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Kotkamills Yritys

Yhteistyössä 
nopeutamme 
vaikuttavaa muutosta

Erikoinen ja haastava vuosi 2020 kääntyi Kotkamillsille menestyksekkääksi . Vuotta 
leimasivat koronavirus maailmanlaajuisesti ja metsäteollisuuden työtaistelut 
kotimaassa . Korona-aikana sekä kartongin että laminaattipaperin kysyntä on 
ollut erittäin hyvää, vaikka erilaiset sulkutoimet ovatkin rajoittaneet mm . kuppi-
kartongin menekkiä . Tehtaamme on toiminut keskeytyksettä myös lakkoajan . 
Vuosi 2020 oli Kotkamillsin historian paras . Vuosi päättyi Euroopan kolmanneksi 
suurimman taivekartongin valmistajan Mayr-Melnhofin tarjoukseen ostaa Kotka-
mills osaksi konsernia .

Tarjoamme kestäviä ja kierrätettäviä ratkaisuja  
elämän erilaisiin tarpeisiin
Vuosi alkoi lupaavasti, kun solmimme merkittävän yhteistyösopimuksen Lavazza 
Professionalin kanssa tammikuussa . ISLA®-elintarvikepakkauskartongista valmis-
tettu ekologinen KLIX Eco Cup™ -kuppi korvaa juoma-automaateissa aiemmin 
käytetyt muoviset kupit . Lavazza Professional on edelläkävijä ympäristöystä-
vällisten ratkaisujen tuomisessa alalle, ja se pyrkii toteuttamaan kestävän kehi-
tyksen mallia kunnianhimoisesti . Tällaiset yhteistyökumppanit sopivat meidän 
visioomme tarjota muuttuvassa maailmassa uusia ja kestäviä puuhun perustuvia 
ratkaisuja elämän erilaisiin tarpeisiin . 

Vastuullisuusraportti 2020

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Yritys Toimitusjohtajan katsaus
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Koronavirus ja kahviloiden ja ravintoloiden sulkeminen 
hidasti tuotemerkkien omistajien suunnitelmia siirtyä 
ympäristöystävällisempiin materiaaleihin . Neuvottelut 
ISLA® -elintarvikekartongin osalta hidastuivat . Näkymät 
ovat kuitenkin hyvät, kierrätettävyys on välttämätöntä nyt 
ja vielä enemmän tulevina vuosina . 
    Lisääntynyt pakkausten käyttö korona-aikana siivitti 
vahvaan kasvuun AEGLE®- taivekartonkivalikoimamme, 
joka sisältää sekä barrierkartonkituotteita että perustaive-
kartonkeja . 

Kasvava kaupungistuminen ja korona-aikana lisääntynyt 
innostus rakentaa ja sisustaa on lisännyt kiinnostusta 
Absorbex®-laminaattipaperin ja korkealaatuisen saha-
tavaran käyttöön vaativissa puusepän- ja rakennusalan 
loppukäyttökohteissa .

Kaikki tuotteemme ovat ympäristöystävällisiä, kierrätet-
täviä ja turvallisia käyttää .

Vastuullisuuden perustana on  
kannattava liiketoiminta
Kannattava liiketoiminta on toimintamme perusedel-
lytys . Huolehdimme, että yrityksen oma kannattavuus ja 
kilpailukyky säilyy . Tiedostamme taloudellisten ja tuotan-
nollisten toimiemme kauaskantoiset vaikutukset ei vain 
tehtaan, henkilökunnan ja sidosryhmiemme menestyk-
seen vaan myös ympäröivän yhteisön hyvinvointiin .  
Tehtaan johdon ja työntekijöiden välisen hyvän yhteis-
työn ansiosta Kotkamills ei osallistunut lakkoon, kun alan 
työehtosopimusta neuvoteltiin uusiksi vuoden alkupuo-
lella . Emme myöskään osallistuneet metsäteollisuuden 
työsulkuun .

Kiertotaloutta tukevien ratkaisujen avulla saavutamme 
merkittäviä säästöjä niin talouden kuin ympäristön näkö-
kulmasta . Vuoden aikana olemmekin parantaneet tuotan-
toprosessejamme mm . modernisoimalla sellutehtaan 

pesulinjan, joka suljetun kierron ansiosta tekee tehtaas-
tamme energiatehokkaamman ja vähentää edelleen  
päästöjä . 

Ihminen edellä
Kaiken toimintamme lähtökohtana on toimia ihminen 
edellä . Kehitystyömme tavoitteena on kehittää tuot-
teita, jotka yhä paremmin vastaavat käyttäjien tarpeita ja 
ratkaisevat ympäristöhaasteita . Kuuntelemme käyttäjien 
toiveita, olemme valppaina muutokselle maailmassa ja 
teemme tiivistä yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa . 
Yhdistämme parhaat asiantuntijat omasta organisaa-
tiostamme ja ulkoisten kumppaneiden organisaatioista . 
Täytämme lainsäädännölliset velvoitteemme ja vaadimme 
sitä myös yhteistyökumppaneiltamme .
   Tehtaallamme pidämme huolta itsestämme ja toisis-
tamme kuin myös useista ulkopuolisista sidosryhmistä, 

Vastuullisuusraportti 2020

jotka työskentelevät kanssamme . Turvallinen työympä-
ristö on meidän jokaisen vastuulla . Teemme työmme 
laadukkaasti ja kehitämme jatkuvasti työtapojamme . 

Olemme jatkuvassa vuoropuhelussa ympäröivän 
yhteisön, erityisesti Kotkan asukkaiden ja kotkalaisten 
seurojen ja toimijoiden, kanssa . Jatkuvassa vuoropuhe-
lussa yhteiskunnan edustajien ja sidosryhmiemme – tuot-
teiden tekijöiden, tuotemerkkien omistajien, kuluttajien, 
ympäristöhuollosta ja kierrätyksestä vastaavien yritysten 
sekä kierrätysmateriaalia hyödyntävien yritysten – kanssa 
edistämme muutosta parempaan, kestävämpään ja ympä-
ristöystävälliseen elämään .  

Markku Hämäläinen, toimitusjohtaja

Kotkamills Yritys

Vuonna 2020 
perustimme Kotkamillsiin 
vastuullisuusorganisaation, 
jota johtaa 
vastuullisuusjohtaja Saila 
Kettunen .
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Kotkamillsin tehtävänä  
on edistää kehitystä 
kestävään elämään, 
asumiseen ja kuluttamiseen
Kotkamills konserni on erikoistunut kuluttaja-pakkauskartonkien, 
laminaattipaperin sekä puutuotteiden valmistukseen . Kotkamills 
Group Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Kotkamills-konsernin . 
Konserniin kuuluvat emoyhtiön lisäksi Kotkamills Oy ja sen tytäryhtiöt 
Kotkamills Absorbex Oy sekä Kotkamills Wood Oy .

Konsernin tuotantolaitokset sijaitsevat Kotkassa .

Yhtiön tärkeimpiä sidosryhmiä ovat henkilöstö, asiakkaat,  
omistajat, toimittajat ja alihankkijat, etujärjestöt, viranomaiset ja 
media . Ylläpidämme suhteita kaikkiin sidosryhmiin aktiivisesti ja 
yhteistoiminta on avointa ja rakentavaa .

Monikansallinen pääomasijoitusyhtiö Open Gate 

Capital omisti Kotkamills Oy:n liiketoiminnot vuoteen 

2015 asti, jolloin suomalainen pääomasijoitusyhtiö  

MB Rahastot osti enemmistöosuuden yhtiön osak-

keista . Uusiksi omistajiksi tulivat myös valtiollinen 

Suomen Teollisuussijoitus Oy, työeläkevakuuttaja Elo 

ja sijoitusyhtiö Nordic Mezzanine Oy sekä yrityksen 

toimiva johto . Joulukuussa 2020 itävaltalainen   

Mayr-Melnhof Group allekirjoitti kauppakirjan koko 

Kotkamills Group Oyj:n osakekannan ostamisesta .

Vastuullisuusraportti 2020

KOTKAMILLS LYHYESTI

381
Konsernin liikevaihto

MEUR522
Henkilöstö

Kotkamills lyhyesti
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Kotkamills perustetaan,  
omistaja OpenGate Capital

7/2010  

2019

Yhteistyösopimus Lavazza 
Professionalin kanssa  
Lavazza Professional lanseerasi Kotkamillsin 
ISLA®-elintarvikepakkauskartongista tehdyn 
uuden ekologisen KLIX Eco Cup™ -kupin, joka 
otettiin käyttöön KLIX®-juoma-automaateissa 
eri puolilla Eurooppaa .

Mayr-Melnhof Group allekirjoittaa kauppakirjan koko 
Kotkamills Group Oyj:n osakekannan ostamisesta

12/2020

01/2020

 
Kotkamillsista Norwich City 
FC:n ensimmäinen kestävän 
kehityksen kumppani  
Monivuotisen kumppanuuden aikana Kotkamills ja 
Norwich työskentelevät yhdessä vähentääkseen ruoka- ja 
juomapakkauksista syntyvää muovijätettä Norwich City 
FC:n Carrow Roadin jalkapallostadionilla ja Lotus Training 
Centerissä . Kumppanuus on osa seuran kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamiseen tähtääviä toimenpiteitä .

10/2020

20202010

Kotkamills Yritys

3/2015 

MB rahastot ja toimiva  
johto omistajaksi,  
Markku Hämäläisestä 
toimitusjohtaja 

2016

Tuotanto 
innovatiivisella 
kartonkikoneella 
käynnistyy 
 

Vastuullisuusraportti 2020

Kotkamillsin matkan kohokohdat

Kohokohdat
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Edistämme 
muutosta 
kestävään 
elämiseen
Vastuullisuus on erottamaton osa Kotkamillsin 
toimintaa ja se kumpuaa strategiamme ytimestä . 
Haluamme olla luotettava, ketterä ja menestyksekäs 
kumppani, joka tarjoaa uusia ja kestäviä puuhun 
perustuvia ratkaisuja nyt ja tulevaisuudessa . 

Kotkamills Vastuullisuus

Vastuullisuusraportti 2020

VASTUULLISUUS

Vastuullisuus
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Toimintapolitiikka

Kotkamills Oy on alansa ammattilainen, vastuullinen ja aktiivinen toimija . 
Tunnemme asiakkaamme, pidämme lupauksemme ja olemme joustava yhteis-
työkumppani .

Me välitämme ihmisistä, ympäristöstä ja tuloksista . Teemme työmme turvalli-
sesti ja laadukkaasti . Sitoudumme toiminnastamme syntyvien ympäristövaiku-
tusten jatkuvaan pienentämiseen ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen . 
Otamme kaikessa toiminnassamme huomioon turvallisuuden, jatkuvan paranta-
misen ja kestävän kehityksen periaatteet, ympäristöasiat, energiatehokkuuden 
sekä voimassa olevat lait ja määräykset . Edellytämme samaa myös sidosryhmil-
tämme .

Olemme aloitteellisia ja luovia . Teemme jatkuvasti määrätietoista kehitystyötä 
uusien ratkaisujen löytämiseksi ja asiakastarpeiden täyttämiseksi . 

Otamme haasteita vastaan ja kehitämme jatkuvasti työtapojamme . Uudis-
tamme ja uudistumme yhdessä . 

Huolehdimme työilmapiiristä, työ-, tieto- ja tuoteturvallisuudesta sekä nouda-
tamme hyviä tuotantotapoja . Pyrimme avoimeen kanssakäymiseen sekä tiedotta-
miseen omistajat, oma henkilöstö ja sidosryhmät huomioiden .

