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hyvää joulun 
odotusta. Katsotaan 
luottavaisesti tulevaan 
vuoteen. 

STADIN RAKENTAJA 

Päätoimittaja 
Päivi Seikkula, 
puh. 050 428 0516 

Yhteystiedot 
Ilmalankuja 2 L, PL 1660 

Lehtitilaukset ja palaute 
stara.viestinta@hel.f 

Toimitusneuvosto 
Päivi Seikkula, Janne 
Saavalainen, Sami Aherva, 
Ville Alatyppö, Risto Alvikko, 
Jouko Laakso, Ville Niska, 
Paula Peltonen 

Toimitus 
Otavamedia Oy 

Tuottaja 
Kati Jalagin, 
puh. 040 736 7257 
kati.jalagin@otava.f 

AD 
Jani Söderlund, 
jani.soderlund@otava.f 

Taitto 
Kaisa Tihveräinen, 
kaisa.tihverainen 
@astehelsinki.f 

Kannen kuva 
Sami Heiskanen 

Paino 
Grano Oy 

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

Muutosten kynnyksellä 
Staran kehittämis- ja tuottavuusohjelma Keto konkretisoituu. Lehden 
mennessä painoon valmistelemme Staran vuoden 2022 tulosbudjettia 
ja toimintasuunnitelmaa Keton ja koko kaupunkia koskevan pormesta-
rin talousarvioesityksen puitteissa. Taloutemme kiristyy merkittävästi. 
Aiemmin syksyllä saimme tiedon kaupunkiympäristön toimialan säästöis-
tä, joista 2 miljoonaa kohdentuu ylläpitoon vähenevinä tilauksina. Pormes-
tarin esityksessä Staraan kohdistuu 2,5 miljoonan euron lisäsäästöt. 

Säästöjen euromäärä tuntuu korkealta, mutta onnistumme kyllä työm-
me edelleen tehostamisessa. Siihen tarvitaan jokaista staralaista. Yhdessä 
miettien löydämme keinot töidemme sujuvoittamiseen, hukan karsimiseen ja 
kustannussäästöihin. Ruuvin kiristämiseen pitää nyt tottua, sillä Keton avulla 
tavoittelemme kaikkiaan yli 20 miljoonan euron säästöjä vuoden 2024 lop-
puun mennessä. Säästöt ohjaamme kilpailukyvyn parantamiseen, mikä näkyy 
asiakkaalle hintojen laskuna. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa 
meidän tulee pystyä tekemään samat työt nopeammin ja tehokkaammin. 

Muutoksessa asiakastyytyväisyys korostuu, ja olen iloinen, että saimme juuri 
erittäin hyvät tulokset vuoden 2021 asiakastyytyväisyyskyselyssä. Suositteluin-

deksimme nousi edelleen. Tämä on hyvä uutinen rajujen sopeuttamistoimien 
keskellä.

 Olemme saaneet myös uusia asiakkaita muualtakin kuin kau-
punkiympäristön toimialalta. Esimerkiksi kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimiala on keskittänyt ostojaan Staraan. Tämä on näkynyt 
lisätilauksina logistiikkakeskuksessa. Ostot tarkoittavat myös 
kuljetuspalveluille lisää töitä. Mutta vaikka kuinka löytäisimme 
uusia asiakkaita kaupungin sisältä, on edessämme suuria haastei-
ta ylläpidon, suurimman osastomme, töiden vähetessä. 

Yksi keino tehostaa työtä on digitalisaation hyödyntämi-
nen. Tuotannonohjauksen allianssihanke on edennyt 

hyvin, ja pilotteja on tehty eri osastoilla. Ylläpito-
prosessien tuotannonohjausjärjestelmä otetaan 
vuodenvaihteesta alkaen vaiheittain käyttöön. 
Uusi sähköinen järjestelmä ei muuta itse työn 
tekemistä, mutta helpottaa töiden seurantaa, 
raportointia ja suunnittelua. Digikummit 
auttavat työntekijöitä sähköisten työkalujen 
käyttöönotossa. 

Jatkamme työtämme myös osaamisen 
kehittämisen parissa. Tarjoamme uutta 
työtä tai koulutusta niille, joiden nykyi-
nen työ vähenee kaupunkiympäristön 
tilausten pienentyessä. Moniosaaminen on 
päivän sana. 

Kiitän kaikkia staralaisia hyvästä työstä 
ja toivotan hyvää joulun odotusta kaikille. 

Katsotaan luottavaisesti tulevaan vuoteen. 
Me selviämme näistäkin haasteista yhdessä. 

Timo M 
toimitusjohtaja 
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SNADIT

UUDESSA TYÖVAATE- 
HANKINNASSA  
VASTUULLISUUS YKKÖSENÄ 
PALVELUKESKUS HELSINKI on tehnyt syyskuun alusta  
voimaan tulleen sopimuksen uusista työvaatteista. Työ-
vaatehankinta koskettaa koko kaupunkiorganisaatiota. 

Hankintaprosessia edelsi Palvelukeskus Helsingin,  
Staran ja Helsingin kaupungin ympäristöpalvelujen  
toteuttama elinkaarivaikutusten selvitystyö, jonka avulla  
onnistuttiin lisäämään ymmärrystä resurssiviisaista ja  
elinkaarivaikutuksiltaan järk evistä hankintatavoista.  

Uusissa työvaatteissa on panostettu entistä enem -
män kestävyyteen, toiminnallisuuteen sekä turvallisuu -
teen. Vaatteet on hankittu ympäristöystävällisyyttä ja  
vastuullista toimintaa ajatellen: haitallisia kemikaaleja  
haluttiin vähentää ja työvaatteiden kierrätys, uusiokäyttö  
ja tuotantoketju k uljetuksineen huomioitiin. Esimerkiksi  
työvaatteiden käyttöiän pidentämisellä voidaan vaikut -
taa hankinnan päästöihin. 

– Vaatteita korjaamalla voimme pidentää vaattei-
den käyttöikää ja vähentää tarvetta uusien vaatteiden  
valmistamiseen. Myös kierrätysraaka -aineiden hyödyn -
täminen pienentää vaatteiden valmistuksesta aiheutuvia  
ilmastovaikutuksia. Tekstiilihävikin välttämiseksi pyrim -
me hankkimaan työvaatteita vain tarpeeseen, toteaa  
Staran palvelupäällikkö Teemu Levander. 

 KONDIS = KUNTO 
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ESIRIPPU NOUSEE PIAN, 
OLETKO VALMIS? 
STARALAISILLE ON VARATTU 500 erikoishalpaa lip-
pua Staran etumies Mika Ripatin kirjoittamaan kome-
diaan Mikko Räsäsen tulevaisuus. Näytelmä on Helsingin 
kaupunginteatterin ensi kevään iso tapaus, kantaesitys 
suurella näyttämöllä. 

Alennusliput perjantain 29.4. näytökseen tulevat myyn-
tiin helmi–maaliskuussa 2022. Kympin lippuun sisältyy 
myös väliaikatarjoilu. 

Näytelmän pääosassa on Martti Suosalo, joka esittää 
Mikkoa, kaupungin katujen rakentajaa. Mikon työmaalla on 
käynnissä vesihuollon saneeraus, mutta hanketta myydään 
kaupunkilaisille pyörätien rakentamisena. Sillä kuka nyt 
viemäreistä innostuisi. 

Ripatin näytelmässä maarakentajat, insinöörit ja 
palvelumuotoilijat setvivät keskinäisiä välejään sekä 
suomalaisen yhteiskunnan tilaa ja ilmiöitä. Luvassa on 
varmasti staralaisia puhuttavaa tarinankerrontaa. 

– Näytelmän ohjaaja Heikki Kujanpää kävi näytelmää
varten jopa Starassa töissä katurakentajana. Voi olla, että 
katsomossa silmät eivät pysy ihan kuivina, Ripatti sanoo. 

Mikko Räsäsen tulevaisuus on trilogian kolmas osa. 
Edelliset osat olivat yleisö- ja arvostelumenestykset 
There’s no Harri (2012) ja Vakavuusongelma (2016). Ripatti 
on myös käsikirjoittanut elokuvan Nousukausi (2003). 

Merkkaa siis jo nyt kalenteriisi 29.4. ja seuraa alku-
vuoden ilmoittelua! 
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TIESITKÖ, ETTÄ 
Pikauutisista näet pikaisella 
silmäyksellä uutisen pääaiheen. 
Tilaa Staran Pika-
uutiset suoraan 
puhelimeesi 
QR-linkistä: 
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ARABIANRANNAN LUONTO 
Lempipaikkani Helsingissä on Arabian 
ranta-alue, jonka läpi kuljen päivittäin 
töihin. Pidän siitä, että Arabianrannas-
sa voi olla lähellä luontoa, vaikka se 

sijaitseekin kaupungissa. Välillä jään töiden jäl-
keen rannalle istumaan ja katselemaan valkopos-
kihanhien elämää. Arabianrannan auringonnousut 
ovat myös hienoja. 

Raili Saaremaa, puuseppä, konepaja 

ILOA TYÖMATKOISTA 
TYÖMATKALIIKUNTA toimii hyvänä siirtymäriittinä työn ja vapaa-
ajan välillä. Se on hyvä keino irrottautua työstä ja mahdollisista 
kuormittavista työajatuksista, ja se myös palauttaa fyysisesti raskaan 
työpäivän jälkeen. 

– Jos joka päivä liikkuu työmatkalla edes vähän, hyödyt ovat 
vuositasolla huomattavat. Työmatkaliikunnan avulla hapenottokyky 
ja sydän- ja verenkiertoelimistö saavat harjoitetta, sanoo työfysio-
terapeutti Leena Uotila Työterveys Helsingistä. 

Ympäristöinsinööri Markku Nevalainen on liikkunut työmatkansa 
31-vuotisella urallaan pyörällä tai kävellen lähes aina. Ympärivuoti-
seksi työmatkaliikunta muuttui noin vuosi sitten. Talvisin työmatka 
taittuu kävellen ja muina vuodenaikoina pyöräillen. Kävellen työmat-
kaan menee tunti, pyörällä puoli tuntia. Autoa hän ei enää tarvitse 
eikä omista. 

– Työmatkaliikunta on yksinkertaisesti mukavaa ja hyödyllistä. 
Liikunnan mukanaan tuomaa terveyshyötyä ei voi liioitella. Oloni on 
ollut pirteämpi ja tasapainoisempi ja jaksan tehdä ja touhuta enem-
män. Nukun myös paremmin ja syvemmin. Viime talvena pudotin 
painoa seitsemän kiloa työmatkaliikunnalla. Liikunnan jälkeen tulee 
myös mukavan euforinen filis. T yömatkaa taittaessa voi myös naut-
tia luonnosta. Itselleni mielenkiintoisinta ovat olleet varhaisaamuiset 
tapaamiset Malmin lentokentän maastossa metsäkauriiden kanssa, 
Nevalainen kertoo. 

Työmatkaliikunnalla säästää myös selvää rahaa. Esimerkiksi julki-
sia liikennevälineitä käyttävä voi kesäkuukausina säästä matkakuluis-
saan talven ulkomaanmatkan hinnan, jos siirtyy työmatkapyöräilyyn. 

Työmatkaliikunnan voi aloittaa esimerkiksi jäämällä bussista pois 
pysäkkiä aiemmin ja kävelemällä pienen matkan työpaikalle tai kotiin. 

– Liikunnan voi lisätä mukaan myös automatkaan. Esimerkiksi 
kotimatkalla voi pysähtyä lähistön pururadalle, ulkopunttisalille, 
uimahallille tai kuntoportaisiin. Kannattaa muistaa syödä pieni 
välipala ennen töistä lähtemistä, jotta nälän vuoksi ei tule ajettua 
kuntoilupaikan ohi, Uotila vinkkaa. 
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Jari Kyngäs, Jaana Lappi 
(kesk.) ja Carla Hakala 
näkevät muutoksen 
mahdollisuutena 
rakentaa uutta. 

KESKUSTELU 
KERRYTTÄÄ 
TYÖHYVINVOINTIA 
Starassa eletään muutosten aikaa. Jotta henkilöstö voi hyvin, 
tarvitaan yhteishenkeä, lukuisia keskusteluja ja pään nollausta. 

TEKSTI  KATJA ALAJA  KUVAT  SAMI HEISKANEN 
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YHTEINEN MYÖNTEINEN KOKEMUS. 
Näin kaupunkitekniikan ylläpidon 
vastaava työnjohtaja Jari Kyngäs 
kuvaa hiljattain pidetyn työhyvin-
vointipäivän antia. Hän vastaa 
keskustan alueen katujen puhtaana-
pidosta ja talvikunnossapidosta. 

– Osa meistä kävi keilaamassa ja
osa oli ampumassa, ja päivän päät-
teeksi söimme yhdessä. Yhteiset 
tapahtumat lujittavat yhteishenkeä, 
Kyngäs sanoo. 

Hyvä yhteishenki on voimavara, 
joka auttaa staralaisia tekemään 
sujuvampaa yhteistyötä ja voimaan 
paremmin. Se siis kerryttää työ-
hyvinvointia siinä missä hyvä 
johtaminen sekä omasta työstä ja 
hyvinvoinnista huolehtiminen. 

Jokainen staralainen voi itse vai-
kuttaa siihen, miten toimii muiden 
kanssa. Kynkäällä on siihen vinkki. 

– Muistutin ryhmäläisiäni
kokouksessa siitä, että jokaisen 
on kohdeltava toisia arvostavasti, 
Kyngäs painottaa. Hänen ryhmänsä 
muuttuu talven aikana tavallista 
suuremmaksi, kun talvikunnossa-
pitoon tarvitaan lisää tekijöitä. 40 
työntekijän sijaan ihmisiä on 70. 

Hyvässä hengessä 
kohti uutta 
Työhyvinvointi on erityisen 
tärkeää lähivuosina, sillä Stara on 
isojen muutosten keskellä. Lisäksi 
korona-aika on tuonut haasteita 

niin työelämään kuin yksityiselä-
mään. 

