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STara On HElSingin kaUPUngin Oma rakEnTamiSPalVElU  
– rakEnTamiSEn, ymPäriSTönHOiDOn ja lOgiSTiikan mOniOSaaja.

Stara on kaupungin virastojen joukossa uusi tulokas, mutta juuremme ulottuvat vuonna  
1878 perustettuun Helsingin rakennuskonttoriin asti. Vuoden 2009 alusta olemme  

pitäneet Stadista huolta omana virastonamme ja vuodesta 2010 toimineet nimellä Stara. 

Tuotamme Helsingin kaupungin tarvitsemia palveluja. Rakennamme ja hoidamme  
katuja ja puistoja, korjaamme rakennuksia, hoidamme luonnonmukaisia alueita  

sekä tarjoamme logistiikan ja teknisen alan palveluja. Haluamme jatkossakin olla  
luotettava ja ammattitaitoinen yhteistyökumppani. Työntekijämme huolehtivat Stadista  

kantakaupungin mestoilta aina Östersundomin metsiin – sateessa ja paisteessa.

Tämän toimintakertomuksen sivuilla kerrotaan Staran monipuolisesta työstä  
Helsingin kaupungin ja kaupunkilaisten hyväksi. Hyviä lukuhetkiä!

SnaDiSTi
STara
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Aloitin työni toimitusjohtajana kesäkuun alussa. Seurasin  
Staran alkutaivalta asiakkaan näkökulmasta jo toimiessani  
Palmian yksikönjohtajana. Oli motivoivaa päästä luotsaamaan 
Staraa sen tärkeässä tehtävässä Stadin rakentajana. Tulin  
keskelle työn tiivistä sykettä, ammattilaisten joukkoon. 

Toimitusjohtajana olen alusta asti korostanut hyviä työn  
tekemisen käytäntöjä ja yhteisiä pelisääntöjä. Hyvä työilma-
piiri ja vuorovaikutus ovat kaiken menestymisen taustalla. Siel-
lä missä on työn iloa, myös taloudelliset tulokset ovat hyviä. 

Työn tueksi kartoitimme henkilöstön tuoreita tunnelmia ja  
kehittämisideoita. Toteutimme verkkohaastatteluna toimitus-
johtajan kyselyn, jonka vastauksissa työhyvinvointi, yhteis-
henki ja yhteistyö, selkeät pelisäännöt sekä esimiestyö ja 
johtaminen koettiin tärkeiksi.

Teemme Staralla jatkuvasti työtä työhyvinvoinnin edistämi-
seksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Tämän toimin-
takertomuksen sivuilta voit lukea muun muassa esimiesten 
ESKO-koulutusohjelman saattamisesta kunniakkaaseen päätök- 
seen sekä työhyvinvoinnin Stydi-ohjelman käynnistymisestä. 

Teknisen palvelun lautakunta on ollut alusta asti hyvä kehit-
tämistyön kumppani. Syksyllä aloitimme strategian päivityk-

sen lautakunnan kanssa. Staralla on hyvä tunnuslause,  
Pidetään Stadista huolta. Se kuvaa osuvasti pysyvää ja  
tärkeää tehtäväämme Helsingin hyväksi. Oman kehitys - 
työn tueksi halusimme kuitenkin myös vision, joka haastaa  
meitä aina parempaan työsuoritukseen. Vision, joka kertoo 
millaisia huolenpitäjiä haluamme olla tulevaisuudessa. 

Uusi visiomme muotoutui kahden kantavan teeman  
varaan: Stara on alansa halutuin palveluntuottaja ja  
työnantaja – vastuullinen ja kilpailukykyinen edelläkävijä.  
Näihin tavoitteisiin kuljemme henkilöstön voimalla, sillä  
hyvät tulokset syntyvät vain motivoituneiden ja hyvin - 
voivien ihmisten kautta. Uusi visiomme velvoittaa meitä  
kehittämään samanaikaisesti sekä palveluamme että  
henkilöstömme hyvinvointia.

Oman varjonsa Staran toimintaan vuonna 2011 loi globaali  
taantuma, joka vaikutti myös kaupungin talouteen. Alku - 
vuoden runsaslumisuus kasvatti kuitenkin Staran työ- 
määrää ja samalla liikevaihtoa. Pitkän ja lämpimän syksyn 
ansiosta katujen ja yleisten alueiden rakentaminen jatkui 
poikkeuk sellisesti vuoden loppuun. 

Taantumasta huolimatta olemme yhdessä asiakkaidemme 
kanssa onnistuneet turvaamaan Staralle hyvän tilaus- 

kannan ja täyden työllisyyden. Vuodeksi 2011 asetetut 
talou del liset tavoitteet saavutettiin.

Staralla on näyttävä visuaalinen ilme, ja työntekijämme  
huomataan kaupungin kaduilla. Näkyvyys tuo omat haas-
teensa, sillä kiitosten ohella keräämme myös kielteisen  
palautteen, jos kaikki ei mene käsikirjoituksen mukaan.  
Haluamme jatkossakin vastata tähän haasteeseen yhteis-
työssä asiakkaidemme kanssa. 

Kiitän kaikkia asiakkaitamme ja yhteistyökumppanei- 
tamme työntäyteisestä ja hyvin sujuneesta vuodesta.  
Jokainen staralainen on ansainnut erityiskiitoksen panok- 
sestaan helsinkiläisten parhaaksi. Olen iloinen ja kiitollinen 
siitä, että myös minä saan olla pitämässä Stadista huolta.

TImo marTISKaInen
toimitusjohtaja 

STara – HalUTTU PalVElUnTUOTTaja ja TyönanTaja

i TOimiTUSjOHTajan TErVEiSET i



STARAN TOIMINTAKERTOMUS 2011   7

HyVä TyöilmaPiiri ja VUOrOVaikUTUS 
OVaT kaikEn mEnESTymiSEn TaUSTalla. 
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» Timo martiskainen 
aloitti toimitusjohtajana.

» Helsingin ensimmäiset 
pyörätaskut maalattiin.

» Korkeasaaren kunnos-
tus- ja rakennustyöt 
käynnissä.

» Satamaradan pyörä-
tiellä, ”Baanalla”,  
aloitettiin kallioiden  
lujitus sekä siltojen  
hiekkapuhallus- ja  
korjaustyöt.

» Hiekannosto kaupungin 
kaduilta alkoi. 

» Kesäkukkien taimia 
siirrettiin kennoista  
viljelyruukkuihin.

» Talvipuutarhaa  
remontoitiin entistä 
ehommaksi keitaaksi.

» Kalasatamassa tehtiin 
pilaantuneen maan  
kunnostustöitä.

TammikUU 2Oii HElmikUU 2Oii

» Stadin katuja aurattiin 
lumimyräköiden jäljiltä.

» Bokvillan-puuhuvilan 
ensimmäiset malli- 
ikkunat valmistuivat.

» Haltialan kanat hautoi- 
vat munista poikasia. 

» Kilpipalvelu valmis-
tautui kevääseen  
uusin kyltein. 

» Kaupungin peltojen 
kevättyöt alkoivat  
vapun jälkeen. 

» Pekka Sauri nimesi 
Staran hyvinvoinnin 
suurhankeen Stydiksi. 

» Puukiipeilyn  
Sm-kisoista saatiin  
kaksi kultamitalia. 

» Tehostettu  
lumenpoisto jatkui  
esikaupungeissa.

» Lumilingot  
pyörivät täysillä.

maaliSkUU 2Oii

HUHTikUU 2Oii TOUkOkUU 2Oii kESäkUU 2Oii

mOnESSa mUkana
STara On
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» Polttoaineasemien 
tietokonepohjaisten 
jakelujärjestelmien 
uusiminen alkoi. 

» Heinätalkoot histori-
allisen Tuomarinkylän 
kartanon pelloilla.

» Jätkäsaaressa tehtiin 
pohjatutkimuksia  
rakentamisen  
suunnittelun tarpeisiin. 

» Konepaja juhli  
80-vuotista historiaansa 
avoimin ovin.

» Staran johdon  
safety walk -turvallisuus- 
kierrokset työmaille 
alkoivat.

» mannerheimintien 
pyörätien rakentaminen 
Espalta Kaivokadulle.  

» Haltialan metsä- 
saarekkeilta poistettiin 
jätetäyttöalue ja  
pilaantuneita maita.

» Vesihuoltotöitä  
myllypuron puu- 
kaupungin työmaalla.

» eiranrannan puistoille 
Vuoden 2011 ympäristö-
rakenne -tunnustus.

» Vuosaarenhuippua 
esiteltiin maisema-arkki-
tehtuurin näyttelyssä.  

» Kaupungin autot  
siirtyivät vähäpäästöi-
seen biokaasuun.

» Päiväkoti rööperin  
työmaalle harmaata  
taloutta rajoittava kulun- 
valvontajärjestelmä.

» Suutarilantiellä  
muutostöitä.

» Henkilöstön yhteinen 
Kaamosjuhla. 

» Stara rakennusalan 
rekrytointimessuilla 
Wanhassa Satamassa. 

» Staran joulukalenterin 
ensimmäinen luukku 
aukesi. 

» Korkeasaaren karhut 
ottivat villisti vastaan 
Staran metsureiden  
tuomat kiipeilypuut.

» annantalon katto-  
ja julkisivuremontti 
valmistui.

» Staran joulukukat  
koristivat virastoja,  
laitoksia ja koteja.  

» Hoitotöitä Laajasalon 
länsiosien metsissä.

» Soutujoukkue Starat vei 
voiton Stadin souduissa.

» Staran uusima Katri  
Valan puisto valmistui.

» Koivusaaren edustan 
merenpohjaa tutkittiin 
täyttömaan tuomista 
varten. 

» Staran istuttamat  
kesäkukkapenkit 
loistivat Musiikkitalon 
avajaisten aikaan.

HEinäkUU 2Oii ElOkUU 2Oii SyySkUU 2Oii lOkakUU 2Oii marraSkUU 2Oii jOUlUkUU 2Oii
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ja TaVOiTTEET
STraTEgia

Staran eli Helsingin kaupungin rakentamispalvelun kolmas toimintavuosi oli perus- 
tamisvaiheen isojen muutosten jälkeen vakiintuneen toiminnan aikaa. Uudistunut 
organisaatio toimi sujuvasti, ja omaa ilmettä sekä nimeä käytettiin tottuneesti.  

