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Hippoksen kehittämisperiaatteet ja kehitysmalli



Hippos-hanke 2015
• Kevät:

– Master Plan esiselvitys valmistui ja KH:n iltakoulussa 19.1.2015
– Master Plan esiselvitys esittely kaupunginvaltuustolle 27.4.2015
– Tilapalvelun jhtk:n päätös 9.6.2015, hankesuunnittelun 

käynnistämisestä ja v. 2015 rahoitus 0.25 M€
– Konsultin kilpailutus ja projektisuunnitelma

• Lokakuu:
– Konsultin GSP-Group Oy:n valinta 10/2015
– Työn käynnistyminen ja hankkeen organisointi

• Joulukuu
– Hankkeen jatkorahoitus, 0,6 M€ v. 2016 hyväksytty talousarviossa 

• 2016 Hankkeen vetovastuu 1.1.2016 Elinkeinoyksikölle
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Organisoituminen ja sidosryhmät
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• Ohjausryhmä projektipäällikkö Kari Halinen
• Projektiryhmä
• 5 työryhmää

– Kaavoitus ja tekninen
– Investointi
– Viestintä ja osallistuminen
– Konsepti
– Tutkimus, kehitys ja innovaatiot
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Hippoksen työryhmät 2016

Kaavoitus- ja kunnallistekniikka

• Alustava kaavoitusaikataulu
– asemakaavamuutos  vahvistettavaksi 

kaupunginvaltuustoon 10/2016
– aikataulu on haasteellinen, edellytys rahoitukselle

• Selvitykset: 
– luontoselvitys
– liikenne- ja maaperäselvitykset
– jäljelle jäävien rakennusten kuntokartoitukset 

• Kokonaissuunnitelmien tarkentaminen 
• Hippos-hallin ja jäähallin alustavia suunnitelmien tarkentaminen
• Alustavat kustannuslaskelmat

– Kuntokartoitusten ja tarkentuvien suunnitelmien pohjalta



Konsepti-, viestintä ja markkinointi
• Kokonaiskonseptin ”aukikirjoitus” käynnissä
• Yhteistyö ja osallistaminen

– työpajat liikuntaväki ja liikuntalaboratorion käyttäjät 

• Operaattorikartoituksen käynnistäminen 
– alueen ydintoimijat ja  ankkurivuokralaiset, seura- ja lajitoimijat, muut 

tukitoiminnot n. 300 toimijaa
– tapaamiset avaintoimijoiden kanssa käynnistetty
– seuratoimijoiden tapaamisia ja puhelinkontaktointia tehty

• Markkinointi- ja viestintäsuunnitelma sekä visuaalinen ilme ja 
vision kirkastus

– Yleisesitteen visuaalinen ilme ja logo
– Hippos kysely avainurheiluväelle markkinointi- ja 

viestintäsuunnitelman tueksi 
– Nimi haasteena: Hippos leimallisesti kotimaassa hevosurheilua

• Muuta
– 8.12. Tapaaminen OKM Harri Syväsalmi ja Mauri Peltovuori –

Hippos hankkeen esittely ja liikuntapaikka-avustuksen hakeminen
• Positiivinen palaute; yksi Suomen kärkihankkeista
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Hippoksen työryhmät 2016



Hippoksen työryhmät 2016

Investointi ja sijoittajat
• Nykyisten kiinteistönomistajien tapaamiset

– Technopolis ja SYK neuvottelut käynnistetty, Jy-Ki
käymättä

• Kehitysmallivaihtoehtojen laatiminen ja juridiset 
selvitykset tehty

– kehitysyhtiömalli

• Potentiaalisten investoreiden kartoitus tehty
• Kehitysvaiheen rahoitusta viimeistellään

Riskien hallinta
• Koko hankkeen riskienhallinnan arviointi 
• konsulttina Ramboll
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Hippoksen työryhmät 2016

