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NYT OLEMME sitten virallisesti Helsingin kaupungin 
rakentamispalveluliikelaitos. Hallintomallimme muuttui virastosta 
liikelaitokseksi samassa yhteydessä, kun Helsingin koko 
johtaminen uudistui kesäkuun alussa.

Muutos virastosta liikelaitokseksi on paljolti tekninen ratkaisu, 
palvelutuotantomme jatkuu entisellään. Suurimmat muutokset 
tapahtuvat taloudenpidossa. Liikelaitoksena olemme aiempaa 
itsenäisempiä esimerkiksi investoinneista päätettäessä. Voimme 

suunnitella toimintaamme joustavammin sen mukaan, minkälaista tulosta 
teemme. Vastaavasti liiketaloudellinen vastuumme kasvaa.

Asiakkaidemme asema mullistui uudistuksessa. Virastot poistuivat ja tilalle 
tulivat toimialat palvelukokonaisuuksineen. Suurin asiakkaamme on nyt kau-
punkiympäristön toimiala. On tärkeää, että jokainen staralainen on aktiivinen 
asiakaspalvelutyössä, niin uusien kuin vanhojen yhteyshenkilöiden kanssa. 
Asiakkaista huolehtiminen on tärkein tehtävämme muutosvaiheessa.

Yhdenmukaistamme asiakkuuksien hallintaa luomalla mallin asiakas-
vastuille, neuvottelukäytännöille ja markkinoinnille. Käytännössä tämä 
tarkoittaa selkiytystä siihen, kuka tapaa, kenet, milloin ja miksi. Yhtenäiset 

toimintatavat helpottavat työtämme ja toimimista 
kanssamme.

Asiakkaillemme tekemien kyselytutkimusten 
perusteella Staraa arvostetaan ammattitai-
toisena, luotettavana sekä toimintavarmana 
kumppanina, ja kaupunkituntemuksemme on 
omaa luokkaansa. Tämä luo hyvän pohjan uu-

delle liikelaitokselle ja tulevaisuuden menes-
tykselle. Mutta kehitettävääkin on. Meidän 

tulee panostaa erityisesti aikataulujen 
toteutumiseen ja työn virheettömyy-
teen. Tähän voimme kaikki vaikuttaa 
tekemällä työmme kerralla kuntoon.

Toivon kaikille staralaisille ja yh-
teistyötahoillemme hyvää kesää! 
Onnistutaan yhdessä myös tulevai-

suudessa!

Timo Martiskainen
toimitusjohtaja
rakentamispalveluliikelaitos Stara

Uudet tuulet puhaltavat

4041 0797

Asiakkaista  
huolehtiminen on 
tärkein tehtävämme 
muutos vaiheessa.
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   SNADIT

KESÄLOMA = KESIS, GESIS

LEMPIPAIKKANI 
STADISSA

Kaupungin läntinen rantaviiva, 
Munkkiniemestä Hietsuun. Se on ollut 
omaa aluettani lapsesta asti. Olen alun 
perin Munkasta kotoisin ja liikkunut sillä 

seudulla koko ikäni. Haagalaisena en nytkään asu 
kaukana rannasta. Varsinkin Mestaritallin ja Hietsun 
koriskentiltä on paljon hyviä muistoja, sillä olen 
pelannut koripalloa nelisenkymmentä vuotta.

– SAMI SARVILINNA, HELSINGIN KAUPUNGIN KANSLIAPÄÄLLIKKÖ

TIESITKÖ, 
ETTÄ
liikelaitoksena 
käytämme edelleen 
Stara-nimeä ja 
jatkamme omalla 
ilmeellä. Myös 
yhteystietomme 
säilyvät ennallaan.

STARA OTTAA KÄYTTÖÖN 5S-menetelmän, jonka avulla tavarat 
pysyvät järjestyksessä ja työnteko tehostuu. Samalla työturvallisuus 
ja viihtyvyys paranevat, kertoo hanketta vetävä toimitilapäällikkö 
Jyrki Määttänen. 
5S on yksi Staran tämän vuoden tulospalkkiotavoitteista. Määttänen 
korostaa, että menetelmästä hyötyvät niin työntekijät kuin koko Stara.

Ensimmäiseksi tehdään aloitusmittaukset ja toimipisteiden vas-
taava työnjohto perehdytetään menetelmään.

– Tavoitteena on, että marraskuuhun mennessä kaikki työpisteet 
ovat niin selkeitä, että kuka tahansa pystyy niitä käyttämään, Määt-
tänen toteaa.

Määttäsen mukaan tukikohtien puutteissa on selkeitä säännön-
mukaisuuksia: merkinnät ovat vajavaisia ja yleisessä järjestyksessä 
on parantamisen varaa. 

– Siistillä työpisteellä ei tuhlaudu aikaa tavaroiden etsimiseen.
– Pidemmällä aikavälillä myös tilojen käyttö tehostuu, sillä tarvit-

tavat tavarat ja materiaalit mahtuvat pienempiin tiloihin.

SIISTIÄ JA 
TEHOKASTA

STARA PAKETOI 
PALVELUNSA 
ESITTEESEEN
MITÄ SE STARA oikein tekee? Tähän 
kysymykseen vastaa selkeästi ja 
konkreettisesti uusi 24/7-esite, 
jossa kerrotaan Staran palveluista 
kaduilla, puistois-
sa, luonnossa ja 
rakennuksilla.