Yhtiön johto ja henkilökunta ovat sitoutuneet näihin toimintaperiaatteisiin ja 
yhtiömme toiminnan jatkuvaan parantamiseen . Toimintapolitiikka on tiedotettu 
henkilökunnalle ja se on saatavilla yrityksen intranet-sivuilla . Toimintaperiaatteita 
päivitetään johdon katselmuksien yhteydessä .

Kotkamills Oy:n hallitus on hyväksynyt tämän toimintapolitiikan 18 .1 .2021 .

Vastuullisuusraportti 2020
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Yritysvastuun periaatteet

Taloudellinen vastuu
• Vastuullisuuden perustana on kannattava ja 

kehittyvä liiketoiminta . 

• Haluamme olla luotettava ja lisäarvoa tuottava 
yritys, työnantaja, toimittaja ja yhteistyökump-
pani .

• Osallistumme vastuullisesti toimivan yhteis-
kunnan tavoitteisiin käyttämällä uusiutuvia 
raaka-aineita materiaalitehokkaasti sekä valmis-
tamalla innovatiivisia, ympäristö-ystävällisiä 
rakennus- ja pakkausmateriaaleja ihmisten päivit-
täiseen tarpeeseen .

• Huomioimme yrityksemme merkittävän paikal-
lisen vaikutuksen toiminnassamme .

Kotkamills Oy on sitoutunut vastuulliseen liiketoimintaan ja sen kehittämiseen niin talous-, yhteiskunnallisista 
kuin ympäristönäkökulmistakin kestävän kehityksen periaatteita noudattaen .  Huomioimme sidosryhmiemme 
näkemykset vastuullisuusstrategiamme valmistelussa ja toimeenpanossa . Toimintamme täyttää kansallisten 
lakien ja säännösten asettamat sekä tuotteiden vaatimuksenmukaisuusvaatimukset . Kehitämme 
vastuullisuusohjelmaamme sisäisten ja ulkoisten auditointimenettelyiden tukemana .

Ympäristövastuu
• Teemme hankintamme vastuullisesti ja sitou-

tamme toimittajamme vastuullisen hankinnan 
periaatteisiin . Hankimme puuraaka-aineemme 
sertifioiduilta toimittajilta ja kestävän metsätalo-
uden mukaisista lähteistä . 

• Pidämme ympäristökuormamme pienenä 
raaka-ainetehokkuuden, vähäpäästöisen 
tuotannon ja matalien vesi- ja ilmapäästöjen 
ansiosta . 

• Edistämme kiertotaloutta käyttämällä 
tuotannon sivuvirtoja sekä kierrätyskuitua 
raaka-aineenamme sekä valmistamalla helposti 
kierrätettäviä kuluttajapakkausmateriaaleja .

• Edistämme vähähiilistä taloutta tuoteratkaisuilla, 
jotka voivat sitoa hiiltä pitkäaikaisesti . 

Yhteiskuntavastuu
• Noudatamme Code of Kotka -ohjeistuksen 

mukaisia eettisiä liiketoimintakäytäntöjä .

• Tarjoamme terveellisen ja turvallisen työympä-
ristön työntekijöillemme sekä urakoitsijoillemme 
ja panostamme työpaikkamme kehittämiseksi 
edelleen .

• Toimitamme turvallisia tuotteita, jotka täyttävät 
tuotekohtaiset vaatimuksenmukaisuus-säännökset 
käyttökohteissaan .

• Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja panostamme 
henkilötietosuojan sekä tasa-arvon toteutumiseen 
toiminnoissamme . 

• Käytämme tieteellisiä menetelmiä suoritusky-
kymme havainnollistamiseen . 

• Kommunikointimme on avointa ja totuudenmu-
kaista .

• Teemme yhteistyötä vastuullisuutta ja kiertota-
loutta tukevien yhteistyökumppaneiden kanssa . 

Yhtiön johto vastaa vastuullisen liiketoiminnan tavoit-
teista ja sen toteutumisesta .

https://kotkamills.com/wp-content/uploads/Kotkamills_vastuullisuus2020_PRINT.pdf
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Vastuullisuusstrategia

Vastuullisuus on erottamaton osa Kotkamillsin 
toimintaa ja kumpuaa strategiamme ytimestä .  
Vastuullisuusstrategiassamme asetetut tavoitteet 
näkyvät siinä, miten otamme toiminnoissamme tasa-
painoisesti huomioon turvallisuus-, ilmasto- ja kier-
totalouskysymykset, kuinka kuulemme ja vastaamme 
sidosryhmiemme tarpeisiin ja miten edistämme 
kestävää talouskasvuamme . 

Haluamme olla luotettava, ketterä ja menes-
tyksekäs kumppani, joka tarjoaa uusia ja kestäviä 
puuhun perustuvia ratkaisuja nyt ja tulevaisuudessa . 
Haluamme myös osaltamme edistää YK:n Kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamista oman toimin-
tamme kautta . 

Vastuullisuustyömme keskeisimpiä painopiste-
alueita ovat muun muassa työhyvinvoinnin sekä 
turvallisen työnteon varmistaminen, vastuulliset 
hankinnat, vähäpäästöisen toiminnan sekä kierto-
talousratkaisujen jatkuva kehittäminen, kannattava, 
kasvava ja kehityksen mahdollistava liiketoiminta 
sekä vastuullisia elämäntapoja edistävien tuotteiden 
tarjoaminen .

Vastuullisuuden painopistealueet

Toiminnoillamme edistämme erityisesti näiden YK:n Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista:

Ympäristövaikutukset
• Vastuullinen hankinta
• Vähäpäästöinen tuotanto
• Materiaalitehokkuus

Taloudelliset vaikutukset
•   Kannattavuus 
•   Tuotannon kasvu
•   Tuotantotehokkuus
•   Maailmanluokan, kestävät, muovittomat tuotteet 

Sosiaaliset vaikutukset
• Sitoutuneet työntekijät
• Työhyvinvointi
• Turvallinen työ
• Kiinnostava työnantaja

Vastuullisuusstrategia ja -tavoitteet
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VastuullisuustavoitteetVastuullisuusraportti 2020

Vastuullinen hankinta Vastuulliset toimittajat 100% puuraaka-aineesta sertifioiduilta toimittajilta

Vähäpäästöinen tuotanto Vältetyt CO2-päästöt -25% (fossiilinen) kgCO2 tuotettua tonnia kohti 

Materiaalitehokkuus Omien sivuvirtojen hyöty-

käyttö ja jätteen vähentäminen

Nettopositiivinen kuitu-

balanssi

Laskeva suhde tuotantoon verrattuna kaatopaikalle 

päätyvän jätteen määrässä 

Kierrätämme vähintään myydyn primääripuun tai -kuidun 

verran sekundääristä puuaineista tai kuitua

Kannattavuus Kannattavuus Ks . Taloudellisen vastuun osio, s . 32

Tuotannon kasvu Tuotannon kasvu Ks . Taloudellisen vastuun osio, s . 32

Maailmanluokan, kestävät, 
muovittomat tuotteet

Barrier-tuotteiden osuus (%) Ks . Taloudellisen vastuun osio, s . 32

Työhyvinvointi Työntekijöiden poissaolot Sairauspoissaoloprosentti < 3 %

Turvallinen työ Työtapaturmataajuus (TIFR) 30% Laskeva trendi tapauksissa

KESKEISET OSA-ALUEET KPI TAVOITE
YK:N KESTÄVÄN 
KEHITYKSEN TAVOITE

Ympäristövaikutukset Taloudelliset vaikutukset Sosiaaliset vaikutukset

https://kotkamills.com/wp-content/uploads/Kotkamills_vastuullisuus2020_PRINT.pdf
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Kotkamillsille on tärkeää käydä avointa vuoropuhelua 
omistajien, oman henkilöstön sekä muiden sidosryh-
mien kanssa . Sidosryhmien näkemysten ja odotusten 
ymmärtäminen on keskeisessä roolissa menestyksek-
kään ja hyväksyttävän toiminnan kannalta . Uudistamme 
ja uudistumme yhdessä . 

Vuoden 2021 alussa toteutimme ensimmäistä kertaa 
kattavan vastuullisuuden teemoja kartoittavan olen-
naisuuskyselyn, jonka tarkoituksena oli määrittää 
Kotkamillsin ja sen sidosryhmien näkökulmasta merkit-
tävimmät vastuullisuuden teemat .

Kyselyn aihealueet valikoitiin liiketoimintaan vaikut-
tavien megatrendien sekä Kotkamillsin vastuullisuus-
teemojen pohjalta . Verkkokyselylomake lähetettiin 
asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden, toimialajärjes-
töjen, raaka-ainetoimittajien, työntekijöiden ja Kotkan 
paikallisen yhteisön edustajille . Kysely sisälsi sekä 
monivalinta- että avoimia kysymyksiä Kotkamillsin ja 
sen toimialan vastuullisuusteemoista . 

Saimme kyselyyn yhteensä 98 vastausta eri sidosryh-
miltä, joista työntekijöiden osuus oli suurin .

Olennaisuus ja keskeiset 
vastuullisuusteemat

Kyselyssä 98 % vastaajista arvioi Kotkamillsin vastuul-
lisesti toimivaksi yritykseksi . Saatujen tulosten perus-
teella olennaisimmat vastuullisuuden teemat saatiin 
kiteytettyä tukemaan Kotkamillsin kestävää liiketoi-
mintaa . Kaikkein keskeisimmiksi ympäristö-, sosiaalisen 
ja taloudellisen vastuun teemoiksi kaikissa vastauksissa 
nousivat:

• Tuotteiden ekologisuus ja kestävyys 
• Mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittava 

toiminta 
• Innovatiiviset tuotteet ja ratkaisut 
• Kiertotalouden edistäminen 

• Turvallinen työympäristö 
• Hyvä johtaminen 
• Työhyvinvointi ja hyvä työilmapiiri

• Lainsäädännön noudattaminen koko arvoketjussa .

Sidosryhmät ja olennaisuus

https://kotkamills.com/wp-content/uploads/Kotkamills_vastuullisuus2020_PRINT.pdf
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Lainsäädännön 
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koko arvoketjussa

Työhyvinvointi 
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Kiertotalouden 
edistäminen

Innovatiiviset 
tuotteet ja 
ratkaisutHyvä 

johtaminen

Tuotteiden 
ekologisuus 
ja kestävyys

Sidosryhmille olennaiset teemat
Sidosryhmistä asiakkaat arvioivat kaikkein tärkeimmiksi 
aiheiksi tuotteiden ekologisuuden ja kestävyyden sekä turval-
lisen työympäristön . Yhteistyökumppanit arvostivat erityisesti 
innovatiivisten tuotteiden ja ratkaisujen kehittämistä sekä 
lainsäädännön noudattamista koko arvoketjussa . 

Raaka-ainetoimittajat näkivät yhtä tärkeinä vastuulli-
suusteemoina kiertotalouden edistämisen, innovatiiviset 
ja kestävät tuotteet, ympäristö- ja energialainsäädännön 
noudattamisen, vesiensuojelun, turvallisen työympäristön, 
työhyvinvoinnin, henkilöstön ammattitaidon ja hyvän johta-
misen sekä taloudellisen kilpailukyvyn ja riskienhallinnan .

Työntekijät pitivät tärkeimpinä vastuullisuusteemoina 
turvallista työympäristöä, työhyvinvointia ja hyvää työilma-
piiriä, hyvää johtamista sekä ympäristö- ja energialainsää-
dännön noudattamista ja vesiensuojelua . 

