Johtava urheilun, liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden
edistäjä sekä globaalien menestystarinoiden ympäristö.

HIPPOS2020 – Jyväskylä
Älykkään hyvinvoinnin ja suorituskyvyn lippulaiva
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HIPPOS2020 – Jyväskylä

Liikunnan, urheilun ja hyvinvoinnin urbaani keskus
Valmistuessaan Hippos on Pohjoismaiden merkittävin liikunnan,
urheilun ja huippu-urheilun, terveyden edistämisen sekä hyvinvoinnin ja tapahtumien keskus. Se yhdistää myös liikunnan tutkimuksen
ja teknologisen tuotekehityksen kansainvälisesti merkittäväksi
kokonaisuudeksi. Hankkeen budjetti on noin 220–250 miljoonaa
euroa ja sen kokonaislaajuus on noin 160 000 bruttoneliömetriä.
Ympärivuotisten ja liki ympärivuorokautisten toimintojensa vuoksi
Hippos on liikuntapääkaupunki Jyväskylän keskeinen vetovoimatekijä niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin.

• Rakentamisaikataulu v. 2020-2025
• Kokonaisrakentamispinta-ala
160 000 m2
• Suomen ensimmäinen katettu jalkapallostadion 5000 katsomopaikkaa
• Monitoimiareena 7 500 katsojalle
• Areenakeskus ja voimistelutalo
• Sisäliikuntakeskus yli 20 lajille
• 2 500 katsojan MID-Areena
• Liikuntapuisto
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Miksi Hippokselle?
Tavoitteenamme on luoda kansainvälisesti tunnistettu älykkään
hyvinvoinnin keskittymä, joka luo uudenlaista kasvua ja potentiaalia
koko ihmiskunnalle. Yhdessä yritysten sekä monitieteellisten oppija tutkimuslaitosten kanssa tavoittelemme merkittävää tutkimuslähtöistä liiketoimintaa kaupallistettavien hankkeiden kautta. Alueen
ytimeen rakentuva Areenakeskus sisältää kaupalliset tilat, kuten
toimisto- ja laboratoriotiloja, päivittäistavarakaupan, ravintoloita,
liiketiloja sekä erilaisia liikuntatiloja. Liikunta ja oheispalvelut houkuttelevat Hippokselle 3–5 miljoonaa käyntikertaa vuodessa.
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LIIKETOIMINTAEKOSYSTEEMI JA DATA
Hippos2020 ekosysteemissä luodaan uusia innovaatioita ja
liiketoimintaa lukuisten toimijoiden arvoverkostoissa.
• Suorituskyvyn ja hyvinvoinnin
optimointia: synnytämme parempaa ymmärrystä ihmisen
yksilöllisestä potentiaalista
olipa kyseessä nuori koululainen, huippu-urheilija tai
bisneselämän ammattilainen
• Älykäs dataympäristö: luomme mahdollisuuksia johtaa
tiedolla ja lisätä ymmärrystä
datan avulla

• Avoin testiympäristö ja hubi:
kasvun mahdollistaminen ja
liiketoiminnan kehittäminen
tutkimukseen nojautuen
• Aktiivinen ja vireä työyhteisö
Hippoksen moderneissa
tiloissa
• Vetovoimainen
tapahtuma-areena

Haluamme tutkia, mitä mahdollisuuksia yhteistyössä
Hippos2020 kanssa voisi avautua uusien liiketoimintaavaustemme ja avautuvien yritysvirtojen suhteen, kuten datan
hyödyntämisessä, Flying Finn -valmennustoiminnan kehittämisessä sekä digitaalisessa autourheilussa. Tässä on jälleen upea paikka
osoittaa kansainväliselläkin mittapuulla mitattuna, missä me
suomalaiset olemme erityisen vahvoja osaamiseltamme.
Heli Kemppainen, Commercial Director, AKK Sports Oy
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KAUPALLISET LIIKE- JA LIIKUNTATILAT
Fyysinen tila ja digitaalinen dataympäristö palvelevat
ekosysteemien jäseniä.
Ainutlaatuinen Hippos2020
tarjoaa liikuntaan, urheiluun, hyvinvointiin ja niiden
teknologiaan keskittyneille
yrityksille vahvan verkoston
sekä modernin ja virikkeellisen
toimintaympäristön. Alueella
toimivat innovatiiviset yritykset
luovat yhdessä tutkijoiden ja
kouluttajien kanssa ekosysteemin, jonka avulla kasvatetaan
huippuosaamista ja synnytetään
uusia menestystarinoita.

Aloittelijasta ammattilaiseen kattavien palveluiden Hippos2020
on myös koko perheen ja eri
sukupolvien harrastuspaikka
ja matkailukohde. Suomen
monipuolisin ja urbaanein
kaupallisten liikuntatilojen
keskittymä mahdollistaa yli 20
lajin harrastamisen alueella.

