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Valtuustoseminaari 7.5.2018 



• Hankkeen toteutussuunnitelmien kehittämistä on jatkettu Lehto-Fennia-
konsortion tarjoaman vaihtoehto 3:n pohjalta: 

• Liikuntarakennukset ovat säilyneet samoilla sijainneilla 
• Pysäköinnin ratkaisuja työstetään edelleen: 

• Kustannuslaskelmat eri pysäköinnin rakenteiden osalta jatkuvat 
• Maanalaista pysäköintiä tuotu pääosin maan päälle  
• Kaupungilla edelleen optio ratkaista mm. täydennysrakentamisen ja AaltoAlvarin aiheuttamaa 

pysäköintitarvetta mahdollisella monitoimiareenan viereen toteutettavalla maanalaisella 
pysäköinnillä 

• Toimisto- ja liiketilat keskitetty Hippoksen sydämeksi muotoutuvaan 8-kerroksiseen 
areenakeskukseen (yht. noin 30.000 brm2) 

• Erilliselle paikoitustilan päälle tulevalle vielä laajemmalle liikunnan tietotalolle ei nähty 
kestäviä taloudellisia perusteita sijoittajanäkökulmasta  

• Laboratoriotilojen kustannukset olisivat kohonneet yli kestävän markkinatason 
• Majoitustilat ratkaistaan koillisosassa sijaitsevalla AK-alueella 

• Edellettänee kaavamuutosta tai poikkeamispäätöstä myöhemmin 
• Tutkitaan mahdollisuutta jättää Hippos-hallin alla olevat 2 harjoitusjäätä ja 

jalkapallon harjoitustila edelleen käyttöön 
• Varsinaiset vuokraneuvottelut on käynnistetty nyt   

• viitesuunnitelmat on saatu riittävän pitkälle sopimusten pohjaksi 

Hippoksen suunnitteluprosessista 



Hippos2020 – tavoitteena: 

• Uusi monitoimiareena ja harjoitusjäähalli jäälajeille 
• Uusi sisäliikuntakeskus yli 20:lle lajille kamppailulajeista,  

palloiluun ja yleisurheiluun 
• Uusi voimistelutalo  
• Suomen ensimmäinen jalkapallostadion kiinteällä katolla 
• Jalkapallon, autourheilun ja eSportin valmennuskeskukset 
• Jyväskylän urheiluakatemian valmennuskeskus:  

yli 800 urheilijaa ja kymmeniä eri lajeja 
• Jääkiekon testi- ja mittauskaukalo laukaisu- ja 

luisteluvalmennukselle 
• Training Room –konsepti eri lajien optimaalisimman  

palautumisen tutkimiseen ja toteuttamiseen 
• Kansainvälinen kaupunkivalmennuskeskus (mm. yleisurheilu, 

voimistelu, palloilulajit, kamppailulajit, eSport, autourheilu) 
• Aktivoiva liikuntapuisto kaiken ikäisille kuntoilijoille 
• Jäädytettävät ulkokentät, tapahtuma-kenttä 
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Tilasuunnittelu 
 
• Liikuntatilojen suunnitelmia esitelty kulttuuri- ja liikuntalautakunnan iltakoulussa 4.4. Lopulliset tilasuunnitelmat 

liikuntalautakuntaan 16.5.  
• Kaupungin liikuntapuolen kanssa käyty suunnitelmat läpi.  

• Seurojen kanssa aloitettu keskustelut liikuntatilaohjelmista, aikataulutuksesta sekä mahdollisista väistötarpeista ja 
tilojen hinnoittelusta  

• Aloitettu tilojen pääkäyttäjistä sekä lajeista, joiden toimintaan väistöasiat vaikuttaisivat eniten (mm. JKU, JyVo).  
• Seurat pääsevät lausumaan mielipiteensä tuoreista tilasuunnitelmista ja heidän toiveensa/tarpeensa pyritään huomioimaan  siinä 

määrin kuin se on mahdollista. Käyttäjiä pyritään hyödyntämään etenkin erikoissuunnitteluvaiheessa. 
• Kesän alkuun mennessä järjestetään tapaaminen mahdollisimman monen seuran kanssa, yhteistapaaminen suunnitteilla 

• Jalkapallo 
• Oleellisia muutoksia aikaisempiin suunnitelmiin on jalkapallohallin tutkiminen joko katettuna stadionina tai avostadionina (ns. 

