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KIERTOTALOUDEN EDELLÄKÄVIJÄ

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄ

SOSIAALISET VAIKUTUKSET

Me Kotkamillsillä olemme sitoutuneet kehittämään liiketoimintaamme kestäviä
ja ympäristöystävällisiä periaatteita noudattaen. Sahamme valmistaa ekologisia
puutuotteita sertifioiduissa metsissä kasvaneista puista. Tuotannossa muodostuvat
sivuvirrat hyödynnetään Absorbex®-laminaattipaperin ja muovittomien kartonkiemme
valmistuksessa. Kartonkiliiketoiminnan valmistamat pakkauskartongit ovat muoviton
materiaalivaihtoehto elintarvikepakkausten valmistuksessa.

Resurssiviisas integraatti
Tehtaamme tarina alkaa vuodesta 1872, jolloin Kotkan saha perustettiin. Sahan
kasvutarina tehtaaksi on vaikuttanut merkittävästi Kotkan kaupungin ja yhteisön
muodostumiseen. Yli 50 000 asukkaan kaupunki on osa Kymenlaakson kaupunkien
kokonaisuutta, jonka satamat yhdistävät kiinteästi osaksi maailman markkinoita.

Jatkuva kehittäminen
Sellu- ja paperiteollisuuden prosesseissa käytetään paljon energiaa ja vettä. Vuonna
2016 käyttöönotettu kartonkikoneemme KK2 sekä uusi jäteveden puhdistuslaitos ovat
parantaneet jäteveden laatua. Tehdasintegraatin ympäristösuorituskyky on parantunut
huomattavasti veden ja sähkön kulutuksen merkittävästi vähentyessä verrattuna
entiseen paperinvalmistusprosessiin. Parannamme jatkuvasti tuotantoprosessejamme.
Kiertotaloutta tukevien ratkaisujen avulla saavutamme merkittäviä säästöjä niin talouden
kuin ympäristön näkökulmasta.
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Saha on laajentunut kolme eri tuotelinjaa käsittäväksi tehdasintegraatiksi. Me
Kotkamillsillä pyrimme hyödyntämään puuraaka-aineen tehokkaasti tuotantoketjun
eri vaiheissa. Käytämme tukkien sahauksessa sivutuotteena syntyvän sahanpurun ja
hakkeen paperi- ja kartonkituotteidemme raaka-aineina. Sahanpurusta valmistamme
sahanpurusellua Absorbex®-laminaattipaperiin ja hakkeesta CTMP-massaa AEGLE®- ja
ISLA®-kartonkituotteisiin. Sivutuotteiden jalostaminen muihin tuotantoprosesseihimme
sopiviksi raaka-aineiksi on logistisesti tehokasta, taloudellisesti kannattavaa ja
ympäristöystävällistä. Omalla kierrätyskuitulaitoksellamme jatkojalostamme myös
kierrätettyä pakkauskartonkia laminaattipaperissa käytettäväksi kierrätyskuitumassaksi.

Ekologisesti kestävät ja laadukkaat tuotteet
Perinteiset kartonkiset kupit on päällystetty muovipinnoitteella, joka estää nesteiden
ja rasvojen imeytymisen kartonkiin. ISLA® -elintarvikekartongin päällyste rakentuu
jo kartongin valmistusvaiheessa, jolloin se päällystetään vesipohjaisella dispersiosuojakerroksella. Kartongista valmistetut kupit, lautaset ja pillit eivät sisällä muovia eikä
haitallisia vahoja. Muovittomuus tarkoittaa tietysti myös sitä, että nämä kupit, lautaset ja
pillit ovat helposti kierrätettäviä.

JOHDANTO

Toinen tuoteryhmä, joka on vahvassa kasvussa markkinoiden kasvaessa, on AEGLE®taivekartonkivalikoimamme. Muoviton barrierkartonki, joka ei sisällä fluorokemikaaleja,
sopii ominaisuuksiensa vuoksi monipuolisiin pakkaustarpeisiin, kuten rasvaisten ruokien
tai pakasteiden tai esimerkiksi lääkkeiden tai kosmetiikkatuotteiden pakkaamiseen.

YRITYS

Uskomme myös, että kasvava kaupungistuminen lisää Absorbex®-laminaattipaperin
ja korkealaatuisen sahatavaran käyttöä vaativissa puusepän- ja rakennusalan
loppukäyttökohteissa.

KIERTOTALOUDEN EDELLÄKÄVIJÄ

Ihminen edellä

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

Kaiken toimintamme lähtökohtana on toimia ihminen edellä. Kehitämme ratkaisuja
vastamaan käyttäjien tarpeita. Kuuntelemme käyttäjien toiveita, olemme valppaina
muutokselle maailmassa ja teemme tiivistä yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa.

ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄ

SOSIAALISET VAIKUTUKSET

Kotkamills Bürgerfestin
pääyhteistyökumppani
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Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeierin elokuussa Berliinissä
järjestämän kaksipäiväisen kansalaisjuhlan kumppanimaa oli Suomi.
Bürgerfestin yksi pääyhteistyökumppaneista oli Kotkamills.
Kotkamillsin kiertotaloustarina kiinnosti sekä kutsuvieraita että yleisöä.
Tapahtuman aikana Kotkamillsillä oli alueella näyttelyteltta ja toimitusjohtaja Markku Hämäläisellä oli kunnia osallistua liittopresidentin
vastaanotolle.
Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier (vas.) ja
Kotkamillsin toimitusjohtaja Markku Hämäläinen viihtyivät
Kotkamillsin teltalla Bürgerfestissä.

Kehitämme uusia tuotteita ja ratkaisuja yhdistämällä parhaat asiantuntijat omasta
organisaatiostamme ja ulkoisten kumppaneiden organisaatioista. Sisäisesti ”ihmiset
ensin” -asenteemme tarkoittaa työntekijöillemme tilan antamista ja yrittäjämäisen
toimintatavan mahdollistamista, näin vahvistaen yrityksemme kehittymistä ja
uudistumista. On myös tärkeää olla jatkuvassa vuoropuhelussa ympäröivän yhteisön,
erityisesti Kotkan kaupungin, kanssa sekä tukea hyvinvointia.

Yritysten on vastattava muutokseen; jopa selviytyäkseen. Me Kotkamillsillä teemme
jatkuvaa kehitystyötä kuluttajien ja ympäristön tarpeita kunnioittaen.

Markku Hämäläinen, toimitusjohtaja

KOTKAMILLS VASTUULLISUUSRAPORTTI 2019

Toimimme kiertotalouden edelläkävijänä edistämällä muutosta ja tekemällä
kestävämmistä vaihtoehdoista helppoja. Vastaamme kuluttajien vaatimuksiin
ja tarjoamme kestäviä ratkaisuja. Ympäristön tila velvoittaa kuluttajat tekemään
vastuullisempia valintoja. Muutosta tukevat yhteiskunnat, jotka säätävät lakeja ja
asettavat tiukempia rajoituksia mm. kertakäyttöisten muovien käytöstä.

JOHDANTO

YRITYS

Kotkamills
konserni
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TOIMINTAPOLITIIKKA

VASTUULLISUUSPERIAATTEET
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Yritys
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Kotkamills konserni on erikoistunut kuluttajapakkauskartonkien, laminaattipaperin sekä puutuotteiden
valmistukseen.
JOHDANTO

YRITYS

TOIMINTAPOLITIIKKA

Kotkamills Group Oyj on suomalainen osakeyhtiö, joka on perustettu 5.2.2015. Kotkamills
Group Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Kotkamills-konsernin (myöhemmin yhtiö tai
konserni). Konserniin kuuluvat emoyhtiön lisäksi Kotkamills Oy ja sen tytäryhtiöt Kotkamills Absorbex Oy sekä Kotkamills Wood Oy.
Kotkamills Oy perustettiin vuonna 2010. Monikansallinen pääomasijoitusyhtiö Open
Gate Capital omisti Kotkamills Oy:n liiketoiminnot vuoteen 2015 asti, jolloin suomalainen
pääomasijoitusyhtiö MB Rahastot osti enemmistöosuuden yhtiön osakkeista. Uusiksi
omistajiksi tulivat myös valtiollinen Suomen Teollisuussijoitus Oy, työeläkevakuuttaja Elo
ja sijoitusyhtiö Nordic Mezzanine Oy sekä yrityksen toimiva johto.

VASTUULLISUUSPERIAATTEET

Kotkamills Oy toimii itsenäisenä osakeyhtiönä, jonka kotipaikka on Helsinki. Yhtiön toimitusjohtaja on Markku Hämäläinen ja hallituksen puheenjohtajana toimii Hannu Puhakka.

