
BUSINESS JYVÄSKYLÄ



Business Jyväskylä orkestroi innovaatioekosysteemityötä kahden kärjen –
liikunnan, terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin sekä uudistuvan 

teollisuuden aloilla. Jyväskylässä on vahva osaamisperusta 
molemmissa kärkialoissa. Ekosysteemit tarjoavat yrityksille korvaamattoman 
kasvuympäristön, jossa kumppanuuksilla ja yhteisellä tekemisellä verkoston 

kanssa on keskeinen rooli.

EKOSYSTEEMITYÖ



VERKOSTOITUMISTA

KESKINÄISEN LUOTTAMUKSEN 
SYNNYTTÄMISTÄ

TIEDON JA DATAN YHTEISESSÄ 
HYÖDYNTÄMISTÄ

OSAAMISEN JAKAMISTA

RAHOITUKSEN JÄRJESTELEMISTÄ

Työmme johtaa esimerkiksi 
• tutkimus- ja yrityskentän 

yhteistyöhön, 
• rohkeisiin kokeiluihin, 
• tiedon ja osaamisen 

vahvistamiseen, 
• uuteen liiketoimintaan ja 
• rahoitusmahdollisuuksiin, 
• uusiin työpaikkoihin 
• ja globaalisti avautuviin 

oviin.

TARJOAMME JA LUOMME YHDESSÄ 
KUMPPANEIDEMME KANSSA:



KUVA: TERO TAKALO-ESKOLA

LIIKUNNAN, TERVEYDEN 
EDISTÄMISEN JA HYVINVOINNIN 
EKOSYSTEEMI

www.hhub.fi



KUVA: TERO TAKALO-ESKOLA

HHUB – ÄLYKKÄÄN HYVINVOINNIN JA
SUORITUSKYVYN LIPPULAIVA

Yhdessä luomme Suomeen hyvinvoinnin globaalin 
kiintopisteen. Tarjoamme korvaamatonta apua 
kansainvälisesti merkittävien liikunnan, terveyden, 
hyvinvoinnin sekä suorituskyvyn verkostojen 
rakentamiseen.

65
Organisaatiota mukana 

ohjelmissa ja 
kehittämistyössä

6
Enkelisijoittajaverkostoa 

mukana yhteistyössä

130
milj. €

Mukana olevien yritysten 
liikevaihto

www.hhub.fi

Sport 
Suomi

385.000 asukasta
Vetovastuu Jyväskylä, 

Kuopio ja Lahti



LIIKUNTA, TERVEYS JA HYVINVOINTI

* Data ei huomioi isojen konsernien sivukonttoreita liikevaihdon tai henkilöstömäärien 
suhteen (esim. Terveystalo Digital Health & Accenture Digital Health).

Liikevaihto 
toimialalla 
yhteensä*

123 m€ 735
Yrityksissä 
työllistettyä 
osaajaa*

Yritysten 
liiketoiminnan 
nettovaikutukset

+64 %yritystä 
Jyväskylässä*778

Jyväskylään 2021 sijoittuneita yrityksiä

Kokonaisvaltainen 
suorituskyky ja huippu-urheilu

Digitaaliset terveys- ja
hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelu-
innovaatiot

Liikunta ja terveyttä 
edistävä elämäntapa



UUDISTUVAN 
TEOLLISUUDEN
EKOSYSTEEMI



UUDISTUVA TEOLLISUUS
Jyväskylässä on vahva ja varttunut ekosysteemi, jossa on 
useita kansainvälisiä suuryrityksiä veturiyrityksinä. Alueen 
ekosysteemin kärkiteemoja ovat:

* Data ei huomioi isojen konsernien sivukonttoreita 
liikevaihdon tai henkilöstömäärien suhteen.

Energiamurros

Edistyneet
pinnoitusmenetelmät

Valmistuksen digitalisaatio

Biopohjaisten kuitujen
käytön laaja-alaistaminen
ja valtavirtaistaminen

Liikevaihto 
toimialoilla 
yhteensä*

954 m€

Yrityksissä 
työllistettyä 
osaajaa*

3907
Yritysten 
nettovaikutukset 
yhteiskuntaan, Upright
(vrt. Nasdaq listatut +11%)

+15 %

Alan yritystä 
Jyväskylässä*591



Seed Village -ohjelma | Vauhtia 
PK-yritysten TKI-toimintaan

→ Vuoden 2022 ohjelmassa 
mukana 20 yritystä

IVELO-hanke | 
Innovaatioverkostot 
ja logistiikka -hanke 

vauhdittaa
tutkimuslähtöistä 

liiketoimintaa 
Jyväskylässä. 

Käynnissä.

TKI-telakointi –
hanke | Lisätään 

TKI-investointeja ja 
kasvua rakentamalla 

palvelupolkuja ja 
uudenlainen TKI-

toimintaympäristö 
Jyväskylään. Alkaa 

12/2022.

