
Valmetin Fiksusti töihin -hanke
Valmetin Rautpohjan yksikölle Jyväskylän kaupungin ehdotus 
lähteä mukaan edistämään viisasta liikkumista tuli sopivaan 
hetkeen. Työpaikka-alueen viereen on rakentumassa suuri 
”Hippos 2020” liikunnan, urheilun ja hyvinvoinnin keskus. Ko-
ko alueen luonne muuttuu ja pysäköintipaikat vähenevät. Tätä 
yhtälöä lähdettiin ratkaisemaan kestävän liikkumisen mallilla. 
Projektin toteuttamiseen saatiin Liikenneviraston myöntämää 
liikkumisen ohjauksen valtionavustusta.

”Arvoissamme puhutaan uudistumisesta ja tulevaisuuden 
luomisesta. Aika nopeasti ryhmällemme iskostui, että tässä 
yhdistyy moni asia mitä haluamme Valmetissa viedä eteen-
päin, niin imagomielessä kuin myös sisäisesti”, toteaa henki-
löstöpäällikkö Satu Pennanen. Terveys, ympäristö ja vastuulli-
suus nousivat vahvasti esille, vaikka akuutti huoli oli koskenut 
lähinnä pysäköintiä. Myös kustannukset konkretisoituivat, kun 
mahdollisen uuden pysäköintihallin kustannusarvio oli yli viisi 
miljoonaa euroa.

Kestävän liikkumisen malli täytti kaikki odotukset. Kävely ja 
pyöräily lisääntyivät selvästi ja joukkoliikennematkat jopa kak-

”Valmet haluaa olla kärkiluokan 
yritys tässäkin mielessä ja  

löytää uusia keinoja vaikuttaa 
terveyteen ja ympäristöön 

positiivisesti. Nämä ovat niitä 
arvoja, mitä jokaisen yrityksen 

kannattaa miettiä.”  

Paikallisjohtaja Timo Pirinen 
Valmet Technologies Oy

Linkkipysäkki on kätevästi Valmetin pääoven vieressä.

Ilme ja 
viestintäkartta
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Etätyö (+209 %)

Kävely (+18 %)

Pyörä (+25 %)

Joukkoliikenne (+118 %)

Auto, kimppakyyti (-3 %)

Auto, yksin (-12 %)

Valmet ja Mobinet Oy, 2018N=3716+2486

sinkertaistuivat. Samalla säästettiin lähes 100 parkkipaikkaa ja 
päästöt vähenivät 18 %.  Työpaikan ilmapiiri on selvästi muuttu-
nut ympäristöystävälliseen liikkumiseen kannustavaksi.



Va
lm

et
in

 F
ik

su
st

i t
öi

hi
n 

-h
an

ke

Käytännön toimenpiteet

Valmetin Fiksusti töihin -hanke aloitettiin nykytilanteen kar-
toituksella ja kehitystyöpajoilla. Mobinet Oy:n toteuttamasta 
henkilökuntakyselystä saatiin mitattua tietoa kulkutapajakau-
masta, työpaikan olosuhteista ja eri liikkujaryhmien tarpeista 
sekä paljon hyviä kehittämisehdotuksia. Työpajoissa herännyt 
keskustelu nosti esiin monipuolisesti resurssiviisaan liikkumi-
sen hyötyjä ja suunnittelun kulmakiveksi muodostui kaikkien 
kulkutapojen huomioiminen ja vastuullisuus. 

Käytännön toimenpiteet kuten pyöräpysäköinnin ja sosiaaliti-
lojen kehittäminen, asiointipyörät ja monipuolinen viestintä ja 
kampanjointi lähtivät työryhmän innostuneisuuden ansiosta 
etenemään vauhdilla. Kävelyn ja pyöräilyn teemaviikoilla 
järjestettiin muun muassa pyöränhuoltotapahtumia ja sähkö-
pyöräkokeiluja sekä erilaisia luentoja aiheesta. Joukkoliiken-
nekokeilussa kiinnostuneet pääsivät maksutta kokeilemaan 
Linkkiä työmatkoillaan. Työpäivän aikaista liikkumista varten 
toimipisteeseen hankittiin lainattavia Linkki-lippuja ja polku-
pyöriä, myöhemmin myös sähköpyörä.

Joukkoliikenteen työsuhdelippu ja maksullinen henkilöstöpy-
säköinti olivat sisällöllisesti, taloudellisesti ja viestinnällisesti 
haastavampia toimenpiteitä toteuttaa, mutta paikallisjohto 
oli sitoutunut hankkeeseen ja vei vaativaa muutosprosessia 
eteenpäin aktiivisesti yhdessä suunnittelutyöryhmän kanssa. 
Henkilökunnan pysäköinti muutettiin maksulliseksi syksyllä 
2017 ja työsuhdelippu otettiin käyttöön vuoden 2018 alusta.

Esimerkkejä toimenpiteistä:

Linkkikokeilut

Lainattava 
sähköpyörä Helka 

Kävelyn ja pyöräilyn 
teemaviikko 

Kursseja ja luentoja 

Pyörähuoltoa

Valion ja Valmetin yhteinen 
kestävyysjuoksukoulu

Lainattavat 
Waltti-kortit

Maksullinen 
henkilöstöpysäköinti

Työsuhdelippu 

Toistasataa ilmoittautunutta 
keränneen linkkikokeilun suosio

yllätti kaikki ja jopa 80 % 
kokeilijoista aikoo käyttää 

matkakorttiaan jatkossakin!

Linkkikokeilu kiinnosti useita työntekijöitä.

”Matkanteko helppoa, vähemmän 
stressaavaa kuin omalla autolla.”

