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Forssan keke ja kierrätyshistoria

• Forssan Puuvillatehdas 1800-l ja 

Finlayson

• Kestävän kankaan kudonta

• Jätepalat hyötykäyttöön
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…kierrätys

• 1960-luvulla Armas Puolimatkan 

betonielemettitehdas

• nyt hyödynnetään 1960-luvulla 

käyttöön otetun kaatopaikan 

sulkemisessa tehtaan jätebetonia

• ja selvitellään betonitalojen 

elementtien uusiokäyttöä
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Forssan Järkivihreä toimintatapa 

ja Fisu

• Kaupunki toimillaan mahdollistaa 

asukkaille ja muille toimijoille (yritykset 

yms.) hyvän toimintaympäristön

• Avainasemassa kaavoitus ja lapset

• Fisu-verkoston jäsenenä vuodesta 

2015



Fisu vuodesta 2015

• Fisu edelläkävijäkuntien verkosto, tavoittelee 

hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti 

kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä.

• Kunta, yritykset ja muut paikalliset toimijat rakentavat 

yhteisen vision ja tiekartan tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Ne tunnistavat uusia 

yhteistoimintamahdollisuuksia ja tekemisen tapoja. 

Pyrkimyksenä on vahvistaa kunta- ja aluetaloutta, 

luoda työpaikkoja ja edistää kestävää hyvinvointia
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Resurssiviisas Forssa 2050 

• Seudullinen uusiutuvaan energiaan perustuva energiaomavaraisuus

• Toimiva monen tuottajan energiajärjestelmä

• Hajautettua energiantuotantoa tukeva sähkö- ja lämpöverkko

• Energiatehokkuuden merkittävä paraneminen

• Forssan seutu on kansainvälisesti tunnettu vihreän logistiikan talousalue

• Tulevaisuuden liikkujat tekevät  alle 5 km matkat lihasvoimin

• Forssa on biopohjaisen energian ja polttoaineen nettoviejä

• Kaikki jätteet lajitellaan uusiokäyttöä varten. Materiaalit kiertävät järjestelmässä.

• Kaikki Forssan asukkaat ja yritykset ovat osa kiertotaloutta

• Yhteistyössä rakennettu arvoketju, jossa ruokaa
• tuotetaan,
• arvostetaan 
• sekä kulutetaan 
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

• Puhdasta vettä kattavasti kaikille

• Hulevedet hallitusti ja hajautetusti hoitoon ja elävöittämään kaupunkiympäristöä

• Ravinteet ravinnontuotantoon ja jätevedenlaatu kierrätyskelpoiseksi

• Pintavedet hyvässä kunnossa ja saavutettavissa

Kestävä 
hyvinvointi

Ei päästöjä

Ei jätettä

Ei ylikulutusta

Forssan tiekartta resurssiviisauteen: tavoitetilat 2050

Kulutus ja materiaalit

Energian tuotanto ja -
kulutus

Liikkuminen ja 
yhdyskuntarakenne

Ruoan tuotanto ja 
kulutus

Vedenkäyttö ja 
luonnonvedet
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2015-2017 2018-2020 2021-2025 2030

• Aurinkopaneelien pilotointi 
kunnan kiinteistössä –
Koijärvi

• Yritysten energia- ja 
materiaalikatselmukset, 
tehokkuuden kehittäminen

• Ensimmäiset tuulivoimalat 

• Yksityiskiinteistöjen aurinkopaneelit

• Kiertotalouden uudet innovaatiot

• Pilotti omakotitalojen yhteinen 
lämpöpumppukonsepti 

• Älykäs sähköverkko

• Kaksisuuntainen älykäs 
sähköjärjestelmäratkaisu taloyhtiöille

• Kiimassuon keskittävä aurinkovoimala

• Naapurikuntien yhteinen 
kaukolämpöverkko

• Lämpöverkossa varastointi, 
kaukokylmän tuotanto

• Liikkumiskampanjat 
koululaisille – Omin voimin 
oppimaan

• Kestävän liikkumisen ja logistiikan 
suunnittelu, investointiohjelmat käyntiin

• Kylät erikoistuvat – kehityshanke

• Kaupungin uudet ajoneuvot kulkevat 
biopolttoaineilla tai sähköllä 

• Maa-ainespankki

• Järkivihreän rakentajan määrittely ja 
ohjeistus

• Sähköinen asiointi, avoimet rajapinnat ja 
avoin data

• Kattava biokaasu- ja sähköautojen 
latausverkko

• Kevyen liikenteen 
elämysverkosto/keskusta

• Tontit edullisemmin järkivihreälle 
rakentajalle

• Ekoasuntomessut

• Kylissä ja alueilla oma vahva 
identiteettinsä ja erilaiset elämäntavat 
mahdollistava palvelutarjonta

