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Johdanto 
 
Valonian hanketilanne on elpynyt vuoden 2016 aikana. Vuoden lopulla käynnistyi kaksi isoa hanketta, joissa 
Valonia on hankekumppanina. Niin ikään kiinnostus vesiensuojelua kohtaan on kasvanut kunnissa, mikä on 
lisännyt myös rahallisia resursseja. Syksyllä Valonian uutena esimiehenä aloitti toimialapäällikkö Riikka Les-
kinen Anne Ahtiaisen siirryttyä toisiin tehtäviin. Kuntakierroksella saatujen toiveiden ja tarpeiden pohjalta 
valmisteltiin syksyn aikana useita energia-aiheisia hankkeita, joista saadaan päätöksen kevään 2017 aikana. 
Laajat kansainväliset hankkeet, Kestävän liikkumisen Civitas Eccentric ja kiertotalouden Circwaste Varsinais-
Suomi käynnistettiin loppuvuonna. Hankkeiden toteuttamiseen osallistuu Valonian asiantuntijoita. 
  
Talous ja hallinto 
Valonian tilinpäätös jäi hieman alijäämäiseksi, mikä johtui pääosin vuoden 2015 alijäämästä. Vuoden 2016 
talousarvio toteutui suunnitelman mukaan. Vuonna 2016 hankerahoituksen osuus oli noin 55 % ja kuntara-
hoituksen osuus noin 25 %. Loput noin 20 % koostui ostopalveluista sekä muiden tahojen, kuten yritysten, 
osallistumismaksuista. Valonian ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. 
 
Henkilötyövuosien määrä vuonna 2016 oli 14. Valoniassa työskenteli vuoden aikana myös viisi opiskelijaa, 
jotka suorittivat harjoittelujakson tai tekivät opinnäytetyönsä Valoniassa. Lisäksi Valoniassa työskentelee 
vuosittain työkokeilussa olevia työntekijöitä.  
 
Ohjelma2020 
Valonian työtä ohjaa Ohjelma 2020 – Varsinais-Suomi kestävän kehi-
tyksen edelläkävijäksi. Toimeenpano-ohjelman avulla toteutetaan val-
tion ja alueellisen tason keskeisiä kestävän kehityksen tavoitteita. 
 
Ohjelma sisältää viisi painopistealuetta 
- Julkinen sektori edelläkävijänä 
- Vastuullinen yritystoiminta, vihreä yrittäjyys 
- Kestävä yhdyskuntarakenne, resurssitehokkaat ja vähähiiliset alu-

eet 
- Osallistuva ja vastuullinen asuminen 
- Laajapohjainen ympäristönlukutaito 
 
Vuonna 2016 selvitettiin kuntien tarpeita kestävän kehityksen työn 
suhteen.  
 
 

1. Kuntakierrokset 
 
Valonian vuosittain järjestettävien kuntakierrosten tarkoituksena on selvittää kuntien toiveita ja tarpeita 
kestävän kehityksen toiminnan edistämiseksi. Vuonna 2016 kuntakierrokset järjestettiin yhteistyössä Varsi-
nais-Suomen liiton kanssa.  
 
Keväällä Valonian ja liiton edustajat kiersivät alueen kunnissa kartoittamassa ja kuulemassa kuntien ajatuk-
sia kolmesta ajankohtaisesta asiasta: Sote-uudistuksen kuntanäkökulma, kuntien kestävän kehityksen toi-
menpiteet sekä avoimen datan ja digitalisaation tilanne ja tarve. Vierailukohteena oli 15 kuntaa: Kaarina, 
Kemiönsaari, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Pyhäranta, Raisio, Salo, 
Uusikaupunki ja Vehmaa.  
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Valonian tavoitteena oli selvittää yleisellä tasolla, ovatko kunnat ilmastostrategian tavoitteiden mukaisesti 
matkalla kohti hiilineutraalia maakuntaa vuoteen 2020 mennessä. Keskusteluissa kävi ilmi, että kunnat ovat 
tiedostaneet vaikutusmahdollisuutensa hiilidioksidipäästöihin ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Käytän-
nön toimia päästöjen vähentämiseksi tehdään Hinku-kunnissa kenties tietoisemmin, mutta myös muut kun-
nat toteuttavat energiatehokkuuden toimia aktiivisesti. Kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS) liit-
tyneitä kuntia on vierailukohteista kuusi ja CO2-raportissa on mukana 14 kuntaa. Ilmasto-, energiatehok-
kuus- ja kestävän kehityksen käytännön toimia kunnissa rajoittaa kuitenkin resurssipula.  

 
Vierailujen yhteydessä tuotiin esiin se, että Valonia pystyy tarjoamaan palveluillaan lisäresurssia kunnille 
esim. ilmasto- ja energiatehokkuustavoitteiden saavuttamiseen. Myös vesiensuojelun, liikkumisen ja ympä-
ristökasvatuksen hankkeisiin sekä käytännön toimenpiteisiin kaivataan tukea ja apua kunnissa. Monet kun-
nat toivoivat kuntakierroksia tehtäväksi aiempaa useammin. Myös tasapuolisuus palveluissa koettiin tär-
keänä kunnan koosta riippumatta. Tapaamisiin osallistui kunnista useita virkamiehiä ja luottamushenki-
löitä.  
 
