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Olemme osoittaneet 
olevamme Helsingin 
luottokumppani ja 
jatkuvuuden turvaaja 
kriisin keskellä.

PÄÄKIRJOITUS

Koko viime vuotta leimasi koronapandemia, emmekä ole siitä vieläkään 
päässeet täysin eroon. Stara on selvinnyt kriisistä toistaiseksi hyvin. Hen-
kilöstömme on säilynyt muutamaa yksittäistä tapausta lukuun ottamatta 
terveenä ja korona-aika on tuonut meille lisätöitä, erityisesti logistiikka-
osastolle ja kaupunkitekniikan ylläpitoon. Olemme osoittaneet olevamme 
Helsingin luottokumppani ja jatkuvuuden turvaaja kriisin keskellä.

Tänä vuonna elämme muutosten kynnyksellä. Kaupunginhallitus päätti uusista 
palvelustrategisista linjauksista, jotka osin vähentävät töitämme. Olemme käyn-
nistäneet Staran kehittämis- ja tuottavuusohjelman vuosille 2021–2024 linjausten 
toteuttamiseksi. Ohjelman tavoitteena on edelleen parantaa Staran kilpailukykyä. 
Kehitämme toimintaamme yhdessä suurimman asiakkaamme kaupunkiympäris-
tön toimialan kanssa. Haemme samalla uusia työtilaisuuksia muiltakin toimialoilta 
ja monipuolistamme henkilöstömme osaamista. Katson tulevaisuuteen luottavai-
sesti ja uskon, että ammattilaisille löytyy työtä myös vastaisuudessa.

Kilpailukyvyn kehittämisen lisäksi kiinnitämme Starassa erityistä huomiota 
vastuullisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen sekä hiilineutraaliustavoitteiden 

edistämiseen. Stara on keskeisessä roolissa Hiilineutraali Helsinki 
2035 -tavoitteiden saavuttamisessa. Haluamme olla edel-

läkävijä sähkökäyttöisen kaluston käyttäjänä. Korvaamme 
Staran sekä muun kaupungin käytössä olevia bensiini-
käyttöisiä ajoneuvoja sähköisillä ja ladattavilla hybrideillä. 
Pienennämme hiilijalanjälkeämme myös käyttämällä 
uusiutuvaa polttoainetta raskaassa kalustossamme.

Viime vuonna päivitetyssä ympäristöohjelmassamme 
on lähes parikymmentä erilaista päästöjen vähentämiseen 

tähtäävää tavoitetta. Aurinkosähkön, tuulivoiman ja  
maalämmön lisäämisellä pyrimme parantamaan kiin-

teistöjemme energiatehokkuutta. Ympäristöys-
tävällisyys näkyy myös hankinnoissamme.

Näin kesän kynnyksellä muistuttaisin 
vielä kaikkia staralaisia kesätyöntekijöi-
den ja harjoittelijoiden perehdytyksen 
tärkeydestä. Annetaan nuorille esimerkki 
myönteisestä työyhteisöstä, johon he 
haluavat palata, kunhan valmistuvat 
ammatteihinsa. Jaetaan tietoa ja 
opitaan myös nuorilta. Heillä saattaa 
olla jotain sellaista, mikä auttaa meitä 
vakituisia työntekijöitä uudistumaan.

Hyvää kesää kaikille. Pidetään Stadista 
ja toisistamme huolta!

Valoa näkyvissä
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SNADIT

STARAN HENKILÖSTÖETUIHIN kuuluvat myös kaupunki-
pyörät. Kaupunkipyöräetu on voimassa 31. elokuuta asti, ja 
se koskee jokaista, jolla on kaupungilla vähintään kuukauden 
mittainen työsuhde. Pyöräilemään pääsevät siis myös sijaiset 
ja kesätyöntekijät. 

Kaupunkipyörien 35 euron kausimaksu hyvitetään tilille, 
kun kuitti ostosta on toimitettu Staran henkilöstöyksikköön. 

Henkilöstöedulla halutaan kannustaa jokapäiväiseen aktii-
visuuteen ja ulkona liikkumiseen koronapandemian sallimissa 
rajoissa. Muistathan pyöräilykypärän!

Lisätietoja: 
•  hsl.fi/kaupunkipyorat
•  Anette Sippa, anette.sippa@hel.fi
•  Kausimaksun kuitin toimitusosoite:  
 stara.henkilosto@hel.fi tai PL 1660.

ETSITKÖ PARASTA PYÖRÄILYREITTIÄ?
Pyöräreitin voi valita myös ilmanlaadun ja melutason mukaan. 
Uusi pääkaupunkiseudulla toimiva Green Paths -reittiopas-
sovellus ehdottaa rauhallisinta ja ilmanlaadultaan parasta pyö-
räily- tai kävelyreittiä. Reittiehdotus perustuu reaaliaikaiseen 
tietoon ilmanlaadusta ja melutasomittauksiin. Sovellus on 
Helsingin yliopiston Digital Geography Lab -tutkimusryhmän 
kehittämä, ja se on osa Helsingin kaupungin koordinoimaa 
Healthy Outdoor Premises for Everyone HOPE-hanketta.

Lisätietoja: https://green-paths.web.app/ ja
www.youtube.com > Green Paths Routing Tool

PYÖRÄILLEN KOHTI KESÄÄ

TIESITKÖ, ETTÄ  
Korkeasaaren eläintarhassa asuu 160 
eläinlajia ja noin 1 900 eläinyksilöä.
Lähde: www.korkeasaari.fi

SKAFFAA = HANKKIA
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STARA MUKANA RAKENTAMASSA 
HELSINKI BIENNAALIA

STARA ON MUKANA 12.6.–26.9. järjestettävän kuva-
taidetapahtuma Helsinki Biennaalin rakentamisessa. 
Biennaali pidetään kauniissa ympäristössä Vallisaaressa, 
jossa Stara on tehnyt keväästä 2020 lähtien taideteosten 
pohjatöitä maastoon ja asentanut teoksia paikoilleen. 
Lauttayhteys Vallisaareen lähtee Kauppatorilta Lyypekin-
laiturilta. Laiturin edustalle nousi jo kesällä 2020 näyttävä 
puupaviljonki, jonka pääurakoitsijana oli Stara.

Biennaalin aikana paviljongissa toimii Vallisaaren 
reittiliikenteen lipunmyynti ja Helsingin matkailuneuvon-
ta. Stara on rakentanut paviljongin läheisyyteen myös 
wc-tilat ja varastorakennuksen Biennaalia varten. 

Helsinki Biennaali on kansainvälinen kuvataideta-
pahtuma, joka jär jestetään nyt ensimmäistä kertaa. 
Biennaali esittelee 40 taiteilijaa ja taiteilijaryhmää 
Suomesta ja maailmalta. Taidetapahtuman kuratoinnista 
ja tuotannosta vastaa HAM Helsingin taidemuseo.

