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Kuva 1: Kampus aluetta syysvalaistuksessa. Etualalla 
Alvar Aallon suunnittelema Lozzi-rakennus. (Juho Jäppinen 
9/2006)
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Neuvottelin syksyllä v. 1999 tuolloin Jyväskylän 
yliopiston uuden informaatioteknologian tiede-
kunnan dekaanin, professori Kalle Lyytisen kans-
sa multimediaopintojeni jatkamisesta. Opintojeni 
ohella olin vuosina 1997–1999 mukana Euroopan 
Sosiaalirahaston rahoittamassa ”Multimedian ja hy-
permedian käyttöönotto” projektissa. Keskustelun 
kuluessa professori Lyytinen ehdotti minulle tutki-
muksen ja opinnäytetyön suorittamista alueverkon 
suunnittelusta ja rakentamisesta Hippos–Kampus 
alueelle. Lyytisen mukaan vastaavia tutkimuksia oli 
käynnistymässä Suomessa muutamia ja erityisesti 
Yhdysvalloissa tämä uusi käytännöllisen toiminnan 
tutkimusperinne oli hyvässä vauhdissa. 

Mietin ja kypsyttelin Lyytisen ehdotusta muuta-
man kuukauden. Sen jälkeen keskustelin Liikunta- 
ja terveystieteiden tiedekunnan dekaanin, professo-
ri Pauli Vuolteen kanssa. Hän kannusti työhön sekä 
varsinkin laajentamaan näkökulmaa koko tutkimus-
aluetta koskevaksi konstruktioksi. Tästä suunnitte-
luprosessista kerron enemmän johdannossa.

Ohjaajanani on toiminut professori Kimmo Suomi. 
Hänen kanssaan olemme tehneet pitkään yhteistyötä 
Jyväskylän yliopiston eri hankkeissa ja opetukses-
sa, kuin myös Jyväskylän kaupungin liikuntapoli-
tiikassa. Professori Suomi on ollut monella tavalla  
korvaamaton apu tutkimuksessani ja häneltä olen  
aina saanut opastusta sekä neuvoja tämän varsin  

pitkän prosessin kuluessa. Tästä Kimmolle suu-
ri kiitos.   

Hyvin tärkeätä työssäni on ollut fokusryhmän, 
niin sanotun taustaryhmän toiminta sekä tuki ja 
näkemykset, joita olen ryhmän jäseniltä saanut. 
Kaupunkineuvos Jaakko Lovén on ollut elävä lähde 
koko tutkimusaineistooni ja tekniikan tohtori Leena 
Rossi on auttanut minua monissa, erityisesti kaa-
voitukseen liittyneissä kysymyksissä. Ilman haas-
tateltavien näkemyksiä ja tulkintoja työstäni olisi 
tullut hyvin asiakirja- ja lähdepainotteinen. Vaikka 
olen itse työskennellyt tutkimusalueella, eri hank-
keissa ja projekteissa lähes kolmannesvuosisadan, 
en olisi kyennyt keräämään sellaista aineistoa ja eri-
tyisesti ”hiljaista tietoa”, jonka olen haastattelujen 
avulla saanut koottua. 

Filosofian tohtori Jussi Jäppinen on ollut minul-
le tärkeä tutkimuspartneri. Jäppisen väitöskirja on 
ollut merkittävä lähde työssäni ja sen kautta olen 
voinut selkiyttää näkemystäni omassa hankkeessa-
ni. Ilman graafikko Juho Jäppisen teknistä apua en 
olisi selvinnyt tutkimukseeni liittyneestä rakenne-
kuvauksesta ja visuaalisesta kokoonpanosta.

Normaalin päivätyön ja Jyväskylän liikuntapal-
velukeskuksen moninaisten muiden töiden ohel-
la, tutkimus on ollut haastava ja raskas urakka. 
Monet ovat pitäneet hankettani täysin epärealis-
tisena tai jopa mahdottomana, koska mikään ul-

ESIPUHE 
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koinen taho ei ole antanut minulle tätä tehtävää 
tai tukenut tutkimusprojektiani. Tästä huolimatta 
olen kokenut tutkimuksen tärkeäksi, koska Hip-
pos–Kampus alue on toiminnallisesti merkittävä 
koko kaupungille ja sen moninaisille toiminnoille, 
mutta erityisesti kaupunkirakenteelle. Työnantaja-
ni on tukenut hieman taloudellisesti tutkimustani. 
Lisäksi olen voinut käyttää vuorotteluvapaideni ai-
kana työhuonettani ja liikuntapalvelukeskuksessa 
sijaitsevaa lähdeaineistoa. Hyvien verkkoyhteyk-
sien hyödyntäminen on ollut minulle arvaamat-
toman tärkeätä. 

Tutkimuksen materiaalin keruu ja aineistojen koko-
aminen on vaatinut runsaasti ponnisteluja. Jyväskylän 
kaupunginarkiston Juhani Salmenoja ja Tuula Sato-
saari, rakennusvalvonnan arkistosta Tiina Nurminen 
ansaitsevat suuren kiitoksen suorittamastaan ar-
kistolähteiden etsinnästä. Yliopiston museon Pirjo 
Vuorinen sekä liikunta- ja terveystieteiden tiede-
kunnan Pirjo Koikkalainen ovat avustaneet minua 
yliopistoa koskevien arkistomateriaalien  hankin-
nassa. 

Väitöskirjani esitarkastajat emeritusprofessori 

Risto Sänkiaho Tampereelta ja professori Kimmo 
Jokinen omasta yliopistostamme ovat antaneet tär-
keitä parannusehdotuksia työhöni. Lehtori ja ys-
täväni Tony Melville on kääntänyt englanninkie-
lisen lyhennelmän. Kiitän asiantuntijoita hyvästä 
sekä rakentavasta yhteistyöstä. 

Ratkaisevin tuki tutkimustyössäni on tullut lä-
hipiiriltäni Mirjalta, Susannalta sekä viime vuosien 
aikana myös Pertiltä. He ovat jaksaneet kannustaa 
työssä etenemisessä, vaikka iskä onkin käyttänyt 
runsaasti aikaa ”näpyttelyyn” ja normaalit kotita-
loustyöt, osallistuminen sosiaaliseen elämään ja 
erityisesti talonmiehen tehtävät ovat jääneet huo-
nolle hoidolle. Timo Koivisto on antanut runsaasti 
taustatukea sekä lukuapua.

