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YLEISTIETOA KUNNASTA

Väestö 2020 (31.12.2020) 16 800
Väestömäärän kehitys (15–20) -4 %
Väestöennuste (20–40) -13 %
Työpaikat (2018) 8 233
Työpaikkamäärän kehitys (13–18) -1 %
Työpaikkaomavaraisuus (2018) 128 % / 73 %

Forssan kaupungin väestömäärä oli 16 800 hen-
keä vuonna 2020. Väkiluku on vähentynyt vuo-
desta 2015 runsaalla 600 hengellä (4 %), ja sen
ennustetaan edelleen vähenevän noin 2 250
hengellä (13 %) vuoteen 2040 mennessä.

Forssan kaupungissa oli noin 8 200 työpaikkaa
vuonna 2018. Kaupungin työpaikkamäärä on
vähentynyt hienoisesti vuosina 2013–2018. Pal-
velusektorin osuus kaupungin työpaikoista oli
61 %, jalostustoiminnan 33 % ja alkutuotannon
5 % vuonna 2018. Forssan työpaikkaomavarai-
suus oli 128 % vuonna 2018 (omassa kunnassa
työssäkäyvien osuus 73 %). Työmatkaliikenne
seutukunnan muista kunnista Forssaan on mer-
kittävää.

Joukkoliikenteen viranomaistehtävistä alueella
vastaa Uudenmaan ELY-keskus.

LIIKENTEELLINEN SIJAINTI
Forssa sijaitsee Kanta-Hämeen maakunnassa,
Forssan seutukunnassa, noin tunnin matkan
päässä Helsingistä, Tampereelta ja Turusta.
Kaupungin suuralueet ovat Keskustaajama,
Parkkiaro ja entinen Koijärvi.

Kaupungin eteläosassa sijaitsevaa keskustaaja-
maa halkovat etelä-pohjoissuunnassa valtatie 2
ja itä-länsisuunnassa valtatie 10. Keskustaaja-
man läpi kulkevat myös maantiet 282 (Somero–
Forssa), 284 (Urjala–Forssa), 2804 (Jokioinen–
Forssa) ja 2821 (Tammela–Forssa).

HANKETARPEET
TLS 2021–2024 -suunnitelma
–

Kanta-Hämeen liikennejärjestelmä-
suunnitelma 2020 (ei kartalla)
· Vt 2 ensimmäisen vaiheen toimenpiteiden

toteuttaminen
· Vt 10 pohjavesisuojaukset ja liittymäjärjeste-

lyt Forssan kaupunkialueella
· Vt 10 ensimmäisen vaiheen toimenpiteiden

toteuttaminen
· Vt 2 joukkoliikenteen vuorotarjonnan turvaa-

minen sekä liityntäliikenteen kehittäminen
vt 2 joukkoliikenteeseen

Kunnan TLS-lausunto (2021–2024)
Kaupunki toteaa lausunnossaan seuraavaa:
· Kaupunki pitää tärkeänä valtatien 10 Kaiku-

lan eritasoliittymästä Hämeenlinnan suuntaan
olevan mäen pohjaveden suojauksen ja liit-
tymäjärjestelyiden pikaista toteuttamista

Seuraavat hankkeet vaativat kaupungin näkö-
kulmasta myös pikaista huomiota:
· Valtatien 10 alittavan mt 13564 Vieremäen-

tien
alituskorkeuden kasvattaminen

· Valtatien 2 kiihdytyskaistat mt 2804 Jokiois-
tentie ja Rautatiekadun liittymissä

· Valtatien 10 melusuojaus Kaikulan asunto-
alueen kohdalla

· Mt 2804 Jokioistentien päällysteen uusiminen
· Mt 2804 Jokioistentien ja Tuomiolankadun

liittymään liikennevalot erityisesti kevyelle lii-
kenteelle

· Valtatien 10 varrelle väylä mopoliikenteelle
välille Turuntie - Saarelankatu

· Mt 284 jkp-tie Forssan keskustasta Koijärvel-
le

· Mt 284 Tampereentien ja mt 2841 Matkuntien
liittymän turvallisuuden parantaminen

· Mt 2804 Jokioinen - Vaulammi jkp-tie
· Mt 13599 Lempääntie parantaminen
· Vt 2 ja vt 10 meluvallien kasvuston niitto

(ei kartalla)
· Tieliikennelain mukaisten liikennemerkkien

uusiminen (ei kartalla)
· Pienten liikenneturvallisuustoimenpiteiden

toteuttaminen ja liikenneturvallisuuskoordi-
naattorityön tukeminen (ei kartalla)
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