Hippos2020 on loistava paikka kiipeilykeskukselle sijaintinsa ja elävän kokonaisuutensa vuoksi. Tässä toteutuu
pitkäaikainen unelmani. Areenakeskuksen korkeaan ja näyttävään
tilaan saadaan maailmanluokan puitteet ja jopa 18 metriä korkea
kiipeilyseinä. Se mahdollistaa vaikkapa maailmancupin osakilpailun
järjestämisen.
Jyrki Lukkari, Yrittäjä, Jyväskylän Boulderpaja Oy
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TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS
Hippoksen mahdollistama tutkimusyhteistyö oppi- ja tutkimuslaitosten sekä yritysten välillä luo hyvinvoinnin Piilaakson.
Hippos2020 toimii tutkijoiden,
tuotekehittäjien, valmentajien,
kouluttajien, seurojen, lajiliittojen ja hyvinvointiteknologian
ja hyvinvoinnin palveluja
tuottavien yritysten kotipesänä
muodostaen kansainvälisesti
ainutlaatuisen liikunnan ja
hyvinvoinnin Piilaakson.
Hippos2020 toimii ideaalina
poikkitieteellisen tutkimuksen
sekä monipuolisen ”kenttä
testauksen” ympäristönä.
Meillä on tärkeä pelipaikka Hippos-joukkueessa.
Liikumme jo nyt kohti yhteistä
maalia, sillä Jyväskylän yliopiston
strategian ytimessä on hyvinvoiva ja oppiva ihminen.
Hippos-ekosysteemissä voimme
tutkimustiedon hyödyntämisessä
saavuttaa merkittäviä askelia
kansainvälisestikin arvioituna.”
Keijo Hämäläinen, rehtori,
Jyväskylän Yliopisto

Tutkimusosaamisen ankkureina
ovat toimisto- ja laboratoriotiloihin sijoittuvat Jyväskylän
yliopiston liikunta- ja biomekaniikanlaboratoriot, Kilpa- ja
huippu-urheilun tutkimuskeskus
KIHU sekä Liikunnan ja kansan
terveyden edistämissäätiö
LIKES. Hippos2020 ja uusi
keskussairaala Nova muodostavat Keski-Suomen hyvinvoinnin
osaamiskeskittymän ytimen.
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TAPAHTUMAT, TESTAUS JA KOULUTUS:
Hippokselle valmistuu tilat yli 20
lajin harjoitteluun nykypäivän
ja tulevaisuuden vaatimusten
mukaisesti sekä yksilöille että
joukkueille. Kokonaisuudesta
syntyy Suomen korkeatasoisin
mittaamisen, testaamisen, fyysisen ja taitoharjoittelun keskus.

Muuntojoustavat ja monikäyttöiset tilat taipuvat niin urheilutapahtumien, kongressien kuin
konserttitapahtumien tarpeisiin.
Jyväskylän keskeinen sijainti
sekä Hippoksen oheispalvelut
hotelleineen ja ravintolamaailmoineen houkuttelevat 3–5
miljoonaa kävijää vuodessa.

3–5 miljoonaa käyntikertaa vuodessa
 1,5–2,0 M

Liikunta, urheilu,
tutkimus ja kehitys

 0,25–0,4 M

 0,25–0,4 M

Huippu-urheilu

 0,2–0,4 M

Tapahtumat ja näyttelyt

Asuminen, majoitus
ja matkailu

 1,0–1,3 M

 0,2–0,3 M

Ruoka ja hyvinvointi

Hippos2020 luo parhaat
mahdolliset olosuhteet
urheilijoille, joiden suorituskykyä
kohti huippua KIHU on aktiivisesti kehittämässä.”
Aki Salo, Johtaja,
Kilpa- ja Huippu-urheilun
Tutkimuskeskus KIHU

Toimistotilat

Hippos2020 kehitysalustana mahdollistaa
uudenlaisen tavan toteuttaa
koulutusta, edistää yrittäjyyttä
ja tehdä asiakaslähtöistä
tutkimus-, kehitys- ja palvelutoimintaa yhdessä verkoston
kanssa. Toiminta Hippoksella
tukee merkittävästi JAMK:in
strategiaa ja siellä erityisesti
monialaisen kuntoutuksen
vahvuusalaa ja digitaalisen
korkeakoulun kehittymistä.
Jussi Halttunen, rehtori, JAMK

Yli
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200 M€

investointi
Yli

20

käyntikertaa vuodessa

160 000
brm2

Yksityistä
sijoittajarahaa

Yli

6500

Tilaa yhteensä jopa

liikuntalajia

90%

Jopa

MILJOONAA

hengen monitoimiareena

Asumista

Majoitusta, ravintolat,
päivittäistavarakauppa,
erikoisliikkeet

Alueella

1000

työntekijää

Tule mukaan rakentamaan ainutlaatuista liikunnan, urheilun ja hyvinvoinnin
urbaania keskusta.

HIPPOS-KUMPPANUUDET
Kari Halinen
Projektipäällikkö,
Hippos2020
puh. 050 573 7034
kari.halinen@jyvaskyla.fi

Nina Rautiainen
Projektipäällikkö
Hippos2020
Innovaatiot & kasvu
puh. 050 413 7028
nina.rautiainen@jyvaskyla.fi

Timo Reiniluoto
Tilojen vuokraus ja
rakentaminen
Projektinjohtaja
Lehto Group Oyj
puh. 040 550 1656
timo.reiniluoto@lehto.fi
www.lehto.fi

www.hippos2020.fi

Joni Alatyppö
Hankejohtaja
Lehto Toimitilat
puh. 040 722 9878
joni.alatyppo@lehto.fi
www.lehto.fi

