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Elinkeino- ja työllisyyspalvelut 

• Jyväskylän kaupungin elinkeinopolitiikan uudistaminen 
käynnistyi vuonna 2015 

24.5.2017 

1. Vuoden 2015 alusta 
perustettu  
Elinkeino- ja 
työllisyyspalveluiden 
palvelualue 

2. Jykes Kiinteistöjen 
uudistaminen 2016-
2017 

3. Jykes Oy: toiminnan 
lopettaminen 2017 



TE-toimisto 
Työttöminä n.10 000 hlöä Jyväskylässä 

14,3% 

JKL kaupunki 
Työllisyyspalvelut  

n. 1500 hlöä aktivointiaste 30,6 

Pitkäaikaistyöttömiä  
monialaisen tuen tarpeilla 

 2000 hlöä 

Pitkäaikaistyöttömiä  n. 3800 

Työkyvyn arviointi 

Ohjaamo 

Työnantajayhteistyö 
Hankkeet: 

Kotona Jyväskylässä 
Kunnon työt-hanke 

Könkkölä 

TYÖTTÖMIEN PALVELUT AVOIMET 
TYÖMARKKINAT 

TYÖELÄMÄN 
ULKOPUOLELLA  

Avoimia työpaikkoja 
837 kpl 

SOVATEK 

VÄLITYÖ- 
MARKKINAT 

KATULÄHETYS 

TYPO 
hankkeet 

Nuoret 

Kuntouttava 
työtoiminta 

työpajatoiminta 

Nuoret  
alle 25 v. 

työttöminä 1800 hlöä  

Nuoret (alle 30 v.) 
yli 300 pvää 

työmarkkinatukea 

Aikuissosiaalityöhön 

Eläkkeelle 50 hlö/vuosi 

• Palkkatuettu 
työllistäminen 

•Oppisopimus-
koulutus 

Ohjaus ja valmennus 

TYP 



Työmarkkinatuen kuntaosuuden 

• Kaupunki maksaa pitkäaikaistyöttömien 
työmarkkinatuesta  
– 50% 300-999 pv työmarkkinatukea saaneista (ei 

aktivointitoimenpiteiden piirissä) 
– 70% yli 1000 pv työmarkkinatukea saaneista (ei 

aktivointitoimenpiteiden piirissä) 

• Jyväskylässä Tmt on 18 M€, työllisyyden 
kokonaisbudjetti n. 25 M€ 

• Kokonaistyöttömyydessä on jo tapahtunut pientä 
myönteistä kehitystä 

• Pitkäaikaistyöttömyyteen vaikutukset heijastuvat 
tyypillisesti 1-2 vuoden aikajänteellä 
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Työllisyyspalveluiden keskeiset  tehtävät ja 
velvoitteet 

Lakisääteiset Työllisyyspalvelujen palvelut ja välineet 

Kuntouttava työtoiminta Yksilö- ja ryhmämuotoinen palveluohjaus ja 
työhönvalmennus 

Työllistymistä edistävä 
monialainen yhteispalvelu 

Työnantajapalvelut ja -yhteistyö 

Työttömien 
terveystarkastus ja 
terveyden edistäminen 

Työkyvyn arviointipalvelut 

Velvoitetyöllistäminen  Työllisyyden edistäminen (avustukset,  ostopalvelut ja 
hankkeet) 

Työmarkkinatuen osittainen 
rahoitus 

Räätälöidyt palvelut (mm. työkokeilu, 
palkkatukityöllistäminen, oppisopimus-koulutus, 
toimintaympäristöjen  opinnollistaminen)  
 



Työllisyyspalvelujen muutos 
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• Kuntien työllisyyden hoidon lakisääteiset palvelut 
muuttumassa 
– Lakiluonnos lausunnolla parasta aikaa 

• Merkittävä tekijä työmarkkinatuen kuntaosuuden 
kohdentuminen ja käytettävissä olevat työkalut 
– Soten myötä aikuissosiaalityö siirtyy maakunnalle 

 
• Kaupungin 

työllisyyspalvelujen 
rooli tulevaisuudessa? 
 



