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O len toiminut talous- ja 
hallintojohtajana Hä-
meen ammattikorkea-
koulua ylläpitäneen 

kuntayhtymän perustamisesta 
1.7.1995 lähtien. Vastuullani ovat 
olleet myös kiinteistöasiat.

Siirtyessäni viettämään eläke-
päiviä on aika luoda katsaus Hä-
meenlinnan kampusten tilojen ke-
hittymiseen.  

alkuvaiHeessa Hämeenlinnan 
toiminnot olivat useassa toimi-
pisteessä Myllymäessä, Lahden-
sivulla ja keskustassa. Myllymäessä 
oli hallinto ja tekniikan koulutus 
kunnes v. 1999 käynnistyi Hattel-
malan sairaalan alueen, nykyisen 
Visamäen alueen suunnittelu. 

Se oli viisas ja kauaskantoinen 
ratkaisu. 

ensimmäinen uusi rakennus val-
mistui Visamäkeen v. 2006 samaan 
aikaan Innopark Oy:n kahden ra-
kennuksen kanssa. 

Rakennukset suunniteltiin tii-
vistä yhteistyötä silmällä pitäen. 
Tiloissa aloitti liiketalouden ja tie-
tojenkäsittelyn koulutus. 

Viimeisenä kantakaupungin toi-
minnoista muotoilun koulutusoh-
jelma muutti Wetterhoffilta ns. D-
rakennukseen. 

ammaTTikorkeakouluJen raken-
teellinen uudistamisen myötä on 
ollut välttämätöntä löytää uusia, 
kustannustehokkaita ratkaisuja. 

Visamäen alueen toimitilastra-
tegian eli korkeakoulukeskusko-
konaisuuden laadinta aloitettiin 
yhdessä Hämeenlinnan kaupun-
gin ja Linnan Kehitys Oy:n kanssa 
v. 2012. HAMKin osalta päätettiin 
siirtää Lahdensivun kampuksen
toiminnot sekä Ohutlevykeskus
Moreenista Visamäkeen.

Ammatillinen opettajakorkea-
koulu sekä ohjaustoiminnan kou-
lutus ovat jo muuttaneet. 

Huippumoderni Ohutlevykes-
kus valmistui yhteistyössä Ruukin 
kanssa kesällä 2015. Sosiaali- ja ter-
veysala pääsee osin uusiin ja osin 
yhteisiin tiloihin v. 2017 syksyllä. 

Seuraava kehittämiskohde on 
bioalan tutkimusyksikön raken-
taminen kampukselle. Näin muo-
dostuu liki 5000 henkilön yhteisö, 

Korkeakoulukeskus, yhdessä Lin-
nan Kehitys Oy:n kanssa. 

visamäen alueen kaava mahdol-
listaa kampuksen mittavan kehit-
tämisen. Tänä kesänä on aloitettu 
opiskelija-asuntojen ja HAMKin 
lisäosien rakentaminen. Kauppa-
kahvila-huoltoaseman rakentami-
nen käynnistyy piakkoin.

Hämeenlinnan kaupunki on vah-
vasti sitoutunut ammattikorkea-
koulun toimintaedellytysten ke-
hittämiseen koko sen olemassa-
olon ajan.  

Hämeenlinnaan kuuluu edel-
listen lisäksi myös Evon kampus 
Lammin kunnan liityttyä vuonna 
2009 Hämeenlinnaan. Kampuk-
selle on HAMK-aikana rakennettu 
Evokeskus, uusi oppimiskeskus, 
uusia opiskelija-asuntoja, hakeläm-
pökeskus, uusi sauna opiskelijoi-
den käyttöön. 

Lisäksi on tehty useita pienem-

piä investointeja ja vuosikorjauksia 
asumiseen, opiskeluun ja opiske-
lijaviihtyvyyteen. 

Tässä yhteydessä on todettava, 
että pieni Lammin kunta hoiti ryh-
dikkäästi kuntayhtymän velvoit-
teensa investointien suhteen. 

Hämeenlinnan seudulla, Hat-
tulassa Lepaan kampuksella voi 
opiskella puutarha- ja viheralaa. 

C.F.Packalen lahjoitti Lepaan
kartanon vuonna 1889 valtiolle 
opetustarkoituksiin. Lepaa siir-
tyi kuntayhtymälle HAMKin pe-
rustamisvaiheessa. 

Rakennukset olivat siirtymävai-
heessa suhteellisen hyvässä toi-
mintakunnossa. Suurimmat inves-
toinnit Lepaalle ovat olleet hake-
lämpövoimalan ja nykyaikaisen 
kasvihuoneen rakentaminen. 

Lepaan viinitila, golfkenttä ja 
kartano houkuttelevat alueelle 
runsaasti matkailijoita. Lepaa on 
erityisen tärkeä Hattulan kunnal-
le, joka on myös yksi ammattikor-
keakoulun omistajista.

Lausun lämpimät kiitokset Hä-
meenlinnan kaupungin ja Hattulan 
kunnan luottamushenkilöille ja vi-
ranhaltijoille hyvästä yhteistyöstä. 
Kiinteistöistä huolehtii jatkossa 
kiinteistöjohtaja Tuomas Salonen.  

Kirjoittaja on Hämeen ammatti-
korkeakoulun talous- ja hallinto-
johtaja 31.8.2016 asti.
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On todettava, että 
pieni Lammin kunta 
hoiti ryhdikkäästi 
kuntayhtymän 
velvoitteensa 
investointien suhteen. 
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