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HIPPOS 2020 
Liikunnan ja hyvinvoinnin 
osaamiskeskittymä 

 - investoritarjouksia tuli 4 kappaletta, joista 
valitaan innovaatiokumppani/-t  

- 26.9. mennessä 

- Käynnistyy hankinnan innovaatiovaihe 
- hankkeen jatkokehittäminen 

innovaatiokumppaneiden kanssa 
- Toteuttaja/sjjoittajakonsortion valinta 

 
- Tavoitteena on saada hankkeen käynnistys 

päätettäväksi valtuustolle loppuvuodesta 2017 
 

 
 



HIPPOS 2020 

 

- Innovaatiokumppanuuden aikana 
neuvotellaan mm. seuraavista asioista:  

- Hankkeen lopullinen toiminnallinen 
mallintaminen 

- Palveluiden ja käyttövuorojen 
ostosopimus 

- Hippoksen omistusyhtiömallit  ja operointi 
”management” 

- Hankkeen taloudellinen mallintaminen 
- Vieraan pääoman sopimukset (EIB ja NIB)  
- Urakka-sopimukset ja vaiheistus  



 
Hippoksen innovaatioekosysteemin 
rakentaminen on käynnissä 
 
 
”HIPPOKSEN YTIMESSÄ IHMINEN JA 
LAADUKAS SEKÄ LUOTETTAVA TUTKIMUS” 
 

Uskomme, että Hippoksessa tuotetut palvelut, tuotteet ja tieto muuttavat merkittävästi 
ihmisen hyvinvointia niin suomessa kuin kansainvälisilläkin markkinoilla.  

DeepData. Tiedon kerääminen, analysointi ja tutkimuksen kaupallistaminen ovat kaiken 
toiminnan sisällöllisenä lähtökohtana. 

Hippoksella yksityiset yritykset, julkiset tahot ja kolmas sektori (seurat) toimivat yhdessä 
verkostona, tuottaen uutta tietoa, tuotteita ja uusia palveluja.  

Suomi ja varsinkin Jyväskylä on niin pieni markkina, että hyvässä hengessä tehty yhteistyö 
kantaa pidemmälle kuin keskinäinen kilpailu. WIN-WIN 

Kolmas 
sektori 

Yksityinen 
sektori 

Julkinen 
sektori 



ekosysteemin strategiset kumppanuusalueet, luonnos 
 

Terveydenhoito 
Hippos2020-Kukkula-Nova-kombinaation 
kilpailuedun realisointi + lääkäriasemat, 
kuntoutuspalvelujen tuottajat, jne.) 

Hyvinvointi 
Työhyvinvointi, ravitsemus, 
elämäntapavalmennus 

Tutkimus ja koulutus 
Liikunta- ja terveystieteiden lisäksi laaja 
poikkitieteellisyys 

Teknologia 
Mittauksen, testauksen, kuvauksen teknologian 
valmistajat 

Digitaalinen viestintä 
Internet- ja mobiilipalvelut, ohjelmistoratkaisut, 
sovellukset 

Tapahtumatuotanto 
Liikuntaan, urheiluun, viihteeseen liittyvät 
tapahtumatuottajat 

Urheilutalous ja markkinointi 
Urheilumarkkinointi, sponsorointi, manageri- ja 
agenttitoiminta, veikkauspelit 

Liikuntamatkailu 
”Tykin” fokus kuntoutusta ja terveyspalveluita 
tarvitsevat asiakkaat 



• Keskustan 
täydennysrakentamisessa 2016-
2017 käynnistynyt  10 hanketta 
ja useista kohteista käydään 
neuvotteluja 

 
• Päättyvälle 

maankäyttömaksujen pilotille 
valmistellaan jatkoa 

• maankäyttösopimusmaksun 
suuruus on  
25 % - 35 % arvonnoususta 
täydennys-rakentamistilanteissa, 
joissa välitön kaupungille syntyvä 
yhdyskunta-rakentamisen tarve 
on vähäinen. 

• Pysäköinnin mitoituksen 
tarkastelu käynnissä 

 

Kaupunki-keskusta 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
��



• Väinönkatu 
• Katualueiden suunnittelussa 
• Jyväskylän Energia uusii kunnallistekniikkaa 

 

•  Asema-aukion tori 
• Yleissuunnitelmat valmistuvat ensi vuoden alussa ja sen 

jälkeen rakennussuunnittelua 
• Rakennusaikataulu koordinoitava Reimarinkulman 

liikennejärjestelyiden rakentamisen kanssa. 
 

