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PITÄÄ STADISTA
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STARA
STADIN RAKENTAJA
Stara on Helsingin kaupungin oma palveluntuottaja,
joka tuottaa rakennusalan, ympäristönhoidon ja
logistiikan palveluja Helsingin tarpeisiin. Stara pitää
Stadista huolta aina merenpohjasta puun latvaan asti,
kaavoituksen avuksi ja kadun kulkijoiden iloksi.
Alusta loppuun saakka.
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Staran ensimmäinen vuosi oli yhteinen menestys
Stara käynnistyi uudella nimellä ja organisaatiolla
vuonna 2010. Sitä edelsi vuosi itsenäisenä rakentamispalveluja tuottavana virastona. Tästä saatiin
hyvä vauhti ja uskoa tulevaan.

tapaturmaa -foorumiin sekä otti ensimmäisenä kaupungin virastona käyttöön Työkalupakki-ohjelman,
joka sisältää ohjeet ja lomakkeet työtapaturmien
ehkäisyyn sekä niiden hoitoon.

Staran ensimmäinen vuosi oli täynnä uuden organisaation sekä sen nimen ja ilmeen sisäänajoa. Suunnitelmat muuttuivat todeksi, kun yhteisiä toimintatapoja alettiin määrätietoisesti ottaa käyttöön.

Vuosi 2010 oli monessa mielessä uuden alun vuosi.
Staran oma ilme vyöryi kaupungille autoissa ja työvaatteissa, työkoneissa ja tukikohdissa. Viimeistään
vuoden lopun suuri Operaatio Lumisota löi Staran
läpi kaupunkilaisten ja median tietoisuuteen. Hyvä
ja tärkeä työ huomattiin, ja Staran lumimiehet ja
-naiset olivat päivittäin eri medioissa. Tärkeässä
työssä onnistuttiin vain venymällä, yhteen hiileen
puhaltamalla ja toisia tukemalla.

Staralla on linjaorganisaatio, jossa tuotantoa tukevat
tukiprosessit läpäisevät matriisissa koko organisaation. Vuoden lopulla toimintatapojen yhtenäistäminen Staran eri osastojen kesken pääsi hyvään vauhtiin, kun yhteistoimintaprosessin lisäksi palvelun,
talouden, tiedonhallinnan ja viestinnän osastorajat
ylittävät prosessiryhmät aloittivat toimintansa.
Staralla aloitettiin vuonna 2010 mittava, kaikkia esimiehiä koskeva esimiesohjelma ESKO, jonka tavoitteena on yhteisin toimintatavoin ja sisäistä yhteistyötä
parantamalla lisätä kilpailukykyä ja saada prosessit ja
tiedonkulku sujumaan. Alun hienoinen epäily vaihtui nopeasti yhteisesti jaetuiksi tavoitteiksi, kun Staran
220 esimiestä kokoontuivat eri ryhmissä pohtimaan
esimiestoiminnan haasteita yhteensä yli 20 kertaa.
Työhyvinvoinnin tilannekuvan analysoinnin jälkeen
alettiin valmistella mittavaa kehittämisohjelmaa työhyvinvoinnin edistämiseksi. Päätavoitteensa lisäksi
ohjelman tavoitteena on miljoonien eurojen vuosittaiset säästöt. Ohjelma alkoi vuoden 2011 alussa ja
päättyy vuonna 2013.
Staralla alettiin määrätietoisesti lisätä panostuksia
työturvallisuuden kehittämiseen. Stara liittyi Nolla

Näkyvä roolimme Helsingin rakentajana ei kerännyt
vain mainesanoja. Uuden julkisen sektorin toimijan
kasvanut tunnettuus ja medianäkyvyys toivat mukanaan myös julkisia haasteita. Helsingin kaupungin
hankintatoimintaa tutkittiin tarkoin, ja Staran osalta
kirpeimmin nousivat esiin kiviurakat. Jo ennen julkista huomiota Staralla olikin aloitettu hankinta
toimen kehittäminen, sillä julkisten hankintojen hallinta ja ylipäätään koko ostotoiminta on tärkeä osa
Staran palveluntuotantoa. Esimerkiksi kiviurakoiden
kilpailutus uudistettiin perinpohjaisesti.

Henkilöstön, asiakkaiden ja alihankkijoiden parissa
tehdyn imagotutkimuksen tulos oli hyvin positii
vinen ja kehitykselle eväitä antava. Vastaajien
mielestä Stara on luotettava ja ammattitaitoinen
yhteistyökumppani, joka tuottaa korkeaa laatua.
Asiakkaat ja yhteistyökumppanit arvostavat Staran
kokemusta ja osaamista Stadin rakentajana.
Toisaalta tutkimuksesta saatiin myös arvokasta
palautetta, jonka voimalla Stara voi kehittää toimintaansa eteenpäin. Esimerkiksi toimintatapoja
yhtenäistetään eri osastojen välillä ja hinnoittelu
periaatteita selkeytetään.
Staralla on pidetty hyvää vauhtia yllä eikä ole
pelätty uudistua. Se on myös tuottanut tulosta.
Siemen on itämässä, ja Staralta voi jatkossakin
odottaa hyviä tuloksia.
Haluan kiittää asiakkaitamme ja yhteistyökump
paneitamme hyvin sujuneesta vuodesta ja yhteisistä
saavutuksistamme. Mutta ennen kaikkea haluan
kiittää kaikkia staralaisia. Olen ylpeä siitä, että olen
saanut yhdessä henkilöstön kanssa olla viemässä
Staraa kohti sen strategisia tavoitteita. Ja että
olemme yhdessä pitäneet Stadista huolta.

Staran strategia nimettiin vuonna 2010 kilpailu
kykystrategiaksi. Strategian nimeämisellä halusimme korostaa rooliamme tuottajana: panoksemme
koko Helsingin hyvinvointiin on hyvä ja kilpailukykyinen palvelu. Niin me pidämme Stadista huolta.
Kovalla yrityksellä ja isolla sydämellä syntyi hyvä
tulos. Etenimme kaikilla aloilla vahvasti kohti
strategisia tavoitteitamme.

Mauri Suuperko
toimitusjohtaja
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PIDETÄÄN YHDESSÄ
STADISTA HUOLTA
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STARAN ORGANISAATIO 2O1O

TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA

TOIMITUSJOHTAJA
Mauri Suuperko

ITÄINEN
KAUPUNKITEKNIIKKA
Anu Hilpi-Niemi

LÄNTINEN
KAUPUNKITEKNIIKKA
Antero Taipale

POHJOINEN
KAUPUNKITEKNIIKKA
Hannu Virtasalo

TALONRAKENNUS
Kauko Nygrén 30.8. asti
Kari Haapaniemi 6.9. alk.

YMPÄRISTÖNHOITO
Jouko Laakso

GEOPALVELU
Hannu Halkola

HALLINTO
Kirsi Remes

HOITO
Jarmo Tamminen

HOITO
Janne Pesola

HOITO
Samipetteri Mäkinen

KONEPAJA
Toni Jurva 13.10. asti
Esko Päiväpuro
14.10. alkaen

LUONNONSUOJELUALUEET
Mikko Yletyinen

KATU- JA MAALABORATORIO
Riitta Alve

HANKINTA
Heikki Halonen

TALOUS
Miia-Marja Hirvonen
3.10. asti
Harri Huttunen 7.12. alk.

KUNNOSSAPITO
Teppo Eloranta

KUNNOSSAPITO
Tapio Vauhkonen

KUNNOSSAPITO
Vesa Heikkilä

RAKENNUSPROJEKTIT
Matti Paldanius

MERI- JA
SAARISTOALUEET
Ove Dahlbom

MAA- JA KALLIOTUTKIMUS
Pertti Suomi

KORJAAMO
Kristian Haavisto

TYÖHYVINVOINTI
Kristina Stenius

RAKENTAMINEN
Jukka Kurko

RAKENTAMINEN
Eila Hägg

RAKENTAMINEN
Veijo Hämäläinen

METSÄT
Mikko Vuohelainen

PIMA
Teppo Moisio

KULJETUSPALVELU
Juuso Tuominen

KEHITYS
Pirjo-Riitta Kiiskinen
Riikka Jääskeläinen

TUKI
Kari Haapaniemi
3.9. asti
Juha Lahti 6.9. alk.

TUKI
Pekka Markkula

TUKI
Helena Värri

PUUTARHAPALVELU
Jari Kuusi

PROJEKTITUKI
Lars Sandberg
14.2. alkaen

MATERIAALIPALVELU
Mika-Matti
Tahvanainen 18.5. alk.

KIRJAAMO
Ruija Rantala-Saajo
1.3. alkaen

VIRKISTYSPELLOT
JA NIITYT
Jari Kuusinen
Jussi Korpi

ITÄINEN MITTAUS
Mikko Ahola

VUOKRAAMO
Asko Forsberg (oto)

TIETOHALLINTO
Jari Kähkölä
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LÄNTINEN MITTAUS
Ilkka Määttä

TOIMITILAT
Jyrki Määttänen

POHJOINEN
MITTAUS
Tommi Merivirta

VIESTINTÄ
Päivi Seikkula

PROJEKTIMITTAUS
Eero Kannosto
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LOGISTIIKKA
Asko Forsberg
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TEKNISEN PALV
ELUN
LAUTAKUNTA
Staran toimintaa ohjaa ja valvoo teknisen palvelun lautakunta.
Teknisen palvelun lautakunta ja Stara kuuluvat kaupungin hallinnossa rakennusja ympäristötoimeen, jota johtaa apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri.
Lautakunnan tehtävänä on valvoa, että Stara toimii vahvistetun talousarvion
puitteissa sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien
tavoitteiden mukaisesti. Lautakunta osaltaan hyväksyy virastolle tavoitteet ja
seuraa niiden toteutumista sekä päättää johtosääntönsä mukaisista asioista.
Vuonna 2010 teknisen palvelun lautakunta kokoontui 16 kertaa ja teki
58 Staraa koskevaa päätöstä. Esittelijänä lautakunnan kokouksissa toimi
toimitusjohtaja Mauri Suuperko tai hänen määräämänsä viranhaltija.
Lautakunta teki 7.–10.9.2010 tutustumis- ja opintomatkan Ranskaan Lyoniin,
josta haettiin kokemuksia mm. kaupungin yleisten alueiden rakentamisesta
ja ylläpidosta sekä kaupungin hankintatoimesta.

TEKNISEN PALVELUN lautakunTA
VARSINAISET JÄSENET

VARAJÄSENET

Puheenjohtaja 1.1.–31.1.2010
Sirkka-liisa vehviläinen (SDP)

MAIJA UTRIAINEN (SDP)

Puheenjohtaja 1.11.–31.12.2012
MIRKA VAINIKKA (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.)

Stara eli Helsingin kaupungin rakentamispalvelu aloitti toimintansa vuoden
2009 alussa. Ensimmäisen toimintavuoden aikana laaditun strategian tuloksena syntyi näkemys tasapainoisesti päätuotteisiin keskittyvästä ja tehokkaasti
johdettavasta organisaatiosta, jolla on oma erottuva nimi.

