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Lahti on logistisesti huippupaikka!
Hiljattain Lahden Kujalaan toimipisteen avannut kuljetusliike Kiitosimeon pitää
Lahtea optimaalisena rekkaliikenteen keskuksena.
"Lahdessa on kuljetusliiketoiminnan kannalta paljon hyviä puolia. Kaupunki on puolessa
välissä Jyväskylä-Helsinki -linjaa ja mainio pysähdyspaikka Porista Kotkaan ja
Lappeenrantaan liikkuville kuljetuksille", Liikenneneuvos, Kiitosimeon Oy:n perustaja ja
yrittäjä Juha Lehtinen kertoo.
Hän uskoo, että uusi Vt 12 kehätie houkuttelee Lahteen lisää valmistavaa teollisuutta,
mikä tarkoittaa lisää työpaikkoja ja hyvinvointia koko seudulle.
"Pääkaupunkiseudulta on hyvin nähtävissä, miten houkuttelevaksi kehän varrelle
sijoittuminen koetaan."
Lue Kiitosimeonin yritystarina kokonaisuudessaan www.lahtibusinessregion.fi sivustolta!

Jättirekat yleiseen liikenteeseen tammikuussa 2019 –
Lahden seudulla tehty uraauurtavaa työtä
Marraskuussa 2013 käynnistyi Suomessa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen
tähtäävä konttiliikenteen ekorekkakokeilu. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
myönsi tuolloin Suomen ensimmäisen kokeiluluvan hollolalaisen Speed Oy:n
yhdelle suurikapasiteettiselle moduuliyhdistelmälle.
Tammikuussa 2019 tuli voimaan lakimuutokset, jotka mahdollistavat nykyistä pidemmät eli
niin sanonut HCT-rekat yleiseen liikenteeseen. Jatkossa ajoneuvoyhdistelmien suurin
sallittu pituus kasvaa nykyisestä 25,25 metristä 34,50 metriin.
"On hienoa, että nyt saadaan tuloksia pitkään tehdystä työstä kuljetustehokkuuden
lisäämiseksi sekä ympäristön kuormituksen pienentämiseksi. Lahden seudun logistiset
vahvuudet ovat erinomaiset ja valmistuva Vt12 tulee entisestään korostamaan Lahden
seudun logistisia etuja", toteaa Lahden Seudun Kehitys LADECin toimitusjohtaja Jukka
Rantanen lakimuutoksesta.
"Uudet vaihtoehdot kaluston mitoituksessa parantavat kuljetusyrityksen mahdollisuuksia
valita aina kuljetukseen parhaiten sopiva kalusto. Tämä nostaa täyttöastetta, laskee
polttoaineen kulutusta ja vähentää CO₂ -päästöjä jopa 40%", tiivistää Speed Oy:n
toimitusjohtaja Tuomo Vallas lain vaikutuksia kuljetusyrittäjälle.
Lue lisää!

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie - Uusi väylä yrityksille ja
alueen kasvulle
Valtatie 12 on yksi Suomen tärkeimmistä itä-länsisuuntaisista väylistä. Vuonna 2020
väylä palvelee tavaralogistiikkaa entistä paremmin, kun Lahden eteläinen kehätie
valmistuu. Sen myötä liikenne valtatiellä 12 on entistä sujuvampaa ja
turvallisempaa. Samalla Lahden seudulle syntyy uusia yritysalueita ja
elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia.
Katso video ja seuraa hankkeen etenemistä!

Oletko sinä nykyinen tai tuleva
kuljetusalan ammattilainen?
Osallistu Kaukokiidon valtakunnalliseen
rekrytointitapahtumaan 15.-16.2.2019. Kaukokiito
etsii ympäri Suomea riveihinsä ensiluokkaisella
asiakaspalveluasenteella ja osaamisella
varustettuja ammattikuljettajia ja alan nousevia
tähtiä. Tapahtumassa on tarjolla 100 kuljettajan
työpaikkaa ja kesätyöpaikkoja eri puolilla Suomea.
Katso lisätietoja ja ilmoittaudu mukaan 31.1.
mennessä!

Lahti Business Region – Rohkeiden ideoiden ja kasvun
keskittymää esitellään LOGY Conferencessa 7.-.8.2.
Keskeinen sijainti kasvavien markkinoiden läheisyydessä tekee Lahden seudusta
houkuttelevan ympäristön; 2 tunnin säteellä yli puolet suomalaisista ja 3 tunnin säteellä 10
miljoonaa ihmistä. Paikalliset yritys- ja korkeakouluverkostot kannustavat yrityksiä
menestymään ja uudistumaan. Lahteen laajentunut LUT-yliopisto tarkoittaa entistä
enemmän osaajia yrityksille, uusia investointeja sekä sitä myötä kasvunäkymiä sijoittuville
yrityksille.

Sujuvat yhteydet satamiin ja kansainväliselle lentokentälle sekä monipuolinen toimitila- ja
yritysaluetarjonta mahdollistavat loistavat puitteet logistiikan ammattilaisille! Nähdään ja
jutellaan lisää Lahden seudun mahdollisuuksista LOGY Conferencessa 7.-8. helmikuuta!

Duunia voi tehdä missä vaan, ja Lahdesta pääsee 54
minuutissa kentälle, 60 minuutissa satamiin ja 48
minuutissa Helsinkiin!
Olit sitten aloitteleva tai laajentava yritys, me 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.
Palvelemme Lahden seudusta kiinnostunutta yritystä nyt entistä laajemmalla alueella.
Teemme yrityksenne tarpeiden pohjalta All Inclusive -palvelupakettiin kuuluvia selvityksiä
Lahden, Hollolan ja Orimattilan lisäksi nyt myös Asikkalassa, Hartolassa, Iitissä ja
Padasjoella.
Kiinnostuitko? Laittele sähköpostia tai soittele meille, niin jutellaan lisää!
Sari Kesäniemi | sari.kesaniemi(a)ladec.fi | 050 383 8328
Marian Vainiomäki | marian.vainiomaki(a)ladec.fi | 040 505 7775
Miika Laakso | miika.laakso(a)ladec.fi | 040 547 7160

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
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