Tutkimus, kehitys ja 
innovaatiot
• Yritysyhteistyö käynnistetty

– Yritystoimijoiden kartoitukset ja 
markkinointiaineiston luominen

• Kehityskumppanien kanssa 
keskustelut käynnissä

– Liikuntatieteellinen tiedekunta, 
Sports lab, JAMK, Kihu, Likes

• Yritysten ja oppilaitosten 
kaupunkikehitysalustan mallia 
luonnostellaan
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Hippos
Peruskorjattavaa 42 000 m2

Uutta rakentamista 80 000‐100 000 m2

Monitoimiareena
Jääurheilu

Liikuntatiloja
Jalkapallo

Tapahtumat ja konsertit

Hotelli

Asuntoja

Hipposhalli
Pääosin nykyinen 
käyttö + voimistelu, 

yleisurheilu ja 
salibandy

Uusi P‐talo
Monitoimitalon 

tilalle

Pesäpallostation

Asuntoja ja majoitusta

Hippos liikuntakeskus
Kuntosalit, 

kamppailulajit, 
palloilu, tanssi , 
fitness jne.

Liikuntalaboratoriolle 
uudet tilat 



Saneerattava pinta‐ala 42 000 m2

Uudisrakentamisen pinta‐ala 80 000‐100 000 m2

Purettava pinta‐ala 11 000 m2

Pysäköintipaikat 2 600 (–3 300) kpl

Alueen kokonaisinvestointi 250‐300 Meur

Arvio rakennusoikeusmaksusta kaupungille 10 Meur

Sijoittajien riskipääoma kokonaisuudessaan 100‐130 Meur

Vieras pääoma, laina ja RS‐laina kokonaisuudessaan 130‐160 Meur

Asuntoja yhteensä (500 kpl, 8% vuosituotannosta 5 v. jaksotuksella) 25 000 h‐m2

Asuntojen kokonaismyyntihinta 90‐100 Meur

Rakentamisen ajan työllisyysvaikutus 2000 hlö‐tv

Työpaikat, liikuntapalvelut (uusia työpaikkoja 50%) 300

Työpaikat, kaupalliset palvelut (uusia työpaikkoja 100%) 300

Pääomavuokra‐kassavirta valmiissa kohteessa, vuosi 1 12‐14 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.

HANKKEEN KESKEISET LUVUT
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Kaupungin strategian mukaiset 
toimintaperiaatteet
Hippoksella 2020



Visio
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AKTIIVISET JA HYVINVOIVAT 
ASUKKAAT
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1. Jyväskyläläisten lasten ja nuorten 
hyvinvointi:

– lasten ja nuorten kohtuuhintaisen ja säännöllisen 
seurakäytön varmistaminen Hippoksen tiloissa

• käytettävyys, lajit, käyttötunnit ja frekvenssi 
vähintään samaa tasoa kuin vuonna 2015 

• liikuntavuorojen hinnoittelulla on mahdollistettava 
seuratoiminnan jatkuminen 

– kaupungin tukemien vuorojen pääpaino on lasten-
ja nuorten liikunnassa ja urheilussa

– edullisilla päivävuoroilla Jyväskylän sekä 
koulutuskuntayhtymän koulut sekä yliopisto tilojen 
käyttäjinä 

– mahdollistaa ja kannustaa myös omatoimiseen 
liikkumiseen



AKTIIVISET JA HYVINVOIVAT 
ASUKKAAT

2. Jyväskyläläisen aikuis- ja vanhenevan väestön 
hyvinvointi:

– Hyvinvointierojen kaventaminen yhteisöllisyyden, 
omasta terveydestä huolehtimisen sekä aktiiviseen 
osallistumisen kautta