 

2. Viestintä 
 

Vuonna 2016 Valonian viestintä koostui eri hankkeiden, toimintojen ja teemojen viestinnästä. Viestinnäl-
listä sisältöä luotiin omien kanavien lisäksi yhteistyökuntien ja -tahojen kanaviin. Valonian toiminnan ja ta-
voitteiden muuttuessa on tärkeää ajanmukaistaa ja linjata myös viestintää. Tästä johtuen vuonna 2016 fo-
kusoitiin Valonian viestintää tarkoituksenmukaisiin kanaviin ja näin ollen lopetettiin Facebookissa Työbus-
saile- ja Pieniä tekoja -sivut sekä Pieniä tekoja – Suuria vaikutuksia -verkkosivuston ylläpito. Pitempänä ke-
hittämisprosessina Valonian viestinnässä käynnistettiin viestinnän mittaamisen ja tavoitteiden asettaminen. 
Vuoden 2016 aikana lisättiin osaamista viestinnän mittaamisen työkaluista, kuten Google Analyticsista ja 
sosiaalisen median kanavakohtaisista raportointityökaluista. Kehittämistyö jatkuu vuonna 2017. Vuoden 
2017 aikana on tarkoitus aloittaa myös viestintästrategian uudistus. 

Vuoden 2016 aikana kehitettiin myös Varsinais-Suomen liiton sisäistä viestintää. Valonian avulla liittoon 
lanseerattiin sisäisen viestinnän työvälineeksi Yammer ja perustettiin organisaation sisäinen viestintätiimi, 
joka toimii organisaation viestintää tekevien vertaistuen ja tiedonvaihdon sekä viestinnällisen yhteistyön 
ryhmänä.  

Valonian vuoden 2016 suurimpina viestinnän ponnistuksena tuotettiin kiertotaloudenvarsinaissuomi.fi-si-
vusto kiertotalouden tiekartan rinnalla. Tälle sivustolle tuotetaan edelleen uutisjuttuja, kuten myös teeman 
Twitteriin.  

Muita suurimpia kokonaisuuksia Valonian viestinnässä olivat Saariston ympäristömessujen viestinnän suun-
nittelu, koordinointi ja markkinointimateriaalien tuottaminen osana HAKKU-hanketta ja vesiensuojelun 
kuntayhteistyötä. Messujen markkinoinnissa kokeiltiin myös Facebookin live-lähetystyökalua.  

Kolmantena suurena viestinnän kokonaisuutena on nostettava esiin Koko Turku liikkuu -kampanjan viestin-
nän koordinointi. Koordinoinnin lisäksi työ sisälsi viestinnän suunnittelua sekä sisällöntuotantoa verkkosi-
vuille, sosiaaliseen mediaan, printtimediaan sekä markkinointimateriaaleihin. Kampanjan viestintätyö to-
teutettiin osana Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa -hanketta.  
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2.1. Verkkosivut 
 

Valonian uudet verkkosivut julkaistiin toukokuussa 2015. Uudistuneilla verkkosivuilla oli vuoden 2016 
aikana käyttäjiä 16 563, istuntoja 26 339. Alla vertailu vuosien 2015 ja 2016 kaudesta 1.5.–1.12. Pieniä 
tekoja – Suuria vaikutuksia -verkkosivusto osoitteessa www.pieniatekoja.fi lopetettiin marraskuussa 
2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valonian uutiskirjeitä lähetettiin vuoden aikana kuusi kappaletta eli joka toinen kuukausi. Vastaanotta-
jia kirjeelle oli kullakin lähetyskerralla 531–585. Varsinais-Suomen viisaan liikkumisen verkoston (V-S 
VILI) uutiskirjeitä lähetettiin vuoden aika neljä kappaletta, vastaanottajia kirjeelle oli kullakin lähetys-
kerralla 222–235. Lisäksi vuoden aikana on lähtenyt uutiskirjeitä FISS-hankkeelta ja Ekotukitoiminnasta, 
joiden sisällöntuotannossa Valonia on ollut mukana. 
 

 

2.2. Sosiaalinen media 
 
Valonialla on käytössään useita sosiaalisen median ka-
navia. Perinteinen Facebook hieman vähentyi vuonna 
2016 ja Twitterin julkaisutahti kasvoi. Valonia on lisän-
nyt myös blogikirjoitusten määrää viestinnässä.  
 
