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PÄÄKIRJOITUS

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO hyväksyi syyskuussa uuden kaupunki-
strategian vuosille 2017–2021. Strategia visioi Helsingistä maailman toimivinta 
kaupunkia. Tavoitteista monet liittyvät suoraan meidän staralaisten päivittäiseen 
työhön.

Toimivaan kaupunkiin kuuluu liikenteen sujuvuus ja se, että tietyöt hoidetaan 
tavalla, joka häiritsee kaupunkilaisten arkea mahdollisimman vähän. Maailman 
toimivimmassa kaupungissa on myös ympärivuotisen liikkumisen mahdollistava 
kevyen liikenteen verkosto, monipuoliset viheralueet, terveet koulut ja päivä-
kodit. Staran tehtävä ei kuitenkaan rajoitu vain rakentamiseen ja ylläpitoon vaan 
myös elävän ja omaperäisen kaupungin luomiseen.

Helsinki haluaa kehittyä merellisenä kaupunkina. Siksi saarien virkistyskäyttöä 
lisätään ja Meri-Helsingistä tehdään yhä kiinteämpi osa pääkaupunkia. Staralla 
on tärkeä rooli ranta- ja saaristoalueista huolehtimisessa. Tähän yhdistyy valmius 
mahdollisten vahinkojen torjuntaan yhdessä pelastustoimen kanssa.

Digitalisaatio on uuden kaupunkistrategian avainsanoja. Jo tänään hyö-
dynnämme Starassa digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Keräämme 

dataa liikkumisestamme ja töistämme ja pyrimme ennakoimaan saadun 
tiedon avulla palvelujemme ajoitusta ja laatua. 

Työmme tuloksena kertyvällä datalla voi tehdä paljon sellaista, 
mitä emme itse tule ajatelleeksi. Järjestimme syksyn aikana kaksi in-
novaatiokilpailua koodareille. Ne osoittautuivat paitsi oivaksi tavaksi 
kehittää toimintaa ulkopuolisten ammattilaisten avulla, myös itse 
innostua etsimään uusia ratkaisuja arjen haasteisiin. Rakennamme 

 tulevaisuuden tuotteita ja palveluita aktiivisesti, koska ymmär-
rämme, että me joko olemme mukana kehityksessä 

tai emme ole tulevaisuudessa mukana innovatiivisen 
kaupungin toiminnassa.

Tuoreen asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan Stara 
profiloituu ammattitaitoisena, helposti lähestyttävänä, 
monipuolisena ja luotettavana. Kysely paljastaa myös 
kehittämistarpeita, jotka kohdistuvat aktiivisuuteen, 
hinnoitteluun ja työn etenemisestä kertomiseen. 
Kaupungin sisäisen palveluntuottajan roolimme on 
vahvistunut liikelaitostamisen myötä, mutta meidän 

tulee myös aiempaa enemmän kuunnella asiakaitam-
me, jotta pystymme tuottamaan heille lisäarvoa.

Kiitän koko henkilökuntaa hyvästä työstä ja venymi-
sestä tänä muutosten vuonna. On mahtavaa olla muka-
na rakentamassa maailman toimivinta kaupunkia teidän 

kanssanne. Toivon hyvää joulunaikaa kaikille!

Timo Martiskainen
toimitusjohtaja

rakentamispalveluliikelaitos Stara

Kohti maailman  
toimivinta kaupunkia
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SNADIT

KUVAA STADIN talven duunit ja osallistu kuvakisaan Staran 
Instagramissa. Tuomaristo arvostaa kuvia työstä ja teoista. 
Talven duunit Stadissa -teemaa voi tulkita ja soveltaa mie-
likuvitusta käyttäen. Erityisen arvokkaita ovat kuvat, joissa 
näkyy Helsingin maamerkkejä ja tuttuja paikkoja. Kuvakisa on 
käynnissä helmikuun 2018 loppuun. Julkaise kisakuva julkisella 
Instagram-tililläsi hashtagilla #lumistadi. 

TARKEMMAT TIEDOT: WWW.HEL.FI/STARA > KUVAA STADIN  
TALVEN DUUNIT JA OSALLISTU KISAAN  

KAMERA 
LAULAMAAN 

SOMETA

GRANU = JOULUKUUSI

UUSIA LEHMUKSIA 
KAADETTUJEN TILALLE
STARA ISTUTTI ensimmäiset uudet 
lehmuk set Mechelinin kadulle marras-
kuussa.  Työkohde on haastava, koska 
maaperä on kallioinen ja alueella on 
paljon asutusta, liiketiloja sekä vilkasta 
liikennettä. Kaikki puut uusitaan kadun 
perusparannuksen yhteydessä, mikä 
mahdollistaa yhtenäisen puukujanteen 
rakentamisen. 

Uusille taimille tehdään kantavat 
kasvualustat niin kutsutusta luuranko-
mullasta, jossa mullan seassa on kiviä. 
Näin puilla on hyvät edellytykset 
kasvaa ja selvitä liikennöidyllä alueilla. 
Uudet kookkaat taimet soveltuvat hyvin 
kaupunkiolosuhteisiin suippenevien 
latvustensa ansiosta. Kapeaan tilaan 
soveltuva puu vähentää myös puun 
leikkaustarvetta. 

Kaikkiaan kadun varrelle istutetaan 
yhteensä 172 puuta syksyyn 2018  
mennessä. 

