Lahden seudulta maailmalle – JELD-WEN kasvaa ja
kehittyy
Asikkalan Vääksyssä toimivan ovivalmistaja JELD-WEN Suomi Oy:n liiketoiminta on ollut
viime vuodet tasaisessa kasvussa. Asikkalan pääkonttorilla ja tehtaalla on pitkät perinteet,
sillä ovituotanto alkoi samalla tontilla jo vuonna 1946.
Sujuvien liikenneyhteyksien ansiosta tuotteet liikkuvat sujuvasti JELD-WENin Vääksyn
logistiikkaterminaalista asiakkaille eri puolille Suomea ja Helsingin sataman kautta muihin
maihin. JELD-WENin Vääksyn logistiikkaterminaalista Vuosaaren satamaan ajaa noin
puolessatoista tunnissa. Tulevan VT12 Lahden eteläisen kehätien myötä liikenneyhteydet
nopeutuvat entisestään.
Lue toimitusjohtaja Mauri Ruhasen haastattelu lahtibusinessregion.fi-sivustolta

Etelä-Suomen uusi logistinen vyöhyke avautuu pian

Yhteensä 275 miljoonan euron suuruinen tiehanke, Vt 12 Lahden eteläinen kehätie,
parantaa erityisen merkittävästi Suomen poikittaisliikennettä ja kiinnittää Lahden seudun
entistä tiiviimmin pääkaupunkiseutuun. Kehätien varrella sijaitsevien yritysalueiden
kokonaisuus on 570 hehtaaria, mikä tekee siitä yhden Suomen merkittävimmistä
logistiikkavyöhykkeistä.
Tutustu lisää Vt 12 kehätien tuomiin etuihin lahtibusinessregion.fi nettisivuilla
Katso myös Ylen aamun videolta, miten turvallisuustekniikkaa rakennetaan yhteen
Suomen pisimmistä maantietunneleista.

Matka kohti Euroopan ympäristöpääkaupunkia 2021 – ja
siitä eteenpäin!
Lahdessa tehdään päivittäin rohkeita ympäristötekoja yhdessä korkeakoulujen, yritysten ja
asukkaiden kanssa. Olemme kestävien ja älykkäiden ratkaisujen edelläkävijä ja Euroopan
ympäristöpääkaupunki 2021. Miten tähän on päästy, ja mitä toimenpiteitä seuraavina
vuosina on tulossa?
Tutustu Lahden tarinaan greenlahti.fi-sivustolla

ESS: Wipak investoi isosti
Nastolan
pakkaustehtaaseen

ESS: Ensiluokkaista
pullovettä kärrätään pian
rekkalasteittain maailmalle

Pakkausvalmistaja Wipak jatkaa Lahden
Nastolassa sijaitsevan tehtaansa
kehittämistä investoimalla uusiin laitteisiin.

Vedenpullottamoon asennetaan parhaillaan
laitteistoja Lahden Hennalassa. Lahden
pohjavesialueella muodostuu joka päivä yli
100 000 kuutiometriä vettä, josta H2O4Uyhtiöllä on oikeus käyttää 1000
kuutiometriä.

Noin 10 miljoonan euron investoinnin
avulla yhtiö kertoo saavansa käyttöönsä
alan uusinta teknologiaa ja kasvattavansa
jatkojalostuskapasiteettiaan. Investointi

myös auttaa kehittämään tuotevalikoimaa
vähemmän ympäristöä kuormittavaksi.
Lue uutinen ESS.fi-sivustolta

- Hennalan pullottamo lähettää
valmistuessaan kaksi rekkalastillista
pullovettä maailmalle joka tunti
vuorokauden ympäri, rakennusmestari
Joona Sutinen Tekovalta kertoo.
Lue lisää:
ESS.fi (tilaajille) ja H2O4U

Sijainnilla on merkitystä – Tervetuloa Lahden seudulle!
Sujuvat yhteydet satamiin ja kansainväliselle lentokentälle, sekä monipuolinen Lahden
seudun toimitila- ja yritysaluetarjonta mahdollistavat loistavat puitteet yrityksille. Lahden
Seudun Kehitys LADECin tarjoama Lahti All Inclusive -sijoittumispalvelu auttaa sinua
kaikissa sijoittumiseen liittyvissä kysymyksissä.
LADECin Marian ja Sari ovat valmiina auttamaan, soittele tai laita sähköpostia!
Marian Vainiomäki | marian.vainiomaki(a)ladec.fi | 040 505 7775
Sari Kesäniemi | sari.kesaniemi(a)ladec.fi | 050 383 8328

www.lahtibusinessregion.fi

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Lahti Region Development LADEC Ltd
Niemenkatu 73, FI-15140 Lahti
phone +358 44 702 2700
www.ladec.fi

Mikäli et halua jatkossa vastaanottaa Lahti Business Region -uutiskirjettä, peru uutiskirje. Jos
haluat tilata uutiskirjeen toiseen osoitteeseen, tee se täällä. Osoitelähde: LADECin
asiakasrekisteri | Tietosuojaseloste