Uudistuva elinkeinoyksikkö 
• Jykes Oy:n toiminnan alasajo käynnissä 

– Yhtiö selvitystilaan 08/2017  

• Elinkeinoyksikön toimintojen laajentaminen 2017 
– Yritysneuvontapalvelujen uuden toiminnan rakentaminen  
– Kansainvälisten yrityspalvelujen rakentaminen 
– Seudun talouden positiivisen käänteen hyödyntäminen 
– Ekosysteemien vahvistaminen 

• Tekosysteemiverkostojen rakentaminen start-up hengessä 
– Palvelujen yhteensovittaminen muiden toimijoiden kanssa 

• maakunnan Kasvupalvelujen kanssa 
• Kauppakamari, Yrittäjäyhdistykset, etujärjestöt 

• Osana strategiatyön päivittämistä kaupungin 
Elinvoimaohjelman valmistelu käynnistyy syksyllä 2017  
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 Maakunnan                                                           
 Kasvupalvelut 
  

yksityiset yrityspalvelujen tuottajat  9 

Jyväskylän elinvoima 
SIVISTYS,  
KULTUURI  ja LIIKUNTA 

ASUMINEN JA TYÖ 
PALVELUT JA 

RAKENTAMINEN 

2. TEKOSYSTEEMI 
VERKOSTOT  Liiketoimintaekosysteemit , 

KAUPUNKIKEHITYSALUSTAT = Innovaatioekosysteemit  
Yrittäjä-ja startup-ekosysteemit .  

 

INFRAN 
PALVELUT 

Joukkoliikenne, 
kadut ja liittymät 

Rakennus- 
yms.luvat 
Toimitilat 

Tontit 
Kaavoitus 

Jykes 
kiinteistöt 

YRITYSTEHDAS 
Startup-yritysten 

ekosysteemi 

TAPAHTUMAT JA MATKAILU 

Elinkeinomarkkinointi 

KasvuOpen      BusinessRally       Nordic BusinessForum 

SIJOITTUMIS-
PALVELUT 

InvestIn ja Export 

Yrittäjä-ry:t ja 
Kauppakamari 

Jyväs-Parkki 
JVA 

1. YRITYSPALVELU
T 



Yritys- ja sijoittumispalvelut 
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• Jyväskylässä n. 7800 yritystä 
– perustetaan vuosittain uusia yrityksia n. 650-700  
– 2016 perustettiin 638 uutta yritystä 
– Yrityksiä lopetetaan noin 360 vuosittain  

 

Tehtävät: 
1. Yritysneuvontapalvelut 

– auttavat yrityksiä löytämään ratkaisuja ja oikeaa palvelua, ns. Brokermalli 
– Innovaatio- ja palveluseteli, pilotointi syksyllä 2017 

 

2. Tehdä yritysten kohtaamisista kaupungin kanssa sujuvia ja 
ratkaisukeskeisiä 
– auttaa yrityksiä niissä tarpeissa, jotka ovat kaupungin edistettävissä: 

• kaupungin palvelut: tontit, maankäyttö, luvat, yhteistyössä kyseisen viranomaisen kanssa 
• Tavoitteena myös linjaorganisaation yritysymmärryksen kehittäminen 
• Hankinnat, yhteistyö hankintayksikön kanssa 

– Auttaa yrityksiä tilaratkaisujen löytämisessä,  tontti- ja toimipaikkavaihtoehdot 
• Yhteistyö yksityisten toimijoiden kanssa ja Jykes Kiinteistöjen kanssa 
• Sijoittumisen jatkopalvelut 

 

3. Sijoittumispalvelut kartoitetaan ja houkutellaan 
Jyväskylään kasvuyrityksiä 

Risto Kovala, yrityspalvelupäällikkö 

Tiina Järvelin, kv-yritysneuvoja 

Heikki Kinnunen, yritysneuvoja 

Pasi Laukkanen, yritysneuvoja Harri Heinänen, sijoittumispalvelut 



Sijoittumispalvelujen toteumat (1-3/2017) 

