
  

     

Seurafoorumi 4.3.2020 
Hippos-hanke 

 
Kaupungin ajankohtaiset asiat (Nikke Tuhkanen) 

- Tilaisuudessa kiertää lista vuodelle 2021-2022 seurojen hakemista suuremmista liikuntatapahtumista, 

kaupungille tiedoksi 

- Finlandia Marathonin yhteydessä järjestetään LiikuntapääkaupunkiExpo 

o (LPE) tapahtuma järjestetään toista kertaa 

o koululaisten juoksutapahtuma uutena 

o tapahtumaa laajennetaan edellisvuodesta 

o seuroille pisteitä tulossa myyntiin 

 
Hippos-hanke (Kari Halinen) 

- Tarkoituksena palvella mahdollisimman monipuolisesti liikuntaa ja terveyttä Jyväskylässä 

- Valtuuston periaatteita 

o liikunnan lupaus 

▪ nykyisen Hippoksen alueella toimiville mahdollistetaan uudet tilat 

▪ monipuoliset, monia tarkoituksia palvelevat tilat 

▪ kaupungin asettamat taloudelliset raamit (28 milj. eur. + 5,5 milj. eur. ostettuja vuoroja 

vuosittain) 

- Suunnittelun tila 

o Seurojen kanssa käydyt keskustelut eivät ajankohtaisia tässä vaiheessa (1A vaihe, 

rakennuslupavaiheeseen pääseminen) 

▪ 1a vaihe 10/2020-08/2022, alue jota muokataan: nyk. pesiskenttä, futiskenttä, osa 

parkkitilasta, LähiTapiola-areena käytössä rakentamisen aikana 

▪ 1b vaihe LähiTapiola-areenan purkaminen mahd. pian kauden jälkeen, Areenakeskus tulee 

olla ajoissa valmis, purku kesä 2022 

▪ 1b vaihe liikuntakeskuksen rakentaminen 09/2022-12/2023 

▪ Voimistelutalon toiminnot siirretty Areena- ja liikuntakeskuksen tiloihin 

• saman suuruinen tila, kuin Voimistelutaloon suunniteltiin 

▪ Pysäköintitilaa n. 1500, ei ilmaisia 

• Areena- ja liikuntakeskuksen alempiin kerroksiin 

▪ 2 vaihe rakentaminen 03/2024→ 

o Kaikki rakennusvaiheet käytössä 06/2025 

o Investointitilanne 

▪ Useiden eri investoreiden kanssa käyty neuvotteluja 

• Fennian sijaan ei tule yhtä suurta, vaan useampi hieman pienempi 

• Tällä hetkellä 6 investorin kanssa neuvottelut, tavoite saada neuvottelut kesään 

mennessä valmiiksi (jos ei, homma joudutaan miettimään uusiksi) 

• Kustannusarvio 200 milj. eur, josta 100 milj. eur. velalla, oma pääoma 100 milj. josta 

50 milj, kaupunki ja 50 milj. investorit (Lehto 10 milj.)  

▪ Myös itse hanketta pilkotaan ja vaiheistetaan hieman eri tavalla kuin aluksi suunniteltu 

 
- Jalkapallokeskus ja liikuntakeskus 

o Jalkapallokeskusta ei vielä juurikaan suunniteltu 

o Voimistelutila liikuntakeskuksessa on telinevoimistelulle lähtökohtaisesti 
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Liikuntapalvelut 
 

 
▪ Parkkihallikerros 

o 2. kerros, voimistelutilaa 5m korkea, permanto 

o 3. kerros 

▪ Alun perin 3 salibandy/futsalkenttää, nyk. 2 täysimittaista, ei katsomotilaa näissä → 

harjoitustilana 

▪ Salibandylle lisää tilaa tulossa muualle + ainut keino saada lisää tilaa voimistelulle 

▪ Vapaapainotilat, tiloja painille ja nyrkkeilylle, määrittelemätön liikuntatila kork. 5m 