Kotkan asukkaat ja paikalliset toimijat arvioivat tärkeimmiksi 
teemoiksi mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavan 
toiminnan ja ilman- ja vesiensuojelun, taloudellisesti kestävän 
ja kilpailukykyisen toiminnan pitkällä aikavälillä sekä korrup-
tion ja lahjonnan torjunnan .

Sidosryhmien tunnistamat olennaisimmat teemat noudat-
tavat Kotkamillsin vastuullisuuden keskeisiä alueita, ja niiden 
perusteella pystymme terävöittämään ja päivittämään 
vastuullisuuden painopistealueita ja samalla heijastamaan 
niin henkilöstön kuin muiden  sidosryhmien näkemyksiä ja 
odotuksia vastuullisista toimintatavoista . Kyselyssä saadut 
arvokkaat näkemykset auttavat meitä kehittämään vastuulli-
suustyötämme ja -viestintäämme vastaamaan yhä paremmin 
sidosryhmien odotuksiin .

Ympäristövaikutukset Taloudelliset vaikutukset Sosiaaliset vaikutukset

https://kotkamills.com/wp-content/uploads/Kotkamills_vastuullisuus2020_PRINT.pdf
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Vastuulliset 
kumppanuudet

Kotkamills on Kotkan kaupungin suurimpia yrityksiä niin 
liikevaihdoltaan kuin henkilöstömäärältäänkin . Meillä on 
siten kansainvälisen liiketoiminnannan ohella oma merki-
tyksellinen ja vuorovaikutteinen roolimme paikallisessa 
elinkeinoelämässä . Strategiamme edellyttää jatkuvaa 
parantamista niin prosesseissa, kustannustehokkuudessa 
kuin tuoteratkaisuissakin . Oikeanlaiset kumppanuudet 
ovat olennainen osa kokonaisvaltaista kehitystämme .

Liiketoimintamallimme perustuvat vastuulliseen uusiu-
tuvien luonnonvarojen hyödyntämiseen ja tarjoavat 
ratkaisuja mm . globaaleihin ilmasto-, kiertotalous-, ja 
muoviroskahaasteisiin . Tavoitteitamme tukevat yhdis-
tykset ja hankkeet ovat toiminnassamme merkittävässä 
roolissa ympäristöystävällisten ratkaisujen kehityksen 
edistämiseksi vaikuttavalla tavalla . 

Vuonna 2020 merkittävä kehityspanos suunnattiin 
4evergreen-hankkeeseen, jossa tavoitteena on edistää 
kuitupakkausten käyttöä matalahiilisenä pakkausvaih-
toehtona sekä lisätä pakkausten kierrätystä kehittämällä 
materiaaleja, kierrätyksen eri prosesseja sekä yhdenmu-
kaistaa eri sidosryhmille suunnattua ohjeistusta . Kulu-
neen vuoden aikana liityimme puupohjaista biotaloutta 
ajavan Uusi Puun ohjausryhmään sekä vastaanotimme 
sellu-, paperi- ja kartonkituotteiden ympäristöselosteita 
tarjoavan Paper Profilen puheenjohtajuuden vuodelle 
2021 . 

Kotkamillsin hyväntekeväisyystiimi 
lahjoittaa säännöllisesti tehtaalta 
keräykseen toimitetuista tyhjistä 
juomapulloista saadut varat 
hyväntekeväisyyskohteisiin, 
esim . Etelä-Kymenlaakson 
eläinsuojeluyhditys ry:n 
toimintaan . 

Hyvinvointi on meille tärkeää . Siksi tuemme liiketoi-
mintamme ohessa liikuntaa ja kulttuuria .  Kuntopolkujen, 
latujen sekä yhdistystoiminnan ylläpitoon suuntaa-
mamme voimavarat mahdollistavat yleistä terveyden yllä-
pitoa, tarjoavat sosiaalisia tapahtumia sekä avaavat oman 
asiakuntansa piirissä viestinnällisiä ja koulutuksellisia ovia 
soveltuvista vastuullisista teemoista . Kumppaneiltamme 
edellytämme vastuullista toimintaa ja tavoitteita, joihin 
voimme yhteistyössä pyrkiä . 

Vuoden aikana teimme yhteistyötä useiden paikallisten 
toimijoiden kanssa . 

Huhtikuussa lahjoitimme Kymenlaakson sosiaali- ja 
terveyspalveluille maskeja, joita suuren maskipulan valli-
tessa saimme organisoitua yhteistyössä kiinalaisen kump-
panimme kanssa . Kannustimme myös kotkalaisia liikku-

maan ja lahjoitimme Santalahden luontopolulle uudet 
pitkospuut sekä Ruissalon hiihtostadionille puruja lumen 
säilöntään . 

Itämeripäivässä elokuussa esiteltiin meriroskan vähen-
tämiseksi täysin kierrätettävä Pikku-Särki- älykuppi Kotka-
millsin kartongista . Kuppeihin oli painettu yksilöllinen 
arvonta PackageMedian modernien digitaalisten ratkai-
sujen avulla .

Yleisurheilun SM-viestit pidettiin Kotkassa elokuussa . 
Toimimme vastuullisen tapahtuman kumppanina ja kier-
rätimme 23 500 AEGLE®- ja ISLA® -kartongeista valmis-
tettua kertakäyttöastiaa uusiokäyttöön Kotkamillsin kier-
rätyskuitulaitokselle ja sieltä Absorbex®-paperiksi . 

Vastuullisuusraportti 2020

Vastuulliset kumppanuudet

https://kotkamills.com/wp-content/uploads/Kotkamills_vastuullisuus2020_PRINT.pdf
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Kotkamills on Norwich 
City FC:n kaikkien aikojen 
ensimmäinen kestävän 
kehityksen kumppani

CASE: NORWICH CITY FC

Brittiläinen jalkapalloseura Norwich City FC 
haluaa olla vastuullisuuden edelläkävijä . Kotka-
laisen Teemu Pukin edustama seura kiinnostui 
Kotkamillsistä ja erityisesti muovia korvaavista 
pakkausmateriaaleista yhtenä ratkaisuna kohti 
vastuullisempaa toimintaa . 

Tammikuussa 2020 Norwich City FC ja 
Kotkamills solmivat kestävän kehityksen peri-
aatteiden mukaisen kumppanuussopimuksen, 
jonka tavoitteena on vähentää ruoka- ja 
juomapakkauksista syntyvää muovijätettä 
Norwich City FC:n Carrow Roadin jalkapallos-
tadionilla ja Lotus Training Centerissä . 

Kumppanuus on tärkeä osa seuran kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen 
tähtääviä toimenpiteitä . Lokakuussa 2020 
Kotkamillsistä tuli Norwich City FC:n seura-
historian ensimmäinen kestävän kehityksen 
kumppani . 

Faneille muutos näkyy, kun käyttöön otetaan 
täysin kierrätettävät, muovisia tai muovia 
sisältäviä astioita korvaavat kartonkikupit ja 
-pakkaukset sekä kierrätys- ja vastuullisuus- 
kampanjoina . 

Seuraavan kolmen vuoden tavoitteena 
on kierrättää yli 100 000 kartonkipakkausta 
kaatopaikkahävityksen sijaan .

Muovin ja jätemäärän vähentämisen lisäksi 
Norwich City FC on panostanut myös energia-
tehokkuuteen sekä veden käyttöä vähentäviin 
järjestelmiin . Seura toimii aktiivisesti kasvat-
taakseen nuorista pelaajista ja faneista ympä-
ristötietoisia mm . vastuullisuusverkkosivuilla 
olevilla tehtävillä ja haasteilla .   

Seuralla ja sen kannattajilla on merkittävä 
rooli kestävän kehityksen ja kierrätyksen edel-
läkävijänä sekä stadionilla että muilla urheilu- 
ja kulttuuritapahtumapaikoilla . Norwich City 
FC toimii esimerkkinä vastuullisesta toimin-
nasta myös muille jalkapalloseuroille eri sarja-
tasoilla . 

Kotkamillsille on tärkeää olla mukana edis-
tämässä ympäristöystävällisiä valintoja ja 
rakentaa maailmaa, joka on vähemmän riippu-
vainen muovista .

Pyrollin ja PackageMedian Norwich City 
FC:lle suunnittelema muoviton take 
away -pakkaussarja, joka on valmistettu 
Kotkamillsin kartongista, valittiin 
yhdeksi finalistiksi Uusi Puu -hankkeen 
järjestämän puupohjaisen biotalouden 
tuotteille ja ratkaisuille suunnatussa 
kilpailussa .

Uusi puu -hankkeen ohjausryhmä 
myönsi kilpailuehdotuksellemme 
Arjen sankarit -kunniamaininnan, ja 
yleisöäänestyksessä ehdotus sijoittui 
toiselle sijalle .

Vastuullisuusraportti 2020
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Vastuulliset hankinnat

Hankinnan pääryhmämme ovat puu- ja kuituraaka-aineet, kemikaalit, logis-
tiikkapalvelut, kunnossapidon tarvikkeet ja palvelut sekä energia . Toimittajien 
valinnassa painotamme halua ja kykyä sitoutua Kotkamills Oy:n toimittajaohjeis-
tukseen, tuotteiden ja palveluiden laatuun sekä tuoteturvallisuuteen . Toimittajien 
taloudellinen vakaus sekä sitoutuminen sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen 
vaikuttavat toimittajavalintaamme . Arvostamme pitkäaikaisia toimittajasuhteita 
sekä toimitusten luotettavuutta . 

Tehtaamme sijaitsee alueella, jossa perinteisesti on teollisuuden tarvitsemaa 
osaamista ja voimmekin hyödyntää paikallisten toimittajien palveluja erityisesti 
kunnossapidon, urakoinnin ja logistiikan osalta . Valitsemalla lähitoimittajan 
tuemme paikallista yrittämistä ja vähennämme osaltamme liikenteestä johtuvia 
päästöjä .

Kaikkien tehdasalueellamme työskentelevien toimittajien ja urakoitsijoiden 
on noudatettava turvallisuusvaatimuksiamme . Turvallisuus on kaikessa toimin-
nassamme ensisijaisen tärkeää, ja sitoutamme yhteistyökumppanimme huoleh-
timaan turvallisuudestaan vuosittaisilla työturvallisuuskyselyillä, joiden tuloksia 
seuraamme . Tämän lisäksi olemme asettaneet erilaisia lisävaatimuksia koskien 
puun ja kuitujen alkuperää sekä hygieniaan liittyviä vaatimuksia pakkaus- ja 
kuitumateriaalien, kemikaalien sekä logistiikan osalta . 

Teemme toimittaja-auditointeja eri toimittajaryhmille perustuen laatu- ja kriit-
tisyysanalyyseihin sekä noudatettaviin standardeihin . Auditoinneista vastaa oma 
henkilökuntamme vastuualueidensa mukaisesti . Tilastoimme mahdolliset poik-
keamat ja seuraamme korjaavia toimenpiteitä . 

Puun alkuperän seuranta

Kotkamills ei suorita itse hakkuita, vaan 
ostamme kaiken puuraaka-aineemme 
tehtaalle toimitettuna joko FSC®- tai 
PEFC ™ -sertifioiduilta toimittajilta . 
Kaikki käyttämämme puuraaka-aine 
on laillisesti hankittua, EU:n puutavara-
asetuksen vaatimusten mukaista . 
Ostettu puu on joko sertifioitua (FSC® tai 
PEFC ™) tai se täyttää FSC Controlled Wood 
-standardin tai PEFC:n puun alkuperän 
seurantajärjestelmän DDS:n vaatimukset .