Ylläpidon työt tulevat vähe-
nemään kaupunkiympäristön 
toimialan tilausten supistuessa. 
Muutoksia on luvassa myös 
infra- ja korjausrakentamisessa. 
Kehittämis- ja tuottavuusohjelma 
Keton avulla toimintaa sopeute-
taan.

 Stara haluaa kehittää työn-
tekijöiden osaamista. Työtilan-
teiden muuttuessa staralaisille 
tullaan tarjoamaan uusia töitä 
Starassa tai muualla kaupungissa. 
HR-partner Jaana Lappi kertoo, 
että pyrkimyksenä on kouluttaa 
Staraan lisää moniosaajia. Etu-
mies Carla Hakala on jo sellainen. 
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– Teen puistohommia keskustan
alueella kesäisin ja talvisin siirryn 
Jarin tiimiin auraus- ja hiekoitustöihin 
Kamppiin, Hakala kertoo. 

Muutoksia tuo myös kaupunki-
tekniikan ylläpidon ja ympäristönhoi-
don tuotannonohjauksen sähköisty-
minen. 

– Digitalisaatio on väistämätöntä
ja helpottaa työntekoa. Voin jakaa 
tuotannonohjausjärjestelmässä teh-
täviä ja seurata niiden suorittamista 
työntekijöiden kännyköillä tekemien 
kirjausten mukaan. Vahingonkorvaus-
asioissa näen puolestaan heti, missä 
meidän työkoneemme ovat käyneet 
ja mitä ne ovat tehneet, Kyngäs 
toteaa. 

Hyvä esihenkilö on läsnä 
Pohtiessaan sitä, miten esihenki-
löt voivat tukea työntekijöidensä 
työhyvinvointia, Hakala nostaa esiin 
jämptin arkijohtamisen. 

– Varmistan, että ryhmäläiset
tietävät tehtävänsä ja annan niin 
paljon opastusta ja neuvoja kuin 
kukin tarvitsee. Samalla kehittyy oma 
kärsivällisyys. Yritän myös muistaa 
kehua siitä, mikä on mennyt hienosti, 
Hakala sanoo. Hänen alaisuudessaan 

työskentelee kesäisin paljon kausi-
työntekijöitä. 

Kyngäs on samaa mieltä kehu-
misen tärkeydestä, vaikkei se aina 
helppoa hänellekään ole. Lisäksi hän 
korostaa arkisia keskusteluja ja ko-
kouksia. Työnjohtajat ja ryhmäläiset 
tulevat juttelemaan Kynkäälle melko 
avoimesti. 

– Olen tukenut heitä kuuntele-
malla ja vastaamalla. Tärkeintä 
työhyvinvoinnille on, että työnte-
kijät saavat omista työtehtävistä ja 
muutoksista oikeaa tietoa, Kyngäs 
painottaa. Näin myös huhuilta kat-
kaistaan siivet.  

Kysymys- ja vastaus-
tuokio käytännöksi? 
Kyngäs ja Hakala toteavat, että 
Starassa on ollut sisäisiä tiedotus-
tilaisuuksia muutoksista yleisesti. 
Seuraavaksi työntekijät odottavat 
konkretiaa esimerkiksi siitä, miten 
uusi toiminnanohjausjärjestelmä 
toimii. 

Lappi vinkkaa, että yksikkö- ja 
ryhmäkokoukset ovat hyviä paikkoja 
käsitellä muutokseen liittyviä aja-
tuksia, tunteita ja hyvinvointia. Hän 
on aikanaan työskennellyt 15 vuotta 

esihenkilönä sosiaali- ja terveys-
toimialalla ja auttanut viemään läpi 
monia muutoksia. 

– Kuulluksi tulemisen tunne on
olennainen työhyvinvointiin vaikut-
tava asia. Itse esihenkilönä kirjasin 
aikanaan ylös muutokseen liittyviä 
kysymyksiä ja hain niihin vastauk-
sia, ja sitten niistä juteltiin, Lappi 
kuvailee. Kysymys- ja vastauslista 
kannattaa pitää paikassa, josta kaikki 
pääsevät katsomaan ja täydentä-
mään sitä. 

Sekä Kyngäs että Hakala pitävät 
ideaa hyvänä, sillä näin mikään asia 
ei unohdu ja kaikki saavat samat 
tiedot. He myös toivovat, että 
henkilöstö saa paljon tukea, kun uusi 
toiminnanohjausjärjestelmä otetaan 
käyttöön. 

– Toivon, että ihan jokainen oppii
sen perusteellisesti, Hakala sanoo. 

Elämäntavoillakin 
on väliä  
Hakala, Kyngäs ja Lappi nostavat 
esiin myös työn ja vapaa-ajan tasa-
painon hyvinvointiin vaikuttavana 
asiana. He kaikki pitävät liikkumi-
sesta: Hakala nollaa päänsä juokse-
malla, pyöräilemällä ja kävelemällä, 

"TÄRKEINTÄ TYÖ-
HYVINVOINNILLE 
ON, ETTÄ TYÖNTEKI  -
JÄT SAAVAT OIKEAA 
TIETOA." 
JARI KYNGÄS 

”MINULLA ON 
TYÖSSÄ ITSENÄI -
SYYTTÄ, KIVAT TYÖ -
KAVERIT JA MUKAVA 
TYÖYMPÄRISTÖ.” 
CARLA HAKALA 

"EDISTÄMME 
STARALAISTEN 
TYÖMAHDOLLI  - 
SUUKSIA MYÖS 
MUILLE ALOILLE." 
JAANA LAPPI 
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Työstä on hyvä päästää 
irti vapaalla. Carla Hakala 
pyöräilee, Jaana Lappi 
harrastaa asahia ja Jari 
Kyngäs golfaa. 

”KUULLUKSI TULEMISEN 
TUNNE ON OLENNAINEN 
TYÖHYVINVOINTIIN 
VAIKUTTAVA ASIA.” 

Kyngäs golfaa ja pelaa salibandya 
Staran henkilöstökerhossa ja Lappi 
taipuu asahin tahdissa. 

Lappi muistuttaa muistakin ter-
veellisistä elämäntavoista. 

– Hyvinvoinnin perusta on, että
syö monipuolisesti ja riittävästi 
kasviksia, huolehtii unesta ja levosta, 
liikkuu tarpeeksi ja käyttää korkein-
taan kohtuullisesti päihteitä. 

Kyngäs nostaa esiin esimerkin 
lumisesta viime talvesta. Hän kysyi 
säännöllisesti öisiä auraustehtäviä 
tekeviltä, jaksavatko he tulla töihin 
seuraavana yönä, jos on tarvetta vai 
olisiko lepo tarpeen.  

Työssä viihdytään ja 
halutaan kehittyä 
Kun pohditaan staralaisten työhyvin-
vointia, Kunta10-tutkimus vuodelta 
2020 ja Fiilari-työhyvinvointikysely 
tältä vuodelta antavat samansuun-
taisia, myönteisiä vastauksia. 70 
prosenttia staralaisista kokee, ettei 
korona-aika ole juuri vaikuttanut 
omaan työhön. 

– Esihenkilöt osaavat tukea työn-
tekijöitä entistä paremmin. Jo esiin 
tulleisiin asioihin, kuten aktiivisen 
kannustavan palautteen antamiseen 
ja muutoksista puhumiseen, voisi 
vielä kiinnittää huomiota, Lappi 
toteaa. 

Valtaosa staralaisista myös pitää 
työtään merkityksellisenä ja haluaa 
kehittyä tulevaisuuden työn vaati-
musten mukaan. Viihtymisestä viestii 
myös Staran henkilöstön vaihtuvuus: 
se on vain kolme prosenttia, kun 
se on kaupungilla keskimäärin 6,4 
prosenttia.  

Kehittämisen varaa on työyhtei-
söjen toimivuudessa. 

– Jokaisen kannattaa kiinnittää
huomiota siihen, miten toimii mui-
den kanssa. Avoimuus, innostus ja 
myönteisyys kantavat pitkälle, Lappi 
kannustaa. 

NÄIN VOIT VAIKUTTAA 
TYÖHYVINVOINTIISI 
MUUTOSTEN KESKELLÄ 

• Työhyvinvointi syntyy mielekkäästä työstä ja työnteosta,
toimivasta työyhteisöstä ja hyvästä johtamisesta.

• Jokainen kokee työn mielekkyyden ja kuormittavuuden yksilöllises 
ti ja myös virkistyy eri tavoin. Sopiiko sinulle taukojumppa, porina
tuokio työtoverin kanssa, vartin tauko Teams-kokousten välissä vai
osaamisen kehittäminen koulutuksessa?

• Kiinnitä huomiota työn ja muun elämän tasapainoon. Milloin yö-
tai ylityö on hyvä idea, milloin ei? Saatko vapaa-ajalla ajatukset irti
työstä? Jos et, olisiko vaikkapa koukuttavasta harrastuksesta apua?

• Älä jää hankalien asioiden kanssa yksin – pohdi niitä yhdessä
työtoverien, naapuriyksikön kollegan, esihenkilön, työsuojelu- ja
luottamushenkilöiden tai Työterveys Helsingin kanssa.
Työterveyshoitaja auttaa eteenpäin.

Vinkit antoi työterveyspsykologi Vesa Talvitie Työterveys Helsingistä. 
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KARTALLA
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3. 

1.

Stara tekee pohjatutkimuksia ja erikoismittauksia 
pohjarakennussuunnittelun tueksi. Vuonna 2021 
tutkimuksia on tehty yli 60 työmaalla. 

Pohjatutkimuksia
rakentamisen hyväksi 

Suvilahden tapahtumakentän 
tutkimukset 

Suvilahti, Sörnäisten rantatie 22 
Stara etsi Suvilahden alueelta vanhan kaa-
sulaitostoiminnan mahdollisesti pilaamia  
maita, jotta Suvilahden turvallista käyttöä 
voidaan suunnitella. Alueelle tehtiin koe-
kuoppia ja otettiin näytteitä. Koekuopat 
ja rakenteet valokuvattiin. Työn aikana 
tehtiin jatkuvaa kaasujen mittausta ja 
mittaustulosten kirjausta. Maasta etsittiin 
muun muassa metalleja ja hiilivetyjä. 
Haitta-aineita löytyi, ja ne otetaan alueen 
jatkosuunnittelussa huomioon. 

2. Mustapuron kehittämisen  
suunnittelu 

Mustapuro, Itä-Helsinki 
Stara tutki Mustapuron ja Marjaniemen-
puron valuma-alueilla mahdollisuuksia  
rakentaa uusia hulevesirumpuja ja viivy-
tysaltaita vesienhallinnan sekä tulvasuo-
jelun tehostamiseksi. Stara selvitti, onko  
pohja riittävän kestävä r akentamiselle  
sekä mittasi kalliopinnan ja pohja veden  
korkeustasot. Valuma-alueet sijaitsevat  
Vartiokylässä yltäen Herttoniemen ja Mel-
lunkylän kaupunginosiin. Valuma-alueita  
halkovat Itäväylä ja Kehä I.  

3. Iso-Huopalahden kaatopaikan 
kunnostus 

Iso-Huopalahti, Takkatie 36 
Helsingin entisen pääkaatopaikan Talin 
huipun täysremonttia suunnitellaan. Aja-
tuksena on kunnostaa alue virkistyskäyt-
töön Vuosaaren huipusta saatujen hyvien 
kokemusten perusteella. Stara tutki 
maaperää monipuolisesti muun muassa 
pohjavesimittauksin ja -näytteenotoin, 
maaperänäytteenotoin ja painumamit-
tauksin. Tutkimuksilla kerättiin tietoja, 
jotta kunnostuksen suunnittelu voidaan 
aloittaa. 

4. Sirpalesaaren laiturin korjaus 
Sirpalesaari, 00150 Helsinki 

Sirpalesaaren venesatama-aluetta alettiin 
kunnostaa Helsingin kaupungin toimes-
ta keväällä 2021. Stara selvitti, onko 
venesatama-alueen louhepenkereen alla 
pehmeitä maakerroksia. Stara teki tutki-
muksia sekä lautalta että maalta käsin. 
Työ oli haastava tuuliolosuhteiden vuoksi.  

5.Jätkäsaaren kannaksen sillan 
tutkimukset 

Jätkäsaari, Sillilaituri, 00180 Helsinki  
Jätkäsaaren kannaksen huonokuntoisen 

sillan kansirakenne ja tuet puretaan. Uusien 
teräsputkisiltojen perustamistapaa varten 
tarvittiin tietoa maaperästä. Stara tutki 
pohjasedimenttien rakennetta kairauksin 
ja otti satama-altaan pohjasedimen teistä 
nä ytteitä, joiden perusteella voidaan arvi-
oida teräsrakenteiden ruostumisherkk yyttä 
sekä pohjan mahdollisesti sisältämiä haitta-
aineita. 

Hanasaaren kärjen kaavoitus  
ja lauttatutkimukset 

Hanasaar
6. 

en kärki, Sörnäisten rantatie 21  
Hanasaaren voimalaitoksen toiminnan 
päättyessä tarvitaan lisätietoa maaperän 
kantavuudesta ja alueen sedimenttien 
haitta-ainepitoisuuksista maankäytön 
suunnittelua varten. Stara toteutti Suvilah-
dessa ja Hanasaaren kärjen edustalla kaksi 
kairausohjelmaa merenpohjan rakenteen 
selvittämiseksi sekä sedimenttinäytteen-
otto-ohjelman erilaisten ympäristömyrk-
kyjen mahdollisen esiintymisen selvittä-
miseksi. Lisäksi Stara kartoitti sulfdisavien 
esiintymistä.  

7. Saukonlaiturin stabiliteettiselvitykset
Saukonlaituri, 00220 Helsinki 

Stara selvitti Saukonlaiturin alueen pohja-
tutkimuksissa muun muassa kallionpinnan  
tasot sekä otti näytteitä täyttömaan alle  
jääneistä savikerroksista. Alueen pohja-
tutkimukset olivat erittäin haasteelliset  
vanhoista laiturir akenteista ja täyttömaa-
kerroksista joh tuen. Saukonlaiturin alueen  
pääosin 1930-luvulla t ehtyjen meritäyttö-
jen sekaan on vuosik ymmenten varrella  
jätetty vanhoja sataman rakenteita sekä  
nosturir atojen perustuksia ja kaapelika-
navia.  

