ANTINSAARI
Varmista nyt paikkasi
Hyvinkään uudelta
Antinsaaren
teollisuusalueelta!
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Hyvinkää on yritystoiminnan
vetovoimainen keskus

Erinomaisen sijainnin vuoksi
Hyvinkäällä yhdistyvät metropolialueen mahdollisuudet ja viihtyisän,
luonnonläheisen pikkukaupungin
edut. Monipuolinen elinkeinorakenne,
laadukkaat asumisen edellytykset
ja runsaat vapaa-ajan palvelut ovat
vetäneet kaupunkimme hyvään
nosteeseen.

Hyvinkään vahva elinkeinopolitiikka
Kaupunkimme vahva, yrittäjälähtöinen
elinkeinopolitiikka tukee paikkakunnalla
toimivia yrityksiä. Kaupunkimme huolehtii
infrastruktuuristaan, luoden edellytyksiä
yritystoiminnan sijoittumiselle ja menestymiselle sekä henkilöstön viihtyisälle
asumiselle. Oppilaitoksemme kouluttavat

työvoimaa erityisesti yritysten tarpeisiin,
jolla taataan kasvuyritysten laadukkaan
työvoiman saatavuus.
		 Kaupungissamme panostetaan kasvaviin toimialoihin ja osaamisintensiivisen
tuotantotoiminnan kehittämiseen.
Aktiiviseen elinkeinojen kehittämiseen
osallistuvat kaupungin eri toimialat. Yritysneuvontapalveluja veloituksetta tarjoavat
YritysVoimala Oy ja TechVilla Oy.
Hyvät peruspalvelut
Vakavarainen kaupunkimme tarjoaa laadukkaat sekä yksityiset että kunnalliset
peruspalvelut. Erinomaiset varhaiskasvatuspalvelumme mahdollistavat lasten
vanhempien täysipainoisen työssäkäynnin
tai opiskelun. Perusopetusta tarjoamme
myös englannin ja ruotsin kielillä.

Uudistunut ja elävä keskusta
Kaupunkimme vanha sydän, Villatehtaan
tehdasmiljöö ja sen naapurissa uusi,
Suomen 6. suurin kauppakeskus Willa,
pitävät kaupunkimme keskustan elävänä.
Lapsiperheiden arvostamat monipuoliset
harrastusmahdollisuudet, ruuhkattomuus
ja väljyys tuovat luksusta elämisen laatuun.
Monipuolinen vapaa-ajan tarjonta
Vapaa-ajalla kaupungissamme on paljon
valinnanvaraa. Hiihto-, juoksu-, ratsastusja pyöräilyreittejä, purjelentoa, kalastusta,
golfia, laskettelua ja moottoriurheilua
– ja myös kulttuuririentoja.

Tule sinäkin Hyvinkäälle
tekemään tulosta ja viihtymään!

Antinsaaren teollisuusalue
– valmiudet yrityskeitaaksi
POHJOINEN KEHÄTIE

4,25 ha

1,97 ha
PÄÄRATA

2,47 ha

PO

HJO

↑		
Pohjoisen Kehätien ja
Pohjoisen Yhdystien
risteykseen on rakennettu
kiertoliittymä parantamaan
liikenneturvallisuutta ja
helpottamaan liikennöintiä
moottoritien suuntaan.
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Antinsaaren teollisuusalue on asemakaavoitettu yritysalue, joka on mahdollista toteuttaa nopeasti. Teollisuus- ja
varastorakennusten korttelialuetta on
14 hehtaaria ja rakennusoikeutta n. 5
hehtaaria. Alue soveltuu keskisuurien
ja suurien yksiköiden ja logistiikan
toimintojen sijoituspaikaksi.

Teollisuusalue ykköspaikalla
Hyvinkäältä on lyhyet etäisyydet EteläSuomen suurimpiin kaupunkeihin.
Antinsaari sijoittuu Hyvinkään kaupungin
pohjoisosaan, hyvien liikenneyhteyksien
varrelle. Alue on Pohjoisen Kehätien,
Pohjoisen Yhdystien ja pääradan rajaamalla alueella. Valtatie 3:lle on matkaa
2 km ja kaupungin ydinkeskustaan 3 km.