Stara tuottaa teknisen palvelun lautakunnan alaisuudessa  
rakennusalan, ympäristönhoidon ja logistiikan palveluja  
ensisijaisesti Helsingin kaupungin tarpeisiin. 

Staran tuotanto-osastojen viisi päätuotetta ovat kaupunki-
tekniikan rakentaminen ja ylläpito, kiinteistöjen korjaus ja  
kunnossapito, logistiset palvelut, pohjatutkimus sekä ympäris-
tönhoidon palvelut. Palvelutuotantoa tukee keskitetty hallinto.

Vahvuuksia ovat oma ammattitaitoinen henkilöstö, paikallis-
tuntemus sekä kyky luotettavaan ja joustavaan kumppanuu-
teen. Näihin tekijöihin perustui kilpailukyky myös vuonna 2011.

kESkEllä STraTEgiakaUTTa 2OO9–2Oi2 

Vuonna 2011 elettiin keskellä strategiakautta, eikä hyväksi  
havaittuun suuntaan tehty suuria muutoksia. Kesäkuussa  
aloittaneen toimitusjohtaja Timo martiskaisen myötä  
henki löstöjohtamisen merkitys korostui entisestään. Stara  
haluaa olla alansa halutuin palveluntuottaja ja työnantaja  
– vastuullinen ja kilpailukykyinen edelläkävijä.

Viraston toiminnan tavoitteita ovat asiakkaan kokema lisä - 
arvo, yhteiskuntavelvoitteiden hoitaminen ja visuaalinen  

yhtenäisyys. Stara pyrkii jatkossakin olemaan taloudelli- 
s esti tehokas virasto, jolla säilyy päätuotteissaan johtava  
asema Helsingin kaupungin sisäisillä markkinoilla. 

Koko Helsingin kaupungin yhteisen strategiaohjelman  
mukaisesti Stara on mukana luomassa kaupungin uutta  
palvelukulttuuria. Vuonna 2011 palveluja kehitettiin kehitys-
kokouksissa yhdessä suurimpien asiakkaiden kanssa. 

Pääosa Staran toiminnasta on palvelutuotantoa. Vuonna  
2011 palveluprosessin vaiheet Vuonna 2011 palveluprosessin 
vaiheet – markkinointi, myynti, valmistelu, toteutus sekä  
luovutus ja vastaanotto – kuvattiin jatkokehitystä varten. 

Syksyllä 2011 asiakkaiden ja aliurakoitsijoiden keskuu- 
dessa toteutettiin jälleen imagotutkimus, johon vastasi  
364 henkilöä. Noin 20 avainhenkilöä haastateltiin henki- 
lökoh taisesti. 

Vastausten perusteella Staraa pidetään ammattitaitoisena,  
luotettavana ja vastuuntuntoisena kumppanina, joka pitää  
kiinni sopimuksista ja kuuntelee asiakkaan tarpeita. Kehit-
tämiskohteeksi ja tulospalkkiotavoitteeksi vuodeksi 2012  
valittiin asiakaslähtöisyyden edistäminen.

Staran omaleimainen ilme vakiintui osaksi Helsingin katu - 
kuvaa. Näkyvä ilme ja tunnistettavuus kertovat viraston  
yhtenäisyydestä ja viestivät ulospäin, että asialla ovat  
Staran palveluhenkiset osaajat. 

SiTOVaT TaVOiTTEET SaaVUTETTiin

Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2011 sitovaksi talous- 
tavoitteeksi, että Staran toimintakate ylittää 6,1 miljoonaa  
euroa – tavoite saavutettiin, kun toimintakate oli 10,7 mil- 
joonaa euroa. Tulos poistojen jälkeen oli 2,5 prosenttia  
liikevaihdosta. 

Toinen sitova tavoite täyttyi, kun energian kokonaiskulutus 
väheni tavoitteen mukaisesti kaksi prosenttia vuoden aika-
na. Lämmin loppuvuosi siivitti tavoitteeseen, mutta säästöä 
saatiin myös lisäämällä toimitilojen yhteiskäyttöä, suunnitte-
lemalla ajoreittejä entistä tarkemmin sekä pienillä arjen teoilla. 

Merkittävää energiansäästöä toi myös työasemien virtuali-
sointi eli siirtyminen uudenlaisiin tietokoneisiin. Staralla  
otettiin vuonna 2011 käyttöön 30 virtuaalista työasemaa,  
jotka ovat entisiä koneita edullisempia ja kuluttavat vähem-
män sähköä. Uudistus helpottaa myös laitteiden ylläpitoa,  
sillä virtuaaliset työasemat päivitetään keskitetysti. 

Kolmas sitova toiminnallinen tavoite saavutettiin, kun työ-
hyvinvointia ja tuottavuutta edistävä Stydi-ohjelma käynnistyi.  
Stara on valmis ponnistelemaan kohti ohjelman kunnian-
himoisia tavoitteita.  
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HoITo
Janne Pesola

KUnnoSSaPITo
Tapio Vauhkonen

raKenTamInen
Eila Hägg

TUKI
Pekka Markkula

HoITo
Samipetteri  

Mäkinen

KUnnoSSaPITo
Vesa Heikkilä

raKenTamInen
Veijo Hämäläinen

TUKI
Helena Värri

KonePaJa
Antti Rusko 

Esko Päiväpuro 
 va. 27.3. asti

raKennUS-
ProJeKTIT

Matti Paldanius

LUonnon- 
SUoJeLUaLUeeT
Mikko Yletyinen

merI- Ja 
SaarISToaLUeeT

Ove Dahlbom

meTSÄT
Mikko Vuohelainen

PUUTarHa-
PaLVeLU
Jari Kuusi

VIrKISTYS- 
PeLLoT Ja nIITYT 

Jari Kuusinen 
Jussi Korpi

maa- Ja KaLLIo-
TUTKImUS

Pertti Suomi

PIma
Juha Sorvali

ProJeKTITUKI
Lars Sandberg

ITÄInen mITTaUS
Mikko Ahola

LÄnTInen mITTaUS
Ilkka Määttä

PoHJoInen mITTaUS
Tommi Merivirta

ProJeKTImITTaUS
Eero Kannosto

HanKInTa
Heikki Halonen

KorJaamo
Tuomas Taglatseff (vs.) 

Kristian Haavisto
 9.1. asti

VUoKraamo
Asko Forsberg (oto)

TaLoUS
Kirsi Remes (oto) 

Harri Huttunen  
8.5. asti

TYÖHYVInVoInTI
Kristina Stenius

KeHITYS
Riikka Jääskeläinen 
Pirjo-Riitta Kiiskinen 

28.8. asti

TIeToHaLLInTo
Jari Kähkölä

ToImITILaT
Jyrki Määttänen

VIeSTInTÄ
Päivi Seikkula

ITÄInen  
KaUPUnKITeKnIIKKa 

Pirjo-Riitta Kiiskinen (va.)
Anu Hilpi-Niemi 28.8. asti

PoHJoInen 
KaUPUnKITeKnIIKKa

Hannu Virtasalo
TaLonraKennUS

Kari Haapaniemi
YmPÄrISTÖnHoITo

Jouko Laakso
GeoPaLVeLU
Hannu Halkola

LoGISTIIKKa
Asko Forsberg

HaLLInTo
Kirsi Remes

HoITo
Jarmo Tamminen

KUnnoSSaPITo
Teppo Eloranta

raKenTamInen
Jukka Kurko

TUKI
Juha Lahti

LÄnTInen  
KaUPUnKITeKnIIKKa

Antero Taipale

KULJeTUSPaLVeLU
Juuso Tuominen

maTerIaaLIPaLVeLU 
Mika-Matti  

Tahvanainen

ToImITUSJoHTaJa 
Timo martiskainen 

Hannu Halkola va. 1.4.–31.5.
Mauri Suuperko 31.3. asti

KaTU- Ja maa-
LaBoraTorIo

Jukka Naukkarinen

STaran OrganiSaaTiO

KIrJaamo
Jenny Koivisto

Ruija Ranta-Saajo  
4.4. asti

TeKnISen PaLVeLUn LaUTaKUnTa
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Lautakunta valvoo, että Stara toimii kaupunginvaltuuston ja kaupungin-
hallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti sekä talousarvion puit-
teissa. Lautakunta osaltaan hyväksyy Staralle tavoitteet ja seuraa niiden 
toteutumista.

Vuonna 2011 teknisen palvelun lautakunta kokoontui 18 kertaa ja teki  
76 Staraa koskevaa päätöstä. Esittelijänä lautakunnan kokouksissa  
toimi alkuvuonna toimitusjohtaja mauri Suuperko ja huhti–toukokuussa 
va. toimitus johtaja Hannu Halkola. Kesäkuussa uusi toimitusjohtaja  
Timo martiskainen aloitti esittelijänä.

SäHköinEn kOkOUSjärjESTElmä ja STraTEginEn SEminaari

Lautakunta järjesti loka–marraskuun vaihteessa kaksipäiväisen semi-
naarin, jossa käsiteltiin Helsingin strategista johtamista sekä valtuusto-
strategiaa ja sen tulevaisuutta. Aiheita olivat myös Staran strategian 
päivityshaasteet, kaupungin taloudellisen tilanteen vaikutukset sekä 
kilpailutus- ja hankintamenettely.

Uusi kokoussovellus Ahjo otettiin lautakunnan käyttöön elokuussa.  
Ahjo yhtenäisti kaupungin asiankäsittelyä sekä uudisti päätöksenteon  
ja viestinnän käytäntöjä. Paperia säästyy, kun lautakunnan valmistelu-  
ja päätösasiakirjat julkaistaan vain sähköisessä muodossa. 

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.

TEkniSEn PalVElUn laUTakUnTa

 
VarSinaiSET jäSEnET

 

VarajäSEnET
Puheenjohtaja 
mirka Vainikka (SDP) 

 
maija Utriainen (SDP)

Varapuheenjohtaja 
Pörrö Sahlberg (Vihr.)

 
Sanna Tiihonen (Vihr.)

Kasper Stenbäck (Kok.) Leena Vuorivirta (Kok.)

