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Haluamme olla tekemässä menestyvää
Helsinkiä myös tulevaisuudessa,
kaikkien muutosten keskellä.

STADIN MESTOILLA

TOIMARILTA

KUVA: AKI RASK

Kohti muutoksia

V

uosi 2015 oli koko Helsingille suuriin muutoksin valmistautumista. Sitä se oli myös
Staralle, jolle korkea toimintakatetavoite toi lisähaastetta. Koko henkilöstön voimin
ja toimintaa tehostamalla kuitenkin onnistuimme ja jopa ylitimme meille asetetun
toimintakatetavoitteen.
Toimintaympäristömme muuttuu seuraavien vuosien aikana enemmän kuin ehkä koskaan
Helsingin historiassa. Johtamisjärjestelmäuudistus muuttaa virastojen ja liikelaitosten asemaa,
EU-lainsäädäntö ohjaa kansallista lainsäädäntöämme ja talouden kiristyminen jatkuu.
Tulevaisuudessa meiltä vaaditaan yhä enemmän muutoskykyä.
Myös Stara uudistuu. Vuonna 2015 päivitimme liiketoimintastrategiamme ja
määrittelimme Staran tahtotilan vuoteen 2020. Aloitimme asiakkuusstrategiatyön
ja määrittelimme keskeiset kehityshankkeet tuleville vuosille.
Olemme Starassa tehneet paljon työtä työhyvinvoinnin parantamiseksi ja saaneet
työstämme myös julkista tunnustusta. Tästä huolimatta keskeinen tavoitteemme,
sairauspoissaolojen vähentäminen, jäi saavuttamatta. Tätä työtä jatkamme sekä
Staran omin voimin että kumppaniemme Helsingin kaupungin työterveyskeskuksen,
Kevan ja vakuutusyhtiö Pohjolan kanssa.
Vuosi 2015 oli myös hyvän yhteistyön vuosi. Päivitimme kumppanuus
sopimuksemme sekä rakennusviraston että kiinteistöviraston kanssa ja solmimme
yhteistyösopimuksen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän
kanssa. Avasimme uusia yhteistyökuvioita myös asukkaiden ja yritysten kanssa.
Uskon, että Helsingin vahvuus on vastaisuudessakin tässä: kumppanuudessa ja
yhteistyössä monien eri toimijoiden kesken.
Me Starassa katsomme tulevaisuuteen myönteisesti ja pohdimme,
kuinka varmistamme oman ja koko Helsingin menestyksen. Nyt
uudistamme toimintamallejamme entistä kilpailukykyisemmiksi,
tukeudumme kumppaneihimme ja kuuntelemme asiakkaitamme.
Teemme yksinkertaisesti parhaamme. Se riittää pitkälle, kun jokainen
meistä staralaisista on sitoutunut tavoitteeseen.
Kiitänkin kaikkia staralaisia onnistumisistamme ja kumppaneitamme
hyvästä yhteistyöstä. Haluamme olla tekemässä menestyvää Helsinkiä
myös tulevaisuudessa, kaikkien muutosten keskellä.

»

TIMO MARTISKAINEN
TOIMITUSJOHTAJA
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KUVA: AKI RASK

LYHYESTI

Stara sai vuonna 2015 tunnustusta
työhyvinvoinnin edistämisestä,
korjasi arvokohteita ja pohti
työmaajärjestelyjä asukkaiden kanssa.

OSALLISTAVA
TYÖMAAKÄVELY

SIISTI
TYÖMAA
-HANKE

» STARA JÄRJESTI maaliskuussa työmaakävelyn Vartiokylänlahden tulvavallityömaalle. Kävelykierroksella ideoitiin yhdessä
kymmenien lähialueen asukkaiden kanssa, miten töistä aiheutuisi mahdollisimman vähän häiriötä. Vartiokylänlahti oli yksi
Staran Siisti työmaa -hankkeen pilottikohteista. Työmaan käytäntöjä sujuvoitettiin palvelumuotoilun avulla.

JUGEND-KOULU KUKOISTAA TAAS
HELSINGIN AINOAN JUGEND-KOULUN täysremontti
valmistui elokuussa. Stara kunnosti Kruununhaan
ruotsinkielisen ala-asteen tornia ja seinämaalauksia
myöten. Nyt uutuutta hohtavat vesikatto ja ulkorappaus sekä ikkunat, ovet, jätekatos ja lattiarakenteet. Ilmastointiakin on parannettu. Vuonna 1905
valmistuneen rakennuksen kauneus pääsi remontin
myötä jälleen oikeuksiinsa.
KUVA: KIRSIKKA MATTILA

Fillarilla läpi Lauttasaaren
Pyöräily Lauttasaaren läpi helpottuu, kun Lauttasaarentien pyöräkaistat valmistuvat kesäkuun 2016 lopussa
Ruukinlahdentien ja Meripuistotien välille.
Tien molempiin laitoihin saadaan pyöräkaistat,
joiden erottuvuutta lisää punainen asfaltti.
Turvallisuutta parantavat myös pyörätaskut eli pyöräilijöille liikennevalojen
eteen varatut odotusruudut.
Tähän asti pyöräilijät ovat
ajaneet yhdistetyllä jalankulkuja pyörätiellä välillä tien puolta
vaihdellen. Tuleva yksisuuntaisuus
tekee pyöräliikenteestä suju
vampaa ja turvallisempaa.
Lauttasaarentie oli yksi
kolmesta työmaasta, jonne
FILLARILLA
Stara kutsui asukkaita tutusFIKSUSTI
tumaan Helsinki-päivänä.
KUVA: JUSSI HELLSTEN
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Helsinki kasvaa ja kansainvälistyy. Tarvitsemme päiväkoteja, kouluja, terveysasemia,
katuja ja putkia. Stara haluaa olla muutoksessa mukana yhdessä kumppaneittensa
kanssa, asukkaita kuunnellen. Tämän toimintakertomuksen sivuilta löydät
esimerkkejä yhteisistä ponnistuksista Helsingin hyväksi. Antoisia lukuhetkiä!

PALKINTO STYDISTÄ
		 TYÖHYVINVOINNISTA

»

KUVA: LAURI ROTKO

Lappeenrannan kaupunki palkitsi
parhaat työelämän kehittäjät kuntaalalla. Stara palkittiin nelivuotisesta
työhyvinvointiohjelmasta nimeltä Stydi.
Palkintoperusteluiden mukaan Stydissä
toimintaa ja johtamista kehitettiin
onnistuneesti yhdessä henkilöstön kanssa.
Hanke edisti työturvallisuutta ja työn
tekijöiden jaksamista sekä tuki esimiehiä
heidän perustehtävässään. Työhyvinvoinnin edistäminen Starassa jatkuu osana
arkea ja päivittäistä johtamista.

Arvokohteen ilme kuntoon

MUKANA ILMASTO		 TAPAHTUMASSA

STARA ALOITTI VUODEN LOPULLA kulttuurihistoriallisesti arvokkaan
Lapinlahden sairaalaan remontin. Työn alla on sairaalan julkisivu, vesikatto
sekä sadevesien ohjaus.
Engelin suunnitteleman, vuonna 1841 valmistuneen rakennuksen
remontti hoituu pieteetillä Museoviraston ohjauksessa. Vanhoja ikkunanpokia
kohdellaan hellävaraisesti ja säästetään aina kun mahdollista. Erityisen
tärkeä työ rakennuksen tulevaisuuden kannalta on vuotavan vesikaton korjaus.
Iloa sairaalan upeassa puistossa ulkoileville tuo metsittyneen sisäpihan
perusparannus. Työt sairaalalla jatkuvat vuoteen 2017.

Huhtikuussa Lasipalatsin aukiolla
järjestettiin Urbaanin selviytymisen
päivä, jonka teema oli ilmastonmuutoksen
myötä yleistyviin sään ääri-ilmiöihin
varautuminen. Staran pisteellä pääsi
tutustumaan puiden moniin tehtäviin
kaupunkiympäristössä. Puut muun muassa
puhdistavat ilmaa, sitovat hulevesiä ja
tasaavat helleaaltoja.
Ja mitäpä olisivat
puistot ilman puita.
Tapahtuman järjesti
HSY:n Ilmastoinfo.

»

SUPERKONE TYKITTI KUKKASIPULEITA
STARA JA RAKENNUSVIRASTO kokeilivat syyskuussa kukka
sipuleiden istutusta koneellisesti. Hollantilaisen superkoneen
oli luvattu istuttavan 10 000 narsissia tai 25 000 pikkusipulia
tunnissa. Käytännössä työ sujui vielä nopeammin.
Kone istutti päivässä 98 000 kukkasipulia eri
puolille Helsinkiä. Eiranrannan lisäksi sipuleita istutettiin puistoalueille
Munkkiniemessä, Vallilassa ja
Puotilassa. Istutukset juhlistavat
valtakunnallista vihervuotta 2016.

»

FIKSUT ROSKIKSET
		 KOKEILUSSA
Helsingin paraatipuistoissa Espalla
kokeiltiin kesällä jätteet aurinkoenergialla
lyttyyn puristavia roskiksia. Tulokset olivat
hyviä. Entisiä pienempiin roskiksiin uppoaa
perinteisiin verrattuna moninkertainen
määrä jätettä, jopa 600 litraa.

KUVA: SHUTTERSTOCK
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Sitova
toimintakatetavoite
saavutettiin

Kokonaisvaltaista
kehittämistä
Tuotannon kokonaisvolyymi kääntyi hienoiseen nousuun. Stara
saavutti sille asetetun sitovan toimintakatetavoitteen. Isoja hankkeita
tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi sekä kulujen karsimiseksi
aloitettiin. Niiden tueksi alkoi myös toimintajärjestelmän kehitystyö.

V

uonna 2015 asiakasvirastot
ohjasivat erityisesti kaupunkitekniikan ylläpidon ja rakentamisen ostoja Staraan aiempaa enemmän. Toimintakate
oli 8,89 miljoonaa euroa, eli tavoite ylittyi
hieman. Liikevaihto kasvoi noin kolmella
miljoonalla eurolla, ja kun säästöjäkin syntyi, oli tulos poistojen jälkeen 4,9 miljoonaa
ylijäämäinen. Vuoden 2016 toimintakatetavoite on edelleen 8,884 miljoonaa euroa.
Sitovista toiminnallisista tavoitteista
Stara saavutti kirkkaasti kahdeksan prosentin energiansäästötavoitteen, kun sähkön ja
kaukolämmön kulutus on laskenut noin 20
prosenttia vuoden 2010 tasosta. Toinen sitova toiminnallinen tavoite toteutui, kun kiinteät kustannukset laskivat 407 000 euroa.
Kolmatta sitovaa tavoitetta ei saavutettu, sillä sairauspoissaolot eivät vähentyneet tavoiteltua 0,2 prosenttia edellisvuodesta.
Stara käyttää hankinnoissaan ympäristökriteerejä sekä sosiaalisen vastuun ja eettisen
tuotannon kriteerejä. Kaupungin ympäristöpolitiikasta nouseva tavoite on, että puolessa
Staran hankinnoista on ympäristökriteerejä.
Aivan tähän ei päästy, kun ympäristökritee-

rejä sisältyi 34 prosenttiin hankintapäätöksistä. Kuitenkin euromäärällisesti mitattuna
luku oli 72 prosenttia.
Vuoden 2015 lopulla valmistui ensimmäinen asiakkuusstrategia. Sen puitteissa
luodaan yhtenäiset toimintamallit asiakkuuksien johtamiseen, hoitamiseen, seurantaan ja mittaamiseen. Vuonna 2016 kehitys
jatkuu ja luvassa on muutoksia toiminta
tapoihin ja asiakasyhteistyöhön.