– aikuis- ja erityisesti vanhenevan väestön liikkumis- ja 
testausympäristö
• alueen  liikuntatilojen on sovelluttava senioritoimintaan 

olemassa olevan AaltoAlvarin senioriliikuntasalin 
lisäksi

– Hippoksen testauspalveluja kehitettävä 
kaikenikäisille ja kaikenkuntoisille liikunnasta ja 
omasta hyvinvoinnista 
kiinnostuneille
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VAIKUTTAVA ELINKEINOPOLITIIKKA
1. Liikunta- ja hyvinvointi Jyväskylän 

keskeisiä strategisia toimialoja:
• Houkutteleva tutkimuksen ja tuotekehityksen 

sijoittumispaikka 
– yritysten kasvua tukeva toimintaympäristön synnyttäminen 

Hippoksen kaupunkikehitysalustalle,
• innovaatioyhteistyötä oppilaitosten, yritysten ja käyttäjien välillä 

(”living lab-malli”)
• Hyvinvointialan viennin kasvua myös Jyväskylässä

– Vähintään  11 000 m2 toimisto+laboratoriotiloja

• Liikuntapalvelujen, elämys-,  matkailu ja majoitustoiminnat
– sekä tukipalveluina kaupalliset palvelut 

• Kaupunkirakenteellisesti uusi ja merkittävä kohde 
Jyväskylässä

– työllistämisvaikutukset n. 2000 htv vuosina 2017-20 
(rakentaminen)

– Verotulot 14 M€ Jyväskylän kaupunki ja 22 M€ valtion verotus
– Pysyviä työpaikkojen kaksinkertaistaminen n. 600 työpaikkaan
– välittömät, uudet verotulot kaupungille 3 M€
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VAIKUTTAVA 
ELINKEINOPOLITIIKKA

2. Liikuntakaupunki-imagon vahvistaminen 
kotimaassa ja kansainvälisesti 
• Oppilaitosten, liikuntatoimialan, yritysten sekä seurojen 

yhteistyön ja osaamisen kehittäminen 
– Vahvat osaamisalueet esim. valmennusosaaminen, tuki- ja 

liikuntaelinsairauksien tutkimus hoito ja kuntouttaminen
– Yliopisto, Likes ja Kihu; kansainvälisten kytkösten hyödyntäminen

• Liikunta- ja hyvinvointimatkailun kasvun ohjaaminen seudulle
– Yhteistyö muiden matkailukohteiden kanssa kuten Laajavuori, 

Himos, Peurunka ja kulttuurikohteet
– matkailupaketit ulkomaille

• Suurien urheilutapahtumien järjestämisen mahdollistaminen 
– Suorituspaikat, palvelut ja koko infra mahdollistaa
– SM-taso ja kansainväliset tapahtumat
– mm. JyVo, JNV, JypHT, taitoluistelijat, JKU, Happee, futsal…
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RESURSSIEN VIISAS KÄYTTÖ
Kestävä kehitys

• Viisas liikkuminen ja tehokas yhteispysäköinti 
– julkisen liikenteen parantaminen 
– polkupyöräilyn reitistöjen ja kevyenliikenteen väylien parantaminen
– pysäköintilaitosten järkevä ja tehokas yhteiskäyttö, mm. Valmet ja yliopisto

• Älykkäät ratkaisut rakennuksissa ja liikunta-alueilla
– Liikuntapaikkojen tekniset ratkaisut mahdollistavat normaalin arkiliikunnan lisäksi 

paikkojen hyödyntämisen huippututkimukseen

• Energiatalouden huomioiminen
– Yhteistyö energia-alan toimijoiden ja Jyväskylän Energian kanssa energiatalouden 

huomioimiseksi 
– Innovaatiot peruskorjattavissa kohteissa että uudisrakennuksissa

• Muut selvitettävät kestävän kehityksen ratkaisut
– aurinkoenergia ja lauhdelämmön hyötykäyttö esim. sulanapidossa
– ylimääräisen jäänajolumen ja jäähdytyksen käyttö talviurheilumahdollisuuksien 

lisäämisessä, harmaavesien hyödyntäminen

• %-kulttuuri
– soveltaminen Hippoksella liikunnalliseen ja tapahtumalliseen ympäristöön
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Hippos  2025 on 

• Suomen paras ja monipuolisin liikunnan, urheilun ja 
ammattilaisurheilun keskittymä

