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1. JULKINEN SEKTORI EDELLÄKÄVIJÄNÄ

Luottamushenkilöt, johto ja kunnan viranomaiset saavat koulutusta, tietopaketteja ja työkaluja kestävän kehityksen mukaisen päätöksenteon ja kun-
nan kehittämisen tueksi. Kunnan verkostot ovat laajoja ja tukevat alueellisten kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.  

TOIMENPITEITÄ JA TULOKSIA 2015–2017 ARVIOINTI, KEHITTÄMISTARPEET, JATKOTOIMET

Puolueille suunnatut kiertotalouskoulutukset käynnistyivät syk-
syllä 2017. 

Luottamushenkilöiden koulutukset koetaan entistä tärkeämpinä. Tar-
vetta koulutuksiin on tullut myös kentältä.

Keväällä 2016 Valonia osallistui Varsinais-Suomen liiton järjestä-
mään kuntakierrokseen. Kierroksella kartoitettiin kuntien kestä-
vän kehityksen toiveita ja tarpeita sekä  miten ilmastostrategian 
tavoitteita on toteutettu. Esille nousivat myös vesiensuojelu ja 
ympäristökasvatus. Tapaamisissa oli laaja edustus kuntien vi-
ranhaltijoita.

Kuntakierrokset on koettu tarpeellisiksi. Seuraava kierros järjestetään 
keväällä 2018

Valonia on kannustanut kuntia liittymään energiatehokkuussopi-
muksen uudelle kaudelle (2017–2020). Aiheesta on kerrottu se-
minaareissa, uutiskirjeessä ja muissa yhteyksissä säännöllisesti.

Uusi KETS (kuntien energiatehokkuussopimus) -kausi tuo mukanaan 
tarvetta kuntien ohjaukseen ja neuvontaan. Sopimuksen ovat uusi-
neet vuoden 2018 alussa kolme kuntaa. Luotsin (Varsinais-Suomen 
ilmasto- ja energiastrategia 2020) tilannekatsauksen ja HINKU-haas-
teen toivotaan lisäävän osallistumista.

Valonia koordinoi alueellisia asiantuntijaverkostoja: maakunnalli-
nen energiaryhmä, haja-asutusalueiden vesihuoltoryhmä, viisaan 
liikkumisen alatyöryhmä, uusiutuvan energian yhteistyöryhmä, 
kiertotalouden tiekartan sidosryhmäverkosto, Lounais-Suomen 
ympäristökasvatusverkosto

Laajat yhteistyöverkostot ovat keskeinen osa vuorovaikutuksen lisää-
miselle ja asiantuntijatiedon välitykselle. Ryhmien jäsenet ovat kun-
tien edustajia, alueellisia organisaatioita, kansalaisjärjestöjä sekä eri 
alojen asiantuntjoita.

Valonian vesihuoltoyhteistyö uudistettiin vuonna 2017. Uuteen 
sopimuskauteen 2017–2020 osallistui 20 kuntaa.

Vesihuoltoyhteistyö laajeni hajajätevesistä myös luonnonvesien puo-
lelle. Uuden sopimuksen mukaan parannetaan vesien tilaa sekä turva-
taan vesi ja rantaluonnon monimuotoisuutta.

Kuntien virkamiehet ja luottamushenkilöt



Kunta ottaa energia- ja ympäristönäkökulman huomioon kaikissa hankinnoissaan, kuten valtioneuvosto edellyttää ja suosittelee periaatepäätökses-
sään, joka koskee julkisia hankintoja kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen edistämistä.

TOIMENPITEITÄ JA TULOKSIA 2015–2017 ARVIOINTI, KEHITTÄMISTARPEET, JATKOTOIMET

Vuosina 2015–2016 Valonia järjesti kuntien hankkijoille kaksipäi-
väisen koulutuksen kestävistä ja innovatiivisista hankinnoista. 
Koulutus liittyi uuteen hankintalakiin, joka astui voimaan vuonna 
2017.  Osallistujia oli noin 60. Hankintaosaamista vahvistetaan 
syksyllä 2017 käynnistyneillä hankkeilla. 

Syksyllä 2017 käynnistyneiden hankkeiden avulla Valonia lisää kunti-
en hankintaosaamista:
• Tarjousosaamista ruoantuottajille -hankkeessa (10/2017 - 12/2018) 
parannetaan varsinaissuomalaisten tuottajien tarjousosaamista sekä 
vahvistettaan yhteistyötä tuottajien ja kuntien hankintahenkilöiden 
välillä.
• ELLE - Energiaan liittyvän liiketoiminnan edistäminen Varsinais-Suo-
messa -hankkeessa (9/2017–2/2020) lisätään kuntien ja yritysten vä-
listä markkinavuoropuhelua.

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat

Kunta mahdollistaa energiatehokkaan rakentamisen ja yritystoiminnan omalla alueellaan. Kaavoitus- ja rakennusmääräyksiin sisällytetään uusiutu-
vien energialähteiden käyttömahdollisuuksien parantaminen sekä hajautettu energiantuotanto. 

TOIMENPITEITÄ JA TULOKSIA 2015–2017 ARVIOINTI, KEHITTÄMISTARPEET, JATKOTOIMET

ELLE - Energiaan liittyvän liiketoiminnan edistäminen -hankkeen 
tavoitteena on löytää uusia, tehokkaampia energiaratkaisuja 
kuntien kiinteistöille.

ELLE-hankkeessa on mukana Salo, Loimaa, Lieto, Uusikaupunki, Ke-
miönsaari ja Somero. Vuoden 2018 alussa kartoitusten piirissä on 43 
kuntien kiinteistöä.

Luotsin (Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020) 
tilannekatsaus valmistui syksyllä 2016. Katsaus antaa kunnille 
tietoa tavoitteiden toteutumisesta ja tukea toiminnan kehittämi-
seen.