• Cleantechin ”Slush”-
tapahtuma Forssassa –
FRUSH 2017

• Cleantech-yrityskiihdyttämö –
Resurssiviisauskeskus

• Alueellinen jäte- ja 
materiaalikartoitus

• Resurssiviisaus julkisissa hankinnoissa

• Ekotukihenkilön toimi

• Frush II

• Resurssiviisaan yhteisöllisyyden edistäminen

• Jätepoliittisen ohjelman toteutuminen

• Frush on tunnettu konsepti

• Forssa kierrätys- ja uusiomateriaalien 
käytössä edelläkävijänä ja esimerkkinä 
seudulla

• Seudullinen kiertotalouden 
ekosysteemi

• Jätteiden täydellinen lajitteleminen 
kotitalouksissa, yrityksissä ja 
yhteisöissä.

• Biojätteen keräyskokeilu 
”hävikki kiertoon”

• Tuotannon sivu- ja 
jätevirtojen kartoitus 

• Hävikin vähentäminen koko ruokaketjussa

• Uusien liiketoimintamallien tukeminen

• Hankintaprosessin kehittäminen 

• Ruokatuotannon ja kulutuksen toimijoiden 
ryhmä

• Lajikehitys ja vaihtoehtoiset kotimaiset 
proteiinilähteet ja niiden tuotekehitys

• Digisoituminen, mahdollisuudet ja 
muutokset; miten toiminta muuttuu?

• Resurssiviisaat ruokapakkaukset

• Edistyneet toimintamallit peltojen 
ravinnetarpeen tunnistamisessa

• Edistyneet liiketoimintamallit myös 
muilla ruoantuotannon ja -kulutuksen 
alueilla 

• Kattava hulevesiohjelma –
5/2017

• Etäluettavat vesimittarit

• Hulevesiohjelman käyttöönotto

• Vesijohto- ja viemäriverkoston korjausvelan 
selvitys

• 10-tien pohjavesiriskin poistaminen

• Ravinnekiertoon liittyvät uudet projektit

• Kuivakäymälä käytössä -pilotti

• Pohjavesiä vaarantavat kohteet 
poistettu

• Forssan rannat kaavoitettu

• Hulevesiohjelman päivitys

• Vesihuollon kehittämissuunnitelman 
päivitys

• Kaikkien vesistöjen tila luokassa hyvä

• Hulevesiviemäreiden määrä 2015 
tasolla

• Fosfori ja typpi talteen jätevedestä ja 
tuotteistettu

• Kuivakäymälä ja vesienkierrätys 
kerrostalossa -pilotti

Energian tuotanto ja -
kulutus

Liikkuminen ja 
yhdyskuntarakenne

Kulutus ja materiaalit

Ruoan tuotanto ja 
kulutus

Vedenkäyttö ja 
luonnonvedet



• Kestäviä ratkaisuja

• Hulevesien käsittely asuntoalueella ja teollisuusalueella 

• Kiimassuo haasteellinen; jätealueet

• Kansallinen kaupunkipuisto:

• Asennemuokkaus

• Jatkuvan kasvatuksen periaate kaupunkimetsissä (ravinnepäästöt pienempiä)

Sitra  •  Lari Rajantie, Laura Järvinen, Antti Lippo  •  
6.2.2015

Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu
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VISIO KAUPUNGIN 

OMISTAMISTA METSISTÄ 
Kaupungin metsät tuovat hyvinvointia 

asukkaille, eläimistölle ja ympäristölle. 

Metsien hoidossa tämä otetaan huomioon 

monipuolisesti. Hoidon tavoitteena on 

jättää tästä näkökulmasta katsoen 

arvokkaampi metsäomaisuus tulevien 

sukupolvien käyttöön. 
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OTE METSÄNHOITOSUUNNITELMALUONNOKSESTA

• kaupungin metsien hoidon tavoitteena on järkivihreys 

eli ympäristöystävällistä ja kestävää kehitystä tukeva 

toiminta

• Yhtenä kasvatusperiaatteena jatkuvan kasvatuksen 

periaate

• Erityisesti lähimetsissä virkistysarvot ja luonnon 

monimuotoisuus etusijalla



Kaupungin jokapäiväinen toiminta 

säästeliästä/ kierrätykseen 

pohjautuvaa
• Lastenleikkipaikkojen ja uimapaikkojen 

hiekat vuosittain lehtikompostimullan 

seosaineeksi 

• V. 2015 ostettiin kasvualustaa 750 m3 

(á 16€) ja tuotettiin itse 500 m3 (á 6 €)
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Kasvualustojen rakennekerroksia 

perusparannetaan ja vain pinta 

uusitaan

Näin toimittu jo noin 15 vuotta
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Forssan ympäristökysymykset?

• Valtateiden suojaus pohjavesialueilla

• Jätevedenpuhdistamon typenpoiston       

tehostaminen – ravinteiden 

hyödyntäminen…

☺
Kiitos!
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