• liikunnan, urheilun ja ammattilaisurheilun johtava 
kehitys- ja tutkimuskeskittymä maailmassa

• liikunnan- ja hyvinvointimatkailun tunnetuin ja 
suosituin kohde Suomessa

• myös monimuotoinen asumisen alue, jossa kaikki 
palvelut ovat lähellä, täydentävät tukitoiminnot ja 
kaupalliset palvelut
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Hippoksen kehitysyhtiö Oy
-esitys-



0 
Esiselvitys

2014

I 
Hankesuunnittelu ja

kaavoitus
2015‐2017

III
Suunnittelu ja 
Rakentaminen
2017‐2020

IV
Toiminta
2020‐

KEHITYSVAIHEEN
INVESTOINTI

PÄÄINVESTOINTI

Hankkeen vaiheistus



Kehitysvaiheen tehtävät

• Kehitysvaihe 1: Hankesuunnittelu ja kaavoitus 2015-2017

– 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



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 KAUPUNKIRAHOITTAJA 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€Kehitysyhtiön myynti
Julkinen kilpailutusRAHOITTAJA 2

1,5 M€ + tuotto

Pääomatavoite 5‐7% Pääomatavoite 5‐7%



Hippoksen Kehitys Oy
• Perustetaan Hippoksen Kehitys Oy yhdessä ulkopuolisen rahoittajan 

kanssa.

• Kehitysyhtiö vastaa hankesuunnittelun loppuun viemisestä v. 2016-2017, 
– kehitystyö jatkuu suunnitellusti

• Kehitystyön  tavoite
– kehitys- ja  hankesuunnitelman valmistuminen ja rahoituksen hankkiminen  
– hankkeen eteneminen siten, että lopullinen pääomistus ja - rahoitusvastuu siirtyy 

ulkopuoliselle taholle v. 2018 alusta

• Kehitysyhtiön omistus
– kaupungin omistus tulee olemaan 1/3 
– yksityinen omistus 2/3 rahoitusvastuun mukaisesti
– mikäli rahoitus ei riitä, lisärahoitusvelvollisuus on yksityisellä

• Kehitysvaiheen (v. 2016-2017) tarkennettu rahoitusosuus on 2.25 M€, 
– kaupungin on kehittänyt Hipposta v. 2015 250 000€ ja v. 2016 konsulttityötä TA-

mukaisesti 0.5 M€ , yhteensä 0,75M €. Tehty työ siirretään kehitysyhtiölle.
– yksityisen ns. riskirahoituksen osuus 1.5 M€.
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Hyödyt kehitysyhtiömallista
• Kaupungin konsulttityön rahoitus puolittuu kehitysvaiheessa

– n.1,5 M€:sta 0,75 M€:on.
– Hippoksen kehittämisen hankerahoitus kasvaa 2,25 M€:oon. 

• Mahdollistaa myös mm. Hippoksen osaamiskeskuksen kehitysrahoitusta

• Ulkopuolisen kehitysrahoittajan myötä Hippos 2020 hankkeen uskottavuus 
paranee merkittävästi.

– lopullisten rahoittajien, yhteistyökumppanien ja käyttäjien näkökulmasta

• Ulkopuolinen kehittämisosaaminen hankkeeseen:
– Kaupunki säilyttää ohjausvaikutuksensa hallituksen jäsenenä ja osaomistajana sekä 

kaavoituksesta vastaavana osapuolena
– Antaa joustoa kehittää Hippoksen toimintamallia vielä kehitysvaiheen aikana
– Konseptin testaus rahoittajilla kehitysvaiheessa

• Kehitysvaihe 1:n toteutuessa:
– Hankkeen kokonaisrahoitus varmistuu
– Kaupunki saa takaisin kehittämiseen käytetyt 0,75 M€ (-verot)
– Yksityiset ns. riskisijoittajat tavoittelevat 15-20 % tuottoa kehitysvaiheessa. 

