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Tämän toimintakertomuksen sivuilla Staran työntekijät kertovat, kuinka Stadista  
pidettiin huolta vuonna 2012. Puunhoitajat jakoivat tietonsa kääpätutkijoiden kanssa ja  
kirjoittivat yhdessä oppaan. Baanan työnjohtaja kertoo, kuinka ratakuilusta rakennettiin  

kaupunkilaisten rakastama reitti. Alkuvuoden 2012 lumirytäkästä selvittiin kaupunki- 
tekniikoiden tinkimättömien työntekijöiden avulla. Ja kaupunkilaisten euroja säästyi  
kasapäin, kun geopalvelun työntekijät uudelleensijoittivat työmailta syntyviä maita.

Myös designvuosi näkyy näillä sivuilla. Staralaiset rakensivat kehuja niittäneen  
Paviljongin ja muotoilivat nuorten suunnitelmat komeiksi kukkakuutioiksi. Tuoreet ideat  

pääsivät lentoon kokemuksen, käytännön viisauden ja käden taitojen siivittäminä. 
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Helsingin kaupungin rakentamispalvelun eli Staran neljäs toiminta - 
vuosi oli tasaisen kehittymisen vuosi. Palvelutuotantoamme tarvittiin 
taantumankin aikana pitämään Stadista huolta, ja kiitos staralaisten,  
tässä onnistuimmekin hyvin. Vuosi oli haasteellinen. Liikevaihtomme  
laski hieman, mutta saavutimme tulostavoitteemme toiminnan 
tehostumisen myötä. 

Vuonna 2012 päivitimme strategiaamme, otimme uuden vision käyttöön 
ja täsmensimme menestystekijöitä. Menestystekijät liittyvät keskeisesti 
työhyvinvointiin, jota Starassa edistää Stydi-ohjelma monilla käytännön 
toimenpiteillä. Uskon, että panostamalla työhyvinvointiin varmistamme 
parhaiten henkilöstön jaksamisen ja työssä viihtymisen kovavauhtisessa 
ja lisää tehokkuutta vaativassa työelämässä. Henkilöstön onnistuminen 
takaa myös Staran onnistumisen.

Vuoden aikana ja etenkin vuoden lopussa toteutimme organisaa ti os-
samme uudistuksia, joiden vaikutus näkyy tulevaisuudessa kaikessa  
toiminnassa. Päivitetyt menestystekijämme ovat varmistamassa sen,  
että Stara on halutuin palveluntuottaja ja työnantaja myös tulevaisuuden 
kiristyvässä toimintaympäristössä. Mutta tässä työssä voimme todella 
onnistua vain hyvässä kumppanuudessa asiakkaidemme ja kaupunki-
laisten kanssa. 

» Osaava ja motivoitunut henkilöstö varmistaa sujuvan palvelu - 
tuo tannon. Työssä tulee myös viihtyä ja oikeille paikoille tulee löytää  
oikeat henkilöt onnistuneen rekrytoinnin ja perehdytyksen kautta.
» Asiakaslähtöinen toimintatapa on keskeinen toimintamme peri - 
aate: etsimme ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin asiakkaan lähtö kohdista 
käsin. Kehitämme toimintaamme ja kumppanuutta yhdessä asiakkai - 
demme kanssa.

» Hyvin toimivat prosessit luovat mahdollisuudet henkilöstön onnistu-
miselle. Toimintaympäristön jatkuvassa muutoksessa kaiken on toimit-
tava hyvin ja vastuullisesti, keskinkertaisuus ei riitä.
» Kannustava johtaminen on perusedellytys työssä jaksamiselle.  
Palautteen antaminen ja saaminen ovat henkilöstöjohtamisen keskeisiä 
elementtejä, niillä varmistamme onnistumisemme.
» Innovatiivinen työote on tärkeää menestykselle, sillä tämän  
päivän suunnitelmat ja innovaatiot ovat tulevaisuuden arkea.
» Vahva brändi auttaa erottumaan ja lisää vetovoimaa. Stara näkyy,  
ja meidät tunnetaan ja tiedetään ammattilaisiksi. Tämä myös asettaa  
toiminnalle korkean vaatimustason.

Vuoden 2012 lopussa päättyi teknisen palvelun lautakunnan työkausi. 
Yhteistyö lautakunnan kanssa sujui rakentavassa hengessä, ja haluan  
kiittää lautakunnan puheen johtajia sekä kaikkia jäseniä neljän vuoden 
työstä Staran kehittämisessä. Olemme yhdessä luoneet toimivan ja tehok-
kaan kokonaisuuden, joka on lunastanut paikkansa Helsingin kaupungissa.

Kiitän kaikkia asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme  
mielen kiintoisesta ja kokonaisuutena hyvin sujuneesta vuodesta.  
Erityinen kiitos jokaiselle staralaiselle työpanoksestanne  
Helsingin kaupungin ja kaupunkilaisten hyvinvoinnin eteen.

Pidetään Stadista huolta edelleen.

TImO mArTISKAInen
toimitusjohtaja 

MENESTySTEkIjÄT – AvAIMET UUDISTUMISEEN
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8 I STrATEgIA jA TAvOITTEET I

Staran neljäs toimintavuosi oli strategian tarkistamisen ja organisaation uudistamisen vuosi.  
Stara on teknisen lautakunnan alaisuudessa toimiva nettobudjetoitu virasto, joka tuottaa rakennusalan,  
ympäristönhoidon ja logistiikan palveluja ensisijaisesti Helsingin kaupungin tarpeisiin. 

Staran vuoteen 2015 tähtäävä visio ”Stara on alansa halutuin 
palveluntuottaja ja työnantaja – vastuullinen ja kilpailukykyinen 
edelläkävijä” uusittiin jo vuonna 2011. Haasteellinen visio sekä 
halu vahvistaa omaa toimintaa palveluntuottajana ja kehittää 
henkilöstön hyvinvointia johtivat tarpeeseen päivittää Staran 
strategiaa ja menestystekijöitä. 

Strategian päivitys jatkui johdon tavoite- ja strategiapäivillä 
maaliskuussa. Staran menestystekijöiksi kirkastuivat asiakas-
lähtöinen toimintatapa, vahva brändi, osaava ja motivoitunut 
henkilöstö, innovatiivinen ote työhön, kannustava johtaminen  
ja hyvin toimivat prosessit. 

Koko henkilöstö osallistui strategiatyöhön toukokuussa vastaa-
malla toimitusjohtajan sähköiseen kyselyyn. Käytännön ehdo-
tuksia vision saavuttamiseksi saatiin paljon, keskeisiksi haasteiksi 
puolestaan nähtiin asiakaspalvelu, hintakilpailu kyky ja palkkaus.  

Henkilöstö osallistui edelleen strategian valmisteluun, kun  
yhdessä valittuja menestystekijöitä jalkautettiin toimenpiteiksi  
ja priorisoitiin kaikilla osastoilla kesä–elokuussa. 

Strategia kiteytyy ajatukseen jokaisen staralaisen aktiivisesta  
panoksesta oman työn ja asiakaspalvelun kehittämiseen sekä 
yhtenäisestä Starasta. 

Strategia viimeisteltiin yksikönjohtajien kokouksessa loka-

kuussa. Teknisen palvelun lautakunta hyväksyi sen pohjalta 
laaditun Staran toimintasuunnitelman vuodelle 2013 kokouk-
sessaan 13.12. 

Organisaatio uudistuu 
Kiinteästi strategiatyön rinnalla eteni organisaatiouudistuksen 
sisältävä johtosääntömuutos. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 
7.11.2012 uuden johtosäännön, jonka mukaan vuoden 2013  
alusta Staran palvelutuotanto on järjestetty kuuteen tuotanto-
osastoon aiemman seitsemän sijaan. Itäinen, läntinen ja pohjoi-
nen kaupunkitekniikka yhdistyivät kahdeksi toimialakohtaiseksi 
osastoksi, joiden nimet ovat kaupunkitekniikan rakentaminen  
ja kaupunkitekniikan ylläpito. Talonrakennusosaston nimi  
muuttui rakennustekniikaksi. Muutoksen tavoitteena on vah-
vistaa Staran toimintaa palveluorganisaationa ja helpottaa 
yhteyden pitoa asiakkaiden kanssa.

Teknisen palvelun lautakunta päätti 22.11. uusien tuotanto-osas-
tojen toimistojaosta. Talonrakennuksen organisaatio madaltui, 
ja vuoden 2013 alusta rakennustekniikka on jakautunut kolmeen 
toimistoon, joiden nimet ovat rakennusprojektit, korjausraken-
taminen ja konepaja. 

