
 

 

 

 

 

 

Mäntsälä otti menestyksen omiin käsiinsä, 

kirjoitti Helsingin Sanomat 20.3.2017 / Ville Seuri: 

Mäntsälä otti menestyksensä omiin käsiinsä: Näin kehyskunta on luonut satoja työ-

paikkoja 2000-luvulla. 

Pärjääminen on vaatinut oikeat olosuhteet ja rutkasti työtä. Välillä kaupunginhallitus 

on päivystänyt läpi kesän, että pystyy tekemään päätökset riittävän nopeasti. Jos Ka-

pulin teollisuusaluetta katselisi ilmasta, näkisi vain valtavan sorakentän, jolla seisoo 

siellä täällä muutama rakennus. 

  

Mutta kun Harri Kari katselee aluetta Volkswageninsa tuulilasin läpi, hän näkee työ-

paikkoja ja mahdollisuuksia. 

Tuossa on logistiikkakeskus, jossa työskentelee liki viisisataa ihmistä, tuossa viisikym-

mentä henkeä työllistävä kivialan yritys. Ja tuossa, perimmäisenä, on Yandexin data-

keskus, jonka tuottamasta hukkalämmöstä Mäntsälä tekee alueelle uutta kilpailuvalt-

tia. Sen eteen Kari pysäköi autonsa. 

 

KEHYSKUNNAT mielletään kaupungeissa usein näin: moottoritie, peltomarketti ja rivitaloja, joihin palataan iltaisin nukkumaan. 

 

Moni kunta kuitenkin kamppailee koko ajan luodakseen paikallisia työpaikkoja. 

Mäntsälä on yksi onnistuneimpia. Viimeisimpien kymmenen vuoden aikana työpaikkojen määrä kunnassa on noussut toistakymmentä prosent-

tia eli enemmän kuin juuri missään muualla Etelä-Suomessa. 
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Yritysmyönteisen Mäntsälän puuhamies on Harri Kari, kunnan omistaman Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n toimitusjohtaja, mutta ei kunta yksin 

hänen yhtiönsä avulla ole yrityksiä houkutellut. Siihen on tarvittu myös suotuisa sijainti ja rutkasti työtä niin virkamiehiltä kuin kunnanvaltuute-

tuiltakin. 

 

TYÖPAIKKOJEN luomista alettiin Mäntsälässä pohtia tosissaan toistakymmentä vuotta sitten. Maatalousvaltainen paikkakunta oli alkanut 

muuttua pääkaupunkiseudun nukkumalähiöksi. Yhä useampi kävi töissä jossain muualla, ja moni nuori muutti pois työpaikan perässä. 

 

”Halusimme, että koulunsa päättävillä nuorilla olisi mahdollisuus jäädä koulun jälkeen kuntaan”, sanoo Mäntsälän kunnanjohtajana vuodesta 

1994 toiminut Esko Kairesalo. 

Kun ihmiset kävivät muualla töissä, he myös tekivät ostoksensa muualla. Ostovoiman pitäminen kunnassa vaati oman yritystoiminnan tukemis-

ta, kertoo Kairesalo. 

 

Samoihin aikoihin kunnan liikenneyhteydet paranivat: moottoritie Lahteen aukesi 1999 ja oikorata 2006. 

 

Kilpailuvaltiksi kehitettiin Mäntsälän malli. Sen ansiosta kunnasta kiinnostuneelle yritykselle pystytään nopealla aikataululla kertomaan, mitä 

sille on tarjolla: tontti, aikataulu, sähkö, vesi ja tukipalvelut. Parhaimmillaan vastaus tulee päivässä. Mukaan työhön otettiin myös kunnanval-

tuutetut. 

 

Ensimmäinen iso voitto saatiin 2006, kun Tokmanni päätti perustaa logistiikkakeskuksen Kapuliin. 

Sitä varten virkamiehet ja poliitikot saivat painaa töitä. Neuvotteluja käytiin pitkin kesää, mistä syystä kaupunginhallitus oli jatkuvasti valmiu-

dessa pitämään ylimääräisen kokouksen lupien hyväksymiseksi. Samaan tapaan poliitikot ja virkamiehet ovat päivystäneet myöhemminkin. 