• Kulttuurin vaikutus keskustan vetovoimaisuuteen 
kasvaa. 

• Kolme  uutta seinämuraalia julkistetaan Valon kaupunki-
tapahtuman yhteydessä osana valtakunnallista  UPEA17 
katutaidefestivaalia. 

Kadut ja aukiot 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
��



Keskustan 
kivijalkayrittäjät 
Uutta yhteismarkkinointia:  
• Ihana ikkuna –näyteikkunakilpailu 
• Putiikkipäivät 
• Valokeilassa –näyteikkunatapahtuma 
• Ihanat putiikit -reittikartta Visit Jyväskylän 

verkkosivuilla  
 

Yhteistyössä Yläkaupungin yrittäjäyhdistyksen 
kanssa 
• Kadulla ja liiketilan edustalla teematapahtumia 
• Pysäköintihyvityskampanjat 
• Yritysten kaupunkitapahtumiin osallistuminen 



Keskustan yrittäjät ja 
muut sidosryhmät 
Parannetaan kivijalkayrittäjien valmiuksia 
 
Yritysten, tapahtumatuottajien, 
kulttuuritoimijoiden ja koulutustarjoajien 
yhteisiä tutkimus- , tuotekehitys- ja 
palvelukehitysprojekteja 
• Esim. Valoa kaupungin yritysyhteistyölle –projekti, 

JYU Työelämäpalvelut 
• Kivijalkaliikkeiden yhteismarkkinointihankkeet, 

JAO, JAMK 
• Nuorison turvallisuuskävelytutkimus keskustan 

oleskelualueista, Aseman lapset ry 
• Palautekyselyt yrittäjille ja kaupunkilaisille 

kävelykeskustan tapahtumakesästä 2017, JYU 
Kauppakorkeakoulu 

 



Keskustavisio 2030 
• On valmisteilla ja vuoden loppuun mennessä 

päätöksentekoon 
• Ydinsisältöinä kulttuuri, asuminen, palvelut ja 

saavutettavuus 

• Kulttuuritarjonnan ja keskusta-asumisen merkitys tulee 
korostumaan keskustan positiivisessa kehityksessä ja 
elinvoimaisuudessa. 

• Vision pohjalta laaditaan konkreettinen keskustan 
kehittämisen toimenpideohjelma, jota lähdetään 
toteuttamaan 2018 alusta. 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Keskustan vetovoimaaKULTTUURI & ASUMINEN* Tapahtumat* Elämykset ja kokemukset* Oppiminen* Urheilu, harrastukset ja muut aktiviteetit* Ajanvietto>> Viihtyisyys ja viihdyttävyys!Yritykset ja palvelut seuraavat ihmisiä!Yhdessä kulttuuritarjonta ja keskusta-asuminen tukevat keskustan positiivista kehitystä ja elinvoimaisuutta erilaisten ihmisryhmien näkökulmasta.��



• Moderni sairaala 
• Asiakaslähtöiset toimintamallit 
• Kuntouttava ote ja etähoito 
• Hankkeen koko on n. 200 000 kem2 ja 

investoinnit alueelle n. 600–700 M eur.  
• Mahdollisuus tehdä kokonainen terveyden 

ja hyvinvoinnin kampus ympäröivine 
asuntoineen ja palveluineen, joka palvelee 
Keski-Suomen ohella koko maata.  
 

KUKKULA 
2020–2040 
Terveyttä, asumista ja työtä 



KUKKULA 

• Vanha sairaalan kiinteistö 100 000 m2 + 
uusi sairaala NOVA 100.000 m2 

• Sairaalaan 3 000 työntekijää 
• Kansainvälinen, digitaalisten 

terveyspalveluiden keskus 
 

• Kukkulan alue tarjoaa työtä noin 2 000 
ihmiselle tulevaisuudessa ja kodin 3 
000 asukkaalle 

• Sijaitsee kivenheiton päässä Jyväskylän 
keskustasta ja Hippoksen alueesta 



Kukkula 
• Sairaanhoitopiirin ja kaupungin yhteisellä 

kehityspanoksella Kukkulalle tehty 
kaavarunko-vaihtoehtoja 

• Rakentamispotentiaali välillä 115.000- 
140.000 k-m2 

• Monimuotoista asumista, liike-, toimisto-, 
kuntoutus-, vastaanotto-, klinikka-, koulutus 
ja tuotekehitystiloja, kaupallisia palveluita 

