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LAUSUNTO LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSTAMISHANKKEIDEN
RAHOITUSSUUNNITELMAESITYKSESTÄ VUOSILLE 2022-2025
Keski-Suomen kunnat ovat esittäneet vuosille 2020-2025 liikuntapaikkarakentamisen hankkeita
seuraavasti (suluissa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston rahoitussuunnitelmaesityksen
tärkeysjärjestys):
2022
Jyväskylä Jyväskylän kaupunki Vesiliikuntakeskus AaltoAlvarin peruskorjaus 2021 (rasu 2022 aikaistus)
Jyväskylän Hippos Ky (3006218-1) Hippos-hanke, jäähallin peruskorjaus ja laajennus
Jyväskylän kaupunki (0174666-4) Vaajakosken kirjasto/liikuntahallin peruskorjaus
Jyväskylän kaupunki (0174666-4) Laajavuoren kehittäminen
2023
Muuramen kunta (0176699-9) Monitoimitalon liikuntahalli ja uimahallin muutos (7)
Jyväskylän kaupunki (0174666-4) Pohjanlampi lähiliikuntapaikka ja huoltotila
2024
Saarijärven kaupunki (0176975-1) Uimahallin perusparannusremontti (10)
Jyväskylän kaupunki (0174666-4) Huhtasuon liikuntapuiston remontti
Jyväskylän kaupunki (0174666-4) Harjun stadionin remontti
2025
Jyväskylän kaupunki (0174666-4) Hippoksen liikuntapuisto
VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ HANKE
2022
Jyväskylän Hippos Ky (3006218-1) Hippos-hanke
Keski-Suomessa on Keski-Suomen liiton tuella käynnissä tiedolla johtamisen hanke ”Liikunnasta hyvinvointia Keski-Suomeen”, jota LIKES ja Keski-Suomen Liikunta jalkauttavat kuntiin. Hankkeen kautta pystymme entistä paremmin tukemaan myös tulevia rakentamishankkeita mm. väestömuutoksen ja kestävän kehityksen näkökulmasta.
Keski-Suomen liitto on tutustunut hankkeisiin, ja haluaa lausua Keski-Suomen hankkeista seuraavasti:
HIPPOS-HANKE ON VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ HANKE VUONNA 2022
Hippos-hanke on valtakunnallisesti merkittävä kokonaisuus. Suomalainen liikunnan ja urheilun valmennuksen, tutkimuksen ja koulutuksen osaaminen on keskittynyt Jyväskylään. Tutkijoille, tuotekehittäjille,
yrityksille, valmentajille, ammattiurheilijoille ja urheilulääketieteelle Hippos on liikunnan ja hyvinvoinnin
Piilaakso.
Hippos-hankkeen LIIKUNTAKESKUS sekä OSAAMISKESKUS + harjoitusjäät ovat valtakunnallisesti merkittävä liikuntaolosuhde ja kaupunki on sitoutunut hankkeeseen kaupunginvaltuuston hyväksymässä
kaupunkistrategiassa 2017-2021 (KV 30.10.2017/110) sekä valtuuston päätöksillä 28.5.2018/4.02.2019
ja 23.11.2020. Laajempi, Hippos2020-hanke, sai valtakunnallisesti merkittävän liikuntapaikkarakentami-

ALLEKIRJOITETTU SÄHKÖISESTI
Hokkanen Pekka, maakuntajohtaja 31.08.2021

155296

2 (3)

