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Helsingin kaupungin.
Rakentamispalveluliikelaitos, Stara

• Stara on monipuolinen asiantuntija rakentamisen, 
ympäristönhoidon ja logistiikan alalla 

• Luotettava ja kestävä ammattilainen palveluntarjoaja 

Helsingissä, joka tuntee toimintaympäristönsä.

• Staran juuret kasvavat vuodesta 1878 ja vuonna 2009 se 

on toiminut nettobudjetoituna virastona 30.5.2017 

saakka ja 1.6.2017 siitä muodostettiin liikelaitos. 



Staran visio on 2021: Stara on alansa 
houkuttelevin palveluntarjoaja ja työnantaja –
vastuullinen ja kilpailukykyinen edelläkävijä.



Staran hallinnassa olevat ajoneuvot

Moottoriajoneuvot
Henkilöautoja 369
Pakettiautoja 354
Kuorma-autoja 134
Yhteensä 857

Liikkuvat työkoneet
Moottorityökoneet 263
Peräkärryjä 150
Traktoreita 90
Yhteensä 503



Stara on kehitys- ja innovaatio-
alusta: H2020 Kestäväkehitys

1. Liikkumisen tilannekuva
• VTT, 

• Tampereen yliopisto, 

• Aalto, 

• Metropolia

2. Liikkumisen tarve ”Dynaaminen suunnittelu” 
• Elisa, 
• Telia, 
• Palveluinnovaatioiden kehittämiskeskus ry.(PIKE) (PFU.fi)
• Industryhack
• Junction

3. Kalustonkäyttö, Fleet Management, ”yhteiskäyttö ja 
liikkumistarpeiden yhdistäminen”

• Fleet Innovation, yms. 
• PFU.fi
• Industryhack
• Junction



Stara on kehitys- ja innovaatio-
alusta: H2020 Kestäväkehitys
1. Kaluston polttoaine/energia ratkaisut ”CO2-zero, NOX-down, PAH-down” 

• Puhtaan ilmanlaadun vyöhykkeet
• Volvo, Scania, Man, Iveco, Vila-Kone, Wihuri, 
• TEKES,
• HSY, 
• HSL, 
• HELEN, 
• Acgo

2. Instrumentaatio ja telematiikka raakadatan lähteet ”Älykäs Infra” ”Älykäs 
kalusto”

• Aplicom, 
• PPCT, 
• Geometrix Oy, 
• Telemotion ltd, 
• GIM, 
• Fleetonomy

3. Dynaamiset IoT-alustat, ”raaka-datan säilöt” ”analyysialustat” ”IoT-
alustojen integraatio”

• Elisa, 
• Telia, 
• CGI, 
• Tieto, 
• IBM, 
• Vaisala



NOSTE- Nollapäästöinen 
ympäristöhuoltokone - eWille

• Tekesin ohjelmiin kuuluva yritysprojekti. 

• Projektin nimi, Nollapäästöinen 
ympäristönhuoltokone -NOSTE. Projektin tyyppi, 
yritysprojekti. 

• Tekesin ohjelma, EVE – Sähköisten ajoneuvojen 
järjestelmät 2011–2015. 

• Noste suunnittelee ja rakentaa päästöttömän 
monitoimikoneen ja kone testataan Staran 
toimintaympäristössä.



NOSTE- eWille (sarjahybridi)



NOSTE – eWille (sarjahybridi)



mySMARTLife tavoitteet

• Muutetaan kaupunki älykäämmäksi ja 
kestävämmäksi, älyratkaisuilla ja cleantechillä

• Vähennetään kaupungin CO2 -päästöjä ja lisätään 
uusiutuvien energiamuotojen käyttöä

• Tavoitteena parantaa kaupunkilaisten osallistamista 
ja elämänlaatua

• Helsinki on digitalisaation keinoin 
kaupunkikehityksen alusta



mySmartLife sähkölatausasemat

• Sähköllä ladattaville:

• Linja-autoille

• Kuorma-autoille

• eWillelle

• Yhteistyössä: STARA, HELEN, HKL, HSL, VTT, 
TAMK, TTY ja Niinivirta Oy  



Biokaasulaitos Tuomarinkylään

• Aikeissa saada omavaraisuutta tukeva 
biokaasulaitos 

• Käytetään pääasiassa lämmitysenergiaan ja 
liikennepolttoaine käyttöön

• Liikennepolttoainetta suunitellaan käytettäväksi 
Tuomarinkylän maataloustyökoneissa

