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Asu aidosti kaupungissa



OLEMME ASIAKKAITAMME VARTEN
Paikallisena pankkina olemme osa ympäristöä, osa paikkakunnan ihmisten elämää, harrastuksia, työtä ja kulttuuria. 
Meille on tärkeää, että voimme elää, kasvaa ja menestyä yhdessä. Me siis kuljemme mielellämme yhteistä matkaa 
kanssasi ja olemme kumppanisi kaikissa elämän vaiheissa. Me olemme sinua varten, tervetuloa asiakkaaksemme. 

www.op.fi /lounaismaa
www.facebook.com/OP.lounaismaa

PUHDASTA VETTÄ SUORAAN HANASTA
Hyvä puhdas vesi on kaiken elämän perusta. Forssalaiset ovat harvinaisen etuoikeutettuja, sillä 
täällä juodaan erinomaisen hyvää pohjavettä. Se maistuu ja tuoksuu puhtaasti raikkaalle vedelle, 
ei millekään muulle. Puhtaan veden forssalaisille toimittaa Forssan vesihuoltoliikelaitos. Se vastaa 
myös kaupungin vedenhankinnasta ja viemäröinnistä kaupunkilaisten parhaaksi. Kippis hyvälle 
vedelle! 

www.forssanvesihuoltoliikelaitos.fi 
vesihuolto@forssa.fi 

Onnellisia
päiviä Forssassa

Kuvittele kaupunki, joka on täynnä vihreitä puistoja ja kauniita ra-
kennuksia. Puistosta toiseen pääsee kulkemaan viehättäviä puis-
toteitä pitkin. Ja että kaikki mitä tarvitset on aivan käden ulottu-
villa: Voit vaikka kävellä kotoa töihin, lapset polkaisevat kouluun 
pyörällä, kaupat, lääkäri, harrastukset kaikki ovat ihan siinä lähel-
lä. Tässä pienessä kaupungissa on suuren kaupungin palvelut ja ne 
suuret kaupungitkin tunnin ajomatkan päässä. Sellainen kaupunki 
on olemassa ja se on nimeltään Forssa.

Tule käymään, tule tutustumaan. Piipahda vaikka ainutlaatuisten 
tapahtumiemme aikaan, tule Pohjoismaiden suurimpaan harras-
teajoneuvotapahtuma Pick-Nickiin, tule kaupunkifestivaali Holjil-
le, tule kansainvälisille Mykkäelokuvafestivaaleille. Tai tule naut-
timaan kulttuuristamme yllätykselliseen Forssan teatteriin tai 
palkittuun Forssan Museoon. Tervetuloa tutustumaan lumoavaan 
historiaamme, Kehräämön ja Kutomon vanhan tehdasatmosfäärin 
tai vaikka Suomen uusimman kaupunkipuiston kautta.
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NYT ON AIKAA NÄHDÄ MAAILMAA
Enää ei tarvitse elää sitku-elämää. Koko maailma on edessäsi ja on aika tutustua siihen paremmin. Me hoidamme mie-
lellämme kaikki matkajärjestelyt puolestasi, varaamme liput, hotellit ja yhteydet.  Ammattitaitoinen henkilökuntam-
me kuuntelee ja suunnittelee matkat aina asiakkaan toiveet huomioiden – perheelle, ystävyksille, yhdistyksille. Minne 
lähdetään?

www.fmt.fi 
puhelin 020 775 7700 tai 020 775 7730

TURVANA ELÄMÄN TIIMELLYKSESSÄ
Sanotaan, että pienet lapset ja pienet murheet. Niin mekin haluamme uskoa. Siksi meillä on ilo palvella, tukea ja 
hoitaa koko perhettänne. Me täydennämme julkisia palveluja monipuolisilla yleis- ja erikoislääkäripalveluillamme. 
Olemme mielellämme tiedän perheen tuttu omalääkäri, jonka kanssa asiat hoituvat nopeasti. 

www.asemanpuisto.fi 
www.facebook.com/asemanpuisto

Niin lähellä,
niin kotona

Lapsiperheiden elämä on yhtä rumbaa – aa-
musta iltaan ohjelmaa, tekemistä, puuhaa ja 
hommaa. Forssassa perheen ruuhkavuodet 
ovat aavistuksen helpompia, ei siksi etteikö 
olisi tekemistä, vaan siksi että kaikki on niin 
tavattoman lähellä. Tiiviissä kaupunkikeskus-
tassa matka kotoa harrastuksiin vie noin viisi 
minuuttia. Koululaiset voi lähettää omiin har-
rastuksiinsa huoletta vaikka polkupyörällä.