Lopullinen tuotto 5-7% 2. vaiheen sijoittajalle.
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Riskit kehitysyhtiömallissa

• Jos rakennusvaiheen rahoittajaa ei löydy esitetyllä mallilla:
– kaupunki on käyttänyt kehitystyöhön 0,75 M€

• vuonna 2015 0,25 M€ ja vuoden 2016 budjetoitu konsulttipalkkio 0,5 M€

– saa omistukseensa kaikki koko Hippoksen hankkeessa tehdyn työn
• syntyneet asiakirjat, hankesuunnitelmat ja tutkimukset jne…
• työn arvo noin 1,5 M€

– yksityiset sijoittajat menettävät sijoittamansa/lainaamansa 
rahoitusosuuden.

• Kaupungin tavoitteet eivät toteudu kehityshankkeessa
– Kaupungin ohjausvoima hankkeessa pienenee
– toimenpide:

• kaupungin tavoitetilan selkeä kuvaus erityisesti liikunnan ja urheilun 
näkökulmasta

• osakassopimuksen merkitys suuri
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Kehitysyhtiön perustamisvaiheessa
• Kaupunki sitoutuu:

– edistämään Hippoksen asemakaavaa hankkeen tavoitteiden mukaisesti
– perustamaan yhdessä rahoittajan kanssa ”Hippos Kehitys Oy:n” jonka tavoitteena on 

loppuunsaattaa konseptinkehitys, hanke- ja toteutussuunnittelu sekä kaavoitus 
yhdessä kaupungin kanssa ja löytää hankkeelle lopulliset rahoittajat

• Kaupunki sopii niistä periaatteista, joilla Hippoksen kehitysyhtiö myydään 
rahoittajalle:

– pääomittamaan ”Hippos Oy:tä” korjausvelkaa vastaavalla määrällä + vanhojen 
kiinteistöjen apporttiomaisuudella 24-30 M€

– ostamaan liikuntavuoroja/tukemaan seuroja, jotka ostavat liikuntavuoroja 4-5 M€
vuodessa vähintään 10 vuoden ajan 
• vastaa v. 2015 rahoitustasoa liikuntapalveluissa

– rakentamaan kunnallistekniikkaan ja lähiympäristöä myytävästä rakennusoikeudesta 
saatavilla tuloilla (arviolta n. 10 M€)

– Periaatteisiin liittyvistä tarkemmista summista ja toimintamalleista 
päätetään kehitysvaiheessa ennen kehitysyhtiö myyntiä

• Huomioitavaa
– Muutoksia kaupungin liikuntapalvelujen järjestämisperiaatteisiin
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Päätöksenteon eteneminen

• 7.3.2016 KH:n päätös
1. Hippoksen kehittämisperiaatteista
2. ”Hippoksen kehitys Oy:n” perustamisesta
3. Osakkeiden merkitsemisestä 833€, 1/3 osa 2500€
4. Osakassopimusluonnoksen hyväksyminen

Asemakaavaluonnoksen nähtävillä olo 03-04/2016
Osallistumistilaisuudet käynnistyvät huhtikuussa

• sähköinen kommentointi
• tilaisuuksia
• toimijatyöpajoja
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Hippoksen kehittäminen perinteisellä 
tavalla

• Peruskorjauksen jälkeen 24-30 M€ tilanne lähes sama, 
ulkoalueiden kunnostaminen ja liikenneratkaisut 
edellyttävät n. 10 M€ lisäpanoksen

• Liikuntapaikkojen maksuille korotuspaineita 
peruskorjauksesta

• Periaatteet seuratoimijoille tarkasteltava uudelleen
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• Hippoksen kiinteistöjen korjaustarve on akuutti, korjausvelka on 24 M€ ja 
vuosittainen ylläpito/käyttökustannus noin 4 - 5 M€ (nettokustannus) 

• Käyttämällä nämä resurssit Hippoksen 
kehityshankkeeseen, kaupunki: 
– saa merkittävän yksityisen sijoituksen Hippokselle, joka
– synnyttää Suomen merkittävimmän liikuntakeskittymän 