KORVAAVA TYÖ 
VAIHTOEHTO 
SAIRAUSLOMALLE

KORVAAVAN TYÖN aikana ei kerry 
sairaus poissaolopäiviä. Pysyt kiinni 
työssä, toipuminen edistyy ja palkka-
edut säilyvät ennallaan. Korvaava työ 
voi olla joko omaa työtä kevennettynä 
tai kokonaan muuta työtä silloin, kun 
omia duuneja ei terveydellisten syiden 
vuoksi voi hetkellisesti tehdä. Lisätietoja 
korvaavasta työstä saat esimieheltäsi.
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Lisää Staran näkyvyyttä ja työn vaikuttavuutta 
peukuttamalla, kommentoimalla ja jakamalla 
Staran julkaisuja Facebookissa ja Instagramissa 
@starahelsinki. Merkitse eli tägää Staran työtä 
sivuavat julkaisusi aihesanalla #starahelsinki.
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TIESITKÖ, 
ETTÄ
vain New Yorkissa  
on avattu enemmän  
dataa kuin Helsingissä.

MAAILMAN TOIMIVIN 
KAUPUNKI

”Maailman toimivin kaupunki on 
kaupunki, johon voi luottaa, kaupunki, 
joka ei jätä pulaan. Kaupunkilaiset 

tarvitsevat ja arvostavat eri elämän vaiheissa 
erilaista toimivuutta. Toimivuutta on muun 
muassa se, että hanasta tulee puhdasta vettä, 
bussit kulkevat ajallaan, lapsen koulutie on 
turvallinen, tietyöt aiheuttavat kaupunkilaisille 
mahdollisimman vähän haittaa ja talvella kotikatu 
on aurattu. ”

- JAN VAPAAVUORI, HELSINGIN KAUPUNGIN PORMESTARI 

MARRASKUUSSA kilpailtiin parhaan 
so vel luksen kehittämisessä isossa 
Jucntion2017- tapahtumassa. Myös 
Stara oli mukana. Euroopan suu rim-
paan hackathoniiin osallistui  1 500 
koodaria ympäri maailmaa ratkomaan 
tosielämän haasteita. 

Tapahtuman pääpalkinnon voitti  
Team Glados. Se  tarttui Staran 
isännöimään massadatahaasteeseen 
ja  kehitti sovelluksen, joka tunnistaa 
stop-merkin automaattisesti. Sovel-
lus voidaan opettaa tunnistamaan 
muitakin liikennemerkkejä esimerkiksi 
autossa olevan kameran välityksellä. 
Ominaisuuden voi liittää ajoneuvon 
hallintaan, mikä lisää liikenneturval-
lisuutta. Lisäksi sovellus osaa kerätä 
tietoa liikennemerkkien huoltotarpeis-
ta.

Staran tuomaroiman Street-
Reboot2-osakilpailun voitti Team 
Polku. Sen sovellus auttaa erityisesti 
katujen hoitoon ja kunnossapitoon liit-
tyvien asiakaspalautteiden hallinnassa. 

#hackthefuture

DIGISTÄ PÖHINÄÄ

SUOSITTELUINDEKSI HARPPASI 

STARA TEETTÄÄ vuosittain kyselyn asiakkailleen siitä, miten 
olemme pärjänneet. Tämänvuotisen tyytyväisyyskyselyn 
perusteella olemme menossa oikeaan suuntaan, sillä 
nettosuositteluindeksi eli Staraa suosittelevien ja meihin 
kriittisesti suhtautuvien asiakkaiden suhdeluku harppasi 24:stä 
35:een. Parannettavaakin löytyy. Tsempattava on aikatauluissa 
pysymisessä ja hinnoittelussa. Myös töiden etenemisestä on 
tiedotettava paremmin.
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StreetReboot1-kilpailussa 
etsittiin uusia innovaatioita 
tehostamaan kaupungin 
hyötyajoneuvojen käyttöä. 



StreetReboot1-innovaatiokisa poiki Staralle koko joukon uusia ideoita. 
Kaisa Kyllönen, Juha Ovaska ja Pekka Stenius pitävät hackathonia 
oivallisena toimintatapana kehittämistyössä.

TEKSTI  ANNAMARI TYPPÖ�KUVA  TEEMU HELJO, ARTO WIIKARI 

ROHKEASTI 
UUTTA KOHTI

7STADIN RAKENTAJA    2   2017
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Aito kiinnostus näkyi myös 
kaksipäiväisessä hackathon-tapah-
tumassa.

– Koodarit olivat ihan intoa täyn-
nä. Tuskin malttoivat syömässä käydä 
välillä, kertoo Ovaska, jolla myös oli 
tiimi mentoroitavana.

SILMÄT AUKESIVAT
Suurin osa joukkueiden ideoista liittyi 
talvihoitoon. Mentoreiden tehtävänä 
oli kertoa, millaisia tarpeita Staralla 
siihen liittyen on.

– Kaupunginosien väliset kelierot 
herättivät kysymyksiä. Vaikka Helsin-
ki ei ole kovin iso paikka, eri alueilla 
on ihan erilaiset keliolosuhteet, ja se 
pitää ottaa huomioon. Joskus on esi-
merkiksi Vuosaaressa aurattu katuja, 
kun Hernesaaressa on samaan aikaan 
satanut vettä, Ovaska kertoo.

