
 

 

 

 

 

Toimitusjohtajan katsaus 

Vuosi 2015 sisälsi paljon miellyttäviä tapahtumia yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden 

kanssa. Teemanamme oli vuodelle 2015 kansainvälistyminen, ja kun katson tapahtumia 

menneeltä vuodelta voin todeta  onnistuneemme  tavoitteessamme. Kävimme paikallisten 

yrittäjien kanssa Ruotsissa luomassa yhteistyötä ja kansainvälistymistä. Meillä täällä Mänt-

sälässä on ollut lukuisia kansainvälisiä vieraita katsomassa mahdollista sijoittautumista 

tänne meille. Vieraat ovat kehuneet työskentelymalliamme  ja tapaamme palvella asiakkai-

ta. Tällä en tarkoita pelkästään Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n tapaa toimia vaan koko yhtei-

sön. Vieraat ovat arvostaneet osaavaa henkilöstöä Mäntsälässä. Tästä voimme olla yhdes-

sä ylpeitä. 

Me Mäntsälän Yrityskehitys Oy:ssä olemme saaneet tehdä työtä myös paikallisten yrittäjien 

kanssa. Paikallisissa yrityksissä on Mäntsälän tukijalka sekä jatkuvuus. Vuoden aikana jär-

jestimme lukuisia tilaisuuksia yrittäjille sekä yrittäjiksi aikoville. Kaikissa tilaisuuksissa oli 

aina runsaasti väkeä mistä ulkopuolelta tulleet luennoitsijat olivat otettuja. Paikallisten Yrit-

täjäyhdistysten kanssa olemme tehneet monia asioita yhdessä. Tämä on mielestäni tärke-

ää. Päätimme, että panostamme yhdessä Mäntsälän Messujen järjestämiseen.  Messut 

pidetään 2 -3.4.2016 Monitoimitalolla.  Mahdollisimman monen toivon osallistuvan tähän 

yhteiseen, tärkeään tapahtumaan.  

UUTISKIRJE 

TAMMIKUU 2016 

 



Yritystonttien riittävyyttä on mietitty kunnan kaavoituksen sekä teknisen toimen että kunnan ylimmän johdon kanssa. Mäntsälän kun-

nassa panostetaan tulevaisuuteen eikä pelkästään nykyhetkeen. Kapulin teollisuusalue kasvaa. Sinne on valmistumassa useita hehtaa-

reita  tasoitettua tonttimaata myyntiin. Veturin- , Linnalan- , Liljendalin- sekä Poikkitien teollisuusalueita kehitetään,  jotta voimme tarjo-

ta sopivia tontteja uusille yrityksille.  On myös tärkeää, että olemassa olevilla mäntsäläläisyrityksillä on mahdollisuus kasvaa.  

Mäntsälässä on miellyttävä työympäristö. Täällä on hyvä kehittää tulevaisuutta. Mäntsälä on vetovoimainen yrityspaikkakunta – se ta-

kaa kuntamme kasvamisen tulevina vuosina. 

Paikallinen poliittinen yhteistyö varsinkin yrittäjyyden sekä uusien työpaikkojen eteen tehdystä työstä on merkittävä. Tämä takaa pohjan 

onnistumiselle. 

Jatketaan edelleen positiivisella asenteella ja yhdessä tekemisellä niin meillä kaikilla on hyvä olla! 

Toivotan lukijoille työntäyteistä vuotta 2016. 

   - Harri Kari    - 

Juuri ennen joulua tapahtui merkittävä kiinteistökauppa. Mäntsälän Uutiset, toimittaja Pasi 

Huuhtanen: 

Viita-Yhtiöihin kuuluva Viijari Oy on ostanut Philipsin vanhan lampputehtaan.  

12500 kerrosneliömetrin eli 1,25 hehtaarin kokoinen tehdashalli sijaitsee Mattilassa. Sen 

vieressä on muutama vuosi sitten aloittanut Rexamin tölkkitehdas.  

Viita on ollut Rexamin logistiikkapartneri Suomessa vuodesta 2004. Tehtaan myi kansainvä-

linen Philips-konserni, jolla oli viimeksi lampputehdas perinteisessä mäntsäläläisessä teh-

dasrakennuksessa. Kauppahinta on 700 000 euroa. Välittäjänä toimi Catella Propertyn 

myyntipäällikkö Mikko Kantosaari.  