• Lisäksi maanparannusainetta 

• Yhteistyössä STARA, HELEN



BioSata

• Staran hyötyajoneuvot ja HSL:n tilaama bussiliikenne 
siirtyvät käyttämään vain uusiutuvia jäte- ja 
tähdepohjaisia biopolttoaineita vuoteen 2020 mennessä 

• Kansainvälisesti merkittävä yhteishanke: HSL, Stara, 
VTT, Smart & Clean säätiö, Bio- ja polttoaineala, TEM, 
VM, Neste Markkinointi, UPM Biofore, St1 ja Teboil.

• Vanhemmissa autoissa ja työkoneissa uusiutuva diesel 
leikkaa hiukkaspäästöjä jopa kolmanneksen 

• Parhaimmillaan biopolttoaineet alentavat 
kasvihuonekaasupäästöjä 80–90 prosenttia verrattuna 
fossiilisiin polttoaineisiin



Raportointi: 2017 kk 1-11
Kierrätys dieselinkäyttöstä (MyDiesel)

Kohde Litraa
Atomitie 4-6

00370 HELSINKI 48225

Hernematalankatu 2

00150 HELSINKI 47452

Toukolankatu 6

00560 HELSINKI 103841

YHTEENSÄ 199 518



CO2-päästövähenemä

Kokonaiskulutus n 200 000 litraa (14,5 % 
käytetyistä polttoaineista)

� CO2 päästövähenemä n 480 000 kg CO2 eq

� Tämä vastaa n 160 henkilöauton vuoden päästöjä

� Laskennassa päästövähenemäkerroin 84%

Raportointi: 2017 kk 1-11
Kierrätys dieselinkäyttöstä (MyDiesel)



Polttoaineiden käyttö vuonna 2017
Arvio kierrätysdieselin kustannusvaikutuksista

Polttoaineiden käyttö vuonna 2017

Nimike Euro Litraa

Korvattuna Bio 

Diesel arvolla

Kustannus-

nousu

ADBLUE 469,95              1174,88

BIO DIESELÖLJY, HERNESAARI 136 973,30 €      122297,59

POLTTOÖLJY, HERNESAARI 42 717,23 €        58516,75 65 538,76 €      22 821,53 €      

BENSIINI, PITÄJÄNMÄKI 34 087,57 €        29385,84

BIO DIESELÖLJY, PITÄJÄNMÄKI 136 771,58 €      122117,48

POLTTOÖLJY, PITÄJÄNMÄKI 27 454,34 €        37608,68 42 121,72 €      14 667,39 €      

BENSIINI, TOUKOLA 115 934,42 €      99089,25

BIO DIESELÖLJY, TOUKOLA 272 786,53 €      243559,4

POLTTOÖLJY, TOUKOLA 44 289,82 €        59851,11 67 033,24 €      22 743,42 €      

DIESELÖLJY, OULUNKYLÄ 233 383,10 €      220172,74 246 593,47 €    13 210,36 €      

POLTTOÖLJY, OULUNKYLÄ 24 682,66 €        33811,86 37 869,28 €      13 186,63 €      

DIESELÖLJY, TALTTAKUJA 104 141,76 €      98246,94 110 036,57 €    5 894,82 €        

POLTTOÖLJY, TALTTAKUJA 28 586,00 €        39702,78 44 467,11 €      15 881,11 €      

BENSIINI, ROIHUPELTO 65 337,92 €        55844,38

DIESELÖLJY, ROIHUPELTO 270 398,90 €      255093,3 285 704,50 €    15 305,60 €      

POLTTOÖLJY, ROIHUPELTO 58 949,40 €        81874,16 91 699,06 €      32 749,66 €      

laskennalllinen lisäkustanne 156 460,52 €    



Staran ympäristölupaus
CO2e-neutraali vuonna 2030

• Lupaus tarkoittaa, 
että Stara on 
sitoutunut 
vähentämään, 
vuosittain 1,62% 
CO2e-päästöjä 
edellisestä 
vuodesta!!!



Laskentamalli päästöille

• Työkoneet oli ainoa polttomoottorikäyttöinen ryhmä, jolla ei 
ollut valtakunnan tasolla laskentajärjestelmää vuonna 1998. 