JANI MOLIIS (Vihr.)

HANNU-MATIAS NURMI (Vihr.)

Uusi johtosääntö tuli voimaan 1.1.2010. Sen mukaan Helsingin kaupungin
rakentamispalvelu toimii nimellä Stara ja tuottaa palveluja seitsemän tuotantoosaston eli geopalvelun, logistiikan, talonrakennuksen, ympäristönhoidon
sekä itäisen, läntisen ja pohjoisen kaupunkitekniikan voimin. Palvelutuotantoa
tukee optimaalisesti keskitetty hallinnon osasto.

KAUPUNGINHALITUKSEN EDUSTAJA LAUTAKUNNASSA

ANTTI HYTTI (SDP)

PEKKA PAUNIO (SDP)

TEA VIKSTED (Vas.)

JUHO LINDMAN (Vas.)

SEPPO KANERVA (PS)

KRISTIINA LJUNGQVIST (PS)

KAUKO KOSKINEN (Kok.)

ULLA-MAIJA URHO (Kok.)

STARAN TOIMINTAKERTOMUS
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IA
G
STRATE
JA TAVOITTEET
Kilpailukykyistä palvelua Hels

ingin tarpeisiin

Vuosi 2010 oli yhteisen strategian ensimmäinen käytännön testi.
Koeajo onnistui hyvin ja osoitti, että yhdessä luotu strategia on voimissaan ja toimii.

Strategiset tavoitteet 2oo9–2o12
Staran strategisena tavoitteena on tuottaa lisäarvoa asiakkaalle, olla
hyvä työpaikka, hoitaa yhteiskuntavelvoitteet ja olla visuaaliselta ilmeeltään
yhtenäinen. Tavoitteena on taloudellisesti tehokas virasto, jolla säilyy ydintuotteissaan johtava asema kaupungin sisäisillä markkinoilla ja joka on
merkittävä tekijä Helsingin kokonaismarkkinoilla.
Vuonna 2010 Staran strategiaa terävöitettiin nimeämällä se kilpailukyky
strategiaksi. Staran tavoitteena on olla kilpailukykyinen palveluntuottaja ja
pystyä osoittamaan se sekä itselle että muille. Tällä kilpailukykystrategialla
Stara osaltaan toteuttaa Helsingin yhteistä strategiaohjelmaa.
Staran slogan ”Pidetään Stadista huolta” on myös Staran visio. Tähän
tavoitetilaan sisältyy ajatus yhteisestä tehtävästä, Helsingin huolenpidosta ja siitä, että mahdollisimman moni – virastot, yritykset, asukkaat,
matkailijat – sitoutuu Staran kanssa pitämään kaupungistamme huolta.
Strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi Staran palvelutuotanto on
järjestetty seitsemään tuotanto-osastoon viiden päätuotteen mukaan.
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Päätuotteita ovat kaupunkitekniikan rakentaminen ja ylläpito, kiinteistöjen
korjaus ja kunnossapito, logistiset palvelut, pohjatutkimus sekä ympäristönhoidon palvelut. Palvelutuotantoa tukee optimaalisesti keskitetty hallinto,
joka koordinoi tuotannon tukiprosesseja.
Kaupungin yhteiset arvot asukaslähtöisyys, taloudellisuus, yrittäjämielisyys,
turvallisuus, oikeudenmukaisuus ja ekologisuus sekä kaupungin eettiset
periaatteet ohjaavat kaikkea toimintaa Staralla. Toimitusjohtaja esitteli nämä
arvot ja periaatteet esimiehille osana ESKO-ohjelmaa. Jokaisen esimiehen
tehtävänä on pitää huolta siitä, että kaikki työntekijät tuntevat ne.
Staran strategisten peruslinjausten mukaan menestyksen lähtökohtana on
asiakkaan tarpeen ymmärtäminen. Asiakas on mukana palvelun kehittämisessä ja yhteisiä menettelytapoja kehitetään porukalla myös Staran sisällä.
Vastuuhenkilöt laativat ja toteuttavat vuosittain toimintasuunnitelman vastuualueellaan. Jokainen yksikkö seuraa tuloksentekokykyään aktiivisesti ja
toimintakulut sopeutetaan tuloihin. Jokainen työntekijä saa palautetta esimieheltään.

Tavoitteet vuonna 2o1o ja niiden saavuttaminen
Sitovat tavoitteet
Kaupunginvaltuuston asettama sitova taloustavoite vuodelle
2010 oli, että toimintakate ylittää 2,245 miljoonaa euroa. Staran
strategisten kannattavuustavoitteiden saavuttaminen seuraavina
vuosina edellytti, että Staran sisäinen tavoite tuli asettaa
valtuuston tavoitetta korkeammalle.
Staran toimialalla volyymit pysyivät kiristyneestä taloustilan
teesta huolimatta korkealla. Myynti Tilakeskukselle kasvoi enna
koitua suuremmaksi. Myös runsasluminen talvi toi odotettua
enemmän töitä. Niinpä jopa sisäinen toimintakatetavoite ylittyi
ja Staran toimintakate vuonna 2010 oli 13,080 miljoonaa euroa.
Toinen sitova tavoite oli yhteinen Helsingin Energian ja HKL:n
kanssa: yleisillä alueilla suoritettavien kaivutöiden toteuttaminen
lupaehdoissa edellytettyjen tavoiteaikojen puitteissa. Tavoitteessa onnistuttiin hyvin, sillä 98,6 prosenttia kaivutöistä toteutettiin
kaivuluvan aikataulujen mukaisesti.
Muut vuositavoitteet
Pääprosessit on kuvattu, prosessiryhmät
toimivat ja toimintakäsikirja on tehty
Staran tuotanto-osastoja tukevat matriisissa läpi organisaation
toimivat kaikille yhteiset prosessit. Näitä ovat palvelu, yhteistoiminta, talous, viestintä ja tiedonhallinta. Vuoden 2010 aikana jokaiselle
prosessille perustettiin prosessiryhmä, joka kehittää Staran yhteisiä
menettelytapoja suoritus- ja kilpailukyvyn parantamiseksi.
Yhteistoimintaryhmän toiminta alkoi vuonna 2009 ja muiden prosessiryhmien vuonna 2010. Prosessien kuvaaminen jatkuu vuonna
2011. Toimintakäsikirja valmistui johtamisjärjestelmän osalta.
Imagotutkimusmenettely on käytössä
Syksyllä 2010 Stara toteutti laajan imagotutkimuksen, jossa keskityttiin kolmen avainryhmän eli asiakkaiden, henkilöstön ja aliura-

koitsijoiden Staraan kohdistuvien näkemysten, kokemusten
ja odotusten mittaamiseen. Tutkimus koostui syvällisestä ja
tarkasti kohdennetusta kvalitatiivisesta osiosta ja laajasta kvantitatiivisesta osiosta. Tämä on jatkossakin Staran imagotutkimusmenettelyn malli.

Staran vahvuuksia markkinoilla ovat ammattitaitoinen pysyvä
henkilöstö, vahva paikallistuntemus sekä lähellä asiakkaita oleva
luotettava kumppanuus. Stara on joustava rakentaja, joka voi
toteuttaa yhteistyötä vaiheittain mm. aluerakentamisessa ja joka
osaa tarjota tilaajalle sitä, mitä tilaaja tarvitsee.

Tutkimuksen mukaan Stara on ammattitaitoinen, luotettava ja
kokenut suorittaja ja palveluita laadukkaasti tuottava, mutta
toimintatavoiltaan vielä epäyhtenäinen organisaatio.

Helsinki keskittää tukipalveluja edelleen. Staralla seurataan keskittämisen vaikutuksia omaan toimintaan. Vuoden 2010 alussa
uusina kuntayhtyminä aloittivat HSY ja HSL (Helsingin seudun
ympäristöpalvelut ja Helsingin seudun liikenne). Yhteistyö ja
tilauskanta olivat aiempien vuosien tasoa. Sipoo-liitos tulee
vaikuttamaan Staran töihin merkittävämmin, kun alueen rakentaminen käynnistyy. Vuonna 2010 liitosalueella on jo tehty pohjatutkimuksia ja maastokartoituksia.

Kokonaisvaltainen työturvallisuuden
riskikartoitusmenettely on uudistettu ja käytössä
Vuonna 2010 Staralle kehitettiin uudistettu työturvallisuuden
riskikartoitusmenettely ja se otettiin käyttöön kaikilla osastoilla.
Ikäjohtamisen malli on kehitetty ja käyttöönotettavissa
Ikätietoisen johtamisen perusmalli valmistui lokakuussa 2010.
Siinä lähtökohtana ovat eri-ikäisten johtamisen erilaiset haasteet.
Mallin jatkokehittäminen on osa vuonna 2011 käynnistyvää kokonaisvaltaista työhyvinvoinnin ohjelmaa.
Kehityskokousmenettely on käytössä
kaikissa pääasiakkuuksissa

Markkinaosuuksissa ei tapahtunut muutoksia vuonna 2010 ja
tilinpäätöshetkellä vuosi 2011 näyttää jatkuvan aiempien vuosien
kaltaisena, vaikka tilausten odotetaankin euromääräisesti laskevan.
Pretax 1,0 %
Taloudellinen tulostavoite saavutettiin yli odotusten, sillä
tulos poistojen ja laskennallisten rahoituskulujen jälkeen oli
3,14 prosenttia liikevaihdosta.

Kaikki tuotanto-osastot pitivät kehityskokoukset tavoitteen
mukaisesti, ja Staralla oli kehityskokous liikevaihdosta lasketun
12 suurimman asiakkaan kanssa.Suurimpien asiakkaiden kanssa
oli useita kehityskokouksia. Kokousten tavoitteena on yhteistyössä asiakkaiden kanssa kehittää menettelytapoja, arvioida
yhteistyön sujuvuutta, lisätä toiminnan tuntemusta ja suunnitella tulevia yhteistyömahdollisuuksia. Kehityskokoukset olivat
sisällöllisesti hyvin onnistuneita ja yhteinen kehittäminen pääsi
hienosti vauhtiin.
Tilanne kaupungin sisäisillä markkinoilla on kartoitettu
ja Helsingin kokonaismarkkinat on tunnistettu
Osana strategian päivitystä Staran palvelutuotannon toiminta
ympäristö kartoitettiin.
STARAN TOIMINTAKERTOMUS
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STARAN TALOUDELLINEN TULOS 2o1o
STARAN TULOS

2OO9

2O1O

LIIKEVAIHTO (tuhatta €)
Toiminnan kulut	
Poistot	

221 159
212 624
3 667

252 850
239 770
3 745

Tilikauden tulos	

4 869

9 334

Tilikauden tulos oli 9,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen.
Tulos ilman rahoituskuluja oli 3,7 prosenttia liikevaihdosta,
kun vuonna 2009 se oli 2,2 prosenttia.