▪ Useimmat tilat monikäyttöisiä, ei sinänsä pääkäyttäjää 

o 4. kerros 

▪ MID-areena – katsomotilaa 2500 teleskooppikatsomo, YU-halli, monikäyttöinen alue (voi olla 

jopa 4 osassa samaan aikaan), parkettipohjaisia monikäyttöalue ja areena, 12 m korkeus  

▪ YU-rata nykyisen mittainen 

o 5. kerros 

▪ Pieniä harjoitustiloja 

o 6. kerros 

▪ Juoksurata koko parven läpi, vapaa näkymä alempiin tiloihin; YU-kenttä ja MID-areena, 

voidaan käyttää parvea myös katsomona 

- Areenakeskus 

o Toimistotiloja 8 kerroksessa 

- Rakennuslupa 

o Monitoimiareena 

▪ Yhtämittainen katsomo, ei välikatsomoa 

▪ Jää 28x60 m, areenan alimmat katsomot sisään → 40,6x60m 

▪ Kilpatason joustokaukalo 

▪ Tuhannella katsojalla tunnelma jo ihan hyvä 

▪ Mahtuu rekalla sisään 

▪ Päivittäistavarakauppa 

▪ Liikuntapainotteinen päiväkoti 

▪ Harjoitushallin puolella 12 pukuhuonetta, kilpapuolella 6 vielä isompaa 

o 4 jäätä samassa tasossa, 3 harjoitusjäätä, yksi jäistä erityisesti vammaisurheiluun 

o Logistiikkapiha (areenan pääty läpiajettava) 

o Tarvittaessa voidaan hoitaa myös mahdolliset viereiset ulkojäät samalla kalustolla 

- Maantaso, liikuntakansi (harjoitusjäiden päällä) 

o Päiväkoti Norlandian leikkipiha 

o Varaus Restelille kesäterassialueeksi 

o Liikuntakannen mitat 64,5 m x 86 m 

o Ehdotuksia otetaan vastaan, mitä liikuntakannelle pitäisi tulla 

- Liikuntapuisto on kaupungin oma hanke 

o Ideasuunnitelma valmiina 

o Tarkemmat rakennussuunnitelmat tulevat, kun hanke etenee 

o Suunnittelutasoon vaikuttaa melko paljon se, tuleeko pesäpallostadion vai ei 

- Sopimuksia ei ole vielä tehty minkään seuran kanssa, JyVo:a ja JKU:ta kontaktoitu telinevoimistelu- ja 

yleisurheilutilojen suunnittelun tiimoilta 

- Seurojen vuokrakustannukset ei tulisi nousemaan (seurat n. 1,5 milj.), kaupunki 5,5 milj., toimistotilat 12 000 

neliötä, liiketilat yms. vuokratulot 

o Tuetut vuorot käsittävät myös sarjapelit 

- Seurojen tapahtumissa tehtävä varainhankinta (kioskit, arpajaiset) säilyy, tyypillinen seurojen itse järjestämä 

kahviotoiminta on ok, ruoanlaiton ja laajemman keittiötoiminnan hoitaa Restel, jonka kanssa sopimus tehty 

- Ideana, että jokaisen harjoittelutilan läheisyyteen lajin omainen lämmittelytila ja välineistöä 

- Tilojen vuokrausaste tällä hetkellä noin 60 %, tarvitaan lisää 

- KesLi:n kanssa pohdittu olisiko mahdollista vuokrata urheiluseuroille toimistotilaa edullisemmalla, tuntuu 

haastavalta mutta tahtotila on, että seurat olisivat mukana Hippoksella yhdessä kaupungin ja järjestöjen 

kanssa 
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Liikuntapalvelut 
 

 
- Tämä kevät ratkaiseva tämän hankkeen osalta 

- Voimistelijoita kiinnostaa, saisiko jaetuilta alueilta myös melua blokattua; esim. cheerleading pitää kovaa 

meteliä 

- Seuraväen tunteita kuumentaa jääurheilun osuus Hippos-hankkeeseen kuluvasta rahasta sekä hankkeen 

viivästyminen, mahdolliset vuoromaksujen nousut 

 

Muistion kirjasi Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut. 

 

 

  