• Hankkeen kokonaisnäkemyksen 
vahvistaminen ja vaiheistus 
 



Kukkulan 
ominaispiirteitä 
• Kiinteistöt siirtyvät uudelle omistajalle 2020 
• Uuden Maakuntien Tilakeskuksen kanssa 

keskustellaan jo alueen kehittämisestä ja sen 
tavoitteista tämän vuoden aikana 

• Aikaisintaan aluetta päästään rakentamaan 2020-
vuoden lopulla, kun uuden sairaala NOVA:n tilat 
valmistuvat 

• Koko alueen valmistuminen voi viedä 15–25 vuotta 
• Kukkulan uuden keskustan muodostaa 

”terveysbasaari”, joka keskittää alueelle terveys- ja 
hyvinvointipalveluiden lisäksi alan tutkimusta ja 
koulutusta sekä tuotekehitystä 

• Kukkula ja Hippos yhdessä muodostavat 
kansainvälisesti ainutlaatuisen yhdistelmän 
kliinistä terveydenhuoltoa, terveydenedistämistä, 
hyvinvointia ja liikuntaa 
 



 Kangas 16.09.2017 
Suunnitteluarkkitehti  Pirjo Heinänen 
Jyväskylän kaupunki, Asemakaavoitus 

Kangas 



Suunnitteluarkkitehti  Pirjo Heinänen 
Jyväskylän kaupunki, Asemakaavoitus 

Jyväs-Parkki 
- Pysäköintitalo 1 
- Käynnistyminen 3/2017 
- Valmis 12/2017 

JVA/Palvelutalo/vuokra- 
asunnot 

 
YIT Albertinpiha-
Asukkaat 4/2017 
- vapaita asuntoja 2/45 
 

Skanska Raina 
Asukkaat 2/2017 
- 1 vapaa asunto 

Skanska Tambuuri 
Valmis 11/ 2017 
- vapaita asuntoja 9 

YIT Paperitehtaankatu 16 
-sijoittajalle kaikki 41 
asuntoa  

Perhe ASO / YIT / TA 
- Työt käynnissä 

YIT Fredrikinpuisto 
Valmis 3/2018 
27/42 vapaana 

KOAS Tower 
- Oppilas-asuntola 110 
asuntoa, syksy 2018 

Skanska Paperitehtaankatu 12  
- Käynnistyt 5/2017 



Skanska varaus  
- Käynnistyminen 
syksy 2017? 

Skanska Viira  
- Käynnistyminen syksy 2017 

Vanhan paperitehtaan 
kunnostaminen ja uudisosat 
suunnittelussa ja mahd.  
käynnistyminen 2018 

Uuden paperitehtaan purkaminen 
käynnistyy alkukeväästä 2018, kesto 6 kk 





Alue 4, Kankaansydän 2 



Kankaansydän 2 
Kokonaiskerrosala 47 000 k-m2 
Asuntoja noin 670 kpl, asukkaita 750-800  
 

Valmiina 
Piippurannassa valmiita asunto 90 kpl, asukkaita noin 100 
 
 

Kokonaisuus 
Kankaan asuntotuotanto on käynnistynyt ennakoitua vauhdikkaammin. 
Alueella on hyvä imago ja vahva vetovoima! 
 
Työnalla: 
Yhteishanke ikääntyneiden, opiskelijoiden ja päiväkodin yhteisille  
Kankaan asunto-ohjelman päivitys käynnissä 
 
  



Kankaan yhteispysäköinti 

• Kankaan pysäköinti perustuu: 
• Yhteispysäköinti, ei nimettyjä paikkoja 
• Keskitetty pysäköinti pysäköintitaloihin 3-

5 kpl 
 

• 15.12. Kankaan 1.pysäköintitalo 
valmistuu 

• Kokemuksia käyttöasteesta 

• Kokonaispysäköinnin mitoituksen 
säätäminen alueen rakentuessa 
 



Työpaikkarakentaminen 
• Business Garden sydänkortteliin, Peab 

• Yhteensä n. 15 000 kem, toteutus vaiheittain 
• Landis+Gyr, 1 vaiheessa 
• Kankaan sydän I asemakaavan muutos nähtäville  

n. 10.10. -10.11.2017 
• tavoite valmiiksi vuoden alussa ja rakentaminen 

käyntiin keväällä 2018 
 

• Vanhan Paperitehtaan kehittäminen  (etelä- 
ja pohjoispäät) Kankaan kehitys Oy  

• Asumisen ja palvelujen hybridi eteläpäähän 
• Vanha paperitehdas 3 asemakaavan muutos 

nähtävillä 26.9.-26.10.2017, tavoite valmiiksi ensi 
vuoden alussa   

• Pohjoispään kehittäminen toimitilaksi 
• Asemakaava vahvistunut 

 