Vastuullisuusraportti 2020

Vastuulliset hankinnat

https://kotkamills.com/wp-content/uploads/Kotkamills_vastuullisuus2020_PRINT.pdf
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Innovatiivinen
kiertotalousmallimme

Kotkamillsin muodostavat kolme erillistä, mutta yhdessä tiiviisti 
toimivaa liiketoimintalinjaa, jotka yhdessä muodostavat kierto-
talouden edelläkävijänä toimivan tehdasintegraatin . Tehtaal-
lamme hyödynnetään vastuullisesti hoidetuista lähteistä peräisin 
oleva puu tehokkaasti tuotantoketjun eri vaiheissa . Puutavaran 
sahauksessa kuusitukeista syntyvä sahanpuru hyödynnetään 
Absorbex®-laminaattipaperin valmistukseen . Sahauksen sivu-
virtana syntyvä toinen jae, hake, käytetään AEGLE®- ja ISLA® 
-kartonkien raaka-aineena .

Paikallisten yhteistyökumppaneidemme kanssa toimimme 
The Game Changer Loopiksi kutsumamme suljetun kierron 
mukaisesti kierrättäen käytetyt kupit keräysastioineen kier-
rätyskuitulaitokselle ja sieltä laminaattipaperin valmistuk-
seen . Malli toimii referenssinä erilaisten kiertotalousmallien 
suunnittelussa myös muihin toimintaympäristöihin .

Vastuullisuusraportti 2020

Innovatiivinen kiertotalousmallimme

https://kotkamills.com/wp-content/uploads/Kotkamills_vastuullisuus2020_PRINT.pdf


18
Yritys

Ym
p

äristö
Talous

V
astuullisuus

Ihm
iset

Käytämme resursseja 
viisaasti

Vastuullisuusraportti 2020

Kotkan tehtaiden pääasialliset raaka-aineet ovat tukki- ja kuitupuu, puru, hake, 
ostosellu sekä kierrätyskuitu . Yhteensä puun käyttö vuonna 2020 oli noin 1,5 
miljoonaa kuutiota . Valtaosa kaikesta puuraaka-aineesta on hankittu kotimaasta . 
Puun ohella toinen tärkeä raaka-aine on vesi . Kaikesta käytetystä vedestä 
yli 99,9 % koostuu pintavedestä, käytännössä joki- tai merivedestä . Kotkan 
tehtaiden merkittävin raakaveden lähde onkin Suomenlahteen virtaava Kymijoki, 
josta tehdas ottaa merkittävän osan tuotantoprosessin vaatimasta raakavedestä . 
Vuonna 2020 Kymijoesta otettiin 13,7 miljoonaa kuutiota vettä .

Kotkan tehtailla syntyvät sivuvirrat ja jakeet pyritään käyttämään ja kierrättä-
mään mahdollisimman tehokkaasti . Kaatopaikalle päätyvän jätteen määrä on 
hyvin pieni .

Integraatin sahalle saapuva tukkipuu käytetään tarkoin hyödyksi . Sahan proses-
sissa tukkipuun jalostuksesta syntyvät sivutuotteet, kuten hake ja puru, käytetään 
sellun ja hierteen valmistukseen . Noin 8 % sellun valmistukseen käytettävästä 
purusta saadaan omalta sahalta . Kartongin valmistuksessa käytettävän hierteen 
raaka-aineesta eli hakkeesta saadaan omalta sahalta noin 32 % . 

Yhtiömme tuotanto on keskittynyt tuotteisiin, jotka ovat kierrätettäviä ja 
pitkäikäisiä . Pitkä käyttöikä etenkin Absorbex®-laminaattipapereiden ja sahan 
puutuotteiden loppukäyttöratkaisuissa auttavat hiilensidontakyvyllään taistelussa 
ilmastonmuutosta vastaan .

https://kotkamills.com/wp-content/uploads/Kotkamills_vastuullisuus2020_PRINT.pdf


19
Yritys

Ym
p

äristö
Talous

V
astuullisuus

Ihm
iset

Innovatiiviset ja 
vastuulliset tuotteet
Visiomme Kotkamillsillä on tarjota uusia ja kestäviä puuhun perustuvia ratkaisuja 
muuttuvassa maailmassa elämän erilaisiin tarpeisiin . Lähes 150 vuotta toiminut 
sahamme valmistaa ekologisia puutuotteita korkealaatuista sahatavaraa vaativiin 
puusepän- ja rakennusalan loppukäyttökohteisiin .

Sahatessa sivutuotteina syntyvän sahanpurun ja hakkeen hyödynnämme 
raaka-aineina laminaattipaperin ja muovittomien kartonkiemme valmistuksessa . 

Absorbex® -laminaattipaperin valmistuksessa Kotkamills hyödyntää sahateol-
lisuuden sivuvirtana syntyvää sahanpurua . Kotkamillsin ainutlaatuinen prosessi 
keittää sahanpuru valkaisemattomaksi selluloosaksi ja valmistaa siitä erikoispa-
peria käytettäväksi korkeapainelaminaatteihin sitoo hiilen tuotteissa jopa vuosi-
kymmeniksi . 

Vuonna 2016 aloitettiin tehtaallamme kartonginvalmistus . AEGLE®- ja ISLA® 
-kuluttajapakkauskartonkiperheet täydentyivät vuonna 2018, kun aloitimme 
muovia korvaavien kartonkilajien valmistuksen elintarvike- ja muiden pakka-
usten sekä tarjoiluastioiden materiaaliksi . Elintarvikekartongin suojaominaisuus 
kosteutta ja rasvaa vastaan rakentuu jo kartongin valmistusvaiheessa vesipohjai-
sella dispersiolla . 

Kartongista valmistetut kupit, lautaset ja pillit eivät sisällä muovia eivätkä haital-
lisia vahoja . Tuotteet ovat siten helposti kierrätettäviä ja ympäristöystävällisiä, ja 
siksi niin kartonkituotteiden valmistajat, tuotemerkkien omistajat kuin kulutta-
jatkin ovat korvanneet sekä muovista valmistettuja tuotteita että muovipäällys-
teisiä kartonkituotteita AEGLE®- ja ISLA® -kartongeista valmistettavilla tuotteilla .

Tarjoamme asiakkaillemme maailmanlaajuisesti kestäviä materiaaliratkaisuja ja 
tuotamme niitä vastuullisesti käyttämällä raaka-aineita, energiaa, vettä ja muita 
tuotantoon liittyviä resursseja tehokkaasti . Tehdasintegraattimme hyödyntää 
prosesseissa valmistuvia raaka-aine- ja sivutuotevirtoja erittäin tehokkaasti jäte-
määrät minimoiden ja tarvittaessa yhteistyössä kumppaniemme kanssa uusia 
hyötykäyttökohteita kehittäen .

Vastuullisuusraportti 2020
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Korkeapainelaminaatti 
kestää kovaa kulutusta ja 
erilaisia sääolosuhteita

CASE: LAPPSET GROUP

Kotkan Katariinan Meripuistoon on avattu luonnonläheinen 
muumiteemainen leikkipuisto . Sen ehdoton vetonaula on 
seitsemän metrin korkuinen Muumitalo, joka yhdessä riippu-
keinun, kaarisillan, kukkien ja merimaiseman kanssa herättää 
suositut tarinat eloon . Kirjailija ja kuvataiteilija Tove Janssonin 
luomat muumihahmot ihastuttavat lapsia ja aikuisia jo neljän-
nessä sukupolvessa .

Muumitalossa ja pihan värikkäissä kukkasissa käytetty 
Absorbex®-paperista valmistettu korkeapainelaminaatti 
kestää pienten kiipeilijöiden ja liukumäenlaskijoiden touhut 
ilman kolhuja .

INFO

• Lappset Group Oy on maailman johtavia leikki- ja liikunta-
paikkavälineiden valmistajia . Sillä on tytäryhtiöitä 9 maassa 
ja kansainvälisiä jakelijoita lähes 60 maassa .

• Korkeapainelaminaattien pääraaka-aine on imukykyinen 
voimapaperi, Absorbex .

Vastuullisuusraportti 2020

”Korkeapainelaminaatti kestää kovaa 
kulutusta ja erilaisia sääolosuhteita . 
Meille on tärkeää, että laminaattiin 
käytetty puu on peräisin vastuullisesti 
kasvatetusta metsästä . Käytämme 
tuotteissamme korkeapainelaminaattia 
sen monikäyttöisyyden ja kestävyyden 
sekä tehokkaan logistiikan takia”, sanoo 
Lappset Group Oy:n Group Innovations 
Manager Matti Posti .

https://kotkamills.com/wp-content/uploads/Kotkamills_vastuullisuus2020_PRINT.pdf
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Absorbex®-paperista valmistettu 
laminaatti sitoo hiiltä

Vastuullisuusraportti 2020

Oikein käytettynä sahanpuru on erinomainen väline 
kamppailussa ilmastonmuutosta vastaan .

Kun puu kasvaa, se sitoo hiiltä . Jokainen puukuutio-
metri poistaa ilmakehästä keskimäärin 0,9 tonnia hiili-
dioksidia . Hiili pysyy puusta valmistetuissa tuotteissa 
koko niiden elinkaaren . Polttaminen tai lahoaminen 
vapauttaa puuhun sitoutuneen hiilen takaisin ilmake-
hään .

Sahanpuru on sahateollisuuden sivutuote . Kotkamills 
valmistaa siitä Absorbex®-paperia, jonka pääkäyttö-
kohteita ovat korkeapainelaminaatit ja vanerin pinnoi-
tuskalvot . Niiden elinkaari on pisimmillään monta 
vuosikymmentä . Niissä hiili pysyy pitkään  
poissa lämmittämästä ilmakehää . 

https://kotkamills.com/wp-content/uploads/Kotkamills_vastuullisuus2020_PRINT.pdf
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Kierrätettävät pakkaukset  
ja kartongit

Vastuullisuusraportti 2020

ISLA® Duo -kuppikartongille 
kompostoitavuuden sertifikaatti 

• ISLA® Duo kuppikartongilla on DIN CERTCO:n myöntämän 
EN 13432 -standardin mukaisen teollisen kompostoita-
vuuden sertifikaatti .

• Sertifikaatti varmentaa biohajoavan ja ympäristöystäväl-
lisen tuotteen sopivuuden kompostointiin . Sertifikaatin 
saaminen todistaa, että tuotekehitystyö on tuottanut 
tulosta ja se vahvistaa Kotkamillsin asemaa ympäristöystä-
vällisten ja kiertotaloutta tukevien tuotteiden valmistajana .

ISLA® Duo ja ISLA® Base -kartongeille 
Joutsenmerkki 

• ISLA® Duo ja ISLA® Base -kartongit ovat täyttäneet Joutsen-
merkin asettamat korkeat ympäristövaatimukset . Hyväk-
synnän myötä ISLA®-kartonkia voidaan käyttää joutsen-
merkittyjen kertakäyttötuotteiden – erityisesti kuppien ja 
lautasten – materiaalina .