Resilientti valmistava 
teollisuus –tapahtuma 

Jyväskylässä 
30.11.-1.12.2022

AJANKOHTAISTA EKOSYSTEEMEISSÄ:

Wellbeing Data Lab | 
Hyvinvointi- ja 

suorituskykydatan avulla 
edistetään lähitulevaisuuden 

menestysinnovaatioiden 
tuotekehitystä monipuolisesti 

alan yrityksissä. Alkaa 01/2023.

Aamukahvit: Kuinka 
hyvinvoinnin johtaminen 

vaikuttaa kasvuun? 
10.11.2022 @Crazy Town

Sport Suomi 
-vetovastuuverkosto | 

Vauhdittaa alan 
yritysten kv-kasvua ja 

vahvistaa alueiden 
välistä liikuntadatan 

hyödyntämistä. Alkaa 
01/2023. 



VEDÄ 
HIHASTA!

Nina Rautiainen, 
projektipäällikkö, 

liikunta, terveys ja hyvinvointi

Timo Harju, 
projektipäällikkö,

uudistuva teollisuus



SIJOITTUMISPALVELUT



SIJOITTUMISPALVELUT

■ Jyväskylän kaupunki tarjoaa maksuttoman sijoittumispalvelun, joka sisältää 
”avaimet käteen” -paketin yrityksen sijoittumiseksi Jyväskylään. Laadimme 
yhdessä sijoittumissuunnitelman, kartoitamme toimitila- ja tonttivaihtoehdot, 
etsimme sopivat yhteistyökumppanit alueelta sekä selvitämme henkilökunnan 
saatavuuden. Ota meihin rohkeasti yhteyttä, niin etsimme yrityksellesi 
sopivimmat vaihtoehdot Jyväskylässä.

✓ Lisää investointeja

✓ Lisää yrityksiä 

✓ Lisää työpaikkoja 

✓ Ei pelkkiä selvityksiä, vaan käytännön toimia



KANSAINVÄLISTYMISPALVELUT



BUSINESS JYVÄSKYLÄ - KANSAINVÄLISTYMISPALVELUT

■ Autamme yritystäsi kansainvälistymisen eri vaiheissa. 

■ Autamme tunnistamaan yrityksesi kansainvälistymispolkua ja sen edellytyksiä ja 
vaatimuksia, mm. millaisia taloudellisia panostuksia, resursseja, osaamista ja intoa 
yrityksen kansainvälistyminen edellyttää

■ Autamme löytämään oikeanlaiset verkostot ja yhteistyökumppanit, joita yrityksesi 
tarvitsee kansainvälisille markkinoille pyrittäessä ja yleensäkin kansainvälisessä 
kaupassa. 

■ Kansainvälistymispalveluitamme ovat mm.
▪ Yritysten neuvonta ja ohjaus sekä ulkomaankaupan neuvonta- ja tietopalvelut

▪ Aktivointi- ja infotilaisuudet yhteistyössä muiden sidosryhmätoimijoiden kanssa

▪ Yritysklinikat

▪ Auttaa tehostamaan kansainvälisille markkinoille tähtääviä toimia ja löytämään 
yrityksellesi soveltuvan kansainvälistymispolun



JYVÄSKYLÄN 
KESKUSTAUUDISTUS

Päätetyt tai suunnitteilla olevat 2020-luvun julkiset 
rakennushankkeet





P-Paraati
20 MEUR 

Paikallisliikenne-

terminaali
5 MEUR 

Teatteritalo
30 MEUR 

Kirkkopuisto ja 

katuympäristö
5 MEUR 

Tori
5 MEUR 

Lyseo
15 MEUR 

Kulttuurikeskus 

(tai pääkirjasto)
40 MEUR 

Kauppakatu
10 MEUR 

HipposKansi

Paviljonki
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2022 2023 2024 2025 2026 2027

Teatteritalo Teatteritalo
Valmis 2026

Paikallisliikenneterminaali
Joukkoliikenne väistöön –takaisin Vapaudenkadulle 8/2024

P-Paraati
Valmis 4/2024

K9 huoltoväylä
Valmis 12/2023

Kilpisen-, Gummeruksen- ja 
Vapaudenkadut Valmis 8/2024

Kirkkopuisto
Valmis 10/2025

Tori
Valmis 5/2026

Asemanseutu
2027-

Kauppakadun uudistava peruskorjaus
Valmis 12/2028

Kalevankatu
Valmis 2027

Kauppakulma
Valmis 12/2026

K9 / Nordean sisäpiha
Valmis 2/2025

Lyseo
Valmis 2029



2022-27

Asemanseutu

P-Paraati

K9 huoltoväylä

Paikallisliikenneterminaali

Teatteri

Kirkkopuisto

Kauppakatu I-III

Tori

Gummeruksen-, Kilpisen- ja 
Vapaudenkatu

Kalevankatu

Nordean sisäpiha

Lyseo



JYVÄSKYLÄN KANGAS
Ainutlaatuinen kaupunkikehityksen kohde keskellä kaupunkia



21

KAUPUNKIKEHITYSHANKE

■ Jyväskylän merkittävin vanhalle paperitehdasalueelle sijoittuva 
kaupunkikehityshanke sekä keskustan laajennusalue