SJK-malli). 
• Ympärivuorisen käytön ja Palloliiton valmennuskeskuksen kannalta katettu stadion olisi paras vaihtoehto. Useat kansainväliset 

pelit vaatisivat stadion olosuhteelta UEFA 3 standardin täyttämistä. 
• Voimistelutalo 

• joudutaan jonkin verran mm. siirtämään vaiheistuksen vuoksi ja tilasuunnittelua käyty läpi JyVO:n kanssa.  
• Muuta: 

• Yksittäisten lajien, jotka vaativat korkeaa tilaa (esim. sulkapallo), sijoittelussa vielä haasteita. Nykytilanne, jossa sulkapallo on 
sijoitettu yleisurheilukentälle, ei ole optimaalinen ja heikentää yleisurheilun tilannetta.  

• Jalkapallostadion katettuna voisi toimia joidenkin lajien sijoituspaikkana, mutta avokattoisena tätä mahdollisuutta ei juuri ole. 
• Uusia lajeja ja niiden sijoituspaikkaa selvitetään mm. parkourin ja sirkuksen osalta. 

 

 



Pysäköinti 
• Pysäköintitarve mitoitetaan normaalin käytön kuormitukseen 
• Paikat on hajautettu eri puolille aluetta siten, että ne palvelisivat aluetta 

mahdollisimman joustavasti. Suurin osa on maan päällisiä paikkoja, sisältäen mm. 
pysäköintitalon.  

• Massatapahtumissa saavutettavuutta ohjataan, esim. 
• joukkoliikenteen vuorojen tihentämisellä  
• shuttle-bussit keskustan pysäköintitaloista 
• kevyen liikenteen käytön hyvällä suunnittelulla ja opasteilla 

• Kaavan velvoite on nyt suunnitelmien kokonaisrakennusoikeudelle noin 1300 - 1500 
autopaikka  

• Pysäköinnin kustannusarvio on noin 35 M€ 
• Suunnittelussa vielä vaihtoehtoisia ratkaisuja kokonaisinvestoinnin pienentämiseksi 

• Pysäköinnin toteuttaa Hippos Oy ja ostaa operoinnin ulkopuoliselta toimijalta 
• yksi mahdollisuus operoijaksi on Jyväs-Parkki  
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Velvoitepysäköinnin tarve 

• Kaupungilla on mm. Musiikkikampuksen ja uimahallin sekä 
Seminaarinmäen kaavoituksen osalta tarpeita Hippoksen 
läheisyydessä velvoitepaikkapysäköinnille 100-150 autopaikalle. 

 
• Tutkitaan velvoitepaikkojen yhdistäminen Hippoksen 

pysäköintiratkaisuihin (uusi laitos Keskikadun alle) 
• Tehokas pysäköintipaikkojen käyttö 
• Taloudellisia hyötyjä yhteisestä rakentamisesta ja operoinnista 
• Lisäisi Hippoksella käytettävissä olevia paikkoja n. 150 ap. 

 
• Tällöin Jyväs-Parkki toimisi velvoitepaikkojen omistajana 

• Investointi palautuu lunastettujen paikkojen myötä täydennysrakentamisen 
edetessä. 
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Vuokralaisneuvottelut 

• Vuokraneuvotteluita käydään eri alojen toimijoiden kanssa: 
• Toimistovuokralaiset 
• Oppilaitokset 
• Päivittäistavarakaupat 
• Kaupallisia liikuntapalveluita tarjoavat yritykset 

• Kiipeily, kuntosali, crossfit, aktiviteettipuisto, muut 
• Hyvinvointi- ja terveydenhuollon palveluita tarjoavat yritykset 