Vesa Hack (Kok.) Juha Levo (Kok.)

Jaana Lamminperä (Kok.) anneli raittinen (Kok.)

Jani moliis (Vihr.) Hannu-matias nurmi (Vihr.)

antti Hytti (SDP) Pekka Paunio (SDP)

Tea Vikstedt (Vas.) Juho Lindman (Vas.)

Seppo Kanerva (PS) Kristina Ljungqvist (PS)

kaUPUnginHalliTUkSEn EDUSTaja laUTakUnnaSSa
Kauko Koskinen (Kok.) Ulla-maija Urho (Kok.)

laUTakUnTa

TEkniSEn PalVElUn
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aSiakkaina kaUPUngin OmaT ViraSTOT

STaran TalOUDEllinEn TUlOS 2Oii

SUUrimmaT aSiakkaaT 2OiO 2Oii

aSIaKaS mILJ € % LV mILJ € % LV

Katu- ja puisto-osasto 123,3 55,6 % 125,1 48,0 % 

Tilakeskus 37,7 17,0 % 66,9 25,6 %

HKr-rakennuttaja 20,0 9,0 % 20,9 8,0 %

HSY Vesi 14,3 6,5 % 18,1 6,9 %

Kiinteistövirasto (ei Tilakeskus) 1,9 0,9 % 3,8 1,5 %

Helsingin Satama 3,8 1,7 % 3,0 1,2 %

Liikuntavirasto 4,6 2,1 % 3,1 1,2 %

Helsingin energia 2,3 1,0 % 2,1 0,8 %

Sosiaalivirasto 0,7 0,3 % 1,4 0,6 %

Palmia 1,2 0,5 % 1,4 0,5 %

HKL 1,2 0,5 % 1,4 0,5 %

Terveyskeskus 0,8 0,4 % 1,0 0,4 %

muut virastot ja laitokset 1,2 0,5 % 2,9 1,1 %

Varastomyynti 1,6 0,7 % 1,3 0,5 %

Kaupungin ulkopuoliset 7,1 3,2 % 8,6 3,3 %

mUUT

ii,5 %

TILaKeSKUS

25,6 %

 HKr-raKennUTTaJa

8,O %

HSY VeSI

6,9 %

Staran liikevaihdosta pääosa eli 96,7 prosenttia koostuu kaupungin virastojen ja liikelaitosten tilauksista.  
Staran suurimmat asiakkaat vuonna 2011 olivat rakennusviraston katu- ja puisto-osasto, kiinteistöviraston  
Tilakeskus, HKR-Rakennuttaja ja HSY Vesi. Kaupungin ulkopuolisilta asiakkailta kertyi liikevaihtoa 3,3 prosenttia.

STaran TUlOS 

Tuhatta euroa 2OiO 2Oii

Liikevaihto 252 850 261 595
Toiminnan kulut 239 770  250 899
Poistot 3 745 4 114

TilikaUDEn TUlOS  9 334   6 582

KaTU- Ja  
PUISTo-oSaSTo

48,O %
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Stara on nettobudjetoitu virasto, joka toimii kannattavasti omakustannus - 
peri aatteella. Toiminta rahoitetaan palveluja myymällä, ilman määrärahaa.  
Viraston taloudellinen tulostavoite toteutui vuonna 2011. 

Staran toimintaa määrittävät yhtäältä vaihtelevat luonnon-
olosuhteet, toisaalta tilaajavirastojen muuttuvat tarpeet. 
Toimintakertomusvuonna poikkeuksellisen runsasluminen 
alkutalvi toi paljon tilauksia erityisesti kaupunkitekniikoille. 

Kaupungin kiinteistöjen kunnostus- ja korjaustöitä tilattiin 
ennakoidusti, joten talonrakennuksen työkanta säilyi hyvällä 
tasolla. Talonrakennuksen uusi aluevaltaus oli katoilla, lumen 
pudotuksen parissa.

Tilikauden toimintakate oli 10,7 miljoonaa euroa. Tulos poisto-
jen jälkeen oli noin 6,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Toimin-
tasuunnitelman mukainen tulostavoite 2,5 prosenttia liike-
vaihdosta saavutettiin. Hallinnon kulut Staran liike vaihdosta 
olivat 2,2 prosenttia.

PalkaT, PalkkiOT ja OSTETUT PalVElUT

Eniten kuluja vuonna 2011 aiheuttivat palvelujen ostot, joihin 
meni noin 49 prosenttia liikevaihdosta. Suurin osa hankituista 
palveluista oli kadun- ja talonrakennuksen sekä yleisten  
alueiden hoitotöiden aliurakointeja.

Palkkoihin ja palkkioihin käytettiin noin 57,5 miljoonaa euroa. 
Kaikkiaan henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta oli 28 pro-
senttia. Tilikauden aikana palkkoja korotettiin yleiskorotuk- 
sella ja järjestelyvaraerällä, joiden yhteenlaskettu kustannus- 
vaikutus oli kaksi prosenttia palkkamenoista.

Kaupungin linjausten mukaisesti Staran toimintaa ohjataan 
kohti strategisia tavoitteita tulospalkkiojärjestelmän avulla. 
Tulospalkkio on ryhmäpalkkio, joka maksetaan taloudellisten  
ja muiden tulosten mukaan kerran vuodessa. Vuonna 2011  
toimintakate ylitti talousarviossa asetetun 6,1 miljoonaa  
euroa, joten tulospalkkioita voidaan maksaa.

inVESTOinniT ja HankinnaT

Staralla oli käytössään vuoden 2011 investointeihin yhteensä  
4,7 miljoonaa euroa, josta 4 miljoonaa euroa kohdistui työ-
koneiden ja autojen hankintaan ja 0,7 miljoonaa euroa muihin 
hankintoihin. Investointirahoilla ostettiin muun muassa kuorma- 
ja pakettiautoja, monitoimikoneita, hiekoittimia ja ruohonleikku-
reita. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 4,1 miljoonaa euroa. 
Merkittävin käyttöomaisuuserä oli koneet ja laitteet.

TalOUSraPOrTOinTi

Staran osastot on jaettu tulosyksiköihin, joista jokainen  
pyrkii kannattavaan tulokseen. Suurin osa tulosyksiköistä  
saavutti tavoitteensa vuonna 2011. 

Ennustamisen tarkkuuteen kiinnitettiin huomiota. Edellis-
vuonna käyttöön otettu ennustemalli liitettiin entistä selkeäm-
min säännöllisen raportoinnin osaksi. Parhaiten tuloksensa 
ennustanut tuotanto-osasto oli läntinen kaupunkitekniikka.

Harmaan TalOUDEn TOrjUnTaa

Harmaan talouden torjunta on yksi keskeisimpiä periaat - 
teita Staran toiminnassa. Vuonna 2011 kehitettiin muun  
muassa työmaiden ja alihankinnan valvontaa.

Päiväkoti Rööperin työmaa toimi pilottikohteena, kun  
Stara otti käyttöön sähköisen kulunvalvontajärjestelmän.  
Sisäänkäynnillä kulkuportti rekisteröi kulkijat. Näin varmis-
tetaan, että työmailla liikkuu vain luvallista ja verovelvoit - 
teensa hoitanutta väkeä. 

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan liittyy 
myös alkuvuodesta rakennusalalla käyttöön otettu käänteinen 
arvonlisävero. Nyt arvonlisäveron tilittää valtiolle rakennus-
palvelun ostaja eikä myyjä. Lakimuutos vaikutti vuoden 
varrella merkittävästi viraston toimintaan.  

EnnäTySlUmET ja rakEnTamiSEn kaSVU TOiVaT TöiTä

STaran TalOUS
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STaran HEnkilöSTö lUkUina

Staran palveluksessa oli vuoden 2011 lopussa 1 572 henkilöä, joista  
vakinaisia oli 90,8 prosenttia. Työntekijöiden keski-ikä oli 45,1 vuotta  
ja suurimman ikäluokan muodostivat 45–49-vuotiaat. Yli puolet  
henkilöstöstä eli 54,1 prosenttia oli 45 vuotta täyttäneitä tai vanhempia.

2010  
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yHTEiSTOiminTaryHmä

» Virastotasoinen yhteistoimintaryhmä kokoontui vuoden  
aikana 17 kertaa. Ryhmässä käsiteltiin muun muassa työsuhde-
asioita, perehdytystä, työterveyshuoltoa, työhyvinvointia, osaa-
misen kehittämistä ja virkistystoimintaa. Viestinnän ja usein 
myös työterveyshuollon edustajat osallistuivat kokouksiin. 

yHTEiSTOiminTaryHmän jäSEnET 3i.i2.2Oii
Timo martiskainen pj. Toimitusjohtaja

Kirsi remes Yksikönjohtaja

Kristina Stenius Henkilöstöpäällikkö

Kari Haapaniemi Yksikönjohtaja

Janne Pesola Tuotantopäällikkö

Tuija Vähänen-Koivuluoma Työsuojelupäällikkö

Kari Saarela JHL 

Ilkka Havas JHL

reijo riima JHL

Seppo Ilvonen JYTY

Pekka ruija KTN

riikka Jääskeläinen JUKO

ari nyholm Työsuojeluvaltuutettu

Peter andersen Työsuojeluvaltuutettu

risto alvikko Työsuojelutoimikunnan jäsen

Helena Kukka-Lilja Kokouksen sihteeri



STARAN TOIMINTAKERTOMUS 2011   17

Vuonna 2011 jatkettiin määrätietoista panostamista työhyvinvointiin. Hyvinvoinnin 
askelia ovat esimerkiksi johdon turvallisuuskierrokset työmaille, esimiesten aktiivinen 
kouluttautuminen ja Stydiksi nimetyn työhyvinvoinnin ohjelman käynnistyminen.  

STyDi STarTTaSi

Staralaisten ikärakenne on korkea, ja moni tekee fyysisesti 
raskasta työtä. Työssä jaksamisen haasteisiin vastaa Stydiksi 
nimetty työhyvinvoinnin ohjelma. Nimen valitsi noin 50 ehdo-
tuksen joukosta ohjelman suojelija, apulaiskaupunginjohtaja 
Pekka Sauri. 