STADIN RAKENTAJA    1  2021
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KERAVANJOEN VARRELLE 
Pidän Keravanjoen varrella kulkemi-
sesta. Lempipaikassani luonto on lähel-
lä ja siellä voi bongailla lintuja ja muita 
luonnon ihmeitä. Sen varrella riittää 

ihailtavaa kaikkina vuodenaikoina. Joki on joka 
päivä erilainen, eikä jokimaisemiin väsy. Käyn 
Keravanjoella välillä myös lastenlasten kanssa. 

Päivi Halla, arboristi, kaupunkitekniikan ylläpito

STARA TARJOAA VUOSITTAIN satoja kausi- ja kesätyöpaik-
koja erilaisiin tehtäviin. Esimerkiksi korjausrakentaminen 
palkkaa vuosittain lähes 60 kesätyöntekijää. Heistä noin 
45 on joko 16–17-vuotiaita tai yli 18-vuotiaita täysi-ikäisiä 
rakennusharjoittelijoita. Vuosittain korjausrakentamiseen 
palkataan kesäksi myös kymmenisen työnjohtoharjoitte-
lijaa, jotka ovat vähintään toisen vuoden ammattikorkea-
kouluopiskelijoita.

– Usein käy niin, että nuori on meillä kesätöissä, lähtee 
opiskelemaan alaa ja palaa sitten meille kesäharjoitteluun, 
kertoo korjausrakentamisen työyksikön rakennuspäällikkö 
Jari Mikkola.

Stara tukee kesätyöntekijöiden työssä  kehittymistä ja 
urapolkua. Onnistunut kesätyökokemus voi vahvistaa tun-
netta siitä, että ala on itselle oikea. Silloin Stara voi tarjota 
mahdollisuutta oppisopimuskoulutukseen. Staralla on op-
pisopimuskoulutuksista pitkä kokemus, ja niitä pyritään 
järjestämään rekrytointitarpeen mukaan. Korjausrakentami-
sen yksikössä on töissä tällä hetkellä kolme nuorta kahden 
vuoden oppisopimuksella. He ovat kaikki työskennelleet 
Starassa useampana kesänä.

Parhaimmillaan kesätyöpaikka voi olla portti aukeavalle 
urapolulle Starassa.

– Meillä on työntekijöitä, jotka ovat olleet meillä kesätöissä 
ja työharjoittelussa. Valmistuttuaan he ovat jatkaneet määrä-
aikaisina, ja he ovat saaneet lopulta vakinaisen työsuhteen.  
Esimerkiksi viime kesän työnjohtajaharjoittelijoista vaki-
naistettiin valmistumisen jälkeen kaksi. Haemme vakinaisiin 
työsuhteisiin harvoin rekrytointi-ilmoitusten kautta, vaan 
vakinaistamme väkeä yleensä kesätyöläisten reservistämme, 
Mikkola kertoo.

KESÄDUUNARISTA 
VAKKARIKSI
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Staran hankinta-asiantuntijat ja tuotannon osaajat tekevät tiivistä 
yhteistyötä, jotta jokainen hankinta onnistuu. Sujuva tuotanto ei riitä 
tulokseksi, vaan hankinnat on tehtävä myös vastuullisesti.

TEKSTI  KATJA ALAJA  KUVAT  ROOPE PERMANTO

VASTUULLISUUS 
OHJAA STARAN 
HANKINTOJA
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tekniikan teknisestä tuesta jatkaa. 

Hän, kuten Sirén, kilpailuttaa erilaisia 
puite- ja hankintasopimuksia osana 
Staran 20 henkilön joukkoa, joka hoitaa 
hankintojen kilpailutuksia. Puitesopi-
mus tarkoittaa sitä, että Stara on valin-
nut tietyt yritykset sopimustoimittajiksi 
kilpailuttamalla. Hankinta-asiantuntijat 
auttavat myös erilliskilpailutuksissa. 

7STADIN RAKENTAJA    1   2021

LOGISTIIKKAOSASTOLLA työskentele-
vä hankinta-asiantuntija Riitta Sirén 
auttaa Staran kaikkia yksiköitä erilai-
sissa hankinnoissa. Viime aikoina kil-
pailutuksessa on ollut muun muassa 
liikennemerkkien materiaaleja sekä 
hiekoitus- ja kiviaineksia.

– Olen esimerkiksi kilpailuttanut eri 
osastoille hiekoitussepeliä, kevytkivi-

Staran hankinta-asiantuntijat 
ja tuotannon osaajat tekevät 
tiivistä yhteistyötä, jotta 
hankinnat vastaavat tarpeita 
ja tuotanto sujuu, sanovat 
Riitta Sirén (vas.), Ilkka 
Hannula ja Tanja Dickman.

aineksia ja valmisbetonia. Liikenne-
merkkien kalvomateriaalia on tarvittu 
logistiikan puolella, Sirén luettelee. 

– Minä puolestani olen kilpailutta-
nut noiden samojen liikennemerkkien 
vanerin ja CNC-työstökeskus-solun, 
jota käytetään muun muassa näiden 
merkkien valmistuksessa, hankinta-
suunnittelija Ilkka Hannula rakennus- 
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pienhankintoina, jolloin hankkiminen 
on yksinkertaisempi prosessi, hankin-
talakimies Tanja Dickman korostaa.

Kansallinen kynnysarvo esimer-
kiksi rakennusurakoissa on 150 000 
euroa ja tavaroissa ja palveluissa  
60 000 euroa, ja tämän arvon ylit-
tävissä hankinnoissa noudatetaan 
hankintalakia. Pienhankinnoissa 
noudatetaan yleisiä hallinnollisia 
periaatteita ja muuta soveltuvaa 
lainsäädäntöä.

Harmaan talouden 
torjuntaa
Jokainen Staran hankinta tehdään vas-
tuullisesti Helsingin kaupungin ja Staran 
ohjeiden sekä lakien mukaisesti.

– On tärkeää, että kovalla työllä 
tuotetut veroeurot hyödynnetään 
kaikkein vastuullisimmalla tavalla, 
Hannula korostaa. Sirén lisää, että se 
edellyttää kaupungilta, hankintapro-
sessilta ja kilpailutukseen osallistuvilta 
yrityksiltä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Kilpailutuksessa yrityksille asete-
taan erilaisia taloudellisia, sosiaalisia 
ja ympäristöön liittyviä vaatimuksia 
hankinnasta riippuen. Harmaan talou-
den torjuntaohje on ollut käytössä jo 
kymmenen vuotta.

teimme markkinakartoituksen eri 
toimittajien kesken solun vaatimien 
CNC-työstökoneiden ominaisuuk-
sien selvittämiseksi. Kilpailutuksen 
valmisteluvaiheessa määrittelimme 
CNC-solun valintakriteerit, kuten 
vaaditut ominaisuudet sekä niiden 
pisteytykset. Tuotannon ja hankin-
nan yhteistyön lopputuloksena oli 
tuotantoa tukeva hankintakokonai-
suus, Hannula kuvailee.

Hankintojen suunnittelun tärkeisiin 
lähtökohtiin kuuluu, että erikokoiset 
yritykset voivat osallistua kilpailutuk-
siin. Hyvä keino siihen on hankinnan 
jakaminen osiin. 

