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PIDETÄÄN  
STADISTA  
HUOLTA

Stara on Helsingin  
kaupungin oma rakentamispalvelu  
– rakentamisen, ympäristönhoidon  

ja logistiikan moniosaaja. Huolehdimme  
Helsingistä maalla ja merellä, sateella ja  

paisteella. Pidämme huolta kaduista,  
puistoista ja rakennuksista  

1 500 ammattilaisen voimin.





Stara on Helsingin oma ja luotettava palveluntuottaja, joka tuntee 

ja allekirjoittaa kaupungin arvot ja toimintatavat. Me olemme 

sitoutuneet työhömme kaupunkimme parhaaksi. Haluamme  

kehittyä tässä tehtävässä jatkuvasti.

Tilaaminen Starasta on joustavaa, sillä kaupungin oman tuottajan  

palveluja voi ostaa heti kun tarve on, ilman kilpailutusta. 

Yhteistyöllä rakennamme Helsingistä vetovoimaisen ja toimivan  

sekä asukkaille, yrityksille että vierailijoille. Tämä tavoite  

motivoi meitä joka päivä ja innostaa pitämään  

Helsingistä huolta. Se on yhteinen tavoitteemme. 

MITEN  
VOIMME 
AUTTAA? 

INSPIROIVA TEHTÄVÄMME ON RAKENTAA JA  
HOITAA HELSINKIÄ, SUOMEN PÄÄKAUPUNKIA

HELSINGIN
YHDESSÄ TEEMME TOIMIVAN 

TIMO MARTISKAINEN 
TOIMITUSJOHTAJA



Katutyömaiden maailma  
siirtyi hilpeästi teatterin 
lavalle Staralla putkenlaskijana 
työskentelevän Mika Ripatin  
käsikirjoittamassa duunari-
komediassa Vakavuusongelma. 

HELSINGIN KAUPUNGIN-
TEATTERIN LAVALLA

Entinen sairaala jatkaa uudistettua elämäänsä 
paikatun vesikaton alla, seinät hohtavat museoviraston 
määrittämässä sävyssä vaaleankeltaisina ja mustat 
sadevesikourut raamittavat rakennusta. Arvokkaan 
rakennuksen kuntoa ylläpitävä remontti jatkuu,  
ja kesällä 2017 myös etu- ja takapiha ovat loistossaan.

LAPINLAHDEN SAIRAALAA  
KUNNOSTAMASSA

Stara remontoi Marian sairaalan 
6 500 neliön tilat nuorten kasvuyri - 
tysten eli startupien tarpeisiin. Samalla 
annettiin arvokasta oppia kahdeksalle 
rakennusalan tutkinnon suorittaneelle 
nuorelle, jotka olivat työkokeilussa  
Staran ammattilaisten ohjauksessa.

MARIAN SAIRAALAN  
STARTUP-KESKUKSELLA

Staralaiset ovat luoneet perustaa asutukselle 
Jätkäsaaressa. Sähköt, viemäri-, vesi- ja 
kaukolämpöputket sekä tietoliikennekaapelit ovat 
Staran käsialaa. Työt tuulisella saarella jatkuvat 
ainakin vuoteen 2025 asti. Silloin Jätkä on  
17 000 asukkaan koti ja 6 000 ihmisen työpaikka.

INFRARAKENTAMISTA  
JÄTKÄSAARESSA

Staran maalarit osallistuivat Yayoi 
Kusaman supersuosioon nousseen 
näyttelyn valmisteluun Helsingin 
kaupungin taidemuseo HAMissa.  
Staralaiset puvustivat myös 
Espan puut Kusaman pilkulliseen 
kankaaseen.

KUSAMAN  
PILKKUJEN PARISSA

STADIN  
MESTOILLA



Kaupungin vanhimman  
puulajipuiston, Niskala arboretumin 
laaja kunnostusurakka päättyi 
avajaisjuhliin kesällä 2016. Staran 
luonnonhoidon työntekijät uudistivat 
sen Helsingin vihreäksi helmeksi  
luontopolkuineen ja opasteineen.