Tuotanto-osastojen organisaatiomuutoksen lisäksi aloitettiin 
myös hallinnon uudistus, jonka tavoitteena on keskittää hallin-
nolliset tukipalvelut Starassa hallinto-osaston ohjaukseen ja  
rakentaa niille matriisimainen malli. Uudistuksen avulla karsi-

taan päällekkäisyyksiä ja jatkossa hallinnon toimintoja voidaan  
kehittää kokonaisvaltaisesti. 

Sitovat tavoitteet saavutettiin osin
Staran strategisena tavoitteena on kehittyä toiminnallisesti te-
hokkaana palveluntuottajana, joka toimii liiketaloudellisesti oma-
kustannusperiaatteella ja palvelee asiakkaitaan kilpailukykyisesti. 

Kaupunginvaltuuston Staralle vuonna 2012 asettama sitova 
taloustavoite oli, että toimintakate ylittää 6,09 miljoonaa euroa. 
Tavoite saavutettiin, sillä toimintakate oli 6,12 miljoonaa euroa. 
Tulos poistojen jälkeen oli 0,7 prosenttia liikevaihdosta. Vaikka 
kaupunginvaltuuston asettama sitova taloustavoite saavutettiin, 
toimintasuunnitelman mukaisesta tulostavoitteesta 0,8 prosent-
tia jäätiin 0,1 prosenttia.

Stydi-työhyvinvointiohjelmalla on iso rooli Staran tavoitteiden 
saavuttamisessa. Siihen liittynyt vuoden 2012 sitova toiminnalli-
nen tavoite toteutui, ja lyhytaikaisten 1–3 päivän sairauspoissa-
olojen määrä kääntyi laskuun. 

Runsasluminen talvi piti lumiaurat ja kuorma-autot liikkeessä, 
mikä lisäsi polttoaineiden kulutusta. Polttoaineiden kokonais-
kulutuksen vuoksi Stara ei saavuttanut sitovaa tavoitetta laskea 
energian kokonaiskulutusta kaksi prosenttia. Kiinteistöjen säh-
kön ja kaukolämmön kulutukseen voitiin paremmin vaikuttaa,  
ja niiden kulutus laski 14,4 prosenttia. 

STrATEgIATyöTÄ kOkO HENkILöSTöN vOIMALLA 
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HOITO
Jarmo Tamminen

kUNNOSSAPITO
Teppo Eloranta

rAkENTAMINEN
Jukka Kurko

TUkI
Juha M. Lahti

TALOUS
Miia-Marja Hirvonen 

va. Kirsi Remes 
31.7. asti

TyöHyvINvOINTI
Eeva Engfelt  

va. Kimmo Savolainen 30.11. asti
va. Kirsi Korppi 11.5. asti
Kristina Stenius 1.4. asti

kEHITyS
Tanja Dickman

Riikka Jääskeläinen

PÄÄTökSENTEON TUkI
Jenny Koivisto

TIETOHALLINTO
Jari Kähkölä

TOIMITILAT
Jyrki Määttänen

vIESTINTÄ
Päivi Seikkula

kATU- jA MAA-
LAbOrATOrIO

Jukka Naukkarinen

MAA- jA kALLIO-
TUTkIMUS

Pertti Suomi

PIMA
Juha Sorvali

PrOjEkTITUkI
Lars Sandberg 

ITÄINEN MITTAUS
Mikko Ahola

LÄNTINEN MITTAUS
Ilkka Määttä

POHjOINEN MITTAUS
Tommi Merivirta

PrOjEkTIMITTAUS
Eero Kannosto

LUONNON- 
SUOjELUALUEET
Mikko Yletyinen

MErI- jA  
SAArISTOALUEET
Ove Dahlbom 

METSÄT
Mikko Vuohelainen

PUUTArHAPALvELU
Jari Kuusi

vIrkISTySPELLOT  
jA NIITyT   

Jari Kuusinen  
Jussi Korpi

HOITO
Janne Pesola

kUNNOSSAPITO
Tapio Vauhkonen

rAkENTAMINEN
Eila Hägg

TUkI
Pekka Markkula

HOITO
Samipetteri  

Mäkinen

kUNNOSSAPITO
Vesa Heikkilä

rAkENTAMINEN
Veijo Hämäläinen

TUkI
Helena Värri

HANkINTA
Heikki Halonen

kOrjAAMO
ts. Paavo Lehmonen

ts. Tuomas Taglatseff 23.9. asti

kULjETUSPALvELU
Juuso Tuominen

MATErIAALIPALvELU 
Mika-Matti  

Tahvanainen

vUOkrAAMO
Sami Aherva

va. Paavo Lehmonen 31.7. asti
Asko Forsberg 1.4. asti

kONEPAjA
Antti Rusko

rAkENNUSPrOjEkTIT
Matti Paldanius

ITÄINEN  
 kAUPUNkITEkNIIkkA

Pirjo-Riitta 
Kiiskinen

HALLINTO
va. Timo Martiskainen 

 Kirsi Remes  
31.7. asti

LOgISTIIkkA
Sami Aherva

va. Paavo Lehmonen  
31.7. asti

Asko Forsberg  
1.4. asti

gEOPALvELU
Hannu Halkola

yMPÄrISTöNHOITO
Jouko Laakso

TALONrAkENNUS
Kari Haapaniemi

POHjOINEN 
 kAUPUNkITEkNIIkkA

Hannu Virtasalo

LÄNTINEN 
 kAUPUNkITEkNIIkkA

Antero Taipale

TEkNISEN 
PALvELUN

 LAUTAkUNTA
 TOIMITUS- 
jOHTAjA

Timo  
Martiskainen
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vArAjÄSENET
Puheenjohtaja  
mirka Vainikka (SDP) maija Utriainen (SDP)

Varapuheenjohtaja  
Pörrö Sahlberg (Vihr.) Sanna Tiihonen (Vihr.)

Kasper Stenbäck (Kok.) Leena Vuorivirta (Kok.)

Vesa Hack (Kok.) Juha Levo (Kok.)

Jaana Lamminperä (Kok.) Anneli raittinen (Kok.)

Jani moliis (Vihr.) Hannu-matias nurmi (Vihr.)

Antti Hytti (SDP) Pekka Paunio (SDP)

Tea Vikstedt (Vas.) Juho Lindman (Vas.)

Seppo Kanerva (PS) Kristina Ljungqvist (PS)

kAUPUNgINHALLITUkSEN EDUSTAjA LAUTAkUNNASSA
Kauko Koskinen (Kok.) Ulla-maija Urho (Kok.)

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

Lautakunta valvoo, että Stara toimii kaupunginvaltuuston  
ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukai- 
sesti sekä talousarvion puitteissa. Lautakunta osaltaan hy-
väksyy virastolle tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista.

Vuonna 2012 teknisen palvelun lautakunta kokoontui  
15 kertaa ja teki 86 Staraa koskevaa päätöstä. Se päätti  
Staran organisaatio muutokseen liittyvästä osastojen  
toimistojaosta 22.11. Lautakunta teki 43 hankintapäätöstä,  
jotka koskivat muun muassa kuljetus palveluihin ja rakennus- 
töihin liittyviä puitesopimuksia. Esittelijänä lautakunnan  
kokouksissa toimi toimitusjohtaja Timo martiskainen.

Teknisen palvelun lautakunta järjesti yhteiskokouksen  
yleisten töiden lautakunnan kanssa maaliskuussa.  
Yhteis kokouksessa käsiteltiin rakennusviraston ja Staran  
tavoitteita uuden valtuusto kauden strategiaohjelman  
valmistelussa, tilaaja-tuottajamallin haasteita sekä rakennus-
viraston ja Staran välisten sopimusten kehittämistä. 

TEkNISEN PALvELUN  
LAUTAkUNTA  

OHjAA jA vALvOO  
STArAN TOIMINTAA

I TEkNISEN PALvELUN LAUTAkUNTA I II

TEkNISEN PALvELUN LAUTAkUNTA



 

  

 kATU- jA PUISTO-OSASTO 5O,4 %  

TILAkESkUS 2I,5 %   

Hkr-rAkENNUTTAjA 4,9 %   

HSy:N vESIHUOLTO 8,9 %     

 MUUT* 9,9 %  

kAUPINgIN ULkOPUOLISET 4,4 %     

SUUrIMMAT ASIAkkAAT 2OII 2OI2

ASIAkAS mILJ € % LV mILJ € % LV

Katu- ja puisto-osasto 125,1 48,0 % 120,7 50,4 %
Tilakeskus 66,9 25,6 % 51,4 21,5 %
HKr-rakennuttaja 20,9 8,0 % 11,7 4,9 %
HSY:n vesihuolto 18,1 6,9 % 21,2 8,9 %
Kiinteistövirasto (ei Tilakeskus) 3,8 1,5 % 3,8 1,6 %
Helsingin satama 3,0 1,2 % 3,4 1,4 %
Liikuntavirasto 3,1 1,2 % 3,5 1,5 %
Helsingin energia 2,1 0,8 % 2,4 1,0 %
Sosiaalivirasto 1,4 0,6 % 1,5 0,6 %
Palmia 1,4 0,5 % 1,3 0,5 %
Terveyskeskus 1,0 0,4 % 1,0 0,4 %
HKL 1,4 0,5 % 0,6 0,3 %
muut virastot ja laitokset 2,9 1,1 % 6,2 2,6 %
Varastomyynti 1,3 0,5 % 0 0,0 %
Kaupungin ulkopuoliset 8,6 3,3 % 10,6 4,4 %

*Kiinteistövirasto (ei Tilakeskus), Helsingin satama, 
liikuntavirasto, Helsingin Energia, HKL, sosiaalivirasto, 
Palmia, terveyskeskus, sekä muut virastot ja laitokset

  

 TALOUDELLINEN TULOS 2OI2: Tilikauden toimintakate oli 6,1 miljoonaa euroa ja  
Stara saavutti tarkasti sille asetetun toimintakatetavoitteen 6,09 miljoonaa euroa. 
Tulos poistojen jälkeen oli 1,7 miljoonaa ylijäämäinen. 