Stydin tavoitteena on lisätä työhyvinvointia, parantaa kilpailu-
kykyä ja edistää terveenä vanhuuseläkkeelle siirtymistä. Tavoit-
teiden tueksi luodaan yhtenäisiä menettelytapoja ja mittareita. 

Lokakuussa 2011 järjestetty seminaari oli Stydin lähtölaukaus. 
Päivän asiantuntijaluennoissa käsiteltiin muun muassa työ- 
hyvinvointiin satsaamisen hyötyjä ja yhdessä tekemisen lisä-
arvoa. Vuonna 2012 hanke näkyy koko henkilöstölle. 

ESimiEHET kOUlUTTaUTUiVaT

Staralaiset osallistuivat aktiivisesti kaupungin yhteisiin koulu-
tus- ja kehittämisprojekteihin. Vuonna 2011 Staran esimiehet 
suorittivat Hyvän esimiehen ABC -verkkokurssin. Osallistumis-
prosentti oli huikeat 99. Kurssilla käsiteltiin esimiehen erilaisia 
rooleja ja hyväksi havaittuja toimintamalleja.

Vuonna 2010 käynnistynyt esimiehille tarkoitettu ohjelma  
Esimies Staran kehittämisen osaajana – kotoisasti ESKO –  
saatiin kunniakkaasti päätökseen. Etukäteen kovana pidetty  
95 prosentin tavoite ylittyi, kun 223 esimiehestä 97 prosent- 
tia kävi läpi koko seitsenpäiväisen ohjelman. 

ESKO jakautui vuonna 2011 kolmeen jaksoon, joista ensim- 
mäinen keskittyi omaan johtamistapaan, keskimmäinen esi-
miehen rooliin ja valmentavaan johtamisotteeseen, kolmannen 
osion painopiste oli puolestaan esimiesten yhteistyössä ja 
omassa jaksamisessa. 

Jokainen ohjelmaan osallistunut sai kattavan palautteen  
työstään esimiehenä. Henkilökohtainen palauteraportti  
kokosi omat, esimiehen ja alaisten arviot sekä kollegoiden  
näkemykset. Erityiskiitosta osallistujat antoivat vertaistuen  
ja verkottumisen mahdollisuuksista.

kySElyTUTkimUSTEn TUlOkSET TiEnViiTTOina

Staralla on viime vuosina tehty useita erilaisia kyselytutkimuksia, 
joista saadut tiedot toimivat Stydin ja muiden työ hyvinvoinnin 
toimien pohjana. Myös uusi toimitusjohtaja keräsi aloittaessaan 
henkilöstön ajatuksia Staran luotsaa misen tueksi. 

Syksyllä toteutettiin jo perinteinen Helsingin kaupungin työ- 
hyvinvointikysely, johon vastasi 84 prosenttia staralaisista,  
kun vastausprosentti vuonna 2010 oli 73. Entistäkin korke - 
ampi vastaajien määrä kertoo kiinnostuksesta oman työ- 
yhteisön kehittämiseen. 

Työhyvinvointikyselyn mukaan staralaiset kokevat enimmäk-
seen olevansa hyvässä psyykkisessä ja fyysisessä kunnossa. 
Työmenetelmät ja välineet koetaan laadukkaiksi ja tehtävät 
selkeiksi. Tulosten perusteella staralaiset toivovat kannusta-
vampaa palkkausta, uralla etenemisen mahdollisuuksia ja 
tehokkaampaa tiedonkulkua. Tuorein kyselytutkimus on  
vuoden 2011 lopulla tehty Ikäavain-kysely.

HUOmiO TyöSUOjElUUn

Syksystä 2011 lähtien Staran johto on tehnyt kuukausittain  
safety walk -turvallisuuskierroksia työmailla. Kierrokset  
nostavat esille työsuojelun tärkeyttä. Kierroksilla kiinnite - 
tään huomiota turvallisuuteen, siisteyteen, työvälineiden  
kuntoon ja työntekijöiden henkilökohtaisiin suojaimiin.  
Kierrokset otettiin hyvin vastaan ja niitä jatketaan sään- 
nöllisesti tulevinakin vuosina. 

Työturvallisuusaiheista keskusteltiin myös virastotasoisessa 
yhteistoimintaryhmässä, jonka toiminta jatkui vilkkaana  
vuonna 2011. Ryhmä kokoontui vuoden aikana 17 kertaa. 

Vuonna 2011 Staran työsuojeluparit osallistuivat ahkerasti  
Oiva Akatemian työsuojelun parivalmennuskursseille. 

HyVä TUlOS SynTyy HyVinVOiVaSTa HEnkilöSTöSTä

HEnkilöSTö
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ymPäriSTömEnOT (euroa) 2OiO 2Oii

ongelmajäte 934 280 1 526 795

Sekajäte 612 368 425 551

rakennusjäte 322 508 318 210

Jätevesimaksut 74 275 100 975

Paperit ja kertakäyttöastiat 91 052 97 458

Betoni- ja tiilijäte 56 423 81 785

Puujäte (puhdas) 28 125 23 696

Puutarhajäte 4 251 8 291

energiajäte 12 384 7 185

Pahvijäte 3 710 4 159

Paperijäte 3 014 3 017

Biojäte 6 280 2 628

yHTEEnSä 2 i48 67O 2 599 748

ymPäriSTömEnOT STaralla

 mUUT i,O %
PUUJÄTe (PUHdaS) O,9 %

BeTonI- Ja TIILIJÄTe 3,i %
PaPerIT Ja KerTaKÄYTT. 3,7 %

JÄTeVeSImaKSUT 3,9 %

SeKaJÄTe 

i6,4 %

onGeLmaJÄTe 

58,7 %

raKennUSJÄTe 
i2,2 %
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Energian kokonaiskulutus väheni tavoitteen mukaisesti  
kaksi prosenttia vuonna 2011. Lämmin loppuvuosi siivitti  
tavoitteen saavuttamista, mutta energiaa säästyi myös arjen 
teoilla, kuten taloudellisilla kopiointiasetuksilla ja ajoreittien 
yhä tarkemmalla suunnittelulla. 

Energiatehokkuutta lisäsi myös palvelinympäristön virtuali-
sointi. Staralla otettiin käyttöön entisiä tietokoneita edulli- 
sempia ja vähemmän sähköä kuluttavia virtuaalisia työ-
asemia. Uudenlaiset tietokoneet päivitetään keskitetysti,  
joten ylläpitäjien ja käyttäjien työ helpottuu. 

ymPäriSTöySTäVälliSiä HankinTOja

Syksyllä 2011 lähes kaikki kaupungin kaasukäyttöiset autot 
siirtyivät maakaasusta ympäristöystävällisempään biokaasuun, 
jota valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista. 

Lisäksi Staran logistiikan vuokraamo hankki vuonna 2011 uu-
den sukupolven sähköautoja, sähköpolkupyöriä sekä sähköisiä 
työkoneita. Ympäristöystävällisiä ajoneuvoja vuokrataan ja 
myydään kaikille kaupungin virastoille ja liikelaitoksille.

lajiTTElUa ja kiErräTySTä

Stara noudattaa alihankintasopimuksiinsa sisältyvää jätteiden 
lajitteluvelvoitetta. Itäisellä kaupunkitekniikalla on käytössä 
jätekatu, jonka käyttöä selkeytettiin toimintakertomusvuonna 
uusin opaskyltein. 

Staran kierrätyskeskus ottaa vastaan käytöstä poistettuja  
ajoneuvoja, koneita ja rakennustarvikkeita. Vuoden 2011  
aikana toiminta painottui entistä vahvemmin ajoneuvojen  
ja koneiden kierrätykseen. 

TiETOa EkOTEkOjEn TUEkSi

Staran osastoilla on ympäristöyhdyshenkilöiden ohella eko-
tukihenkilöitä, jotka edistävät osastoillaan lajittelua, antavat 
energiansäästövinkkejä ja jakavat muuta ympäristötietoutta. 

Kansainvälistä ympäristöyhteistyötä tehtiin virolaisten kollego-
jen kanssa, kun kolme staralaista osallistui ekotukihenkilöiden 
kaksipäiväiseen verkostotapaamiseen Virossa. Kyseessä oli  
EU-rahoitteisen ekotukihankkeen päätösseminaari. 

Ympäristövaikutusten huomioiminen kuuluu staralaisten arkeen.  
Muiden kaupungin virastojen tavoin Stara noudattaa kaupungin  
ympäristöpolitiikkaa ja kestävän kehityksen ohjelmaa. 

BiOkaaSUa ja EnErgiaTEHOkkUUTTa

ymPäriSTö
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TEEmmE PaljOn TärkEää TyöTä  
HElSingin HyVäkSi
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Staran kaupunkitekniikat huolehtivat merkittävästä osasta Helsingin kuntatekniikkaa.  
Osastojen työntekijät kolmessa ilmansuunnassa rakentavat ja hoitavat kaupungin katuja,  
puistoja ja yleisiä alueita. Neljä vuodenaikaa säänvaihteluineen rytmittävät kaupunki- 
tekniikoiden työtä.  

TyöT HalTUUn mOBiiliSTi 

Vuonna 2011 kaupunkitekniikoiden yhteisessä kehittämishankkeessa testattiin mobiilitekniikkaa. 
Uutta järjestelmää käytetään työnohjauksen, töiden raportoinnin ja suunnittelun tukena. Järjes- 
telmän avulla jaetaan ja kirjataan töitä, kerätään tietoa korjauskohteista ja jopa varoitetaan työ- 
reittien vaaranpaikoista. 

Projekti tehosti heti käyttöönottonsa jälkeen työnohjausta ja vähensi jälkiselvittelyn tarvetta.  
Nykytekniikka nopeutti, tarkensi ja helpotti raportointia. Nyt työtehtäviä voidaan seurata  
ja dokumentoida reaaliaikaisesti, valokuvia ja paikkatietoja hyödyntäen. Palveluympäristö  
sisältää lopullisessa muodossaan myös sähköisen työmaapäiväkirjan. 
 
Kaupunkitekniikoiden suurin asiakas on rakennusviraston katu- ja puisto-osasto, jonka kanssa 
osastot yhdessä kehittävät palvelujaan. Yksi kehittämishankkeista on katujen aurauksista ja kevät-
siivouksista kertova tekstiviestipalvelu. Hanke nopeuttaa ja tehostaa katujen puhdistamista, kun 
ajoneuvot on valmiiksi siirretty pois työkoneiden tieltä. 