Ruokapakkauksia tarvitaan kaikkialla maailmassa suojaamaan ja säilyttämään 
elintarvikkeita . Kertakäyttöiset elintarvikepakkaukset tuntuvat erottamattomalta 
osalta nykyistä ”on-the-go” -elämäntapaamme . Muovin käyttö kuitupohjaisissa 
pakkauksissa tekee tuotteista rasvaa ja kosteutta kestäviä, mutta se hankaloittaa 
niiden kierrättämistä . Niinpä nämä tuotteet päätyvät usein kaatopaikalle tai polt-
toon, ja ne voivat pahimmassa tapauksessa aiheuttaa muovin kertymistä luontoon .

Taivekartonkilaatujen lisäksi Kotkamills on huipputeknologiaansa hyödyntäen 
vuodesta 2018 alkaen valmistanut ja tarjonnut markkinoille uutena materiaalivaih-
toehtona vastuullista suojaominaisuuksin varustettua kartonkia sekä kuppeihin 
että elintarvikepakkauksiin . Yrityksemme kehittämien kuluttajapakkauskartonkien 
vesipohjainen dispersiosuojateknologia mahdollistaa niiden helpon teollisen 
käsittelyn ja pakkausmateriaalien keräyksen kierrätysmassaksi ja edelleen uusiksi 
paperi- ja kartonkituotteiksi . AEGLE® ja ISLA® -kartonkimme ovat helposti kierrä-
tettäviä, pulpperoituvia ja jopa teollisesti kompostoituvia .

AEGLE® ja ISLA® -kartongeissa käytettävät neitseelliset puukuidut ovat peräisin 
vastuullisilta PEFC™ tai FSC® -sertifioiduilta toimittajilta . Tuotteen pääasiallisen 
kuituraaka-aineen, sahojen ylijäämähakkeen, jalostaminen arvokkaammaksi tuot-
teeksi parantaa resurssitehokkuuttamme ja on taloudellisesti järkevä vaihtoehto . 
Valmistuksessa käytettävät kemikaalit täyttävät elintarvikekartongille asetetut 
tiukat vaatimukset ja ovat yleisesti käytössä paperin ja kartongin valmistuksessa .

Kotkamillsin kartongista valmistetut kupit, lautaset, pakkaukset ja pillit voi kier-
rättää normaalin paperin ja pahvin kierrätyksen mukana . Kuluttajapakkauskarton-
kiemme kierrätettävyys on tutkittu ja todennettu yleisesti hyväksytyn PTS Method 
RH:021/97 -kierrätystestin mukaisesti . Kartongeistamme kierrätetty kuitu on 
neitseellistä sellua edullisempaa, joten se vahvistaa kierrätyskuidun markkinoita 
ja edelleen kiertotalouden soveltamista . Teemme tavoitteidemme mukaisesti 
yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa uusien jätteenlajittelumenetelmien 
kehittämiseksi, jotta materiaalien pysyminen kierrossa voidaan varmistaa mahdol-
lisimman pitkään .

https://kotkamills.com/wp-content/uploads/Kotkamills_vastuullisuus2020_PRINT.pdf
https://kotkamills.com/kotkamills-water-based-dispersion-coated-isla-duo-barrier-board-receives-industrial-compostability-certification/
https://kotkamills.com/kotkamills-isla-duo-and-isla-base-boards-receive-nordic-swan-ecolabel-approval/


23
Yritys

Ym
p

äristö
Talous

V
astuullisuus

Ihm
iset

Yhteinen tavoitteemme 
on lisätä tuntuvasti 
kierrättämistä

CASE: LAVAZZA PROFESSIONAL

Kotkamills ja Lavazza Professional solmivat 
helmikuussa 2020 merkittävän yhteistyösopi-
muksen .

Lavazza Professional korvasi KLIX®-juo-
ma-automaateissa käyttämänsä muovikupit 
uusilla ekologisilla KLIX Eco Cup™ -kupeilla 
eri puolilla Eurooppaa . Kupit on valmistettu 
Kotkamillsin ISLA®-elintarvikepakkauskar-
tongista, jonka suojaominaisuus perustuu 
vesipohjaiseen dispersiokäsittelyyn, jolloin 
erillistä polyetyleenipäällystettä (PE) ei tarvita . 
Dispersiot ovat pulpperoituvia, ja siksi kuppeja 
ei tarvitse käsitellä muovin erotteluun sovel-
tuvassa kierrätyslaitoksessa, vaan ne voidaan 
kierrättää normaalissa kartongin- tai paperin-
kierrätyksessä .  

Uudella KLIX Eco Cup™ -kupilla Lavazza 
Professional vastaa asiakkaidensa ja kuluttajien 
vaatimukseen vähentää muovisten kertakäyt-
töruoka- ja juoma-astioiden käyttöä ja korvata 
ne helposti kierrätettävillä kartonkisilla tuot-
teilla, jotka on valmistettu PEFC™ -sertifioinnin 
mukaan kestävästi hoidetusta puukuidusta . 

KLIX Eco Cup™ -kupin elinkaariarvioinnissa 
(LCA, Life Cycle Assessment) on todettu, että 
tämän kupin käyttäminen vähentää ympäris-
tövaikutuksia lähes 2/3 verrattuna perinteiseen 
kartonkikuppiin .*

Brittiläinen yritys Benders Paper Cups 
on ollut yhteistyössä sekä Kotkamillsin että 
Lavazza Professionalin kanssa Klix Eco Cup 
-projektin alusta lähtien . Pohjois-Walesissa 
sijaitseva Benders valmistaa kaikki Kotkamillsin 
kartongista valmistetut Klix Eco -kupit .

EU:ssa ja Iso-Britanniassa keskustellaan aktii-
visesti kertakäyttömuovin määrää vähentävistä 
säädöksistä ja rajoituksista . Lavazza Profes-
sionalin ja Kotkamillsin yhteinen tavoite on 
ympäristöystävällisen ajattelun vakiintuminen 
ja kierrättämisen tuntuva lisääminen .

*KLIX Eco Cup™, verrattuna perinteiseen kartonkikuppiin, 
joka päätyy kierrätysennusteissa todennäköisesti kaato-
paikalle (LCA-data) . ref . WSP

Kotkamillsin kiertotalousmalli ja siitä 
yhtenä esimerkkinä KLIX Eco Cup™ 
-kuppi oli yksi viidestä finalistista 
Birminghamin Packaging Innovations 
2020 -pakkausmessujen 26 .–27 .2 . 
yhteydessä toteutetussa Ecopack 
Challenge -kilpailussa . Kotkamillsin 
messuosastolla tarjottiin kahvijuomia 
Lavazza Professionalin juoma-
automaatista, jossa käytössä olivat KLIX 
Eco Cup™ -kupit .

Vastuullisuusraportti 2020

https://kotkamills.com/wp-content/uploads/Kotkamills_vastuullisuus2020_PRINT.pdf
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Vähennämme 
ympäristö-
vaikutuksia
Ilmastonmuutoksen ehkäiseminen ja 
ympäristövaikutusten hallinta ovat tärkeimpiä 
ympäristövastuun teemojamme . Pyrimme jatkuvasti 
parantamaan toimintojemme ympäristövaikutuksia 
muun muassa tehokkuutta lisäävien ja päästöjä 
pienentävien investointien, innovaatioiden sekä 
auditointien kautta . Otamme kaikessa toiminnassamme 
huomioon kestävän kehityksen periaatteet sekä 
voimassa olevat lait ja määräykset .

Kotkamills Ympäristö

Vastuullisuusraportti 2020

YMPÄRISTÖVASTUU

Ympäristövastuu

https://kotkamills.com/wp-content/uploads/Kotkamills_vastuullisuus2020_PRINT.pdf
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Raaka-aineet ja lähteet

Tärkeä raaka-aine Absorbex®-paperin valmistuksessa 
on kierrätyskuitu, jota käytettiin vuonna 2020 yli 22 000 
tonnia Absorbex Eco -laadussa . Sen lisäksi, että kierrätys-
kuidut hyödynnetään yhtenä raaka-aineena, on niiden 
käyttäminen tärkeää myös ympäristön kannalta . Materiaa-
livirrat tehtaan ulkopuolella hyödynnetään tehtaan kierto-
taloutta toteuttavissa prosesseissa . 

Kotkan tehtaiden eri prosessivaiheissa syntyvät jätteet 
ja sivuvirrat pyritään hyödyntämään tehokkaasti parhaalla 
mahdollisella tavalla . 

Vuonna 2020 tehtaan sahan sivutuotteiden hyötykäyttö-
prosentti oli yli 97 % . Suurin osa syntyvästä sivutuotteista 
koostuu puun kuoresta, joka käytetään energiaksi, sekä 
puhdistamon lietteestä jalostetusta ravinnekuidusta, joka 
käytetään maanparannukseen . Vaarallisiksi luokiteltujen 
jätteiden osuus oli vuonna 2020 alle 0,1 % . Kaatopaikalle 
sijoitettavan jätteen määrä oli 2 400 tonnia . Nämä jätteet 
koostuvat pääasiassa sellun valmistuksessa syntyvästä 
soodasakasta . Kaatopaikkajätteen määrä pieneni 4 % 
vuoteen 2019 verrattuna .

Tuotteidemme ympäristöystävällisyyttä arvioidessa 
otamme huomioon valmistuksen lisäksi tuotteen käytön 
jälkeisen ympäristövaikutuksen . Tästä esimerkkinä on 
täysin kierrätettävä innovatiivinen suojakerroskarton-
kimme, joka voidaan helposti kierrättää käyttöpaikkansa 
läheisyydessä olevilla kierrätyskuitulaitoksilla . Tällöin kuitu 
kiertää useaan eri tuotteeseen ja loppukäyttöön toisin kuin 
usein kaatopaikalle tai polttoon päätyvien muovipinnoitet-
tujen tuotteiden tapauksessa . 

Vastuullisuusraportti 2020

Kotkan tehtailla käytetyt muovittomat kartonkikupit ja 
-lautaset kerätään omiin keräysastioihinsa . Tämän jälkeen 
keräysastiat viedään suoraan tehtaan omaan kierrätyskui-
tulaitokseen, jossa kupeista ja lautasista tehdään kierrä-
tyskuitua . Paperikoneella kierrätyskuitua käytetään sellun 
ohella raaka-aineena, josta tehdään laminaattipaperia . 
Laminaattipaperista valmistetaan esimerkiksi ulko- ja sisä-
seinälaminaatteja, pöytiä ja keittiötasoja ja muita pitkän 
käyttöiän tuotteita . Näin käytetyt kupit ja lautaset kierräte-
tään takaisin tuotteiksi ja sitomaan hiiltä vuosikausiksi .

Yksi hieno esimerkki kiertotalousajattelustamme ja 
toimintatavastamme on puhdistamon lietteen käyttö 
ravinnekuituna . Jätevedenpuhdistamolla syntynyt liete 
käytetään hyödyksi maanparannuksessa ja lannoitteena 
pelloilla . 

Pyrimme osaltamme hidastamaan ilmastonmuutosta 
etsimällä vaihtoehtoisia ratkaisuja . Ravinnekuidun avulla 
pystytään lisäämään peltojen tuottavuutta ja samalla teke-
mään ympäristöteko sitomalla hiiltä peltoihin vaihtoehtona 
esimerkiksi polttamiselle . 