Staran suurimmat asiakkaat LASKUTUKSEN mukaan
Staran liikevaihdosta pääosa eli 89,8 prosenttia koostui myynnistä
kaupungin omille yksiköille. Staran suurimmat asiakkaat olivat edellisen
vuoden tapaan rakennusviraston katu- ja puisto-osasto, kiinteistöviraston
Tilakeskus sekä rakennusviraston HKR-Rakennuttaja.
SUURIMMAT ASIAKKAAT
Asiakas

2oo9

2o1o

MILJ €

% lV

MILJ €

% lV

Katu- ja puisto-osasto

123,5

49,2 %

123,3

55,6 %

Tilakeskus

59,4

23,6 %

37,7

17,0 %

HKR-Rakennuttaja

20,7

8,3 %

20,0

9,0 %

HSY Vesi

16,5

6,6 %

14,3

6,5 %

4,7

1,9 %

3,8

1,7 %

Helsingin Satama
Liikuntavirasto

2,9

1,2 %

4,6

2,1 %

Kiinteistövirasto (ei Tilakeskus)

2,9

1,2 %

1,9

0,9 %

Helsingin energia

2,3

0,9 %

2,3

1,0 %

Sosiaalivirasto

1,4

0,6 %

0,7

0,3 %

Palmia

1,2

0,5 %

1,2

0,5 %

HKL

1,3

0,5 %

1,2

0,5 %

Terveyskeskus

0,9

0,4 %

0,8

0,4 %

Muut VIRASTOT JA LAITOKSET

2,6

1,0 %

1,2

0,5 %

VARASTOMYYNTI

1,6

0,6 %

1,6

0,7 %

KAUPUNGIN ULKOPUOLISET

9,1

3,6 %

7,1

3,2 %
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MUUT

HELSINGIN
SATAMA

1o,5 %

1,9 %

HSY VESI

6,6 %
HKRRAKENNUTTAJA

8,3 %

TILAKESKUS

23,6 %

KATU- JA
PUISTO-OSASTO

49,2 %

Vuoden 2010 taloudellinen tulos oli hyvä. Kaupungin kiinteistöjen
kunnostus- ja korjaustöitä oli ennakoitua enemmän, ja talonrakennus kasvatti
työkantaansa taloustilanteen kiristymisestä huolimatta. Myös poikkeuksellisen
runsasluminen talvi toi lisätilauksia erityisesti kaupunkitekniikoille.
Kuntien taloustilanne kiristyi, ja myös Helsinki siirsi
suunniteltuja infrahankkeita tuleville vuosille. Kaupunki
panosti katujen talvihoitoon, minkä johdosta rakenteellisen
kunnossapidon tilaukset yleisillä alueilla supistuivat.
Kaupunkitekniikoiden tiivis yhteistyö tilaajan kanssa
auttoi sopeutumisessa.

ja kokonaan kaupungin ulkopuolisilta asiakkailta kertyi
liikevaihtoa 3,6 prosenttia.

Tilikauden tulos oli 9,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen.
Tulos ilman rahoituskuluja oli 3,7 prosenttia liikevaihdosta,
kun vuonna 2009 se oli 2,2 prosenttia. Staran laskennalliset
rahoituskulut vuonna 2010 olivat noin 1,4 miljoonaa euroa
ja tulos rahoituskulujen jälkeen 3,2 prosenttia.

Suurin kuluerä vuonna 2010 oli palvelujen ostot, jotka muodostivat 46,7 prosenttia liikevaihdosta. Näistä suurin osa oli
aliurakointeja, joilla Stara vastasi kasvaneisiin tilausmääriin.

Johdon raportointia kehitettiin edelleen vuonna 2010.
Koska Staran toiminnasta merkittävä osa on sesonkiluonteista, tuloksen ennustamisen merkitys johtamisen välineenä korostuu. Ennusteiden käsittely tuli osaksi johdon kuukausittaisia tuloskokouksia ja kuukausiennustemalli otettiin
käyttöön. Se ei vielä toiminut tyydyttävästi.
Vuonna 2011 ennustemalli nivotaan entistä selkeämmin
kuukausiraportoinnin osaksi. Myös laskuttamisen käytäntöjä
jämäköitetään tuloksen hallinnan kehittämiseksi.
Luotettavaa In House -palvelua
Staran liikevaihdosta pääosa eli 89,8 prosenttia koostui
myynnistä kaupungin omille yksiköille. Myynti kuntayhtymän HSY Vedelle muodosti 6,6 prosenttia liikevaihdosta

Staran suurimmat asiakkaat olivat edellisen vuoden tapaan
rakennusviraston katu- ja puisto-osasto, kiinteistöviraston
Tilakeskus sekä rakennusviraston HKR-Rakennuttaja.

Palkkoja ja palkkioita maksettiin yhteensä noin 57 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut muodostivat 30 prosenttia
liikevaihdosta.
Tilikauden aikana palkkoja korotettiin samapalkkaisuuden
edistämiseksi 1. helmikuuta alkaen KVTES-sopimusalalla
0,7 prosenttia ja teknisten ja tuntipalkkaisten sopimusalalla
0,4 prosentin suuruisilla paikallisilla järjestelyerillä. Palkkoja
korotettiin paikallisella tuloksellisuuserällä 0,7 prosenttia
1. syyskuuta alkaen.
Staralla toimintaa ohjataan kohti strategisia tavoitteita tulospalkkiojärjestelmän avulla. Palkkio maksetaan osastojen
taloudellisten ja muiden tulosten mukaan kerran vuodessa
kaupungin linjauksia noudattaen. Tulospalkkiovaraus vuonna 2010 oli 3,3 miljoonaa euroa. Toimitusjohtaja ei kuulunut
tulospalkkiojärjestelmän piiriin.

TALOUS

Korjausrakentaminen

ja ennätyslumet

toivat paljon töitä

Hallinnon kulut suhteessa koko Staran liikevaihtoon
olivat 2,2 prosenttia.
Suunnitelman mukaiset poistot olivat 3,7 miljoonaa euroa.
Merkittävin käyttöomaisuuserä on koneet ja laitteet.
Staran osastot on jaettu tulosyksiköihin. Jokaisen tuotannollisen yksikön tavoitteena oli positiivinen taloudellinen tulos.
Suurin osa tulosyksiköistä teki hyvän taloustuloksen ja ylitti
jopa Staran strategisen tavoitteen.
Negatiivisen tuloksen tehneiden yksiköiden tilanne on
analysoitu ja korjaavat toimet aloitettu.
Investoinnit toteutuivat suunnitellusti
Staran investointimääräraha vuodelle 2010 oli yhteensä
5,1 miljoonaa euroa. Tästä 3,8 miljoonaa euroa kohdistui
työkoneiden ja autojen hankintaan ja 1,3 miljoonaa euroa
muihin hankintoihin.
Suunnitellut työkone- ja autoinvestoinnit toteutuivat täysin.
Muihin hankintoihin varatuista määrärahoista käytettiin
0,9 miljoonaa euroa. Staran ilmeen uudistus tehtiin pääosin
omana työnä, ja uudistukseen varattua määrärahaa säästyi
0,4 miljoonaa euroa.

STARAN TOIMINTAKERTOMUS
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VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET STARALLA

Yhteistoimintaryhmä
Virastotasoinen yhteistoimintaryhmä

2500

tammi 2010
helmi 2010
maalis 2010
huhti 2010

touko 2010
kesä 2010
heinä 2010
elo 2010

syys 2010
loka 2010
marras 2010
joulu 2010

kokoontui 15 kertaa. Ryhmässä käsiteltiin mm.
rekrytointeja, työsuhdeasioita, perehdytystä,
työterveyshuoltoa, työturvallisuutta, osaamisen
kehittämistä ja virkistystoimintaa. Kokouksiin
osallistui myös viestinnän edustaja sekä usein
myös työterveyshuollon edustaja.

2000

YHTEISTOIMINTARYHMÄN JÄSENET
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1557
1577
1727
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2150
2080
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1783
1733
1635
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1408
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Määräaikaiset

Vakinaiset

Yhteensä

Mauri Suuperko, pj

Toimitusjohtaja

Kirsi Remes

Yksikön johtaja

Kristina Stenius

Henkilöstöpäällikkö

Tuula Kytäjä

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

STARAN HENKILÖSTÖ
KESKI-IKÄ (VUOTTA)

2009

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 31.12.

2009

2010

157o > 1566
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NAISTEN OSUUS (%)

2009

2010

45,9 > 44,9

VAKINAISTEN
OSUUS (%)

2009

2010

89,9 > 91,2

JOSTA ELÄKÖITYMINEN
(HLÖÄ)

2010

2009

21,8 > 21,4
LÄHTÖVAIHTUVUUS
(HLÖÄ)

2009

2010

6o > 71

2010

39 > 47

SAIRAUKSIEN JA
TYÖTAPATURMIEN OSUUS (%)

2009

2010

5,9 > 5,6

Staran palveluksessa oli vuoden 2010 lopussa 1 566 henkilöä,
mistä vakinaisen henkilöstön osuus oli 91,2 prosenttia. Muutokset
edelliseen vuoteen olivat varsin vähäiset. Vaihtuvuus vuoden kuluessa oli suurta, sillä Staralla on paljon kausiluonteisia töitä. Henkilöstön määrä ja määrä
aikaisten osuus on työn kausiluonteisuudesta johtuen suurimmillaan kesällä.
Henkilöstön keski-ikä vuoden lopulla oli 44,9 vuotta.
Suurin ikäluokka oli 45–49-vuotiaat. Tähän ikäluokkaan
kuului 16,1 prosenttia viraston koko henkilöstöstä. Yli
puolet eli 52,8 prosenttia oli 45 vuotta täyttäneitä tai
sitä vanhempia.
Vuoden 2010 aikana Staralle palkattiin 46 uutta vakinaista
henkilöä ja palveluksesta erosi 71 henkilöä. Näistä eläkkeelle
siirtyi 47 henkilöä. Tulevina vuosina eläkeiän saavuttaa yhä
useampi staralainen, ja laskennallisesti vilkkain eläköitymisvuosi on 2014. Eläköitymisen aiheuttavaan työvoiman tarpeeseen varaudutaan henkilöstötarpeiden ennakointimallin
mukaisella henkilöstösuunnittelulla, joka aloitettiin Staralla
syksyllä 2010.
Staran henkilöstöstä 55 prosentilla on keskiasteen koulutus.
Tätä korkeampi koulutus on 16 prosentilla henkilöstöstä ja
alempi 29 prosentilla henkilöstöstä.

Tavoitteena hyvä työpaikka

samalla kehittää Staralle toimivat ja reaaliaikaiset turvallisuuden mittarit johtamisen tueksi.

mielekkääksi ja monipuoliseksi, eikä kokemusta horjuta
organisaation muutosprosessi.

Stara otti syksyllä 2010 ensimmäisenä kaupungin virastona
käyttöön Työsuojelupakki-ohjelman aktiiviseen ennaltaehkäisevään turvallisuustyöhön. Työterveyshuollon ja Staran
yhteistyötä syvennettiin kokonaisvaltaisen työturvallisuuden
ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi.

