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Forssa – järkivihreän  
yrittämisen keskus
Forssa on 40 000 asukkaan talousalueen keskus yrityselämässä sekä 
palveluissa. Pitkien teollisten perinteiden kaupunki tunnetaan nykyisin 
etenkin elintarvike- ja ympäristöalan yrityksistään. Merkittäviä työllistä-
jiä ovat myös teknologia-, rakennus- ja graafinen teollisuus. Kaupunki 
luo toimintaedellytyksiä yritysten kasvulle, verkostoitumiselle ja kan-
sainvälistymiselle sekä edistää uusien yritysten sijoittumista. Järkivihreä 
Forssa -kaupunkistrategia painottaa monipuolista elinkeinorakennetta 
ja innovatiivisia teknologiaratkaisuja – ympäristöystävällisyyttä ja kes-
tävää kehitystä unohtamatta. 

Forssa – keskeisellä paikalla 
Forssa sijaitsee keskellä Etelä-Suomea valtateiden 2 ja 10 risteyksessä. 
Yli puolet suomalaisista asuu 150 km säteellä Forssasta ja Suomen 
suurimmat kaupungit ovat vain tunnin ajomatkan päässä. Myös lento-
kentät ja tärkeimmät satamat ovat nopeasti saavutettavissa. Alue sijait-
see energian ja tietoliikenteen solmukohdassa.

Yrittämisen 
yhteydet

Forssassa yrittämiseen tarvittavat tie- ja 
katuyhteydet, vesi- ja viemäriverkosto, energiansaanti ja 

tietoliikenneyhteydet ovat kunnossa. Keskustan tuntumassa 
sijaitseva Fingridin varavoimalaitos varmistaa sähkönsaannin 

kaikissa olosuhteissa. Tietoliikenneyhteydet ovat kattavat, 
nopeat ja varmistetut. 

Forssan seudulla on valmisteilla useita uusiutuvan energian 
kehityshankkeita mm. tuulivoimapuistohankkeita. 
Ratasmäessä ja Kiimassuon Envitech –alueella on 
tarjolla yli  200 hehtaaria ympäristömyönteiseen ja 

kestävästi kehittyvään liiketoimintaan. 
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Ratasmäen yritysalue
• 90 hehtaaria rakennusvalmiita tontteja teollisuuden ja teknisten 

palveluiden tarpeisiin 
• sijaitsee valtatie 2:n välittömässä läheisyydessä kaupungin kupeessa 
• yritysalue tarjoaa mainiot edellytykset teolliselle valmistustoiminnalle 

sekä logistiikkayrityksille 
• Ratasmäeltä on suora yhteys Kiimassuon Envitech -alueelle, joka 

tarjoaa monia synergiaetuja jätteenkäsittelyn, kiertotalouden ja 
vihreän energian hyödyntämiseen

• kunnallistekniikka on valmiina 
• maaston rakennettavuus on hyvä 
• yritysalueen perustieverkko on valmiiksi rakennettu 
• tontit joustavasti räätälöitävissä yritysten tarpeiden ja 

toimintaedellytysten mukaan

Kiimassuon Envitech-alue
• 165 hehtaarin yritysalueella toimii useita jätteiden loppusijoitus-, 

käsittely- ja kierrätystoimintaan erikoistuneita yrityksiä
• soveltuu erinomaisesti ympäristöliiketoiminnalle
• kaupungin järkivihreän strategian mukaisesti tavoitteena on 

muodostaa laajasta teollisuusaluekokonaisuudesta ekologisesti 
kestävä, vähähiilinen ja energiaa tehokkaasti hyödyntävä 
kokonaisuus ja se onkin loistava esimerkki tehokkaasta ja 
onnistuneesta kiertotalousmallista 

• yritysalue soveltuu toimijoille, jotka tarvitsevat suuria alueita sekä 
hyvää ja turvattua energian- ja sähkönsaantia

• Kiimassuolla on mahdollista hyödyntää jo toimivien yritysten 
tietotaitoa resurssiviisaasti

• tontteja voidaan tarpeen mukaan myös lohkoa pienempiin osiin



Forssassa asutaan aidosti kaupungissa
Asuminen on Forssassa viihtyisää ja luonnonläheistä omakoti-, rivitalo- sekä kerrosta-
loasumista. Laadukkaat ja monipuoliset palvelut kaikenikäisille mahdollistavat sujuvan 
elämisen arjen ja kutsuvat harrastamaan, liikkumaan ja nauttimaan vilkkaasta kulttuuri-
elämästä. Asukkaiden viihtyvyyttä lisää myös vuonna 2015 kaupunkikeskustan miljöölle 
myönnetty arvostettu kansallisen kaupunkipuiston status. 

Koulutettua työvoimaa  
yritysten tarpeisiin 
Forssassa löytyy ammattitaitoista ja pätevää työvoimaa. Forssan asumisen mahdollisuu-
det ja hyvät kaupalliset palvelut houkuttelevat ammattitaitoista työvoimaa myös oman 
talousalueen ulkopuolelta. Forssan työpaikkaomavaraisuus onkin n. 125 %.

Forssan seudun oppi- ja tutkimuslaitokset tekevät tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa ja 
tukevat osaltaan niiden toimintaa. Ammatillista koulutusta tarjoavan Forssan ammat-
ti-instituutin koulutusaloilta valmistutaan mm. logistiikan, kone- ja metallialan, rakennus-
alan, liiketalouden sekä tieto- ja viestintätekniikan työtehtäviin. Faktia tarjoaa räätälöityä 
aikuiskoulutusta yritysten koulutus- ja kehitystarpeisiin sekä suunnittelee yhdessä yritys-
ten kanssa joustavia ratkaisuja mm. henkilöstön osaamisen kehittämiseksi ja valmennus-
kokonaisuuksien toteuttamiseksi. Tutkimus- ja kehitystoiminnan keskeisiä toimijoita ovat 
Luonnonvarakeskuksen Jokioisten yksikkö sekä Hämeen ammattikorkeakoulun Forssan 
yksikkö, jonka koulutusohjelmia ovat kestävä kehitys ja hoitotyö. 

Rohkeasti kehittyvä – 
vahvasti verkostoituva
Forssa on yksi Suomen resurssiviisauden edelläkävijäkaupungeista. Yhdessä nämä kau-
pungit muodostavat edistyksellisen FISU -verkoston (Finnish Sustainable Communities), 
jonka tavoitteena on jätteettömyys, päästöttömyys ja kulutuksen optimointi vuoteen 
2050 mennessä. Forssassa tätä resurssiviisautta kutsutaan Järkivihreydeksi. 

Forssan erityisenä vahvuutena ovat toimivat ja pitkälle viedyt teolliset symbioosit, jotka 
tuovat merkittäviä synergiaetuja yhä laajenevalle toimijajoukolle. Tutkimuksen ja osaami-
sen kautta teollinen yhteiselämä kytkee mm. maatalouden, energian, ruoantuotannon 
ja rakennusteollisuuden yhteen siten, että kiertotalouden avulla jätteistä ja tuotannon 
sivuvirroista muodostuu yrityksille raaka-aineita ja energianlähteitä. 

Luodaan yhdessä rohkeaa ja kestävästi kehittyvää tulevaisuuden liiketoimintaa  
– Järkivihreästi Forssassa.
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Yhteydenotot ja tiedustelut:
Kaupunginjohtaja
(03) 4141 5260

Tekninen johtaja
(03) 4141 5340 

tekninen@forssa.fi
www.forssa.fi


