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TERVETULOA LIIKUNTAPÄÄKAUPUNKI 
JYVÄSKYLÄÄN!
■ Jyväskylä haluaa olla osana edistämässä 

liikuntakulttuurin monimuotoisuuden lisäämistä ja 
näin ollen eri lajien esiin nostamista. 

■ Liikuntapääkaupungissa kaikki urheilulajit ovat 
merkityksellisiä ja liikunnan ja urheilun riemu on 
meille sydämen asia! 

■ Kaupunki on tunnettu vahvasta liikunnan ja urheilun 
perinteestä, monipuolisista 
liikuntamahdollisuuksista sekä liikunnan ja urheilun 
korkeatasoisesta koulutus- ja tutkimusosaamisesta.

■ Jyväskylässä on yli 200 urheiluseuraa yli 100 lajissa, 
jotka mahdollistavat harrastus- ja kilpailutoimintaa 
kaikenikäisille. Jyväskylässä on lukuisia osaavia ja 
kokeneita urheiluseuroja järjestämään 
urheilutapahtumia eri lajeissa. Monitoimitalo toimii Kampuksen Dynamon, Liikunnan Riemun 

ja Happeen kotiareena.
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SUORITUSPAIKAT KESKEISELLÄ SIJAINNILLA
■ Jyväskylä on merkittävä urheilutapahtumien 

kaupunki keskellä Suomea. Kaikki tapahtumapaikat 
ovat kävelymatkan päässä keskustasta ja 
kaukaisemmatkin paikallisbussireitin varrella.

■ Keskustan tuntumassa sijaitsevat Hippoksen alue, 
Harjun stadion, Vesiliikuntakeskus AaltoAlvari sekä 
Viitaniemen liikuntapuisto ovat monipuolisia 
areenoita erilaisiin tapahtumiin. Alle viiden 
kilometrin päässä kaupungin ydinkeskustasta 
sijaitsevassa Laajavuoressa on Laajiksen hiihto- ja 
mäkikeskus, jonka rinteet toimivat talviurheilun ja -
liikunnan tapahtumapaikkana.

■ Kuokkalan Graniitti sekä Palokan ja Vaajakosken 
liikuntahallit ovat hyvien kulkuyhteyksien päässä. 
Jäälajeissa Buugin liikunta- ja hyvinvointikeskus sekä 
Tikkakosken jäähalli palvelevat Hippoksen lisäksi.

JPS pelaa uudistetussa Viitaniemen liikuntapuistossa Bandyliigaa. 





VESILIIKUNTAKESKUS AALTOALVARI
■ 50 metrin allas sopii kilpailuihin ja 

kuntouintiin. 

■ Uusi 25 metrin muuntoallas käytössä

■ Arkkitehti Alvar Aallon suunnitteleman 
vanhan puolen 25 metrin allas 
hyppytorneineen

■ AaltoAlvarissa on lisäksi tarjolla valoisa 
kuntosali, seniorikuntosali, aaltosali, 
tilaussauna/ takkahuone ja kahviopalvelut.
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HIPPOS JA MONITOIMITALO
■ Hippoksen alue tarjoaa monipuoliset liikuntatilat ja -alueet 

useiden lajien tapahtumille ja kilpailuille. 

■ Hipposhalli ja Monitoimitalo palvelevat yhdessä esimerkiksi 
yleisurheilun, voimistelun, erilaisten pallopelien, tanssin, 
kamppailulajien ja kuntosalin harrastajia. 

■ Hipposhalli on ympärivuotisessa käytössä oleva liikuntahalli, 
jossa on oivat puitteet erilaisille massatapahtumille. 
Hipposhallilla on yleisurheilualue, palloilukentät, 
tekonurmialue, auditorio ja muita oheistiloja. 

■ Monitoimitalo toimii Jyväskylän sisäliikunnan keskuksena. 
Monitoimitalolla on palloilusali, telinevoimistelusali, 
kuntosali, budosalit, squashkentät ja muita oheistiloja. 

