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Johdanto
Forssalla on järkivihreä strategia sekä toimintatapa ja se on yksi Motivan ja Suomen ympäristökeskuksen resurssiviisaus hankkeen Finnish sustainable Communities (FISU) kahdeksasta pilottikaupungista.
Forssan kaupunki on myös toiminut pitkään kestävän kehityksen edistämiseksi. Kaupungin ensimmäinen kestävän kehityksen toimintaohjelma valmistui vuonna 1997 Vuosina 2000–2002 Forssa oli mukana Hämeenlinnan koordinoimassa Kestävän kehityksen mittarit – hankkeessa. Mittareiden kehittämistä jatkettiin vuosina 2003–2005 Lahden kaupungin vetämässä Ympäristötietoisuus-hankkeessa yhdessä
Forssan kaupungin kestävän kehityksen työryhmän kanssa. Kestävän kehityksen indikaattorit päivitettiin
viimeksi vuonna 2010. Päivitystä 2016 varten mukaan on tullut joitakin uusia indikaattoreita, mutta ennen kaikkea useimpien indikaattorien kohdalla tarkasteltuja aikasarjoja on tietojen saatavuuden mukaan
pyritty pidentämään mahdollisimman hyvän kokonaiskuvan saamiseksi.
Kestävän kehityksen mukainen toiminta edellyttää ajankohtaista, luotettavaa ja käyttökelpoista tietoa
ympäristön ja yhteiskunnan tilasta. Ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden arvioinnin ja seurannan välineinä käytetään erilaisia mittareita eli indikaattoreita. Indikaattori tiivistää suuria tietomääriä
helpommin hallittavaan ja ymmärrettävään muotoon. Indikaattoreita tulkitsemalla saadaan tietoa kiinnostuksen kohteena olevasta ilmiöstä. Samalla indikaattori yksinkertaistaa asioita, joten varmoja johtopäätöksiä yhden tai muutaman mittarin avulla ei kannata tehdä. Useita erilaisia indikaattoreita seuraamalla saadaan kuitenkin hyvä käsitys kehityksen suunnasta.
Forssan kestävän kehityksen indikaattorit auttavat:
•
•
•
•
•

selvittämään, onko kunnan kehitys kestävällä pohjalla
mittaamaan kestävän kehityksen tavoiteohjelmien toteutumista
antamaan tietoa päätöksenteon pohjaksi
selvittämään elinympäristössä tapahtuvia muutoksia
seuraamaan ympäristön kuormitusta, jotta voidaan varautua
mahdollisiin ympäristöongelmiin.

Forssan kestävän kehityksen indikaattorit -raportissa mittarit on jaoteltu neljään osaan. Globaalitason
indikaattori kuvaa niitä kaupungin ympäristövaikutuksia, joilla on yhteys maailmanlaajuisiin ympäristömuutoksiin. Paikallisen ympäristön tilan ja elämisen laadun indikaattorit kertovat Forssan kaupungin
kehityksestä sekä luonnon- että rakennetun ympäristön osalta. Luonnon monimuotoisuuden indikaattoreilla seurataan luonnon monimuotoisuuden ja harvinaisten elinympäristöjen säilymistä Forssassa. Sosioekonomiset ja kulttuuriset indikaattorit kuvaavat kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin edellytyksiä ja
niiden kehittymistä. Ympäristövastuun indikaattorin avulla saadaan tietoa kestävää kehitystä edistävien
toimenpiteiden yleistymisestä Forssan kaupungissa.
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1.Globaalin tason indikaattori:
Hiilidioksidipäästöt

H

iilidioksidi on tärkein kasvihuoneilmiötä
voimistava kaasu; sen katsotaan aiheuttavan noin kaksi kolmasosaa ennustetusta ilmaston
lämpenemisestä. Ilmaston lämpeneminen on koko
maapalloa koskettava uhka joka uhkaa erityisesti niitä maita joissa elinolosuheet ovat nytkin vaikeita. Vaikka Suomessa ilmaston lämpenemisen
seuraukset vaikuttavatkin osittain myönteisesti
mm. viljelysatojen määrään, lisääntyvät kuitenkin
myös mm. tulvat ja eroosio. Ilmastopakolaisuus
on myös vakavasti otettava uhka johon tulee kiinnittää globaalisti huomiota. Jotta päästöjen määrä
saadaan vähentymään, muutoksen on tapahduttava erityisesti korkean elintason maissa. Suomessa
päästöjä syntyy keskimäärin enemmän asukasta kohti kuin muualla Euroopassa. Tämä selittyy
osin lämmityksen tarpeella ja pitkistä etäisyyksistä johtuvasta suuresta tieliikenteen määrästä.
Tärkeimpiä ihmisen aiheuttamia hiilidioksidin lä-

heitä ovat fossiilisten polttoaineiden polttaminen ja
kasvillisuuteen sitoutuneen hiilen vapauttaminen
ilmakehään nopeammin, kuin hiiltä ehtii sitoutua.
Forssan hiilidioksidipäästöjä on selvitetty viimeksi CO2- raportissa ( Forssan kasvihuonepäästöt
2013-2014, ennakkotieto vuodelta 2015). Forssan
päästöt ovat alentuneet jonkin verran, suurimmat
muutokset ovat tapahtuneet kuluttajien sähkönkulutuksessa ja sähkölämmityksen määrässä. Verrattuna muihin Kanta-Hämeen CO2 raporttikuntiin
Forssa sijoituu asukaskohtaisilta päästöiltään melko keskelle. Vertailussa muihin kuntiin Forssassa
kaukolämmön osuus päästöjen lähteenä oli suurempi kuin keskimäärin. Kaukolämmön päästöihin vaikuttavat merkittävästi käytetyt polttoaineet.
CO2 päästöjen määrän vaihtelua voi seurata viikottain päivittyvässä palvelussa kaupungin kotisivujen
kautta.
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Kuva.1 Päästöt sektoreittain Forssassa. Lähde: Co2-raportti
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2. Paikallisen ympäristön tilan ja
elämisen laadun indikaattorit:
2.1 Vesistöjen vedenlaatu

V

esien rehevöityminen on suurimmaksi osaksi
seurausta lisääntyneestä ravinnekuormituksesta. Ravinnekuormitus aiheuttaa muutoksia vesiluonnossa: vesi samenee, vesikasvillisuus lisääntyy
ja planktonlevien sekä ranta-alueiden rihmalevien
kasvu lisääntyy. Typpi ja fosfori ovat kasvien ja levien kasvulle tärkeitä ravinteita, joita rehevöityneessä vesistössä on liikaa. Pitkään jatkuva ulkoinen
kuormitus käynnistää usein sisäisen kuormituksen
kierteen, jolloin järven pohjasedimenttiin kertyneet ravinteet alkavat vapautua vesistöön. Tämän
seurauksena rehevöityminen voimistuu ja toimia
vesistön kunnostamiseen tarvitaan enemmän.
Aikaisemmin pintavesien laatua arvioitiin lähinnä sen soveltuvuudella ihmisen käyttöön. Uuden
pintavesien ekologisen luokituksen lähtökohta ovat
vesistölle tyyppilliset piirteet ja ihmisen vaikutus
siihen.