KIERTOTALOUDEN EDELLÄKÄVIJÄ

Yhtiö työllistää yhteensä noin 500 henkilöä. Suurin osa
henkilöstöstä työskentelee Suomessa ja noin 2 % Saksan ja
Espanjan sivuliikkeissä.

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄ

Konserni on erikoistunut kuluttajapakkauskartonkien, laminaattipaperin sekä puutuotteiden valmistukseen ja liiketoiminta on järjestetty kahteen liiketoimintasegmenttiin:
kuluttajapakkauskartonkeihin ja teollisuustuotteisiin. Konsernin tärkeimmät tuotemerkit
ovat kuluttajapakkauskartongit ISLA® ja AEGLE® sekä laminaattipaperi ABSORBEX®.
Konsernin tuotantolaitokset sijaitsevat Kotkassa. Tainionkoskella Imatralla ohuiden
Absorbex-laatujen oma valmistus loppui 22.1.2019, ja sen jälkeen valmistus on ostettu
alihankintana yrityksen ulkopuolelta. Yrityksellä on sivuliikkeet Saksassa ja Espanjassa.
Konsernin liiketoiminnan oleellisimmat riskit liittyvät yleisen kilpailutilanteen sekä
paperi-, kartonki- ja puutuotemarkkinoiden kysynnän ja tarjonnan vaihteluihin, taloussuhdanteisiin sekä geopoliittisiin muutoksiin. Konsernin liiketoiminnot ovat riippuvaisia
materiaalihallinnon, tuotantolaitosten, logistiikan sekä tietojärjestelmien toimintavarmuudesta sekä energian, kuidun ja muiden raaka-aineiden sekä kuljetus- ja työvoimakustannusten kehityksestä. Riskienhallintaa käsitellään tarkemmin vuoden 2019 tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa.

KOTKAMILLS VASTUULLISUUSRAPORTTI 2019

SOSIAALISET VAIKUTUKSET

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

2019 kohokohdat
NextGen Cup challenge
Kotkamills palkittiin yhtenä kansainvälisen NextGen Cup Challenge
-kilpailun voittajana. Helmikuussa
järjestetyn kilpailun organisoi
NextGen Consortium, joka tavoitteena on vähentää kertakäyttöisten
elintarvikepakkausten jätettä
maailmanlaajuisesti edistämällä
elintarvikepakkausvaihtoehtojen
suunnittelua, kaupallistamista ja
hyödyntämistä. Konsortio toimii
koko arvoketjun kanssa - tuotemerkkien, yhteiskunnan, materiaalien jatkokäsittelylaitosten ja materiaalivalmistajien kanssa.

JOHDANTO

YRITYS

TOIMINTAPOLITIIKKA

LUE LISÄÄ:
WWW.KOTKAMILLS.COM

Maailman kiertotalousfoorumi
Sitra järjesti Maailman kiertotalousfoorumin Helsingissä kesäkuussa.
Yksi tapahtuman teemoista oli
kierto- ja biotalouden tarjoamat
ratkaisut muoviongelmaan sekä
kyseisen aiheen kiistanalainen
luonne. Toimitusjohtaja Markku
Hämäläinen piti tilaisuudessa aiheeseen liittyvän puheenvuoron sekä
osallistui paneelikeskusteluun.

Haihduttamosta yksi
maailman energiatehokkaimmista
Elokuussa Kotkamills kertoi
hankeyhteistyöstä energia- ja
vesiyhtiö Adven Suomen kanssa.
Kotkamillsin paperi- ja kartonkitehtaalla otetaan vuoden 2020-2021
vaihteessa käyttöön suljetun kierron
ratkaisu, joka tehostaa kemikaalien
kierrätystä. Ratkaisu pienentää
ympäristökuormaa tuhansia
tonneja.
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4evergreen alliance
Cepi, eurooppalainen paperiteollisuutta edustava yhdistys,
julkisti marraskuussa uuden 4evergreen-hankkeen. Kotkamills on
hankkeessa mukaan TierOnejäsenenä. Hanke yhdistää kuitupohjaisen pakkausteollisuuden jäsenet.
Tavoitteena on tehostaa kuitupohjaisten pakkausten roolia kiertotaloudessa.
> Linkki

> Linkki

> Linkki

> Linkki

VASTUULLISUUSPERIAATTEET

KIERTOTALOUDEN EDELLÄKÄVIJÄ

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

WorldStar packaging
Awards 2019

ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄ

2019

> Linkki

Heinäkuussa Kotkamills ja jääkiekkojoukkue KooKoo julkistivat kumppanuussopimuksen. Yhteistyön
tavoitteena on vähentää muovijätteen määrää KooKoon kotiotteluissa
niin lähelle nollaa kuin mahdollista.
Muoviton ottelutapahtuma on
mahdollinen Kotkamillsin kehittämien muovittomien AEGLE®- ja
ISLA®-suojakerroskartonkien
ansiosta.
> Linkki

Fachpack-ammattimessut
FachPack on Euroopan tärkein
ammattimessutapahtuma. Esillä
ovat laajasti eri toimialojen tarvitsemat pakkaukset, prosessit ja
teknologiat. Syyskuussa Kotkamills
oli mukana messuilla esittelemässä
ainutlaatuisia vesipohjaisella dispersio-suojakerroksella päällystettyjä
barrierkartonkeja ja niistä tehtyjä
muovittomia elintarvikepakkauksia.
> Linkki

2020

KOTKAMILLS VASTUULLISUUSRAPORTTI 2019
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Adara Pakkaus Oy ja Kotkamills ovat
yhteistyössä kehittäneet kierrätettävien kartonkikuppien keräyssäiliön, johon kerätään muovittomat
ja kierrätettävät ISLA®-kartongista
tehdyt kupit. Toukokuussa Adara
Oy:n Kaisa Pietilän suunnittelema
säiliö palkittiin WorldStar Packaging
Awards 2019 -kilpailussa. Kilpailu
on yksi tärkeimmistä World Packaging Organisation (WPO) -järjestön
tapahtumista ja palkinto on yksi
pakkausteollisuuden kansainvälisesti arvostetuimmista tunnustuksista.

Yhdessä kohti muovitonta ottelutapahtumaa

Toimintapolitiikka
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Yhtiön toiminnan tarkoituksena on olla alansa ammattilainen, vastuullinen ja
aktiivinen toimija.
Tunnemme asiakkaamme, pidämme lupauksemme ja olemme joustava toimittaja.

JOHDANTO

Me välitämme ihmisistä, ympäristöstä ja tuloksista. Teemme työmme laadukkaasti ja
sitoudumme toiminnastamme syntyvien ympäristövaikutusten jatkuvaan pienentämi
seen ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen.

YRITYS

Otamme kaikessa toiminnassamme huomioon jatkuvan parantamisen ja kestävän
kehityksen periaatteet, ympäristöasiat ja turvallisuuden sekä voimassa olevat lait ja
määräykset. Edellytämme samaa myös sidosryhmiltämme.

TOIMINTAPOLITIIKKA

Olemme aloitteellisia ja luovia. Teemme jatkuvasti määrätietoista kehitystyötä uusien
ratkaisujen löytämiseksi ja asiakastarpeiden täyttämiseksi. Otamme haasteita vastaan ja
kehitämme jatkuvasti työtapojamme. Uudistamme ja uudistumme yhdessä.

VASTUULLISUUSPERIAATTEET

Huolehdimme työilmapiiristä sekä työ- ja tuoteturvallisuudesta ja pyrimme avoimeen
kanssakäymiseen sekä tiedottamiseen omistajat, oma henkilöstö ja sidosryhmät huomi
oiden.
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ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄ

Kotkamills on mukana Työterveyslaitoksen koordinoimassa Nolla tapaturmaa
-foorumissa, joka on työpaikkojen verkosto tavoitteenaan työturvallisuuden ja
työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen sekä hyvien käytäntöjen levittäminen.

Vuonna 2016 käyttöönotettu kartonkikone KK2

Nolla tapaturmaa -foorumi myöntää työturvallisuuden tasoluokitukset jäsentyöpaikoille.
Kotkamillsin tehdasintegraatti sai tunnustusta vuoden 2019 positiivisesta
turvallisuuskehityksestä, kun kehitys kokonaisuutena tarkasteltuna täytti Suuntana
maailman kärki -tasoluokituksen.