Ja mitä muuta lapsiperheet arvostavat Fors-
sassa? Toimivia hyvinvointipalveluja, jonne 
pääsee jonottamatta. Moninaisia harrastus-
mahdollisuuksia. Edistyksellisiä kouluja ja op-
pilaitoksia. Lapsiperheet arvostavat Forssaa, 
sillä Forssa arvostaa lapsia. Kaupungin kai-
kissa toiminnoissa noudatetaan Lasten Forssa 
-toimintaohjelmaa, joka ohjaa ajattelemaan 
asioita myös lapsien näkökulmasta. 

Forssan Koijärvelle valmistui 
vuonna 2015 uusi ekokoulu, jonne 
on keskitetty alueen perusopetus 
ja varhaiskasvatus.  Ekologisuus 
otettiin huomioon jo rakennusvai-
heessa ja se näkyy myös koulun 
jokapäiväisessä tekemisessä. Kou-
lulla on oma kasvimaa, puutarha 
ja jokaisesta luokasta on suora 
käynti omalle patiolle. Luontoa 
hyödynnetään opetuksessa niin 
paljon kuin mahdollista. Laihosen 
perheen kaikki kolme lasta käyvät 
Koijärven koulu-päiväkotia. Viljami 

on esikoululainen, Lauri toisella 
luokalla ja Katriina päivähoidossa. 
”Parasta koulussa on se, että met-
sään voi rakentaa majoja,” sanoo 
Lauri. ”Ja toiseksi kivointa on 
pallon potkiminen”, jatkaa Viljami. 
Vanhemmat Satu ja Markku ovat 
tyytyväisiä, että jälkikasvu saa 
käydä kaikki hienoa uutta koulua 
koko lapsuusajan. 

Toinen elämä
on tässä ja nyt

Mitä tapahtuu sitten kun työt on tehty ja on 
aika nauttia ansaituista eläkepäivistä? Silloin 
on varmasti tärkeintä, että eläminen ja olemi-
nen ovat kaikin puolin mutkatonta ja mukavaa. 
Silloin arvostaa, että kaikki palvelut ovat lähel-
lä, hyvinvointipalvelut aina helposti saatavilla, 
asuminen edullista ja jälkikasvukin sopivan 
bussimatkan päässä. Silloin oikea osoite on 
Forssassa. 

Ja tietenkin pitää olla paljon tekemistä ja 
menemistä – jokaisen maun mukaan. Meillä 
on loistavat harrastusmahdollisuudet. Wah-
ren-opistossa voi aloittaa vaikka uuden kie-
lin opiskelun, kehittyä käsityöläisenä ja pitää 
huolta kunnostaan. Yhdistykset ja järjestöt pi-
tävät omalta osaltaan huolen siitä, että kenen-
kään ei tarvitse unohtua yksin kotiin.

Erkki Tienhaara on forssalaisia 
paluumuuttajia. Asuttuaan 
työuransa ajan Helsingissä ja 
Saksassa, hän muutti takaisin 
kotiin. Uudesta kotikaupun-
gista löytyi myös uusi elä-
mänkumppani Tuula Virtanen, 
jonka päivät ovat täynnä 
hauskaa tekemistä. Aktiivinen 
pariskunta käy ahkerasti tans-
seissa, uimassa, kuntosalilla 
ja monissa eläkeläisjärjestöjen 
tapahtumissa. Myös lenkkeily 

kuuluu jokaiseen päivään. 
Lamminrannan virkistysalue 
on mitä mainioin ulkoilualue – 
kauniiden lenkkireittien lisäksi 
matkan varrella on kuntoilu-
laitteita ja crossfi t-alue. 
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PYSÄHDY. HENGITÄ. RENTOUDU. 
Meillä on sinulle neuvo, pysähdy. Se on ihmiskunnan vanha voimavara, mikä elämässä helpos-
ti unohtuu. Avain hyvinvointiin on siis yksinkertainen, sillä vain pysähtymällä ihminen voi oppia 
kuuntelemaan itseään ja oivaltamaan mitä todella tarvitsee. Aloita rentoutusterapialla ja löydä 
kehollesi ja miellellesi paras tapa palautua. Venytä, vahvista, virkisty ja voimistu ryhmässä tai yk-
silöohjauksessa.

