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Seinäjoen kaupungin puistotoimi rakentaa ja 
hoitaa puistoja, leikkipaikkoja sekä vapaa-ajan 
viher- ja virkistysalueita kaupunkilaisille. 

Näin halutaan vaalia maisemallisia ja 
luonnonmukaisia arvoja ja ylläpitää hyvää  
ja myönteistä kaupunkikuvaa.

Keskuskatu 32 M, 60100 Seinäjoki

62°47’24.3”N 22°50’07.8”E

www.seinajoki.fi/puisto

Puistot, puutarhat ja alueet hoitaa: 
Seinäjoen kaupungin puistotoimi

p. 06 416 2512
puisto@seinajoki.fi

Seinäjoki  
– puistojen ja puutarhojen kaupunki

kartat.seinajoki.fi



Keskuspuisto on keidas keskellä kaupunkia. Puiston suun-
nitteli maisema-arkkitehti Katri Luostarinen vuonna 1955 ja 
puisto valmistui vuonna 1957. Se on kaupungin ensimmäi-
siä puistoja ja tärkeä keskustan leikkipuisto. Keskuspuisto 
on ollut tapahtumien keskipiste, jossa on vietetty mm.  
vappua, kevään ja kesän alkamisen juhlaa. Monen yli-
oppilaan ilta on huipentunut lakituspäivänä kastajaisiin  
puiston koristealtaassa. 

Puiston peruskorjauksessa vuonna 1997 korostui kiven 
käyttö rajauksissa ja pinnoitteina. Graniittikivellä muotoil-
lut joet Seinäjoki ja Pajuluoma päätyivät koristealtaaseen. 
Puistoaluetta reunustaa omana työnä tehty takorauta-aita.

Keskuspuisto

       Keskuspuistoa koristaa ”Paimentyttö” -patsas lähteineen. Seinäjokelaisen taiteilija 
Jussi Koivusalon tekemän patsaan lahjoittivat vuonna1963 Seinäjoen Yksityisyrittäjät 
ja Yrittäjänaiset. Patsas kuvastaa karjanhoitoa ja maaseutua, josta elinkeinomme 
juuret ovat lähtöisin. Puistoon on istutettu Suomen itsenäisyyden 50-vuotisjuhlan 
kunniaksi Itsenäisyydenkuusi vuonna 1967. Puistossa on myös yksi keskusta-alueen 
suurimmista poppeleista.

1
Keskuskatu 16, Seinäjoki

62°47’25.3”N 22°50’08.9”E

Paimentyttö-patsas
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Kauppatori on kaupungin sydän, jossa tapahtuu.  
Kesäisin siellä viettävät aikaa niin kaupungin asukkaat kuin 
turistitkin. Kauppatorilla on viihtyisä oleskella kauniiden  
istutusten ja torikahviloiden lomassa.

Kauppatori2
Kauppatori 3, Seinäjoki

Seinäjoen alue

62°47’17.5”N 22°50’21.7”E

kävele kaupungin sydämeen

Kauniit istutukset luovat vehreän tunnelman kävely- 
painotteisille keskustan kaduille. Osa Koulukatua muuttuu 
kesällä kävelykaduksi. Viihtyisät katukahvilat ja toimivat 
pyöräparkit elävöittävät kaupunkielämä ja houkuttelevat 
kaupunkilaisia viettämään suvi-iltaa keskustaan.

Kävelypainotteiset kadut3
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       Mannerheimin patsas on Kirkkokadun ja Koulukadun kulmauksessa Seinä-
joen Lyseon vieressä. Patsas pystytettiin alun perin ”väliaikaisesti” Keskustorille. 
Vuonna 1973 se siirrettiin nykyiselle paikalle. Patsaan on suunnitellut kuvan-
veistäjä, professori Lauri Leppänen. Tämä on ensimmäinen Carl Gustav Emil 
Mannerheimin muistomerkki Suomessa, ja se paljastettiin 4.6.1955.6



Tangopiha on pieni puisto Kirkkokadun varrella Alvar Aal-
lon kadun kulmauksessa. Sitä voi kutsua joko puistikok-
si tai taskupuistoksi. Puiston suunnittelussa on käytetty  
sydänaihetta, joka on Tangokaupungin symboli. Sydän- 
kuvio löytyy mm. puiston kiveyksestä. Toisensa löytäneet 
parit voivat kuvata siellä itsensä muistona Seinäjoen  
Tangomarkkinoista. Taiteilija Soile Yli-Mäyry totesi puiston 
vihkiäistilaisuudessa, että suunnittelija on onnistuneesti 
löytänyt aaltomaiset muodot, jotka näkyvät Aalto-keskuk-
sen läheisyydessä.

