
HIPPOS - 2020  
 

”Hippoksen alue on 
kansainvälisesti ja 
valtakunnallisesti  

merkittävä monipuolisen 
perusliikunnan, 

liikuntatutkimuksen ja  
-kehityksen, kilpaurheilun  
ja hyvinvointipalvelujen 
keskus, niihin liittyvine 

tukitoimintoineen” 



Master Plan esiselvitys 
1. Tavoitteena on, että Hippoksen alue on kansainvälisesti ja valtakunnallisesti 

merkittävä monipuolisen perusliikunnan, liikuntatutkimuksen ja -kehityksen, 
kilpaurheilun ja hyvinvointipalvelujen keskus, niihin liittyvine 
tukitoimintoineen.  
 
Tavoitteena on tukeutua alueella jo toimiviin liikunnan, urheilun, 
tutkimuksen, opetuksen ja hyvinvoinnin palveluihin sekä etsiä myös uusia 
toimijoita. 
 

2. Keskeistä on selvittää Hippoksen toiminnallista konseptia, maankäytön 
kehittämistä, tulevia alueen toimijoita sekä rahoitusratkaisuja Hippoksen 
kehittämisen edellyttämiin investointeihin. 
 

3. Hippoksen alueen kehittämishankkeen ohjausryhmänä on toiminut 
puheenjohtajana kiinteistöjohtaja Esko Eriksson ja jäseninä talousjohtaja  
Ari Hirvensalo, kiinteistökehityspäällikkö Mikko Lepo, kaupungingeodeetti  
Erja Saarivaara, vastuualuejohtaja Ari Karimäki, hankejohtaja Anne 
Sandelin ja projektipäällikkö Erkki Jaala. 



Hippoksen alueen Master Plan esiselvitys 

Taustaa 
 

1. Jyväskylän seudun kasvusopimus v. 2013 -15, missä yhtenä 
strategisena kehittämis- ja osaamisalueena on  
”Liikunnan ja Hyvinvoinnin uudet liiketoiminnat”  
 

2. Kaupungin v. 2015 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa  
Hippos yhtenä strategisena kehittämishankkeena kohdassa  
”Kilpailukykyä ja elinvoimaa vahvistavat hankkeet” 
 

3. Jyväskylän uusi kaupunkistrategia: liikunnan ja hyvinvoinnin 
huippuosaaminen elinkeinoelämän monipuolistajana 
 

4. Yksi kaupungin kolmesta tärkeimmistä kehitysalustoista 
 





Aluekuva - nykytilanne 



Hippos tänään  
 



Hippoksen alueen nykytilanne ja korjausvelka 

• Kaupungin omistamien Hippoksen alueen kiinteistöjen korjausvelka 
on mittava ja koko alueen kunto huono sekä pysäköinti sekava 
– Monitoimihalli (korjausaste > 80 %) 
– Hipposhalli, sisäpuoliset korj. (korjausaste > 50 %) 
– Pysäköinti, pintarak.korj. 
– Hippoksen tekojään jäähdytyslaitteisto uusittava 
– Hippoksen harjoitushallin pohjarakenteet uusittava 
– Yhteensä 23-25 Meur 

 

Lisäksi: 
• Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n/yliopiston liikuntalaboratorio-

rakennus  täydellisen peruskorjauksen ja laajennuksen tarpeessa 
(korjausaste > 80 %) 



Hippoksen alueen kehittämisvaihtoehdot 

Rakennetaan ja korjataan rakennukset ja infra kaupungin 
talousarviorahoituksella, missä Hippoksen alue jää muuten 

nykymuotoiseksi ja hallinnollisesti hajanaiseksi. 

Toteutetaan kokonaisuudessaan yhden omistajan keskitetty  
ns. hybridimalli yksityisrahoituksella. 