TOIMINNAN VOLYYMI KASVOI
Stara paransi tuottavuutta oman työn
osuutta lisäämällä ja henkilöstön määrää
supistamalla, kun lähteneiden tilalle ei palkattu samassa suhteessa uusia työntekijöitä. Henkilöstökulut laskivat 75,7 miljoonaan euroon eli noin 0,3 miljoonaa. Kaikkiaan henkilöstökulujen osuus kuluista oli
noin 38 prosenttia.
Staran kokonaiskulut nousivat hieman
vuonna 2015. Toiminnan volyymin kasvaessa Stara osti palveluja 2,5 miljoonalla eurolla enemmän kuin edellisvuonna. Palveluja
ostettiin noin 86 miljoonalla eurolla, mikä on 43 prosenttia vuotuisista kuluista.
Aineisiin, tarvikkeisiin ja materiaaleihin

IMAGOTUTKIMUS
Vuosittain asiakkaiden
keskuudessa tehty imagotutkimus kertoo, että
Staran tuottama lisäarvo
toteutuu parhaimmillaan
vahvoissa kumppanuuksissa.
Vuodesta toiseen Staran
vahvuuksina on pidetty
ammattitaitoa, vastuullisuutta,
tarpeita vastaavaa laatua
ja asiakaslähtöisyyttä.
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"Vuoden 2015 lopulla valmistui ensimmäinen
asiakkuusstrategia. Sen puitteissa luodaan
yhtenäiset toimintamallit asiakkuuksien johtamiseen,
hoitamiseen, seurantaan ja mittaamiseen."

TALOUDELLINEN TULOS 2OI5

kului vajaa 700 000 euroa enemmän kuin
edellisvuonna.

Tilikauden toimintakate oli
8,89 miljoonaa euroa, ja tulos
poistojen jälkeen 4,9 miljoonaa
ylijäämäinen. Liikevaihto kasvoi
kolmella miljoonalla eurolla,
mikä katkaisi muutaman vuoden
laskusuhdanteen.

KILPAILUKYKYÄ JA KUSTANNUSTIETOISUUTTA

Palveluja ostettiin 2,5 miljoonalla
eurolla enemmän kuin edellisvuonna.
Tämä kertoo toiminnan volyymin
kasvusta. Palvelujen ostojen osuus
pysyi kuitenkin kokonaiskuluista
samalla tasolla kuin vuotta
aikaisemmin eli 43 prosentissa.
Henkilöstökulut laskivat
75,7 miljoonaan euroon eli
hienoisesti edellisvuodesta.
Kaikkiaan henkilöstökulujen osuus
kuluista oli noin 38 prosenttia.
Henkilöstömäärän supistuminen
jatkui, kun lähteneiden tilalle
ei palkattu samassa suhteessa
uusia työntekijöitä.
Kiinteät kustannukset laskivat
407 000 eurolla, eli Staralle asetettu
toiminnallinen tavoite toteutui.

IO

STADIN MESTOILLA 2OI5

Vuonna 2015 aloitettiin aiempaa yksityiskohtaisempi kustannusrakenteiden ja toimintaympäristön tarkastelu. Tavoitteena
on kehittää palvelukokonaisuuksia ja hintatasoa asiakasta kuunnellen.
Kaupunkitekniikan rakentamisessa työs-
tettiin uutta kustannuspohjaista hinnoittelumallia ja otettiin käyttöön uusi kustannuslaskentaohjelma.
Vuonna 2015 Stara perusti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointiryhmän, joka Staran toimintaan ja toimintaympäristöön liittyviä riskejä tunnistamalla tähtää toiminnan laillisuuden ja tuloksellisuuden varmistamiseen.
Tilaajavastuulain muutosten seurauksena hankinta-asiakirjat päivitettiin. Osana
hankintojen tehostamista Stara laajensi
hankintajärjestelmä Cloudian käyttöä kilpailutuksissa. Lisäksi Stara pilotoi hankintakeskuksen ja kaupunginkanslian kanssa
Cloudian sopimushallintaa. Pilottivirastojen
havaintojen perusteella järjestelmää räätälöidään ennen sen laajempaa käyttöönottoa
kaupungilla.
Opinnäytetyönä tehtiin selvitys Staran
tukikohtien tilojen ja niiden sijainnin sopivuudesta, johtoajatuksena Staran toimitilojen karsiminen. Toisaalla Vuosaaren tukikohdan rakentamisen valmistelu jatkui.
Suunnitteilla oleva tukikohta on yhteinen
liikuntaviraston kanssa.
Työ Staran siirtämiseksi nykyisestä toiminnanohjausjärjestelmästä kaupungin yhteiseen laskentajärjestelmän alkoi määrittelytyöpajoissa.

Mobilenote-tuotannono hjausj ärjest el
män käytettävyys parani ja hyödyt lisääntyivät, kun esimerkiksi työmaapäiväkirjan kalenteriversio julkaistiin ja työturvallisuuspoikkeamailmoitukset siirtyvät nyt suoraan
Työsuojelupakki-ohjelmaan.
Stara otti ensimmäisenä kaupungin virastona käyttöön uuden tiedonohjaussuunnitelman tammikuussa 2015. Se korvasi
vanhan arkistonmuodostussuunnitelman.

KOHTI PITKÄJÄNTEISIÄ KUMPPANUUKSIA
Staran asiakkaita ovat kaupungin virastot,
suurimpina rakennusvirasto ja kiinteistöviraston Tilakeskus. Muita isoja asiakkaita
ovat HSY:n vesihuolto, HKR-Rakennuttaja,
kiinteistö-, liikunta- sekä sosiaali- ja terveys-
virasto, Helen, Palmia ja Helsingin Satama.
Vuosittain asiakkaiden keskuudessa tehty imagotutkimus kertoo, että Staran tuottama lisäarvo toteutuu parhaimmillaan vahvoissa kumppanuuksissa. Vuodesta toiseen
Staran vahvuuksina on pidetty ammattitaitoa, vastuullisuutta, tarpeita vastaavaa laatua ja asiakaslähtöisyyttä.
Toimintakertomusvuonna allekirjoitet
tiin rakennusviraston ja Staran välinen
kumppanuussopimus, joka luo pohjaa kaupunkitekniikan rakentamisen ja ylläpidon
sekä ympäristönhoidon kehittämiselle.

STRATEGIA PÄIVITETTIIN
Vuonna 2015 Staran strategiaa päivitettiin tarkentamalla menestystekijät ja toiminnallistamalla ne yhdeksäksi hankkeeksi, jotka toteutetaan vuosina 2015–2017.
Strategiapäivitys siirsi huomiota aiempaa
enemmän asiakaskokemukseen ja koko toiminnan virittämiseen asiakkaan tarpeista
lähteväksi.

»
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TALOUDELLINEN TULOS

TULOS, 1 000 €

2014

2015

Liikevaihto

203 836

207 044

Toiminnan kulut

195 383

198 154

4 147

3 992

4 306

4 899

Tuotannon kokonaisvolyymi nousi hieman ja
Stara saavutti sille asetetun toimintakatetavoitteen.
Tulos oli poistojen jälkeen 4,9 miljoonaa ylijäämäinen.
Vuonna 2016 toimintakatetavoite säilyy samana.
Tarkemmat talousluvut liitteessä 2, s. 46.

2014
MILJ.€

2015
MILJ.€

SUURIMPIEN ASIAKKAIDEN OSUUS 2015
% STARAN LIIKEVAIHDOSTA

105,7
44,2

115,8
44,2

12,6

12,7

HKR-Rakennuttaja

8,7

3,8

Liikuntavirasto

3,5

3,8

Kiinteistövirasto (ei Tilakeskus)

3,8

3,2

Sosiaali- ja terveysvirasto

2,7

2,9

Helsingin Satama

0,7

1,5

Helen

1,8

1,3

Palmia

1,5

1,2

HKL

0,6

0,9

Muut virastot ja laitokset

10,7

8,4

Kaupungin ulkopuoliset

7,4

7,3

Poistot
TILIKAUDEN TULOS

SUURIMMAT ASIAKKAAT

ASIAKAS
Rakennusviraston
katu- ja puisto-osasto
Tilakeskus
HSY:n vesihuolto
Muut sisäiset

55,9 %
21,4 %
6,1 %

12,9 %
3,5 %
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"Lean-koulutukset jatkuivat osana tuottavuusohjelmaa.
Oppeja vietiin käytäntöön kevään aikana osastoilla yhdeksässä
Sujuvampi arki -pilotissa, kun toimintaa trimmattiin
hukkia tunnistamalla ja karsimalla."

Strategiset hankkeet keskittyvät asiakkuuksiin, kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantamiseen, resurssien hallintaan ja hankintatoimen kehittämiseen, prosessien sujuvoittamiseen sekä strategisen osaamisen
vahvistamiseen. Yhteisenä tavoitteena on
kilpailukyvyn parantaminen.
Strategiatyön osana tehty skenaariotyö
toimintaympäristön muutoksiin varautumiseksi jatkui yhdessä asiakkaiden ja muiden
sidosryhmien kanssa. Erityisesti kaupungin
johtamisjärjestelmän uudistus ja Staran hallintomalliselvitys tuovat muutoksia asiakasvirastojen sekä Staran organisoitumiseen.
Skenaariotyön tavoitteena on kilpailukyvyn
varmistaminen, toteutuipa mikä tahansa
kehityspolku.
Yhteisen toimintajärjestelmän rakenta
minen alkoi. Se selkiyttää ja yhdenmukaistaa Staran toimintatavat ja laatutason.
Tavoitteena on, että 2020 prosessit ovat selkeästi määriteltyjä, mitattuja, analysoituja ja
tehokkaita.
Toimintajärjestelmän rakentamisen tueksi
tehtiin EFQM-itsearviointi. Sen tulosten mukaan Staran vahvuuksia ovat brändin tunnettuus, kehittymishalu ja sitoutunut henkilöstö. Haasteiksi arvioitiin muun muassa talouden, kilpailukyvyn ja prosessien hallinta sekä
strategian jalkauttaminen läpi organisaation.

KEHITTÄMISTÄ KAIKILLA TOIMIALOILLA
Lean-koulutukset jatkuivat osana tuottavuusohjelmaa. Oppeja vietiin käytäntöön
kevään aikana osastoilla yhdeksässä Sujuvampi arki -pilotissa, kun toimintaa trimmattiin hukkia tunnistamalla ja karsimalla.
Roska-astioiden tyhjennyksissä saatiin taloudellista hyötyä tyhjennysvastuita selkiyttämällä. Pilotin käytäntöjä otettiin käyttöön
I2

STADIN MESTOILLA 2OI5

muissakin hoitopiireissä. Kustannustehok
kuus lisääntyi, kun perinteisiä suuria ruohonleikkureita korvattiin uudella tekniikalla. Wille-monitoimikoneiden käyttöä laajennettiin ruohonleikkuuseen.
Katujen ja puistojen rakentamisessa kehitettiin talouden seurantajärjestelmiä ja otettiin käyttöön uusi projektinhallintaohjelmisto aikatauluttamisen tueksi.
Rakennustekniikan osastolla tehokkuutta haettiin tekemällä isompi osa töistä itse;
erityisesti konepajaa hyödynnettiin aiempaa
tehokkaammin.
Hallinnon Lean-koulutuksessa sujuvoitettiin tukiprosesseja kuten rekrytointia, uuden työntekijän tuloa taloon, ostolaskutus-

ta, toiminnan vuosisuunnittelua ja osatyökykyisten hyödyntämistä.
Logistiikka avasi kalustotietonsa verkkopalvelussa, joka tarjoaa verkkokaupan lisäksi tietoa laitteiden käytöstä ja työturvallisuudesta. Korjaamolla otettiin käyttöön
Automaster-toiminnanohjausjärjestelmä, joka sujuvoittaa varastoinnin ja toimitusten
ohjausta.
Meri- ja saaristoalueen töissä käytettiin
mobiililaskutusta jo tottuneesti. Tuntikirjausten ja palkanmaksun osalta alkoi testausvaihe luonnonhoidon töissä.
Osastojen controllerit hakivat lisäkoulutusta ennustetarkkuuden kehittämiseksi, ja
tuloksen ennustetarkkuus parani.