Staran toiminnan volyymi laski asiakasvirastojen tiukentuneiden määrärahojen vuoksi. 
Liikevaihto laski noin 20 miljoonaa euroa ja kulut noin 17 miljoonaa euroa. 

Palvelujen ostojen osuus liikevaihdosta oli 46 prosenttia. Suurin osa hankituista  
palveluista oli kadun- ja talonrakennuksen sekä yleisten alueiden hoitotöiden  
aliurakointeja. Palkkoihin ja palkkioihin käytettiin noin 59,1 miljoonaa euroa.  
Henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta oli 33 prosenttia. Vuonna 2012 palvelujen  
ostojen osuus laski ja henkilöstökulujen osuus nousi liikevaihtoon nähden. 

Stara käytti vuonna 2012 investointeihin yhteensä 3,7 miljoonaa euroa, josta  
3 miljoonaa kohdistui työkoneiden ja autojen hankintaan. Suunnitelman mukaiset 
poistot olivat 4,4 miljoonaa euroa.

STArAN TALOUDELLINEN TULOS 2OI2

STArAN TULOS 

1 000 € 2OII 2OI2

Liikevaihto 261 595 240 187
Toiminnan kulut 250 899 234 070
Poistot 4 114 4 410

TILIkAUDEN TULOS  6 582  I 7O7

ASIAkkAINA kAUPUNgIN OMAT vIrASTOT

Staran liikevaihdosta pääosa  
eli 95,6 prosenttia koostuu kaupungin  

virastojen ja liikelaitosten tilauksista.



Stara saavutti sitovat taloustavoitteensa vuonna 2012, vaikka vuosi oli haastava erityisesti 
liike vaihdoltaan suurimmalle osastolle, talonrakennukselle. Kaupunkitekniikat ylsivät koh-
tuullisiin tuloksiin. Geopalvelun ja ympäristönhoidon tulos kehittyi positiivisesti. Toiminnan 
kokonais volyymi kuitenkin laski niin tulojen kuin menojenkin osalta vuoteen 2011 verrattuna.

Stara on nettobudjetoitu virasto, joka toimii kannattavasti 
omakustannusperiaatteella. Stara ei saa kaupungin talous-
arviosta rahoitusta, vaan palvelut tuotetaan ja toiminta  
rahoitetaan myynnillä kaupungin muille virastoille.

Alkuvuonna 2012 talonrakennus sai huomattavasti vähemmän 
rakennus- ja korjaustöiden tilauksia aiempiin vuosiin verrattu-
na, ja keskimääräinen hankekoko pieneni. Erityisesti osaston 
suurimman asiakkaan, Tilakeskuksen, tilauskanta supistui mer-
kittävästi. Säästötoimista huolimatta vuosi oli talonrakennuk-
selle haasteellinen loppuun saakka. 

Kaupunkitekniikan osastot aloittivat ja päättivät vuoden varsin 
lumisissa merkeissä, ja infrarakentamisenkin puolella työkanta 
säilyi koko vuoden hyvänä. Työt jatkuivat Kalasataman ja Jät-
käsaaren alueilla. Hankkeita käynnistyi erityisesti idässä, muun 
muassa Kurkimoisiossa, Kivikossa ja Rukatunturintien alueella. 
Kaikki kolme osastoa ylsivät kohtuullisiin tuloksiin.  

Geopalvelun vuosi oli hyvä. Kaikki sen tulosyksiköt saavutti-
vat tavoitteensa ja työkanta oli vahva. Muun muassa katu- ja 
maalaboratoriossa pystyttiin hyödyntämään yksiköiden syner-

giaetuja. Rakennusviraston tilaama, kaupungin työmailla  
ylijäävien maamassojen koordinointi lisäsi liikevaihtoa  
merkittävästi. 

Ympäristönhoidon tulos oli pitkälti edellisvuoden kaltainen.  
Menojen sopeuttamisessa onnistuttiin parantamalla tuotta-
vuutta, ja kaikki kolme tulosyksikköä päätyivät positiiviseen 
tulokseen. Eniten tulostaan paransi puutarhapalvelu, jonka 
myynti kasvoi designvuoden ansiosta.

Logistiikka vahvisti asemaansa Staran sisäisenä palvelujen 
tarjoajana, ja osasto pystyi tarjoamaan lisää palveluja myös 
kaupungin muille virastoille. Toiminnan volyymi kasvoi kahdella 
miljoonalla eurolla. Logistiikka ei kuitenkaan saavuttanut tulos-
tavoitettaan muun muassa polttoaineiden kulutuksen kasvun 
ja hintojen nousun vuoksi. Lisäksi osaston tulosta rasittivat 
korjaamon korjaustyöt, joiden kustannusarviot ylittyivät.

Harmaan talouden torjunta
Staran eri yksiköt käyttivät tilaajavastuu.fi-sivuston valvoja-
palvelua aktiivisesti. Veronumerolliset henkilökortit tulivat 
pakollisiksi alkavilla rakennustyömailla syyskuusta 2012 lähtien. 

Stara edellytti veronumerollisten henkilökorttien käyttöä myös 
aiemmin alkaneilla työmailla. Stara on kehittänyt sähköistä  
kulunvalvontajärjestelmää, jonka avulla varmistetaan, että  
työmaiden väki on hoitanut verovelvoitteet.

Hankintakäytäntöjä kehitettiin tekemällä Staran yhteiset 
hankinta-asiakirjamallit urakoiden kilpailutusta varten. Hankin-
taosaamista kehitetään myös neuvonnan ja koulutusten avulla. 
Talon yhteisiä hankintaprosesseja ja toimintatapoja vie eteen-
päin hankinnan prosessiryhmä.  

Tuottavuuden kehittäminen
Vuonna 2012 satsattiin tuottavuuteen erityisesti panostamalla 
Stydi-työhyvinvointiohjelmaan. Kaikissa kaupunkitekniikois-
sa otettiin käyttöön ajoneuvojen siirron tekstiviestipalvelu. 
Vuonna 2011 alkanut uuden tuotannonohjausjärjestelmän käyt-
töönotto jatkui. Esimerkiksi itäisen kaupunkitekniikan päältä-
ajettaviin ruohonleikkureihin asennettiin laitteita, joiden avulla 
seurataan päivittäisiä työsuoritteita. 

Virtuaaliasemien määrää lisättiin entisestään, ja vuoden lopulla 
niitä oli yhteensä 220. Talonrakennuksessa käynnistyi kymmen-
vuotinen tuottavuusohjelma. Logistiikassa oli meneillään reitti-
suunnittelun ja telemetroinnin pilottihankkeita.  

Vuoden lopussa Stara alkoi kehittää tuottavuusmittaristoa  
yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Vuonna  
2014 päättyvä hanke kehittää erityisesti tuottavuuden ja suori-
tuskyvyn johtamiskäytäntöjä. 

STArA vENyI kOHTUULLISEEN TULOkSEEN
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miestyö ja johtaminen sujuvat sekä vuorovaikutus- ja alais-
taidot osataan. Myös palaute- ja tavoitekeskusteluja halutaan 
hyödyntää entistä paremmin.

Koko henkilöstö kutsuttiin 23.11. suureen Kaamosjuhlaan, jossa 
vuoden 2012 Stydi-osastona palkittiin talonrakennus kehittä-
misohjelmansa ansiosta, Stydi-toimistona hallinnon talousyk-
sikkö, Stydi-esimiehenä Jarmo Tamminen ja Stydi-toimijana 
mika-matti Tahvanainen. Stydin tiimoilta palkittiin myös Jenni 
Westerholm, Heikki Suomi, Timo Kalevi Heino, risto Alvikko 
ja Juha Puumalainen. 