NISKALA  
ARBORETUMIA  
UUDISTAMASSA

TALVIPYÖRÄILYÄ  
EDISTÄMÄSSÄ

Staran uudet siipiaura-autot  
nopeuttavat Itä-Helsingin pääväylien  
aurausta. Nelikaistaisten väylien auraus  
tehostuu uudella kalustolla huomattavasti, kun  
kaksi siipiauraa hoitaa viiden perinteisen auran työt.

RIKKAKASVEJA  
TORJUMASSA

MECHELININKATUA  
PERUSKORJAAMASSA

PUISTOJUHLISSA TÖÖLÖNLAHDELLA

Helsinki haluaa lisätä 
pyöräilyn osuutta 
liikenteessä. Siksi reittien 
pitää olla ajokunnossa myös 
talvella. Stara on kehittänyt 
vuodesta 2015 lähtien  
pyöräteiden talvihoidon 
menetelmiä. 

Mechelininkadun kaksivuotisessa peruskorjauksessa uusitaan käytännössä 
koko katu: ajoradat, katupuut, raitiotiet sekä maanalainen kunnallistekniikka. 
Urakan valmistuttua loppuvuodesta 2018 Meklulla on sujuvaa kulkea niin 
jalankulkijoiden, pyöräilijöiden kuin autoilijoidenkin.

Stara on puhtaamman 
kaupunkiliikenteen 
edelläkävijä, kun 
sen ajoneuvoissa ja 
työkoneissa lisätään 
biopolttoaineiden käyttöä 
osana Biosata-hanketta. 

LIIKENTEEN PÄÄSTÖJÄ 
PIENENTÄMÄSSÄ

Alppikylän asuinalueen  
lapsiperheet saivat  
valoisan ja viihtyisän päivä-
kodin Staran rakentamana.

Stara juhli rakentamansa Töölönlahden puiston avajaisia 
yhdessä kaupunkilaisten kanssa Helsinki-päivänä 2016. 
Ruususen unessa ollut 9,5 hehtaarin kokoinen alue on 
vihdoinkin ulkoilu- ja oleskelukeidas aivan Helsingin ytimessä.

SIIPIAUROJA 
ITÄVÄYLÄLLÄ

PÄIVÄKOTIA  
RAKENTAMASSA
ALPPIKYLÄSSÄ

Hyvästit glyfosaatille! Stara 
pyrkii kohti kemikaalittomia 
torjuntamenetelmiä. Rikkakasvit 
saavat kuumaa kyytiä, kun 
niiden päälle levitetään lähes 
kiehuvaa vettä. 

TSEKKAA 
CASE

TSEKKAA 
CASE

TSEKKAA 
CASE



EIHÄN KUKAAN  

KEHTAISI MYÖNTÄÄ ITSELLEEN,  

JOS OMA ALUE EI OLISI 

KUNNOSSA
”Staran osaaminen kaupunkitekniikan ylläpidossa kumpuaa 
1800-luvulta asti. Meillä tiedetään, miten Helsinki on rakennettu 
ja mitä katujen alla on. 

Meidän sitoutunut asenteemme näkyy sekä isoissa linjoissa  
että asioiden hoitamisessa yksityiskohtia myöten. Kunnossapito 
on jaettu vastuualueisiin, joissa staralaisten ylpeys omasta  
työstä konkretisoituu. Eihän kukaan kehtaisi myöntää itselleen,  
jos oma alue ei olisi kunnossa. 

Liikumme kaduilla ammattitaitoisella ja hyväntuulisella asenteella. 
Juttelemme ja vastaamme asukkaiden kyselyihin töiden ohessa. 
Se on sitä välitöntä asiakaspalvelua. Hoidamme duunit isoista 
kaivuutöistä liikennejärjestelyineen aina kuopan täyttämisiin  
ja yksittäisten liikennemerkkien asennuksiin. Koska Stara  
on kaupungin oma toimija, kaikki resurssit voidaan käyttää  
suoraan kaupunkilaisten hyväksi ja kaupungin kehittämiseen.”