Palveluesite 
on osa suurem-
paa kokonai-
suutta. Liikelai-
toksena Stara 
pyrkii palvele-
maan entistäkin 
paremmin 
kaupungin sisäisiä asiakkaita ja vas-
taamaan kaupunkilaisten asettamiin 
toiveisiin.

Julkaisu on lähetetty Staran 
työntekijöille, asiakkaille ja yhteis-
työkumppaneille. Esitteen liitteenä 
on vuoden 2016 toimintakertomus, 
joka kertoo, mitä Staran on tehnyt 
Helsingin hyväksi vuonna 2016. 

Mikäli et ole saanut omaasi, voit 
tilata julkaisun Staran infosta,  
stara@hel.fi tai puh. 09 310 39602.

Sami Sarvilinna on Helsingin kaupungin uusi kansliapäällikkö, ja hän on 
Helsingin johtamisuudistuksen jälkeen kaupungin ykkösvirkamies. Hän 
johtaa kaupungin keskushallintoa, on toimialajohtajien ja liikelaitosten 
johtajien esimies ja toimii kaupunginhallituksen ja sen jaostojen sekä 
pormestarin esittelijänä.

5S LYHYESTI
Sortteeraus:  poistetaan tarpeettomat tavarat
Systematisointi:  etsitään tavaroille säilytyspaikat 
Siivous:  siivotaan päivittäin
Standardisointi:  laaditaan yhteiset toimintatavat
Seuranta:  huolehditaan, että sovittuja menetelmiä noudatetaan

MAKEA 
STARTTI

Isot ja pienet muutokset 
aiheuttavat aina kysymyksiä 
ja huoltakin. Työterveys 
Helsingin palvelupäällikkö 
Marja Poikonen kertoo, miten 
muutos tilanteita voi hallita.

Mitä vinkkejä antaisit 
muutostilanteiden hallintaan?
Rakenteen muuttaminen on helpom-
paa kuin kulttuurin muuttaminen. 
Jotta toiminta muuttuu, tarvitaan 
paljon yhteisiä tapaamisia, keskuste-
luja, koulutusta, yhdessä oppimista 
ja asiakkaiden kuuntelua. Myös kyky 
sietää keskeneräisyyttä ja asioiden 
joskus hidasta etenemistä ovat tar-
peellisia taitoja muutostilanteissa.

Miten jokainen voi itse 
hallita muutoksiin liittyviä 
epävarmuustekijöitä?
Kannattaa miettiä, mikä muutok-
sessa on hyvää ja mikä pelottaa tai 
arveluttaa. Mitkä asiat voivat omalla 
kohdalla muuttua? Muuttuvatko 
asiat hyvään suuntaan vai huonoon 
suuntaan?

Huomio kannattaa suunnata 
mahdollisuuksiin uhkien sijasta, 
mikä ylläpitää toiveikkuutta. Monet 
ovat varmasti kokeneet onnistuneita 
muutoksia, joita voi muistella. Jos 
työyhteisö hajoaa, siirtymärituaa-
leista on hyötyä. Perustehtävään 
keskittyminen edistää työn hallintaa, 
ja tiedon hankkiminen tulevasta 
vähentää oletuksia.

Miten pärjää jatkuvasti  
muuttuvassa maailmassa?
Viime kädessä oma asenne ratkai-
see. Näenkö muutoksessa mahdol-
lisuuksia, positiivisuutta ja uudis-
tumista vai uhkaa, arjen rutiinien 
rikkoutumista ja negatiivisuutta?

OMA ASENNE AUTTAA 
HALLITSEMAAN 
MUUTOSTA

LIIKELAITOS STARAN 
starttipäivää juhlistettiin koko 
henkilöstön voimin kesäisesti 
kakkukahvein. 1 700 hengen 
kakuttamiseen upposi 560 
kananmunaa, 19 kg sokeria, 
15 kg vehnäjauhoja, 35 litraa 
laktoositonta kermaa ja 30 kg 
mansikoita. 

Onnea ja menestystä 
liikelaitos Staralle ja sen ihan 
jokaiselle työntekijälle!
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Virastosta tuli kesäkuun alussa liikelaitos.  
Alussa muutoksen huomaa vain harva,  

mutta vähitellen liiketaloudellinen 
ajattelu tapa muokkaa Staran toimintaa. 

Tavoitteena on tuottavuuden kasvu.

TEKSTI  MARIANNA SALIN KUVA  JANNE SAVON

VAPAU TTA JA
VASTU UTA
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HELPPO JA JOUSTAVA  
– TEHOKASKIN?
Jos yritys varautuisi runsaslumiseen 
talveen Staran tavoin, siltä lähtisi 
asiakkaalle valtava lasku. Toisaalta, 
yritys jäisi ilman rakennusurakkaa 
silloin, kun kunnallinen asiakas ei 
ehdi kilpailuttaa tarvitsemaansa työ-
tä. Staralta tilataan kilpailuttamatta, 
koska se on edelleen kaupungin 
sisäinen tuottajayksikkö, ja sellai-
sena Staran suurimmat asiakkaat, 
rakennusvirasto ja kiinteistöviraston 
tilakeskus, halusivat sen säilyvän. 