TOIMINTAKERTOMUS NYT MYÖS VERKOSSA

Staran vuosi mahtuu
nyt myös taskuun.
Staran tavoitteista ja
tekemisistä voit
lukea osoitteessa:
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TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA
TOIMITUSJOHTAJA
Timo Martiskainen

KAUPUNKITEKNIIKAN
RAKENTAMINEN
Hannu Halkola

KAUPUNKITEKNIIKAN
YLLÄPITO
Ville Alatyppö

RAKENNUSTEKNIIKKA
Kari Haapaniemi

YMPÄRISTÖNHOITO
Jouko Laakso

LOGISTIIKKA
Sami Aherva

HALLINTO
Ilpo Laitinen

RAKENTAMINEN I
Ella Hägg

HOITO I
Janne Pesola

RAKENNUSPROJEKTIT
Jarmo Heinänen

LUONNONSUOJELUALUEET
Mikko Yletyinen

HANKINTA
Heikki Halonen

TALOUS
Simo Aapro

RAKENTAMINEN 2
Olli-Pekka Vatanen

HOITO 2
Samipetteri Mäkinen

HENKILÖSTÖ
Eeva Engfelt

HOITO 3
Jarmo Tamminen

MERI- JA
SAARISTOALUEET
Juha Puumalainen

KORJAAMO
Simo Rinne

RAKENTAMINEN 3
Jukka Kurko

KORJAUSRAKENTAMINEN
Aki Aalto

VIESTINTÄ
Päivi Seikkula

KUNNOSSAPITO I
Tapio Vauhkonen

METSÄT
Mikko Vuohelainen

KULJETUSPALVELU
Juuso Tuominen

MITTAUS
Hannu Halkola, oto.

KONEPAJA
Antti Rusko

KEHITYS
Tanja Dickman

KUNNOSSAPITO 2
ts. Tapio Vauhkonen

PUUTARHAPALVELU
Jari Kuusi

MATERIAALIPALVELU
Mika-Matti Tahvanainen

POHJATUTKIMUS
Lars Sandberg

TEKNINEN TUKI
Kari Suojala

VUOKRAAMO
Sami Aherva, oto.

PÄÄTÖKSENTEON TUKI
Eero-Pekka Eskelinen

PIMA
Veli-Pekka Perttinä

KUNNOSSAPITO 3
Teppo Eloranta

KATU- JA
MAALABORATORIO
Jukka Naukkarinen

TEKNINEN TUKI
Tero Koppinen

VIRKISTYSPELLOT
JA NIITYT
Jari Kuusinen
Jussi Korpi

TIETOHALLINTO
ts. Kaisa Kyllönen
TOIMITILAT
Jyrki Määttänen

TEKNINEN TUKI
Juha M. Lahti
STADIN MESTOILLA 2OI5
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TEEMA
Kohtaamiset

CASE
Lasten
kaupunki

Pienten
kaupunkilaisten kaveri
Kaupunkilaisten kohtaamiset ovat tärkeitä tilaisuuksia
kertoa Helsingin kaupungin työstä elävän ja toimivan
kaupungin hyväksi. Yhtä tärkeää on asukkaiden antaman
palautteen kuunteleminen.

V

uonna 2015 Stara kertoi työstään, keräsi palautetta ja ilahdutti lapsia useissa tapahtumissa.
Lisäksi kaksi leikkipuistoa koki
suuren muodonmuutoksen.

LAPSELLISTA MENOA
Staran ja pienten kaupunkilaisten yhteisten
tapahtumien sarja alkoi jo kevättalvella Pihlajamäen pulkkabileissä, kun tapahtuman
vetonaulaksi saapui Staran tiehöylä.
Helsinki-päivänä kolme rakennustyömaata avattiin yleisölle. Lautasaarentien, Valli
lanlaakson ja Myllypuron Alakivenpuiston
» Elannon vanhan korttelin piha Kalliossa
on ollut Skidit Festareiden näyttämö
vuodesta 2010 alkaen. Stara oli kesällä
2015 mukana ensimmäistä kertaa.

KUVAT: AKI RASK

STADIN MESTOILLA 2OI5
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KUVAT: AKI RASK
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» Koko korttelipiha muuttui sinivihreäksi
pallomereksi, kun pienet festarivieraat hakivat
ilmapallojaan. Staran pisteellä lapset pääsivät
myös kurkistamaan nostalgisen tintamareskin
eli kuvaseinämän aukoista ja muuntautumaan
Stadin rakentajiksi.

työ
mailla vieraili lapsiperheitä, päiväkotiryhmiä ja asukasaktiiveja.
Isompien kaupunkilaisten kanssa käytiin
keskusteluja hyvistä ja huonoista työmaakokemuksista sekä työmaiden sujuvasta nivoutumisesta osaksi kaupunkikuvaa. Lapset kiipeilivät innoissaan koneiden ohjaamoihin.
Helsinki-päivän tapahtuma oli osa Staran
Siisti työmaa -hanketta, jossa kaupunkimuotoilijan avustuksella etsittiin ratkaisuja siistin, turvallisen ja ohikulkijat huomioon ottavan työmaan toteuttamiseksi.
Kesän huipentuma oli Skidit Festarit elokuun alussa Kallion kulttuuripihalla. Staran
lakaisukoneen kyytiin riitti jonoa vielä tapahtuman päättyessä.
Autonkuljettaja Pekka Vataselle päivä
oli mukavaa vaihtelua, vaikka tavallisinakin
I6
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työpäivinä hän keskustelee usein kaupunkilaisten kanssa.
– Lapset kyselivät auton vivuista, kun
taas vanhempia kiinnosti enemmän lakaisutekniikka.

» Turvallisuus ennen kaikkea. Staran
pisteellä lapset tutustuivat rakentajien
työhön ja kokeilivat suojavarusteita: kypäriä,
kuulosuojaimia, suojalaseja ja huomioliivejä.

LEIKKIPUISTO ON KOHTAAMISPAIKKA

Kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö
näkyy uusitussa puistossa, sillä pastellinsävyiset hiekkalaatikot esittävät lähikortteleita.
– Muutos oli täydellinen, sillä aikaisemmin Franzénia oli ränsistynyt ja levoton
puistikko. Asukkaat ovat kiitelleet lopputulosta onnistuneeksi, kertoi etumies Petri
Levin.
Stara oli mukana myös useiden perinteisten tapahtumien järjestelyissä Tal
vi
puutarhassa, Haltialassa, Tuoma
rinkylän
kartanossa ja Kaivopuistossa.

Syyskuussa Stara osallistui juuri peruskorjaamansa leikkipuisto Salpausselän 50-vuotisjuhlaan Pihlajistossa. Viihtyisä leikkipuisto on alueen lapsiperheille tärkeä kohtaamispaikka ympäri vuoden.
– Kokemuksemme mukaan myös ilkivalta vähenee hienoiksi laitetuissa puistoissa,
pohti vastaava työnjohtaja Pertti Viljanen.
Vuonna 2015 Salpausselän leikkipuiston ohella suuren muodonmuutoksen koki
päiväkoti Franzénian piha Torkkelinmäellä.

»

TAVOITTEET & TALOUS

KUVA: JANNE SAAVALAINEN

» Lakaisukoneen vetovoima
kestää sukupolvelta toiselle. Kone
oli Staran suuri hitti Skidit Festareilla.
» Stara avasi kolme työmaata
yleisölle Helsinki-päivänä. Siisti
työmaa -hankkeen pilottityömaat
olivat eräänlaisia kestävien
suunnitteluratkaisujen kenttäkokeita.
Lapset keskittyivät kiipeämään
työkoneiden ohjaamoihin.

STADIN MESTOILLA 2OI5
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Stara on luotettava kumppani
sekä asiakkaille että asukkaille.

Yhteispeli on voimaa
KIRVESMIES RISTO JYLHÄ. "Käyn päivittäin 3–4 kodissa, joten
saan työstäni paljon välitöntä palautetta. Kiitoksia satelee,
kun käymme asentamassa tukivälineitä liikuntarajoitteisten
asuntoihin arjen avuksi. Kirvesmiehen taitojen lisäksi myös
sosiaalisille taidoille on kysyntää. Usein asiakas on yksinäinen vanhus,
jolle juttuseura kelpaa. Ei ole harvinaista, että kahvitkin on keitetty
valmiiksi ja pulla tuoksuu. Parasta tässä työssä on asiakkaiden vilpitön
ilo ja tyytyväisyys sekä erilaisten ihmisten tapaaminen joka päivä."

KUVA: JANNE SAAVALAINEN

» KIRVESMIES ON ASIAKASPALVELIJA

KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ ANTTI SULAMÄKI, AMIEDU. "Stara sai syksyllä
Suomen ensimmäiset pätevöityneet pohjatutkijat. Aloitimme
koulutuksen suunnittelun yhdessä Staran kanssa jo kolme vuotta
aikaisemmin, kun maarakennusalan ammattitutkinnon perusteita
päivitettiin. Monimuotokoulutus sisälsi teoriaopintojen ja korttikoulutusten
lisäksi näytön arviointeja Staran pohjatutkimustyömailla. Koulutukseen
osallistuneet olivat pitkän linjan pohjatutkijoita tai pohjatutkimusmestareita,
mutta heiltä puuttui muodollinen pätevyys – vaan ei puutu enää."

KUVA: JANNE SAAVALAINEN

» KOULUTUS RÄÄTÄLÖITIIN KIMPASSA

KULTTUURITUOTTAJA JOHANNA RISSANEN, KANSAINVÄLINEN
KULTTUURIKESKUS CAISA. "Kiinalaista uutta vuotta juhlittiin Stadissa
kymmenettä kertaa, kun puuvuohen vuosi vaihtui tuliapinan
vuoteen helmikuun alussa. Juhla siirtyi Lasipalatsin aukiolta
Keskuskadulle. Paikan vaihto toi uusia haasteita ja jännitysmomentteja, mutta
kaikki sujui hienosti. Tapahtumajärjestelyissä meitä auttoi Stara, kuten kaikkina
aiempinakin vuosina. Luotetun kumppanin kanssa on ollut helppo toimia.
Iloisia ja värikkäitä juhlia ei pimeille kuukausille ole koskaan liikaa!"

I8
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KUVA: KARI ROSENBERG

» TULIAPINAN VUOTEEN STARAN SIIVITTÄMÄNÄ

»

TAPETILLA

KUVA: VEIKKO SOMERPURO

Helsingin taidemuseon ja Staran hyvä yhteistyö
jatkui pian Hotel Manta of Helsinki -projektin jälkeen,
kun Stara remontoi museon tilat Tennispalatsissa.

TAVOITTEET & TALOUS

Taiteelle kehykset
Helsingin taidemuseon eli HAM:in tilojen remontti
Tennispalatsissa valmistui reilusti etuajassa. Museonjohtaja
Maija Tanninen-Mattila oli erittäin tyytyväinen lopputulokseen.
Remontissa Kulttuurien museon entiset tilat yhdistyivät taidemuseon tiloihin. Näin
taiteelle pyhitettiin toista tuhatta lisäneliötä. Nimeä myöten uudistunut HAM aukesi
yleisölle syyskuussa 2015.
Museovieraalle uudistus merkitsi kasvaneiden tilojen lisäksi entistä näkyvämpää ja
paremmin saavutettavaa museota. Nyt taide ulottuu aina vessoihin asti, joihin staralaiset
tekivät näyttävät mosaiikkilaatoitukset yhdessä taiteilija Tuula Lehtisen kanssa.
Staran vastaavan työnjohtajan Esko Tammisen mukaan työmaa eteni joutuisasti,
vaikka Tennispalatsi oli avoinna koko remontin ajan. Työn sujumista jouduttivat tarkkuus
työturvallisuudessa ja työmaan yleisessä siisteydessä.
– Saavutimme Nolla tapaturmaa -tavoitteemme tässä haastavassa kohteessa, sillä
työmaalla ei sattunut pienintäkään haveria. Työmaa pysyi pölyttömänä, sillä lattiaa
pestiin alinomaa ajettavalla lattianpesukoneella, Tamminen kertoi.
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Tulos- ja
kehityskeskustelut
uudistuivat

Tavoitteet esiin
ja mittarit mukaan
Vuonna 2015 otettiin uusi tulos- ja kehityskeskustelumalli käyttöön.
Tapaturmataajuus laski jälleen, ja yhä suurempi osa tapaturmista tutkittiin
ja niiden syihin puututtiin. Staran henkilöstömäärä laski suunnitellusti,
kun kaikkien lähteneiden tilalle ei rekrytoitu uusia.

