KOHTI KESTÄVÄÄ ELINVOIMAA
Forssan kaupungin strategian tarkennus 2019

Forssan kaupunkistrategia 2030
Järkivihreä Forssa, jossa tulevaisuus mahdollistuu
ja jossa toimintamme perustuu vastuullisuuteen, rohkeuteen, avoimuuteen.
Jotta pääsemme tavoitteeseemme, meidän tulee toimia vaalien

kestävää elinvoimaa,

mikä tarkoittaa, että huomioimme kaikessa toiminnassamme

Ekologisen
kestävyyden
Edellytämme, että
ihmisen toiminta
asettuu luonnon
kantokyvyn rajoihin.

Taloudellisen
kestävyyden
Toimintamme perustuu
taloudelliseen
tasapainoon.

Sosiaalisen ja
kulttuurisen
kestävyyden
Toimintamme ytimenä on
ihmisarvosta kiinni pitäminen,
yhdenvertaisuus, myötätunto
ja oikeudenmukaisuus.
Keskeisenä kysymyksenä on
taata hyvinvoinnin
edellytysten siirtyminen
sukupolvelta toiselle.

Kriittinen menestystekijä:

EKOLOGINEN KESTÄVYYS

Tavoitealue: Energiantuotanto ja -kulutus
•
•
•
•

Monen tuottajan uusiutuvaan energiaan perustuva energiaomavaraisuus
Forssa on biopohjaisen energian ja polttoaineen nettoviejä
Energiatehokkuuden merkittävä paraneminen
Päästökompensaatiojärjestelmä

Tavoitealue: Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne
•
•
•
•

Tiivis yhdyskuntarakenne ja yhteinen kehitysalusta: kaavoitus, liikenne, palvelut
Toimivat, saavutettavuutta lisäävät joukkoliikenneyhteydet
Monipuoliset ja turvalliset liikenneväylät
Tehdään alle viiden kilometrin matkat lihasvoimin

Tavoitealue: Kulutus ja materiaalit
•

•
•

Kaikki asukkaat ja yritykset ovat osa kiertotaloutta (materiaalit ja ravinteet kiertävät
järjestelmässä mahdollisimman alkuperäisessä muodossa energiaa tuhlaamatta)
Yhteistyössä rakennettu arvoketju, jossa ruokaa tuotetaan, arvostetaan sekä
kulutetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
Ekologisesti kestävät hankinnat

Tavoitealue: Luonto ja rakennettu ympäristö
•
•
•
•

Hiilinielujen kartuttaminen
Vedensaannin turvaaminen – puhdasta vettä kattavasti kaikille
Kuntalaisilla on helposti saavutettavissa monipuolisia luontokohteita ja
viherympäristöjä
Hulevedet hallitusti ja hajautetusti hoitoon ja elävöittämään kaupunkia

Kriittinen menestystekijä:
Tavoitealue: Elinvoima
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TALOUDELLINEN KESTÄVYYS

Hyvä asuminen
Laajentuva ja monipuolinen yritysrakenne
Vastuullisuutta ja järkivihreyttä edustavat yritykset
Seudun ja kanta-Hämeen ulkopuolelle ulottuvat verkostot
Yritysten yhteistyö, globaali yhteistyö ja vienti
Aktiivinen kestävän kehityksen yrityshanketoiminta
Lisääntyvä työperäinen maahanmuutto
Alueella mahdollisuus eko-matkailuun
Kehittyvä kestävän kehityksen koulutus ja siihen panostaminen alueella
Sitoutuminen seudun brändiin
Etätyö vetovoimatekijäksi
Forssan seutu on kansainvälisesti tunnettu vihreän logistiikan talousalue

Tavoitealue: Taloudellinen toiminta
•
•
•
•
•

Tiedolla johtaminen
Tasapainoinen kuntatalous
Seutukunnan rajaton yhteistyö palvelutuotannossa
Uusien toimintatapojen ennakkoluuloton kehittäminen
Onnistunut omistajaohjaus

Tavoitealue: Kehittyvät organisaatiot
•
•
•

Luottamushenkilöorganisaation kehittäminen
Palveluorganisaation kehittäminen
Suunnitelmallinen ICT:n hyödyntäminen

Kriittinen menestystekijä:

SOSIAALINEN JA KULTTUURINEN KESTÄVYYS
Tavoitealue: Hyvinvointi
•
•
•
•
•
•

Laadukkaat hyvinvointipalvelut
Yhdenvertaisuuden edistäminen
Osallisuuden edistäminen
Työn ja työhyvinvoinnin edistäminen
Voimauttava vapaa-aika
LastenForssa –kokonaisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen

Tavoitealue: Kulttuuriperintö
•
•

Kulttuuri-identiteetin rakentaminen
Forssan omaleimaisuutta ja historiaa hyödyntävä viestintä ja markkinointi

Tavoitealue: Kansainvälisyys
•
•

Kansainvälinen yhteistyö ja verkostot
Mahdollistava kotouttamistoiminta