KOTKAMILLS VASTUULLISUUSRAPORTTI 2019

Tunnustusta positiivisesta
turvallisuuskehityksestä
Kotkamillsin tehtaille

SOSIAALISET VAIKUTUKSET

Vastuullisuusperiaatteet

JOHDANTO

YRITYS

TOIMINTAPOLITIIKKA

VASTUULLISUUSPERIAATTEET
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Yhtiö on sitoutunut johtamaan ja kehittämään liiketoimintaansa vastuullisesti talouteen,
ympäristöön, ihmisiin sekä yhteiskuntaan liittyvissä asioissa. Konserni täyttää ja usein
tarpeen vaatiessa ylittää asiakkaiden sekä kansallisten lakien ja säännösten asettamat
vaatimukset. Konsernin arvoja ja periaatteita noudatetaan kaikissa maissa, joissa konserni
toimii. Kotkamills vakuuttaa sitoutumisensa toimitusjohtajan allekirjoittamissa kirjallisissa
yritysvastuun periaatteissa, joihin on yhdistetty konsernin toiminnan perustana olevat
eettiset, ympäristöä ja sosiaalista vastuuta, turvallisuutta ja tuoteturvallisuutta sekä puun
ja kuidun alkuperän hallintaa koskevat periaatteet.
Vastuullisuus kaikessa toiminnassa ja pyrkimys jatkuvaan parantamiseen ovat konsernin
keskeiset toimintaperiaatteet. Liiketoiminnalle, ympäristö- ja tuoteturvallisuudelle, yritysturvallisuudelle sekä henkilöstön hyvinvoinnille asetetaan tavoitteet, joiden toteutumista
mitataan. Sidosryhmille viestitään yritysvastuun tavoitteista ja niiden toteutumisesta.
Alihankkijat sekä yhteistyökumppanit sitoutetaan noudattamaan Kotkamillsin arvoja
ja yritysvastuuperiaatteita. Konsernin hallintajärjestelmät on sertifioitu akreditoitujen
kolmansien osapuolien toimesta (ISO-, OHSAS- ja CoC-sertifioinnit).

KIERTOTALOUDEN EDELLÄKÄVIJÄ
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ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄ

Jääkiekon Liiga on kiinnittänyt yhä enemmän huomiota ympäristöarvoihin erityisesti
vuoden 2019 alusta lähtien, jolloin Liiga lanseerasi oman ympäristöohjelmansa. Tavoitteena on vähentää lajin ympäristörasitusta tekemällä konkreettisia toimia.

Kotkamills valmistaa sahapurusta Absorbex®-paperia.

Kotkamills ja jääkiekkojoukkue KooKoo julkistivat kesällä 2019 kumppanuussopimuksen.
Yhteistyön tavoitteena on vähentää muovijätteen määrää KooKoon kotiotteluissa niin
lähelle nollaa kuin mahdollista. Kotkamillsin kehittämistä muovittomista AEGLE®- ja
ISLA®-suojakerroskartongeista valmistetut astiat mahdollistavat muovittoman ottelutapahtuman.

KOTKAMILLS VASTUULLISUUSRAPORTTI 2019

Yhdessä kohti muovitonta
ottelutapahtumaa

SOSIAALISET VAIKUTUKSET

JOHDANTO

YRITYS

KIERTOTALOUDEN EDELLÄKÄVIJÄ

Kiertotalouden
edelläkävijä
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Kiertotalouden
edelläkävijä

Resurssiviisas
integraatti

Kotkamills kehittää jatkuvasti sekä omaa toimintaansa että yhteistoimintaa eri sidosryhmien
kanssa resurssiviisaammaksi ja mahdollisimman
vähän ympäristöä rasittavaksi.

Sahan sivutuotteiden jalostaminen muihin
tuotantoprosesseihimme sopiviksi raaka-aineiksi,
minimoiden esimerkiksi logistiset vaikutukset,
on sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta
edullista.

Kiertotalouden liiketoimintamallit tarjoavat erinomaisen viitekehyksen sekä integraatin sisäisten
toimintojen kehittämisessä että uudenlaisten
yhteistyömallien rakentamisessa.
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Tehdasintegraattimme pystyy hyödyntämään puuraaka-aineen tehokkaasti
tuotantoketjun eri vaiheissa. Kuusitukkeja lankuiksi sahatessa syntyvä sahanpuru
ja hake hyödynnetään paperin- ja kartongintuotannossa.

Sahanpurusta keitetään omassa sellutehtaassamme sellua, joka käytetään
valkaisemattomana Absorbex®-paperin raaka-aineeksi. Hake hierretään omassa
CTMP (chemi-thermomechanical pulp) –laitoksessa kemikuumahierteeksi, joka
käytetään raaka-aineena kartongin keskikerroksessa.
Sellutuotannon sivutuotteena syntyvä mustalipeä hyödynnetään nykyisin
tehtaan omassa energiantuotannossa. Mustalipeästä erotetun mäntysuovan
jatkojalostusmahdollisuuksia mäntyöljyksi tutkitaan. Tällöin mustalipeästä saataisiin korkeampi jalostusarvo ja sen kyky sitoa hiiltä hyödynnettäisiin paremmin.

SOSIAALISET VAIKUTUKSET

KOTKAMILLS VASTUULLISUUSRAPORTTI 2019

Sahanpuru
hiilidioksidin
sitojana

Sahanpuru
sitoo
hiilidioksidia

1. SAHALLE
• Kuusitukkeja
• Sertifioiduista Etelä-Suomen metsistä
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• Keskimäärin 1 200 kiintokuutiometriä
päivässä

Oikein käytettynä sahanpuru on erinomainen
väline kamppailussa ilmastonmuutosta
vastaan.

JOHDANTO

2. YHDESTÄ TUKISTA
13%

• 25 % haketta kartongin raakaaineeksi
• 13 % sahanpurua

Kun puu kasvaa, se sitoo hiiltä. Jokainen puukuutiometri poistaa ilmakehästä keskimäärin 0,9 tonnia hiilidioksidia.

YRITYS

Hiili pysyy puusta valmistetuissa tuotteissa koko niiden elinkaaren.
Polttaminen tai lahoaminen vapauttaa puuhun sitoutuneen hiilen
takaisin ilmakehään.

KIERTOTALOUDEN EDELLÄKÄVIJÄ

Sahanpuruilmastonmuutosta
on sahateollisuudenvastaan.
sivutuote.
kamppailussa
Kotkamills
valmistaa
siitä
Absorbex®-paperia,
Text lorem ipsum Photos lorem ipsum
jonka pääkäyttökohteita ovat korkeapainelaminaatit ja vanerin pinnoituskalvot.
Niiden elinkaari on pisimmillään monta
vuosikymmentä. Niissä hiili pysyy pitkään
poissa lämmittämästä ilmakehää.

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄ

SOSIAALISET VAIKUTUKSET

• 46 % sahatavaraa

• 11 % kuorta energiantuotantoon
lähialueen energiayhtiöille

3. SAHANPURU

• 5 % kutistumaa ja hukkaa (hukka
päätyy energiantuotantoon)

• Varastointi kestopäällystetyllä,
asfaltoidulla raaka-ainekentällä
• 10 % Kotkamillsin sahalta
• 80 % muilta Suomen sahoilta
• 10 % Venäjän sahoilta
• Kaikki PEFC™- tai FSC®sertifioiduista lähteistä
• Keskimäärin 2 000
kiintokuutiometriä
päivässä

SAHANPURU

80%

10% 10%

4a. SELLUTEHDAS
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• Sellua Absorbex®- paperikoneelle

4b. KIERRÄTYSKUITULAITOS
Raaka-aineena aaltopahvilaatikoita ja muita kierrätykseen sopivia kartonkeja,
kuten Kotkamillsin muoviton
kuppikartonki kierrätyslaatikkoineen

• Mustalipeää raaka-aineeksi
bioenergian valmistukseen
soodakattilassa

5. PAPERIKONE
• Absorbex®-tuotteita, jotka sitovat
hiilidioksidia
• Absorbex® Ecossa enintään 25 %
kierrätyskuitua
• Keskimäärin 470 tonnia päivässä