S

tarassa oli vuoden 2015 lopussa
1 318 vakituista työntekijää, kun
edellisvuonna vastaava luku oli
1 350. Vakituisten työntekijöiden
osuus oli edelleen 90 prosenttia.
Työntekijöiden keski-ikä oli 45,1 vuot
ta, hieman edellisvuotta enemmän. Noin
70 prosenttia Staran henkilöstöstä on yli
40-vuotiaita. Kesäkaudella Stara tarjosi
työtä 159 alle 20-vuotiaalle sekä sadoille
kausityöntekijöille.
Sairauspoissaoloprosentti nousi lievästi
edellisvuoden 5,4:stä 5,5 prosenttiin. Yli
30 päivän pituisten sairauslomien osuus oli
2,2 prosenttia. Varhaisen tuen keskustelujen käymiseen panostettiin, ja lyhyet 1–3
päivän sairauslomat vähenivät hieman vuoteen 2014 verrattuna. Lyhyitä sairauslomia
Starassa olikin huomattavasti vähemmän
kuin Helsingin kaupungilla keskimäärin.

TUNNUSTUSTA
KEHITTÄMISTYÖSTÄ
Elokuussa 2015 Stara palkittiin hyvän työelämän kehittämisestä Lappeenranta-tunnustuspalkinnolla. Se myönnettiin pitkäjänteisestä ja tuloksellisesta työelämän laa-

dun parantamisesta yhteistyössä henkilöstön kanssa. Esimerkiksi nostettiin vuosien
2011–2014 Stydi-hanke.
Loppuvuodesta kaupunginkanslia palkitsi Staran työhyvinvointimittarin hyödyntämisestä. Stara käyttää mittaria strategisen
henkilöstöjohtamisen välineenä. Saatuja tuloksia hyödynnettiin muun muassa tulosja kehityskeskusteluprosessia uusittaessa.
Lisäksi esimiehet velvoitettiin panostamaan
työtapaturmien tutkintaan.

TYÖNTEKIJÖIDEN TUEKSI
Stara panostaa henkilöstön koulutukseen ja
ammattipätevyyksiin. Kaupunkitekniikan
ylläpidon osastolla 25 työntekijää sai ammatillisen pätevyyden vuonna 2015 työn
ohessa opiskellen.
Staran esimiesvalmennus ”Esimies yksikkönsä johtajana” jatkui vuoden 2015 kevääseen. Kuuden moduulin koulutus kokosi yhteen Staran johdon ja esimiehet ja vahvisti
heidän kykyään tulokselliseen johtamiseen.
Kouluttajina toimivat Staran omat asiantuntijat. Palautteen mukaan esimiehistä 86 prosenttia koki koulutuksen vastanneen tavoitteita täysin tai osittain.

HELPOMPI INTRA
Staran henkilöstöasioiden
sivut Helmi-intrassa uusittiin.
Nyt sivut palvelevat paremmin
työntekijöitä palvelussuhdeja työhyvinvointiasioissa sekä
esimiehiä esimiestyössä.
Tieto on jäsennelty aiempaa
selkeämmin, ja palvelussuhdeja henkilöstöjohtamisasiat
on esitetty mahdollisimman
yksinkertaisesti.
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"Stara palkittiin hyvän työelämän kehittämisestä
Lappeenranta-tunnustuspalkinnolla. Se myönnettiin
pitkäjänteisestä ja tuloksellisesta työelämän laadun
parantamisesta yhteistyössä henkilöstön kanssa."

Vuonna 2015 Stara uudisti tulos- ja kehityskeskusteluprosessin suorituksen johtamisen tueksi. Uuden mallin mukaan keskustelut käydään organisaatiotasosta riippuen
sekä yksittäin että ryhmissä aina toimitusjohtajasta lähtien. Keskustelut käydään tukimateriaalien pohjalta ja niiden tuloksellisuutta seurataan.

ESIMIESTYÖHÖN PANOSTETTIIN
Epäasiallinen kohtelu nousi edellisen vuoden Kunta10-tutkimuksen tuloksista koko
kaupungin kehityskohteeksi. Henkilöstöyksikkö koulutti Staran esimiehiä epäasialliseen kohteluun puuttumiseen Sopua ja sovittelua -toimintamallin mukaisesti.
Vuonna 2015 perustettiin yhteyshenkilöverkosto, joka tukee yksikönjohtajia ja tuotantopäälliköitä työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämisessä. Ryhmä toimii
poikkihallinnollisesti osastojen välisenä tiedonvaihto- ja oppimiskanavana.
Staran henkilöstöasioiden sivut Helmiintrassa uusittiin. Nyt sivut palvelevat pa-

remmin työntekijöitä palvelussuhde- ja työhyvinvointiasioissa sekä esimiehiä esimiestyössä. Tieto on jäsennelty aiempaa selke
ämmin, ja palvelussuhde- ja henkilöstöjohtamisasiat on esitetty mahdollisimman
yksinkertaisesti.
Syksyllä otettiin käyttöön sähköinen uutiskirje Esimiesposti, joka kokoaa ajankohtaiset henkilöstöasiat yhteen ja ohjaa lukemaan lisää intrasta. Esimiehille järjestettiin myös esimiesinfoja ajankohtaisista
henkilöstöteemoista.

TYÖTURVALLISUUSTYÖ TUOTTAA TULOSTA
Tapaturmien määrää suhteessa tehtyihin
työtunteihin mittaava tapaturmataajuus
laski 49:stä 46:een. Vuonna 2015 työtapaturmia sattui 145, edellisvuonna 172. Työpaikkatapaturmat vähenivät selvästi, mutta työmatkoilla tapahtui 26 tapaturmaa, 10
kappaletta edellisvuotta enemmän.
Vuonna 2015 tapaturmatutkinnoista jo
96 prosenttia käsiteltiin, kun edellisvuonna näin tapahtui alle puolessa tapauksista.

TOIMINTAKERTOMUS NYT MYÖS VERKOSSA

Ota toimintakertomus
matkalle mukaan.
Mobiilisti mukana:
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Suurin parannus oli kaupunkitekniikan rakentamisen osastolla, jonka tapaturmailmoituksista 88 prosenttia käsiteltiin aiemman 39 prosentin sijaan.
Työturvallisuuden raportointia tehostettiin. Esimiehet raportoivat pidetyt turvallisuustuokiot ja -kierrokset yhtenäisen mallin
mukaan.
Vuonna 2015 toimitusjohtajan Safety
walk -turvallisuuskierroksia järjestettiin 10.
Yksikönjohtajat ja tuotantopäälliköt tekivät
160 turvallisuuskierrosta. Kierrosten teemoja olivat muun muassa pihaturvallisuus, melun ja pölyn torjunta, yleinen siisteys ja järjestys sekä koneturvallisuus. Lisäksi Staran
jokaisella rakennustyömaalla tehdään viikoittain turvallisuuskierros.
Kierrosten lisäksi Staran esimiehet pitivät 421 turvallisuustuokiota, joissa käsiteltiin esimerkiksi kaupungin Sopua ja sovittelua -oppaasta nousevia asioita.
Esimiesten työsuojeluvastuut ja niihin
liittyvät tehtävät kuvattiin yksityiskohtaisesti kaikilla organisaatiotasoilla ja perehdytettiin esimiehille. Työ jatkuu vuonna 2016.
Kaupunkitekniikan ylläpito jatkoi vihertöiden turvallisuusohjeiden uudistamista yhteistyössä Viher- ja ympäristörakentajat ry:n kanssa. Tavoitteena on, että ohjeistuksesta tulee valtakunnallinen ja se myös
toimii koulutus- ja perehdytysmateriaalina.
Työ valmistuu vuonna 2016.
Rakennustekniikassa kokeiltiin hyvin
tuloksin tapaturmien vähenemisestä annettuja kannustimia ja aloitettiin perehdytys- ja työturvallisuusvideoiden käyttö.
Työturvallisuuspoikkeamien ilmoittamista
varten tuotiin työmaille postilaatikot.
Starassa on nollatoleranssi harmaassa taloudessa. Staran havaitsemat taloudelliset
väärinkäytösepäilyt johtivat kahden esimiehen työsuhteen päättämiseen kaupunkitekniikan ylläpidossa.

»

STARAN HENKILÖSTÖ

TYÖKOHTEITA

Henkilöstömäärä
Vakinaisten osuus (%)

2014

2015

1 496

1 468

90

90

Lähtövaihtuvuus (hlöä)

64

57

Josta eläköityminen (hlöä)

40

38

Naisten osuus (%)

20,9

21,4

Keski-ikä

44,9

45,1

5,4

5,5

Sairaudet ja työtapaturmat (%)

Staran henkilöstömäärä
väheni edellisvuodesta
28 henkilöllä. Vuoden 2015
lopussa Starassa oli 1 468
työntekijää, joista vakinaisten
osuus oli 90 prosenttia.

TAPATURMATAAJUUS
TAPATURMAT
Työtunnit

TYÖT & TEKIJÄT

2014

2015

2 617 530

2 579 986

Tapaturmat

172

145

Vähintään 1 pv poissaolo

128

119

Tapaturmataajuus

49

46

Tapaturmataajuus, joka mittaa tapa
turmien määrää suhteessa tehtyihin
työtunteihin, laski 49:sta 46:n.
Tapaturmatutkinnoista 96 prosenttia
käsiteltiin, kun edellisvuonna näin
tapahtui alle puolessa tapauksista. Yhä
useampi tutkinta johti toimenpiteisiin.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ ERI KUUKAUSINA 2OI5
Staran henkilöstömäärä vaihtelee kuukausittain, sillä Starassa on paljon
kausiluonteista työtä. Henkilöstön määrä on suurimmillaan kesällä.
2000
1500
1000
500
0
tammikuu » joulukuu
VAKITUISET

tammikuu » joulukuu
MÄÄRÄAIKAISET

tammikuu » joulukuu
YHTEENSÄ

Katuja ja kunnallistekniikkaa
Lauttasaarentien pyörätie
Bussilinjan 560 pysäkkialueet
Itäväylän pysäkkialueet
Viikintie–Siilitien kiertoliittymä
Vallilanlaakson runkovesiputket
Kuninkaantammen kadut
Sapilastien vesi- ja
viemäriverkoston saneeraus
Helene Schjerfbeckin puiston
kunnallistekniikka ja kevyen
liikenteen väylät
Aku Korhosen tie, Pakilantie,
Viktor Hartwallin polku…
Kunnallisteknisiä työmaita
Jätkäsaaressa, Aurinkolahdessa,
Honkasuolla ja Seurasaaressa…
Puisto- ja vihertyömaita
Töölönlahden puisto
Alakivenpuisto
Toukolan rantapuisto
Köydenpunojanpuisto
Linnanpellonpuisto
Sorvaajanpuisto
Kauniinilmanpuisto
Vuosaaren huippu
Korjausrakentamista
Helsingin taidemuseo
Tennispalatsissa
Lapinlahden sairaala
Alppikylän päiväkoti
Kruununhaan ruotsinkielinen
ala-aste
Talvisodan muistomerkin
muistolaatan asennus ja
peruskiven muuraus
Keskustakirjaston julkisivuelementin mallikappale
Sonera Stadiumin ravintolan
ja terassin lattia
STADIN MESTOILLA 2OI5
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TEEMA
Pyöräily

CASE

Talvihoidon
kokeilut

Sujuvasti ja
turvallisesti fillarilla
Helsinki satsaa nyt pyöräilyyn. Tavoitteena on, että yhä
useampi innostuisi terveellisestä ja ympäristöystävällisestä
tavasta liikkua. Staran vuonna 2015 aloittamat kokeilut ovat
jo saaneet ”alaleuan tipauttavaa” kiitosta aktiivipyöräilijöiltä.

