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Syyskuun lopussa järjestettiin kansainvälinen webinaari, jossa kuultiin Kymenlaakson alueen esimerk-

kejä bio- ja kiertotalousratkaisuista, yliopistojen puheenvuoroja sekä kansainvälisiä puheenvuoroja 

yhteistyön merkityksestä Virosta ja Hollannista. Webinaari järjestettiin yhteistyössä Biotalouden uu-

det tuulet - BUT-hankkeen ja Kouvola Innovationin kanssa. Biotalouden uudet tuulet – BUT-hanke 

on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun vetämä hanke, jonka päätavoitteena on etsiä toiminta-

malleja palvelemaan Kymenlaakson hiilineutraalisuustavoitteita.  

 

METSÄTEOLLISUUDEN PUHEENVUOROT 

Webinaarin aluksi kuultiin metsäteollisuusyritysten esityksiä kiertotalouteen ja puupohjaisiin tuottei-

siin liittyen. Puheenvuorot käyttivät Stora Ensolta Timo Tidenberg ja Kari Nikunen, Kotkamills:ltä 

Saila Kettunen sekä UPM Kymi:ltä Jyri Kylmälä.  

 

metsäteollisuusyritysten kehitystoimintaan vaikuttavat vahvasti globaalit megatrendit, joita on tällä 

hetkellä mm. kiertotalous ja uusiutuvien materiaalien kysyntä. Esimerkiksi fossiilisten materiaalien 

korvaaminen puupohjaisilla materiaaleilla on hyvin ajankohtaista. 

 

Stora Enso esitteli kehitystyötä, jossa puusta erotetulla ligniinillä voidaan tulevaisuudessa korvata 

akuissa yleisesti käytettävä uusiutumaton, synteettinen grafiitti. Tällä vastataan akkumarkkinoiden 

kysyntään kehittämällä uusituvia vaihtoehtoja esimerkiksi autoteollisuuden tarpeisiin. Sunilan teh-

taalle Kotkaan rakennetaan parhaillaan koelaitosta, jossa tullaan valmistamaan uusiutuvaa puupoh-

jaista hiiltä. Maailmanlaajuisten akkumarkkinoiden ennustetaan kymmenkertaistuvan viidessä vuo-

dessa esimerkiksi lisääntyvän sähköisen liikkumisen vuoksi. 

 

MM Kotkamills:lla kertoi visioistaan muovin korvaamisesta. ”Kartonki tarjoaa siirtymisen muovitto-

maan käyttöpakkaukseen”, Saila Kettunen sanoi. Hän kertoi tehtaan resurssitehokkuudesta sekä to-

tesi, että yhteistyö ja älykkäiden suhteiden luominen kiihdyttää kiertotaloutta kestävällä tavalla ja 

vaikuttaa laajemmin. 

 

UPM Kymi -integraatti koostuu sellu- ja paperitehtaista, energiantuotannosta ja saostetun kalsium-

karbonaatin tuotannosta. Se käyttää 90 % biopolttoaineita energiantuotannossaan. Kiertotalous on 

keskeinen osa sen toimintaa ja sellu on biotalouden voimavara. Kestävä puuraaka-aine muuttuu 
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erilaisiksi jakeiksi. Fossiiliton tulevaisuus voidaan saavuttaa kestävillä ratkaisuilla ja metsän viisaalla 

hyödyntämisellä”, todettiin esityksessä. 

 

YLIOPISTOJEN PUHEENVUOROT 

Helsingin yliopiston Ruralia Instituutin professori Juha Helenius kertoi esimerkin tulevaisuuden pai-

kallisesta ruokaekosysteemin rakenteesta. Ekosysteemissä huomioidaan kiertotalous, luontopositii-

visuus, ilmaston muutosta hillitsevä vaikutus sekä huoltovarmuus. Esimerkkinä tämän tyyppisestä rat-

kaisusta on Hyvinkäällä sijaitseva Palopuron ekosysteemi, jossa maataloustuottajilla on yhteistyömalli 

ravinteiden ja energian kiertoon.  

 

Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta Jouni Havukainen kertoi yliopistossa tapahtuvasta bio- ja 

kiertotalouden tutkimus- ja kehitystoiminnasta. Yliopistossa toteutetaan aktiivisesti mm. sivuvirtojen 

hyötykäyttöön liittyviä hankkeita. Jouni Havukainen kertoi CIRCWASTE – kohti kiertotaloutta -hank-

keesta, jossa LUT on osatoteuttajana. Hankkeessa on kehitetty materiaalien hyötykäyttöratkaisuja, 

joihin voi tarkemmin tutustua osoitteesta: https://www.materiaalitkiertoon.fi/ 

 

 

KANSAINVÄLISET PUHEENVUOROT 

Kansainvälisissä puheenvuoroissa korostui yhteistyön merkitys eri toimijoiden välillä. On katsottu, 

että Virosta ja Hollannista löytyisi potentiaalisia kumppaneita kestävän kehityksen yhteistyöhön Ky-

menlaakson alueellisten toimijoiden kanssa. Webinaarissa esitykset pitivät Kaja Peterson (Tukhol-

man ympäristöinstituutin Tallinnan keskustasta) sekä Alwin Hoogendoorn (Center of Expertise Bio-

based Economy (CoE BBE)) Hollannista. Biotalouden innovaatiot ovat mahdollisia, jos hyödynnetään 

hyviä verkostoja ja vuorovaikutusta.  

