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Hippos korttelialueet ja 
rakennusoikeudet 
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• Yhteensä: 147 000 k-m2 liikunnan ja hyvinvoinnintiloja 
– sis. toimitilat,  hotellin ja pt-kaupan 

• Pysäköintipaikkoja 2300 kpl 
• Asumista 15 000 k-m2   
• Yhteensä bruttoneliöt  240 000 m2 



Monitoimiareena ja tutkimuskeskus 

• Yhteensä 95 000 k-m2 uusia liikuntatiloja 
– Rakentaminen käynnistyy 1. vaiheessa 2017-2018 

• Jyväskylän yliopiston liikuntalaboratorion tilat 
– Sijoittumispäätös ja suunnittelutyö käynnissä 
– Uudet tilat vuonna 2019 valmiina 

• Sisäjalkapallokenttä Areenan yläkerrokseen 
– Neuvottelut käynnissä Jalkapalloliiton kanssa rahoituksesta 
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Keski-Suomen hyvinvoinnin 
osaamiskeskittymä 

 

Project Manager Kari Halinen 

• Kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä liiketoimintaa 
tekevä osaamiskeskittymä 
– 16 keskeistä toimijaa  

• Terveys- ja sosiaalialan, kuntoutuksen liikunnan sekä 
urheilun ja huippu-urheilun  tutkimus-, kehitys, innovaatio 
ja koulutustoiminnan alalle 

• Teknologia, toiminnallisia ratkaisuja hyvinvoinnin 
edistämiseen 

• Testialustana Hippos verkoston kehittämiselle ja 
toiminnalle  
 
 



Mahdollisuudet elinkeinoelämälle   
• Liikunta-, hyvinvointi ja tapahtumatilat yli kaksinkertaistuvat 63 

000 k-m2 -> 140 000 k-m2   

• Mahdollistaa kävijämäärien moninkertaistamisen 
– 1,5 M > 3-5 M käyntikertaa 
– Päivittäistavarakauppa ja erikoisliikkeet tuovat  700- 1 000 000 

kävijää/vuosi 
 

• Tutkimuksen ja liiketoimintakeskus yliopistolle ja hyvinvoinnin 
yrityksille 
– Tutkimus- ja siihen liittyvää toimitilaa 15 000 k-m2 

– Liikunnan ja hyvinvoinnin osaamisklusteri,  ekosysteemi 
– Pilotit ja kumppanuudet, Kihu, Likes, liikuntatieteellinen ja yritykset, 

esim. Firstbeat 
 

• 320 M€:n rakentamisen vaikutukset 
– Työllisyysvaikutukset jakautuvat vaiheittain, kokonaisuus arviolta 

2000 htv  
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Urheiluseurojen kanssa yhteistyö 

• Hippoksella yli 100 seuraa käyttäjinä:  
– mm. JyVo, JKU, Happee, Jigotai, JyP HT, Diskos, 

Taitoluisteluseura, Jyväskylän naisvoimistelijat, JJyP juniorit, 
JySS (Jyväskylän sulkapalloseura) 

• 15.11. tapaaminen ja seminaari seurojen kanssa 
• 92 osallistujaa 
 

• 12/2016  käydään seurojen kanssa neuvottelut uusista 
hinnoitteluperusteista ja käyttövuorojen jakamisesta 
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Nykyiset toiminnan haasteet 

• Kiinteistöt ovat huonokuntoisia, peruskorjaustarpeita sekä 
rakennuksiin että talotekniikkaan 
 

• Käyttäjämäärien lisääminen nykytilanteessa vaikeaa, uusien 
lajien tuleminen Hippokselle käytännössä mahdotonta 
– Lajien ja seurojen toiminnan kehittäminen nykytilanteessa rajallinen 

 
• Tutkimus- ja kehittämistoiminnan laajentaminen haasteellista 
• Seurojen sopimusten toimintamalli epäselvä ja vaatii 

uudistuksia 
– Seuroilla on vuokralla kiinteistön salitiloja, toimisto- ja varastotiloja 

