
FORSSA
Seutukaupungin sykkeessä



orssa  o n n. 1 7 000 asukkaan seutu-
kaupunki eteläisessä Suomessa, noin 
tunnin matkan päässä Helsingistä, 
Turusta ja T ampereelta. Yhdessä 
neljän lähikunnan kanssa Forssa 

muodostaa  3 5 000 asukkaan  e linvoimaisen 
talousalueen.  
   Forssa  on viehättävä  j a tiiviisti rakennettu 
puistojen kaupunki, joka  on saanut myös kan-

sallisen kaupunkipuistostatuksen.  S e tarkoit-
taa, että kaupungissa  a rvostetaan kulttuuri -
maisemia, monimuotoista luontoa  ja arvokas -
ta kaupunkikuvaa.
   Forssassa  o n suuren kaupungin palvelut, 
kauppakeskuksista  j a myymälöistä löytää 
helposti kaiken tarvitsemansa.  Forssa on tun -
nettu myös monipuolisista terveyden  ja hyvin-
voinnin palveluista.  
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Forssassa on yli
100 puistoa,
yhteensä 386
hehtaarin verran

Forssasta tuli
kauppala 1923
ja kaupunki

1964

Forssaa kutsutaan
Tyykikyläksi,
sillä kaupunki toimi
pitkään tekstiili-
teollisuuden ympärillä

PIENI SUURI
KAUPUNKI



Forssan läpi virtaa

Loimijoki,
joka saa alkunsa
Tammelan Pyhäjärven
suistosta ja päätyy
Kokemäenjokeen

Holja
on forssaa
ja tarkoittaa hyvällä tavalla

erikoista

Forssassa on 
vilkas kauppatori,
jossa tehdään
kauppaa kolmena
päivänä viikossa

ärkivihreässä Forssassa kaikki  m itä 
tarvitset  on aivan käden ulottuvilla  – 
ainakin pienen kävely-  j a pyörämat -
kan päässä. Kaupunki  on rakennettu 
tiiviiksi,  m utta silti  o n tilaa laaduk -

kaaseen elämään. Forssassa asutaan urbaa -
nisti ydinkeskustassa tai  o massa rauhassa 
vehreillä omakotialueilla.

Forssalaiset ovat urheilukansaa j a kulttuurin 
suurkuluttajia. Forssassa voikin harrastaa mel-
keinpä mitä vain. Tarjolla on mm. elokuvia, teat-
teria, tapahtumia, konsertteja, Wahren-keskuk-
sen kulttuuripalveluja sekä runsaasti urheiluseu-
rojen järjestämiä harrastusmahdollisuuksia. Puis-
toista ja ulkoilualueilta löytyy laitteet ja puitteet 
omatoimiseen kuntoiluun. 
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YHDESSÄ
JA LÄHELLÄ



VIHREÄÄ
ELINVOIMAA

orssassa  on pitkät teolliset perinteet. 
Tänä päivänä  merkittäviä työllistäjiä 
ovat elintarvike-  j a ympäristöalan 
yritykset sekä teknologia-  j a raken -
nustuoteteollisuus.  Ympäristöystäväl -

lisyys ja kestävä kehitys ovat vahvasti  mukana 
kaupungin toiminnassa  j a elinkeinoelämän 
kehittämisessä.  Uusia osaajia  ja tekijöitä kou-
lutetaan  H ämeen  a mmattikorkeakoulussa 
(HAMK) ja Forssan ammatti-instituutissa.

HAMKin Forssan kampuksella järjestetään biota-
louden, h oiva-alan, kestävän k ehityksen ja 
uusimpana hevosalan k oulutusta. O sa koulutuk-
sista järjestetään m yös englanninkielisenä. 
HAMK o n myös Aalto-yliopiston strateginen 
kumppani. Toisen asteen ammatillista koulutusta 
tarjoavasta Forssan ammatti-instituutista 
valmistutaan muun muassa logistiikan, kone- ja 
metallialan, rakennusalan, liiketalouden s ekä 
tieto- ja viestintätekniikan työtehtäviin .
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Forssa on
edelläkävijä
sähkö- ja
elektroniikka-
romun käsittelyssä

Suomalaisesta
kierrätyslasista
suuri osa
kierrätetään
Forssan seudulla

Forssan juuret

perustetussa
puuvillatehtaassa

ov
at1847



Forssa

TamperePori

Turku

Helsinki

www.forssa.fi

Forssan kaupunki

Turuntie 18
30100 Forssa

PL 62
30101 Forssa

vaihde 03 41411
fax 03 4226 583

kirjaamo@forssa.fi
etunimi.sukunimi@forssa.fi

Forssan kansallisen
kaupunkipuiston
pinta-ala on
849 hehtaaria

Etäisyydet:
Helsinki 110 km
Tampere 87 km
Turku 88 km
Pori 125 km

1,6 miljoonaa
suomalaista

asuu  
120 kilometrin 
säteellä Forssasta
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