Energiatehokkuus ja uusiutuva energia



Kuntien kiinteistöhoito ja kunnossapito on energiatehokasta. Kulutusseuranta kattaa 80 % kulutuksesta, kulutustietojen seuranta ja analysointi on 
säännöllistä. Energiankulutus on laskenut 30 % vuoden 1990 tasosta. Tilojen käyttö on tehokasta ja tarkoituksenmukaista. 

TOIMENPITEITÄ JA TULOKSIA 2015–2017 ARVIOINTI, KEHITTÄMISTARPEET, JATKOTOIMET

ELLE-hankkeen toteuttaminen
Luotsin tilannekatsauksen soveltaminen kuntasuunnittelussa

Kulutusseurannan menetelmien kehittäminen ja analysointi. Mukaan 
tullut käyttäjälähtöinen näkökulma. Hyvien esimerkkien ja käytäntö-
jen esittelyn tarve suuri sekä kuntien vertaistuen tarve
KETS-sopimus hyvä työkalu tähän

Kiinteistöjen energiatehokkuus



Kunta edistää viisaiden, kestävien kulkumuotojen käyttöä ja niihin liittyvän infrastruktuurin muodostumista. Tavoitteena on mahdollistaa sujuva vähä-
hiilinen liikenne. Päätöksiä tehtäessä varmistetaan, että päätöksellä ei ole haitallisia vaikutuksia seudullisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toteutu-
miseen. Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuudet kulkumuotojakaumassa ovat nousseet.

TOIMENPITEITÄ JA TULOKSIA 2015–2017 ARVIOINTI, KEHITTÄMISTARPEET, JATKOTOIMET

Valonia on tehnyt useita liikkumiskyselyitä, joiden avulla on selvi-
tetty kuntien tarpeita lisätä joukkoliikennettä ja/tai kehittää käve-
lyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia, kuten pyörätieverkostoa.  (jouk-
koliikennekysely Ruskon kunnalle, joukkoliikennetarvekartoitus 
Liedon Avantin työpaikka-alueelle, Raision pyörätieselvitys, vuo-
rovaikutteinen pyöräilyn, kävelyn ja joukkoliikenteen kehittämis-
tarveselvitys valtatie 10:n osuudella Kaarina – Lieto/Nuolemo, 
Maskun koulujen liikenneturvallisuuskysely, Turun ydinkaupunki-
seudun liikenneympäristökysely) 

Liikenneviraston avustus vuodesta 2011 lähtien on mahdollistanut 
systemaattisen ja suunnitellun toiminnan alueella. Pääosa toiminnas-
ta on keskittynyt Turkuun, mutta vuodesta 2015 toimintaa on lisätty 
myös muissa Turun seudun kunnissa. Liikkumisselvitykset antavat 
pohjaa  kuntien liikennesuunnittelutyöhön sekä joukkoliikenteen, kä-
velyn ja pyöräilyn edistämiseen. 

Valonia on yhteistyökumppanina kansainvälisessä Civitas Eccent-
ric-hankkeessa, joka on lisännyt kestävän liikkumisen edistämisen 
mahdollisuuksia.

Valonia on järjestänyt säännöllisesti kävelyn, pyöräilyn ja joukko-
liikenteen edistämiseen liittyviä tempauksia ja tapahtumia. Näi-
tä ovat esimerkiksi Pyörällä töihin -kilpailu (järjestetty vuodesta 
1998 alkaen, osallistujia vuosittain noin 200 työpaikkaa 17 eri 
kunnasta), Koko Turku liikkuu -kampanja, Autottoman päivän 
tapahtumat, Työbussaile!-kampanjat sekä elämykselliset bussi-
matkat.

Erilaisten kampanjoiden ja tapahtumien avulla voidaan vaikuttaa 
asenteisiin ja kulkutapavalintoihin. Kyselyiden perusteella muutosta 
parempaan onkin tapahtunut. Myös Valonian viestinnällä on merkit-
tävä rooli

Valonia luotsaa vuonna 2016 perustettua Turun seudun jatkuvan 
liikennejärjestelmätyön Viisaan liikkumisen alatyöryhmää, jonka 
tehtävä on kehittää seudullisesti jalankulku- ja pyöräily-ympäris-
töä sekä liikkumisen ohjausta. Työryhmään kuuluvat edustajat 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta, Varsinais-Suomen liitosta, 
Turun kaupungilta sekä Turun seudun joukkoliikenne Fölistä.

Poikkihallinnollinen työtapa edistää kestävää liikkumista kunnissa ja 
seudulla. Eri hallinnonalojen asettuminen projektin alusta alkaen sa-
man suunnittelupöydän ääreen lisää yhteistä ymmärrystä ja vähen-
tää eri vaiheissa tapahtuvia viivästyksiä ja päällekkäistä suunnittelua.

Kestävän liikkumisen ohjaus



Kestävät ruokavalinnat / ruokaketju / ruokahävikki

Ekotukitoiminta

Kunnan ruokapalvelut tarjoavat ravitsemussuositusten mukaista sekä luonnonmukaisesti tuotettua, kasvispainotteista tai sesonginmukaista ruokaa. 
Ruokapalvelut ovat vakiinnuttaneet uusia käytäntöjä ruokahävikin vähentämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen.   

Kunnassa toimii ekotukihenkilöverkosto. Kunnan työntekijöistä 10 prosenttia on koulutettuja ekotukihenkilöitä.  