• Päiväkoti, lääkäripalvelut, fysioterapia, hieronta, laboratorio- ja tutkimus, pesula 
• Hyvinvoinnin ja liikunnan erityistavarakaupat 
• Ravintolatoimijat 
• Majoitustoimijat 

 



Kävijämäärät 
Tulevan Hippoksen kävijäarvioksi/-ennusteeksi on määritelty 3-5M vuosittaista kävijää. Arvio perustuu alueelle tuleviin 
nykyistä paljon monipuolisempiin tiloihin, toimintoihin ja palveluihin. Oleellisempaa kuin kävijämäärät on niiden laatu, 
esim. pari valmennusleiriä tuottaa huomattavasti paremmin  kuin esim. vastaava määrä satunnaisia kuntosalivieraita. 
 
• vuokrattavaa toimistotilaa noin 12 500 h-m2 (0,2 – 0,3M kävijää),  
• tapahtumia ja näyttelyjä huomattavasti nykyistä enemmän (0,25 – 0,4M kävijää),  
• ruoka- ja hyvinvointipuoli sisältäen mm. ravintolat/kahviot, pt-kaupan, erikoiskauppoja sekä terveys- ja 

hyvinvointialan yrityksiä (1,0 – 1,3M kävijää).  
• Huippu-urheilun olosuhteet paranevat ja mahdollistavat mm. enemmän valmennus- ja leiritystoimintaa (0,25 – 0,4M 

kävijää),  
• päivittäinen liikunta-/urheiluharjoittelu sekä siihen liittyvä tutkimus ja kehitys (Yliopisto, KIHU, Likes, yritykset) toiminta 

tuo eniten kävijöitä (1,5 – 2,0M) Hippokselle ja nämä kävijät käyttävät lisäksi muita oheispalveluita.  
• Alueelle tulee myös majoitusta hotellin/hostellin muodossa sekä vakituista asumista kerrostalojen myötä ja 

monipuolisen kokonaisuuden odotetaankin houkuttelevan myös matkailijoita (0,2 – 0,4M kävijää). 
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3-5 Milj. käyntikertaa 
vuodessa 

Toimistotilat

Liikunta, urheilu, tutkimus ja kehitys

Tapahtumat ja näyttelyt

Ruoka ja hyvinvointi

Huippu-urheilu

Asuminen, majoitus ja matkailu

Käyttäjäarviot 
4.5.2018 
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0,2–0,3 M 
 

1,5–2,0 M 
 

0,25–0,4 M 
 

1,0–1,3 M 
 

0,25–0,4 M 
 

0,2–0,4 M 
 



Kaupungin osuus 
• Kaupunki sijoittaa Hippos Oy omapääomaehtoista sijoitusta yhtiöön n. 

34 M€ 
  kaupunki sijoittaa Hippos2020 hankkeeseen saman summan, joka 
sen olisi pitänyt joka tapauksessa sijoittaa nykyisen Hippoksen 
peruskorjaamiseen (arviolta 23-25 M€ ) ja sijoittaa Hippoksen 
nykyisten rakennusten tonttien rakennusoikeuden arvon samoin 
yhtiöön, n. 5 M€. Liikuntapuisto, joka palvelee nimenomaan kaikkia 
kaupunkilaisia vauvasta vaarin, on noin 6 M€:n arvoinen. 

• Kaupunki myy tontti- ja kiinteistökokonaisuuden Hippos Oy:lle tai sen 
osoittamalle taholle 26 M€:lla 

• Kaupunki sitoutuu ostamaan liikuntavuoroja 5 M€:lla vuosittain 20 
vuoden ajan, alkaen vuodesta 2020 (Huom! Stadionvaraus) 

• Lisäksi kaupunki kehittää Hipposta ympäröiviä liikenneratkaisuja n. 5 
M€:lla 
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Toteutusaikataulusta 
• Kaupungin päätösaikataulu: 

• kaupunginhallituksen kokous 14.5. 
• kaupunginvaltuuston kokous 28.5. 