www.rentoutuskeskuskehra.fi 
www.facebook.com/rentoutuskeskuskehra

YHTEISEN YMPÄRISTÖMME PARHAAKSI
Viihtyisä ympäristö on meidän kaikkien yhteinen etu. Loimi-Hämeen Jätehuolto pitää palveluillaan huolta 
ympäristöstä, jotta sinä voisit tehdä samoin. Jos sinulla on kysymyksiä jätehuollosta, kierrätyksestä tai 
vaikka rakentamisen aikaisesta jätehuollosta, ota yhteyttä neuvontaamme. Kiimassuon jätekeskuksessa 
Forssassa vastaanotamme kaikenlaisia jäte- ja kierrätysmateriaaleja. 

www.lhj.fi 
www.facebook.com/loimihameenjatehuolto

Yhtä suurta
puistoa

Forssassa asutaan, työskennellään ja eletään 
keskellä kansallista kaupunkipuistoa. Se tar-
koittaa, että kaupungissa arvostetaan kult-
tuurimaisemia, luonnon monimuotoisuutta ja 
arvokasta kaupunkikuvaa. Forssan kansalli-
nen kaupunkipuisto perustettiin vuonna 2015. 
Puiston pinta-ala on noin 849 hehtaaria.  Fors-
sa on todellinen puistokaupunki, jossa on yli 

sata puistoa,  joista merkittävimmät ovat torin 
laidalla sijaitseva Ankkalammin puisto, Fors-
san perustajan A.W. Wahrenin perustama Yhti-
önpuisto ja molemmin puolin Loimijokea vihe-
riöivä rehevä Keskuspuisto.

Tölön asuinalueella, keskellä 
kerros- ja rivitaloja, on ryytimaa 
ja toinenkin. Kaiken kaikkiaan 
kymmenkunta tölöläistä on pe-
rustanut oman kasvimaan, jossa 
kesäisin kasvaa salaattia, kurk-
kua, kurpitsaa ja sipulia. Kasvi-
maiden ympärille on istutettu 
omena-, luumu- ja kirsikkapuita 
sekä marjapensaita. Kaupunki-

viljelyä harrastetaan kaupungin 
maalla, kaupungin luvalla. Myös 
taloyhtiöt ovat olleet mukana 
palstapuutarhan ja viihtyisän 
hyötypuutarhan rakentamisessa. 

Ihan hulluna 
harrastuksia

Jos lapsilta kysyy, mikä on parasta Forssassa, 
he empimättä vastaavat viihdeuimala Vesihel-
mi. Se on hyvä paikka uida, polskia, rentoutua 
ja kuntoilla. Monen forssalaislapsen tie käy 
koulun jälkeen taideharrastuksiin, treenei-
hin tai kerhoon. Forssassa voi opiskella muun 
muassa kuvataiteen, musiikin ja teatteritai-

teen perusopintoja. Forssassa pelataan aktii-
visten seurojen järjestämänä koripalloa, jalka-
palloa, jääkiekkoa, salibandya ja ringetteä – ja 
paljon kaikkea muuta. Eivätkä harrastukset ole 
vain lapsille – samaa settiä löytyy aikuisille ja 
aivan kaikenikäisille. 

Forssan lasten ja nuorten kuvatai-
dekoulu on Suomen hienoimpia.
Vanhan Kehräämön lankavär-
jäämöön rakennetut tilat ovat 
ainutlaatuiset niin toiminnoiltaan 
kuin miljöönkin puolesta. Kuva-
taidekoulussa annetaan lapsille 
ja nuorille taiteen perusope-
tusta eri taidealojen opettajien 

johdolla. Kuvataidekoulu järjestää 
aktiivisesti näyttelyitä, näyttäviä 
tapahtumia ja tempauksia.
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KAVERIT KAINALOON JA KEILAT KUMOON
Mikä on parasta mitä kaveriporukalla voi tehdä? Sehän on tietenkin keilaus Kehräämöllä. Keilaus 
sopii kaikenikäisille ja kokoisille, se on parasta viihdettä ja liikuntaa. Ohessa tarjoamme virvokkeita 
ja pikkupurtavaa. Joko olet kokeillut astetta loisteliaampaa hohtokeilausta? Me järjestämme myös 
saunaillat, synttärit ja muut kemut. Tervetuloa tekemään hyviä kaatoja ja pitämään hauskaa! 