Varsinais-Suomen liiton Varsinais-Suomi-blo-
giin http://www.varsinais-suomi.fi/fi/blogi kirjoituksia 
tuotettiin 11 kpl, joille kertyi lukukertoja yhteensä 
5639. Valonian vesiteemaiseen Vesistöjen äärellä -blo-
giin https://vesistojenaarella.wordpress.com/ kirjoi-
tuksia tuotettiin 13 kpl, joille kertyi näyttökertoja yh-
teensä 3373 ja kävijöitä 1608. 
 
Facebookissa Valonian pääsivulla www.face-
book.com/valonia.fi oli vuoden 2016 lopussa sivutyk-
käyksiä yht. 1297 kpl (2015: 1029). Vuoden aikana tuo-
tettiin eri teemoista 198 julkaisua, joiden kokonaiskat-
tavuus oli 130 000 ja sitoutumiset 7930. 
Työpyöräile-Facebook-sivulla www.facebook.com/ty-
opyoraile: oli vuoden 2016 lopussa sivutykkäyksiä yh-
teensä 1234 kpl (2015: 1127). Vuoden aikana tuotet-
tiin teemaan sopivia julkaisuja 73 kpl, joiden kokonais-
kattavuudeksi muodostui 33 935. 
 
Vuoden aikana lopetettiin em. Työbussaile- ja Pieniä tekoja -Facebook-sivut. 

http://www.pieniatekoja.fi/
http://www.varsinais-suomi.fi/fi/blogi
http://www.varsinais-suomi.fi/fi/blogi
http://www.varsinais-suomi.fi/fi/blogi
https://vesistojenaarella.wordpress.com/
https://vesistojenaarella.wordpress.com/
https://vesistojenaarella.wordpress.com/
http://www.facebook.com/valonia.fi
http://www.facebook.com/valonia.fi
http://www.facebook.com/tyopyoraile
http://www.facebook.com/tyopyoraile
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Valonian Twitterissä  https://twitter.com/Valonia_keskus vuonna 2016 julkaistiin 537 twiittiä, joille saa-
tiin näyttökertoja 336 100. Vuoden 2016 lopussa Valonialla oli 1282 seuraajaa (2015: 863 seuraajaa). 
Lisäksi Valonian työntekijät julkaisevat henkilökohtaisilla profiileillaan twiittejä, joiden näkyvyyttä ei ole 
laskettu mukaan yllä oleviin lukuihin. Työntekijälähettiläinä toimivat mm. @JJMTolonen @Leskinen-
Riikka @AnniLahtela 
 
Instagramissa www.instagram.com/valoniakeskus/ Valonialla oli vuoden 2016 lopussa 252 seuraajaa. 
Instagram-julkaisuja tehtiin 65 kpl, joihin kertyi reagointeja 749 ja videojulkaisujen katseluita 351 (2015: 
99 seuraajaa, 33 julkaisua). 
 
LinkedInissä www.linkedin.com/company/valonia_2 julkaisutahti oli vuonna 2016 edelleen satunnai-
nen. Seuraajia Valonialla oli vuoden 2016 lopussa 151 seuraajaa ja vuoden aikana tehtiin 11 julkaisua  
(2015: 98 seuraajaa, 6 julkaisua). 
 
 

2.3. Näkyvyys mediassa ja printtimedia 
 

Perinteisen median viestinnän osuus on vähentynyt. Valonian eri teemoille kertyi vuoden aikana media-
osumia 231 kpl, joista viikoittain julkaistavien Ekovinkkien osuus oli 149. Ekovinkkejä julkaistiin Varsi-
nais-Suomen kymmenessä eri paikallislehdessä. Valonia on tuottanut vuoden aikana blogikirjoituksia, 
lehtiartikkeleita ja nettiuutisia myös yhteistyökumppaniensa ja -kuntiensa tiedotuskanaviin sekä tuotta-
nut hankeyhteistyössä erilaisia kampanja- ja viestintämateriaaleja.  
 

 

3. Energiatehokkuus ja uusiutuva energia 
 
Valonia toimii valtakunnallisen energianeuvonnan koordinaattorina Varsinais-Suomessa osana valta-
kunnallista energianeuvonnan verkostoa. Neuvontaa tarjotaan kaikille maakunnan kunnille ja kuntalai-
sille mm. asumisen energiankulutuksesta ja laitteiden hankinnasta, lämmityksestä ja lämmitystapava-
linnoista sekä puun poltosta. Kuluttajien energianeuvontaan tarkoitetun valtionavustuksen päättyminen 
vuonna 2014 on supistanut Valonian mahdollisuuksia energianeuvontaan.  Neuvontapalveluita onkin koh-
distettu kuntiin, esimerkiksi osallistumalla Someron ilmasto-ohjelman seurantaryhmään. Syksyllä 2016 Va-
lonia on panostanut hankesuunnittelussaan energiahankkeisiin resurssien vahvistamiseksi. 
 