TOIMENPITEITÄ JA TULOKSIA 2015–2017 ARVIOINTI, KEHITTÄMISTARPEET, JATKOTOIMET

Vuoden 2016 lopulla käynnistyneessä CIRCWASTE kohti kierto-
taloutta -hankkeessa kantavina teemoina ovat mm. ruokaketju, 
biohajoavat jätteet ja ruokahävikki.Valonia on hankkeen koordi-
naattori ja tukee aiheeseen liittyviä demoja toteuttavia toimijoi-
ta.                                                                                                                                                          

Varsinais-Suomen kiertotalouden tiekartan laadinnan jatkotoi-
mena järjestettiin keväällä 2017 Maataloustuotanto ja sen tu-
levaisuus -sidosryhmätilaisuus yhteistyössä Brahea-keskuksen, 
ELY-keskuksen RANKU-hankkeen, Luonnonvarakeskuksen sekä 
MTK:n kanssa.

Kestävät ruokavalinnat ja ruokahävikki ovat vahvasti esillä muiden toi-
mijoiden työssä ja hankkeissa (mm. LUKE, ARKEA, TY). Valonia toimii 
yhteistyökumppanina.

TOIMENPITEITÄ JA TULOKSIA 2015–2017 ARVIOINTI, KEHITTÄMISTARPEET, JATKOTOIMET

Turun kaupungin ekotukitoiminta on laajaa ja aktiivista. Koulutet-
tuja ekotukihenkilöitä on jo yli 500 ja Valonia on mukana järjestä-
mässä heille tarkoitettuja tilaisuuksia ja viestintää.

Valonia on mukana kehittämässä Turun kaupungin  ekotukitoimintaa. 

Muissa kunnissa toiminta ei ole edennyt.



Vihreä lippu / koulujen kestävän kehityksen työ
Koulut ja päiväkodit ovat kestävän kehityksen opetuksen kärjessä. Ympäristökasvatus on läpileikkaavana opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmissa 
ja se tähtää aktiiviseen ympäristökansalaisuuteen kasvamiseen.   Luonnon- ja rakennetun ympäristön lisäksi huomioidaan kulttuurinen ja sosiaali-
nen ympäristö. Vihreä lippu tai muu sertifikaatti on 30 %:lla kunnan oppilaitoksista ja päiväkodeista. 

TOIMENPITEITÄ JA TULOKSIA 2015–2017 ARVIOINTI, KEHITTÄMISTARPEET, JATKOTOIMET

Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön vuonna 2016. Ulko-
naoppiminen ja ilmiöoppiminen ovat keskeisiä menetelmiä. Va-
lonia toimii koulujen tukena ja osallistuu pyydettäessä koulujen 
ympäristöteemapäiville. 

Opettajille ja kasvattajille järjestettiin syksyllä 2017 kiertotalous-
seminaari, jossa  tarjottiin uusia ideoita ja menetelmiä opetuksen 
tueksi.
 
Koulujemme lähivedet -hanke tutustuttaa oppilaat koulujen lähi-
vesien tilaan ja niiden suojeluun omatoimisen tutkimisen avulla. 
Hankkeessa on mukana 30 koulua 13 kunnasta. Vesikouluvierai-
luja on paljon.

Perusopetukseen suunnattuja työkaluja ja opetuspaketteja on laadit-
tu runsaasti. Opettajat kaipaavat kuitenkin henkilökohtaista tukea ja 
ulkopuolisten asiantuntijoiden vierailuja. Uusien toimintatapojen käyt-
töönotto on hidasta. 

Kestävä kehitys liitetty laaja-alaisena myös uuteen varhaiskasvatus-
suunnitelmaan sekä ammattiopetuksen suunnitelmiin.

Osallistuminen Vihreä lippu -ohjelmaan on hieman laskenut. 
Muita päiväkoteihin ja oppilaitoksiin sovellettavia sertifikaatteja 
ei ole Varsinais-Suomessa.

Vihreä lippu -ohjelma on lievässä notkahduksessa. Uusia osallistujia 
tulee vain vähän ja moni pitkään mukana olleista on lopettanut. 
Ohjelma koetaan melko raskaana normaalin koulutyön lisänä.

Valonia oli mukana Lounais-Suomen liikunta ja urheilu ry LiikUn 
lounaissuomalaisille alakouluille järjestettävässä koulumatkalii-
kuntakampanjassa 2015. Kampanjaviikkoon osallistui lähes 500 
luokkaa, noin 10 000 oppilasta.



2. VASTUULLINEN YRITYSTOIMINTA, 
  VIHREÄ YRITTÄJYYS

Yrityksille on tarjolla monipuolisia yrityspalveluita, joiden avulla yritys voi edistää resurssitehokkuutta, vastuullisuutta ja elinkaariajattelua. Yritysten on 
mahdollista ottaa käyttöön pk -yrityksille suunnattu kevennetty Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä. Vuosittain järjestelmän ottaa käyttöön vähintään 
15 yritystä. 

TOIMENPITEITÄ JA TULOKSIA 2015–2017 ARVIOINTI, KEHITTÄMISTARPEET, JATKOTOIMET

FISS-Varsinais-Suomi -hankkeen tavoitteena oli edistää teollisten 
symbioosien syntyä Varsinais-Suomen alueella ja koko Suomes-
sa, tukea yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan resurssien hyö-
dyntämistä ja ainekiertojen sulkemista sekä pyrkiä synnyttämään 
uutta kiertotalouteen perustuvaa liiketoimintaa. Valonian rooli 
hankkeessa oli viestinnän koordinoinnissa sekä yrityskäyntien ja  
-kontaktointien järjestämisessä. Hankkeen aikana tehtiin yli 50 yri-
tyskäyntiä Varsinais-Suomessa. Lisäksi järjestettiin työpajoja ja 
excursioita.

Teollisten symbioosien edistämiseen keskittynyt FISS-Varsinais-Suomi -hank-
keen (9/2015–12/2016) myötä teollisten symbioosien toimintamalli saatiin jal-
kautettua osaksi maakunnan kiertotaloustyötä. Hankkeessa tehty työ ja kerätyt 
tiedot ovat toimineet pohjana monille uusille hankesuunnitelmille sekä kirkas-
taneet yleistä näkemystä siitä, mihin maakunnan yritysten osalta tulisi kiertota-
loudessa keskittyä ja missä on eniten kehittämistarpeita. Hankkeen koordinoi-
jana toimi Turun amk.

CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta -hanke käynnistyi syksyllä 2016. 
Valonia fasilitoi toimijoiden välistä yhteistyötä, suunnittee ja käyn-
nistää uusia kiertotalouden hankkeita, järjestää tilaisuuksia sekä 
vastaa alueellisesta viestinnästä. Lisäksi Valonia koordinoi valta-
kunnallisen jätesuunnitelman alueellista toimeenpanoa laajassa 
sidosryhmäyhteistyössä.

CIRCWASTE -hanke jatkuu hyvin tarvelähtöisenä koko hankkeen ajan, vuoteen 
2022 asti. Varsinais-Suomen liitto ja Valonia toimivat Lounais-Suomessa kier-
totalouden ja valtakunnallisen jätesuunnitelman toimeenpanon alueellisina 
edistäjinä.

Varsinais-Suomen kiertotalouden tiekartta laadittiin vuonna 2016–
2017 yhteistyössä Sitran, Turun kaupungin ja V-S liiton kanssa. 
Tiekartta kokoaa yhteen alueen osaamisen, vahvuudet ja tarpeet 
tulevaisuuden kiertotalousyhteiskunnan näkökulmasta sekä luo 
askelmerkkejä monipuoliselle ja kiertotalouteen pohjaavalle Var-
sinais-Suomelle.  Tiekartan painopistealueet ovat: kestävä ruo-
kajärjestelmä, tekniset kierrot, liikkuminen ja logistiikka sekä lä-
pileikkaavat teemat: kemian osaaminen, julkiset toiminnot sekä 
palveluistaminen

Tiekartta ja Kiertotalouden Varsinais-Suomi -sivusto linjaavat laaja-alaisesti 
maakunnan kiertotalouden nykytilaa sekä tulevia toimenpiteitä. Sivusto  esitte-
lee kattavasti sen, mitä maakunnassa kiertotalouden saralla tapahtuu.

Ekokompassitoiminnan käynnistämiseen liittyvät suunnitelmat 
ovat valmiina. Rahoitusta haetaan keväällä 2018.

Hanke ei saanut rahoitusta.

Työkaluja kestävään yritystoiminaan / kiertotalous



Varsinais-Suomi on vihreän liiketoiminnan edelläkävijä ja vastaa näin dynaamisesti elinkeinoelämän rakennemuutokseen. Uusia innovatiivisia tuot-
teita ja palveluita kehitetään ja niitä nostetaan esille. Yrityksille ja kuluttajille järjestetään kohtaamisia uusien palvelutarpeiden määrittelemiseksi. 
Yritysten ympäristövastaavien vahvana vertaisverkostona toimii esimerkiksi aktiivinen Y-klubi.  

TOIMENPITEITÄ JA TULOKSIA 2015–2017 ARVIOINTI, KEHITTÄMISTARPEET, JATKOTOIMET

Pk-yritysten ympäristötekokilpailun kautta tavoitettiin vuosittain 
10 - 15 yritystä, joiden tuotantotavat tai tuotteet olivat innovatii-
visia ja kestävällä tavalla tuotettuja. Vi estintä toi yritykset esille. 
Viimeinen ympäristötekokilpailu järjestettiin vuonna 2016.

Pk-yritysten ympäristötekokilpailun lakkauttamisen syynä oli yritys-
ten kiinnostuksen hiipuminen osallistua kilpailuun. Vastaavanlaisia 
tunnustuksia ja palkintoja on syntynyt myös toisten tahojen toimesta, 
mikä osaltaan oli syynä osallistumisaktiivisuuden vähenemiseen.

Valonia on mukana Ympäristöministeriön vuosina 2017–2018 
rahoittamassa Telaketju-hankkeessa, jossa edistetään poisto-
tekstiilin keräystä, lajittelua ja jalostusta vastaamaan kierrätys-
tekstiiliä hyödyntävien yritysten tarpeita. Valonian rooli hank-
keessa liittyy kuluttajaviestintään.

Telaketju-hanketta koordinoi Lounais-Suomen Jätehuolto. Hankkees-
sa on mukana laaja toimijaverkosto ja mukana kytkös toiseen Te-
kes-vetoiseen hankkeeseen. Jatkosuunnitelmat kehittyvät ja etenevät 
enimmäkseen muiden toimijoiden toimesta.

Y-Klubi toimi vuodet 2014–2017. Y-Klubin toiminnan lakkauttamisen taustalla on lukuisten muiden 
vastaavanlaisten toimijoiden syntyminen. Toiminta on laajentunut ja 
monipuolistunut, mutta toimijat ovat nyt muualla. Valonia on edelleen 
aktiivinen yhteistyökumppani

Vihreä yrittäjyys / yritysyhteistyö



Kunnan ja elinkeinoelämän välinen yhteistyö on aktiivista ja vireää. Valonia toimii yhteistyön kasvualustana.

TOIMENPITEITÄ JA TULOKSIA 2015–2017 ARVIOINTI, KEHITTÄMISTARPEET, JATKOTOIMET

Sekä ELLE - Energiaan liittyvän liiketoiminnan edistäminen -hank-
keessa että Tarjousosaamista ruoantuottajille -hankkeessa yhte-
nä keskeisenä tavoitteena on lisätä markkinavuoropuhelua kun-
tien ja yritysten välillä.

Kiertotalouden tiekartan toimeenpanon keskiössä on ollut julki-
sen sektorin rooli kiertotalouden mahdollistajana ja tässä keskei-
senä teemana ollut vuoropuhelun lisääminen yritysten kanssa. 
Esimerkkinä toiminnasta on ollut 2017 käynnistynyt tulevaisuu-
den rakentamiseen liittyvä työpajasarja yhteistyössä Bastu-yri-
tysverkoston kanssa.