Kansainvälinen osallistujajoukko 
toi oman lisämausteensa tapahtu-
maan – ja sillä oli odottamattomiakin 
vaikutuksia.

– En ole puhunut englantia kym-
meneen vuoteen, mutta ymmärsin 
silti lähes kaiken ja sain itsekin pari 
sanaa sanotuksi. Siitä tuli kimmoke 
muistella vähän lisääkin vanhoja 
oppeja, kertoo Stenius.

KEHITTÄMINEN ON luonnollinen osa 
organisaatioiden jokapäiväistä työtä. 
Parasta se on silloin, kun se synnyt-
tää aidosti uusia oivalluksia. Sel-
laisia syntyi Staran StreetReboot1-
innovaatio kilpailussa ja sen 
huipentaneessa hackathonissa.

– Olihan se paras kehittämispäivä 
ikinä, tiivistää vastaava työnjohtaja 
Pekka Stenius.

Stenius sekä IT-suunnittelija Kaisa 
Kyllönen ja vastaava työnjohtaja 
Juha Ovaska kiittävät ennen kaikkea 
uutta lähestymistapaa kehittämiseen. 

– Kerrankin kuunneltiin niitä, 
joiden käyttöön uudet ratkaisut ovat 
oikeasti tulossa. Sillä tavalla kehittä-
misen pitäisi mennäkin. Ei ylhäältä 
alaspäin vaan niin, että loppukäyt-
täjä eli se, jolle ratkaisua kehitetään, 
on mukana vaikuttamassa, Stenius 
sanoo. 

SYÖMINENKIN  
OLI UNOHTUA
StreetReboot1-kilpailussa etsittiin 
uusia innovaatioita tehostamaan 
kaupungin hyötyajoneuvojen käyt-
töä. Staran ajoneuvot keräävät dataa 
tehdystä työstä ja reiteistä, ja nyt 
sitä halutaan hyödyntää. Siksi Stara 

kutsui 2–3-henkisiä koodaritiimejä 
jalostamaan raakadatasta tietoa ja 
uusia ratkaisuja. 

Esikarsinnan jälkeen kilpailuun 
valittiin kahdeksan joukkuetta, jotka 
pääsivät tutustumaan Staran toimin-
taan jo ennen hackathonia. Jokainen 
joukkue sai mentorikseen yhden 
staralaisen. Yhteistyö sujui hyvin.

"Tuntuu, että 
nyt homma 
lähtee eteenpäin."
PEKKA STENIUS

"Kunnossapidossa 
voisi hyödyn tää 
konenäköä."
JUHA OVASKA

"Jäärätkin 
voivat vielä 
innostua." 
KAISA KYLLÖNEN

– Tapasin oman joukkueeni neljä 
kertaa ennen päätapahtumaa. He 
kävivät katsomassa kalustoa ja 
kuulemassa, minkälaista työtä me 
teemme ja mihin suuntaan ideoita 
kannattaisi viedä, kertoo mentorina 
toiminut Stenius. 

"KERRANKIN 
KUUNNELTIIN 
NIITÄ, JOIDEN 
KÄYTTÖÖN UUDET 
RATKAISUT OVAT 
OIKEASTI TULOSSA. 
SILLÄ TAVALLA 
KEHITTÄMISEN PITÄISI 
MENNÄKIN. "



9STADIN RAKENTAJA    2   2017

HACKATHON on rajattu tapahtuma, jossa keskitytään yleensä 
tietyn ennalta-asetetun ongelman ratkaisemiseen. Tapahtumassa 
joukko ihmisiä kokoontuu yhteen työstämään ratkaisuja. Sille 
on ominaista osanottajien hyvä asenne sekä halu tehdä uutta ja 
mielenkiintoista. Tekijöille annetaan yleensä löyhät rajat, jotta he 
voivat vapaasti pohtia, innovoida ja keksiä uusia ratkaisumalleja 
esitettyihin tehtäviin.  

StreetReboot1-innovaatiokilpailu oli koodareille suunnattu 
Staran kutsukilpailu, joka huipentui hackathon-tapahtumaan 
6.–7. lokakuuta. Marraskuussa Stara osallistui Euroopan suu-
rimpaan hackathoniin, Junction2017:ään. Samalla kisattiin 
StreetReboot2:n voitosta. Voittaneiden tiimien ideoita kehitel-
lään seuraavaksi kohti tuotantokäyttöä. 

Innovaatiokilpailut ovat osa kaksivuotista Euroopan unionin 
aluerahaston tukemaa Massadata kaupunkiympäristön ja -liiken-
teen kehittämisessä sekä innovaatioalustana palvelulle ja liike-
toiminnalle eli Reboot the City -hanketta. Hankkeessa Helsingin 
ja Tampereen kaupungit sekä Tampereen yliopisto edistävät 
kaupunkien tuottaman massa datan hyödyntämistä. Tavoitteena 
on sekä parantaa kaupungin palveluja että luoda yrityksille liike-
toiminnan mahdollisuuksia. Hanke kytkeytyy 6Aika-strategiaan.

Lue lisää rebootthecity.fi

MIKÄ IHMEEN 
HACKATHON?

K
U

VA
T 

TEEM
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Ylipäätään tilaisuus oli kolmikon 
mielestä monella tapaa onnistunut.