 

TAI 



Esiselvitystä varten järjestetyt tilaisuudet  

2.6.2014 Kaikille avoin keskustelutilaisuus Hippoksella alueen  
   kehittämisestä 
 
17.9.2014  Workshop I Hippoksen alueen toimijoille 
 
5.11.2014  Workshop II Hippoksen alueen toimijoille 
 
20.1.2015  Esiselvityksen esittely ja jatkoaskeleet Hippoksen alueen 
   toimijoille   
  
Varsinaisessa hankesuunnittelussa edetään osallistavan suunnittelun 
periaatteiden mukaisesti. 
 



Jyväskylän 
kaupunki 

 
 
 

Jyväskylän 
yliopisto 

 
 
 

Jyväskylän 
ammatti-

korkeakoulu 
 
 

Liikunnan ja 
kansan-

terveyden 
edistämis-

säätiö 

Kilpa- ja 
huippu-
urheilun 

tutkimus-
keskus 

ASUKKAAT, LIIKKUJAT 

YRITYKSET, YHTEISÖT, SEURAT 

Tuotetarjoamat ja palvelut 

Tuotetarjoamat ja palvelut 
Jyväskylä 

Sports Hub  

Hippoksen alueen kehittäminen 



Hippos ainutlaatuisena osaamiskeskittymänä 

• Yhteistyön tiivistäminen alueen liikunnan ja hyvinvoinnin tutkimus- ja 
kehittämistahojen kesken 
 

• Alueen toimijoiden ja alan yritysten välinen yhteistyö (esim. 
Firstbeat) 
 

• Jyväskylän keskeinen merkitys suomalaisen huippu-urheilun 
edistämisessä   
 

• LIKESin kansallisena tehtävänä on liikunnan ja terveyden 
edistäminen 



Liikuntaa ja huippu-urheilua Hippoksella 
• Tutkimuskohteena huippu-urheilu sekä arkinen hyvinvointi ja 

suoriutuminen      
 

• Hippoksella mittausteknologiaa, jonka avulla saadaan palautetta, 
joka hyödyttää ja motivoi liikunnanharrastajia sekä huippu-
urheilijoita   
 

• Köyhälammen ympäristöstä ns. älykäs liikuntapuisto, jossa ihmiset 
voivat eri tavoin liikkua, viettää aikaansa ja testata itseään   
 

• Alueella toimivat urheiluseurat ja niissä liikkuvat eri-ikäiset 
jyväskyläläiset sekä muut alueen toimijat  
 

• Seurat ja järjestöt ovat merkittäviä palvelujen käyttäjiä ja 
sisällöntuottajia Hippoksella jatkossakin.       





HYBRIDI, TOTEUTUSMALLI, JOSSA KIINTEISTÖKANTA JA 
OMISTAJUUS YHDISTETTY 
 

 

• Yksi yhtiö, useita omistajia 
 

• Yhteinen tavoite 
 

• Tilat monikäyttöisiä, 10-15% 
vähemmän rakennustarvetta 
 

• Kokonaisuudella jopa 40% 
alhaisempi vuokrataso 
verrattuna erillishankkeena 
toteutettuun kokonaisuuteen 
 

 
 

LIIKUNTA 
KILPAURHEILU 

TUKITOIMET 

LIIKETILAT 
MAJOITUS 

 

KOULUTUS 
TUTKIMUS 
ASUMINEN 

7-8 
% 







- Salibandy 
- Koripallo 
- Futsal 
- Lentopallo 

ja muu jääurheilu 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Kuten edellinen mutta monitoimi4.S viiva yleisö- ja konaserttitapahtumat ( ei paviljonkitapahtumat)