Forssassa on vesialaa 5,3 km², joka on noin 2%
kunnan koko pinta-alasta. Lukumääräisesti järviä
on melko paljon, mutta suurin osa niistä on pieniä.
Veden laatu vaihtelee välttävästä hyvään. Forssan
jätevedenpuhdistamolta saapuvassa vesistökuormituksessa on viimevuosien aikana ollut voimakkaita vaihteluita, jotka ovat olleet seurausta puhdistamolle saapuneen tulokuorman lisääntymisestä.
Fosfori ja typpipäästöt ovat kuitenkin palaamassa
aiemmalle tasolle.
Kaukjärven tilan parantamiseen tähtääviä toimia tehtiin useiden toimijoiden yhteishankkeessa
”Kaukjärvi kirkkaammaksi ja Mustialanlammille
happea”, jossa mm. tehtiin järveen laskeviin ojiin
ravinteita kaappaavia rakenteita. Forssan alueella
on useita suojeluyhdistyksiä ja esimerkiksi Peräjäoelle on suunniteltu ruoppausta. Kokonjärvelle on
juuri perustettu uusi suojeluyhdistys.
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Kuva 2. Forssan jätevedenpuhdistamolta vesistöihin lähtevä kuormitus fosforin ja typen osalta. Lähde:
Forssan kaupungin keskusjätevedenpuhdistamon kuormitus-ja käyttötarkkailun vuosiyhteenveto 2015.

.

Kuva 3. Forssan alueen tärkeitä vesistöjä ekologisen laatuluokituksen mukaan 2013. Loimijoki ja Koijoki ovat
velvoitetarkkailun piirissä, eli niiden tilaa seurataan jatkuvasti. Loimijokea ovat rasittaneet vuosikymmenien
ajan erilaiset päästöt ihmisasutuksesta, teollisuudesta sekä alueen pelloilta valumavesien mukana tulevat ravinteet. Lähde: Suomen ympäristökeskus

Forssan kestävän kehityksen indikaattorit 2016

8

2.2 Vedenkulutus

V

esilaitoksen jakama vesimäärä kertoo vedenkulutuksen kehityksestä alueella. Suomessa talousveden valmistukseen käytetään pinta- tai pohjavettä. Forssan vesihuoltolaitos hankkii
veden Vieremänharjun pohjavesiesiintymästä.
Noin puolet Suomessa juotavasta vedestä kulkee
puhdistuslaitoksen kautta. Puhdistusta tarvitaan
myös veden käytön jälkeen. Vaikka Suomessa on
korkealuokkaista vettä runsaasti saatavissa, aiheuttaa sen käytöstä johtuva vesijohtoveden ja jäteveden käsittely tärkeän ympäristöongelman ja
kustannuserän. Puhdistusprosessiin kuluu kemikaaleja ja energiaa, minkä lisäksi siitä syntyy lietettä sekä päästöjä ilmaan. Vesistöön laskettava vesi
sisältää aina jonkin verran haitallisia aineita, joita
tehokkainkaan puhdistusprosessi ei pysty poistamaan.Vedenkulutuksen huippuvuodet sijoittuivat Suomessa 1970-luvulle, jonka jälkeen veden
käyttö on vähentynyt. Syynä on sekä kodinkonei-

den että teollisuuden säästeliäämpi vedenkulutus.
Asumisessa käytetään teollisuuden ohella merkittävä osuus kaikesta vedestä. Kuluttajan onkin
hyvä muistaa, että käyttöveden lämmityksellä on
merkittävä osuus rakennusten energiankulutuksessa. Lämmintä käyttövettä kuluu runsaasti esimerkiksi pitkissä suihkuissa. Myös muissa elämän
normaalitoimissa, kuten keittiössä, kuluu paljon
vettä. Veden käyttötottumuksilla voidaan vaikuttaa
olennaisesti kuluvan veden määrään. Päivittäiset
pienetkin muutokset voivat tarkoittaa vuositasolla
huomattavia säästöjä.
Kokonaisvedenkulutus on Forssassa laskenut aikaisempina vuosikymmeninä sekä nyt tarkastellulla
ajanjaksolla. Kuluttajaryhmittäin tarkasteltuna erityisesti teollisuuden ja kotitalouksien vedenkulutus
on laskenut. Kaupungin vedenkulutuksessa ovat
mukana kaupungin omistamat kiinteistöt kuten virastot ja koulut, kotitalouksien vedenkulutusta taas
ovat kerros-, rivi- ja omakotitalot.

Kuva 4. Vedenkulutus käyttäjäryhmittäin vuosina 2009-2015. Veden kulutus on laskenut Forssan alueella teollisuudessä ja liike-elämässä, jotka ovat myös suurimmat kuluttajaryhmät. Lähde: Forssan vesihuoltoliikelaitos

Vedenkulutus käyttäjäryhmittäin
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Muut
Kaupungin koulut ja muut
laitokset
Valtion laitokset, sairaala,
seurakunta
Vesiyhtymät
Teollisuus- ja liike-elämä
Kerros- ja rivitalot
Omakotitalot

Forssan kestävän kehityksen indikaattorit 2016

9

2.3Pilaantuneet maa-alueet
Kuva 5. Viranomaiset arvioivat riskikohteita mm. tunnetun maankäytön perusteella. Esimerkiksi vanhat maanalaiset öljysäiliöt aiheuttavat usein riskin, jolloin tarvitaan lisäselvityksiä. Toimivien kohteiden riskejä tarkastellaan
yleensä toiminnan muuttuessa tai lopuessa. Lähde: Hämeen ELY-keskus, Forssan kaupunki

PIMA-kohteet: yhteensä 70kpl
4%
31 %

22 %

Arvioitava tai puhdistettava
Selvitystarve
Toimiva kohde
Ei puhdistustarvetta

43 %

M

aaperän pilaantumisesta on kyse silloin, kun
maassa on ihmisen toiminnan jäljiltä terveydelle tai ympäristölle vahingollisia aineita. Maaperää pilaavat haitalliset tai myrkylliset aineet ja kemikaalit, jotka joutuvat ympäristöön liian suurina
määrinä tai pitoisuuksina. Haitallisia aineita on
voinut joutua maaperään teollisesta toiminnasta,
kaatopaikoilta, jätteiden käsittelystä, kemikaalien
ja öljyjen varastoinnista ja kuljetuksista, kaivosten
jätealueilta ja -altaista sekä esimerkiksi ampumaradoilta, satama-alueilta, lentokentiltä ja ratapihoilta.
Pilaantuneet maa-alueet vaarantavat ihmisen terveyttä sekä uhkaavat maaperän ja pinta- ja pohjaveden käyttökelpoisuutta. Alueen eliöstöön voi
rikastua haitallisia aineita, jotka voivat olla myrkyllisiä eliöille, aiheuttaa käyttäytymisen muutoksia
tai häiriöitä lisääntymisessä. Tästä johtuen riskejä ja kunnostustarvetta kartoitettiin 1994 päättyneessä koko valtakunnan kattavassa saastuneiden
maa-alueiden selvitys (SAMASE) projektissa. Yhtä
suurta valtakunnallista tarkoitusta ei ole enää tehty,

vaan viranomaiset rekisteröivät erityyppiset kohteet MATTI-tietojärjestelmään. PIMA-asetuksessa
(214/2007) on määritelty raja-arvot , joiden ylittyessä on ryhdyttävä puhdistamaan maa-aluetta.
Suurin osa Forssan kohteista luokitellaan mahdollisesti pilaantuneiksi maa-alueiksi alueilla sijaitsevien toimintojen vuoksi. Viime vuosien merkittävin
pilaantuneen maan kunnostusprojekti Forssassa oli
Nummen entisen kaatopaikan puhdistustyö, joka
valmistui syksyllä 2009.
Kuntien ympäristö- ja terveysviranomaiset valvovat maaperän pilaantumista koskevien lakien ja
lupapäätösten noudattamista alueellaan. Kiireellisissä pilaantumistapauksissa, esimerkiksi onnettomuuksissa, kuntien palo- ja pelastusviranomaiset
pyrkivät estämään lisävahinkojen syntymisen. Lisäksi kuntien ja maakuntien liittojen kaavoittajien
päätökset vaikuttavat pilaantuneiden maa-alueiden
kunnostustarpeeseen.
Forssan kestävän kehityksen indikaattorit 2016
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Kuva.6. Pilaantuneet maa-alueet Forssan alueella 2016. Suurin osa kohteista on edelleen toiminnassa.
Lähteet: Suomen ympäristökeskus, Hämeen ELY-keskus, Forssan kaupunki.
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2.4 Radon pientaloasunnoissa ja porakaivovedessä
Keskiarvo Bq/m3