– Oli positiivista huomata, että 
vanhat jäärätkin voivat vielä innos-
tua, nauraa Kyllönen.

– Kyllä siinä omat silmät auke-
sivat, kun huomasi, mitä kaikkea 
koodaamalla voidaan tehdä. Siellä 
ideoitiin niin ufoja juttuja, ettei olisi 
tullut mieleenkään, että niitä olisi 
mahdollista toteuttaa. 

KILPAILU POIKI  
MONTA IDEAA
Innovaatiokilpailun voittoon ylsi 
Karttakeskuksen Team Karttik-
sen  Apuri-sovellus, joka ehdottaa 
optimoituja ajoreittejä Helsingin 
talvikunnossapidon töihin. Palvelu 
yhdistelee keli- ja työtietoja sekä 
tietoa katujen hoitoluokituksista. 

Voittaneen tiimin ideaa kehitel-
lään 20 000 euron pilottiprojektina 
Kalasatamassa talvella 2017–2018. 
Myös muita kilpailussa syntyneitä 
oivalluksia viedään eteenpäin.

– Talvihoidon lisäksi kilpailusta 
kumpusi kehittämisen arvoisia ideoi-
ta muuallekin. Esimerkiksi kunnossa-
pidon puolella voitaisiin hyödyntää 
konenäköä liikennemerkkien ja 
ajoratamerkintöjen koordinoinnissa, 
kertoo Ovaska. 

Jatkokehitykseen pääsi myös 
katujen kevätsiivoukseen ja autojen 
siirtoon liittyvä ratkaisu.

Staran ensimmäinen hackathon 
on saanut jo jatkoa. StreetRe-
boot2 pidettiin marraskuun lopulla 
Otaniemessä osana laajempaa 
 Junction2017-tapahtumaa. Jos 
Kyllönen, Ovaska ja Stenius saisivat 
päättää, uusi toimintamalli tulisi 
laajempaankin käyttöön.

– Meillä Starassa on ollut suuri 
haaste, miten saadaan porukka in-
nostumaan uusista jutuista. Ehkä se 
on peruja siitä, että hyvät yritykset 
ovat monesti jääneet kesken. Tämä 
on kuitenkin kaikin puolin loistava 
systeemi ja tuntuu, että nyt homma 
lähtee eteenpäin, sanoo Stenius.

– Härkää sarvista vaan ja roh-
keasti mukaan, kun tilaisuus tulee, 
kehottaa Ovaskakin. 
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RUNDILLA

ALEKSIS KIVEN KADUN yläkoululaiset 

pääsivät elokuussa aloittamaan koulutiensä 

Staran remontoimissa Sturenkatu 2:n 

väistötiloissa. Remontissa keskityttiin 

ennen   kaikkea ratkaisemaan kiinteistön 

sisäilmaongelmia. Ilmanlaatua parannettiin 

lisäämällä ilmanvaihtoa sekä purkamalla 

ja kapseloimalla mikrobivaurioituneita 

rakenteita. Esimerkiksi liikuntasalin puinen 

urheilulattia piti uusia kokonaan. Haasteena 

oli tiukka aikataulu, koska remontti käyn-

nistyi vasta toukokuussa. Työnjohtaja 

Ville Jouskari kertoo, että työ vaati pitkää 

päivää, jotta luokat ja hallinnolliset tilat 

valmistuivat ajallaan. Keskimäärin työmaalla 

oli noin 50 henkeä koko ajan töissä. Nyt 

kiinteistön muita tiloja vielä viimeistellään, 

ja työt Sturenkadulla jatkuvat vuoden 2018 

alkupuolelle.

TEKSTI  HENNA TANSKANEN  KUVA   VILLE RINNE
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Oivaltavia ratkaisuja 

9  

kuorma-autoa

11  

monitoimikonetta

51 

80 

3  

etukuormaajaa

Täystelemetroitujen ajoneuvojen 

reiteistä ja työvaiheista saadaan tiedot automaattisesti 
MobileNote-järjestelmään.

ajoneuvossa PPCT:n  
paikannuspalvelu. 
Sillä saadaan 
puoliautomaattisesti 
tietoa hoidon ja 
kunnossapidon töistä.

KUVA  ARI LEPPÄ

Big Belly -älyroskista, 
joiden täyttöasteesta 
saadaan reaaliaikainen 
tieto.

Konenäön hyödyntämistä  
testataan 360-kameralla ja 

10 puhelimella.  

Niillä kuvataan ja inventoidaan kaupunki-
infran kuntoa ja tarkkaillaan työn laatua.

Vara-autojärjestelmän  

22 ajoneuvoon
on tulossa paikannuslaitteet. Tietoa 
ajoneuvojen käytöstä kerätään kaupungin 
autojen yhteiskäytön edistämiseksi.
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3X

NIMI: Toni Syrjänen, 31 v.
TYÖNIMIKE: Vastaava kartoittaja
TEHTÄVÄT JA VASTUUT: Monenlaiset 
mittaukset ulkona, 3D-mallinnukset.
KOTIPAIKKA: kotoisin 
Hämeenlinnasta, asuu Helsingissä
HARRASTUKSET: frisbeegolf, 
salibandyvalmennus,  
Street workout -harjoittelu. 

 faktaDigiajan 
kartoittaja
Toni Syrjänen piirteli karttoja jo pienenä. 
Nyt hän tekee 3D-mallinnuksia laserkeilaimen 
ja digitaalisten ohjelmistojen avulla. 