• Ennätysvauhdissa, alkuvuonna 2017 sijoittunut: 
7 uutta yritystä (tavoite 10 sijoittumista/vuosi) 
– Noin 25 uutta työpaikkaa 
– 20-30 rakentamisaikaista työpaikkaa 
– 4,9 M€ investointeja 
– 400 m2 operatiivisia toimitiloja vuokrattu eri toimijoilta 
– 23 730 m2 tonttimaata vuokrattu kaupungilta ja yksityisiltä toimijoilta 

 
• Sijoittumiskamppanjat suuntautuneet  

– Itä-Suomi: Kotka-Kouvola, Lappeenranta, Joensuu, Savonlinna, Mikkeli, Kajaani 
– Häme ja Lappi: Hämeenlinna, Forssan seutu, Vaasa, Rovaniemi-Kemi 
– Tulossa: Oulu, Lahti, pääkaupunkiseutu 
  

• Tulossa 2017 FCG:n arviointimalli sijoittuvien yritysten alueellisten 
vaikutusten laajempaan arviointiin  

– Käytännön esimerkki työllisyysvaikutuksista: A-Pipe Oy, Kuopio 
• 2016 vuoden alussa perustettu yhtiö A-Pipe Jyväskylä Oy. Aloitusvaiheessa 5 

työpaikkaa.  
• Työllistää nyt jo 14 henkilöä Jyväskylässä 
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KV-yrityspalvelut   
Kansainväliset kasvuyritykset Jyväskylässä 
• KV- yritysneuvontapalvelut ja verkostoyhteistyö 

BusinessFinland 
– mm. Kauppakamari ja Kasvu Roihu yhteistyö 
– Kasvava kv-konsulttien markkinat, esim. East Consulting 

 
• Ajankohtaista: HX-hävittäjähankintojen yritysverkoston 

kokoaminen yhdessä PIA ry:n kanssa 
 

KV-Sijoittuminen  
• FDI Foreign Direct Investments (ulkomaisten yritysten 

houkuttelu Jyväskylään) – pilotti  
• Globaalien yritysten, tutkimuskeskusten houkuttelu pohjautuen 

paikalliseen osaamiseen 
• Esim. IBM ja tekoälypohjaisia terveyden ja hyvinvoinnin ratkaisuja ja 

palveluita, jotka on jalostettu käyttötapauskuvausten muotoon 
 

KV-opiskelijat ja osaajat 
– Ambassador-toiminta 
– Juurtuminen ja työllistyminen paikallisiin yrityksiin  
– Verkostotoiminta yhdessä esim. opiskelijajärjestöjen kanssa 
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BusinessJKL vetovoiman ja 
tunnettuuden kasvattaminen 

• 10-:n eturivin tyttö ja hyräilijät, ei kyräilijät  
– Some 

 
• Mainoskampanjat 

– mm Talouselämä ja Kauppalehti Jyväskylän 
kasvusta, hyvästä kehityksestä, investoinneista 
ja hyvästä vireestä -> houkutellaan 
investointeja ja yrityksiä 

 
• Tapahtumat: 

– Alihankintamessut 
– Jyväskylä Business Rally 28.7.  

• sijoittajien ja jyväskyläläisten startup- ja  
 kasvuyritysten kohtaaminen ja pitching 

kansainvälinen  rahoitusseminaari  
– Nordic Business Forum 2.-3.10.  
– KasvuOpen – Kasvunkarnevaali + muu 

yhteistyö, mm. kasvupolut, viestintäyhteistyö 
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Ekosysteemit 

• Maailmantalouden kilpailu on siirtynyt yhä enemmän erilaisten 
verkostojen tai ekosysteemien väliseksi 
 

• Innovaatioekosysteemi keskittyy uuden tiedon ja keksintöjen luomiseen. Näihin 
verkostoihin kuuluu yleensä yliopistoja, tutkimuslaitoksia sekä yrityksiä. 

–  (Kukkula ja KeHO, Kangas ja Hippos) 
• Startup-ekosysteemit syntyvät innovatiivisten yritysten, yrittäjien ja sijoittajien yhteisöistä  

– (Yritystehdas, Crazy Town) 
• Kasvuekosysteemi syntyy, kun tietynlaiseen liiketoimintaan erikoistunut verkosto lähtee 

nopeaan kasvuun  
– (esim. pelialan ekosysteemi Suomessa). 