www.bowling4you.fi 
www.facebook.com/Bowling-4-You-Forssa-238393546199182

PARASTA TEILLE IHAN JOKA HETKI
Monelle Forssa on yhtä kuin Autokeidas. Eikä suotta, onhan keidas aivan ykköspaikka pysähtyä, tankata, shop-
pailla ja nauttia – olit sitten matkalla Porista Helsinkiin tai Turusta Hämeenlinnaan. Myös forssalaisille Auto-
keidas on tunnetusti paikka, johon voi aina luottaa. Meiltä saa ympäri vuorokauden täydennystä vatsaan ja 
jääkaappiin, ja me pelastamme myös silloin, kun onnittelulahja on ostamatta. 

www.autokeidas.fi 
www.facebook.com/autokeidas

Ei se matka,
vaan aika

”Olen tässä tunnin päässä.” Niin voi sanoa mel-
kein aina – oli sitten menossa tai tulossa pää-
kaupunkiseudulle, Tampereelle tai Turkuun. 
Forssa sijaitsee nimittäin sopivasti kaikkien 
näiden keskellä. Siksi ei ole mikään ongelma, 
vaikka työpaikka olisi jossain muualla ja koti 
Forssassa. Hyvien bussiyhteyksien johdosta 
etenkin pääkaupunkiseudulle ja Porin suun-
taan bussit kulkevat tasaisesti koko päivän 
tunnin välein. 

Forssan kaupunki myös tukee työmatkusta-
mista pääkaupunkiseudulle. Forssan kaupun-
gilla on oma työmatkalippu Helsinkiin, jonka 
hinnaksi tulee vain noin 10 euroa päivää koh-
ti. Tämän edun saavat vain Forssan kaupungin 
asukkaat. 

Jaana Rekolaisen työpaikka on 
Helsingissä ja koti Forssassa. Hän 
käyttää mieluusti julkista liiken-
nettä ja hyppää bussiin matka-
takseen työpaikalleen Suoma-
lais-Venäläiseen kauppakamariin. 
Rekolaisen mukaan välimatka ei 
tunnu pahalta, kun työmatkat saa 
tehdä töitä tai levätä. Ja aina sil-
loin tällöin on mahdollista tehdä 
etätöitä kotoa käsin. Rekolainen 
on tottunut matkustaja muuten-

kin, työmatkat kun suuntautuvat 
useasti Venäjälle asti. Eikä hän 
muuttaisi kotiosoitetta aivan hel-
posti, Forssa kun on aivan ihana 
kotikaupunki. 

Eloisa 
opiskelukaupunki

Forssan yhteislyseo on maamme vanhin 
suomenkielinen maaseutuoppikoulu ja –
lukio, joka pitkästä historiastaan huoli-
matta on moderni oppilaitos. Lyseossa voi 
valita noin 250 erilaisesta kurssista, ope-
tettavia kieliäkin on seitsemän. Urheilijat 
voivan yhdistää opiskelun ja tavoitteellisen 
harjoittelun Urheiluakatemiassa. Forssaan 
tullaan opiskelemaan ympäri maata. 

Forssassa toimii toisen asteen ammatilli-
sen koulutuksen kuntayhtymässä Forssan 
Ammatti-instituutti, jossa on nuorille ja ai-
kuisille tarjolla 70 tutkintovaihtoehtoa sekä 
Faktia, joka tarjoaa ajankohtaista ja yhdes-
sä yritysten kanssa räätälöityä koulutusta 
ja valmennusta. Hämeen ammattikorkea-
koulun Forssan yksikössä opiskellaan kes-
tävän kehityksen ja hoitotyön koulutusoh-
jelmissa.  

HAMK:n opiskelijat Alexander 
Shnayder ja Sonja Jurmu ovat 
hienosti viihtyneet Forssassa, 
josta löytyy heidän mukaansa 
kaikki mitä tarvitsee. Molemmat 
ihastuivat heti opiskelumiljöö-
seen Kehräämöalueella, samoin 
kaupungin vehreyteen ja siihen 
hienoon tosiasiaan, että kaikki 
on todella lähellä.  Pietarista 
kotoisin oleva Alexander ja 