P

yöräilyn tulisi olla sujuvaa, nopeaa ja helppoa, jotta yhä useampi hyppäisi fillarin selkään. Siksi
verkoston yhtenäisyydellä ja pyöräteiden kunnolla on avainrooli
pyöräilyn edistämisessä.
Stara aloitti syksyllä 2015 kaksi kokeilua,
joista toisessa testataan pyöräteiden pinnoitteita ja tiemerkintöjen materiaaleja, toisessa
kehitetään pyöräteiden talvihoitoa.
Talvihoidon kokeilulle omistettua Oulun
kylän ja Ruoholahden välistä 8,7 kilometrin
reittiä on harjattu uudella harjakoneella sekä Wille-monitoimikoneiden eteen kiinnitetyillä pyöröharjoilla.
Reitillä on myös kokeiltu kahta erilaista
liuosta, jotka sulattavat lunta ja jäätä.
Uusia menetelmiä tarvitaan, sillä pe» Helsingissä on 1 200 kilometriä pyöräteitä,
joten pyörällä pääsee käytännössä minne vain
kaupungissa. Ainakin kesällä. Ympärivuotisen
pyöräilyn edistäminen on Staran ja koko
Helsingin tavoite.

rinteinen auraus jättää pyörätielle harjausta enemmän lunta, joka kelien vaihdellessa
muodostaa vaarallisia polanteita. Myös sepelin sekä suolauksen haitat tunnetaan.
Erityisesti harjaamisesta on saatu hyviä
kokemuksia. Satu Leppänen Helsingin polkupyöräilijät ry:stä (HePo) kertoo, että kokeilu on herättänyt vilkasta keskustelua jäsenistön keskuudessa.
– Kokeneet pyöräilijät pärjäävät kaikenlaisissa olosuhteissa, mutta aloitteleville
työmatkapyöräilijöille reitin kunto on kynnyskysymys. Heiltä on tullut paljon kiitosta. HePon tavoite on innostaa uusia ihmisiä
pyöräilemään ympärivuotisesti.
Sosiaalisessa mediassa reitin kuntoa on
kehuttu jopa ylisanoin, kuten ”alaleuan tipauttavaksi”. Pyörätien kunto onkin ollut
läpi talven erinomainen. Eron tavanomaiseen pyörätiehen näkee yhdellä vilkaisulla.
Suuren osan talvea testireitti oli täysin sula.
– Lumet saadaan poistettua tarkemmin
kuin auraamalla, mutta toki harjaaminen
ja liuosten levittäminen on perinteistä tyyliä

KUVA: JUSSI HELLSTEN
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» Poliitikkona ja kansalaisaktivistina
tunnettu Otso Kivekäs haluaa lisätä
pyöräilyn osuutta kaupunkiliikenteessä.
Se edellyttää satsauksia infraan ja asennemuutosta. Hän iloitsee, että pyöräilijöiden
näkemykset huomioidaan aiempaa
paremmin sekä kuntien että valtion tasolla.

26

STADIN MESTOILLA 2OI5

KUVAT: JANNE SAAVALAINEN

» Stara kokeili Oulunkylän ja Ruoholahden
välisellä pyörätiellä erilaisia talvihoidon
tapoja. Tietä harjattiin ja jäätä sulatettiin
kahdella liuoksella. Hanketta tiiviisti
seuranneet Helsingin polkupyöräilijät ry:n
aktiivit Satu Leppänen ja Otso Kivekäs
keskustelivat harjakoneen kuljettaja
Pertti Grönlundin kanssa testireitin varrella.

»
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» Leppänen ja Kivekäs pitävät tärkeänä,
että pyörätien kuntoon voi luottaa koko
matkan ajan. Siksi on parempi hoitaa tietyt
reitit kunnolla kuin väkisin yrittää pitää
kaikki pyörätiet avoimina ympäri vuoden.
» Satu Leppäsen mukaan pyöräily kuuluu
kaikille. Hän on muun muassa opettanut
pyöräilyn perusteita maahanmuuttajille.
Hän oli mukana myös Staran Avoimet työmaat
-tapahtumassa Helsinki-päivänä 2015. Silloin
hän puhui erityisesti työmaiden liikenteen
ohjauksen tärkeydestä pyöräilijöille.

hitaampaa ja samalla kalliimpaakin, Staran
hoitopäällikkö Juha-Pekka Tissari kertoi.
HePo:n Otso Kivekkään mukaan talvipyöräilijöille tärkeintä on se, että reitin kuntoon voi luottaa.
– On parempi hoitaa osa reiteistä kunnolla kuin hajottaa rajalliset resurssit sinne ja
tänne. Talvipyöräily loppuu helposti siihen,
jos kerran joutuu kantamaan pyöräänsä pitkät matkat sohjossa.
Kokemukset liukkautta torjuvista liuoksista eivät ole yhtä myönteisiä. Ilman harjausta niistä ei ole juuri hyötyä.

PAREMPIA TIEMERKINTÖJÄ
Stara on testannut myös uudenlaisia tiemerkintämateriaaleja ja pinnoitteita, sillä
perinteiset suojatiemerkinnät luistavat ve-

sikelillä pyörän renkaiden alla.
Stara kutsui HePo:laiset syksyllä testaamaan uusia suojatiemerkintöjä Jätkäsaaren
koekentällä. Tulokset olivat rohkaisevia.
Testipyöräilijöiden mukaan Staran kehittämä pinnoite oli totuttua karheampaa ja pitävämpää, ja he kiittelivät vastaavaa työnjohtajaa Mika Honkasaloa ja muita staralaisia
onnistuneesta kehitystyöstä.
Omaan kehitystyöhön lähettiin, sillä aiemmin syksyllä Malminrinteessä ja
Nordenskiöldinkadulla testatut valmiit pinnoitteet eivät täysin vastanneet odotuksia.
– Kehitämme Helsingin tarpeisiin soveltuvia tiemerkintämassoja, joiden levittämisessä voidaan hyödyntää olemassa olevaa kalustoa. Haluamme tarjota parempia palveluja
kustannustehokkaasti, Honkasalo toteaa.

» Harjakone kulkee mateluvauhtia, mutta
jälki on tarkkaa. Harjakoneen reitti kulki
Kallion Diakonissalaitoksen kulman ja
Oulunkylän väliä. Diakonissalaitokselta
Ruoholahteen hommat hoiti Wille-monitoimikone, jonka eteen oli kiinnitetty pyöröharja.

STADIN MESTOILLA 2OI5
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Työtapaturmien määrä laski Starassa
jälleen vuonna 2015. Starassa on tehty
tiukasti töitä turvallisuuden parantamiseksi.

Turvallisemman
työn rakennusaineita
RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ AKI AALTO. "Vuonna 2015 meikäläisille sattui
enää neljä työtapaturmaa, kun edellisvuonna niitä oli 21.
Tästä voimme kiittää myös turvallisuuskisaa, joka osoitti mitä
luottamuksella ja palkitsemisella saadaan aikaan työtapaturmien
ehkäisyssä. Porukka saa palkallisen vapaapäivän jokaisesta koko työyhteisön
neljän kuukauden tapaturmattomasta pätkästä. Kannustin toimi ja vapaalle
päästiin jo alkuvuodesta, kun nolla tapaturmaa -linja piti heinäkuuhun asti."

KUVA: JUHA NURMELA

» TAPATURMAT VÄHENIVÄT KANNUSTAMALLA

TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ TUULA KYTÄJÄ. "Turvallisuus ei ole vain työmaiden asia, vaan koskee myös tukikohtia. Vuonna 2015 asensimme
näkyvät opasteet kaikkiin tukikohtiin. Niissä muistutamme nopeusrajoituksesta tukikohta-alueella ja suosittelemme huomiovaatteiden
käyttöä. Myös henkilösuojaimien käytöstä on työpisteillä aiempaa selkeämmät
ohjeet ja työvälineiden kuntoon kiinnitetään jatkuvasti huomiota. Uudet, yhteiset
ohjeet tekevät tukikohdistamme turvallisempia sekä työntekijöillemme että
vierailijoillemme."

KUVA: JANNE SAAVALAINEN

» TUKIKOHDAT TURVALLISIKSI

SUUNNITTELIJA TUOMO KARHULA. "Meillä oli viime syksystä kevääseen
kaupunkitekniikan ylläpidossa kilpailu, jossa kerättiin kokemuksia
siitä, miten siisteys ja tavaroiden hyvä järjestys edistävät työnteon
sujuvuutta, tehokkuutta ja turvallisuutta. Kilpailun innoittamana
turhat tavarat varastoitiin, ja jos niille ei määräaikaan mennessä löytynyt
käyttöä, ne vietiin kierrätykseen. Kisaan osallistuivat kaikki tukikohtamme,
ja niissä seurattiin siisteyden parantumista kuukausittain. Tuloksena oli
toimivampi työympäristö."
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KUVA: JUHO HUTTUNEN

» SIISTEYS TUO TURVALLISUUTTA
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KUVA: AKI RASK

Töölönlahden puisto on kaupunkilaisten
olohuone Helsingin ytimessä.
Kesällä 2016 se avautuu uudistuneena.

TYÖT & TEKIJÄT

Töölönlahden puisto
kutsuu nauttimaan
Kesällä 2016 helsinkiläiset ja matkailijat pääsevät virkistäytymään
uudistuneessa Töölönlahden puistossa. Tilaajan, suunnittelijan ja
rakentajan yhteispeli puiston toteuttamiseksi sujui saumattomasti.
Puistoprojekti oli monivaiheinen. Suunni
telmat menivät uusiksi, kun budjetti kutistui
alle kymmenesosaan alkuperäisestä.
– Nyt tuntuu hyvältä, sillä toimiva, kaunis
ja hyvin rakennettu puisto on viimeistelyä
vaille valmis, sanoi rakennusviraston katu- ja
puisto-osaston projektinjohtaja Kaija Laine
työmaakierroksella syksyllä 2015.
Maisema-arkkitehti Yrjö Ala-Heikkilän
suunnitelmat taittuivat säännöllisten työmaakokousten, hyvän ennakoinnin ja tiiviin
yhteydenpidon ansiosta ketterästi käytäntöön.

Uudistunut puisto on rikas kasvillisuu
deltaan. Sen sydän on toimintakaareksi
nimetty kaareva puistokäytävä, jonka
varrella on oleskelupaikkoja, kuntoilupiste
ja leikkipaikka. Metalli- ja betonityöt ovat
Staran osaajien käsialaa.
– Tällä kokoonpanolla, vastaavan
työnjohtajan Kimmo Kuusiston ammatti
taidon ja kokemuksen siivittämänä
hoidimme vaativan kohteen maaliin
aikataulussaan, kertoo tuotantopäällikkö
Eila Hägg.
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Staran imago:

LUOTTOKUMPPANI
Stara tekee vuosittain laajan imagotutkimuksen, jossa
selvitetään asiakkaiden ja sidosryhmien näkemyksiä
Starasta. Vuonna 2015 tutkimukseen haastateltiin
20 avainasiakasta ja vaikuttajaa, ja sen verkkokyselyyn vastasi 131 asiakasta. Heistä 47 käytti
Staran palveluja etsiessään vahvaa luottokumppania.