Henkilöstön näkemyksiä Staran kehittämiseksi kerättiin  
kyselytutkimuksilla, joista merkittävin oli syksyllä toteutettu  
Helsingin kaupungin työhyvinvointikysely. Sen vastausprosentti 
oli hyvä 72, mikä kertoo myös kiinnostuksesta oman työyhteisön 
kehittämiseen. Kyselyn  tulosten perusteella priorisoitiin vuonna  
2011 alkaneen Stydi-työhyvinvointiohjelman hankkeita.

Stydi tutuksi
Stydi-ohjelman tavoitteena on lisätä työn tuottavuutta, paran-
taa kilpailukykyä sekä varmistaa se, että työntekijät siirtyvät 
mahdollisimman terveinä vanhuuseläkkeelle. Stydiä tehtiin hen-
kilöstölle tutuksi erilaisten tapahtumien, juttujen, haastattelujen 
ja tempausten avulla, ja Stydi-bussi kiersi tukikohtia. Vuonna 
2012 Stydin päätapahtuma oli toukokuiset Stydi-messut, joihin  
osallistui lähes 900 staralaista. 

Stydi tarjoaa staralaisille välineitä johtamisen ja esimiestyön  
kehittämiseen, työn turvallisuuteen sekä hyvään työkykyyn.  
Stydin puitteissa käynnistettiin työyhteisön kehittämishank - 
keita kuten räätälöidyn varhaisen tuen -mallin pilotointi  
Staran konepajalla, ”Äijävatu”.

Vuoden lopulla ohjelman rakennetta ja mittareita terävöitettiin, 
ja alkoi Stydin toinen vaihe. Siinä keskitytään osastojen pilot-
tien läpivientiin kuten Äijävatu-hankkeen jatkamiseen. Toisen 
vaiheen päätavoitteeksi määriteltiin hyvä työpaikka, jossa esi-

Staran uusi strategia nostaa työntekijät menestyksen avaimiksi. Vuonna 2012 Stara jatkoi  
Stydi-työhyvinvointiohjelmaa. Työtapaturmien tutkintaan panostettiin ja lähes kaikki tapaukset  
tutkittiin. Yhteistoiminta henkilöstön kanssa jatkuu henkilöstö- ja työsuojelutoimikunnissa.

Marraskuussa Stara tarjosi kaikille työntekijöilleen influenssa-
rokotteen eli ”Stydi-piikin”. 

Turvallisempaa työtä 
Starassa pyritään alentamaan tapaturmataajuutta asennekasva-
tuksella ja johdon safety walk -turvallisuuskierroksilla, joita vuon-
na 2012 järjestettiin kymmenen. Erityisesti kiinnitettiin huomiota 
työtapaturmien tutkintaan, ja vuoden aikana sattuneista tapauk-
sista 96 prosenttia tutkittiin.
 
Talonrakennusosaston työturvallisuustarkastaja toimii myös työ-
turvallisuuskorttikouluttajana, joka kouluttaa myös alihankkijoita ja 
ulkopuolisia toimijoita. Jokaisella osastolla toimii työsuojeluryhmä.

Työturvallisuuteen pureutuu myös Stydin työsuojelu- ja turvalli-
suusohjelma, jossa Staran kumppanina toimii Työterveyslaitos  
TTL. Vuonna 2012 hankkeessa tehtiin turvallisuusilmapiirikysely  
ja haastatteluja, joiden avulla löydettyjä kehityskohteita viedään  
käytäntöön vuonna 2013. Esimerkiksi turvallisuuspoikkeamiin  
kiinnitetään enemmän huomiota ja esimiehet koulutetaan  
turvallisuustuokioiden pitämiseen. 

Yhteistoiminta henkilöstön kanssa
Kesällä 2012 Staran virastotasoiseksi yhteistoimintaelimeksi  
perustettiin henkilöstötoimikunta, joka kokoontui neljä kertaa.
Työturvallisuus- ja työsuojeluasioiden yhteistoimintaa varten  
perustettiin työsuojelutoimikunta, joka kokoontui kolme kertaa.
Aiemmin toiminut yhteistoimintaryhmä kokoontui neljä kertaa. 
Työsuojelu- ja yhteistoimintakäsittelyn eriyttämisellä tähdättiin 
tehokkaampaan ja laadukkaampaan yhteistyöhön henkilöstön 
kanssa. Työryhmien kokoonpano on liitteenä toimintakertomuk-
sen lopussa.  

I4 I HENkILöSTö I

STyDISTI POTkUA TyöHyvINvOINTIIN    

HyvÄ  
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»  HENkILöSTöMÄÄrÄ ErI kUUkAUSINA: Henkilöstö-
määrä vaihtelee huomattavasti, sillä Staralla on paljon 
kausiluonteista työtä. Henkilöstön ja määräaikaisten 
työtekijöiden määrä on suurimmillaan kesällä.

»

 STArAN HENkILöSTö LUkUINA: Staran henkilöstö-
määrä säilyi edellisvuoden tasolla. Vuoden 2012 
lopulla virastossa työskenteli 1 568 henkilöä, joista 
vakinaisia oli 90,4 prosenttia. 

Työntekijöiden keski-ikä oli 44,4 vuotta ja suurim-
man ikäluokan muodostivat 45–49-vuotiaat. Yli 
puolet henkilöstöstä eli 55 prosenttia oli 45 vuotta 
täyttäneitä  tai vanhempia. Naisten prosentuaalinen 
osuus oli sama kuin edellisenä vuonna eli 21 pro-
senttia. Sairauksien ja työtapaturmien osuus laski 
edellisvuodesta 5,1 prosenttiin.
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yMPÄrISTöMENOT 2OI2 € % LV

Vaarallinen jäte ja  
pilaantuneet maat

 
1 223 202

 
36,81 %

Sekajäte 375 567 11,30 %

rakennusjäte 337 529 10,16 %

Paperit ja kertakäytt. 87 645 2,64 %

Jätevesimaksut 80 401 2,42 %

Betoni- ja tiilijäte,
maa- ja kiviaines, asfaltti   1 156 958 34,82 %

Puujäte (puhdas) 16 163 0,49 %

energiajäte 14 280 0,43 %

Biojäte 2 002 0,06 %

Puutarhajäte 20 268 0,61 %

Pahvijäte 4 716 0,14 %

Paperijäte 4 243 0,13 %

yHTEENSÄ 3 323 O42 IOO %

Kokonaisenergiankulutus sen sijaan kasvoi, sillä runsas- 
luminen talvi aurauksineen ja lumensiirtoineen lisäsi poltto- 
aineen kulutusta. 

Kohti ympäristöystävällisempää konekantaa
Stara aloitti vuonna 2012 työkoneiden ja kuorma-autojen työn-
kulkuun ja ajoon liittyviä merkittäviä ympäristöhankkeita. Tavoit-
teena on leikata päästöjä, vähentää polttoaineen kulutusta ja 
saavuttaa siten myös taloudellisia säästöjä.  

Vuonna 2012 Stara aloitti Itellan kanssa yhteistyön, jossa Itellan 
reittisuunnittelun työkaluja ja osaamista hyödynnetään Staran  
talvihoidon töissä. Reittisuunnittelun avulla haetaan parasta  
mahdollista reittiverkostoa, mikä vähentää ajokilometrejä ja  
nopeuttaa työtä. 

Työkoneiden ja kuorma-autojen instrumentointia jatkettiin.  
Instrumentointi eli kojeistus parantaa työvaiheiden etenemisen 
seurantaa. Vuonna 2012 laitteita asennettiin kuorma-autoihin ja 
Wille-monitoimityökoneisiin, ja niiden testaus käynnistyi syksyllä.  

Sähköisen tuotannonohjausjärjestelmän ensimmäisessä vaiheessa 
tiedot eri työvaiheista syötettiin älypuhelimen sovellukseen.  
Seuraava askel tekee raportoinnista automaattista. Samaan  
aikaan käynnissä olevissa piloteissa testataan, millainen järjestel-

mä soveltuu parhaiten Staran tarpeisiin. Työkoneissa  
kokeillaan sekä automaattista että puoliautomaattista  
työvaiheiden seurantaa. 

Kun järjestelmä on valmis, siitä on lupa odottaa monenlaisia 
hyötyjä. Tieto polttoaineen kulutuksesta auttaa kehittämään 
työtapoja, ja jatkossa se voi ohjata kaluston hankintaa.  

Lajittelua ja kierrätystä
Stara noudattaa alihankintasopimuksiinsa sisältyvää jätteiden 
lajitteluvelvoitetta. Staran kierrätyskeskus ottaa vastaan käy-
töstä poistettuja ajoneuvoja, koneita ja rakennustarvikkeita. 
Toiminta painottui entistä vahvemmin elinkaarensa loppu-
puolella olevien ajoneuvojen ja koneiden kierrätykseen.