Tulosten perusteella kehityskohteiksi nostettiin tuloskokous
käytäntöjen kehittäminen, palaute- ja tavoitekeskustelut
sekä virkistäytyminen ja henkilöstöedut. Tavoitteena on
edistää tiedonkulkua Staralla, lisätä linjajohdon tukea esimiestyölle ja kokemusta esimiestyön oikeudenmukaisuudesta sekä vahvistaa Staran kuvaa hyvänä, turvallisena ja välittävänä työnantajana.

Työhyvinvoinnilla tehoa työhön
Työhyvinvointi ymmärretään Staralla kokonaisvaltaisena,
työn kaikki puitteet kattavana asiana. Henkilöstön hyvinvointia seurataan mm. sairauspoissaolojen määrällä, tapaturmataajuudella ja työkykyindeksillä. Toimintakertomusvuonna
päätettiin kehittää Staralle kolmivuotinen työhyvinvointia ja
tuloksentekoa tukeva ohjelma, joka starttaa vuonna 2011.

Vuonna 2010 Staralla alettiin määrätietoisesti laajentaa työturvallisuuteen panostamista. Työ aloitettiin työturvallisuuden tilannekartoituksella, ja työn tavoitteista pidettiin
starttitilaisuus kesäkuussa Staran esimiehille.

Ohjelman tavoitteena on työviihtyvyyden paraneminen,
eläköitymisiän nostaminen sekä sairastumisten, altistumisten ja tapaturmien väheneminen. Ohjelma kattaa mm. ikätietoisen johtamisen sekä työsuojelun toimintaohjelman.
Hanke toteutetaan yhteistyössä työterveyskeskuksen ja
henkilöstökeskuksen kanssa. Henkilöstön edustajat ovat
mukana ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa.

Stara sijoittuu työturvallisuudessa rakennusalan keskikastiin.
Staran haasteita ovat fyysisesti raskas työ, korkea ikärakenne,
vuosien saatossa kehittyneet ammattitaudit ja monet altistumiset työssä. Näiden haasteiden pohjalta Staralle suunniteltiin
yhdessä työntekijöiden edustajien kanssa pitkän tähtäimen
tavoitteellinen työsuojelun toimintaohjelma. Tavoitteena on

Helsingin kaupungin yhteinen työhyvinvointikysely tehtiin
Staralla syyskuussa. Siihen vastasi 73 prosenttia henkilöstöstä, kun koko kaupungin vastausprosentti oli 65. Korkea
vastausprosentti kertoo kiinnostuksesta oman työyhteisön
kehittämiseen. Kyselyn tulosten mukaan staralaiset arvostavat työnsä hyviä välineitä ja työtoverien tukea. Työ koetaan

Turvallista työtä

HENKILÖSTÖ

Vuoden 2009 työhyvinvointikyselyssä esimiestyö, johtaminen ja tiedonkulku nousivat kehityskohteiksi. Esimiehet ovat
avainasemassa strategian jalkauttamisessa ja Staran tavoitteiden toteuttamisessa. Siksi vuonna 2010 Staralla aloitettiin
laaja esimiestyön kehittämisohjelma nimeltä ESKO. Lyhenne
tulee sanoista Esimies Staran Kehittämisen Osaajana.
Seitsemänpäiväiseen ohjelmakokonaisuuteen osallistuvat
kaikki Staran 220 esimiestä sekä viraston johto.
ESKOn kuudesta osiosta vuonna 2010 toteutettiin kolme
osaa. Niissä keskityttiin viraston strategiaan, talouteen ja
turvallisuuteen sekä työhyvinvointiyksikön ja työterveyshuollon palveluihin. Vuoden 2011 osiot keskittyvät esimiehen
itsetuntemuksen kehittämiseen, esimiehen rooliin ja valmentavaan johtamisotteeseen sekä hänen omaan ja työyhteisön
hyvinvointiin.
Staran ensimmäistä toimintavuotta juhlistettiin koko
henkilöstön yhteisellä Kaamosjuhlalla marraskuussa
Wanhassa Satamassa.
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Ympäristömenot Staralla

Staran yhteistä ympäristöohjelmaa alettiin
laatia vuonna 2010 ja se valmistuu 2011.
Rakennusjäte

Ympäristömenot (€)

2o1o

2oo9

934 280

1 482 849

Sekajäte

612 368

531 621

Rakennusjäte

322 508

225 282

Ongelmajäte

Paperit ja kertakäytt.

91 052

82 717

Jätevesimaksut

74 275

105 876

Betoni- ja tiilijäte

56 423

40 188

Puujäte (puhdas)

28 125

8 887

Energiajäte

12 384

4 069

Biojäte

6 280

264

Puutarhajäte

4 251

3 782

Pahvijäte

3 710

2 013

Paperijäte

3 014

1 311

Yhteensä

2 148 67o

2 488 859
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15 %

Paperit ja kertakäytt. 4,2 %
Jätevesimaksut 3,5 %
Betoni- ja tiilijäte 2,6 %
Puujäte (puhdas) 1,3 %
MUUT 1,4 %

Ongelmajäte

43,5 %
Sekajäte

28,5 %

YMPÄRISTÖ

Pidetään huolta myös ympär

istöstä

Helsingin kaupungin virastona Stara toteuttaa kaupungin
ympäristöpolitiikKAA ja kestävän kehityksen ohjelmaa.
Stara osallistui aktiivisesti kaupungin ympäristöpolitiikan uudistamiseen
ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien kustannusten arviointiin.
Ympäristövaikutusten huomioiminen on osa normaalia
toimintaa. Käytännön valintoja tehdään tuotteiden ja
kaluston koko elinkaaren perusteella. Esimerkiksi kuljetuskaluston hankintaa ohjaavat päästökriteerit ja ikä. Kaupun
ginvaltuuston päätös keväällä 2010 hankkia vain vähä
päästöisiä ajoneuvoja aiheutti vain pieniä muutoksia Staran
hankintakäytäntöihin, sillä vähäpäästöisyyttä oli suosittu
jo aiemmin.
Staran alihankintasopimuksissa on jätteiden lajitteluvelvoite, jota toteutetaan myös omassa toiminnassa. Vuonna
2010 Staralla tarkistettiin toimipisteiden ympäristöohjeita
ja varmistettiin mm. polttoainesäiliöiden sääntöjenmukaisuus. Viherjätteen käsittelyä kehitettiin niin, että nurmikon
leikkuujätteet ja haravoidut lehdet pyritään jättämään
syntypaikoilleen, jolloin säästetään kuljetuksissa ja jälki
käsittelyssä tai jätemäärissä sekä hyödynnetään suoraan
niihin sitoutuneita ravinteita luonnossa.
Staran kierrätyskeskus vastaanottaa kaikkien kaupungin
työmaiden käyttökelpoiset rakennusmateriaalit sekä viras-

tojen ja laitosten tarpeettomat ajoneuvot, pienkoneet ja
työkoneet. Kierrätys pienentää kaatopaikkojen kuormitusta
ja sitä kautta vähentää jätekuljetusten määrää.
Staralla suositaan uutta ja energiaa säästävää teknologiaa.
Vuoden 2010 aikana Staran palvelinympäristö virtualisoitiin. Sitä seuranneen uuden tietohallintoprojektin tavoitteena on virtualisoida Staran työasemaympäristö ja näin
saada merkittävä energiansäästö nykyiseen verrattuna.
Tulostimille tehtiin projektisuunnitelma tulostuksen vakioimiseksi niin, että perusasetuksena on kaksipuolinen ja
yksivärinen ekotulostus. Työmatkaliikenteessä suositaan
joukkoliikennettä ja Staralla on useita matka-arvokortteja,
joita voi hyödyntää työaikana tehtävissä työmatkoissa.
Jokaisella Staran osastolla on ympäristöyhdyshenkilöitä
sekä ekotukihenkilöitä. Staralla on 28 ekotukihenkilöä,
joista 22 on käynyt ekotukikoulutuksen. Ekotukihenkilöt
tekevät työpistekohtaisia lajitteluohjeistuksia, edistävät
energiansäästöä, jakavat tietoa ja ottavat ympäristöasiat
esiin kokouksissa.
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TEEMME PALJON TÄRKEÄÄ
TYÖTÄ HELSINGIN HYVÄKSI
Stara pitää huolta kaupungin kaduista ja puistoista – stadilaisten ja
Stadissa kävijöiden yhteisistä alueista. Voit nähdä meidät korjaamassa
rakennuksia, istuttamassa puita ja pensaita, rakentamassa katuja ja
pyöräteitä, pitämässä kaupunkia siistinä. Me pidämme huolta niityistä
ja metsistä, ulkotaiteesta ja kuntatekniikasta, toreista ja aukioista.
Tunnemme ylpeyttä siitä, että tekemämme työ pitää kaupunkimme kunnossa.

STARAN TOIMINTAKERTOMUS
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STARAN
KAUPUNKITEKNIIKAT
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Staran kaupunkitekniikat rakentavat, hoitavat ja ylläpitävät
Helsingin katuja ja puistoja. Toimintaa kehitetään tiiviissä yhteistyössä
asiakkaiden kanssa. Kaupunkitekniikoiden suurimmat asiakkaat
ovat rakennusviraston katu- ja puisto-osasto sekä HSY Vesi.

300

Staralla on kolme kaupunkitekniikan osastoa. Ne kukin jakaantuvat rakentamisen,
kunnossapidon ja hoidon tulosyksiköihin sekä näitä tukevaan tuotannon tukiyksikköön.

200

350

TALVI-INDEKSI:
LUMENKULJETUSTARVE

250

150
Hoidon yksiköissä talvikunnossapidon vuosi oli äärimmäisen työläs alku- ja loppuvuoden ennätyksellisen lumisateen vuoksi. Rakennus- ja ympäristötoimen johtaja, apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri
käynnisti joulukuussa 2010 Operaatio Lumisodan,
jossa kaupungin katuja ja jalkakäytäviä puhdistettiin
lumesta tehostetusti. Kantakaupungissa puhdistettiin
myös kiinteistöjen vastuulla olevia jalkakäytäviä ja
siirrettiin autoja ilman normaalia siirtokehotusaikaa.

