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Siegwerk ja Kotkamills yhdistävät voimansa kiertotalouden edistämiseksi tarjoamalla
innovatiivisia ratkaisuja kuitupohjaisten pakkausten kehittämiseen
Yhdistämällä asiantuntijuutensa ja uusimmat innovaationsa Siegwerk ja Kotkamills luovat yhdessä
kiertotaloutta edistäviä uusia vaihtoehtoja kuitupohjaisten pakkausten valmistajille ja painotaloille.
Siegwerk, yksi maailman johtavista painovärejä pakkauksiin ja etiketteihin tuottavista yrityksistä, ja
suomalainen paperin ja kartongin valmistaja Kotkamills kehittävät yhteistyössä innovatiivisia, pakkausten
kierrätettävyyttä edistäviä ratkaisuja kuitupohjaisten pakkausten painajille ja valmistajille.
Tämän strategisen kumppanuuden tunnuslause "Together we accelerate change for good Yhdessä nopeutamme muutosta parempaan" kuvaa yhteistyön kestäviä ja ympäristöystävällisiä arvoja,
jotka saavutetaan hyödyntämällä tuotekehityksessä molempien yritysten käyttämiä uusimpia tekniikoita.
Vesipohjaisen dispersiopäällystyksen suojaominaisuuksin valmistetun kartongin käyttäminen perinteisen
polyeteenillä (PE) päällystetyn kartongin sijasta luo taloudellisen kannustimen ympäristöhuollosta ja
kierrätyksestä vastaaville yrityksille sekä vähentää pakkausten ympäristövaikutuksia.
Taivekartonkilaatujen lisäksi Kotkamills on huipputeknologiaansa hyödyntäen vuodesta 2018 alkaen
valmistanut ja tarjonnut markkinoille uutena materiaalivaihtoehtona vastuullista suojaominaisuuksin
varustettua kartonkia sekä kuumajuomakuppeihin että elintarvikepakkauksiin. Uuden vesipohjaisen
dispersiosuojateknologian ansiosta Kotkamillsin kartonki on kompostoituvaa, pulpperoituvaa ja helposti
kierrätettävää. Kartonginvalmistuksessa käytetyt puukuidut hankitaan PEFC™ ja FSC® -sertifioiduista
lähteistä. Siegwerkin kehittämät ympäristöystävälliset suojalakat tehostavat tarvittaessa Kotkamillsin
kuluttajapakkauskartonkien erinomaisia painatusominaisuuksia sekä antavat korkealaatuisen suojan
pakkausten pinnalle mekaanista kulutusta vastaan.
”Hiljattain lanseerattu vesipohjainen ja uusiutuvia sekä luonnollisia komponentteja hyödyntävä
UniNATURE -painoväriratkaisu edistää kestävillä painoväreillään ja pinnoitteillaan omalta osaltaan
pakkausten kierrätettävyyttä”, sanoo David Charquet, kansainvälinen avainasiakasjohtaja Siegwerkin
Euroopan paperi- ja kartonkiliiketoimintayksikössä. Painoväriasiantuntijalle kestävä kehitys tarkoittaa
edistystä. Tämän vuoksi yritys on edistänyt ympäristöystävällisten ratkaisujen kehittämistä jo
vuosikymmenten ajan. ”Olemme erittäin iloisia Kotkamillsin kanssa tekemästämme yhteistyöstä, jonka
päämääränä on tuottaa innovatiivisia ja kiertotalouden mukaisia ratkaisuja, jotka varmistavat pakkausten
korkealaatuisuuden ja vähentävät ympäristön kuormittumista. Yhdessä edistämme pakkausten
kiertotaloutta ja nopeutamme muutosta parempaan.”
"Olemme edelläkävijä, joka kehittää innovatiivisia ja helposti kierrätettäviä, vesipohjaisiin
suojaominaisuuksiin pohjautuvia kartonkeja erilaisille pakkausratkaisuille. Olemme erittäin tyytyväisiä,
että Siegwerkin kanssa tehtävä yhteinen kehitystyö tuottaa tuloksia, joista pakkausteollisuus ja painotalot
voivat hyötyä tarjoamalla korkealaatuisia ja aidosti kestäviä tuotteita tuotemerkkien omistajille ja
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kuluttajille. Yhdessä nopeutamme muutosta parempaan", kommentoi Päivi Suutari, Kotkamillsin
kehitysjohtaja. "Kierrätettävyys on välttämätöntä nyt ja vielä enemmän tulevina vuosina."
Yhteistyössä yritykset tarjoavat pakkausmarkkinalle toimivia kuitupohjaisia vaihtoehtoja korvaamaan
perinteisiä muovipäällystettyjä materiaaleja. Uudet ratkaisut edistävät kierrätettävyyttä ja kiertotalouden
toteutumista ja samalla nostavat keräyspaperin arvoa, parantavat mahdollisuuksia kuitujen talteenottoon
ja vähentävät merkittävästi jätteen määrää. Yhteisten ratkaisujen tavoitteena on auttaa
pakkausvalmistajia ja tuotemerkkien omistajia tuottamaan vastuullisempia pakkausvaihtoehtoja ja siten
edistämään kiertotaloutta.
Siegwerkin laajan painovärien ja pakkaussovellusten osaamisen sekä Kotkamillsin innovatiivisten
kartonkituotteiden yhdistäminen antaa yhtiöille mahdollisuuden kehittää huippuluokan ratkaisuja
painotaloille ja pakkausten valmistajille ja siten yhdessä rakentaa vastuullista ja kiertotaloutta tukevaa
tulevaisuutta. Kumpikin yhtiö on sitoutunut tiiviiseen yhteistyöhön löytääkseen uusia mahdollisia
hankkeita, joissa ne voivat kehittää innovatiivisia ratkaisuja ja myötävaikuttaa asiakkaiden kanssa
kestävän painetun pakkauksen tulevaisuuteen.
Lisätietoja antavat:
Siegwerk:
Dr. Bettina Horenburg
Director Corporate Communications
puh. +49 2241 304-732
bettina.horenburg@siegwerk.com