• Sijoittajien päätösaikataulu: 
• ehdolliset vuokrasopimukset allekirjoitettu ankkurivuokralaisten kanssa solmittu toukokuun 

loppuun mennessä 
• Liikuntatilojen operoinnista vastaavan management-yhtiön kanssa sovittu ydinasiat 

toukokuun puoleen väliin mennessä 
• Konsessiosopimuksen periaatteet sovittu, ja kaupunginvaltuusto hyväksynyt: toukokuun 

loppuun mennessä  
• suunnitelmat saatettu riittävän valmiiksi rakennuskustannusten määrittämiseksi touko-

kesäkuu. 
• rahoittajapankit hyväksyneet hankkeen kannattavuus- ja sijoitusperiaatteet (heinä-elokuu 

2018) 
 

• Rakentamisaikataulu: 
• Rakennuslupavaihe: syksy 2018 
• Rakentaminen käyntiin tammikuussa 2019 

 



Rakentamisen vaiheistus 
  
 
• Vaiheistusta tutkitaan 4 eri vaihtoehdolla, ääripäät ovat 1. ei väistöjä versio, jossa rakentamisaika 

pisin n. 5 vuotta  ja lyhin 3,5 vuotta, jossa mm. JKU:n väistö 1,5 vuotta. 
 
• Pitkä rakentamisaika 

• rakentamisajan haaste on rahoituksessa 
• Työmaan ylläpito maksaa  
• Hanke ei tuota rakentamisaikana ”normaalituottoa” vaan selvästi alhaisempaa,  
• tästä syntyy haasteita sekä rahoituksen että kassavirran kannalta. 
• Rakentaminen aiheuttaa häiriötä samanaikaiselle käytölle  

• Lyhyt rakentamisaika  
• olisi ideaali rahoituksen sekä kassavirtojen kannalta 
• aiheuttaa ongelmia väistötilojen järjestelyissä, jotka aiheuttavat myös kustannuksia 
• Suurin ongelma on yleisurheilun (JKU) olosuhteiden järjestämisessä mahdollisessa väistötilanteessa.  

• Muita mahdollisia väistöä tarvitsevia lajeja ovat jalkapallo, koripallo, futsal, salibandy ja muut 
pallopelit sekä budolajit. Telinevoimistelun väistö ei ole todennäköinen, mutta mikäli tarvetta 
tulee niin korvaavia tiloja ei tällä hetkellä ole.  
 
 
 



Osakassopimus 
• Osapuolet: Jyväskylän kaupunki, Rakennusliike Lehto Group, Fennia 

varainhoito, Hippos Oy 
• Osakkaiden sijoittama rahaston pääoma ja yhtiömiesten panokset 
• Lisärahoitustarpeeseen vastaavat osakkaat Lehto ja Fennia. 
• Mahdollisuus lisäosakkaisiin 
• Hallinnolliset asiat: hallitus, hallintopalkkiot ja kulut 

 
• Kaupunki sijoittaa yhtiöön: 

• tonteista saamansa n. 5 M€ omapääomaehtoista sijoitusta vuonna 2018 
• Korvaa aiemmin esitetyn apporttimekanismi 

• 23 M€ omapääomaehtoista sijoitusta vaiheittain vuosien 2018-2022 aikana 
• Liikuntapuiston suunnitteluun ja rakentamiseen noin 6 M€ omapääomaehtoista 

sijoitusta vuosina 2022-2023 
 

• Kaupungin oikeus yhtiön tai sen kiinteistöyhtiöiden myyntitilanteessa 
• Kaupungilla on ns. veto-oikeus, ¾ yksimielisyys 

• Poistaa riskin, että kaupungin osuus nousee kiinteistöjen tai niiden osien omistuksessa 
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Puitesopimus 
• Osapuolet: Jyväskylän kaupunki, Rakennusliike Lehto Group, Fennia 

varainhoito, Hippos Oy 
• Puitesopimuksella sovitaan hankkeen toteutuksesta 

• Hankkeen tavoitteet 
• Kaupungin tavoitteet 
• Taloudelliset tavoitteet 
• Laadulliset tavoitteet 