Viidalle kauppa tukee yhteistyötä Rexamin kanssa. Kiinteistöön on kuitenkin tarkoitus tulla 



myös muuta.  

– Perustamme varastohotellin. Meillä on tarjota 6000 lavapaikkaa, eli tilaa on, toimitusjohtaja Jari Viita sanoo.  

Viita on ollut pitkään kiinnostunut vanhasta lampputehtaasta.  

– Parin, kolmen vuoden ajan olemme tätä katselleet. Kauppahinta on meille kohtuullinen.   Kiinteistö on Viidalle pitkän tähtäimen sijoi-

tus.  

– Uskon, että talous lähtee Suomessa nousuun, jos ei ensi vuoden alussa niin ehkä vuoden päästä. Jari Viita haluaa kiittää Mäntsälää.  

– Yhteistyö niin Mäntsälän Yrityskehityksen kuin muun kunnan organisaation kanssa on ollut erittäin hyvä. Säännöt ovat sääntöjä ja nii-

tä täytyy kaikkien noudattaa. Mutta asennepuolella näkyy Mäntsälän valmius ottaa yrityksiä vastaan, toimitusjohtaja sanoo.  

Hän uskoo, että varastohotelliin tulee merkittävä määrä työpaikkoja. Suuruusluokka on 10 ja 20 välillä, Viita uskoo.  

– Mäntsälän sijainti on erinomainen. Uskon, että Mäntsälä on logistiikan keskus 2020-luvulla, Viita sanoo.  

Rexamissa on parhaillaan käymistila. Yhdysvaltalainen pakkausyhtiö Ball on ostamassa yhtiötä yli kuuden miljardin euron kauppahin-

nasta.  

Kaupasta sovittiin viime helmikuussa. Sopimus on kuitenkin joutunut EU:n selvityksen kohteeksi. Syynä on epäily määräävän markkina-

aseman saamisesta.  

– Esimerkiksi Englannissa tölkkitehtaat ovat Rexamin tai Ballin omistamia. Suomessa on toisin, kun täällä toimii myös Can-Pack, Jari Viita 

sanoo.  

VAPO avasi haketusterminaalin Mäntsälän Marjalassa 

VAPO on avannut Mäntsälässä uuden 100 gigawattitunnin vuosituotantoon mitoitetun hake-

tusterminaalin, mikä tarkoittaa, että terminaalin kautta virtaa energiapuuta 50 000 kiintokuu-

tiometriä vuodessa. Yhteistyökumppanilta vuokratun, osin asfaltilla päällystetyn alueen pinta-

ala on noin kolme hehtaaria. 

 

Mäntsälän kunta vuokrasi alueen maaliskuussa 2015 ja jo nyt haketerminaali on täydessä 

käynnissä.  MYK järjesti vuokrasopimusneuvottelut. 



MYK:llä uudet kartat myytävistä teollisuustonteista 

Julkaisimme joulukuussa kotisivuillamme www.yrityskehitys.net uudet kartat yritysalueton-

teistamme. Kartta pohjautuu Google-karttaan ja siinä voi valita myös satelliittikuvaa tai  läpi-

kuultavaa kuvaa. Tonttien rajauksen saa esille ja kartan toki saa myös koko ruudulle. Zoo-

maukset onnistuvat. Otamme mielellämme palautetta ja kokemuksia käytöstä.  

Karttaprojektin teknisen toteutuksen on hoitanut yrittäjä Juha Auvinen Saimiri Designista, 

graafikko Niko Hakkarainen Smallista on ollut graafikkona ja paikkatietoinsinööri Marko Siitari Mäntsälän kunnasta on antanut karttojen 

koordinaatit. Tuottajana Mäntsälän Yrityskehityksen markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho. 

