
HIPPOS 3.11.2020

Jääareena
Osaamiskeskus

Liikuntakeskus

Liikuntakansi/harjoitusjäät

Liikuntapuisto (suunnittelu vireillä)

2- vaihe

Asuntokortteli



RAHOITUSTARJOUS
• 14.10.2020  kirjallinen sitoumus Sepos Oy:ltä, joka

• Sitoutuu tulemaan Jyväskylän Hippos KY:n äänettömäksi yhtiömieheksi ja 
Jyväskylän Hippos GP Oy:n osakkaaksi

• Sitoutuu sijoittamaan Hippos-hankkeen toteutukseen omaa pääomaa 43 M€.

• Edellyttäen, että sijoituksen ehdoista sekä tarvittavista rahoitus- ja muista 
sopimuksista päästään yksimielisyyteen.

• Pohjautuu vaihtoehto B:hen ja siihen liittyviä ehtoja



RAHOITTAJA
• 14.10.2020  kirjallinen sitoumus Sepos Oy:ltä

• Sepos Oy  on vuonna 2014 perustettu Timo Everin, Ilkka Kilpimaan 
ja Taaleri Sijoitus Oy:n omistama yritys, jonka toimialana on 
kiinteistökehitys ja sijoittaminen aktiivisen elämäntavan arvoketjussa 
toimiviin yrityksiin.

• Taaleri Sijoitus Oy on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n 
osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. 
Taaleri-konserni koostuu kolmesta eri liiketoiminta-alueesta: 
Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Taalerilla oli 2019 lopussa 
hallinnoitavia varoja 7,1 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita  
5500. 



RAHOITUSMALLI

• Hippos-hankkeen toteutuksessa omaa pääomaa tarvitaan 50 % ja lainaa 50 % 
tarvittavasta kokonaispääomasta. 

• Oman pääoman ehtoinen rahoitus (OPO) jakautuisi seuraavasti: 

• Sepos ja Taaleri 43 M€; noin 57% 
• Jyväskylän kaupunki 23 M€; noin 30% 
• Lehto Group 10 M€; noin 13% 

• Oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen sitoutuminen annetaan 
allekirjoittamalla kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksen muutos ja antamalla 
Sijoitussitoumus Äänettömänä Yhtiömiehenä. 

• Kaupungin ja Lehdon oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen sisältyy jo 
Jyväskylän Hippos Ky:lle tehty sijoitussitoumus 1,500.000 euroa, josta 747.000 
euroa on Kaupungilta ja 753.000 euroa Lehdolta. 

• Mahdolliset OKM:n ja EU:n RRF:n elvytystuet hankkeeseen, TKI-investointeihin 
ja kehittämiseen neuvotellaan erikseen.



HIPPOS 
Jääareena
Nykyisen Lähi-Tapiola 
Areenan päivitys moderniksi 
jääurheilu- ja tapahtuma-
areenaksi

Osaamiskeskus
Tutkimuksen, koulutuksen ja 
hyvinvoinnin sydän
JY:n liikuntalaboratorio
JAMK hyvinvointiyksikkö
KIHUn labrat
Ravintolamaailma
Liikuntatiloja (kuntosali, 
parkour)
Huoneistohotelli ?

Liikuntakeskus
Monipuolinen 
sisäliikuntakeskus sisältäen 
kaikki alkuperäiset toiminnot 
Liikuntapäiväkoti
Varaus 
päivittäistavarakaupalle

Vaihe 2.
Sisätapahtuma-
areena (varaus)
Mahdollistaa Jyväskylässä 
jalkapallon lisäksi suuret 
konsertit, erilaiset 
urheilutapahtumat ja muut 
tilaisuudet sisäolosuhteissa 
läpi vuoden.
Hanke toteutetaan toisessa 
vaiheessa sen rahoitusmallin 
ratkettua.

Liikuntapuisto
Liikuntapuiston suunnittelu 
etenee hankkeen 
loppupuolella. Varaus 
pesäpallolle puistoalueella. 
Vaihe 2:n tilapäinen käyttö 
suunnitellaan osana 
puistosuunnittelua

Paikoitus ja huolto
570 rakenteellista autopaikkaa ja 376 pihapaikkaa

Harjoitusjäät x 3



- maanalainen kerros, 300 auton pysäköintilaitos ja 
telinevoimistelun pohjakerros



Jääareenan maantasokerros (1.krs):
- kotijoukkueen ja vierasjoukkueen tilat 

(joukkueilla eri sisäänkäynnit)
- huolto-, varasto ja pukuhuonetilat

Liikuntakeskuksen maantasokerros:
- raskas huoltoliikenne ja varastot
- pukuhuonetilat
- yliopiston tutkimustilat
- 3 harjoitusjäätä
- 2 monitoimiurheilukenttää 
- 6 ryhmäliikuntatilaa 
- budolajit ja paini
- Liikuntapäiväkoti
- PT-kauppavaraus
- kahvila

-Liiketilaa



- 2. kerros (kansitaso, jolle noustaan yhden 
kerroksen verran maantasosta)

- kaikkien tilojen harrastus- ja 
tapahtumasisäänkäynnit, toimistojen 
sisäänkäynnit, ravintolat, 

- Liikuntakansi
- Yleisurheilualue 

katsomoineen
- Midi-areena
- juoksumatto ja 

laboratoriotilaa
- korkea monikäyttöinen 

urheilualue
- Varastoja

-kansitason ravintoloista 
näkymä myös Mid-areenalle 
ja Yleisurheilutilaan



- 3. kerros:
- KiHu:n alustavat toimisto- ja 

tutkijatilat
- kaupallinen kuntosali

- siirto/kääntö katsomo Midi-
areenan ja yleisurheilualueen 
välissä

- yli 400 m kuntorata (kiertää 
koko liikuntakeskuksen, toimii 
myös lehterikatsomona)