Kuva 7. Maakunnan pientaloista mitattujen arvojen perusteella laskettu keskiarvo. Suomen säteilyturva on mitannut mittauspurkeilla radonpitoisuuksia pientaloissa Suomessa vuosien 1980-2015 välisenä aikana. Becquerel on aktiivisuuden yksikkö joka kertoo montako ydintä sekunnissa hajoaa. Lähde: Säteilyturvakeskus

S

uomalaisten tärkein säteilyrasittaja on luonnossa esiintyvä radon. Se on jalokaasu, jota syntyy
maaperässä olevan uraanin hajotessa. Koska radon on jalokaasu, se ei osallistu kemiallisiin reaktioihin maassa, vaan lähtee nousemaan maaperän
huokosia pitkin ylöspäin. Näin se voi päätyä asuntojen pohjakerroksiin riippuen talon rakennusmateriaaleista ja alapohjan läpivientien kautta. Mitä
huokoisempaa maaperä on sitä helpommin radonkaasu pääsee nousemaan ja siksi harjuille rakennetuissa taloissa tavataan korkeampia pitoisuuksia.
Radon aiheuttaa keuhkosyöpää ja nostaa riskiä erityisesti tupakoivilla henkilöillä. Sisäilman radonpitoisuudet ovat Suomessa maailman korkeimpia.
Eniten radonia on Etelä-Suomen graniittialueilla.
Myös porakaivoveden radonpitoisuudet ovat maassamme keskivertoa korkeampia, mutta sen aiheuttama säteilyriski on huomattavasti pienempi kuin

huoneilman radonin aiheuttama riski. Porakaivoveden radon aiheuttaa säteilyaltistusta juomaveden
kautta tai haihtuessaan henitysilman kautta.
Forssassa porakaivojen radonkeskiarvo on 269
Bq/l. Kanta-Hämeen keskiarvo on 1100 Bq/l, joka
on korkeampi kuin maassa yleensä. Sosiaali- ja
terveysministeriön asetuksessa (401/2001) yksityisen kaivoveden laatusuositus on 1000 Bq/l.
Rakennusten radonpitoisuutta pyritään vähentämään esimerkiksi talon alapohjan tuuletuksella ja
tiivistämisellä. Asuintiloihin jo päässeen radonin
poistumista voidaan edistää tehokkaalla ilmanvaihdolla. Porakaivovedestä radon voidaan poistaa
ilmastuksella tai aktiivihiilisuodatuksella. Lain mukaan uusissa rakennuksissa radonin poistosta tulee
huolehtia niin, että huoneilman pitoisuus jää alle
200 Bq/m3.
Forssan kestävän kehityksen indikaattorit 2016
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2.5 Yhdyskuntajäte

F

Jätteet voivat aiheuttaa paljon haittaa ympäristölle ja terveydelle. Jätteiden kuljetus lisää liikenteen
pakokaasupäästöjä ja melua, ja jätteiden käsittelyn
yhteydessä saattaa päästä haitallisia aineita leviämään lähiympäristöön. Haitallisimpia ovat kaatopaikkojen vaikutukset pinta- ja pohjavesiin sekä
maaperän pilaantuminen kaatopaikkatoiminnan
vaikutuksesta. Kaatopaikoilla syntyy myös voimakkaita ilmastonmuutosta vahvistavia kaasuja kuten
metaania ja dityppioksidia. Suomessa syntyy vuosittain jo lähes 100 miljoonaa tonnia jätettä. Tästä merkittävin osa on kaivostoiminnassa syntyvää
kivijätettä, jonka osuus on kasvanut voimakkaasti.
Yhdyskuntajätteen määärä on pysynyt melko tasaisena, johon on vaikuttanut taantuma. Merkittävää
jätemäärien vähenemistä koko Suomessa tapahtunut mm. teollisuudessa.
Forssan alueen jätehuollosta vastaa Loimi-Hämeen
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Kuva. 9 Hyötykäyttöaste on noussut huomattavasti Lähde: Loimi-Hämeen jätehuolto 2015
Jätehuolto Oy, joka on 16 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö. Kaikki yhtiön jätteenkäsittelytoiminnot sijaitsevat Forssan Kiimassuon Envitechalueella, jossa toimii Loimi-Hämeen Jätehuolto
Oy:n lisäksi useita muita ympäristöalan yrityksiä.
Vastaanotetun sekalaisen yhdyskuntajätteen määrä asukasta kohden on noussut Forssassa vuodesta
2002 vuoteen 2015 lähes 100 kg/v. Jätteiden hyötykäytöllä tarkoitetaan niiden hyödyntämistä materiaalina tai energiana. Loimi-Hämeen jätehuollon
hyötykäyttöprosentti on noussut huomattavasti viime vuosikymmenen aikana.
EU:ssa ja Suomessa jätepolitiikan keskiössä on etusijajärjestys, jonka mukaan 1. jätteen syntyä tulee
ehkäistä sen syntypaikalla 2. käyttää
uudelleen 3. kierrättää 4. hyödyntää
energiana 5. ja vasta
viimeisenä vaihtoehtona on loppusijoittaa jäte kaatopaikalle.
Uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman
laatiminen on aloitettu vuonna 2016.

Sekalainen yhdyskuntajäte Forssan
alueella
600,0
500,0
Kg/as.

400,0
300,0
200,0
100,0
0,0

Kuva 8. Forssan alueen sekalaisen yhdyskuntajätteen kehitys. Sekalaisella yhdyskuntajätteellä tarkoitetaan jätettä joka jää jäljelle, kun jätteestä on kerätty erilleen jätelajeittain yksilöidyt jakeet. Jätteenkeräysjärjestelmään
kirjatut tiedot saattavat sisältää myös muista kunnista kerättyjä jätteitä, joten taulukon tiedot eivät välttämättä
ole täysin luotettavia. Lähde: Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, 2016
Forssan kestävän kehityksen indikaattorit 2016
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2.6 Tieliikenteenpäästöt
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Kuva 10. Forssan tieliikenteen päästöt ovat vähentyneet. Tulokset ovat laskennallisia ja perustuvat maantiesuoritteeseen, eikä niistä voida vetää kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä useiden vuosien päästömäärien
kehityksestä. Lähde: VTT, LIISA-laskentajärjestelmä.