Vuosi 2011 muistetaan ennätysmäisistä lumikinoksista ja ”lumi- 
sodasta”, joka käynnistettiin apulaiskaupunginjohtaja Pekka  
Saurin johdolla. Talvi oli kaupunkitekniikoiden työn kannalta 
vaativin miesmuistiin. Erityisesti lumisodan töistä vastanneet 
hoitoyksiköiden työntekijät osoittivat sitkeyttä ja venymistä. 

KaupunKiteKniiKoiden töitä: Katujen ja puistojen raKentaminen ja hoito • vihertyöt ja Kunnossapito • Kaivutyöt ja liiKennejärjestelyt

i kaUPUnkiTEkniikaT i
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Talvi 2010–2011 oli kaupunkitekniikoille vaativin miesmuistiin. Aura-autojen  
ja lunta kuljettavien rekkojen pyörät pyörivät viikosta toiseen lähes vuorokauden  
ympäri. Hoitoyksiköiden työntekijät vastasivat merkittävässä osassa katuverkostoa  
kaupungin johdon julistaman ”lumisodan” töistä. Ennätystalvesta selvittiin  
kunnialla työntekijöiden sitkeyden ansiosta.
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”Lumisodan” ohella idässä ehdittiin tehdä kehitystyötä, josta esimerkki  
on Vuosaaren ja Herttoniemen viherpiirien yhdistyminen. Uudistuksen myötä  
tiimit tekevät entistä joustavammin myös toistensa töitä. Työn ohjaus sekä  
talouden ja hankkeiden seuranta tarkentuivat uuden tekniikan ja  
palaverikäytäntöjen kehittymisen myötä. 

iTäiSEn kaUPUnkiTEkniikan TUlOS 

Tuhatta euroa 2OiO 2Oii

Toiminnan tulot 36 061 36 172
Toiminnan kulut 35 232 35 657
Poistot 7 9

TilikaUDEn TUlOS  822 5O6

TyökOHTEiTa

 Myllypuron puukaupungin infra 
 Linnanpellon ja Myllypuron Lallukankujan  

 maarakennusvaiheen työmaat
 Kehä 1:n ja Itäväylän risteysalueen liikennejärjestelyt 
 Kairakentän leikkikentän perusparannus
 Strömsinlahden puiston ja Roihuvuoren  

 asukaspuiston rakentaminen
 Korkeasaaren visenttitarhan rakentaminen
 Laivalahden venesataman istutukset

HEnkilöSTö  2OiO 2Oii

Vakinaisia 188 186 
Kaikki 204 203

Alkuvuoden lumisateiden aiheuttaman työsuman vihdoin hellittäessä  
katu- ja viherrakentaminen vilkastui. Esimerkiksi Lallukassa ja Linnan- 
pellossa käynnistyivät vaativat vesihuolto- ja kadunrakennustyöt. Loppu-
vuodesta katu- ja viherrakentamisen työt jatkuivat Itä-Helsingissäkin  
poikkeuksellisen pitkään.

– Kesällä lisätöitä aiheuttivat rankkasateiden rinteisiin muodostamat  
railot ja talvella tulvavedet. Myrskyt katkoivat puita, yksikönjohtaja  
Pirjo-riitta Kiiskinen kertoo.   

mOBiilin TEkniikan HyöTyjä 

Itäinen kaupunkitekniikka otti muiden kaupunkitekniikan yksiköiden  
tavoin käyttöönsä sähköisen palveluympäristön työn ohjauksen sekä  
töiden raportoinnin ja suunnittelun tueksi. Järjestelmää kokeiltiin nurmi-
konleikkuussa ja leikkivälineiden tarkastuksissa. Kahteen isoon ruohon-
leikkuriin liitettiin kännykän kautta toimiva reittijärjestelmä. Lisäksi  
leikkivälinetarkastukset raportoidaan jatkossa sähköisesti.

– Tieto tarkastuksista tallentuu yhteen paikkaan, eikä käsin tehtyjä kirjauksia näil-
tä osin tarvita. Raportit saadaan nopeammin myös asiakkaalle, Kiiskinen sanoo.

Itäisen kaupunkitekniikan koordinoima kuljettajien ammattipätevyys -
koulutus sai hyvää palautetta. Talouden seuranta tehostui muun muassa 
työnjohdolle järjestettyjen säännöllisten ”rahapalaverien” avulla ja  
hankkeiden seurantaa vahvistamalla.  

i iTäinEn kaUPUnkiTEkniikka i

raKenneTTU  
PUISToaLa

6,o Ha

VaSTaanoTeTTUJa 
LUmIKUormIa 

36 ooo kPl

raKenneTTU  
KaTUVIHreÄ

2,o Ha

HoIdeTTaVaT  
VIHeraLUeeT  

28o Ha

VeSI- Ja  
VIemÄrIPUTKea

6 5oo m

HoIdeTTaVa  
KaTUaLa 

33o Ha

raKenneTTU  
KaTUaLa

8,6 Ha
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Vuosaaren ja Herttoniemen viherpiirit yhdistyivät vuonna 2011.  
Samalla yhteydenpito asiakkaaseen selkiytyi, kun yksi työnjohtaja 
vastaa isosta kokonaisuudesta. Työt sujuvat sukkelasti, kun  
työntekijät jakavat joustavasti toistensa töitä. 
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Vuosi 2011 alkoi korkeiden kinosten keskellä, sillä lähes taukoamaton lumentulo  
alkoi jo edellisvuoden marraskuussa. Läntinen kaupunki tekniikka hoitaa kanta- 
kaupunkia, jonka kapeat kadut ja suuret liikennemäärät asettivat vuonna 2011  
lisähaasteita Staran lumimiehille ja -naisille, jotka kuljettivat tuhansia kuormia  
lunta vastaanottopaikoille, siirsivät autoja ja korjasivat talven vaurioita.        

Muiden kaupunkitekniikoiden tavoin myös lännessä rakentaminen  
oli ennätysvilkasta. Rakentamiskausi jatkui suotuisien säiden ansiosta 
vuoden loppuun.

– Erityisen monipuolista osaamista vaativia rakennuskohteita olivat  
Jätkäsaaren ja Ruoholahdenkadun yhteiset kunnallistekniset työmaat, 
joissa olimme päätoteuttajana, yksikönjohtaja antero Taipale sanoo.
 
Osasto kehitti rakentamishankkeiden luovutukseen liittyviä käytän- 
töjä yhdessä rakennusviraston katu- ja puisto-osaston kanssa. Saman 
asiakkaan kanssa solmitussa ylläpidon tuotteistuksen sopimuksessa  
hoidon ja kunnossapidon yksityiskohtaiset työvaiheet ryhmiteltiin  
selkeiksi kokonaisuuksiksi.

Liikennemerkkien ja vaurioiden korjauksissa hyödynnettiin mobiilipoh-
jaista kuva- ja paikkatietojärjestelmää. Kännykällä käytettävän ohjelman 
avulla korjaaja tallentaa järjestelmään esimerkiksi pysäköintiä rajoittavan 
liikennemerkin korjauksen ajankohta- ja sijaintitiedon. Tieto välittyy  
samalla pysäköinninvalvojille, joille siitä on hyötyä pysäköintivirhe- 
maksuista tehtyjen valitusten selvittämisessä.  

Lännen piirissä sijaitseva Eiranrannan kolmen puiston kokonaisuus  
palkittiin Vuoden 2011 ympäristörakenne -tunnustuksella. Läntinen  
kaupunkitekniikka teki kivi- ja viherrakennustyöt Pyhiinvaeltajan-
puistossa. Tuomaristo kehui erityisesti Rantakallionpuiston oma - 
leimaista koirapuistoa. 

länTiSEn kaUPUnkiTEkniikan TUlOS 

Tuhatta euroa 2OiO 2Oii

Toiminnan tulot 59 262 59 530
Toiminnan kulut 55 611 57 620
Poistot 11 11

TilikaUDEn TUlOS  3 64O i 899

TyökOHTEiTa

 Mannerheimintien vesihuoltotyöt 
 Pyörätien rakentaminen Pohjoisesplanadilta Kaivokadulle
 Eiranrannan puistojen pysäköintialueiden rakentaminen
 Satamaradan pyörätien, ”Baanan”, rakentaminen
 Malminrinteen ja Ruoholahdenkadun perusparannus
 Jätkäsaaren katujen ja kunnallistekniikan  

 rakentaminen sekä esirakennustyöt
 Malminkartanon aukion perusparannus
 Kauppalanpuiston rakentaminen Haagassa

raKenneTTU  
PUISToaLa

io,i Ha

VaSTaanoTeTTUJa 
LUmIKUormIa 

48 ooo kPl

raKenneTTU  
KaTUVIHreÄ

i,6 Ha

HoIdeTTaVaT  
VIHeraLUeeT  

352 Ha

VeSI- Ja  
VIemÄrIPUTKea

6 i8o m

HoIdeTTaVa  
KaTUaLa 

446 Ha

raKenneTTU  
KaTUaLa

7,5 Ha

i länTinEn kaUPUnkiTEkniikka i

HEnkilöSTö  2OiO 2Oii

Vakinaisia 301 294 
Kaikki 330 325
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Eiranrannan kolmen puiston kokonaisuus on saanut  
haukkuja korkeintaan Rantakallionpuiston omaleimaisessa  
koirapuistossa viihtyviltä koirilta. Kolmen puiston koko- 
naisuus nimittäin palkittiin Vuoden ympäristörakenne  
-tunnustuksella. Koirapuistoon lännen tiimi rakensi  
sadekatoksia ja penkkejä sekä istutti kasveja. Pyhiin- 
vaeltajanpuistoon Stara teki kivi- ja viherrakennustyöt.
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Pohjoinen kaupunkitekniikka vastasi ennakoituun viher- ja katurakentamisen  
supistumiseen panostamalla palvelujensa markkinointiin. Sen tuloksena osasto  
sai erityisesti Kalasataman alueelta uusia katu- ja maarakentamisen tilauksia.  
Vuonna 2011 aloitettiin myös rakentamisen laajapohjaiset aloituskokoukset,  
jotka edistivät töiden etenemistä turvallisesti, taloudellisesti ja aikataulussaan.