– Valmistelun eri vaiheissa tuli 
esille, että Staraa pystytään käyttä-
mään nopeasti, helposti ja jousta-
vasti. Hommat tehdään sen mukaan, 
mikä on tarve, eikä sen mukaan, 
mitä sopimuksessa tarkalleen lukee, 
Malmström sanoo. Hän, Engfelt ja 
Mäkinen toivovat, että Stara pystyisi 
osoittamaan lisäarvonsa, kuten jous-
tavuuden, vielä nykyistä selkeämmin 
ja vertailukelpoisesti.

– Silloin olisi helpompi tarkastella 
myös Staran kustannustehokkuutta, 
Malmström toteaa.

Engfelt uskoo, että yhä tiiviimpi 
yhteistyö tilaajien kanssa auttaisi 
Staraa tehostamaan toimintaansa 
ilman, että joustavuus kärsisi. Hän 
odottaa apua myös omistajaohja-
uksesta, joka uudistuu liikelaitoksen 
perustamisen myötä. Engfelt ja Mä-
kinen haluaisivat johtokuntaan niin 
toimialan kuin taloudenkin asiantun-
tijoita Staran johdon tueksi.

– Liikelaitos vaatii hieman eri 
tyyppistä ajatusmallia Staran 
johtajilta ja päälliköiltä kuin virasto, 
Engfelt sanoo.

Malmström korostaa, että Starassa on 
tarkasteltava ulkoisesta myynnistä luo-
pumisen yhteydessä, miten luopuminen 
vaikuttaa kuhunkin yksikköön, ja suunni-
teltava, miten vaikutuksiin sopeudutaan.

PARAS APU  
– OMA OSAAMINEN
Engfeltin ja Mäkisen mukaan yksittäinen 
staralainen voi parantaa Staran tuot-
tavuutta ja samalla omaa asemaansa 

parhaiten pitämällä huolta 
omasta osaamisestaan.

– On myös tärkeää, että 
tuottavuutta ei aleta hakea 
laadun kustannuksella. Se, 
että saamme tehdä laadukasta 
työtä, pitää yllä motivaatiota, 
Mäkinen huomauttaa. 

Engfelt peräänkuuluttaa 
mittareita, jotka mittaavat 
työn laatua ja tehoa läpinäky-
västi ja tavalla, jonka stara-
laiset voivat itse hyväksyä. 
Hän toivoo, että hyvä mittari 
herättää nekin, jotka ovat 
unohtuneet mukavuusalueelle 
kuin huomaamattaan.

– Jos onnistumme mitat-
tavasti, viivan alle jää rahaa ja 
asiakkaat ovat tyytyväisiä – ja 
voimme myös palkita henki-
löstöämme. 

SIJOITTAJA ODOTTAA tuottoa sijoi-
tukselleen, kuten osinkoa osakkeille 
tai korkoa lainalle. Myös Helsinki 
odottaa tuottoa pääomalle, jonka se 
sijoitti uuteen rakentamispalvelulii-
kelaitokseensa, Staraan. Tänä vuon-
na Stara maksaa peruspääomastaan 
kahdeksan prosentin korvauksen 
kaupungille. Se, mikä vuoden tulois-
ta jää kulujen ja korvauksen jälkeen 
yli, kertyy Staran taseeseen. Alijää-
mä puolestaan pienentää tasetta. 

– Ei ole arkkua, josta rahaa 
voisi ammentaa lisää. Esimerkiksi 
investoinnit on rahoitettava omasta 
taseesta, toteaa Staran henkilöstö-
päällikkö Eeva Engfelt. Hän pitää 
selvänä, että tehokkuusvaatimukset 
lisääntyvät. 

Muutoksen valmisteluun osallis-
tunut konserniohjauksen päällikkö 
Atte Malmström kaupunginkanslias-
ta uskoo, että liiketaloudelliset peri-
aatteet tarjoavat Staralle haasteiden 
ohella mielekästä itsenäisyyttä.

– Liikelaitoksena Stara ei ole enää 
sidottu talousarviomäärärahoihin, 
vaan se voi aiempaa vapaammin 
käyttää ylijäämänsä oman toimin-
tansa kehittämiseen, Malmström 
sanoo.

LIIKETALOUTTA  
VAIN OSAKSI
Vaikka Stara noudattaa liiketalouden 
periaatteita, sillä ei ole käytössään 
aivan samoja työkaluja kuin yksi-
tyisillä yrityksillä. Engfeltin mukaan 
tämä näkyy erityisen hyvin epäva-
kaalla rakennusalalla. Starassa palkat 
juoksevat silloinkin, kun töitä on 
tavallista vähemmän.  

– Emme voi myöskään nostaa 
palkkoja esimerkiksi silloin, kun 
rakentaminen vetää hyvin, Engfelt 
huomauttaa. Hänen mukaansa myös 
Staran työajat joustavat heikosti 
verrattuna yrityksiin ja muutamiin 
muihin kaupunkeihin.

Jähmeästi liikkuu myös kalusto. 
Esimerkiksi kuorma-autoja seisoo 
varikoilla runsaslumisten talvien 
varalta.