- selostus
- lisää yu-katsomoa
- Kuvaustasanne
- valmentajatasanne



- 4. kerros
- kaupungin liikuntatoimen-tilat
- JYP:n toimistotilat
- vapaata toimistotilaa
- sirkus/parkour -tila

- 5. kerros
- JAMK:n hyvinvointiyksikkö

- 6. kerros
- Yliopiston liikuntatieteellisen 

toimistotilaa
- vapaata toimistotilaa



- Osaamiskeskukseen 
mahdollista lisätä 
kaksi kerrosta

- Jääareena laajenee 
molemmista 
päädyistä, ja nousee 
lavapäädyssä n. 5 m



-pysäköintitalo 
3-4 kerrosta

- 1.kerros
- Jääareenan päädyt 

rakennetaan uudelleen
- lavapääty korotetaan 

sisäkorkeudella n. 5 m, 
tapahtumahuolto ja tekniset 
tilat, uusi päätykatsomo

- uudempi, 2010 rakennettu 
osa jätetään ennalleen, muut 
peruskorjataan

- uusi integraatio-osa liittää 
osaamiskeskuksen ja 
Jääareenan yhteen, 
kotijoukkueen ja 
vierasjoukkueen tilat, huolto 
ja varastot



- 2.kerros:
laajennusosassa siirtokatsomo, joka 
kasataan konserttitilanteissa. 
Mahdollistaa näkyvyyden kaikista 
istumapaikoista. Korotettu päätyosa 
mahdollistaa nykyaikaisen 
esitystekniikan.

- mahdollisuus lisätä aitioita

- integraatio-osassa lisää 
päätykatsomotilaa, 
ravintolatilat ja huoltotiloja,

- sisäänkäynti 
osaamiskeskuksen puolelta

- laajennusosat 



Arkkitehtitoimisto LPV, havainnekuva Jääareenasta ilman Hippos-keskusta



MUUTOKSET HIPPOS-HANKKEESEEN
• Pohjalla vaihtoehto B, jossa jäähalli peruskorjataan ja laajennetaan

• Hankekoon pieneneminen 160.000 brm2 > 100.000 brm2   

• Kokonaiskustannus  muuttuu 200 M€ > 150 M€, yksi yhtiö (Ky) omistaa ja hallinnoi

• Asuntorakentamisoikeus pienenee 30 000 k-m2 > 24 000 k-m2

• Sijoitettu pääoma pienenee 28 M€ > 23 M€
• liikuntapuiston rakentaminen ja investointi irrotettu hankkeesta, ei vaikutusta pääomaan

• Tonttien myymisen lisäksi mahdollisuus vuokrata

• Liikuntavuorosopimuksen kaupungin osuus alenee 5,5 M€ > 5,0 M€ vuosittain
• Kaupunki maksaa liikuntavuorosopimuksen mukaiset kokonaiskustannukset seurojen 

vuoroista Kommandiittiyhtiölle ja perii suoraan seuroilta niiden omavastuuosuudet

• Liikuntavuorosopimuksen keston pidentäminen 20v. > 30v.



LIIKUNTASEUROJEN KUULEMINEN
• Seurafoorumi (teams) – kaikki seurat kutsuttuina torstaina 5.11. klo 17

• Lajiryhmätapaamiset vkot 46-48 
• Palloilulajit (mm. futsal, salibandy, koripallo)
• Jääurheilu (mm. jääkiekko, taitoluistelu)
• Voimistelulajit (mm. telinevoimistelu, joukkuevoimistelu, rytminen)
• Kamppailulajit (mm. judo, paini, nyrkkeily)
• Mailapelit (mm. sulkapallo, padel, pöytätennis)

• Seuratapaamiset vkot 49-51

• Liikuntalautakunnan lausunto (marraskuu)



PÄÄTÖKSENTEON AIKATAULUTUS
• Valtuuston iltakoulu 26.10.

• Neuvottelutilanne, kokonaistalous, muutetut ehdot ja päätöksenteon 
eteneminen

• Liikuntalautakunnan lausunto 11/20
• Muuttuneet tilaratkaisut

• Kaupunginhallituksen iltakoulu 9.11. 
• päätöksenteon edellyttämä aineiston läpikäynti

• Konsernijaosto 9.11
• Oskassopimusten muutokset

• Valtuustoryhmät 
• Kaupunginhallitus 16.11.

• päätösesitys valtuustolle muutoksista
• Valtuustoryhmät 
• Kaupunginvaltuusto 23.11: päätös muutetuista ehdoista

• Valitusaika n. 5 vkoa, lainvoima noin tammikuun 1 vko.

• Kaupunginhallituksen ja lautakuntien toimeenpanevat 
päätökset keväällä 2021



HANKKEEN ETENEMINEN
• Kommandiittiyhtiön äänettömien 

yhtiömiesten lisääminen
• sopimusneuvottelut

• Liikuntakeskuksen 
rakennussuunnittelun käynnistyminen

• Yhdessä liikuntaseurojen kanssa
• Jäähallin laajennuksen suunnittelu 
• Osaamiskeskuksen viimeiset 

vuokralaisneuvottelut
• Osaamiskeskuksen 

rakennussuunnitelmien päivitys ja 
mahdolliset muutokset

• VPO:n rahoitusneuvottelut
• Operointiyhtiön neuvottelut
• Sopimuskokonaisuuksien 

neuvottelut ja laatiminen
• Erikoissuunnittelun 

käynnistyminen koko hankkeen 
osalta

• Rakennuslupa liikuntakeskus ja 
jäähallin laajennus

• Rakentamisen käynnistyminen 
syksyllä 2021

• Rakentamisaika n. 2 vuotta
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