TEKSTI  SAMI TURUNEN  KUVA  VILLE RINNE

KERTOISITKO TYÖSTÄSI?   

Olen vastaava kartoittaja. Mittaamme kollegoiden 
kanssa kaikkea, mitä ulkona näkyy: maastoa, raken-
nuksia, kaivoja, reunakiveyksiä, lamppuja. Tietoa 

käytetään infrarakentamisen suunnittelussa.
Työssä pitää olla hahmottamiskykyä ja karttoja pitää osata 

tulkita maastossa. Työtä tehdään ulkona kahden hengen tii-
meissä, se on myös turvallisuuskysymys liikenteen seassa.  

MILLAISIA TYÖVÄLINEITÄ KÄYTÄT? 

Tärkein on laserkeilain. Se painaa melkein kymmenen 
kiloa ja maksaa yli sata tuhatta euroa. Keilain viedään 
kohteeseen, ja se mittaa 360 asteen alalta 30 miljoo-

naa pistettä, joista muodostuu niin sanottu pistepilvi. Siitä mal-
linnetaan kohde 3D-muotoon. Kuvat ovat suunnittelun apuna 
vaikeissa kohteissa, joihin ei pääse lähelle, kuten silloissa. 

Tällaisella ei noin vain keilailla. Kävimme laitetta varten  parin 
viikon ja kuvien jälkikäsittelyä varten 10 viikon koulutuksen. 
Tekniikka myös kehittyy, ja laitteet muuttuvat yhä pienemmiksi, 
kun muistit ja ohjelmistot paranevat.

MILLAISEN KOULUTUKSEN  
OLET SAANUT? 

Kun olin pieni, kotipaikan vieressä oli isoja 
työmaita, ja piirtelin niistä karttoja ruutupa-
perille. Olen sitten opiskellut kartoittajaksi 

ammattioppilaitoksessa, mutta työn oppii oikeasti 
vasta tekemällä.

Parasta työssä on, kun saa olla ulkona. Työ on 
vaihtelevaa, ja normaali rytmi on, että keilataan 
päivä ulkona ja sitten käsitellään aineistoa viikko tai 
kaksi. Joskus käsittelyohjelma voi työstää aineistoa 
jopa monta tuntia, ja sille ajalle pitää suunnitella 
muuta tekemistä.

1

2
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YHDESSÄ

– ÄLYKKÄÄSSÄ KAUPUNGISSA 
tehdään asioita yhdessä ja tuote-
taan palveluja energiatehokkaasti, 
kestävästi ja ympäristöystävällisesti, 
kertoo logistiikan yksikönjohtaja 
Sami Aherva.

Fiksu Kalastama -hankkeessa 
kehitetään uutta kaupunginosaa yh-
teisöllisyyden kautta. Ihmiset luovat 
kaupungin ja kaupallisten toimijoi-
den tuella itselleen tekemistä. Palve-
luita ja tavaroita voi hankkia lainaten, 
vuokraten tai yhteishankinnoilla. 

Tulevaisuuden kaupungissa myös 
ympäristöä hoidetaan nopeasti 
reagoiden. Kaikki perustuu tiedon 
tehokkaaseen hyödyntämiseen. 

– Älykkäässä kaupungissa pie-
nemmillä resursseilla saadaan aikaan 
enemmän ja tehdään vähemmän 
vääriä asioita.  

Reboot the City -hankkeeseen 
liittyen selvitettiin Staran henkilös-

FIKSU 
KALASATAMA
Kalasatama on uudenlaisen kaupunkiympäristön 
kehittämispaikka. Siellä jalostetaan tietoa helposti 
hyödynnettävään muotoon, mikä taas mahdollistaa 
asioiden tekemisen sujuvammin – myös Starassa.

TEKSTI  SAMI TURUNEN�KUVA  RIKU PIHLANTO

tön tietotarpeita. Yli 600 vastaajan 
mukaan asioita ei dokumentoida 
riittävästi, ja siksi tieto ei vaihdu 
naapuritiimien kanssa.

– Ihmiset ovat fiksuja, organisaa-
tio ei. Digitalisaatio mahdollistaa, 
että sama tieto saadaan kaikille, 
jotka sitä tarvitsevat, Aherva sanoo.

LISÄÄ TIETOA  
KAIKESTA
Kalasatamassa kaikkea kehitetään ja 
kokeillaan jatkuvasti yhdessä asuk-
kaiden, kaupungin ja kaupallisten 
toimijoiden kanssa. Näin saadaan 
rakennettua asukkaiden tarvitsemia, 
käyttäjäystävällisiä palveluja, jotka 
toimivat arjessa.

Palveluiden rakentamises-
sa keskeisessä osassa on datan 
tehokas hyödyntäminen. Tietoa on 
maailmassa järjetön määrä. Kun se 

analysoidaan hyvin, hahmotetaan 
paremmin, missä ihmiset elävät 
ja liikkuvat ja mitkä ovat heidän 
tarpeensa. 

– Yksi datalähde on esimerkiksi 
anonyymisti kerätty kaupunkilaisten 
puhelinten paikkatieto. Voimme 
saada sen avulla tiedon vaikka 
pop up -tapahtumasta, jossa ei ole 
liukkauden torjuntaa, ja asia voidaan 
korjata, kuvailee Timo Tuomivirta.