■ Hipposhallissa järjestetään mm. yleisurheilun SM-tason 
hallikisoja sekä voimistelun kansainvälisiä ja SM-tason 
kilpailuja.
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LÄHITAPIOLA AREENA - KILPAJÄÄHALLI
■ LähiTapiola Areena mahdollistaa erilaisten pelien lisäksi 

konserttien ja muiden tapahtumien järjestämisen isolla 
areenalla. Jäähallissa on vuosien varrella juhlittu niin 
Suomen mestaruuksia kuin järjestetty massiivisia 
kulttuuritapahtumia. LähiTapiola Areena sijaitsee 
Hippoksella.

■ MUUT JÄÄHALLIT Tikkakosken jäähalli, Buugin liikunta-
ja hyvinvointikeskuksen jäähalli sekä Peurungan jäähalli. 
Buugi ja Peurunka ovat yksityisessä omistuksessa olevia 
jäähalleja. Jäähallien puitteet sopivat myös 
parajääurheiluun.
 Tikkakosken jäähallissa on katsomokapasiteettia 500 

henkilölle ja Peurungassa 350 henkilölle. Buugilla on 
katsomokapasiteettia, mutta se on rajallista. Kaikissa 
jäähalleissa on lisäksi käytettävissä hyvät pukuhuonetilat.

Lähitapiola Areena eli kilpajäähalli muutettuna koripallokentäksi syksyllä 
2022 Susijengin peliin.
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UUSI PESÄPALLOSTADION

■ Jyväskylään valmistuu täysin uusi pesäpallostadion 
kesällä 2023. 

■ Pesäpallostadionin hiekkatekonurmi luo 
erinomaiset puitteet pesäpalloiluun, mutta myös 
muiden isompien tapahtumien järjestämiseen.

■ Uusi stadion sisältää modernit pukuhuone ja 
pesutilat sekä media- ja VIP-tilat. 

■ Noin 1800 katettua paikkaa, joista 1500 on 
istumapaikkoja. 

■ Pesäpallostadion tulee toimimaan monikäyttöisenä 
palvellen Hippoksen liikuntapuiston käyttäjiä 
monipuolisesti niin kesä- kuin talviaikana. 



KUOKKALAN GRANIITTI
■ Kuokkalan Graniitti on alun perin 

väestönsuojaksi louhittu kallioluolasto 
kaupungin keskustan läheisyydessä, Kuokkalan 
koulukeskuksen yhteydessä.

■ Jaettu neljään halliin ja siellä voi harrastaa 
erilaisia palloilulajeja salibandysta sulkapalloon. 

■ Tilat tanssille, nyrkkeilylle ja painille. Myös 
miekkailulle ja karatelle on järjestetty 
harjoitteluolosuhteet. Hallissa on lisäksi 80 
metrin kolmeratainen juoksusuora, kuntosali ja 
seniorikuntosali. Lisäksi tilat löytyvät 
seinäkiipeilyn ja ammuntalajien harrastamiseen.



LUTAKONAUKIO TAPAHTUMAKESKUS PAVILJONGIN VIERESSÄ

■ Tapahtumakeskus ja Lutakonaukio sijaitsee 
keskellä kaupunkia lyhyen kävelymatkan päässä 
Matkakeskuksesta ja ydinkeskustan palveluista. 

■ Tapahtumille rakennettu 21 700 m2 kokoinen 
Lutakonaukio on loistava kokonaisuus. Aukiolla 
on erilaisten festareiden ja näyttelyiden lisäksi 
järjestetty esimerkiksi Snow Crossin MM-kilpailu 
keskellä kaupunkia.

■ Lutakonaukio toimii esim. Finlandia Marathonin
lähtö- ja maalialueena, SuomiPop-festivaalin 
tapahtuma-alueena ja Secto Rally Finlandin 
huoltopark- ja tapahtuma-alueena yleisölle.
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TAPAHTUMAKESKUS PAVILJONKI

■ Monipuolinen tapahtumakeskus Jyväskylän 
Paviljonki on messujen, kokousten ja 
näyttelyiden pitopaikka. 

■ Jyväskylän Paviljongin hallitiloissa on 
mahdollista järjestää myös erikoislajien 
urheilukilpailuja. 

■ Paviljongissa on käytettävissä 18 000 m2

hallitilaa jaettuna seitsemään erilliseen halliin 
tai käytettäväksi yhtenä kokonaisuutena. 