8. Pohjavesimittaukset ja  
keskustan puupaalualueet 

Keskustan alue, Kaivokatu 8 
Stara tekee tänä vuonna pohjavesimittauk-
sia noin 750 mittauspisteessä. Esimerkiksi 
kaupungin keskustan alueella toteutetaan 
mittauksia, joilla valvotaan pohjaveden-
pinnan muutoksia sekä vedenpinnan 
pitkäaikaista kehitystä. Vielä 1960-luvulla 
Helsingissä rakennettiin kerrostaloja, jotka 
perustettiin puupaaluille. Puisten perus-
tusrakenteiden suurin riski on lahoaminen, 
mikäli pohjaveden pinta alenee. Märkinä 
umpiparrut säilyvät kunnossa hape ttomissa
ja savisissa olosuhteissa. 

 

KUVAT  HELSINGIN KAUPUNKI 

10 STADIN RAKENTAJA   2 2021 



7.

 

Helsinki 

1. 

8. 

4. 

5. 

2. 

6. 

STADIN RAKENTAJA   2 2021 11 



 
 

 
 

 
 

 
 

  
   

 
 

   

RUNDILLA

HELSINKI BIENNAALISSA 12.6.–26.9.2021 ihastutta-
neen puolalais-saksalaisen nykytaiteilija Alicja 
Kwaden veistos Big Be-Hide oli yksi näyttelyn monista 
teoksista, jotka nousivat sijoilleen Vallisaareen Staran 
avustamana. 

Työnjohtaja Ari Lötjönen kertoo jättimäisten taidete-
osten pystyttämisen saaren erikoisolosuhteissa olleen 
mielenkiintoinen projekti, jossa yhteistyötä teki kirjava 
joukko taiteilijoista kirves- ja metallimiehiin. 

– Ammattilaisemme osaavat toteuttaa taidettakin.
Se vaati heiltä kykyä poiketa rutiineista ja taitoa toimia 
yhteistyössä eri osapuolten kanssa, Lötjönen kertoo. 

Myös Kwaden Pars Pro Toto -teoksen ja Tadashi 
Kawamatan Vallisaaren majakan asennukset olivat 
Staran käsialaa. Työt Vallisaaressa aloitettiin jo syk-
syllä 2020, ja ne jatkuivat keväällä 2021, jolloin muun 
muassa Kawamatan teoksen majakan torni nostettiin 
pystyyn. 

Biennaalissa esillä olleet Kwaden teokset sijoitetaan 
pysyvästi Kalasatamaan kaikkien ihailtaviksi. 

TEKSTI  RIITTA ALAKOSKI  KUVA  HELSINGIN KAUPUNKI 
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YHDESSÄ

TELEMETRIA JA 
MOBIILIRAPORTOINTI 
TYÖN APUNA 
Kaupunkitekniikan ylläpidon ja ympäristönhoidon tuotannon
ohjauksen sähköistämishanke etenee. Syksyllä on asennettu 
telemetrialaitteita ja otettu käyttöön sähköinen mobiiliraportointi. 

TEKSTI  ARI RYTSY KUVAT  ROOPE PERMANTO 

STARAN työn suunnittelua ja 
ohjausta uudistava ylläpitoproses-
sien digitalisaatio-ohjelma etenee 
suunnitelmien mukaisesti. Sen 
tavoitteena on yhdistää mobiili-
raportointi ja työnohjaus osaksi 
tuotantoa.  

Sähköistämishanke on kestänyt 
noin kolme vuotta kilpailutuksineen 
ja pilottivaiheineen. Uudet työ-
välineet on kehitetty tiiviissä yhteis-
työssä henkilöstön kanssa. Hoito 
3:n työntekijät ovat olleet mukana 
sähköisten työkalujen pilotoinnissa. 
Heiltä saadun palautteen sekä pal-
velumuotoilun avulla on voitu ottaa 
huomioon mahdollisimman monen 

käyttäjän näkemykset ylläpito-
prosessien digitalisaatiosta. 

Uusia menetelmiä voidaan 
edelleen säätää käyttäjäystäväl-
lisempään suuntaan valikoiduista 
käyttäjistä koostuvien työpajojen 
kokemusten perusteella. Näis-
sä pienissä ryhmissä testataan 
erilaisia uusien työkalujen toimin-
nallisuuksia ennen kuin ne otetaan 
käyttöön. 

Telemetrialaitteet 
helpottavat suunnittelua 
Kaupunkitekniikan ylläpidossa 
normaalia talvikauteen valmis-

tautumista on täydentänyt 
talvikaluston telemetrialaitteiden 
asennus. 

Telemetrialaitteet kytkevät 
kaluston ja koneet osaksi sähköistä 
tuotannonohjausjärjestelmää ja 
tuottavat sinne dataa kaupunki-
tekniikan ylläpidon ja ympäristön
hoidon työsuoritteista ja kalus-
ton käyttöasteesta. Tämä data 
mahdollistaa esimerkiksi huoltojen 
ennakoinnin ennen laitteen vikaan-
tumista sekä tehokkaampien ja 
fksumpien r eittien suunnittelemi-
sen. Lisäksi kaikki ovat paremmin 
perillä siitä, mitä on tehty ja mitä 
pitää vielä tehdä. 
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 Hoito 3:ssa työskentelevän Miia Bäckströmin 
mielestä uusia sähköisiä työkaluja on ollut helppo käyttää. 

Ylläpitoprosessien 
digitalisaatio-ohjelma on 
edennyt suunnitelmien 
mukaisesti. Muun muassa 
telemetrialaitteiden 
asennustyöt Staran 
kalustoon on aloitettu. 
Kuvassa vasemmalta Tuomo 
Karhula, Mirko Hietanen ja 
Miia Backström. 

– Telemetrialaitteita asennettiin
yhteensä yli sataan ajetta-
vaan koneeseen. Rakenteellisen 
kunnossapidon ja viherhoidon 
kaluston asennukset toteutetaan 
ensi kevääseen mennessä, sanoo 
kaupunkitekniikan ylläpidon laatu-
päällikkö Tuomo Karhula. 

Tiedon syöttäminen ja 
käsittely tehostuu 
Uusi digitaalinen ympäristö 
voi tuntua jännittävältä, mutta 
periaatteessa kaikki työ jatkuu 
kuten aikaisemmin. Sähköistäminen 
mahdollistaa sen, että tieto on reaa-

liaikaista eikä se katoa ja vaadi use-
ampaa syöttämistä eri järjestelmiin. 
Tieto tehdystä työtä on erilaisten 
järjestelmien ja prosessien hyödyn-
nettävissä. Lisäksi turvallisuuteen 
liittyvät tiedot saadaan tehokkaasti 
esihenkilöiden, työryhmien ja henki-
lökunnan tietoon. 

– Tuntien ja vapaiden kirjaaminen
tehdään jatkossa älypuhelimella. 
Samalla järjestelmällä voidaan tehdä 
myös muita raportteja, kuten turval-
lisuuskierros, turvallisuuspoikkeama, 
ajoneuvoon kirjautuminen, työmaa-
päiväkirja, kuormakirja ja koneen 
viikkotarkastus, listaa kaupunkitek-
niikan ylläpidon projektipäällikkö 
Mirko Hietanen. 

Digikummit ja 
työkaverit tukena 
muutoksessa 
Hoito 3:ssa uusista sähköisistä 
työkaluista saadut kokemukset 
ovat olleet erittäin hyviä ja järjes-

telmää pidetään helppona. Etumies 
Miia Bäckströmin mielestä mobiili-
laitteen avulla on näppärä ilmoit-
taa kunnossapidolle esimerkiksi 
kaatuneista puista tai kallellaan 
olevista liikennemerkeistä. Myös 
tuntikirjaukset hoituvat mallikkaasti. 
Toistaiseksi ainoa hankaluus on ol-
lut siinä, että käytössä on useita eri 
sovelluksia ja kaikkiin kirjaudutaan 
eri tunnuksilla. 

– Älypuhelimet ja niihin asen-
nettavat sovellukset ovat minulle 
tuttuja, joten olen päässyt nopeasti 
sinuiksi näiden uusien työkalujen 
kanssa. Joillekin tämä digimaailma 
voi olla hieman haastavampi, mutta 
heitä auttavat työkaverit sekä digi-
kummit, Bäckström sanoo. 

Uudet työkalut tulevat asteit-
tain käyttöön kaupunkitekniikan 
ylläpidossa ja ympäristönhoidossa. 
Tämän lisäksi Protiedon toimittamaa 
järjestelmää testataan parhaillaan 
myös muualla Starassa ja Helsingin 
kaupungilla. 
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STARA NUM3R01N 
Staran henkilöstö 

(syyskuu 2021) 

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ OSASTOITTAIN: 

 Hallinto 95 

Kaupunkitekniikan rakentaminen 268 

Kaupunkitekniikan ylläpito 551 

Logistiikka 125 

Rakennustekniikka 309 

Ympäristönhoito 83 

Kaikki osastot yhteensä 1 432 

(vakinaiset ja määräaikaiset, syyskuu 2021) 

45,4 vuotta 

47,1 vuotta 

46,7 vuot ta 
Henkilöstön keski-ikä 

VAKINAINEN HENKILÖSTÖ 
IKÄRYHMITTÄIN: 

alle 30-vuotiaita  5,6 % 

30–39-vuotiaita  17,5 % 

40–49-vuotiaita 22,3 % 

50–59-vuotiaita 38,3 % 

yli 60-vuotiaat  16,3 % 
 (syyskuu 2021) 

ELÄKKEELLE SIIRTYNEET: 

14 henkilöä 
65-vuotiaita 3 henkilöä 

(vakinaisessa työsuhteessa olleet, tammi-syyskuu 2021) 

Starassa on oppisopimus-
koulutuksessa 

13  
opiskelijaa. 

(marraskuu 2021) 

Kesäkaudella 2021 
Stara tarjosi töitä 

122 
nuorelle 15–21-

vuotiaalle työntekijälle. 
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Naiset 

Miehet 

64-vuotiaita 

Työtehtävistään lähti  

38  

henkilöä, joista eläkkeelle  
siirtyi 17 henkilöä. 

Lähtövaihtuvuusprosentti: 

3,07 %  
(vakinaisessa työsuhteessa  

olleet, tammi-syyskuu 2021) 

Sairauspoissaoloissa 
on ollut laskeva trendi 
vuodesta 2015 alkaen, 
vuoden 2021 tammi-

syyskuun välisen 
ajan poissaolo -

prosentti oli 

4,16 

Vuosina 2021–2022 yleisen 
laskennallisen eläkeiän saavuttaa 

60 työntekijää 
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Päämääränä puhdas
vesistö ja hyvin 
hoidetut kadut 
Juha Puumalaisen työt määräytyvät 
vuodenaikojen mukaan. Hänen käsissään 
sekä vesistöt että katualueet pysyvät siisteinä. 

TEKSTI   TARJA VÄSTILÄ  KUVA   JUHO KUVA 

1 MITÄ TEET TYÖKSESI?

Saaristopäällikkönä vastaan 12 hengen tiimin kanssa siitä, 
että kaupungin vesialueet pysyvät puhtaina roskista. Touko-
kuusta lokakuuhun siivoamme vesistöä, viidestä työvenees-
tä osa putsaa vesialueita ja osa kuljettaa jätteitä saaristosta. 
Samalla hoituu tavaroiden kuljetus saaristoon. 

Lippo-veneen elevaattori on tiimimme kehittelemä laite, 
merten lakaisukone, jolla roskat saadaan talteen. Pari venettä 
on öljyntorjuntavalmiudessa öljyonnettomuuden varalta. 

Hoidamme myös 165 pelastuspostia, joiden välineet eli 
pelastusrenkaat, heittoliinat, tikkaat ja veneet tarkistetaan 
parin viikon välein. 

Marraskuussa siirryn aina työnjohtotehtäviin 
talvikunnossapidon puolelle, jossa tehdään lumen 
aurausta ja liukkauden torjuntaa. Keväällä puolestaan 
on vuorossa katujen putsaus hiekasta. 

2 MITEN PÄÄDYIT  
TÄHÄN TYÖHÖN?

Olen ollut alalla jo yli 30 vuot ta. Vuonna 1990 kaveri 
vinkkasi silloisessa rakennusvirastossa vapautuvasta 
työpaikasta ja pääsin kokeilemaan talvikunnossapitoa 
ja venehommia. Myöhemmin kouluttauduin kotimaan-
liikenteen laivuriksi ja koneenhoitajaksi. 

Kaiken muun olen oppinut töissä. Työ on monipuolista 
ja vaihtelu tekee hyvää. 

3 MITEN TYÖSI VAIKUTTAA 
KAUPUNKILAISTEN ELÄMÄÄN?

Kaupunkilaisilta tulee hyvää palautetta, kun meri ja vesi-
alueet pysyvät siisteinä. Kesällä putsasimme vedestä 120 
kuutiota roskaa ja noudimme saaristosta 220 tonnia jätettä. 

Talvella tulee usein palautetta niistä kaduista, joita ei ehditä 
heti auraamaan. Päämääränämme ovat hyvin hoidetut kadut ja 
puhdas vesistö. 

 
 fakta 

NIMI: Juha Puumalainen 
TYÖNIMIKE: Saaristopäällikkö 

TEHTÄVÄT JA VASTUUT: Meri- ja 
saaristoalueiden työyksikön päällikkö 

ympäristönhoidossa ja työjohtaja talvella 
kaupunkitekniikan ylläpidossa 

KOTIPAIKKA: Helsinki 
HARRASTUKSET: Mökkeily, veneily, 

kalastus ja ulkoilu 
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ETEENPÄIN

SÄHKÖINEN  
TULEVAISUUS  
ON TÄÄLLÄ  
Helsingin kaupungin kulkupelit sähköistyvät vauhdilla. Stara vastaa  
sähköautojen hankinnasta sekä niiden huollosta ja ylläpidosta. 