Keskeisellä paikalla oleva puisto koettiin hieman varjoi-
saksi ja katveeseen jääväksi, minkä vuoksi se päätettiin 
kunnostaa osana kaupunkikeskustan kehittämistä. Täysin 
uudistettu puisto valmistui vuonna 2014. Mannerheimin 
patsas siirrettiin hieman lähemmäs tietä ja korotettiin 
alustaa. Patsasta on myös korostettu runsailla alppi- 
ruusuistutuksilla. Puistoon on lisätty kiveyksiä, viihtyisiä 
istumapaikkoja sekä perenna- ja pensasryhmiä.

Tangopiha

Mannerheimin puisto

4

5

Kirkkokatu 7 A, Seinäjoki

Koulukatu 19, Seinäjoki

62°47’13.2”N 22°50’26.8”E

62°47’14.1”N 22°50’31.9”E

Sydänlaatoituksessa  
”Hiljaa yössä -nuotit

Mannerheimin patsas
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Lakeuspuisto on keskeisellä paikalla Kirkkokadun varrella, 
vastapäätä Mannerheimin puistoa. Laaja, vapaa nurmi-
alue tarjoaa hyvän mahdollisuuden piknikkiin ja erilaisiin 
tapahtumiin – alueella on järjestetty esimerkiksi ohjattua 
puistojumppaa. Kesäisin Lakeuspuistossa toimivasta  
pelivälinelainaamosta voi lainata vaikkapa krokettivälineet 
ja puiston kulmalla olevasta jäätelökioskista ostaa virkistä-
vän jäätelötötterön. Lakeuspuisto on kaupungin järjestä-
män ilotulituksen näyttämö.

Lakeuspuisto6
Torikatu 6, Seinäjoki

62°47’16.8”N 22°50’42.0”E

piknik, puistojumppa

Olavi Pihan puisto sijaitsee keskeisellä ja kauniilla paikalla 
Pajuluoman rannassa. Puisto oli aiemmalta nimeltään  
Veteraanipuisto, mutta se nimettiin uudelleen 13.8.2009 
Seinäjoen ensimmäisen kaupunginjohtajan, kaupunki-
neuvos Olavi Pihan mukaan. Puistossa on kaksi sotaan 
liittyvää patsasta: ensin pystytettiin Sotaan lähtevien kivi 
ja muistolaatta, myöhemmin puistoon siirrettiin Pirsto-
tut puut, talvisodan päättymisen muistomerkki. Sen on 
suunnitellut kuvanveistäjä Maija Martiskainen. Patsas on 
paljastettu vuonna 1975. Vuonna 2010 tuli kuluneeksi 50 
vuotta siitä, kun Seinäjoki sai kaupunkioikeudet ja sen kun-
niaksi Olavi Pihan puistoon istutettiin juhlapuu.

Olavi Pihan puisto7
Kirkkokatu 1, Seinäjoki

62°47’13.5”N 22°50’52.2”E

Sotaan lähtevien kivi,  
Pirstotut puut
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       Puistoon on sijoitettu ”Heimotulet”-patsas, jonka on suunnitellut 
kuvanveistäjä Terho Sakki. Vuonna 1965 paljastettu patsas on muisto-
merkki Karjalalle. Aihe kuvastaa heimotulten palamista sekä karjalaisia 
yhdistävää liekkiä. Patsas kertoo evakkojen kyvyistä sopeutua uuteen ja 
kuitenkin säilyttää kosketus menneeseen ja omiin elämänarvoihin.

10



Suomen modernin arkkitehtuurin suurmiehen Alvar Aallon 
suunnittelema rakennuskokonaisuus on Seinäjoen ylpeys. 
Hallinto- ja kulttuurikeskus rakennettiin vuosina 1957–87. 
Kansalaistori suihkulähteineen on viihtyisä sisäpiha ja luon-
teva sisäänkäynti kirjastolle ja kaupunginteatterille. Myös 
Lakeuden Risti -kirkon viherympäristö porrastettuine nurmi-
kenttineen on Aallon itsensä suunnittelema.