– Ennen hankinnan jakamista osiin 
tulee arvioida sen kokonaisarvo, eli 
millä summalla tuotteita ja palveluita 
enintään tilataan hankintakauden 
aikana. Jos kansallinen kynnysarvo 
ylittyy, jokainen osa tulee kilpailut-
taa hankintalain mukaan. Muussa 
tapauksessa osat voidaan hankkia 

”KAUPUNGIN JA 
STARAN OHJEET 
SEKÄ LAIT OHJAA-
VAT HANKINTOJEN 
TEKEMISTÄ.”
TANJA DICKMAN

”SÄHKÖINEN KILPAI-
LUTUSJÄRJESTELMÄ 
ON VÄHENTÄNYT  
PAPERINPYÖRI- 
TYSTÄ.”
RIITTA SIRÉN

”KOVALLA TYÖLLÄ 
TUOTETUT 
VEROEUROT 
TULEE KÄYTTÄÄ 
VASTUULLISESTI.”
ILKKA HANNULA

Suurimpina puite- ja hankinta-
sopimusten aloina Starassa ovat 
rakennusurakat, konepalvelut, 
autopalvelut sekä rakennusaineet ja 
tarvikkeet. Autopalvelut sisältävät 
muun muassa kuljetus-, muutto-,  
hinaus- ja nosturipalveluita. Lisäksi 
eri osastot tarvitsevat koneita, laittei-
ta sekä palveluita. Onnistuneet han-
kinnat sujuvoittavat Staran tuotantoa 
ja lisäävät kilpailukykyä.

Tiivistä yhteistyötä 
tuotannon kanssa
Hannulan työstämät puite- ja hankinta- 
sopimukset liittyvät tyypillisesti mate- 
riaaleihin. Lisäksi hän kilpailuttaa ko-
neita ja laitteita sekä kehittää tuotan-
toa tukevia palveluita ja järjestelmiä.

Kaiken Staran hankintatyön 
lähtökohta on tiivis yhteistyö 
tuotannon asiantuntijoiden kanssa. 
Starassa puhutaankin tuotantoläh-
töisestä ongelmanratkaisusta. Han-
nula kertoo CNC-työstökeskus-solun 
kilpailutuksesta, jonka hankintapro-
sessi kesti puolisen vuotta. 

– Aluksi määrittelimme rakennus-
tekniikan puutyöosaston osaajien 
kanssa CNC-työstökeskus-solussa 
olevat toiminnot, jonka jälkeen 

“HUKKATUNNIT 
VÄHENEVÄT, 
KUN OSAAMISTA 
HYÖDYNNETÄÄN 
TÄYSIMÄÄRÄISESTI.”
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– Rakentamispalveluita ostettaes-
sa tarkistetaan esimerkiksi verovelka-
tilanne, eläkevakuutusmaksutilanne, 
työehtosopimukset sekä usein myös 
luottoluokitus. Tavoitteena on varmis-
taa, että yritys hoitaa lakisääteiset 
velvoitteensa ja pystyy viemään 
urakan loppuun, Dickman kertoo.

Hiilidioksidipäästöt alas
Ympäristöystävällisyys on yhä 
tärkeämpää jatkossa, mikä näkyy 
kaupungin hiljattain julkistetussa 
hankintastrategiassa. Se painottaa 
toimivia markkinoita ja innovaati-
oiden edistämistä, vaikuttavuutta 
ja vastuullisuutta sekä hankintojen 
johtamista ja hankintataitoja. Stara 
on mukana tekemässä kaupungista 
hiilineutraalia kaupunkistrategian 
mukaisesti. Monia askelia on jo 
otettu.

– Viitisen vuotta sitten saimme 
sähköisen kilpailutusjärjestelmän, 
jonka myötä paperinpyöritys väheni 
ja hankintoja voidaan tehdä sujuvam-
min ja nopeammin, Sirén sanoo. 
Sopimusten sähköinen allekirjoitta-
minenkin on tulossa.

Sirén lisää, että autojen ja työko-
neiden kilpailutuksissa päästönormit 
ovat tiukentuneet.

Rakennustekniikassa puolestaan 
havaittiin, että ostettavien pientar-
vikkeiden hankintakustannukset 
olivat suuremmat kuin itse pien-
tarvikkeiden kustannukset. Autolla 
ajaminen rakennustarvikekauppaan 
siis maksoi turhan paljon. Ideoinnin 
myötä syntyi ajatus tarvikevarastos-
ta, joka sijaitsee Staran tuotannon 
läheisyydessä. Pilotoinnin seurauk-
sena Stara kilpailutti konseptin, 
ja voittanut toimittaja on tähän 
mennessä perustanut neljä kauppaa, 
joita se ylläpitää.

– Nyt saamme noin 200 000 
euron säästöt ja hiilijalanjälki piene-
nee noin 6 000 kiloa vuodessa, kun 
ajokilometrejä säästyy. Päälle tulevat 
vielä polttoainesäästöt ja muut auton 
kulut, Hannula iloitsee.

Tanja Dickman, Ilkka Hannula 
ja Riitta Sirén tähdentävät, 

että ympäristöystävällisyys on 
yhä tärkeämpää hankintojen 

teossa, mikä näkyy kaupungin 
hiljattain julkistetussa 
hankintastrategiassa.

KAUPUNGIN SISÄINEN 
YHTEISTYÖ KASVUSSA

• Stara tekee paljon kaupungin sisäistä yhteistyötä hankinnoissa. 
Työn jakaminen säästää aikaa.

• Stara tekee kilpailutuksia hankintarenkaana kaupunkiympäristön 
toimialan kanssa. 

• Stara osallistuu myös kanslian järjestämiin yhteishankintakilpailu-
tuksiin toimialojen kanssa. Tästä esimerkkinä on lukitus- ja kulun-
valvontajärjestelmien yhteishankinta. Tällaiset yhteishankintakilpai-
lutukset ovat lisääntymässä.

• Tanja Dickman edustaa Staraa Helsingin kaupungin yhteisessä han-
kintojen koordinaatioryhmässä, ja logistiikan yksikönjohtaja Sami 
Aherva osallistuu puolestaan hankintojen ohjausryhmään.
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1.

KARTALLA

1. Maununneva
Kaarelan kaupunginosassa sijaitse

van Maununnevan pienellä suoalueella 
on puut toman nevan lisäksi mäntyvaltaista 
rämettä ja kuusivaltaista korpea. Alue on 
yksi Staran hoitamista neljästä suosuojelu
alueesta. Stara on rakentanut Maununne
van pitkospolun ja rajannut alueen.

2. Haltialanmetsä
Keskuspuiston pohjoisosassa sijait

seva 137 hehtaarin Haltialanmetsä sai 
suo   jelupäätöksen vuonna 2020. Metsä 
tunnetaan korpi ja lehtometsistään sekä 
monipuolisesta lajistostaan. Stara on 
tehnyt alueen korpipolulle pitkospolun. 
Alueen polkuverkostoa kehitetään tule
vaisuudessa, ja tänä kesänä alueelle tulee 
myös lisää Staran tekemiä opasteita. 
Haltialanmetsä on suosittu virkistyskoh
de, joten maaston kulumisen estämiseksi 
luonnossa liikkujien toivotaan pysyvän 
poluilla. Erityisen tär keää tämä on lintu
jen pesimisaikaan.

