Kesäkuulumisia 2021 Euroopan
vihreästä pääkaupungista

YMPÄRISTÖ
Lahti – Euroopan vihreä pääkaupunki 2021!
Lahti on valittu Euroopan vihreäksi pääkaupungiksi vuodelle 2021. European Green
Capital Award -palkinto jaettiin 20.6. Oslossa, joka on tämän vuoden vihreä pääkaupunki.
Lahden valinta on erittäin merkittävä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti, sillä
Suomessa ei ole koskaan ollut Euroopan ympäristöpääkaupunkia. Lahti tulee
toteuttamaan erinomaisesti Euroopan ympäristöpääkaupungin ajatusta ja tukee sen
kunnianhimoisia tavoitteita, toteaa Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen.
Lahti on luopunut kivihiilen käytöstä tänä keväänä ja on aloittamassa ensimmäisenä
maailmassa asukkaille tarkoitetun henkilökohtaisen päästökaupan.
Lahti on Suomen johtava ympäristökaupunki ja me olemme tehneet kymmenen vuoden
ajan pitkäjänteisesti työtä tämän eteen. Teemme tästä koko Suomen yhteisen asian,
Lahden kaupungin viestintäjohtaja Heini Moisio hehkuttaa.
Lue koko Ylen juttu vuoden 2021 Euroopan ympäristöpääkaupungista!
Kuva: Euroopan komissio

KIERTOTALOUS
Lahtelaista ksylitolia ja kauraöljyä maailmalle – Fazer
tavoittelee uusia markkinoita kiertotalouden
innovaatioilla
Fazer Myllyn viljasiilo on yksi perinteisistä lahtelaisista maamerkeistä. Lahden alueen
erinomaisia toimintamahdollisuuksia todistaa Fazerin tämän kevään positiivinen
uutispommi: Fazer tuo kotimaisen ksylitolin valmistamisen takaisin Suomeen rakentamalla
Lahteen kauran kuoresta ksylitolia valmistavan tuotantolaitoksen, johon yritys investoi 40
miljoonaa euroa.
Rakenteilla olevan tuotantolaitoksen laatujärjestelmä tulee olemaan huippuluokkaa
täyttäen myös kosmetiikan ja lääketeollisuuden kriteerit, joten innovointi ei varmasti rajoitu
vain ksylitoliin elintarvikekäytössä. Fazer tavoitteleekin kiertotalouden tuomilla
mahdollisuuksilla täysin uusia avauksia.
Useissa kosmetiikkatuotteissa hyödynnetään jo nykyisin meidän kauraöljyämme, jota
olemme kehittäneet Lahden Myllyllä jo yli kuuden vuoden ajan, kertoo Fazer Myllyn
tuotantojohtaja Jarkko Arrajoki esitellen pullollista ”lahtelaista kultaa”.
Arrajoki antaa Lahden alueelle bisnesympäristönä kokonaisarvosanan kiitettävä plus.
Yritysystävällisessä kaupungissa on osaavaa ja sitoutunutta työvoimaa, ja myös
kaupungin johto on sitoutunut tukemaan yrityksiä.
Lue Fazerin Jarkko Arrajoen ja Anna Nicolin haastattelu kokonaisuudessaan
lahtibusinessregion.fi -sivustolta

LOGISTIIKKA
Alfaroc kasvaa jättiläisen mittoihin uuden
logistiikkakeskuksen myötä
Suomen merkittävimpiin logistiikka-alan toimijoihin lukeutuva Alfaroc Logistics avaa
syksyllä 2019 Lahden Kujalan logistiikka-alueelle uuden toimipisteen, joka työllistää
valmistuessaan noin 80 henkilöä.
"Tavaroidemme tärkein reitti on Helsingin Vuosaaren satamasta Lahteen. Lahdessa
Kujalan logistiikka-alueelle tuleva kehätien liittymä on meidän kannaltamme huippujuttu ja
se vaikutti suurelta osin investointipäätökseen. Vt 12 Lahden eteläinen kehätie nopeuttaa
ja sujuvoittaa tontiltamme lähteviä ja sinne saapuvia kuljetuksia merkittävästi", Mika
Hyvärinen myhäilee.
Lue Alfarocin menestystarinasta lisää lahtibusinessregion.fi -sivustolta

Hollolan Matkakeitaan
yrittäjäpariskunta: Lahden
eteläinen kehätie lisää
asiakasvirtaa
Kesällä 2018 avattu Hollolan Matkakeidas on
nimensä veroinen paratiisi etenkin raskaan kaluston
kuljettajille. Yrittäjäpariskunta Satu ja Aarto
Rajakko uskovat vuonna 2020 liikenteelle
avautuvan Vt 12 Lahden eteläisen kehätien
vilkastuttavan ja monipuolistavan asiakasvirtaa
entisestään.
"Uskomme Lahden eteläisen kehätien kasvattavan
sekä ammattiautoilijoiden sekä ohikulkumatkalla
pysähtyvien asiakkaiden määrää", Rajakot toteavat.
Lue Rajakoiden tarina kokonaisuudessaan
lahtibusinessregion.fi -sivustolta

Tutustumiskierrokselle Lahteen
ilmaisella kaupunkipyörällä

Inspis ry:n mahdollistamat kaupunkipyörät
rantautuivat Lahden kaduille kesän
alussa. Polkupyörän voi lainata maksuttomasti
Lahden matkakeskuksesta. Lainausaika on
pääsääntöisesti neljä tuntia.
Yhteiskäyttöpyöriä voi käyttää pitkälle syksyyn asti,
projektipäällikkö Janne Nurminen kertoo.
Lue kokonaan ESS:n juttu kaupunkipyöristä
Kuva: Inspis ry

Toivotamme hyvää kesää Lahden seudulta!
Kiinnostuitko Lahden seudusta? Seuraa meitä!
Lahti Business Region -nettisivuilla
Facebookissa
LinkedInissä

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