Testaa: 

http://www.yrityskehitys.net/toimitilat-ja-tontit/tontit-alueittain 

 

Mäntsäläläiset yrittäjät arvostavat kumppanuutta 

Laurea-ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelija Patrick Nordströmin opinnäytetyössä tutkittiin mäntsäläläisten pk-yritysten käyt-

tämiä yrityksille suunnattuja palveluita, eli B2B-palveluita. Tuloksista käy ilmi, että yritysten ostopäätösten taustalla vaikuttaa merkittä-

västi hinnan lisäksi myös paikallisuus, sekä kumppanuus. Yritykset ovat pääasiallisesti tyytyväisiä hankkimiinsa palveluihin. Selkeänä 

tuloksena ilmeni, että paikalliset yritykset tekevät laitehankintansa pääasiassa muualta kuin Mäntsälästä. Myös erilaisia huoltopalveluja 

hankitaan paljon oman toimintaympäristön ulkopuolelta. Uutta palvelua hankittaessa merkittävimmät tiedonhankintakanavat ovat in-

ternetin omien hakujen lisäksi Mäntsälän Yrityskehityksen yritysrekisteri, sekä tästä rekisteristä johdettu Mäntsälän Nuorkauppakama-

rin palveluhakemisto. Myös suosittelut toisilta yrittäjiltä mainittiin tärkeäksi keinoksi. 

 Opinnäytteen tarkoituksena oli tutkimalla mäntsäläläisiä pk-yrityksiä selvittää, kuinka paikallisesti mäntsäläläiset yritykset nykyisellään 

hankkivat palveluita ja kuinka tyytyväisiä näihin palveluihin ollaan. Lisäksi opinnäytteessä tutkittiin millaisia palveluita yritykset hankki-

vat oman toimintaympäristönsä Mäntsälän ulkopuolelta. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.yrityskehitys.net%2F&h=8AQFP7ZTiAQEa_9YFN443gBBCWV8-D-OtnOED3tikaGwZUg&enc=AZMC2f8-B4VvuNgHRZ5hSDzSIg_WWuoeRRB0TuweGuiBaplRI5eCRlombOaf03OUVXzyCBFSWjE8CyXGScqniK6fCm7_OmGMyCaO05ucS7bA94Lb_88q9J7ftP1laQ1ASQCVzxYF1MnSVBrUMTn3TmFdYzdtji7Pn8NZ25blOxXnwv8etsy3cV-vz8hgJfRGzRS-cphINYoM4gg0GlYicnbD&s=1
http://www.yrityskehitys.net/toimitilat-ja-tontit/tontit-alueittain


Opinnäytetyön avulla työn toimeksiantaja Mäntsälän Yrityskehitys Oy saa tietoa paikallisesti toimivista yrityksistä, sekä näiden yritysten 

palvelutarpeista. Työ antaa myös selvityksen siitä, millaiset B2B-palvelut ovat Mäntsälässä tällä hetkellä hyvin edustettuina, sekä millai-

sia palveluita Mäntsälään yritysten puolesta kaivattaisiin. Opinnäytetyön avulla myös paikalliset yritykset voivat saada katsauksen oman 

toimintaympäristönsä tilanteesta, jonka avulla yritykset voivat myös pohtia omia palveluhankintojaan ja sitä, kuinka paikallisilla palvelu-

hankinnoilla olisi saavutettavissa sellaista kopioimatonta hyötyä, jota ei muualta hankituilla palveluilla välttämättä saavutettaisi. Opin-

näytetyön toimeksiantajana toimi Mäntsälän Yrityskehitys Oy. 

Opinnäytetyö on tallennettu Theseus-tietokantaan, joka on opinnäytetöiden sähköinen julkaisujärjestelmä. Opinnäytetyö on luettavissa 

osoitteesta: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015111716596 

 

Mäntsälä Yle uutisissa 22.10.2015: 

Nyt on pelin paikka ja se pitää pelata oikein" – datakeskuskisa käy Suomessa kuumana 

Yksi kärkikahinoissa kamppailevista kunnista on Mäntsälä, joka on jo onnistunut saamaan alueelleen Venäjän suurimman hakukoneyh-

tiön tietokonehallin. Nyt Mäntsälä käy neuvotteluja usean uuden toimijan kanssa, joista kaksi on loppusuoralla. 

Toimitusjohtaja Harri Kari Mäntsälän Yrityskehitys Oy:stä kertoo tietokoneiden tuulet-

timien puskevan lämmintä ilmaa kunnan kaukolämpöverkkoon.  

Venäläisen hakukoneyhtiö Yandexin toimitalon terassilla on leppoisan lämmintä kirpe-

ästä syysaamusta huolimatta. Rakennuksen uumenissa kuumina käyvät tietokonerivis-

töt puskevat lämpöä datan sivutuotteena. 