Staran osastoilla on ympäristöyhdyshenkilöiden ohella eko-
tukihenkilöitä, jotka edistävät osastoillaan lajittelua, antavat 
energiansäästövinkkejä ja jakavat muuta ympäristötietoutta.

Itämeriystävällistä maataloutta Stadin pelloilla
Staran hoitamia peltoalueita on lannoitettu fosforittomilla  
lannoitteilla jo kolmen vuoden ajan. Lisäksi lannoitusta on  
kevennetty ja sitä on tehty vain tarpeen mukaan. Maaperän 
fosforitarve arvioidaan ottamalla viljelymaista näytteitä.  
Fosforin käytön välttämisellä edistetään vesiensuojelua.  

I6 I yMPÄrISTö I

Staran käyttämien tilojen sähkön ja kaukolämmön kulutus laski 14,6 prosenttia  
vuonna 2012. Tähän päästiin muun muassa tarkentamalla talotekniikan järjestelmien  
ja muiden laitteiden toiminta-aikoja: ilmanvaihto ja toimistojen lämmitys toimii  
täydellä teholla vain silloin, kun tiloissa työskennellään.  

EkOTEHOkkAAT TyökONEET   
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TEEMME PALjON TÄrkEÄÄ  
TyöTÄ HELSINgIN HyvÄkSI

Seuraavilla sivuilla Staran työntekijät  
kertovat, kuinka Stadista pidettiin  

huolta vuonna 2012.
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2O I LÄNTINEN kAUPUNkITEkNIIkkA I

TOIMINNAN vOLyyMI (1 000 €) 2OII 2OI2

Liikevaihto ja sisäinen myynti 59 530 59 426

TyökOHTEITA

 Ida Ahlbergin puisto
 Eliel Saarisen tien kadut ja kunnallistekniikka 
 Zaidankadun kadut ja kunnallistekniikka 
 Lehtisaaren kadut ja kunnallistekniikka 
 Kaarelantien pyörätie
 Pyörätie Mannerheimintielle välille  

 Kaivokatu-Postikatu
 Jätkäsaaren kadut ja kunnallistekniikka  

 sekä esirakennustyöt 
 Ruoholahdenkadun perusparannus

TUNNUSLUkUjA

 Hoidettavat viheralueet  355 ha
 Hoidettava katuala  447 ha
 Rakennettu katuvihreä  1,1 ha
 Rakennettu puistoala   1,0 ha
 Rakennettu katuala  4,1 ha
 Vesi- ja viemäriputkea  6 900 m
 Vastaanotettuja lumikuormia  82 000 kpl

HENkILöSTö  2OII 2OI2

Vakinaisia 294 303
Kaikki 325 326

Staran kaupunkitekniikat rakentavat, hoitavat ja pitävät kunnossa  
kaupungin katuja, puistoja ja yleisiä alueita. Läntinen kaupunkitekniikka 
saavutti taloustavoitteensa vuonna 2012. Vuoden näkyvimpiä projekteja oli 
kaksi vuotta kestänyt Baanan rakentaminen, jossa Stara oli pääurakoitsija. 

Työnjohtaja Antti Hämäläinen johti vanhan ratakuilun, nykyisen kevyenliikenteen  väylän 
Baanan työmaata. ”Suunnitelmat elivät työn edetessä. Heti alussa löysimme Ruoho-
lahden päästä kaukolämpöarkun, ja sadevesiviemärilinjaa piti muuttaa. Suunnittelu ja 
käytännön toteutus kulkivat koko ajan rinta rinnan.”

Pitkä ja kapea Baana kulkee Ruoholahdenkadun päästä Mannerheimintien alittavan 
tunnelin kautta Finlandiapuistoon. 

”Kuilu on täynnä pieniä yksityiskohtia ja käsityötä. Käsityö näkyy kaikkialla, esimer-
kiksi komeissa graniittiportaissa sekä teräsportaissa, joita meidän konepajalla tehtiin 
neljät”, Hämäläinen kuvailee.

Turvallisten kallioiden suojassa 
Baanalla kulkiessa olo on seesteinen: rauhan tunne syntyy kuilun jylhästä olemuksesta, 
joka on korkeiden kallioseinämien ansiota. Niihin upposi eniten työtunteja, sillä rapau-
tuneiden seinämien lujitus vaati useita työvaiheita.  

Myös itse väylän työstö oli massiivinen urakka. Jotta raitista saatiin kulkukelpoinen, 
ajettiin Baanalle tuhansia kuutioita täyttömaata. Täyttömaan päällimmäiseksi kerrok-
seksi tulivat pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kaistat. Töitä teettivät myös Baanan  
ylittävät kahdeksan siltaa. 

Lastenkodinkadun tienoilla Baana laajenee ja soveltuu hyvin oleskeluun. Tälle  
kohdalle Stara rakensi koripallo- ja petanque-kentän sekä alueen pingispöydille. 

”Baana oli ainutkertainen projekti ja todella mielekäs työmaa. Olen vielä näin  
viisikymppisenä oppinut valtavasti uutta”, Hämäläinen tuumii. 
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Staran kaupunkitekniikat rakentavat, hoitavat ja pitävät kunnossa  
kaupungin katuja, puistoja ja yleisiä alueita. Pohjoisen kaupunkitekniikan 
taloudellinen tulos oli melko hyvä, vaikka tavoitteita ei aivan saavutettu.  
Tulosta tehtiin myös tieteen saralla, sillä kaupungin töissä kertyy paljon 
arvokasta tietoa. Puunhoidon työnjohtaja, arboristi Sami Kiema on  
yksi kolmesta Sienet ja laho Helsingin puissa -oppaan kirjoittajasta. 

”Tässä tuorein tutkimustieto tavoittaa kentän työt, mikä on koko maailmankin mitta-
kaavassa poikkeuksellista. On ollut onni päästä tekemään yhteistyötä kääpäalan  
huippuasiantuntijoiden kanssa”, Kiema iloitsee. 

”Me pystymme kertomaan tutkijoille paljon kaupunkipuista ja niiden lahottajista. 
Koen lähes velvollisuudeksi saattaa kertynyt tieto kirjoihin ja kansiin.”

Käävät ovat tärkeä osa luonnon monimuotoisuutta
Käävillä ja sienillä on oma paikkansa osana luonnon monimuotoisuutta, sillä niiden  
lahottamat puut tarjoavat pesäpuita linnuille ja mieluisan elinympäristön monille 
muille lajeille. Valitettavasti useat käävät ovat muuttuneet uhanalaisiksi liian hätäisen 
puunkaadon takia. Helsingissä elää monia eteläisiä kääpälajeja, jotka eivät viihdy 
muualla Suomessa. Kääpien kirjo on Helsingissä rikas ja monipuolinen. Stara on  
mukana kasvattamassa elinvoimaisia, pitkäikäisiä ja mahdollisimman monilajisia  
kaupunkipuistoja. Mitä monipuolisempi lajisto on, sen arvokkaampi ympäristö.

Turvallinen kaupunkiluonto
Kaupungin puistoissa turvallisuus tulee aina ensin. Onneksi kääpäinen puu ei saa  
enää automaattisesti kaatotuomiota. ”Teemme puulle kuntoarvion ja selvitämme,  

onko käävän lahottama puu riski turvallisuudelle. Lahoaminen ei yksin riitä kaadon  
syyksi, sillä laho etenee usein hitaasti tai pysähtyy pitkiksi ajoiksi. Usein pelkkä  
seuranta riittää, joskus latvuksia leikataan pienemmiksi murtumien välttämiseksi.”

Jokainen puu säilytetään niin pitkään kuin mahdollista.  