• Katko98 toteutus oli olennainen sykäys kaikkien 
polttomoottorikäyttöisten työkoneiden (myös 
maastoajoneuvot) mallin TYKO tekemiselle. 

• TYKO:n tulokset ovat nähtävissä samaisella LIPASTO -
sivulla. 
http://lipasto.vtt.fi/yksikkopaastot/tavaraliikenne/tieliikenne/pad
iestie.htm

• Työkoneiden merkitys on korostunut ministeriöiden 
strategiasuunnitelmissa ja TYKOa ollaan kehittämässä 
vastaamaan paremmin vaikutuskysymyksiin. 



Staran autojen ja työkoneiden 
päästömalli

Laskennan lähtötiedot 
• Kalustokohtainen vuotuinen kulutus polttoainetyypeittäin (aktiviteettitieto)

• Kaluston tekniset tiedot: tyyppi, vuosimalli, nimellisteho, päästöluokka

• Toistaiseksi kaluston Euro- ja Stage taso päätellään vuosimallista

• Päästökertoimet litraa kohden. Laskettu LIPASTO:n

yksikköpäästötietokannan ja TYKO-mallin tiedoista 

Laskentatulokset 
• Päästömäärät konetyypeittäin ja yhdisteittäin vuositasolla. Yhdisteet: CO, 

HC, NOx, PM, CH4, N2O, SO2, CO2, CO2e, kulutus, energia

• Voidaan laskea polttoainemuutosten, kaluston uusimisen ym. vaikutuksia

• Esimerkkinä laskentasimulointi tilanteesta, jossa kaikki dieselkoneet 

käyttävät uusiutuvaa dieseliä. Päästömäärät ja päästöerot.



Staran autojen ja työkoneiden 
päästömallin laskentaesimerkki

Kalusto CO HC NOx PM CH4 N2O SO2 CO2 CO2e Kulutus Energia
kpl kg kg kg kg kg kg kg kg kg l GJ

Perinteiset polttoaineet käytössä 1 285 9 389 1 182 20 928 665 89 211 17 4 768 340 4 676 394 1 974 078 69 541
Diesel ja polttoöljy uusiutuvia 1 285 6 923 729 18 897 470 3 6 11 586 209 590 245 1 974 078 69 541
Erotus [kg/a] -2 467 -454 -2 031 -195 -86 -205 -6 -4 182 131 -4 086 149 0 0

Erotus [%] -26% -38% -10% -29% -97% -97% -34% -88% -87% 0% 0.0%

Staran kaluston päästövertailu vuonna 2016

Siirtyminen uusiutuvaan dieseliin 

vähentää paitsi 

kasvihuonekaasupäästöjä, myös 

kaupunkialueella tärkeitä lähipäästöjä 

(CO, HC, NOx, PM).

HUOM! Staran autoilla ajetaan hyvin 

hitaasti ja tyhjäkäyntien osuus on 

kalustossa jopa 30-40%. Hidas ajo ja 

tyhjäkäynti (eg. kylmäkone) 

aiheuttavat lisäystä päästöihin.





Stara - Elisa

• Tavoitteena luoda kaupungin sisäinen ajoneuvojen 
yhteiskäyttömalli

• Korjaamon ja kalustohallinnon vara-autot

• Laitetaan seurantalaitteet tavoite 25 kpl

• Joilla pyritään saamaan tietoa ajoneuvojen työaikaisesta 
käytöstä

• Staran vaihtolavoihin asennetaan trackerit, jolloin 
vaihtolavojen sijainti voidaan jakaa IoT-alustan avulla 
käyttäjille, jolloin etsiminen ja turha ajaminen vähenee.

• Liitetään Elisan IoT-alustaan

• https://yrityksille.elisa.fi/auto-ajopaivakirja



Stara - Kymp - Vionice

• Kuvataan applikaatiolla katuinfraa Kalasatamassa

• Laitetaan applikaatio kolmeen ajoneuvoon.

• Alussa inventoidaan liikennemerkit 

• Tulevaisuudessa myös:

• Työnlaatu 

• Katuinfranlaatu

• Kuvantamisen avulla infrasta tarkkakuva metatiedoksi 
itseliikkuville ajoneuvoille

• https://vionice.fi/fi/service/2



Helsingin 3D-malliin inventoitu katuinfra



Monitoimirobotin testaus



6Aika

Massadata kaupunkiympäristön ja -liikenteen 
kehittämisessä sekä innovaatioalustana palveluille 

ja liiketoiminnalle, A72209. 