Kiitän lämpimästi Teitä kaikkia tästä vuosia kes-
täneestä tuestanne. 

 
Säynätsalossa, Sisälmyslahden rannalla touko-
kuussa 2009.

 
Erkki Huovinen

Kuva 2: Normaalikoulun alakoulun rakennus ja kuvassa etualalla oleva uimahallin paikoitushallin 
sisäänajoramppi ovat Hippos–Kampus alueen uusinta rakennuskantaa. (Juho Jäppinen 4/2007)
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Tämän tutkimuksen tarkoitus on käsitellä Jyväskylän 
kaupunkirakenteeseen kuuluvaa Hippos–Kampus 
aluetta ja sen kehittymistä. Tutkimusalueella on pitkä 
kaupunkihistoria, joka yltää lähelle kaupungin perus-
tamista, 1880-luvulle. Alue kehittyi ensin Jyväskylän 
seminaarin perustamisesta alkaen. Kampusalue tun-
netaan yleisesti myös Seminaarinmäkenä. 1900-lu-
vun alussa kaupunki laajeni ja tuolloin perustettiin 
Mäki-Matin kaupunginosa, jonne vuosina 1912–
1913 rakennettiin ravirata. Nimeksi annettiin osit- 
tain kansainvälisten ja antiikin vaikutteiden mu-
kaisesti Hippos. Nimi on säilynyt ja nykyisin Hip-
pos on myös yksi Jyväskylän kaupungin äänestys-
alueista.

Tutkimuksen viitekehys tukeutuu kaupunki-
maisen alueen jakautumisen käsitteisiin urbanis-
mi-suburbanismi sekä neljän eri kehitysvaiheen 
lähestymistapaan urheilu- ja liikunta-alueiden 
muodostumisessa. Syklistä kehittymistä kuvataan 
kartta- ja ilmakuvapohjaisen rakenteen sekä nii-
den tulkinnan kautta. 

Tutkimusaineistona on Jyväskylän kaupungin ja 
yliopiston sekä alueella toimivien tutkimuslaitosten 
asiakirja-aineisto, jota täydentävät kaavoitukseen 
liittyvät dokumentit. Aineistoa on täydennetty tee-
mahaastatteluilla (40 henkilöä). Aineistonkeruussa 
on voitu käyttää Jyväskylän kaupungin tietokanto-
ja, muun muassa Xcity-WebMap ® -karttapohjais-
ta tietokantaa, jolla voidaan tehdä myös erilaisia 
laskentaan ja mittaukseen liittyviä toimenpiteitä. 

TIIVISTELMÄ

Käytössä ovat olleet lisäksi valtakunnallinen liikun-
tapaikkojen LIPAS-rekisteri sekä Suomen Kunta-
liiton ja Efeko Oy:n ylläpitämä Liikunta-Vertti®-
tietokanta.

Tutkimustuloksina on havaittu, että yksi määräävä 
tekijä alueen muodostumisessa on ollut suomalai-
sen koulutusjärjestelmän: opetuksen, tutkimuksen 
sekä liikuntakasvatuksen kehitys. Toiminnassa on 
ollut vahva spatiaalinen paikkaan sidottu luonne, 
johon monet tekijät ovat koulutustoiminnan lisäksi 
vaikuttaneet. Suomalaisen koulujärjestelmän kehit-
tyminen, ensimmäisen suomenkielisen koulun pe-
rustaminen sekä seminaarin käynnistyminen ovat 
olleet vaikuttamassa harrastus- ja tutkimusalueen, 
mutta myös koko kaupungin kehittymiseen.

Kaupunkipolitiikkaan on vaikuttanut yhtääl-
tä seminaarin/yliopiston rakentuminen nykyiselle 
paikalle ja alueen liittyminen suoraan keskikau-
pungin ruutukaava-alueeseen. Toisaalta akatee-
mikko, arkkitehti Aallolla on ollut huomattava 
merkitys Hippos–Kampus alueen kehittymiseen. 
Alvar Aallon ehdotus ”URBS” voitti kasvatusopil-
lisen korkeakoulun suunnittelukilpailun vuon-
na 1951. Suunnitelma on toteutunut erittäin hy-
vin jopa niin, että Aallon ideoita on jalostettu vielä  
v. 1991 rakennetun uimahallin laajennuksen, Aal-
toAlvarin yhteydessä. 

Tutkimusalueen kehittymiseen ovat vaikuttaneet 
myös Aallon luoma tilan ja avaruudellisuuden ko-
rostaminen. Alueen luonteeseen kuuluu rakennus-
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ten hienovarainen hierarkkisuus sekä yhtenäinen 
mutta niukka materiaalimaailma. Tutkimusalueen 
ilmeeseen vaikuttavat yhtäältä ydinalueen suljettu 
tila, kampuksen kenttä ja sitä reunustavat rakennuk-
set, toisaalta Hippoksen kokonaisuus, jossa yhdis-
tyvät maisemallisuus sekä mahdollisuus avoimeen 
liikkumiseen. Alvar Aalto korosti myös suunnitel-
missaan näköyhteyttä Jyväsjärvelle.

Kaavoitus on tapahtunut hankekohtaisesti, 
yleensä yksittäisten rakennusten toteuttamisen 
perusteella niin sanotun ”postimerkkikaavoituk-
sen” avulla. Poikkeuksen tästä muodostaa kampus, 
jossa tilanteeseen on vaikuttanut myös maanomis-
tus. Kaupunki luovutti laajan maa-alueen valtiol-
le 1880-luvun lopussa, jonka jälkeen kaavoitusta 
on toteutettu ensin seminaarin, sitten kasvatus-
opillisen korkeakoulun ja myöhemmin yliopiston 
tarpeiden pohjalta. Kaavoituksen kokonaisvaltai-
sempaa suunnittelua ja toteuttamista on tehty vas-
ta 2000-luvun alkupuolella esiin nousseiden pai-
koitusongelmien vuoksi. 