3. Viikki–Vanhakaupunginlahti
Viikki–Vanhakaupunginlahti on Hel

singin laajin luonnonsuojelualue. Alueella 
sijaitseva mutta suojelualueeseen kuulu
maton Lammassaari on suosittu ulkoilu 
ja lintujen tarkkailukohde, johon kulkeva 
esteetön pitkospolku Pornaistenniemestä 
on Staran rakentama. Alueella on useita 
Staran rakentamia lintutorneja ja lintu
jentarkkailulavoja, joiden rakenteiden 
ylläpidosta Stara myös huolehtii. Tänä 
vuonna Lammassaaren Ruovikonkärkeen 
tehdään pitkospolku, jonka päähän tulee 
ponttooneilla kelluva piilokoju.

4. Norppa
Mustikkamaan edustalla sijait

sevaa alavaa Norppaluotoa ja sen 
viereistä Kuuttiluotoa asuttaa Helsingin 
suurin naurulokkiyhdyskunta. Norpas
sa on maihinnousun kieltävä kyltti ja 
rauhoitusmääräys kyltti, jotka Stara käy 
tarkistamassa pari kertaa vuodessa. 
Staran ympäristöhuollon meriosasto 
tarkistaa vesillä liikkuessaan, ettei muilla 
Norpan kaltaisilla luodoilla ole esimer
kiksi kaatuneita kylttejä.

Helsingissä luonto on lähellä. Kaupungin noin 60 
luonnonsuojelualueeseen kuuluu niin metsiä, niittyjä 
kuin saariakin, joita kaikkia Stara hoitaa ja kehittää. 
Luonnonsuojelualueet ovat loistavia liikunta ja 
virkistyspaikkoja, kunhan niissä muistaa liikkua 
luontoa kunnioittaen ja siisteydestä huolehtien.

Stadin luonto 
Staran huomassa

5. Stansvikin lehto- ja kaivosalue
Kruunuvuorenrannassa Stansvikin 

kaivosalueella toimi rautakaivos vuosina 
1766–1839. Sittemmin kaivoskuilut ovat 
täyttyneet vedellä ja ne on aidattu. Stara 
hoitaa alueen läpi kulkevaa polkua, kallioil
le nousevia portaita ja pitkospuita. Etenkin 
kallioilla on toivottavaa, että kulkeminen 
tapahtuisi merkittyjä polkuja pitkin, sillä 
kallion kasvillisuus on herkkää ja hitaasti 
palautuvaa. Kallioille on suunnitteilla lank
kupolku, joka suojaisi kallion kasvillisuutta.

6. Ramssinniemen lehto
Rastilasta Vartiosaaren suuntaan alkava 

Ramssinniemen lehto kuuluu valtakunnalli
seen lehtojensuojeluohjelmaan. Staran käsi
alaa ovat lehdon pääopastaulu ja pitkospuut. 
Suunnitelmissa on pitkospuiden uusiminen, 
sillä ne ovat vanhat ja huonokuntoiset. Kesä
kaudella Stara huolehtii viikoittain alueen 
jäteastian tyhjennyksestä. Useimmilla luon
nonsuojelualueilla ei kuitenkaan ole jätehuol
toa, jolloin roskat tulee aina viedä mukanaan.

7. Kallahden matalikko
Vuonna 2019 suojeltu Kallahden 

ma ta likko on noin 228 hehtaarin suuruinen 
meriluonnon suojelualue, joka ulottuu Kal
lahdenniemeltä Villinginluodolle. Se on vesi
linnuille ja kahlaajille tärkeä muutonaikainen 
levähdys ja ruokailualue. Stara rajasi alueen 
viime vuonna. Tänä vuonna tavoitteena on 
saada alueelle ankkurointikiellot, jotka py
syvät paikoillaan kovassa merenkäynnissä 
eivätkä aiheuta haittaa merenpohjalle.

8. Östersundomin lintuvedet
Östersundomin lintuvedet on itäi

sessä Helsingissä sijaitseva tärkeä lintujen 
pysähdys ja pesimäalue, joka koostuu 
matalista merenlahdista ja niiden ranta
luhdista ja niityistä. Stara tekee alueella 
pienpetopyyntiä lintujen pesimisen suoje
lemiseksi. Alueelle on tulossa laidunkarjaa, 
jota varten Stara on rakentanut aitoja 
sekä poistanut pensasmaista puustoa ja 
huonokuntoisia puita ruovikkoaluetta reu
nustavasta met sästä. Alueen kosteat osat 
aidoitettiin kulu neena talvena ja kuivien 
maaalueiden aidoitus alkoi huhtikuussa.

KUVAT  HELSINGIN KAUPUNKI

STADIN RAKENTAJA   1  2021
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RUNDILLA

JÄTKÄSAAREN HYVÄNTOIVONPUISTOSTA on rakentu-
massa reilun kilometrin mittainen vihreä keidas, johon 
kuljetaan seitsemän puistoportin kautta. Loivasti 
kumpuileva puisto on virkistysalue, jossa on tilaa 
leikkimiselle, liikunnalle ja loikoilulle. Lisäksi se on 
myös kevyen liikenteen kulkuväylä.

Ensimmäinen Hyväntoivonpuiston porteista on jo 
paikoillaan Juutinraumankadun päässä. Arkkitehti 
Yrjö Rossin suunnittelemat puistoportit ovat yli seitsemän 
metriä korkeita ja 10 metriä leveitä.

Stara valmistaa portit Toukolan konepajalla Corten-
teräksestä, joka saa porttien pinnan värin vaihtelemaan 
vuorokauden ajan ja valoisuuden mukaan. Portit hiekka-
puhalletaan ja niille tehdään suolaliuoskäsittely, joka 
patinoi pinnan ruosteiseksi.

Seuraavien kahden portin valmistus alkoi touko-
kuussa ja niiden asennus Suezinkadulle ja Kaphornin-
kadulle tapahtunee loppukesästä. Loppujen neljän 
portin valmistus- ja asennusaikataulu selviää Hyväntoivon-
puiston rakentamisen edetessä.

TEKSTI  IDA IJÄS  KUVA  ROOPE PERMANTO 
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HYVÄ KIERTOON
Toisen romu on toisen aarre. Staran kierrätyskeskuksessa kiertävät sekä 
kaupungin työmailta saapuvat rakennusmateriaalit että kaupungin 
käytöstä poistamat ajoneuvot.

TEKSTI  PI MÄKILÄ KUVAT  VILLE RINNE

OULUNKYLÄSSÄ Liukumäentiellä si-
jaitsevan kierrätyskeskuksen pihalla 
riittää vilinää jo aamuvarhaisesta.  
Pihalle hinataan hiekoitus- ja auraus-
laitteilla varustettu Mercedes-Benz 
Unimog -kuorma-auto, joka jää 
odottamaan uutta elämää.

