
1.Inclusive City is prosperous
Jyväskylän talous kasvaa selvästi muuta Suomea nopeammin. Vuonna 2016 Jyväskylän seudun 
yritysten liikevaihto kasvoi 5,7 %, kun koko maassa kasvua oli 2,4 %. Liikevaihdon ja työllisyyden 
kasvua on ollut jokaisella toimialalla vuoden 2016 alusta alkaen. Myös rakentaminen ja kauppa 
kehittyvät koko maata paremmin. Viime vuoden työttömyysaste elokuussa oli 17,4 %, tämän vuoden 
elokuussa 13,1%. Muuttohalukkuudessa Suomen 2.vetovoimaisin kaupunki.

2.Inclusive City is educated
KIBS alojen kasvu 8,1 % viime vuonna, suhteessa kaikkiin suuriin kaupunkeihin Jyväskylässä on 
viidenneksi eniten korkeakoulututkinnon suorittaneita. Vahva koulutusosaamisen keskittymä. 

3.Inclusive City is diverse
Kansainvälinen yliopisto ja ammattikorkeakoulu. Ikärakenne terve (16% alle 15v, 67 % työikäisiä, 17% 
eläkeläisiä), paras vanhushuoltosuhde maakunnassa. 123 eri kansallisuutta. 47 000 opiskelijaa.

4.Inclusive City is connected
ICT-ala kasvaa voimakkaasti Jyväskylässä. Alan yritysten huippuosaaminen jakaantuu erityisesti 
sähköiseen liiketoimintaan sekä mobiili- ja turvallisuusteknologiaan. Puolustusvoimain ja 
teleoperaattoreiden solmukeskuksia. TOD verkostot kehittymässä.

5.Inclusive City is healthy
Jyväskylän uuden strategian mukaisista neljästä alueesta kaksi keskittyy tähän:1. liikunnan 
pääkaupunki ja 2. osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat. Kehitysalustat Hippos, Kukkula, Kangas, 
Keskusta, Kehävihreä, Laajavuori, Harjun portaat, Palokka-järvi, aktiivinen pyöräilyväki, Rantaraitti jne. 
https://areena.yle.fi/1-4267493

”Creating the Inclusive City by Christopher Beynon, director of Planning and Design 
Services at Berkely based firm MIG”

Kari Halinen, Jyväskylän kaupunki 2018

https://areena.yle.fi/1-4267493
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Pohjoismaiden johtava urheilun, liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäjä. 

Visio
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Liikunta

Valmennus

TutkimusKoulutus

Yritys-
toiminta

Missio

Synnyttää urheilun, liikunnan, hyvinvoinnin 

ja terveyden edistämisen ekosysteemi

yhdistämään: 

• liikkuminen

• valmentaminen

• tutkimus

• koulutus

• liikuntaliiketoimialan ja 

hyvinvointialan yritykset

Kari Halinen, Jyväskylän kaupunki 2018
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4Esimerkki: Hippos2020 - Huippu-urheilun
kansainvälinen kaupunkivalmennuskeskus

Vahvuudet: 

• Huippuluokan suorituspaikat ja -välineet urheilemiseen, 

huoltavaan harjoitteluun, palautumiseen, mittaamiseen...

• Hippos2020-kokonaisuus: kaikki samassa paikassa asumisesta, 

ylläpitoon, harjoitteluun, palautumiseen

Tavoite:

• Saada keskukselle Olympic training center -status.

• Nostaa puitteet ja osaaminen kansainväliselle tasolle

• Saada eri lajien kansainvälisiä leirityksiä Jyväskylään

Kari Halinen, Jyväskylän kaupunki 2018
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5Hippos2020 liikuttaa

• Alueella toimii yli 100 seuraa ja Jyväskylän Urheiluakatemia.

• Yli 20 lajin suorituspaikat.

• Jatkossa mukaan myös uusia lajeja.

• Tilat kolminkertaistuvat, tilojen käyttö tehostuu.

• Hippos2020 tuo lajeilla ja seuroille uudenlaisen alustan kehittää 

lajin toimintaa.

• Hippos2020 tarvitsee seurat ja seurat tarvitsevat Hippoksen 

nykyaikaistamisen.

Kari Halinen, Jyväskylän kaupunki 2018



Ykkösolosuhteet yli 20:lle urheilulajille

• Uusi 7000 katsojan monitoimiareena ja harjoitusjäähalli jäälajeille

• Uusi sisäliikuntakeskus yli 20:lle lajille kamppailulajeista, 

palloiluun ja yleisurheiluun, 3000 katsojan MID-areena

• Uusi voimistelutalo

• 5000 katsojan jalkapallostadion

• Jalkapallon, autourheilun ja eSportin valmennuskeskukset

• Jyväskylän urheiluakatemian valmennuskeskus: 

yli 800 urheilijaa ja kymmeniä eri lajeja

• Kansainvälinen kaupunkivalmennuskeskus (mm. yleisurheilu, voimistelu, 

palloilulajit, kamppailulajit, eSport, autourheilu)

• Areenan liikekeskus, uudet laboratoriotilat Jyväskylän yliopiston 

liikuntatieteelliselle (päivittäistavarakauppa, ravintolat, kaupalliset liikunta-

ja hyvinvointiyritykset)

• Training Room –konspeti eri lajien optimaaliseen palautumiseen

• Aktivoiva liikuntapuisto kaiken ikäisille kuntoilijoille

• Jäädytettävä ulkokentätä, tapahtuma-kenttä

• Uusia lajeja mm. cheerleading, cheertanssi/tanssi, paini, nyrkkeily, 

miekkailu, rytminen voimistelu, joukkuevoimistelu/muu voimistelu sekä 

roller derby

Kari Halinen, Jyväskylän kaupunki 2018
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7Hippos2020 vie Jyväskylän
liikunnan ja hyvinvoinnin kärkeen

• Ainutlaatuinen kokonaisuus.

• Keskeinen sijainti.

• Palvelut kattavat koko ihmisen elämänkaaren.

• Huippuosaamisen uniikki keskittymä.

• Tutkimus, opetus, valmennus, monitieteisyys, 

tuotekehitys, teknologia, palvelut, digitaalisuus.
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8Hippos2020 vie Jyväskylän
liikunnan ja hyvinvoinnin kärkeen

• Arjen aktiivipaikka liikunnan harrastajille.

• Tapahtumien keskus.

• Asumisen alue.

• Hyvinvoinnin ja terveyden palvelut.

• Alueen kauppa-, ravintola- ja hotellipalvelut.

• Keskustan palvelut kävelyetäisyydellä.



new hospital NOVA

Kukkula Center





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



• 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

• Kukkulan alue noin 115 000 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


