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UUSIA MAHDOLLISUUKSIA
Sijoittuminen Lahteen vauhditti Lunawoodin kasvua
Lunawood on lämpöpuun tuotannon innovatiivinen edelläkävijä ja kansainvälinen
markkinajohtaja.
Kuusi vuotta sitten uuden toimitusjohtajan myötä Iisalmesta muuttanut yritys on Lahdessa
aiempaa lähempänä lentokenttää sekä tärkeimpiä kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita:
arkkitehtejä ja rakennusliikkeitä.
- Myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta Lahden sijainti Iisalmeen verrattuna on
huomattavasti parempi. Puu- ja huonekaluteollisuudella on Päijät-Hämeessä pitkät
perinteet ja meidät on otettu kaupungin taholta hyvin vastaan. Yhteistyötä kehitetään
parhaillaan niin Lahden ammattikorkeakoulun kuin Lahden Seudun kehitys LADECin
kanssa, Lunawoodin markkinointijohtaja Maija Masalin kertoo.
Tutustu lisää Lunawoodin tarinaan lahtibusinessregion.fi -sivustolla

KIERTOTALOUS
2021 ympäristöpääkaupunki Lahti – kiertotalouden
pioneeri
Kiertotaloudesta puhuvat nyt kaikki. Lahdessa siitä on puhuttu jo kauan ennen kuin aihe
oli kaikkien huulilla. Eikä ainoastaan puhuttu, sillä Lahden seutu on näyttänyt jo pitkään
suuntaa kiertotalouden kansalliselle kehitykselle. Edelläkävijyys ympäristöasioissa ja
innovatiivinen kiertotalousosaaminen saivat kesäkuussa uutta tunnustusta, kun Lahti
valittiin vuoden 2021 Euroopan ympäristöpääkaupungiksi.
Lahti on ensimmäinen kivihiilestä luopunut suomalaiskaupunki.
- Luovuimme kivihiilestä etuajassa, peräti kymmenen vuotta ennen hallituksen ja EU:n
asettamaa takarajaa. Alueelliset yhteistyökumppanit tekivät edelläkävijyyden
mahdolliseksi, Lahti Energian energiajohtaja Mikko Rajala kertoo.
Päijät-Hämeen Jätehuollon kehityspäällikkö Antti Leiskallio avaa tulevaisuuden
suunnitelmia.
- Olemme mukana käynnistämässä Lahden seudun kierrätyspuistoa, joka tuo
avautuessaan alueellemme valtavasti uusia mahdollisuuksia. Viimeistään silloin kannattaa
innovatiivisten kiertotaloustoimijoiden sijoittua Lahteen.
Lue Lahti Energian Mikko Rajalan ja PHJ:n Antti Leiskallion haastattelu kokonaan
täällä.

KIERTOTALOUS
Haastavasta lietteestä innovoidaan ekologista
metsälannoitetta Lahdessa
Aalto-yliopiston puunjalostustekniikan professori Olli Dahlin johdolla kehitetään Lahdessa
uutta biopohjaista, orgaanista metsälannoitetta. Työryhmä uskoo, että lietettä ja
puutuhkaa yhdistämällä saadaan kehitettyä aiempaa ympäristöystävällisempi ja täysin
paikallisesti tuotettu metsälannoite. Alueellinen kiertotalouden esimerkki ottaa huomioon
useat sivuainevirrat uusiutuvan metsän parhaaksi.
Tarkoituksena on kehittää monelta kantilta kestävän kehityksen mukainen paikallinen
lannoitevalmiste, jolla jätevedenpuhdistuksessa talteen saadut ravinteet palautetaan
takaisin metsiin metsänkasvua ja hiilen sidontaa parantamaan.
Uudenlaisen lannoitetuotannon aloittaminen Lahdessa tuo uusia
liiketoimintamahdollisuuksia alueella myös esimerkiksi rakeistajille, kuljetusyrittäjille ja
tietysti lannoitetehtaille.
Lue lisää lahtibusinessregion.fi -sivustolta

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille!
Kun metsästä otetaan raaka-ainetta, on reilua
palauttaa jotain takaisin metsään - eikö?
Puutuhkasta ja yhdyskuntalietteestä kehitetään
uutta luonnonmukaista metsälannoitetta Lahden
Seudun Kehitys LADECin, Aalto-yliopiston ja
Luonnonvarakeskus LUKE:n yhteishankkeessa.
RAKIKY-hankkeessa syntyy uutta liiketoimintaa ja
uusia investointeja.
Tutustu hankkeen tuomiin mahdollisuuksiin ja
lataa Uusiutuvan metsän hyväksi -esite!

Uusi Vt 12 eteläinen kehätie on
myös ympäristöteko
Vt 12 eteläinen kehätie avataan liikenteelle 2020.
Valtatie 12 ja merkittävien liikennemäärien
ohjautuminen uudelle eteläisemmälle reitille on
tärkeä ympäristöteko, sillä se pienentää pohjaveden
pilaantumisriskiä erittäin tärkeällä Salpausselän
pohjavesialueella. Sen lisäksi, että turvataan
jatkossakin puhtaat juomavedet Lahden seudun
asukkaille ja elintarviketeollisuudelle, uusi Vt 12
kehätie lisää merkittävästi liikenteen turvallisuutta,
tuo puhdasta säästöä kuljetuskustannuksiin sekä
tuo uudet mahdollisuudet nykyisten ja uusien
yritysalueiden kehittämiseen.
Kehätiellä on myös iso merkitys asuinympäristölle ja
-viihtyisyydelle Lahden seudulla. Lue lisää Vt 12
kehätien etenemisestä täällä.

Tilaa uusille yrityksille ja rohkeille ideoille!

Onko yrityksenne laajentamassa – etsittekö kustannustehokkaampia toimitiloja,
aktiivista yritysverkostoa ja sitoutuneita työntekijöitä?
Olit sitten aloitteleva tai laajentava yritys, me Lahden Seudun Kehitys LADECissa
pidämme huolen, että sijoittumisenne Lahden seudulle on mahdollisimman helppoa.
Tarjoamme yrityksellenne tarpeitanne vastaavan, maksuttoman All Inclusive sijoittumispalvelun. Ei ole merkitystä, montako työntekijää yrityksenne työllistää tai
esimerksi kuinka isoa toimitilaa tarvitsette.
Palvelemme kaikissa sijoittumiseen liittyvissä asioissa, soittele tai laita sähköpostia!
Marian Vainiomäki | marian.vainiomaki(a)ladec.fi | 040 505 7775
Miika Laakso | miika.laakso(a)ladec.fi | 040 547 7160
Sari Kesäniemi | sari.kesaniemi(a)ladec.fi | 050 383 8328

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