Yhteistoiminta on ollut tärkeässä roolissa ke-
hitettäessä tutkimusalueen struktuuria, toiminto-
ja ja palveluita. Yhteistoiminnan kautta ja paikallis-
ten innovaatioiden tuloksina ovat syntyneet myös 
alueen useat tutkimuslaitokset. Yhteistoiminnasta 
ovat ehkä parhaina esimerkkeinä Liikunta- ja ter-
veyslaboratorio ja Hipposhalli.  Kokonaisuuden to-
teuttamisen ideat syntyivät yliopiston, Liikunnan ja 
Kansanterveyden Edistämissäätiön eli LIKESin ja  
kaupungin tiiviin yhteistoiminnan tuloksena vuo-
sina 1981–1983. Samankaltainen käytännöllinen 
tulos saavutettiin Viveca-hankkeen yhteydessä vv. 
2001–2003, jossa useat tutkimustoiminnan ja ke-
hittämisen intressit kohtasivat. (Viveca-hanke on 
ollut yliopiston kaupungin ja alueen tutkimuslai-
tosten yhteinen uudisrakennushanke)

Tutkimusalueen liikuntapoliittiseen kehitykseen 
on vaikuttanut ensin kasvatusopillisen korkeakoulun 

liikuntakasvatuksen opintosuunnan käynnistäminen 
vuonna 1963 ja sen jälkeen liikuntatieteellisen tiede-
kunnan v. 1968, myöhemmin liikunta- ja terveystietei-
den tiedekunnan perustaminen vuonna 1998. Ilman 
tiedekuntaa Jyväskylän kaupungin liikuntahallinto ja  
-palvelut olisivat toisella, vaatimattomalla tasolla. 
Suomen ainoan Liikuntatieteellisen tiedekunnan 
sijaintia Jyväskylässä ei voida yliarvioida, niin mer-
kittävä tekijä se on ollut alueen ja myös koko yli-
opiston kehittymiselle. 

Liikuntasuunnitelmilla on ollut myös suuri mer-
kitys tutkimusalueen kehittymisessä. Kaikissa laa-
dituissa liikuntasuunnitelmissa vuosina 1975, 1983, 
1986, ja 2001, Hippoksen ja osittain myös kampuk-
sen alue on ollut vahvasti esillä. Useat rakennus- ja 
toimitilahankkeet ovat olleet liikuntasuunnitelmi-
en keskeisenä tavoitteena. Suunnitelmilla on ollut 
myös tuloksellisuusmerkitys, koska suurin osa (85 
%) vuosina 1973–2000 ehdotetuista hankkeista on 
toteutunut. Merkittävimmistä ehdotuksista ovat to-
teuttamatta jääneet vain yleisurheilukentän, ten-
niskeskuksen, pesäpallostadionin kunnostaminen/
kattaminen ja keilahallin rakentaminen. 

Tutkimusalue on myös erittäin vilkas tapah-
tumakeskus. Tilastollinen aineisto osoittaa, että  
Hippos–Kampus alueella tapahtuu huomattava osa 
siitä kansalaistoiminnasta ja eri järjestöjen toteutta-
mista aktiviteeteista, joita Jyväskylässä järjestetään. 
Liikuntaharrastajien käyttäjämäärän noin 2,3 mil-
joonaa käyntikertaa lisäksi, opiskelu-, kulttuuri- ja 
tapahtumakäyttö on samaa luokkaa kuin liikunta-
tilojen ja alueiden käyttö. Tutkimuksen perusteel-
la voidaan arvioida, että Hippos–Kampus alueella 
toteutuu vuosittain lähes 5 miljoonan käyntiker-
ran taso. 

Avainsanat: avoimuus, innovaatiot, kaavoitus, 
kansalaistoiminta, kaupunkipolitiikka ja -suun-
nittelu, kehittäminen, kunnallispolitiikka, liikun-
tasuunnittelu ja yhteistoiminta. 
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The dissertation examines the Hippos–Campus 
area of Jyväskylä’s urban structure as well as the 
development of the same. The research area has 
a long urban-geographical history stretching back 
almost to the founding of the city in the 1880s. The 
area began to develop with the establishment of a 
teacher training college in Jyväskylä. The campus 
area is also generally referred to as Seminaarinmäki. 
At the start of the 20th century the city expanded 
and at that time a new residential area, Mäki-Mat-
ti, was created, which in 1912–1913 also acquired 
a track for trotting races. Partly in accordance with 
international and classical influences, this was giv-
en the name Hippos. The name has stood the test 
of time and nowadays Hippos is one of the City of 
Jyväskylä’s polling districts.

As the research method a frame of reference 
based on data is employed which draws heavily 
on urbanism-sub urbanism concepts of dividing an 
urban area as well as a four separate development 
stage approach in the formation of areas for sport 
and physical recreation. Cyclical development is il-
lustrated through a structure based on maps and 
aerial photos as well as interpretation.

Regarding the research data, use is made of doc-
umentary material belonging to the City of Jyväsky-
lä, the University of Jyväskylä and research insti-
tutes operating in the area, which is supplemented 

SUMMARY

by documents related to town planning. The mate-
rial was also supplemented by means of the theme 
interview method (40 people). In the data collec-
tion process use was made of the City of Jyväsky-
lä’s databases, among others the Xcity-Web Map 
® map-based database, which also makes it pos-
sible to perform a number of procedures connect-
ed with calculation and measurement. In addition 
the national LIPAS register of sports and recrea-
tion facilities as well as the Liikunta-Vertti ® da-
tabase maintained by Suomen Kuntaliitto (Asso-
ciation of Finnish Local and Regional Authorities) 
and Efeko Oy were also employed.

It was observed from the research results that 
one determining factor in the development of the 
area has been the Finnish education system: the 
development of teaching, research and physical 
education. Activity has been strongly spatial, that 
is, local in nature and bound up with the location, 
on which many factors besides educational activ-
ities have had an influence. The development of 
the Finnish education system, the establishment 
of the first Finnish-language school, and the start-
up of Jyväskylä teacher training college have had 
an impact not only on the development of the rec-
reational area constituting the subject of research, 
but also of the city as a whole.

