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KAMPUS  
PÄHKINÄNKUORESSA

•  HAMKissa 4 500 korkea-
kouluopiskelijaa ja 500  
henkilökunnan edustajaa

•  Innoparkissa 80 yritystä ja  
niissä noin 1000 työpaikkaa 

•  Opiskelija-asunnoissa 450 
opiskelijaa

•   Kolme ravintolaa ja kauppa



A–S Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK
N
Pääsisäänkäynti
Info
Kirjasto, www.hamk.i/kirjasto
A 
Ammatillisen osaamisen tutkimusyksikkö
Hallinto
Yhteiset palvelut
B 
Biotalouden tutkimusyksikkö
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan sekä bio-  
ja elintarviketekniikan koulutukset
C 
Auditoriot
Älykkäät palvelut -tutkimusyksikkö
Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn koulutukset
D
Ravintola Sodexo, www.sodexo.i/hamk-hameenlinna
Muotoilun ja ammatillisen opettajakorkeakoulun koulutukset
E 
Muotoilun koulutus, verstaat
H 
Liikuntahalli
Muotoilun koulutus, jalkinemuotoilu
K 
Ohutlevykeskus, toimitilat
O 
Ohutlevykeskus, laboratoriot
S 
Sosionomi-, sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutukset

1–3 Linnan kehitys
1 Innopark 1, lounasravintola Kyökki, www.lounaskyokki.i
2 Innopark 2
3 Visatalo, ravintola OM, www.ravintolaom.i
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Rakentaa koteja ja työpaikkoja

www.taksihäme.fi

KOULUTUS

Kampuksella opiskellaan rakennusalaa, 
bio- ja elintarviketekniikkaa, tietojen- 
käsittelyä, liiketaloutta, muotoilua,  
sosiaali- ja terveysalaa sekä amma-
tillisen opettajan, erityisopettajan ja 
opinto-ohjaajan pätevyyksiä.

Sosiaali- ja terveysala toimii vuoden 
2017 lopulla valmistuneessa uudis-
rakennuksessa, jossa on esimerkiksi 
tuoreinta teknologiaa edustavat simulaa-
tiotilat. Uudisrakentamisen yhteydessä 
myös muita tiloja uudistettiin. Sekä 
opiskelijoille että henkilökunnalle tehtiin 
muunneltavia, yhteisöllisyyttä tukevia 
työskentelytiloja.

Hämeenlinnassa HAMKin toiminnot 

on keskitetty Hämeenlinnan 

korkeakoulukeskukseen. 



Tutkimusyksiköiden tiivis yhteistyö 
strategisten kumppaneiden Via  
University Collegen (Tanska), Feevale 
Universityn (Brasilia) ja Luonnonvara- 
keskuksen kanssa mahdollistaa 
korkeatasoisen tutkimustoiminnan. 
Lisäksi tutkimusyksiköt tekevät yhteis- 
työtä lähes kaikkien kotimaisten 
yliopistojen, ammattikorkeakoulujen 
ja tutkimuslaitosten kanssa. 

TUTKIMUS

Ohutlevykeskus on Suomen merkit-
tävin teräsrakentamisen ja ohutlevyjen 
käytön tutkimukseen keskittynyt tutkimus-
yksikkö. 

Ammatillisen osaamisen tutkimus-
yksikkö on työelämän ja ammatillisen 
koulutuksen kehittämiseen erikoistunut 
valtakunnallinen ja kansainvälinen 
toimija. 

Biotalouden tutkimusyksikkö tutkii 
ekologisesti kestäviä teknologiaratkaisu-
ja, uusiutuvien luonnonvarojen hyödyn-
tämistä ja niiden jatkojalostamista. 

Älykkäät palvelut -tutkimusyksikkö 
tutkii digitaalisuuden hyödyntämistä ih-
misten arjen tukemisessa, hyvinvointipal-
velujen uudistamisessa sekä teollisuuden 
ja liiketoiminnan kehittämisessä. 

HAMKissa toimii myös kaikille 

avoin korkeakoulukirjasto.

HAMKissa on neljä 

tutkimusyksikköä, 

joissa toimii yli 

20 tutkimusryhmää. 



konecranes.com

HAMK on vahva kumppani yrityksille 
ja tarjoaa monipuolisesti palveluita 
työelämän tarpeisiin. Opiskelijatyönä 
tehtävät palvelut kuten työharjoittelut, 
opinnäytetyöt ja opiskelijaprojektit ovat 
osa opiskelijoiden opintoja. Projekteja 
johtavat opettajat tai muut HAMKin 
asiantuntijat. HAMKista myös valmistuu 
jatkuvasti uusia ja osaavia tekijöitä eri 
aloille.

Kysy lisää palveluistamme!
Tiina Björkskog, puh. 040 769 0900

tiina.bjorkskog@hamk.fi
www.hamk.fi/palvelut

PALVELUT 

YRITYKSILLE JA

TYÖELÄMÄLLE



COME, TASTE AND ENJOY. 

KATSO HAMK 

RAVINTOLASIVUSTO

HAMK sopii loistavasti erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Auditoriossa 
on 450 paikkaa (110+200+140), ja käytettävissä on myös monenlaisia 
pienempiä tiloja. 

Tilat ovat kaikkien vuokrattavissa. Tarjoilut tapahtumaan saa tilattua Sodexon 
kautta.

TAPAHTUMAT

Loppuvuonna 2017 HAMKissa 

järjestettiin EAPRIL-konferenssi,

johon osallistui 520 opetus- ja

kasvatusalan ammattilaista 

eri puolilta maailmaa.

Tilatiedustelut:
Tuula Rauhamäki

puh. 050 574 5298
tuula.rauhamaki@hamk.fi
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Trendikäs kyläkauppa

VISAMÄKI

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK 
PL 230  
13101 Hämeenlinna 
Puhelin (03) 6461 
Sähköposti hamk@hamk.i
www.hamk.fi

Evo 
Saarelantie 1, 16970 Evo
Forssa 
Wahreninkatu 11, 30100 Forssa 
Hämeenlinna 
Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna
Kankaistenkatu 33, 13220 Hämeenlinna
Lepaa 
Lepaantie 129, 14610 Lepaa
Mustiala 
Mustialantie 105, 31310 Mustiala
Riihimäki 
Kaartokatu 2, 11100 Riihimäki
Valkeakoski 
Tietotie 1, 37630 Valkeakoski

Kampukset


