
20 CALCUS GROUPIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

Suomi

okmanni-konsernin logistiikkakeskus valmistui Mäntsälään 

vuonna 2008. Vuonna 2013 toimintansa aloitti englantilaisen 

Rexamin juomatölkkitehdas. Viimeisimpiä tulijoita on Yandex, joka 

ylläpitää Venäjän suurinta hakukonetta, Yandex.com-sivustoa. Data-

keskuksen lisäksi Kapulin yritysalueelle nousee Yandexin toimisto. Pal-

velinkeskuksen tuottamaa lämpöä hyödynnetään kesästä 2015 alkaen 

mäntsäläläisten omakotitalojen ja teollisuuskiinteistöjen lämmitykses-

sä. 

”Tärkeimpänä tehtävänä meillä on saada kansainvälisiä yrityksiä si-

joittautumaan Suomeen ja Mäntsälään”, kertoo toimitusjohtaja Harri 

Kari.

Kun suuri yritys pohtii sijoittautumisesta eri paikkakuntien välillä, 

vaakakupissa painavat monet asiat. Päätökseen vaikuttavat muun mu-

assa logistiikka, osaavan työvoiman saatavuus, energia, vesi, asumisen 

ja vapaa-ajan mahdollisuudet. 

Mäntsälän vahvuutena Harri Kari näkee sijainnin. Helsinki-Lahti –

moottoritie ja Oikorata pitävät huolen, että tavarat ja ihmiset liikkuvat 

nopeasti. Mäntsälässä käydäänkin paljon töissä sekä pääkaupunkiseu-

dulta että Lahdesta. 

”Olemme myös huomanneet, että Mäntsälällä on yritysten suuntaan 

erinomainen maine”, toimitusjohtaja Kari toteaa.

”Kierrän paljon maailmalla tapaamassa yritysten edustajia ja on mu-

kava huomata, että siellä tunnetaan Mäntsälä. Vaikka se kuinka hassulta 

kuulostaisikin, niin minulle on jopa Lontoossa sanottu, että ’ai, olette 

Mäntsälästä!’”

Mihin Mäntsälän hyvä maine sitten perustuu? Kari puhuu mielellään 

niin sanotusta Mäntsälän mallista. Mäntsälän malliin kuuluu, että yri-

tyksille vastataan nopeasti.

”Nopeus on valttimme. Kyse ei ole kunnan pienuudesta tai suuruu-

desta, vaan koko organisaatio päättäjistä lähtien on sitoutunut tähän 

ajattelumalliin”, tiivistää Kari. ■

Mäntsälään on viime vuosien aikana asettunut suuria suomalaisia 
ja kansainvälisiä yrityksiä, kuten Tokmanni, Rexam ja Yandex. 

Sijoittautumisessa on auttanut Mäntsälän Yrityskehitys Oy.
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Kansainvälistymistä 
MÄNTSÄLÄN MALLILLA

Utsjoki on osa Tenonlaakson talousaluetta ja keskellä saamelaisaluetta. 
Sen lähialueella asuu 70 000 ihmistä”, kunnanjohtaja Vuokko Tieva-
Niittyvuopio (vas.) ja kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Eeva-Maarit Aikio 
kertovat. 

tsjoella on 1 300 asukasta, mutta sen lähialueella 70 000 ihmistä. 

Parinsadan kilometrin sisällä on kolme Jäämeren rannikkokau-

punkia - Hammerfest, Vesisaari ja Kirkkoniemi - sekä viisi lentokenttää”, 

Utsjoen kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio selvittää. ”Lähellä 

ovat myös Jäämeren kaasu- ja öljykentät, joista Utsjoki tulee vielä vää-

jäämättä hyötymään.”

Rajakauppa tuo Utsjoelle jo 80 %:ia yritysten liikevaihdosta, se on 

kunnan merkittävin työllistäjä. Rajakylät Karigasniemi ja Nuorgam ovat 

monipuolisia kauppa- ja palvelukeskuksia ja eri puolille Pohjois-Norjaa 

viedään mm. kokonaisia keittiöitä. Rajanylityksiä on yli 561 000 ja yh-

teistyö Norjan kanssa ulottuu myös kulttuuriin ja sosiaali- ja terveystoi-

meen - onhan Utsjoki keskellä saamelaisaluetta.

Utsjoella panostetaankin saamen kieleen ja kulttuuriin, myös kunnan 

palveluissa. Ailigas-talossa on puitteet mm. seminaareille sekä etätyö-

hön ja -opiskeluun. Uutta on mm. saamelaismusiikin aikuiskoulutus.

Uuden Utsjoki-mallin avulla houkutellaan uusia asukkaita.

”Koti voi olla Utsjoella mutta työpaikka Norjassa. Tai koti ja yritys voi-

vat olla Utsjoella, mutta asiakaskunta Norjassa”, kunnan kehittämis- ja 

elinkeinopäällikkö Eeva-Maarit Aikio kuvailee.

”Moni nuori haluaisi palata Utsjoelle ja kasvattaa lapsensa saamen-

kielisessä ympäristössä. Me pyrimme vastaamaan tähän haasteeseen”, 

naiset lupaavat.

Utsjoen kunta aikoo säilyä itsenäisenä. Revontulet laajentavat mat-

kailua ympärivuotiseksi, kuten myös avara luonto ja hiljaisuus. Saame-

laiselinkeinot kehittyvät ja lähes kaikki poronliha jalostetaan jo omassa 

kunnassa. Maata on tarjolla niin yrittämiseen kuin asumiseenkin. Ja 

Utsjoella on myös maan parhaat tietoliikenneyhteydet, sillä valokuitu 

kattaa koko kunnan. ■

Utsjoki Suomen päälaella on Euroopan Unionin viimeinen 
päätepysäkki, mutta rajan takana avautuu kansainvälinen yhteistyö 

Norjan naapurikuntien kanssa.
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