T

ieliikenteen määrä asukasta kohti sekä keskimääräinen ajosuorite henkilöautoa kohti ovat
Suomessa korkeampia kuin EU-maissa keskimäärin. Tieliikenne on kasvanut tasaisesti lukuun ottamatta 90-luvun lamavuosia ja 2010 luvun alkupuolta. Samalla ovat kasvaneet tieliikenteen aiheuttamat
ongelmat ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
Rikinoksideja (SOx) muodostuu kun rikkipitoisia
aineita poltetaan. Nykyään rikinoksidien määrä ilmassa on rikittömien polttoaineiden takia vähentynyt merkittävästi menneisiin vuosikymmeniin
verrattuna. Typenoksideja (NOx) taas muodostuu
kuumassa lämpötilassa tapahtuvan palamisen seurauksena. Rikin- ja typenoksidit syövyttävät rakennuksia, happamoittavat ympäristöä, sekä aiheuttavat vaurioita kasvien lehtiin ja neulasiin. Ne myös
mm. supistavat ja ärsyttävät ihmisen hengitysteitä
ja vaikeuttavat erityisesti astmaatikkojen elämää.
Häkä (CO) voi aiheuttaa päänsärkyä ja hapenottokyvyn laskua sekä suurina annoksina sydänoirei-

ta, mutta ei ole kuitenkaan kovin merkittävä ongelma kokonaisilmanlaadun kannalta. Pienhiukkaset
ovat alle 2,5 mikrometrin kokoisia hiukkasia joita
syntyy mm. liikenteessä. Pienhiukkasten terveyttä haittaavat vaikutukset johtuvat niiden kyvystä
kantaa mukanaan terveydelle haitallisia yhdisteitä
kuten syöpää aiheuttavia aineita elimistöön. Tieliikenteen päästöt vaikuttavat huomattavasti kasvihuoneilmiön voimistumiseen, sillä kaikesta öljyn
kulutuksesta noin 70% tapahtuu liikenteessä. Liikenne aiheuttaa lisäksi melua, joka häiritsee sekä
aiheuttaa myös terveydellisiä ongelmia jatkuvalla
altistuksella. Autojen rakentaminen kuluttaa luonnonvaroja ja tiestö taas peittää laajoja maa-alueita.
Tieliikenteen päästöt ovat LIISA-järjestelmän laskennallinen tulos jonka laskelmat perustuvat autojen polttoaineen kulutukseen ja ajosuoritteeseen.
Ajosuorite ja päästöt voidaan arvioida hyvin koko
maan tasolla, mutta niiden jakautuminen kunnittain on epävarmempaa.
Forssan kestävän kehityksen indikaattorit 2016
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Kuva 11. ylhäällä lähde: Tilastokeskus & Kuva 11. alhaalla lähde: VTT,liisa. Liikenteessä olevien autojen määrä on kasvanut, mutta autojen polttonesteen kulutus ja hiilidioksidi päästöt ovat laskeneet.

t/vuosi

Forssassa tieliikenteen päästöjen kehitys on ollut
samanlaista kuin koko maassa keskimäärin. Monet pakokaasupäästöt ovat vähentyneet 1990-luvun loppupuolen päästömääriin verrattuna. CO2
päästöjä ei kuitenkaan pystytä poistamaan, joten
niiden määrä on riippuvainen kulutuksesta. Henkilöautojen määrä on Forssassa ja Suomessa lisääntynyt koko 2000 luvun ajan. Forssassa autojen
määrä on kuitenkin lisäksi selvästi korkeampi kuin
Suomessa keskimäärin. Heikentynyt taloudellinen

tilanne ja parantunut autojen teknologia ovatkin
viime vuosina vähentäneet hieman kulutusta ja siksi myös päästöjä. Aalborgin julistuksen mukaan
”kestävän kaupungin ehdottomana edellytyksenä
on vähentää pakkoa liikkumiseen ja lopettaa moottoriajoneuvojen tarpeettoman käytön tukeminen”.
Autojen määrä ja keskimääräinen ajosuorite eivät
saisi merkittävästi kasvaa, jotta pienikulutuksisten
ja tekniikaltaan puhtaampien autojen lisääntyessä
päästöjen ja erityisesti hiilidioksidipäästöjen määrä pitkällä aikavälillä laskisi lisää.
Liikenne- ja viestintäministeriön
Tieliikenteen hiilidioksidipäästöt ja
hallinnonalan ilmastopoliittisen ohpolttonesteen kulutus
jelman 2009–2020 tavoitteena on
30 000
aikaansaada merkittäviä päästövä25 000
hennyksiä kaikessa elinkeinoelämässä, hallinnossa ja kansalaisten
20 000
arjessa. Ministeriön tavoitteena on
CO2 ekv.
15 000
lisätä biopolttoaineiden osuutta kuPolttoaineen kulutus
10 000
lutuksesta sekä leikata tieliikenteen
5 000
kasvihuonepäästöjä 2,8 milj. tonnia
0
siitä määrästä joka vuonna 2020 on
2012
2013
2014
arvioitu päästöjä olevan.

Kuva.12. CO2 päästöjen määrä on vähentynyt polttoaineen kulutuksen vähenemisen seurauksena
hieman. Lähde: VTT, liisa.
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2.5 Kevyt liikenne

92

Kevyen liikenteen väylät

60

Forssassa on tiheä kevyen liikenteen verkko.
Vuonna 2009 kevyenliikenteen väyliä oli noin 60
kilometriä, joista suurin osa on Forssan kaupungin
ylläpitämiä. Kaupungin paikkatietoaineiston mukaan nykyään Forssassa on peräti 92 km pyöräilyyn
tai kävelyyn sopivaa väylää. Liikenteessä kuolleiden
ja loukkaantuneiden määrä suhteessa liikennemääriin on pysynyt pienenä huolimatta liikennemäärien jatkuvasta kasvusta. Forssassa kevyen liikenteen
onnettomuuksien määrän kehitys on ollut selvästi

laskeva. Kaaviossa 13 esitetyissä luvuissa on mukana vain poliisille ilmoitetut kevyen liikenteen
onnettomuudet. Suuri osa tapahtuvista onnettomuuksista jää tilastojen ulkopuolelle. Liikenne- ja
viestintäministeriön tulevaisuuden visiossa ”Kohti
älykästä ja kestävää liikennettä 2025” ohjaavaksi
periaatteeksi on määritelty tieliikennejärjestelmän
suunnitteleminen siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla eikä loukkaantua vakavasti liikenteessä.
Forssan kaupunkistrategiaan kuuluu viihtyisä ja
turvallinen asuinympäristö hyvine liikenneyhteyksineen. Forssan kaupungin Omin voimin oppimaan
-hanke on kartoittettu koulumatkaliikkumista, tuloksia on tarkoitus hyödyntää pyöräilyn ja kävelyn
edistämiseen koulumatkoilla.

52

M

aankäytöllä voidaan edistää merkittävällä tavalla kestävän kehityksen tavoitteita.
Liikenne ja viestintäministeriön tavoitteena on
lisätä kevyen liikenteen väyliä vuoteen 2020 mennessä ja kevyen liikenteen matkoja 20%. Tämä
vähentää yksityistä liikennettä ja siitä aiheutuvia
päästöjä sekä ruuhkia. Turvallinen liikkuminen
ilman pelkoa on myös oleellinen osa kuntalaisten hyvinvointia. Kävely ja pyöräily ovat terveellisiä, saasteettomia, hiljaisia ja taloudellisia kulkumuotoja joita tulisi voida hyödyntää turvallisesti.