TOIMINNAN vOLyyMI (1 000 €) 2OII 2OI2

Liikevaihto ja sisäinen myynti 60 487 52 490

TyökOHTEITA

 Etelä-Hermannin ja Arabianrannan  
 katujen rakentaminen

 Viikinmäen katujen ja vesihuollon rakentaminen
 Latokartanon aluerakentaminen
 Alppikylän katujen ja meluvallin rakentaminen
 Maunulan keskustan ja koillisosan katujen  

 ja vesihuollon rakentaminen
 Brahenkadun vesihuoltosaneeraus
 Jäkäläpolun vesihuoltosaneeraus
 Tapio Wirkkalan puisto, Leninin puisto  

 ja Toukopuisto

TUNNUSLUkUjA

 Hoidettavat viheralueet  400 ha
 Hoidettava katuala  600 ha
 Rakennettu katuvihreä  1,7 ha
 Rakennettu puistoala  1,4 ha
 Rakennettu katuala  4,9 ha
 Vesi- ja viemäriputkea  6 100 m
 Muu rakennettu viherala  2,2 ha
 Vastaanotettuja lumikuormia 97 000 kpl

HENkILöSTö  2OII 2OI2

Vakinaisia 280 279 
Kaikki 306 310
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TOIMINNAN vOLyyMI (1 000 €)  2OII 2OI2

Liikevaihto ja sisäinen myynti 36 172 37 787

TyökOHTEITA

 Myllypuron puukaupungin infra 
 Leikkipuisto Kiikun ja  

 Emännänpuiston rakentaminen
 Strömsinlahdenpuisto
 Kotikonnunpuiston rakentaminen
 Vuosaaren entinen kaatopaikka ja  

 Kruunuvuorenranta
 Rukatunturintien infra
 Kurkimoision infra
 Lallukan ja Linnanpellon alueet

TUNNUSLUkUjA

 Hoidettavat viheralueet  277 ha
 Hoidettava katuala   332 ha
 Rakennettu katuvihreä   1,2 ha
 Rakennettu puistoala    24,5 ha
 Rakennettu katuala   4,9 ha
 Vesi- ja viemäriputkea   6 200 m
 Vastaanotettuja lumikuormia  28 000 kpl

HENkILöSTö  2OII 2OI2

Vakinaisia 186 188 
Kaikki 203 210

Staran kaupunkitekniikat rakentavat, hoitavat ja pitävät kunnossa  
kaupungin katuja, puistoja ja yleisiä alueita. Itäinen kaupunkitekniikka  
ylsi kohtuulliseen taloudelliseen tulokseen. Lumityöt pitivät porukat  
liikkeessä koko talven. 

Vuoden 2012 alussa lunta satoi yli kuukauden lähes taukoamatta. Miten kukaan 
selviää tuollaisesta urakasta? ”Ollaan yötä päivää töissä”, vastaava työnjohtaja 

Harri Lillqvist nauraa. ”Toki työnjohtajat tekevät töitä vuorossa, mutta rinki ei 
ole kovin suuri.” Lillqvistin alueella työnjohtajien rinkiin kuuluu kuusi henkilöä, 
joista yksi on aina iltavuorossa. 

Talven työt suunnitellaan tietysti säätiedotusten mukaan. Yötöistä sovitaan 
etukäteen, mikä on tärkeää työturvallisuudenkin kannalta. Yllättävien keli-
muutosten varalle katujen ajokuntoa seuraa yöpäivystäjä, joka tarvit taessa 
hälyttää työnjohdon ja he edelleen kaluston liikkeelle. 

Käytännössä talvihoito pyörii kahdessa vuorossa, ja kuorma-autonkuljet-
tajan työvuoro voi olla 13 tuntia pitkä. Aamuvuorossa työt aloitetaan puoli 
kaksi yöllä ja töitä tehdään tarvittaessa puoli kolmeen saakka iltapäivällä. 

Iltavuoro saapuu silloin töihin ja jatkaa pyrypäivinä puoli kahteen saakka yöllä. 
Selvemmän sään aikana iltavuoro lopettaa yhdeltätoista. ”Mutta kun tarve  

vaatii, aina on joku töissä. Eli hoidamme Helsinkiä 24/7.” 

Näin rankassa työssä pitää panostaa myös palautumiseen. ”Usein uni tulee heti, kun 
pää kallistuu tyynyyn. Sosiaalinen elämä tuppaa unohtumaan talvisaikaan, sillä duunista 
on aina ihan pakko lähteä kotiin nukkumaan.” 

Lumityöläisiä auttaa jaksamaan myös ajatus siitä, että pahinkin pyrytalvi loppuu ai-
kanaan. Kun päivä alkaa pidetä ja kevätaurinko paistaa, on jälleen aikaa kerätä voimia. 
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TALvI-INDEkSI 
kuvaa talven  

työllistävää vaikutusta. 
Mitä suurempi luku,  
sitä työllistävämpi  

talvi.

AUrAUSTArvE

LUMENkULjETUSTArvE

58 336 471 155

76 123 131 103

2OO9 2OIO 2OII 2OI2

2OO9 2OIO 2OII 2OI2



26 I TALONrAkENNUS I

TOIMINNAN vOLyyMI (1 000 €) 2OII 2OI2

Liikevaihto ja sisäinen myynti 84 018 70 516

TyökOHTEITA 

 Päiväkoti Rööperi, saneeraus ja muutostyö
 Pieksupolku, koulurakennuksen 

 peruskorjaus
 Korkeasaaren karanteenirakennuksen  

 peruskorjaus
 Heltech Käpylä, Myllypuron väistötilat
 Staffansby lågstadieskola,  

 tulipalon jälkien korjaus
 Tapio Wirkkalan puisto
 Päiväkoti Linnunlaulu, lisätilan muutostyöt
 Kontulan kirjaston tilamuutokset

TUNNUSLUkUjA

 Rakennusprojekteja päiväkodeissa   30 kpl
 Rakennusprojekteja kouluissa   15 kpl
 Tarkastettua pihoja ja leikkialueita   706 kpl
 Sähkö- ja lvi-työtilauksia   960 kpl
 Tehtyjä pöytiä  1 150 kpl
 Kirjaston hyllyjä   1 500 m

HENkILöSTö  2OII 2OI2

Vakinaisia 317 309 
Kaikki 360 349

Talonrakennus on julkisten tilojen korjausrakentamisen, entisöinnin,  
kunnossapidon ja erikoisrakenteiden ammattilainen. Vuonna 2012  
tilausten koko pieneni ja suurimman asiakkaan Tilakeskuksen tilauskanta 
heikkeni. Tulostavoitetta ei täysin saavutettu. Myynti kasvoi kuitenkin  
loppuvuodesta. Yksi vuoden näkyvimpiä kohteita oli designvuoden  
Paviljonki, joka syntyi konepajan puuseppien taitavissa käsissä.

Paviljongin kauniisti valoa läpäisevä katto koostui kolmiomaisista kattoelementeistä,  
joista jokainen rakentui pienistä puukolmioista. ”Kattoelementtien mittojen tarkkuus  

oli äärimmäisen tärkeää, jotta elementit istuivat yhteen ja katos sai muotonsa”,
 kertoo puuseppä Sean-Kai Sawkins, joka työskenteli projektin kaikissa vaiheissa. 

”Osat oli mitoitettu kymmenesosamillimetrin tarkkuudella.” 
Sawkins teki Paviljongin osia CNC:llä eli tietokoneohjattavalla työstökoneella. 

Työ oli vaikeaa, sillä kattoelementtejä oli montaa eri kokoa ja niistä oli viisteitä 
eri suuntiin. Lisähaasteen tarkkaan työhön toi tarve ennakoida puun eläminen 
sen kuivuessa ja kostuessa, jotta pystytysvaiheessa kaikki oli oikeanmittaista.

Suuren luokan palapeli
Koska kattoelementit olivat niin suuria, niitä ei voitu kasata kokeeksi ennak-
koon. ”Jännitimme, toimiiko kokonaisuus, kun valmiiden elementtien pystytys 
alkoi paikan päällä.” 

No toimihan se. Yli 80 000 kävijää houkutellut Paviljonki oli kesän rento 
kohtaamispaikka, ja Helsingin rakennuslautakunta ojensi sille vuoden 2012 

Rakentamisen Ruusun.  

Paviljonki oli Aalto-yliopiston opiskelijakilpailun voittotyö, ja sen suunnittelusta  
vastasi yliopiston Puustudio. Paviljonkia olivat rakentamassa konepajan kaikki  

työyksiköt. Väliaikainen Paviljonki sijaitsi 12.5.–16.9.2012 Arkkitehtuurimuseon  
ja Designmuseon välisellä tontilla kivikeskustan sydämessä. 
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28 I yMPÄrISTöNHOITO I

TOIMINNAN vOLyyMI (1 000 €) 2OII 2OI2

Liikevaihto ja sisäinen myynti 7 389 7 551

TUNNUSLUkUjA

 Ryhmäkasvien tuotanto  212 000 kpl
 Monivuotisten kasvien hankintaa  47 500 kpl
 Peltokasvien sato   641 tn
 Rantaniittyjen kunnostus    2,5 ha
 Luonnonhoitosuunnitelmien  

 mukaiset työt taajamametsissä   197 ha
 Ulkokunnissa sijaitsevien  

 metsien luonnonhoitotyöt   154,7 ha
 Muut luonnonhoitotyöt  

 taajamametsissä    163,7 ha
 Luontopolkujen opastetauluja ja viittoja  55 kpl
 Saaristosta tuotu jätettä   225 tn
 Villikaneja pyydystetty   750 kpl
 Pitkospuita rakennettu   760 m

HENkILöSTö  2OII 2OI2

Vakinaisia 71 69
Kaikki 75 72

Desingvuoden kunniaksi uudenlaiset kukkaistutukset ilahduttivat kaupunkilaisia  
Musiikkitalon aukion lisäksi eri puolilla keskustaa ja lähiöiden keskeisillä kulkureiteillä.