6. ABSORBEX®
Absorbex®-paperia, jonka
pääkäyttökohteita ovat
korkeapainelaminaatit ja vanerin
pinnoituskalvot.
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Valtaosa
Suomen
sahanpurusta
päätyy
poltettavaksi
bioe- oli
osikymmentä.
Niissä hiili
pysyykuitenkin ”Kotona
Kun puu kasvaa,
se
minulla
nergiana
sellaisenaan
tai pelletteinä.
niihin sitoutunut hiili
pitkään
poissa lämmittämästä
il Samalla
sitoo hiiltä. Jokainen puukuutio
- joko
makehää”,
kertoo Jouni
Pekonen,
metri poistaa ilmakehästä kes
- välittömästi
palaa
ilmakehään
nopeuttamaan
ilmastonmuutosta.
Director, Procurement.
Tällä- hetkellä Kotkamills
käyttääsahanpurus
Suomessa- tuotetusta
sahanpurusta
Valtaosa Suomen
Hiili pysyy puusta valmiste
yhteydessä
viime
noin 20 prosenttia.
hetkistenTein
näky-siitä
ta päätyyJatkossa
kuitenkinKotkamillsillä
poltettavaksi on tämän
tuissa tuotteissa koko niiden
keväänä.
tarvetta kasvattaa
sen käyttömäärää.uuden työpöydän
bioenergiana
joko sellaisenaan
elinkaaren. Polttaminen taimien valossa
tai pelletteinä. Samalla niihin
lahoaminen vapauttaa puuhun
työhuoneeseeni.
sitoutunut hiili palaa välittömästi
sitoutuneen hiilen takaisin
ilmakehään nopeuttamaan ilmas ilmakehään.
tonmuutosta.
”Sahanpuru on sahateol ei sitä sanota ikilevyksi.”
Jouni Pekonen
”Tällä hetkellä Kotkamills
lisuuden sivutuote. Kotkamills
Director, Procurement
käyttää Suomessa tuotetusta
valmistaa siitä Absorbex-paperia,
jonka pääkäyttökohteita ovat
tia. Näillä näkymin meillä on
korkeapainelaminaatit ja vanerin
jatkossa tarvetta kasvattaa sen
pinnoituskalvot. Niiden elinkaari
käyttömäärää.”
on pisimmillään monta vu SAHANPURU
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The game changer loop
12
Laadukas pohjoinen puukuitu voidaan parhaimmillaan kierrättää useita kertoja eri tuotteisiin. Kierrätyskuidulla voidaan
korvata neitseellistä kuitua niissä loppukäyttökohteissa, jotka
eivät sitä esimerkiksi elintarviketurvallisuussyistä vaadi.
JOHDANTO
CTMP

YRITYS

KOTKAMILLS
BOARD MACHINE

CTMP
PLANT

KIERTOTALOUDEN EDELLÄKÄVIJÄ

COLLECTING

Consumer boards
AEGLE®, ISLA®

Wood chips

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

KOTKAMILLS
ENERGY
PLANT

ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄ
Wood

SOSIAALISET VAIKUTUKSET

KOTKAMILLS
SAWMILL

CERTIFIED
FORESTS

Wood products

Bark

WASTEWATER
PURIFICATION
PLANT

END USE

RECYCLED
FIBRES
PLANT

Black
liquor

Pulp

Sawdust

SHEETING AND
PRINTING

PACKAGE
CONVERTING

PULP
MILL
Sawdust
pulp

KOTKAMILLS
PAPER MACHINE
Absorbex®

Paikallisten yhteistyökumppaneidemme kanssa olemme
rakentaneet The Game Changer Loopiksi kutsumamme
suljetun kierron, joka toimii referenssinä erilaisten kiertotalousmallien suunnittelussa muihin toimintaympäristöihin.
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EXTERNAL
ENERGY
PLANT

Delivery to RCF
plant for repulping
and reuse of fibres

Yhdessä edistämme
ympäristystävällisiä valintoja
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Me Kotkamillsillä olemme jo astuneet muutokseen
valmistamalla täysin kierrätettäviä pakkausmateriaaleja.
Teemme jatkuvaa kehitystyötä kuluttajien ja ympäristön
tarpeita kunnioittaen.
JOHDANTO

YRITYS

KIERTOTALOUDEN EDELLÄKÄVIJÄ

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄ

SOSIAALISET VAIKUTUKSET

Kotkamillsin täysin kierrätettävissä AEGLE® ja ISLA® -kartongeissa käytettävät neitseelliset puukuidut ovat peräisin vastuullisesti hoidetuista PEFC™ tai FSC® -sertifioiduista
lähteistä. Valmistuksessa käytetään myös kemikaaleja, jotka ovat laajasti käytössä paperin
valmistuksessa ja jotka täyttävät elintarvikekartongille asetetut tiukat vaatimukset.
Kartongista valmistettujen tuotteiden kuidut voidaan jatkojalostaa ja käyttää uudelleen
paperin tai kartongin valmistuksessa jopa seitsemän kertaa.
Kartongin kierrätettävyys on tutkittu ja todennettu paperin, kartongin ja kartonkipakkausten sekä graafisten painotuotteiden kierrätettävyyttä mittaavan PTS Method RH:021/97
-testiprosessin mukaisesti. Kaikkien AEGLE® ja ISLA® -kartonkilaatujen kierrätettävyys ja
kuidun jatkojalostettavuus ovat läpäisseet prosessin mukaiset testit ja täyttäneet tuotteille asetetut vaatimukset.

Kierrätettävät ja ympäristöystävälliset kartongit
Kotkamillsin kartongista valmistetut kupit, lautaset, pakkaukset, pillit ja muut kartonkituotteet voi kierrättää normaalin paperin ja pahvin kierrätyksen mukana.

Vastuullisia ja turvallisia elintarvikepakkauksia
Yhdessä pakkausten valmistajien, tuotevalmistajien ja muiden pakkausteollisuutteen
liittyvien sidosryhmien kanssa haluamme mahdollistaa kuluttajille vastuullisia ja turvallisia
elintarvikepakkausvalintoja. Tarjoamme asiakkaillemme kestäviä materiaaliratkaisuja ja
tuotamme niitä vastuullisesti käyttämällä raaka-aineita, energiaa, vettä ja muita tuotantoon liittyviä resursseja tehokkaasti ja myös sivuvirrat kierrättäen.

KOTKAMILLS VASTUULLISUUSRAPORTTI 2019

Muovittomien AEGLE® ja ISLA® -kartonkimateriaalien suunnittelun lähtökohtana ovat
olleet materiaalin helppo kierrätettävyys ja kuitujen jatkojalostettavuus. Kotkamillsin
kartongista tehdyt tuotteet ovat ympäristöystävällisiä ja siksi kartonkituotteiden valmistajat, tuotemerkkien omistajat kuin myös kuluttajat ovat korvanneet niin muovista
valmistettuja tuotteita kuin muovipäällysteisiä kartonkituotteita AEGLE® ja ISLA® -kartongeista valmistettavilla tuotteilla.

Kauniit, käytännölliset ja
ekologiset pakkaukset
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Luonkos Finland Oy Ltd:n öljyiset kasvojenpuhdistuskakut on pakattu Kotkamillsin
kartonkiin. Pakkauksen sisällä rasvan- ja kosteudenkeston takaa ISLA® Duo ja päällimmäisenä materiaalina on kulutusta kestävä AEGLE® White.

JOHDANTO

YRITYS

KIERTOTALOUDEN EDELLÄKÄVIJÄ

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄ

SOSIAALISET VAIKUTUKSET

”Nämä ovat maailman ensimmäiset kosmetiikkatuotteet, jotka on pakattu Kotkamillsin
huikeaan, muovittomaan materiaaliin. Tuotteet koostuvat öljyistä, superfoodeista ja
vahoista, joten mikään tavallinen pahvi ei kestäisi niiden rasvaista koostumusta. Painojälki
näyttää myös erittäin hyvältä”, sanoo Luonkosin perustajajäsen ja tuotekehittäjä Jonna
Vesterinen.
Luonkosin pakkaukset ovat kuusikulmion muotoisia, taiteltavia, liimattomia ja helposti
kierrätettäviä.
Luonkosin pakkaukset on tehnyt Starcke Oy. ”Testasimme ISLA® Duon soveltuvuutta
puhdistuskakuille perusteellisesti. AEGLE® Whiten parhaita puolia ovat haptinen pinta,
hyvät nuuttausominaisuudet ja hot foilin vastaanottokyky”, Starcken hallituksen puheenjohtaja Ari-Veli Starcke kertoo.

Jonna Vesterinen, perustajajäsen ja
tuotekehittäjä

Luonkos Finland Oy Ltd
• Valmistaa innovatiivista luonnonkosmetiikkaa luonnon
omista, parhaista raaka-aineista
• Tuotteet valmistetaan käsityönä, ympäristöä säästäen

KOTKAMILLS VASTUULLISUUSRAPORTTI 2019

”Pakkaus on saanut
hienon vastaanoton.
Kauniit, käytännölliset
ja ekologiset pakkaukset
kiinnostavat ihmisiä
todella paljon.”

Taloudelliset
vaikutukset
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PAIKALLISET VAIKUTUKSET
JA KORRUPTION VASTAISUUS

Taloudelliset
vaikutukset
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TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

TALOUDELLINEN LISÄARVO

HANKINNAT

Kotkamillsin vastuullisuuden perustana on kannattava liiketoiminta. Yrityksen taloudellisilla toimilla
on kauaskantoiset vaikutukset esimerkiksi työpaikkojen säilymisen näkökulmasta ja omalta osaltaan
yhteiskunnallisen hyvinvoinnin luomisessa. Kotkamills haluaa olla luotettava työnantaja ja toimittaja
sekä yhteistyökumppani.
Kotkamillsin taloudellinen vastuu tarkoittaa
yrityksen omasta kannattavuudesta ja kilpailukyvystä huolehtimista sekä laajemmalti liiketoiminnan taloudellisten vaikutusten kohdistumista
sidosryhmiin yrityksen ulkopuolella, niin paikallisessa kuin laajemmassakin mittakaavassa.