24/7 
• tilojen käyttö tehotonta, vaikka käyttöasteet näennäisesti korkeita 
• ei kannusta uusiin käyttäjäryhmiin 
• erilaisia sopimus- ja toimintamalleja eri seuroilla  
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Käyttövuorojen ostamisen periaatteet 
ja hinnoittelu, luonnos 2020-> 

• Kaupunki tukee liikkumista, ei tilojen vuokraamista 
– Kaupunki ostaa liikuntavuoroja ja liikuntaa palvelevia resursseja Hippos Oy:ltä 
– Tilojen ja palveluiden hinnoittelu tehdään laji- ja tilakohtaisesti 

 
• Liikuntavuoroista  ja –palvelut, joista  kaupunki maksaa 100% 

– Kaupungin peruspalvelutoiminta, päiväkodit ja peruskoulut 
– Paikallisten seurojen alle 18-vuotiaiden toiminta, vain perusliikuntasaleissa  

• Käyttäjäryhmille tuettu hinta 10-90% 
– Lukio- ja opistotaso, päivävuorot 
– Eläkeläis- ja työttömien vuorot, päivävuorot 
– Paikallisten seurojen harjoitusvuorot 
– Erityisryhmät ja kaupungin henkilökunta 
– Yksityiset päiväkodit ja koulut 

• Markkinahintainen käyttäjäryhmä 
– Yritykset, liikuntaseurat kaupungin ulkopuolelta,  
– Yksittäiset liikkujat, hyvinvoinnista kiinnostuneet 
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Muutos entiseen 
• Maksuperusteen muutos neliöstä  käyttövuoroihin 

– Kaupungin tukea käytetään liikuntatiloihin, ei erillisiin 
toimistotiloihin 

– Pysyvästi omassa käytössä (esim. toimistotila) sopimukset 
tehdään suoraan Hippos Oy:n kanssa 

• Kustannustehokasta yhteiskäyttötilaa 
• Hinnoittelu läpinäkyvää, tieto miten lajeja ja seuroja tuetaan 

julkisin varoin 
 

• Tilojen paraneminen ja käytön tehostuminen 
– Nykyisten käyttäjien olosuhteet paranevat merkittävästi 
– Mahdollistaa uudet seurat ja uudet lajit Hippokselle vanhojen 

lisäksi 
• Kulttuuritoimijat, muut uudet toimijat  

 
• Hippoksesta seuratoiminnan kehittämisen alusta 
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”Liikunnan lupaus” 

Kaupungin tuella: 
 
• Ne lajit, jotka nyt Hippoksella toimivat pystyvät siellä edelleenkin 

toimimaan. Erityisesti lasten, nuorten ja iäkkäiden  huomioiminen 
 

• Nykyisiin käyttömaksuihin tulee vain kohtuullinen korotus, sama 
korotus tulisi peruskorjaustilanteessa 
 

• Tilojen lisääntyminen ja yhteiskäyttö mahdollistavat enemmän 
toimijoita jakamaan käyttökustannuksia 
 

• Käytettävissä olevat tilojen laatu ja käytettävyys ovat parempia 
 
 
• Käyttövuorojen tiheys säilyy ennallaan 
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Kaupungin ostamien käyttövuorojen 
hallinnointi, luonnos 

• Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää 1- 2 vuoden välein 
5 M€ vuoropotin jakamista lajeille 

 
• Muodostettava neuvotteluryhmä sopii tarkemmista 

vuorojaoista 
– Hippos Oy, urheiluseurat ja Jyväskylän kaupunki 

 

• Jyväskylän kaupunki tekee sopimuksen Hippos Oy:n 
kanssa 
 

• Liikunnan ja eri lajien tukeminen muuttuu läpinäkyväksi 
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Hippos-hankkeen eteneminen 
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Hippoksen kaavoitus 

• Ehdotusvaiheen 
muistutukset ja lausunnot 
saadaan 1.12.  mennessä 

• Kaavaehdotuksen 
käsittely lautakunnassa 
13.12.2016 

• Kaupunginhallitus 
tammikuussa 

• Valtuuston päätös ja 
lainvoimaisuus helmi-
maaliskuussa 2017 
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Kehitysyhtiö-malli 

KEHITYSVAIHE 
2015-2017 

Hippoksen kehitys Oy 
 
 
 