– Keväisin pihalle kaartaa melko 
usein hinausautoja, mutta suurin 
osa kalustosta saapuu pihaan ihan aja-

malla. Kierrätyskeskukseen saapuneet 
ajoneuvot myydään automyynnissä, 
joka järjestetään ostotarjouskilpai-
luna aina keväisin ja syksyisin, kertoo 
kierrätyskeskuksen työpäällikkö Arto 
Kainulainen.

Ajoneuvojen myynti on vain osa 
kierrätyskeskuksen toimintaa. Kierrä-
tyskeskuksen kautta kiertää niin uusia 
ja käytettyjä rakennusmateriaaleja 

kaupungin kohteista ja työmailta kuin 
erilaisia työkoneita ja huonekalujakin.

– Ongelmajätteitä tai esimerkiksi 
autonrenkaita emme ota vastaan, 
mutta muuten meille voi tulla  
kaikkea kiipeilytelineistä kulmahio-
makoneisiin ja ikkunoista pump-
pukärryihin. Ja on tänne tullut 
käytöstä poistunut kirjasto-autokin, 
Kainulainen kertoo.

STADIN RAKENTAJA    1  2021

YHDESSÄ
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– Kierrätyskeskuksen tavoitteena  
on, että niin sanotun ylijäämän varasto 
saadaan kiertämään. On tärkeää, että 
meillä on käytössä tällainen paikka, 
jonka kautta tuotteet voidaan pois-
taa ja jonka kautta ne voivat saada 
uuden elämän. Kierrätyskeskukseen 
tavaroita tuovilla kaupungin eri 
toimialojen edustajilla on toiminnan 
toteutumisessa myös iso rooli, sillä 
kierrätyskeskuksessa työskentelee 
vain kolmen hengen porukka, kertoo 
Staran logistiikan palvelupäällikkö 
Teemu Levander.

Levander huomauttaa, että toi-
minta edistää myös Staran tavoittei-
siin kuuluvaa resurssiviisautta. 

– Resurssiviisaudella voidaan tar- 
koittaa myös esimerkiksi erilaisten 
työkoneiden ja pienkoneiden yhteis-
käyttöä. Emme osta hyllyyn turhaan 
seisomaan tavaraa. Tämän toteutumi-
seen tarvitaan jatkossa yhä enemmän 
yhteistyötä kaupungin toimialojen kans-
sa. On tärkeää huomata, että vaikka 
jotain laitetta ei enää tarvita omassa 
työssä, sama laite voi olla jollekin 
toiselle vielä tärkeä työkalu.

Arto Kainulaisen (vas.) ja 
Pauli Virtasen tehtävänä on 
saada kierrätyskeskuksen 
tiloihin tulevat koneet, 
tavarat ja ajoneuvot 
kiertoon. Kainulaisen 
työtehtäviin kuuluu usein 
erilaisten keskukseen 
tulevien materiaalien 
arviointi.

lainkaan. Käytännössä kaikki myy-
dään verkossa julkisen sektorin 
omassa myyntikanavassa Kiertonetis-
sä, joka on Staran ylläpitämä. Samalla 
asiakaspalvelu on siirtynyt fyysisistä 
kohtaamisista puhelintyöhön.

– Iso osa työstä on nykyisin asiakas-
palvelua puhelimessa, mutta muuten 
työ on hyvin vaihtelevaa. Eniten omaa 
työaikaa kuluu siihen, että otan ta- 
varaa vastaan, eli kirjaan meille tule-
vat tavarat ylös ja etsin niille paikan, 
kertoo Staran kierrätyskeskuksessa 
siviilipalveluksessa työskentelevä 
Pauli Virtanen. 

Kainulainen ja Virtanen korosta-
vat, että työssä täytyy tietää lähes 
kaikista laitteista jotain.

– Kaikkia laitteita ei tarvitse 
osata käyttää, mutta mitä laajemmin 
tunnemme laitteet ja koneet, sen 
parempi, Kainulainen kertoo.

Resurssiviisautta 
tarvitaan yhä enemmän
Kierrätyskeskuksen toiminta on tärkeä 
osa kaupungin kiertotaloustavoitteita. 

Tavara kiertää myös 
verkossa 
Normaalioloissa kierrätyskeskukseen 
pääsee myös ostoksille. Kierrätys-
keskuksen tuotteita ja ostotarjous-
kilpailuissa myytäviä ajoneuvoja 
voi ostaa kuka vain. Korona-aika on 
vaikuttanut keskuksen toimintaan 
siten, että suoramyyntiä ei tapahdu  

STADIN RAKENTAJA    1  2021

Kierrätyskeskuksessa on sisätilaa vain parisataa neliötä, ja se täyttyy 
nopeasti. Pauli Virtanen pyrkii löytämään silti jokaiselle sisällä säilytettävälle 
tavaralle oikean paikan.
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STARA NUM3R01N
Staran hankinnat 2020

 Stara teki vuonna 2020  
hankintoja yhteensä noin

190 miljoonalla 
eurolla.

Stara julkaisi

83 
hankintailmoitusta.

Hankintapäätöksiä tehtiin yhteensä 

199 
Starassa julkisia hankintoja kilpailuttaa 

yhteensä noin

20  
henkilöä.

(Henkilöt, jotka kilpailuttavat julkisia hankintoja Claudia 
kilpailutus -järjestelmällä.)

 Staralle saapui yhteensä

374   
tarjousta.

(Claudia-kilpailutusjärjestelmän kautta tehtyihin 
tarjouspyyntöihin saadut tarjoukset.)

Hankinnan kilpailutus  
kestää yhteensä noin

8–18 viikkoa  

Helsingin kaupunki julkaisi  
vuonna 2020 noin

600  
hankintailmoitusta.

Helsingin kaupunki teki  
vuonna 2020 ulkoisia ostoja

3,65 miljardilla  
eurolla.

Lähteet: Stara ja Helsingin kaupunki

STADIN RAKENTAJA    1  2021

HANKINTA
Hankinnalla tarkoitetaan tavaran tai palve-
lun ostoa tai rakennusurakan teettämistä.

HANKINTAILMOITUS 
Hankintailmoitus on pyyntö lähettää tar-
jous. Hankintailmoitukset julkaistaan han-
kintailmoitukset.fi-kanavassa eli Hilmassa, 
joka on julkisten hankintojen ilmoituskanava.

HANKINTAPÄÄTÖS
Hankintayksikön tulee tehdä hankinta-
menettelyn päättävästä ratkaisusta aina 
kirjallinen hankintapäätös, joka sisältää 
ratkaisun perustelut. 