Urban policy was influenced on one hand by 
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the construction of the teacher training college in 
its present location and by incorporating the area 
under examination straight into the city centre, 
or grid plan, area. On the other hand, the acad-
emician and architect Alvar Aalto has had a sig-
nificant influence on the development of the 
Hippos–Campus area. Aalto’s entry “URBS” was 
the winner of the architectural design compe-
tition for the college of education in 1951. The 
proposal has been implemented extremely well,  
even to the extent that Aalto’s ideas were  
refined further in connection with construction  
of an extension to the swimming hall, AaltoAlvari, 
in 1991.

The development of the area studied here has 
also been influenced by an Aalto-inspired empha-
sis on space and spatiality. The nature of the area is 
characterized by the discreet hierarchical arrange-
ment of the buildings and the coherent but eco-
nomical palette of materials. The appearance of the 
area under examination is influenced on one hand 
by the closed space of the core area, the campus 
sports field and the buildings flanking it, and on 
the other by the Hippos entity, which combines a 
scenic character with the potential to move open-
ly and freely.

Planning has been conducted in a project-spe-
cific manner, generally on the basis of seeing indi-
vidual buildings to completion, with the assistance 
of so-called postage stamp planning. One excep-
tion to this is provided by the campus area, where 
the situation has also been affected by issues of 
land ownership. The city donated an extensive area 
of land to the state at the end of the 1880s, subse-
quent to which planning was driven initially by the 
needs of the teacher training college, then of the 
college of education, and later of the university. A 
broader approach to design and implementation 
in town planning was not adopted until the start 

of the 2000s, but at this juncture, too, as a conse-
quence of ever more acute parking problems.

Cooperation has played an important role where 
developing the structure, functions and services of 
the area under study is concerned. The various re-
search institutes present in the area were born out 
of cooperation and as the results of local innova-
tions. Perhaps the best examples of cooperation 
are the Sport and Health Laboratory and the Hip-
pos Hall. The ideas for the creation of a coherent 
whole stemmed from close cooperation conducted 
by the university, LIKES (Foundation for Promotion 
of Physical Culture and Health) and the City of Jy-
väskylä during the period 1981–1983, in the course 
of which various research and development inter-
ests established common ground.

From a sport policy perspective the develop-
ment of the area under examination was shaped 
first by the introduction of a specialization in phys-
ical education at the college of education in 1963 
and subsequently the establishment of the Faculty 
of Sport and Health Sciences. Without this facul-
ty the City of Jyväskylä’s sport administration and 
services would be on quite another, more mod-
est, level. The presence of Finland’s only faculty of 
sport sciences in Jyväskylä cannot be overstated; 
such has been its importance for the development 
of the area in question and indeed of the univer-
sity as a whole.

Plans for sport and physical recreation have also 
enjoyed major significance in the development of 
the Hippos–Campus area. Plans formulated in 1975, 
1983, 1986 and 2001 all make considerable mention 
of Hippos and partly also the campus area. Schemes 
to construct a variety of buildings and facilities have 
constituted a primary goal of sport and physical rec-
reation planning. These plans are also significant in 
terms of results achieved, since of schemes proposed 
between 1973 and 2000 the majority (85%) have  
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been implemented. Of the major proposals  
put forward only a venue for track and field,  
tennis centre and ten-pin bowling hall have not 
been built.

The area under study is also an extremely busy 
centre for events. The statistical data shows that the 
Hippos-Campus area serves as the venue for a sig-
nificant proportion of the civic activities and events 
staged by different organizations in Jyväskylä. It is 
to be estimated that in addition to the 2.3 million 

visits made by those engaged in sport or physical 
exercise the use made of the area for study, cultur-
al and event purposes is of the same magnitude as 
the use of physical recreation facilities and areas. 
On the basis of this study it is possible to estimate 
that almost 5 million visits to the Hippos-Campus 
area are made each year.

Key words: openness, innovations, planning, 
civic activity, local policy,  urban policy and design, 
development, sport planning and cooperation.

Kuva 3: Kampus aluetta kevättalvella. Taustalla näkyvät sekä Alvar 
Aallon Normaalikoulun alakoulu rakennus että Konstantin Kiseleffin 
vanhaa seminaaria. Photograph in winter time, backround buildings of 
Normaalikoulu by Alvar Aalto and old Seminar House by Konstantin 
Kiseleff. (Juho Jäppinen 3/2006)
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ITC   Informaatioteknologian klusteri
Kansanp.  Kansanpuolue rp. (Liberaalisen kansanpuolue rp:n edeltäjä)
KIHU   Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, perustettu 1991
KH   Kaupunginhallitus
Kesk.   Suomen Keskustapuolue rp.
Kok.   Kansallinen Kokoomus rp.
Krist.   Kristillinen Liitto rp.
KV   Kaupunginvaltuusto
LIB   Liberaalinen kansanpuolue rp.
LIKES   Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö, perustettu 1970
LIPAS   Valtakunnallinen liikuntapaikkojen rekisteri
LIITO   Valtakunnallinen liikuntajärjestöjen rekisteri (tällä hetkellä “jäädytettynä”)
LUOVI   Luontoliikunnan tutkimushanke ja rekisteri
ML   Maalaisliitto rp.
MRL   Maanrakennus- ja kaavoituslaki
OKO   Osuuspankkien Keskusosuuskunta
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SAFA   Suomen arkkitehtiliitto- Finlands Arkitekt Förbund
SDP   Suomen Sosialidemokraattinen puolue rp.
SKDL   Suomen Kansan Demokraattinen Liitto rp.
SLU   Suomen Urheilu ja Liikunta, perustettu 1990
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SVUL   Suomen Valtakunnan Urheiluliitto ry. 
TAI   YK:n teknisen kehityksen indeksi
TE   Työvoima- ja elinkeinokeskus
TITU   Tietotekniikan tutkimusinstituutti, perustettu 1998
U-1   Jyväskylän yliopiston urheiluhalli 1.
U-2   Jyväskylän yliopiston urheiluhalli 2.
VM   Valtiovarainministeriö
VNP   Valtioneuvoston päätös
VP   Valtiopäivät
VTT   Valtion Teknillinen Tutkimuslaitos
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YVA   Ympäristövaikutusten arviointi

OHJEET:  
Liikunnan ja urheilun asiasanasto, LIKES 1989. Tekniikan Sanastokeskus 2005. Sähköisten palveluiden ja asioinnin 
tietoturvallisuuden yleisohje, valtiovarainministeriö 4/2001. Internetlähteisiin viittaaminen, Lehtonen 1997  
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1.1. Johdatus tutkimuskohteeseen

