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Kaupungin keskustaa ja 

lakeusmaisemaa 



Seinäjoen historiaa 

Seinäjoen, joka oli Ilmajoen sivukylä, kasvu sai alkunsa kun 

Abraham Falander ( myöhemmin Wasastjärna) perusti 1798 

ruukin ja myöhemmin ruutitehtaan nykyisen kaupungin 

eteläosaan Törnävälle. Wasatjärna vaikutti  radan 

viemiseen Seinäjoen kautta pohjoiseen 1882- 1885 

 

Seinäjoesta tuli rautateiden myötä tärkeä risteysasema. 

Asema perustettiin nykyiseen kaupungin keskustaan 

muutaman kilometrin päähän ruutitehtaasta 

 

Seinäjoesta tuli itsenäinen kunta 1868 ja kauppala 1931, 

tällöin asukkaita oli noin 7000 

 



Seinäjoen asema 1800-luvun lopussa 



Helsingin sanomat 17.10.1999:  

Auringonlaskun maakunta 

 

Etelä-Pohjanmaa kituu. Pohjalainen ei enää pärjää yksin. 

Eteläpohjalaisten on vaikea myöntää, että ennen niin 

menestynyt maakunta luisuu alamäkeä. "Vaikka maakunta 

on putoamassa syöksykierteeseen, ylpeys ei anna periksi.”  

 

Ulkopuolisen herätys vaikutti historian kulkuun. 

Itsetutkiskelun jälkeen ruvettiin tekemään tosissaan 

töitä... 

 



Helsingin sanomat 8.12.2016: 

Lakeudella pyörii myönteinen kierre – 

näin Seinäjoesta tuli kasvava 

menestystarina 



Seinäjoella nyt: 

Eniten uusia asuntoja 2010-luvulla asukasta kohden 

 

Suurin syntyvyys isoista kaupungeista 

 

Tyytyväisimmät yrittäjät … Toiseksi tyytyväisimmät 

asukkaat  

 

Ja Etelä-Pohjanmaalla Pohjanmaan jälkeen vähiten 

työttömiä manner Suomen maakunnista eli alueella on 

jopa työvoimapulaa 

 



Mutta: 

Ei yliopistoa 

 

Ei kaupunkiperinnettä 

 

Ei monikulttuurisuutta 

 

Ei globaaleja vientivetureita 

 

Ja sijaintikin jossain Tampereen takana… 

 



Erinomainen sijainti 

Kasvun tärkein syy on 

erinomainen sijainti Suomen 

kasvukäytävällä pääradan 

varressa Oulun ja Helsingin 

puolivälissä 

 

Tampereelle junalla 1h 5min, 

Vaasaan ja Kokkolaan alle 

tunnissa, Helsinkiin 2h 40min 





7 km 51 000 asukasta 

 

21 km 69 000 asukasta  

  

42 km 125000 asukasta 

 

Seinäjoen ympärillä Etelä-

Pohjanmaan maakunta ja 

talousalueella noin 200 000 

asukasta  
 



Suuri markkina-alue 

Seinäjoen kasvun 

taustalla myös vahva 

ympäröivä markkina-

alue- kuudenneksi suurin 

markkina-alue 

 

Markkina-alue ei 

kuitenkaan kasva koska 

Seinäjoen kasvu ei 

heijastu maakunnan 

laidoille 





Seinäjoella: 

 

Työpaikkaomavaraisuus 

111% 

 

Työllisyysaste 70,6% 



Kaupungin kasvu 

2016 syntyneiden enemmyys 233 henkeä ja muuttovoitto 

290 henkeä eli muuttovoitto 523 henkeä. Muuttovoitto 

valtaosin kotimaasta, omasta maakunnasta mutta myös 

muualta maasta, muuttotappio yliopistokaupunkeihin 

 

Muuttajat pääosin koulutettuja, nuoria ja keski-ikäisiä, yli 

63 vuotiaiden muuttovoitto muutaman prosentin 

 

Kasvu ei perustu ulkomailta muuttaneisiin, kaupungissa 

ulkomaalaistaustaisia vain 1,7% väestöstä 

 



Kaupunkimaisuus puuttuu 

Keskusta on rakennettu pääasiassa 1960-luvulla alle  

20 000 asukkaan kaupungin keskustaksi eikä pysty enää 

palvelemaan kasvanutta kaupunkia ja maakuntaa 

 

Tärkeimmäksi kaupungista pois muuttamisen syyksi 

kerrottiin työpaikan löytyminen muualta,  mutta heti 

toiseksi syyksi kerrottiin Seinäjoen kaupunkimaisuuden 

puuttuminen: 

 

Yhteinen tahtotila Seinäjoella on keskustan uudistaminen! 