23.3.2018

Sami Aherva



6Aika: Kaupunkien massadata innovaatioden

alustana Smart City hankkeessa

• Yhteistyössä Helsinki, Tampere ja Tampereen yliopisto

• Osaprojekteissa  hyödynnetään hyötyajoneuvo-

teemaan liittyvää suurta määrää raakadataa

• Data viedään IoT-alustalle, analysoidaan, visualisoidaan 

• Datan avulla voidaan tuottaa innovaatioita ja luoda 

innovaatioille digitaalinen ekosysteemi sekä toiminta-

alusta uusille ja toimiville yrityksille Helsingissä ja 

Tampereella
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6Aika: Urban big data as innovation platform in smart city context, A72209.



Kaupunki tuottaa tietoja useista lähteistä

• Ihmiset

• Yritykset

• Kaupungin organisaatiot

• Funktionaaliset toiminnot

• Ongelmana on kuinka säilyttää ja kehittää dataa sekä 

sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön.

• Massa datan kerääminen, tallentaminen ja käyttäminen 

vaatii yhteisen strategian.

23.3.201829

6Aika: Urban big data as innovation platform in smart city context, A72209.



Tavoitteet

• 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
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6Aika: Urban big data as innovation platform in smart city context, A72209.



Projektin päivämäärät
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6Aika: Urban big data as innovation platform in smart city context, A72209.

• Projektin aloituspäivä: 1.9.2016

• Projektin valmistumispäivä: 30.8.2018

• Projekti sisältää kolme alaprojektia: 
Jokainen tasavertainen, itsenäinen ja 
autonominen samasta teemasta 
(massadata).

• Budjetit (EU rahoittaa 67 %)
• Helsingin kaupunki alaprojekti: 304 286 EUR
• Tampereen yliopisto: 179 735 EUR
• Tampereen kaupunki: 163 791 EUR



Järjestelmänkuvaus luonnos
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Projektin puitteissa Stara on osallistunut 

kahteen Hackathoniin

• IndustryHack/StreetReboot

– 29 hakijaa

– 8 tiimiä

– 1+2 päivää/2 viikkoa

– Ammattilaistiimit

– Voittaja

– Kaksi kunniamainintaa

– 800 euroa/osallistuja

– Pääpalkinto

• 20000 euron projekti

– Paljon viestintää: 2 youtube-
videota, blogeja, facebook, 
twitter

• Junction/StreetReboot2

– 1476 osallistujaa, 48 tuntia

– 96 maata, 800 lentoa

– Technical implementation

– Wau factor

– Design, User experience

– Kaksi voittajaa

• Challenge ja track

– Dipoli

– Erittäin paljon viestintää kaikissa 
kanavissa, Koko kisan voittaja 
Staran Challengesta
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Industry Hack – StreetReboot
• Twenty Hexagons

service where car owners register their car and subscribe for 

info about areas in the city (e.g. home district, workplace). 

Stara can send notifications about the relevant TNPZ in their 

areas a few days in advance and on the evening before they 

come into force. 

• Team Karttis
individually optimized job queue for separate winter 

maintenance vehicles.

• CityKetut
solve challenges on several different stakeholders working on 

the limited space of pedestrian lanes and how to optimize 

maintenance work in a way that maximum amount of lanes 

would be in usable condition when citizen need them

• NanoSpark
Optimize roads maintenance and ease the daily operations 

management. Optimizing is done by using weather forecast, 

current conditions of road surfaces and impacts of previous 

maintenance actions prioritizing demands and costs, while 

also taking into account road upkeep

• Wapicean
IoT, VR and optimization algorithm to help the city reinvent 

how they schedule street maintenance in a smarter way

• FluentGenius
system, which collects data from the open data sources 

including road, traffic and weather big data and combines it 

with the actual movement of snowplows and other 

maintenance vehicles

• Wintermute
Analyze or optimize snow plowing paths. We are thinking of 

various ways to visualize this, it could be an online model or 

shown through virtual reality

• Medintrex
Dynaaminen katualueiden huollon priorisointikartta We will 

build a prediction model for tyre-road friction coefficient / 

slipperiness. Based on weather conditions / weather forecast, 

traffic conditions, the digiroad street data, and other existing 

data sources, the model will predict friction/slipperiness of 

each road segment on the city map

23.3.2018Etunimi Sukunimi34



Junction – StreetReboot2
• Belly Forecast

Our dashboard shows predictions when 
each Belly will be full and shows 
recommendations based on that.