Tuomivirta on Staran projekti-
päällikkönä mukana kaupunkien 
älykkäitä palveluja kehittävässä 
Reboot the Cityssä. 

Tietoa voidaan kerätä myös 
 Staran ajoneuvoista asentamalla 
 niihin sensoreita, jotka tuottavat 
muun toiminnan ohessa tietoa 
 katujen kunnosta. 

– Digitalisaation avulla voidaan 
optimoida kaluston sijaintia: mitä 
tehdään, millä laitteilla, missä tau-
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"Kun robotti 
leikkaa ruohon, 
työntekijä voi 
tehdä muuta."
TIMO TUOMIVIRTA 

"Digitalisaatio 
mahdollistaa, 
että sama tieto 
saadaan kaikille."
SAMI AHERVA 

kotilat ovat tarpeellisia, ovatko reitit 
järkeviä, täsmentää Aherva. 

Myös automaatio helpottaa 
tulevaisuudessa esimerkiksi kuorma-
auton kuljettajan työtä.

– Jos työvaiheita voidaan auto-
matisoida tai laittaa auto jopa 
ajamaan itsekseen, työ on turvalli-
sempaa ja kuljettajan rooli muuttuu 
enemmänkin prosessin valvojaksi, 
sanoo Aherva. 

– Tai robotin leikatessa nurmea 
työntekijä voi tehdä lähistöllä muita 
hommia, visioi Tuomivirta.

TYÖ MUUTTUU,  
EI KATOA
Älykkäät sovellukset etenevät 
vauhdilla. Aherva sanoo, että viiden 
vuoden sisällä nähdään jo joitakin  
muutoksia. Se herättää myös kysy-
myksiä: tarvitaanko ihmistä, jos 
robotiikka tai tekoäly ottavat asioita 
hoitaakseen? 

– Se, että työ katoaa, on hassu 
ajattelutapa. Digitalisaatio tuo uusia 
työkaluja ja osaamisen tarve tulee 
vain kasvamaan, Aherva toteaa.

– Eniten digitalisaatio vähentää 
toistuvia, tehdasmaisia hommia, 
joista ihmiset vähiten tykkäävät, 
Tuomivirta huomauttaa. 

Muutos ei tapahdu hetkessä, ja eri 
asiat etenevät eri tahtiin ja ihmisten 
tarpeiden mukaan. Mutta suunta on 
selvä. 

– Maailma muuttuu. Kyse on 
kokonaisuudesta: paremman tiedon 
avulla tiimi tietää, mitä kaverit 
tekevät ja työnjohto tietää, mitä 
on tehty, mitä pitää tehdä ja miten 
se tehdään fiksummin, Tuomivirta 
sanoo.

Aherva muistuttaa, että työ on 
aina muuttunut.

– Sata vuotta sitten meillä oli 
harja, ämpäri ja kottikärryt, nyt on 
vastaavia laitteita moottoroituna. 
Kun niihin tuodaan älyä ja yhdis-
tetään niiden tuottamaa dataa, 
mahdollistetaan vieläkin sujuvampi 
työskentely. 

K
U

VA
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E
ROHKEITA 
KOKEILUJA
Kalasatama rakennetaan Helsingin ydin-
keskustan kupeeseen meren rannalle, 
hyvien liikenneyhteyksien ympärille. 
2030- luvulla Kalasatamassa on 25 000 
asukasta ja 10 000 työpaikkaa. Fiksua 
Kalasatamaa on vuodesta 2014 kehitetty 
älykaupunginosaksi. Älykkyys perustuu 
tiiviiseen vuorovaikutukseen asukkaiden, 
kaupungin ja kaupallisten toimijoiden 
välillä sekä tiedon tehokkaaseen hyödyn-
tämiseen.
 
Lue lisää fiksukalasatama.fi
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ETEENPÄIN

KATSE 

OHJELMAJOHTAJA Veera 
Mustonen Forum Virium Helsin-
gistä miettii merellisen Helsingin 
kehittämistä mielellään. Mustosesta 
olennaista on liikkuminen, vesireitit. 
Niitä kannattaa kehittää jo siksi, että 
maalle jäisi enemmän tilaa.

– Vesireitit ovat kivoja, eivät-
kä niin ruuhkaisia kuin koko ajan 
ahtaam mat kadut, Mustonen pohtii.

Esimerkiksi vesibussiyhteys Kala-
satamasta keskustaan olisi hänestä 
loistava. Sellainen voisi olla myös 
kuskiton ja toimia Kutsuplus-tyyliin. 
Kutsuplus-bussipalvelu lopetettiin 
kokeilun jälkeen kannattamatto-
mana, mutta vesillä kysyntään 
perustuva reittiliikenne voisi toimia 
paremmin.

Tulevaisuuden merellisessä Helsingissä 
tärkeää on, että saariin pääsee helposti. 

TEKSTI  ELINA VENESMÄKI�KUVA  ISTOCK

merelle 

– Merellä kuskittomuus voisi 
toteutua nopeammin kuin maalla, 
hyvinkin 2–3 vuodessa, Mustonen 
visioi.

Saarista pitäisi tehdä myös ny-
kyistä kiinnostavampia tarjoamalla 
lisää saunoja, ravintoloita, luontopol-
kuja. Suomenlinnassa, Vallisaaressa 
ja Lonnassa niitä jo on, mutta Mus-
tosen mielestä lisää ohjelmaa pitäisi 
kehittää muillekin saarille.