• Liiketoimintaekosysteemeistä puhuttaessa tarkoitetaan jo vakiintuneen liiketoiminnan 
verkostoa, jota hallitsee jokin suuryritys (esim. Landis+Gyr, Aidon). 

 
• Tärkeää ovat ekosysteemien toimijoiden (esim. yritysten tai yrittäjien 

ja tutkimuslaitosten) väliset suhteet – ei yksittäiset toimijat 
 

24.5.2017 14 

Ekosysteemit yritysten kasvun 
ajureina 



Start-up ekosysteemi 
• Ideasta kasvuun –hanke (Yritystehdas) 2015-2017 pohjana 

– Toimintamalleja, jotka ovat osoittautuneet hyviksi 
• Oppilaitokset JY, JAMK, JKKY  Edufuturan yhteistyö 

– ”EduFuturan opiskelijoilla ja henkilökunnalla on yrittäjämäinen 
asenne ja Suomen parhaat mahdollisuudet innovointiin ja 
yrittäjyyteen.” 
 

• Yhteinen organisaatio 
oppilaitokset + kaupunki: 

– Päällekkäinen tekeminen pois 
– Yhteinen hallintomalli, selkeät 

pelisäännöt 
– Osakeyhtiö antaa selkeät pelisäännöt 

toiminnalle ja tarvittavan jatkuvuuden 
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Jyväskylän yritystehdas, osa 2 

JAMK 25% JY 
25% 

JKL 
kaupunki 

25% 

JKKY 
25% 

Yrittäjyyden kurssitarjonta 
Generaattori, esihautomo 

Työelämäpalvelut 
Tapahtumat ja kampanjat: 

Innovaatioviikot 
Discovery Tuesday 

Dream Up 
Start-up-toiminta 

Oppilaitokset 
myyvät 
opetusresursseja ja 
tukipalveluja 

Oppilaitokset ostavat 
yrittäjyyden 
koulutuspalveluita 
Kaupunki ostaa Start-
up ja aloittavien 
yritysten palveluja 

€ € 

€ € 

Ostaa esim. UYK 
konsultointi ja 
valmennuspalveluja 

Asiakkaina 
opiskelijat  

Asiakkaina opiskelijat, 
henkilökunta ja 

tohtorikoulutettavat 

Asiakkaina opiskelijat 
ja heidän 

osuuskuntansa 

Asiakkaina 
aloittavat yrittäjät 

Työssäkäyvät 1/3 ja 
työttömät1/3 

 



Kaupungin rooli 
ekosysteemien edistäjänä 

- kohti Tekosysteemiä 
• Jyväskylän Tekosysteemi muodostuu yrityksistä, osaamisesta  

ja ihmistä, jotka tekevät yhdessä tulevaisuusintensiiviä tekoja.  
– liikkeelle paikallisista vahvuuksista ja kontekstista 
– yksityinen sektori alusta asti vahvasti mukaan ekosysteemien 

edistämiseen 
• tavoitteena kasvattaa liiketoimintojen osaamista ja arvoa 

kilpailu- ja yhteistyömalleilla 
• haastaa yrityksiä luovuuteen, innovointiin ja perinteisten 

rajojen rikkomiseen 
• välttää ”yliorganisointia” ja auttaa ekosysteemejä kasvamaan 

orgaanisesti 
– holistinen ja kokeileva lähestymistapa  
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Sairaalan- 
mäki 

Kaupunkikehitysalustat 

ICT-kumppanuus 

Rakentamisprosessit 

Ankkuriyritys 

Start up yritys Verkostoituja 

Alihankkija 

Ravitsemusalan yritykset 

Verkostoituja 

PK-yritys 

Verkostoituja 

Yritystilat 

Kihu 

Terveysalan start-upit 

Testaajayritys 

Tapahtumat 

Palveluyritykset 

Kulttuuri 

Kävelykatu 

Erikoiskaupan 
kehitysalusta 

Urheiluseurat 

%-kulttuuri 

Yliopisto            

JAMK            

Living Lab Viisas 
Kangas 

Yrityskumppani 

Big Data 

Alihankkija 
Testaajayritys 

Vanhusasumisen LL 

Urheiluseurat 

Tutkimustilat 

Yritystehdas 

Humak 

Kaupunkikehitysalustoilla tarjotaan aktiivisesti 
tartuntapintaa yritystoiminnalle, kehittämiselle ja 
osaamisen lisäämiselle 



Kankaan kehittämisen teemat hyväksytty KH 6.6.2011 

Elämyksellisyys, monipuolisuus ja yhteisöllisyys; 

Vanhasta Paperitehtaasta sykkivä SYDÄN 
alueelle; palvelujen, työpaikkojen ja asumisen 
kohtaaminen. 