TEKSTI   TARJA VÄSTILÄ KUVITUS  PETRI SUNI 

HELSINGIN KAUPUNKI on sitou-
tunut kunnianhimoisiin ilmastota-
voitteisiin ja haluaa olla edelläkävijä 
ilmastonmuutoksen hillinnässä. 
Päästöjen pienentäminen on yksi 
hillintäkeinoista. Tavoitteet päästö-
jen vähentämiseen ovat kovia, 
mutta ympäristötarkastaja Karoliina 
Isoaho kaupunkiympäristön toimi-
alalta uskoo, että niihin päästään. 

– Olemme matkalla kohti
sähköistä tulevaisuutta. Helsingin 
uuden kaupunkistrategian mukaan 
hiilineutraaliustavoitetta aikaistetaan 
viidellä vuodella vuoteen 2030 ja 
hiilinollatavoite on vuodessa 2040. 
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Lisäksi Hiilineutraali Helsinki 
-toimenpideohjelmassa todetaan, 
että liikenteen päästöjen tulee vä-
hentyä 69 prosenttia vuoden 2005
tasosta vuoteen 2035 mennessä.
Ohjelmassa on 30 toimenpidettä lii-
kenteelle hiilineutraaliuden saavutta-
miseksi, ilmanlaadun parantamiseksi
ja meluhaittojen vähentämiseksi.

Valtaosa kaupungin 
ajoneuvoista Staran 
käsissä 
Stara hallinnoi 70 prosenttia kau-
pungin ajoneuvoista eli yhteensä 
noin 1 280 kulkupeliä. Näistä henki-
lö- ja pakettiautoja on yli 800. Muita 
ajoneuvoja on noin 450, ja ne ovat 
lähinnä raskasta kalustoa ja kuuluvat 
Staran omistukseen. Vuosittain vaih-
tuu 50–70 ajoneuvoa. 

Ajoneuvoja hankitaan kolmella 
eri tavalla: niitä ostetaan tai liisa-
taan tai vuokrataan kausikäyttöön. 
Lisäksi käytetään alihankintapalve-
luja, kuten kuljetuspalveluja. 

Staran kehityspäällikön Paavo 
Lehmonen toteaa, että vaihtoehtoi-
set kulkuneuvot ovat lisääntyneet. 
Esimerkiksi sähköpolkupyöriä on 
välitetty eri toimialoille jo toista-
sataa. Myös muille sähköisille 
kevyille kulkuneuvoille on tarvetta. 
Harkinnassa on esimerkiksi ottaa 
käyttöön kolmipyöräiset sähkö-
mopot, joiden kyytiin saa tavaraa 
mukaan. 

Vanhat tavat uusiksi 
Latausverkoston rakentaminen 
on keskeinen tekijä autokannan 

sähköistymisessä. Lataus-
pisteitä pitää rakentaa 

niin kaupungin kiinteistöihin kuin 
muihinkin tiloihin. 

– Koko järjestelmän toimivuus on
varmistettava, ennen kuin sähkö-
autoja aletaan hankkia enemmän. 
Siirtymäaikana on edettävä maltil-
lisesti. 

Lehmosen mukaan vanhoista aja-
tusmalleista on vain päästävä eroon. 

– Joku voi ihmetellä, miksi hanki-
taan kalliimpia ajoneuvoja – sähkö-
auto maksaa tuplasti enemmän kuin 
polttomoottoriajoneuvo. Käyttö-, 
huolto- ja korjauskustannukset 
ovat kuitenkin pienemmät. On hyvä 
muistaa sekin, että meillä on vain 
yksi ilmakehä. 

Puhtaat ajoneuvot 
-laki velvoittaa
CVD eli niin kutsuttu puhtaat 
ajoneuvot -direktiivi on jo voi-

Olipa kulkupeli tai 
työkone mikä hyvänsä, 

niiden käyttövoimana 
voidaan tulevaisuudessa 

hyödyntää etenkin sähköä. 
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 Sähköautot ja niiden 
ohella myös latauspisteet 
yleistyvät Helsingin 
kaupungilla. Sähköiset 
ajoneuvot sopivat hyvin 
kaupunkiajoon. 

massa ja ohjaa Starankin kaluston 
sähköistämisvaatimuksia. Puolet kau-
pungin henkilö- ja pakettiautoista 
pitää olla lataushybridejä tai täys-
sähköautoja 2025 loppuun mennes-
sä ja puolet on oltava nollapäästöisiä 
2030 mennessä. 

Kuorma-autoista 15 prosentilla on 
oltava vuonna 2025 vaihtoehtoinen 
käyttövoima, kuten biopolttoaine, 
sähkö, kaasu tai vety, tai ne voivat 
olla lataushybridejä. Vuosina 2026– 
2030 kuorma-autoista 21 prosentin 
pitää kulkea täysin vaihtoehtoisella 
käyttövoimalla. 

Helsingin kaupunki on solminut 
vapaaehtoisen Päästöttömien työ-
maiden green deal -sopimuksen 
työmailla syntyvien päästöjen vähen-
tämiseksi. Isoahon mukaan sopimuk-
sen tavoitteena on muun muassa, 
ettei kaupungin työmailla käytetä 
fossiilisia polttoaineita vuoden 2025 
jälkeen. Koska green deal -sopimus 
ohjaa vain työmaiden ja rakennus-
urakoiden päästöjä, kaupunki on 
lisäksi valmistelemassa vaatimuk-
sia hiilidioksidi- ja lähipäästöjen 
vähimmäiskriteereiksi ajoneuvojen ja 
kuljetuspalveluiden hankinnoissa. 

Sähköautoja 
kotihoidolle 
Soten palvelujen, pääasiassa koti-
hoidon, käyttöön hankittiin keväällä 

25 uutta sähköautoa. Projektisuun-
nittelija Jaakko Narko kertoo, että 
loppuvuoden aikana määrä kasvoi 
vielä 28 sähköautolla. 

Tämä projekti on yksi keino 
vastata Hiilineutraali Helsinki 
-toimenpideohjelman tavoitteisiin.
Lisäksi CVD-laki velvoittaa julkisia
toimijoita noudattamaan hankin-
noissaan ympäristö- ja energiate-
hokkuusvaatimuksia.

– Sähköautojen käyttöönotto
on sujunut hyvin, samoin yhteistyö 
Staran kanssa. Esimerkiksi rengas-
palvelu hoituu viidessä minuu-
tissa ystävällisen henkilökunnan 
avustuksella, kertoo ammattimies 
Tom Hovi, joka toimii kotihoitajien 
apuna. 

Hovin mukaan hoitajat ovat 
opastaneet toisiaan autojen 
käytössä ja ajavat mielellään säh-
köisellä kulkupelillä. 

Kaupungin sähköautoille tarkoi-
tettuja latausasemia on 13 muun 
muassa Malmilla, Maunulassa, 
Munkkiniemessä ja Kallion virasto-
talolla. Latauspistepaikkoja lisätään 
vielä tänä vuonna Staran ja sote-
palvelujen toimipisteisiin. 

Stara näyttää suuntaa 
Staralla on parhaillaan menossa 
eRetroft -kehityshanke, jossa van-
ha dieselkuorma-auto muutetaan 

LATAUSVERKOSTON 
RAKENTAMINEN ON 
KESKEINEN TEKIJÄ 
AUTOKANNAN 
SÄHKÖISTYMISESSÄ. 

sähkökäyttöiseksi. Auto saadaan 
koekäyttöön vuodenvaihteessa. 

Hanke toteutetaan yhteistyössä 
Forum Viriumin ja Tampereen 
ammattikorkeakoulun kanssa. 
Pilotissa tarkastellaan mahdol-
lisuuksia sähköistämiseen sekä 
sähkökonversiosta aiheutuneita 
kustannuksia. 

– Toiveemme siitä, että jossain
alettaisiin tehdä raskaalle kalus-
tolle sähkökoneversioita, toteutui. 
Keuruulla perustettiin syksyllä 
tehdas, jossa on tarkoitus saada 
kymmenen kuorma-autoa muute-
tuksi sähkökäyttöisiksi vielä tämän 
vuoden puolella. 

Lehmosen mukaan kokeilussa 
on ollut myös täyssähköinen 
lakaisuauto, kadunlakaisurobotti 
katujen puhdistukseen ja vähä-
hiilisiä drooniratkaisuja mittauksen, 
suunnittelun ja kuljetuksen avuksi. 
Kesällä ruohonleikkuurobotti leik-
kasi Kaivopuiston nurmikon.  

– Haluamme olla suunnannäyt-
täjiä, Lehmonen toteaa. 
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VEMPAIN

Katuskanneri 
kahmii tietoa 
ympäristöstä 
Staran mobiiliskannausautolla 
tehdään liikkuvaa kartoitusta 
infrasuunnittelun tarpeisiin, 
dokumentointiin ja laaduntarkkailuun. 
Huipputekniikalla varusteltu kulkuneuvo 
on pääkaupunkiseudulla ainoa laatuaan. 

TEKSTI  ARI RYTSY  KUVAT  ROOPE PERMANTO 

KOLME VUOTTA SITTEN Staraan hankittu mobiiliskannaus-
auto tekee nimensä mukaisesti liikkuvaa kartoitusta. Auton 
katolle sijoitettu kahden skannerin mittausjärjestelmä 
tuottaa ympäristöstä valtavan määrän yksityiskohtaista 
dataa noin kahden miljoonaan pisteen sekuntivauhdilla. 
Lopputuotteena on ympäröivistä alueista tarkka piste-
pilvi, josta voidaan muodostaa esimerkiksi erilaisia 
3D- ja pintamalleja. Autoa ajetaan normaalisti liikenteen 
seassa. Skannaus onnistuu hyvin vielä 80 kilometrin 
tuntivauhdissa. Liikennevaloihin pysähtymisen ajaksi 
skannaus keskeytetään. 

– Mobiiliskannausautolla saadaan dataa todella paljon
ja nopeasti, mutta sen käsittely on vaativaa ja aikaa vie-
vää puuhaa. Aineistoa käsitellään usealla eri ohjelmalla 
ennen varsinaista lopputulosta. Tämä on silti nopeampaa 
ja tarkempaa kuin mittaaminen perinteisellä takymetrillä, 
kertoo Staran kehitysinsinööri Samu Kuru. 

Muita mobiiliskannausautoja ei pääkaupunkiseudun 
kaduilla näy, sillä mittalaitteisto on arvokas ja sen käyttö 
vaatii erikoisosaamista. Kurun mukaan vastaavia autoja 
löytyy tällä hetkellä Suomessa ainoastaan kahdesta mit-
talaitteistoalan maahantuontia harjoittavasta yrityksestä. 

Mobiiliskannausauton käyttö on sääriippuvaista. 
– Sateella skannaaminen on haasteellista, koska skan-

nerit taltioivat myös vesipisarat ja märästä tienpinnasta 
renkaiden mukana nousevan veden. Lumen ja jään läpi 
skannatessa ei puolestaan saada luotettavia tuloksia, 
sanoo Kuru. 

Autolla pyritään skannaamaan kerralla mahdollisim-
man laajoja alueita. Mobiiliskannausautolla on tuotettu 
aineistoa esimerkiksi Itäbaanan, Aleksis Kiven kadun ja 
Mäkelänkadun suunnittelua varten. 
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DUUNISSA

Vastaavan työn-
johtajan Teemu 
Majaniemen mielestä 
parasta Suomen-
linnassa tehtävässä 
työssä on se, että 
hän saa työskennellä 
arvoalueella, jossa 
oman työn jälki näkyy 
pitkään. 

TYÖ SUOMENLINNAN 
RAITEILLA 
Suomenlinnassa on meneillään kolmivuotinen kunnostusurakka. 
Työnjohtaja Teemu Majaniemi ottaa työn jokaisessa vaiheessa huomioon 
maailmanperintökohteen saarten asukkaat, yrittäjät ja turistit. 

TEKSTI  SANNA LESKINEN KUVAT  JUHO KUVA 

SUOMENLINNASSA ON käynnissä 
mittava kunnostusurakka, jossa 
peruskorjataan alueen satoja vuosia 
vanhoja kulkureittejä sekä kunnallis-
tekniikkaa. 

Näkymä työmaalle avautuu heti, 
kun kulkee lauttarannasta Ranta-
kasarmin holvikäytävän läpi kohti 
Suomenlinnan kirkkoa. Ison Musta-
saaren kulkureittien pintojen ja 
reunarakenteiden korjaamisen lisäksi 
hankkeessa uusitaan maanalainen 

kunnallistekniikka eli viemärit sekä 
vesi- ja kaukolämpöjohdot. 

– Joudumme olemaan kaivuu-
töissä erittäin varovaisia. Maasta voi 
löytyä esimerkiksi sodan aikaista 
jäämistöä, kertoo vastaava työn-
johtaja Teemu Majaniemi. 

1700-luvulta peräisin oleva 
Suomenlinnan merilinnoitus on 
Unescon maailmanperintökohde 
ja kansainvälisesti arvokas 
kulttuurihistoriallinen ympäristö. 

Suomenlinnassa Majaniemi on osa 
Staran kuuden hengen ydinryhmää. 

– Tarkoin valittu porukka tie-
tää olosuhteet ja osaa ennakoida 
työvaiheita. Se on avaintekijä näissä 
hommissa. 

Hyvä viestintä rakentaa 
yhteisymmärrystä 
Runkovesijohto uusitaan samalle 
paikalle, jossa se alun perin oli. 
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Suomenlinnan mittavassa kunnostusurakassa peruskorjataan  
alueen satoja vuosia vanhoja kulkureittejä. 

Kolmivuotiseen urakkaan kuuluu Piperin puiston laiturin, 
sillan ja pergolan perustusten rakentaminen. 

– Sen vuoksi rakennamme
väliaikaisen maanpäällisen vesijoh-
don. Myös kaukolämmön on oltava 
käytössä koko ajan, ja sitä varten on 
väliaikainen maanpäällinen kauko-
lämmitysputki. 