Kirkkopuiston on suunnitellut Arvo Toivola, joka työskente-
li Seinäjoen kaupunginpuutarhurina vuosina 1962–1964. 
Suunnitelma on tehty yhteystyössä Alvar Aallon arkkitehti-
toimiston kanssa. Aalto halusi puistoon suomalaisia puu-
lajeja ja erityisesti hän piti kotipihlajasta, jota puistoon on 
istutettu runsaasti. Puistossa on kaarevat muodot ja sel-
keät istutusvyöhykkeet puille ja pensaille. Puut on istutettu 
keskieurooppalaiseen tyyliin tiheiksi alueiksi. Puistossa on 
myös laaja nurmialue, joka luo avaran tilavaikutelman.

Alvar Aalto -keskus

Kirkkopuisto

8

9

Kirkkokatu 6, Seinäjoki

Ala-Kuljun katu 6, Seinäjoki

62°47’12.4”N 22°50’31.1”E

62°47’11.3”N 22°50’47.5”E

Kansalaistori, Lakeuden risti

Heimotulet -patsas
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Björkqvistin puisto on rakennettu Pajuluoman rantaan 
palvelutalojen ja kerrostalojen väliselle alueelle. Puiston 
suunnittelussa on huomioitu erityisesti seniori-ikäiset 
kaupunkilaiset: kulkuväylien pinnoitteet ovat tasaisia ja 
puistossa on helteeltä varjostavia köynnösrakenteita sekä 
useita penkkejä oleskelua varten. Ikääntymisen myötä 
on aikaa nauttia kasveista, kukista ja niiden väriloistosta 
varhaiskeväästä pitkälle syksyyn. Björkqvistin puistoon on  
istutettu noin 60 erilaista kasvilajia.

Björkqvistin puisto10
Alkionkatu 5, Seinäjoki

62°47’06.4”N 22°50’50.1”E

60 erilaista kasvilajia

Pajuluoma on joki, joka saa alkunsa Ämmälänkylästä,  
virtaa kaupungin läpi ja yhtyy lopulta Seinäjokeen. 

Pajuluoman rannat on kaavoitettu puistoiksi, sillä jokivar-
si on merkittävä viherväylä kaupunkilaisille siirryttäessä 
eteläisistä kaupunginosista keskustaan ja päinvastoin.  
Pajuluomalle ovat ominaisia lammet, joita on nimetty 
henkilöiden ja sukujen perusteella. Jokivarteen on merkitty 
myös ns. ”Sydänreitti”. 

Pajuluoman puisto11
Tarhatie 3, Seinäjoki

62°46’42.9”N 22°50’49.5”E

Sydänreitti
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       Liikennepuiston viereen rakennettiin leikkialue, 
jonka toiminnoissa on huomioitu kaikenikäiset lapset, 
ja se on kaupungin ensimmäinen leikkipuisto, jossa 
huomioitiin myös liikuntarajoitteiset lapset.  
Alueen kyljessä sijaitsee myös skeittipuisto.

       Myllysaari on suunniteltu ja rakennettu arboretum- 
tyyliseksi kasvilajikokoelmapuistoksi, johon on istutettu 
yli 200 lajia ja lajiketta. 1980-luvun alussa rakennettua 
puistoa on täydennetty 1990-luvulla ja 2010-luvulla.

14



Suosittu lasten liikennepuisto ja leikkialue sijaitsevat Seinä-
joen lukion ja joen välisellä puistoalueella. Liikennepuiston 
toimintaa ylläpitää nuorisopalvelut. Vuosittain etenkin keväi-
sin ja syksyisin siellä vierailee linja-autolasteittain koululaisia 
niin maakunnasta ja kauempaakin Suomesta. 

Seinäjokelaisten lempiuimapaikka on nurmikoiden ja pou-
kamien leimaama Sahalampi Vapaudentien ja Kosken-
alantien kulmauksessa. Rantalentopallokentällä viihtyvät 
niin nuoret kuin varttuneemmatkin, ja talvisin laiturilta voi 
pulahtaa avantoon. 

Vesitornin lähelle levittäytyvä puisto sijaitsee kauniilla pai-
kalla Seinäjoen Mallaskosken rannassa, ja sille tyypillisiä 
piirteitä ovat monipuolinen kasvillisuus, joki ja joen tör-
mät. Puistossa on myös avokalliota. Kävelysiltaa myöten 
on helppo liikkua puistoon ja sieltä vanhan vesitornin 
kautta kaupungille. Myllysaari on yksi Seinäjoen  
kauneimmista ja käytetyimmistä puistoista. 