– Itse asiassa suuri osa Staran 
taseesta on sidottu yhden osaston 
kalustoon, toteaa tuotantopäällikkö 
Samipetteri Mäkinen, joka vastaa 
katujen ja puistojen hoidosta pohjoi-
sessa Helsingissä. Kalliiksi tilanteen 
tekee se, että Stara maksaa perus-
pääomastaan korvausta riippumatta 
siitä, käytetäänkö kalustoa tai ei.

AKTIIVISET 
MONIOSAAJAT 
LIIKKEELLE
Vaikka liikelaitoksen synty ei muuta 
yhdenkään staralaisen tehtäviä 
kertaheitolla, Engfelt ja Mäkinen 
uskovat, että jokaisen työ muuttuu 
vähitellen tehokkuusvaatimusten 
kasvaessa. Starassa on jo pitkään 
pohdittu, miten ihmiset voisivat 
vaihtaa tehtäviään kysynnän mu-
kaan, jotta työvoima olisi jatkuvasti 
käytössä täydellä teholla. Hienoja 
esimerkkejä moniosaamisesta ja 
joustavuudesta on jo runsaasti.

– Kun esimerkiksi Maunulanpu-
rossa oli öljyvahingot, meidän ra-
kentajamme jättivät heti työmaansa 
ja lähtivät sinne, Mäkinen kertoo.  
Hän pitää kuitenkin yhä tär-
keämpänä, että myös yksittäiset 
työntekijät siirtyisivät vapaaeh-
toisesti jopa osastorajojen yli, 
mitä on tapahtunut vain harvoin. 
Engfelt toivoo, että myös esimie-
het ymmärtäisivät tarpeen tullen 
luopua omista taitavista työn-
tekijöistään, jos näitä tarvitaan 
muualla.

Sisäinen liikkuvuus on entistä 
tärkeämpää lähivuosina, koska 
Stara joutuu luopumaan sellaises-
ta ulkoisesta myynnistä, jolle ei 
ole kuntalain mukaista perustetta. 
Liikevaihdon on arvioitu pienenevän 
vajaat neljä prosenttia.

– On laskettu, että eläköityminen 
korvaa liikevaihdon menetyksen, jos 
ihmiset kouluttautuvat uusiin tehtä-
viin, Engfelt toteaa. 

Investoinnit on 
rahoitettava 
omasta taseesta.
EEVA ENGFELT

Staraa pystytään 
käyttämään 
nopeasti, helposti ja 
joustavasti.
ATTE MALMSTRÖM

Se, että saamme 
tehdä laadukasta 
työtä, pitää yllä 
motivaatiota.
SAMIPETTERI MÄKINEN
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RUNDILLA

HALTIALAN TILA tarjoaa kaupunkilaisille 

mahdollisuuden tutustua kotieläimiin ja nauttia 

maalaismaisemista. Vastaava luontomestari Jari 
Kuusinen kertoo, että eläimet tuovat iloa ja valoa 

kaupunkilaisten elämään. Samoin Aarnimetsä 

ja muut luonnonsuojelualueet, joissa samoilu 

virkistää mieltä ja jopa edistää terveyttä. Koulut 

ja päiväkodit ovat tuttuja vieraita kotieläintilalla. 

Staran hoitamalla tilalla asustelee tällä hetkellä 

29 emolammasta, 73 karitsaa, 27 lehmää, pari 

vuohta, 12 maatiais kanaa, kaksi kukkoa ja neljä 

kesäpossua. Eläimet viettävät kesät ulkosalla, 

ja niitä voi ihailla piha-alueella aamusta iltaan. 

Haltialassa työskentelee viisi työntekijää 

vakituisesti, ja ryhmä vahvistuu kesäisin parilla 

kesätyöntekijällä. Haluttuun kesätyöpaikkaan olisi 

enemmän tulijoita kuin voidaan ottaa. Lisäksi 

opiskelijat suorittavat Haltialassa opintoihinsa 

liittyviä maatalousharjoitteluita. Staralaiset 

hoitavat eläimiä, viljelevät maatilaa sekä pitävät 

kalustosta ja kiinteistöstä huolta.

TEKSTI  MIKKO TAIVAINEN KUVA  AKI RASK
TEEMU KOSUNEN   
TUNNU ORRE



12 13STADIN RAKENTAJA    1    2017 STADIN RAKENTAJA    1    2017

3X
STARA NUM3R01N

 fa
kt

a

NIMI: Viivi Rouhento, 23 v
OPINNOT: 5 v. ympäristö- ja energiatekniikka, 
Tampereen teknillinen yliopisto
TYÖNIMEKE: työturvallisuussuunnittelija 
(korkeakouluharjoittelija)
TEHTÄVÄT JA VASTUUT: kesän aikana osallistuu 
kemikaaliturvallisuusprojektin eteenpäinvientiin ja 
hoitaa turvallisuuspäällikön kesälomasijaisuuden
HARRASTUKSET: ryhmäliikunta
KOTIPAIKKA: Tampere

Osaaminen 
jalostuu 
kesätöissä
Viivi Rouhento työskentelee kesän työturvallisuus-
suunnittelijana Starassa ja kerää arvokasta kokemusta 
tulevaisuutta varten. Ympäristö- ja energiatekniikan 
korkeakouluopiskelija saa hyödyntää osaamistaan ja 
oppia uutta.

TEKSTI  MIKKO TAIVAINEN KUVA  ANTERO AALTONEN

VOITKO KERTOA TYÖSTÄSI?