Suosittu turistikohde asettaa 
kesällä omat paineensa aikataululle, 
sillä tärkeimpien kulkureittien ja 
tapahtuma-alueiden varrella olevat 
kaivannot joudutaan sulkemaan 
turistikauden ajaksi heinä–elokuussa.  

Majaniemi kertoo, että tieto työ-
maan tilanteesta lähtee kerran vii-
kossa alueen asukkaille ja yrityksille. 
Suomenlinnan ala-asteen oppilaille 
järjestettiin oma turvallisuustuokio 
heti hankkeen alkuvaiheessa.  

– Lapset olivat iloisia, että tapah-
tuma järjestettiin. Löysimme heidän 
kanssaan yhteisen sävelen niin, että 
he eivät juokse työkoneiden ohitse 
vaan heilauttavat ohi kulkiessaan 
ensin kättä kuljettajalle.  

Urakka on sujunut kaikkien k anssa  
hyvässä yhteisymmärryksessä.  

Oman työn jälki jää 
seuraaville sukupolville 
Kunnostusurakan yhtenä osana on 
kulkureittien ennallistaminen. Ranta-
kasarmin edustalla on kokonaan 
uusittu makadam- eli vesisepellys-
pinnoite. Uusimisen tavoite oli saada 
pinta vastaamaan ulkonäöllisesti 
alkuperäistä. Tekniikan idea on latoa 
kerroksittain hienoa ja karkeaa 
murskattua kiviainesta.  

– Päällä on kivituhkakerros ja
ajan saatossa, kun pintavesi huuh-
too sen pois, tulee karkeampaa 
ainesta esiin. 

Materiaalit kuljetetaan Suomen-
linnaan vesiteitse. Katajanokalta 
lähtevä huoltolautta on myös muun 
muassa Suomenlinnassa toimivien 
yritysten käytössä, ja lautan kapasi-
teetti on rajallinen. 

– Kaikkein haastavinta on logis-
tiikka saarelle. Raskaille ajoneuvoille 
täytyy varata paikka lauttaan viikko 
etukäteen. Jos tarvitsen saarelle 
mursketta, joudun ennakoimaan 
sen viikkoa aikaisemmin, kertoo 
Majaniemi. 

Työpäivinä Majaniemi hyppää 
Suomenlinnan lauttaan aamu-
seitsemältä. Työhön kuuluu muun 
muassa tilausten tekemistä, 
työmaan tilanteen läpikäymistä, 
työmaan seurantaa ja hankkeeseen 
liittyvien pulmatilanteiden ratkai-
semista.  

Majaniemellä on työnjohtajana 
seitsemän vuoden työkokemus 
vastaavista hankkeista. Työnjohtaja 
tietää, että Suomenlinnassa hän saa 
olla toteuttamassa ainutlaatuista 
hanketta. 

– Parasta työssäni on se, että
saan tehdä työtä arvoalueella, jossa 
oman työn jälki näkyy pitkään. 

KOLMEN VUODEN HANKE 
Suomenlinnan Ison Mustasaaren reittien peruskorjaus ja Piperin 
puiston kunnostus käynnistyivät syyskuussa 2020. Työt jatkuvat 
syksyyn 2023. 

Vuoden 2021 loppuun mennessä hankkeessa on uusittu 
hulevesi- ja jätevesilinjaa sekä vesijohtoa. Lisäksi on uusittu 
pintarakenteet sekä kiveykset Kasarmin edustalla, Raitti 1:llä, 
Kännikujalla sekä ensimmäinen osa pääväylästä. 

Osana hanketta on laajennettu ja ruopattu Piperin puiston 
lampea. Lammen vedenpintaa laskettiin, jotta perustukset saa 
tiin esiin. Urakkaan kuuluu laiturin, sillan ja pergolan perustus 
ten rakentaminen. 

Hankkeessa tehdään yhteistyötä Suomenlinnan hoitokunnan 
ja Museoviraston kanssa. Museovirasto valvoo kaivuita mahdol 
listen historiallisten löytöjen takia. 
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Numeroiduista ruuduista muodostuu avainsana. Löydätkö sen? Lähettämällä 
oikean avainsanan ja yhteystietosi sähköpostilla osoitteeseen stara.viestinta@hel.f 

osallistut kahden lefalipun arvontaan. Vastausten tulee olla perillä 25.3.2022 mennessä. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 
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	UUDESSA TYÖVAATE-HANKINNASSA VASTUULLISUUS YKKÖSENÄ 
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	Figure
	PALVELUKESKUS HELSINKI on tehnyt syyskuun alusta voimaan tulleen sopimuksen uusista tyvaatteista. Tyvaatehankinta koskettaa koko kaupunkiorganisaatiota. 
	-

	Hankintaprosessia edelsi Palvelukeskus Helsingin, Staran ja Helsingin kaupungin ympäristalvelujen toteuttama elinkaarivaikutusten selvitysty, jonka avulla onnistuttiin lisäämään ymmärrystä resurssiviisaista ja elinkaarivaikutuksiltaan järkevistä hankintatavoista. 
	Uusissa tyvaatteissa on panostettu entistä enem män kestävyyteen, toiminnallisuuteen sekä turvallisuu teen. Vaatteet on hankittu ympäristystävällisyyttä ja vastuullista toimintaa ajatellen: haitallisia kemikaaleja haluttiin vähentää ja tyvaatteiden kierrätys, uusiokäyttja tuotantoketju kuljetuksineen huomioitiin. Esimerkiksi tyvaatteiden käyttän pidentämisellä voidaan vaikut taa hankinnan päästhin. 
	– Vaatteita korjaamalla voimme pidentää vaattei den käyttkää ja vähentää tarvetta uusien vaatteiden valmistamiseen. My kierrätysraaka aineiden hyyn täminen pienentää vaatteiden valmistuksesta aiheutuvia ilmastovaikutuksia. Tekstiilihävikin välttämiseksi pyrim me hankkimaan tyvaatteita vain tarpeeseen, toteaa Staran palvelupäällikkTeemu Levander. 
	 KONDIS = KUNTO 
	KUVA HELSINGIN KAUPUNKI KUVA OTTO-VILLE VÄÄTÄINEN/ HKT 
	Figure
	ESIRIPPU NOUSEE PIAN, OLETKO VALMIS? 
	ESIRIPPU NOUSEE PIAN, OLETKO VALMIS? 

	STARALAISILLE ON VARATTU 500 erikoishalpaa lippua Staran etumies Mika Ripatin kirjoittamaan komediaan Mikko Räsäsen tulevaisuus. Näytelmä on Helsingin kaupunginteatterin ensi kevään iso tapaus, kantaesitys suurella näyttämlä. 
	-
	-

	Alennusliput perjantain 29.4. näytseen tulevat myyntiin helmi–maaliskuussa 2022. Kympin lippuun sisältyy my väliaikatarjoilu. 
	-

	Näytelmän pääosassa on Martti Suosalo, joka esittää Mikkoa, kaupungin katujen rakentajaa. Mikon tyaalla on käynnissä vesihuollon saneeraus, mutta hanketta myydään kaupunkilaisille pyätien rakentamisena. Sillä kuka nyt viemäreistä innostuisi. 
	Ripatin näytelmässä maarakentajat, insinrit ja palvelumuotoilijat setvivät keskinäisiä välejään sekä suomalaisen yhteiskunnan tilaa ja ilmitä. Luvassa on varmasti staralaisia puhuttavaa tarinankerrontaa. 
	– Näytelmän ohjaaja Heikki Kujanpää kävi näytelmää varten jopa Starassa tssä katurakentajana. Voi olla, että katsomossa silmät eivät pysy ihan kuivina, Ripatti sanoo. 
	Mikko Räsäsen tulevaisuus on trilogian kolmas osa. Edelliset osat olivat yleis ja arvostelumenestykset There’s no Harri (2012) ja Vakavuusongelma (2016). Ripatti on my käsikirjoittanut elokuvan Nousukausi (2003). 
	Merkkaa siis jo nyt kalenteriisi 29.4. ja seuraa alkuvuoden ilmoittelua! 
	-

	KUVA ISTOCK TIESITKÖ, ETTÄ Pikauutisista näet pikaisella silmäyksellä uutisen pääaiheen. Tilaa Staran Pika-uutiset suoraan puhelimeesi QR-linkistä: 
	4 
	Figure
	KUVA TEEMU SALORIUTTA 
	ARABIANRANNAN LUONTO 
	Figure
	Lempipaikkani Helsingissä on Arabian ranta-alue, jonka läpi kuljen päivittäin töihin. Pidän siitä, että Arabianrannassa voi olla lähellä luontoa, vaikka se 
	Lempipaikkani Helsingissä on Arabian ranta-alue, jonka läpi kuljen päivittäin töihin. Pidän siitä, että Arabianrannassa voi olla lähellä luontoa, vaikka se 
	-


	sijaitseekin kaupungissa. Välillä jään töiden jälkeen rannalle istumaan ja katselemaan valkoposkihanhien elämää. Arabianrannan auringonnousut ovat myös hienoja. 
	-
	-

	Raili Saaremaa, puuseppä, konepaja 
	ILOA TYÖMATKOISTA 
	TYÖMATKALIIKUNTA toimii hyvänä siirtymäriittinä työn ja vapaaajan välillä. Se on hyvä keino irrottautua työstä ja mahdollisista kuormittavista työajatuksista, ja se myös palauttaa fyysisesti raskaan työpäivän jälkeen. 
	-

	–
	–
	–
	–
	 Jos joka päivä liikkuu työmatkalla edes vähän, hyödyt ovat vuositasolla huomattavat. Työmatkaliikunnan avulla hapenottokyky ja sydän- ja verenkiertoelimistö saavat harjoitetta, sanoo työfysioterapeutti Leena Uotila Työterveys Helsingistä. 
	-


	Ympäristöinsinööri Markku Nevalainen on liikkunut työmatkansa 31-vuotisella urallaan pyörällä tai kävellen lähes aina. Ympärivuotiseksi työmatkaliikunta muuttui noin vuosi sitten. Talvisin työmatka taittuu kävellen ja muina vuodenaikoina pyöräillen. Kävellen työmatkaan menee tunti, pyörällä puoli tuntia. Autoa hän ei enää tarvitse eikä omista. 
	-
	-


	–
	–
	 Työmatkaliikunta on yksinkertaisesti mukavaa ja hyödyllistä. Liikunnan mukanaan tuomaa terveyshyötyä ei voi liioitella. Oloni on ollut pirteämpi ja tasapainoisempi ja jaksan tehdä ja touhuta enemmän. Nukun myös paremmin ja syvemmin. Viime talvena pudotin painoa seitsemän kiloa työmatkaliikunnalla. Liikunnan jälkeen tulee myös mukavan euforinen fiilis. Työmatkaa taittaessa voi myös nauttia luonnosta. Itselleni mielenkiintoisinta ovat olleet varhaisaamuiset tapaamiset Malmin lentokentän maastossa metsäkaurii
	-
	-



	Työmatkaliikunnalla säästää myös selvää rahaa. Esimerkiksi julkisia liikennevälineitä käyttävä voi kesäkuukausina säästä matkakuluissaan talven ulkomaanmatkan hinnan, jos siirtyy työmatkapyöräilyyn. 
	-
	-

	Työmatkaliikunnan voi aloittaa esimerkiksi jäämällä bussista pois pysäkkiä aiemmin ja kävelemällä pienen matkan työpaikalle tai kotiin. 
	– Liikunnan voi lisätä mukaan myös automatkaan. Esimerkiksi kotimatkalla voi pysähtyä lähistön pururadalle, ulkopunttisalille, uimahallille tai kuntoportaisiin. Kannattaa muistaa syödä pieni välipala ennen töistä lähtemistä, jotta nälän vuoksi ei tule ajettua kuntoilupaikan ohi, Uotila vinkkaa. 
	5 KUVA  SUSA JUNNOLA/HELSINGIN KAUPUNKI 
	5 KUVA  SUSA JUNNOLA/HELSINGIN KAUPUNKI 

	Figure
	Jari Kyngäs, Jaana Lappi (kesk.) ja Carla Hakala näkevät muutoksen mahdollisuutena rakentaa uutta. 
	KESKUSTELU KERRYTTÄÄ TYÖHYVINVOINTIA 
	Starassa eletään muutosten aikaa. Jotta henkiltvoi hyvin, tarvitaan yhteishenkeä, lukuisia keskusteluja ja pään nollausta. 
	TEKSTI  KATJA ALAJA  KUVAT  SAMI HEISKANEN 
	6 
	YHTEINEN MYÖNTEINEN KOKEMUS. 
	Näin kaupunkitekniikan ylläpidon vastaava tyjohtaja Jari Kyngäs kuvaa hiljattain pidetyn tyyvinvointipäivän antia. Hän vastaa keskustan alueen katujen puhtaanapidosta ja talvikunnossapidosta. 
	-
	-

	– Osa meistä kävi keilaamassa ja osa oli ampumassa, ja päivän päätteeksi smme yhdessä. Yhteiset tapahtumat lujittavat yhteishenkeä, Kyngäs sanoo. 
	-

	Hyvä yhteishenki on voimavara, joka auttaa staralaisia tekemään sujuvampaa yhteistyä ja voimaan paremmin. Se siis kerryttää tyhyvinvointia siinä missä hyvä johtaminen sekä omasta tytä ja hyvinvoinnista huolehtiminen. 
	-

	Jokainen staralainen voi itse vaikuttaa siihen, miten toimii muiden kanssa. Kynkäällä on siihen vinkki. 
	-

	– Muistutin ryhmäläisiäni kokouksessa siitä, että jokaisen on kohdeltava toisia arvostavasti, Kyngäs painottaa. Hänen ryhmänsä muuttuu talven aikana tavallista suuremmaksi, kun talvikunnossapitoon tarvitaan lisää tekijtä. 40 tytekijän sijaan ihmisiä on 70. 
	-

	Hyvässä hengessä kohti uutta 
	Tyyvinvointi on erityisen tärkeää lähivuosina, sillä Stara on isojen muutosten keskellä. Lisäksi korona-aika on tuonut haasteita 
	Tyyvinvointi on erityisen tärkeää lähivuosina, sillä Stara on isojen muutosten keskellä. Lisäksi korona-aika on tuonut haasteita 
	niin tylämään kuin yksityiselämään. 
	-


	Ylläpidon ty tulevat vähenemään kaupunkiympärist toimialan tilausten supistuessa. Muutoksia on luvassa my infra- ja korjausrakentamisessa. Kehittämis- ja tuottavuusohjelma Keton avulla toimintaa sopeutetaan.
	Ylläpidon ty tulevat vähenemään kaupunkiympärist toimialan tilausten supistuessa. Muutoksia on luvassa my infra- ja korjausrakentamisessa. Kehittämis- ja tuottavuusohjelma Keton avulla toimintaa sopeutetaan.
	-
	-

	 Stara haluaa kehittää tytekijden osaamista. Tyilanteiden muuttuessa staralaisille tullaan tarjoamaan uusia ttä Starassa tai muualla kaupungissa. HR-partner Jaana Lappi kertoo, että pyrkimyksenä on kouluttaa Staraan lisää moniosaajia. Etumies Carla Hakala on jo sellainen. 
	-
	-
	-
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	–
	–
	–
	–
	 Teen puistohommia keskustan alueella kesäisin ja talvisin siirryn Jarin tiimiin auraus- ja hiekoitusthin Kamppiin, Hakala kertoo. 