 

3.1. Luotsin tilannekatsaus 
 

Valonian perustehtäviin kuuluu kuntien ilmastotyön tukeminen, seuranta ja ohjaus. Vuonna 2016 käyn-
nistettiin Varsinais-Suomen Energia- ja ilmastostrategian koosteen, Luotsin tilannekatsaus. Tavoitteena 
on selvittää, minkälaisia muutoksia on tapahtunut kuluneen seitsemän vuoden aikana. Selvitys valmis-
tuu keväällä 2017. Selvitys tulee linjaamaan kuntien ja alueiden tulevia ilmastotavoitteita ja toimenpi-
teitä. 

 
 

3.2. Yhteistyö ja verkostot 
 

Lokakuussa järjestettiin kunnille energiatehokkuustapaaminen, jossa käsiteltiin uutta KETS-sopimusta 
(kuntien energiatehokkuussopimus) vuosille 2017–2020. Mukana oli 7 kunnan edustajia. 
 

https://twitter.com/Valonia_keskus
http://www.instagram.com/valoniakeskus/
http://www.linkedin.com/company/valonia_2
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Maakunnallinen energiaryhmä osallistuu alueen energianeuvonnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen yh-
teistyössä alueen toimijoiden kanssa. Ryhmän jäsenet ovat kunnista, energiayhtiöistä, kiinteistöliitosta, 
omakotiliitosta ja Varsinais-Suomen Martat Ry:stä. 
 
Valtakunnallista yhteistyötä tehdään Motivan lisäksi muiden energiatoimistojen kanssa. Valonian ener-
gianeuvoja toimii valtakunnallisessa energianeuvojien verkostossa ja neuvontatiimin jäsenenä. 

 
 

4. Kiertotalous ja resurssiviisaus 
 
Valonian tavoitteena on olla mukana tekemässä Varsinais-Suomesta kiertotalouden edelläkävijää edistä-
mällä uudenlaisten ratkaisujen käyttöönottoa sekä vahvistamalla alueellista yhteistyötä. Kiertotalouteen 
siirtyminen edellyttää muutoksia koko arvoketjussa aina tuotteen suunnittelusta uusiin liiketoiminta- ja 
markkinointimalleihin sekä kulutuskäyttäytymiseen. 
 
 

4.1. FISS Varsinais-Suomi 
 

Turun ammattikorkeakoulun koordinoima teollisten symbioosien 
edistämiseen keskittynyt FISS Varsinais-Suomi hanke päättyi Valo-
nian osalta vuoden 2016 lopussa. Hankkeen tavoitteena oli edis-
tää teollisten symbioosien syntyä Varsinais-Suomen alueella ja 
koko Suomessa, tukea yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan 
resurssien hyödyntämistä ja ainekiertojen sulkemista sekä pyrkiä 
synnyttämään uutta kiertotalouteen perustuvaa liiketoimintaa. 
 
Hankkeen aikana muun muassa tehtiin yli 50 yrityskäyntiä ympäri Varsinais-Suomen, järjestettiin kaksi 
FISS-mallin mukaista työpajaa yrityksille, tehtiin 8 avointa excursiota, kerättiin yritysten resurssitietoja 
Synergie-tietokantaan sekä edistettiin teollisten symbioosien syntymistä laajasti maakunnassa. Hank-
keessa panostettiin vahvasti viestintään. Myös Valonian vuoden 2016 ympäristötekokilpailu järjestettiin 
teollisten symbioosien teemalla. Kilpailun voitti marttilalainen Arwina Oy. 
 
Hankkeen myötä teollisten symbioosien toimintamalli saatiin jalkautettua osaksi maakunnan kiertota-
loustyötä. Hankkeessa tehty työ ja kerätyt tiedot ovat toimineet pohjana monille uusille hankesuunni-
telmille sekä kirkastaneet yleistä näkemystä siitä, mihin maakunnan yritysten osalta tulisi kiertotalou-
dessa keskittyä ja missä on eniten kehittämistarpeita.  

 
Teollisten symbioosien edistäminen jatkuu osana Turun AMK:n, Valonian sekä Turku Science Par-
kin/Smart Chemistry Parkin normaalia toimintaa. 

 
 

4.2. Kiertotalouden tiekartta  
 

Heinäkuusta 2016 lähtien Valoniassa työstettiin Varsinais-Suomen kiertotalouden tie-
karttaa, joka toteutettiin yhteistyössä Sitran ja Turun kaupungin kanssa. Tiekartta 
julkaistiin helmikuussa 2017. 
 
Varsinais-Suomen liitossa työstetty tiekartta on pohja, jonka työstäminen jatkuu 
vuonna 2017. Tavoitteena on, että yhä useammilla toimijoilla on mahdollisuus ot-
taa vahvempi rooli alueellisessa kiertotaloustyössä.  
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Tiekartta kokoaa yhteen alueen osaamisen, vahvuudet ja tarpeet tulevaisuuden kiertotalousyhteiskun-
nan näkökulmasta sekä luo askelmerkkejä monipuoliselle ja kiertotalouteen pohjaavalle Varsinais-Suo-
melle. Tiekartta toimii myös selkänojana tarvittaville vahvoille ja aidossa yhteistyössä toteutettaville 
kehittämishankkeille.  
 