Markkinavuoropuhelu

Varsinais-Suomessa toimii aktiivinen Ilmastokumppanit -verkosto. Vuosittain 10 uutta yritystä solmii kunnan kanssa Ilmastokumppanit -sitoumuk-
sen, jossa yritykset määrittelevät omat ilmastotavoitteensa.

TOIMENPITEITÄ JA TULOKSIA 2015–2017 ARVIOINTI, KEHITTÄMISTARPEET, JATKOTOIMET

Ilmastokumppanit -toiminta ei käynnistynyt Varsinais-Suomes-
sa, vaikka neuvotteluja on ollut useaan otteeseen.

Ilmastokumppanit



3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE, 
  RESURSSITEHOKKAAT JA VÄHÄHIILISET ALUEET

Varsinais-Suomi kulkee kohti hiilineutraaliutta. Kunnilla, työpaikoilla, kouluilla ja asuinalueilla on mahdollisuus profiloitua hiilineutraaleiksi. Malleja ja 
esimerkkejä hiilineutraalista arjesta on tarjolla myös asukkaille. Vuoteen 2020 mennessä valtaosa maakunnan asukkaista asuu kunnissa, jotka ovat 
ottaneet tavoitteeksi hiilineutraaliuden.  

TOIMENPITEITÄ JA TULOKSIA 2015–2017 ARVIOINTI, KEHITTÄMISTARPEET, JATKOTOIMET

Valonia on ollut aktiivisesti mukana valtakunnallisessa ilmas-
tosuunnitelmien työpajoissa ja asiatuntijakeskusteluissa sekä vie-
nyt kentän ääntä valtakunnan kuuluville.

Keväällä 2017 Varsinais-Suomen ja Satakunnan liitot, alueiden 
HINKU-kunnat sekä Turun kaupunki haastoivat muut kunnat ryh-
tymään HINKU-kunniksi. Valonia tulee toimimaan kuntien tukena 
kohti hiilineutraaliutta. Toiminta ajoittuu vuodesta 2018 eteenpäin.

Valonia tekee yhteistyötä alueen HINKU-kuntien kanssa                                                                                                              
Talvella 2017 julkaistiin Varsinais-Suomen tiekartta kiertotalouteen 
sekä Kiertotalouden Varsinais-Suomi -sivusto.

Lounais-Suomen HINKU-kunnat - Laitila, Loimaa, Masku, Mynämäki, Pori, 
Rauma ja Uusikaupunki - haastoivat keväällä 2017 muut kunnat tavoitte-
lemaan hiilineutraalia Lounais-Suomea vuoteen 2040 mennessä ja laati-
maan tiekartan 80 prosentin päästövähennyksen saavuttamiseksi vuo-
teen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.

Luotsin tilannekatsaus, kuntien lausunnot ja kevään 2018 kuntakierros an-
tavat suuntaa seuraaville toimenpiteille. Alueellisen yhteistyön lisääminen 
yli kuntarajojen keskeistä.

Hiilineutraalit kunnat / hiilineutraali maakunta



Yhdyskuntarakenteen kestävyys nousee keskeiselle sijalle koko maakunnan kaavoituksessa. Asiantuntijoille järjestettävien seminaarien ja koulutuksen 
avulla sekä nostamalla aihetta julkiseen keskusteluun opetellaan luomaan kestävän kehityksen mukaista yhdyskuntarakennetta, joka samalla vastaa 
ihmisten asumiseen liittämiin preferensseihin.

TOIMENPITEITÄ JA TULOKSIA 2015–2017 ARVIOINTI, KEHITTÄMISTARPEET, JATKOTOIMET

Maskun vuonna 2017 osallistavan suunnittelun pilotissa laajan vuo-
rovaikutteisen sidosryhmäkierroksen tuloksena löydettiin koulu- ja 
liikuntakeskusalueen turvallisen liikenteen ongelmakohdat, joiden 
parantamiseksi laadittiin liikenteenjärjestämisen yleissuunnitelma. 
Lopputuloksena oli turvallisen ja kestävän liikkumisen onnistumis-
suunnitelma.

Turun ydinkaupunkiseudun liikenneympäristökyselyllä kartoitettiin 
seudun asukkaiden mielipiteitä ja asenteita liikkumiseen sekä liiken-
neympärisön kehittämiseen liittyen.

Civitas Eccentricin selvitys on Valonian laajin kestävän liikkumisen 
selvitys.

Aluesuunnittelu



Varsinais-Suomessa on kansainvälisesti kiinnostavia hyvän ja laadukkaan asumisen alueita, joissa on hyödynnetty paitsi energiatehokkaita ratkaisuja, 
myös mm. innovatiivisia viherrakenne-, kuivakäymälä-, hulevesi- ja uusiutuvan energian ratkaisuja. Asukkaat ovat perustaneet toimijaryhmiä ja alueilla 
toimii yhteisöllisiä työtiloja.  

TOIMENPITEITÄ JA TULOKSIA 2015–2017 ARVIOINTI, KEHITTÄMISTARPEET, JATKOTOIMET

PLEEC-hankkeen tavoitteena oli parantaa hankkeeseen osallistu-
vien kaupunkien energiatehokkuutta suunnittelun ja kaavoituksen 
lisäksi myös toiminnallisesti aktivoimalla kaupunkilaisia. Valonia oli 
hankkeessa kumppanina ja kohdekaupunkina oli Turun kaupunki. 
Hankkeessa laadittiin kaupungille energiatehokkuuden toiminta-
suunnitelma.

Valonia tuo viestinnässä aktiivisesti esille hyviä asumiseen kytkey-
tyviä esimerkkkejä, kuten Skanssin alue ja Jyrkkälän korjausraken-
taminen.