”Asioiden pitää tapahtua jouhevasti kuukausissa – ei vuosissa”, sanoo tietokonekes-

kuksen päällikkö Ari Kurvi, Yandex Oy Mäntsälä. 

 

Kuva: Yle/ Antti Kolppo       

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015111716596


Venäjän Googleksikin tituleerattu Yandex on yksi maailman suurimmista hakukoneyhtiöistä. Muutama vuosi sitten yhtiö etsi sopivaa 

toimipaikkaa Euroopasta ja päätyi Suomeen. Suomessa Mäntsälä osoittautui lopulta paikaksi, joka täytti Yandexin toiveet, kertoo tieto-

konekeskuksen päällikkö Ari Kurvi. 

– Meillä ei ole aikaa odottaa vuosia kaavan valmistumista ja valituskierteitä vaan näiden asioiden pitää tapahtua jouhevasti kuukausissa 

– ei vuosissa.  

Venäjän suurin hakukoneyhtiö Yandex suunnittelee ne-

linkertaistavansa kapasiteettinsa Mäntsälässä, kertoo 

tietokonekeskuksen päällikkö Ari Kurvi.  

Leikkisästi itseään talonmieheksi tituleeraava Kurvi ker-

too, että rakennuslupa datakeskukselle tuli suunnilleen 

samaan aikaan, kun tonttikaupan muste vielä kuivui 

paperissa. 

Yandex investoi Mäntsälän hakukonehalliin ja sen yh-

teydessä olevaan toimistotilaan 80 miljoonaa euroa. 

Lähivuosien suunnitelmissa on rakentaa vastaavanlaisia 

tiloja vielä kolme lisää nykyisen kylkeen. Jokaisen kym-

menen megawatin lisäosan pystyttäminen maksaa 15 

miljoonaa euroa.    Kuva: Yle/ Antti Kolppo 

Mäntsälä lämpiää tietokoneiden hukkalämmöllä 

Yandexin datakeskusinvestoinnilla Mäntsälä ei vielä pääse nokittamaan Haminaa, missä lepää hakukonejätti Googlen miljardiluokan 

investointi. 

Tästä huolimatta Mäntsälässä myhäillään nykytilanteelle. Datakeskuksen saaminen kuntaan on merkinnyt paitsi työpaikkoja myös sel-

vää synergiaetua. 



Ideaalitilannehan olisi, että yritysalueelle saataisiin esimerkiksi kasvihuoneita tai vaikkapa pesuloita, kertoo lämpöpäällikkö Antti Porkka, 

Mäntsälän Sähköltä.  

Nykyisellään puolet Mäntsälästä lämpiää tietokonehallin tuottamalla hukkalämmöllä ja kesäisin jopa koko tienoo. Tässä mittakaavassa 

hukkalämmön kierrättäminen onkin ainutlaatuista maailmassa. 

Mäntsälän Sähkön lämpöpäällikkö Antti Porkka avaa oven pieneen rakennukseen Yandexin kyljessä. Putkistot hohtavat uutuuttaan ja 

tilan täyttää äänekäs hurina. Porkka näyttää Yandexilta tulevia putkia ja selventää, kuinka tämän tilan kautta lämpö kiertää edelleen 

kaukolämpöverkkoon ja mäntsäläläisiin koteihin. 

Mäntsälän Sähkön lämpöpäällikkö Antti Porkka huolehtii, että tietokonehallin 

hukkalämpö kiertää kunnan kaukolämpöverkkoon.  

Tietokonehallista kerätyn hukkalämmön ansiosta Mäntsälän Sähkön kauko-

lämmön hiilidioksidipäästöt vähenevät jopa 40 prosenttia ja samalla asiak-

kaiden ostaman lämmityksen hinta luvataan pitää kurissa tai jopa pudottaa. 

– Ideaalitilannehan olisi, että tälle yritysalueelle saataisiin sellaisia toimijoita, 

jotka käyttävät paljon lämpöä eli esimerkiksi kasvihuoneita tai vaikkapa pesu-

loita, joissa lämpö voitaisiin käyttää suoraan hyödyksi, lämpöpäällikkö Antti 

Porkka visioi. 