Aloitin toukokuun puolivälissä työturvallisuustiimissä. 
Osallistun isompaan projektiin, jossa kemikaaliasiat 
laitetaan kuntoon: kemikaalilistat päivitetään, riskiarviot 

tehdään ja turhien kemikaalien käyttö karsitaan pois. Lomitan myös 
työturvallisuuspäällikkö Tuula Kytäjää.

Tähän mennessä työpäivät ovat olleet vaihtelevia. Olen tehnyt 
toimistohommia Ilmalassa ja kiertänyt työmailla ja tukikohdissa 
työturvallisuuskierroksilla ja työsuojeluryhmän kanssa.

MIKSI HAIT STARAAN KESÄTÖIHIN?

Kun näin ilmoituksen yliopistolla, ajattelin heti, että tuosta 
työstä saisi arvokasta kokemusta tulevaisuutta varten.  
Tämä on ensimmäinen kesäni Starassa, ja tamperelaisena 

olen saanut opetella, miten Helsingissä liikutaan.
Olen viihtynyt hyvin. Työkaverit ovat olleet avuliaita ja helposti 

lähestyttäviä. Minulle on tärkeää, että työni on arvokasta ja 
merkittävää koko projektin etenemisen kannalta.

TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT?

Opintoja on jäljellä yksi vuosi, ja diplomityön tekeminen on 
edessä. Tavoitteenani on päästä esimieshommiin Tampere–
Helsinki-alueella. Suunnitelmat tarkentuvat, kunhan saan 

lopputyön valmiiksi. Ympäristöalan opiskelijoilla on hyvät työnäkymät, 
kaikki tutut ovat löytäneet alan töitä.

P.S. STARA LUPAA PITÄÄ STADISTA HUOLTA.  
VOITKO TAMPERELAISENA SEISTÄ TÄMÄN TAKANA?

Kyllä voin sen allekirjoittaa, koska se pitää paikkaansa.

1

2

3

Staran talous liikelaitoksena

Peruspääoma noin 24 milj. euroa.
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Alkava tase 
Liikelaitoksen ja viraston taloudenpidon suurin ero 
on oma tase. Liikelaitoksen alkava tase muodostettiin 
välitilinpäätöksen 31.5. mukaisista kirjanpitoarvoista. 
Siirtyvä nettovarallisuus merkittiin liikelaitoksen 
peruspääomaksi.

Tuottotavoite peruspääomalle on 8 % vuonna 2017. 

(lasketaan liikelaitosajalta 1.6.–31.12.)

Investointimäärärahat 
Stara rahoittaa liikelaitoksena investoinnit toimintansa 
tuotoista, eikä saa kaupungilta määrärahoja investointeihin. 
Vuosi 2017 on poikkeus: investointimäärärahan suuruus on 
noin 3 miljoonaa euroa.

Ulkoisesta myynnistä luopuminen 
Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö uudistui vuoden 2017 alussa. Staran on 
luovuttava sellaisesta ulkoisesta myynnistä, jolle ei ole kuntalaissa mainittu poikkeusta. 
Tämä on noin 4 % Staran tuloista eli noin 8,3 miljoonaa euroa.

Liikevaihdon ja työn vähenemiseen voidaan sopeutua uudelleenkoulutuksella, 
alihankintojen korvaamisella omalla työllä, kasvattamalla kaupungin sisäistä 
tilauskantaa ja eläköitymisen kautta.
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YHDESSÄ

VUOSI 2013 koitui Viktor Setälän 
kohtaloksi – ainakin työelämässä. 
Rakennustekniikkaa ammattikorkea-
koulussa opiskelleen Setälän 
kolmanteen kouluvuoteen kuului 
yritykselle tehtävä projektityö, jonka 
hän päätyi tekemään Staraan. Koke-
mus oli molemmin puolin positiivi-
nen, ja pian nuori mies löysi itsensä 
kesätöistä Starasta. Sattumallakin oli 
sormensa pelissä.

– Minulla oli jo sovittuna kesätyö-
paikka muualta, mutta se peruuntui. 
Sitten keksin kysyä Starasta, ja täältä 
löytyi töitä, Setälä kertoo.

Yhteinen taival sujui hyvin ensi-
metreiltä alkaen. Setälä oli ensim-
mäisen kesän työmaamestarina ja 
sai heti työmaan hoidettavakseen. 
Vastuu ei pelottanut.

– Se oli tekemällä oppimista, 
Setälä muistelee.

KOULUNPENKILTÄ 
VAKITUISEKSI
Kesän jälkeen Setälä palasi vielä 
vuodeksi koulunpenkille, mutta 
suhde Staraan ei katkennut vaan 

KESÄTYÖSTÄ 
KEHITTYI
vakituinen suhde
Viktor Setälä tuli Staraan kesätöihin vuonna 2013. 
Hyvä ilmapiiri, mukavat työkaverit ja itsenäinen työ 
houkuttelivat taloon pysyvästi.

TEKSTI  ANNAMARI TYPPÖ KUVA  MATTI MATIKAINEN

KONKARIN VINKIT 
KESÄDUUNARILLE

• Ole aktiivinen ja näytä, että haluat tehdä 
töitä ja oppia.