HANKKEEN KESKEISET LUVUT ARVIONA 
Saneerattava pinta-ala 42 000 m2 

Uudisrakentamisen pinta-ala 87 000 m2 

Purettava pinta-ala 11 000 m2 
Pysäköintipaikat 2400 kpl 
Alueen kokonaisinvestointi 270 Meur 
Arvio rakennusoikeusmaksusta kaupungille  10 Meur 
Sijoittajien riskipääoma kokonaisuudessaan 135 Meur 
Vieras pääoma, laina ja RS-laina kokonaisuudessaan 137 Meur 
Asuntoja yhteensä (495 kpl, 8 % vuosituotannosta 5 v. jaksotuksella) 25 000 h-m2 
Asuntojen kokonaismyyntihinta 95 Meur 
Rakentamisen ajan työllisyysvaikutus 1800-2000 hlö-tv 
Työpaikat, liikuntapalvelut (uusia työpaikkoja 50 %) 300 
Työpaikat, kaupalliset palvelut (uusia työpaikkoja 100 %) 350 
Kok. vuokra-kassavirta valmiissa kohteessa, vuosi 1 16 Meur 
Tuottovaatimus riskipääomalle 6,5-7,5 % 
Rakentamisen hinta keskiarvo, uudis ja saneeraus 1 925 eur / m2 

Alueen käyttäjämäärien/käyntikertojen kasvu 1,6 M -> 4-6 M/a. 



 Jyväskylän elinkeinoelämän monipuolistaminen liikunnan 
ja hyvinvoinnin huippuosaamista hyödyntäen 

 Suomen suurin liikunnan, urheilun ja ammattilaisurheilun 
keskittymä 

 Liikunnan, kunto- ja ammattilaisurheilun johtava kehitys- ja 
tutkimuskeskittymä maailmassa 

 Liikunnan- ja hyvinvointimatkailun tunnetuin ja suosituin 
kohde Suomessa 

 Koululaisliikunnan, luokkaretkien ja liikuntaleirien 
aktiivinen toimintaympäristö 

 Merkittävä työllistäjä ja verotulojen tuottaja Jyväskylän 
talousalueella 
 

HIPPOS 2020 -> 2025 



28.4.2015 



KOKONAISVUOKRAKUSTANNUS YHTEENSÄ n. 16 M€/V 

 Kaupalliset tilat n. 6 M€ 
 

 Liikunnan tilat n. 10 M€, mistä  
 Kaupungin kompensaatio n. 5 M€ (nykyinen 

kompensaatio) 
 Käyttäjien, tapahtumajärjestäjien, seurojen ja muiden 

yhteisöjen katettavaksi jää n. 5 M€ 
 

 Liikuntatilojen netto-osuus vuokrasta tarkoittaa 
keskimäärin n. 2 € per käyntikerta 

 



Jyväskylän kaupungin rooli keskeinen 

• Kaupungin tulee kaavoittaa konseptin tavoitteet huomioon ottaen, 
osallistua kehitys- ja rakennusvaiheeseen sekä jäädä hankkeen 
vähemmistöosakkaaksi (max 20 %). 
 

• Kaupungin tulee tukea hanketta taloudellisesti vähintään 
omistamiensa kiinteistöjen korjausvelan määrän suuruudella, 
käyvällä rakennusoikeuden hinnoittelulla ja toiminnan aikaisella 
palvelujen ostamisella. 
 
Lisäksi kaupungin tulisi rahoittaa Hippoksen ns. infra, 
kevyenliikenteen väylät, katu-, puisto, ja liikuntapuiston 
rakentaminen 



Tekijä Vaikutus 
Jyväskylän imago, vetovoima ja 
kilpailukyky 

Hippoksen alueen kehittäminen luo  tunnettuutta ja 
vetovoimaisuutta, profiloi, ylläpitää ja vahvistaa Jyväskylän ja 
Hippoksen alueen liikunta- ja urheiluimagoa sekä tuo asiakas- ja 
kassavirtaa myös muualta Suomesta sekä kansainvälisesti 

Rakentamisen aikaiset 
työllisyysvaikutukset 

Arvio rakentamisvaiheen työllistämisvaikutuksista vuosina  
2017-2019 on n. 1940 htv. Verotuloja kaupungille 17,5 Meur  

Toiminnan aikaiset vuosittaiset 
työllisyysvaikutukset 

Kokonaishankkeen valmistuttua arvioidaan alueella olevan  
n. 650 htv. Verotuloja kaupungille 6,4 Meur   

