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• Kuntien tukena ympäristö- ja ilmastotyössä
• Toiminta-alueena koko Varsinais-Suomi 
• Toimimme osana Varsinais-Suomen liittoa



Laaja-alainen asiantuntijaorganisaatio

• 15–20 työntekijää, henkilömäärä ja 
asiantuntemus vaihtelevat 
projektitilanteen mukaan

Ohjaa, sparraa, neuvoo ja toteuttaa

• Ilmasto-, ympäristö- ja kestävän 
kehityksen ohjelmien laadinta 
kunnissa, hankeideointi ja suunnittelu, 
eri tahojen törmäyttäminen, 
asiantuntijarooli



Usein Valoniaa tarvitaan avuksi ideointiin 
etenkin tilanteessa, jossa   

asiantuntijatyöhön tai toteutukseen ei löydy 
kunnasta luontevaa edistäjää. Yhteyttä voi 

ottaa matalalla kynnyksellä!

Valonia auttaa ideoimaan ratkaisua, 
mahdollista toteutusta tai testausta. 

Kunnilla on käytössään Valonian 
asiantuntemus sekä kokemus mm. 
hankkeistamisesta ja rahoituksen 

selvittämisestä sekä laajat 
yhteistyöverkostot.

Käytännön toteutus voi olla lähes mitä 
tahansa: kartoitus, kokeilu tai 

koulutuspaketti, osallistava kampanja tai 
uudenlaisen toimintamallin testaus 

yritysten ja kunnan toimijoiden kanssa. 

Kun ratkaisu on saanut lopullisen 
muotonsa, jää kunnan tehtäväksi huolehtia 
toimeenpanon jatkosta. Valonia voi  auttaa  

mm. viestinnässä ja kohderyhmien 
tavoittamisessa, hyvien mallien 

levittämisestä muihinkin kuntiin sekä 
jatkon suunnittelussa.



”Maantiekuljetusten päästövähennyksiä toteutetaan 
kolmesta syystä: asiakkaiden takia, yleisten 
päästötavoitteiden saavuttamiseksi ja koko toimitusketjun 
kilpailukyvyn parantamiseksi” 
Hans Ahola (Impulssi-blogi 16.4.2021)



• Kunnat tavoittelevat yritystoimintaa omalle alueelleen
• kunnan roolina mm. toimia mahdollistajana yritysten 

vähäpäästöisyystavoitteiden saavuttamisessa

• Eri tasoisia keinoja:
• Aluesuunnittelu

• Digitalisaatio ja avoin data

• Hankinnat

• Joukkoliikenne ja muut työntekijöiden liikkumismahdollisuudet
• Yritysten yhteiset latauspisteet, pyöräpysäköinnit, yhteiset taukotilat



• Aluesuunnittelu, palveluiden suunnittelu

• Kaksisuuntainen väylä: kunnat <-> yritykset

• Tarjotaan mahdollisuuksia vaikuttaa ja 
osallistua
• Ketä halutaan mukaan, millä intensiteetillä? 
• Miten tarvittavat kohderyhmät parhaiten 

tavoitetaan?

• Monenlaisten näkökulmien avulla 
suunnitteluprosessi onnistuu paremmin
• Ymmärrys
• Tyytyväisyys
• Sitoutuneisuus



Valonia kestävän liikenteen 
edistäjänä



liikkumisen ohjausta työpaikoilla
• Valonia etsii vuoden 2022 Liikkumisen ohjaus Varsinais-

Suomessa -hankkeeseen työpaikkoja yhteistyökumppaniksi:
• Kartoitetaan työpaikan tilannetta 

• Etsitään keinoja, joilla voidaan edistää kestävää liikennettä

• Mukaan toivotaan suurempia työpaikkoja
• Logistiikka-ala

• Matkailu

• Tapahtumat

• Jne.

• Esimerkkinä nyt mukana olevista: Turun ammatti-instituutti ja Lukkari-
Jukola suunnitustapahtuma



• Kaupunkilogistiikan 
vähäpäästöisiä ratkaisuja –
Valonia

• Citylogistiikan uudet ratkaisut -
keskittyi kaupunkien keskusta-
alueiden jakeluliikenteen 
kehittämiseen uudenlaisten 
jakeluratkaisuiden ja 
palvelukonseptien avulla.

• Hankkeessa pilotoitiin kevyitä 
jakeluratkaisuja, autonomisesti 
liikkuvaa kalustoa sekä 
lähijakeluratkaisuja tiiviissä 
yhteistyössä yritysten kanssa.

https://valonia.fi/materiaali/uusia-ratkaisuja-kaupunkilogistiikkaan/


Lähijakelupiste naantaliin?
• Naantalissa selvitetään parhaillaan erilaisia lähijakelupisteeseen liittyviä tarpeita, 

reunaehtoja ja palveluideoita.

