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Anaika Lieksa Timber Ltd. Oy on merkittävä pieniläpimittaisen
puun jalostaja.
Yritys käyttää hyvälaatuista pohjoiskarjalaista tukkia n. 170 000
m3 vuodessa.
Yhtiö työllistää n. 40 henkilöä sekä suuren joukon yrittäjiä ja
alihankkijoita metsä- ja kuljetuspuolella. Sivutuotevirrat toimitetaan lähialueen prosesseihin.
Sahatavarasta päätyy 80 % ulkomaan toimituksiin ja 20 %
kotimaahan.
Yritys ottaa huomioon toiminnassaan myös vihreät arvot.
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•
•

•
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Lieksassa on Kevätniemen lisäksi useita teollisuusalueita.
Teollisuuskylään on keskittynyt suurin osa alueen teollisista
yrityksistä, mm. Amcor Flexibles Finland Oy, EC-Engineering
Oy, HBR Finland Oy, LST-Säiliöt Oy, Lieksan Saha Oy ja Nokian
Raskaat Renkaat.
Pankakosken teollisuusalueella toimii erikoiskartonkeja valmistava Pankaboard Oy. Tämän lisäksi alueella on Pielisen Betoni Oy sekä Kemijoki Oy:n omistama ja Alvar Aallon suunnittelema Pankakosken voimalaitos.
Peltobiotalouden ja samalla elintarviketeollisuuden tärkeitä
raaka-ainealueita sijaitsee esimerkiksi Vuonislahdessa, Nurmijärvellä ja Viekin alueella.
Elintarviketeollisuus on vahvistumassa entisestään Porokylän
Leipomo Oy:n laajennusinvestoinnin toteuduttua. Lisäksi Lieksassa toimivat valtakunnallisesti tunnetut A&R Sveholm Oy/Perhekokki sekä Lieksan Laatuherkut Oy.
Lieksan Kehitys Oy tarjoaa yrityksille neuvonta-, sijoittumisja kehittämispalveluita: www.lieksankehitys.fi, www.lieksa.fi.

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

Kevätniemi–Lieksa
Pohjois-Karjalan bioteollisuusalueiden kohdekortti

Kevätniemi–Lieksa

Tiesitkö tämän?

Alueen yleiskuvaus

Binderholz Nordic Oy

Kevätniemen alue sijaitsee aivan Lieksan keskustan tuntumassa Joensuu–Lieksa-kantatien 73 varrella. Alueen läpi kulkee Joensuu–Lieksa–Nurmes-rata, joka mahdollistaa
sekä tavara- että henkilökuljetukset pohjoiseen ja etelään. Alueelle on valmistunut
bioterminaalin/biojalostamon asemakaava, ja alue mahdollistaa uuden biojalostamon ja bioterminaalitoimintojen lisäksi muutakin yritystoimintaa.
Alueen yritykset muodostavat monipuolisen ja kehittyvän biotalouden ekosysteemin,
joka täydentyy muilla Lieksassa toimivilla yrityksillä. Biotalous on Lieksan kaupungin strateginen painopistealue, jonka kehittämiseen panostetaan monin eri keinoin.

Alueen kehitysvaiheita ja -näkymiä
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Green Fuel Nordic Oy
•

Kevätniemen alueelle on vireillä kaavamuutoksia: tavoitteena on laajentaa bioteollisuusaluetta toimivammaksi kokonaisuudeksi mahdollistaen myös muihin teollisuusaloihin liittyvät investoinnit. Biojalostamolle ja -terminaalialueelle on rakennettu
uusi tieyhteys, minkä lisäksi suunnitteilla on rataverkon sivuraide teollisuuden käyttöön. Täysin uutta teollisuusaluetta ollaan kaavoittamassa bioterminaalin ja palolaitoksen väliselle alueelle.
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Alueen yritykset ovat tehneet ja ovat suunnittelemassa mittavia investointeja, jotka
lisäävät bioteollisuusalueen merkittävyyttä entisestään ja tuovat toteutuessaan satoja uusia työpaikkoja.
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Alueella toimivia yrityksiä
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Binderholz Nordic Oy
Green Fuel Nordic Oy
Karjalan Metsä ja Energia KME Oy
Anaika Lieksa Timber Ltd. Oy
Porokylän Leipomo Oy

Tuotenimen takana on itävaltalainen Binderin perhe. Nykyisin perheyhtiö työllistää noin 2750 työntekijää 12 toimipaikassa Itävallassa, Saksassa ja Suomessa.
Massiivipuun tuotevalikoimaan kuuluvat sahatavara, muotohöylätty lauta,
yksi- ja monikerroksiset liimatut massiivipuulevyt, liimapuu ja Binderholz CLT
BBS. Tuotannon jätepuu muunnetaan biopolttoaineiksi, ekosähköksi, monikäyttölevyiksi, lastulevypalikoiksi ja lastulevylavoiksi. Tuotteita viedään koko
maailmaan.
Binderholzin tehokas ja ympäristön kannalta kestävä tuotantoprosessi noudattaa No-Waste-periaatetta, ja puumateriaali hyödynnetään siinä 100%:sesti.

Green Fuel Nordic Oy on suomalainen biojalostusyhtiö. GFN Oy rakentaa Suomeen bioöljytehtaita, joissa hyödynnetään kaupallisesti todennettua pyrolyysiteknologiaa.
Yritys tarjoaa kannattavan ja paikallisen vaihtoehdon fossiilisille polttoaineille,
ja on edelläkävijä kehittyneiden biopolttonesteiden jalostamisessa.

Karjalan Metsä ja Energia KME Oy
•
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Karjalan Metsä ja Energia KME Oy on perustettu vuonna 2007 kahden nurmeslaisen koneyrittäjän voimin. Vuodesta 2018 lähtien se on ollut osa Karelwoodia.
Yrityksellä on 7 työntekijää ja se toimittaa raaka-ainetta 10 eri toimipaikkaan.
Yritys hankkii, koordinoi ja tuottaa kaukolämpölaitosten sekä biojalostamoiden tarvitseman metsäenergian.
KME toimii paikallisesti Lieksan, Nurmeksen, Juuan ja Valtimon alueilla. Alihankintana yritys työllistää useita paikallisia yrityksiä.
Lieksan 3 ha:n bioterminaali käytetään puun varastointiin ja haketukseen,
alueen maksimivarastointimäärä on 20 000 m3.
KME Oy on kiinnostunut ostamaan kaikkia energiapuujakeita Lieksan alueella.
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