• Älä pelkää kysyä neuvoa, jos jokin asia on 
epäselvä.

• Auta kaveria. Rakentaminen on yhteistyötä, 
onnistumiset kaikkien ansiota ja virheet 
kaikkien syytä.

Setälä teki Staraan myös insinöö-
rityönsä. Ja kun insinöörin paperit 
olivat kädessä kesällä 2014, Setälä ja 
Stara solmivat saman tien vakituisen 
sopimuksen.

– Käytännössä jatkoin samoissa 
hommissa kuin edellisenä kesänä, 
mutta koska olin valmistunut, minus-
ta tuli vastaava mestari ja pystyin 
hoitamaan aiempaa isompia työmai-
ta, Setälä kertoo. 

Kuluneen talven ja kevään Setälä 
on paiskinut hommia Vuosaares-
sa, johon rakennetaan Staralle ja 
kaupungin liikuntapalveluille uutta 
tukikohtaa vanhan Roihuvuoressa 
sijainneen tukikohdan tilalle. Uudis-
rakennustyömaa on Staran reper-
tuaarissa poikkeava ja epätavallisen 
suuri, joten Setälän työnkuva ja tii-
mikin on tällä hetkellä toisenlainen.

– Meillä on kaksi työmaamesta-
ria ja yksi vastaava mestari. Minä 
olen työmaainsinöörinä, hoidan 
paperihommia ja pyöritän juoksevia 
asioita. Kokeneemmat kollegat saa-
vat keskittyä siihen, mitä parhaiten 
osaavat, eli käytännön rakentami-
seen.

– Stressaavaa oli varsinkin silloin, 
kun olin itse vastaavana työnjoh-
tajana vastuussa ihan kaikesta. Nyt 
kun vastuualue on kapeampi, eivät 
kokonaispaineet tunnu niin pahasti, 
mutta kyllä tässäkin kiirettä pitää 
ja välillä joutuu tekemään pitkää 
päivää.

Työkaverit ovat kuitenkin mu-
kavia ja ilmapiiri ihmisläheinen ja 
ymmärtäväinen.

– Tässä on myös sellaista jat-
kuvuutta. Voi olla aika varma, että 
tämänkin projektin jälkeen on vielä 
töitä. Yksityisellä puolella peli on 
rankempi ja hankkeiden välissä on 
usein lomautusjaksoja. 

YHDESSÄ TEKEMINEN 
ON TÄRKEÄÄ

Työssä parasta on Setälän mielestä 
itsenäisyys: se, että voi suhteellisen 
vapaasti valita, miten asiat tekee.

– Tässä saa käyttää omaa harkin-
taa ja ongelmanratkaisukykyä. Myös 
yhdessä tekeminen on mukavaa ja 
tärkeää. 

Miinuspuolena Setälä pitää työn 
ajoittaista raskautta.
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ETEENPÄIN

Tunteen ja tekniikan
TASAPAINO

MILLAISISTA OSISTA 
TAI VAIHEISTA SE 
MUODOSTUU?
Yksi tapa on jakaa se ajallisesti. 
Ennakko-oletukset, kuulopuheet, 
markkinointi, viestintä ja sosiaalinen 
media vaikuttavat asiakaskokemuk-
seen etukäteen. Palvelun aikana on 
tärkeää, miten palvelu teknisesti 
toimii ja tilannekohtaiset asiat, kuten 
tunnetilat. Jälkikäteen ratkaisevaa 
on asiakkaan kokema laatu –  hyvä 
tai huono –  ja miten hän puhuu siitä 
eteenpäin. 

Asiakaskokemus ei kuitenkaan 
ala jostain ja pääty johonkin. Se on 
jatkumo. 

KENEN VASTUULLA 
ASIAKASKOKEMUS ON?
Se on jokaisen vastuulla, asiakas-
kokemus ei ole vain kehitysyksikön 
tai viestinnän asia. Hyvä asiakasko-
kemus kumpuaa yritys- ja orga-
nisaatiokulttuurista. Mitä parempi 
kulttuuri, sitä parempi asiakasko-
kemus. Asiakaskokemukseen pitää 
näkyä ruohonjuuritasolla. Jokainen 
voi vaikuttaa siihen. 

Huonot asiakaskokemukset johtu-
vat usein siitä, että ei osata ajatella 
palveluita kokonaisuutena. Monen 
eri toimijan kanssa kokonaisuuden 
hahmottaminen ja kehittäminen on 
haastavaa.

MITEN ASIAKASKOKE-
MUSTA KEHITETÄÄN?
Palautteen antaminen kannattaa 
tehdä mahdollisimman helpoksi, 

IINA AIRAKSINEN
• Tehtävä?  

Palvelumuotoilun suunnittelija,  
D9-digitiimi, Valtiokonttori

• Mitä opiskellut?  
Muotoilujohtaminen ja 
kauppatieteet, Aalto-yliopisto

• Mitä tehnyt?  
Oli mukana Helsingin kaupungin 
asiakaskokemusta selvittäneessä tiimissä, 
markkinoinnin ja palvelukehityksen 
tehtäviä yksityisellä ja julkisella puolella

ASIAKASKOKEMUKSES-
TA PUHUTAAN PALJON 
JUURI NYT. MIKSI SE ON 
NIIN KUUMA AIHE?
Digitalisaatio on muuttanut maa-
ilman, tieto ja palvelut ovat heti 
saatavilla. Analogisesta on siirrytty 
digitalisuuteen, tuotannosta ja 
tehokkuudesta asiakaskeskeisyy-
teen. Inhimilliset asiat ja empatia 
ovat nousseet pinnalle ja osaksi 
tekemistä. 