MITÄ ASIAKKAAT ARVOSTAVAT?
Asiakkailta kysyttiin yhteistyökumppanin valintakriteerejä. Ylivoimaisesti tärkeimmät
kriteerit olivat palvelun luotettavuus ja varmuus, kaupunkituntemus sekä ostamisen helppous
ja vaivattomuus. Kumppaniasiakkaiden mielestä Stara sopii kriteereihin erinomaisesti.

IOO %

74 %

52 %

KAUPUNKITUNTEMUS

OSTAMISEN HELPPOUS
JA VAIVATTOMUUS

PALVELUN LUOTETTAVUUS
JA VARMUUS

100 % täysin samaa mieltä

74 % täysin samaa mieltä

52 % täysin samaa mieltä

Vuoden 2015 kyselyssä eniten kehitettävää asiakkaat näkivät hintatasossa, yhdessä kehittämisessä
ja reagointinopeudessa. Stara kehittää toimintaa asiakkaiden palautteen ja toiveiden perusteella.

3O
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KUMPPANIT SUOSITTELEVAT STARAA

ASIAKKAAT

STARASTA

4I

Erinomainen ja ammattitaitoinen
yhteistyökumppani.
Olemme olleet tyytyväisiä toteutettujen hankkeiden toteutumiseen ja
varsinkin laatuun, joka on kerralla
sitä mitä pyydetään.

kumppaniasiakkaiden antama
suositteluindeksi Staralle.

Kokonaisuutena OK +

prosenttia heistä sanoo Staran toiminnan
parantuneen edelliseen vuoteen verrattuna.

Ennakkoluuloton ja mutkaton
yhteistyökumppani varsinkin
ns. "palokuntakohteissa", menestystä
ja tsemppiä Stadin rakentajalle.

YHTEISTYÖKYKYINEN JA VASTUULLINEN STARA
Stara on asiakkaiden mukaan ammattitaitoinen ja vastuullinen
kumppani, joka tuottaa tarpeita vastaavaa laatua.

”STARALAISTEN KANSSA
YHTEISTYÖ ON SUJUVAA”
Täysin samaa mieltä -vastanneet

”STARA ON VASTUULLINEN
JULKISEN SEKTORIN TOIMIJA”

Hankkeissa, joissa Stara on ollut
mukana, on työn laatu ollut erittäin
hyvää ja asiantuntevaa.
Yhteistyö on sujunut ihan hyvin.
Työt on viety valmiiksi asti.
Työnjohto on ollut ammattitaitoista.

Täysin samaa mieltä -vastanneet
85%

Iso laiva, mutta hyvin pystynyt
luovimaan karikkoisilla vesillä.

76%
63%
49%

2OI2

5I%

52%

2OI3

2OI4

44%

Asiakkaat
Kumppaniasiakkaat

2OI5

2OI2

48%

2OI3

56%

59%

2OI4

Asiakkaat
Kumppaniasiakkaat

2OI5

Toimintojen joustavuus ja räätälöinti
kulloiseenkin projektiin onnistuu.
Asioista voidaan keskustella ja
yhdessä etsiä sopivia ratkaisuja.
Henkilökunta ja tekijät ovat tuttuja
ja heihin voidaan luottaa.
Kun muualta ei saa palvelua
niin soita Staralle!
Asiakkaiden avoimia vastauksia
vuoden 2015 imagotutkimuksessa
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STARAN
VUOSI
2oI5
Ensimmäinen
ekotukiryhmä
perustettiin

Vastuullisuus
vakiintui arkeen
Vuosi 2015 oli hyvien käytäntöjen laajentamisen aikaa.
Ekotukitoiminta vahvistui, työmaiden siisteys koheni ja
energiankulutus vakiintui alhaiselle tasolle.
Staran tukikohtiin tehtiin ympäristöauditointeja.

V

uonna 2013 käyttöön otetun
Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän avulla Stara säästi jälleen jäte-, materiaali, vesi- ja
energiakustannuksissa. Vuoden
2015 lopulla valmistauduttiin jo uuden Ekokompassi-ohjelman rakentamiseen, sillä uusi
kolmivuotiskausi alkaa vuoden 2017 alussa.
Stara on pienentänyt kiinteistöjen energiankulutusta teknisillä parannuksilla jo useana vuonna peräkkäin. Kymmenen kiinteistön energiankulutus on laskenut yli 20 prosenttia vuodesta 2010.
Vuoden aikana koulutettiin 6 uutta ekotukihenkilöä, ja vuoden lopulla heitä oli 49.
Ekotukihenkilöt edistävät jätteiden lajittelua ja materiaalien kierrätystä, antavat energiansäästövinkkejä ja jakavat tietoa esimerkiksi Ekokompassista. Heidän koulutuksensa
käsittelee ympäristökuormituksen vähentämistä, toimintatapojen muuttamista ja ympäristöasioihin vaikuttamista.
Tulppakujan ja Itäreimarintien työntekijöiden joukosta valittiin ensimmäinen ekotukiryhmä. Ryhmä ideoi, jakaa ja vie työn arkeen hyviä käytäntöjä. Se kokoontui viime
vuoden aikana 4 kertaa. Malli on tarkoitus

laajentaa kaikkiin Staran tukikohtiin.
Vuoden aikana Stara teki sisäisiä ympäristöauditointeja. Niissä tarkasteltiin muun
muassa jätteiden lajittelua, kemikaalien käsittelyä, energian ja veden kulutusta sekä
muun kulutuksen ja toimintatapojen ekologisuutta. Havaintojen pohjalta tehtiin parannuksia tukikohdittain.

EKOTEKOJA VUODEN VARRELTA
Vuonna 2015 jatkui Tekesin rahoittama hanke, jossa Staran raskaalla kalustolla testataan
biometaanin polttoaineeseen lisäämisen vaikutuksia. Stara testaa myös biokaasun ja biodieselin käyttöä dual-fuel-kuorma-autoissa.
Nollapäästöisen ympäristönhoitokoneen
(NOSTE) tutkimushanke käynnistyi yritysyhteistyönä Tekesin osarahoituksella.
Tavoitteena on kehittää kaupunkilaisten työja elinympäristöä parantavia teknisiä ratkaisuja. Stara tuo hankkeeseen ympäristönhoitokoneen käyttönäkökulman ja tuottaa
mittaustietoa.
Staran Haavi-alus miehistöineen osallistui 36 tuntia kestäneeseen öljyntorjuntaharjoitukseen Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin pelastuslaitoksen kanssa.

ÖLJYNTORJUNTAA
Staran Haavi-alus
miehistöineen osallistui
36 tuntia kestäneeseen
öljyntorjuntaharjoitukseen
Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin
pelastuslaitoksen kanssa.
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"Vuoden aikana koulutettiin 6 uutta ekotukihenkilöä,
ja vuoden lopulla heitä oli 49. Ekotukihenkilöt edistävät jätteiden
lajittelua ja materiaalien kierrätystä, antavat energiansäästövinkkejä ja jakavat tietoa esimerkiksi Ekokompassista."

STARAN ENERGIANKULUTUS

TUNNUSLUVUT

Energiankulutuksen muutos 2010–2015 kymmenessä
seuratussa kiinteistössä.

Kadut ja puistot
Rakennettu katuala
Rakennettu katuvihreä
Rakennettu puistoala
Hoidettava katuvihreä
Hoidettavat puistoalueet
Vesi- ja viemäriputkea
Lumikuormat
Villikaneja pyydystetty noin
Ryhmäkasvien tuotanto
Monivuotisten kasvien hankinta

ENERGIANKULUTUS
Kaukolämpö
Sähkö
Bensiini
Diesel

2010
MWh

2015
MWh

MUUTOS %

13 436

9 852

-26,67

6 578

4 744

-27,88

1 701

1 759

3,42

13 027

10 354

-20,52

Polttoöljy

6 424

3 000

-53,30

YHTEENSÄ

41 167

29 709

-27,83
Kiinteistöt
Isoja rakennusprojekteja päiväkodeissa
5 kpl
Isoja rakennusprojekteja kouluissa
14 kpl
Sähkö- ja LVI- töitä
1 213 kpl
Ikkunanpuitteita
800 kpl

STARAN YMPÄRISTÖMENOT
YMPÄRISTÖMENOT [€]
Vaaralliset aineet*

2014

2015

297 046

639 664

Jätevesimaksut M

280 516

192 887

Sekajäte

340 737

359 098

Rakennusjäte

296 329

272 325

Puutarhajäte

27 763

20 205

Puujäte (puhdas)

10 453

8 565

3 792

3 926

Paperijäte
Pahvijäte

4 380

4 927

Energiajäte

12 362

9 789

Biojäte

43 823

42 821

Betoni- ja tiilijäte

184 767

209 599

83 324

71 260

1 585 292

1 835 065

Paperi- ja pahvijäte
YHTEENSÄ

* Nousu selittyy pilaantuneet maat -yksikön suurilla työmailla.
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15,8 ha
3,6 ha
15,6 ha
474 ha
843 ha
9 500 jm
11 000 kpl
2 650 kpl
140 000 kpl
68 000 kpl

Luonnonmukaiset alueet
Luonnonhoitotyöt metsissä
Rantaniittyjen kunnostus
Vaarallisten ja huonokuntoisten
puiden poisto
Peltokasvien sato
Pitkospuita, polkuja,
portaita kunnostettu
Opastetauluja ja viittoja
Jätettä saaristosta
Maamassat ja mittaukset
Kantavuusmittauskohteita
Maatutkimusnäytteitä
Pohjatutkimustyömaita
Koordinoituja maamassoja
Pilaantuneita maita vastaanottajille
Asfalttitutkimuskohteita

293 ha
2,7 ha
81 ha
761,5 tn
2 608 m
55 kpl
220 tn

56 kpl
2 500 kpl
99 kpl
507 720 tn
21 400 tn
272 kpl

»

Avomeripuomin levitystä ja ankkurointia
harjoiteltiin pelastuslaitoksen kanssa. Lisäksi
Stara järjesti kaksi omaa öljyntorjunnan
täydennyskoulutusta.
Staran työnjohtaja, arboristi Sami Kiema
palkittiin ViherTek-messuilla marraskuussa
ammattimaisen puunhoidon edistämisestä
ja aktiivisesta viestinnästä.

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS HANKINNOISSA
Stara hankki urakoita, palveluja, aineita,
tarvikkeita ja tavaroita yli 112 miljoonalla
eurolla vuonna 2015.
Staran kuljetuspalvelut tiukensi ympäristökriteereitä, kun se edellytti sopimuskumppaneiltaan aiempaa vähäpäästöisempää kuljetuskalustoa. Myös oman kaluston hankintakriteereissä korostettiin vähäpäästöisyyttä.
Vuonna 2015 valmistui Suomen ympäristökeskuksen loppuraportti Staran hankintojen ympäristökriteereistä. Se vahvisti aiemman selvityksen havainnon, että monet
esitetyt kriteerit ovat jo osa Staran normaalia toimintaa. Vuonna 2016 Stara laajentaa
ympäristökriteerien käyttöä kilpailutuksissa.

töihin ja koneisiin. Lisäksi staralaiset pohtivat yhdessä vierailijoiden kanssa, miten
työmaat nivoutuisivat entistä sujuvammin
osaksi kaupunkikuvaa.
Kokemusten pohjalta laadittiin työmaiden ulkoisen ilmeen ohje koko Staran käyttöön. Sähköisessä muodossa julkaistu ohje
valmistuu kevään 2016 aikana. Vaikka hanke
päättyi, siistin työmaan kehittäminen jatkuu.
Kaupunkitekniikan ylläpito aloitti syksyllä kilpailun tukikohtiensa siisteydestä.
Kisan myötä turhaa tavaraa on pistetty kierrätykseen ja kehitteillä on siisteyden ylläpidon toimintamalleja tukikohtien tarpeisiin
soveltaen.