KAUPUNKITEKNIIKAN YLLÄPITO
KADUILLA & PUISTOISSA

HELSINGIN HOITAJAT

MIKA HONKASALO, TUOTANTOPÄÄLLIKKÖ

Teemme töitä, jotta katu- ja puisto- 

alueilla olisi helppoa ja turvallista 

liikkua. Ylläpitopalvelumme turvaavat  

myös tehokkaan omaisuudenhallinnan. 

– Talvikunnossapito

– Puhtaanapito

– Viheralueiden ylläpito

– Liikunta-alueiden ylläpito

– Rakenteellinen kunnossapito 

– Liikenteenohjauksen toteutus

– Asfaltointien ja tiemerkintöjen   

 kokonaispalvelu

– Pienet korjaustyöt kaduilla,

 piha-alueilla ja puistoissa

KYSY  
LISÄÄ





MILLOIN: Talvisin

MUKANA: Rakennusvirasto & Staran kaupunkitekniikan ylläpito

MESTA:  70 % Stadin kaduista

Helsingin vilkkaan liikenteen sujuminen talviaikaan vaatii  

aurausta, lumensiirtoa, hiekoittamista ja suolausta. Staran 

kaupunkituntemus, hyvät tuotantovälineet ja välittävä henki-

löstö ovat onnistumisen edellytyksiä. Talvihoito on ad hoc 

-tyyppistä työtä. Sitä tehdään vaikka vuorokauden ympäri kun 

tarve on: tuiskussa ja tuiverruksessa, vaihtelevissa ympäristöissä 

Punavuoresta Östersundomiin. Se vaatii tekijältään asennetta. 

Stara kehittää jatkuvasti talvihoidon työtapoja ja -välineitä. 

Itäisen Helsingin katuhoitoon hankitut kaksi siipiaura-autoa 

tehostavat Itäväylän ja muiden vilkkaasti liikennöityjen 

pääväylien aurausta. Siipiaurojensa ansiosta tämä kaksikko 

hoitaa kerralla työt, joiden tekemiseen tarvittiin ennen viisi 

autoa. Se on merkittävä säästö, sillä nyt kolme kuskia  

autoineen voidaan irrottaa muiden katujen hoitoon. 

Laadun parantaminen ja kustannustehokkuuden lisääminen 

olivat tavoitteina myös keskusta-alueen ahtaisiin väleihin 

mahtuvien pienten talvihoitokoneiden hankinnassa sekä 

pyöräteiden talvihoitokokeilussa, joka toteutettiin pilottina 

pyöräilijöiden kanssa. Kun talvihoito toimii hyvin, kulku Stadin 

baanoilla sujuu talvikeleilläkin turvallisesti ja vaivattomasti.

ASIAKKAAN ARVIO

”Helsingin ahdas ja tiivis kaupunki-

rakenne tekee talvihoidosta haastavaa.  

Tilaa lumelle ei juuri ole. Toisaalta 

Helsinki on alueena suuri ja kantakau-

pungissa voi olla täysin erilainen keli  

kuin Pohjois-Helsingissä. Myös yleis- 

tynyt säätilojen vaihtelu ja sahaava 

pakkanen tuovat haastetta talvi-

hoitoon, kun liukkauden torjunnan 

tarve on usein suurta ja äkillistä. 

 

Hankalistakin talviolosuhteista selvi-

tään hyvällä yhteistyöllä ja Staran 

ammattimaisilla työnjohtajilla, jotka  

tuntevat hoitamansa alueet hyvin. 

Rakennusvirasto tilaajana määrittelee 

työlle laatuvaatimukset, ja Stara  

tekee työn niiden mukaisesti. 