Jyväskylän Hippos–Kampus alueella on pitkä kau-
punkipoliittinen historia. Pikkukaupunki Jyväsky-
län laitaosista, lehmien laidunmaasta, heinäpellosta 
ja Harjun laidasta, on kehittynyt runsaassa sadas-
sa vuodessa paperi-, hyvinvointi- ja liikuntatekno-
logian sekä tutkimuksen, opetuksen ja harrastus-
mahdollisuuksien keskus. Alun perin opetukseen ja 
kasvatukseen sekä hevosurheiluun keskittyneestä 
alueesta on muodostunut ja kehittynyt kansallisesti 
merkittävä keskus. Jyväskylän Hippos on kansalli-
nen käsite, Seminaarimäen kampus on kansainvä-
lisesti tunnettu opetuksen ja tutkimuksen keskus. 

Jyväskylän kaupunkirakenne rajoittui pitkään 
nykyiseen keskikaupungin alueeseen. Tämä joh-
tui siitä, että kaupunkioikeuksien saamisesta läh-
tien (22.3.1837) aktiivinen toiminta oli keskittynyt 
Jyväsjärven rantaan. Jyväskylä on ollut vesiteistä 
johtuen keskiajalla metsästys- ja kauppapaikkana. 
Markkinaoikeudet Jyväskylä sai vuonna 1801. Ny-
kyisen kampuksen, jota kutsutaan myös Seminaa-
rinmäen alueeksi, kehittymiseen vaikutti Jyväskylän 
Opettajaseminaarin perustaminen vuonna 1863. 
Vuonna 1858 kaupungissa oli aloittanut ensimmäi-
nen suomenkielinen oppikoulu Jyväskylän Lyseo. 
Kaupungin  ilmeeseen vaikutti myös Suomen en-
simmäisen Tyttölyseon perustaminen vuonna 1864. 
Nämä opinahjot vaikuttivat kaupungin elämään. 

1. JOHDANTO

Tälle opilliselle kivijalalle pohjautui myöhemmin 
kasvatusopillisen korkeakoulun v. 1934 ja Jyväsky-
län yliopiston perustaminen vuonna 1966.

Suomalaisen kansakoulun isän Uno Cygnaeuk-
sen toiminta johti siihen, että Jyväskylän kaupunki, 
vähävaraisuudestaan huolimatta, otti ”seminaari-
asian” omakseen ja ryhtyi kehittämään seminaarin 
ympärille koulutusta. Cygnaeuksen esimerkkinä 
olivat Keski-Eurooppalaiset pienet kaupungit, joi-
den koulutuksen mallia hän halusi tuoda Suomeen. 
Cygnaeuksen tavoitteena oli vahvan koulutuspoli-
tiikan  luominen pienelle syrjäseudun kaupungille. 
Jyväskylän koulutuspoliittisessa kehityksessä kes-
keisenä tekijänä oli suomalaisuuden korostaminen, 
joka oli saanut vaikutteita yleisestä suomalaisuu- 
den ja fennomaanisuuden noususta. Suomen kieli 
kohosi opetuksessa hallitsevaan asemaan nopeas-
ti ja perinteinen ruotsin kieli väistyi.

Uudelle seminaarille etsittiin ahkerasti tilo-
ja eri puolilta kaupunkia. Yksi vaihtoehto oli Tou- 
rula, josta Cygnaeus löysi mieleisen paikan, mut-
ta ehdotus ei sopinut kaupungille. Eräs syy oli, et-
tei Tourula tuolloin ollut vielä kaupungin aluetta. 
Alueliitos kaupungin pohjoispuolella Jyväsky-
län maalaiskunnan kanssa toteutui vasta vuon-
na 1941. Toinen tekijä oli käsitys, ettei seminaaria 
voinut viedä kauas kantakaupungista, opiskelijoi-
den asuntokysymyksen vuoksi. Koska varsinaisia 
opiskelijoiden asuinrakennuksia ei ollut, seminaa-
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rin opiskelijat asuivat alivuokralaisina kaupungin 
taloissa. Näistä syistä johtuen kaupunki hankki yli 
12 ha harjumaisen alueen kaupungin eteläpäästä, 
Syrjälän tilan maa-alueista. Rakennustöihin ryh-
dyttiin kesällä v. 1879 ja parin vuoden urakan jäl-
keen Harjun reunassa seisoi kuusi punatiilistä ka-
sarmimaista ja kuusi puista rakennusta, joissa oli 
yhteensä 160 asuttavaa huonetta. Rakennukset oli 
suunnitellut arkkitehti Kiseleff ja myöhemmin on 
voitu todeta, että rakennukset sopivat hyvin har-
jumaisemaan ja ovat olleet alku kauniille kampus 
alueelle. (Tommila 1972, 129–134)

Liikunta ja urheilu ovat olleet näkyviä Jyväsky-
län toiminnallisia alueita. Topografisista ja ilmas-
tollisista syistä johtuen vesiurheilu sekä talviset 
liikunta- ja urheilulajit ovat olleet kaupungin ur-
heilun ja liikunnan peruspilareita jo varhain. Jyväs-
kylä oli kuuluisa 1800-luvun jälkipuoliskolla raken-
netuista uimaloistaan. Maauimaloita rakennettiin 
kaupunkiin kaikkiaan kolme vuosina 1880–1941. 
Uinnilla on myös Hippoksen–Kampuksen alueella 
huomattava merkitys. Suomen ensimmäinen Hel-
singin ulkopuolelle toteutettu ja kaikkiaan kolmas 
uimahalli maahamme rakennettiin lähelle opetus-
ta Seminaarinmäen rakennusten yhteyteen vuon-
na 1955. Näin vilkas uintitoiminta saattoi siirtyä 
Jyväsjärven rannoilta ja kaupungin muilta järviltä 
oikeaan sisäuimahalliin. Tällä tavalla Hippos–Kam-
pus alueella on ollut merkittävä asema kaupungin 
liikuntahistoriassa ja -kulttuurissa. (Markkanen & 
Nygård 1987, 39–41)