Taloudellinen lisäarvo
Liiketoiminnasta syntyvää suoraa taloudellista lisäarvoa tuotetaan pääasiassa myytyjen
tuotteiden kautta. Kotkamillsin liikevaihto vuonna 2019 oli 343 meur, josta yli 90 %
muodostui toimituksista Suomen ulkopuolelle.
Kotkamills jakoi vuonna 2019 taloudellista lisäarvoa yrityksen ulkopuolelle erityisesti
erilaisten toimintaan liittyvien kulujen muodossa. Toimintaan liittyvät kulut sisältävät
puuraaka-aineen ja kuituperäiset materiaalit, kuten sellun ja kierrätyskuidun, kemikaalit
ja täyteaineet, sähkön ja maakaasun sekä erilaiset palvelut kuten logistiikan ja kunnossapidon.

LIIKEVAIHDON JAKAANTUMINEN
MAANTIETEELLISESTI
Liikevaihto 2019: 343 M€

TUOTANNOLLISEEN TOIMINTAAN
SUORAAN LIITTYVIEN RAAKA-AINEJA PALVELUKULUJEN JAKAUMA
VUONNA 2019

5%
11 %

12 %
14 %

44 %

14 %
69 %

15 %

PAIKALLISET VAIKUTUKSET
JA KORRUPTION VASTAISUUS

16 %

Eurooppa

Puuraaka-aine ja kuitu

Lähi-itä & Afrikka

Energia

Aasia

Muut palvelut ja materiaalit

Pohjois- & Etelä-Amerikka

Logistiikka
Kemikaalit
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ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄ

SOSIAALISET VAIKUTUKSET
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Hankinnat
Kotkamills pyrkii mahdollisuuksien mukaan käyttämään hankinnoissaan paikallisia
ja alueellisia toimittajia. Paikallisilta toimittajilta hankitaan erityisesti kunnossapito-,
urakointi- ja logistiikkapalveluita.

JOHDANTO

YRITYS
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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) sekä toimittajan halu ja kyky sitoutua Kotkamillsin toimittajaohjeistukseen, sekä toimittajan sisäisen
ja omille toimittajilleen antaman toiminta- ja päätöksenteko-ohjeistuksen (Code of
Conduct) taso.

KIERTOTALOUDEN EDELLÄKÄVIJÄ

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

TALOUDELLINEN LISÄARVO

HANKINNAT

ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄ

SOSIAALISET VAIKUTUKSET

Kotkamills on paikallisesti merkittävä työllistäjä. Vuonna 2019 henkilöstölle maksetut
palkat ja korvaukset olivat 32 miljoonaa euroa (31,7 meur) euroa ja niistä 96 % kohdistui
Kymenlaakson alueelle.
Kotkamills noudattaa kaikessa toiminnassaan kansallista lainsäädäntöä ja yleisesti hyväksyttäjä eettisiä normeja. Konsernille tehdään säännöllisesti asiakkaiden toimesta auditointeja, joissa läpikäydään usein myös yrityksen eettisiä arvoja ja toimintatapoja. Näissä
auditoinneissa ei ole havaittu poikkeamia hyvinä ja arvokkaina pidettyihin eettisiin periaatteisiin.
Korruptio ja lahjonta ovat ehdottomasti ja kaikissa muodoissaan kiellettyjä. Kotkamills
pyrkii varmistamaan, että toimittajat sekä yhteistyökumppanit toimivat vastaavan periaatteen mukaisesti.
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PAIKALLISET VAIKUTUKSET
JA KORRUPTION VASTAISUUS

Paikalliset vaikutukset ja
korruption vastaisuus
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Ilmastonmuutoksen
hillintä

KOTKAMILLS VASTUULLISUUSRAPORTTI 2019

VESIENSUOJELU

Ilmastonmuutoksen
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Kotkan tehtaiden sijainti aivan kaupungin
keskustan tuntumassa sekä alati kiristyvät ympäristö- ja energiavaatimukset ja kasvava ympäristötietoisuus luovat omat vaatimuksensa ympäristöasioiden hoidolle.
Toimintojen jatkuva kehittäminen on yhä
tärkeämmässä roolissa. Ympäristöystävällinen
tuoteportfoliomme, energiatehokkuuden
kehittäminen sekä kiertotaloutta edistävät
toimintomme ovat onnistuneita esimerkkejä jo
tehdyistä kehittämishankkeista.

Kotkan tehtaiden pääasialliset raaka-aineet ovat tukkipuu, puru, hake, ostosellu sekä
kierrätyskuitu. Yhteensä puun käyttö vuonna 2019 oli noin 1,3 miljoonaa kuutiota. Suurin
osa, noin 93 %, kaikesta puuraaka-aineesta on hankittu kotimaasta. Puun ohella toinen
tärkeä tarvittava raaka-aine on vesi. Kaikesta käytetystä vedestä yli 99 % koostuu pintavedestä, käytännössä joki- tai merivedestä. Kotkan tehtaiden merkittävin raakaveden lähde
onkin Suomenlahteen virtaava Kymijoki, josta tehdas ottaa merkittävän osan tuotantoprosessin vaatimasta raakavedestä. Kymijoesta vettä otettiin 13,6 miljoonaa kuutiota.
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Kotkan tehtailla syntyvät sivuvirrat ja jakeet pyritään
käyttämään mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi.
Integraatin sahalle saapuva tukkipuu käytetään tarkoin hyödyksi. Sahan prosessissa tukkipuun jalostuksesta syntyvät sivutuotteet kuten hake ja puru käytetään sellun ja hierteen
valmistukseen. Noin 10 % sellun valmistukseen käytettävästä purusta saadaan omalta
sahalta. Kartongin valmistuksessa käytettävän hierteen raaka-aineesta eli hakkeesta
saadaan omalta sahalta noin 37 %. Yhtiömme tuotanto on keskittynyt tuotteisiin jotka
ovat kierrätettäviä ja pitkäikäisiä. Pitkä käyttöikä etenkin Absorbex®-laminaattipapereiden ja sahan puutuotteiden loppukäyttöratkaisuissa auttavat hiilensidontakyvyllään
taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

93 %

käyttämästämme puusta on
hankittu kotimaasta. Hiili pysyy
puusta valmistetuissa tuotteissa
koko niiden elinkaaren.
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VESIENSUOJELU

Ympäristövaikutusten hallinta, ympäristöystävälliset tuotteet sekä ilmastonmuutoksen ehkäiseminen ovat toimintamme kulmakiviä, jotka
määrittävät onnistumisemme ympäristöasioiden
hoidossa ja ovat yksi tärkeimmistä toimintamme
ohjureista.

Raaka-aineet ja materiaalit

Yksi tärkeä raaka-aine Absorbex®-paperin valmistuksessa on kierrätyskuitu, jota vuonna
2019 käytettiin yli 20 000 tonnia. Kierrätyskuidun käyttö vähentää neitseellisen kuidun
käyttöä.
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Tuotteidemme ympäristöystävällisyyttä arvioidessa otamme huomioon tuotteen valmistuksen lisäksi sen käytön jälkeisen ympäristövaikutuksen.

Tästä esimerkkinä on täysin kierrätettävä muoviton
kartonkimme ja sen kierrätettävyys takaisin tuotteiksi
polttamisen sijaan.
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3 % 1 % 0,1 %

Kotkan tehtaiden eri prosessivaiheissa syntyvät jätteet ja sivuvirrat pyritään hyödyntämään tehokkaasti hyödyksi parhaalla mahdollisella tavalla. Vuonna 2019 tehtaan sivujakeiden ja jätteiden hyötykäyttöprosentti oli 97 %. Suurin osa syntyvistä jätteistä ja sivuvirroista koostuu puun kuoresta joka käytetään energiaksi sekä puhdistamon lietteestä
joka käytetään maanparannukseen. Vaarallisiksi luokiteltujen jätteiden osuus oli vuonna
2019 alle 0,1 %. Kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrä oli 2 500 tonnia, joka koostuu
pääasiassa sellun valmistuksessa syntyvästä soodasakasta. Kaatopaikkajätteen määrät
pienenivät vuoteen 2018 verrattuna.