Liikennepuisto ja leikkipuisto

Sahalampi

Myllysaari

12

13

14

Kirkkokatu 18, Seinäjoki

Vapaudentie 4, Seinäjoki

Koskenalantie 1, Seinäjoki

62°47’02.6”N 22°49’37.8”E

62°46’38.2”N 22°50’19.2”E

62°46’45.2”N 22°50’08.5”E

leikkialue, skeittipuisto

uimaranta, piknik

arboretum, piknik
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Puiston keskusaiheena on Klemetti-Kuulan patsas,  
Etelä-Pohjanmaan musiikin monumentti. Se on Kalervo 
Kallion tekemä veistos, joka kunnioittaa lähiseudulla syn-
tyneitä säveltäjiä Heikki Klemettiä (1876–1953) ja Toivo 
Kuulaa (1883–1918). Teoksessa naishahmo soittaa viisi-
kielistä harppua, josta on näkyvissä vain kielet. Jalustas-
sa on säveltäjien kasvoreliefit. Puisto on Vapaudentien ja  
Kirkkokadun risteyksessä. Puiston kadunpuoleisessa kul-
mauksessa on kesäisin punaisista ja valkoisista begoniois-
ta istutettu sydän tangokaupungin symbolina.

Muusanpuisto15
Vapaudentie 18, Seinäjoki

62°47’04.2”N 22°50’08.2”E

Klemetti-Kuulan patsas

Rakuunapuisto on kauniilla paikalla Seinäjoen rannassa. 
Puistolle tyypillisiä piirteitä ovat luonnonmukaisuus,  
niittymäisyys, mäntymetsikkö sekä visakoivumetsikkö  
rannassa. 

Puisto sai nimen Rakuunapuisto, kun Uudenmaan  
Rakuunarykmentti nousi Carl Gustav Mannerheimin  
komentamana ratsaille 27.8.1918. Tämän muistoksi on 
paljastettu myös Rakuunakivi 7.9.1974. 

Rakuunapuisto16
Sahalankatu 9, Seinäjoki

62°47’28.5”N 22°49’31.6”E

Rakuunakivi

16
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       Puiston vanhimmassa osassa lähellä Seinäjoki  
Areenaa on mm. hulevesien luonnonmukaista 
käsittelyä varten rakennettu lampi. Puiston uusin 
osa, Framinranta, on valmistunut 2012.

       Kampusrannan katsomossa järjestetään mm. 
yhteislauluiltoja. Sään salliessa keväisin ja syys- 
kesällä siellä voidaan pitää myös lähistön koulujen 
oppitunteja.18



Jouppilanranta on rakentumassa oleva puistokokonaisuus, 
joka sijaitsee Seinäjoen länsirannalla Kirkkokadun ja Suu-
pohjantien välisellä alueella. Alueella on käytetty runsaasti 
kiveyksiä, puita ja pensaita. Ammattikorkeakoulun raken-
nusten välittömässä läheisyydessä puisto muodostaa 
niin opiskelijoille kuin muillekin kaupunkilaisille viihtyisän 
oleskelualueen, jossa voi tarkkailla kampusalueen vilinää. 
Puisto on myös hyvä paikka pienimuotoisille tapahtumille.

Kampustalon ja Seinäjoki-salin valmistuttua rakennettiin 
rakennuksen ja joen välinen alue Kampusranta. Arkkitehti 
Arne von Boehmin yleissuunnitelman pohjalta kaupun-
ginpuutarhuri Hannu Ojanen laati rannan toteutussuun-
nitelmat. Suunnitelman aiheena on sisäpihalla pulppuava 
lähde ja siitä alas virtaava puro, joka joen rannassa päättyy 
pienempään lampeen. Puroa reunustavat betonikiviset 
luiskaportaat ja runsaat havu- ja perennaryhmät. Sipuliku-
kat tuovat väriä kevääseen. Rannassa on esitysalue katso-
moineen. Seinäjoki-salin muotoa on korostettu näyttävin 
jaloangervoistutuksin ja pylväshaavoin.

Jouppilanranta (Framin edusta)

Kampusranta

17

18

Kampusraitti 6, Seinäjoki

Kalevankatu 48, Seinäjoki

62°47’17.6”N 22°49’24.6”E

62°47’18.3”N 22°49’30.5”E

viihtyisä oleskelualue

Esitysalue katsomoineen

19



Alueella tarkoitetaan entisen Vaasan läänin lääninsairaalan 
rakennuskokonaisuutta Seinäjoen rannassa Kalevankadun 
päässä. Lääninsairaala vihittiin käyttöön vuonna 1931 ja 
sairaalakäytössä se oli 1980-luvun puoliväliin uuden kes-
kussairaalan valmistumiseen saakka. Nykyisin rakennuk-
sissa on kaupungin ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun 
toimintoja sekä Etelä-Pohjanmaan Musiikkiopisto ja Sibe-
lius Akatemia.