sen statuksen vuonna 2019, jolloin esitys rahoitussuunnitelmaan oli yhteensä 2 M€. Olympiakomitea antoi hankkeesta puoltavan lausunnon 2020. Hanke on Jyväskylän Hippos Ky:n omistama yksityisen ja julkisen rahoituksen yhteishanke.
LIIKUNTAKESKUS on pohjoismaiden suurin ja monipuolisin sisäliikuntakeskus, joka tarjoaa huippuolosuhteet yli 20 urheilulajille. Hipposhanke muodostaa usean Olympiakomitean alaisten kärkilajien kaupunki-valmennuskeskuksen keskeisellä sijainnilla Suomessa, monipuolisella palvelurakenteella ja ainutlaatuisella tutkimus- ja valmennusosaamisella. Lisäksi uudisrakentaminen on suunniteltu hiilineutraaliksi, esim.
toteuttamalla alueellinen matalalämpöverkko joka hyödyntää esim. jäänteosta tulevaa lauhdelämpöä
kierrättämällä sen uudelleen.
OSAAMISKESKUS on liikunnan, urheilun ja terveydenedistämisen keskus. Hippos-hanke omalta osaltaan
toteuttaa Liikuntalain tavoitteita luomalla edellytyksiä ja olosuhteita suomalaisten liikunnan ja huippu-urheilun harjoittamiseen ja siten sillä on merkittävä vaikutus suomalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Hanke on suunniteltu yleisiä rakentamisen laatuperiaatteita korostaen ja sillä vastataan lajiliittojen kansallisiin kehittyviin olosuhdetarpeisiin. Yleisenä periaatteena on myös edistää tasa-arvoa ja
yhdenvertaisuutta liikunnassa ja huippu-urheilussa. Liikuntalaboratorion (biokemian -, biomekaniikan-,
voimamittauksen- ja kestävyyssuorityskyvyn laboratoriot) lisäksi opetuksen ja tutkimuksen tiloja n. 3000
m2.