Kierrättämällä ravinteita takaisin pelloille pystyttiin hiili-
jalanjäljen pienentämisen lisäksi korvaamaan 117 tonnia 
teollisia typpi- ja 26 tonnia fosforilannoitteita . Typen ja 
fosforin lisäksi myös kaliumia, kalsiumia sekä rikkiä pystyt-
tiin vuonna 2020 sitomaan maaperään yhteensä yli 1 000 
tonnia .

https://kotkamills.com/wp-content/uploads/Kotkamills_vastuullisuus2020_PRINT.pdf
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Ilmansuojelu
Rikin ja typenoksidien päästöjenhallinta on tärkeää etenkin lähialueen viihtyvyyden 
ja ilmanlaadun kannalta . SO2- ja NOX-päästöt voivat heikentää ilmanlaatua happ-
osateiden ja maaperän happamoitumisen muodossa . Teollisuuden hiukkaspäästöt 
näkyvät ennen kaikkea esteettisenä haittana . Hiilidioksidi puolestaan on merkittävä 
ilmastonmuutoksen edistäjä .

Kotkan tehtaiden ilmaan johdetuista päästöistä suurin osa on peräisin energian-
tuotannosta . Näistä merkittävimmät ovat rikkidioksidi-(SO2), typenoksidi-(NOX), 
pienhiukkas-(PM) sekä hiilidioksidipäästöt (CO2) . Typen oksidit muodostuvat 
pääasiallisesti voimalaitokselta prosessihöyryn ja lämmön tuottamisesta . Typen 
oksidit ovat maakaasulla tuotetun energian merkittävin ilmanpäästö hiilidioksidin 
lisäksi . 

Päästöluvut 2020
Jatkuva kehitystyö energiantuotannon ja energiatehokkuuden saralla näkyy pääs-
tömäärien kehityksessä ilmaan . Vuonna 2020 Kotkan tehtaiden pienhiukkaspäästöt 
pienenivät 8 % ollen 12 tonnia (13 tonnia vuonna 2019), NOX-päästöt pienenivät yli 
30 % ja olivat 226 tonnia (334 tonnia) ja rikkidioksidipäästöt puolittuivat 10 tonniin 
(22 tonnia) . Fossiiliset CO2-päästöt olivat sen sijaan edellisvuoden tasolla, 253 824 
tonnia (244 053 tonnia) . 

Etenkin NOX-sekä CO2-päästöt ovat riippuvaisia tuotantotasosta ja sitä kautta 
energian tarpeesta . Typen oksidien päästömäärät vähenivät noin 3 % edellisvuoteen 
verrattuna tuotantomäärien noususta huolimatta . SO2-päästöjen lasku jatkui vuonna 
2020, kun päästöt pienenivät merkittävästi (55 %) vuoteen 2019 verrattuna . 

Tuotantotasoon suhteutettuna ilmaan johdettu CO2-määrä pieneni 10 % edel-
lisvuoteen verrattuna . Tuotantomäärien johdosta lisääntynyt energiatarve kasvatti 
absoluuttista CO2-kuormaa .

Strategiset tavoitteet
Hiilidioksidipäästöjen pienentäminen tuotantomäärien kasvaessa on osa strategisia 
tavoitteitamme . Kotkamillsin tavoitteena on vähentää jokaisen tuotetun paperi- tai 
kartonkitonnin CO2foss- hiilidioksidipäästöjä 25 % vuoteen 2025 mennessä (vuoden 
2020 tasosta) .

Vuonna 2021 panostamme entistä enemmän ilmansuojeluun tulevien investoin-
tien kautta .

NOX t / a

CO2 t / a

SO2 t / a Pienhiukkaset t / a

NOX  kg / t

CO2  t / t

Pienhiukkaset  kg / tSO2  kg / t

TYPEN OKSIDIT NOX

HIILIDIOKSIDI CO2

RIKKIDIOKSIDI SO2 PIENHIUKKASET

Vastuullisuusraportti 2020

https://kotkamills.com/wp-content/uploads/Kotkamills_vastuullisuus2020_PRINT.pdf
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Vesiensuojelu

Kotkan tehtaiden yksi tärkeimmistä ympäristömittareista on jätevedenkäsittelyn 
suorituskyky . Tehtaan eri prosesseissa syntyvät prosessivedet käsitellään puhdis-
tamalla ennen kuin ne voidaan johtaa vesistöön . Paperin, kartongin ja sellun 
valmistuksessa vettä käytetään jäähdytykseen, höyryn tuotantoon, massan ja 
paperin sekä kartongin valmistukseen .

Tärkeimmät mitattavat puhdistamon suorituskykyä kuvaavat mittarit koostuvat 
veden kemiallisesta hapenkulutuksesta (COD), typestä (N) sekä fosforista (P) . 
Jätevedenkäsittelyn tarkoituksena on puhdistaa prosessivedet mahdollisimman 
tehokkaasti, jotta puhdistamolta pois johdettu vesi on ekologisesti turvallista . 
Vuonna 2020 Kotkamills Oy:n jätevedenpuhdistamolla käsiteltiin 11 250 000 m³ 
prosessivettä . 

Jätevedenkäsittelyssä poikkeamat tehtaan normaalissa käynnissä asettavat 
suurimmat haasteet . Vuonna 2020 nähtiin hyvää kehitystä puhdistetun veden 
kuormitustasoissa alkuvuodesta aina syyskuun alkuun asti . Integraattiseisokin 
jälkeiset kuukaudet olivat kuitenkin vaikeita, ja puhdistamolla oli haasteita 
etenkin kiintoaineen ja fosforin osalta . Tuotantotasoon suhteutettuna pysyttiin 
kuitenkin vuoden 2019 tasolla . Vuonna 2020 kemiallinen hapenkulutus (COD) oli 
3249 tonnia, fosfori (P) 9,5 tonnia ja typpi (N) 82 tonnia .

Strategiset tavoitteet
Vesiensuojelu on meille tärkeää, ja yksi strategiamme painopistealue onkin osal-
tamme pienentää ympäristövaikutuksia Itämereen . Siksi tavoitteenamme on 
vähentää käsitellyn prosessiveden kemiallista hapenkulutusta 45 % vuoteen 2025 
mennessä (vuoden 2020 tasosta) .   

Luvuissa on mukana paperin, kartongin sekä massan valmistus

tonnia

tonnia

tonnia

kg / t

g / t

g / t

KEMIALLINEN HAPEN KULUTUS (COD)

TYPPI

FOSFORI

Vastuullisuusraportti 2020

https://kotkamills.com/wp-content/uploads/Kotkamills_vastuullisuus2020_PRINT.pdf
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Energiankäyttö

Sellu-, paperi- ja kartonkitehtaat ovat toiminnoiltaan energiaintensiivisiä . Ener-
giaa kuluu merkittävästi esimerkiksi mekaanisen massan valmistukseen, kuivat-
tamiseen ja pumppujen käyttöön . Tehtailla valtaosa päästöistä ilmaan aiheutuu 
energiantuotannosta . Kotkan tehtaat on energian suhteen omavarainen sekä 
lämmön että sähkön osalta . Sähkön omavaraisuusaste vuonna 2020 oli 128 % . 

Energiankäytön tehostaminen sekä vähentäminen on yksi merkittävimmistä 
painopistealueistamme . Energiatehokkuutta pyritään parantamaan niin tehos-
tamalla olemassa olevia prosesseja kuin investoimalla uuteen tekniikkaan . Ener-
giatehokkuuden seuraaminen ja kehityskohteiden kartoitus ovatkin osa jatkuvaa 
parantamista . Biopolttoaineiden osuus energiantuotannosta on 36 %, joka 
koostuu pääasiassa soodakattilassa poltettavasta mustalipeästä . 

Vuonna 2020 merkittävimmät energiatehokkuuteen vaikuttavat investoinnit 
ja toimenpiteet keskittyivät sellutehtaan uudistushankkeisiin . Vanha rumpupe-
sulinja poistettiin käytöstä, ja samalla tehtiin merkittävä modernisointi tehtaan 
DD-pesulinjaan . Tällä muutoksella saimme parannuksia niin laatuun kuin ener-
giatehokkuuteenkin . Sellunvalmistuksen ominaiskulutus sähkön osalta parani 
muutoksen myötä jopa 20 % . 

Parantuneella energiatehokkuudella on vaikutus myös primäärienergian 
tarpeeseen . Saavutimme vuodelle 2020 asetetut energiatehokkuustavoitteet 
kirkkaasti, ja tämä näkyy myös 10 % pienempänä primäärienergian ominaisku-
lutuksena . Tuotannon kasvun myötä integraatin kokonaisenergian tarve kasvoi 
hieman, mutta tuotantoon suhteutettuna energian ominaiskulutukset paranivat 
vuoteen 2019 verrattuna .

Energiatehokkuuden kehittämisen osalta katse siirtyy loppuvuoteen 2021, 
jolloin sellutehtaan modernisointia jatketaan . Vuorossa on toisen keittolinjan 
modernisointi, uuden mustalipeähaihduttamon toisen vaiheen käyttöönotto 
sekä uuden hajukaasukattilan käyttöönotto .

Sisältää paperin, kartongin sekä 
massan valmistuksen

Sisältää paperin, kartongin sekä 
massan valmistuksen

ENERGIANKULUTUS

LÄMMÖNKULUTUS SÄHKÖNKULUTUS

64 %

36 %

GWh MWh / t GWh MWh / t

 Maakaasu

 Biopolttoaineet

Vastuullisuusraportti 2020
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Tehtaan materiaalivirrat

RAAKA-AINEET

Tukki   426 004 k-m3

Kuitupuu  61 967 k-m3

Hake 137 167 kat
Sahanpuru 280 754 kat
Sellu 89 277 t
Kierrätyskuitu 22 852 t
Pintavesi 1 3683 436 m3

POLTTOAINEET JA SÄHKÖ

Maakaasu 1 273 686 MWh
Biopolttoaineet  730 448 MWh
Sähkön myynti  102 900 MWh

PÄÄSTÖT ILMAAN

Fossiilinen CO2  253 824 t
Bio CO2  248 096 t
SO2  10 t
TRS (S)  0,1 t
NOx (NO2)  226 t
Hiukkaset  12 t

JÄTTEET KÄYTTÖKOHTEITTAIN

Energiahyötykäyttö  37 209 t
Maanparannus  45 067 t
Kaatopaikkajäte  2 365 t
Vaarallinen jäte  65 t
Muut  425 t

Hyötykäyttö % 97 %

PÄÄSTÖT MEREEN

Jätevesimäärä 1 1253 926 m3

Kiintoaine  1 059 t
BOD  602 t
COD  3 249 t
Typpi  82 819 kg
Fosfori  9 527 kg

TUOTTEET

Massan valmistus   305 989 t
Paperi ja kartonkituotteet 445 665 t
Sahatavara    194 359 k-m3 

SIVUTUOTTEET

Mäntysuopa  8 065 t
Tärpätti  421 t

Vastuullisuusraportti 2020
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Luomme 
vastuullista 
kasvua
Kannattava liiketoiminta on Kotkamillsin toiminnan 
perusedellytys, joka lisäksi mahdollistaa yrityksen 
edelleen kehittämisen . Kotkamillsin taloudellinen 
vastuu tarkoittaa yrityksen omasta kannattavuudesta 
ja kilpailukyvystä huolehtimista ja niiden kehittämistä 
sekä laajemmalti liiketoiminnan taloudellisten 
vaikutusten kohdistumista yrityksen kaikkiin 
sidosryhmiin niin paikallisessa kuin laajemmassakin 
mittakaavassa .

Kotkamills Talous

Vastuullisuusraportti 2020

TALOUDELLINEN VASTUU

Taloudellinen vastuu
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Taloudellinen lisäarvo

Tuotamme liiketoiminnan suoraa taloudellista lisäarvoa 
pääasiassa myytyjen tuotteiden kautta . Kotkamillsin 
liikevaihto vuonna 2020 oli 381 miljoonaa euroa, josta 
yli 90 % muodostui toimituksista Suomen ulkopuo-
lelle . Liikevaihto kasvoi 11 % edellisvuoden tasosta . 
Suurin osa kasvusta tuli Keski-Euroopan maista .