Tiekartassa on kolme painopistealuetta: kestävä ruokajärjestelmä, tekniset kierrot sekä liikkuminen ja 
logistiikka ja läpileikkaavat teemat: kemian osaaminen, julkiset toiminnot sekä palveluistaminen. 
 
Samanaikaisesti tiekartan laatimisen kanssa luotiin www.kiertotaloudenvarsinaissuomi.fi -sivusto, joka 
kokoaa ja esittelee sen, miten kiertotalous maakunnassamme nykyisin toteutuu.  
 
Sekä teollisten symbioosien kiertoteemaa että alueellista tiekarttatyötä jatketaan Valonian toiminnassa 
loppuvuonna käynnistyneen CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -hankkeen myötä. Hanketta tehdään 
laajassa yhteistyössä tutkimuslaitosten ja yliopistojen, yritysten ja jätelaitosten sekä kuntien ja maakun-
tien edustajien kanssa. Lounais-Suomessa pilottikohteina ovat mm. tilakoon biokaasulaitokset, ruoka-
hävikki sekä rakentamisen kiertotalous. Hanketta koordinoi SYKE. 

 

 
 

5. Vesiensuojelu 
 
Jätevesiyhteistyön toimikausi 2014–2016 päättyi vuoden lopussa. Jätevesiyhteistyössä oli mukana 16 kun-
taa: Aura, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Pyhä-
ranta, Raisio, Rusko, Taivassalo, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa.  
 
Uuden toimikauden 2017–2020 suunnittelu käynnistettiin jo vuoden alussa. Kuntakierroksilla selvitettiin 
kuntien tarpeita myös vesiensuojeluun liittyvään yhteistyöhön. Tämän pohjalta laajennettiin tuleva yhteis-
työkausi kattamaan vesihuollon lisäksi luonnonvesien suojeluun. Uudelle vesiensuojeluyhteistyölle ilmoit-
tautui 19 kuntaa: Kaarina, Kustavi, Laitila, Loimaa, Marttila, Masku, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, 
Parainen, Pyhäranta, Rusko, Salo, Sauvo, Somero, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa.  
 
Vesiensuojeluyhteistyö kuntien kanssa aktivoitui jo vuonna 2016, esimerkkinä Vehmaan vesistöjen hoito- ja 
suojeluyhdistys ry:n tilaama Vehmaan vesistöjen kunnostus -ja virkistyskäyttösuunnitelma, joka kokoaa laa-
japohjaisesti yhteen eri toimijaryhmiä. 
 
Vesihuoltoyhteistyön tukena toimii kuntien viranhaltijoista ja alan asiantuntijoista koottu Haja-asutusaluei-
den vesihuoltoryhmä. 

http://www.kiertotaloudenvarsinaissuomi.fi/
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10–11.6. järjestettiin Saariston ympäristömessut Paraisilla. Messuilla oli esillä ympäristöalan tuoreinta tie-
toa alan asiantuntijoilta muun muassa kiinteistökohtaisista jätevesijärjestelmistä, kuivakäymälöistä, vaihto-
ehtoisista energiajärjestelmistä, ranta- ja vesirakentamisesta, pihasuunnittelusta ja vesiensuojelusta. 
 
 

5.1. Kiinteistökohtainen jätevesineuvonta 
 

Ympäristönsuojelulain muutosehdotus aiheutti kiinteistönomistajissa kasvavaa epävarmuutta jäteve-
sien käsittelyn suhteen. Epävarmuus heijastui myös neuvontaan, minkä takia kiinteistökäyntejä tilattiin 
vain muutama vuoden 2016 aikana. Neuvontaa oli mahdollisuus saada kaikissa Valonian jätevesiyhteis-
työssä mukana olevissa kunnissa. 
 
Ympäristönsuojelulain muutosehdotuksesta pyydettiin lausuntoja useita eri tahoilta. Myös Valonia laati 
asiantuntijalausunnon uudesta muutosehdotuksesta. Kiinteistökohtaista neuvontaa jatketaan vuoden 
2017 puolelle ja neuvonnan toimenpiteitä painotetaan Ympäristönsuojelulain muutoksen voimaantulon 
jälkeiseen aikaan, jolloin neuvontaan odotetaan jälleen uutta kysyntää. 
 
Valonian jätevesineuvonnan palveluita ovat myös jätevesinäytteenotot, joita jatkettiin vuonna 2016. 
Näytteitä otettiin 15 kiinteistön jätevesijärjestelmistä. yhteistyökumppaneina on alan yrityksiä. 