• Tavoiterakennusaika ja –kustannus, ylläpitoaika, vaiheistus 
• Toteutusprosessin kuvaus ja hankkeen rakentamisen aikainen hallinta 
• Hippos Oy:n  ja kiinteistöyhtiöiden perustaminen 
• Rahoitusjärjestelyt ja –sopimukset 
• Managementyhtiön tehtävä ja sopimukset 
• Omaisuudenhoito, Fennian tehtävä vastuunalaisena yhtiömiehenä 
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Konsessiosopimus,  
liikuntavuorojen ja -palveluiden ostosopimus 

• Jyväskylän kaupunki ostaa Hippokselle perustettavalta Hippos-yhtiöltä liikuntavuoroja 
ja -palveluja 5,0 (0 alv) M€:n arvosta vuodessa.  

• Sopimuskausi on 20 vuotta 
• Sopimuskauden on oltava yhtä pitkä kuin vieraanpääoman juoksuaika, n.20v 

• Sopimuksen liitteeksi tulee 1. vuoden käyttövuorosuunnitelma ja jatkossa liite lisätään 
vuosittain.  

• Kaupungilla oikeus muuttaa suunnitelmaa myös kesken kauden. 
• Sopimuksen toiminnan ohjausta varten perustetaan ohjausryhmä, johon tulee edustus 

sekä Hippos Oy:ltä että kaupungilta 
• Lautakunta seuraa toiminnan toteutumista ja arvioi ostosopimuksen vaikuttavuutta 

vuosittain liikuntapalveluiden taksatyöryhmän toimiessa valmistelevana tahona. 
• Määritellään käyttövuorojen varaamisen, maksamisen ja peruuttamisen ehdot 
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Kiinteistöjen kauppakirjat 
• Jyväskylän Jäähalli Oy:n osakkeiden osto ja kiinteistön myynti 

 
• Kaupunki ostaa Jyväskylän Jäähalli Oy:n osakkeet Jykia Oyltä, JYP Jyväskylä Oy:ltä yhteensä 1,1 M€ (0,6+0,5M€)  

 

Kaupunki myy: 
•  Kiinteistökokonaisuuden Hippos Oy:lle n. 5 M€, jossa:  

• rakennukset myydään purettavina 
• Rasite investorille purkukuluista 

• Tonttien arvo muodostuu kokonaisuudesta 
• Jäähallin tontti 
• Monitoimitalon tontti 
• Hipposhallin tontti 

• Rakentamattomat tontit, hinta tarkentuu osana valtuuston päätöstä:  
• Monitoimiareena 13 M€ 
• Asuntotontit, yhteensä noin 7,9 M€ 

• Hippoksella 4,5 M€ 
• Kivelänranta 3,4 M€ 
• Lisäksi 6000 kem , sijainti vielä tuntematon 
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Tonttien myynnit 
• Hippoksen tonttien ostajana toimisi tämän hetken suunnitelmien mukaan 

Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit. 
• Kyseessä on Fennia Varainhoito Oy:n hallinnoima erikoissijoitusrahasto 

• sijoittajina on institutionaalisia sijoittajia, yhteisöjä sekä yksityishenkilöitä.  
• Rahasto on avoin, eli uusia sijoittajia tulee käytännössä jokaisena merkintäajankohtana. 

• Rahaston kannalta Hippoksen tontit ovat mielenkiintoinen sijoitus niiden sijainnin 
sekä pitkäaikaisen käytön johdosta.  

• Hankkeen kannalta tontit on järkevää osoittaa eri omistajalle kuin rakennettavat 
rakennukset, koska näin saadaan laskettua keskimääräistä tuottovaatimusta jonkin 
verran matalammaksi  

• hyödyntämällä tonttisijoituksen erikoisluonteesta johtuvaa matalampaa riskitasoa verrattuna 
rakennuksen investoinnin/omistamisen riskeihin. 

• Sijoittajien kannalta  tonttien omistaminen laskee kokonaissijoituksen riskejä 
verrattuna tilanteeseen, että omistettu rakennus sijaitsisi vuokratontilla. 