 

Harri Karin tehtäviin kuuluu kaikin tavoin pitää poliitikot ja yritykset samalla aaltopituudella. Hän kierrättää luottamusmiehiä uusissa yrityksis-

sä ja tiedottaa meneillään olevista suunnitelmista. Avoimuus ja luottamus ovat tärkeitä, hän sanoo. 

 

Myös takaiskuja on tullut. Vuonna 2009 Philips lopetti toistasataa ihmistä työllistäneen valaisintehtaan. Se ei kuitenkaan lannistanut, vaan sa-

man tien virkamiehet ja poliitikot olivat Karin mukaan pohtimassa, mitä tilalle voisi saada. Nyt kiinteistössä toimii amerikkalaisomisteinen tölk-

kitehdas. 

  

SISÄLLÄ Yandexin datakeskuksessa hurisevat tuhannet palvelimet, jotka murskaavat dataa ja hakevat tietoa netistä venäläiselle hakukoneyh-

tiölle.  



Datakeskus avattiin vuonna 2014. Yrityksellä oli tähtäimessä myös muita kuntia, mutta Mäntsälän edut olivat valmiiksi tasoitettu tontti ja lupa-

prosessien nopeus. 

 

”Tällaisella yrityksellä ei ole aikaa odottaa, että metsä kaadetaan ja tontti tasoitetaan”, sanoo datakeskuksen johtaja Ari Kurvi. ”Rakentamaan 

pitää päästä nopeammin.” 

 

Mäntsälän toinen etu oli se, että kunta omistaa energialaitoksen. Datakeskuksen palvelinten viilentäminen tuottaa valtavan määrän lämpöä, 

mitä Yandex myy takaisin kunnalle edulliseen hintaan. 

Keskuksen hukkalämmöllä tuotetaan nyt neljännes Mäntsälän kaukolämmöstä, minkä ansiosta myös kuntalaisten lämpölaskut ovat pienenty-

neet. 

Nyt Kari ja Kurvi pohtivat, miten muuten hukkalämpöä voisi hyödyntää. Keskus on laajenemassa tulevaisuudessa, joten lämpöä piisaa. Mikä 

yritys voisi tarvita paljon lämpöä? 

 

”Keskusteluja on käyty, mutta niistä ei voi vielä kertoa enempää”, Kari sanoo – ja katsoo ulos datakeskuksen kokoushuoneen ikkunasta. 

 

Siellä näkyy vain tasoitettua, harmaata sorakenttää. 

 

MYK julkaisi sivunsa espanjaksi 

Mäntsälän Yrityskehitys - MYK julkaisi helmikuussa kotisivunsa espanjaksi. Kyseessä on perus-

sivusto, jonka teksti on nyt espanjaksi. Laajimmat kieliversiot MYK:n sivuilla ovat suomen lisäk-

si englanti ja saksa. Perussivusto on luettavissa espanjan lisäksi ruotsiksi ja venäjäksi. 

MYK:n asiakaskunta ja Mäntsälä kansainvälistyy voimakkaasti, siksi lisäsimme yhden maail-

maan suurimpiiin kieliryhmiin kuuluvan kielen meille lisää. Muitakin kieliä on ehkä jatkossa 

tulossa, arvelee markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho. 

 



 

Perustava Mäntsälään 

Perustava on siirtänyt Etelä-Suomen toimipisteen tuotannon ja varastot Orimattilasta moottori-

tien varteen Mäntsälään. Yritys juhlisti muuttoa ja uuden toimipisteen avaamista sekä yrityksen 

10-vuotisjuhlavuotta järjestämällä yhdessä kumppaneidensa kanssa vapaamuotoisen AVOIMET 

OVET -päivän pe 5.toukokuuta.  

 

Perustava Oy on vuonna 2007 perustettu Suomen suurin paikalla valettaviin betoniperustuksiin 

erikoistunut rakennusalan yritys. Vuoden 2016 liikevaihto oli 17,4 milj. euroa. Yhteensä yritys 

työllistää suoraan noin 110 henkilöä.   

MYK oli mukana juhlassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mäntsälän uutiset 5.4.2017: Mäntsälä ja MYK pärjäävät markkinointikisassa 

Mäntsälän Yrityskehityksen kuntamarkkinointi saa tunnustusta Suomen kuntaliiton kilpailussa. 