Kotkamills:
Dr. Markku Hämäläinen
toimitusjohtaja
puh. +358 40 721 0548
markku.hamalainen@kotkamills.com
Päivi Suutari
kehitysjohtaja
puh. +358 40 501 8319
paivi.suutari@kotkamills.com

Tietoja Siegwerkistä
Siegwerk, kuudennen sukupolven perheyritys, on yksi johtavista kansainvälisistä painovärien ja yksittäisten pakkaus-, etiketti- ja
luetteloratkaisujen valmistajista. Vankka osaaminen ja tuntemus monista painomenetelmistä perustuu yrityksen yli 180vuotiseen kokemukseen. Globaali valmistus- ja palveluverkosto takaa asiakkaille jatkuvasti korkealaatuiset tuotteet ja palvelut.
Siegwerk hakee pitkäjänteistä yhteistyötä liikekumppaneidensa kanssa yrityksen ”Ink, Heart & Soul” -filosofian mukaisesti.
Siegwerk työllistää noin 5 000 ihmistä maailmanlaajuisesti yli 30 maaorganisaatiossa, ja sen pääkonttori sijaitsee Siegburgissa
lähellä Kölniä. Lisätietoja Siegwerkistä löytyy osoitteesta www.siegwerk.com.

Tietoja Kotkamillsistä
Suomalainen metsäteollisuusyritys Kotkamills on kokenut, vastuullinen, globaalisti toimiva kumppani, joka valmistaa
innovatiivisia, uusiutuvasta luonnonvarasta, puusta, kehitettyjä tuotteita. Vastuullisesti valmistettuja tuotteita ovat
elintarvikekäyttöön soveltuvat kuluttajapakkauskartongit, korkealaatuinen erikoislaminaattipaperi Absorbex® sekä ekologiset
puutuotteet. Täysin kierrätettäviä AEGLE® ja ISLA® -kartonkituotteita on valmistettu vuodesta 2016 alkaen, ja vuonna 2018
aloitettiin vesipohjaista dispersiota hyödyntävien, muovia korvaavien kartonkilajien valmistus elintarvike- ja muiden pakkausten
sekä tarjoiluastioiden materiaaliksi. Kaikki tuotteet ovat ympäristöystävällisiä, kierrätettäviä ja turvallisia käyttää.
www.kotkamills.com
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