Urakat 
 

Autopalvelut 
 

Konepalvelut 
 

Rakennusaineet ja 
tarvikkeet  

Asiantuntijapalvelut 

n. 83 miljoonaa euroa

n. 14 miljoonaa euroa

n. 15 miljoonaa euroa

n. 12 miljoonaa euroa

n. 6 miljoonaa euroa

 STARAN HANKINTOJA:

Tuotteiden ja palvelujen hankinnoissa tulee käyttää 
ensisijaisesti puitesopimusta. Tämä on tärkeää ostojen 
keskittämisen vuoksi. Sopimuksen ohi ostaminen saat-
taa muodostaa oikeudellisen riskin.
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Pehtori saa palvella 
sekä eläimiä että 
retkeilijöitä 
Tiina Raitaoja pitää huolta Haltialan tilasta. 
Karitsointiaikana pienet karitsat pitävät pehtorin 
kiireisenä myös toimistoaikojen ulkopuolella.  
TEKSTI  PI MÄKILÄ  KUVA  ROOPE PERMANTO

MITÄ TEET TYÖKSESI?

Aloitin Haltialan tilan pehtorina eli tilanhoitajana vuoden 
alussa. Käytännössä vastaan koko tilan toiminnan suunnitte-
lusta ja työnjohdosta eläinten hoitoon. Tilalla käy runsaasti 
vierailijoita, joten tilanhoidollisten töiden lisäksi työhön 
liittyy paljon asiakaspalvelua.

Haltiala työllistää viisi henkilöä, ja lisäksi meillä työskentelee 
yleensä pari harjoittelijaa eläintenhoidon parissa. Tilalla asuu 
yli sata eläintä, ja osallistun tarvittaessa itsekin niiden hoitoon. 
Jokavuotiset karitsoinnit ovat pitäneet meidät kaikki kiireisinä.
 
 

MITEN PÄÄDYIT TÄHÄN  
TYÖHÖN? 

Olen koulutukseltani kotieläinagrologi, ja eläimet ovat 
aina kiinnostaneet minua. Tein pitkän uran maatalou-
den neuvonnan parissa ja maatalouskaupan alalla, 
mutta viimeiset 12 vuotta olen työllistänyt itseni 
entisöintialan yrittäjänä. En oikeastaan etsinyt uutta 
työtä. Nähdessäni pehtorin avoimen työpaikan 
huomasin kuitenkin, että paikkahan on kuin minulle 
luotu. Hakeminen kannatti, koska tässä työssä pääsen 
yhdistämään sekä asiakaspalvelutaitoja, eläintenhoitoa 
että vanhojen rakennusten kunnostustöitä.

MITEN TYÖSI NÄKYY 
KAUPUNKILAISTEN ARJESSA? 

Haltiala on helsinkiläisille tärkeä paikka, jonka lähes 
jokainen tuntee ja tietää. Moni on käynyt täällä useassa 
polvessa. Teemme monet työtehtävät asiakkaiden silmien 
alla, joten työmme tulee tutuksi myös sitä kautta. Osa  
vierailijoista kyselee myös tilan töistä ja tilan hoidosta.

Haluan kehittää Haltialaa nimenomaan kaupunkilaisten 
kohtaamispaikkana. Tilan ulkoasusta, rakennusten kunnosta  
ja kulkureiteistä on tärkeää pitää huolta. Paikka on tullut  
itsellenikin jo tärkeäksi kodiksi.

1

2

3

NIMI: Tiina Raitaoja
TYÖNIMIKE: Haltialan tilan pehtori

TEHTÄVÄT JA VASTUUT: Haltialan tilan 
hoitaminen

KOTIPAIKKA: Helsinki
HARRASTUKSET: moottoripyöräily,  

ratsastus, lukeminen  
ja ulkoilu

 fakta

3X
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SOPUISASTI 
STARASSA
Epäasialliseen kohteluun on Starassa nollatoleranssi. Epäasiallinen kohtelu 
kannattaa ottaa aina puheeksi. Työyhteisössä ei kenenkään tarvitse kärsiä.

TEKSTI  TARJA VÄSTILÄ KUVITUS  PETRI SUNI

ETEENPÄIN

STADIN RAKENTAJA    1  2021
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NIMITTELY, PARJAAMINEN, musta-
maalaaminen, häirintä, takapuolen 
taputtelu ja porukan ulkopuolelle 
jättäminen. Nämä ovat esimerkkejä 
epäasiallisesta kohtelusta, jota ei 
hyväksytä Staralla eikä Helsingin 
kaupungilla missään muodossa.

Toimitusjohtaja Timo Martiskainen 
toteaa, että rehellisyys, oikeudenmu-
kaisuus, yhdenmukaisuus ja tasaver-
taisuus ovat arvoja, joihin Starassa 
sitoudutaan.

– Toivoisin, että Stara olisi nolla-
toleranssin edelläkävijä.

Turvallisuuspäällikkö Janne 
Haataisen mukaan avoin keskustelu 
auttaa siihen, etteivät asiat kärjisty. 
Jokaisen on hyvä tietää, miten toi-
mia, jos tuntee kokevansa epäasial-
lista kohtelua.

– Härskit jutut ja tyttökalenterit 
eivät kuulu työpaikalle. Vitsailu on 
taitolaji ja kontekstikin on ymmär-
rettävä: esimerkiksi koronasta ei ole 
syytä vitsailla. Yhteisöllisyyttä raken-
tavasta huumorista ei kuitenkaan 
kannata luopua.

Tasapuolista kohtelua
Haatainen kertoo, että nollatolerans-
sin ohella Starassa nostetaan esiin 
hyvä työkulttuuri ja -käyttäytyminen. 
Tarkoitus on, että esihenkilöt ja työn-
tekijät tunnistavat oman vastuunsa 
asian edistämisessä.

Kaupunki julkaisi Sopuisasti Stadissa 
-oppaan pari vuotta sitten. Sen antia 
käsitellään työntekijöiden kanssa 
esihenkilöiden johdolla vuosittain. 
Kaupunki edellyttää työnantajana 
asiallista ja arvostavaa suhtautumista  
kaikkia työyhteisön jäseniä ja asiak-
kaita kohtaan. Periaate on, että 
kaikilla on töissä hyvä olla.

– Kun uusi henkilö tulee Staraan 
työssäoppimisjaksolle, määräaikai-
seksi tai oppisopimuksella, käym-
me myös hänen kanssaan asian läpi 

perehdytyksen yhteydessä, lisää 
suunnittelija Jasmin Bertell.

Martiskainen tähdentää, että 
kaikkia työntekijöitä harjoittelijoista 
osatyökykyisiin tulee tukea ja johtaa 
tasapuolisesti sekä antaa tilaa, myös 
epäonnistumisia voi hyväksyä.

Bertell on ollut töissä Starassa jo 
vuodesta 1996, hän oli ensimmäinen 
nainen puuseppänä. Tuolloin erilaisia 
klikkejä muodostui muun muassa 
puoluekannan mukaan. 

– Olen saanut seurata läheltä, 
kuinka sopuisasti Stadi on muuttu-
nut tasa-arvo- ja häirintäasioissa.

Asiat selvitetään aina
Bertell toimii nykyisin rakennus-
tekniikan teknisessä tuessa kou-
lutussuunnittelijana ja on myös 
yksi Staran hetipurkajista, joilta 
saa henkistä ensiapua keskustelun 
keinoin esimerkiksi jonkin hankalan 
tilanteen jälkeen. Hän korostaa, että 

Epäasiallisesta 
kohtelusta pitää pystyä 
puhumaan avoimesti. 
Epäasiallinen käytös 
pitää aina käsitellä.