Staralla on pitkä kokemus talvihoidosta,  

joten näkemystä ja kehitysehdotuksia 

löytyy. Monesti ne ovat johtaneet toi- 

mintatapojen muutoksiin. Uusia kehitys- 

töitä on myös ollut luontevaa toteuttaa 

Staran kanssa. Tästä esimerkki on 

pyöräteiden talvihoitokokeilu.”

ANNA TIENVIERI,  
YLLÄPITOINSINÖÖRI, 
RAKENNUSVIRASTO

KAUPUNKITEKNIIKAN YLLÄPITO
KADUILLA & PUISTOISSA

CASE

TALVIHOITO PITÄÄ BAANAT AUKI



KATUJEN KUNNOSSAPITO

→ Talvihoito

→ Puhtaanapito

→ Päällysteiden ja liikennemerkkien korjaus

KAUPUNKIVIHREÄN HOITO

→ Helsingin puistojen hoito ja puhtaanapito 

→ Katupuiden hoito 

MONESSA MUKANA

→ Suurten ja pienten tapahtumien liikennejärjestelyt 

→ Vaalimainosten asennus ja huolto

STARA HOITAA  
HELSINGIN KADUT  

JA PUISTOT

TÖITÄMME HELSINGISSÄ

OTA YHTEYTTÄ!
 

VILLE ALATYPPÖ, 
YKSIKÖNJOHTAJA,  

KAUPUNKITEKNIIKAN  
YLLÄPITO

PUH. 09 310 39943





STADI  
TOIMII

ISO OSA TYÖSTÄMME  

JÄÄ MAAN ALLE PIILOON  

MAHDOLLISTAMAAN, ETTÄ YHTEINEN

KAUPUNKITEKNIIKAN RAKENTAMINEN
KADUILLA & PUISTOISSA

”Staralle mikään kaupunkitekniikan rakennushanke ei ole liian 
pieni tai liian suuri. Hoidamme pieteetillä niin puun istutukset ja 
kaivon korjaukset kuin uusien asuinalueiden kunnallistekniikankin.

Iso osa työstämme jää maan alle piiloon – mahdollistamaan,  
että yhteinen Stadi toimii. Staran rakentajat toteuttavat 
haastavatkin rakenteet ammattitaidolla sekä huolehtivat 
työmaiden lisäksi kaupunkielämän sujumisesta siinä ympärillä.
 
Rakennamme julkisia ympäristöjä kaikkien kaupunkilaisten 
käyttöön. Siksi lopputuloksen on oltava kulutusta kestävä ja 
toiminnallisesti selkeä. Sellaisen kaupunkitekniikan osaaja  
Stara on, ja sellaista Stadia me rakennamme mielellämme.”

HELSINGIN OMAT RAKENTAJAT

RAUNA SARRIVAARA, VASTAAVA TYÖNJOHTAJA

Meiltä saat kaupunkitekniikan  

rakentamisen palvelut, vastuullisesti  

yli 150 vuoden kokemuksella.  

– Maa-, katu- ja viherrakentaminen

– Kunnallistekniikan rakentaminen

– Leikkipaikat

– Taitorakenteet

– Asfaltoinnit ja kivityöt

– Pilaantuneen maan kunnostus

– Ylijäämämassojen koordinaatio

– Pohja-, päällyste- ja  

 geotekniset tutkimukset

– Mittaukset KYSY  
LISÄÄ



MILLOIN:  2016–2017

MUKANA: Rakennusvirasto & Staran kaupunkitekniikan rakentaminen

MESTA:  Pasilan konepajan alueen itäosa

Helsinkiä rakennetaan vilkkaammin kuin koskaan. Itäiseen 

kantakaupunkiin Pasilan konepajan ainutlaatuiseen teollisuus-

miljööseen rakentuu hieno asuin- ja toimistoalue, josta tulee koti 

noin 2 500 ihmiselle. Konepajan alue on inspiroiva yhdistelmä 

urbaania kaupunkiarkkitehtuuria ja vanhaa teollisuushistoriaa.