	Muutoksia tuo my kaupunkitekniikan ylläpidon ja ympäristhoidon tuotannonohjauksen sähkstyminen. 
	-
	-
	-


	–
	–
	 Digitalisaatio on väistämättä ja helpottaa tytekoa. Voin jakaa tuotannonohjausjärjestelmässä tehtäviä ja seurata niiden suorittamista tytekijden kännykllä tekemien kirjausten mukaan. Vahingonkorvausasioissa näen puolestaan heti, missä meidän tyoneemme ovat käyneet ja mitä ne ovat tehneet, Kyngäs toteaa. 
	-
	-



	Hyvä esihenkilon läsnä 
	Pohtiessaan sitä, miten esihenkil voivat tukea tytekijdensä tyyvinvointia, Hakala nostaa esiin jämptin arkijohtamisen. 
	-

	– Varmistan, että ryhmäläiset tietävät tehtävänsä ja annan niin paljon opastusta ja neuvoja kuin kukin tarvitsee. Samalla kehittyy oma kärsivällisyys. Yritän my muistaa kehua siitä, mikä on mennyt hienosti, Hakala sanoo. Hänen alaisuudessaan 
	– Varmistan, että ryhmäläiset tietävät tehtävänsä ja annan niin paljon opastusta ja neuvoja kuin kukin tarvitsee. Samalla kehittyy oma kärsivällisyys. Yritän my muistaa kehua siitä, mikä on mennyt hienosti, Hakala sanoo. Hänen alaisuudessaan 
	tykentelee kesäisin paljon kausitytekijtä. 
	-


	Kyngäs on samaa mieltä kehumisen tärkeydestä, vaikkei se aina helppoa hänellekään ole. Lisäksi hän korostaa arkisia keskusteluja ja kokouksia. Tyjohtajat ja ryhmäläiset tulevat juttelemaan Kynkäälle melko avoimesti. 
	-
	-

	– Olen tukenut heitä kuuntelemalla ja vastaamalla. Tärkeintä tyyvinvoinnille on, että tytekijät saavat omista tyehtävistä ja muutoksista oikeaa tietoa, Kyngäs painottaa. Näin my huhuilta katkaistaan siivet.  
	-
	-
	-

	Kysymys- ja vastaustuokio käytännsi? 
	-

	Kyngäs ja Hakala toteavat, että Starassa on ollut sisäisiä tiedotustilaisuuksia muutoksista yleisesti. Seuraavaksi tytekijät odottavat konkretiaa esimerkiksi siitä, miten uusi toiminnanohjausjärjestelmä toimii. 
	-

	Lappi vinkkaa, että yksikk ja ryhmäkokoukset ovat hyviä paikkoja käsitellä muutokseen liittyviä ajatuksia, tunteita ja hyvinvointia. Hän on aikanaan tykennellyt 15 vuotta 
	Lappi vinkkaa, että yksikk ja ryhmäkokoukset ovat hyviä paikkoja käsitellä muutokseen liittyviä ajatuksia, tunteita ja hyvinvointia. Hän on aikanaan tykennellyt 15 vuotta 
	-

	esihenkilä sosiaali- ja terveystoimialalla ja auttanut viemään läpi monia muutoksia. 
	-


	–
	–
	–
	–
	 Kuulluksi tulemisen tunne on olennainen tyyvinvointiin vaikuttava asia. Itse esihenkilä kirjasin aikanaan yl muutokseen liittyviä kysymyksiä ja hain niihin vastauksia, ja sitten niistä juteltiin, Lappi kuvailee. Kysymys- ja vastauslista kannattaa pitää paikassa, josta kaikki pääsevät katsomaan ja täydentämään sitä. 
	-
	-
	-


	Sekä Kyngäs että Hakala pitävät ideaa hyvänä, sillä näin mikään asia ei unohdu ja kaikki saavat samat tiedot. He my toivovat, että henkiltsaa paljon tukea, kun uusi toiminnanohjausjärjestelmä otetaan käyttn. 

	–
	–
	 Toivon, että ihan jokainen oppii sen perusteellisesti, Hakala sanoo. 


	Elämäntavoillakin on väliä  
	Elämäntavoillakin on väliä  

	Hakala, Kyngäs ja Lappi nostavat esiin my ty ja vapaa-ajan tasapainon hyvinvointiin vaikuttavana asiana. He kaikki pitävät liikkumisesta: Hakala nollaa päänsä juoksemalla, pyäilemällä ja kävelemällä, 
	-
	-
	-

	"TÄRKEINTÄ TYÖ-HYVINVOINNILLE ON, ETTÄ TYÖNTEKI JÄT SAAVAT OIKEAA TIETOA." JARI KYNGÄS ”MINULLA ON TYÖSSÄ ITSENÄI SYYTTÄ, KIVAT TYÖ KAVERIT JA MUKAVA TYÖYMPÄRISTÖ.” CARLA HAKALA "EDISTÄMME STARALAISTEN TYÖMAHDOLLI SUUKSIA MYÖS MUILLE ALOILLE." JAANA LAPPI 
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	Figure
	”KUULLUKSI TULEMISEN 
	TUNNE ON OLENNAINEN 
	TYÖHYVINVOINTIIN 
	VAIKUTTAVA ASIA.” 
	Kyngäs golfaa ja pelaa salibandya 
	Staran henkilterhossa ja Lappi 
	taipuu asahin tahdissa. 
	Lappi muistuttaa muistakin ter
	-

	veellisistä elämäntavoista. 
	– Hyvinvoinnin perusta on, että symonipuolisesti ja riittävästi kasviksia, huolehtii unesta ja levosta, liikkuu tarpeeksi ja käyttää korkeintaan kohtuullisesti päihteitä. 
	-

	Kyngäs nostaa esiin esimerkin lumisesta viime talvesta. Hän kysyi säännlisesti siä auraustehtäviä tekeviltä, jaksavatko he tulla thin seuraavana yä, jos on tarvetta vai olisiko lepo tarpeen.  
	Tysä viihdytään ja 
	halutaan kehittyä 
	Kun pohditaan staralaisten tyyvinvointia, Kunta10-tutkimus vuodelta 2020 ja Fiilari-tyyvinvointikysely tältä vuodelta antavat samansuuntaisia, myteisiä vastauksia. 70 prosenttia staralaisista kokee, ettei korona-aika ole juuri vaikuttanut omaan ty. 
	-
	-

	– Esihenkil osaavat tukea tytekijtä entistä paremmin. Jo esiin tulleisiin asioihin, kuten aktiivisen kannustavan palautteen antamiseen ja muutoksista puhumiseen, voisi vielä kiinnittää huomiota, Lappi toteaa. 
	-

	Valtaosa staralaisista my pitää tyään merkityksellisenä ja haluaa kehittyä tulevaisuuden ty vaatimusten mukaan. Viihtymisestä viestii my Staran henkilt vaihtuvuus: se on vain kolme prosenttia, kun se on kaupungilla keskimäärin 6,4 prosenttia.  
	-

	Kehittämisen varaa on tyyhteisen toimivuudessa. 
	-

	– Jokaisen kannattaa kiinnittää huomiota siihen, miten toimii muiden kanssa. Avoimuus, innostus ja myteisyys kantavat pitkälle, Lappi kannustaa. 
	-
	

	Tytä on hyvä päästää irti vapaalla. Carla Hakala pyäilee, Jaana Lappi harrastaa asahia ja Jari Kyngäs golfaa. 
	NÄIN VOIT VAIKUTTAA TYÖHYVINVOINTIISI MUUTOSTEN KESKELLÄ 
	• 
	• 
	• 
	Tyyvinvointi syntyy mielekkäästä tytä ja tyteosta, toimivasta tyyhteistä ja hyvästä johtamisesta. 

	• 
	• 
	Jokainen kokee ty mielekkyyden ja kuormittavuuden yksillises ti ja my virkistyy eri tavoin. Sopiiko sinulle taukojumppa, porina tuokio tyoverin kanssa, vartin tauko Teams-kokousten välissä vai osaamisen kehittäminen koulutuksessa? 

	• 
	• 
	Kiinnitä huomiota ty ja muun elämän tasapainoon. Milloin ytai ylityon hyvä idea, milloin ei? Saatko vapaa-ajalla ajatukset irti tytä? Jos et, olisiko vaikkapa koukuttavasta harrastuksesta apua? 
	-


	• 
	• 
	Älä jää hankalien asioiden kanssa yksin – pohdi niitä yhdessä tyoverien, naapuriyksik kollegan, esihenkil, tyuojelu- ja luottamushenkilden tai Tyerveys Helsingin kanssa. Tyerveyshoitaja auttaa eteenpäin. 


	Vinkit antoi tyerveyspsykologi Vesa Talvitie Tyerveys Helsingistä. 
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	Figure
	Figure
	7. 3. 1.Suvilahden tapahtumakentän tutkimukset Suvilahti, Snäisten rantatie 22 Stara etsi Suvilahden alueelta vanhan kaa-sulaitostoiminnan mahdollisesti pilaamia maita, jotta Suvilahden turvallista käyttöä voidaan suunnitella. Alueelle tehtiin koe-kuoppia ja otettiin näytteitä. Koekuopat ja rakenteet valokuvattiin. Työn aikana tehtiin jatkuvaa kaasujen mittausta ja mittaustulosten kirjausta. Maasta etsittiin muun muassa metalleja ja hiilivetyjä. Haitta-aineita löytyi, ja ne otetaan alueen jatkosuunnitteluss
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	Figure
	HELSINKI BIENNAALISSA 12.6.–26.9.2021 ihastuttaneen puolalais-saksalaisen nykytaiteilija Alicja Kwaden veistos Big Be-Hide oli yksi näyttelyn monista teoksista, jotka nousivat sijoilleen Vallisaareen Staran avustamana. 
	-

	Tyjohtaja Ari Ljen kertoo jättimäisten taideteosten pystyttämisen saaren erikoisolosuhteissa olleen mielenkiintoinen projekti, jossa yhteistyä teki kirjava joukko taiteilijoista kirves- ja metallimiehiin. 
	-

	– Ammattilaisemme osaavat toteuttaa taidettakin. Se vaati heiltä kykyä poiketa rutiineista ja taitoa toimia yhteistysä eri osapuolten kanssa, Ljen kertoo. 
	My Kwaden Pars Pro Toto -teoksen ja Tadashi Kawamatan Vallisaaren majakan asennukset olivat Staran käsialaa. Ty Vallisaaressa aloitettiin jo syksyllä 2020, ja ne jatkuivat keväällä 2021, jolloin muun muassa Kawamatan teoksen majakan torni nostettiin pystyyn. 
	-

	Biennaalissa esillä olleet Kwaden teokset sijoitetaan pysyvästi Kalasatamaan kaikkien ihailtaviksi. 
	TEKSTI  RIITTA ALAKOSKI  KUVA  HELSINGIN KAUPUNKI 
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	Figure
	TELEMETRIA JA MOBIILIRAPORTOINTI TYÖN APUNA 
	Kaupunkitekniikan ylläpidon ja ympäristönhoidon tuotannonohjauksen sähköistämishanke etenee. Syksyllä on asennettu telemetrialaitteita ja otettu käyttöön sähköinen mobiiliraportointi. 
	TEKSTI  ARI RYTSY KUVAT  ROOPE PERMANTO 
	STARAN työn suunnittelua ja ohjausta uudistava ylläpitoprosessien digitalisaatioohjelma etenee suunnitelmien mukaisesti. Sen tavoitteena on yhdistää mobiiliraportointi ja työnohjaus osaksi tuotantoa.  
	Sähköistämishanke on kestänyt noin kolme vuotta kilpailutuksineen ja pilottivaiheineen. Uudet työvälineet on kehitetty tiiviissä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Hoito 
	3:n työntekijät ovat olleet mukana sähköisten työkalujen pilotoinnissa. Heiltä saadun palautteen sekä palvelumuotoilun avulla on voitu ottaa huomioon mahdollisimman monen 
	3:n työntekijät ovat olleet mukana sähköisten työkalujen pilotoinnissa. Heiltä saadun palautteen sekä palvelumuotoilun avulla on voitu ottaa huomioon mahdollisimman monen 
	käyttäjän näkemykset ylläpitoprosessien digitalisaatiosta. 

	Uusia menetelmiä voidaan edelleen säätää käyttäjäystävällisempään suuntaan valikoiduista käyttäjistä koostuvien työpajojen kokemusten perusteella. Näissä pienissä ryhmissä testataan erilaisia uusien työkalujen toiminnallisuuksia ennen kuin ne otetaan käyttöön. 
	Telemetrialaitteet helpottavat suunnittelua 
	Kaupunkitekniikan ylläpidossa normaalia talvikauteen valmis
	Kaupunkitekniikan ylläpidossa normaalia talvikauteen valmis
	tautumista on täydentänyt talvikaluston telemetrialaitteiden asennus. 