Jyväskylään
– luo satoja uusia työpaikkoja verotuloineen
– aikaan saa kansainvälisesti merkittävän liikunnan, 

urheilun ja huippututkimukseen ekosysteemin



Keskustan kehittäminen
Ajankohtaiset

Anne Sandelin 22.02.2016



Jyväskylän keskustavisio 2030

1.3.2016

Tavoitteet: 
1. Keskustan vetovoima erikoiskaupan alueena elpyy

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

M
aankäyttösopim

ukset

Väinönkatu

Tori

Lyseon kortteli

Kortteli 9

Tapahtum
at

Jyväskylän kaupunkikeskustavisio 2030

Pihakatu

Kokeilut

Tausta‐aineistot

Selvitykset

Yritysyhteistyö

Täydennysrakentaminen Kaupunkitilan kehittäminen Elämykset ja tapahtumat

Täydennysrakenta‐
m
isen

periaatteet

Pysäköinti



Kaupunkirakenteen strateginen 
suunnitelma

Kehä Vihreä

Maltillisten lisäysten 
yläkaupunki

Jatkuvan muutoksen 
kaupallinen keskusta

Suurten mahdollisuuksien vyöhyke



IFHP-
arkkitehtuurin

kesäkoulu 2016

Aalto-yliopisto: 
Sustainable
urban design

2016

Rantaväylän 
osayleiskaava:

Ratapihaselvitys ja 
skenaariosuunnitelma

MusiikkisaliTori

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



Rakennushankkeiden edistäminen

• Maankäyttösopimus käytänteiden tarkistaminen
– 2.6.2015 keskustassa kokeiluluontoisesti käyttöön kevennetty 

maankäyttösopimusmenettely. 
• maankäyttösopimusmaksun suuruus on 25 % - 35 % arvonnoususta 

täydennysrakentamistilanteissa, joissa välitön kaupungille syntyvä 
yhdyskuntarakentamisen tarve on vähäinen. 

• Kokeilu koskee vuoden 2017 loppuun mennessä 
ruutukaavakeskustassa käynnistettäviä asemakaavamuutoksia 
sekä liike- että asuntorakentamisen osalta.

• Käytössä Kiinteistö Oy Jyväskylän Vapaudenkatu 48-50:n ja MT 
Vapaudenkatu Oy:n välillä

• Ripeät kaavamuutokset
• Pysäköinti
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• Tiivis yhteistyö Liikenneviraston ja K-S ELY-keskuksen kanssa
• Kokonaisuus ja ratkaistavat kysymykset monimuotoisia: Rantaväylä, ratapiha, Kangas, 

Seppälä, Mattilanniemi, Satamakatu, Lutakko, Kehä Vihreä…
• Ratapihaselvitys valmistuu 3/2016, skenaariotarkastelu v. 2016 aikana
• Kaavaprosessi ohjelmoitu vuoteen 2018 

Ruutukaava‐
keskusta

Lutakko

Jyväsjärvi

Suunnittelualue

Rantaväylän osayleiskaava



Pysäköinti ja liikenne

• Pysäköinnin mitoituksen tarkastaminen 2014
– Asuminen ja liiketilat, seuranta

• Keskustan pysäköintistrategia, 2016 aikana
• Pysäköinnin asumisen mitoituksen 

kehittäminen ruutukaavan alueelta
– Pilottikortteli 15, yhteiskäyttöautojen vaikutus 

mitoitukseen
• Polkupyöräpysäköinnin tilannekatsaus ja 

kehittämistarpeet
– Nykytarpeen päivitys

• Keskustan liikenneratkaisujen kehittäminen
– Keskustan liikenteen yleissuunnitelma 2011 pohjalla
– Yksittäiset kehitysprojektit
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Pihakatua 
Kauppakadulle 2016
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• Kerätty kesältä 2015 pohjatietoa 
– diplomityö Kävelykeskustan laajentaminen väliaikaisin 

järjestelyin Jyväskylässä
• Kevyet rakenteelliset muutokset kesälle 2016
• Lupien sujuvoittaminen 

– 15.2. Yhteistyöpalaveri liivi, rakva, poliisi ja Avi
pihakadun lupien sujuvoittamiseksi.