■ Alueen koko 30 hehtaaria

■ Pitkän aikavälin toteutus 2010-2040

■ Koko kaupungin kerrostalotuotannosta 15-20 % rakennetaan 
Kankaalle

■ Kokonaisinvestointi noin 1 Mrd. euroa

■ Keskeisin työpaikkarakentamisen alue Jyväskylässä vuoteen 
2025 asti 

▪ Työpaikkatavoite 2100 kpl

▪ Rakennusoikeus 85 000 k-m2

■ Kokonaisuudessaan yli 5000 asukasta

▪ Noin 3 500 asuntoa

▪ Asuinrakennusoikeus 250 000 k-m2



KANKAAN KEHITTÄMISEN TEEMAT

VIHREÄ 

Virikkeellinen virkistys, vesi ja vihreys; hoidettua, hoitamatonta ja suojeltua luontoa, joki ja 
luonnonsuojelualue, puistot ja pihat

JALKA

Vahva kevyt liikenne ja mahdollisuudet elää autoriippumattomasti; Kattavat 
kevyenliikenteen reitit, keskitetty, rakenteellinen pysäköinti

KESTÄVÄ

Kestävän kehityksen periaatteet; tiivis kaupunkirakenne, ekologista elämäntapaa tukeva 
ympäristö ja rakentaminen, kohti hiilineutraaliutta

SYDÄN

Elämyksellisyys, monipuolisuus ja yhteisöllisyys; Vanhasta Paperitehtaasta sykkivä SYDÄN 
alueelle; palvelujen, työpaikkojen ja asumisen kohtaaminen.



JYVÄSKYLÄN KANGAS
■ Kankaalla alueen kehittämistä ei tehdä lineaarisesti, vaan pikemminkin orgaanisesti 

päällekkäin ja limittäin. Sen sijaan, että kehitysvastuu siirtyisi vaiheittain toimijalta 
toiselle, suunnittelemme ja rakennamme aluetta samaan aikaan yhteistyössä eri 
toimialojen ammattilaisten osaamista hyödyntäen.

■ Kun aluetta ei asemakaavoiteta kerralla koko laajuudessaan, vaan suunnitellaan 
pienempinä kokonaisuuksina pala palalta, pystymme tekemään Kankaan alueella 
nopeitakin suunnanmuutoksia. Ketterästi kokeillen, uusia keinoja testaten ja yhdessä 
oppien löydetään parhaat ratkaisut viihtyisän kaupunkialueen luomiseen. 

■ Kangasta kehitetään kumppanuusmallilla, joka tarkoittaa, että toimijat ovat 
sitoutuneet hankkeeseen alusta loppuun asti. Kaupungin ja 
toteutussopimusosapuolten tiivis yhteistyö mahdollistaa kokonaisvaltaisen kehitystyön, 
jossa jokaista kuunnellaan tasapuolisesti parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi.



MODERNI ASUMINEN JA TYÖ, HISTORIALLINEN 
YMPÄRISTÖ 

■ Moderni kaupunkikulttuuri sekä koetusti älykkäät digitaaliset palvelut 
elävät Kankaalla sulassa sovussa alueen pitkän historian kanssa.

■ Kankaalla toimii jo yli 30 yritystä eri aloilta. Erityisesti asiantuntija-alojen 
yritykset kokevat Kankaan arvot omikseen ja ovat omalta osaltaan 
edistämässä niiden toteutumista.

■ Kangas tarjoaa alustan toteuttaa tulevaisuuden energia-, ICT- ja 
Dataratkaisuja digitalisaation hengessä.



ETELÄPORTTI

25
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VALMISTAVA TEOLLISUUS KESKI-SUOMESSA

■ Keski-Suomi on vahva teollisuuden ja digitaalisten 
teknologioiden maakunta, yli 1450 alan yritystä

■ Alueen johtavat teollisuusyritykset (Metsä-, energia-, 
paperi-, puutuote- ja teknologiateollisuuden aloilta) 
tuovat merkittävän osan vientituloista

■ Liikevaihto yli 2,4 miljardia euroa ja työntekijöitä yli 10 
000

■ Uudistuva teollisuus on yksi alueen tärkeimmistä 
ekosyteemeistä

■ Resurssiviisaat ja hiilineutraalit tuotanto- ja 
valmistusteknologiat, uudet materiaali- ja 
kiertotalousratkaisut, kyberturvallisten digitaalisten 
ratkaisujen hyödyntäminen, moderni tuotesuunnittelu 
ja -kehitys sekä robotiikka ja automatisaatio.

■ Keskeisiä kehittämisteemoja ovat 3D-tulostus, tekoäly, 
esineiden internet, digitaaliset kaksoset ja virtuaaliset 
testausympäristöt sekä uuden ajan osaajat