Oulun seudulla syntynyt Sonja 
arvostavat erityisesti Forssan 
puhtautta, luonnonläheisyyttä ja 
hyviä liikuntamahdollisuuksia. 
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MEILLÄ ON SINULLE UNELMIESI KOTI
Jos et halua itse rakentaa, anna meidän löytää sinulle sopiva koti. Kerro meille, millaisesta kodista sinä unelmoit, me 
tiedämme mistä se löytyy. Asuntomyymälämme sijaitsee torin laidalla Vilppaankadulla. Me teemme parhaamme että 
sinä saat hyvän kodinvaihtokokemuksen ja parhaan mahdollisen lopputuloksen. Tutustu meihin, palveluihimme ja tar-
jontaamme:

www.kiinteistomaailma.fi /forssa
www.facebook.com/LKVKotiniOy

ENEMMÄN KUIN ENERGIAA!
Elämiseen kuluu paljon energiaa. Paikallisena sähkönmyyntiyhtiönä me tarjoamme oikeat ja juuri teidän 
perheellenne sopivat tuotteet ja palvelut. Jos arvostat luontoa ja uusiutuvaa energiaa, meillä on sinulle 
oikea tuote. Jos arvostat vakaata hintaa pitkäksi aikaa tai haluat seurata maailmanmarkkinoita, meillä on 
tuotteet myös näihin toiveisiin. Paikallinen sähköyhtiö palvelee ja on aina lähellä.

www.fore24.fi 

Toinen tykkää 
kaupungista,

toinen maaseudusta
Forssan kaupungilla on tontteja moni-
puolisesti ja moneen eri makuun. On 
lapsiperheiden unelmapaikkoja uima-
rantojen läheisyydessä, on tyylikkään mo-
dernia asumista aivan ydinkeskustassa 
joen varrella, on metsää, kumpua, puis-
toa, laakeaa ja aukeaa. Valmiita tontte-
ja on tarjolla keskusta-alueella tai heti 
sen tuntumassa Mäkilamminpuistossa 
Vieremässä, Kuustossa, Paavolassa, Kau-

punginpuutarhassa sekä Forssan maa-
seutualueilla Matkussa ja Koijärvellä. 
Tutustu tontteihin tarkemmin kotisivuil-
lamme www.forssa.fi . 

Tarjolla on myös muita asumisen mahdol-
lisuuksia - vaivatonta kerrostaloelämää tai 
mukavaa rivitaloasumista. Kaupungin kes-
kustaan on rakennettu viime vuosina pal-
jon mm. uusia kerrostaloja.

Tulossa Aurinkoranta!
Forssaan suunnitellaan uutta 
asuinaluetta Loimijoen laak-
soon, aivan kaupungin kes-
kustan palvelujen tuntumaan. 
Aurinkorannaksi nimetylle 
alueelle kaavoitetaan pientalo-, 
rivitalo- ja kerrostalotontteja. 
Loimijoen ranta jää viheralueek-

si, josta on kevyen liikenteen 
yhteydet rantaa pitkin koko 
keskustan läpi. Alueesta tulee 
laadukas kokonaisuus, josta 
avautuu vaikuttavat näkymät 
vanhoille teollisuusrakennuksil-
le ja Loimijoelle.

Rakenna keskelle 
luontoa, kaupunkiin

Haluatko asua kaupungissa, mutta lä-
hellä luontoa? Arvostatko lenkkeilyreit-
tien läheisyyttä ja hyviä kevyenliiken-
teen yhteyksiä keskustaan? Uusi kotisi 
voi olla Ojalanmäessä. 

Uusi kaavoitettu asuinalue jatkuu kiin-
teänä osana vanhaa kaupunkiraken-
netta. Tontit sijaitsevat suojaisalla, 
etelä-lounaaseen avautuvalla rinnea-
lueella. Alueen läntiselle puolelle on 
suunniteltu leikkipuisto, ulkoilureittejä 
ja viheralueita. 

Oma koti Ojalanmäkeen!
• Tontit sijaitsevat suojaisalla, etelä-lounaaseen avautuvalla       

   rinnealueella

• Tonttien koot 1.079–1.430 m2

• Talot 1 ½- tai 2-kerroksisia + erillinen talousrakennus

• Yhtenäiseen rakentamiseen ohjaava rakennustapaohje

• Keskustaan ja lähimpään kouluun 2 kilometrin matka 
   turvallisia kevyenliikenteen yhteyksiä pitkin 

• Tonttien hinta 5,05 eur/m2

• Tutustu ja varaa www.forssa.fi /tontit
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Forssan kaupunki
Turuntie 18, PL 62
30101 Forssa

puh (03) *41 411
fax (03) 422 6583

kirjaamo@forssa.fi forssa.fi forssa fi