UUSIA YHTEYKSIÄ
Saariliikenteen parantaminen ei ole 
vain fantasiaa. Parhaillaan laaditaan 
Merellinen Helsinki -yleissuunnitel-
maa, ja tavoitteena on saada meri 
yhä isommin näkyviin kaupungissa. 

Rantaviivaa Helsingissä on pit-
kälti toista sataa kilometriä ja saaria 
yli 300. Jokainen helsinkiläinen asuu 
korkeintaan kymmenen kilometrin 
päässä merenrannasta. Potentiaa-
lia merellisyyden lisäämiseksi siis 
riittää.

Arkkitehti Meri Louekari 
kaupunki ympäristön toimialalta 
kertoo, että yleissuunnitelma on 
osa kaupungin merellistä strategiaa, 
ja se jatkaa saariston ja rannikon 
maankäytön suunnittelua yleiskaa-
vasta asemakaavatasolle.

– Työn ydin on merellisen Helsin-
gin toiminnallinen avaaminen siten, 
että rannikko ja saaristo ovat viihtyi-
siä, aktiivisia, puhtaita ja kaikille kau-
punkilaisille avoimia. Tällä hetkellä 
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DIGIPALVELUJEN 
KEHITTÄJÄ
Forum Virium Helsinki on Helsingin 
kaupunkikonserniin kuuluva osakeyhtiö, 
joka kehittää uusia digitaalisia palveluja 
yhdessä yritysten, Helsingin kaupungin, 
muiden julkisten toimijoiden sekä 
kaupunkilaisten kanssa. Tavoitteena on 
kehittää parempia kaupunkipalveluja, 
synnyttää uutta liiketoimintaa ja avata uusia 
yhteyksiä kansainvälisille markkinoille.

Lue lisää forumvirium.fi

ongelmana usein on, että saarille on 
vaikea päästä, Louekari kertoo.

Keskeistä on merellisten alueiden  
kehittäminen ja ranta-alueiden 
maankäytön suunnittelu hallittuna 
kokonaisuutena. 

– Tavoitteena on, että vesiliiken-
neyhteydet palvelevat kaupunkilaisia 
entistä kattavammin ja saarten huol-
to toimii hyvin, Louekari sanoo.

Louekari kertoo, että tavoittee-
na on myös mahdollistaa rannoilla 
erilaisia palveluja ja toimintaa, joiden 
suunnittelussa kunnioitetaan Itäme-
ren herkkää luontoa. 

Helsinki suunnitteleekin saarten 
avaamista vaiheittain, joten vesi-
joukkoliikenteeseen ja saarten huol-
toon pitää kiinnittää huomiota.

PYSYVÄ TUKIKOHTA 
SAARTEN HUOLTOON? 
Saarten huollosta vastaa Stara. 
Työnjohtaja Lassi Ruth kaipaa huol-
tajille pysyvää merellistä tukikohtaa, 
jossa voisi säilyttää rantojen puhtaa-
napitoon ja esimerkiksi öljyntorjun-
taan tarvittavia veneitä.

Nyt tukikohta sijaitsee Hakanie-
messä, mutta siinä on vain muuta-
man vuoden vuokrasopimus. 

Ruth toivoo, että Helsingin 
saaristoa hyödynnettäisiin nykyistä 
enemmän.

– Esimerkiksi Kotkassa on hieno 
saaristo ja siellä paljon kävijöitä. 
Vastaavaa saaristokulttuuria kaipaan 
myös tänne. 

PALVELUJEN JA TOIMINNAN 
SUUNNITTELUSSA 
KUNNIOITETAAN ITÄMEREN 
HERKKÄÄ LUONTOA.
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DUUNISSA

Staran ylläpidossa käytetään ahkerasti Mobilenotea. Työntekijät 
uskovat, että älykkäiden sovellusten käyttö on vasta alussa. 

TEKSTI  PIRKKO TUOMINEN   KUVAT  VILLE RINNE

LAAKERIT RUOSTEESSA. Kaide  
tikkuuntunut. Hiekkalaatikon reuna 
rikki. Korjausmies Markus Lindqvis-
tillä riittää korjattavaa 55 leikkipuis-
tossa, jotka kuuluvat Staran itäisen 
kaupunkitekniikan vastuulle. Leikki-
välineiden, koira-aitausten, puiston-
penkkien ja muiden kalusteiden 
korjaamisen lisäksi Lindqvist asentaa 

ylläpidossa 

Mika Knuutinen ja Peter Sibelius 
uskovat, että digitalisaatio  
etenee pikkuhiljaa eri töihin, 
joita ei vielä voi aavistaakaan.

DIGI AUTTAA 

uusia välineitä ja kalusteita.
 – Asiakaspalautteita ja muita  

tilauk sia tulee jatkuvasti. Työn 
lomas sa pitää arvioida, kuinka vaka-
vasta puutteesta milloinkin on kyse, 
Lindqvist kertoo.

Älypuhelimeen ja tablettiin 
ladattu Mobilenote-sovellus on 
Lindqvistille tärkeä työkalu. Sovel-

luksen avulla Lindqvist voi käyttää 
ja päivittää työtehtäviinsä liittyviä 
sijainti- ja muita tietoja.  

