
TILAA YRITTÄÄ 
Meillä on yrittäjyys DNA:ssa. 
Seinäjoki on valittu Suomen 
parhaaksi kaupungiksi yrittäjille 
monena vuonna peräkkäin. 

Rakastamme tehdä suuria 
asioita kaupunkimme kehittä-
miseksi, emmekä pelkää 
haastaviakaan projekteja. 

Yritykset uskovat Seinäjokeen 
ja sijoittavat lähivuosina satoja 
miljoonia euroja rakentamiseen 
ja osaamiseen. 

TILAA SUUR-
TAPAHTUMILLE 
Meille puoli miljoonaa 
tapahtumakävijää on 
arkipäivää. Tuttuja suur-
tapahtumiamme ovat 
Provinssi, Tangomarkkinat, 
Vauhtiajot ja Solar Sound. 

Taide- ja kulttuurikeskus 
Kalevan Navetta, teatterit ja 
Rytmikorjaamo tarjoavat 
kulttuuria, menoa ja meininkiä 
ympäri vuoden. Ainutlaatuinen 
Alvar Aallon suunnittelema 
hallinto- ja kulttuurikeskus on 
maailmanluokan nähtävyys. 

TILAA LIIKKUA 
JA VAIN OLLA 
Yli 60 urheiluseuraamme 
ja järjestöämme tarjoavat 
monipuolisen lajivalikoiman. 
Seinäjoella kilpaillaan 
pääsarjatasolla useissa 
joukkuelajeissa. 

Seinäjoella luonto ja kaupunki 
kohtaavat. Meillä on tilaa yksin- 
ja yhdessäololle. Anna mielesi 
levätä lakeuksilla tai avaa 
ajatuksesi seikkailulle. 

VÄKILUKU 
65 000 
KAUPUNKISEUDULLA 

150 000 

TALOUSTUTKIMUS 
2018, 2019 JA 2021 

AVARUUDEN 
PÄÄKAUPUNKI 

SEINAJOKI.FI 
INVESTSEINAJOKI.FI 
VISITSEINAJOKI.FI 

 



 

T ILAA 
KAIKELLE 
HYVÄLLE 

Seinäjoki on yksi Suomen 
menestyneimmistä kaupungeista. 
Meillä on vahva asenne, 
rohkeuּמa ja tekemisen meininki. 
Kaupunkimme kasvaa jatkuvasti 
yhdessä asukkaidensa kanssa. 
Seinäjoki on aktiivisten ja 
tyytyväisten ihmisten kaupunki. 
Meillä on tilaa isoille ideoille ja 

SUURTEN KAUPUNKIEN 
tulevaisuuden tekijöille. PIENIN TYÖTTÖMYYS 

TILAA YRITTÄÄ 
Seinäjoki on tutkitusti 
Suomen paras paikka 

yrityksille. 
TILAA UUDELLE 

Seinäjoella rakennetaan paljon. 
Tilaa on asuinrakennuksille ja 
yritysten suurillekin visioille. 

TILAA UUSIUTUVALLE 
ENERGIALLE 

Seinäjoella sijaitsee Suomen 
suurin aurinkovoimala. 

TILAA TAPAHTUMILLE 
Seinäjoella puoli miljoonaa 

tapahtumakävijää 
on arkipäivää. 

TILAA NOPEALLE 
LIIKKUMISELLE 

Avaruuden pääkaupungin 
keskeinen sijainti mahdollistaa 

nopeat yhteydet moneen 
eri suuntaan. 

TILAA RUUANTUOTANNOLLE 
Seinäjoella tuotetaan 

maailman puhtainta ruokaa 
sinunkin ruokapöytääsi. 

TILAA KOULUTUKSELLE 
Seinäjokelaisten koulutus on 
yliopistokaupunkien tasolla. 

Asukkaista 34 % on suorittanut 
korkeakoulututkinnon. 

TILAA OPISKELLA 
SeAMK on valtakunnallisen 

opiskelijapalautekyselyn mukaan 
Suomen paras ammattikorkeakoulu. 

TILAA KANOJEN KASVATUKSELLE 
Seinäjoella kasvatetaan vuosittain 
muun muassa 1,1 miljoonaa kanaa, 

35 000 sikaa ja 11 000 nautaa. 

TILAA TULEVAISUUDEN TEKIJÖILLE 
Avaruuden pääkaupungin syntyvyys 
on suurten kaupunkien suurimpia. 

HELSINKI 2 h 40 min 

TAMPERE 1 h 

OULU 3 h 

KUU 100 h 

TILAA ISOILLE IDEOILLE 
Seinäjoella ei ollut korkeuksia 

eikä vesistöjä, joten 
rakensimme vuoren 

ja viisi järveä. 