Stara aloitti syksyllä 2016 pilaantuneen maan kunnostuksen 

sekä vesi- ja viemäriputkituksen alueen itäosassa. Jo vuosia 

aikaisemmin rakennusvaihetta valmisteltiin pohjatutkimuksin  

ja geoteknisin mittauksin. Sähkö-, kaukolämpö- ja tieto- 

liikennekaapeliputkitukset sekä pintarakenteet ovat vuorossa 

kesällä 2017. Staran työt keskittyvät Konepajankujalle ja 

sen edustalla olevaan risteykseen Aleksis Kiven kadun ja 

Teollisuuskadun kulmassa.

Vanhojen teollisuusrakennusten sekä jo valmistuneiden 

kerrostalojen seuraksi alueelle nousee vielä suuria toimisto-

taloja. Uudella alueella kunnallistekniikka ja kadut tulevat 

tarpeeseen. Koko alueen rakentaminen valmistuu vuoteen  

2020 mennessä. Staraa voi hyvällä syyllä kutsua uudistuvan  

ja kehittyvän Stadin ikiomaksi rakentajaksi.

KAUPUNKITEKNIIKAN RAKENTAMINEN
KADUILLA & PUISTOISSA

CASE

PERUSTUKSET UUDELLE KAUPUNGINOSALLE

ASIAKKAAN ARVIO

”Kaupunki-infran rakennusprojektien 

toteuttaminen Staran kanssa on tuttua ja 

turvallista. Kaupungin sisäisen tuottajan  

kanssa on hyvät lähtökohdat sopia 

urakoiden muutoksista joustavasti. 

Pasilan konepajan projektissa olemme teh-

neet yhteistyötä hieman uudella tavalla, kun 

projektinhallinta on ollut HKR-rakennuttajan 

vastuulla. Urakan erityispiirteitä ja haasteita 

ovat olleet maaperän pilaantuneisuus ja 

työskenteleminen asukkaiden keskellä.  

Hanke on edennyt hyvin aikataulussaan. 

Urakoiden tilaajana suurin haaste on työ-

määrä. Kun työkohteita on paljon eikä 

ole mahdollisuutta olla itse joka paikassa, 

on luotettava urakoitsijaan. Stara on osa 

kaupunkia ja toimii kaupungin edustajana 

asukkaiden suuntaan. 

Staran tekninen osaaminen ja kokemus 

infrahankkeista ovat hyvällä tasolla, ja 

staralaiset tekevät tottuneesti yhteistyötä  

eri tahojen kanssa kaupungin sisällä.  

Se helpottaa tekemistä.”

JARKKO KARTTUNEN,  
PROJEKTINJOHTAJA,  
RAKENNUSVIRASTO



→ Satamaradan pyörätie, Baana

→ Jätkäsaaren esirakennus ja kunnallistekniikka

→ Honkasuon esirakennus ja kunnallistekniikka

→ Myllypuron puukaupungin kunnallistekniikka

→ Viikinmäen kadut ja vesihuolto

→ Vartiokylänlahden tulvavalli

→ Töölönlahden puisto

→ Alakivenpuisto

→ Eiran rantapuisto

→ Lenininpuisto

→ Toukolan rantapuisto

→ Vuosaaren huippu

OTA YHTEYTTÄ!
 

HANNU HALKOLA, 
YKSIKÖNJOHTAJA,  

KAUPUNKITEKNIIKAN  
RAKENTAMINEN

PUH. 09 310 37833

HELSINKI 
 KASVAA,  
STARA  

RAKENTAA  
INFRAN

TÖITÄMME HELSINGISSÄ









 

 VANKKAA OSAAMISTA  

JA TAITOA TOIMIA HELSINGIN

LUONNOSSA
”Luonnonsuojelualueilla työskennellään aina herkissä kohteissa, 
joissa kasvillisuutta on hoidettava erityisen huolella. Starasta 
löytyy monipuolista osaamista luonnonsuojelualueiden hoitoon, 
aina vaativista metsurintöistä ja luontopolkujen rakentamisesta 
pienpetokannan säätelyyn. 

