
Päivölänkatu 2
Päivölänkatu 2, Pohjan kaupunginosa, 60120 Seinäjoki

Liiketilat 398 m2 (Unit 8), 407 m2 (Unit 1) ja 986 m2 (Unit 3) 
Tarjolla tasokasta ja avaraa liiketilaa loistavalla liikepaikalla vuonna 2008 valmistuneessa Seinäjoki Retail 
Parkissa. Vuokrattavana nyt kolme erillistä liiketilaa kooltaan 398 m2, 407 m2 ja 986 m2. Seinäjoki Retail Park 
sijaitsee näkyvällä ja kaupallisesti keskeisellä paikalla Pohjan Valtatien varressa, Ravikeskusta ja Rengastien 
liikekeskittymää vastapäätä. Kiinteistöllä on runsaasti asiakaspaikkoja ja erinomaiset lastausmahdollisuudet 
liiketiloihin. 

Kiinteistössä jo toimivat Hong Kong tavaratalo, Keittiömaailma sekä hevosurheiluun ja koirien tarvikkeisiin 
erikoistunut Hööks.     

Kiinteistöinfo 
Liiketila

1.Tiedot: Tässä esitteessä esitetyt tiedot eivät muodosta tarjousta, tarjouspyyntöä tai sopimusta eivätkä sellaisen osaa.  M7 Real Estate Finland Oy:n tai sen tytär- tai sidosyhtiön (“M7”) taikka välittäjänä toimivan kolmannen osapuolen (“Välittäjä”) tähän esitteeseen liittyen 
kirjallisesti tai suullisesti antamat lausumat (“Tiedot”) koskien kiinteistöä, sen kuntoa, arvoa, omistajarakennetta tai muuta ominaisuutta eivät välttämättä pidä paikkaansa. M7:lla, Välittäjällä tai niiden lukuun toimivalla ei ole valtuuksia antaa sitovia tietoja kiinteistöstä, sen 
kunnosta, arvosta tai omistusrakenteesta tai muusta ominaisuudesta eivätkä ne vastaa tai anna minkäänlaista takuuta annettujen Tietojen paikkansapitävyydestä tai virheettömyydestä. M7:lla, Välittäjällä, niiden lukuun toimivalla, myyjällä/myyjillä tai vuokranantajalla/
vuokranantajilla ei siten ole minkäänlaista vastuuta annetuista tiedoista. Ostajan tai vuokralaisen ei tule pitää tässä esitteessä esitettyjä Tietoja oikeudellisena tai verotukseen tai sijoittamiseen liittyvinä neuvoina. 2. Tässä esitteessä esitetyissä valokuvissa näkyy vain 
tietyt osat kiinteistöstä sellaisina kuin ne olivat valokuvien ottamisen hetkellä. Esitteeseen kirjatut pinta-alat, mitat ja etäisyydet ovat ainoastaan suuntaa-antavia. 3. Esitteeseen mahdollisesti sisältyvät viittaukset kiinteistöön tai sen osaan kohdistuviin muutostöihin tai 
kiinteistön tai sen osan käyttöön liittyen eivät merkitse sitä, että muutostöitä varten olisi tehty tarvittavat suunnitelmat tai hankittu tarvittavat luvat tai että muutostyöt tai käyttö olisi voimassaolevien lainsäännösten mukaista. Ostajan tai vuokralaisen tulee tarkastuksen 
toimittamalla tai muulla keinolla itse selvittää, että tässä tarkoitetut asiat on asianmukaisesti hoidettu ja että kaikki tiedot pitävät paikkansa. 4. Arvonlisävero: Annetut tai keskustellut ohjeelliset hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Arvonlisäverotuksellinen asema voi 
kiinteistön osalta muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Iiku Törmälä 
Asset Manager
+358 97 479 0276

+358 40 570 1294

iiku.tormala@m7re.eu

Saavutettavuus: 
• Valtatien 67 varressa, tielle 18 n. 500 m
• Bussilinjat 4 ja 4t n. 50 m
• Valtatien bussipysäkki n. 50 m
• Seinäjoen keskustaan vain 1,5 km
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Seinäjoki Retail Park
Tarjoaa liiketoiminnallesi erinomaiset puitteet,  
helposti havaittavat ja esteettömät open-layout 
tilat, muokattavissa tarpeidesi mukaan. 