Talvikunnossapidon poikkeuksellisen suurta volyymia kuvaa ns. talvi-indeksi, joka kertoo lumenkuljetustarpeen ja auraustarpeen määrästä.
Vuonna 2010 kaupunkitekniikat kehittivät viherhoidon omavalvontaa. Sopimusten mukainen laatutaso
pyrittiin täsmällisesti varmistamaan valvontakierroksilla, joita tehtiin pistokokeina kahdesti vuoden
aikana.
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TALVI-INDEKSI:
AURAUSTARVE
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Kaupunkitekniikoiden menestystarina

200

Alku- ja loppuvuoden poikkeukselliset lumiolosuhteet ylityöllistivät kaupunkitekniikoiden talvikunnossapitäjiä. Ylimääräisiä resursseja ei ollut eikä poikkeusolosuhteisiin voitu ennalta varautua taloudellisesti tiukasta sopimuksesta johtuen. Rakennusvirasto antoi tukensa, ja loppuvuodesta Pekka Sauri julisti menestyksekkään
lumisodan. Sodan voittivat kaupunkitekniikoiden kunnossapitäjät. Henkilöstön joustavuus ja yhteen hiileen puhaltaminen auttoivat selättämään vuoden sisälle
osuneet kaksi ennätyslumista talvea. Stadissa toiminta ei pysähtynyt koko vuonna.
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ITÄINEN, LÄNTINEN JA POHJOINEN
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Idän rakentajat ovat kahmineet menestystä

sekä laadussa että kilpailukyvyssä. Kun töitä on
ollut vähemmän tarjolla Helsingissä, sitä on lähdetty
tekemään kauemmaksikin. Näin Porvookin tuli tutuksi. Kun hinta hiottiin kohdalleen, kilpailu oli helppo
voittaa. Myös rakentamisen laatu on saanut huomiota, sillä vuoden 2010 ympäristörakennekilpailussa
Uutelan kanavan viherympäristön toteutus
sai tunnustuksen.

Itäisellä kaupunkitekniikalla on palvelusopimus Vuosaaren
sataman kanssa. Vuonna 2010 sopimusta laajennettiin kattamaan
kunnossapidon päällystetyöt ja viherhoito.
Toimintaa tehostettiin niin katu- ja viherhoidossa kuin kunnossapidossakin.
Säästöjä saatiin kehittämällä varastotoimintoja, vähentämällä kalustoa sekä
yhdistämällä kaksi viherhoitopiiriä. Östersundomin suurpiiri tuli itäisen
kaupunkitekniikan hoidettavaksi marraskuussa.

Vuosaaren entisestä kaatopaikasta ja sijoitus-

Rakennettu
katuala

ITÄISEN KAUPUNKITEKNIIKAN TULOS
TOIMINNAN TULOT (tuhatta €)
36 061
Toiminnan kulut	
35 232
Poistot	7

Tilikauden tulos	

Hoidettava
katuala

9,9 ha

433 ha

Vesi- ja
viemäriputkea

5 564 M

822
Rakennettu
PUISTOALA

Merkittäviä rakennuskohteita
Lundinkatu, Porvoo
	Karhusaarentie, Östersundom
Myllypuron puukaupunki
	Konepajanraitti
Marjaniemen tulvapato
Tullisaaren viherrakentaminen
	Korkeasaaren Visenttitarha
Vuosaaren kartano

Rakennettu
katuVIHREÄ

o,4 ha

18,3 ha

HoidettavaT
viheralueet

216 ha

alueesta on pitkäjänteisellä maisemointityöllä rakennettu ainutlaatuinen ympäristö ja ulkoilualue, jossa
elää laaja kirjo kasvi- ja eläinlajeja. Alueen lennokas
ideointi ja kunnostus on luontopuutarhuri ja
monitoimimies Jukka Toivosen käsialaa. Vaikka maisemointi aloitettiin vasta vuonna 2003, on
alueelta löydetty jo nyt yli 400 kasvilajia ja monia
harvinaisia ja uhanalaisia eläinlajeja. Vuosaarenhuippua ja luonnon monimuotoisuuden eteen tehtävää
työtä esiteltiin myös Shanghain vuoden 2010 maailmannäyttelyssä. Vuonna 2010 Vuosaarenhuippu sai
kunniamaininnan Suomen paras maisemointihanke
-kilpailussa.

Vastaanotettuja
lumikuormia

42 ooo kpl

Itäisessä kaupunkitekniikassa työskenteli vuoden 2010 lopulla
204 henkilöä, joista vakinaisia oli 188. Vuoden aikana valmistui

Idän tuotannon tuki on osallistunut
avoimin mielin ulkoisten markkinoiden
urakkakilpailuun ja jopa voittanut
urakan. Yksikön antama varaukseton
tuki ja apu tuotantolinjoille on
ollut ensiarvoisen tärkeää. Tässä
tekemisessä on ollut sydän mukana.

MENES
TYSTARINOITA

2oiO

neljä maarakennusalan oppisopimusoppilasta.
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Läntisen kaupunkitekniikan rakentaminen on ollut
edelläkävijä, kun käytännön yhteistyö on muovannut
Yhteinen työmaa -sopimuksen päätoteuttajan roolia.
Tuotantopäällikkö Eila Häggin panos sekä Jätkäsaaren isoon hankkeeseen että tilaajan ja tuottajan työhön
turvallisuuskäytäntöjen luomisessa on ollut mitä
esimerkillisin. Eila on kouluttautumalla hankkinut johtamis- ja projektiosaamista, jota hän
on menestyksellä soveltanut yksikössään
TYSS
MENE
sekä yhteydenpidossa tilaajiin ja sidosTARINOITA
ryhmiin.

Läntisen kaupunkitekniikan toimintavuosi 2010 oli vilkas niin
rakentamisessa, hoidossa kuin kunnossapidossakin. Katu- ja viherrakentaminen lisääntyi runsaasti edelliseen vuoteen verrattuna
Jätkäsaaren rakentamisen käynnistyttyä. Runsasluminen alku- ja
lopputalvi lisäsi hoidon työmäärää merkittävästi. Osaston kaikki
tulosyksiköt tekivät hyvän taloudellisen tuloksen.

2oiO

Arboristi Sami Kiema on vuoden 2010 aikana
hoitanut hienosti kahden piiripuutarhurin sijaisuudet.
Sami on ehtinyt myös rapakon taakse Washingtoniin,
missä hän kävi tutustumassa sikäläiseen puunhoitoon
ja alan vapaaehtoistyöhön. Samalla hän teki tunnetuksi suomalaista osaamista. Vuoden lopulla Kiema
aloitti työnjohtajana tehtävänään puunhoidon koordinointi koko läntisen kaupunkitekniikan alueella.
Lue Samin Amerikan-matkasta
samiamerikassa.blogspot.com

6,4 ha

Vesi- ja
viemäriputkea

6 61o M
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Hoidettava
katuala

275 ha

13,2 ha

11o ooo kpl

TOIMINNAN TULOT (tuhatta €)
59 262
Toiminnan kulut	
55 611
Poistot	11

Tilikauden tulos	

3 64o

Merkittäviä rakennuskohteita
Rakennettu
PUISTOALA

Vastaanotettuja
lumikuormia

Lännen kunnossapito vastaa talvitöiden vaatimista ajoneuvojen siirroista. Runsaslumisten
talvien ja Operaatio Lumisodan takia siirtotyötä oli
huikeasti tavanomaista enemmän hiekannostoineen.
Yksikkö toi siirtokehotukset, peitti pysyvät liikennemerkit, kirjasi kaikki alueen ajoneuvot ja siirrätti
ne. Enimmillään päivässä merkittiin jopa 70 aluetta.
Kaiken tämän lisäksi lännen kunnossapitäjät ovat
hoitaneet tavanomaiset kunnossapitotyönsä.

LÄNTISEN KAUPUNKITEKNIIKAN TULOS

Rakennettu
katuala

Rakennettu
katuVIHREÄ

o,8 ha

HoidettavaT
viheralueet

352 ha

Jätkäsaaren 1. kaava-alueen
katujen rakentaminen
Saukonpaaden alueen katujen
rakentaminen ja meritäyttö louheella
	Eiranrannan puistojen rakentaminen
Malminrinteen katu- ja kiskotyöt
Soittajantorin ja sitä ympäröivien
katujen ja polkujen rakentaminen
	Alppiruusupuiston rakentaminen
	Kauppalanpuiston rakentaminen
Talin kartanon alueen kevyenliikenteen
	väylien ja siltojen rakentaminen

Läntisessä kaupunkitekniikassa työskenteli
vuoden 2010 lopulla 330 henkilöä, joista vakinaisia oli 301.

POHJOISEN kaupunkitekniikaN vuosi 2010 oli vilkas sekä
hoidossa että kunnossapidossa. Hoidon kasvua selittävät
ankarat lumitalvet ja kunnossapidon kasvu saatiin tehokkaalla
markkinoinnilla. Toimintaa tehostettiin yhdistämällä alueen
eteläinen katu- ja viherhoito saman hoitopäällikön alaisuuteen.

Pohjoisen rakentajat kunnostivat leikkipuisto Filpuksen

Malmilla juurta jaksaen. Kustannusarvio piti, ja leikkipuisto valmistui yli
kuukauden etuajassa ilkivallan aiheuttamista vaikeuksista huolimatta.
Työn tilaaja oli tyytyväinen ja niin ovat olleet puiston käyttäjätkin,
jotka olivat innoissaan tulossa puistoon jo ennen sen valmistumista.
Tätä urakkaa voi vaivatta kutsua menestykseksi.

Vuoden talousennusteet olivat realistisia ja tarkkoja, ja erityisesti rakentamisessa
onnistuttiin merkittävästi pienentämään laskutusviivettä.
Vantaalta Viikinmäen puhdistamolle kulkeva paineviemäri

POHJOISEN KAUPUNKITEKNIIKAN TULOS
TOIMINNAN TULOT (tuhatta €)
56 334
Toiminnan kulut	
55 735
Poistot	16

Tilikauden tulos	

583

Rakennettu
katuala
Hoidettava
katuala

531 ha

Vesi- ja
viemäriputkea

8 347 M

Rakennettu
PUISTOALA

Merkittäviä rakennuskohteita
	Alppikylän kunnallistekniset työt
Böstaksentien paineviemärin siirto
Leikkipuisto Filipuksen rakentaminen
Lahdentien melueste Alppikylässä
Hermannin rantatien muutostyöt
	Katri Valan puisto
Toukolan rantapuisto
Viikinojanpuisto

3,7 ha

Rakennettu
katuVIHREÄ

3,5 ha

8,6 ha

HoidettavaT
viheralueet

331 ha

kulki Suutarilan uusien pientalotonttien halki. Rakentamisen alta piti
siirtää pois ja uusia paineputki, jonka halkaisija oli 500 millimetriä ja
pituus 430 metriä eli liki puoli kilometriä. Työ oli jo itsessään haastava,
puhumattakaan, että se tehtiin poikkeuksellisen kovassa talvessa.
Teräsputkien yhteensovitus oli tarkkaa työtä, sillä putki ei taipunut
piirun vertaa. Jäteveden paineputkessa on erittäin suuret painesysäykset, joten liitokset tehtiin erikokoisilla pannoilla ja kulmat laippaliitoksilla. Kaiken kukkuraksi urakointia varten saaduissa lähtötiedoissa
oli puutteita, ja työmaalla odottivat vääränkokoiset putkenpalat.
Uudet liitososat piti tilata Ranskasta, ja niitä piti odottaa kolme
viikkoa. Menetettyä aikaa kurottiin päättäväisesti kiinni, valmista
tuli eikä aikataulusta jouduttu pahemmin edes tinkimään.