NOSTO.
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avoin, keskusteleva työyhteisö luo 
turvallista ilmapiiriä. Epäkohdista, 
kuten kiusaamisesta, häirinnästä ja 
syrjinnästä, pitää pystyä puhumaan 
avoimesti.

– Asiat voivat korjaantua puhu-
malla. Tärkeintä on, ettei epäasiallis-
ta käytöstä paineta villaisella, vaan 
se pitää aina käsitellä.

Haatainen kehottaa ensin sano-
maan häiritsijälle, että kokee tämän 
käytöksen loukkaavana. Jo tässä 
vaiheessa asia voi selvitä.

– Voi myös olla suoraan yhteydes-
sä omaan esihenkilöön. Hänellä on 
velvollisuus selvittää asiaa objetiivi-
sesti: ensin yksilökeskusteluina, 
sitten yhteisesti keskustellen ja 
seurantapalaverissa.

Mikäli epäasiallista kohtelua ei 
saada loppumaan, viimeisenä keino-
na on kurinpidollisia toimenpiteitä: 
huomautus, varoitus ja irtisanomi-
nen. Sopiminen on aina sanktioita 
parempi ratkaisu.

JOKAISEN ON HYVÄ 
TIETÄÄ, MITEN TOIMIA, 
JOS TUNTEE KOKEVANSA 
EPÄASIALLISTA 
KOHTELUA. 
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Älä jää yksin!
Kunta10-tutkimus selvittää kunta-
alan henkilöstön työtä, terveyttä ja 
hyvinvointia. Tuoreimmassa tutki-
muksessa Staran luvut työpaikka-
kiusaamisesta, seksuaalisesta häirin-
nästä ja syrjinnästä ovat alempia kuin 
muissa organisaatioissa. Martiskainen 
sanoo olevansa ilahtunut, että kehitys 
on kulkenut myönteiseen suuntaan.

Kuitenkin Starassa koetusta 
kiusaamisesta tai syrjinnästä ei aina 
ilmoiteta työnantajalle – vain nel-
jännes kiusatuista on kertonut siitä 
eteenpäin. Martiskaisen mukaan syy 
voi olla kulttuurinen: suomalaisessa 
työkulttuurissa ja miesvaltaisessa 
työyhteisössä ei haluta valittaa, eikä 

ainakaan saada valittajan leimaa.
– Jokaisella työntekijällä on 

 oikeus häiriöttömään työyhteisöön, 
ja on sääli, ettei epäkohdista ilmoi-
teta. Tilanteeseen ei välttämättä tule 
muutosta, jos asian kanssa jää yksin. 
Tarvittaessa tukea saa työterveyshuol-
losta, henkilöstöyksiköstä ja työsuoje-
lusta. Ulkopuolisia konsulttejakin 
voidaan hyödyntää, kertoo Haatainen.

Bertell pitää myös huolestuttava-
na asiana sitä, ettei työyhteisössä ole 
saatu luotua puhumiseen rohkaise-
vaa, turvallista ilmapiiriä. Asioihin 
 pitäisi pystyä puuttumaan, eikä tiet- 
tyjä käyttäytymismalleja tarvitse sie-
tää. Hänen mukaansa toimintaa voi 
ohjata esimerkillä ja nostaa kiusalli-
setkin asiat pöydälle.

Tutustu ja arvosta!
Bertell sanoo pitävänsä huoneensa 
oven aina auki: sydäntä voi tulla 
purkamaan koska vain.

– On palkitsevaa olla sillan raken-
tajana. Kun luottamus saadaan ra- 
kennettua avoimessa ilmapiirissä, 
tilanne helpottuu.

Bertellin mukaan työkavereiden 
arvostusta ei pidä ansaita, vaan sen 
pitäisi olla selviö.

– On päästävä eroon ennakko-
ajattelumalleista, jotka syntyvät, 
kun ihmisiin ei tutustuta. Työkaverin 
kanssa ei tarvitse viettää vapaa-
aikaa, mutta työasiat pitää pystyä 
hoitamaan asiallisesti.

Jokaisella työntekijällä 
on oikeus häiriöttömään 
työyhteisöön. Starassa 
epäasialliselle kohtelulle on 
nollatoleranssi.
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Pyörivä terä ei 
sammaloidu
Toukolan konepajalla hurisee 60-vuotias 
ammattilainen, joka ei osoita hiipumisen 
merkkejä. Maaliskuussa 1962 taloon tullut 
Csepel-porakone on edelleen luottopeli 
yksittäisten ja pienimääräisten metallitöiden 
valmistuksessa.

TEKSTI  ARI RYTSY KUVAT  ROOPE PERMANTO

VEMPAIN 
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KONEPAJALTA LÖYTYY muutamia iäkkäitä koneita, 
jotka ovat kestäneet kovaa käyttöä jo vuosikymmeniä. 
Yksi niistä on vuosimallia 1961 oleva unkarilainen Csepel 
RF 31 -porakone, joka painaa täydessä varustuksessa yli 
7 500 kiloa. Tuttavallisesti "Sepeliksi" kutsuttua jättiläis-
tä on siirretty kerran viimeisen 20 vuoden aikana.

Veteraaniporaa käytetään nykyään harvakseltaan, 
mutta tietyissä töissä se pitää edelleen pintansa. Csepeliin  
tartutaan silloin, kun tarvitaan suurempaa reikää ja po-
rattava materiaali on paksua. Tällaisia ovat esimerkiksi 
antiikkikaiteiden tolpat.

– Uudet CNC-koneet sopivat hyvin isojen sarjojen 
tekemiseen. Ne edellyttävät ohjelmointia, joten pienten 
sarjojen ja yksittäiskappaleiden valmistuksessa Csepelin 
kaltainen perinteinen kone on yksinkertaisempi käyttää, 
metallitekniikan työnjohtaja Jouni Ravantti sanoo.

Hiljaisen ja perushuoltoon tyytyväisen 
porakoneen historiaa ei hirveästi tunneta, sillä 
viimeinen Csepelin vakituinen porari jäi eläkkeelle 
kymmenisen vuotta sitten. Mielenkiintoista on 
kuitenkin se, että Unkarissa valmistetun koneen 
alkuperäiset käyttöohjeet ja hankintapaperit ovat 
saksankieliset.

– Ehkä siksi, että Saksa oli 1960-luvulla teknii-
kan pääkieli, arvelee Ravantti.
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DUUNISSA

Starassa drooneja eli miehittämättömiä ilma-aluksia hyödynnetään 
monipuolisesti. Vastaavan kartoittajan Nicolae Olarun drooniosaamista 
tarvitaan kaupunkitekniikkaa rakennettaessa.

TEKSTI  TARJA VÄSTILÄ  KUVAT  KATRI LEHTOLA

– Starassa drooneja on käytetty 
jo muutaman vuoden ajan. Itse olen 
kopterilla tehnyt työmaaseurannan 
lisäksi kuntotarkastuksia sekä kartoit-
tanut maastoa. Etenkin jälkimmäiseen 
tarvitaan enemmän ammattitaitoa, ja 
se on myös mielenkiintoisinta.

