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Kotkamillsin toimitusjohtaja Markku Hämäläinen iloitsee yhteistyöstä Lavazza Professionalin 
kanssa: “Yhteinen tavoitteemme on kierrättämisen tuntuva lisääminen” 
 
Täysin kierrätettävää suojakerroskartonkia valmistava Kotkamills on solminut merkittävän 
yhteistyösopimuksen Lavazza Professionalin kanssa.  
 
Lavazza Professional on tänään lanseerannut Kotkamillsin ISLA®-elintarvikepakkauskartongista tehdyn 
uuden ekologisen KLIX Eco Cup™ -kupin, joka otetaan helmikuussa käyttöön KLIX®-juoma-
automaateissa eri puolilla Eurooppaa.  
 
”Olemme iloisia yhteistyöstä Lavazza Professionalin kanssa. Yritys on edelläkävijä 
ympäristöystävällisten ratkaisujen tuomisessa juoma-automaattialalle, ja he pyrkivät toteuttamaan 
kestävän kehityksen mallia kunnianhimoisesti. Tällainen yhteistyökumppani on meille mitä sopivin”, 
Kotkamillsin toimitusjohtaja Markku Hämäläinen iloitsee. 
 
Kotkamillsin elintarvikepakkauskartongin suojaominaisuus perustuu vesipohjaiseen dispersiokäsittelyyn, 
jolloin erillistä polyetyleenipäällystettä (PE) ei tarvita. Siksi kuppeja ei tarvitse käsitellä 
kierrätyslaitoksessa, vaan ne voidaan kierrättää normaalin jätepaperin kuten toimistopaperin mukana. 
 
“Yhteinen tavoitteemme on ympäristöystävällisen ajattelun vakiintuminen ja kierrättämisen tuntuva 
lisääminen”, sanoo Hämäläinen.  
 
Viime viikolla Kotkamills ilmoitti yhteistyöstä jalkapalloa Englannin Valioliigassa pelaavan Norwich City 
FC:n kanssa. Maajoukkuehyökkääjä Teemu Pukin edustama seura on ilmoittanut korvaavansa ensi 
kauden alusta lähtien kertakäyttöiset muovikupit ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla. 
 
”Iso-Britanniassa keskustellaan aktiivisesti kertakäyttömuovin määrää vähentävistä säädöksistä ja 
rajoituksista. On hienoa, että yhteistyökumppanimme siirtyvät uuteen ekologisempaan aikakauteen 
eturintamassa käyttämällä muoviastioiden sijaan kierrätettäviä kuitupohjaisia tuotteita”, Hämäläinen 
toteaa.  
 
Lisätiedot: 
Toimitusjohtaja Markku Hämäläinen, Kotkamills Oy 
puh. +358 40 721 0548 (tiedustelut puhelimitse klo 16.00 alkaen) 
markku.hamalainen@kotkamills.com 
 
 
Kotkamills lyhyesti 
Suomalainen metsäteollisuusyritys Kotkamills on kokenut, vastuullinen, globaalisti toimiva kumppani, joka valmistaa innovatiivisia, 
uusiutuvasta luonnonvarasta, puusta, kehitettyjä tuotteita. Vastuullisesti valmistettuja tuotteita ovat elintarvikekäyttöön soveltuvat 
kuluttajapakkauskartongit, korkealaatuinen erikoislaminaattipaperi Absorbex® sekä ekologiset puutuotteet. Täysin kierrätettäviä 
AEGLE® ja ISLA® -kartonkituotteita on valmistettu vuodesta 2016 alkaen, ja vuonna 2018 aloitettiin vesipohjaista dispersiota 
hyödyntävien, muovia korvaavien kartonkilajien valmistus elintarvike- ja muiden pakkausten sekä tarjoiluastioiden materiaaliksi. 
Kaikki tuotteet ovat ympäristöystävällisiä, kierrätettäviä ja turvallisia käyttää. Yhteistyössä Lavazza Professionalin kanssa ISLA® 
Barrier Board -tuote otetaan käyttöön juoma-automaattien kupeissa. 
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Lavazza Professional lyhyesti: 
Lavazza Professional on osa Lavazza Groupia ja suosittujen juoma-automaattibrändien kuten KLIX® ja Flavia® omistaja. Juoma-
automaattiliiketoiminnan johtava yritys Lavazza Professional toimii Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Japanissa, ja sillä on 
toimistot Iso-Britanniassa, Ranskassa, Saksassa, Pohjois-Amerikassa ja Japanissa sekä useita tuotantolaitoksia näillä alueilla. 
 