ASIAKASTA KUUNNELLEN
Stara on selvittänyt asiakkaiden näkemyksiä toiminnastaan vuodesta 2010 alkaen.
Näin on piirtynyt selkeä kuva, millaisena

YMPÄRISTÖ & YHTEISKUNTA

asiakkaat Staran näkevät ja mitä odottavat.
Vuonna 2015 Imagotutkimuksen verkkokyselyyn vastasi 131 asiakasta ja siihen haastateltiin toistakymmentä avainasiakasta.
Tutkimuksen mukaan Stara on ammattitaitoinen, asiakaslähtöinen, hyvää laatua tuottava ja vastuullinen. Asiakkaat
arvostavat erityisesti Staran kaupunkituntemusta, luotettavuutta ja asioinnin
helppoutta. Kehitettävää he näkevät hintatasossa, hinnoittelun selkeydessä ja lisätöistä tiedottamisessa.
Jopa joka neljäs asiakas arvioi toiminnan
kehittyneen myönteisesti edellisvuoteen verrattuna. Myös yritysvastuutyö on huomattu, sillä arviot Staran vastuullisuudesta ovat
nousseet tasaisesti viime vuosina. Staran nettosuositteluindeksi on hyvä (23) ja kumppaniasiakkaiden kohdalla jopa erinomainen
(41).

TOIMINTAKERTOMUS NYT MYÖS VERKOSSA

SIISTI ON TEHOKASTA
Kaksivuotinen Siisti työmaa -hanke päättyi vuoden 2015 lopussa. Sen tavoitteena
oli kohentaa katu- ja puistotyömaiden siisteyttä, turvallisuutta ja lisätä vuorovaikusta kuntalaisten kanssa. Tukena työssä oli
palvelumuotoilija.
Hankkeen pilottityömailla kokeiltiin
uusia käytäntöjä. Esimerkiksi Vartio
kylän
lahden tulvavallityömaalla kehitettiin työmaaelementtien käyttöä ja ulkoasua, liikennejärjestelyjä sekä työmaatarvikkeiden säilytystä ja järjestettiin osallistava työmaakävely.
Osana hanketta Stara avasi kolme työmaata yleisölle Helsinki-päivänä. ”Avoimien
työmaiden päivässä” tutustuttiin työmaan

Jäikö juttu kesken?
Voit lukea
meistä myös
verkkojulkaisussa
osoitteessa:

STARANVUOSI.FI
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TEEMA
Asukasyhteistyö

CASE
Kontula

Yhdessä
asukkaiden kanssa
Aktiiviset asukkaat ovat kaupungille kultaakin kalliimpia,
sillä toimiva kaupunki syntyy käyttäjien kokemuksista.
Kontulassa asukkaiden näkemyksiä on kuultu aiempaa
tarkemmin parin vuoden ajan.

U

udenlaisessa urakkamallissa,
yhteistoimintaurakassa, tehdään yhdessä – tilaaja, tuottaja
ja alueen asukkaat. Projektin
ta
voitteena on, että asiakas
tyytyväisyys ja viestintä paranisivat ja työnteko sujuvoituisi. Kaiken avain on asukkaiden kuuleminen.
Kontulalaiset ja muut alueen ystävät
ovat saaneet kuukausittain internet-paneelin kautta vastattavakseen alueen katujen ja
viheralueiden hoitoa koskevia kysymyksiä.
Myös muutamia asukasiltoja on järjestetty
aiheen tiimoilta.
Nettipaneeliin alusta asti vastaillut Kari
Hätälä on hyvä esimerkki aktiivisesta kaupunkilaisesta, joka haluaa parantaa ympäristöään. Hän ilmoittaa, jos huomaa rempallaan olevia asioita kotikulmillaan. Hätälän
mielestä paneeliin osallistuminen on ollut
hyvä tapa vaikuttaa.
– Aikaa toki täytyy hieman käyttää, mutta sekin hoituu sillä, että katselee vähän ympäristöään ja hoitaa asiat netissä silloin, kun
itsellä on siihen sopiva hetki.

Staran projektipäällikkö Jake Hakulinen
korostaa asukaslähtöisyyden tärkeyttä.
– Asukkaat ovat alueensa todellisia asiantuntijoita, sillä hehän siellä liikkuvat päivittäin. Tätä kokemuspohjaista tietoa tulee hyödyntää kehitystyössä.

ASUKASYHTEISTYÖ JATKUU JA KEHITTYY
Kyseessä on pilottikokeilu, joka päättyy
kesällä 2016. Kaupungille kokeilu on antanut arvokasta oppia asukasyhteistyön
toteuttamisesta.
Kontulassa paneeliin vastanneiden määrä on kuitenkin jäänyt sen verran alhaiseksi,
että tuloksista ei voi vetää pitkälle meneviä

» Kaisa Komulainen, Jake Hakulinen ja
Kari Hätälä kiertelivät 13 000 asukkaan
Kontulassa ja keskustelivat katu- ja viher
alueiden hoidosta. Kontulan yhteistoiminta
urakan tavoitteena oli saada yleiskuva asukkaiden tyytyväisyydestä ja toiveista alueen
kehittämiseksi. Saatu palaute kertoi muun
muassa puistojen tärkeydestä asukkaille.
KUVAT: LAURI ROTKO
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» Kontulan sydän on Aino Tandefelt-Launilan
suunnittelema ostoskeskus, joka valmistui
vuonna 1967. Kaisa Komulaisen taustalla
komeilee alueen maamerkki, keskusaukion
pyöreä torni, jonka huipulla Kari Hätälä
muisteli juhlineensa nelikymppisiään.
» Kontulan hankkeessa asukkailta kerättiin
näkemyksiä alueen hoidosta, esimerkiksi
pysäkkialueiden siisteydestä.
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» Asukkaat ovat oman alueensa
asiantuntijoita ja huomaavat usein
ensimmäisinä pienet repsotukset.
» ”16 kilsaa Kontulaan, 16 kilsaa
Kontulaan”, räppää KontuFestarin
vakioesiintyjä Notkea Rotta.
Kilometrimäärä on metromatkan
pituus Ruoholahdesta Kontulaan.
Metron tulo vuonna 1986 oli iso
juttu Kontulalle.

» Pääasiassa 1960- ja 1970-luvuilla
rakennettu Kontula on yksi Helsingin
ja Suomen suurimpia lähiöitä. Korkeille
taloille vastapainoa luovat väljät pihat
ja suuret puistot. Suomen suurimman
kattamattoman ostoskeskuksen kujilla
riittää vilinää.

johtopäätöksiä. Tilastollinen merkitsevyys
ei ole täyttynyt. Vastaavanlainen tiedonkeruu jatkuu kuitenkin varmasti, kuten myös
muun tyyppinen asukasyhteistyö.
– Nettikyselyjä toteutetaan myös jatkossa,
mutta mietimme vielä niiden toteutustapaa.
Nyt suunnitteilla on karttasovellus, jossa
asukkaat pääsevät siirtelemään esimerkiksi
kukkaruukkuja, roskiksia ja penkkejä heille
mieluisille paikoille, kertoo rakennusviraston ylläpitoinsinööri Kaisa Komulainen.

MITEN TALVIHOITO SUJUI?
Asukaspaneeli on vain yksi tapa kerätä palautetta asukkailta netin kautta. Se täydentää kaupungin palautejärjestelmää.
– Palautejärjestelmän kautta saamme kätevästi tiedon vaikkapa kaatuneesta liiken-

nemerkistä. Nämä pienet ongelmat saamme
korjattua varsin nopeasti tiedon saamisen jälkeen. Siinä ei ole paljon kiristämisen varaa.
Yksittäiset työt hoituvat jo varsin mallikkaasti, mutta haasteena on ison kuvan
muodostaminen.
– Emme saa palautejärjestelmästä tietoa
siitä, miten esimerkiksi talvihoito kokonai
suudessaan sujui asukkaiden mielestä tai
ollaanko toisissa kaupunginosissa tyytyväisempiä työhön kuin toisissa. Tähän tarpeeseen tarvitaan kaupunginosakohtaista
tiedonkeruuta.
Staran ja rakennusviraston yhteistyö on
tiivistynyt tässä projektissa entisestään, sillä Kontulan yhteistoimintaurakassa alueen
hoidon ja ylläpidon tavoitteet on määritelty yhdessä.
STADIN MESTOILLA 2OI5
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3X

Olitpa sitten lapsi, teini, seniori tai koira,
Helsingistä löytyy juuri sinulle sopiva puisto.
Stara hoitaa rakkaudella yli tuhat erilaista puistoa.

Löydä oma
vihreä olohuoneesi
Skeittarit ovat ottaneet Eltsun kentän kupeen skeittipuiston,
Micropoliksen, omakseen. Tätä mielikuvitusta ruokkivaa puistoa et näe
lumen sulamisen jälkeen usein tyhjillään. Lapset ja nuoret kikkailevat
raneissa, kouruissa ja portailla intohimolla. Betonikeidas kestää
kovempaakin menoa. Vuoden ympäristörakenne -kilpailussa palkitussa
puistossa on myös mukavia istuskelupaikkoja, joissa voit levähtää
treenien lomassa tai ihastella nuorten taitureiden temppuja.
LÖYDÄ PERILLE: Micropolis, Nordenskjöldinkatu 20, Helsinki

KUVA: SEPPO LAAKSO

» SKEITTAREIDEN KEIDAS

Kasvi- ja kukkafriikeille on Helsingissä monta pakollista kohdetta, joista yksi
löytyy Haagasta. Mäntyjen juurelta kohoavat tuhannet alppiruusut ja atsaleat
ovat häkellyttävä näky. Tämä puisto täytyy itse nähdä ja kokea. Ainutlaatuinen
liki yhdeksän hehtaarin laajuinen rhodopuisto on samanaikaisesti yleisölle
avoin puisto ja yliopiston kasvinjalostuksen koealue. Kukinta on
hienoimmillaan kesäkuun alkupuolella.
LÖYDÄ PERILLE: Alppiruusupuisto, Laajasuontie 40, Helsinki

KUVA: JANNE SAAVALAINEN

» KASVIHARRASTAJIEN PYHIINVAELLUSKOHDE

Pikku Huopalahden Taavetinpuistossa voit voimistaa niin lihasvoimaa,
tasapainoa, muistia kuin kaverisuhteitakin. Selkeät ohjeet opastavat
kuntoilemaan liikuntalaitteissa, jotka on räätälöity varttuneemmalle väelle.
Palvelutalon vieressä sijaitsevassa puistossa järjestetään tapahtumia, joihin
ihan kaikki ovat tervetulleita. Puistosta lähtee puolen kilometrin Ikiliikkujakävelyreitti, joka on hyvin valaistu ja kaitein reunustettu. Varttuneiden
lähiliikuntapaikat -sivustolla kerrotaan myös muista vastaavista kohteista.
LÖYDÄ PERILLE: Taavetinpuisto, Taavetti Laitisen katu 6, Helsinki
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KUVA: JP RONKAINEN

Helsingin uusin luontoretkikohde Vallisaari on ensimmäistä
kesäänsä avoinna yleisölle.

TAPETILLA

Vallisaari valmistautuu
kävijöiden virtaan
Metsähallituksen hallinnoima Vallisaari on valmis kävijöiden
virtaan kesällä 2016. Ainutlaatuisesta luonto- ja historiakohteesta
voi jo povata kesän hittiä.
Vallisaari on luonnon monimuotoisuuden helmi
kivenheiton päässä Kauppatorista. Nimensä se
on saanut vallituksista Venäjän vallan ajalta.
Viime vuosikymmenet saaren kasvillisuus
sai rehottaa niin, että aiemmin avoin maisema
muuttui metsäiseksi.
Saari säilytetään sopivan villinä luonto
kohteena, mutta arvokkaat linnoitukset
haluttiin esille. Myös kävijöiden turvallisuuden
takia reittien siistiminen oli välttämätöntä.
– Jatkossakin osa saaresta pysyy suljettuna.