	Telemetrialaitteet kytkevät kaluston ja koneet osaksi sähköistä tuotannonohjausjärjestelmää ja tuottavat sinne dataa kaupunkitekniikan ylläpidon ja ympäristönhoidon työsuoritteista ja kaluston käyttöasteesta. Tämä data mahdollistaa esimerkiksi huoltojen ennakoinnin ennen laitteen vikaantumista sekä tehokkaampien ja fiksumpien reittien suunnittelemisen. Lisäksi kaikki ovat paremmin perillä siitä, mitä on tehty ja mitä pitää vielä tehdä. 
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	Figure
	Ylläpitoprosessien digitalisaatio-ohjelma on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Muun muassa telemetrialaitteiden asennustyt Staran kalustoon on aloitettu. Kuvassa vasemmalta Tuomo Karhula, Mirko Hietanen ja Miia Backstr. 
	– Telemetrialaitteita asennettiin yhteensä yli sataan ajettavaan koneeseen. Rakenteellisen kunnossapidon ja viherhoidon kaluston asennukset toteutetaan ensi kevääseen mennessä, sanoo kaupunkitekniikan ylläpidon laatupäällikkTuomo Karhula. 
	-
	-

	Tiedon sytäminen ja käsittely tehostuu 
	Uusi digitaalinen ympäristvoi tuntua jännittävältä, mutta periaatteessa kaikki tyjatkuu kuten aikaisemmin. Sähkstäminen mahdollistaa sen, että tieto on reaa-
	Hoito 3:ssa tykentelevän Miia Bäckstrin mielestä uusia sähksiä tyaluja on ollut helppo käyttää. 
	Figure
	liaikaista eikä se katoa ja vaadi useampaa sytämistä eri järjestelmiin. Tieto tehdystä tyä on erilaisten järjestelmien ja prosessien hyynnettävissä. Lisäksi turvallisuuteen liittyvät tiedot saadaan tehokkaasti esihenkilden, tyyhmien ja henkilunnan tietoon. 
	-
	-
	-

	– Tuntien ja vapaiden kirjaaminen tehdään jatkossa älypuhelimella. Samalla järjestelmällä voidaan tehdä my muita raportteja, kuten turvallisuuskierros, turvallisuuspoikkeama, ajoneuvoon kirjautuminen, tyaapäiväkirja, kuormakirja ja koneen viikkotarkastus, listaa kaupunkitekniikan ylläpidon projektipäällikkMirko Hietanen. 
	-
	-
	-

	Digikummit ja tyaverit tukena muutoksessa 
	Hoito 3:ssa uusista sähksistä tyaluista saadut kokemukset ovat olleet erittäin hyviä ja järjes
	Hoito 3:ssa uusista sähksistä tyaluista saadut kokemukset ovat olleet erittäin hyviä ja järjes
	-

	telmää pidetään helppona. Etumies Miia Bäckstrin mielestä mobiililaitteen avulla on näppärä ilmoittaa kunnossapidolle esimerkiksi kaatuneista puista tai kallellaan olevista liikennemerkeistä. My tuntikirjaukset hoituvat mallikkaasti. Toistaiseksi ainoa hankaluus on ollut siinä, että käytsä on useita eri sovelluksia ja kaikkiin kirjaudutaan eri tunnuksilla. 
	-
	-
	-


	– Älypuhelimet ja niihin asennettavat sovellukset ovat minulle tuttuja, joten olen päässyt nopeasti sinuiksi näiden uusien tyalujen kanssa. Joillekin tämä digimaailma voi olla hieman haastavampi, mutta heitä auttavat tyaverit sekä digikummit, Bäckstr sanoo. 
	– Älypuhelimet ja niihin asennettavat sovellukset ovat minulle tuttuja, joten olen päässyt nopeasti sinuiksi näiden uusien tyalujen kanssa. Joillekin tämä digimaailma voi olla hieman haastavampi, mutta heitä auttavat tyaverit sekä digikummit, Bäckstr sanoo. 
	-
	-

	Uudet tyalut tulevat asteittain käyttn kaupunkitekniikan ylläpidossa ja ympäristhoidossa. Tämän lisäksi Protiedon toimittamaa järjestelmää testataan parhaillaan my muualla Starassa ja Helsingin kaupungilla. 
	-
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	VAKINAINEN HENKILÖSTÖ IKÄRYHMITTÄIN: 5,6 % 17,5 % Tyehtävistään lähti henkil, joista eläkkeelle siirtyi 17 henkil. Lähtvaihtuvuusprosentti: 3,07 % (vakinaisessa tyuhteessa olleet, tammi-syyskuu 2021) Henkilt keski-ikä 46,7 vuotta (syyskuu 2021) 45,4 vuotta 47,1 vuotta 
	HENKILÖSTÖMÄÄRÄ OSASTOITTAIN: 
	Hallinto 
	Hallinto 
	Hallinto 
	95 

	Kaupunkitekniikan rakentaminen 
	Kaupunkitekniikan rakentaminen 
	268 

	Kaupunkitekniikan ylläpito 
	Kaupunkitekniikan ylläpito 
	551 

	Logistiikka 
	Logistiikka 
	125 

	Rakennustekniikka 
	Rakennustekniikka 
	309 

	Ympäristhoito 
	Ympäristhoito 
	83 

	Kaikki osastot yhteensä 
	Kaikki osastot yhteensä 
	1 432 


	(vakinaiset ja määräaikaiset, syyskuu 2021) 
	STARA NUM3R01N Staran henkiltStarassa on oppisopimus-koulutuksessa 13 opiskelijaa. (marraskuu 2021) 
	Kesäkaudella 2021 Stara tarjosi ttä 
	Kesäkaudella 2021 Stara tarjosi ttä 
	122 
	nuorelle 15–21-vuotiaalle tytekijälle. 


	16 STADIN RAKENTAJA    2 2021 Vuosina 2021–2022 yleisen laskennallisen eläkeiän saavuttaa 60 tytekijää 
	KUVA VEIKKO SOMERPURO/HELSINGIN KAUPUNKI 
	Naiset 
	Naiset 
	Miehet 
	alle 30-vuotiaita 30–39-vuotiaita 

	40–49-vuotiaita 22,3 % 50–59-vuotiaita 38,3 % yli 60-vuotiaat 16,3 % 
	Figure

	(syyskuu 2021) 
	(syyskuu 2021) 

	ELÄKKEELLE SIIRTYNEET: 
	64-vuotiaita 14 henkil 65-vuotiaita 3 henkil 
	Figure

	(vakinaisessa tyuhteessa olleet, tammi-syyskuu 2021) 
	38 
	38 

	Sairauspoissaoloissa on ollut laskeva trendi vuodesta 2015 alkaen, vuoden 2021 tammisyyskuun välisen ajan poissaolo prosentti oli 
	-
	-

	4,16 
	4,16 

	Figure
	Juha Puumalaisen ty määräytyvät vuodenaikojen mukaan. Hänen käsissään sekä vesist että katualueet pysyvät siisteinä. 
	TEKSTI   TARJA VÄSTILÄ  KUVA   JUHO KUVA 
	MITÄ TEET TYÖKSESI? 
	1 

	Saaristopäällikkä vastaan 12 hengen tiimin kanssa siitä, että kaupungin vesialueet pysyvät puhtaina roskista. Toukokuusta lokakuuhun siivoamme vesist, viidestä tyveneestä osa putsaa vesialueita ja osa kuljettaa jätteitä saaristosta. Samalla hoituu tavaroiden kuljetus saaristoon. 
	-
	-

	Lippo-veneen elevaattori on tiimimme kehittelemä laite, merten lakaisukone, jolla roskat saadaan talteen. Pari venettä on jyntorjuntavalmiudessa jyonnettomuuden varalta. 
	Hoidamme my 165 pelastuspostia, joiden välineet eli pelastusrenkaat, heittoliinat, tikkaat ja veneet tarkistetaan parin viikon välein. 
	Marraskuussa siirryn aina tyjohtotehtäviin talvikunnossapidon puolelle, jossa tehdään lumen aurausta ja liukkauden torjuntaa. Keväällä puolestaan on vuorossa katujen putsaus hiekasta. 
	2 MITEN PÄÄDYIT TÄHÄN TYÖHÖN? 
	Olen ollut alalla jo yli 30 vuotta. Vuonna 1990 kaveri vinkkasi silloisessa rakennusvirastossa vapautuvasta tyaikasta ja pääsin kokeilemaan talvikunnossapitoa ja venehommia. Myemmin kouluttauduin kotimaanliikenteen laivuriksi ja koneenhoitajaksi. 
	-

	Kaiken muun olen oppinut tssä. Tyon monipuolista ja vaihtelu tekee hyvää. 
	MITEN TYÖSI VAIKUTTAA KAUPUNKILAISTEN ELÄMÄÄN? 
	3 

	Kaupunkilaisilta tulee hyvää palautetta, kun meri ja vesialueet pysyvät siisteinä. Kesällä putsasimme vedestä 120 kuutiota roskaa ja noudimme saaristosta 220 tonnia jätettä. 
	-

	Talvella tulee usein palautetta niistä kaduista, joita ei ehditä heti auraamaan. Päämääränämme ovat hyvin hoidetut kadut ja puhdas vesist. 
	 fakta 
	Päämääränä puhdas vesistja hyvin hoidetut kadut 

	NIMI: Juha Puumalainen TYÖNIMIKE: SaaristopäällikkTEHTÄVÄT JA VASTUUT: Meri- ja saaristoalueiden tyyksik päällikkympäristhoidossa ja tyohtaja talvella kaupunkitekniikan ylläpidossa KOTIPAIKKA: Helsinki HARRASTUKSET: Mkeily, veneily, kalastus ja ulkoilu 
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	Figure
	HELSINGIN KAUPUNKI on sitoutunut kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin ja haluaa olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Päästen pienentäminen on yksi hillintäkeinoista. Tavoitteet päästjen vähentämiseen ovat kovia, mutta ympäristarkastaja Karoliina Isoaho kaupunkiympärist toimialalta uskoo, että niihin päästään. 
	-
	-
	-
	-

	– Olemme matkalla kohti sähkstä tulevaisuutta. Helsingin uuden kaupunkistrategian mukaan hiilineutraaliustavoitetta aikaistetaan viidellä vuodella vuoteen 2030 ja hiilinollatavoite on vuodessa 2040. 
	SÄHKÖINEN TULEVAISUUS
	ON TÄÄLLÄ 
	Helsingin kaupungin kulkupelit sähkstyvät vauhdilla. Stara vastaa sähkutojen hankinnasta sekä niiden huollosta ja ylläpidosta. 
	TEKSTI  TARJA VÄSTILÄ KUVITUS  PETRI SUNI 
	18 
	Lisäksi Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelmassa todetaan, että liikenteen päästen tulee vähentyä 69 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2035 mennessä. Ohjelmassa on 30 toimenpidettä liikenteelle hiilineutraaliuden saavuttamiseksi, ilmanlaadun parantamiseksi ja meluhaittojen vähentämiseksi. 
	-
	-
	-

	Valtaosa kaupungin ajoneuvoista Staran käsissä 
	Stara hallinnoi 70 prosenttia kaupungin ajoneuvoista eli yhteensä noin 1 280 kulkupeliä. Näistä henkil ja pakettiautoja on yli 800. Muita ajoneuvoja on noin 450, ja ne ovat lähinnä raskasta kalustoa ja kuuluvat Staran omistukseen. Vuosittain vaihtuu 50–70 ajoneuvoa. 
	-
	-
	-

	Ajoneuvoja hankitaan kolmella eri tavalla: niitä ostetaan tai liisataan tai vuokrataan kausikäyttn. Lisäksi käytetään alihankintapalveluja, kuten kuljetuspalveluja. 
	-
	-

	Staran kehityspäällik Paavo Lehmonen toteaa, että vaihtoehtoiset kulkuneuvot ovat lisääntyneet. Esimerkiksi sähkolkupyiä on välitetty eri toimialoille jo toistasataa. My muille sähksille kevyille kulkuneuvoille on tarvetta. Harkinnassa on esimerkiksi ottaa käyttn kolmipyäiset sähkmopot, joiden kyytiin saa tavaraa mukaan. 
	-
	-
	-

	Vanhat tavat uusiksi 
	Latausverkoston rakentaminen on keskeinen tekijä autokannan sähkstymisessä. Latauspisteitä pitää rakentaa 
	-

	niin kaupungin kiinteisthin kuin muihinkin tiloihin. 
	niin kaupungin kiinteisthin kuin muihinkin tiloihin. 
	–
	–
	–
	–
	 Koko järjestelmän toimivuus on varmistettava, ennen kuin sähkautoja aletaan hankkia enemmän. Siirtymäaikana on edettävä maltillisesti. 
	-
	-


	Lehmosen mukaan vanhoista ajatusmalleista on vain päästävä eroon. 
	-


	–
	–
	 Joku voi ihmetellä, miksi hankitaan kalliimpia ajoneuvoja – sähkauto maksaa tuplasti enemmän kuin polttomoottoriajoneuvo. Käytt, huolto- ja korjauskustannukset ovat kuitenkin pienemmät. On hyvä muistaa sekin, että meillä on vain yksi ilmakehä. 
	-
	-



	Puhtaat ajoneuvot -laki velvoittaa 
	CVD eli niin kutsuttu puhtaat ajoneuvot -direktiivi on jo voi-
	Olipa kulkupeli tai tyone mikä hyvänsä, niiden käyttvoimana voidaan tulevaisuudessa hyyntää etenkin sähk. 
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	Figure
	Sähkutot ja niiden ohella my latauspisteet yleistyvät Helsingin kaupungilla. Sähkset ajoneuvot sopivat hyvin kaupunkiajoon. 
	massa ja ohjaa Starankin kaluston sähköistämisvaatimuksia. Puolet kaupungin henkilö- ja pakettiautoista pitää olla lataushybridejä tai täyssähköautoja 2025 loppuun mennessä ja puolet on oltava nollapäästöisiä 2030 mennessä. 
	-
	-
	-