– 16.2. – 8.3. Käyttösuunnitelma ja toimintaperiaatteet 
nähtäville  http://www.jyvaskyla.fi/kadut/nahtavilla/pihakadunkayttosuunnitelma

• Osallistuminen ja yritysyhteistyö
– 23.2. Avoin keskustelutilaisuus pihakadun 

käyttösuunnitelmista
– 7.3. Käyttösuunnitelmien esittely pihakadun yrittäjille 

(myös 3.12. ja 5.2.)
– Tavoitteena suunnitelman toteutus Yläkaupungin 

Yöhön  21.5.

• Kesän 2016 jälkeen kerätään jälleen 
yleisö- ja yrittäjäpalautetta pihakadun toiminnasta.



Tori asema-aukiolle
• Suunnittelu käynnistyy 2017 alusta

– Reunaehdot ja kilpailutus 
– Torin kokonaiskonsepti ”Tulevaisuuden tori”

• Valtakunnallinen torikauppiaiden yhdistys
– Osallistaminen ja kokeilut 
– Rakentaminen alkaa 2018



Muut julkiset tilat

• Väinönkatu, tilapäinen käyttö
– Rakennussuunnittelun 

käynnistäminen 2016 

• Kävelykadun peruskorjaus
– Tekniset järjestelmät osin 

jatkoajalla
– Pohdinta isolle investoinnille 

keskustaan lähivuosien 
ohjelmaan

• Keskustan kehittäminen 
tarvitsee myös fyysisen 
ympäristön muutoksen
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Muut toimenpiteet

• Yrittäjille Kiehtova kivijalka -visuaalisen 
markkinoinnin ideapajat keväällä 2016
– näyteikkunoiden ja katutilan hyödyntäminen 

markkinoinnissa
• Pihakadun katutaide,  koordinoija taiteilija 

Jukka Silokunnas
• Taiken rahoitushaku Jaakko Valon teokselle 

As Oy Kulmakartanon ulkoseinään.

• Väinönkadulle kesäksi viheristutuksia, 
oleskelukalusteita ja mattojen 
uudelleenmaalaus.

• Jyväskylän yliopiston kanssa  yhteistyö 
keskustan palvelumuotoilusta
– apurahahaku teemoilla kauppakeskusta, 

palvelu-muotoilu, kuluttajien tarpeet ja halut 
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Tapahtumat
• Tapahtumien määrät ovat keskustassa, Lutakon aukiolla ja satamassa 

kasvaneet
– Esim. Lutakon ja sataman tapahtumamäärät vuodesta 2014 tuplaantuneet 14-

29, kävijämääriltään myös isoja tapahtumia. 
– Kävelykadulla 26 suurta tapahtumaa

• Torin ja pihakadun muuttuvien ulkotapahtumapaikkojen myötä 
keskustan markkinamyyntialueiden koordinointia ja linjauksia 
kehitetään

• Keskustan ulkotapahtumatilojen ohjekortit valmistuvat keväällä 2016 
• Keskusta osana koko kaupungin tapahtumien ja matkailun strategian 

toteutumista.
– Tapahtumaprofiilin määrittely
– Tapahtumatoiminnan palvelumalli
– Tapahtumajärjestäjän sähköinen työkalupakki
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Jyväskylän elävä kaupunkikeskusta
Vetovoimainen keskusta on menestyvän kaupunkiseudun 
käyntikortti

Kaupunkikeskustan kehittämisen merkittävimmäksi yksittäiseksi
tekijäksi kiteytyy sen ainutlaatuisuus ja identiteetti
– kyky tuottaa ainutlaatuisia kokemuksia -
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