Vihersuunnittelija Kirsti Oksanen kiittelee koko puutarhapalvelun väen innostusta 
Kauneutta kotimatkalle -projektiin. 

”Meille vuosi 2012 oli hieno, sillä rutiinit pistettiin uusiksi. Koko porukka ideoi, 
miten ennakkoluulottomat ajatukset saadaan rakennettua ja toimimaan.”

Puutarhapalvelun ammattitaitoa tarvittiin kasvisuunnittelusta kasva-
tukseen, istutusten rakentamiseen ja hoitoon. Lopputuloksena nuorten 
luonnoksista syntyi kestäviä ja näyttäviä istutuksia. 

Kuutiot kukkivat läpi kesän
Huomiota herättävimmät kukkaistutukset olivat Musiikkitalon kuutiot, 

joita oli kahdenlaisia. Suuret kuutiot koostuivat 24 pikkukuutiosta ja  
pienemmät kahdeksasta. 

”Oli haastavaa koota jättikuutio niin, että rakennelma pysyy turvallisesti koossa. 
Kasvit piti valita huolella, jotta suuri kuutio pysyisi muodossaan koko kesän ja kasveis-
ta syntyisi peittävä pinta.” Pienempiä kukkakuutioita pääsi ihailemaan Musiikkitalon 
lisäksi myös Jakomäen aukiolla ja Ruoholahdessa. 

Staran rakentamaa viherdesignia näki myös Malmilla, jossa opiskelijoiden suunnitte-
lemien istutusten teemana oli ranta. Harmaa väri ilmensi rantakiviä, sininen vettä ja 
keltainen ja oranssi auringon kimallusta. 

”Ranta-aiheen kasveiksi valitut heinät sopivat tarkoitukseen jopa yli odotusten ja 
niitä käytämme jatkossa enemmänkin”, Oksanen kertoo.  

Ympäristönhoito huolehtii kaupunkimetsistä, luonnonsuojelualueista ja viljelysmaista, tarjoaa kasvituotannon palveluja  
sekä pitää meri- ja saaristoalueita siistinä. Tulos oli pitkälti vuoden 2011 mukainen. Menojen sopeuttamisessa onnistuttiin,  
ja kaikki tulosyksiköt päätyivät positiiviseen tulokseen. Puutarhapalvelu sai mielenkiintoisen haasteen, kun opiskelijoiden 
ideoimille jättikokoisille kukkakuutioille ja muille uusille istutuksille tarvittiin kokenut käytännön toteuttaja.
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3O I gEOPALvELU I

Geopalvelu tekee maa- ja kallioperän tutkimuksia, maastokartoituksia ja 
työmaamittauksia sekä maaperän ja kadunrakennekerrosten laboratorio-
tutkimuksia. Vuonna 2012 työkanta oli vahva. Rakennusviraston tilaama 
maamassojen koordinointi lisäsi liikevaihtoa merkittävästi. 

Helsingin kaupungin omilla katu- ja talonrakennustyömailla syntyy satoja tuhansia  
tonneja ylimääräisiä maita vuodessa. Stara on ohjannut näiden massojen sijoittelua  
pari vuotta. ”Olemme löytäneet maille uutta käyttöä niin, että kaupunki säästää rutkasti 
euroja, ajokilometrejä ja ympäristöä”, ympäristöinsinööri Kalle Kulmala kertoo.

”Vuonna 2012 Helsingin kaupungin työmailla syntyi 182 000 tonnia maanvastaan-
ottopaikalle ajettavia maamassoja. Lisäksi saman verran saatiin nyt hyödynnettyä  
kaupungin sisällä esimerkiksi Vuosaaren entisen kaatopaikan maisemointiin.  
Aiemmin nekin kuormat olisi ajettu pois.”

ensin omille työmaille
Maiden liikuttelua varten on tarkat ohjeet, joiden avulla kullekin kuormalle pyritään löy-
tämään paras sijoituspaikka. Aina ensin tarkistetaan, löytyisikö maalle käyttöä kaupun-
gin omilla työmailla. ”Maita on käytetty myös esikuormituspenkereinä esimerkiksi saven 
päälle rakennetussa Vuosaaren urheilupuistossa. Paino tiivistää maaperän muutamassa 
vuodessa, sitten penkere poistetaan ja paikalle voi rakentaa vaikka jalkapallokentän.”

”Massojen vastaanotosta peritään maksu, ja näillä tuloilla on voitu kustantaa  
esimerkiksi samanlaisia meluvalleja kuin Lahdenväylän varteen on rakennettu,”  
Kulmala toteaa.

Jos kuormalle ei löydy käyttöä Helsingissä, Kulmalan ryhmä ohjaa sen vastaanotto-
paikalle, joka ottaa maa-aineksen edullisimmin vastaan. Stara on kilpailuttanut vastaan-
ottopaikat, ja maita ajetaan esimerkiksi Lahteen ja Mäntsälään. 

TOIMINNAN vOLyyMI (1 000 €) 2OII 2OI2

Liikevaihto ja sisäinen myynti 12 294 13 959

TyökOHTEITA

 Kalasataman välivarastointikenttä  
 pilaantuneille maille

 Viikin ampumaradat,  
 pilaantuneiden maiden kunnostus

 Jätkäsaaren pohjatutkimus ja  
 painumatarkkailu sekä mittaukset

 Helsingin pohjavesien hallinta,  
 maa- ja kalliotutkimukset

 Hernesaaren pohja- ja kalliotutkimus 

TUNNUSLUkUjA

 Maa- ja kalliotutkimusprojektit  210 kpl
 Maatutkimusnäytteet 2 383 kpl
 Asfalttiurakka tutkimuskohteet  200 kpl
 Suunnittelu- ja  

 työmaamittausprojektit   675 kpl
 Vuosaaren vanhalle kaato- 

 paikalle maamassoja  216 000 tn

HENkILöSTö  2OII 2OI2

Vakinaisia 82 81
Kaikki 87 87
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32 I LOgISTIIkkA I

TOIMINNAN vOLyyMI (1 000 €) 2OII 2OI2

Liikevaihto ja sisäinen myynti 30 534 30 703

TUNNUSLUkUjA

 Korjamolla työtilauksia  5 850 kpl
 Uusia autoja hankittu  104 kpl
 Bensiiniä myyty 325 775 litraa
 Työjalkineita myyty  7 500 paria
 Opasteita valmistettu  16 200 kpl
 Lipputankoja pystytetty  270 kpl

HENkILöSTö  2OII 2OI2

Vakinaisia 137 132
Kaikki 144 146

Työkoneiden ja kuorma-autojen instrumentointi eli kojeistus tuo autoihin laitteita, 
joiden avulla työvaiheiden etenemistä voidaan seurata ja taltioida automaattisesti. 

”Paikannus on jo arkipäivää, ja pian työvaiheista kerätty tieto parantaa myös 
kaupunkilaisten palvelua. Kartalle saadaan jo nyt tieto, mitkä kadut on aurattu ja 

hiekoitettu”, kertoo kalustopäällikkö Petri Jokela.  

Uudet työtavat säästävät polttoainetta ja ympäristöä
Instrumentointi on jatkoa älypuhelimiin perustavalle järjestelmälle, johon kuljettaja itse 
syöttää tiedot tehdystä työstä. Uudessa kokeilussa tieto välittyy ns. mustien laatikoiden 
avulla automaattisesti. Ensimmäiset laitteet asennettiin testikäyttöön kuuteen kuorma-
autoon ja neljään Wille-monitoimityökoneeseen syksyllä 2012. 

Pilotteja on käynnissä useampia. Logistiikan työntekijät kokeilevat sekä automaattista 
että puoliautomaattista taltiointia ja tarkkailevat, millainen järjestelmä tuottaa parhaiten 
tietoa juuri Staran töihin. 

”Instrumentointi tuo meille monenlaista hyvää. Pystymme paremmin seuraamaan 
polttoaineen kulutusta ja kehittämään tehokkaita työtapoja. Se taas säästää euroja ja 
ympäristöä”, Jokela tuumii.  

Logistiikan vastuulla ovat Helsingin kaupungin tarvitsemat auto-, kone- ja kuljetuspalvelut 
sekä monet tekniset hankinnat ja materiaalipalvelut. Vaikka toimintasuunnitelmaan verrattuna  

tulot kasvoivat, tulos jäi kuitenkin tavoitteesta polttoainekustannusten kasvun sekä uuden 
polttoaineaseman ja korjaamon rakennuskustannusten ylittymisen vuoksi. Vuonna 2012  
logistiikassa kehitettiin telemetrialaitteita työkoneiden työvaiheiden seurantaan.
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34 I HALLINTO I

”Hankintoja tekeviltä staralaisilta vaaditaan todella paljon. Esimerkiksi työmaalla 
työskentelevän esimiehen täytyy tuntea rakennusalan yleiset sopimusehdot,  
työ sopimuslakia, työturvallisuuslainsäädäntö, tilaajavastuulakia, ulkomaalaislain- 

säädäntöä ja hankintalakia. Päälle tulevat tietysti omaan alaan liittyvät määräykset.”