Vuonna 2011 pohjoisen kaupunkitekniikan kunnossapidon edellisvuoden 
tappiot vaihtuivat reiluun plussaan aktiivisen markkinoinnin ansiosta. 
Kunnossapidon joukko sai tehtäväkseen muun muassa uusia katu- ja  
vesihuoltokohteita. Myös viherrakentajat saivat runsaasti uusia tilauksia.  

Muiden kaupunkitekniikoiden tavoin luminen alkutalvi vaikutti  
pohjoisen kaupunkitekniikan vuoteen. Talvi vaati kaikilta venymistä  
ja kovaa panostamista töihin.

– Poikkeustalvi näkyi esimerkiksi siinä, että pohjoisessa piti ottaa käyttöön 
peräti kaksi väliaikaista lumenvastaanottopaikkaa, Kalasatama ja Tuoma-
rinkylä. Perinteiset lumenvastaanottopaikat Malmilla ja Patolassa suljet-
tiin äärimmilleen täyttyneinä, yksikönjohtaja Hannu Virtasalo kertoo. 

Rakentamisen aloituskokouksissa käsiteltiin taloutta, aikataulutusta,  
turvallisuusasioita ja muita suunnitelmia hankkeen osapuolten kesken. 
Vuoden aikana järjestettiin noin 40 aloituskokousta. Hyvä käytäntö  
edisti töiden sujuvaa etenemistä ja talousraameissa pysymistä.  
Aloituskokoukset lisäsivät työntekijöiden sitoutumista projekteihin  
ja paransivat työturvallisuutta.     

Kaikki kolme kaupunkitekniikan osastoa testasivat sähköistä  
palveluympäristöä. Pohjoisen osalta hanke näkyi etenkin Kylä- 
saaressa, jonka katuhoitoyksikön työkoneisiin ja autoihin  
asennettiin mobiilipohjaiset seurantalaitteet. Ne kertovat  
reaaliajassa töiden edistymisestä ja valmistumisesta.  

POHjOiSEn kaUPUnkiTEkniikan TUlOS 

Tuhatta euroa 2OiO 2Oii

Toiminnan tulot 56 334 60 487
Toiminnan kulut 55 735 59 296
Poistot 16 15

TilikaUDEn TUlOS  583 i i77

TyökOHTEiTa

 Kalasataman alueen työt meriruoppauksista  
 laiturirakenteiden purkuun

 Suutarilantien muutostyöt 
 Kotinummentien alueen kunnallistekniset työt
 Torpparinmäen Notaarintien kunnallistekniset  

 työt asuinrakentamiselle 
 Viikin, Viikinmäen, Toukolan ja Rööperin  

 aluerakentamiskohteet
 Katri Valan puisto, Eläinlääkärinpuisto  

 taideteoksineen ja Vaskipellonpuisto
 

raKenneTTU  
PUISToaLa

io,o Ha

VaSTaanoTeTTUJa 
LUmIKUormIa 

62 ooo kPl

VeSI- Ja  
VIemÄrIPUTKea

 6 io4 m

HoIdeTTaVa  
KaTUaLa 

22,2 Ha

HoIdeTTaVaT  
VIHeraLUeeT  

576 Ha

raKenneTTU 
KaTUVIHreÄ

2,6 Ha

raKenneTTU  
KaTUaLa

6,6 Ha

mUU  
raKenneTTU 

aLa

3,9 Ha

mUU 
raKenneTTU 

VIHeraLa

i,8 Ha

i POHjOinEn kaUPUnkiTEkniikka i

HEnkilöSTö  2OiO 2Oii

Vakinaisia 279 280 
Kaikki 306 306
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Pohjoinen kaupunkitekniikka kehitti vuoden aikana kokouskäytäntöjään. Ennen  
kypärien päähän lyömistä työmaapalaverissa kerrataan vielä laajassa rakentamisen  
aloituskokouksessa sovitut sävelet. Aloituskokouksissa projektin etenemisestä sopimassa  
ovat kaikki hankkeen osapuolet. Vuoden aikana järjestettiin noin 40 aloituskokousta,  
joiden ansiosta työt etenevät entistä sujuvammin ja talousraamit pitävät.
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Lyhyen kevätkauden takia luonnonhoitosuunnitelmia päästiin  
toteuttamaan täydellä teholla vasta syksyllä. 

– Vuoden viimeisellä viikolla otimme loppukirin, kun joulumyrskyt  
kaa toivat suuren määrän vanhoja puita. Ympäristönhoidon työntekijät  
pystyttivät vuoden aikana runsaasti kohdetauluja ja opasviittoja luonnon- 
suojelualueille sekä luontopoluille. Keskustan ja kantakaupungin alueen  
kanikannan kasvun pysäyttäminen onnistui. Vesialueiden puhtaanapito  
jatkui läpi kesän, ja esimerkiksi saaristosta tuotiin jätteitä noin 220 tonnia. 

Syksyllä henkilöstö sai öljyntorjuntavalmiuden koulutusta. Meriturva- 
laitteiden ylläpito Helsingin satamassa siirtyi yksityisen tahon hoitoon  
keväällä, koska Staralla ei ollut kilpailutuksessa edellytettyä kalustoa. 

kaSViT PEllOilla, PUiSTOiSSa ja kaSViHUOnEiSSa

Puutarhapalvelujen kysyntä oli ennakoitua suurempaa, kun pitkäksi venynyt 
viherrakentamisen kausi lisäsi taimiston loppuvuoden myyntiä. Monivuotisten 
kasvien käyttö väheni kuitenkin hieman puistorakentamisen säästöjen takia. 

Talvipuutarhan peruskorjaus venyi vuoden 2012 puolelle. Korjaus - 
aikana puutarhapalvelun työntekijät hoitivat kasveja väistötiloissa.  
Kasvit pääsivät takaisin kotipuutarhaansa syksyllä. 

Alkukesän kuivuuden takia virkistyspeltojen satotaso jäi keski- 
määräistä alhaisemmaksi. Yhteistyö Itämerihaasteen tavoitteiden  
parissa jatkui Helsingin kaupungin maatilojen ja Helsingin  
yliopiston opetus- ja tutkimustilan kesken.  

– Lunta oli jopa 70 senttiä. Se oli upottavaa puuterilunta,  
sillä talven aikana ei ollut lainkaan suojasäätä, yksikönjohtaja  
Jouko Laakso kertoo. 

Lumen vihdoin sulaessa alkoi lintujen pesimäaika, joka  
EU-säädösten mukaisesti rajoittaa metsissä tehtäviä töitä.  

Vuonna 2011 metsätyöt hidastuivat alkuvuoden lumikinoksissa.  
Loppuvuodesta puutarhapalvelun taimiston kasvimyynti lisääntyi, sillä  
kaupunkitekniikat jatkoivat viherrakentamisen kautta odotettua pidempään.

      ympäristönhoidon töitä: metsien ja luonnonsuojelualueiden hoito • peltojen ja niittyjen hoito • meri- ja saaristoalueiden puhtaanapito • Kasvituotanto

VILLIKaneJa 
PYYdYSTeTTY

8oo kPl

PeLTo-
KaSVIen SaTo  

652,9 Tn

SaarISToSTa  
TUoTU JÄTeTTÄ

   22O Tn

mUUT  
LUonnon- 
HoIToTYÖT 

TaaJamameTSISSÄ

 i6o Ha

ULKoKUnnISSa  
SIJaITSeVIen  

meTSIen LUonnon-
HoIToTYÖT

  i42 Ha 

LUonnonHoITo- 
SUUnnITeLmIen 
mUKaISeT TYÖT  

TaaJamameTSISSÄ

i44 Ha

rUoVIKKoJen  
nIITToa 

6,8 Ha

monIVUoTISTen 
KaSVIen TUoTanTo

74 OOO kPl

PITKoSPUITa  
raKenneTTU

9oo m

UUSIen  
LUonToPoLKUJen 
oPaSTeTaULUJa  

Ja VIITToJa

85 kPl

rYHmÄKaSVIen 
TUoTanTo

i74 OOO kPl

i ymPäriSTönHOiTO i

ymPäriSTönHOiDOn TUlOS 

Tuhatta euroa 2OiO 2Oii

Toiminnan tulot 7 753 7 389
Toiminnan kulut 7 642 7 012
Poistot 41 42

TilikaUDEn TUlOS 7O 335

» osaston suurin asiakas oli rakennusviraston  
katu- ja puisto-osasto. Staran sisäisen  
myynnin osuus oli noin viidennes. 

HEnkilöSTö  2OiO 2Oii

Vakinaisia 73 71 
Kaikki 78 75
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Puutarhapalvelun työntekijät kasvattivat erityisellä huolella ja  
tarkkuudella kukkia Musiikkitalon kukkaistutuksia varten. Kesäkukkien  
piti olla täydessä loistossaan vasta avajaisten aikaan elokuun viimeisenä  
päivänä. Kasvatus ja heinäkuun helteissä tehty istutus osuivat nappiin:  
kesäkukkapenkit hehkuivat värisuoran kaikissa sävyissä ja keräsivät kiitosta. 
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Kaupungin kiinteistöjen korjauskiireiden ohella katoille kertyneen  
lumen pudotus ja kattovaurioiden korjaaminen pitivät talonrakennuksen  
työntekijät kiireisinä vuonna 2011. Vuotta määritti myös aktiivinen  
osallistuminen rakennusalan rekrytointimessuille. Juhlahetki koitti  
syksyllä, kun konepaja juhli 80-vuotista historiaansa avoimin ovin.

Talonrakennus panosti vuonna 2011 
rekrytoinnin kehittämiseen, oppilai-
tosyhteistyöhön ja työntekijöidensä 
kouluttautumiseen. Esimerkki oppi-
laitosyhteistyöstä on näyttötutkinto-
jen suoritusten arviointipalvelu, jota 
osaston työntekijät esittelivät syys-
kuun lopulla Näyttötutkintomestari-
seminaarissa Nokialla. 

Talonrakennus tarjoaa työntekijöil - 
leen mahdollisuuden kouluttautua  
ja edetä urallaan. Vuonna 2011 useita 
staralaisia valmistui Amiedusta  
työnjohtajiksi. 