Maanparannus

46 %

2019

50 %

Energiahyötykäyttö
Kaatopaikkajäte
Muut
Vaarallinen jäte

Kotkan tehtailla käytetyt muovittomat kartonkikupit ja lautaset kerätään omiin keräysastioihinsa. Tämän jälkeen keräysastiat viedään suoraan tehtaan omaan kierrätyskuitulaitokseen, jossa kupeista ja lautasista tehdään kierrätyskuitua. Paperikoneella kierrätyskuitua käytetään sellun ohella raaka-aineena, josta tehdään laminaattipaperia. Laminaattipaperista valmistetaan esimerkiksi ulko- ja sisäseinälaminaatteja, pöytiä ja keittiötasoja
ja muita pitkän käyttöiän omaavia tuotteita. Näin käytetyt kupit ja lautaset kierrätetään
takaisin tuotteiksi ja sitomaan hiiltä vuosikausiksi.
Jätevedenpuhdistamolla syntynyt liete käytetään hyödyksi maanparannuksessa. Lietteen
loppukäsittelynä on perinteisesti vaihtoehtoina joko poltto tai lannoitekäyttö. Pyrimme
omalta osaltamme hidastamaan ilmastonmuutosta etsimällä vaihtoehtoisia ratkaisuja.
Yksi hieno esimerkki kiertotalousajattelustamme ja toimintatavastamme on puhdistamon
lietteen käyttö ravinnekuituna. Ravinnekuitua käytetään maanparannukseen pelloilla.
Ravinnekuidun avulla pystytään lisäämään peltojen tuottavuutta ja samalla tekemään
ympäristöteko sitomalla hiiltä peltoihin vaihtoehtona esimerkiksi polttamiselle. Vuonna
2019 jätevedenkäsittelyn kalkkistabiloidulla lietteellä pystyttiin sitomaan 6 905 t hiilidioksidia maaperään. Kyseinen määrä vastaa 670 suomalaisen hiilidioksidipäästöjä.
Hiilijalanjäljen pienentämisen lisäksi, kierrättämällä ravinteita takaisin pelloille, pystyttiin
korvaamaan 115 tonnia typpeä sekä 23 tonnia fosforia, jotka olisi ilman ravinteiden kierrätystä lietteestä jouduttu tuottamaan vähemmän ekologisilla tuotantotavoilla.

Vuonna 2019
jätevedenkäsittelyn
kalkkistabiloidulla
lietteellä pystyttiin
sitomaan 6 905 tonnia
hiilidioksidia maaperään.
Kyseinen määrä vastaa
670 suomalaisen
hiilidioksidipäästöjä.

x 670
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PROSESSIJÄTTEET JA SIVUVIRRAT HYÖDYNNETÄÄN SEURAAVASTI

Kotkamillsin tehtaan
tuotannossa syntyvät
sivuvirrat kierrätetään
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RAAKA-AINEET JA MATERIAALIT

ILMANSUOJELU

Soilfood Oy, joka jalostaa erilaisista teollisuuden sivuvirroista tuotteita maatalouteen
lannoitteiksi ja maanparannusaineiksi, on kertonut säästäneensä toiminnallaan vuoden
2019 aikana yli 29 000 tonnin CO2-ekv. päästövähennyksen. Yhteistyössä Soilfoodin
kanssa Kotkamills on pystynyt ohjaamaan tuotannon sivuvirtana syntyvän kuitulietteen
ravinteet pelloille.
Maatalouteen soveltuvia sivuvirtoja syntyy erityisesti metsä, bioenergia- ja elintarviketeollisuudessa. Kotkamills Oy:n paperi- ja kartonkitehtaalta kuitulietteet on ohjattu hyötykäyttöön jo useamman vuoden ajan.
"Meille on ollut tärkeää löytää kestävä tapa, jolla tuotantomme sivuvirrat pystytään kierrättämään. Yhteistyössä Soilfoodin kanssa pystymme ohjaamaan kuitulietteen ravinteet
pelloille korvaamaan typpeä ja fosforia. Tästä hyötyvät kaikki osapuolet, sillä ilman lietteen ravinteiden kierrätystä nämä ravinteet pitäisi tuottaa vähemmän ekologisin keinoin",
toteaa ympäristöpäällikkö Jani Heiskanen Kotkamillsistä.
Soilfoodin kanssa yhteistyössä vähennettiin hiilidioksidipäästöjä viime vuonna noin 670
suomalaisen hiilijalanjälkeä vastaava määrä.

”Kokonaisuuksissa
jokaisella sivuvirralla
on merkitystä”

RAVINTEIDEN KIERRÄTYS
41 t S 23 t P

8tK

Jani Heiskanen,
ympäristöpäällikkö
115 t N
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Kotkan tehtailla typen oksidit muodostuvat pääasiallisesti prosessihöyryn ja
sähkön tuotannosta voimalaitoksella. Typen oksidit ovat maakaasulla tuotetun
energian merkittävin ilmanpäästö hiilidioksidin ohella. Tuotettua paperi- ja
kartonkitonnia kohti ovat päästöt olleet selkeässä laskussa vuodesta 2016
lähtien. Pitkäjänteinen kehitystyö energiantuotannon saralla näkyy selkeästi
myös typpipäästöjen osalta laskevana trendinä.

Typen oksidien osalta päästömäärät vähenivätkin
noin 30 % edellisvuoteen verrattuna.
Kotkan tehtaiden pienhiukkaset olivat 13 tonnia (10 tonnia vuonna 2018),
NOX 234 tonnia (353 tonnia) ja rikkidioksidi 22 tonnia (26 tonnia). Fossiiliset
CO2-päästöt olivat lähelle edellisvuoden tasoa ollen 244 053 tonnia (237 768
tonnia). Etenkin NOX sekä CO2 päästöt ovat kuitenkin riippuvaisia etenkin
tuotantotasosta ja sitä kautta energian tarpeesta.
Ilmaan johdettu hiilidioksidi CO2foss oli hieman edellisvuotta korkeammalla
tasolla. Hiilidioksidimäärät olivat kuitenkin hyvin lähelle edellisvuoden tasoa.
Kyseisiin päästömääriin vaikuttaa kuitenkin pääasiallisesti tehtaan tuotantotaso ja prosessilämmön tarve. Vuodesta 2016 alkaen tuotantotehokkuuden
kehittyminen näkyy myös positiivisesti, kun hiilidioksidipäästöt suhteutetaan
tuotantoon.
Pääasiassa sellun tuotantoprosessissa syntyvät rikkidioksidit (SO2) vaikuttavat lähialueen ilmanlaatuun ja viihtyvyyteen. SO2 päästöt olivat 14 %
edellisvuotta paremmalla tasolla. Rikkidioksidit ovat laskeneet merkittävästi
vuodesta 2010 alkaen.
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Ilmansuojelun taso pysyi hyvänä ja onkin kehittynyt merkittävästi 2010-luvulla. Ilmaan
päästetty rikkidioksidi on pienentynyt 86 % vuodesta 2010 lähtien. Typen oksidit ovat
pienentyneet 37 % kokonaisuudessaan. Myös hiukkas- sekä hiilidioksidipäästöt ovat
kokonaisuudessaan vähentyneet selvästi. Huomion arvoista on päästöjen kehitys tuotantoon suhteutettuna, tuotannon kasvattamisesta huolimatta on päästötaso selkeästi
parantunut.
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Kotkan tehtaiden ilmaan johdetuista päästöistä suurin osa on peräisin energian tuotannosta. Näistä päästöistä merkittävimmät ovat rikkidioksidi- (SO2),
typen oksidi- (NOX), pienhiukkas- (PM) sekä hiilidioksidipäästöt (CO2). Rikki ja
typenoksidien hallinta ilmakehään on tärkeää etenkin lähialueen viihtyvyyden
ja ilmanlaadun kannalta. SO2 ja NOX päästöt heikentävät ilmanlaatua happosateiden ja maaperän happamoitumisen muodossa. Teollisuuden hiukkaspäästöt
puolestaan näkyvät ennen kaikkea esteettisenä haittana. Hiilidioksidi CO2
puolestaan on merkittävä ilmastonmuutoksen edistäjä.