Myk on päässyt 12 parhaan joukkoon kisassa, johon 

osallistui 38 kunnan kuntamarkkinoinnit. 

Myk laajensi kotisivun tietoja yksityiskohtaiseen infor-

maatioon ja markkinoi Mäntsälää kansainvälisille yrityk-

sille. Tavoitteena on tuottaa pääsääntöisesti englannin-

kielistä aineistoa. 

Jatkoon päässeet ovat Keski-Uudenmaan kehittämis-

keskus, Iisalmi, Kyyjärvi, Lahti, Lempäälä, Mäntsälän Yri-

tyskehitys, Naantalin matkailu, Pirkanmaan sairaanhoi-

topiiri, Porvoo, Pyhtää, Ranua, Turun seudun joukkolii-

kenne. 

Voittaja valitaan Kouvolassa 17.5.2017.   

 

 

Burger King avasi Mäntsälässä 

Burger King avasi ravintolan Mäntsälään 11.5.2017 ja palkkaa Mäntsälän tiimiinsä noin 30 ihmistä. Ravintola      

avattiin uudistetun Mäntsälän Shell HelmiSimpukka -liikenneaseman yhteyteen. 

 



MYK:llä on entistä iskevämpi yritysrekisteri 

Mäntsäläläiset yritykset ovat jo pitkään saaneet laajempaa näkyvyyttä Mäntsälän Yrityskehitys 

Oy:n – MYK:in ylläpitämän yritysrekisterin avulla. 

Useastihan pienet paikalliset yritykset jäävät internetissä vähemmälle huomiolle.  Nyt rekisteriin 

tehdyn hakukoneoptimoinnin ansioista yrityksillä on yhä parempi mahdollisuus tulla nähdyksi 

Googlen hakutuloksissa.  

Tärkeätä on pitää yrityksen tiedot ajan tasalla sekä suomeksi että englanniksi! 

Yrityksen sijoitus Googlen hakutuloksissa on nykyään tärkeä tekijä näkyvyydessä, sillä internetistä 

palveluita hakeva henkilö usein klikkaa heti ensimmäisen hakutulos-sivun linkistä. 

MYK:n teettämät analyysit osoittavat, että yritysrekisteriin ilmoittautuneiden yritysten linkki näkyy yleensä Googlessa hakutuloksissa 

ensimmäisellä sivulla, keskimäärin sijalla 7,3. Monilla sijoitus on jopa parempi kuin 5. Tämän ansiosta rekisteri tuo lisänäkyvyyttä sellais-

ten yritysten kotisivuille, jotka muutoin ilmestyisivät hakutuloksiin vasta toiselle tai kolmannelle tulos-sivulle. Lisänäkyvyyttä saavat eri-

tyisesti ne rekisterissä olevat paikalliset yritykset, joiden kotisivut ovat vielä pienet, eivätkä siksi pärjää näkyvyydessä suurempia kilpaili-

joita vastaan. 

Mäntsälän Kesän Avajaiset järjestetään sunnuntaina 21.5.2017 klo 10.00-15.00. Tiedossa mukava tapahtuma Mäntsälän 

Seurojentalolla (Huvitie 3),  jossa jokainen mäntsäläläinen varmasti viihtyy! Kesän avajaiset ovat Mäntsälän kunnan, Mäntsälän Yrityske-

hitys Oy:n ja Mäntsälän Yrittäjät Ry:n tapahtuma, jonka järjestäjänä toimii opiskelijaryhmä Laurea-ammattikorkeakoulusta, Tikkurilan 

yksiköstä. 

Avajaiset ovat koko perheen yhteinen tapahtuma, josta löydät mukavaa puuhaa jokaiselle. Ohjelmistossa mm. laukaustutka ja onnen-

pyörä. Kesän avajaisten pääohjelmanumero on Huutokauppakeisari Palsanmäen juontama huutokauppa! Muistattehan myös, että huu-

tokaupassa on käytössä vain käteismaksu, joten tapahtumaan kannattaa varata käteistä rahaa. 

Mukana myös useita paikallisia yrityksiä.                Tervetuloa viihtymään! 



 

 

 

 

 Ja näiden juttujen ja kuvien  

myötä  toivotamme kaikille 

mukavaa toukokuuta! 
 

- Harri, Jyrki ja Tytti - 

 

 