Urakoiden kilpailutukseen apua
Dickman kertoo, että yksittäisiin hankintoihin liittyviä kyselyjä ja tukipyyntöjä tulee  
paljon. Näistä yhteydenotoista poiki idea luoda yhteisiä hankinta-asiakirjamalleja.  
Ensimmäiseksi työmaaksi valittiin urakoiden kilpailutusasiakirjat.

”Nyt urakka-asiakirjamallit alkavat olla jo hyvällä mallilla, ja tarjouspyyntöjen asia-
kirjamallit valmistuivat 2012 syksyllä. Niiden toimivuutta on testattu talonrakennuksessa 
kilpailuttamalla alakatto- ja väliseinätyöt avoimella menettelyllä ja purkutyöt rajoitetulla 
menettelyllä. Kaupunkitekniikoissa malleja on kokeiltu asvaltointiurakoiden hankinnassa.”

”Myös hankinnan prosessiryhmä ottaa kantaa ja ohjaa toimintatapoja Starassa.  
Maailma muuttuu ympärillämme, ja hankintojen vastuullisuuden ja eettisyyden  
vaatimus kasvaa. Siksi vanhoja käytäntöjä täytyy jatkuvasti pohtia uudelleen ja  
omaa toimintaa tarkentaa.” 

TUNNUSLUkUjA

 Virtuaalityöasemia otettu käyttöön   220 kpl
 Laskuja maksettu  83 196 kpl
 Sisäisen verkon uutisia julkaistu   215 kpl
 Tuntipalkkaisten  

 työntekijöiden palkkakuitteja  33 214 kpl
 Helpdesk-pyyntöjä hoidettu  1 884 kpl
 Toimitiloja ylläpidetty  85 000 m2

HENkILöSTö  2OII 2OI2

Vakinaisia 59 57
Kaikki 65 68

Hallinnon seitsemän tulosyksikköä tarjoaa laajasti tukipalveluja Staran tuotanto-osastoille ja koordinoi  
monia toimintoja. Vuonna 2012 Starassa panostettiin hankintojen ohjaukseen ja ostamisen osaamiseen.  
Stara hankkii palveluja, aineita, tarvikkeita ja tavaroita lähes 200 miljoonalla eurolla vuodessa.  
Osa summasta on koko kaupungin työmaille hankittavia rakennusaineita ja -tarvikkeita.  

Hankintalakimies Tanja Dickmanin työsarkana on kehittää käytäntöjä niin, että rakentamisen  
ammattilaiset Staralla osaavat hoitaa kilpailutukset kaikkien lakien ja säädösten mukaan.
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TULOSLASkELMA (1 000 €) I.I.–3I.I2.2OII I.I.–3I.I2.2OI2

TUOTOT
myyntituotot 120 245 119 209
maksutuotot 410 501
Tuet ja avustukset 29 29
Vuokratulot 5 140 5 219
muut tulot 1 370 1 006
Valmistus omaan käyttöön 134 400 114 223

LIIkEvAIHTO yHTEENSÄ 26I 595 24O I87

kULUT
Henkilöstökulut 77 410 79 260
Palvelujen ostot 128 511 110 874
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 34 982 33 865
muut kulut 9 996 10 071
Kulut yhteensä 250 899 234 070
Poistot 4 114 4 410

TILIkAUDEN yLIjÄÄMÄ/ALIjÄÄMÄ 6 582 I 7O7

TULOSLASkELMA 2OI2

vAIkkA vUOSI OLI HAASTAvA, STArA SAAvUTTI  
SILLE ASETETUT TALOUSTAvOITTEET vUONNA 2OI2.

LUE LISÄÄ
TALOUDESTA 

S.I2



 

yHTEISTOIMINTAryHMÄ (toimi 13.6.2012 saakka)

Timo martiskainen Pj

Kirsi remes Yksikönjohtaja

Kristina Stenius Henkilöstöpäällikkö

Kari Haapaniemi Yksikönjohtaja

Janne Pesola Tuotantopäällikkö

Jukka-Pekka nieminen Turvallisuuspäällikkö

Kari Saarela JHL 

Ilkka Havas JHL

reijo riima JHL

Seppo Ilvonen JYTY

Tarja Silventoinen KTN

riikka Jääskeläinen JUKO

Ari nyholm  Työsuojeluvaltuutettu  
(työntekijät)

Peter Andersen Työsuojeluvaltuutettu  
(esimiehet ja asiantuntijat)

risto Alvikko Työsuojelutoimikunnan jäsen

Helena Kukka-Lilja Sihteeri

HENkILöSTöTOIMIkUNNAN jÄSENET 3I.I2.2OI2
Timo martiskainen Pj

Jenny Koivisto Hallintolakimies

Kari Haapaniemi Yksikönjohtaja

Pirkko Härkönen Johtava henkilöstöasiantuntija

Pirjo-riitta Kiiskinen Yksikönjohtaja

eeva engfelt Henkilöstöpäällikkö

Päivi Seikkula Viestintäpäällikkö 

Helena Kukka-Lilja Sihteeri

Kari Saarela, JHL

Ilkka Havas JHL

reijo riima JHL

Seppo Ilvonen JYTY

Tarja Silventoinen KTN

riikka Jääskeläinen JUKO

Peter Andersen Työsuojeluvaltuutettu  
(esimiehet ja asiantuntijat)

risto Alvikko Työsuojeluvaltuutettu  
(työntekijät)

TyöSUOjELUTOIMIkUNNAN jÄSENET 3I.I2.2OI2
Timo martiskainen Pj

risto Alvikko Työsuojeluvaltuutettu  
(työntekijät)

Kari Wulff I työsuojeluvaltuutettu 
(työntekijät)

Peter Andersen Työsuojeluvaltuutettu  
(esimiehet ja asiantuntijat)

Ari nyholm Työsuojelupäällikkö  
(asiantuntija)

Työterveyshuollon edustaja Työterveyshuollon edustaja 
(asiantuntija)

Helena Kukka-Lilja Sihteeri

Kesällä 2012 Staran virastotasoiseksi yhteistoimintaelimeksi perustettiin henkilöstötoimikunta, joka kokoontui  
neljä kertaa. Työturvallisuus- ja työsuojeluasioiden yhteistoimintaa varten perustettiin työsuojelutoimikunta, joka 
kokoontui kolme kertaa. Yhteistoimintaryhmä kokoontui neljä kertaa. Työsuojelu- ja yhteistoimintakäsittelyn  
eriyttämisellä tähdättiin tehokkaampaan ja laadukkaampaan yhteistyöhön henkilöstön kanssa. 

yHTEISTOIMINTA

yHTEISTOIMINTA HENkILöSTöN kANSSA 



STArALAISET AHkErOIvAT MErELLÄ jA METSISSÄ,  
kADUILLA jA PUISTOISSA MyöS vUONNA 2OI3. 

Uuden toimintavuoden työkohteita ovat muun muassa:

» Vanhan kauppahallin peruskorjaus » Etelä-Hermannin ja Arabianrannan kadut
» Stadin ammattiopisto » Herttoniemen teollisuusalueen kunnallistekniikka ja kadut 

» Kirkonkylän väistöpäiväkoti Malmilla » Myllypuron vanhustenkeskus
» Jätkäsaaren kadut ja esirakentaminen » Ravintola Leijonakortteli

» Viikinojan puisto » Myllypuron voimalaitoskorttelin kadut ja keskustan puisto
» Naulakallion hoito- ja kasvatuskoti » Pirkkolan liikuntapuisto

38 I STArAN TyöT vUONNA 2OI3 I



STArAN TOIMINTAkErTOMUS 2OI2

TOIMITUS
Sari Korolainen, Päivi Seikkula
Staran viestintä

kUvAT
Henkilökuvat 
Juho Huttunen, Duotone

Muut kuvat esiintymisjärjestyksessä sekä vastaavat kuvat koostesivuilla
Lauri Mannermaa / Helsingin kaupungin aineistopankki (kansi, s. 36) 
Veikko Somerpuro (s. 6, 17, 21, 27, 31, 35)
Timo Toikkanen (s. 14)
Shutterstock (s. 16)
Hemmo Rättyä / Helsingin kaupungin aineistopankki (s. 23)
Roy Koto / Helsingin kaupungin aineistopankki  (s. 25)
Kirsti Oksanen (s. 29)
Juha Nurmela (s. 33)

grAAfINEN SUUNNITTELU
Maiju Leppänen
Radikal Advertising Oy

kIrjAPAINO
Lönnberg Painot Oy, 2013

PAINOS
Painos 2 000 kpl



STADIN 
MESTOILLA 

2OI2
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