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Himos, datapuisto ja Myllymäki Jämsän kärkihankkeita 

Jämsän kärkihankkeita ovat tällä hetkellä Himoksen kylpylä, Hallin datapuisto 

sekä Myllymäen yrityspuisto, joista kerromme osastollamme E 519. Mukana 

osastolla ovat myös jämsäläistä osaamista ja tuotteitaan esittelemässä Patricomp 

Oy sekä Koskenpään Huopatehdas Oy. 

Datapuiston ensimmäiset asiakkaat julki tänä vuonna 

Jämsän Hallissa sijaitseva entinen Ilmavoimien teknillisen koulun alue on merkittävä 

kokonaisuus uusien liiketoimintojen ja työpaikkojen kannalta. Alue myytiin yksityiselle 

sijoittajataholle NxtVn Jämsä Oy:lle vuonna 2015. Yritys suunnittelee alueelle 

datapuistotoimintoja. Hallin nykyinen infra mahdollistaa datakeskusten lisäksi ICT-alan 

koulutus-, tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa sekä tuotantoa. Vahvoja elinkeinotoiminnan 

teemoja ovat mm. energiatalous, digitalous, kyberturvallisuus ja kiertotalous. Tällä hetkellä 

alueella on vireillä kaavoitusprosessi ja kaavan odotetaan vahvistuvan vuoden loppuun 

mennessä. Hallin aluetta markkinoidaan aktiivisesti kansainvälisissä ICT-tapahtumissa ympäri 

maailmaa. Tavoitteena on julkistaa ensimmäiset asiakkaat jo tänä vuonna. 

Himokselle 50 miljoonan euron kylpyläinvestointi 

HimosLomat-yhtiöiden, Holiday Club Resorts Oy:n ja Lemminkäinen Oyj:n kesken 

allekirjoitettiin kesällä 2015 aiesopimus, joka käynnisti kylpylän, hotellin ja vapaa-

ajanasumisen rakentamisen valmistelut Himokselle. Kylpylähotellista tulee monipuolinen ja 

tasokas kokonaisuus, johon sisältyy ravintolapalveluita, aktiviteetteja huoneita ja loma-

asuntoja. Kylpylä vahvistaa Himoksen alueen ympärivuotista tarjontaa ja tuo Jämsään uusia 

työpaikkoja. Hankkeen kokonaisinvestointi on 50 milj. euroa, josta kylpylän osuus on n. 

kahdeksan milj. euroa. Alueen kaavoituksen vahvistuttua rakentaminen voi alkaa 

suunnitelmien mukaan keväällä 2017. 

Myllymäki II – valmiiksi rakennettua infraa teolliseen toimintaan 

Myllymäki II –yrityspuisto on Jämsän kaupungin uusin kaavoitettu teollisuusalue. 16 

hehtaarin alueella on 31 rakennusvalmista tonttia, joiden pinta-alat vaihtelevat 2 000 – 

18 000 m2 ja neliöhinta on 5 euroa. Tonttien koko on räätälöitävissä tarpeen mukaan. 

Alueelle pääsee rakentamaan heti. Alueen sijainti on erinomainen suurteollisuuteen nähden. 

Ympärillä on laaja teollisuusalue ja 40 km:n säteellä on kolme paperitehdasta sekä Patrian 

ilmailuteollisuutta ja lentokenttä. 
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Patcicomp Oy edustaa jämsäläistä korkeatasoista lentokoneosien valmistusta. Yrityksen erikoisosaamista 

on ohutlevyosien valmistus muotoon vetämällä tai puristamalla ym. alumiinin pintakäsittelyt. Patricomp 

tuo osastolle nähtäväksi lentokoneen peräsimen vakaajan. 

Koskenpään Huopatehdas Oy:n osaamisen keskiössä ovat teollisuuden huopatuotteet. Tunnemme mitä 

erilaisimmatkin huopavaihtoehdot ja autamme myös sinua löytämään tarkoituksiisi sopivan vaihtoehdon. 

Rakennusnauhamme on kehitetty kosteutta sietäväksi saumanauhaksi puurakenteisiin. Koskenpään 

valikoimista löytyvät myös värilliset villa- ja polypropeenihuovat. Teollisuuden huopatuotteita on satoja. 

Tervetuloa vierailemaan messuosastollamme E 519! 
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Havainnekuva Himoksen kylpyläalueelta   

 

 

 


