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.
Mölsän mukaan 10 kilometrin päässä Lahdesta, Hollolan Kukonkoivusta löytyneet
toimitilat istuvat erinomaisen hyvin Layherin tarpeisiin.
- Asiakkaat saavat tilaamansa tuotteet viiveettä ja uuden VT12 Lahden eteläisen kehätien
ansiosta telinetoimitukset pelaavat asiakkaillemme etelästä aina pohjoisimpaan Suomeen.
Lue lisää Layherin sijoittumisesta Hollolaan Lahti Business Region -sivustolla

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.
Juuri tässä kaupungissa on hyvä kehittää kannattavaa liiketoimintaa, joka huomioi
kaikessa ympäristönäkökulman.
Dieselbar on erinomainen käytännön esimerkki siitä, että Lahden Seudun Kehitys LADEC
Lahden seudun kehitysyhtiönä haluaa olla aktiivisesti mukana tukemassa ja kehittämässä
ympäristöinnovaatioista syntyvää kannattavaa liiketoimintaa.
Tutustu Dieselbarin tarinaan, ja siihen miten LADEC on ollut apuna yrityksen eri
vaiheissa

Tivi: CGI avasi Lahteen uuden
pilvikeskuksen ja rekrytoi 30
uutta työntekijää
It-palveluyhtiö CGI kertoo tiedotteessaan
laajentavansa CloudOps-palveluverkostoaan. Se
rekrytoi uuteen, Lahteen juuri avattuun
osaamiskeskukseen ensimmäisessä vaiheessa 30
uutta työntekijää. Haussa on muun muassa
pilviasiantuntijoita, sovelluskehittäjiä,
järjestelmänvalvojia sekä henkilöitä, joilla on
kokemusta konesaleista ja prosessiosaamisesta.
Lue lisää uutisesta tivi.fi -verkkosivuilta
Kuva: Tivi

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

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

työntekijään, yrityksen perustaja ja
hallituksen puheenjohtaja Tore Teir arvioi.

tutkimusta tekevä Helsingin yliopisto
tarjosivat hyviä syitä sijoittumiselle.

Kuvassa Greenstepin Lahden toimipisteen
Manager Hanna Heinonen.

Lue Mikael Seppälän haastattelu Lahti
Business Region -sivustolla

Lue lisää Greenstepin sijoittumisesta
Lahteen

Lahden seudun
huippuosaamista
Alihankinta-messuilla

Logistics Summit 2020
tarjoilee kestävää ja
vastuullista logistiikkaa

Tällä hetkellä olevan tiedon mukaan
Suomen johtava teollisuuden
messutapahtuma Alihankinta 2020
järjestetään Tampereen Messu- ja
Urheilukeskuksessa 22.-24. syyskuuta.

Suomen suurin tiehanke valmistuu syksyllä
2020 ja sen kunniaksi Lahdessa
järjestetään korkeatasoinen logistiikka-alan
seminaari, jonka teemana on Ympäristö ja
vastuullisuus logistiikassa. Teema mukailee
Euroopan komission päätöstä valita Lahti
Euroopan Ympäristöpääkaupungiksi
vuonna 2021.

Lahden seudun yhteisosastolla D132
esittäytyy joukko seudun huippuosaajia.
Tavataan messuilla!

Tutustu tapahtumaan ja ilmoittaudu
mukaan!

Onko yrityksenne
laajentamassa? Sijainnilla on
merkitystä!
Sijainti kasvavien markkinoiden läheisyydessä
tekee Lahden seudusta erittäin houkuttelevan
ympäristön sekä pienille että suurille yrityksille.
Lahden Seudun Kehitys LADEC tarjoaa
maksuttoman All Inclusive -sijoittumispalvelun
Lahden seudusta kiinnostuneille yrityksille. Haluatko
kuulla lisää? LADECista Marian ja Sari vastaavat
kysymyksiisi ja auttavat mielellään!
marian.vainiomaki(a)ladec.fi | 040 505 7775
sari.kesaniemi(a)ladec.fi | 050 383 8328
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