
OJASTENMÄKI MONIMUOTOINEN TEOLLISUUSALUE

Lahden seutu tarjoaa ihanteellisen 
sijainnin kasvavien markkinoiden 
läheisyydessä
Ojastenmäen teollisuusalue on osoittanut jo 
toimivuutensa ja sinne on sijoittunut mm. puusepän-, 
teräsrakentamisen sekä betonialan teollisuusyrityksiä. 
Pohjavesialueen olosuhteet on huomioita ja valmis 
kaava sekä kunnallistekniikka mahdollistavat nopean 
sijoittumisen tai toiminnan laajentamisen. 

Yritysalueen sijainti VT 12 varrella tarjoaa erinomaiset 
logistiset yhteydet. Lahti on 20 minuutin, Riihimäki ja 
Hämeenlinna alle tunnin ja pääkaupunkiseutu reilun 
tunnin ajomatkan päässä. Lahden eteläisen kehätien 
eli VT 12:n uusi linjaus valmistuu 2020 ja se parantaa 
ja nopeuttaa logistisia yhteyksiä entisestään niin 
pääkaupunkiseudulle kuin Itä-Suomenkin suuntaan. 
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OJASTENMÄKI

30 km  20 min



OJASTENMÄKI
Autamme yrityksenne 
sijoittumisessa Lahden 
kaupunkiseudulle 
■ Vapaiden toimitilojen ja  

yritystonttien kartoitus
■ Rahoitusmahdollisuuksien kartoitus, 

investoinnit ja kehittäminen
■ Alihankinta- ja yhteistyöverkostojen 

kartoittaminen ja kokoaminen
■ Henkilökunnan rekrytoinnissa ja  

koulutuksessa tukeminen, mm. 
yhteistyössä  TE-toimiston kanssa

Lisätietoa Lahden seudun 
yritysympäristöstä ja 
toimitilatarjonnasta: 
www.lahtibusinessregion.fi 
www.liike.info

Kysy lisätietoja: 
Hollolan kunta 
Elinkeinopäällikkö  
Sari-Anna Vilander 
044 780 1298  
sari-anna.vilander@hollola.fi 
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy 
Liiketoimintakehittäjä  
Miika Laakso 
040 547 7160  
miika.laakso@ladec.fi

Yritysalueen tiedot pohjautuvat 01/2019 päivitettyyn tilanteeseen.

MONIPUOLINEN JA HELPOSTI MUUNNELTAVA  
TEOLLISUUSALUE HOLLOLAN HÄMEENKOSKELLA

Erinomainen tonttitarjonta
■ Tonttien pinta-ala noin 2 645 m² – 17 758 m²
■ Valmis kaava mahdollistaa nopeasti 

käyttöönotettavat, tilavat tontit. Tonttikokoa 
voidaan räätälöidä tarpeen mukaan. 
Rakentamisen voi aloittaa heti.

■ Maaperä on rakentamiselle suotuisaa,  
kantavaa sora-aluetta 

Erinomainen sijainti
■ Lahteen matkaa 30 km ja reilu 20 min.
■ Valtatie 12 varressa, noin 20 km Salpakankaalta, 

Hollolan kunta- keskuksesta
■ Pääkaupunkiseutu ja Pirkanmaa noin tunnin 

ajomatkan päässä
■ Lahden eteläinen ohitie nopeuttaa ja parantaa 

saavutettavuutta entisestään

Alueen erityisominaisuudet:
■ Kantavaa sora-aluetta
■ Tonttikoot räätälöitävissä
■ Rakentamisen voi aloittaa heti
■ Pohjavesialuetta
■ Keskeiset toimijat: Koskisen Betoni Oy,  

LinnaSteel Oy, Twinwood Oy

”Ojastenmäeltä on todella hyvät yhteydet koko Etelä-Suomeen. 
Lisäksi työvoiman saatavuus alueella vaikutti meidän ratkaisuun.” 

Jussi Koskinen, Linna Steel

”Sijaintipäätökseen vaikutti erinomainen logistinen sijainti  
sekä edulliset tontit.” 

Teijo Piipponen, Twinwood