Starassa voi kehittyä
Romaniasta kotoisin oleva Olaru tuli 
Suomeen 12 vuotta sitten. Hän haluaa 
omalla esimerkillään kannustaa 

DROONILLA NÄKEE 
KAUKAA LÄHELLE

DROONIN OHJAAJA Nicolae Olaru 
näkee Kuninkaantammen lammenran- 
nan työmaata kuvatessaan yksityis- 
kohtia, joita ei maan pinnalta huomaa, 
kuten esimerkiksi työmaalle sijoitetut 
varastot ja kulkuväylät. Hän näkee 
lintuperspektiivistä myös sen, miten 
koko työmaa on organisoitu.

Olaru on drooneineen tehnyt myös 
viiden hehtaarin työmaan seurantaa 
Jätkäsaaren Hyväntoivonpuistossa, 
joka on valmistuttuaan kilometrin 
mittainen ja lähes sata metriä leveä.

muitakin maahanmuuttajia tarttu-
maan rohkeasti eri mahdollisuuksiin. 
Drooneja hän on ohjannut 2,5 vuotta 
4,5-vuotisella Stara-urallaan.

– Valmistuin vuonna 2016 
maanmittausalalta Stadin ammatti-
opistosta, jossa kävin muun muassa 
fotogrammetriakurssin, jossa käytiin 
läpi, miten valokuvia käytetään kar-
toitukseen. Myöhemmin aloin itsek-
seni opiskella kopterien ohjaamista.

Kun droonit tulivat Staraan, Olaru  
ehdotti, että hän voisi olla oikea ihmi- 
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Tästä se lähtee! Vastaava 
kartoittaja Nicolae Olaru 
lähettää droonin lentoon 
kuvatakseen läheistä 
Kuninkaantammen 
Lammenrannan työmaata.
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Droonin lennättäminen vaatii drooni-operaattorilta eli droonin 
lennättäjältä perehtymistä ja lain saneleman koulutuksen.

TYÖ HELPOTTUU
Starassa droonit helpottavat havaintojen tekoa lintuperspektiivistä. Kehityspäällikkö 
Paavo Lehmosen mukaan drooneja on Starassa käytössä kymmenkunta.

Korjausrakentamisessa drooneja on hyödynnetty kattojen yleiskunnon kuvauksessa 
arvioitaessa huoltotarvetta sekä korjauksen laajuutta ja hintaa. Kuvia on otettu valmiista 
työstä, kuten vesikaton korjauksesta. Yleisin käyttökohde on ollut rännien kuntokartoitus.

– Olemme kuvanneet myös liikuntasalin kenttärajat lattian uusimista varten. Lisäk-
si käyttökohteena voisi olla työmaiden etenemisen kuvaaminen esimerkiksi viikoit-
tain, sanoo työnjohtaja Eero Kuosmanen.

Kehityspäällikkö Lauri Mörän mukaan ympäristönhoidossa on ollut muutama tutki-
musprojektiin liittyvä kokeilu, joissa drooneilla on kartoitettu vieraslajeja saaristo-
alueella ja tuholaisvaurioita Keskuspuistossa.

Staran Puhdas katutila -hankkeessa puolestaan kuvattiin pestyä katua, jolloin 
nähtiin muun muassa vauriot ja puutteet katumerkinnöissä sekä karsittavat kasvustot.

– Saimme monipuolisesti tietoa tuotannon tueksi, Lehmonen kertoo.
Droonien lennättämistä koskeva laki on vastikään tiukentunut, ja se koskee 

niin ammattilennättäjiä kuin harrastajiakin. Kaikkien tulee rekisteröityä ja käydä 
verkkokoulutus. Tarkoitus on parantaa turvallisuutta.

Lehmosen mukaan ammattimaisessa droonien käytössä myös tietosuoja ja 
yksityisyyden suoja pitää ottaa jatkossa entistä paremmin huomioon.

– On tiedettävä, miten kuvia rajataan työkäyttöön ja mitä on oikeus tehdä. Ku-
vaus on esimerkiksi kielletty suoraan ihmisiä, autoja, asuntoja tai asuntojen pihoja 
kohti, jotta ihmisiä ei voi tunnistaa ja yksityisyyttä ei loukata.

Kuninkaantammen Lammenrannan työmaasta droonilla otettuja 
kuvia voi hyödyntää muun muassa työmaaseurannassa.

nen käyttämään niitä. Hän halusi sovel- 
taa oppimaansa teoriaa käytäntöön.

– Esihenkilöni, mittauspäällikkö 
Ilkka Määttä antoi vapauden kehittyä 
työssä. Ilman häntä en olisi päässyt 
näin hyvin droonimaailmaan kiinni. 
Olen käynyt myös Traficomin verkko-
koulutuksen sekä laitehuollon kurssin.

Kaupunkitekniikan rakentamises-
sa on peruskopterin lisäksi käytössä 
isompi videodrooni.

– Tietty alue pyritään kuvaamaan 
saman päivän aikana. Kerätystä 
kuvadatasta tietokone tuottaa piste- 
pilven, josta alueen suunnittelija 
näkee, millainen maasto on kaikkine 
korkeuseroineen.

Sen lisäksi, että droonikuvaus on 
tehokasta, se on myös kustannus-
tehokasta.

– Yksi droonilla tehty työ vastaa 
kahden kartoittajan viikon työpanosta 
maastossa.

Rauhallisuus on valttia
Olarun mukaan droonin ohjaaminen 
ja käyttö ei ole hankalaa.

– Tarvitaan vain rohkeutta ja uskoa 
itseen. Ohjaajan on hyvä olla luon-
teeltaan rauhallinen. Kyky nopeaan 
päätöksentekoon on myös tärkeää.

Turvallisuus on huomioitava. On 
varottava puita, rakennuksia, sähkö- 
linjoja ja muita korkeita esteitä. 
Droonin työskentelykorkeus on 
maksimissaan 120 metriä ja asutuilla 
alueilla 50 metriä.

Olarun käyttämä drooni painaa 
nelisen kiloa. Kopterin laskeutumis- 
alustana on matto, johon droonin voi  
ohjata automaattisesti tai manuaalisesti.

Droonit soveltuvat hyvin erilaisen 
tiedon keräämiseen. Ne ovat tulossa 
yhä tärkeämmäksi osaksi kaupungin 
toimintoja. Vaikka Olaru työskentelee 
eniten työmaaseurannan parissa, 
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 tulevaisuudessa työ liittynee enem-
män kartoitukseen ja maastodoku-
mentointiin.

– Osaamista pitää koko ajan 
päivittää, joten ajan hermolla on 
pysyttävä. Pidän kopterin kanssa 
työskentelystä, sillä jokainen päivä 
on erilainen. 



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

osallistut kahden leffalipun arvontaan. Vastausten tulee olla perillä 31.8.2021 mennessä. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.