Kiinteistö on markkinassa lähes uutta vastaava 
ja ylläpidollisesti hyvin huollettu. Vastuullisena 
kiinteistön omistajana pidämme huolen, että 
tilat ja ympäristö palvelevat sinua ja asiakkaitasi 
parhaalla mahdollisella tavalla. 

Tervetuloa tutustumaan!
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Unit 1: 407 m2

Unit 3: 986 m2

Avarat ja valoisat tilamme asianmukaisella 
varustuksella (mm. sosiaali- ja wc-tilat) odottavat uusia 
vuokralaisia. Tilat taipuvat erinomaisesti erikoiskaupan 
ja vaativan tilaa vievän kaupan tarpeisiin, kuten 
huonekalukauppaan, teolliseen tukkukauppaan tai auto- 
ja rakennustarvikkeisiin.

Tilojen lattiakantavuus q=10kN/m2

Vapaa korkeus palkkiin 4,5 m

Tilakorkeus kattoon 6,5 m
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Väestön tunnuslukuja
Seinäjoen asukasluku 63 148 (2018)
Väkiluvultaan Suomen 16. suurin kaupunki

Muuttovoitto kotimaasta 337 hlöä (2017)

Seutukunnan asukasluku n. 127 000 (2018)

Maakunnassa asukkaita yhteensä n. 190 000 (2018)

Asuntokuntien tunnuslukuja
Seinäjoen asuntokuntien lukumäärä 31 063 (2018) 

Asuntokunnan käytössä oleva keskitulo 38 510 € (2017), 
vrt. koko maa 40 127 €

Erilaisia perhetyyppejä yhteensä 16 972 (2018), joista 
lapsiperheitä n. 41 % (lapset alle 18.v)

Perheen keskikoko 2,8 (2018)

Seinäjoen markkinatietoa
Etelä-Pohjanmaan maakunnan kasvava keskus

Seinäjoen infoisku
Tunnusluvut

Keski-Pohjanmaan kunnat yhdessä: kartta, asukas-
luku

Muuttoliike, asuntotuotanto, Seinäjoen väestökehi-
tys, visualisoiden?

Seinäjoen kehittäminen: kaupunkistrategia

Seinäjoen kuvapankki?

Seinäjoen väestökehitys (10 v. ennuste)

Seinäjoen kehittyvä elinkeinoalue
Asukkaista 82 % asuu 7 km säteellä keskustasta.  
Alvar Aallon rakennusperintö, pientalovaltaisuus, 
suhteellisesti edullisempi maan hinta sekä keskustan 
tiivistyminen houkuttelevat Seinäjoelle. Asuntojen 
rakentamistahti Suomen mittapuulla on erittäin 
vilkasta. Seinäjoen asukasmäärä kasvaa - erityisesti 
keskustassa, jossa perheiden asumisen olosuhteisiin 
kiinnitetään kaupungin strategiassa huomiota. 

Seinäjoki on tunnettu yrittäjäkaupunki, 
valtakunnallisissa kyselyissä yrittäjyyden 
imagoykkönen! Seinäjokelaisia kuvataankin 
tekijäihmisiksi. Lisäksi Seinäjoella koulutetaan 
uusia aktiivisia osaajia monialaisessa 
ammattikorkeakoulussa.

Suurimmat työllistäjät:

• Terveys- ja sosiaalipalvelut

• Teollisuus ja valmistaminen

• Tukku- ja vähittäiskauppa

• Rakentaminen

Lähteet: Tilastokeskus, Seinäjoen kaupunki, Seinäjoen keskustan kehityssuunnitelma 12/2017, investseinajoki.fi
Kuva: Seinäjoen kaupunki

Maakuntansa keskuksena Seinäjoki 
on Suomen 6. suurin markkina-alue.