Jyväskylä oli ensimmäisiä Suomen suurimmis-
ta asutuskeskuksista, jossa käynnistettiin 1970-lu-
vun alussa järjestelmällinen liikuntasuunnittelu. 
Liikuntasuunnittelun käynnistyminen Suomessa 
1970-luvun alussa, liittyi kuntasuunnittelun kehit-
tymiseen. Kuntasuunnittelusta tuli keskeinen pai-
kallisen yhteiskuntapolitiikan väline. Suunnittelun 
lainsäädäntö virallistui, muuttui pakolliseksi kun-

nan toiminnaksi, vasta vuosikymmenen jälkipuo-
lella kuntalain uudistuksessa. (Jyväskylän kaupun-
ki 1974, Kunnallislaki 1976)

Liikuntasuunnittelun varhaiseen käynnistymi-
seen Jyväskylässä vaikutti Jyväskylän kasvatusopil-
liseen korkeakouluun perustettu liikuntatieteen 
laitos sekä uusien fyysisten olosuhteiden suun-
nittelu ja rakentaminen. (Laki Jyväskylän yliopis-
tosta 1968, Jyväskylän kaupunki 1974) 1970-lu-
vun liikuntatoiminnan voimakkaan kehittymisen 
seurauksena Jyväskylästä on muodostunut liikun-
ta- ja terveystieteiden tutkimuksen sekä korkea-
tasoisen toiminnan keskus, joita on vähän koko 
Euroopassa. Yhteiskunnan kehittymisen ja teknolo-
gistumisen myötä on liikunta- ja harrastustoimin-
taan tullut myös teknologisia piirteitä ja toimintoja. 
    Tietojärjestelmät ja verkkopalvelut ovat keskei-
nen osa nykyistä yhteiskunnan palvelurakennetta 
ja -tuotantoa. Kehitys on ollut parin viime vuosi-
kymmenen aikana hyvin voimakasta. Paikallishal-
linnossa (kunnallishallinto) tietojärjestelmät ovat 
palvelutuotannon perustana lähes kaikilla hal-
linnonaloilla ja palveluissa. Vuodesta 1993 lähtien 
alueen yhteistoimintaa on kehitetty HippoNet-
projektissa, johon ovat osallistuneet myös alueella 
toimivat tutkimuslaitokset. Yli 10 vuoden aikaper-
spektiivi ja kertyneet kokemukset antavat mahdol-
lisuuden arvioida toiminnan sisältöä, sen vaikutusta 
toteutuneeseen kehitykseen ja tulevaisuuden ke-
hittämismahdollisuuksia. Hippos–Kampus alueen 
kehittyminen on liittynyt yleisempään teknologi-
seen kehitykseen, jossa Jyväskylä on ottanut huo-
mattavan aluekeskuksen roolin. Tähän liittyy myös 
kaupungin ja yliopiston strategia kehittyä erityisesti 
ihmisläheisen ja hyvinvointi-tutkimuksen kansain-
väliseksi osaajaksi. Tähän viittaa myös kaupungin 
imagon ja markkinoinnin tueksi kehitetty slogan 
”Jyväskylä City of The Human Technology”. (Jyväsky-
län yliopisto 2008)
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Kartta 1: Tutkimusalueen sijainti. Kartassa esitetään tutkimusalueen sijainti Jyväskylän kaupunkirakenteessa ja suhteessa 
ruutukaavaan. Karttaan on merkitty myös tutkimuksen lähialueiden nimet, joihin tekstissä viitataan. (Lähde: Jyväskylän 
kaupunki 2006d). 
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1.2 Tutkimuksen tavoite                
ja merkitys

 
Tutkimustehtävänä on selvittää mistä tekijöistä joh-
tuen Hippos–Kampus alueesta on syntynyt yhdys-
kuntarakenteeltaan ja toiminnaltaan nykyaikainen 
avoin liikunta-, opetus- ja tutkimuskeskus. Pyrin 
osoittamaan tutkimuksessa ne keskeiset yhteis-
kunnalliset ja kaupunkipoliittiset tekijät, jotka ovat 
vaikuttaneet alueen kehittymiseen. Tämä on tutki-
muksen pääkysymys. 

Lisäksi tutkimuskysymyksinä on, mitä erityistä 
kaavoituksessa ja yleissuunnitelmien laatimisessa 
on tehty, kun kaupungin keskeinen liikunta-alue ja 
yliopiston kampus ovat rakentuneet kiinni toisiin-
sa, yhdeksi kokonaisuudeksi? Tämän ohella tutkin 
liikuntasuunnitelmien vaikutusta toteutuneeseen 
kehitykseen sekä liikuntatoiminnan muuttumista 
tutkimusalueella. Tutkimusalueen alakysymyksinä 
ovat, onko olemassa jokin erityinen hallinnollinen 
tai toiminnallinen tekijä, joiden perusteella liikun-
nalliset palvelut ovat rakentuneet yhteen kaupun-
gin ja yliopiston kanssa sekä miten päädyttiin sii-
hen, että verkkojärjestelmät ja -teknologia liitettiin 
tutkittavalla alueella yhteen?   

Tarkoituksena on ollut kuvata tekijöitä, jotka ovat 
johtaneet Hippos–Kampus alueen rakentumiseen 
ja kehittymiseen. Kuvaus tehdään kolmesta näkö-
kulmasta: 1. yhdyskuntarakenteen, 2. liikunta- ja 
harrastustoiminnan sekä 3. alueen tieteellis-tekni-
sen muutoksen näkökulmasta.