 

 



Seinäjoen kaupungin keskustan 

kehittämisen pääperiaatteet 

Rakennukset alkavat olla elinkaarensa lopussa ja vaativat 

joko saneerausta tai purkamista 

 

Kaupungin tahto on tehostaa rakentamista ja lisää 

asukkaita mahdollistamaan korkealuokkainen kävely-

ympäristö ja elävä keskusta 

 

Vaatii maanalaista pysäköintiä 

 

Keskustaan ja lähialueille 10 000 uutta asukasta 

 

  







Seinäjoen ydinkeskusta 

tulevaisuudessa 

Seinäjoki ei ole vanha kaupunki, joten: 

Kerroskorkeudet vaihtelevat kortteleiden sisälläkin 

 

Alimpiin kerroksiin liiketiloja, ylempiin asumista; 

viihtyisä katuympäristö; autot maan alle: Kaupungin 

haltuun ottama maanalainen pysäköinti 

 

Kadut, aukiot ja puistot muodostavat uusia yhteyksiä 

 

Asema kiinteäksi osaksi keskustan rakennetta 



Rakennuskannan uudistaminen 

 

 

Rakennuskannan uudistaminen purkamalla vanhat 

rakennukset on mahdollista vain nostamalla tehokkuus noin 

2,5- 3 kertaiseksi koska vanha rakennus on vain 

purkukustannus ja pysäköinti maan alla on kallista 

 

Rakennuskannan uudistaminen tarjoaa mahdollisuuden 

viihtyisiin pihoihin sillä autot voidaan sijoittaa joko maan 

alle tai laitoksiin: ympäristön laatu kohenee 

 

Pysäköintipaikkavelvoitteen suuruus on pohdittava 



Kaupalliset palvelut Keskustassa 

Kaupallisen tilan rakentaminen on huonommin kannattavaa 

kuin asuntojen rakentaminen. Toisaalta asukkaat kaipaavat 

palveluita ja kaupunki elävää kaupunkitilaa. Kaavoissa 

vaaditaan vähintään 30 %  1 krs. alasta liiketilaa 

 

Keskusta tullee olemaan kaupallisilta palveluiltaan yhä 

enemmän viihtymiskeskus. Sinne sijoittuu suhteellisesti yhä 

enemmän kahviloita, ravintoloita ja pienimuotoista 

erikoiskauppaa. Tilaa vievä kauppa ei pysty sijoittumaan 

keskustan alueelle koska liiketila on liian kallista 

 

Kaupalliset palvelut edellyttävät toimivaa pysäköintiä 



Väestön 

jakautuminen 

Keskustassa asuu 

”vanhempaa 

väkeä” 

kerrostaloissa ja 

hyvin paljon yhden 

hengen 

ruokakuntia 
 

 

 

 

 



3. Patruunan liikekortteli  kortteli 34 
Liiketilaa   7 900 kem2 
Asuntoja 37 600 kem2 
Uutta    45 500 kem2 
Yhteensä 59 000 kem2 
 



Seinäjoen asema-alue 

Aiemmin kaupunkia jakava este muuttuu kaupungin osia  

yhdistäväksi solmukohdaksi 

 

Kevyen liikenteen yhteys Pohjaan tunnelia pitkin 

 

Palvelee koko maakunnan matkaketjuja; kevyttä 

liikennettä ja joukkoliikennettä 

 

Monipuolisten palvelujen alue houkuttaa myös 

viihtymään ja tukee elinvoimaista Seinäjoen keskustaa 



 

 

 



Korkeaa rakentamista Seinäjoella? 

 

16 kerroksisessa on noin kolme kertaa enemmän 

kerrosneliömetrejä kuin 8 kerroksisessa - rakennusliike 

joutuu myymään tällaista noin kolme vuotta Seinäjoella. 

Rakennuskustannukset olisivat noin 25% korkeammat. 

 

Asemalla voidaan taloon liittää useita toimintoja 

(asuminen, hotelli ja palvelut): myyntiaika lyhenisi 

 

Asemalla pysäköintinormi voi olla pienempi jolloin 

kokonaisrakennuskustannukset olisivat samaa luokkaa kuin 

keskustassa rakennettaessa yleensäkin 



Asema-alueella 

Smart Station yms. Alustavat hankesuunnitelmat ja Aalto 

Yliopiston kansainvälinen kesäkoulu 

 

European 13 arkkitehtikilpailu 2015 (Seinäjoella voittajia 

olivat Jonna Heikkinen and Tapio Kangasaho) 

 

Yleissuunnitelman laatiminen 2016-2017 

Sito Oy ja yleis- ja asemakaavoitus rinnakkain 2018- 

















Kiitos! 