• Kaupungin kannalta on edullista, että Hippoksen alueen tuottamat myyntitulot 
voidaan sijoittaa alueelle toteutettavaan hankkeeseen yhtiöpanoksena Ky:ön ilman 
kassa- tai rahoitusvaikutusta. 
 



Luonnos hinnoista kaupungin 
myymissä tontissa 
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Lopullisen hinnan 
määräytymiseen vaikuttaa 
käytettävien 
rakennusoikeuksien määrä.  



Kustannukset 
• Hippos2020-hankkeen rakentamiskustannusten arvio nyt on  n. 200 M€, josta 

liikuntatilojen kustannukset 118 M€  
• Huom! Jalkapallo on laskettu vain harjoitushalli-versiona 
• Areenakeskuksen kaupalliset tilat 44 M€ ja pysäköinti 35 M€ 
• Ei sisällä irtaimistoa tai kalusteiksi 
• Ei sisällä tontin hintaa 
• Ei sisällä rahoituskustannuksia tai Kehitysyhtiön hintaa 

• Kokonaishinta-arvio on noin 250 M€, kokonaishinta tarkentuu myös hankkeen edetessä 
 

• Jalkapallostadion –versiona (5000 hengen stadion kiinteällä katolla) nostaa 
rakentamiskustannuksia n. 18 M€ ja vaatii kaupungin käyttövuoroista maksaman (5 M€) 
korottamista 

• Kaupungin sijoittaa oman pääoman ehtoista rahaa yhtiöön 23 M€ rahana, n. 5 M€ 
summa (vastaa alun perin apporttiomaisuutena ajateltua osuutta Hippoksen nykyisten 
tonttien rakennusoikeuksien arvosta) tonttien myyntitulosta, sekä n. 6 M€ joka vastaa 
liikuntapuiston investointeja. 

• Kaupungin osuus yhteensä 34 M€ 
 

 
 



Taloudelliset vaikutukset kaupungille 
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• Laskelmaa tarkistetaan kun 
hankkeen tarkat kulut ovat selvillä 

• Tarkistukset tehdään vuosittain  
• Kaupungin sijoitukset sidotaan 

hankkeen etenemiseen vaiheittain 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Yhteensä
Sijoitus: Korjausvelkaa -10,0 -5,0 -5,0 -3,0 -23,0
Sijoitus: Liikuntapuiston rakentaminen -0,2 -0,2 -2,0 -2,0 -2,0 -6,3
Sijoitus: Olemassa olevien rakennusten tontit -5,0 -5,0
Jäähalliyhtiön hankinta kaupungille -1,1 -1,1
Väistöliikuntapaikkojen rakentaminen -0,6 -0,4 -0,2 -0,2 -1,3
Liikenne- ja viherrakentaminen -2,0 -2,0 -2,0 -6,0
Kehitysyhtiön perustaminen ja myynti -0,8 0,8 0,0
Asuntorakentamisen maanmyyntitulot 3,0 3,0 3,0 9,0
Investoinnit yhteensä -0,8 -11,1 -4,5 -11,2 -4,2 -2,0 0,0 -33,7

Kiinteistöverotulot 0,2 0,3 0,4 0,5 1,4
Oman pääoman tuotto yhtiöltä, jatkuva tulo 2,4 2,4
Tuloslaskelmaosa 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,4 2,9 3,8
Projektinhallinta -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,8
Ostopalvelusopimuksen menot -2,0 -2,0 -5,0 -5,0 -14,0
Liikuntapalveluiden säästöt käyttömenoissa 1,0 2,0 3,0 4,0 10,0
Monitoimiareenan maan myyntitulo 13,0 13,0
Olemassa olevien rakennusten tontit 5,0 5,0
Liikuntapuiston ylläpito -0,3 -0,3
Tilapäiset väistötilat -1,0 -1,0 -2,0
Käyttötalous yhteensä 0,0 -0,2 12,8 2,9 -1,2 -2,0 -1,3 10,9