2005

2009

2016

Kuva 13. Kevyen liikenteen väylien määrä on kehittynyt huomattavasti. Lähde: Forssan kaupunki. Kuva 14
Kevyenliikenteen onnettomuuksien määrä on laskenut Lähde: Tilastokeskus
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1000/asukasta
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Loukkaantumiset yht.
Kuolemaan johtaneita yht
Kevyen liikenteen
onnettomuudet yht.
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3. Luonnon monimuotoisuuden
indikaattorit
3.1 Suojelualueet, perinnemaisemat ja muut arvokohteet

S

uojelualueita
muodostetaan
turvaamaan
luonnon monimuotoisuutta sekä kulttuuriperintöä. Suojelemalla alueita ja eri luontotyyppejä suojellaan myös lajeja ja ekosysteemejä. Suojelun perusteena voivat olla
lisäksi maisemalliset tekijät ja kulttuuriarvot.
Suomessa on ollut 1960-luvulta saakka tavoitteena
muodostaa monipuolinen suojelualueiden verkosto, jota on rakennettu vähitellen eri suojeluohjelmien avulla. Erilaisia suojelualueita ovat kansallis- ja
luonnonpuistot, soiden-, harjujen- ja lehtojensuojelualueet, koskiensuojelualueet sekä muut valtion
tai yksityismaiden luonnonsuojelualueet. EU:n
Natura 2000 -verkoston avulla pyritään vaalimaan
luonnon monimuotoisuutta Euroopan unionin
alueella. Suojelukohteiksi on valittu sekä arvokkaita luontotyyppejä että uhanalaisia eläin- ja kasvilajeja.
Forssassa Koijärvi on Natura 2000 – verkostoon
ja valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan
kuuluva kohde. Koijärvi on kansainvälisesti arvokas lintuvesi ja kosteikko, joka on syntynyt 1910-luvulla toteutetun lähes metrin suuruisen pinnanlaskun seurauksena. Koijärven pääasiassa korte-,
sara- ja ruoholuhtia niitettiin karjalle 1950-luvun
puoliväliin saakka. Alueella tavataan vaateliaita
kosteikkolintulajeja, joista eräiden tiheydet ovat
huippuluokkaa. Poikkeuksellisen laaja luhta-alue
on kasvillisuudeltaan melko edustava. Koijärven
alue on nykyään saatu kokonaisuudessaan suojelun
piiriin.

sijaitsee kumpumoreeni sekä harju, jotka ovat jäätikön sulamisvesien synnyttämiä muodostelmia.
Perinnemaisemat eli perinnebiotoopit ovat puolestaan perinteisen maatalouden seurauksena syntyneitä ympäristöjä, kuten niittyjä, ketoja, hakamaita,
metsälaitumia, lehdesniittyjä ja kaskimetsiä. Näille
paikoille kulkeutui oma kasvi- ja eläinlajistonsa,
joka sopeutui elämään perinteisen maatalouden
luomilla ja ylläpitämillä laidun- ja niittyalueilla.
Perinnebiotoopit ovat sekä kasvi- että eläinlajistoltaan monimuotoisimpia luontotyyppejämme.
Perinnemaisemien säilyttäminen vaatii vuosittain toistuvia hoitotoimia, jotka tulee suunnitella
kullekin kohteelle sen oman historian ja luonteen
pohjalta.. Suurin syy alueiden huonontumiseen on
laidunnuksen päättyminen ja hoidon puute. Forssan perinnemaisemat inventoitiin vuonna 2002,
jolloin ne olivat säilyttäneet arvonsa hyvin. Salmistonmäen perinnemaisema on valtakunnallisesti
merkittävä kohde ja sen hoidosta vastaa kaupunki.
Salmistonmäelle siirretään kesäisin lampaita laiduntamaan. Tärkeitä kulttuuriperintökohteita ovat
myös muinaisjäännökset. Forssassa on kivikautisia
asuinpaikkoja sekä monia irtolöytökohteita. EteläSuomen ilmasto ja savinen maaperä ovat suotuisia
viljelylle. Maakuntamaisemat koostuvatkin vanhoista viljelyseuduista ja niihin liittyvästä rakennetusta ympäristöstä. Hämeen maakuntamaisemia on
viimeksi tarkasteltu päivitysinventoinnissa vuonna
2011.

Forssan kaupunkiin perustettiin vuonna 2016 kanHarjuihin, kallioihin ja moreeniselänteisiin liit- sallinen kaupunkipuisto. Tarkoituksena on säilyttää
tyy maisemallisia ja elollisen luonnon arvoja. Jää- eheänä kokonaisuutena Loimijoen vartta kulkeva
kauden seurauksena maisemaa värittävät erilaiset vanha maisema, joka alkaa Salmistonmäen haasta,
geologiset muodostumat, joista arvokkaiksi on jatkaa keskustan vanhojen tehdasympäristöjen ohi
arvioitu muutama. Kokonjärven ympäristössä on harjuja sivuten aina Mäkilammin siirtolapuutardrumliineja eli eteen päin työntyneen jään synnyt- haan ja ympäristöltään ja historialtaan monipuolitämiä moreeniharjanteita. Lunkinjärven vierellä selle Lamminmäelle .
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Kuva 15. Forssassa sijaitsee yksi valtakunnallisesti arvokas perinnemaisemakohde, Salmistonmäki.. Lisäksi
alueelta löytyy neljä paikallisesti arvokasta perinnebiotooppi kohdetta Niittymäen vasikkalaidun, Joensuun
niitty , Pahurin metsälaidun ja Vuolteenkosken haka Lisäksi Koijärven valtakunnallisesti arvokas luonnonsuojelualue Lähde: Suomen ympäristökeskus, Hämeen maakuntakaava 2004.
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3.2 Metsien ikärakenne

M

etsien eliölajiston monimuotoisuuden
säilyminen edellyttää metsien mahdollisimman monipuolista ikärakennetta. Jos ikäjakauma yksipuolistuu merkittävästi ja poikkeaa
tavoitteellisesta normaalimetsä-jakaumasta, voidaan todeta metsien monipuolisuuden ja luonnonarvojen heikentyneen. Metsissä tulisikin olla
kaikkia ikäluokkia, jotta metsien monimuotoisuus ja kestävä puuntuotanto olisi turvattu.
Koko Suomen metsävarat kasvavat nykyään nopeammin kuin niitä hyödynnetään, joten tätä menoa maamme metsien keskimääräinen ikä kasvaa.
Hyvin vanhojen metsien määrän on kuitenkin
ennustettu pienenevän, etenkin jos vanhan metsän kriteerinä pidetään sitä, että metsällä on pitkä
luonnontilainen historia takanaan ja se ei ole ollut
välillä yhden puulajin metsä.
Kanta-Hämeen alueella metsien ikärakenne on
melko tasainen välillä 1–80 vuotta. Suomen metsäsertifiointikriteerien mukaan yli 80-vuotiaita
metsiä tulisi olla vähintään 15 %, joten tämä tavoite toteutuu sekä koko Kanta-Hämeen alueella että
Forssan metsien ikärakenteen suhteen.

Kuva ylhäällä 16. Forssan metsien ikä
vuonna 2013. Lähde: Metla

Metsämaan ikäjakauma
Suhteellinen osuus %
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Kuva 17. Forssan metsien ikäjakauma. Vuoden 1999 tiedot ovat peräisin Metlan toteuttamasta VMI9 inventoinnista ja uudemmat ovat tuloksia monilähteisestä VMI -inventoinnista.
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4. Sosioekonomiset ja kulttuuriset
indikaattorit
4.1 Väestö
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Kuva. 18 Forssan seudulla väkuluku on laskeva sekä nuorten osuus vähenee ja vanhusten lisääntyy. Tämä
heikentää kunnan huoltosuhdetta sekä vähentää sen vetovoimaa. Lähde: Tilastokeskus