Vanhan sairaalan alue19
Keskuskatu 32, Seinäjoki

62°47’20.3”N 22°49’44.1”E

suojellut punatammet

Törnävällä sijaitseva Ruutipuisto on pääosin lehtomaista 
kangasmetsää. Myös kuusipuustoa on runsaasti, ja siksi 
siellä vallitsee ”siimesmäinen” tunnelma. 

Alue kuului aikoinaan ruutitehtaalle. Ruutipuisto on  
merkitty luonnonsuojelualueeksi 15.10.1948 Vaasan lää-
ninhallituksen päätöksellä. Tuolloin puistoa nimitettiin 
”Kruutipuistoksi”. 

Ruutipuiston  
luonnonsuojelualue

20
Björkenheimintie 10

62°46’05.0”N 22°50’15.5”E

Kruutipuisto

20



       Suojellut, vanhat punatammet ovat 
valtakunnallinen harvinaisuus. Niiden 
siementaimia on istutettu mm. Simunan 
puistoon. Muita alkuperäisiä vanhan 
sairaalan alueen istutuksia ovat makedo-
nianmännyt, jalosyreenit ja jättipoppeli.

21



       Kartanopuiston historia on selvitetty 
1700-luvun lopusta tähän päivään.  
Kartanopuisto on peruskorjattu vuonna 
2008, jolloin palautettiin vuoden 1864 
mittapiirustuksen mukainen tilanne.

22



Törnävän kartano ympäristöineen on sekä kulttuuri- 
historiallisesti että luonnonympäristöltään valtakunnal- 
lisesti merkittävä puistokohde. Kartanopuisto on harvoja 
1800-luvun ruukin ajan historiasta kertovia muistomerkke-
jä ja siellä sijaitsee myös Etelä-Pohjanmaan ainoa aatelis-
kartano. Sieltä ovat saaneet alkunsa Seinäjoen kaupungin 
puisto- ja viheralueet.

Tänä päivänä luonnonkaunis Törnävän kartanopuisto 
alueineen tunnetaan paikkakunnan historiasta kertovien 
rakennusten kokonaisuutena, suosittuna tapahtumapaik-
kana ja viehättävänä puisto- ja virkistyskeitaana Seinäjoen 
jokimaisemassa.

Simunan puisto sijaitsee Seinäjoen rannassa. Vastarannal-
la on Törnävän kartanopuisto. Puisto suunniteltiin esteet-
tömäksi aistien puistoksi. Siellä voi nauttia kaikilla aisteilla 
kasvien lumosta, väreistä, tuoksusta, koskettaa ja tuntea 
eri kasvien sileyttä, uurteita, karheutta, kuunnella linnun 
laulua, veden solinaa, tai vain olla luonnon ympäröimänä. 

Törnävän kartanopuisto

Simunan puisto

21
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Törnäväntie 22, Seinäjoki

Huhtalantie 80, Seinäjoki

62°45’42.1”N 22°50’14.9”E

62°45’37.6”N 22°50’06.8”

kesäteatteri 

esteetön aistien puisto

23



Kaupunkilaiset käyttävät Kyrkösjärven aluetta ympäri vuo-
den. Kesällä järvi toimii uimarantana, kalastuspaikkana ja 
lenkki- ja retkeilymaastona. Talviaikaan järveltä lähtee hiih-
toreittejä. 

Esteetön kuntorata -hankkeen ansiosta myös pyörätuolilla 
ja rollaattorilla liikkuvilla sekä näkörajoitteisilla on mahdol-
lisuus kokea laiturilta onkimisen riemu, nousta veneeseen 
tuntemaan aaltojen keinunta ja pulahtaa uimaan järveen 
uimaluiskaa pitkin. Huoltorakennukseen rakennetaan peli-
välinelainaamo sekä leikki- ja toimintapiste.

Kyrkösjärven uimaranta23
Kyrkösvuorentie 26

62°46’08.3”N 22°48’53.3”E

ympärivuotinen virkistysalue

Esteettömän Jouppilanvuoren teemana on tuottaa hy-
vää oloa ja turvallista liikkumista luonnossa kaikille, 
mutta etenkin lapsille, ikäihmisille ja liikuntarajoitteisille. 
Metsäiselle osuudelle on rakennettu elämyksellinen  
kuntorata, jonka varrelta löytyy useita pysähtymiskohteita.

