 
merkitsee paikat maalarinteipillä. 

Tarvittavat muutostyöt kirjataan 
Staralle lähetettävään työtilaukseen. 
Sen jälkeen joko terapeutti tai Jylhä 
sopivat asiakkaan kanssa asen-
nusajan. Paikan päälle ei koskaan 
tupsahdeta ilmoittamatta.

Jylhä tarkistaa työmääräimes-
tä, mitä apuvälineitä asunnossa 
tarvitaan. Terapeutit ovat tilanneet 
ne etukäteen apuvälinelainaamoihin, 
joista toinen on Laakson sairaalassa, 
toinen Kontulan terveysasemalla. 
Sieltä ne löytyvät asiakkaan nimellä.

– Paikan päällä tarkistan, onko 
terapeutin suunnitelmalle rakennus-
teknisiä esteitä. Kylpyhuoneen sei-
nässä voi olla sähkö- tai vesijohtoja, 
jolloin kahvan paikka pitää katsoa 
uudelleen. 

Joskus kartoitus ja asennus 
tehdään samalla käynnillä.  Silloin 
terapeutti ja kirvesmies miettivät 



Numeroiduista ruuduista muodostuu avainsana. Löydätkö sen? Lähettämällä 
oikean avainsanan ja yhteystietosi sähköpostilla osoitteeseen stara.viestinta@hel.fi 

osallistut kahden leffalipun arvontaan. Vastausten tulee olla perillä viimeistään 15.12.2016 mennessä. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.