SUUNNITTELU- JA 
RAKENNUS-VAIHE 

2017-2020 
Hippos Oy 

 
OSTAA RAKENNUS-OIKEUDEN 

KAUPUNGILTA 

 

TOIMINNAN VAIHE 
2020-  

Hippos Oy  
SAA VUOKRATULOA 10-15 M€ 

VUODESSA 

 
 

HIPPOS-hanke KAUPUNKI RAHOITTAJA 1 

• OMISTAA KEHITYS- 
YHTIÖSTÄ 2/3 
• RAHOITTAA 1.5 M€  

• OMISTAA 
PERUSTETTAVASTA 
KIINTEISTÖYHTIÖSTÄ 
ENEMMISTÖN 
 

• VASTAA HANKKEEN 
RAHOITUKSESTA PÄÄOSIN 

 

• OMISTAA 
KEHITYSYHTIÖSTÄ 1/3 

• saa tehdystä 
kehitystyöstä  0,75 M€ 

1,5M€ 

200-300 M€ 

4-5 M€/v 

25-30 M€ 

 
 

• OMISTAA PERUSTETTAVASTA 
KIINTEISTÖYHTIÖSTÄ 
VÄHEMMISTÖN 
 

• APPORTTINA nykyiset 
rakennukset yhtiölle 0-5M€ 

• RAHOITTAA nykyisten 
rakennusten korjausvelan 
määrällä yhtiötä , n. 24 M€ 
 

• RAKENNUSOIKEUDEN 
MYYNNISTÄ saatavilla tuloilla 
katetaan 
INFRARAKENTAMINEN 
 

• OMISTAA 15-30% yhtiöstä 
• OSTAA liikuntavuoroja 4-5 

M€/v 10 v. ajan 
 

• OMISTAA  70-85%  yhtiöstä 
• Vastaa yhtiön toiminnasta 

Rakennusoikeuden arvo, n. 10 M€ 

0,75 M€ Julkinen kilpailutus 
Kehitysyhtiön myynti RAHOITTAJA 2 

1,5 M€  + tuotto 

Pääomatavoite 5-7% Pääomatavoite 5-7% 



Hankintapäätökset 

• Hippoksen pääinvestorin (-ja 
rakennusliikkeen) valinta 
julkisen hankinnan kautta  

• Hankintakonsulttina Evershed Oy, Jyväskylän 
Hippoksen Kehitys Oy 

– Tiedonantopyyntö 11/2016 

• KH päättää kilpailutuksen 
käynnistämisestä ja ehdoista 
5.12 

• Kilpailuttaminen kaksivaiheisena 
– Neuvotteluvaihe 01-02/ 2017  
– Tarjousvaihe 03-05/2017 
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KV päättää hankkeen käynnistämisestä ja pääinvestorista  
elokuussa 2017 
 



Kilpailun käynnistämisen ehdot 5.12. 

Kaupunginhallituksen päätösesitys 5.12.2016 
1. Siirtää nykyisen kiinteistökannan 7,6 M€ apportti-omaisuuden 

perustettavaan yhtiöön  
2. Sijoittaa  23 M€ perustettavaan yhtiöön oman pääoman ehtoisena 

sijoituksena  
– Hippoksen kiinteistöjen korjausvelkaa vastaava summa, vaiheittain 

3. Ostaa liikuntavuoroja ja palveluita, Hippokselta seuraavat kymmenen 
vuotta 5 M€:lla vuosittain 

– Vuosittaiset indeksikorotukset 
4. Vuokraa tai myy  ne liikuntapaikkojen alueet, joita ei ole apporttina 

siirretty yhtiölle 
– tarkentuu neuvotteluvaiheessa 

5. Myy asuntotontteja 15 000 k-m2 Hippokselta + esim. 9000 k-m2 
Kivelänrannasta vyöhykehinnalla pääinvestorille 

6. Muut ehdot 
– muut sellaiset oleelliset seikat, kuten vaiheistus 
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Nykyisen kiinteistökannan  apportti-omaisuus siirretään 
 rakennukset + tontit 
• Monitoimitalo, purettavaksi 
• Hippos-halli  
• Kilpajäähalli 

