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Staran monet roolit
• Kaupungin oma palveluntuottaja. Tuottaa palvelut ja avaa niistä 

syntyvää dataa. 
• Innovaatioalusta ja veturiorganisaatio ketterille kokeiluille ja 

esikaupallisille hankinnoille. 
• Kehitysmyönteinen, vakaa, laaja henkilöstö ja kalusto > hyvä 

pilotointikohde uusien toimintamallien käyttöönotolle.
• Iso toimija ja hankkija, jonka vastuulliset valinnat vaikuttavat.



Staran palvelupolku
Kaupunkitekniikan 
rakentaminen 
• Infrarakentaminen
• Inframittaus
• Pohjatutkimus
• Pilaantuneen maan 

kunnostus
• Katu- ja maa-

laboratorio

Kaupunkitekniikan 
ylläpito 
• Viheralueiden hoito
• Katualueiden hoito
• Katualueiden 

kunnossapito
• Liikennejärjestelyt

Rakennustekniikka
• Uudisrakentaminen
• Korjausrakentaminen
• Talotekniikka
• Puutekniikka
• Metallitekniikka

Ympäristönhoito
• Metsät
• Pellot ja niityt
• Luonnon-

suojelualueet
• Meri- ja 

saaristoalueet
• Puutarhapalvelu
• Eläimistön hoito

Logistiikka 
• Logistiikkakeskus
• Kilpipalvelu
• Korjaamo
• Kuljetuspalvelu
• Kierrätys
• Hankinta
• Kalustonhallinta ja 

analytiikka



Staran asiakkaat

Stara on Helsingin kaupungin sisäinen palveluntuottaja
• Kaupunkiympäristön toimiala 92,3 %
• Muut toimialat 3,5 % => merkittävä kasvu vuonna 2020 
• HKL-liikelaitos 0,8 %
• HSY vesihuolto 0,3 %

(vuosi 2019)



Talouden avainluvut
• Liikevaihto 250,2 M€ ja tulos poistojen jälkeen 5,7 M€.  
• Myynti kaupungin ja kuntayhtymän sisällä 98,3 %.
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Merkitys Helsingille



Ympäristövastuu
• Ekokompassi-sertifikaatti ja ympäristöohjelma kaudelle 2020-2022. 

Tavoitteena hiilineutraalius vuonna 2030.
• Kiinteistöjen energiankulutus aleni keskimäärin 2,1 %.
• Ympäristökriteerejä 76 % hankintapäätöksissä.
• Hyötyajoneuvot siirtyvät uusiutuvien polttoaineiden käyttöön. 27,5 % 

Staran käyttämästä dieselpolttoaineesta uusiutuvaa dieseliä.
• Innovaatiokumppanuuksilla ympäristöystävällisiä ja 

kustannustehokkaita ratkaisuja lumen käsittelyyn.



Hiilineutraali vuonna 2030

• Stara on sitoutunut 
vähentämään vuosittain 1,62 
% CO2e-päästöjä edellisestä 
vuodesta.



Massadatan hyödyntäminen
• Uudenlainen malli kuntien ja yritysten yhteistoimintaan ja 

verkostoihin 
• Kaikki perustuu välittömään käyttäjien tarpeeseen
• Kyky uudistaa organisaation oppimista ja innovaatioita
• Organisaatioiden johtaminen ja ohjaus perustuu analysoituun ja 

kuvallistettuun dataan 
• Mahdollisuus optimoida sopimukset, paikkatieto, kalusto ja reitit , 

sekä reaaliaikainen omaisuudenhoito
• Toimintojen automatisointi ja robotisointi



Massadatan hyödyntäminen - hackathonit
• Stara on osallistunut aikaisemmin neljään 

hackathon ideakilpailuun
• Hackathoneista on saatu 48 konseptia 
• Neljä konseptia on tuotannossa ja useampi 

korjausrakentamisen konsepti on tulossa 
tuotantoon

• 8.-10.12. Drone as a Service” 
https://ultrahack.org/drone-as-a-service-hackathon

https://ultrahack.org/drone-as-a-service-hackathon


Mitä hackathoneissa tapahtui? 
Kokeilukulttuurin merkitys Staralle

• Staran organisaatio heräsi näkemään mahdollisuuden mikä 
kokeiluihin sisältyy

• Mahtava uuden oppimiskokemus kaikille mukana olleille
• Mukana olleiden tiimiytyminen miettimään, miten data auttaa 

Staraa toimimaan paremmin 
• Yksilötason oivallukset oman työn ja tekemisen 

merkityksestä isossa kuvassa
• Avoimuuden ja keskustelun merkityksen ymmärtäminen 

organisaation uudistajana 



Kokeilukulttuurin merkitys Staralle
Mitä seuraavaksi

• Toteutetaan Helsingistä maailman toimivin kaupunki
• Tehdään kaupungista ja Starasta alusta yritysinnovaatioille
• Kehitetään Staran roolia ekosysteemien alustana ja 

veturiorganisaationa
• Löydetään Staran toimintaan liittyvät keskeiset innovaatiot ja 

keinot hyödyntää niitä
• Vahvistetaan kokeilukulttuuria Staran sisällä ja viedään kokeilut 

laajasti käytäntöön koko kaupungissa
• Etsitään keinoja ottaa käyttöön tekoäly ja robotisaatio



Innovaatiokilpailu This is a Snow Problem

• Staran esittämä kilpailu 
KYMPille.

