Ympäristöstä
bisnespotentiaalia

Lahden seudun vesistöissä bisnespotentiaalia
Vedestä liiketoimintaa tekevälle yritykselle Lahden alue on globaalistikin tarkasteltuna
ainutlaatuinen ykköspaikka. Sekä puhtaan veden että jäteveden käsittelyn ympärille on
syntynyt vuosien aikana runsaasti uutta yrittäjyyttä, mutta kehittyville uusille alueille
haetaan edelleen aktiivisesti myös uusia yrityksiä. Innovatiiviset yritykset voisivat tuoda
alueella esille omaa osaamistaan ja saada näin Lahden seudun tarjoamista eduista
arvokkaan referenssin.
Helsingin yliopisto tarjoaa edelleen Lahdessa korkeatasoista kaupunkiympäristöjen
tutkimusta ja opetusta. Jatkossa myös Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
tuo seudulle omaa vesitutkimusosaamistaan.
Lue Vesijärvisäätiön Heikki Mäkisen, Helsingin yliopiston Heikki Setälän ja Uponorin
Jaana Suur-Askolan haastattelu lahtibusinessregion.fi -sivustolla

Lahtelaisinnovaatio
Ecowec kehittää
jätevedestä lämpöä

Lahtelainen WatMan:
merivedestä juomavettä
loistoristeilijöihin

Ecowec on kiinteistöille ja teollisuuteen
kehitetty hybridivaihdin, jonka avulla
lämmön talteenotto ja energiatehokkuus
parantuvat oleellisesti. Lahtelaisyritys
Ecopal Oy näkee vahvaa potentiaalia myös
kansainvälisillä markkinoilla.

Tällä hetkellä 21 loistoristeilijässä
maailman merillä hyödynnetään WatManin
edistyksellistä ratkaisua meriveden
suolanpoistoon.
WatManin toimitusjohtaja Juha Lintujärvi on

– Ympäristöosaaminen on mielestäni hyvin
valittu painopiste kaupungille, koska
energiatehokkuutta kehittävien ratkaisujen
maailman markkinat ovat jo useita satoja
miljardeja euroja. Lahdessa on
optimaalinen toimintaympäristö alan
kunnianhimoiselle toimijalle, kertoo
myyntijohtaja Jouni Helppolainen
Ecopalilta.

erittäin tyytyväinen Lahteen yrityksensä
toimintaympäristönä. Kun toimitukset
menevät lähes 100-prosenttisesti vientiin,
ovat hyvät kulkuyhteydet merisatamaan ja
lentokentälle yrityksen elinehto.

Lue koko haastattelu tästä linkistä

Lue koko haastattelu tästä linkistä

– Lahdessa nämä edellytykset täyttyvät
erinomaisesti, kun sijaitaan noin tunnin
matkan päässä näistä kaikista.

Lahti on noteerattu maailman johtavien
ilmastokaupunkien listalla
Ilta-Sanomat uutisoi viime viikolla, että maailman johtava ilmastonmuutokseen liittyvää
tietoa keräävä organisaatio CDP (Carbon Disclosure Project) on nostanut kaksi
suomalaista kaupunkia maailman ilmastokaupunkien ylimpään A-luokkaan. CDP julkaisi
johtavien ilmastotyötä tekevien kaupunkien A-listauksen 18.2.2020. Listalle nostettiin 105
kaupunkia arvioiduista yli 850 kaupungista ympäri maailmaa. Niiden joukossa olivat myös
Lahti ja Turku. Lue Ilta-Sanomien juttu!
Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021! Haluamme jatkuvasti kehittää
rohkeaa ympäristökaupunkia ja ideoida tulevaisuutta yhdessä muiden kaupunkien kanssa
koko Euroopan hyväksi. Kestävä tulevaisuus vaatii enemmän tekoja, eikä vain puhetta.
Tutustu: www.greenlahti.fi

Lahdessa tuotetaan Suomen
ympäristöystävällisintä
kaukolämpöä
Lahdessa Kymijärvi III lämpölaitosta viimeistellään
ja koekäytetään parhaillaan. Laitos vihitään
käyttöön 17.3.2020. Laitoksen kokonaisinvestointi
on 180 miljoonaa euroa. Se vähentää lahtelaisten
hiilidioksidipäästöjä peräti 600 000 tonnia vuodessa.
Kivihiilelle heitettiin hyvästit jo viime keväänä.
Katso Lahti Energian video ja tutustu lisää
biolaitoshankkeeseen.

Save the Date! Ecocity Forum | September 9-11
Sibelius Hall, Lahti
Ecocity Forum 2020 will be held in Lahti, a pioneering environmental city and the
European Green Capital 2021.
Ecocity Forum is for you if you use or design apps and want to share, learn, test, and
evaluate promising sustainability-focused digital tools.
For more information visit: www.ecocityforum2020.com

Mielikuva visakoivusta uusiksi – ainutlaatuiselle
materiaalille halutaan uutta käyttöä
Huonekalukaupungissa nostettiin kotimainen, aito puu sekä kotimainen valmistus framille!
Katso video ja anna musiikin viedä.
Visan uusi tuleminen -hankkeessa on haluttu herätellä huomaamaan visakoivun
puuaineksen kauneus ja sen monipuoliset käyttömahdollisuudet tämän päivän kalusteissa
ja sisustusesineissä, elektroniikkatuotteissa, liikkumisvälineissä sekä esimerkiksi koruissa
ja asusteissa. Tavoitteena edistää visakoivun tunnettuutta ja erityisesti sen hyödyntämistä
teollisessa tuotannossa uudella ja modernilla tavalla.
www.curlybirch.com

Jos haluat uusia
bisnesmahdollisuuksia, tule
Lahden seudulle!
Me Lahden Seudun Kehitys LADECissa tarjoamme
kattavat sijoittumispalvelut Lahden seudusta
kiinnostuneille yrityksille ja yhteisöille kaikissa
sijoittumiseen liittyvissä asioissa – ulottuen
toimitilojen ja tonttien etsimisestä
rahoitusmahdollisuuksien kartoittamiseen ja
henkilökunnan rekrytointiin, sekä muihin
sijaintipaikan valintaan vaikuttaviin tekijöihin.
Tutustu Lahti All Inclusive -palveluumme!

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