Valonia järjesti keväällä 2017 aurinkosähkön kilpailutuksen ja yh-
teishankinnan Mynämäen Seudun Pienkiintiestöyhdistyksen pyyn-
nöstä. Aurinkosähköä asennettiin kymmeneen kohteeseen.

Jätevesiylivuotojen parempi hallinta -hankkeessa laadittiin ympä-
ristöriskianalyysi Turun Seudun Puhdostamo Oy:n verkostoalueen 
jätevedenpumppaamoille sekä kerättiin tietoa kehittämistarpeista 
ylivuotojen vähentämiseksi ja yhteistoiminnan syventämiseksi ver-
kostoalueella. Someron hulevesikysymystä käsiteltiin laajassa työ-
pajassa syksyllä 2017 yhteistyössä Iwater-hankkeen kanssa.

PLEEC - Planning for Energy Efficient Cities - hankkeen (4/2013 - 
3/2016) pääkoordinaattorina toimi Turun kaupunki. 

Kestävät ja laadukkaat asumisen alueet



Varsinais-Suomi on Suomen johtavia alueita etätyöskentelyssä. Ympäri maakuntaa on joustavaan työntekoon soveltuvia tiloja, jotka parantavat samal-
la alueiden elinvoimaisuutta. Työnantajat ymmärtävät nykyistä paremmin etätyön edut.

TOIMENPITEITÄ JA TULOKSIA 2015–2017 ARVIOINTI, KEHITTÄMISTARPEET, JATKOTOIMET

Sekä julkinen että yksityinen puoli ovat edenneet etätyöasian kans-
sa; etätyökentely on suotavaa ja siihen kannustetaan. Ei edellytä 
enää toimenpiteitä Valonian osalta.

Etätyö

Varsinais-Suomessa toimii seutukuntakohtainen energianeuvontaverkosto, joka on erikoistunut uusiutuviin energioihin. Seutukuntakohtaisia lähitoi-
mintaryhmiä on perustettu.

TOIMENPITEITÄ JA TULOKSIA 2015–2017 ARVIOINTI, KEHITTÄMISTARPEET, JATKOTOIMET

EETU - energiasta maakunnan etu -hanke päättyi 2/2015. Energia-
neuvonta jatkunut hankkeen päättymisen jälkeen Valonian toimes-
ta, mutta seudullisesti ei.

Valoniassa on energianeuvontaa, mutta sitä ei saatu jatkumaan 
seutukunnissa. Yhteistyötä tehdään muiden energianeuvontaa tar-
joavien toimijoiden kuten Pro Agrian kanssa. Maakunnan uusiutu-
van energian ryhmä (MUTRU) on osa yhteistyötä.

Energianeuvontaverkosto



Kunnissa on varmistettu tärkeimpien palveluiden saavutettavuus ilman yksityisautoa; kävellen, pyöräillen tai joukkoliikenteellä. Yhdessä naapurikuntien 
kanssa on parannettu kuntakeskusten välisiä pyöräily-yhteyksiä ja otettu käyttöön innovatiivisia palveluliikenteen ratkaisuja.

TOIMENPITEITÄ JA TULOKSIA 2015–2017 ARVIOINTI, KEHITTÄMISTARPEET, JATKOTOIMET

Valonian kampanjoinnin vaikutuksesta vuonna 2015 rakennettiin 
polkupyörien liityntäpysäköintipaikkoja kunnan  toimesta Lietoon, 
Naantaliin ja Raisioon.

Passi-hankkeen tavoitteina olivat kuntalaisten tasapuolisten liikku-
mismahdollisuuksien edistäminen sekä asiointiliikenteen käyttöas-
teen ja palvelutason parantaminen. Hankkeessa toteutettiin Pöy-
tyän asiointiliikenteen reaaliaikainen karttanäkymä-kokeilu kunnan 
nettisivuilla. 

PASSI - Pöytyän ja Auran asiointiliikenteen kehittäminen -hankkeen 
(2/2016–4/2017) myönteiset kokemukset ovat saaneet runsaasti 
julkisuutta ja mielenkiinto toimintamallia kohtaan on kasvanut. Ýh-
teydenottoja on tullut muista kunnista

Kestävä palveluliikenne



4. OSALLISTUVA JA VASTUULLINEN ASUMINEN

Asukkaille on tarjolla toimivia osallistumis- ja vaikuttamiskanavia, joiden kautta he voivat osallistua omien lähi- ja piha-alueiden suunnitteluun sekä 
ympäristön kunnostus- ja hoitotalkoisiin. Kaupunkiviljelyä toteutetaan monipuolisesti. Varsinais-Suomessa toteutetaan vuosittain kunnostus- ja hoito-
talkoita. 

TOIMENPITEITÄ JA TULOKSIA 2015–2017 ARVIOINTI, KEHITTÄMISTARPEET, JATKOTOIMET

Valonian Virtavesihankkeessa toteutetaan virtavesikunnostuksia 
talkoperiaatteella. Talkoita ja  muita kunnostustoimenpiteitä, kuten 
kunnostustarveselvityksiä, kalastoselvityksiä, koekalastuksia ja 
vesiensuojeluaiheisia tapahtumia, on tehty useita kymmeniä. Kun-
tien asukkaat ja viranhaltijat ovat voineet osallistua myös seminaa-
reihin, tapahtumiin ja retkiin.

ViherVillitys perhetapahtumia on järjestetty vuosina 2015 ja 2016 
järjestöjen yhteistyönä. Tapahtumiin osallistui yhteensä noin 500 
lasta ja aikuista.

Virtavesien kunnostuksilla parannetaan virtavesien ekologista tilaa; uha-
nalaisten lajien tila ja toteutettujen kunnostusten seuranta. Vuoden 2017 
loppuun mennessä Valonialla on ollut 33 virtavesikohdetta, joissa on tehty 
kunnostuksia, koekalastuksia, vedenlaadun selvityksiä, maastokartoitukd-
sia tai kunnostussuunnitelmia. 

