
FORSSA
I regionstadens puls



orssa är en regionstad med cirka
17 000 i nvånare  i  södra  F inland, på 
cirka  e n timmes avstånd från Hel-
singfors, Åbo och Tammerfors. 
Tillsammans med f yra grannkommu -

ner b ildar Forssa ett livskraftigt ekonomiskt 
område med 35 000 invånare. 
    Forssa är en charmig och tätt bebyggd par -
kernas stad, som även har erhållit national -

stadsparkstatus. Det betyder att man i staden 
värdesätter kulturlandskap,  e n mångsidig 
natur och en värdefull stadsbild .
    Forssa  erbjuder service som i en stor stad, 
i köpcentren och butikerna  h ittar du enkelt 
allt  du behöver.  Forssa  ä r även känt  för s ina 
mångsidiga tjänster inom hälsa och välfärd.
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I Forssa finns 
över 100 parker

sammanlagt
386 hektar

Forssa blev köping 

år 1923
och stad
år 1964

Forssas historia 
har byggts upp 

omkring
textilindustrin 

EN LITEN
STOR STAD



Genom Forssa flyter ån
Loimijoki som börjar i
Pyhäjärvi åmynning
i Tammela och 
som rinner ut
i Kokemäenjoki 

I Forssa talas
en färgstark
och unik
dialekt

I Forssa finns 
ett livligt salutorg
där man gör 
affärer tre dagar 

i veckan

smart gröna Forssa finns allt du 
behöver inom räckhåll  –  åtminstone 
på ett kort gång- och cykelavstånd. 
Staden har  e n tät bebyggelse,  m en 
där finns ändå utrymme för ett hög-

klassigt liv. I Forssa kan m an b o urbant  i  
stadskärnan eller  i  lugn och r o i de gröna 
områdena för egnahemshus.

Forssaborna  ä r ett idrottsfolk och storkonsu -
menter av kultu r. I  Forssa kan m an utöva 
nästan vilket fritidsintresse som helst. Här 
finns bland annat film, teate r, evenemang, 
konserte r, kulturtjänster  i  W ahren-centret 
och rikligt  m ed fritidsaktiviteter ordnade av 
idrottsföreningarna.  I  parkerna och på 
friluftsområdena finns utrustning och ramar 
för motion på egen hand.
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TILLSAMMANS
OCH NÄRA



Forssa finns långa industritraditione r. 
Idag utgörs betydande arbetsgivare 
av företag inom livsmedels- och 
miljöbranschen samt teknologi- och 
byggproduktsindustrin.  M iljövänlig -

het och hållbar utveckling spelar  en viktig roll 
i stadens verksamhet och näringslivets utveck -
ling.  N ya sakkunniga och aktörer utbildas vid 
yrkeshögskolan  H ämeen ammattikorkeakoulu  
(HAMK) och yrkesinstitutet Forssan  a mmat-
ti-instituutti.

På HAMKs campus i Forssa ordnas utbildning 
inom bioekonomi, vårdbranschen, hållbar 
utveckling och som nyaste tillskott även häst-
branschen.  E n del a v utbildningarna ordnas 
även på engelska.  HAMK är också  Aalto-univer -
sitetets strategiska  p artne r. Yrkesinstitutet 
Forssan  a mmatti-instituutti erbjuder yrkesut -
bildning  på andra stadiet som leder till examen 
inom bland annat logistik,  m askin- och 
metallsektorn, byggsektorn,  f öretagsekonomi 
samt informations- och kommunikationsteknik.
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Forssa är en
föregångare
inom hanteringen

av el- och 
elektronikskrot

En stor del av det 
återvunna glaset 

i Finland
återvinns i 
Forssaregionen

Forssas rötter 
sträcker sig 
tillbaka till
bomullsfabriken
som grundades 

år 1847

GRÖN
LIVSKRAFT



Forssa

TammerforsBjörneborg

Åbo

Helsingfors

www.forssa.fi

Forssa stad

Turuntie 18
30100 Forssa

PB 62
30101 Forssa

växel 03 41411
fax 03 4226 583

kirjaamo@forssa.fi
förnamn.efternamn@forssa.fi

Arealen för Forssas 
nationalstadspark

uppgår till 
849 hektar

Avstånd:
Helsingfors 110 km
Tammerfors 87 km

Åbo 88 km
Björneborg 125 km

1,6 miljoner
finländare bor
inom en radie
på 120 km
från Forssa
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