 

 

 

KYMENLAAKSON PAIKALLISET TOIMIJAT 

Webinaarin lopussa paikalliset Kymenlaakson toimijat esittelivät omien yritysten ratkaisuja bio- ja 

kiertotalouden hyväksi ja kertoivat tulevaisuuden toimenpiteistä.   

 

Janne Harjunpää (Myllykosken Bioetanoli ja Redeve), esitteli parhaita paikkoja bio- ja kiertotalous-

liiketoiminnalle. Hän kertoi Myllykosken Bioetanolin suunnitelmista, jossa pääraaka-aineena on kes-

tävästi korjattu viljan olki. Oljen myynti luo maanviljelijöille lisäkassavirtaa ja tekee viljanviljelystä suu-

ren hiilinielun sekä palauttaa ravintoaineet takaisin viljelyyn. Lisäksi Harjunpää avasi Voikkaan yritys-

puiston mahdollisuuksista.  

 

Veli Hyyryläinen (Elementit-E Oy) esitteli yritystään. Puurakentamisen perheyritys on yksi Suomen 

johtavista moduulirakennusten toimittajista. Rakennukset ovat 100 % teknisesti kierrätettäviä ja 
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siirrettäviä. Yhtiö on toteuttanut useita bio- ja kiertotaloutta edistäviä toimenpiteitä: lajittelua, kier-

rätystä, henkilöstön koulutusta sekä uusiutuvan energian tuottamista hakkeella ja aurinkopaneeleilla. 

Elementit-E tekee aktiivisesti työtä ilmastonmuutosta vastaan kehittämällä edelleen puurakenta-

mista. 

 

Virpi Leppälä (Kymenlaakson Jäte Oy) kertoi jätteenkäsittelystä Kymenlaakson seudulla. Yhtiöllä on 

jätteenkäsittelykeskus Kouvolan alueella, 10 jäteasemaa ja 70 ekokeräyspistettä. Jäteyhtiö edistää 

bio- ja kiertotaloutta tuottamalla puutarhajätteistä biokaasua sekä keräämällä kaatopaikkakaasuja ja 

muuttamalla niitä energiaksi (lämpö ja sähkö). Puujätettä polttoaineena käyttävä voimalaitos on 

aloittanut lämmöntuotannon kaukolämmölle. Kierrätyskelvoton jäte käytetään polttoaineena jäte-

voimalaitoksessa. Kymenlaaksossa hyödynnetään noin 97 % kotitalousjätteestä. Yrityksellä itsellään 

on myös mm. aurinkopaneeleja, maalämpöä toimistorakennuksessa ja roska-autot käyttävät poltto-

aineena biokaasua. 

 

Mika Penttilä Kouvola Innovationista kertoi videon välityksellä ympäristöpainotteisten yritysten ver-

kostosta. Vihreiden ja innovatiivisten biokiertoratkaisujen ja -teknologian kysynnän kasvaessa Kou-

volaan tarvitaan Hyötyvirta-konseptia, yrityspuistoa ja kiertotalouskeskusta. 

 

Kiertotalous koskee kaikkia yrityksiä ja antaa mahdollisuuksia uuden liiketoiminnan luomiseen. Yri-

tyspuisto on tarkoitus rakentaa lähelle jätteenkäsittelykeskusta, hyvien logistiikkayhteyksien varrella 

mahdollistaakseen mahdollisimman tehokkaan ja monipuolisen materiaalin käsittelyn ja hyödyntä-

misen. 

 

Lopuksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun KymiLabsia edustava Petteri Jernström esitteli, 

miten Xamk voi palvella ympäristötestauksen ja TKI-toiminnan kautta metsä-, ympäristö- ja ener-

giaosa-alueilla. Kymenlaakson seudulla toteutetaan erilaisia TKI-hankkeita kuten, energiatehokkuus, 

fraktiotekniikka ja betonin hiilikovettuminen. Ympäristötestaukset ovat KymiLabin pääteemoja. Sii-

hen liittyy mm. päästömittaukset sekä myös polttoaineiden ja betonin testaus. 