JALKA 
Vahva kevyt liikenne ja mahdollisuudet elää 
autoriippumattomasti; Kattavat kevyenliikenteen reitit 
-Keskitetty, rakenteellinen pysäköinti 

VIHREÄ Virikkeellinen virkistys, vesi 
ja vihreys; hoidettua, hoitamatonta ja 
suojeltua luontoa, - Joki ja 
luonnonsuojelualue, puistot ja pihat 

KESTÄVÄn kehityksen periaatteet; tiivis 
kaupunkirakenne, ekologista elämäntapaa tukeva 
ympäristö ja rakentaminen, kohti hiilineutraaliutta. 
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Kankaan %-kulttuuri 



 
Vuonna 2040 
• yli 5000 asukasta 
 
Uuden Kankaan 

työpaikkatavoite  
2100 kpl  
• 85 000 k-m2 

työpaikkaintensiivisiä  
toimintoja, toimistoja, 
palveluja ja toimitilaa  
 

Hybridi Kangas  
335 000 k-m2  

• Asuminen + työpaikat 
synnyttävät lähipalveluja 
 

Vastaa kaupungin 
vetovoiman ja menestyksen 
haasteisiin 
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Kangas 



YIT Albertinpiha  

Skanska Raina  

Perhe ASO  

JVA/Palvelutalo/vuokra- 
  asunnot  

Oppilasasuntola  
kevät 2017 

P-talo 1 /J-P  
- Tavoitteena työn 
   käynnistynyt  
   alkuvuosi  2017 

Skanska 

YIT 

Asuntorakentaminen etenee suunniteltua  
parempaa vauhtia 

Vanhan 
paperitehtaan 
kehittäminen 



• 1 % rakentamisen ja maankäytön kustannuksisat kulttuurille 
– Vuoteen 2030 mennessä n. 5,5 M€ 
– Kulttuuri = taide + tapahtumat 

 
• Asukkaat mukana:  

– osallistavuus, yhteisöllisyys, toiminnallisuus 
 

• Leikkimielisyys, nokkeluus, yllättävyys, ilahduttaminen 
 
• Kokonaisvaltaisuus: 

– taide osana rakenteita, rakentamista ja sen suunnittelua,  
– taiteilija osana muuta suunnittelutiimiä 
– jokainen teos täydentää kokonaisuutta 
 

• Yhteistyö:  
– tapahtumat ja taide vahvasti yhteistyössä = %-KULTTUURI 
– taide voi olla myös väliaikaista ja osana tapahtumia 
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%-kulttuuriperiaate 



13.5.2013 

Kankaan 
Innovaatioekosysteemi 
• Älykaupunki-ekosysteemin 

muodostuminen 
• Uusia menetelmiä yksityisen 

tiedon suojaamiseen 
• Nopean sovelluskehityksen 

kokeilualusta 
• Avoin arkkitehtuuri IoT-laitteiden 

horisontaali-integraatioon 
 
Co-creation JY, JAMK, Kangas, 
yritykset ja asukkaat 

 
 

Living Lab  5K-hanke 
Yritykset oppilaitokset ja 
asukkaat kehittävät yhdessä 
• 6 vapaaehtoista taloutta Kankaan 

asunnoissa koekäyttää laitteistoa ja 
sensoreita 



Hippoksen Visio 
Pohjoismaiden johtava urheilun, liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden edistäjä.  
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26 
Kaupungin ”Liikunnan” lupaus 
• Hippoksen nykyiset lajit pystyvät 

toimimaan myös Hippos2020:n tiloissa. 

• Nykyisiin käyttömaksuihin vain 

kohtuullinen korotus. 

