Lahtelaistunut SansOx tarjoaa ratkaisun globaaliin
vesikriisiin
Espoosta Lahteen muuttaneen SansOxin kehittämä teknologia tarjoaa ratkaisun maailman
suurimpaan kriisiin – puhtaan käyttöveden puutteeseen.
SansOxin toimitusjohtaja Mikael Seppälä on vakuuttunut Lahden seudun korkeasta ja
monipuolisesta vesiteknologia- ja ympäristöosaamisesta. Muun muassa Vesijärvi-projekti,
Lahden vuoden 2021 Euroopan ympäristöpääkaupunkivuosi sekä Lahdessa Suomen
johtavaa vesialan tutkimusta tekevä Helsingin yliopisto tarjosivat hyviä syitä sijoittumiselle.
Lue Mikael Seppälän haastattelu Lahti Business Region -sivustolla

Greenstep: Laajentuminen Lahteen osa yrityksen
kasvustrategiaa

Vuonna 2010 perustettu Greenstep lukeutuu Suomen suurimpiin taloushallinnon
palvelutaloihin. Yritys työllistää tällä hetkellä 320 taloushallinnon asiantuntijaa.
Toimipisteen avaaminen Lahteen on osa yrityksen kasvustrategiaa.
- Pyrimme rekrytoimaan ensimmäisen vuoden aikana 10-15 työntekijää. Toimipisteen
henkilömäärä voi kasvaa asiakkaiden lisääntymisen myötä jopa 50 työntekijään, yrityksen
perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Tore Teir arvioi.
Lue lisää Greenstepin sijoittumisesta Lahteen
Kuvassa Greenstepin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Tore Teir sekä yrityksen
Lahden toimipisteen Manager Hanna Heinonen.

Yle: Vierumäelle uudet
majoitus-, ravintola- ja
kokoustilat –
investointeihin on varattu
lähes 20 miljoonaa euroa
Vierumäki-yhtiöt rakentaa urheiluopistolle
uuden ravintolan ja hotellin sekä kokous- ja
kongressitiloja. Lisäksi vanhoja tiloja
remontoidaan.
Urheiluhallin kunnostustyöt ovat jo
käynnissä, ja ensimmäisen vaiheen uudet
investoinnit alkavat heinäkuussa.
Ensimmäisen vaiheen arvioidaan
valmistuvan vuoden kuluttua.
Lue lisää uutisesta yle.fi -verkkosivuilla
Kuva: Vierumäki-yhtiöt

ESS: Lahtelainen Jartek
sai jättitilauksen maailman
suurimmalle modernille
sahalle – lajittelulinjoista
kymmenien miljoonien
eurojen kauppa
Kymmenien miljoonien eurojen suuruisessa
kaupassa Jartek toimittaa käsittelylinjat
Venäjän Arkangelin alueelle Pinegan
sahalaitokseen.
Kun venäläisyhtiön sahalaitos valmistuu,
siitä tulee maailman suurin moderni saha ja
Pohjois-Euroopan suurin saha. Kauppa on
Jartekin historian suurin ja samalla myös
Euroopan suurin lajittelulinjatoimitus.
Lue lisää uutisesta ess.fi -verkkosivuilla
Kuva: ESS / Jartek Invest Oy

Ympäristövastuu – miten se näkyy tulevaisuuden
logistiikassa? Logistics Summit 2020 ilmoittautuminen
on avattu!
Suomen suurin tiehanke, Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, valmistuu syksyllä 2020 ja sen
kunniaksi Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY, Lahden Seudun Kehitys LADEC
sekä LAB-ammattikorkeakoulu järjestävät korkeatasoisen logistiikka-alan seminaarin,
jonka teemana on Ympäristö ja vastuullisuus logistiikassa. Teema mukailee Euroopan
komission päätöstä valita Lahti Euroopan Ympäristöpääkaupungiksi 2021.
Puhujiksi saapuu mm. logistiikka-alan suomalaista johtoa sekä runsas joukko muita
mielenkiintoisia näkökulmia tapahtuman teemaan liittyen. Tapahtuma on maksuton.
Tutustu puhujiin ja varmista paikkasi tästä linkistä!

YMPÄRISTÖ:
Lahtelaisinnovaatio
nujertaa dieselbakteerin
ympäristöä kunnioittaen
Euroopan ympäristöpääkaupunki on mitä
parhain yritysympäristö kunnianhimoisille
visiönääreille, jotka haluavat kehittää
toimialaansa rohkeasti uusia ratkaisuja
etsien.
Dieselbar Oy:n toimitusjohtaja Harri
Hvitsjön kehittämästä teknologiasta
hyötyvät kaikki dieselmoottoreiden varassa
liikkujat.
Tutustu Dieselbarin tarinaan

SIJOITTUMINEN:
Saksalainen Layher vertaili
sijoittumispaikkoja –
Lahden seutu selkeä
ykkönen!
Rakennustelineitä valmistava saksalainen
Layher perusti vuoden 2019 lopussa
tytäryhtiön Suomeen. Yrityksen kotipaikaksi
valikoitui tarkan vertailun perusteella
Hollolan Kukonkoivu, josta on
toimitusjohtaja Marko Mölsän mukaan
sujuvat yhteydet kaikkialle Suomeen.
Lue lisää Layherin sijoittumisesta Hollolaan

Toivotamme aurinkoista kesää Lahden seudulta!
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