Kuva: Yle/ Antti Kolppo 

Tulijoita houkutellaan infralla 

Tilaa uusille tulijoille riittää. Mäntsälä on jo onnistunut haalimaan mailleen maailmanlaajuisen juomatölkkivalmistaja Rexamin tuotanto-

laitoksen. Lahdenväylän varressa sijaitsevalla Kapulin yritysalueella puolestaan on Yandexin naapurina halpakauppaketju Tokmanni-

konsernin pääkonttori ja jättimäinen logistiikkakeskus. – Logistiikkahalliin mahtuisi 13 jalkapallokenttää, kehaisee Mäntsälän Yrityskehi-

tys Oy:n toimitusjohtaja Harri Kari ja kääntyy katsomaan naapuritontille. 



Mäntsälä laajentaa Kapulin yritysaluetta aluksi parinkymmenen hehtaarin verran.  

Tokmannin takapihalle on jo lanattu lisätilaa silmänkantamattomiin. Kunnan 

suunnitelmissa nyt työn alla olevalle maapohjalle mahtuu kokonainen rypäs logis-

tiikkakeskuksia. 

Kunta tekee pohjatyöt valmiiksi, alkuvaiheessa parinkymmenen hehtaarin alueelle 

rakennetaan kaukolämpö, sähkö, vesi ja jopa pyörätiet. Myöhemmin laajennetaan 

vielä lisää, kaikkiaan reilusti yli 30 hehtaarin alueelle. 

Kuva: Yle/ Antti Kolppo 

"Kahden toimijan kanssa olemme loppusuoralla" 

Mäntsälä, kuten myös monet muut kunnat Suomessa, joutuu pelaamaan 'upporikasta ja rutiköyhää'. Kuntien välinen kilpailu datakes-

kusinvestoinneista on kovaa ja jos pelissä haluaa pysyä mukana, merkitsee se sitä, että kaiken pitää olla valmiina mahdollisille asiakkail-

le. 

Kahden huomattavan toimijan kanssa olemme varsin loppusuoralla, kertoo Mäntsälän Yrityskehityksen toimitusjohtaja Harri Kari. 

Mäntsälän Yrityskehitys Oy on kunnan ja Mäntsälän Sähkön yhteisomistuksessa. Se tekee kaikkensa jouduttaakseen yritysten investoin-

teja kuntaan. Erityisesti datakeskukset ovat Mäntsälän kiikarissa. Kunta tarjoaa vakaata maaperää, valtakunnan verkosta riippumatonta 

sähköyhteyttä ja ketterää kaavoitusta. 

Yhtälöllä Mäntsälä on pystynyt kamppailemaan tiensä monen neuvottelun kärkikahinoihin. Mäntsälän Yrityskehityksen toimitusjohtaja 

näyttää innostuneelta, mutta asettelee sanansa varoen. 

– Olemme hyvässä vaiheessa, meillä on useampia datakeskusneuvotteluita vaiheessa ja kahden huomattavan toimijan kanssa olemme 

varsin loppusuoralla, Harri Kari sanoo. Sitä millaisista mahdollisista investoinneista näissä kahdessa on kysymys ei Harri Kari kerro, 

mutta suostuu vertaaman kokoluokkaa naapuritontin Yandexiin.  – Isompi ja pienempi, että hyvin huomattavista toimijoista on kysy-

mys, Kari paljastaa. 



Elinkaarisopimus on Mäntsälän kunnalle vähäriskinen vaihtoehto  

Mäntsälän kunta allekirjoitti  elokuun lopulla NCC Rakennus Oy:n kanssa elinkaarisopimuksen, joka kattaa Riihenmäen koulun ja Hyö-

kännummen koulun ja päiväkodin rakentamisen sekä yllä- ja kunnossapidon 20 vuoden ajan. Sopimukseen sisältyy optio 5 vuoden jat-

kosopimukseen. Sopimuksen arvo on 66 miljoonaa euroa. 



– Tämä nyt allekirjoitettu sopimus on luontevaa jatkoa NCC:n Lahden yksikön toteuttamille koulu- ja päiväkotihankkeille Mäntsälässä ja 

Lahdessa. Elinkaarimallilla toteutettavat koulut ja päiväkoti takaavat Mäntsälän kunnalle kustannus- ja resurssitehokkaan tavan ylläpi-

tää näitä kunnan kiinteistöjä tulevien vuosikymmenten ajan, sanoo aluejohtaja Veijo Hämäläinen NCC Rakennus Oy:stä. 