• Tilojen lisääntyminen ja yhteiskäyttö tuovat 

uusia toimijoita jakamaan 

käyttökustannuksia. 

• Käytössä olevien tilojen laatu ja 

käytettävyys paranevat. 

• Käyttövuorojen tiheys säilyy ennallaan. 

• Kaupunki sitoutunut tukemaan liikkumista 

  

    

  

 

 



 Hippos2020:n  
 talousluvut 
 
• Budjetti 300 M€. 
• Lähes 90 % rahoituksesta on 

yksityistä.  
• Rakennusvaiheen verotuotot: 

Jyväskylä 14 M€, valtio 22 M€. 
• Rakentamisen työllisyysvaikutus 

2000 htv. 
• Hippos2020 työllistää 600 ihmistä 

päivittäin.  
 
 

24.5.2017 
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• Hippoksen nykyinen 
korjausvelka 23 M€ siirretään 
uuden yhtiön pääomaksi. 

• Nykyrakennukset uuden yhtiön 
vastuulle 7,6 M€:n apporttina.   

• Rakennusoikeuksista kaupunki 
saa n. 17 M€ tuoton. 

• Kaupunki rahoittaa alueen  
infran ja liikuntapuiston 
rakentamisen 

• Kaupunki tukee seuratoimintaa 
5 M€:lla/vuosi 10:n vuoden 
sitoumus.  

 
 

 Hippos2020:n julkinen rahoitus 



AIKATAULU 



HIPPOS2020:n 
alustavat vaiheet 

• Ykkösvaihe 
Monitoimiareenan, liike- ja 
toimitilojen, pysäköinti- ja 
huoltotilojen rakentaminen.  

• Kakkosvaihe  
Monitoimiareena, liiketilat ja mm. 
Liikunnan Tietotalo valmiina. 
Synergia-areenan purku ja 
Liikuntakeskuksen rakentaminen. 
Asuntorakentaminen alkaa. 

• Kolmosvaihe  
Liikuntakeskus (nyk. Synergia-
areena) valmis, Hipposhallin purku 
ja Jalkapallohallin sekä 
Voimistelutalon rakentaminen. 

• Nelosvaihe 
Jalkapallohalli ja Voimistelutalo 
valmiina. Monitoimitalo purettu, 
Infran viimeistely. 

24.5.2017 

1 

2 

3 

4 



Hippoksella Tekosysteemin missio 
Tuottaa urheilun, liikunnan, 
hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen  

• tutkimusverkosto 

• koulutusverkosto 

• valmennusverkosto 

• tuote- ja 
palvelukehitysverkosto 
 

Intohimolla synnytettyä 
korkeatasoista tietoa, teknologiaa, 
palveluja ja osaamisen 
kaupallistamista liiketoiminnaksi. 
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Hippoksen Liikunnan Tietotalo 

• Osaamiskeskittymän aivot ja 
sydän. 
Verkostojen verkosto. 
 

• Monitoimiareenan yhteydessä 
15 000 m² toimisto-, tutkimus- ja 
tuotekehitystilaa (sis. 2000 m² 
liikuntalaboratoriotilaa). 

• Yrityshautomo – liikunta- ja 
hyvinvointialan  start up-yritykset 

• Big Data – datan keräämisen, 
käsittelyn ja analysoinnin 
mahdollistava teknologia kattaa 
koko alueen. 

• Tämän hetken näkymä on n.5000-
6000m2 vuokrattua tilaa ja 
yhteydenottojen määrä kasvaa 
 
 



KUKKULA  

• on tulevaisuuden suomalainen 
sairaala ja kansainvälisen 
huippuosaamisen keskus 
– yhdistää ennaltaehkäisevän 

terveydenhoidon palvelut ja 
digitaaliset ratkaisut 
keskisuomalaisen liikunta- ja ICT-
alan osaamisen  

3.4.2017 

• Kukkulan yritys- ja tutkimuskeskus tarjoaa kasvuyrityksille ja 
kansainvälisille tutkimusyhteisöille alustan kehittää ja testata uutta 
terveysteknologiaa ja –palveluja (KeHO) 