V

äestön kasvu on kestävän kehityksen tavoitteiden
kannalta
maailmanlaajuinen ongelma. Se vaikuttaa epäsuorasti ympäristömuutoksiin yhdessä
muiden tekijöiden,
kuten luonnonvarojen vähenemisen kanssa.
Suomessa huolenaiheena on kuitenkin väestön
kasvun sijaan alhainen syntyvyys sekä väestön
keskittyminen suuriin kasvukeskuksiin. Pienten
kaupunkien ja kylien väki vähenee ja palvelut heikkenevät nuorten muuttaessa suuriin kaupunkeihin
paremman koulutuksen ja työn perässä. Syntyneiden määrän supistuminen, muuttotappio, väestön
ikääntyminen ja työttömyys heikentävät kunnan
elatussuhdetta.
Forssan väkiluku kääntyi 1990-luvulla jyrkkään
laskuun kokonaisnettomuuton kääntyessä miinukselle ja kuolleisuuden ylittäessä syntyneiden

määrän. Vuonna 2009 Forssan väkiluku oli Tilastokeskuksen mukaan noususuhdanteessa, mutta tämän jälkeen väestömäärä on laskenut siirryttäessä
2020- luvulle. Työikäisten määrän laskemisen syitä
ovat mm. tehdastyöpaikkojen väheneminen. Lähellä sijaitsevien suurien kaupunkien vetovoima houkuttelee erityisesti nuoria aikuisia. Alhainen alle 15
vuotiaiden määrä kertoo vähäisestä luonnollisesta
väestönkasvusta. Vanhusten määrä on kasvanut jo
yli vuosikymmenen ajan. Tiettyyn ikään päästessään ihmiset muuttavat yhä harvemmin pois ja jäävät asumaan samoille seuduille. Tämän lisäksi vanhusten määrän kehittymistä saattaa selittää myös
lähialueen vanhusten hakeutuminen kaupungin
palveluiden läheisyyteen sekä jossain määrin myös
vastamuutto suurkaupungeista aktiivisen työuran
päätyttyä.
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4.2 Koulutus

K

estävän kehityksen kannalta inhimillisen
pääoman kasvattaminen koulutuksen avulla on keskeistä. Ilman koulutuspaikkaa jääminen vaikuttaa nuoren itsetuntoon ja usein myös
tulevaisuuteen. Ilman koulutuspaikkaa yhteishaussa jääneillä on suurempi riski siihen etteivät he suorita lainkaan toisen asteen tutkintoa.
Koulutuksen ulkopuolelle jääneillä tarkoitetaan
henkilöitä, jotka ko. vuonna eivät ole opiskelijoita
tai joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa. Forssassa vuosituhannen alussa koulutuksen ulkopuolelle jääneiden osuus on ollut selvästi muuta maata
korkeampi, mutta taso on laskenut jatkuvasti ja
vastaa nyt kansallista keskiarvoa.
Koulutusindeksi kertoo puolestaan perusasteen
jälkeen suoritetun korkeimman koulutuksen keskimääräisen pituuden henkeä kohti. Esimerkiksi
luku 255 osoittaa, että teoreettinen koulutusaika
henkeä kohti on 2,55 vuotta peruskoulun suorittamisen jälkeen. Laskennallisena perusjoukkona
käytetään 15 vuotta täyttänyttä väestöä. Koko väestön koulutustaso jatkaa Forssassa ja koko Suomessa nousuaan. Esimerkiksi Forssan koulutustasoindeksi on ollut 1990-luvun lopusta asti kasvussa.

Koulutustaso (VKTM indeksi)
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Kuva.19 Perusasteen jälkeisten tutkintojen määrä
on noussut Forssassa tasaisesti. Lähde: Tilastokeskus.

Forssan koulutustaso on kuitenkin edelleen alhaisempi kuin koko maassa keskimäärin. Forssassa peruskoulun jälkeistä koulutusta antavat Forssan ammatti-instituutti ja yhteislyseo,
Faktia Oy (ent. Forssan aikuiskoulutuskeskus)
sekä Hämeen ammattikorkeakoulu. Forssan
kaupunkistrategia ulottuu vuoteen 2025. Yhtenä kriittisenä menestystekijänä on laadukkaan
koulutusketjun jatkuminen peruskoulusta ammattikorkeakouluun. Tavoitetasoksi on strategiassa asetettu Forssan väestön koulutustason
nostaminen Suomen keskiarvon tasolle.

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet
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Kuva. 20 Yhä useammat nuoret ovat päässeet vuosittain koulutuksen piiriin. Lähde: Sotka.net
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4.3 Työpaikat

Työlliset toimialan mukaan
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Terveys- ja sosiaalipalvelut
Koulutus
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pak. Sos.vakuutus
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Kuljetus ja varastointi
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus
Rakentaminen
Teollisuus
Maatalous, metsätalous ja kalatalous
Kuva. 21.Forssan työlliset toimialan mukaan. Lähde: Tilastokeskus

T

yö on tärkeä hyvinvoinnin edellytys. Työn
kautta saadaan toimeentulo, sisältöä elämään sekä luodaan sosiaalisia suhteita. Kestävässä yhteiskunnassa kaikilla työkykyisillä on
tyydyttävä työ, joka edesauttaa elämän jatkuvuuden ja turvallisuuden tunteen muodostumista.
Työpaikkojen määrä ja elinkeinorakenne sekä työpaikkaomavaraisuus kuvaavat kaupungin elinvoimaisuutta ja monipuolisuutta. Tulonsaajien tulot
(kuva 23) kuvaa keskimääräistä tulotasoa kaupungissa. Työpaikkojen määrä Forssassa vähentyi
radikaalisti vuoden 2007 jälkeen, kun erityisesti

teollisuuden työpaikat vähenivät koko maata koskettaneiden talousvaikeuksien myötä.
Forssassa on ollut koko tarkasteltuna ajanjaksona
työpaikkoja enemmän kuin työvoimaa. Forssan
työpaikkaomavaraisuus on ollut selvässä laskussa vuodesta 2006 vuoteen 2011, mutta sittemmin
paikkoja on tullut selvästi lisää. Forssan, kuten
myös koko Suomen, tulonsaajien tulot ovat kasvaneet vuosittain. Kuitenkin forssalaisten tulot ovat
pysyneet Kanta-Hämeen maakunnan ja koko Suomen keskiarvotulojen alapuolella ja ero kansalliseen keskiarvoon on noussut suuremmaksi.
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4.3 Työpaikat

Työpaikkaomavaraisuus
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Kuva. 22. Forssassa on työpaikkoja enemmän kuin Forssassa on työvoimaa. Eniten työpaikat ovat vähentyneet teollisuuden alalla. Lähde: Kunnat.net

Tulonsaajien keskimääräiset tulot
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Kuva.23. Veronalaista tuloa saaneiden tulot ovat jääneet hieman jälkeen koko maan kehityksestä.
Lähde: Tilastokeskus
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4.4 Työttömyys
18-64 -v. työttömien osuus samanikäisestä
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Kuva.24 Työttömien määrä on noussut huomattavasti koko maassa ja Forssassa. Lähde: Tilastokeskus