	Kuorma-autoista 15 prosentilla on oltava vuonna 2025 vaihtoehtoinen käyttövoima, kuten biopolttoaine, sähkö, kaasu tai vety, tai ne voivat olla lataushybridejä. Vuosina 2026– 2030 kuorma-autoista 21 prosentin pitää kulkea täysin vaihtoehtoisella käyttövoimalla. 
	Helsingin kaupunki on solminut vapaaehtoisen Päästöttömien työmaiden green deal -sopimuksen työmailla syntyvien päästöjen vähentämiseksi. Isoahon mukaan sopimuksen tavoitteena on muun muassa, ettei kaupungin työmailla käytetä fossiilisia polttoaineita vuoden 2025 jälkeen. Koska green deal -sopimus ohjaa vain työmaiden ja rakennusurakoiden päästöjä, kaupunki on lisäksi valmistelemassa vaatimuksia hiilidioksidi- ja lähipäästöjen vähimmäiskriteereiksi ajoneuvojen ja kuljetuspalveluiden hankinnoissa. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Sähkutoja kotihoidolle 
	Sähkutoja kotihoidolle 

	Soten palvelujen, pääasiassa kotihoidon, käyttöön hankittiin keväällä 
	Soten palvelujen, pääasiassa kotihoidon, käyttöön hankittiin keväällä 
	-

	25 uutta sähköautoa. Projektisuunnittelija Jaakko Narko kertoo, että loppuvuoden aikana määrä kasvoi vielä 28 sähköautolla. 
	-


	Tämä projekti on yksi keino vastata Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelman tavoitteisiin. Lisäksi CVD-laki velvoittaa julkisia toimijoita noudattamaan hankinnoissaan ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksia. 
	-
	-

	– Sähköautojen käyttöönotto on sujunut hyvin, samoin yhteistyö Staran kanssa. Esimerkiksi rengaspalvelu hoituu viidessä minuutissa ystävällisen henkilökunnan avustuksella, kertoo ammattimies Tom Hovi, joka toimii kotihoitajien apuna. 
	-
	-

	Hovin mukaan hoitajat ovat opastaneet toisiaan autojen käytössä ja ajavat mielellään sähköisellä kulkupelillä. 
	-

	Kaupungin sähköautoille tarkoitettuja latausasemia on 13 muun muassa Malmilla, Maunulassa, Munkkiniemessä ja Kallion virastotalolla. Latauspistepaikkoja lisätään vielä tänä vuonna Staran ja sotepalvelujen toimipisteisiin. 
	-
	-
	-

	Stara näyttää suuntaa 
	Staralla on parhaillaan menossa eRetrofit-kehityshanke, jossa van-ha dieselkuorma-auto muutetaan 
	LATAUSVERKOSTON RAKENTAMINEN ON KESKEINEN TEKIJÄ AUTOKANNAN SÄHKÖISTYMISESSÄ. 
	LATAUSVERKOSTON RAKENTAMINEN ON KESKEINEN TEKIJÄ AUTOKANNAN SÄHKÖISTYMISESSÄ. 

	sähkökäyttöiseksi. Auto saadaan koekäyttöön vuodenvaihteessa. 
	Hanke toteutetaan yhteistyössä Forum Viriumin ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. Pilotissa tarkastellaan mahdollisuuksia sähköistämiseen sekä sähkökonversiosta aiheutuneita kustannuksia. 
	-

	–
	–
	–
	–
	 Toiveemme siitä, että jossain alettaisiin tehdä raskaalle kalustolle sähkökoneversioita, toteutui. Keuruulla perustettiin syksyllä tehdas, jossa on tarkoitus saada kymmenen kuorma-autoa muutetuksi sähkökäyttöisiksi vielä tämän vuoden puolella. 
	-
	-


	Lehmosen mukaan kokeilussa on ollut myös täyssähköinen lakaisuauto, kadunlakaisurobotti katujen puhdistukseen ja vähähiilisiä drooniratkaisuja mittauksen, suunnittelun ja kuljetuksen avuksi. Kesällä ruohonleikkuurobotti leikkasi Kaivopuiston nurmikon.  
	-
	-


	–
	–
	 Haluamme olla suunnannäyttäjiä, Lehmonen toteaa. 
	-
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	VEMPAIN 
	Katuskanneri kahmii tietoa ympäristtä 
	Staran mobiiliskannausautolla tehdään liikkuvaa kartoitusta infrasuunnittelun tarpeisiin, dokumentointiin ja laaduntarkkailuun. Huipputekniikalla varusteltu kulkuneuvo on pääkaupunkiseudulla ainoa laatuaan. 
	TEKSTI  ARI RYTSY  KUVAT  ROOPE PERMANTO 
	KOLME VUOTTA SITTEN Staraan hankittu mobiiliskannausauto tekee nimensä mukaisesti liikkuvaa kartoitusta. Auton katolle sijoitettu kahden skannerin mittausjärjestelmä tuottaa ympäristtä valtavan määrän yksityiskohtaista dataa noin kahden miljoonaan pisteen sekuntivauhdilla. Lopputuotteena on ympärvistä alueista tarkka pistepilvi, josta voidaan muodostaa esimerkiksi erilaisia 3D- ja pintamalleja. Autoa ajetaan normaalisti liikenteen seassa. Skannaus onnistuu hyvin vielä 80 kilometrin tuntivauhdissa. Liikennev
	-
	-

	– Mobiiliskannausautolla saadaan dataa todella paljon ja nopeasti, mutta sen käsittely on vaativaa ja aikaa vievää puuhaa. Aineistoa käsitellään usealla eri ohjelmalla 
	-

	Figure
	ennen varsinaista lopputulosta. Tämä on silti nopeampaa 
	ja tarkempaa kuin mittaaminen perinteisellä takymetrillä, kertoo Staran kehitysinsinri Samu Kuru. 
	Muita mobiiliskannausautoja ei pääkaupunkiseudun kaduilla näy, sillä mittalaitteisto on arvokas ja sen käyttvaatii erikoisosaamista. Kurun mukaan vastaavia autoja lytyy tällä hetkellä Suomessa ainoastaan kahdesta mittalaitteistoalan maahantuontia harjoittavasta yrityksestä. 
	-

	Mobiiliskannausauton käytton sääriippuvaista. 
	– Sateella skannaaminen on haasteellista, koska skannerit taltioivat my vesipisarat ja märästä tienpinnasta renkaiden mukana nousevan veden. Lumen ja jään läpi skannatessa ei puolestaan saada luotettavia tuloksia, sanoo Kuru. 
	-

	Autolla pyritään skannaamaan kerralla mahdollisimman laajoja alueita. Mobiiliskannausautolla on tuotettu aineistoa esimerkiksi Itäbaanan, Aleksis Kiven kadun ja Mäkelänkadun suunnittelua varten. 
	-
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	Figure
	Vastaavan tyjohtajan Teemu Majaniemen mielestä parasta Suomenlinnassa tehtävässä tysä on se, että hän saa tykennellä arvoalueella, jossa oman ty jälki näkyy pitkään. 
	-
	-

	TYÖ SUOMENLINNAN RAITEILLA 
	Suomenlinnassa on meneillään kolmivuotinen kunnostusurakka. Tyjohtaja Teemu Majaniemi ottaa ty jokaisessa vaiheessa huomioon maailmanperintohteen saarten asukkaat, yrittäjät ja turistit. 
	Figure
	TEKSTI  SANNA LESKINEN KUVAT  JUHO KUVA 
	SUOMENLINNASSA ON käynnissä mittava kunnostusurakka, jossa peruskorjataan alueen satoja vuosia vanhoja kulkureittejä sekä kunnallistekniikkaa. 
	-

	Näkymä tyaalle avautuu heti, kun kulkee lauttarannasta Rantakasarmin holvikäytävän läpi kohti Suomenlinnan kirkkoa. Ison Mustasaaren kulkureittien pintojen ja reunarakenteiden korjaamisen lisäksi hankkeessa uusitaan maanalainen 
	Näkymä tyaalle avautuu heti, kun kulkee lauttarannasta Rantakasarmin holvikäytävän läpi kohti Suomenlinnan kirkkoa. Ison Mustasaaren kulkureittien pintojen ja reunarakenteiden korjaamisen lisäksi hankkeessa uusitaan maanalainen 
	-
	-

	kunnallistekniikka eli viemärit sekä vesi- ja kaukolämpohdot. 

	– Joudumme olemaan kaivuutssä erittäin varovaisia. Maasta voi lytyä esimerkiksi sodan aikaista jäämist, kertoo vastaava tyjohtaja Teemu Majaniemi. 
	-
	-

	1700-luvulta peräisin oleva Suomenlinnan merilinnoitus on Unescon maailmanperintohde ja kansainvälisesti arvokas kulttuurihistoriallinen ympärist. 
	Suomenlinnassa Majaniemi on osa Staran kuuden hengen ydinryhmää. 
	– Tarkoin valittu porukka tietää olosuhteet ja osaa ennakoida tyvaiheita. Se on avaintekijä näissä hommissa. 
	-

	Hyvä viestintä rakentaa yhteisymmärrystä 
	Runkovesijohto uusitaan samalle paikalle, jossa se alun perin oli. 
	22 
	Figure
	Suomenlinnan mittavassa kunnostusurakassa peruskorjataan Kolmivuotiseen urakkaan kuuluu Piperin puiston laiturin, alueen satoja vuosia vanhoja kulkureittejä. sillan ja pergolan perustusten rakentaminen. 
	– Sen vuoksi rakennamme väliaikaisen maanpäällisen vesijohdon. Myös kaukolämmön on oltava käytössä koko ajan, ja sitä varten on väliaikainen maanpäällinen kaukolämmitysputki. 
	-
	-

	Suosittu turistikohde asettaa kesällä omat paineensa aikataululle, sillä tärkeimpien kulkureittien ja tapahtuma-alueiden varrella olevat kaivannot joudutaan sulkemaan turistikauden ajaksi heinä–elokuussa. 
	Majaniemi kertoo, että tieto työmaan tilanteesta lähtee kerran viikossa alueen asukkaille ja yrityksille. Suomenlinnan ala-asteen oppilaille järjestettiin oma turvallisuustuokio heti hankkeen alkuvaiheessa.  
	-
	-

	– Lapset olivat iloisia, että tapahtuma järjestettiin. Löysimme heidän kanssaan yhteisen sävelen niin, että he eivät juokse työkoneiden ohitse vaan heilauttavat ohi kulkiessaan ensin kättä kuljettajalle.  
	-

	Urakka on sujunut kaikkien kanssa hyvässä yhteisymmärryksessä. 
	Oman ty jälki jää seuraaville sukupolville 
	Kunnostusurakan yhtenä osana on kulkureittien ennallistaminen. Rantakasarmin edustalla on kokonaan uusittu makadam- eli vesisepellyspinnoite. Uusimisen tavoite oli saada pinta vastaamaan ulkonäöllisesti alkuperäistä. Tekniikan idea on latoa kerroksittain hienoa ja karkeaa murskattua kiviainesta.  
	-
	-

	–
	–
	–
	–
	 Päällä on kivituhkakerros ja ajan saatossa, kun pintavesi huuhtoo sen pois, tulee karkeampaa ainesta esiin. 
	-


	Materiaalit kuljetetaan Suomenlinnaan vesiteitse. Katajanokalta lähtevä huoltolautta on myös muun muassa Suomenlinnassa toimivien yritysten käytössä, ja lautan kapasiteetti on rajallinen. 
	-
	-


	–
	–
	 Kaikkein haastavinta on logistiikka saarelle. Raskaille ajoneuvoille täytyy varata paikka lauttaan viikko etukäteen. Jos tarvitsen saarelle mursketta, joudun ennakoimaan sen viikkoa aikaisemmin, kertoo Majaniemi. 
	-



	Työpäivinä Majaniemi hyppää Suomenlinnan lauttaan aamuseitsemältä. Työhön kuuluu muun muassa tilausten tekemistä, työmaan tilanteen läpikäymistä, työmaan seurantaa ja hankkeeseen liittyvien pulmatilanteiden ratkaisemista.  
	Työpäivinä Majaniemi hyppää Suomenlinnan lauttaan aamuseitsemältä. Työhön kuuluu muun muassa tilausten tekemistä, työmaan tilanteen läpikäymistä, työmaan seurantaa ja hankkeeseen liittyvien pulmatilanteiden ratkaisemista.  
	-
	-

	Majaniemellä on työnjohtajana seitsemän vuoden työkokemus vastaavista hankkeista. Työnjohtaja tietää, että Suomenlinnassa hän saa olla toteuttamassa ainutlaatuista hanketta. 
	– Parasta työssäni on se, että saan tehdä työtä arvoalueella, jossa oman työn jälki näkyy pitkään. 
	


	KOLMEN VUODEN HANKE 
	Suomenlinnan Ison Mustasaaren reittien peruskorjaus ja Piperin puiston kunnostus käynnistyivät syyskuussa 2020. Ty jatkuvat syksyyn 2023. 
	Vuoden 2021 loppuun mennessä hankkeessa on uusittu hulevesi- ja jätevesilinjaa sekä vesijohtoa. Lisäksi on uusittu pintarakenteet sekä kiveykset Kasarmin edustalla, Raitti 1:llä, Kännikujalla sekä ensimmäinen osa pääväylästä. 
	Osana hanketta on laajennettu ja ruopattu Piperin puiston lampea. Lammen vedenpintaa laskettiin, jotta perustukset saa tiin esiin. Urakkaan kuuluu laiturin, sillan ja pergolan perustus ten rakentaminen. 
	Hankkeessa tehdään yhteistyä Suomenlinnan hoitokunnan ja Museoviraston kanssa. Museovirasto valvoo kaivuita mahdol listen historiallisten lyten takia. 
	23 
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	Numeroiduista ruuduista muodostuu avainsana. Löydätkö sen? Lähettämällä oikean avainsanan ja yhteystietosi sähköpostilla osoitteeseen osallistut kahden leffalipun arvontaan. Vastausten tulee olla perillä 25.3.2022 mennessä. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 
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