Hippos–Kampus alue on valtakunnallisesti ja 
osin kansainvälisesti merkittävä kokonaisuus. Täs-
tä huolimatta alueesta ei ole tehty laajempaa yh-
tenäistä selvitystä tai tutkimusta.  Alueen kehittä-
misestä on olemassa yleissuunnitelmia (Hippos:  
vv. 1968, 1987 ja 1996) sekä erillisiä hanke- ja raken-
nussuunnitelmia. Seminaarinmäen kehitys käynnistyi 

seminaarin rakennusten toteuttamisesta 1870-luvulta. 
Kampuksen alueen kehittymiseen ja muodostumi-
seen vaikutti 1950-luvun alussa toimeenpantu ark-
kitehtikilpailu, jonka voitti arkkitehti Aallon suun-
nitelma. Kasvatusopillisen korkeakoulun, sittemmin 
yliopiston aluetta on kehitetty pääosin Alvar Aal-
lon suunnitelmien pohjalta. 1980-luvulta lähtien on 
tehty myös tietojärjestelmiin ja verkkotekniikkaan 
liittyviä suunnitelmia, mutta laajempaa kartoitusta  
tai analyysia toimintojen kehittymisestä ei ole 
tehty. Seminaarimäen merkitystä suomalai-
sessa suunnittelussa ja arkkitehtuurissa osoit- 
taa myös, että valtioneuvosto teki v. 1992 päätök-
sen Seminaarinmäen–Kampuksen alueen suojelus-
ta. (Jyväskylän kaupunki 1991a, Lukkarinen 1994a, 
Valtioneuvosto 1992, kartta 13. sivulla 184.)

Suomessa ei ole suoritettu liikunta- tai yliopis-
toalueiden kehittymisen ja rakentumisen selvi-
tystä tai tutkimusta. Tähän saakka toteutetut ovat 
olleet yksittäisiä tapauksia. Suomalaisista urheilu- 
laitoksista parhaiten on tutkittu Helsingin Olypia-
stadion (Nygren 1988). Opetusministeriö on myös 
julkaissut kokoomateoksen suomalaisista urheilu- 
ja liikuntakeskuksista, jossa keskitytään alueiden 
teknisiin rakenteisiin. (2000) Pohjoismaissakin on 
tutkimuksia poikkeuksellisen vähän. Yksi merkit-
tävimmistä on Olof Moenin vertaileva tutkimus 
Boråsin ja Uppsalan kaupunkien liikuntamaise-
mien kehittymisestä. Tämän vuoksi on tärkeätä, 
että Hippos–Kampus alueesta laaditaan yhteiskun-
ta-, liikuntasuunnittelun ja -hallinnon pääoppiai-
neen ja tietojärjestelmätieteiden pohjalta laajem-
pi analysointi. Tutkimuksen tarpeellisuus on tullut 
esiin aikaisemmissa suunnittelu- ja hanketehtävis-
sä, muun muassa tulevaisuuden mahdollisuuksia 
selvittäneessä konsulttityössä, Hippos Visio 2020. 
(Moen 1990, Wartiainen & Miettinen 2000)

Tutkimus rajataan alueellisesti Jyväskylän kaupun-
gin ruutukaavan eteläiseen osaan, joka tunnetaan 
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myös Seminaarinmäen alueena, sekä Hippoksen 
urheilu-liikuntakeskuksen alueeseen. Hippos–
Kampus alueella tarkoitetaan Keskussairaalantien–
Rautpohjankadun–Okkerinkadun-Voionmaanka-
dun–Vaasankadun–Seminaarinkadun väliin jäävää 
yli 50 hehtaarin kokonaisuutta. Seminaarinmäellä, 
joka on valtaosin valtion omistuksessa sijaitsevat 
Jyväskylän yliopiston keskeiset rakennukset. Tutki-
musalueen rajaus ja suhde ruutukaavaan esitellään 
seuraavan sivun kartassa 2. Siihen on myös mer-
kitty läheisten kaupunginosien ja katujen nimet, 
joihin tutkimuksessa viitataan. 

Alueen eteläisessä osassa rajaus osittain yltää 
aina Mattilanniemeen, jolloin puhekielessä käyte-
tään nimitystä ”Uusi kampus/Ylistönrinne”. Tällä 
määrittelyllä tarkoitetaan yliopiston aluetta, joka 
rakenteellisesti sijoittuu Jyväskylä-Jämsä rautatien 
ja Ylistönmäen väliselle alueelle. Uudella kampuk-
sella yliopiston alue ylittää rakenteellisessa mieles-
sä Jyväsjärven. 

Alueen yhdyskuntasuunnittelusta tutkimus kä-
sittää kunnallisteknisen, liikennealueiden suunnit-
telun ja rakentamisen sekä kaavoituksen ja kiinteis-
töjen muodostamisen. Kampuksella on runsaasti 
liikuntatoimintoja (kaksi urheiluhallia: U-1 ja U-2, 
vesiliikuntakeskus AaltoAlvari, kampuksen kent-
tä, liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan use-
at liikuntatilat). Vastaavasti Hippoksen alueella on 
koulutukseen ja tutkimukseen liittyviä tiloja ja pal-
veluita (LIKES-tutkimuskeskus, Kilpa- ja huip-
pu-urheilun tutkimuskeskus, Voionmaan koulu ja 
urheilulukio sekä Viveca). Esimerkkinä alueen toi-
mintojen yhdistymisestä on jäähalli. Sen rakentu-
miseen vaikutti opetusministeriön taloudellinen 
tuki LIKES:in tutkimustoiminnalle. Tarve saada 
uudet kehittyneemmät liikuntatieteiden ja erityi-
sesti liikuntalääketieteen ja -testauksen tilat, oh-
jasi suunnittelua ja päätöksentekoa. Tutkimustilat 
päätettiin yhdistää jäähalliin ja näin koko hanke  

nopeutui. Nykyisin liikuntalaitoksesta käytetään ni-
mitystä Synergia-Areena jäähallin laajennuksen ja 
korjauksen jälkeen v. 2008. Tällä tavalla kahden alueen 
Hippoksen ja kampuksen toiminnat sekoittuvat sekä 
alueellisesti, hallinnollisesti, toiminnallisesti että in-
himillisesti. Erillinen tarkastelu, selvitys ja tutkiminen  
olisi tuonut runsaasti määrittely- ja rajausongel-
mia.

Tutkimuksen suuntaaminen yhteen kokonai-
suuteen antaa mahdollisuuden tarkastella Hippos-
Kampus alueen laajempaa, erityisesti kaupunki- ja 
kaavoituspoliittista näkökulmaa. Kuten aikaisem-
min todettiin, tutkittava alue on kaupungin ruutu-
kaava-alueeseen tai puistojen pinta-alaan nähden 
iso kokonaisuus. Tämän vuoksi tutkittavan alu-
een kehittymisellä on oletettavasti ollut merkitystä  
sekä yliopiston toimintojen (opetus, koulutus ja  
tutkimus) kehittymiseen, että liikunta- ja har- 
rastepalveluiden keskittymiseen Hippoksen alu-
eelle.