T

yöttömyysaste kuvaa työttömien prosenttiosuutta työvoimasta. 1990-luvun lama-vuosien myötä työttömyys kasvoi koko Suomessa
jyrkästi ja ongelmaksi muodostui etenkin pitkäaikaistyöttömyyden kasvu. Laman loputtua työttömyys väheni, mutta pitkäaikaistyöttömyys jäi ehkä
vaikeimmaksi sosiaaliseksi ja työllisyyspoliittiseksi
ongelmaksi. Koko Suomea koskevat taloudelliset
vaikeudet alkoivat vuoden 2007 finanssikriisin jälkeen ja työttömien määrä on lisääntynyt pitkään,
vaikka työttömien määrän nousu ei ollutkaan
yhtä nopea ja voimakas kuin 90-luvulla. Pitkäaikaistyöttömyyden lisäksi pitkäaikainen toistuvaistyöttömyys tekevät työttömän tulevaisuudesta arvaamattoman ja huonosti ennakoitavan.
Työttömyys oli Forssassa jatkuvassa laskussa vuodesta 1996 vuoteen 2007 ja lähenteli koko maan
tasoa. Työttömyys kääntyi kuitenkin vahvaan nousuun ja selkeästi muuta Suomea korkeammaksi
teollisuuden työpaikkojen vähentyessä. Pitkäaikaistyöttömien osuus nousi aluksi myös yli kansal-

lisen keskiarvon, mutta laski sitten sen tasolle ja
tämän jälkeen tämän alle (kuva 25).
Nuorisotyöttömien osuus sen sijaan on pysytellyt
selvästi muuta maata korkeammalla tasolla (kuva
26). Nuorten korkea työttömyysaste suhteessa
valtaväestöön johtuu usein nuorten lyhyistä työsuhteista joiden välissä on työttömyysjaksoja sekä
esimerkiksi kesätyötä vaille jääneistä opiskelijoista.
Nuorten työttömyys on siten usein lyhyttä kestoltaan. Korkea nuorten työttömyys on kuitenkin ongelma, sillä työttömyydellä on usein pitkäkestoisia
seurauksia henkilön työuraan.
Työttömien määrä seuraa yleisestä taloustilannetta, joten paljon on kiinni siitä miten alueen yritystoiminta ja julkinen talous kehittyvät. Kaupungin
strategian mukaan työttömyys pyritään saamaan
alle 10 prosenttiin. Nuorten työttömien määrää
strategiassa aiotaan vähentää erilaisilla alle 25vuotiaisiin kohdistetuilla toimenpiteillä.
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4.4 Työttömyys
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Kuva. 25. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä on pitkään ollut korkeampi Forssassa kuin koko maassa,
mutta on viime vuosina kääntynyt lasku-uralle. Lähde: Tilastokeskus
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Kuva.26 Nuorisotyöttömien osuus Forssassa pysyttelee edelleen selkeästi korkeammalla tasolla kuin koko
maassa. Lähde: Tilastokeskus
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4.5 Sairauspoissaolot

Sairauspäivärahaa saaneet 16 - 64vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä
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Kuva 27. Sairauspäivärahan saajien määrä on Forssassa korkeampi kuin muualla maassa. Lähde: Sotka.net

S

osiaalisen kestävän kehityksen tarkoitus on
taata, että jokaisella on oikeus hyvinvointiin
yhteiskunnassa. Sairauspoissaolot ovat indikaattori, joka kertoo ihmisten terveydentilasta ja työnteon kestävyydestä. Sillä on yhteys mm. työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen sekä kuolleisuuteen.
Sairauspoissaolot ovat myös kustannustekijä.
Sairauspoissaoloja selittäviä tekijöitä ovat mm.
henkilön työnkuva, sosioekonominen tausta, perhesuhteet ja työterveyshuolto. Miehet ovat sairauden takia hieman enemmän pois työstä kuin
naiset. Erityisesti fyysisesti raskailla aloilla poissaolojen määrä on suurempi. Jotta sairauspoissaolojen määrä saataisiin laskemaan, tulee ihmisten
hyvinvointiin kiinnittää huomiota kokonaisvaltaisesti. Tämä tarkoittaa ensisijaisesti työpaikalla tehtäviä toimia, mutta myös ihmisen lähiympäristöllä
ja kotielämässä jaksamisella on painoarvoa.
Kela maksaa sairauspäivärahaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden vuoksi ja sen tarkoitus on

korvata ansionmenetystä. Sairauspäivärahaa ei saa
alle kymmenen päivän lyhytaikaisista poissaoloista,
joita kuitenkin on selvästi enemmän. Sairauspäivärahaan sisältyy myös omavastuuaika.Kaaviossa 27
sairauspäivärahojen saajien määrä on suhteuttettu
tuhatta henkilöä kohti.
Forssassa sairauspäivärahaa saavien henkilöiden
määrä nousi lähes koko 2000-luvun alun ajan ja on
myös sen jälkeen ollut pääsääntöisesti muuta maata
ja Kanta-Hämettä korkeampi. Tämä saattaa selittyä
työpaikkojen tehdasvaltaisuudella. Suunta oli laskusuunnassa, mutta sittemmin sairauspäivärahaa
saaneiden määrä on palannut 2000-luvun alun tasolle.
Koko maassa sairauspäivärahojen saajien määrällinen huippu koettiin vuonna 2006 jolloin yhteensä
kaikista ikäluokista yli 350 000 henkilöä sai korvausta sairauden takia menetetystä ansiosta. Kokonaisuudessaan kehitys koko maassa on kuitenkin
ollut laskeva 2000-luvun aikana.
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4.6 Tuloerot

S

uuret tuloerot koetaan epäoikeudenmukaisina
ja ne kuvaavat yhteiskunnan resurssien epätasa-arvoista jakautumista. Suuret tuloerot vähentävät ihmisten keskinäistä luottamusta, kertovat suhteellisesti köyhien suuremmasta osuudesta sekä
heikentävät mm. OECD:n mukaan myös talouden
kehittymistä.Taloudelliset suhdanteet vaikuttavat työllisten ja työttömien määrään ja ihmisten
keskimääräisiin tuloihin. Tämä johtaa siihen, että
tuloerot yleensä pienentyvät huonoina aikoina.
Tuloerojen suuruuteen vaikuttaa myös vallitseva
politiikka tulonsiirtojen ja verotuksen kautta. Tuloeroja tarkasteltaessa ei kuitenkaan oteta huomioon esimerkiksi julkisia palveluita. Tulonsiirrot
muodostuvat eläkkeistä ja sosiaaliturvasta sekä
muista saaduista tulonsiirroista. Eri alueilla väestön rakenne vaihtelee ja joissakin tulonsiirtoja on
suhteellisesti enemmän esimerkiksi suurien ikääntyneiden ja opiskelijoiden määrän vuoksi.
Gini-kerrointa käytetään yleisesti kuvaamaan tuloeroja. Kerroin kertoo kuinka kaukana tulot kes-

kimäärin ovat toisistaan. Mitä suuremman arvon
Gini-kerroin saa, sitä epätasaisemmin tulot ovat
jakautuneet. Jos luku on 1, yksi henkilö saa kaikki
tulot, mikäli se on 0 kaikki tulot jakautuvat tasan.
(Tilastokeskus). Yleensä luku ilmoitetaan prosentteina kertomalla se sadalla. Mitä suuremmat tuloerot ovat, sitä suuremman arvon kerroin saa ja
sitä epätasaisemmin tulot ovat jakautuneet. Keskimäärin OECD maissa Gini-kerroin on 32,0.
Suomessa tuloerot nousivat 90-luvun lamaa seuranneen nousukauden aikana, jonka jälkeen ne ovat
kaventuneet vain hieman. Forssassa ja Kanta-Hämeessä tuloerot ovat olleet koko 2000-luvun ajan
matalammat kuin koko Suomessa keskimäärin. Tuloerot ovat pääasiallisesti suurimmat Etelä-Suomen
suurissa kasvukeskuksissa kuten Uudellamaalla,
Varsinais-Suomessa sekä myös vauraalla Ahvenanmaalla. Tulonsiirtojen yhteisvaikutus tuloeroihin on Forssan alueella on suurempi kuin suurissa
lähellä sijaitsevissa kasvukeskuksissa, kuten Hämeenlinnassa tai Lahdessa (Tilastokeskus).