Hyvinvointi- ja terveydelliset 
vaikutukset 

Laadullisia vaikutuksia ovat mm. uusien urheiluun- ja hyvinvointiin 
kytkeytyvien liiketoimintojen kuten myös muiden kuntalaisia ja 
lähialueiden asukkaita palvelevien kaupallisten toimintojen 
houkutteleminen alueelle, lisääntyvät investoinnit, julkisen 
liikenteen parantuminen sekä  kuntalaisten liikunta- ja vapaa-
ajanviettomahdollisuuksien määrällinen ja laadullinen 
parantuminen. 

Hankkeen merkittävyys ja muut taloudelliset 
vaikutukset kaupungille 



ARVIO HANKKEEN AIKATAULUSTA JA  
PÄÄOMATARPEESTA 
 

 

 
 

  • Kaupungin johdolla 
• Tarve -> Ratkaisu -> Arvo 

0  
Esiselvitys 

2014 

• Kaupungin johdolla 
• Rahoitusvastuu kaupunki 
• Esisopimukset käyttäjien kanssa 

I  
Hankesuunnittelu ja 

kaavoitus 
2015-2017 

• Lopulliset investorit vastaavat 
kustannuksista kokonaisuudessaan 

• Kaupunki vähemmistöomistaja 

III 
Suunnittelu ja 
Rakentaminen 

2017-2020 

• Management yhtiö vastaa 
kassavirtatavoitteista ja HIPPOS 
alueen toiminnasta 

• Investorit ja kaupunki 
kiinteistöyhtiön toiminnasta 

IV 
Toiminta 

2020- 

KEHITYSVAIHEEN 
INVESTOINTI 

PÄÄINVESTOINTI 



 
 

 

 
 

  

• Kaupungin johdolla ja rahoittamana 
• Keskeiset tehtävät: 
• Liiketoimintasuunnitelman laadinta 
• Kiinteistöjen käyttäjäsopimukset, 

esisopimukset vuokralaisista 
• ARK luonnossuunnittelu L1-L2 taso 
• Rakennuspaikan olosuhteiden selvitys 
• Sijoitusmuistion laadinta 
• Kiinteistösijoittajaneuvottelut ja 

sijoitussopimukset 
• Yhtiöstruktuurin suunnittelu ja perustaminen 
• Hippos Management yhtiön toimintamallin 

suunnittelu 

I  
Hankesuunnittelu 

ja 
kaavoitus 
2015-2017 

Hankesuunnittelu-vaihe 



Hippoksen alueen Master Plan esiselvityksen 
jatkotoimenpiteet v. 2015 -2017 

1. Käynnistetään hankesuunnittelu- ja kaavoitusvaihe v. 2015- 2017 sekä 
projektisuunnitelman laatiminen. 
Hankesuunnittelun ja tarvittavien asiantuntijapalveluiden kustannusarvio v. 
2015-17 yhteensä n. 1,5 M€ (0,3+0,5+0,7M€) 
 

2. Vuoden 2015 rahoituksen, 0,3 M€:n osalta, Tilapalvelun jtk tekee 
erillispäätöksen nykyisen budjettiraamin puitteissa. 
 

3. Kaupunki budjetoi ja resursoi tarvittavan loppurahoitusosuuden, mistä 
päätetään v. 2016-2017 talousarviolaadinnan yhteydessä. 
 

4. Syksyllä 2015 Hippoksen alueen kehittämiseen palkataan vastuullinen 
projektipäällikkö (50-100 %), joka ottaa vetovastuun hankkeesta ja alueen 
kehittämisestä. 
 

5. Nykyistä ohjausryhmää täydennetään kaupunginarkkitehdilla.  
(KJ:n päätös 24.4.2015) 
 



 Olosuhteet kuntoon 

 Työpaikkoja lisää 

 Kävijöitä lisää 

 Hyvinvointia lisää 
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