2,0

Vesiensuojelu

KEMIALLINEN HAPEN KULUTUS (COD)
tonnia
4000

kg / t
8
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Kotkan tehtaiden yksi tärkeimmistä ympäristömittareista on jätevedenkäsittelyn
suorituskyky. Tehtaalla syntyy eri prosessissa prosessivesiä, jotka täytyy käsitellä
puhdistamalla ennen kuin ne voidaan johtaa vesistöön. Tehtaalla tuotettujen
paperin, kartongin ja sellun valmistus kuluttaa vettä prosessin eri vaiheissa.
Vettä käytetään jäähdytykseen, höyryn tuotantoon ja massan sekä paperin ja
kartongin valmistukseen.
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Tärkeimmät mitattavat puhdistamon suorituskykyä kuvaavat mittarit koostuvat
kemiallisesta hapenkulutuksesta (COD), typestä (N) sekä fosforista (P). Jätevedenkäsittelyn tarkoituksena on puhdistaa prosessivedet mahdollisimman
tehokkaasti, jotta puhdistamolta pois johdettu vesi on ekologisesti turvallista.
Vuonna 2019 Kotkamills Oy:n jätevedenpuhdistamolla laskettiin 10 500 000 m³
puhdistettua vettä Itämereen.
Vuonna 2019 nähtiin selkeää kehitystä puhdistetun veden kuormitustasoissa.
Haasteellisia jäteveden käsittelylaitoksen osalta olivat kuitenkin alkuvuoden
talvikuukaudet, jolloin puhdistamolla oli haasteita etenkin typen ja kiintoaineen
osalta. Maaliskuun loppuun mennessä puhdistamon suorituskyky saatiin hyvälle
tasolle, mikä jatkui koko loppuvuoden. Jätevesipäästöjen kehitys edellisvuoteen näkyy varsinkin silloin, kun kuormitusta suhteutetaan tuotettuun paperi-,
kartonki- tai massatonniin. Vuonna 2019 kemiallinen hapenkulutus (COD) oli
2 774 tonnia, fosfori (P) 6,8 tonnia ja typpi (N) 70 tonnia.
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Kotkan tehtaat on energian suhteen omavarainen
niin lämmön kuin sähkön osalta. Sähkön omavaraisuusaste vuonna 2019 oli 127 %. Etenkin kombivoimalaitoksen sähkön sekä lämmön tuotannossa nähtiin
selkeä parannus edellisvuoteen. Sekä sähkön että
lämmöntuotannon hyötysuhteet nousivat yli 10 %.
Vuonna 2019 merkittävimmät energiatehokkuuteen vaikuttavat investoinnit ja
toimenpiteet keskittyivät sellutehtaan mustalipeähaihduttamon kehittämiseen.
Syksyn huoltoseisokissa otettiin käyttöön ensimmäinen vaihe uudesta mustalipeähaihduttamosta. Uusi MVR-puhallinyksikkö tulee tehostamaan mustalipeän
haihdutusprosessia sekä pienentämään lämpöenergian tarvetta. Pienentynyt lämpöenergian tarve tulee näkymään pienentyneenä primäärienergian
tarpeena.
Energiatehokkuuden kehittämisen osalta katse siirtyy vuoden 2020 syksyn
huoltoseisokkiin, jolloin sellutehdas kokee kasvojen kohotuksen. Vuorossa on
sellutehtaan pesulinjan modernisointi sekä uuden mustalipeähaihduttamon
toisen vaiheen käyttöönotto. Näiden muutosten odotetaan tuovan merkittävää
parannusta sellutehtaan energiatehokkuuteen.
Energia- ja prosessitehokkuutta parantamaan tehdyt toimenpiteet ja investoinnit näkyvät hyvin Kotkan tehtaiden energian käytössä. Lämmön kokonaiskulutus on pysynyt ennallaan vuoteen 2015 verrattuna, vaikka tuotantomäärät ovat
kasvaneet. Tuotantoprosessiin tarvittava sähkömäärä on kokonaisuudessaan
laskenut vuoteen 2015 verrattuna 15 %.
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Energian käytön tehostaminen sekä vähentäminen ovat yksi merkittävimmistä
painopistealueistamme. Energiatehokuutta pyritään kehittämään niin tehostamalla olemassa olevia prosesseja kuin investoimalla uuteen tekniikkaan. Energiatehokkuuden seuraaminen ja kehityskohteiden kartoitus ovatkin osa jatkuvaa
parantamista. Kotkan tehtaamme energiantuotannosta merkittävä osa tehdään
maakaasulla energiatehokkaalla kombivoimalaitoksella. Biopolttoaineiden osuus
energiantuotannosta on 37 %, joka koostuu pääasiassa soodakattilassa poltettavasta mustalipeästä. Biopolttoaineiden osuus energiantuotannosta nousi
hieman edellisvuoteen verrattuna.

ENERGIANKULUTUS

Tehtaan materiaalivirrat
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Tukkipuu

KOTKAMILLS

TUOTTEET

404 773 m³

Hake

113 015 ka-tn

Puru

280 754 ka-tn

Ostosellu

70 552 ka-tn

Kierrätyskuitu

20 081 ka-tn

PÄÄSTÖT ILMAAN

POLTTOAINEET JA SÄHKÖ
Maakaasu
Biopolttoaineet
Sähkön myynti

1 225 903 MWh
734 936 MWh
91 035 MWh

ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄ

244 053 t

Bio CO2

287 076 t

SO2

0,2 t

NOx (NO2)

234 t

Vesijohtovesi
Pintaveden osuus

13 600 119 m³
2 4618 m³

7 222 t
253 t

13 t

99,8 %

JÄTTEET
Energiahyötykäyttö

37 870 t

Maanparannus

41 546 t

Kaatopaikkajäte
Muut

2 518 t
63 t
645 t

ENERGIA

PÄÄSTÖT VETEEN
Puhdistettu vesi

SOSIAALISET VAIKUTUKSET

Tärpätti

22 t

TRS (S)

Vaarallinen jäte

TEHTAAN MATERIAALIVIRRAT

187 453 m³

10 489 231 m³

Kiintoaine

657 t

BOD

445 t

COD

2 774 t

Typpi

70 445 kg

Fosfori

6 826 kg
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VEDENOTTO
Jokivesi
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385 286 t

Mäntysuopa

Fossiilinen CO2

Hiukkaset

RAAKA-AINEET JA MATERIAALIT

289 251 t

Paperi & kartonki
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Suurin osa henkilöstöstä (95 %) on vakituisessa työsuhteessa. Määräaikaisia
työsuhteita käytetään mm. korvaamaan
sosiaalipoliittisten vapaiden kuten
vanhempainvapailla olevien sijaisuuksia
sekä mahdollisia sairauslomia.

Konsernin henkilöstön ikärakenne on
kestävällä pohjalla, huomioiden henkilöstön eläköityminen sekä henkilöstön
vaihtuvuus. Henkilöstön keski-ikä oli
vuoden 2019 lopulla 44 vuotta. Miesten keski-ikä oli 46 vuotta ja naisten
44 vuotta.
Ikärakenne noudattelee samaa jakaumaa
eri liiketoiminnoissa ja eri henkilöstöryhmissä.

Henkilöstöstä paperituotannon työntekijöitä oli vuoden 2019 lopussa 52 %,
sahan työntekijöitä yli 11 % ja asiantuntijoita sekä toimihenkilöitä henkilöstöstä
oli yhteensä 37 %.
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Kotkamills Group Oyj konsernin henkilöstön määrä vuoden 2019 lopussa oli
515 henkilöä, joista miesten osuus oli
noin 78 % (395 henkilöä) ja naisten 22 %
(120 henkilöä).

Työsuhteet
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Sukupuolittain jaettuna naisten keskimääräinen palvelusaika oli vuoden 2019
lopussa noin 10 vuotta ja miehillä noin
16 vuotta.
Konsernin henkilöstöstä 15 % on ollut
työsuhteessa vähintään 30 vuotta ja noin
puolet alle kymmenen vuotta.

Naisten määräaikaisten työsuhteiden
osuus kokonaishenkilöstömäärästä oli
1 % ja miesten vastaava luku oli 4 %.
Naisten suhteellinen osuus kaikissa
henkilöstöryhmissä oli pienempi kuin
miesten. Paperituotannon henkilöistä
naisten osuus oli 11 % ja sahan työntekijöistä 4 %. Toimihenkilöistä naisten
osuus on 48 %.

Henkilöstöstä noin 40 % työskentelee päivätyössä lähinnä asiantuntijatehtävissä. Lähes 60 % henkilöstöstä työskentelee vuorotyössä
tuotannon eri tehtävissä sekä paperitehtaalla että sahalla.
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Suomalaisessa paperiteollisuudessa
työsuhteiden pituudet ovat perinteisesti
olleet pitkiä. Konsernin henkilöstön
keskimääräinen palvelusaika oli vuoden
2019 lopussa noin 14 vuotta. Paperitehtaan työntyöntekijöiden keskimääräinen
työsuhteen pituus oli lähes 17 vuotta,
sahan työntekijöillä noin 15 vuotta ja
kaikilla toimihenkilöillä noin 11 vuotta.

Työhyvinvointi

Koulutus ja kehittäminen

Sairauspoissaolot

Yritys kannustaa henkilöstöään kehittämään itseään aktiivisesti. Yritys on
mahdollistanut henkilöstölleen sekä ammattitaidon että uusien tutkintojen
päivittämisen myös työajalla. Noin 2 % henkilöstöstä on suorittanut tutkinnon
vuoden 2019 aikana. Yrityksen henkilöstöpolitiikkaan on kirjattu, että kaikilla
yrityksen palveluun rekrytoitavilla täytyy olla vähintään ammatillinen tutkinto.
Yritys tekee tiivistä yhteistyötä erityisesti ammatillisten oppilaitosten kanssa.