 
 

5.2. Virtavesien kunnostus 
 

Virtavesien ekologista tilaa parannetaan virtavesikunnostuksilla. Kunnostuksia toteutetaan Varsinais-
Suomen virtavesissä erityisesti kalastoltaan arvokkaissa kohteissa. Kunnostusten tavoitteena on muun 
muassa elvyttää Saaristomeren äärimmäisen uhanalaisia taimenkantoja. Kunnostustoimenpiteistä hyö-
tyvät myös muut vesieliöt kuten muut kalalajit, ravut ja pohjaeläimet. Virtavesien ekologista tilaa ovat 
heikentäneet erityisesti jokien ja purojen perkaukset sekä virtavesien patoaminen. Suurin osa Varsinais-
Suomen virtavesistä on luokiteltu ekologiselta tilaltaan välttäväksi. 
 
Vuoden 2016 aikana toteutettiin virtavesikunnostuksia ja kunnostusten seurantaa viiden vesistön alu-
eella: Aurajoen vesistö, Paimionjoen vesistö, Uskelanjoen vesistö, Kuninkojan vesistö ja Kiskonjoen ve-
sistö. Toimenpiteitä olivat: virtavesikunnostustalkoot, virtavesien kunnostustarveselvitykset, kalastosel-
vitykset (kunnostuskohteiden sähkökoekalastukset ja taimenen kutupaikkatarkkailu) ja vesiensuojeluai-
heisten tapahtumien järjestäminen. Lisäksi seurattiin purojen vedenlaatua yhteistyössä Lounais-Suo-
men vesiensuojeluyhdistyksen kanssa. Toimintaa ja etenemistä voi seurata tarkemmin Vesistöjen ää-
rellä -blogisivustolla osoitteesta www.vesistojenaarella.wordpress.com 
 
Yksi kunnostuskohteista oli Maskun Rapuoja, jossa 
järjestettiin puronkunnostustalkoot syyskuussa 
2016. Rapuoja virtaa asuinalueen halki, mikä hou-
kutteli paljon alueen asukkaita paikalle. Talkoissa 
mm. monimuotoistettiin uomaa ja rakennettiin ku-
tupaikkoja taimenelle kiveämällä ja soraistamalla 
uomaa. Reilun kahdenkymmenen hengen talkoo-
porukan voimin saatiin siirrettyä noin kymmenen 
kuutiota soraa ja kiviä uomaan. Myös Turun kau-
punkipuro Jaaninojan talkoisiin osallistui lähes kol-
mekymmentä talkoolaista. 
 

http://www.vesistojenaarella.wordpress.com/
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5.3. Yhteistyö ja verkostot 
 
Työ vesien tilan edistämiseksi edellyttää laajaa yhteistyötä.  Kiinnostus yhteistyön lisäämiseksi on myös 
kasvanut, mikä tuli esille Valonian Somerolla lokakuussa 2016 järjestämässä pienvesiseminaarissa. Laaja 
asiantuntijajoukko myös maakunnan ulkopuolelta kokoontui yhteen Somerolle keskustelemaan ja vaih-
tamaan ideoita sekä ajatuksia pienvesien suojelun keinoista, kunnostusmahdollisuuksista ja uusista yh-
teistyökuvioista. Valonia osallistui myös valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston vuosiseminaariin. 
Virtavesien kunnostushankkeessa tehtiin yhteistyötä muun muassa kalastusalueiden ja Paimionjoki-
yhdistyksen kanssa. 
 
Kiinnostus vesiensuojeluun näkyy myös Valonian tilaustöiden laajuudessa. Virtavesiin liittyvien selvitys-
ten lisäksi Valonian vesiasiantuntijat ovat vuoden aikana laatineet ostopalveluna useita vesiensuojeluun 
liittyviä selvityksiä ja muita tilaustöitä: 
 
- Selvitys jokiravun esiintymisestä Varsinais-Suomessa (ELY-keskuksen kalatalouden edistämishanke) 
- Vehmaan vesistöjen kunnostus -ja virkistyskäyttösuunnitelma, toteutetaan 2016–2017 (Vehmaan 

vesistöjen hoito- ja suojeluyhdistys ry VeVe-hanke) 
- Vesikasviopas: Yleisimmät vesikasvit ja niiden poisto; tietoa yleisimmistä vesikasveista, joiden liian 

runsaiksi koettuja kasvustoja halutaan vähentää Vesistöjen kunnostus (Pro Agria) 
- Vesistöalueiden kokousjärjestelyt ja hankeneuvontaa vesiensuojeluyhdistyksille (Pro Saaristo-

meri/Varsinais-Suomen ELY-keskus) 
- Kiskonjoen Kirkkojärven yläpuolisten virtavesien kunnostustarveselvitys ja kunnostussuunnitelmat 

(Varsinais-Suomen ELY-keskus) 
- Vesistökunnostustilaisuus (Kustavin kunta) 
- Koekalastusnäytös Aurajoen Riihikoskella (Yhteistyössä Aurajokisäätiön VEERA-hanke ja Lounais-

Suomen kalastusalue) 
 
 

6. Viisas liikkuminen 
 
Valonian viisaan liikkumisen toimenpiteitä toteutetaan viisaan liikkumisen valtion sekä yhteistyökumppa-
neiden tuella jo viidettä vuotta. Vuosittaiset suunnitelmat laaditaan yhteistyössä kuntien kanssa, kuntien 
tarpeiden mukaisesti. Kunnissa keskitytään laajempien projektien työstämiseen perinteisten tapahtumien 
sijaan. 
 

