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Kotkamills Oy investoi ympäristönsuojeluun

Yli 100 miljoonan euron kartonkikoneinvestointia parhaillaan tekevä Kotkamills Oy
tekee 5,5 miljoonan euron lisäinvestoinnin jätevesilaitoksensa modernisointiin
Kotkan tehtaillaan. Myös hierteen valmistuksessa otetaan käyttöön
energiatehokkuutta merkittävästi parantavaa jauhinteknologiaa.
Jätevesilaitosinvestoinnilla tehostetaan tehtaan jätevedenkäsittelyä vastaamaan tehtaan
kasvavaa tuotantoa pitkälle tulevaisuuteen. Uudistetussa jätevedenkäsittelyprosessissa
kiintoaineiden erotuslaitteet mahdollistavat puhdistetun jäteveden palauttamisen prosessiin,
jolloin käsiteltävä jätevesimäärä jätevesilaitoksella vähenee. Samalla myös kiintoaineen
määrä ja kemiallinen hapenkulutus pienenevät. Investoinnissa tehostetaan myös
jätevesilaitoksen lietteenkäsittelyä sekä instrumentointia.
Jätevesilaitoksen päälaitteet, kiintoaineiden erotuslaitteet sekä ilmastuskäsittelyn toimittaa
turkulainen Flootech Oy, ja töiden on määrä valmistua kesällä 2016 kartonkikonelinjan
käynnistyessä.
Kemimekaanisen hierteen valmistuksessa tehtaan vanhat jauhimet korvataan uudella
energiatehokkaalla jauhimella, joka pienentää merkittävästi energiankulutusta tuotetonnia
kohti. Hierrettä käytetään tulevaan kesään mennessä valmistuvan kartonkikoneen
tuotteissa runkokerroksena. Jauhimen toimittaja on Valmet Technologies.
Kartonkikoneella tullaan myös käyttämään teknologiaa, joka mahdollistaa kartongin
päällystyksen kierrätettävällä suojakerroksella suoraan kartonkikoneella, ilman erillistä
päällystysvaihetta. Tämä suojakerroskartonki on kierrätettävissä uudelleen kartongin tai
paperin raaka-aineeksi pulpperoimalla se ilman muovin erottelua, mikä tekee tuotteesta
kiinnostavan esimerkiksi paljon kartonkipakkauksia ja -tarjoiluastioita käyttäville
pikaruokaketjuille.
Lisätietoja antaa tiistaina 1.12.2015 klo 11.30 – 14.00 toimitusjohtaja Markku Hämäläinen,
puh. 040 721 0548, markku.hamalainen@kotkamills.com.
Kotkamills on vastuullinen kumppani, joka valmistaa innovatiivisia, uusiutuvasta luonnonvarasta, puusta,
®
®
kehitettyjä tuotteita. Tuotebrändejämme ovat korkealaatuiset erikoislaminaattipaperit Absorbex ja Imprex ,
®
korkeabulkkinen painopaperi Solaris sekä ekologiset puutuotteet. Vuonna 2016 aloitamme täysin
kierrätettävien kuluttajapakkauskartonkien valmistuksen Kotkassa. Tuotteemme ovat ympäristöystävällisiä,
kierrätettäviä ja turvallisia käyttää. www.kotkamills.com
Flootech on vesialan teknologiayritys, joka tekee Suomessa kehitettyjä korkean teknologian veden- ja
®
®
jätevedenpuhdistuslaitoksia sekä vedenkierrätysratkaisuja perustuen mm. FlooBed MBBR ja FlooDaf
Mikroflotaatio -teknologioihin. Flootech on erikoistunut teollisuuden ja voimalaitosten vesi- ja
jätevedenkäsittelyteknologioihin sekä vedenkierrätysratkaisuihin ja niihin liittyvien asiantuntijapalvelujen
toimittamiseen kansainvälisissä projekteissa. www.flootech.com
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Valmet on maailman johtava teknologian, automaation ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja
energiateollisuudelle. Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta
tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat
sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.
Valmetin edistyksellisiin automaatioratkaisuihin sisältyvät niin yksittäiset mittaukset kuin koko tehtaan kattavat
avaimet käteen -automaatioprojektit. Valmetin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 2,5 miljardia euroa ja
henkilöstömäärä 12 000. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa, ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä.