Valonia on tehnyt laajasti yhteistyötä eri kansalaisjärjestöjen kanssa ja 
saavuttanut sitä kautta kuntien asukkaita. Järjestöyhteistyö jatkuu mm. 
virtavesien kunnostusten että alueellisen ympäristökasvatusverkoston toi-
minnan kautta. 

Asukkaiden osallistumismahdollisuudet



Asukkaat huolehtivat pinta- ja pohjavesien hyvästä tilasta osana viihtyisää ja turvallista asuinympäristöä. Haja-asutusalueen kiinteistönomistajille on 
tarjolla neuvontaa jätevesien käsittelyvaihtoehdoista, kuivakäymälöistä sekä järjestelmien huollosta ja ylläpidosta. Jätevesijärjestelmien suunnittelijoil-
le, urakoitsijoille ja huoltoyrittäjille on tarjolla ammattitaitoa ylläpitävää koulutusta.

TOIMENPITEITÄ JA TULOKSIA 2015–2017 ARVIOINTI, KEHITTÄMISTARPEET, JATKOTOIMET

Valonia on antanut kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa vuodesta 
2011 lähtien. Kiinnostus neuvontaan on vaihdellut. Kaikkiin Varsi-
nais-Suomen kuntiin on tarjottu neuvontaa, myös ruotsin kielellä. 
Vaikka neuvontaa on annettu jo pitkään, silti on vielä paljon riittä-
mättömiä puhdistamoita haja-asutusalueilla. 

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien toimivuutta on seurattu 
yli 15 vuotta säännöllisen jätevesinäytteenoton kautta. Vuonna 
2017 seurannassa oli 10 puhdistamoa neljältä laitevalmistajalta. 
Seurantatiedot löytyvät Valonian verkkosivuilta.

YM on rahoittanut kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa vuodesta 2011. 
Ympäristönsuojelulain muutosehdotus vuonna 2016 aiheutti kiinteistön-
omistajissa epävarmuutta jätevesien käsittelyn suhteen, mikä heijastui 
myös neuvontaan. Ympäristönsuojelulain ja hajajätevesiasetuksen uudis-
tus keväällä 2017 selkeytti jätevesineuvonnan viestiä. Neuvonnan paino-
piste siirtyi ensisijaisesti ranta- ja pohjavesialueiden kiinteistöille. 

Puhdistamojen toimivuusseuranta on laitevalmistajien kustantamaa toi-
mintaa ja tarkoituksena on tuottaa puolueetonta ja maksutonta tietoa 
tavallisten kotien puhdistamojen toimivuudesta kaikkien kiinnostuneiden 
ulottuville.

Haja-asutuksen jätevedet



Kuntien käyttämättömiä rakennuksia ja toimitiloja on muutettu yhteisöllisiksi tiloiksi, joita kunnan asukkaat, pienyrittäjät ja järjestöt voivat käyttää etä-
työtiloina, yritystiloina sekä harrastus- ja kerhotiloina. Kunnissa on selvitetty julkisten ja yksityisten tilojen mahdollisuudet joustavan työn tekemiseen. 
Jokaisessa seutukunnassa on käytössä joustavaan työntekoon soveltuva tila.  

TOIMENPITEITÄ JA TULOKSIA 2015–2017 ARVIOINTI, KEHITTÄMISTARPEET, JATKOTOIMET

Toimenpiteet etenevät kunnan tai muun toimijan toimesta hitaasti.

Rakennusten ja toimitilojen yhteiskäyttö

Kotitalouksille on kehitetty helppokäyttöisiä seurannan välineitä omien ympäristövaikutusten arvioimiseen, kuten energian ja veden kulutuksen seuran-
taan. Ekotiimejä toimii jokaisessa seutukunnassa 10–20.

TOIMENPITEITÄ JA TULOKSIA 2015–2017 ARVIOINTI, KEHITTÄMISTARPEET, JATKOTOIMET

Ekokoti-hankkeen päättymisen jälkeen toiminta on jatkunut perus-
neuvonnan kautta, Valonia tuo aktiivisesti esille erilaisia valtakun-
nallisia malleja ja työkaluja
Kansalaisille suunnaatuja ekovinkkejä julkaistaan paikallislehdissä 
viikottain.

EKOKOTI - Ekotehokkuutta kotitalouksien arkeen ja muutostilantei-
siin

Kuluttajille suunnattua energianeuvontaa on annettu puhelimitse, 
sähköpostilla ja sosiaalisen median kautta. Valonia on ollut mu-
kana valtakunnallisen Asiaa energiasta -palvelun neuvontaringissä 
vuosina 2016 ja 2017.

Motiva on tilannut vuosittain alueilta energianeuvontaa pientä korvausta 
vastaan. Laajamittaista energianeuvonnan tukea ei ole alueille jatteu vuo-
den 2014 jälkeen.

Varsinais-Suomessa toimi yksi Ekotiimiryhmä vuonna 2015. Malli ei enää ole relevantti, mutta voi toimia uuden toimintamallin kehittä-
misen ja modernisoimisen pohjana.

 

Kotitalouksien keke-toiminta



5. LAAJAPOHJAINEN YMPÄRISTÖNLUKUTAITO

Kunnan päättäjät ja virkamiehet tunnistavat ihmisten hyvinvointia edistävät paikalliset ekosysteemipalvelut sekä niitä mahdollisesti heikentävät pro-
sessit. Luonnon monimuotoisuuden säilymiseksi kunnilla on paikallisen luonnon erityispiirteet huomioonottavia ympäristönhoitosuunnitelmia esimer-
kiksi julkisten tilojen hoidon yhteydessä.

