
Nostava
LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOKESKUS
KEHÄTIEN LÄHEISYYDESSÄ

Nostavan logistiikka-alue on tulevaisuuden alue, 
joka sijaitsee optimaalisella paikalla Lahti- 
Helsinki-oikoradan ja rakennettavan valtatie 12 
Lahden kehätien välittömässä tuntumassa.

Hollolassa, Salpakankaan kuntakeskuksen eteläpuolella  
sijaitseva Nostavan alue soveltuu mainiosti nykyaikaiselle  
sisämaaterminaalitoiminnalle, joka pystyy vastaamaan  
monipuolisiin tulevaisuuden tarpeisiin.

Nostava sijaitsee Lahti-Helsinki Oikoradan sekä uuden rakennettavan 
vt 12:n kehätien välittömässä läheisyydessä sekä kansain- 
välisen tie- ja rataverkoston äärellä. Sijainti on keskeinen sekä  
Pohjois-Euroopan että Venäjän ja Kauko-Idän markkinoita ajatellen.  
Myös merikuljetuksissa Nostava kytkeytyy hyvillä tie- ja rautatie- 
yhteyksillä mm. Helsingin, Kotkan, Haminan, Loviisan ja Hangon  
satamiin. Näiden kautta saavutetaan kaikki merkittävät määräsatamat.
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Nostava  LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOKESKUS

Erinomainen tonttitarjonta
▶ Kokonaisala: noin 70 ha
▶ Alueella on lainvoimainen asemakaava.
 Tieyhteys alueelle toteutetaan Lahden eteläisen  
 kehätien valmistuttua.  Alueen toteutus on  
 suunnittelussa ja kilpailutetaan. Etenemisaika- 
 taulu varmistuu vuoden 2021 aikana. Lisätietoja:  
 hollola.fi/nostavan-logistiikka-alueen-tietoja
▶ Tonttien kokoon mahdollista vaikuttaa  
 ostovaiheessa

Ylivoimainen sijainti
▶ Kehittyvien tie- ja rataverkkojen  
 solmukohdassa
▶ Kotimaan satamat helposti  
 saavutettavissa, mm. Helsinki, Kotka,  
 Hamina, Hanko
▶ Rataverkkoa myöten on erinomaiset  
 liikenneyhteydet Venäjälle ja Kauko-Itään 
▶ 10 miljoonaa asukasta 3 tunnin säteellä,  
 kansainväliselle lentokentälle ja  
 Vuosaaren satamaan tunnissa ja  
 Pietariin noin 2,5 tunnissa
▶ Uuden valtatie 12 kehätien myötä  
 yhteydet paranevat tulevaisuudessa  
 vielä huomattavasti

Alueen erityisominaisuudet ja vahvuudet
▶ Nostavan alueen sijainti ja laajuus  
 mahdollistavat merkittävän  
 sisämaaterminaalin syntymisen

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
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Yrittäjä, ota yhteyttä ja  
kysy lisää – me autamme!