Tavoitteet:  
1. Keskustan vetovoima erikoiskaupan alueena elpyy 

2. Keskustan asema ajanvieton, tapahtumien ja oleskelun 
keskuksena on ylivoimainen 

Tapahtumat 

Jyväskylän keskustavisio 2030 
syksy 2017  

Yritysyhteistyö 

Tausta-aineistot 

Kokeilut 

Täydennysrakentaminen Kaupunkitilan kehittäminen Elämykset ja tapahtumat 

Jyväskylän kaupunkikeskustan kehittäminen 

Muut hankkeet 

Tori Lyseon kortteli 

Kortteli 9 

Selvitykset: keskustan kaupunkirakenteen 
strateginen suunnitelma 03/2017  

Liikenne 

Tausta-aineistot 

Selvitykset 

Täydennysrakentaminen Kaupunkitilan 
kehittäminen 

Elämykset ja 
tapahtumat 

Kävelykeskusta 

3.4.2017 



IFHP-
arkkitehtuurin 

kesäkoulu 
2016 

Aalto-yliopisto: 
Sustainable 
urban design 

2016 

Rantaväylän 
osayleiskaava: 

Ratapihaselvitys ja 
skenaariosuunnitelma 

Musiikkisali Tori 

Hämeenkatu 

Kankaan 
baana 

KOAS 

Pilotti-
kortteli 

15 

Kortteli 
9 

Sataman 
kärki 

Seminaarinmäki 
ja yliopistoalueet 

Kehä Vihreän 
kehittäminen 

Vanha 
ortopedia 

Lyseo 

Vanha 
tori 

Keski-Suomen 
museo 

Tourujoki 
Ullakkorakentamisen 

selvitys 

Täydennysrakentamisen 
kaupunkimalli 

Pysäköintinormien päivitys 

Kävelystrategia 

Koko keskustan alueella: 

Hippos 

 
Käynnissä olevat 
keskustan 
täydennysrakentamisen 
hankkeet: 
• Vapaudenkatu 48-52 

rakentaminen alkaa 
• Väinönkadun-

Yliopistonkadun kulma 
• KOAS Kauppakatu 11 
• Vanha ortopedia 
• Lyseo-kortteli 

 



   Ajankohtaisia 

• Alueen yritykset ovat perustaneet 2 uutta yhdistystä. Yläkaupungin 
yrittäjäyhdistyksen ja kehittämishankkeen yhteinen pysäköintihyvitys-
kampanja on käynnissä jo toistamiseen.  
 

• Vuoden 2017 alusta ydinkeskustan katutasossa on aloittanut 13 uutta 
yritystä ja mm. majoituspalveluita on lähiaikoina tulossa lisää. 

• Jyväskylän elinvoiman liiketilapainotettu nousuprosentti oli +1,2 %. 
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Jyväskylän elinvoima 
SIVISTYS,  
KULTUURI  ja LIIKUNTA 

ASUMINEN JA TYÖ 
PALVELUT JA 

RAKENTAMINEN 

2. TEKOSYSTEEMI 
VERKOSTOT  Liiketoimintaekosysteemit , 

KAUPUNKIKEHITYSALUSTAT = Innovaatioekosysteemit  
Yrittäjä-ja startup-ekosysteemit  

 

INFRAN 
PALVELUT 

Joukkoliikenne, 
kadut ja liittymät 

Rakennus- 
yms.luvat 
Toimitilat 

Tontit 
Kaavoitus 

Jykes 
kiinteistöt 

YRITYSTEHDAS 
Startup-yritysten 

ekosysteemi 

TAPAHTUMAT JA MATKAILU 

Elinkeinomarkkinointi 

KasvuOpen      BusinessRally       Nordic BusinessForum 

SIJOITTUMIS-
PALVELUT 

InvestIn ja Export 

Yrittäjä-ry:t ja 
Kauppakamari 

Jyväs-Parkki 
JVA 

1. YRITYSPALVELU
T 
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Katso lisää 

• www.businessjyvaskyla.fi 
• Facebook: BusinessJyväskylä 
• Twitter: @BusinessJKL 
• Asukasmarkkinointikampanja: 

jyvaskyla.fi/asuminen/uusiasukas 
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