Valmiita toimintamalleja ei aina ole, joten työssä täytyy soveltaa 
osaamista tilanteen mukaan, aina luonnon paras mielessä. Yllät-
täviä tilanteita tulee jatkuvasti eteen. Tässä työssä pitää olla 
varsinainen moniosaaja. Erityisosaamista ei saa suoraan koulun 
penkiltä, vaan viimeisen silauksen osaamiseen tuo käytännön 
työ kokeneempien opastuksessa. Näin karttuu ja siirtyy tieto 
helsinkiläisille rakkaiden ja arvokkaiden alueiden hoidosta.

Sitä se luonnonsuojelualueiden hoito staralaisittain on:  
vankkaa osaamista ja taitoa toimia Stadin luonnon hyväksi.”

ARVOKASTA LUONTOA SUOJELEMASSA

MIKKO YLETYINEN  
VASTAAVA LUONTOMESTARI

ANTTI HELAKALLIO  
TYÖNJOHTAJA/

YMPÄRISTÖNHOITO
STADIN LUONNOSSA

Meiltä saat ympäristönhoidon palvelut 

kuntokartoituksista laajoihin viher-

hoitosopimuksiin. Hoivaamme hellästi 

Stadin luontoa ja viheralueita. 

– Virkistysmetsien ja puiden hoito

– Luonnonsuojelualueiden hoito

– Virkistyspeltojen ja niittyjen hoito 

– Eläimistön hoito

– Merelliset palvelut

– Vesialueiden puhtaanapito 

– Kasvisuunnittelu 

– Kasvituotanto

– Tilakoristelut 

– Floristipalvelut 
KYSY  
LISÄÄ



MILLOIN:  Avajaiset toukokuussa 2016

MUKANA: Rakennusvirasto & Staran ympäristönhoito 

MESTA:  Niskala arboretum

Helsinkiin kuuluu kaupunkimaisen ympäristön lisäksi  

paljon metsäalueita ja 52 luonnonsuojelualuetta, joilla  

Stara työskentelee. Viime aikojen merkittävimpiä projek- 

teja luonnonsuojelualueilla on Niskala arboretumin eli 

puulajipuiston vuosia kestänyt kunnostus. 

Stara kunnosti 2,2 hehtaarin arboretumin entistä  

ehommaksi keitaaksi kaupunkilaisille. Alueelle on  

istutettu satoja uusia taimia, vanhaa puustoa on hoidettu  

ja polkuverkosto on kunnostettu. Metsäisen puiston  

perusti 1900-luvun alussa Tuomarinkylän kartanon  

omistaja Jacob Kavaleff. Nyt puisto on rauhoitettu 

luonnonsuojelualue, jossa risteilevät polut ja pitkospuut 

kuljettavat kävijät eri puolilta maailmaa peräisin olevien 

puiden ja pensaiden luo. Niskalassa kasvaa yli 750  

lajiketta isotuomipihlajasta koreanpihtaan. Aluetta  

kiertää Tunne puut -luontopolku ja puukirjastoon  

voi istahtaa lukemaan puuaiheisia runoja.

Vaikka Stadi on vehreä, luontoalueita on kuitenkin 

kaupungissa suhteellisen vähän. Siksi niiden tärkeys 

kaupunkilaisille korostuu. Stara on luottopelaaja  

Helsingin metsien ja luonnonsuojelualueiden hoitajana.

YMPÄRISTÖNHOITO
STADIN LUONNOSSA

CASE

VEHREÄ HELMI HOHTAA TAAS

ASIAKKAAN ARVIO

”Staran ja rakennusviraston yhteistyö Helsingin 

puistojen, katuvihreän, metsien ja muiden viher-

alueiden hoidossa on kestänyt vuosia ja toimii 

oikein hyvin. Niskala arboretumin kunnostaminen 

on todellinen kulttuuriteko. Niskala on Helsingin 

monilajisin puulajipuisto, joka henkii salaperäistä 

auraa. Se on kuin helmi Keskuspuiston kainalossa. 