Yritys käytti koulutuksiin vuonna 2019 yhteensä
100 000 euroa Koulutusten kesto oli yhteensä
2 500 tuntia ja osallistujia oli yhteensä 320. Noin
62 % henkilöstöstä siis osallistui jonkinlaiseen
koulutukseen työssäoloaikana.

JOHDANTO

YRITYS
6%

KIERTOTALOUDEN EDELLÄKÄVIJÄ

5%
4%
3%

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

2%
1%
0%

ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄ

SOSIAALISET VAIKUTUKSET
HENKILÖSTÖ

TYÖHYVINVOINTI
KOULUTUS JA KEHITTÄMINEN
PALKKAUS JA PALKITSEMINEN
YHDENVERTAISUUS
EETTINEN TOIMINTA JA
LUOTTAMUSMIESJÄRJESTELMÄ

1.2015

7.2015

1.2016

7.2016

1.2017

7.2017

1.2018

Henkilöstön työkykyisyyttä voidaan
mitata esimerkiksi sairauspoissaoloilla.
Konsernin palveluksessa olevien henkilöiden työkykyisyys sairauspoissaolojen
vähentymisen myötä on parantunut
viimeisen neljän vuoden aikana. Vuoden
2015 alussa sairauspoissaoloprosentti
on ollut yli 5 % ja trendi ollut laskeva.
Vuoden 2019 lopulla prosentti oli 3,8 %.

7.2018

1.2019

7.2019

Oppilaitosyhteistyö – erityisesti paikallisen ammattioppilaitoksen kanssa – on
hyvin tiivistä. Jokaiselle prosessitekniikan opiskelijalle em. oppilaitoksessa on
luvattu tutkinnon aikana suorittavien pakollisten työharjoittelujaksojen ajaksi
harjoittelutyöpaikka yrityksessä. Näin yritys pystyy sitouttamaan opiskelijat jo
opintojen alkuvaiheessa ja tarjoamaan heille mahdollisuuden päästä valmistuttuaan yritykseen töihin, varmistaen samalla osaavan työvoiman saannin.
Jokaiselle yrityksen palveluksessa olevalle on mahdollistettu vuosittaiset kehityskeskustelut oman lähiesimiehen kanssa. Kehityskeskusteluiden suorittamista
seurataan yrityksen johdon toimesta. Kehittämistarpeita kehityskeskusteluihin
on havaittavissa ja yrityksen johto kannustaa aktiivisesti esimiehiä kehityskeskusteluiden säännölliseen pitämiseen alaistensa kanssa.
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Palkkaus ja palkitseminen
Palkkatasa-arvo toteutuu yrityksessä 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
52 200 €.
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Toimihenkilötehtävissä olevien palkkaus on niin ikään tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen.
Identtisissä tehtävissä peruspalkkaus on sama, eroa voi olla palvelusajan tuoman kokemuksen
perusteella. Toimihenkilöryhmissä keskimääräiset vuosiansiot olivat noin 55 000 €. Miesten ja
naisten identtisissä työtehtävissä peruspalkkojen osalta ei ole eroa.
Yritys voi maksaa kuukausikohtaista tai vuositason tulospalkkiota. Vuonna 2019 tulospalkkioita
maksettiin keskimäärin noin 1 050 € henkilöä kohden. Koko henkilöstö on mukana palkitsemisjärjestelmässä.
Aloitepalkkioita maksettiin 20 henkilölle yhteensä noin 3 000 €.

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄ

Yhdenvertaisuus

SOSIAALISET VAIKUTUKSET
HENKILÖSTÖ

TYÖHYVINVOINTI
KOULUTUS JA KEHITTÄMINEN
PALKKAUS JA PALKITSEMINEN
YHDENVERTAISUUS
EETTINEN TOIMINTA JA
LUOTTAMUSMIESJÄRJESTELMÄ

Yhdenvertaisuus huomioidaan perehdytyksessä ja esimiesten koulutuksissa. Myös luottamusja työsuojeluhenkilöt ovat avainasemassa yhdenvertaisen toiminnan saavuttamiseksi. Koulutuksia järjestettäessä huomioidaan myös heidän roolinsa keskeisinä yhdenvertaisen toiminnan
tekijöinä.
Rekrytointikäytännöt ovat asianmukaisia, koulutukseen pääsyssä ja uralla etenemisessä ei ole
merkitystä sukupuolella, iällä, uskonnolla, perhesuhteella tai muilla asioilla, jotka eivät liity
työhön tai sen suorittamiseen. Henkilöstösuunnittelulla pyritään ennakoimaan – pääasiassa
eläköitymisten tai osaamistarpeiden muutoksista johtuvat – tulevaisuuden tarpeet hyvissä ajoin.
Syrjintää ei hyväksytä missään muodossa ja ehkäisemme kaikkia ennalta havaittavia syrjinnän
muotoja. Yrityksen johdolla ja esimiehillä on avainrooli syrjinnän ehkäisemisessä. Yrityksessä ei
raportoitu vuonna 2019 yhtään syrjintätapausta.
Työtyytyväisyyskyselyä täydennetään useammilla yhdenvertaisuuteen ja suunnitelman toteutumiseen liittyvillä kysymyksillä. Kokonaisvaltaisena tavoitteena on tehdä yhdessä yrityksestä
entistä yhdenvertaisempi työpaikka.

KOTKAMILLS VASTUULLISUUSRAPORTTI 2019

TYÖSUHTEET

Kotkamillsissä noudatetaan tasa-arvolakia ja yhdenvertaisuuslakia. Jokaisen työntekijän tulee
puuttua epätasa-arvoiseen ja epäasialliseen käytökseen. Jokaisen työntekijän velvollisuus on
raportoida omalle esimiehelleen tai luottamushenkilölle, jos havaitsee epäasiallista käytöstä tai
toimintaa.

Eettinen toiminta ja
luottamusmiesjärjestelmä

JOHDANTO

YRITYS

KIERTOTALOUDEN EDELLÄKÄVIJÄ

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄ

SOSIAALISET VAIKUTUKSET
HENKILÖSTÖ

TYÖHYVINVOINTI
KOULUTUS JA KEHITTÄMINEN
PALKKAUS JA PALKITSEMINEN
YHDENVERTAISUUS
EETTINEN TOIMINTA JA
MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS
LUOTTAMUSMIESJÄRJESTELMÄ

Konserni noudattaa kansallista lainsäädäntöä ja yleisesti hyväksyttäjä eettisiä normeja. Asiakkaiden toimesta tehdään säännöllisesti auditointeja, joissa läpikäydään usein myös yrityksen
eettisiä arvoja ja toimintatapoja. Näissä auditoinneissa ei ole havaittu poikkeamia hyvinä ja
arvokkaina pidettyihin eettisiin periaatteisiin. Konserni on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja se näkyy myös yhtiön omissa sisäisissä toimintaohjeissa. Johto on sitoutunut
luomaan yhtiölle eettisen ohjeistuksen vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.
Järjestäytymisvapaus koko henkilöstölle on ensiarvoisen tärkeää. Yrityksen johto käy aktiivista
vuoropuhelua keskeisten ammattiliittojen kanssa. Yritys noudattaa kansallisia paperiteollisuuden toimialan työehtosopimuksia ja pyrkii positiivisesti vaikuttamaan myös paikalliseen
sopimiseen. Työntekijöiden henkilöstöryhmässä järjestäytymisaste on lähes 100 %.
Jokaisella henkilöstöryhmällä on oma luottamushenkilöjärjestelmä, johon edustajat valitaan
vapaaehtoisesti. Luottamushenkilö nauttii työsopimuslain tuomaa erityistä suojaa. Luottamushenkilö edustaa omaa henkilöstöryhmää ja hoitaa henkilöstön esille nostamia asioita yhdessä
työnantajan edustajien kanssa.
Eri henkilöstöryhmillä on myös omat työsuojeluvaltuutetut, jotka edustavat henkilöstöä
työsuojeluasioissa.
Konsernilla on yhteinen Yhteistoimintaneuvottelukunta, joka koostuu sekä yritysjohdon edustajista että eri henkilöstöryhmien vapaasti valituista edustajista. Toimikunta kokoontuu neljä
kertaa vuodessa. Toimikunnassa käsitellään Yhteistoimintalain mukaiset asiat.
Konserni on tehnyt useamman vuoden ajan yhteistyötä Sotek-säätiön kanssa, joka työllistää
vaikeasti työllistyviä, kuten pitkäaikaistyöttömiä, osatyökykyisiä ja kehitysvammaisia. Kotkamills
tarjoaa säätiön kautta töitä vaikeassa työllistymistilanteessa oleville samalla luoden hyvinvointia koko paikallisyhteisölle.
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