Esteetön kuntorata ja luontopolku on erittäin suosittu 
kohde, jossa monet perheet ja ryhmät järjestävät 
tilaisuuksiaan.

Jouppilanvuoren esteetön  
kuntorata ja luontopolku

24
Jouppilanvuorentie 85

62°46’39.3”N 22°47’50.6”E

esteetön liikkumisalue

24



       Kyrkösjärvi on Kyrönjoen tulvasuojeluun liittyvä 
allasjärvi, joka otettiin käyttöön vuonna 1982. 

       Metsäiselle osuudelle on rakennettu  
elämyksellinen kuntorata, jonka varrelta löytyy 
mm. laavu, metsälampi siltoineen, 30 hengen  
kota, hiljentymispaikka, wc, korsu, juoksuhaudat  
ja sotilaskoti sekä levähdyspöytiä ja -penkkejä. 

Lisäksi reitille on toteutettu ensimmäinen 
varuskunta-alueen ulkopuolinen sotilasesterata. 

Alueen uusin kohde on linnunlaulumetsä pönttö-
näyttelyineen ja bongauskojuineen.

25
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Vuonna 1992 valmistunut Kasperin aukio sijaitsee Tapio-
lantien ja Keloviidan kulmauksessa. Aukio on kivetty beto-
nikivin ja sitä rajaavat vesiallas suihkulähteineen, näyttävät 
kotkansiivet ja nauhukset sekä tiiviit, matalat pensasryhmät. 
Alueen itäreunan loivat nurmikumpareet pehmentävät ava-
raa tunnelmaa. Kasperin aukio oli valmistuttuaan mukana 
Vuoden ympäristörakenne -kilpailussa.

Asuntoalueilla lapsiperheiden ilona ovat viihtyisät leikki- ja 
toimintapuistot. Leikkipuistoja on pientalovaltaisilla asun-
toalueilla Nurmossa, Peräseinäjoella, Ylistarossa ja kanta- 
Seinäjoella. Leikkipuistot ovat turvallisia ja toimivia kol-
men sukupolven kohtaamispaikkoja, joihin on suunniteltu  
monenlaista tekemistä.

Seinäjoella on lukuisa joukko edustavia yksityispihoja.  
Mikäli olet kiinnostunut vierailemaan pihoissa ja puu-
tarhoissa, sopivista pyynnöstä yleisölle avoinna olevista 
pihoista saa tietoa esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan  
Matkailusta tai avoimetpuutarhat.fi-sivustolta.

Kasperin aukio

Asuntoalueiden leikkipuistot

Yksityispihat
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Tapiolantie 20, Seinäjoki

Seinäjoen alue

Seinäjoen alue

62°46’11.0”N 22°52’32.1”E

luonnonkaunis kartanopuisto

27



Nurmon alueen helmi on Tanelinlampi ja sen ympärille ra-
kentunut nuoriso- ja urheilukeskus. Kohde on rakentunut 
alun perin kadunrakentamiseen tarvittavan rakennusma-
teriaalien louhinnasta syntyneeseen kaivantoon. Alueen 
yleissuunnitelma valmistui vuonna 2006 ja paikasta on 
muodostunut monipuolinen ympärivuotinen vapaa-ajan-
viettokeskus.

Tanelinlampi 28
Mäki-Hakolantie, Nurmo

62°47’43.2”N 22°54’30.5”E

vapaa-ajan keskus
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Kalajärven rannalle Peräseinäjoelle on rakentunut todel-
linen Seinäjoen matkailukeskus, jossa sijaitsevat kaunis 
uimaranta kaikkine aktiviteetteineen sekä viihtyisä ranta-
ravintola tanssilavoineen, SF-Caravan-alue, leirintäalue, 
vuokramökkejä, kaupungin rantahuvila ja Suomen ensim-
mäinen täysmittainen puistogolfrata. 

Alue on rakentunut vuosien varrella viihtyisäksi Seinäjoen 
helmeksi. Suomen karavaanarit ovat valinneet Kalajärven 
kolme kertaa Suomen parhaimmaksi caravan-alueeksi.

Kalajärven matkailualue29
Peräseinäjoki

62°34’03.4”N 23°05’49.7”E

uimaranta, SF-Caravan-alue
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