MITEN SINÄ YMMÄRRÄT 
ASIAKASKOKEMUKSEN?
Asiakaskokemus muodostuu asiak-
kaan ja organisaation kohtaamisista, 
tunteista ja mielikuvista. Kohtaa-
minen voi olla vaikkapa sähköpos-
tikeskustelu. Asiakaskokemukseen 
heijastuu koko palvelupolku ja se, 
miten asiakas sen kokee. Se, miltä 
asiat näyttävät ja tuntuvat, on yllät-
tävän tärkeää. Palvelun prosessien 
tulee olla kunnossa. Sen jälkeen voi 
keskittyä tuottamaan lisäarvoa.

Asiakaskokemuksessa on kaksi puolta, teknisesti 
laadukas suoritus ja tunteet. Sanat ja teot eivät 
välttämättä jää mieleen, mutta niiden synnyttämät 
tunteet muistetaan, sanoo asiakaskokemuksen ja 
palvelumuotoilun asiantuntija Iina Airaksinen.

TEKSTI  MIKKO TAIVAINEN KUVITUS  PETRI SUNI

Asiakaskokemuspäivä virittää 
uutta ajattelua
Kesäkuun puolessa välissä järjestettävä 
asiakaskokemuspäivä on lähtölaukaus 
uudelle ajattelulle ja toimintatavoille. 
Siellä Staran esimiehet pääsevät 
yhdessä miettimään, mitä 
asiakaskokemus on ja miten sitä 
voidaan kehittää. 

Stara on perinteisesti ollut vahva 
osaaja tuotannossa, jonka mittari 
on laadukas tekninen suoritus. Kun 
Starasta on tullut liikelaitos, tämä ei 
enää riitä. Tulevaisuuden Stara on 
palveluorganisaatio, mikä korostaa 
asiakaskokemuksen merkitystä.

– Asiakaskokemus muodostuu 
kohtaamisista, tunteista ja 
mielikuvista. Meidän on mietittävä 
palveluprosessiamme uudella 

tavalla, jotta voimme menestyä 
myös tulevaisuudessa, Staran 
viestintäpäällikkö Päivi Seikkula 
korostaa.

Asiakaspäivän tavoitteena on lisätä 
esimiesten asiantuntemuksen avulla 
ymmärrystä siitä, mitä asiakaskokemus 
tarkoittaa. Myöhemmin on luvassa 
koulutuksia organisaation muillekin 
tasoille.

– Proaktiivisuus eli aktiivinen 
ennakointi on tärkeä tekijä 
asiakaskokemuksessa. Asiakkaalla on 
oltava tunne, että hänet huomioidaan. 
Asiakas esimerkiksi tarvitsee tiedon 
jo silloin, kun aikataulut uhkaavat 
muuttua, Seikkula sanoo.

esimerkiksi napakat mobiilikyselyt ja 
sosiaa lisen median kanavat toimivat 
hyvin palautekanavina. Palautteen 
antaminen ja viestintä vaikuttavat 
asiakaskokemukseen, ja toisaalta 
sitä voi käyttää toiminnan kehittämi-
seen. Palautteen avulla selviää, mitä 
asiakkaat toivovat ja arvostavat. 
Strategiatyön tasolla voidaan tämän 
pohjalta ohjata resursseja oikeisiin 
paikkoihin.

Kannattaa aloittaa vaikka pie-
nestä tiimistä, johon ottaa mukaan 
kaikkein innostuneimmat. Sieltä 
innostus ja uudet ajatukset leviävät 
muualle organisaatioon. Empatialla 
on tärkeä rooli, ja jokaisella meistä 
on kyky asettua toisen asemaan. Se 
ei ole vastakohta järjelle tai tekno-
logialle. 

Jotta voi kehittää asiakasko-
kemusta, on tärkeää ymmärtää 
palvelun vaiheet ja missä ovat sen 
kipupisteet ja onnistumiset. Luulem-
me usein tietävämme, mitä asiakas 
haluaa. Kysy asiakkaalta, älä oleta! 

Palveluiden kehittämisen tulee perus-
tua faktoihin, ja käyttäjien osallistami-
nen on ainoa tapa saada niitä. 
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DUUNISSA

Mechelininkadun peruskorjaus on Staran 
historian suurin infraurakka, jonka 
kaupunkitekniikan rakentamisen kolme 
tuotantoyksikköä tekevät yhteisprojektina. 
Uusi toimintamalli varmistaa töiden, 
asukkaiden arjen ja liikenteen sujumisen.

TEKSTI  STADIN RAKENTAJA KUVAT  JANNE SAVON

TARKKAA 
ENNAKOINTIA

Työmaan vahvuus on noin neljä-
kymmentä henkeä, joista puolet on 
staralaisia, loput aliurakoitsijoita 
kuorma-autoineen ja kaivinkonei-
neen.