Lähimmät palvelut löytyvät Paavolan alakeskuksesta 1 km päästä.
Ympäristössä tapahtuu
Alueen länsipuolella on asuntoaluetta,
Kulomäen Sveitsin hiihtokeskus ja golfkenttä. Alueen itäpuolella on Sahanmäen
teollisuusalue, jossa toimivat mm.
Saint-Gobain Isover, Onninen, Rexel,
Reka, Rentto, Tibnor ja monta muuta.
Tontit ovat räätälöitävissä
Antinsaari on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta, jonka tontit ovat
muunneltavissa. Pohjoisen Yhdystien
varrelle on asemakaavassa osoitettu
TY–9 aluetta ja pohjaveden suojelumääräys. Alue ei sovellu kemianteollisuuden
tai haitallisten aineiden käsittelyyn.

Antinsaaren
teollisuusalue
Suomen
ykköspaikalla!
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Sahanmäen
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Hyvinkäällä on ihanteellinen
logistinen sijainti sekä
erinomaiset valtateiden,
rataverkoston ja
lentoliikenteen
liikenneyhteydet.

Kauppakeskus
Willa

HYVINKÄÄN
keskusta
HYVINKÄÄ
Helsinki
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Hyvinkään
Sveitsin
portaali

Tallinna

Metsäkaltevan
asuntomessualue
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Kysy lisää tai tilaa lisämateriaalia Antinsaaren
teollisuusalueesta:

040
3306014
jyrki.kaki@hyvinkaa.fi
Hyvinkään vapaat toimitilat: www.hyvinkaanyritystilat.fi
Tonttiasiat: marko.kankare@hyvinkaa.fi, p. 040 515 2949
Kaava-asiat: anitta.ojanen@hyvinkaa.fi

HYVINKÄÄ TARJOAA
YRITTÄJÄLLE

OPISKELIJALLE

ASUMISEEN

VAPAA-AIKAAN

• Hyvinkään kaupungin

• Laurea-ammattikorkeakoulu

• Laadukkaat asumisen ja rakenta-

• Sveitsin hiihtokeskus,

• Yritysneuvontaa – YritysVoimala Oy ja TechVilla Oy
• Aloittavan yrittäjän tueksi
Uusyrityskeskus
• Hyvinkään Yrittäjät
• Riihimäen–Hyvinkään
kauppakamari
• Pohjois-Uudenmaan
työ- ja elinkeinotoimisto
• Kaupunkiyhdistys

• Ammatillista koulutusta
Hyria koulutus ja
Hyria aikuiskoulutus
• Helsingin yliopiston Koulutusja kehittämiskeskus Palmenia
• Perusopetusta myös ruotsin
ja englannin kielellä
• Lasten ja nuorten kuvataidekoulu
• Metropolialueen tarjonta
lähellä

misen valmiudet
• Omakoti- ja rivitalotontteja Metsäkaltevassa (Asuntomessut 2013)
• Väljyys, ruuhkattomuus ja
elämisen laatu
• Vakavaraisen kunnan laadukkaat
peruspalvelut
• Erittäin hyvät varhaiskasvatuspalvelut mm. päivähoitopaikka kaikille

Sveitsinpuisto ja Sveitsin uimala
• Hienot ulkoilu- ja latuverkostot
• Kytäjä–Usmin virkistysalue
• Kytäjä Golf ja Hyvigolf -radat
• Upeaa kulttuuritarjontaa mm.
Hyvinkääsalissa
• Useita ratsastustalleja
• Moottoriurheilukeskus
• Purje- ja taitolentokeskus

• Kaupungin keskustassa maan

• Harrastuksiin: n. 50 kulttuuriyh-

6. suurin kauppakeskus Willa

distystä ja n. 100 urheiluseuraa

Hyvinkää – yrityksesi oikea osoite!

Intro Design

elinkeinotoimi