 
• Apportin arviokirjat  yhteensä 7,6 M€ 
  
• Apporttiomaisuus siirretään vaiheittain KOY:lle erillisen 

suunnitelman mukaan 
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Apporttiomaisuus  



Korjausvelan määrä 

• Kiinteistöt ovat huonokuntoisia ja peruskorjaustarpeita 
sekä rakennuksiin että talotekniikkaan 
– Korjausvelkaa 23 M€, noin 1 M€/vuosi pääomavuokran osuus  

vuokriin, jos tehdään vain peruskorjaukset 
 

Kiinteistöjen peruskorjaukseen  tarvittavaksi summaksi on arvioitu 23-
25,5 M€, arvioinnin tehnyt  2014 ja päivitetty 2016  Inmeco Oy 
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Vuosittaiset ostopalvelut 2020-> 

• Hippoksen kulut vuonna 2015 olivat 5,7 M€ 
– Kiinteistöjen käyttökustannukset + henkilöstökustannukset (osa jäähallin 

kustannuksista menee muille osakkaille kuin kaupungille) 
 

• Hippokset tuotot 1,9 M€ vuonna 2015, tulot ulkopuolisilta 1,2 M€ 
– sisältää yksittäisten käyttövuorojen (sekä seurat että yksittäiset 

kävijät/yhteisöt ja yritykset) lisäksi 
– Yliopiston sopimus 327 000 €, päättyi 31.12.2015 
– Toimistotilojen  vuokrat  291 000 €, investorin näkökulmasta pääomatuloa 
– Koululiikunnan tuloja+muut kaupungin yksiköt 57 000 € 
– Yhteensä 675 000 € joko poistuvia tuloja, pääomatuloja tai kaupungin 

suoraan tukemia 
• Nettokustannus sijoittajan näkökulmasta 5,7 – 1,2 M€= 4,5 M€ 
• Peruskorjauksen aiheuttama nosto 0,5 M€/v  

 
• Ostopalvelujen vuosittainen arvo 5 M€ + indeksikorotus 
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Asuntorakentamisen maanmyyntitulot 

• Asuntorakentaminen, maanmyyntitulot 6,6 M€ 
– Hippos, 15 000 kem2 kovanrahan asuminen 250€/ kem2, tuetun 

tuotannan asumisen (ARA) tontit, 195 €/kem2 
– Esim. Kivelänranta 9000 kem2 (III-vaihe, toteutuminen alkaen v. 

2018)  300 €/kem2 , ei tuettua tuotantoa 
 

• Hinnat työhintoja, ne 
tulee hyväksyttää 
erikseen 
lautakunnassa tai 
vyöhykehintojen 
tarkistuksen 
yhteydessä 
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Myytävät/vuokrattavat muut tontit, 
luonnos 

• Liikunta-alueiden maanvuokra 4,5 € tai myynti 90 €/kem2  käytetyn 
rakennusoikeuden mukaan 
- 30 v. vuokrasopimus 
- vuokrasopimus siirrettävissä 
- ei lunastusoikeutta 

• Pysäköintitonttien 
rakennusoikeuden hinta 30 €/kem2 

– voidaan vuokrata 5% vuosivuokralla 
30v. sopimuksella ja lunastaa 
sopimuskauden aikana 

– vuokraoikeus siirrettävissä  
 

• Hotelli-, liike ja toimistorakentaminen 
- rakennusoikeuden hinta 250 
€/kem2 
 

Hinnat työhintoja, ne tulee hyväksyttää erikseen 
lautakunnassa tai vyöhykehintojen tarkistuksen 
yhteydessä 
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Kunnallistekniikan ja 
viherrakentaminen 

• Tulot tontinmyynnistä/ vuokrauksesta arvioitu 10-12 M€ 
 

• Liikuntapuiston rakentaminen 
– Kustannusarvion laadinta käynnissä, arvio 3-5 M€ 
– Aikataulu 2021-23 

 

• Liikennejärjestelyjen muutokset, arvio 5,6M€ 
– Rautpohjankatu +  muut kadut  
– Keskussairaalantien alikulku  
– Aikataulu 2019 – 2022 
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Hankkeen vaiheistus kaupungin 
kassavirtojen kannalta 

