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Lahden eteläinen kehätie – Etelä-Suomen uusi
logistinen vyöhyke
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.
Vuoden päästä valmistuva kehätie on logistiikkaa tarvitseville yrityksille todellinen
mansikkapaikka. Suomen suurin käynnissä oleva tieliikennehanke synnyttää Lahden
seudulle täysin uuden logistisen vyöhykkeen, josta on alle tunnin ajomatka HelsinkiVantaan lentoasemalle ja Vuosaaren satamaan sekä aiempaa sujuvammat
liikenneyhteydet kaikkialle maahan.
Tutustu lisää Vt 12 kehätien tuomiin etuihin lahtibusinessregion.fi nettisivuilla!

Laivanrakennus tarjoaa uusia mahdollisuuksia –
Lahden seudun yrityksiä jo yli 100 mukana
Meriklusterissa
Lahden Seudun Kehitys LADECin marraskuun puolivälissä järjestämä BUUSTIa
Meriteollisuudesta -yhteistyöpäivä toi Lahden Sibeliustalolle koko joukon Turun telakan
päätoimijoita sekä yli sata yhteistyöstä kiinnostunutta alihankkijaa ja potentiaalista
yhteistyökumppania. Koska laivanrakennusteollisuudessa on tilausta monenlaiselle
osaamiselle, oli tapahtumassa mukana varsin laaja-alainen kattaus yrityksiä IT-sektorista
ja ympäristöteknologiasta kalustevalmistajiin.
- Laivaristeilyjen markkina kasvaa maailmalla 6-7 prosenttia vuodessa. Uusissa
risteilyaluksissa on oltava tuttujen ja turvallisten elementtien lisäksi jotain aivan uutta ja
mullistavaa. Varustamot kilpailevat uusista ideoista ja elämyksistä, mikä lisää yritysten
mahdollisuuksia tarjota heille omia tuotteitaan tai palveluitaan, kertoo maailman toiseksi
suurimman risteilijävarustamon, Royal Caribbeanin teknologiajohtaja Juhani Pitkänen.
Lahden seudulla toimii aktiivisia yritysverkostoja, esimerkiksi Lahden seudun
Meriklusteri. Tule mukaan Meriklusteri -verkostoon – Lue lisää ja ota yhteyttä!

LUT-yliopisto: EI mulkeroille*
LUT-yliopiston laajentuminen on lähtenyt näyttävästi liikkeelle. LUT markkinoi, ettei se ole
mulkeroille vaan siellä on *Suomen paras opiskeluilmapiiri. LUT-yliopisto myös muistuttaa
näyttävästi Helsingin päärautatieasemalla siitä, että Lahteen on Helsingistä vain tunnin
matka ja Lappeenrantaan kaksi tuntia. Tutustu videolta, miltä LUT näyttää Lahdessa.
- Täällä on positiivinen pöhinä. Vaikka maailmassa on kaikenlaisia ongelmia, porukka
tuntuu ratkaisevan niitä, LUT:n rehtori Juha-Matti Saksa sanoo. Lue lisää

ESS: Lahtelainen
perheyritys Isku – Suomen

Iltalehti: Kiinalaiset
ihastuivat Suomeen – iso

arvostetuin
huonekalubrändi
Perinteikäs lahtelainen huonekaluyritys
Isku Oy on valittu toista vuotta peräkkäin
Suomen arvostetuimmaksi
huonekalubrändiksi. Valinta tehtiin
Taloustutkimuksen toteuttamassa Brändien
arvostus 2019 -tutkimuksessa.
Isku oli tutkimuksen perusteella paitsi
toimialansa arvostetuin myös hyvin
tunnettu: sen tunsi 99 prosenttia
tutkimukseen vastanneista.

diili tuo maailmanluokan
urheilijat harjoittelemaan
olympialaisia varten
Lahden Nastolassa toimiva Liikuntakeskus
Pajulahti ja Kiinan yleisurheiluliitto
allekirjoittivat lokakuussa 2019
yhteistyösopimuksen. Pajulahden
tiedotteen mukaan tavoitteena on kehittää
Kiinan ja Suomen yleisurheilua kohti ensi
vuoden Tokion olympialaisia ja Pariisin EMkisoja.
Lue lisää

Lue lisää

Orimattilan Hennan Asemanlinna tarjoaa huippuluokan
sijainnin ja modernin toimitilaympäristön yrityksille
Tervetuloa Hennaan, tulevaisuuden puutarhakaupunginosaan Orimattilaan! Hennasta
Helsinkiin matkustaa kolmessa vartissa ja lentokentälle alle tunnissa. 15 minuutin
junamatka Lahteen mahdollistaa LUT-yliopiston kampuksen saavuttamisen alle puolessa
tunnissa. Henna on ”sopivasti skutsissa”, eli riittävän lähellä heille jotka haluavat liikkua
sujuvasti suuriin kaupunkeihin, mutta sopivan kaukana heille, jotka arvostavat puhdasta
luontoa ja liikuntamahdollisuuksia.
Asemanlinna on Hennan kaupunginosan sykkivä sydän. Korttelissa moderni asuminen,
työskentely sekä yksityinen ja julkinen palveluntarjonta sijoittuvat saumattomasti saman
katon alle. Korttelin liike- ja toimistotilat valmistuvat keväällä 2021, ja ne jaetaan ja
viimeistellään käyttäjien tarpeiden mukaisesti. Asemanlinnaan rakennetaan myös Henna info, joka toimii kaupungin infopisteenä ja aseman odotustilana.
Tutustu lisää Hennan tarjoamiin mahdollisuuksiin yrityksille ja katso video

Suomen risteyskohta – Lahdesta 54 minuutissa
kentälle, 60 minuutissa satamiin ja 48 minuutissa
Helsinkiin!
Olit sitten aloitteleva tai laajentava yritys, me Lahden Seudun Kehitys LADECissa
pidämme huolen, että sijoittumisesi Lahden seudulle on mahdollisimman helppoa.
Tarjoamme yrityksellenne tarpeitanne vastaavan, räätälöidyn All Inclusive palvelupaketin, jossa on huomioitu kaikki olennainen toimitiloista yhteistyökumppaneiden
ja työntekijöiden kartoittamiseen.
Kiinnostuitko? Laittele sähköpostia tai soittele meille, niin jutellaan lisää!
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