Ihmisten toivotaan kulkevan merkittyjä
reittejä pitkin, metsähallituksen suojelubiologi
Hanna-Leena Keskinen sanoo.
Myös Staran vihertyöntekijät antoivat
keväällä 2015 panoksensa saaren siistimiseksi
talkoopäivän merkeissä.
– Mieletön määrä ammattitaitoa kerralla
saaressa, oli hienoa seurata miten jälkeä
syntyy. Aikataulut, työsuunnitelmat ja
työturvallisuussuunnitelmat pitivät kaikki
hyvin, Keskinen kiittelee.
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» Musiikkiteatteri Kapsäkin Puistokabaree
pohjautui Staran vihertyöntekijöiden
kertomiin tarinoihin työstä.

TEEMA
Luovuus

CASE

Stara taideprojekteissa

Stara inspiraation lähteenä
Stara tekee yhteistyötä luovan alan toimijoiden kanssa. Vuonna 2015 valmistui
kaksi kiinnostavaa taideprojektia, jotka olivat hakeneet innoituksensa Staran
töistä. Kapsäkin Puistokabaree musisoi vihertöiden äärellä, ja Essi Kausalaisen
performanssi kuljetti timanttihippuja aura-autoissa.
Joissakin esityksen kohtauksissa tosi elämän tarinat
näkyivät erityisen selvästi.
– Esimerkiksi urbaanista ympäristötuholaisesta,
Herra Roskasta, kertova kohtaus pohjautuu vahvasti
haastattelujen varaan, Kuuluvainen sanoo.
Kuuluvainen vaikuttui haastateltavien sitoutuneesta suhteesta työhönsä. Erityisesti häntä innoittivat työntekijöiden kertomukset kohtaamisista kaupunkilaisten,
niin eläinten kuin ihmisten kanssa.
Esitys nähtiin viisi kertaa Musiikkiteatteri Kapsäkissä,
ja lisäksi se kiersi erilaisissa kesätapahtumissa.
KUVA: JANNE SAAVALAINEN

V

altion taideteostoimikunta tilasi performanssitaitelija Essi Kausalaiselta teoksen, joka tuli toteuttaa yhteistyössä julkisen organisaation kanssa. Kausalainen valitsi kumppanikseen Staran.
Taiteilija työsti noin vuoden ajan performanssiteosta
staralaisten kanssa. Tapahtui kummia: jalokiviä kuljeteltiin ympäri kaupunkia ja upotettiin maahan sekä asfalttilohkareisiin. Kausalaisen projektiin osallistui muun muassa kairaaja, puuseppiä ja puutarhureita.
Taitelijaa kiinnosti Staran töihin sisältyvä ammattitaito, joka jää usein näkymättömiin.
– Staralaiset tekivät normaalia työtään, mutta toin siihen performanssin keinoin arjen rutiineja rikkovia asioita, Kausalainen sanoi.
Projektissa tärkeintä oli itse matka ja hauskasti nyrjähtäneet teot sen varrella, kuten aitojen timanttien kuljettaminen aura-autojen kyydissä.
Performanssin rinnalla syntyivät myös video ja esineinstallaatio, jotka olivat Staran pääkonttorin lisäksi
esillä kahdessa galleriassa.

MUSIIKKITEATTERIA VIHERTYÖNTEKIJÖISTÄ
Kesällä 2015 Musiikkiteatteri Kapsäkissa sai ensi-iltansa Puistokabaree, joka johdatteli koko perheen seikkailulle Helsingin puistoihin ja kaduille. Esitys pohjautui
Staran vihertyöntekijöitä haastattelemalla kerättyihin
tarinoihin.
Esityksen ohjaaja Valto Kuuluvainen kertoo, että hänen kuulemansa tarinat elävästä elämästä viitoittivat
esitystä.
– Käytin staralaisten kertomuksia erityisesti esityksen
tunnelman ja maailman löytämiseen sekä henkilöhahmojen luomiseen. Tarkistin heiltä faktoja ja sain inspiraatiota kohtauksiin.

» Taiteilija Essi Kausalaisen performanssissa
timanttihiput matkasivat aura-autojen kyydissä
kaupungin katuja auraamassa ja päätyivät milloin
asfalttinäytteisiin, milloin maan uumeniin.
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Teknisen palvelun lautakunta
Teknisen palvelun lautakunta on luottamuselin, joka ohjaa ja valvoo Staran sekä
hankintakeskuksen ja tukkutorin toimintaa. Kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan
neljäksi vuodeksi kerrallaan. Lautakunta ja Stara kuuluvat kaupungin hallinnossa
apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin johtamaan rakennus- ja ympäristötoimeen.

L

autakunta valvoo, että Stara toimii kaupunginvaltuuston ja
kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti sekä
talousarvion puitteissa. Se osaltaan hyväksyy virastolle tavoitteet ja
seuraa niiden toteutumista.
Vuonna 2015 lautakunta kokoontui 14 kertaa ja teki 87 Staraa koskevaa
päätöstä, joista suurin osa koski hankintoja. Vuoden varrella lautakunta hyväksyi
muun muassa Staran sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen sekä
strategiapäivityksen osana vuoden 2016 toimintasuunnitelmaa.
Esittelijänä lautakunnan kokouksissa toimi toimitusjohtaja Timo Martiskainen
ja tämän sijaisena yksikönjohtaja Ilpo Laitinen. Vuoden ensimmäisessä lauta
kunnan kokouksessa sihteerinä toimi hallintosihteeri Anette Sippa. Helmikuun
12. pidetystä kokouksesta alkaen sihteerinä on toiminut hallintolakimies
Eero-Pekka Eskelinen.
Lautakunta kokoontui pääsääntöisesti Ilmalan Länsisalissa. Lautakunta
tutustui Tukkutorin toimintaan ja alueeseen Flavour Studiossa kesäkuussa
pidetyn kokouksen yhteydessä.

TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNNAN JÄSENET
VARSINAISET JÄSENET

VARAJÄSENET

Sevander Tomi (SDP), puheenjohtaja

Nöjd Tuovi (SDP), puheenjohtajan varajäsen

Lea Saukkonen (Kok.), varapuheenjohtaja

Härkönen Teppo (Kok.), varapuheenjohtajan varajäsen

Nieminen Olavi (Kok.)

Toveri Maarit (Kok.)

Halme Sami (Vihr.)

Kinnunen Matti (Vihr.)

Laine Anna (Vihr.)

Wennström Nina (Vihr.)

Marttila Irma (SDP)

Tsanga Raphaël (SDP)

Konttila Jouni (Vas.)

Laak Noora (Vas.) / Järveläinen Anu 4.11.2015 alkaen (Vas.)

Korhonen Heikki (PS)

Kopra Pia (PS)

Vuorinen Tuulikki (KD) / Röyskö Heini 11.2.2015 alkaen (KD)

Nahkala Andrei (KD)

KAUPUNGINHALLITUKSEN
EDUSTAJA LAUTAKUNNASSA

KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAN
VARAJÄSEN LAUTAKUNNASSA

Koskinen Kauko (Kok.)

Karhuvaara Arja (Kok.), varajäsen
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Toimikuntien jäsenet
HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA
HENKILÖSTÖTOIMIKUNNAN VARSINAISET JÄSENET 31.12.2015
Martiskainen Timo

puheenjohtaja

Haapaniemi Kari

yksikönjohtaja

Eskelinen Eero-Pekka

hallintolakimies

Härkönen Pirkko

johtava henkilöstöasiantuntija

Halkola Hannu

yksikönjohtaja

Engfelt Eeva

henkilöstöpäällikkö

Seikkula Päivi

viestintäpäällikkö

Kukka-Lilja Helena

sihteeri

Havas Ilkka

JHL

Ilvonen Seppo

JYTY

Rautiainen Antti J.

JUKO

Gratschew Jouni

JHL

Wulff Kari

JHL

Tarja Silventoinen

KTN

Nyholm Ari

työsuojeluvaltuutettu

TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA
TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN VARSINAISET JÄSENET 31.12.2015
Martiskainen Timo

puheenjohtaja

Haapaniemi Kari

varapuheenjohtaja

Nyholm Ari

työsuojeluvaltuutettu (työntekijät)

Alvikko Risto

työsuojeluvaltuutettu (työntekijät)

Nevalainen Markku

työsuojeluvaltuutettu (esimiehet ja asiantuntijat)

Kahila Kari

työntekijöiden edustaja

Jaatinen Juha

työntekijöiden edustaja

Mäntykoski Markus

asiantuntijoiden edustaja

Kytäjä Tuula

turvallisuuspäällikkö, työsuojelupäällikkö (asiantuntija)

Poikonen Marja

työterveyshuollon edustaja

Mattila Kirsikka

tiedottaja

Kukka-Lilja Helena

sihteeri
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Talousluvut
STARAN TULOSLASKELMA 2OII–2OI5
TULOSLASKELMA (1 000 €)

2011

2012

2013

2014

2015

Myyntituotot

120 245

119 209

109 325

102 435

105 458

Maksutuotot

410

501

613

373

393

29
5 140
1 370

29
5 219
1 006

36
3 816
550

30
3 939
617

61
4 406
562

TUOTOT

Tuet ja avustukset
Vuokratulot
Muut tulot
Valmistus omaan käyttöön

134 400

114 223

105 407

96 444

96 164

LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ

261 595

240 187

219 746

203 836

207 044

KULUT
Henkilöstökulut

77 410

79 260

79 491

76 032

75 757

Palvelujen ostot

128 511

110 874

94 902

83 041

85 543

Aineet ja tarvikkeet

34 982

33 865

29 076

26 143

26 819

9 996

10 071

9 929

10 166

10 035

250 899

234 070

213 398

195 383

198 154

4 114

4 410

4 465

4 147

3 992

6 582

1 707

1 883

4 306

4 899

2014

2015
67 300

Muut kulut
KULUT YHTEENSÄ
TOIMINTAKATE
Poistot
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

TOIMINNAN VOLYYMI YKSIKÖITTÄIN (LIIKEVAIHTO JA STARAN SISÄINEN MYYNTI)
TOIMINNAN VOLYYMI (1 000 €)
Kaupunkitekniikan rakentaminen

2012

2013

68 036

60 337

55 145

Kaupunkitekniikan ylläpito

81 661

74 699

68 352

69 916

Rakennustekniikka

70 516

67 782

64 473

60 700
7 802

Ympäristönhoito

7 551

7 517

7 653

Geopalvelu*

13 959

11 758

10 190

Logistiikka

30 703

30 930

32 003

*) Geopalvelu liitettiin kaupunkitekniikan rakentamiseen 1.2.2015.
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STARAN TOIMINTAKERTOMUS 2OI5
TOIMITUS
Kirsikka Mattila, Päivi Seikkula
Staran viestintä
KUVAT
Aki Rask, Lauri Rotko, Janne Saavalainen,
Kirsikka Mattila, Jussi Hellsten, Kari Rosenberg,
Veikko Somerpuro, Juha Nurmela,
Juho Huttunen/Duotone, Seppo Laakso,
Ikäinstituutti/Ossi Gustafsson, JP Ronkainen,
Annu Esko, Helsingin kaupungin aineistopankki,
Shutterstock
ULKOASU
Maiju Leppänen,
Brandkind
PAINO
Painotalo Plus Digital
PAINOS
3 500 kpl

Stara on Helsingin kaupungin oma rakentamispalvelu
– rakentamisen, ympäristönhoidon ja logistiikan
moniosaaja. Huolehdimme Stadista maalla ja merellä,
sateella ja paisteella. Pidämme huolta kaduista, puistoista
ja rakennuksista 1 500 ammattilaisen voimin.
www.hel.fi/stara
staranvuosi.fi

4041 0089