Lavazza Group lyhyesti:  
Vuonna 1895 Torinossa perustettu italialainen kahviyritys on ollut Lavazzan perheen omistuksessa neljän sukupolven ajan. 
Yhtiö, joka on yksi maailman tärkeimmistä paahtimoista, toimii nykyisin yli 140 maassa tytäryhtiöidensä ja jakelijoidensa kautta, 
ja 64 % yrityksen tuotoista tulee Italian ulkopuolelta. Lavazza työllistää yhteensä yli 4000 henkilöä, ja sen liikevaihto oli 1,87 
miljardia euroa vuonna 2018. [Tilinpäätöksessään 31/12/2018 Lavazza Group ilmoitti ensimmäisen kerran tuottonsa ja oman 
pääomansa arvon kansainvälisen IFRS-kirjanpitostandardin mukaan]. 
 
Lavazza, the Reputation Instituten mukaan yksi maailman sadasta hyvämaineisimmasta tuotemerkistä, on Corporate 
Responsabilityn vuonna 2019 tekemän Global CR RepTrak -luokituksen mukaan tällä hetkellä maailman yrityksistä 
yhdeksännellä sijalla, pitäen kärkisijaa ruoka- ja juomasektorilla sekä Italian liiketoimintaympäristössä. Lavazza kehitti erilaisten, 
eri maantieteellisiltä alueilta saatavan kahvin sekoituskonseptin – toisin sanoen kahvilajien yhdistelyn taidon – ja tämä 
ominaisuus toistuu omaleimaisena useissa sen tuotteissa. Yrityksellä on myös 30 vuoden kokemus 
kahvinannostelujärjestelmien ja -tuotteiden tuotannosta ja myynnistä. Se oli ensimmäinen italialainen liikeyritys, joka lisäsi 
valikoimaansa kapseliespressojärjestelmät. Lavazza toimii alan kaikilla segmenteillä: kotona, kodin ulkopuolella ja toimistoissa, 
aina keskittyen kehittämään uusia teknologioita ja järjestelmiä juomien nauttimiseen.  
Lavazza on kehittänyt tuotemerkkinsä tunnettuutta tärkeiden, kansainvälistymisstrategiaansa tukevien kumppanuuksien avulla, 
joista esimerkkinä urheilumaailmassa tunnetut tenniksen Grand Slam –turnaukset, ja toisaalta taide- ja kulttuurimaailmassa 
arvostetut museot kuten New Yorkin Guggenheim-museo, Pietarin Eremitaasi sekä Melbournessa sijaitseva Victorian 
kansallismuseo (National Gallery).  
 
Lavazza Groupiin kuuuluvat myös Ranskassa Carte Noire ja ESP (em. yritykset hankittu omistukseen vuosina 2016 ja 2017), 
Tanskassa Merrild (2015), Pohjois-Amerikassa Kicking Horse Coffee (2017), Italiassa Nims (2017) ja Australiassa Blue Pod 
Coffee Co:n liiketoiminta (2018). Yrityskauppojen seurauksena vuoden 2018 lopussa perustettiin Lavazza Professional 
Business Unit, johon kuuluvat johtavat Flavia-järjestelmät kahvin tarjoiluun toimistoissa (OCS, Office Coffee Services) sekä 
kahviautomaattibrändi Klix. 