Kuva.28 Gini-kerroin kertoo tulonjakautumisesta yhteiskunnassa. Forssassa ja Kanta-Hämeessä tuloerovat
ovat matalammat kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Sotka.net
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4.7 Rikokset

R

ikosten määrä kertoo alueen turvallisuudesta. Kestävän kehityksen mukaista on taata jokaiselle kansalaisella oikeus turvalliseen elämään. Kansainvälisesti vertaillen
Suomi on edelleen turvallinen maa, vaikka
väkivaltarikollisuus on täälläkin kasvussa.
Rikosten määrä kuvaa tässä ainoastaan poliisin tietoon tulleita rikoksia. Suuri osa rikoksista jää edelleen piiloon siitä huolimatta, että poliisin tietoon
tulleiden rikosten osuus on osaksi lisääntynyt. Yleisesti ottaen Suomessa suurin osa henkeen ja terveyteen kohdistuneista rikoksista ovat pahoinpitelyitä,

jotka tapahtuvat julkisella paikalla tai ravintoloissa.
Varsinaisten henkirikosten kannalta riskiryhmää
ovat paljon alkoholia käyttävät vanhemmat miehet.
Tyypillisiä omaisuusrikoksia ovat murrot ja näpistykset.
Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia on
Forssassa ollut pääsääntöisesti selvästi enemmän
kuin maassamme keskimäärin. Omaisuusrikosten
määrä on ollut Suomessa ja Forssassa kasvussa.
Omaisuusrikosten määrä väheni 90-luvun alussa,
mutta lähti sen jälkeen uudelleen kasvuun.

Poliisin tietoon tulleet henk. ja terv.
kohdistuneet rikokset / 1000 as.
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Kpl
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Kuva.29 Forssan
seudulla henkeen ja
terveyteen kohdistuneet rikokset ovat
joitakin notkahduksia lukuunottamatta
olleet pääsääntöisesti selvästi korkeammalla tasolla
kuin koko maassa.
Lähde: Tilastokeskus
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Poliisin tietoon tulleet
omaisuusrikokset / 1000 as.

Kuva.30 Poliisin
tietoon tulleiden
omaisuusrikosten
määrä on laskenut
selvästi viimeisten
15 vuoden aikana.
Nykyään taso on
kuitenkin taas korkeampi kuin koko
maassa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus

Forssan kestävän kehityksen indikaattorit 2016

28

4.8 Asunnottomat

Asunnottomat yksinäiset /1000 as.
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Kuva.31 Asunnottomien määrä on laskenut alle koko maan tason Forssan alueella. Lähde: Sotka.net

I

ndikaattori kuvaa vakinaista asuntoa vailla olevien asukkaiden määrän kehitystä.
Asunnottomuus voi johtua monesta eri syystä,
kuten avioerosta, mielenterveys- ja päihdeongelmista, korkeista vuokrista sekä köyhyydestä.
Vapailta markkinoilta vuokra-asunnon hankkiminen on hankalaa, mikäli henkilöllä on maksuhäiriömerkintä. Maksuhäiriömerkintöjen määrä
on Suomessa noussut erittäin nopeasti viime vuo-
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sina ja a erityisen paljon niiden määrän on noussut
alle 30-vuotiaiden nuorten miesten keskuudessa.
Asunnottomuus keskittyy suuriin kaupunkeihin ja
etenkin pääkaupunkiseudulle. Pääkaupunkiseudulla asunnottomuuteen vaikuttaa paljon asumisen
kalleus ja asuntojen vähyys.
Asunnottomien määrää voidaan pitää vain suuntaa antavana, sillä todellisia lukuja ei ole saatavilla
piiloasunnottomuuden vuoksi. Forssassa asunnottomien määrä on pysytteli välillä
1,9–2,4 asunnotonta 1000 asukasta
kohdenvuosina 2005–2008 kunnes
määrä kääntyi laskuun joka jatkuu
yhä. Asunnottomia on Forssassa
asukaslukuun suhteutettuna ollut
Tyhjillään olevien
aikaisemmin huomattavasti enemasuntojen määrä
Käyttöaste
män kuin koko maassa, mutta taso
on laskenut alle koko maan tason.
Kaupungin vuokra-asuntoja on vapaana runsaasti, joten asunnottomuus ei ole seurausta niiden puutteesta.

Kuva.32 Forssan kaupungin vapaiden vuokra-asuntojen määrä on
edelleen melko suuri. Lähde: Forssan kaupunki
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4.9 Kirjastojen käyttö

Lainaajien määrä asukkaista
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Kuva.33 Lainaajien määrä Forssassa asukkaista on korkeampi kuin muualla maassa. Lähde: Kirjastot.fi

O

Kuvat 34 & 35. Lainauksien määrä aukiolotuntia on
laskenut, mutta on Forssassa merkittävästi korkeampi.
Lainauksien määrä asukasta kohti taas on laskenut
alle maakunnan ja koko maan keskiarvon.

Lainauksia aukiolotuntia kohti

Kpl

maehtoinen tiedon hankinta tukee kestävän kehityksen periaatteita. Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on
edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen
sekä elinikäiseen oppimiseen. Kulttuurisen ja sosiaalisen kestävyyden lisäksi lainakirjojen lukeminen on myös ekologisesti kestävää kehitystä.
Forssassa kirjastojen lainaajien määrä kaikista
asukkaista on vaihdellut 50 % molemmin puolin ja
lainamäärä asukasta kohden on ollut noin 20 vuosina 1999–2009. Kokonaislainamäärä ja lainausten
määrä kirjastojen aukiolotuntia kohden on Forssassa korkeampi kuin Kanta-Hämeessä ja koko
Suomessa keskimäärin.
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Opetusministeriön Kirjastopolitiikka 2015 – strategiassa on lähtökohtana varmistaa kansalaisten
kulttuurin ja tiedon saatavuus myös verkottuneessa yhteiskunnassa. Strategian mukaan panostamalla yleisten kirjastojen laatuun varmistetaan samalla
myös kansalaisten sivistykselliset perusoikeudet.
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4.10 Äänestysaktiivisuus

Kunnallisvaalit
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Kuva.36 Äänestysaktiivisuus on ollut 80-luvulta asti korkeampi kuin muualla maassa. Lähde: Tilastokeskus

K

ansalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen
on yksi kestävän kehityksen tärkeimmistä
kulmakivistä. Osallistumisoikeudesta säädetään
useissa eri laissa. Muun muassa Suomen perustuslaki takaa asukkaille oikeuden osallistua itseään ja
elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon ja
maankäyttö- ja rakennuslaki turvaa osallistumisen ja vuorovaikutuksen maankäytön hankkeissa.
Äänestysaktiivisuus kertoo edustuksellisen demokratian toteutumisesta ja kansalaisosallistumisesta
kunnassa. Äänestäminen on kaikkien täysi-ikäisten kuntalaisten osallistumismahdollisuus ja perinteinen osallistumiskeino.
100

Viimeaikoina äänestysaktiivisuus on ollut vaihtelevaa, mutta lisääntynyt kuitenkin hieman, joka on
epäilemättä ollut seurausta uudenlaisesta tarjonnasta puoluekentällä. Äänestämättä jättäminen
vaikuttaa demokratian toteutumiseen päätöksenteon vinoutuessa. Perinteisiä äänestäjiä ovat olleet
iäkkäät ja hyvän sosioekonomisen aseman omaavat
henkilöt, viimeaikoina politiikkaan on aktivoitunut
kuitenkin enemmän erityisesti nuoria miehiä.
Kuva 37. Äänestäjien määrä eduskuntavaaleissa on
laskenut. Lähde: Tilastokeskus
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