MENES
TYSTARINOITA

Vastaanotettuja
lumikuormia

132 ooo kpl

Pohjoisen kaupunkitekniikan Kyläsaaren tukikohtaan valmistui noin 400 m2 laajuinen sosiaalija taukotila lähinnä viherhoidon tarpeisiin. Nämä noin 70 hengen uudet toimitilat korvasivat
alueelta asuntorakentamisen alta puretun entisen huonokuntoisen rakennuksen toiminnot.

Pohjoisessa kaupunkitekniikassa työskenteli vuoden 2010 lopulla
306 työntekijää, joista vakinaisia oli 279. Vuoden aikana valmistui

Alppikylän uuden asuinalueen kunnallistekniikan

2oiO

rakentaminen ei ollutkaan mikään pikkujuttu. Kyse on
Helsingille tärkeästä pohjavesialueesta. Koska pohjaveden
pintaa ei saa alueella laskea, alueelle rakennettiin kuusi pohjatonta
hulevesikaivoa ja niiden alle vielä imeytyskenttä louheesta. Alppikylään rakennettiin kunnallistekniikkaa neljä kilometriä ja kaivoja 230
kappaletta. Rakentamisessa hyödynnettiin kaikki käyttökelpoinen
materiaali, mikä teki työstä hyvin edullista. Alppikylän menestystarinan tunnistaa myös Lahdenväylän suunnalta, missä maisemaa
koristaa ruostuvasta teräksestä ja harmaasta kivilouheesta rakennettu hulppea melueste. Pohjoisen rakentajien taidonnäyte sekin.

neljä rakentamisen oppisopimusoppilasta.
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STARAN
S
TALONRAKENNU
TALONRAKENNUKSEN TULOS
TOIMINNAN TULOT (tuhatta €)
81 759
Toiminnan kulut	
78 722
Poistot	77

Tilikauden tulos	

2 96o

Rakennusprojektien liikevaihto
oli noin 31 miljoonaa euroa. Vuoden

aikana oli käynnissä 425 hanketta, joista
valmistui 363. Suurin osa hankkeista oli
kustannuksiltaan yli 500 000 euroa.
Hankkeista alle 10 prosenttia oli arvoltaan alle 30 000 euroa.

Vuonna 2010 konepajan liikevaihto
kasvoi 50 miljoonaan euroon.

Hankkeita toteutettiin 5 500 kappaletta.
Niiden koko vaihteli alle 1 000 euron
hankkeista aina 1,5 miljoonaan euron
hankkeeseen. Suurin osa hankkeista oli
arvoltaan alle 100 000 euroa.
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Talonrakennuksen päätuotteita ovat julkisten palvelutilojen
korjaus- ja muutosrakentaminen, entisöinti sekä erilaiset kunnossapitopalvelut sekä erikoisrakenteiden korjaukset. Osasto jakaantuu kahteen
tulosvastuulliseen yksikköön, rakennusprojekteihin ja konepajaan.
Kiristyneestä taloustilanteesta huolimatta liikevaihto kasvoi voimakkaasti ja talonrakennuksen kannattavuus
pysyi hyvänä. Osaston suurimmat asiakkaat vuonna 2010 olivat Tilakeskus, HKR-rakennuttaja ja liikuntavirasto.
Tilakeskuksen kanssa solmittiin yhteistoimintasopimus Tilakeskuksen hallinnassa ja isännöinnissä olevien
tilojen, rakennusten ja niihin liittyvien ulko-alueiden korjaus- ja kunnossapitotöiden toteuttamisesta.
Talonrakennuksessa panostettiin työsuojeluun ja aloitettiin TR-mittarikoulutus. Työturvallisuuden
tasoa mittaava järjestelmä otetaan käyttöön isoimmissa rakennushankkeissa vuonna 2011.

RAKENNUSPROJEKTIEN
Merkittäviä rakennuskohteita

KONEPAJAN
Merkittäviä rakennuskohteita

Laajasalon ala-asteen perusparannus
Myllypuron sairaalan
ilmastointijärjestelmän uusiminen
	Korkeasaaren Visenttitarhan
rakentaminen sekä 1900-luvun alun
	huvilarakennuksen saneeraus
Hietakummun ala-asteen korjaustyöt
	Kanneltalon musiikkisalin
	muutostyöt ja kirjaston korjaustyöt
1870-luvulla rakennetun
	hirsirakennuksen Bokvillan 		
peruskorjaus (hanke jatkuu v. 2011)
Talvipuutarhan peruskorjaus
(hanke jatkuu v. 2011)

	Oulunkylän kirjaston kalusteet
Stadionin tornin sadevesilinjojen sukitus
	Kaisaniemen metroaseman infopiste
	Opastaminen Kalevalakehto	taideinstallaation rakentamisessa
Solakallion koulun terapia-altaan
rakentaminen
Makasiiniterminaalin Pietarin
passitarkastuslinjastojen rakentaminen
	sekä muutos- ja sähkötyöt
Talvipuutarhan terästyöt
Seurasaaren Vanhan pappilan
	vesi- ja viemäröintityöt

Talonrakennuksessa työskenteli vuoden 2010 lopulla 344 henkilöä, joista vakinaisia oli
309. Talonrakennuksella on käynnissä Amiedun kanssa työnjohtajakoulutus, johon vuonna 2010
osallistui kymmenen henkilöä. Myös näyttötutkintosuoritusten arviointia jatkettiin. Oppisopimuskoulutuksessa keskityttiin ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin.

Huipulla tuuli, kun kosteusvauriotekniikan porukka hoiti
Stadionin tornin historiallisten, vuoden 1938 sadevesilinjojen sukituksen. Torni on 72 metriä korkea, joten osaamista ja
rohkeutta vaativa työmaa toimi myös kuntopiirinä työpäällikkö
Taisto Tantulle, työnjohtaja Seppo Englundille ja tiimille
Esa Roivainen, Roni Kettunen, Esa Saari, Mikko Riihelä ja
Margus Aus. Näin korkeiden pystylinjojen sukitus on harvinaisuus koko Euroopan mittakaavassa. Hissistä ei ollut paljon
apua, sillä se pysähtyy vain muutamassa välikerroksessa.
Niinpä työkohteisiin noustiin jalan. Sadevesilinjat piikattiin esiin
huoltoluukkujen kohdalla tornin hätäpoistumistien ahtaassa
portaikossa. Siellä liikuttiin piikkauskoneiden, imureiden ja
muun rekvisiitan kanssa. Piikkausjäte kuljetettiin säkeissä portaita alas, mikä tiesi taas reipasta liikuntaa tornin portaikossa
muottien ja valuämpäreiden kanssa.

MENES
TYSTARINOITA
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Leikkivälinepalvelu varmistaa, että lapset
voivat leikkiä turvallisessa ympäristössä. Korjausrakennustekniikan palveluun sisältyvät leikkialueiden
vuositarkastukset sekä pienkorjaukset. Työ edellyttää
alan monien standardien tarkkaa tuntemusta. Leikkivälinepalvelu on ensimmäisen täyden toimintavuotensa aikana
otettu avosylin vastaan. Palvelua ovat kehittäneet työnjohtaja Marja Siitosen lisäksi leikkivälinetarkastajat Matti
Siitonen ja Tarja Haapasaari sekä kirvesmiehet Jukka
Kinnunen, Mikko Pelkonen ja Siru Hovisilta.

Metallitekniikka saneerasi Makasiiniterminaalin
tilat täysin uuteen uskoon. Työt alkoivat elokuussa 2010

tullikoppien valmistuksella. Kun Pietarin uuden merilinjan
avajaispäivä oli 8.11.2010, kaikki työt oli tehty ja uutta hohtava Makasiiniterminaali odotti valmiina käyttäjiään.
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Uutta
luontopolkua
rakennettu

2 1oo m

STARAN
YMPÄRISTÖNHOITO

Riukuaitaa ja
pitkospolkua
rakennettu

1 58o m

Työkohteisiin
istutetut monivuotiset kasvit

92 854 kpl
Ryhmäkasvien
tuotanto

196 ooo kpl
Ulkokunnissa
sijaitsevien
metsien luonnonhoitotyöt

13o,5 ha

Luonnonhoitosuunnitelmien
mukaiset työt
taajamametsissä

187,6 ha

118,4 ha

Hoidossa
oleva peltoja niittyala

463,63 ha

Kerätty
jätemäärä
rannoilta
ja mereltä

257 tn

MUUT
TAAJAMAMETSIEN LUONNONHOIToTYÖT

Peltokasvien
sato

727,3 tn
Villikaneja
pyydystetty

1 3oo kpl
28
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Ympäristönhoidon palvelutuotteita ovat kaupunkimetsien, kaupungin viljelymaiden ja luonnonmukaisten alueiden hoito. Osaston
palveluihin kuuluvat myös meri- ja saaristoalueiden puhtaanapito,
kasvihuoneviljely, puidenhoito sekä floristipalvelut. Ympäristönhoidon merkittävin asiakas on rakennusviraston katu- ja puisto-osasto.

Metsurit Toni Berndtson ja Kristian Blåfield ovat tehneet metsurin työtä ja virkistysmetsien hoitoa tutuksi sadoille pääkaupunkiseudun
koululaisille. Metsurien ammattikunta pienenee Suomessa, ja uusien
tekijöiden saaminen alalle ei ole helppoa. Taajamissa kaikkea metsurityötä ei koskaan voida korvata koneilla. Tonin ja Kristianin positiivinen
esiintyminen koululaisille on niittänyt kiitosta ja tullut tarpeeseen, sillä
taajamametsien hoitoa on käsitelty mediassa osin kapeasti ja vaikeasti
oikaistavia mielikuvia luoden. Oikean tiedon jakaminen työn tavoitteista ja menetelmistä takaa onnistuessaan työrauhan.

YMPÄRISTÖNHOIDON TULOS
TOIMINNAN TULOt (tuhatta €)
7 753
7 642
Toiminnan kulut	
Poistot	41

Tilikauden tulos	

7o

Runsasluminen talvi niin vuoden alku- kuin loppupuolella hidasti luonnonhoitosuunnitelmien toteutusta
metsissä. Isoimmat työmaat olivat Kivikossa, Kaarelassa ja Ala-Malmilla sekä Salmen ja Vaakkoin ulkoilualueilla. Uutena työtapana kehitettiin hakkuuta nopeuttavaa ja tehostavaa integroitua hakkuuta.
Kostea alkukesä ja heinäkuun helteet viivästyttivät
peltotöitä. Samasta syystä sato oli normaalia pienempi, mutta laadultaan parempi. Sadonkorjuu- ja kuivatuskustannuksissa puolestaan saatiin säästöä.
Viherrakentamisen hiljentyminen vähensi puutarhapalvelujen kysyntää aiempiin vuosiin verrattuna. Puutarhapalvelun käytössä olevan Talvipuutarhan peruskorjaus alkoi

toukokuussa 2010 ja osa Talvipuutarhan kasveista siirrettiin evakkoon Kaupunginpuutarhan kasvihuoneisiin.
Luonnonsuojelurakenteita ja reittejä peruskorjattiin ja
uusittiin Pitkäkosken rinnelehdossa, Niskalan arboretumissa ja Viikki-Vanhankaupunginlahdella. Villikanien
pyyntiä jatkettiin yleisillä puistoalueilla sekä siirtolapuutarha-alueilla.
Meri- ja saaristoalueiden tukikohta valmistui Sompasaareen. Väliaikaiset toimitilat toteutettiin yhteishankkeena liikuntaviraston merellisen osaston kanssa.
Vuonna 2010 otettiin käyttöön uusi alus Haavi 3, jolla
mm. tehostetaan öljyntorjuntavalmiutta kaupungin
lähivesillä.

