
Tilaa kaikelle hyvälle



Tilaa kasvun käytävällä
• Yhteyksien solmukohta 

Helsinki–Oulu-kasvukäytävällä
• Junalla tunnin välein 

Helsinkiin ja takaisin



Tilaa kasvaa
• Yli 65 000 asukasta (+1 % / vuosi)
• Suomen 16. suurin kaupunki 

väkiluvun mukaan
• Ainut maakuntakeskus, jonka

asukasluku on kasvanut
yhtäjaksoisesti vuosittain yli 70 vuotta

• Työpaikkoja 32 000
• Työllisyysaste 73 %
• Työpaikkaomavaraisuus 112,5 %



Tilaa isoille 
ideoille
Meillä on vahva asenne, rohkeutta ja 
tekemisen meininki. Rakastamme tehdä 
suuria asioita – hullunrohkeitakin.

Meillä ei ollut korkeuksia eikä vesistöjä, 
joten rakensimme vuoren ja viisi järveä.



Tilaa 
tulevaisuudelle
KESKUSTA JA ASEMA 
• Investoinnit yli 400 M€
• Yli 150 000 kerrosneliötä asuntoja, 

toimistoja, liiketiloja
• Täydellisesti uudistuva asema-alue 

laajentaa ydinkeskustaa (30 ha)
• Keskustassa meneillään lähes 

20 rakennushanketta



Tilaa 
tulevaisuudelle
• Rakenteilla 1000 ha yritysalueet
• Roveksen yritysalue 250 M€
• Atria 155 M€
• Datakeskus 1. vaihe 100 M€, 7400 

kerrosneliömetriä
• Piiri, Törnävän vanhan sairaalan 

alueen rakentuminen 



Tilaa yrittää
• Olemme yrittäjyyden 

ykköskaupunki Suomessa
• Suomen Yrittäjät 2016, 2018, 2020,2022
• Elinkeinoelämän Keskusliiton 

kuntaranking 2013, 2015, 2017, 2019, 
2021

• Taloustutkimus, kuntien imago 2018, 
2019, 2021

• Meillä on yrittäjyys DNA:ssa
• 3. eniten toimivia yrityksiä 

asukaslukuun nähden



Tilaa kaupalle
• Suuri kaupan keskus/markkina-alue
• Lähes 600 vähittäiskauppaa
• Suurinvestointi (2019) Ideapark Seinäjoki: 

• 100 M€
• 70 000 krm2

• 1000 työpaikkaa
• Suomen 7. suurin 

kauppa/viihdekeskus



Tilaa 
ruuantuotannolle
• Seinäjoella tuotetaan maailman puhtainta 

ruokaa sinunkin ruokapöytääsi 

• Foodwest – ainutlaatuinen palvelukonsepti 
elintarvikealan yrityksille

• Tähtäimessä uusi, kansainvälisempi, 
kestävä ruokaekosysteemi

• Seinäjoki on maatalouden kokonaistuloiltaan 
3. suurin ja maatalouden myyntituloiltaan 2. 
suurin kunta Suomessa



Tilaa 
suurtapahtumille
Meille puoli miljoonaa tapahtumakävijää on 
arkipäivää.

• Provinssi vuodesta 1979
• Tangomarkkinat vuodesta 1985
• Vauhtiajot vuodesta 2004
• Solar Sound vuodesta 2014
• Merkittävimmät tapahtuma-areenat:

• Seinäjoki Areena
• Rytmikorjaamo
• OmaSp Stadion



Tilaa 
arkkitehtuurille
• Alvar Aallon suunnittelema Seinäjoen 

hallinto- ja kulttuurikeskus on 
kansainvälinen nähtävyys

• Aalto-keskus on yksi Unescon 
maailmanperinnön aieluetteloon 
esitetyistä kohteista

• Aalto-keskusta täydentää
Apila-kirjasto (JKMM arkkitehdit)



Tilaa kulttuurille
• Taide- ja kulttuurikeskus Kalevan 

Navetta avautui 2020
• Mm. Seinäjoen taidehalli, Taideyliopiston 

Seinäjoen yksikkö, Seinäjoen Taitokeskus, 
Lastenkulttuurikeskus Louhimo, Käsityö- ja 
muotoilukoulu Näppi ja Taidelainaamo

• Rytmikorjaamo
• 40 000 kävijää vuodessa

• Monipuolinen teatteritarjonta
• Seinäjoen museot
• Kaupunginorkesteri



Tilaa koulutukselle
• 10 000 opiskelijaa
• Seinäjoen ammattikorkeakoulu 

• Opiskelijat arvioivat SeAMKin Suomen parhaaksi 
ammattikorkeakouluksi 2021 ja 2022

• Koulutuskeskus Sedu
• Seinäjoen yliopistokeskus
• Seinäjokelaisten koulutus on yliopistokaupunkien 

tasolla, 32 % asukkaista korkeakoulututkinto



Tilaa liikkua, 
harrastaa tai 
vain olla
• Yli 60 urheiluseuraa ja järjestöä tarjoavat 

monipuolisen lajivalikoiman
• Liikuntapaikkatarjonta on runsasta 
• Pelaamme pääsarjatasolla useissa 

joukkuelajeissa
• Seinäjoella luonto ja kaupunki kohtaavat
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