”Kokemus oli innostava  
ja virkistävä!”
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Maksullinen henkilöstöpysäköinti

Huoli Valmet Rautpohjan autopaikkojen riittävyydestä nousi 
korostuneesti esiin Hippos 2020 -hankkeen myötä, kun huo-
mattava osa autopaikoista oli poistumassa käytöstä. Valmetin 
omalla tontilla autopaikkojen käyttö oli tehotonta ja paikkojen 
jakoperusteet saivat osakseen kritiikkiä. Fiksusti töihin -hank-
keen toimenpiteillä varmistettiin henkilöstön pysäköintipaikat 
Hippoksen rakentuessa, ja tarjottiin tasavertainen pysäköinti-
mahdollisuus kaikille tarvitsijoille, kertoo Valmet Rautpohjan 
paikallisjohtaja Timo Pirinen.

Valmetin työryhmä sai käyttöönsä pysäköintikysynnän ana-
lyysejä, joita työstettiin työpajoissa ja palavereissa. Työryhmä 
edellytti pysäköintipolitiikalta erityisesti, että autopaikat 
saataisiin tehokkaaseen käyttöön ja säännöt olisivat samat 

kaikille. Keskustelujen myötä liikkumisen teemaksi kiteytyi 
”kaikki kulkutavat huomioiva vastuullinen Valmet” ja teeman 
mukaisesti kestäviin kulkutapavalintoihin kannustaminen ja 
pysäköinnin maksullisuus nähtiin kokonaisvaltaisena ratkai-
suna. 

Henkilöstön pysäköinti muutettiin maksulliseksi lokakuus-
sa 2017 noin vuoden kestäneen suunnittelun ja valmistelun 
jälkeen. Pysäköinnistä maksetaan päiväkohtaisesti käytön 
mukaan, jolloin yksikin kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteellä 
tehty työmatka palkitsee. Palautekyselyn perusteella myös 
käyttäjät pitivät käyttöön perustuvaa maksua hyvänä ratkaisu-
na. Osana kokonaisuutta joukkoliikenteen työsuhdematkalip-
pu otettiin käyttöön vuoden 2018 alusta.

Tyytyväisyys autojen pysäköintiin 

Valmet ja Mobinet Oy, 2018N=903/599

Erittäin 
tyytymätön

Tyytymätön En osaa 
sanoa

Tyytyväinen Erittäin 
tyytyväinen
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Pysäköinnin infotilaisuus veti auditorion täyteen.

Henkilökunnan suhtautuminen työmatkaliikenteen uusiin käy-
täntöihin oli kahtiajakoista. Seurantakyselyn perusteella noin 
40 % piti uusia käytäntöjä entisiä parempina ja noin 40 % entisiä 
huonompina. Vaikka varsinkin pysäköintimaksut saivat osak-
seen kovaakin kritiikkiä, yhtä lailla suuri osa henkilökunnasta oli 
sitä mieltä, että muutos oli kokonaisuutena oikean suuntainen. 
Henkilökunnan tyytyväisyys autojen pysäköintiin säilyi kes-
kimäärin suurin piirtein ennallaan, vaikka pysäköinti muuttui 
maksulliseksi.

Kestävän liikkumisen malli on muuttanut työmatkojen kulku-
tapoja ja vähentänyt pysäköintipaikkojen tarvetta 12 % eli noin 
100 autopaikan verran. Maksullisuuden myötä pysäköintitilanne 
on hallinnassa Hippos 2020 -hanketta silmällä pitäen.
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Työpaikallani on 
ympäristöystävälliseen 

liikkumiseen 
kannustava ilmapiiri

Työpaikkani säännöt, 
ohjeet ja käytännöt 

edistävät 
ympäristöystävällistä 

liikkumista
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Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa?

Täysin samaa mieltä Samaa mieltä En osaa sanoa Eri mieltä Täysin eri mieltä

Valmet Rautpohja ja Mobinet Oy, 2018N=903/599

Vaikutukset

Lisätietoja:

Jyväskylän kaupunki
Fiksun liikkumisen koordinaattori Kati Kankainen
puh. 014 266 8063, email kati.kankainen@jkl.fi

Valmet Rautpohja
Henkilöstöpäällikkö Satu Pennanen
puh. 040 546 3588, email satu.pennanen@valmet.com

Mobinet Oy
Toimitusjohtaja Ville Voltti
puh. 040 513 4045, ville.voltti@mobinet.fi

Yhdessä onnistuttiin!

Kestävän liikkumisen malli onnistui lunastamaan lupauk-
sensa. Kestävien kulkutapojen kulkutapaosuus on kasvanut 
9 %-yksikköä vain kahdessa vuodessa. 

Kävelymatkojen määrä on kasvanut 18 % ja pyörämatkojen 
määrä 25 %. Joukkoliikenne on saanut noin 100 uutta käyt-
täjää ja matkojen määrä on kaksinkertaistunut. Etätyö on 
korvannut aiempaan verrattuna kolminkertaisen määrän 
työmatkoja. Vastaavasti automatkojen määrä ja sen myötä 
autopaikkojen tarve on vähentynyt 12 %.

Vaikutukset näkyvät työpaikan ilmapiirissä, joka entistä 
paremmin kannustaa ympäristöystävälliseen liikkumiseen. 
Vaikutukset myös kiinnostavat henkilökuntaa: kun seuranta-
kyselyn tuloksia esiteltiin henkilökunnalle, iso auditorio tuli 
lähes täyteen.

Tunnustuksena tavoitteellisesta ja määrätietoisesta työstä 
Valmetin Rautpohjan yksikölle on myönnetty työmatkaliikku-
misen edelläkulkija -tunnustus vuonna 2017.