Villikanien määrä alkoi 2000-luvun alussa kasvaa kovaa vauhtia,
ja kaupungin puut ja kasvit joutuivat yllättäen kanien hyökkäyksen
kohteeksi. Luonnonsuojelualueiden työyksikkö on kartoittanut kanikantaa, kehittänyt uusia pyyntimenetelmiä, metsästänyt ja koordinoinut työtä Helsingissä. Aihe on herkkä, mutta onnistuneen tiedotuksen
avulla kannan rajoituksen keinot on yleisesti hyväksytty ja konflikteilta on vältytty. Avainhenkilöt tämän onnistumisen takana ovat
vastaava luontomestari Mikko Yletyinen, projektipäällikkö
Antti Rautiainen ja metsänhoitotyöntekijä Maria Ahlbäck.

MENES
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Ympäristönhoito aloitti uuden uutukaisena

2oiO

osastona vuoden 2010 alussa. Sen työyksiköissä iso
joukko toisilleen aiemmin tuntemattomia henkilöitä tekee
mitä erilaisimpia töitä. Töitä tehdään ympäri kaupunkia ja
jopa sen ulkopuolella. Kiristyneessä taloustilanteessa toimintaa lähdettiin tehostamaan henkilöstön sisäisillä siirroilla sekä
kaluston ja toimitilojen yhteiskäytöllä. Yhteistyön edistämiseksi
perustettiin työryhmä, johon kuuluvat Birgitta Viljanen, Frans
Karkkimaa, Jari Kuusinen, Juha Puumalainen, Lasse Ruth,
Raija Mohell ja Toni Berndtson. He ovat mm. järjestäneet eri

Ympäristönhoidossa työskenteli vuoden 2010 lopulla
78 henkilöä, joista vakinaisia oli 73.

työyksiköiden yhteistapaamisia ja toiminnan esittelyitä, ja näin
edistäneet hienosti yhteisen edun ja tuloksenteon toteutumista.
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STARAN
GEOPALVELU
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Geopalvelu tutkii maa- ja kallioperää, tekee kaupungin
kartoitus- ja merkintämittaukset, tutkii kadun rakennekerrosten kantavuutta ja tiiviyttä sekä käsittelee ja
kunnostaa pilaantunutta maaperää.

Vuonna 2010 aloitti toimintansa uusi osasto,
Staran geopalvelu. Sen mittausyksikköön ei
organisaatiouudistuksessa siirtynyt henkilöstöä,
joka olisi syöttänyt palkat ja hoitanut ostotilaukset
toiminnanohjausjärjestelmään. Mittauksen esimiehet ovat joustaneet ja omaksuneet uudet
tee-se-itse -toimistotyöt hienosti kireässä aika
taulussa. Heidän esimerkillinen työskentelynsä
toi huomattavia säästöjä.

GEOPALVELUN TULOS
TOIMINNAN TULOt (tuhatta €)
9 181
Toiminnan kulut	
8 808
Poistot	230

Tilikauden tulos	

Ari Lampela ja Pertti Hyttinen ovat tulleet

143

Merkittäviä rakennuskohteita
	Keskustan ja esikaupunkien pohjaveden
korkeuden seuranta sekä mittaus	järjestelmän ylläpito
Länsimetron ympäristövaikutusmittaukset
	Pilaantuneen maan kunnostus, työmaa	mittaukset sekä pohjatutkimukset
Jätkäsaaren kaduilla
	Kalasataman alueen pilaantuneen maan
kunnostus sekä massojen välivarastointi
Viikinmäen lyijymaiden käsittely
Töölönlahden alueen pilaantuneen
	maan kunnostus
Östersundomin alueen pohjatutkimukset
	ja kalliokartoitus
Herttoniemen alueen ympäristökartoitus
Myllypuron puutaloprojektin
	työmaamittaukset

Katu- ja maalaboratoriossa otettiin käyttöön profilometri,
jolla katupäällysteen urasyvyyttä voidaan mitata jopa
0,1 millimetrin tarkkuudella. Suunnittelu- ja määrämittauk
sissa alettiin hyödyntää laserskannaustekniikkaa.
Tuotannon tukipalveluja kehitettiin palkkakirjauksen,
laskutusjärjestelmien sekä controller-toimintojen osalta.
Vuoden 2010 aikana Rattitie 32:n tukikohdan laajennus
saatiin lähes valmiiksi, ja pohjatutkimuksen kaikki
toiminnot saadaan saman katon alle heti vuoden 2011
alussa. Kuortaneenkatu 13:n hankesuunnittelu käynnistyi,
ja katu- ja maalaboratorio sekä PIMA-yksikkö muuttavat
uusittuihin tiloihin vuoden 2011 aikana.

pohjatutkimustöihin Helsingin kaupungin työvoimapankista. Ari ja Pertti ovat osoittaneet, että
aktiivisuudella ja ahkeruudella kehittyy ja etenee
työssään. Nyt he ovat arvokas lisä geopalvelun
osaajakaartiin.
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Huseyin Ugur on kotoisin Kaakkois-

2oiO

Turkista Diyarbakirin kaupungista.
Ennen Suomeen tuloaan 2004 hän teki
viisi vuotta Turkissa töitä maanmittausteknikkona. Suomessa hänen todistuksensa eivät
kuitenkaan kelvanneet, ja töitä löytyi ravintolaalalta. Kun Helsingin kaupunki vuonna 2008 etsi
pohjatutkimusavustajaa, Husseyin haki ja sai
paikan. Se tarkoitti alan vaihtoa maanmittauksesta maaperätutkimukseen. Husseyin on opetellut itsenäisesti työhön liittyvien atk-järjestelmien käyttöä. Nyt hän yksi Staran parhaista
kairauksen atk-järjestelmien osaajista

Geopalvelussa työskenteli vuoden 2010 lopulla
88 henkilöä, joista vakinaisia oli 78.

ja ohjaa jo muita. Vuoden 2010 syksyllä Hussein
alkoi vetää omaa kairausryhmää.
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STARAN
LOGISTIIKKA
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Kuljetuspalvelut teki vuoden 2009 lopulla sopimuksen Staran kaupun-

Logistiikan keskeiset palvelut ovat hankinta, vuokraamo,
korjaamo, kuljetus ja materiaalipalvelu. Osastoon
yhdistettiin osia sekä entisestä ympäristötuotannosta
että talonrakennus ja logistiikasta.
Logistiikan asiakkaita ovat kaupungin kaikki hallintokunnat. Vuonna 2010 kilpailutettiin
yhteensä 61 teknistä materiaali- ja palveluhankintaa kaupungin virastojen ja laitosten
käyttöön. Lisäksi osasto tilasi Helsingin kaupungille 151 henkilö-, paketti- ja kuorma-autoa.
Hankintojen arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 4,5 miljoonaa euroa.
Kaupungin ajoneuvot huolletaan logistiikan korjaamolla. Vuoden 2010 aikana varastointi
järjestelyillä panostettiin tilansäästöön ja parantuneeseen työergonomiaan. Normaalityön
ohella korjaamo ja kilpipalvelu pitivät huolta siitä, että näkyvä osan Staran kalustosta sai
uuden ilmeen.
Vuonna 2009 aloitettuja investointeja ja korjauksia polttoaineasemiin jatkettiin vuoden
2010 aikana. Näin asemat saatiin ympäristökeskuksen ja pelastuslaitoksen vaatimusten
mukaiseen tasoon. Jatkossa biopolttoaineiden osuus kasvaa. Kylmä, runsasluminen talvi
lisäsi polttoaineiden myyntiä.

kitekniikoiden ja liikuntaviraston merellisen osaston kanssa syväsäiliöiden
tyhjennyksistä vuonna 2010. Avainhenkilöiden odottamattoman poissaolon takia vuosi käynnistyikin epätietoisuudessa työn tarkasta sisällöstä ja
resurssipulassa. Järjestelmäasiantuntija Tuomas Taglatseff tarttui
haasteeseen ja sai työt sujumaan. Hän selvitti sopimuksen sisällön, kohteet
ja resurssien tarpeen, resursoi työn ja koordinoinnin ohessa hoiti myös
sopimuksen mukaisia töitä. Myös laskutusjärjestelmä piti uudistaa vastaamaan uutta tilausta ja asiakkaan tarpeita. Tuomas oli avainhenkilö myös
yhteistyössä kaupunkitekniikoiden ja liikuntaviraston kanssa
ja kehitti toimintaa kaikkia hyödyttämään ja ennen kaikkea
kaupunkilaiset huomioon ottavaan suuntaan.
M

ENESTY
STARINOITA

2oiO

Kevättalven kovat lumet kuormittivat auto- ja konekalustoa, ja
varsinkin raskaita lumikuormia kuljettaneet kuorma-autot joutuivat
koville. Kuorma-autojen huolto- ja korjaustöistä selvittiin ammattitaitoisen työnjohtajan Tapio Lindroosin ja asentajien sekä toimivan
varaosahuollon yhteistyöllä. He varmistivat, että asiakkaamme pääsivät
tekemään työnsä. Iso kiitos kuuluu myös onnistuneelle töidensuunnittelulle sekä Staran kuljettajille, joiden ammattitaito ratissa varmisti, ettei
kalusto kovassa käytössä päässyt rasittumaan turhaan.

LOGISTIIKAN TULOS
TOIMINNAN TULOt (tuhatta €)
Toiminnan kulut	
Poistot	

Tilikauden tulos	

29 064
24 267
3 256

1 541

Logistiikassa työskenteli vuoden 2010
lopulla 150 henkilöä, joista vakinaisia oli 141.

Raskaiden työkoneiden ja pienkoneiden työosastoja johtaa
yksi työnjohtaja. Hän vastaa työn suunnittelusta, töiden vastaanotosta
sekä varaosien hankinnasta työ-osastolla korjattaviin moniin eri merkkeihin. Työnjohtaja myös valmistelee tilaukset laskutettavaan kuntoon
ja purkaa kustannukset osaston sisäisiltä töiltä asiakkaalle. Laskutuksen
nopeuttaminen on Staran iso kehittämiskohde. Työnjohtaja Markku
Kemppainen hoiti raskaiden työkoneiden ja pienkoneiden työosaston
laskutuksen esimerkillisesti heti töiden valmistumisen ja työtuntien
kirjaamisen jälkeen. Näin hän osaltaan piti työosastojen kustannusseurannan upeasti liki reaaliajassa.
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Stara otti ensimmäisenä kaupungin virastona heti pilottivirastojen jälkeen käyttöön
uuden Helmi-intran. Tiukka puristus
onnistui viestintäsihteeri Marika
Kaarlelan ja järjestelmäasiantuntija Juha Kemppaisen upealla yhteistyöllä.
He taistelivat mittavassa urakassa maaliin
arkitöidensä ohella ja organisaatiomuutoksen keskellä. Molemmat venyivät tiukassa
tilanteessa, ja sen tuloksena Staran intraa
on sittemmin käytetty mallina muille.