TOIMENPITEITÄ JA TULOKSIA 2015–2017 ARVIOINTI, KEHITTÄMISTARPEET, JATKOTOIMET

Valonia kartoitti Varsinais-Suomen jokirapujen elinolosuhteet 
vuonna 2016.

Kuntien kanssa käynnistyneen vesiensuojeleuyhteistyön ansiosta 
Valonia on saanut tehtäväksi toimeksiantona useita selvitykseiä ja 
hoitosuunnitelmia.

Pienvesien suojelun tarpeet ja keinot ovat puhuttaneet useissa Va-
lonian järjestämissä tilaisuuksissa ja seminaareissa. Somerolla v. 
2016 järjestettiin seminaari yhteistyössä  valtakunnallisen vesistö-
kunnostusverkoston kanssa. Verkosto oli mukana alueellisen ve-
sistökunnostusverkoston perustamisen suunnittelussa.

Erilaisten toimeksiantojen avulla kunnat saavat tietoa ja työkaluja luonnon 
monimuotoisuuden edistämisessä.

Valonia on käynnistänyt hankesuunnittelun luonnon monimuotoisuuden 
turvaamiseksi.

Virkistä dataa -hankkeessa kootaan paikkatietoa ja muuta omi-
naisuustietoa maakunnan virkistyslauereiteistä ja -kohteista sekä 
niihin liittyvistä palveluista ja yrityksistä sekä suunnitellaan ja kehi-
tetään reitti-, kohde- ja aluetiedon tallentamiseen ja ylläpitoon tar-
vittava työkalu.

Virkistä dataa - virkistys- ja luontomatkailukohdetietoa avoimeen käyttöön 
Varsinais-Suomessa -hanke (1/2017 - 11/2018) hyöduntää paikkatietoa ja 
yhteistyöverkostoja. Näiden avulla on mahdollista tunnistaa luontomatkai-
lun kannalta potentiaalisimmat kehittämiskohteet.

Luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden turvaaminen



Koulujen ja päiväkotien lähellä on rakentamiselta säästyneitä koulumetsiä ja muita alueita, joita käytetään oppimisympäristöinä.  Luontokoulut ja muut 
asiantuntijatahot ovat mukana suunnittelemassa ja kehittämässä uusia oppimisympäristöjä ja opetussisältöjä. 

TOIMENPITEITÄ JA TULOKSIA 2015–2017 ARVIOINTI, KEHITTÄMISTARPEET, JATKOTOIMET

Valonian luonto- ja ympäristökoulutoiminta oli aktiivista vuonna 
2015 ja tavoitti noin 900 lasta.

Multaa ja Mukuloita -hankkeessa tutustutaan ruoan kasvamiseen 
ja hyönteisten merkitykseen ravintokierrossa pienimuotoisen vil-
jelyn avulla. Mukana on  seitsemän päiväkotia. Hanke käynnistyi 
syksyllä 2017.

Valonia on järjestänyt peruskouluihin vesikouluja vuosina 2015-
2017 noin 12 kertaa. Syksyllä 2017 käynnistynyt Koulujemme lähi-
vedet -hanke antoi työhön lisäresursseja. Hankkeessa koottiin kou-
luille vesitutkimusreput, joissa on tutkimusvälineitä ja ötökkäkortit. 
Hankkeeseen on osallistunut 30 koulua 13 kunnasta. Tarkoituk-
sena on tutustuttaa oppilaat lähivesien tutkimiseen ja  kouluttaa 
opettajia vetämään lähivesitoimintaa omissa kouluissaan.

Uudet opetussuunnitelmat tarjoavat mahdollisuuden viedä hyviä toimin-
tamalleja koulujen käytäntöön. Myös uusia lähiympäristöä hyödyntäviä 
toimintamalleja on kehitteillä sekä perusopetukseen että varhaiskasvatuk-
seen. Hankkeita myös rahoitetaan taas enemmän.

Multaa ja Mukuloita - ruoan ja ravinteiden kierto varhaiskasvatuksen ope-
tuksessa  (9/2017 - 6/2019) -hankkeen avulla lapsille kootaan monialainen 
oppimisympäristö kiertotalouden opetuksen tueksi. Hankkeen vetäjänä 
toimii Sateenkaari Koto ry.

Koulujemme lähivedet (06/2017 - 12/2018) -hankkeen tarkoituksena on 
kannustaa kouluja ulkona oppimiseen ja ilmiöpohjaiseen opetukseen uu-
sien opetussuunnitelmien mukaisesti.

Oppimisympäristöjä koulun ulkopuolella



Koulut tekevät yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten, yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Opiskelijat osallistuvat entistä enemmän harjoittelujen 
kautta yhteiskunnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Työelämän ja oppilaitoksen väliseen yhteistyöhön työharjoittelujen osalta on saatu selkeät peli-
säännöt, jotka tukevat opiskelijan harjoittelua ja työhön ohjautumista. 

TOIMENPITEITÄ JA TULOKSIA 2015–2017 ARVIOINTI, KEHITTÄMISTARPEET, JATKOTOIMET

Virtavesien kunnostustalkoissa on tehty yhteistyötä Livian ammat-
tiopiston  ympäristöalan opiskelijoiden kanssa.

Vuonna 2016 Livian opiskelijat tekivät näyttötyönsä ViherVillitys-ta-
pahtumassa.

Valonia on tehnyt pitkään tiivistä yhteistyötä Turun AMK:n eri tut-
kimusryhmien kanssa ja opiskelijaprojekteja on toteutettu erilaisiin 
teemoihin liittyen. Yhteisiä hankkeita ovat olleet mm. FISS ja Tela-
ketju. 

Novida ammattiopiston kanssa on käynnistymässä yhteistyö vuonna 
2018 kiertotalousteemassa.

Valonia toimii kuntien ja korkeakouluharjoittelijoiden törmäyttäjänä; …

Opiskelijayhteistyö / osallistaminen