Rakennettavien tilojen koko on yhteensä 11 533 neliötä; Hyökännummen koulun ja päiväkodin pinta-ala tulee olemaan 4 735 neliötä ja 

Riihenmäen koulun laajennusosa on noin 6 798 neliötä. Tilat rakentaa NCC:n Lahden yksikkö ja elinkaarivaiheesta vastaa NCC:n korjaus- 

ja elinkaaripalvelut -yksikkö. 

– Elinkaarimallilla toteutettavat koulut ovat Mäntsälän kunnalle vähäriskinen vaihtoehto. Mallissa palvelun tuottaja eli NCC kantaa vas-

tuun rakennuksen elinkaaren aikaisesta kunnosta. Tämä tarkoittaa, että rakentaja rakentaisi kuin itselleen eli odotettavissa on hyvää 

jälkeä, toteaa Mäntsälän kunnanjohtaja Esko Kairesalo. 

NCC on toteuttanut 9 koulua elinkaarimallilla, 7 Espoossa ja 2 Haukiputaalla. Tilaajien ja käyttäjien käyttökokemukset ovat olleet erittäin 

positiivisia. Tiiviin yhteistyön ansiosta tilojen kehittäminen ja muokkaaminen käyttäjien muuttuvien tarpeiden mukaan on sujuvaa ja 

tehokasta. Elinkaarimalli vapauttaa myös kunnan resursseja muuhun toimintaan ja antaa mahdollisuuden hyödyntää NCC:n kiinteistö-

osaamista. 

Rakennustyöt alkoivat Riihenmäessä välittömästi ja Hyökännummella 2017 alkuvuodesta. Hanke tulee työllistämään keskimäärin 40 

henkilöä. Riihenmäen koulun laajennusosa valmistuu toukokuussa 2017 ja Hyökännummen koulu ja päiväkoti valmistuvat kesällä 2018. 

    

  

 

 

www.yrityskehitys.net 
info@yrityskehitys.net 
puh. 0400 493008 

Hakukoneyhtiö Yan-
dexin tuottama lämpö 
johdetaan Mäntsälän 
kaukolämpöverkkoon 
– ainutlaatuinen rataa-



ilmassa. 
Lämmityksen hinta on Mäntsälässä laskenut. Kun yritys käyttää 

Mäntsälässä yrityshakemisto englanniksi 

Mäntsälän Yrityskehitys avaa englanninkielisille kotisivuilleen yrityshakemiston englanniksi. Toivomme mäntsäläläisten yritys-

ten lähtevän palveluun mukaan ripeästi, sillä paikkakuntamme kansainvälistyy vauhdilla ja Mäntsälään sijoittuvat yritykset etsivät palve-

luja englanninkielellä. 

Yrityshakemisto on suomenkielellä toimivan hakemiston kaltainen - katso:http://www.yrityskehitys.net/yrityshakemisto 

Mäntsäläläisiltä yrittäjiltä MYK  toivoo palvelukuvausta englanniksi ja linkkiä englanninkielisille kotisivuille. Mikäli kotisivuja ei ole 

englanniksi,  palvelukuvaus riittää.  

MYK ei peri korvausta uudesta kansain-

välisiä asiakkaita palvelevasta tuottees-

taan. Logon liittäminen sivuille on myös 

ilmaista. 

Materiaalin voit toimittaa osoitteella:   

info@yrityskehitys.net 

Tähän osoitteeseen voi toimittaa myös 

mahdollisia kysymyksiä. 

MYK:n suomenkielisillä yrityshakemis-

tosivuilla käy suoraan kirjautuneita kävi-

jöitä 3500 kuukaudessa  ja Google kaut-

ta kävijöitä on 58 000, joista 2100 klikkaa 

jonkin mäntsäläläisen yrityksen tiedot 

auki. 

  

http://www.yrityskehitys.net/yrityshakemisto
mailto:info@yrityskehitys.net


Rakenteilla Mäntsälässä muun muassa nämä kohteet: 

Koskisen Betoni, Veturin alue  Movenor, Linnalan alue  Pasi-Robot, Linnalan alue 

Ekholm Palvelut, Veturin alueella ja 

Mexipal, Veturin alue 

             

Ja näiden kuvien myötä toivotamme kaikille hyviä rakennushankkeita ja 

menestystä työssä vuonna 2016! 

 

- Harri, Jyrki ja Tytti - 

 