MENES
TYSTARINOITA

2oiO

Stara otti ulkoisen laskennan
omiin käsiinsä. Staran raportit
Talpaan ja Taskeen ovat lähteneet
ajallaan ja tilit ovat aina tiptopkunnossa. Kunnia kuuluu koko taloushallinnolle ja erityisesti kirjanpitopäällikkö Helena Ahtiaiselle.

Vuonna 2010 Staran uusi ilme eteni
kaupungin kaduille vauhdilla. Ilmeprojekti on ollut Staran yhteinen menestystarina, ja sen takana on koko projektin väki. Vahvimmin Staran näkyvyyttä
ovat olleet pusertamassa viestintäpäällikkö Päivi Seikkula sekä Ilmeen
käytännön tekijät logistiikan osastolla.
Niinpä Operaatio Lumisodassa taisteltiin paljolti Staran väreissä ja riveissä,
ja Staran iskevä nimi tuli oman ilmeen
myötä myös asukkaille tutuksi.
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HALLINTO
Tuotannon tunteva
t tukipalvelut
HALLINTO on jaettu seitsemään tulosvastuulliseen yksikköön:
talouteen, työhyvinvointiin, kirjaamoon, tietohallintoon,
kehitykseen, toimitiloihin ja viestintään.
Vuonna 2010 alkoi Staran toimintatapojen systemaattinen yhtenäistäminen. Tuotantoa tukevat koko Staran yhteiset tukiprosessit, joista hallinnolla on vetovastuu. Palvelun, talouden, tiedonhallinnan ja viestinnän prosessiryhmät aloittivat työnsä.
Staran hallinto tuki viraston johdettavuutta ja tavoitteiden saavuttamista monin hankkein. Strategiaan perustuvina hankkeina käynnistyivät mm. projektit Ilme ja Johdon raportointi sekä laaja esimiesohjelma ESKO. Hallinnon koordinoimana aloitettiin ennakoiva
henkilöstösuunnittelu ja ikätietoisen johtamisen mallin suunnittelu.
Stara-tasoisen budjetoinnin suunnittelua kehitettiin ja käyttöön
otettiin yhtenäinen budjettityökalu, joka tehostaa tiedonsaantia
yksiköistä virastotasolle, vähentää manuaalista työtä sekä helpottaa ennustamista ja budjetointia valmiilla suunnittelupohjilla. Aiemmin ulkoa ostetut kirjanpidon palvelut hoidettiin vuonna
2010 omin voimin.

Hallinnon työntekijöillä on merkittävä rooli tiedon omistajina
ja välittäjinä koko Staralla. Hallinnossa toteutettiin viestinnän
kehittämishanke, jonka keskeisenä tavoitteena oli jokaisen oman
viestijäroolin sisäistäminen. Stara oli edelläkävijä kaupungin
yhteisen Helmi-intran käyttöönotossa. Helmeä kehitettiin johtamisen, yhteisten menettelytapojen ja perehdytyksen tueksi,
ja työ jatkuu vuonna 2011.
Staralla on laaja kenttäorganisaatio, jossa suuri osa työntekijöistä
liikkuu työssään. Viestinnän saavutettavuuden lisäämiseksi henkilöstölehti Stadin rakentajan rinnalle lanseerattiin sähköisesti
levitettävä ja paikallisesti tulostettava viikkotiedote Puskaradio.
Yhdessä työterveyshuollon kanssa laadittiin suunnitelma
sairauspoissaolojen ja tapaturmien vähentämiseksi. Stara otti
ensimmäisenä kaupungin virastona käyttöön uuden Työkalupakki-järjestelmän.

Hallinnon keskittäminen jatkui vuonna 2010 strategian mukaisesti, ja tuotanto-osastoilta
siirtyi hallintoon 19 hallinnollisia tehtäviä hoitanutta henkilöä. Kevään aikana rekrytoitiin henkilöstösuunnitelman mukaisesti turvallisuuspäällikkö, työsuhdepäällikkö, tietohallintopäällikkö
ja hallintolakimies. Hallinto työllisti henkilöstökeskuksen työllistämisohjelman kautta viisi
nuorta, ja yksi henkilö työskenteli oppisopimusopiskelijana. Vuoden lopulla hallinnossa
työskenteli 66 henkilöä, joista vakinaisia oli 57.

Suoraan tuotantoa tukevia kehitysprojekteja olivat nykytek
niikan hyödyntäminen ylläpidossa ja sen tukitoiminnoissa ja
sähköisen työmaapäiväkirjan selvitystyö. Hallinnon panos
kehityskokousten järjestämisessä suurimpien asiakkaiden
kanssa oli merkittävä.
Vuoden 2010 aikana Staran palvelinympäristö virtualisoitiin.
Työ jatkuu energiaa säästävällä työasemaympäristön virtualisoinnilla. Tietojärjestelmiin ja -palvelimiin tehtiin Staran uuden
organisaation vaatimat muutokset. Tietohallinnon tukipyynnöille
määriteltiin aikarajat, joihin perustuvan seurannan avulla
voidaan resursseja keskittää tuotannon tarpeiden mukaan.
Hallinto valmisteli kaupungin yhteiseen asianhallintajärjestelmään Ahjoon siirtymistä ja tuotti lautakuntapalvelut Staran
lisäksi myös Hankintakeskukselle ja Tukkutorille. Kirjaamotoiminnan keskittämisen myötä viraston asiakaspalveluna toimineen kirjaamon tilalla toimii jatkossa Info. Vuonna 2010 luotiin
yhteisiä menettelytapoja hallinnollisten asiakirjojen tuottamiseksi koko Staralle.
Kaupungin muiden hallintokuntien kanssa tehtiin tiivistä
yhteistyötä. Talpan ja Staran yhteistyötä syvensivät kuukausipalkanlaskennan siirtyminen Talpan hoidettavaksi ja
kaupunkiyhteinen LASKE-hanke.
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Uusi nimemme ja toimintatapamme ovat tulleet tutuksi ensimmäisen Staravuotemme aikana. Visiomme kiteytyy iskulauseessa ”Pidetään Stadista huolta”.
Siihen sisältyy ajatus yhteisestä tehtävästämme, Helsingin huolenpidosta ja siitä,
että mahdollisimman moni sitoutuu rinnallamme pitämään kaupungista huolta.

PIDETÄÄN YHDESSÄ STADISSA HUOLTA

Stara on mukana luomassa kaupungin uutta palvelukulttuuria myös vuonna 2011.
Kehitämme palvelujamme yhdessä asiakkaidemme kanssa. Kohtaamme asukkaat
ystävällisesti ja kunnioittavasti. Viestimme aktiivisesta palvelukulttuurista.
Tapaat meidät Stadin mestoilla. Pidetään yhdessä Stadista huolta!
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Sta

TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA (tuhatta €)

1.1.–31.12.2oo9

1.1.–31.12.2o1o

MYYNTITUOTOT

91 731

116 901

MAKSUTUOTOT

0

371

TUOTOT

TUET JA AVUSTUKSET
VUOKRATULOT
MUUT TULOT

29

29

3 744

5 140

805

1 507

124 850

128 901

221 159

252 85o

HENKILÖSTÖKULUT

75 308

79 624

PALVELUJEN OSTOT

97 745

118 117

31 212

32 982

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ
KULUT

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
MUUT KULUT
KULUT YHTEENSÄ
POISTOT

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
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8 359

9 047

212 624

239 770

3 667

3 745

4 869

9 334

Talousluvut osastoittain
Hallinto

Talonrakennus

Logistiikka

Läntinen
kaupunkitekniikka

Pohjoinen
kaupunkitekniikka

Itäinen
kaupunkitekniikka

Ympäristönhoito

Geopalvelu

STARA

Myyntituotot

85

17 611

4 921

34 768

29 222

20 902

5 783

3 608

116 901

Maksutuotot

0

0

0

256

82

33

0

0

371

Tuet ja avustukset

0

0

0

0

0

0

29

0

29

Vuokratulot

2

6

5 089

0

0

27

16

0

5 140

43

327

717

138

131

80

34

38

1 507

0

60 053

3

24 061

25 598

14 240

159

4 788

128 901
252 850

Muut tulot
Valmistus omaan käyttöön
Liikevaihto
Sis. myynti ja vuokra

Toiminnan tulot
Palkat

129

77 997

10 730

59 223

55 033

35 282

6 022

8 434

5 057

3 763

18 334
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1 301

779

1 731

746

31 751

5 187

81 759

29 o64

59 262

56 334

36 o61

7 753

9 181

284 6o1
56 754

2 442

13 148

4 682

11 819

11 516

7 743

2 657

2 747

Muut henkilöstömenot

837

4 524

1 625

4 077

3 969

2 664

920

954

19 571

Tuotantoon liitTYVÄT palvelut

124

45 709

3 618

23 287

25 019

13 928

727

2 573

114 985

HENKIlöstöön liittYVÄT palvelut

154

266

106

181

192

162

51

92

1 204

Muut palvelut

851

220

128

257

196

139

56

80

1 928

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

277

7 326

9 510

4 451

5 909

3 812

1 412

520

33 216

Muuttuvat vuokrat
Kiinteät vuokrat
Muut menot

5

594

104

381

150

81

10

4

1 328

412

640

2 012

1 503

1 182

719

385

347

7 199

16

142

23

13

74

10

5

2

285

5 118

72 571

21 809

45 968

48 206

29 256

6 223

7 320

236 472

241

4 169

1 409

8 067

5 912

4 812

1 012

1 077

26 699

0

1 172

756

935

971

725

241

252

5 052

5 359

77 912

23 974

54 971

55 o88

34 793

7 476

8 649

268 223

Toimintakate I

-172

3 848

5 090

4 292

1 245

1 268

277

532

16 379

Tulospalkkiovaraus

145

810

293

640

646

439

166

159

3 299

-317

3 o37

4 797

3 651

599

829

111

373

13 o79

107

77

3 256

11

16

7

41

230

3 745

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-424

2 96o
3,8

1 541
14,4

3 64o
6,1

583
1,1

822
2,3

7o
1,2

143
1,7

9 334
3,7

Kulut
Sis.palvelut ja vuokrat
Hallinnon kulut

Toiminnan KULUT

0

ToiminTAKATE II
Poistot
Rahoituskulut

TULOS (TUHATTA €)
TULOS (%)
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