6.1. Liikenneselvityksiä 
 
Raision pyörätieselvityksessä kerättiin käyttäjälähtöistä tietoa pyörätieverkoston kehittämiseen ja se 
toteutettiin sähköisenä kyselynä. Kysely oli avoinna kaikille Raisiossa pyöräileville henkilöille. Kyselyyn 
vastasi yhteensä 132 henkilöä ja kartalle paikannettiin yhteensä 80 kehitysehdotusta/huomiota.  

 
 

6.2. Kestävän liikkumisen tapahtumia 
 

Arkiliikuntaan ja arjen aktiivisuuteen keskittynyt Koko Turku liikkuu -kampanja toteutettiin syyskuussa 
2016. Arjen liikuntakilometrejä sai kerryttää millä tahansa liikuntamuodolla, liikkumisaika muunnettiin 
kilometreiksi laskurissa. Tavoitteena oli liikuttaa kuntalaiset kuuhun. Kilometrejä kertyi kuukauden ai-
kana 297 761 km. Kilometrien keräämiseen osallistui 1188 yksittäistä henkilöä ja 139 joukkuetta.  

http://www.ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto
http://www.valonia.fi/fi/vesi/vesiensuojelu/vesist-jen-kunnostus
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Yhteistyössä Turun seudun joukkoliikenne Fölin kanssa järjestettiin Liikkujan viikolla syyskuussa elämyk-
sellisiä bussimatkoja Föli-kuntien alueilla. Ohjelmassa oli tanssia ja jumppaa, musiikkiesityksiä sekä sir-
kustelua Föli-alueen busseissa. Yhteistyökumppaneina olivat Turun Naisvoimistelijat, Turun musiik-
kiopisto sekä Turun Sirkus.  
 
Muita viisaan liikkumisen toimia olivat: 
- Viisaan liikkumisen teemaviikot (valtakunnallinen pyöräilyviikko, maakunnallinen Pyörällä töihin -

kilpailu, Euroopan Liikkujan viikko) 
- Työpaikkojen liikkumisen ohjaus ja kannustamien Fölin työmatkasetelin käyttöön 
- Turun seudun joukkoliikenne Fölin liikkuva myynti- ja neuvontapiste ja mediasisällön tuotanto 
- Ekotukikoulutukset Turun kaupungin työntekijöille, viisaan liikkumisen osio 

 
 

6.3. Viisaan liikkumisen alatyöryhmä  
 

Turun seudun jatkuvalle liikennejärjestelmätyölle muodostettiin viisaan liikkumisen alatyöryhmä, jonka 
tehtävänä on kehittää seudullisesti jalankulku- ja pyöräily-ympäristöä sekä liikkumisen ohjausta.  Ryh-
mään kuuluvat edustajat Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta, Varsinais-Suomen liitosta, Turun kaupun-
gilta sekä Turun seudun joukkoliikenne Fölistä. Kokouksiin kutsutaan seudun kuntien edustajia, kun kä-
siteltävänä on kyseisiä kuntia koskevia suunnitelmia tai hankkeita. Ryhmän vetäjänä toimii Valonian asi-
antuntija. 

 
 

6.4. PASSI – Pöytyän ja Auran asiointiliikenteen kehittäminen 
 

Hankkeen keskeisiä tavoitteita olivat kuntalaisten tasapuolisten liikkumismahdollisuuksien edistäminen 
sekä asiointiliikenteen käyttöasteen ja palvelutason parantaminen. 
 
Keväällä 2016 hankkeessa selvitettiin hankesuunnitelman 
mukaisien kohteiden osalta polkupyörien liityntäpysäköinnin 
toteuttamista. Kohteet kuvattiin ja kartoitettiin ja sen poh-
jalta selvitettiin Auran ja Pöytyän kunnalle hinta- ja tuotetie-
toja kolmelta pyöräparkkeja toimittavalta yritykseltä. 
 
Lokakuussa 2016 käynnistyi Pöytyän asiointiliikenteen reaali-
aikainen karttanäkymä -kokeilu Pöytyän kunnan nettisivuilla. 
Palvelusta saa tietoa mm. asiointiliikenteen reiteistä, autojen 
sijainnista, aikatauluista ja vapaista matkustajapaikoista. Ko-
keilussa on samalla kehitetty ja lisätty asiointiliikenteestä tie-
dottamista. Kokeilu on herättänyt kiinnostusta myös ylimaa-
kunnallisesti. Asiointiliikenteen reaaliaikainen karttapalvelu 
jää käyttöön Pöytyän kunnan nettisivuille hankkeen päätyttyä. 
 
