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Tapahtumakaupunki Jyväskylä 

” Teemme Jyväskylästä vetovoimaisimman ja kansainvälisesti 

tunnustetun koulutus, osaamis- ja tapahtumakeskuksen.”   

    Jyväskylän kaupunkistrategia, 2014 

• Jyväskylä tunnetaan tapahtumakaupunkina, olosuhteet ovat kunnossa, 

sijainti loistava ja maine on hyvä: paikat yhä tehokkaampaan käyttöön ja 

tapahtumien järjestäminen sujuvaksi ja helpoksi.  

• Koko kaupungin yhteinen asia: toiminnan ja mm. tilojen koordinointi 

käynnistynyt.   

• Tapahtumatoiminta on yksi keskeinen painopiste Jyväskylän 

markkinoinnissa, matkailussa ja elinvoiman vahvistamisessa. 

• Tapahtumatoiminta vastaa kaupungin tapahtumatoiminnan kehittämisestä 

ja koordinoinnista, tapahtumakaupunkimarkkinoinnista sekä tapahtumien 

haku- ja suunnitteluprosesseista. 
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Tapahtumien luokittelu 
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Tapahtuma
kaupunki 
Jyväskylä 

Business: 
kokoukset, 
kongressit, 
seminaarit, 

messut 

Festivaalit 
ja viihde: 
konsertit, 
kulttuuri-

tapahtumat  

Liikunta ja 
urheilu: 
kilpailut, 

turnaukset, 
muut 

urheiluun 
liittyvät 

tapahtumat 

 

 

• Paviljongin ja Lutakon alue soveltuvat erityisen hyvin näihin kaikkiin 

 

 



Tapahtumatoiminnan kehittäminen 2016 -> 

• Tapahtumille laaditaan kriteeristö ja järjestäjille 

sähköinen työkalupakki, mm. selkeät ohjeet, sujuva 

lupaprosessi ja helppokäyttöinen 

palaute/vaikuttavuusseuranta.  

• Tapahtumatoimintaa kehitetään yhteistyössä 

kaupunkiorganisaation sisällä sekä toimijoiden ja 

tapahtuman järjestäjien kanssa. 

• Tapahtumien lajikirjoa ja määrää kasvatetaan 

ennakkoluulottomasti ja suunnitelmallisesti. 

 

       



Lutakonauki

o Parkkialue Satamankärki 

Keskusta 

Matkakeskus 

Solo Sokos 

Hotel 

Paviljonki 

Jyväskylän 

Paviljonki 

Rantaraitti 



Lutakon aukio ja satama 
• Lutakon aukio ja sataman pysäköintialue on suunniteltu 

tapahtuma-alueiksi; tapahtuma-alue ja oleskelutila 

• Suunnittelu käynnistynyt vuonna 2007, valmistuu 

lähivuosina  

• Mahdollista järjestää isoja tapahtumia, Lutakon aukiolla 

voi olla yli 10 000 ihmisen tapahtumia, (esim. konsertti) 

• Tapahtumien määrä Lutakon aukiolla ja satamassa on 

tuplaantunut vuodesta 2014 (14 -> 29) 





• Tapahtumalle tulee valita tapahtuman kannalta oikean 

kokoinen ja tarkoituksenmukainen alue/tila  

• Lutakon aukiota voidaan käyttää Paviljongin alueella 

järjestettävien tapahtumien pysäköintialueena, tosin 

tapahtuma menee aina pysäköinnin edelle 

• Lutakon rakentuessa (asuintalot) pysäköintipaikat 

vähenevät -> pysäköintitalot  

• Ulkotilan vähentyessä mahdollisuus käyttää Paviljongin 

sisätiloja, esim. messuhallit  (ralli) 

• Satamankärjen käyttö muuttuu tulevaisuudessa 





• Tapahtumia ympäri vuoden  

• Liikuntatapahtumat kasvussa, esim. mahdollista järjestää 

esteetön juoksutapahtuma (Rantaraitti ym.) 

• Useat samanaikaiset tapahtumat ovat mahdollisuus, ei 

uhka (mm. markkinointihyöty, rakenteiden yhteiskäyttö) 

• Hinnat ovat kilpailukykyiset ja palvelu sujuvaa 

• Tapahtuma- ja satamatoiminnan yhteistyö tärkeää 

• Asumisen ja tapahtumien yhteensovittaminen korostuu 

tulevaisuudessa korostuu 











Keskellä Suomea, keskellä Jyväskylää 

• Runsaasti plussia: Liikenneyhteydet, lyhyet välimatkat, 

kävelyetäisyys, majoitus- ja ravintolapalvelut, kaunis 

ympäristö järvineen, Rantaraitti, laivat, veneet… 

 

• Mm. Suomipop, Neste Ralli, Finlandia Marathon, Beach 

volley, Likkojen Lenkki, Sataman Yö, Keskimaan KeMut, 

WaterXFest, SnowCross, Ajotaidon MM-2016, 

Summersoud Festival, Suuret Oluet-Pienet Panimot…  



Ottakaa yhteyttä: 

• Viestintäjohtaja Helinä Mäenpää, helina.maenpaa@jkl.fi,  

 p. 0505487422 

• Tapahtumatoiminta: Markkinointipäällikkö Jaana Ruponen, p. 050 

344 6496, etunimi.sukunimi (at) jkl.fi 

• Tapahtumaluvat- ja paikat: Asiakaspalvelupäällikkö Anne Heikkinen, 

p. 040 840 6460., etunimi.sukunimi (at) jkl.fi 

• Lutakon aukio ja satama: Katu- ja satamamestari Jan Viilos 

jan.viilos@jkl.fi p. 050 3767361 

• http://www.jyvaskyla.fi/tapahtumakaupunki 

• tapahtumakaupunki@jkl.fi 
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Tapahtumakeskus  
keskellä kaupunkia 