Yksi skenaario olisi saattanut olla, että yliopiston 
eri laitokset ja rakennukset, ja kaupungin liikunta-
palvelut olisivat, esimerkiksi alueen rajallisuuden 
tai voimakkaiden ristiriitojen vuoksi, sijoittuneet 
eri puolille kaupunkia.  Seminaari olisi voinut syn-
tyä Tourulan alueelle, niin kuin Uno Cygnaeus en-
sin suunnitteli. Oletan myös, että kaupunkiraken-
teellisesti kolmen selkeän alueen muodostuminen: 
Rautpohjan tehdas- ja asuinalue, Hippoksen liikun-
tapuisto ja yliopiston kampusalue, ovat muodosta-
neet sellaisen kokonaisuuden, jossa on onnistuttu 
välttämään kehittämiseen ja rakentamiseen liitty-
viä ristiriitoja, joita perinteisesti suomalaisissa kau-
pungeissa on esiintynyt.   

Kehittämiseen liittyy yleensä myönteisiä miel-
leyhtymiä ja käsityksiä. Tähän on monesti yhdis-
tetty tavoite asiantilan muuttumisesta nykyisestä 
johonkin parempaan tulevaisuudessa. Kehittä-
mistyössä on perimmiltään kysymys sellaisten us-
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komusten luomisesta, jotka pystyvät jäsentämään 
ihmisten maailmaa myönteisellä tavalla. Kehittä-
miseen liittyy usein arviointia ja seurantaa, jolloin 
hankkeiden tai laajempien prosessien toteutumis-
ta tarkastellaan tavoitteiden, tehokkuuden, vaiku-
tusten ja ohjaamisen näkökulmasta. (Seppänen-
Järvelä 1999, 90–91)

Tänään tiedämme, että erityisesti Hippoksen alu-
eeseen, mutta myös yliopiston kampukseen koh-

distuu suuria, voisi ehkä sanoa, poikkeuksellisen 
suuria odotuksia tutkimuksen ja hyvinvointitekno-
logian kehittämisessä. Ilman tutkimuksellista sel-
vitystä ja arviointia riittäviä perusteita kehitystyöl-
le on hankala löytää. Enää ei riitä, että rakennuksia 
ja palveluita suunnitellaan ”Klubi-askin”  kanteen, 
joka on Jyväskylän ensimmäisen urheilutoimen-
johtaja Ake Ahosen toteamus. Tarvitaan systemaat-
tista pohdintaa ja myös historiallisten prosessien 
tarkastelua, jotta kehittämistyössä voidaan siirtyä 
vaiheesta toiseen. Olisi omituista jos keskeinen val-
takunnallisesti ja kansainvälisesti tärkeä alue ke-
hittyy tai sitä suunnitellaan ja rakennetaan, ilman 
tutkimusta, arviointia tai pohdintaa.

Kartta 2: Tutkimusalueen sijoittuminen. Kartassa esiintyvät 
kadunnimet sekä keskeiset tutkimusalueen rakennusten/kiin-
teistöjen nimet. (Lähde: Jyväskylän kaupunki, virastokartta 
1:5000, Xcity WebMap 2006) 
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1.3. Tutkimuksen rakenne

 
Johdantoluvussa esitellään tutkimuksen kohdet-
ta ja annetaan lukijalle kuva alueen historiallises-
ta taustasta sekä merkityksestä kaupungin kehit-
tymiselle. Toisessa luvussa esitellään tutkimuksen 
teoreettinen viitekehys sekä tutkimuksen yh- 
teydet kaupunki- ja liikuntapolitiikkaan sekä lii-
kuntasuunnitteluun. 

Kolmannessa luvussa esitetään tutkimuskysy-
mykset sekä selvitetään tutkimusmenettelyä ja ku-
vataan tutkimusaineistoja. Neljännessä luvussa pe-
rehdytään kaupunkikehityksen ja kaupunkipolitiikan 
virtauksiin ja siihen, mitä tästä aihepiiristä on kir-
joitettu. Viidennessä luvussa esitellään Jyväskylän 
kaupunkikehitystä ja sitä, miten kehittymisen syklit 
liittyvät tutkimusalueen syntyyn. Tutkimukseen liit-
tyvät haastattelut tulevat esiin tekstissä siten kuin 
ne liittyvät ajallisesti alueen kehittymiseen.

Kuudennessa luvussa esitellään tutkimuksen tu-

loksia rinnan tutkimusalueen kehityksen kuvauk-
sen ja analysoinnin kanssa. Tuloksiin liittyy jouk-
ko historiallista aineistoa tutkimusalueelta, joka on 
loogisempaa esitellä tutkimustulosten ja -kysymys-
ten kanssa rinnatusten, kuin että ne olisivat eril-
linen kokonaisuus. Luvun lopussa vastataan koo-
tusti tutkimuskysymyksiin. 

Seitsemännessä luvussa päädytään tulosten ja  
keskustelun kautta kirjoittajan tulkintaan kehityk-
sen keskeisistä tekijöistä. Luvussa luodaan katsaus 
meneillään olevaan, erityisesti kaavoitusta koske-
vaan keskusteluun historialliselta, kaupunkipoli-
tiikan ja kaupunkirakenteen kannalta. 

Tutkimuksen lopussa pyritään katsomaan hie-
man tulevaisuuteen ja selvittämään mitä alueen 
kehittymisessä tullee tapahtumaan ja millaisia 
kaupunkipoliittisia tai lokaliteettimerkityksiä tutki-
musalueella on. Keskityn tässä tutkimuksessa kau-
punkipolitiikan ja liikuntasuunnittelun rakenteelli-
siin tekijöihin. Pyrin suorittamaan myös pohdintaa 
päätöksenteosta, koska oletan että näillä tekijöillä 
on merkitys tutkimusalueen kehittymisessä.

Kuva 4: Jyväsjärven ranta-alue. Kuvassa vasemmalta Ylistön silta, Hotelli Alba, Agora ja Nokia Oyj:n rakennukset. 
Oikeassa reunassa Seminaarinmäkeä. (Juho Jäppinen 11/2007)
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