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”Sijaintina Mäntsälä 
sopii Tokmannille  
erinomaisesti, sillä se on 
logistisesti keskeinen paikka 
suhteessa Tokmannin 
myymäläverkostoon.” 
 
Harri Koponen, 
johtaja, myymäläverkosto ja 
konsepti, Tokmanni Group Oyj



Väestö on nuorta ja monet lapsiperheet ovat 
valinneet Mäntsälän kotipaikakseen. Kunnassa onkin 
investoitu erityisen paljon laadukkaisiin kouluihin ja 
monipuoliseen päiväkotitarjontaan. Asumisen muotoja 
löytyy joka makuun ja kukkarolle. Kaikki tärkeimmät 
palvelut löytyvät sujuvasti ja ilman jonoja kylämäisestä 
keskustataajamasta, jota halkoo kaunis jokireitti. 

Mäntsälän kylät tarjoavat monipuolisia ja eläväisiä 
asumisen ja vapaa-ajanvieton mahdollisuuksia. 
Virkistysalueet ja lukuisat erilaiset harrastuspaikat ja 
-yhteisöt täydentävät hyvän arjen kokonaisuutta. 

Täältä löydät juuri sinulle sopivan tavan asua ja 
yrittää. Osana parasta arkea! 
 
Yhteistyöllä elinvoimaa
Kysy -me vastaamme. Sinun ei tarvitse olla yksin 
kasvun, kehityksen tai muiden pohdintojesi kanssa. 
Teemme monipuolista yhteistyötä elinkeinotoimintaa 
tukevien sidosryhmien kanssa. Kerromme sinun 
tai työvoimasi osaamisen kehittämiseen liittyvistä 
koulutuksista ja järjestämme yhteistyössä eri 
toimijoiden kanssa yrittäjyyttä edistäviä tilaisuuksia ja 
tapahtumia. 

Löydät kauttamme myös parhaat kumppanit, jos 
suunnittelet vaikka yrityksesi tarpeisiin räätälöidyn 
koulutuksen tai rekrytoinnin toteuttamista. Alueella 
toimii laaja-alainen työvoiman ja osaamisen kehittäjä 
KEUDA. Ympäryskunnista löydät useita yhteistyötä 
tekeviä ammattikorkeakouluja ja täältä Mäntsälästä 
Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen toimipisteen. 
Jos etsit rahoitusvaihtoehtoja tai suunnittelet 
kehityshankkeita, löytyy niihinkin apua meidän 
kauttamme.

Järkiratkaisuja yrityksille ja palvelua 
yhdestä pisteestä

Tunnin säteellä Mäntsälästä on 2 miljoonaa asukasta 
ja yli 800 000 ihmisen työvoima. Kaikki merkittävät 
kuljetusreitit ovat vieressä.  Palvelemme sinua 
yhdeltä luukulta, helposti ja nopeasti. Lupaamme 
vastata sinulle 48 tunnin sisällä, on kyseessä sitten 
energian, veden tai tietoliikenteen ratkaisut tai 
kunnan asiantuntijoiden palvelut.

Yritystonttien hinnat ovat erittäin kilpailukykyiset ja 
vuokrauskin on mahdollista. Luvat hoidamme ilman 
turhia viiveitä, yleensä 2–5 viikossa hakemuksen 
saapumisesta. 

Mäntsälässä toimit keskeisimpien yhteyksien 
äärellä ja yritykselläsi on tilaa kasvaa ja kehittyä 
haluamallasi tavalla. Lääniä meillä riittää melkein 
600 km2, joten kasvunvaraa on. Mäntsälää halkova 
nelostie toimii tavaraliikenteen selkärankana ja 
valtatie 25 tarjoaa poikittaisyhteyden muun muassa 
Hangon satamaan. Helsinki-Vantaan lentoasemalle 
ja Vuosaaren satamaan hurautat alle 40 minuutissa. 
 
Parasta arkea. Niin asukkaille kuin yrittäjille. 
Vehreä ja vireä Mäntsälä on vahvasti kehittyvä, 
noin 21 000 asukkaan kunta keskellä kauneinta 
uusmaalaista seutua. Kunta sijaitsee mainiosti 
tärkeiden liikennöintiväylien risteämässä, 
tarjoten luonnonläheistä asumista ja sujuvaa 
toimintaympäristöä yrityksille. Keskeinen sijainti 
antaa mahdollisuuksia niin asumiseen, työvoiman 
saatavuuteen kuin etätyöhönkin. Mäntsälä kasvaa 
Helsingin kehyskunnista voimakkaimmin ja on 
pärjännyt myös elinvoimasta kertovissa selvityksissä 
hienosti.

Mäntsälä yrityksille

,  

Kysy 
lisää

Juha Leinonen, toimitusjohtaja  
+358 40 176 8712 
 juha.leinonen@yrityskehitys.net

Mäntsälän Yrityskehitys Oy 
www.yrityskehitys.net 
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