Viisas 
Kangas 



• Yhteisjärjestelyiden perusmallit on luotu 
 

• Käynnissä/käytössä: alueportaali 
Kangasverkko.fi + sähköiset näytöt, 
ensimmäinen jätehuollon syväkeräyspiste, 
yhteispihojen suunnittelu, pysäköintitalo 
rakenteille, Mustaverkko käytössä, lukuisia 
%-kulttuurikohteita ja suunnitelma 
Piippurannan osalta.  
 

• Seuraavat stepit 
• Mustaverkon osalta prosessien hiominen.  
• Älyjätehuollon kehittäminen osana Circwaste- 

osahanketta.  
 
 

Yhteisjärjestelyt 



Käynnissä: 
• Pilotointiprojekti hyödyntäen 

Mustaverkon laitetilojen lukitusta.  
• Tarjouspyyntötyö laajemman 

järjestelmän hankinnasta valmisteilla 
 

Tulossa: 
• Lukitus- ja pääsynhallinnan ratkaisut 

aluetasolle (kodit, työpaikat, jäteastiat, 
pysäköinti, yhteistilat ja laitetilat).  

• Elinkaaren mittaisten operointi- ja 
hallintomallien luominen.  
 

Identiteetin hallinta 



Uusiutuva energia 

Tehty/Käynnissä: 
• Ensimmäinen aurinkopaneeliasennus VPT:n 

siiven katolla.  
• Ensimmäinen kaukojäähdytyskohde VPT:n 

siiven osalle (kompressorikontti 
 

Tulossa: 
• Seuraava aurinkopaneeliasennus suunnitteilla 

P-talon katolle. 
• Asiakkaita kaukolämpöjärjestelmälle, 

varaukset tulevan absorbtioaseman sijainnille.  
• Aalto Yliopiston virtuaalimittarointihankkeen 

seuranta.  
 



Living Lab ja test beds 

Tehty: 
• Jyväskylän yliopiston 5k-projekti, jossa 

ensimmäisen talon asuinkunnista osa 
testasi älykaupunkipalveluja.  
 

Suunnitteilla: 
• Vanhusasumisen ympäristö 

ympärivuorokautisen hoivan osalta. 
• Energiamittauksen ympäristö 
• Nopean sovelluskehityksen 

kokeilualusta 
• Avoin arkkitehtuuri IoT-laitteiden 

horisontaali-integraatioon 



Taidehankinnat 



Kankaan maisema-arkkitehtuurikilpailun 
pohjalta käynnistyneet: 
 
• Kankaan puiston yleissuunnitelma 

valmistumassa 
• Sillan yleissuunnitelma valmistumassa 



Kankaan kanava 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN89mphtjSAhWBDSwKHQVSDw8QjRwIBw&url=http://www.kirafoorumi.fi/2755.aspx&psig=AFQjCNEM5h-JQMG6XFyFOa6SdV9Adoxk4A&ust=1489651470304652


• toteuttajana Ramboll Oy asiantuntijoiden 
muodostama ohjausryhmä ohjannut 
suunnittelua kesästä 2016 

• sisältönä mm.  
• jokiuoman rakenteellinen suunnittelu 
• kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden, 

säästettävien vesivoimarakenteiden suunnittelu 
• virkistyskäytön yleissuunnittelu ja 

maisemasuunnittelu 
• hydraulinen mallinnus 
• pohjapadon suunnittelu 
• kustannusarviointi 
• vesilupahakemuksen valmistelu 

• Rakennussuunnittelu käynnistyy 2018 
alusta ja toteutus arviolta 2020 

 
 
 

Tourujoen kunnostuksen 
yleissuunnittelu 

 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN89mphtjSAhWBDSwKHQVSDw8QjRwIBw&url=http://www.kirafoorumi.fi/2755.aspx&psig=AFQjCNEM5h-JQMG6XFyFOa6SdV9Adoxk4A&ust=1489651470304652


Kiittäen, 

www.businessjyvaskyla.fi 
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