Yhteensä -0,8 -11,3 8,3 -8,2 -5,1 -3,6 1,6 -19,0

Alaskirjaukset
Hipposhallin kiinteistö -2,6 -3,3 -5,9
Jäähallikiinteistö -3,0 -3,0
Monitoimitalon kiinteistö -0,8 -0,8

-7,1 -9,7

Hippoksen menot ja tulot kaupungin kannalta



Liikunta 

Valmennus 

Tutkimus Koulutus 

Yritys-
toiminta 

HIPPOS2020:n ekosysteemin rakentaminen 
Synnyttää urheilun, liikunnan, hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen ekosysteemi yhdistämään:  
 
• Liikunta (seurat, LIKES, huippu-urheilu) 

• Tutkimus, testaus (Yliopisto, KIHU) 

• Koulutus (Yliopisto, JAMK) 

• Valmennus (Yliopisto, KIHU, Yritykset) 

• Liikuntaliiketoimialan ja hyvinvointialan yritykset 

 

Hippoksen ekosysteemityön kehittäminen on 
käynnistynyt: 

• Hippos2020 Challenge ratkennut ja pilotoinnit 
käynnissä yritysten kanssa 

• Smart Hippos Ecosystem Road Map laadinnassa 
• Yhteistyökumppanien haku käynnissä 
• Kihun liiketoiminnan kehittäminen käynnissä 
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Keskeisimmät riskit 

1.Hanke kaatuu päätöksentekovaiheessa 
 
• Hanketta ei saada taloudellisesti kannattavaksi 
• Mahdollisia syitä: rakentamisen kustannus ylittyy, vuokrasopimusaste ei 

täyty, management/operaattorisopimusta ei saada aikaan, pysäköinti 
tulee liian kalliiksi, väistötiloista ei päästä sopimukseen. Ei 
päätöksentekovalmiutta, sopimuksista ei päästä yksimielisyyteen.  
 
 

 
• Kaupunki menettää jo käyttämänsä suunnittelurahan 0,75 M€ 
• Hippoksella palataan nykykiinteistöjen peruskorjausvaihtoehtoon 
• Peruskorjausaikana kaikki lajit joutuvat väistötiloihin 
• Imagohaitta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
        
        
  

         
        

      
  

  
 

   
   
        
 
                    
             
                 

         
                   

        
    



2. Hanke viivästyy merkittävästi  (1-4  vuotta)  
 
• Kaupunki ja konsortio eivät pääse sopimukseen ehdoista, päätöksenteko 

viivästyy, väistötilojen puuttuminen 
• Lehto tai Fennia tai molemmat saattavat irtaantua hankkeesta. 
 

 
 

 
• Projektisopimuksen mukaan voidaan esittää jatkettavaksi toiseksi tulleen 

OP/YIT konsortion kanssa tai etsiä kokonaan uusi sijoittaja  
• Mahd. kilpailuttaminen uudelleen, suunnittelukustannukset kasvaa, 

suunnittelu on todennäköisesti aloitettava osittain uudelleen, imagohaitta 
• Riski, ettei hankkeeseen löydy uusia sijoittajia. 
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3. Hanke keskeytyy rakennusvaiheessa 
 

• Rakentaja voisi keskeyttää hankkeen taloudellisista syistä 
• Vieraan pääoman rahoittajat voisivat keskeyttää rahoittamisen rahoitussopimuksen ehtojen 

rikkomisen johdosta;  
• Oman pääoman ehtoiset sijoittajat (ml. kaupunki) voivat lopettaa rahoittamisen vain 

yksimielisellä päätöksellä; ei intressiä kaupungilla 

• Rakentamisaikana kiinteistöyhtiö ei voi käytännössä joutua talousvaikeuksiin, 
koska omistaja (Hippos-yhtiö, jossa kaupunki mukana) varautuu ennakolta 
rakennusaikaisiin kuluihin rahoitussuunnitelmassaan 
 
 

• Mikäli hanke keskeytyy, Hippos-yhtiön omistajat käytännössä neuvottelevat 
ratkaisut yhdessä kiinteistöyhtiön vieraan pääoman rahoittajien kanssa  

