Tiesitkö tämän...
Binderholzista
•
•

Tuotenimen takana on itävaltalainen Binderin perhe. Nykyisin perheyhtiö työllistää noin 1 350 työntekijää yhdeksässä toimipaikassa Itävallassa, Saksassa ja Suomessa.
Hyödyntää puuraaka-aineesta 100 % tuottaen massiivipuutuotteiden täyden valikoiman ohella myös biopolttoaineita.

Green Fuel Nordicista
•

•

Suomalainen biojalostusyhtiö, joka rakentaa Suomeen lähivuosina useita biojalostamoita, joissa hyödynnetään kaupallisesti toisen sukupolven
RTP™-teknologiaa.
Tarjoaa kannattavan ja paikallisen vaihtoehdon fossiilisille polttoaineille.

Lieksasta
•
•
•

•

Lieksassa on myös Pankakosken bioteollisuusalue, jossa toimii mm. erikoiskartonkeja valmistava Pankaboard.
Peltobiotalouden ja samalla elintarviketeollisuuden tärkeitä raaka-ainealueita sijaitsee esimerkiksi Pankajärvellä, Nurmijärvellä ja Viekin alueella.
Lieksassa on merkittävää elinkeinotoimintaa myös ruuan valmistuksessa, sillä paikallinen A&R Sveholm Oy
perheyhtiö työllistää noin 20 henkilöä. Se valmistaa
kotiruokaa myös gluteenittomana vaihtoehtona koko
maahan.
Lisätietoja: http://www.lieksada.fi/

Lataa kortit: www.pohjois-karjala.fi/bioteollisuusalueet

Laatinut: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Yhteistyössä: Lieksan Teollisuuskylä Oy

Kevätniemi–Lieksa
Pohjois-Karjalan bioteollisuusalueiden kohdekortti

Kevätniemi–Lieksa
Kevätniemi

Alueen yleiskuvaus
Kevätniemen alue sijaitsee aivan Lieksan keskustan tuntumassa kantatien 73 läheisyydessä. Alue käsittää Kevätniemen ja aseman alueen. Alue on maakuntakaavassa
merkitty teollisuus- ja varastoalueen kohdemerkinnällä, ja siellä on voimassa oleva
yleiskaava sekä osittain myös asemakaava.
Alueella toimii puunjalostukseen ja sahaukseen erikoistuneita yrityksiä, kuten Anaika Wood Oy, Binderholz Nordic Oy, Lieksa Timber Oy ja Höyläämö Suomipuu Oy.
Muita biotalouteen liittyviä yrityksiä ovat Vapo Energia Oy sekä Porokylän Leipomo
Oy. Kevätniemen bioteollisuusalueella työskentelee noin 250 henkilöä. Alueen kokonaispuunkäyttö on noin 600 000 m3 vuodessa.
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Alueen kehitysvaiheita ja -näkymiä
Alueelle on vireillä kaavamuutoksia, joiden yhteydessä Kevätniemen alueen ja aseman alueen on tarkoitus yhdistyä yhtenäiseksi teollisuusalueeksi. Kevätniemen
alueen tie- ja raideverkkoa uudistetaan, jolloin saha ja biojalostamo saavat omat sivuraiteensa. Lisäksi Lieksan ABC-aseman ja palolaitoksen läheisyyteen kaavaillaan
uutta tietä Kevätniemen ja Lieksa Timber Ltd Oy:n välille.
Alueen yritykset suunnittelevat mittavia investointeja, mitkä lisäävät bioteollisuusalueen merkittävyyttä entisestään ja tuovat toteutuessaan satoja uusia työpaikkoja. Binderholz Nordic Oy suunnittelee sahatavaran tuotantokapasiteetin nostamista
ja höyläys- ja kuivaustoimintojen aloittamista. Tavoitteena on tehostaa yhteistyötä
alueen yritysten kesken sekä luoda oma puunhankintaorganisaatio. Yhtiö on suunnitellut pääkonttorinsa sijoittamista Lieksaan.
Green Fuel Nordic Oy on uusi toimija ja suunnittelee rakentavansa alueelle kaksi biojalostusyksikköä sekä bioterminaalin. Puunkäyttö nousisi 700 000 kiinto-m3 ja tuotanto 180 000 tonniin bioöljyä vuodessa.
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Alueella toimivat yritykset
Puun sahaus ja jalostus
•
•
•
•

Anaika Wood Oy
Binderholz Nordic Oy
Lieksa Timber Oy
Höyläämö Suomipuu Oy

Biotalous
•
•

Vapo Energia Oy
Porokylän Leipomo Oy