• kilpailullinen neuvottelu 
esitetyille ongelmille 
lumenhallinnassa

• Ensimmäinen laatuaan 
Suomessa

• 10 ideaa à
• 4 valittiin toteutukseen 

(liikkeelle 09/2019).



Hankkeita, missä Stara mukana
• Kehitys- ja innovaatioalusta (H2020 Kestäväkehitys)

• energiaratkaisut, älykäs kalusto, konenäkö, analyysialustat,…
• Biosata 
• NOSTE, nollapäästöinen ympäristöhuoltokone eWille
• MySmartLife sähkölatausasemat
• Big Buyers Iniative
• Stara eRetrofit



Staran kaluston kehityskonsepteja

• Sähköiset ylläpidon työkoneet
• Työvaiheiden robotisaatio

• Kysyntäohjatut automaattiset monitoimityökoneet

• Stara IoT-alusta
• Kuormalavojen ja staattisten työpisteiden instrumentointi ja resurssiohjaus
• Kalustonhallinta ja etäohjaus
• Reittien, resurssien ja kaluston optimointi sekä tuottavuuslaskenta
• Energian kulutuksen seuranta ja päästölaskenta



BioSata – Stara ja HSL käyttävät 
vain uusiutuvia diesel-polttoaineita 2020
• Kansainvälisesti  merkittävä 

yhteishanke.(*

• Uusiutuva diesel leikkaa 
hiukkaspäästöjä jopa 
kolmanneksen.(**

• Alentaa kasvihuonekaasupäästöjä 
80–90 prosenttia fossiilisiin 
verrattuna.(**

• Vähentää myös lähipäästöjä.
*) Mukana HSL, Stara, VTT, Smart & Clean, TEM, VM, Bio- ja polttoaineala, Neste, UPM Biofore, St1 ja Teboil.
**) Vanhemmissa autoissa ja työkoneissa.



Noste eWille - nollapäästöinen 
ympäristönhuoltokone 
• Noste suunnittelee ja rakentaa 

päästöttömän monitoimikoneen.
• Kone testataan Staran 

toimintaympäristössä.
• Business Finlandiin kuuluva 

yritysprojekti.
• Tekesin EVE – Sähköisten 

ajoneuvojen järjestelmät ohjelman 
jatko



Stara eRetrofit  
• Muutamme 7 vuotta vanhan diesel-

käyttöisen kuorma-auton sähköiseksi
• Ei enää vain kuorma-auto

• Uusi latausjärjestelmä
• Uudet työlaitteet
• IoT data-analytiikka
• Reaaliaikainen optimointi
• Korjaukset ja varaosat
• Oppiminen: kuljettaja, mekaanikko, 

hankinta-asiantuntija, palvelusta hyötyvät, 
ekosysteemi



Innovaatioalusta ja pilotointikohde
• Kehittämiselle myönteinen kulttuuri. Tiiviitä yrityskumppanuuksia ja 

tutkimusyhteistyötä. 
• Staran töistä kertyy paljon dataa, esim. työkoneiden paikannus- kulutus-, suoritus- ja 

huoltotiedot. 
• Yritysten, tutkimuslaitosten ja Staran yhteiskehittämisen tuloksia:

• Sovelluskokonaisuus optimoi katujen hoidon ajoja.
• Siirtosoitto-sovellus vähentää turhia ajoneuvojen siirtoja.
• Sähköisiä työkoneita kehitetty eRetrofit-hankkeessa. 
• Virtuaaliperehdytyksen ja -oppimisympäristön kehittäminen korjausrakentamisessa Työterveyslaitoksen 

kanssa.
• Konenäön ja tekoälyn valjastaminen yleisten alueiden hoidon avuksi. 
• IoT-alusta resurssien ja kaluston hallintaan.



Tuotannonohjausjärjestelmäpilotti
Tilannekuva ja ylläpitoluokitukset
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Tuotannon optimointia
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Työvaihe- ja prosessiautomatisointia
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Tämän koneen alla mylvii… 
raportointi on vain sivutuote



Älylaitteiden käytettävyys huomioitu



Asiakaspalaute suoraan kentälle



Rajapinnat asukkaille tulossa



Siirtosoitto-palvelu
Staralle:

Asukkaalle:



Siirtosoitto-palvelu



Lumenvastaanoton seuranta



Roska-astioiden tila ei huolestuttava…



Helsingin 3D-malli ja 
digitaalinen kaksonen 



Onko Helsinki robottivalmis?



Pidetään Stadista huolta!