• Ennakoiva markkinavuoropuhelu käynnistyy - haussa tekniikkaa ja digitaalisia ratkaisuja 
lähijakelupisteeseen ja –ketjuun

• Tilaisuus ma 28.3.2022 klo 13-15 Kultaranta Resortissa Naantalissa sekä etäyhteydellä. 
Tervetuloa!

• Lisätiedot ja ilmoittautuminen pe 25.3. mennessä Valonian verkkosivuilla: 
valonia.fi/lähijakelupistetilaisuus

• Avoinna on myös sähköinen lähijakelupistekysely, joka on suunnattu naantalilaisille, 
Naantalissa toimiville yrityksille sekä matkailijoille: valonia.fi/lähijakelupistekysely

https://valonia.fi/tapahtuma/sovelluksia-ja-teknologiaa-lahijakelupisteeseen/
http://www.valonia.fi/l%C3%A4hijakelupistekysely


• Webinaari, Teams

• Aika: 23.3. klo 17–18.30

• Paremmille pysäköintiratkaisuille on jo nyt useissa taloyhtiöissä 
tarvetta ja sähköpyörien, kuormapyörien sekä polkupyörän 
peräkärryjen yleistymisen myötä. 

• Kiinteistöliiton, Pyöräilykuntien verkoston ja Valonian
asiantuntijat jakavat vinkkejä toimiviin pyöräpysäköinnin 
ratkaisuihin. 

• Ilmoittautuminen: postia marja.tommola@valonia.fi ja saat 
linkin tapahtumaan

mailto:marja.tommola@valonia.fi


Valonian materiaaleja



Kestävän liikkumisen ratkaisupaletti kunnille ja 
työnantajille

Kestävän liikkumisen 
ratkaisupaletista organisaatio voi 
etsiä itselleen sopivia toimenpiteitä 
kestävän liikkumisen edistämiseen. 
Suodatustoiminnon avulla ratkaisuja 
voi etsiä esimerkiksi kokoluokan, 
kulkumuodon tai kohderyhmän 
mukaan. 

Osa toimenpiteistä on vaikutusarvioitu 
kustannusten, päästövaikutusten, 
vaativuuden ja terveysvaikutusten 
suhteen!

valonia.fi/materiaali/kestavan-liikkumisen-ratkaisupaletti


Suunnittelupohja kävelyn ja 
pyöräliikenteen edistämisohjelmalle
Laadimme muokattavan ja täydennettävän suunnittelupohjan, jotta 
kävelyn ja pyöräliikenteen edistämistyö kunnissa voisi käynnistyä 
sujuvasti. Materiaalipaketti auttaa hahmottamaan työn vaiheet ja 
ohjeet ja auttaa sidosryhmäsuunnittelussa sekä työn priorisoinnissa. 

Tutustu: valonia.fi/käpy

Materiaalipaketin sisältö: 
• Ohjekirja
• Täydennettävä ja muokattava
suunnitelmapohja (Excel)
• Tulostettava esite, jonka avulla 
edistämisohjelman ideaa voi esitellä 
kunnan sisällä

https://valonia.fi/materiaali/suunnittelupohja-kavelyn-ja-pyoraliikenteen-edistamisohjelmalle/


Osallistavan kaupunkisuunnittelun käsikirja

Osallistavan kaupunkisuunnittelun käsikirja kokoaa yhteen 
kansainvälisen HEAT – Participatory Urban Planning for 
Healthier Urban Communities -hankkeen kokemuksia ja 
oppeja.

Vuorovaikutusmenetelmiin perehdytään erilaisten 
tapausesimerkkien kautta. Pääpaino on digitaalisissa 
osallistumistyökaluissa sekä 
pyöräilynedistämiskampanjoissa, joita hankkeen aikana 
toteutettiin partnerimaissa.

valonia.fi/materiaali/osallistavan-kaupunkisuunnittelun-kasikirja


• Green SAM Työkalupakki sisältää joukon erilaisia työkaluja 
osallistumiseen, keston ja osallistujamäärän mukaan

• Yritysten ilmastotyön askeleet - työkirja auttaa yrityksen alkuun 
ilmastotyössä. Työkirjaa voi käyttää esimerkiksi sisäisen 
tilannekartoituksen ja yhteisen ideoinnin pohjana.

• Kestävää menoa! Viisasta liikkumista luokassa ja ulkoilmassa –
oppimateriaalin avulla voidaan myös kerätä tietoa oppilailta ja 
koulujen ympäristöstä

https://greensam.eu/toolbox/
https://valonia.fi/materiaali/yrityksen-ilmastotyon-askeleet-tyokirja-pk-yrityksen-ilmastotyon-kaynnistamiseen/
https://valonia.fi/materiaali/kestavaamenoa/


@valonia_keskus

@valonia.fi

@valoniakeskus

valonia.fi/uutiskirjeKiitos!
Marja Tommola

Kestävän liikkumisen asiantuntija
Marja.tommola@valonia.fi

040 8328515