Edellä kuvatuilla perusteilla esitämme Hippos-hankkeen ottamista liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelman valtakunnallisesti merkittävänä hankkeena vuosille 2022-23.
MUUT RAHOITUSSUUNNITELMAAN ESITETYT HANKKEET KESKI-SUOMESTA
Jyväskylän kaupungin hanke Vesiliikuntakeskus AaltoAlvarin kylpyläosaston peruskorjaus ja laajennus sisältyy Opetus- ja kulttuuriministeriön olemassa olevaan rahoitussuunnitelmaan, ja käynnistyy syksyllä
2021.
2022
Hippos-hanke, jäähallin peruskorjaus ja laajennus
Peruskorjaus kohdistuu uusimpiin, v. 2008-2010 korjattuun n.s. varsinaiseen kilpajäähän, sen ympäröiviin katsomoihin ja palvelutiloihin. Samoin peruskorjataan rakennuksen LVIS-järjestelmät ja jääntekojärjestelmät. Katsomokapasiteetti nousee n. 1000 hengellä jääkiekkoon ja n. 2000 hengellä muihin tapahtumiin (konsertit). Kilpajäähallin molempiin päätyihin toteutetaan laajennukset, jotka palvelevat niin jääurheilua kuin muitakin tapahtumia.
Jotta jäähalli saadaan synkronoitua koko Hippos- hankkeen elinkaareen ja käyttöön teknisesti riittävän
pitkäikäiseksi ja laajuudeltaan ja palvelukyvyltään riitävän laajaksi, tarvitaan vanhempien osien osalta
purku/uudisrakentamista ja uusimmilta osiltaan osittaista peruskorjausta. Jäähallin ja erityisesti sen tarve tapahtuma ja kisakeskuksena korostuu Jyväskylän kaupungin liikuntapaikka kartoituksessa.
Vaajakosken kirjasto/liikuntahallin peruskorjaus
Vaajakosken kirjasto ja liikuntahalli on rakennettu vuonna 1987. Kirjasto ja liikuntahalliin on tehty kuntokartoitus, jonka perusteella tilat vaativat peruskorjauksen. Liikuntahalli ja sitä palvelevat pesu- ja pukuhuonetilat sekä muut oheistilat peruskorjataan. Myös Liikuntapuiston alueella sijaitsevat yleisurheilu- ja
palloilukenttä peruskorjataan; yleisurheilupinnoite uusitaan, luonnonnurmen tilalle vaihdetaan tekonurmi
sekä alueelle rakennetaan ulkokuntoilualue.
Laajavuoren kehittäminen
Kilparinteen profiilin muuttaminen, uuden hissin toteuttaminen sekä ympärivuotisen asvaltoidun hiihtoreitin rakentaminen. Laajavuorta halutaan kehittää moderniksi, ympärivuotiseksi liikunnan harrastamisen
paikaksi.
2023
Muuramen monitoimitalon liikuntahalli ja uimahallin muutos (7)
Muuramen kunta on ilmoittanut Monitoimitalon liikuntahalli ja uimahallin muutoshankkeen vuodelle
2023. Nykyisen vuonna 1976 rakennetun Mäkelänmäen koulukiinteistö tilalle rakennetaan uusi koulukiinteistö vuosina 2020 - 2023. Tässä yhteydessä myös monitoimitalon, koulun sekä muiden tilakäyttäjien
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käyttötarpeisiin nähden riittämättömät liikuntasali ja muut liikuntatilat puretaan huonokuntoisuuden
vuoksi, joten hanke nähdään seudullisesti erittäin tärkeänä rahoitettavana kohteena.
Pohjanlampi lähiliikuntapaikka ja huoltotila
Pohjanlammen lähiliikuntapaikan kolmannen vaiheen rakentaminen ja alueen huoltorakennuksen rakentaminen. Kuokkalan alueen liikuntapaikat ovat lisääntyneet ja tarve koneiden säilytykseen ja huoltotiloille
alueella lisääntynyt.
2024
Saarijärven uimahallin perusparannusremontti (10)
Uimahalli on rakennettu vuonna 1976, perusparannettu ja laajennettu 2002. Uimahallin toimintakunnossa pitäminen vaatii perusparannusremontin. Perusparannusremontin toteutus oli aiemmassa investointiohjelmassa 2022 - 2023. Valtuusto täsmensi ja vahvisti rahoitussuunnitelmaan seuraavasti; Kuntoarvion
ja kuntotutkimuksen mukaiset kiireelliset korjaukset ja ylläpitokorjaukset 2020 - 2023, perusparannuksen suunnittelu 2022 - 2023, perusparannusremontti 2024 - 2025. Aikataulu on hyväksytty opetus- ja
kulttuuriministeriön rahoitussuunnitelmassa 2021 – 2024.
Huhtasuon liikuntapuiston remontti
Alueella kolme luonnonnurmikenttää, yksi hiekkakenttä, kaukalo, tenniskenttä ja pumptrack-rata. Kenttäalueille suunniteltu peruskunnostusta sekä huoltorakennuksen perusparannusta/laajennusta.
Harjun stadionin remontti
Harjun stadion täyttää vuonna 2026 sata vuotta. Stadionin käyttöä palvelevat tilat vaativat peruskorjausta. Myös katsomojen lisärakentamiselle sekä huoltotiloille on tarvetta. Harju on Jyväskylässä merkittävä
liikuntapaikka mm. yleisurheilulle ja jalkapallolle.
2025
Hippoksen liikuntapuisto
Hipposhankkeen valmistuttua on tarkoitus rakentaa Hippoksen liikuntapuisto palvelemaan alueen asukkaita sekä Hippoksen käyttäjiä. Alueesta on tarkoitus rakentua vapaan liikkumisen alue kaikille kaupunkilaisille.
Keski-Suomen liitto esittää, että kaikki edellä mainitut hankkeet ovat maakunnallisesti merkittäviä ja esittää niitä rahoitettavaksi.
Esitämme myös Hippos-hankkeen ottamista liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelman valtakunnallisesti
merkittävänä hankkeena vuosille 2022-23.
Lausunnon on valmistellut kehittämispäällikkö Kari Pirinen, kari.pirinen@keskisuomi.fi, 040 720 6918.
KESKI-SUOMEN LIITTO
Maakuntahallitus

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja

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