Jaoimme vuonna 2020 taloudellista lisäarvoa 
yrityksen ulkopuolelle erityisesti erilaisten toimintaan 
liittyvien kulujen muodossa . Toimintaan liittyvät kulut 
sisältävät puuraaka-aineen ja kuituperäiset materiaalit, 

Vastuullisuusraportti 2020

kuten sellun ja kierrätyskuidun, kemikaalit ja täyteai-
neet, sähkön ja maakaasun sekä erilaiset palvelut, 
kuten logistiikan ja kunnossapidon .

Lisäksi konsernin erinomainen tuloskehitys mahdol-
listi yhtiön toiminnan kehittämisen yhä vastuulli-
semmaksi lisäämällä tuotannon resurssitehokkuutta 
(energian ja raaka-aineiden käyttö) parantavien inves-
tointien määrää .

2015

277 MEUR 238 MEUR 288 MEUR 353 MEUR 343 MEUR 381 MEUR

2016 2017 2018 2019 2020

Liikevaihdon kehitys
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Taloudelliset vaikutuksetVastuullisuusraportti 2020

Kannattava liiketoiminta on Kotkamillsin toiminnan perusedellytys, joka 
lisäksi mahdollistaa yrityksen edelleen kehittämisen . Kotkamillsin taloudel-
linen vastuu tarkoittaa yrityksen omasta kannattavuudesta ja kilpailukyvystä 
huolehtimista .

Tavoitteenamme on lisätä myynti- ja tuotantomääriämme sekä tuotantehok-
kuuttamme kaikissa liiketoiminnoissamme .

Haluamme tarjota vastuullisuutta edistäviä tuotteita kuluttajille ja siksi 
vastuullisuusstrategian yhtenä tavoitteena on lisätä sekä kestäviä puuhun 
perustuvia ratkaisuja että muovivapaita tuotteita markkinoille .

Aikomuksemme on lisätä muovivapaiden ruokatarjoilukartonkien osuutta 
tuotannossamme .

Näillä ja lukuisilla muilla toimillamme – jotka kaikki tähtäävät sekä tuotanto-
määriemme että resurssitehokkuutemme parantamiseen – pyrimme varmista-
maan yrityksemme liiketoimintojen riittävän kannattavuuden ja kilpailukyvyn 
säilymisen .

Kannattavuuden ja kilpailukyvyn huolehtimisella on kauaskantoiset vaiku-
tukset esimerkiksi työpaikkojen säilymisen näkökulmasta ja omalta osaltamme 
yhteiskunnallisen hyvinvoinnin luomisessa . Kotkamills haluaa myös jatkossa 
olla luotettava työnantaja, toimittaja, asiakas sekä yhteistyökumppani kaikille 
sen sidosryhmille, niin paikallisesti kuin globaalistikin .

INDIKAATIO TALOUDELLISISTA TAVOITTEISTA

TUOTANNON KASVU (1 000 t)

LIIKEVOITTO (%)

BARRIER-TUOTTEIDEN OSUUS 
KARTONKITUOTTEISTA (%)
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Paikalliset vaikutukset

Kotkamills pyrkii mahdollisuuksien mukaan käyttämään hankinnoissaan paikal-
lisia ja alueellisia toimittajia . Paikallisilta toimittajilta hankimme erityisesti kunnos-
sapito-, urakointi- ja logistiikkapalveluita . Toimittajavalintaan vaikuttavat mm . 
hyödykkeen hinta sekä käyttö- ja pääomakustannus, toimitusaika, maksu- ja 
muut kaupalliset ehdot, laatusertifioinnit, ympäristönäkökohdat ja -sertifiointi, 
työturvallisuuden tuloksellisuus ja sertifiointi, tuoteturvallisuusvaatimukset, 
puukuitujen alkuperän jäljitettävyyden hallinta (Chain of Custody), toimit-
tajan halu ja kyky sitoutua Kotkamillsin toimittajaohjeistukseen sekä toimittajan 
sisäisen ja omille toimittajilleen antaman toiminta- ja päätöksenteko-ohjeis-
tuksen (Code of Conduct) taso .

Kotkamills on paikallisesti merkittävä työllistäjä . Vuonna 2020 henkilöstölle 
maksetut palkat ja korvaukset olivat 34,6 miljoonaa euroa, ja niistä 96 % kohdistui 
Kymenlaakson alueelle . 

Noudatamme kaikessa toiminnassamme kansallista lainsäädäntöä ja yleisesti 
hyväksyttyjä eettisiä normeja . Konsernille tehdään säännöllisesti asiakkaiden 
toimesta auditointeja, joissa käydään läpi usein myös yrityksen eettisiä arvoja ja 
toimintatapoja . Näissä auditoinneissa ei ole havaittu poikkeamia hyvinä ja arvok-
kaina pidettyihin eettisiin periaatteisiin . 

Korruptio ja lahjonta ovat ehdottomasti ja kaikissa muodoissaan kiellettyjä . 
Kotkamills pyrkii varmistamaan, että toimittajat sekä yhteistyökumppanit toimivat 
vastaavan periaatteen mukaisesti .

Vastuullisuusraportti 2020
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Toimimme 
ihminen edellä 
Olemme metsäteollisuusalan yritys, ja 
toiminnassamme korostuvat vastuullisuus ja eettisyys .  
Toimintamme vaikuttaa laajaan joukkoon ihmisiä ja 
yhteisöjä ympäri maailman, ja siksi olemme sitoutuneet 
ylläpitämään vastuullista ja turvallista työympäristöä . 
Hyvinvoiva työyhteisö on yrityksemme tärkein 
voimavara . Tähtäämme huippusuorituksiin kaikessa 
mitä teemme - pitäen turvallisuuden etusijalla . 
Haluamme olla luotettava ja kiinnostava työnantaja, 
jolla on sitoutuneet ja motivoituneet työntekijät .

Kotkamills Ihmiset

Vastuullisuusraportti 2020

SOSIAALINEN VASTUU

Sosiaalinen vastuu
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Olemme ylpeitä  
tekemästämme työstä ja 
tuotteistamme

HENKILÖSTÖ

Motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö on toimintamme 
kulmakivi . Muutos kohti vähämuovisempaa maailmaa 
ei toteudu pelkästään koneilla . Siihen tarvitaan ihmisiä . 
Ihmisiä, jotka välittävät toisistaan, ympäristöstä, tulevai-
suudesta ja siitä mitä ovat tekemässä . Luovuus ja innova-
tiivisuus kasvaa siellä missä sille on tilaa . Haluamme vaalia 
tärkeimmän voimavaramme eli henkilöstön hyvinvointia 
ja kehittymistä . 

Seuraavien vuosien sosiaalisen vastuun keskeisiä 
teemoja ovat turvallinen työpaikka, työhyvinvointi, sitou-
tuneet työntekijät sekä kiinnostava työpaikka . Vain näin 
voimme olla vastuullinen työnantaja ja rakentaa kestävää 
toimintaa . 

Osaava henkilöstö
Vuoden 2020 lopussa Kotkamills konsernissa työskenteli 
522 henkilöä . Henkilöstön määrä on ollut viimeiset viisi 
vuotta lievästi nousujohteinen . Naisia oli 23 % ja miehiä 
77 % . Suurin osa henkilöstöstä (95,6 %) oli vakituisessa 
työsuhteessa . Määräaikaisia työsuhteita käytetään 
korvaamaan mm . vanhempainvapailla olevien sijaisuuksia 
sekä mahdollisia sairauslomia . 

Henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2020 lopulla 46 
vuotta . Miesten keski-ikä oli 46 vuotta ja naisten 44 

vuotta . Ikärakenne noudattelee samaa jakaumaa eri liike-
toiminnoissa ja eri henkilöstöryhmissä .

Henkilöstöstä paperituotannon ja kunnossapidon 
työntekijöitä oli vuoden 2020 lopussa 51 %, sahan työn-
tekijöitä 10 % ja asiantuntijoita sekä toimihenkilöitä 
yhteensä 38 % .

Motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö
Olemme sitoutuneet henkilöstömme hyvinvointiin . 
Sujuvaa ja luottamuksellista yhteistyötä on rakennettu 
henkilöstön, johdon ja työntekijöiden edustajien kanssa 
jo useamman vuoden ajan . Tämän yhteisen, keskuste-
levan kulttuurin rakentaminen näkyi myös vuonna 2020 
alan työehtosopimuksen neuvottelukierroksen yhtey-
dessä, kun lakolta ja työnseisauksilta vältyttiin hyvässä 
hengessä . 

Perinteisesti suomalaisessa paperiteollisuudessa 
työsuhteet ovat olleet pitkiä . Konsernin henkilöstön 
keskimääräinen palvelusaika oli vuoden 2020 lopussa 
noin 11 vuotta . Paperitehtaan työntekijöiden keskimää-
räinen työsuhteen pituus oli lähes 18 vuotta, sahan työn-
tekijöillä noin 15 vuotta ja kaikilla toimihenkilöillä noin 
11 vuotta . Konsernin henkilöstöstä 19 % on ollut työsuh-
teessa vähintään 30 vuotta ja 51 % alle kymmenen vuotta .

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ

PALVELUSAJAT VUOSIRYHMIIN JAOTELTUNA

Vastuullisuusraportti 2020
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Henkilöstön hyvinvointi
Vuotta 2020 värittänyt pandemia-aika toi omat haasteensa henkilöstön tervey-
teen ja hyvinvointiin . Reagoimme siihen turvaamalla henkilöstömme hyvin-
voinnin mahdollisimman hyvin . Toimihenkilöt siirtyivät laajasti etätyöhön, ja 
kulkua tuotantotiloissa rajoitettiin . Koronainfoja pidettiin säännöllisin väliajoin ja 
ohjeistuksia päivitettiin heti, kun tilanteessa tapahtui muutoksia . Toimihenkilöille 
järjestettiin koulutusta etätyöskentelyyn . Tarjosimme myös työterveyden webi-
naareja koko henkilöstölle . 

Yrityksessämme toimii liikuntatoimikunta, joka päättää henkilöstöliikuntaan 
varattujen rahojen jakamisesta mm . ryhmäliikuntatunteihin, tapahtumiin ja lajiko-
keiluihin . Lisäksi henkilöstö on oikeutettu henkilökohtaiseen liikuntarahaan, jolla 
tuetaan liikkumista vapaa-aikana .

Työsuojelutoiminta ja työterveyshuolto on järjestetty lain mukaisesti . Työterve-
ydessä korostamme ennaltaehkäisevää ja hyvinvointia edistävää toimintaa . Koko 
henkilöstölle kuuluu myös laajennettu työterveyshuolto . Kaikki henkilöstöryhmät 
ovat edustettuina työsuojelutoimikunnassa, jossa käsitellään säännöllisesti 
työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyviä asioita . Teemme työpaikkaselvi-
tyksiä tarpeen mukaan huomioiden altistumis- ja muut työkykyyn vaikuttavat 
vaaratekijät . Myös säännölliset terveystarkastukset tehdään lain mukaisesti .  