Hankkeessa toteutettiin lisäksi Pöytyän ja Auran kuntalaisille liikennekysely, jossa selvitettiin kulkutot-
tumuksia ja asiointiliikennepalvelun kehittämistarpeita. Vastausprosentti oli 22 % ja vastauksia tuli yh-
teensä 1184. Kysely lähetettiin kotitalouksilla postitse ja siihen oli mahdollista vastata myös sähköisesti 
Pöytyän ja Auran kuntien nettisivuilla.  
 
PASSI-hanke päättyi huhtikuussa 2017. Hanke sai rahoitusta LEADER-ryhmä Varsinais-Suomen Jokivarsi-
kumppanit ry:ltä Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta.  
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7. Ympäristökasvatus ja ympäristönlukutaito 
 
Valonian ympäristökasvatustoiminnan tavoitteena on kasvattajien ympäristökasvatustaitojen lisääminen, 
sillä heidän kauttaan tavoitetaan iso joukko lapsia ja nuoria. Toiminnassa keskitytään erityisesti avainryh-
mien kouluttamiseen. Lisäksi koulut ja päiväkodit voivat hyödyntää Valonian ympäristökasvatuksen asian-
tuntemusta ympäristötapahtumien ja teemapäivien suunnitteluun ja itse tapahtumaan. Vuonna 2016 keski-
tyttiin uusien opetussuunnitelmien tukemiseen sekä vesikouluopetukseen.  
 
 

7.1. Päiväkodit, koulut ja oppilaitokset 
 

Uusien opetussuunnitelmien myötä koulut kaipaavat tukea ja koulutusta. Yhteydenottoja olikin run-
saasti ja vesikoulu vieraili useissa kouluissa. Syksyllä 2016 käynnistettiin Koulujemme lähivedet -yhteis-
työ. Tavoitteena on käynnistää Varsinais-Suomessa Rauman mallin mukainen vesikoulutoiminta.  Toi-
minnalle haettiin rahoitusta Keski-Suomen Ely-keskukselta. Vihreä lippu -tapaamisia ja -infotilaisuuksia 
järjestettiin sekä päivähoidon että koulujen henkilökunnalle. Yhteistyössä Vihreä lippu -toimiston 
kanssa järjestettiin Yhteinen maapallo -koulutus suomeksi ja ruotsiksi 
 
ViherVillitys-perhetapahtuma järjestettiin Turun Ruissalon kasvitieteellisen puutarhan alueella yhteis-
työssä Livian ammattiopiston, ympäristökasvatusyhdistys Haavin ja paikallisten järjestöjen kanssa. Ta-
pahtumaan osallistui noin 200 lasta ja aikuista. Uutena järjestelyissä oli Livian opiskelijoiden aktiivinen 
osallistuminen. Opiskelijat tekivät oman toimintapisteen tapahtumaan, joka oli samalle heidän toimi 
näyttötyönsä. Opiskelijoiden näytöt myös arvioitiin tapahtuman aikana. Valonian asiantuntija osallistuu 
vuosittain Livian luonto- ja ympäristöneuvojan sekä ympäristönhuollon ammattitutkintoja suorittavien 
opiskelijoiden tutkintotilaisuuksien arviointiin työnantajan edustana.  
 

 

7.2. Kestävä kuluttaminen 
 

Vuonna 2015 aloitetun hankintavalmennuskokonaisuuden 2. ja 3. koulutuspäivät järjestettiin keväällä 
2016. Valmennuksiin osallistui noin 60 kuntien hankintoja tekevää viranomaista. Koulutukset järjestet-
tiin yhteistyössä Varsinais-Suomen Yrittäjien, Ju-Ha Consulting Oy:n sekä Turun amk:n kanssa. 
 
Turun kaupungin ekotukikoulutuksia järjestettiin kaksi kahden päivän koulutusta, yksi keväällä ja yksi 
syksyllä. Osallistujia koulutuksissa oli 48. Valonia oli mukana järjestämässä keväällä pidettyä ekotuki-
henkilöille suunnattua Fix Turku -tapahtumaa, jossa osallistujia oli yli 50.  
 

 

7.3. Yhteistyö ja verkostot 
 

Ympäristökasvatuksen vahvuutena on laaja verkostotoiminta. Pitkään toimineen Sateenvarjoryhmän 
toimintakausi päättyi vuoden 2016 lopussa, mutta uuden verkoston kehittämistyö käynnistettiin jo lop-
puvuonna. Vuoden lopulla Sateenvarjoryhmä laati Ympäristökasvatuksen toimintaohjelman vuosille 
2017–2021, joka tulee olemaan uuden verkoston työkaluna tulevina vuosina.  
 
Valonia tekee tiivistä yhteistyötä myös Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys Haavin kanssa. 
Vuonna 2016 järjestettiin yhteistyössä luontokurssisarja: Koko perheen luontokurssi – oppeja vil-
liyrteistä jokiluontoon. Lisäksi annettiin kouluille asiantuntija-apua luonto- ja ympäristökoulutoiminnan 
käynnistämiseksi. 
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Valonia toimii osana maakunnan liittoa 
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