– Kun saan korjattua leikkiväli-
neen, kuittaan tiedon sovellukseen 
ja kirjaan tietokenttään tekemäni 
toimenpiteet ja muut tiedot. Jos 
asennan uuden penkin, merkitsen 
järjestelmään penkin sijainnin ja 
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Tulevaisuudessa älypuhelimessa 
voisi olla puututka, joka tunnistaa, 
mikä puu on kyseessä. 

– Sillä voisi skannata puun pi-
tuuden ja profiilin, ja sovellus laskisi 
tilavuuden kuutiometreinä. Jos jokin 
puu olisi kaatumaisillaan, karttaan 
tulisi automaattisesti hälytystäplä, 
Sibelius kaavailee.

Lindqvist toivoo, että roskiksiin, 
penkkeihin ja leikkivälineisiin saatai-
siin tarroilla kiinnitettävät QR-koodit.

Valmistaja lataisi tuotteen tiedot 
koodiin valmiiksi, ja kännykkä lukisi 
ne suoraan koodista, eikä tietoja 
tarvitsisi itse näpytellä. Myös paikka-
tiedot tallentuisivat automaattisesti 
ensimmäisellä lukukerralla.

Miehet uskovat, että digitalisaatio 
etenee pikkuhiljaa eri töihin, joita ei 
vielä voi aavistaakaan.

– Tämä on toistaiseksi fyysistä 
työtä, mutta tulevaisuudessa voi 
olla mahdollista ohjelmoida robotti 
kaatamaan puu, Knuutinen tuumii. 

Silloin arboristi ennemminkin 
valvoisi töitä kuin tekisi jokaisen 
työvaiheen itse. 

– Tai ehkä asukkaat ohjaavat tule-
vaisuudessa meitä suoraan käyttö-
päätteen kautta: täältä pitää leikata 
latvuksia tai kaataa puu. Pahimmas-
sa skenaariossa ihminen joutuisi 
luopumaan ammattiylpeydestään 
ja toimimaan koneen mukaan, hän 
sanoo.

Mutta osaamisen tarve tuskin 
katoaa. Kone voi määrätä, että puu 
pitää kaataa. Ammattitaitoinen 
arboristi osaa arvioida, aiheuttaako 
puu turvallisuusriskin vai onko se 
kuitenkin hyvä puu. 

mallin sekä muut tiedot, Lindqvist 
sanoo.

Iso plussa on, ettei kaikkea tar-
vitse muistaa, kun asiat voi tarkis-
taa sovelluksesta. Myös paperityö 
on vähentynyt. 

– Järjestelmän tietoja tarvi-
taan myös tapaturmatilanteiden 
selvittelyssä. Vuosienkin kuluttua 
nähdään oliko leikkiväline tapahtu-
mahetkellä huollettu ja kunnossa, 
Lindqvist sanoo.

HYVÄ RENKI,  
HUONO ISÄNTÄ
Arboristi, puunhoitaja Mika Knuu-
tinen ja hänen työparinsa Peter 
Sibelius käyttävät myös Mobile-
notea päivittäin. He hoitavat katu- 
ja puistopuita: leikkaavat ja kaa-
tavat niitä ja huolehtivat, etteivät 
huonokuntoiset tai ylikasvaneet 
puut aiheuta vaaratilanteita. Sovel-
luksesta he näkevät muun muassa 
puun yksilölliset tiedot, sijainnin ja 
sen, kuuluuko puu taloyhtiölle vai 
kaupungille.

– Kun olemme kaataneet puun, 
teemme siitä merkinnän kart-
taan, missä kasa on haettavana. 
Työnjohto saa sovelluksen kautta 
tiedon, mitä on tehty tai mitä pitää 
tehdä, Knuutinen kertoo.

.

MOBILENOTE 
TAIPUU MONEEN
• Suoraan työmaalle menevät 

työntekijät leimaavat itsensä sisään 
ja ulos Mobilenotessa. 

• Kaupungin palautejärjestelmän 
asiakaspalautteet ja Staran 
SAP-järjestelmän työtilaukset 
siirtyvät työntekijöiden tehtäviksi 
Mobilenoteen.

• Työntekijät kirjaavat Mobilenoteen 
työtuntinsa.  

• Kanien torjuntatyössä Mobilenoteen 
merkitään esimerkiksi havaitut 
kaninpesät ja käytetyt loukut ja 
niiden tila.

• Mobilenoteen päivitetään 
varustemuutokset, esimerkiksi 
leikkivälineiden ja roska-astioiden 
vaihdot.

it-suunnittelija  
Riitta Tamm

TULEVAISUUDEN 
ÄLYLAITTEITA 
VIHERTÖISSÄ?
• Suojalasit, jotka tunnistavat kasvin ja 

antavat hoito-ohjeet silmien eteen.

• Lennokkimaiset robottileikkurit, 
joiden ”tukikohta” lentää kohteeseen 
ja vapauttaa laskeuduttuaan useita 
pieniä robotteja leikkaaman ruohon. 
Leikkuria voi hallinnoida sovelluksen 
avulla omasta älypuhelimesta mistä 
päin tahansa ja ohjata kohteesta 
toiseen.

piiripuutarhuri  
Sampo SainioMobilenote on ylläpidon käytössä 

päivittäin. Esimerkiksi karttaan mer-
kitty kaadettu puu on helppo hakea 
pois sen avulla.
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