• Smart City Maintenance

Serving citizens faster with smart task 
processing

• Glados

Traffic sign maintenance requires lot of time 
and effort. Lets automate that with deep 
neural networks!

• BigBro

Park your car efficiently and safely

• FitSound

Fit sounds, fit people, fit city

• City Flow

Optimized trash can emptying logistics

• Team NanoSpark STARA

We will optimise competitive tendering and 
internal project acquisition by A map based 
integrating optimising service

• SafetyFirst

A smart system for recognizing safety 
hazards for civilians

• Trashery

Cities are still cleaned the old way. Trashery 
disrupts city maintenance making it smart 
and customer-oriented.

• SiD - Stara Infra Dashboard

SiD improves the overview and 
management of two Stara infra problems: 
car fleet management and tree watering 
service.

23.3.201835



Industry Hack Winner Karttakeskus Apuri 

Solution

23.3.2018Etunimi Sukunimi36

Problem/opportunity behind the solution
Winter maintenance vehicles are using the routes they have used to. It's not 

always the most efficient solution. Coordination between vehicles and work 

manager is time consuming and slow. It's difficult to adapt to changing 

conditions. Drivers need to use one hand to operate the radio. Our solution 

saves money, time and improves safety.

Solution in short
Our solution (Apuri) is providing individually optimized job recommendations for 

separate winter maintenance vehicles. It recommends the driver the next area 

to operate on.  Apuri is a service having two touch points. It can be used on a 

tablet in maintenance vehicles and on desktop by the job manager. It is 

optimized to visualize millions of lines of aggregated gis data and manage 

heavy optimization calculations. There are two types of users: drivers of the 

maintenance vehicles and job managers. Our solution saves money, time and 

improves safety.



Apuri ratkaisun merkitys Staralle

• Apuri mahdollistaa dynaamisen reittioptimoinnin 

erilaisissa Staran tehtävissä, kuten

– Liukkauden torjunta (pilotti)

– Lumenauraus

– Katujen lakaisu

• Apuri ei ole vaihtoehto MobileNote tai PPCT 

järjestelmille, vaan täydentää niitä

• Apuri mahdollistaa työnjohtajan keskittymisen enemmän 

toiminnan mahdollistamiseen sen yksityiskohtaisen 

ohjaamisen sijaan
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Mitä Elisalla tapahtui? – Kokeilukulttuurin merkitys 

Staralle

1. Staran organisaatio heräsi näkemään mahdollisuuden 

mikä kokeiluihin sisältyy

2. Mahtava uuden oppimiskokemus kaikille mukana olleille

3. Mukana olleiden tiimiytyminen miettimään, miten Data 

voisi auttaa Staraa toimimaan paremmin

4. Yksilötason oivallukset oman työn ja tekemisen 

merkityksestä isossa kuvassa

5. Avoimuuden ja keskustelun merkityksen ymmärtäminen 

organisaation uudistajana

23.3.2018Etunimi Sukunimi38



Staran tavoitteet StreetReboot2

• Tehdä Helsingistä maailman toimivin kaupunki

• Tehdä kaupungista ja Starasta alusta yritysinnovaatioille

• Kehitetään Staran roolia ekosysteemien alustana ja 

veturiorganisaationa

• Löydetään Staran toimialaan liittyvät keskeiset 

innovaatiot ja keinot hyödyntää niitä

• Vahvistetaan kokeilukulttuuria Staran sisällä ja viedään 

kokeilut laajasti käytäntöön

• Etsitään keinoja ottaa käyttöön tekoäly ja robotisaatio

23.3.2018Etunimi Sukunimi39



6Aika pilotti Apuri
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Tiedollajohtamisen prosessi

23.3.201841

Kerätään
faktat

Analysoidaan
Arvioidaan

miksi ja miten
korjataan

Tehdään
korjaus

inhimillisen
normaalin
johtamisen
menetelmin
(tunteiden

johtaminen)



Toiminnan kehittyminen hierarkisesta 

verkostopohjaisesti toimivaksi
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Kiitos!
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