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Himos, datapuisto ja Myllymäki Jämsän investointimahdollisuuksia
Jämsän kärkihankkeita ovat tällä hetkellä Himoksen kylpylä, Hallin datapuisto
sekä Myllymäen yrityspuisto, joista kerromme osastollamme E 519.
Himokselle 50 miljoonan euron kylpyläinvestointi
Himoksella on käynnistymässä yli 50 miljoonan kylpylähanke, jonka pääoperaattorina on
Holiday Club Resorts Oy. Tasokas kylpylähotelli laajentaa kansainvälisen Himoksen
matkailukeskuksen palvelutarjontaa ja tulee nostamaan alueen investointien arvoa
merkittävästi. Alueen kaavoitus on valmis ja rakentamisen on tarkoitus käynnistyä keväällä
2018.

Hallin datapuisto – kansainvälinen teknologiakylä
Jämsän Hallissa sijaitseva entinen Ilmavoimien teknillisen koulun alue on merkittävä
kokonaisuus uusien liiketoimintojen ja työpaikkojen kannalta. Alue myytiin NxtVn Jämsä
Oy:lle vuonna 2015 ja alueen asemakaava vahvistui tammikuussa. NxtVn suunnittelee
alueelle datapuistotoimintoja. Hallin nykyinen infra mahdollistaa datakeskusten lisäksi ICTalan koulutus-, tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa sekä tuotantoa. Tiedonsiirron
näkökulmasta datapuisto on vain muutaman millisekunnin päästä maailman metropoleista.
Tällä hetkellä Hallin datapuistoa markkinoidaan aktiivisesti kansainvälisissä ICT-tapahtumissa
ympäri maailmaa.

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.
Invest in Jämsä –sivusto lanseerataan Alihankintamessuilla
Julkaisemme Invest in Jämsä –sivuston Alihankintamessujen aikaan. Sivusto esittelee Jämsän
investointimahdollisuuksia, potentiaalisia kauppapaikkoja sekä yritystonttitarjontaa.
Sivustolla on myös paljon mielenkiintoisia yrityshaastatteluja. Tutustu tarjontaan:
www.investinjamsa.fi
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Tervetuloa vierailemaan messuosastollemme E 519!
Lisätietoja:
Jämsek Oy
toimitusjohtaja Ulla Haggrén, p. 040 526 1393, ulla.haggren@jamsek.fi
yrityspalvelupäällikkö Marko Leppänen, p. 040 747 7719, marko.leppanen@jamsek.fi

Havainnekuva Himoksen kylpyläalueelta
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