– Työntekijöitämme opiskelee esimer-
kiksi rakennusmestareiksi ammatti-
korkeakoulussa. Lisäksi järjestimme 

vuoden varrella omia koulutuksia, 
kuten hankintakoulutusta, yksikön- 
johtaja Kari Haapaniemi kertoo.  

TyöTUrValliSUUTTa ja  
Harmaan TalOUDEn TOrjUnTaa 

Talonrakennus panosti työturvallisuu-
teen entistäkin enemmän. Asian mer-
kitystä korosti koko osaston yhteisen 
turvallisuustarkastajan nimeäminen 
suoraan Haapaniemen alaisuuteen.  
Uudistus yhdenmukaisti osaston  
kahden yksikön työturvallisuustar - 
k astusten käytäntöjä.

Päiväkoti Rööperin työmaalla otettiin 
pilottikäyttöön harmaata taloutta  
rajoittava sähköinen kulunval- 

vontajärjestelmä. Sisäänkäynnillä 
kulkuportti rekisteröi kulkijat. Näin 
työmailla liikkuu vain luvallista ja  
verovelvoitteensa hoitanutta väkeä.

Talonrakennuksen konepaja täytti 
syksyllä 80 vuotta. Konepajan puna-
tiilinen suojeltu rakennus Arabian-
rannassa on säilynyt alkuperäisessä 
käyttötarkoituksessaan. Merkkipäivää 
juhlistettiin avoimilla ovilla 20. syys-
kuuta. Konepajan työt ulottuvat yhä 
”silloista saranoihin”, kuten tunnus-
lause kuuluu.  

» rakennusprojektien liikevaihto oli noin 33 mil- 
joonaa euroa. Vuoden aikana oli käynnissä 428 han-
ketta, joista valmistui 382. Vuonna 2011 konepajan 
liikevaihto kasvoi 48 miljoonaan euroon.

talonraKennuKsen töitä: julKisten tilojen KorjausraKentaminen, perusparannuKset ja laajennuKset • entisöinti ja Kunnossapito • eriKoisraKenteet

TalOnrakEnnUkSEn TUlOS 

Tuhatta euroa 2OiO 2Oii

Toiminnan tulot 81 759 84 018
Toiminnan kulut 78 722 82 341
Poistot 77 70

TilikaUDEn TUlOS  2 96O i 6O7

TyökOHTEiTa

 Talvipuutarha
 Suojeltu Bokvillan-huvila
 Lasten ja nuorten taidekeskus Annantalo
 Olympiastadion
 Rakennusviraston pääkonttori
 Meritalon museon arkisto
 Päiväkoteja ja kouluja sekä  

 Naulakallion hoito- ja kasvatuskodit

i TalOnrakEnnUS i

HEnkilöSTö  2OiO 2Oii

Vakinaisia 309 317 
Kaikki 344 360
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Talonrakennuksen työntekijät kurottivat tulevaisuuteen esiintymällä  
aktiivisesti rekrytointimessuilla ja panostamalla oppilaitosyhteistyöhön.  
Monelle nuorelle rakennusalan opiskelijalle Staran töiden kirjo tuli  
myönteisenä yllätyksenä. Talonrakennus sai messujen kautta  
hakemuksia, jotka ovat jo johtaneet rekrytointeihin.
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Geopalvelu sai toimintakertomusvuonna entistä enemmän  
ja vaativampia toimeksiantoja. Tehty työ edisti muun muassa 
joukkoliikenteen rakentamista, kun työntekijät mittasivat  
Länsimetron ympäristövaikutuksia ja tekivät pohjatutkimuksia 
uuden Jokeri-linjan reitillä.

Geopalvelun työt porautuvat maa-
han ja kallioperään. Osaston neljäs-
tä maanläheisestä tulosyksiköstä 
erityisesti pilaantuneen maaperän 
kunnostusyksikön työt lisääntyivät 
vuonna 2011.

– Esimerkiksi merialueiden pohja-
tutkimuksia tehtiin enemmän kuin 
koskaan ennen. Saamamme asiakas-
palaute oli erinomaista, yksikönjohta-
ja Hannu Halkola sanoo.

Osaston suurimpia asiakkaita ovat 
kiinteistöviraston geotekninen osasto 
ja rakennusviraston katu- ja puisto-
osasto. Myös HKR-Rakennuttaja on 
merkittävä tilaaja. Yhteistyökumppa-
neille järjestettiin onnistunut asia-

kastilaisuus messutilaksi muuntautu-
neessa Rattitien tukikohdassa.

Vuonna 2011 toteutettiin mittaus-
työntekijöiden palkkarakenneuudis-
tus, jonka myötä saman vaativuus-
tason peruspalkat yhtenäistyivät. 
Toisaalta uudistus lisäsi henkilö- 
kohtaisen työsuorituksen vaikutusta 
palkkaan. Suurin osa tuntipalkkai-
sista mittausetumiehistä siirtyi  
vastaavan kartoittajan toimeen  
kuukausipalkalle.

TilaraTkaiSUT  
TOiVaT SynErgiaETUja 

Geopalvelun toisena toimintavuonna 
eri yksiköiden yhteistyö sujui jo tottu-

neesti. Toiminta tehostui, kun toimi-
tiloja ja työmaatukikohtia uudistettiin. 

– Saimme synergiaetuja katu- ja  
maalaboratorioiden yhdistymises-
tä samoihin tiloihin. Laboratorion 
työntekijät analysoivat nyt tarpeen 
mukaan sekä katu- että maaperä-
näytteitä, Halkola kertoo.

Vuoden 2011 lopulla kaikki pohja-
tutkimusta tekevät työskentelivät jo 
saman katon alla. Myös pilaantuneen 
maaperän kunnostusyksikön ja pro-
jektimittausyksikön työntekijät muut-
tivat uusiin tiloihin. Kaikki uudistukset 
edistivät yhteistoimintaa ja paransivat 
työskentelyolosuhteita. 

gEOPalVElUn TöiTä: maa- ja kalliOPErän TUTkimUkSET • maaSTOkarTOiTUkSET ja TyömaamiTTaUkSET • kaDUn rakEnnEkErrOSTEn TUTkimUkSET • PilaanTUnEEn maaPErän kUnnOSTUS

gEOPalVElUn TUlOS 

Tuhatta euroa 2OiO 2Oii

Toiminnan tulot 9 181 12 294
Toiminnan kulut 8 808 11 588
Poistot 230 313

TilikaUDEn TUlOS i43 393

TyökOHTEiTa

 Jokeri-linjan pohjatutkimustyöt
 Länsimetron ympäristövaikutusmittaukset
 Haltialan alueen suunnittelumittaukset 
 Myllypuron puutalokaupunginosan  

 työmaamittaukset 
 Merenpohjatutkimuksia ja sedimenttien  

 käsittelyä Jätkäsaaressa, Kruunuvuoren- 
 rannassa ja Koivusaaressa 

 Östersundomin alueen pohjatutkimukset  
 ja kalliokartoitus

 Kalasataman alueen kunnostus- ja  
 ruoppaustöiden valvonta

i gEOPalVElU i

HEnkilöSTö  2OiO 2Oii

Vakinaisia 78 82
Kaikki 88 87
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Pilaantuneen maaperän kunnostusyksikön työntekijät ahkeroivat vuonna  
2011 muun muassa Kalasataman alueella. Perinteisten pohjatutkimusten ja  
sedimenttien käsittelyn lisäksi kunnostusyksikkö laajensi työkenttäänsä  
puhtaisiin maihin. Uutena aluevaltauksena yksikön työntekijät organisoivat  
rakennustöistä aiheutuvien maamassojen sijoittelua ja hyötykäyttöä.
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Vuonna 2011 logistiikan hankkimat koneet linkosivat ja  
aurasivat lunta Helsingin kaduilta. Osasto otti ympäristö- 
ystävällisyyden askelia, kun se hankki vähäpäästöisiä ajoneuvoja 
kaupungin virastojen ja liikelaitosten tarpeisiin. Logistiikka  
hankkii, vuokraa ja huoltaa kalustoa koko kaupungille. 

Logistiikan hankintojen kilpailutuk-
siin liittyy suuri taloudellinen vastuu. 
Vuonna 2011 hankintojen arvonlisä- 
veroton kokonaisarvo oli noin 50  
miljoonaa euroa. Ympäristöystäväl-
lisyys on tärkeä hankintakriteeri. 

Vuonna 2011 osasto kilpailutti 61 tek-
nistä materiaali- ja palveluhankintaa 
kaupungin käyttöön. Puitesopimuksi-
en ja erilliskilpailutusten perusteella 
osasto tilasi kaupungille 118 henkilö-, 
paketti- ja kuorma-autoa. 

lUmilingOT PyöriVäT TäySillä 

Vuoden 2011 runsasluminen talvi toi 
töitä, sillä ajoneuvot ja koneet joutuivat 
haastavissa olosuhteissa koville. Kor- 

jaamon tiimi huolsi ja korjasi kaupun- 
gin kalustoa, joka oli lumitöissä 24/7.

– Korjaamo ja vuokraamo olivat vah-
vasti mukana talvitöiden rumbassa. 
Saimme hyvää palautetta, sillä kor- 
jausajat olivat lyhyitä, yksikönjohtaja 
asko Forsberg kertoo. 
 
Logistiikka hankki ”lumisotaa” var - 
ten tavallista enemmän esimerkiksi 
auranteriä, lumilinkoja ja muita konei-
ta sekä tuotteita talven töihin. 

ymPäriSTöySTäVälliSiä  
TEkOja ja HankinTOja 

Logistiikka hankki vuonna 2011  
myös uuden sukupolven sähkö-

polkupyöriä sekä sähköisiä työko-
neita.
 
– Hankkimamme sähköllä toimivat 
kulkuneuvot on tarkoitettu kaikille 
kaupungin työntekijöille. Vuokraam-
me ja myymme eteenpäin ympäris-
töystävällisiä ajoneuvoja. 

Syksyllä 2011 lähes kaikki kaupungin 
kaasukäyttöiset autot siirtyivät maa-
kaasusta biokaasuun, jota valmiste-
taan uusiutuvista raaka-aineista. 