– Osa töistä on sellaisia, ettei niitä 
pysty tekemään päivällä liikenteen 
keskellä. Monesti työpäivä alkaa 
kello neljä aamuyöstä, välillä ollaan 
töissä koko yökin, vastaava työnjoh-
taja Petri Pykälä-aho kertoo.

Kadunrakennus on tuttua hom-
maa Staran osaajille, mutta keskus-
tassa työskentely lisää logistiikan 
haasteita. Esimerkiksi tavaroiden 
kuljetukset ja varastointi pitää suun-
nitella tarkasti.

– Kaikkea ei voi tilata kerralla. 
Siksi pitää pysyä koko ajan kartalla 
ja ennakoida, etteivät materiaalit 
lopu kesken, vastaava työnjohtaja 
Henri Koskelainen sanoo.

Vastaava työnjohtaja Jari Kor-
honen toteaa, että kaiken lisäksi 
työmaan pitää toimia niin, että 
asukkaille, liikkeenharjoittajille ja 
liikenteelle koituu mahdollisimman 
vähän harmia.

PALJON PUHETTA 
PUISTA
Tammikuussa peruskorjaus sai 
huomiota herättäneen alun, kun 
vanhojen puiden kaato aloitet-
tiin Hietaniemenkadun kohdalta. 
Kadun puukujanne uusitaan yhtenä 
kokonaisuutena, jotta alueen his-
toriallinen luonne ja puukujanteen 
rytmi säilyy. Uusia puita istutetaan 
vanhojen tilalle aiempaa enemmän, 
ja ne istutetaan mahdollisimman 
kookkaina.

– Alue on merkittävä osa helsin-
kiläistä katukuvaa, ja puiden poisto 
aiheutti kaupunkilaisten keskuudessa 
ymmärrettävästi paljon kysymyksiä. 
Siksi puukujanteen uusiminen on 
suunniteltu erityisen huolella, kertoo 
projektipäällikkö Petra Rantalainen 
kaupunkiympäristön toimialalta.

Mechelininkatu on vaativa rakennus-
kohde myös siksi, että alue on tärkeä 
osa helsinkiläistä kaupunkimaisemaa ja 
maan alla on paljon vanhaa tekniikkaa. 
Lisäksi samaan katutilaan pitää mah-
duttaa jalankulkijat, pyöräilijät, autot ja 
raitiovaunut.

– Projektia viedään yhteistyöllä 
eteenpäin. Suunnittelukokouksissa 
erilaiset tarpeet sovitetaan yhteen. 
Suunnitteluun osallistuu laaja ryhmä 
asiantuntijoita, kuten alueen kaavoitta-
jat, aluesuunnittelijat, liikennesuunnitte-
lijat ja valaistussuunnittelijat, Rantalai-
nen kertoo.

Näin laaditaan toimivat suunnitel-
mat, jotka huomioivat rakentamisen 
aikana liikenteen toimivuuden ja 
asukkaiden tarpeet, esimerkiksi veden 
ja lämmön toimittamisen. 

Keskeisen sijainnin ja vilkkaan liiken-
teen vuoksi myös hankkeen viestintään 
on panostettu. Töiden etenemisestä saa 
tietoa Meklun omilta www-sivuilta ja 
sosiaalisen median kanavista.

– Aktiivinen viestintä on helpottanut 
hommia niin työmaalla kuin meillä toi-
mistolla. Negatiivista asukaspalautetta 
ei ole juurikaan tullut. Yksi asukas jopa 
toi kakun montun reunalle kiitokseksi 
työmiehille, kertoo Rantalainen. 

Lisätietoja:
www.mechelininkatu.fi 
facebook.com/mechelininkatu 
WhatsApp-tiedotteet  
numerosta 045 899 4415

Henri Koskelaisen (vas.), Jari 
Korhosen ja Petri Pykäläahon 
yhteistyö, töiden suunnittelu 
ja resurssien jako sujuvat 
joustavasti.

MEKLU ON valtava urakka. Kaksi-
vuotisen hankkeen kokonaisbudjetti 
on 16 miljoonaa euroa, ja Stara on 
projektin pääurakoitsija. Samalla 
kertaa peruskorjataan niin kunnallis-
tekniikka kuin katutilan käyttöjärjes-
telyt Leppäsuontien ja Nordenskiöl-
din aukion väliseltä matkalta.

Mechelininkadun vesihuoltolin-
jat on rakennettu pääosin 1920- ja 
1930-luvuilla. Nyt vanhat viemä-
riputket, kaukolämpöputket ja 
kaapelivedot sekä hulevesiviemärit 
uusitaan. Myös maan päällä kaikki 

MEKLU
kerralla 
kuntoon

menee uusiksi. Kadun molem-
mille reunoille tulee pyöräkaistat, 
autojen ilta- ja yöpysäköinti kadun 
varrella poistuu ja raitiovainupy-
säkit sijoitellaan uudelleen.

– Tämä on niin suuri hanke, 
että kaupunkitekniikan rakentami-
sen yksiköiden voimat päätettiin 
yhdistää. Toimintamalli on uusi: 
kolmen yksikön mestarit ja työ-
ryhmät työskentelevät yhdessä, 
hankkeen projektinjohtajana 
toimiva tuotantopäällikkö Eila 
Hägg kertoo.

Pitää pysyä koko ajan kartalla 
ja ennakoida.



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 1.9.2017 mennessä. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.