■ Suurin yhtenäinen hallitila on 8000 m2. 
Hallitiloja voidaan myös rajata haluttuihin 
kokoihin ja muotoihin. Paviljongista löytyy 
myös täyden palvelun tekniset valaistus- ja 
rakenneratkaisut.

■ Paviljongin tiloja on mahdollista saada 
käyttöön erillismaksusta.
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HIIHTO- JA MÄKIKESKUS LAAJAVUORI
■ Nuorekas ja urbaani Laajavuori tarjoaa ympärivuotisesti 

monipuolisen tapahtumamiljöön. 

■ Alueella sijaitsee Laajiksen hiihtokeskus, jonka rinteet toimivat 
talvella hyvänä tapahtumapaikkana eri lajien 
talviurheilukilpailuille. 

■ Yhteensä 12 rinnettä ja pulkkamäki, 6 hissiä ja kauden edetessä 
neljä lumiparkkia. Laajavuoresta löytyy monipuolisesti laskettavaa 
niin alppi-, lumilauta- kuin freestyle-laskijoille. Reilejä Laajiksessa
on yhteensä lähes 30 kappaletta, joista parkkitiimi rakentaa 
vaihtelevia setuppeja kauden aikana. 

■ Laajavuoren ulkoilualue tarjoaa 48 kilometriä hoidettuja latuja 
lähes Jyväskylän kaupungin sydämessä. Latuverkostosta 15 
kilometriä on valaistu. Laduilta on hyvät yhteydet Jyväskylän 
seudun muille hiihtoja vaellusreiteille. 

■ Laajiksessa on ravintolan lisäksi hostelli ja caravan-alue. 
Laajavuoressa sijaitsee myös Scandic Laajavuori 
kylpyläpalveluineen. 
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VIITANIEMEN LIIKUNTAPUISTO
■ Viitaniemen liikuntapuisto eli vanha “Nisulan monttu” on yksi 

suosituimmista liikuntapaikoista kaupungissa. 

■ Liikuntapuiston sijainti keskustan välittömässä läheisyydessä lisää 
puiston vetovoimaa ja palvelee useita kouluja ja oppilaitoksia. 

■ Viitaniemen liikuntapuiston olosuhteet ovat kehittyneet viime 
vuosina huimasti. Liikuntapuistoon valmistui vuonna 2019 uudet 
huoltotilat sekä 500 paikkainen katettu katsomo. 

■ Uusi päärakennus on valmistunut vuonna 2021, sisältäen 
modernit pukuhuone- ja pesutilat, varasto- sekä toimistotilaa 
sekä kahvion ja monitoimitilan. Rakennukseen valmistui myös 
kaksi erillistä inva-WC tilaa. 

■ Talvikaudella liikuntapuistossa on iso tekojää, jääpallokenttä sekä 
333 metriä pitkä pikaluistelurata. Tekojäärata on yleensä käytössä 
marraskuusta maaliskuuhun. Iso jääareena on Bandyliigassa
pelaavan JPS:n kotikenttä.



MUUT TAPAHTUMAPAIKAT
■ Jyväskylä kaupungin hallinnoimien 

liikuntapaikkojen lisäksi kaupungistamme löytyy 
oppilaitoksen ja yksityisten 
elinkeinonharjoittajien ylläpitämiä liikuntatiloja, 
jotka tarvittaessa soveltuvat myös erinomaisesti 
SM-viikon lajien tapahtumapaikoiksi. 
Näitä liikuntapaikkoja ovat muun muassa 
Gradian salit ja Suomalainen musiikkikampus, 
Killerillä sijaitseva liikunta- ja hyvinvointikeskus 
Buugi, Peurungan Areena ja jäähalli, 
Vaajakoskella sijaitseva liikuntakeskus Hutunki, 
biljardisalit, keilahallit sekä lukuisat padelhallit
ympäri Jyväskylän. Tunnettuna rallikaupunkina 
Jyväskylästä ja Keski-Suomesta löytyy myös 
erinomaiset puitteet ja osaaminen talvirallin 
järjestämiseen. Jyväsjärven jäärata sataman edustalla.
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