


Tilaa kaikelle hyvälle



Meillä on vahva asenne, rohkeutta ja 

tekemisen meininki. 

Rakastamme tehdä suuria asioita 

– hullunrohkeitakin. 



Tilaa kasvun käytävällä

Junalla tunnin välein 

Helsinkiin ja takaisin



 

 

  

Yritysten investoinnit  
vuoteen 2021 mennessä

yli  1 mrd €

Paras kuntaimago

Yrittäjyyden
ykköskaupunki 

(EK 2017, 2019 SY 2016, 2018)

3. eniten  
toimivia yrityksiä
asukaslukuun nähden

Rakenteilla 1000 ha 
uudet yritysalueet

64 000
asukasta  (+ 1 % / vuosi)

10 000 
opiskelijaa (2. aste + 

korkeakoulut)

Puolivälissä
Helsinki-Oulu
kasvukäytävää

(TALOUSTUTKIMUS 2018 JA 2019)



Seinäjoella on asenne, 
jota ei voi kopioida.

• Meillä ei ollut korkeuksia eikä

vesistöjä, joten rakensimme

vuoren ja viisi järveä.

Tilaa isoille ideoille



• Täydellisesti uudistuva asema-alue 

laajentaa ydinkeskustaa (30 ha)

• Keskustassa meneillään lähes 

20 rakennushanketta

• Uudet yritysalueet yli 1000 ha

• Yritysten investoinnit yli 1 Mrd €

vuoteen 2021 mennessä

• Tammi-kampus, kansalaiskampus 

2020

• Piiri, Törnävän vanhan sairaalan 

alueen rakentuminen 

Tilaa tulevaisuudelle



• Meillä on yrittäjyys DNA:ssa.

• Meillä tehdään Suomen parasta 

elinkeinopolitiikkaa.

• Nro 1. (yli 50 000 asukkaan kaupungit, 

EK:n Kuntaranking 2019)

• Suomen paras yritysilmasto (SY 2018)

Tilaa yrittää



• Suuri kaupan keskus/markkina-alue

• Vähittäiskaupan ykkönen/asukas yli 

40 000 asukkaan kaupungeista

• Lähes 600 vähittäiskauppaa

• Suurinvestointi Ideapark Seinäjoki: 

valmistui 12/2019, 100 Meur, 70 000 

krm2,1000 työpaikkaa, Suomen 7. 

suurin kauppa/viihdekeskus

Tilaa kaupalle



• Maailman puhtainta ruokaa sinunkin 
ruokapöytääsi tuotetaan Seinäjoella. 

• Elintarvikkeita viedään mm. Kiinaan.

Tilaa ruuantuotannolle



Meille puoli miljoonaa 
tapahtumakävijää on arkipäivää.

• Provinssi
• Seinäjoen Tangomarkkinat
• Vauhtiajot
• Solar Sound

Tilaa suurtapahtumille



• Arkkitehti Alvar Aallon 

suunnittelema Seinäjoen hallinto- ja 

kulttuurikeskus on kansainvälinen 

nähtävyys.

• Aalto-keskusta täydentää upeasti 

Apila-kirjasto (JKMM arkkitehdit).

Tilaa 

arkkitehtuurille



• Taide- ja kulttuurikeskus Kalevan 
Navetta avautuu maaliskuussa 2020

• Mm. Seinäjoen taidehalli, Sibelius-Akatemia ja 
Taitokeskus

• Rytmikorjaamo
• 40 000 kävijää vuodessa

• Monipuolinen teatteritarjonta
• Seinäjoen museot
• Kaupunginorkesteri

Tilaa kulttuurille



Tilaa koulutukselle

• 10 000 opiskelijaa

• Seinäjoen ammattikorkeakoulu 

• Koulutuskeskus Sedu

• Seinäjoen yliopistokeskus
• Tampereen yliopisto

• Helsingin yliopisto

• Taideyliopisto

• Vaasan yliopisto

• Seinäjokelaisten koulutus on 
yliopistokaupunkien tasolla, 
32 % asukkaista korkeakoulututkinto



Tilaa hyvinvoinnille

• Healthy Kids of Seinäjoki

• Seinäjoki on globaali mallikaupunki 
lasten lihavuuden vähentämiseksi 
tehdystä systemaattisesta työstä.



Tilaa urheilla, harrastaa 
tai vain olla

• Yli 60 urheiluseuraa ja järjestöä tarjoavat 
monipuolisen lajivalikoiman.

• Pelaamme pääsarjatasolla useissa 
joukkuelajeissa.

• Seinäjoella luonto ja kaupunki kohtaavat.