Puistokävelyillä ihmiset ovat olleet haltioituneita. 

Kävijämäärät arboretumissa ovat lisääntyneet, 

kun opastaulut ja portti viitoittavat kaupunkilaiset 

entistä paremmin perille. Yhteistyö Staran 

kanssa sujui erinomaisesti, erityisesti puuseppä 

Dirk Schneider teki hienoa ja huolellista työtä 

opastaulujen ja viittojen rakenteiden parissa.  

Staran aiemmin tekemä Puukirjasto-paviljonki  

löysi kodin Niskalasta.

Viheralueiden rakentaminen ja hoito on todella 

palkitsevaa työtä: saamme yhdessä Staran  

kanssa tehdä hyvää ympäristöä kaupunkilaisille. 

Staran osaavalla henkilöstöllä on luonnollinen 

rakkaus viheralueita kohtaan. He ovat samalla  

lailla sydämellään mukana puistojen, katu- 

vihreän, metsien ja luonnonsuojelualueiden  

hoidossa kuin me työn tilaajapuolella.”

ELINA NUMMI,  
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, 
RAKENNUSVIRASTO



→ Keskuspuisto ja muut virkistysmetsät

→ Nuuksion ulkoilumetsät

→ Niskala arboretum

→ Helsingin maisemapellot

→ Viikki-Vanhankaupungin luonnonsuojelualue

→ Haltialan kotieläintila

→ Helsingin saaristo

→ Talvipuutarha

HOIDOSSAMME HELSINGISSÄ

STARA  
PITÄÄ HUOLTA  

HELSINGIN 
VIHREISTÄ  
AARTEISTA

OTA YHTEYTTÄ!
 

JOUKO LAAKSO, 
YKSIKÖNJOHTAJA,  
YMPÄRISTÖNHOITO

PUH. 09 310 39250



JARI MIKKOLA, RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ

STARA TUNTEE HELSINGIN  

RAKENNUKSET ERITYISPIIRTEINEEN.  

SITOUTUMISELLA JA  

OSAAMISELLA TÄMÄ KAUPUNKI

RAKENNETAAN

”Stara tuntee Helsingin rakennukset ja niiden erityispiirteet 
pitkältä ajalta. Se antaa meille hyvät lähtökohdat kaupungin  
uudis- ja korjausrakentamiseen. 

Stadin rakentaminen on työvaiheiden sovittelua, tilojen tulevien 
käyttäjien kanssa toimimista ja vaatii välillä myös improvisointi- 
kykyä. Korjausrakentamisessa täytyy ymmärtää rakennuksen  
henki ja käyttäytyminen. Esimerkki tästä osaamisesta on  
Marian sairaalan tilojen muuntaminen start up -keskukseksi. 

Kaupunkilaisillehan tätä työtä tehdään. Kun asiakaspalaute  
päättyy sanoihin ’vastaisuudessa emme halua tänne ketään  
muita tekemään kuin teidät’, niin kyllä siinä on rakentajalla  
hymy herkässä.”

UUDIS- JA KORJAUS- 
RAKENTAJAT HELSINGISSÄ

RAKENNUSTEKNIIKKA
STADIN RAKENNUKSILLA

KYSY  
LISÄÄ

Haluamme olla luottokumppani 

uudisrakentajana ja kaupungin 

rakennusten korjaajana. Meiltä 

saat palvelut LVIS-töistä erikois- 

rakenteiden korjauksiin. 