• Kiinteistöyhtiön konkurssi ei ole käytännössä mahdollinen rakentamisaikana, 
koska ainoa syy konkurssiin olisi omistajan (Hippos-yhtiö) rahapula; Hippos-
yhtiön sitoumukset ovat peruuttamattomia 

• Omistaja (Hippos-yhtiö) voi aina päättää jatkaa rakentamista, vaikka  
hanke keskeytyisi jostakin edellä mainitusta syystä 

• Sopimuksilla on estettävä hankkeen keskeytyminen rakennusvaiheessa, 
sopimusehdot ja sopimussakko 
 
 



4. Hanke valmistuu ja toiminta käynnistyy 
(Riskien tunnistaminen ja hallinta v. 2022-2040) 
 

A. Management-yhtiö ajautuu ongelmiin, operatiivinen toiminta lakkaa 
 
Omistajien tehtävä on organisoida operointi ja/tai management-toiminta uudelleen, joko 
perustamalla uuden organisaation tai kilpailuttamalla uuden management-yhtiön. Arvio 
uudelleen organisoitumisen kestosta on n. 6 kuukautta. 
 

B. Kassavirrat (kävijämäärät, palveluiden käyttö, vuokralaisten saaminen) jäävät 
odotettua pienemmiksi: Hippos Oy:n tuotto pienenee, paine hintojen 
nostamiseksi nousee.  

 
Merkittävin tuotto yhtiöllä on ns. ”pitkissä sopimuksissa” kuten toimisto-, liiketilat-, 
ravintola- ja majoitussopimuksissa. Tapahtuma ja liikuntaliiketoiminta on vajaa ½ koko 
kassavirrasta, josta kaupungin ostamien käyttövuorojen + seurojen omavastuuosuuksien 
määrä merkittävin.  
Mikäli uusia vuokralaisia/käyttäjiä eikä parempia sopimuksia saada, on kulujen 
pienentäminen 1. tehtävä. Tämän jälkeen hinnoittelulla voidaan yrittää parantaa tulosta 
palveluissa, joissa se on mahdollista (tapahtumat, yksityiskäyttö). 
 Kaupungin sopimus on sidottu indeksiin, joten yhtiö ei voi yksipuolisesti muuttaa sen 
hinnoittelua. 



 
 5. Riskit, kun kaupungin ostopalvelusopimus 

(20 v.) päättyy v. 2042 
 

Kaupunki on edelleenkin yhtiön omistajana ja päätöksentekijänä. Hippoksen 
kaava ei mahdollista liikuntatilojen käyttötarkoituksen muutosta esim. liike- 
tai toimistotiloiksi. Käytännössä tiloilla ei ole kilpailevaa tai korvaavaa 
käyttöä/käyttäjää kaupungin tarjoaman ”pääkäyttäjän” tilalle. Samoin yhtiö 
on kuolettanut lainansa, joten yhtiön kulurakenne on kevyt ja sille riittää 
pienempi tuotto kuin ennen lainanmaksua.  
 
 
 
 
Kaupungin neuvottelutilanne vuonna 2042 erittäin hyvä ja sopimukseen 
voidaan myös tehdä tarvittaessa optio jatkovuosille >2042.  
Hankkeen elinkaaresta johtuen riskinä jatkossa tulee olemaan lähinnä 
peruskorjausten vaatima investointi-/rahastointitarve. 
 



6. Riskit liittyen konsessiosopimukseen ja 
liikuntatilojen käyttäjien hintojen korotuksiin 
 

Kaupungin sitoumus 
a. 5 M€ (+ alv) 
b. Indeksisidonnaisuus (elinkustannusindeksi) 

Hintojen korottaminen / sopimusmuutokset vaativat kaupungin 
hyväksynnän 
 
 
 
Sijoittajat menettävät merkittävästi tuottoja, jos palvelut eivät käy 
kaupaksi tai tiloille ei ole vuokralaisia. Sijoittajat maksavat ensin 
käyttökulut ja rahoituskulut, vasta sitten tuottoa maksetaan investoreille  
 -> estää liian suuret hinnankorotukset 
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