– Haluamme edistää vähäpäästöi-
syyttä kaupungissamme, ja tämä  
on merkittävä askel sillä tiellä. 

logistiiKan töitä: raKentamiseen liittyvät hanKinnat • ajoneuvojen ja Koneiden Korjaus ja vuoKraus • Kuljetuspalvelut • liiKennemerKKien ja Kylttien valmistus

» Vuonna 2009 aloitettuja polttoaineasemien  
investointeja ja korjauksia jatkettiin edelleen.  
Polttoaineasemille tuli uusi tietokonepohjainen  
jakelujärjestelmä. 

lOgiSTiikan TUlOS 

Tuhatta euroa 2OiO 2Oii

Toiminnan tulot 29 064 30 534
Toiminnan kulut 24 267 25 672
Poistot 3 256 3 504

TilikaUDEn TUlOS  i 54i i 359

i lOgiSTiikka i

HEnkilöSTö  2OiO 2Oii

Vakinaisia 141 137 
Kaikki 150 144
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Logistiikan korjaamon tiimi huolsi ja korjasi kaupungin kalustoa,  
joka oli kuukausikaupalla lumitöissä lähes kellon ympäri.  
Työntekijät saivat ansaittua kiitosta lyhyistä korjausajoista. 
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Perustöidensä lisäksi hallinto tukee Staran tavoitteiden 
saavuttamista monilla kehittämishankkeilla. Vuoteen 2011 
mahtui erityisesti työhyvinvointiin ja esimiestyöhön liitty-
vää koulutusta ja kehittämistä. 

Esimiehille suunnattu Esimies Staran kehittämisen osaa-
jana – kotoisasti ESKO – saatiin päätökseen. Staran 223 
esimiehestä huikeasti 97 prosenttia suoritti koko seitsen-
päiväisen ohjelman. 

– Stara oli aktiivinen myös kaupunkitason yhteisissä  
hankkeissa. Osallistuimme vuoden 2012 alussa käyttöön 
otetun laskentajärjestelmän kehittämiseen. Olemme  
edelleen aktiivisesti mukana myös kaupunkitasoisen  
HR-järjestelmän kehittämisessä, yksikönjohtaja Kirsi 
remes kertoo.  
 
Oman työn ja kehittämisen tueksi tarvitaan tietoa. Vuon-
na 2011 teetettiin ensimmäinen asiakastyytyväisyyskysely 
sisäisille asiakkaille. Staran esimiehet ottivat kantaa hal-
linnon tarjoamiin palveluihin ja kertoivat odotuksistaan. 

– Tarjoamaamme tukeen ollaan tulosten mukaan yleises-
ti tyytyväisiä. Esimiehemme eivät kuitenkaan tunteneet 
kaikkia tarjolla olevia toimintamalleja ja palveluja.

SäHköiSiä UUDiSTUkSia

Staran työt ovat sidoksissa luonnonolosuhteisiin. Töi-
den kausiluonteisuuden vuoksi ylitöitä kertyy helposti. 
Vuonna 2011 hallinnon luotsaamana kaupunkitekniikoissa 
ja talonrakennuksessa otettiin kehitettäväksi ohjelma, 
jonka tavoitteena on saada aina ajantasainen tieto yli-
työkertymistä. 

Tietohallinnon suurponnistus oli palvelinympäristön 
virtualisointi, joka jatkuu vuonna 2012. Staralla on otettu 
käyttöön entisiä tietokoneita edullisempia ja vähemmän 
sähköä kuluttavia virtuaalisia työasemia. 

Staralaiset pilotoivat ensimmäisten virastojen joukossa 
sähköistä idea- ja innovaatiojärjestelmä Helinää, jossa 
kaikki kaupungin työntekijät pääsevät lukemaan ja kom-

mentoimaan aloitteita. Staralla otettiin käyttöön myös 
Talkkari-ohjelma, jonka kautta voi ilmoittaa kiinteistöjen 
korjaus- ja huoltotarpeista.

Staran työ on monin paikoin riskialtista. Osana ennakoin-
tia ja tuotannon jatkuvuuden varmistamista tarkennettiin 
kriisiviestinnän suunnitelma. Oman kriisiorganisaation 
osaamista ja viestintäohjeen toimivuutta testattiin mitta-
van simulaation avulla. 

» osastolla aloitti kolme uutta oppisopimus- 
opiskelijaa. Hallinto tarjosi myös nuorille ja opintojensa 
loppuvaiheessa oleville opiskelijoille kesätyöpaikkoja.

Ensimmäisten vuosien perustamiskiireet ja resurssi- 
vajeet kurottiin vuonna 2011 hallinnossa umpeen.  
Hallinnon yksiköt panostivat esimiestyön ja hyvän  
johtamisen tukemiseen. Oman työn kehittämiseksi  
teetettiin sisäinen asiakastyytyväisyyskysely.

i HallinTO i

HEnkilöSTö  2OiO 2Oii 

Vakinaisia 57 59 
Kaikki 66 65
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Esimiehille tarkoitettu ohjelma Esimies Staran kehittämisen  
osaajana – kotoisasti ESKO – kokosi esimiehet saman pöydän  
ääreen. Staran 223 esimiehestä huikeasti 97 prosenttia suoritti koko  
seitsenpäiväisen ohjelman. Tiedollisen annin lisäksi osallistujat  
kiittelivät yhteisten keskustelujen ja verkottumisen mahdollisuutta.  



40   STARAN TOIMINTAKERTOMUS 2011



STARAN TOIMINTAKERTOMUS 2011   41



42   STARAN TOIMINTAKERTOMUS 2011

 

STaran TUlOSlaSkElma ja OSaSTOkOHTaiSET TUlOkSETlUVUT 2Oii

TUlOSlaSkElma (tuhatta euroa) i.i.–3i.i2.2OiO i.i.–3i.i2.2Oii

TUoToT
myyntituotot 116 901 120 245

maksutuotot 371 410

Tuet ja avustukset 29 29

Vuokratulot 5 140 5 140

muut tulot 1 507 1 370

Valmistus omaan käyttöön 128 901 134 400

liikEVaiHTO yHTEEnSä 252 85O 261 595

KULUT
Henkilöstökulut 79 624 77 410

Palvelujen ostot 118 117 128 511

aineet, tarvikkeet ja tavarat 32 982 34 982

muut kulut 9 047 9 996

Kulut yhteensä 239 770 250 899
Poistot 3 745 4 114

TilikaUDEn ylijäämä/alijäämä 9 334 6 582

TUlOSlaSkElma
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TalOUSlUVUT OSaSTOiTTain

HallinTO TalOn-               
rakEnnUS

lOgiSTiikka länTinEn         
kaUPUnki-          
TEkniikka

POHjOinEn       
kaUPUnki-          
TEkniikka

iTäinEn             
kaUPUnki-          
TEkniikka

ymPäriSTön- 
HOiTO

gEOPalVElU STara

myyntituotot 60 21 123 4 743 33 506 30 519 20 919 5 818 3 558 120 245

maksutuotot 0 0 0 0 0 0 0 410 410

Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 29 0 29

Vuokratuotot 2 6 5 087 0 0 25 19 0 5 140

muut toimintatulot 296 16 846 0 4 199 0 9 1 370

Valmistus omaan käyttöön 0 59 301 6 25 978 28 273 13 413 102 7 327 134 400

Liikevaihto 358 80 446 10 682 59 485 58 796 34 556 5 969 11 303 261 595

Sis. myynti ja vuokra 4 912 3 572 19 853 45 1 691 1 616 1 420 990 34 100

TOiminnan TUlOT 5 27O 84 Oi8 3O 534 59 53O 6O 487 36 i72 7 389 i2 294 295 694

Palkat ja palkkiot 2 460 13 705 5 132 11 767 10 940 7 826 2 624 3 030 57 484

muut henkilöstömenot 852 4 763 1 765 4 074 3 791 2 703 914 1 063 19 926

Tuotantoon liittyvät palvelut 30 48 557 3 790 24 184 29 764 14 499 536 3 620 124 980

Henkilöstöön liittyvät palvelut 323 253 143 144 178 190 50 105 1 387

muut palvelut 932 216 133 262 222 169 54 156 2 144

aineet ja tarvikkeet 276 7 694 9 848 5 989 6 106 3 568 1 383 484 35 349

Vuokrat yhteensä 409 1 342 2 845 1 811 1 365 922 403 361 9 458

muut menot -10 58 29 7 57 23 6 2 172

Käyttötalousmenot 5 272 76 587 23 685 48 238 52 423 29 900 5 971 8 823 250 899

Staran hallinnon kulut 0 1 158 686 864 860 645 299 281 4 793

Sisäiset palvelut ja vuokrat 541 4 596 1 301 8 518 6 012 5 112 742 2 484 29 307

TOiminnan kUlUT 5 8i4 82 34i 25 672 57 62O 59 296 35 657 7 Oi2 ii 588 284 999
 

Toimintakate -544 1 677 4 863 1 910 1 191 515 378 706 10 696

Poistot 150 70 3 504 11 15 9 42 313 4 114

TUlOS  (tuhatta euroa) -694 i 6O7 i 359 i 899 i i77 5O6 335 393 6 582
TUlOS (%)  2,O % i2,7 % 3,2 % 2,O % i,5 % 5,6 % 3,5 % 2,5 %
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STaralaiSET aHkErOiVaT mErEllä ja mETSiSSä,  
kaDUilla ja PUiSTOiSSa myöS VUOnna 2Oi2. 

Uuden toimintakertomusvuoden työkohteita ovat muun muassa:

» Satamaradan pyörätie ”Baana” » Helsinginkatu 24 » Jätkäsaaren kadut
» Kalasataman esirakennustyöt ja meritäytöt » Korkeasaaren karanteenirakennus 

» Kremerinlehdon kunnostus 50-luvun suunnitelman mukaisesti 
» Maunulan keskusta ja koillisen pientaloalueen kunnallistekniikka 
» Mellunkylän puron tulva-allas » Ormuspellon aluerakennuskohde 

» Päiväkoti Rööperi » Vuosaaren vanha kaatopaikka
» WDC-vuoden puupaviljonki 

VUOnna 2Oi2
STaran TyöT
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