Houkutteleva työnantaja
Kotkamills on koettu houkuttelevaksi työnantajaksi, ja saamme avoimiin paik-
koihin, myös kesätyöpaikkoihin, runsaasti hyviä hakemuksia . Järjestämme esimie-
hille rekrytointikoulutusta, jotta yrityksessä on riittävästi osaamista läpinäkyvään 
ja tasa-arvoiseen rekrytointiin . Päätöksenteossa keskitymme ammatilliseen osaa-
miseen ja motivaatioon . Pyrimme vaikuttamaan suoraan tulevaisuuden työvoi-
maan oppilaitosyhteistyön ja työnantajamielikuvan kehittämisen kautta .

Vastuullisuusraportti 2020
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Henkilöstön kehittäminen
Edelläkävijyys innovatiivisessa liiketoiminnassa vaatii myös henkilöstöltä jatkuvaa 
kehittymistä . Menestyminen edellyttää jatkuvaa johtamisen ja henkilöstön kehit-
tämistä . Kotkamillsissä osaamisen kehittäminen perustuu yrityksen tarvitsemaan 
osaamiseen ja henkilön omiin kiinnostuksen kohteisiin . Koulutustarpeita arvioi-
daan jatkuvasti sekä esimiehen, henkilön itsensä että henkilöstöosaston toimesta . 
Myös tutkintoihin tähtäävää opiskelua tuetaan ja siihen kannustetaan . 

Käytimme koulutuksiin vuonna 2020 yhteensä noin 160 000 euroa . Pandemia 
vähensi kasvokkain tapahtuvia koulutuksia, mutta onnistuimme tarjoamaan 
henkilöstöllemme etäkoulutuksia . Koulutusten kesto oli yhteensä 3 665 tuntia ja 
osallistujia oli yhteensä 323 . Noin 61 % henkilöstöstä siis osallistui jonkinlaiseen 
koulutukseen työssäoloaikana . 

Palkitseminen
Palkkatasa-arvo toteutuu Kotkamillsissä hyvin . Erityisesti paperitehtaan 
tuotannon työntekijöiden palkkausta ohjaa Paperiteollisuuden työehtosopimus, 
joka määrää palkkauksesta hyvin yksityiskohtaisesti . Periaate on, että samasta 
työstä maksetaan sama palkka kaikille vastaavan työn tekijöille . Paperitehtaan 
työntekijän tehtävissä olevien keskimääräiset vuosiansiot olivat noin 53 000 € . 

Toimihenkilötehtävissä olevien palkkaus on niin ikään tasa-arvoista ja oikeu-
denmukaista . Identtisissä tehtävissä peruspalkkaus on sama, mutta eroa voi olla 
palvelusajan tuoman kokemuksen perusteella . Toimihenkilöryhmissä keskimää-
räiset vuosiansiot olivat noin 56 000 € . Miesten ja naisten identtisissä työtehtä-
vissä ei ole eroa peruspalkkojen osalta . 

Yritys voi maksaa kuukausikohtaista tai vuositason tulospalkkiota . Vuonna 2020 
tulospalkkioita maksettiin keskimäärin noin 1 100 € henkilöä kohden . Koko henki-
löstö on mukana palkitsemisjärjestelmässä . 

Aloitepalkkioita maksettiin 56 henkilölle yhteensä noin 16 000 € . 

Vastuullisuusraportti 2020
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Turvallisuus tehdään 
yhdessä

Turvallisuus on yksi päivittäisen toimintamme tärkeistä peruspilareista . 
Olemme sitoutuneet suojelemaan ihmisiä ja ympäristöä sekä toimin-
taamme, omaisuuttamme, tietojamme ja brändiämme vahingoilta . 
Kotkamillsin työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä on sertifioitu, ja 
toimintamme täyttää standardin ISO45001 vaatimukset . Ymmärrämme 
toimintaamme liittyvät riskit, ja jatkuvan parantamisen periaatteella 
kehitämme toimintaamme riskien arvioimiseksi ja hallitsemiseksi . 

Turvallisuuden takaamiseksi toimiva yhteistyö ja avoin viestintä ovat 
tärkeitä . Saavutamme tavoitteemme turvallisesta työpaikasta ja hallit-
semme riskejä yhteistyössä koko henkilöstön kanssa . Olemme mukana 
Nolla tapaturmaa -foorumissa, joka on jäsentyöpaikkojen turvalli-
suuden yhteistyöverkosto .

Turvallisuus on yksi vastuullisuusstrategiamme pääteemoista . Tavoi-
teohjelmamme tähtää työtapaturmien vähentämiseen 30 prosentilla 
vuosittain . Seuraamme ja arvioimme turvallisuustuloksiamme turval-
lisuusmittareilla . Tulosten arvioinnissa keskeisiä suorituskykymittareita 
ovat Tapaturmattomat päivät ja LTIFR (poissaoloa aiheuttaneiden 
työtapaturmien taajuus) . Omien työntekijöidemme lisäksi turvallisuus-
raportointi koskee myös tehtaalla työskenteleviä yhteistyökumppanei-
tamme . Suuren riskin töistä tehdään aina yhteistyössä kirjallinen riskien 
arviointi . Arvioinnissa sovitaan tarvittavista toimista, joilla työ voidaan 
tehdä turvallisesti .

Osasto Päiviä edellisestä poissaoloa 
aiheuttaneesta työtapaturmasta

Tilanne 31 .12 .2020

Voimalaitos 630

Saha 146

Kartonkikone 159

Tehdaspalvelut 247

Paperikone 198

Sellutehdas 93

Laboratorio 1877

Hallinto 722

Oma henkilöstö 93

Yhteistyökumppanit 121

Työsuojelupienryhmien kierrokset 61

Johtoryhmän turvallisuuskierrokset 24

Turvallisuusilmoitukset (havainnot, 

vaaratilanteet)

792

ENNAKOIVA TURVALLISUUSTYÖ

TAPATURMATTOMAT PÄIVÄT

77 %

2 % 1 % 1 %
5 %

14 %
Turvallisuushavainnot

Vaaratilanteet

Ei hoitoa vaatineet työtapaturmat

Ensiapua vaatineet työtapaturmat

Lääketieteellistä hoitoa vaatineet työtapaturmat

LTI työtapaturmat

TURVALLISUUSILMOITUSTEN OSUUDET 2020
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Menestyksemme 
perustuu luottamukseen
Vastuullisuus ja eettisyys korostuvat toiminnassamme . Toimintamme metsäteolli-
suusalan yrityksenä vaikuttaa laajaan joukkoon ihmisiä ja yhteisöjä maailmanlaa-
juisesti hankintojemme, tuotteidemme ja muun toimintamme kautta . Luottamuk-
sella on ratkaiseva merkitys menestyksellemme . Olemme antaneet sitoumuksia 
sekä asiakkaille ja yhteistyökumppaneille että ympäröivälle yhteisölle .

Yrityksemme Code of Kotka -toimintaohje perustuu Kotkamillsin arvoihin ja on 
myös omistajien eettisten periaatteiden mukainen . Tämä eettinen ohjeistus on 
kaiken toimintamme lähtökohta . Toimintaperiaatteet tukevat niin liiketoiminnan 
menestystä ja tuloksellisen toiminnan tavoitteita kuin myös henkilöstön hyvin-
vointia ja onnistumista . 

Konsernin henkilöstö on tutustunut ohjeistukseen sitoutuakseen noudat-
tamaan näitä eettisiä toimintaperiaatteita työssään ja sen ulkopuolella . Emme 
hyväksy eettisten toimintaperiaatteiden vastaista toimintaa millään tasolla .

Vastuullisesti toimiessamme turvaamme myös sidosryhmiemme toiminnan . 
Olemme sitoutuneet vastuulliseen hankintaan ja edellytämme tavaroiden ja 
palveluiden toimittajien toimivan hankintapolitiikkamme sekä Code of Kotka 
-toimintaohjeen periaatteiden mukaisesti .

Yrityksenä rohkaisemme henkilöstöämme ja sidosryhmien edustajia esittämään 
kysymyksiä ja nostamaan esiin toimintaamme liittyviä epäkohtia . Arvioimme 
säännöllisesti oman työympäristömme väärinkäytösriskejä . Tutkimme kaikki 
vilpittömässä mielessä ilmoitetut väärinkäytökset ja raportoidut rikkomukset ja 
ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin . Olemme yrityksenä sitoutuneet suojele-
maan kaikkien niiden henkilöiden oikeuksia ja yksityisyyttä, jotka tekevät ilmoi-
tuksen vilpittömässä mielessä, emmekä salli vastatoimia ilmoittajaa kohtaan .

Kunnioitamme henkilöiden yksityisyyden suojaa . Olemme sitoutuneet asian-
mukaiseen työntekijöiden ja sidosryhmien henkilötietojen käsittelyyn, rekiste-
röityjen tietojen yksityisyyden vaalimiseen, luottamuksellisena pitämiseen sekä 
henkilöiden oikeuksien takaamiseen .

Vastuullisuusraportti 2020
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Yhdenvertainen 
työpaikka kaikille
Kotkamillsin vuosille 2020–2022 tekemän tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelman yleisperiaatteena on turvata ja edistää 
tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen työpaikan toteutumista kaikille . 

Yhteistyömme perustana ovat keskinäinen luottamus, arvostus ja työyhteisön moninaisuus:

Kunnioitamme henkilöstön perusoikeuksia
Kunnioitamme, huomioimme ja arvostamme kaikkia ihmisiä heidän taustastaan, iästään, 
sukupuolestaan, vakaumuksestaan ja elämänvalinnoistaan riippumatta . Suhtaudumme 
myönteisesti henkilöstön esiin tuomiin mielipiteisiin sekä poliittiseen ja ammattiyhdistys-
toimintaan . Emme hyväksy kansallisten lakien ja säädösten rikkomista työyhteisössä tai sen 
ulkopuolella .

Arvostamme monimuotoista työyhteisöä 
Kohtelemme kaikkia työyhteisömme jäseniä yhdenvertaisina, ja kaikenlainen syrjintä työyh-
teisön sisällä on kielletty . Tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu motivoi jokaista 
tekemään parhaansa sekä lujittaa luottamusta työyhteisössä . Monimuotoisuus on työyhtei-
sömme voimavara . 

Vaalimme tasapuolisia palkkausperusteita
Kun palkkaamme uutta jäsentä työyhteisöömme, osaaminen ja potentiaali ratkaisevat . 
Henkilön sukupuoli, ikä, seksuaalinen suuntautuminen, uskonto tai etninen tausta eivät 
rajoita työllistymistä yrityksessämme . Vaalimme samapalkkaisuutta samantasoisista työteh-
tävistä . 

Mahdollistamme uralla etenemisen 
Työyhteisössämme tuemme jokaisen työuralla etenemistä mahdollisuuksien mukaan kaikissa 
eri henkilöstöryhmissä . Kannustamme aktiivisesti henkilöstöämme kouluttautumaan, mikä 
mahdollistaa uralla etenemisen . Sitoudumme edistämään työntekijöidemme hyvinvointia 
sekä ylläpitämään ja lisäämään heidän arvoaan työmarkkinoilla .

Ehkäisemme syrjäytymistä mm . 
tekemällä yhteistyötä Sotek-
säätiön kanssa, joka työllistää 
pitkäaikaistyöttömiä, osatyökykyisiä, 
kehitysvammaisia ja muita vaikeasti 
työllistyviä . Kotkamills tarjoaa 
säätiön kautta töitä vaikeassa 
työllistymistilanteessa oleville 
ja luo samalla hyvinvointia koko 
paikallisyhteisölle . 

Vastuullisuusraportti 2020
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