– Uudisrakentaminen

– Korjausrakentaminen

– LVIS-palvelut

– Kalusteet

– Teräsrakenteet 

– Design-kohteet ja taideteokset
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ASIAKKAAN ARVIO

MUKANA: Kiinteistöviraston tilakeskus & Staran rakennustekniikka

MILLOIN:  Valmistui heinäkuussa 2016MESTA:  Alppikylä

RAKENNUSTEKNIIKKA
STADIN RAKENNUKSILLA

Stara on erikoistunut kaupungin omistamien rakennusten 

korjauksiin ja käytön aikaiseen remontointiin. Sen lisäksi Stara 

rakentaa myös kokonaan uutta Stadia. Elinvoimainen kaupunki 

asukkaineen tarvitsee päiväkoteja ja kouluja, liikuntapaikkoja ja 

kauppahalleja, terveyskeskuksia ja sairaaloita. Staran rakennus-

tekniikan uusi taidonnäyte, Alppikylän päiväkoti, valmistui 

kesällä 2016 Alppikylän asuinalueelle Koillis-Helsinkiin. 

Nyt 130 lasta nauttii päivähoidosta moderneissa ja poikkeuk-

sellisen valoisissa tiloissa. Valoa rakennukseen tuovat lattiasta 

kattoon ulottuvat ikkunat. Päiväkodin selkeän pohjapiirroksen 

mukaisesti tila jakautuu neljään osioon, hoitoryhmien määrää 

noudatellen. Kompakti piha suunniteltiin yhdessä käyttäjien 

kanssa. Sen toimivuus on tarkkaan mietitty ja leikkivälineet 

hieman tavanomaisista poikkeavia.  

Yhteisöllisen ja värikkään Alppikylän viihtyisä päiväkoti on 

esimerkki Staran uudisrakennusosaamisesta. Olemme mukana 

rakentamassa uutta Helsinkiä. Kaupunki kasvaa ja kehittyy  

– meidän helsinkiläisten hyväksi.

”Alppikylän päiväkodin  

rakennusprojekti Staran kanssa  

sujui aikataulussa ja hyvässä  

hengessä. Kaupungin sisäisen  

toimijan kanssa on helppoa käydä 

keskustelua. Kun molemmilla on 

riittävästi kumppanuusajattelua, 

asioista keskustellaan avoimesti 

yhdessä ja löydetään ratkaisuja. 

Työmaalla noudatettiin vaati- 

vinta P1-puhtausluokkaa. Se  

toi Starallekin sekä haastetta  

että uudenlaista kokemusta ja 

osaamista. Työmaa oli koko 

ajan siisti, jolloin lopputuloskin  

on parempi. 

Usein on yhdessä juteltu Staran 

projektipäällikkö Mika Kontkasen 

kanssa siitä, että käyttäjillehän  

me näitä tehdään ja kaupunkilaisia 

palvellaan. Se kyllä näkyi tämänkin 

kohteen toteutuksessa, että  

tehdään kuin itselle.”

CASE

STARA ON MYÖS UUDISRAKENTAJA

ERKKI HUITTI,  
PROJEKTINJOHTAJA,  
KIINTEISTÖVIRASTO
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PERUSKORJAUKSET:

→ Helsingin Taidemuseo  

 Tennispalatsissa 

→ Lapinlahden sairaala 

→ Vanha kauppahalli

→ Hietalahden kauppahalli

→ Talvipuutarha

→ Bokvillan

→ Annantalo

→ Päiväkoti Linnunlaulu

→ Päiväkoti Rööperi

OTA YHTEYTTÄ!
 

KARI HAAPANIEMI, 
YKSIKÖNJOHTAJA,  

RAKENNUSTEKNIKKA

PUH. 09 310 39630 

STARA  
UUDISTI  

HAMIN TILAT  
TENNIS- 

PALATSISSA

TÖITÄMME HELSINGISSÄ

RAKENTAMINEN:

→  Päiväkoti Alppikylä

→  Hotel Manta of Helsinki

→  Designvuoden paviljonki 

→  Seurasaaren Kalevalakehto 

→  Valtuustosalin kalusteet ja reliefi 

→  Baanan teräsportaat ja kaiteet

→  Tapio Wirkkalan  

 taidepuiston rakenteet
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