Vaihe 1. 2018-2019 
•  Monitoimiareenan, liike- ja toimitilojen ja 

pysäköinti/huoltotilojen rakentaminen alkaa 
– liikuntapuistoa ja tenniskenttiä käytetään työmaa/väistötilana 
– Kilpajäähallin käytettävyys tulee suunnitella monitoimiareenan 

rakentamisen aikana 

• Rakennusoikeuden ja tonttien myynti ja vuokraus 
– Asuntotontit Kivelänrannasta myydään 
– myynti vaiheistetaan hankkeen etenemisen mukaan -> 

myyntituloilla rahoitetaan infran rakentaminen 
– asuntorakentaminen käynnistyy Kivelänrannassa 

• Korjausvelan 1.erän (1/3 osa) sijoittaminen yhtiöön 
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Hankkeen investointien vaiheistus 
kaupungin kassavirtojen kannalta 

Vaihe 2. 2019-2020  
• Monitoimiareena, laboratorio- ja osaamisklusterintilat valmiit 
• Jäähallin peruskorjaus ja toiminnan muutos käynnistyvät 
• Ostopalvelusopimuksen 1 osa voimaan (1/3 sopimuksesta) 

– vastaava säästö liikuntapalveluissa 
• Korjausvelan 2.erän (1/3 osa) sijoitus sekä jäähallin siirto 

yhtiön omistukseen  
– jäähalli vain osittain kaupungin, joten omistuksen siirto tulee tehdä 

erikseen 
• Asuntorakentaminen; tontinmyynti ja rakentaminen käynnistyy 

Hippoksella 
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Hankkeen investointien vaiheistus 
kaupungin kassavirtojen kannalta 

Vaihe 3.  vuodet 2020-21 
• Kilpajäähalli valmis, Hippos-hallin muutos työt käynnistyvät  
• ostopalvelusopimuksen 2 osa voimaan (1/3 sopimuksesta), 

vastaava säästö liikuntapalveluiden kustannuksissa 
• korjausvelan 3.erän  (1/3 osa) sijoitus sekä Hippos-hallin siirto 

yhtiön omistukseen 
 

Vaihe 4. vuodet 2022-2023 
• Hippos-halli valmistuu 
• monitoimitalon purku 
• asuntorakentaminen jatkuu Hippoksella  
• liikuntapuiston rakentaminen 
• Infra-rakentamisen viimeistely 
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vaihe 1 
Monitoimiareenan, 
liike- ja toimitilojen ja 
pysäköinti/huoltotilojen 
rakentaminen 
 

Rakentamisen työ- ja logistiset tilat 
liikuntapuistossa rakentamisen 
aikana vaihe 1-3 

vaihe 2 
Jäähallin kunnostus ja  

käyttötarkoituksen muutos 
pysäköinnin rakentaminen 

vaihe 2-3 
Asuntotonttien luovutus muun 
rakentamisen tahdissa 

vaihe 3 
Hipposhallin kunnostus ja  
käyttötarkoituksen muutos 

vaihe 4 
monitoimitalon purku,  
p-talon ja liikuntapuiston 
rakentaminen 



Hippos-hankkeen tulot ja menot 
Investointi Ostopalvelus. 

10 vuotta 
Pääomantuotto Nettomeno 

Korjausvelan 
määrä 

23 M€ 5 M€/vuosi 

Apporttiomaisuus 7,6 M€ 

Yhteensä 30,6 M€ 1 M€/vuosi 
(min.3,5 % pa) 

4 M€/vuosi 
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Peruskorjaus Hippoksen 
nettomenot  
 

Hippoksen nettomenot  lisättynä korjauksen 
pääomalla ja sen vaikutuksella nettomenoihin 

23-25 M€ 4,5 M€ 5,5 – 6,0 M€/vuosi 

 VE: Hippos peruskorjataan, tilat ja palvelut säilyy ennallaan  

Tontinmyyntituloja vastaava summa   käytetään liikuntapuiston ja Hippoksen infran rakentamiseen. 
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