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LAUSUNTO LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSTAMISHANKKEIDEN RAHOITUSSUUNNITELMAESITYKSESTÄ
VUOSILLE 2021-2024
Keski-Suomen kunnat ovat esittäneet vuosille 2020-2024 liikuntapaikkarakentamisen
hankkeita seuraavasti (suluissa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston
rahoitussuunnitelmaesityksen tärkeysjärjestys):
2021:
- Jyväskylän kaupunki: Hippos2020-monitoimijäähalli + harjoitusjäät (11)
2022:
- Jyväskylän kaupunki: Vesiliikuntakeskus AaltoAlvarin kylpyläosaston peruskorjaus ja laajennus (1)
- Muuramen kunta: Monitoimitalon liikuntahalli ja uimahallin muutos (4)
2023:
- Jyväskylän kaupunki: Hippoksen liikuntapuisto (4)
2024:
- Saarijärven kaupunki: Uimahallin perusparannusremontti (1)
Jyväskylän kaupungin hanke Vesiliikuntakeskus AaltoAlvarin kylpyläosaston peruskorjaus ja
laajennus sisältyy Opetus- ja kulttuuriministeriön olemassa olevaan rahoitussuunnitelmaan
vuodelle 2022. Samoin Saarijärven uimahallin perusparannusremontti on jo mukana rahoitussuunnitelmassa, vaikkakin siirrettynä vuodelle 2024.
Hippos2020 -monitoimijäähalli + harjoitusjäät -hanke on saanut jo Opetus- ja kulttuuriministeriön statuksen valtakunnallisesti merkittävänä hankkeena. Hippoksen liikuntapuisto -hanke
vuodelle 2023 täydentää Hippos-kokonaisuutta kaikkien kuntalaisten liikuntapaikkana, ja on
siksi merkittävä osa Hippoksen kehittämiskokonaisuutta.
Hippos 2020 -hanke on valtakunnallisesti merkittävä kokonaisuus. Uusi investointi synnyttää
Suomeen kansainvälisesti ainutlaatuisen keskittymän, joka yhdistää liikunnan, urheilun, hyvinvoinnin, terveyden edistämisen ja tutkimuksen sekä alojen teknologisen tuotekehityksen
tiiviiksi kokonaisuudeksi.
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Suomalainen liikunnan ja urheilun valmennuksen, tutkimuksen ja koulutuksen osaaminen on
keskittynyt Jyväskylään. Tutkijoille, tuotekehittäjille, yrityksille, valmentajille, ammattiurheilijoille ja urheilulääketieteelle Hippos2020 on liikunnan ja hyvinvoinnin Piilaakso.
Muuramen kunta on ilmoittanut Monitoimitalon liikuntahalli ja uimahallin muutoshankkeen
vuodelle 2022. Nykyisen vuonna 1976 rakennetun Mäkelänmäen koulukiinteistö tilalle rakennetaan uusi koulukiinteistö vuosina 2020 - 2022. Tässä yhteydessä myös monitoimitalon,
koulun sekä muiden tilakäyttäjien käyttötarpeisiin nähden riittämättömät liikuntasali ja muut
liikuntatilat puretaan huonokuntoisuuden vuoksi, joten hanke nähdään seudullisesti erittäin
tärkeänä rahoitettavana kohteena.
Keski-Suomen liitto esittää, että kaikki edellä mainitut hankkeet ovat maakunnallisesti merkittäviä ja esittää niitä rahoitettavaksi. Esitämme, että Saarijärven hanke vuodelle 2024 pysyy
jatkossakin suunnitelmassa 1. sijalla.
Keski-Suomessa on lisäksi Keski-Suomen liiton tuella käynnissä tiedolla johtamisen hanke
”Liikunnasta hyvinvointia Keski-Suomeen”, jota LIKES ja Keski-Suomen Liikunta jalkauttavat
kuntiin. Hankkeen kautta kehitetään ja ennakoidaan entistä paremmin myös tulevia rakentamishankkeita mm. väestömuutoksen ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Hankkeen tuloksia on tarkoitus soveltaa myös kansallisesti.
Lausunnon on valmistellut kehittämispäällikkö Kari Pirinen, kari.pirinen@keskisuomi.fi,
040 720 6918.
KESKI-SUOMEN LIITTO

Pekka Hokkanen
vs. maakuntajohtaja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen
oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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