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Miten biotalous ja kiertotalous on järjestetty Kouvolassa
-kohti jätteetöntä ja hiilineutraalia elämää
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Kaupunkistrategia

28.9.2016 Kouvolan kaupunki
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Neliöhinta 1.378 /m 2

Vuokra-asunnot  8-12 €/ m 2

Kyliä pitkin kaupunkia

Kouvolan kaupunki

Tontteja kylillä ja kaupungissa

Puolet porukasta pientaloissa

Erilliset pientalot 22 733 kpl
(omakoti- ja paritalot)

Asuinkerrostalot 17 655 kpl

Rivi- ja ketjutalot 6 506 kpl

Muut 969 kpl

Kyliä pitkin kaupunkia n. 60 kpl
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Suomen suosituin mökkipaikkakunta
Iltalehden kesämökkipaikkakuntavertailu 2012

Siellä se mökki on

Kouvolan kaupunki

7.  suurin mökkipaikkakunta

Yli 7 700 mökkiä
Vapaa-ajan asukkaiden määrä n. 30 000

450 järveä
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Mustila Arboretum
upea puulajipuisto

Yli 50 lajia alppiruusuja ja atsaleoja

Repoveden 

kansallispuisto
ainutlaatuinen metsäluonnon

suojelukohde

28.9.2016 Kouvolan kaupunki

Luonnostaan tuntematon
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Keskustan kehittäminen

Logistiikkakeskus

Kimolan kanava

Ratamokeskus

Strategiset kehityshankkeet

28.9.2016 Kouvolan kaupunki
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Historiallinen 

kasarmialue
on ainutlaatuinen asuinpaikka

Pioneeripuisto
Kymijoki – Pioneeripuiston 

virkistysalue – Talliojan 

puisto – Tapahtumat –

Palvelut Korian 

keskustassa – Varuskunta-

alueen hieno miljöö 

30 uudisrakennuskohdetta 

– korjausrakentamista 
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Elinvoimaa
metsästä

UPM Kymmene Oyj

• Kymin paperi- ja sellutehdas

• Kalson viilutehdas 

• Verlan tehdasmuseo

Stora Enso, 

Anjalankosken tehtaat

• Anjalan paperitehdas

• Inkeroisten kartonkitehdas

• Ankkapurhan teollisuusmuseo

Puurakentaminen

• Puurakentamisen osaamiskeskus

• Puutuoteteollisuus  ja puurakentaminen

28.9.2016 Kouvolan kaupunki



Tehtävänämme on auttaa eri toimijoita löytämään 
toisensa ja luoda hyvät edellytykset kaikenlaiselle 
yritystoiminnalle kotiseudullamme.

Bio- ja kiertotalouden teemat sovittu kaupungin 
ja elinkeinoyhtiön palvelusopimuksessa!

Biolaaksotiimissä noin 10 henkeä.



Kestävä kasvu on irtikytkentää!

Tavoitteena on irrottaa luonnonvarojen (erityisesti 

uusiutumattomat) käyttö ja ympäristövaikutukset 

taloudellisesta kasvusta
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Kinnon rooli bio- ja kiertotaloudessa

Kohti jätteetöntä ja hiilineutraalia elämää..

KOKOAMME VERKOSTOJA, 
KOORDINOIMME HANKKEITA 
JA KEHITÄMME 
OPPILAITOSYHTEISTYÖTÄ
YRITYSTEN HYÖDYKSI!

Puurakentamisen osaamispääoma:
- Aalto + Kyamk + KSAO

Kiertotalouden uudet osaajat 
yrityksille:
- Yritykset + Kyamk + KSAO

Energiaopintojen elinkaaripolku:
- HY + LUT + Kyamk + KSAO
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Osaamistarpeita!

A. Objektiivinen lukutaito
B. Kirjoitustaito, suullinen ilmaisu…
C. Laskeminen, analyyttinen päättely…

(Työ)elämävalmiudet;
1. vastuullisuus
2. omatoimisuus
3. vuorovaikutustaidot
4. digitaaliset taidot
5. kielitaito
6. oppimishalu ja –kyky
7. ratkaisuhakuinen kyseenalaistaminen
8. hyvä itsetunto
9. terveet elintavat
10. arvot ja asenteet



KYMENLAAKSON INNOVAATIO- JA 
TUTKIMUSSTRATEGIA 

”RIS3”-strategia 2016-2020

TAVOITE

Kymenlaakso on vuonna 2025 valittujen kasvualojensa, logistiikan, 
biotalouden ja digitalisaation, RIS3-strategiakärkien osaamisen 
mukaan profiloitunut, kansallisesti ja kansainvälisesti 
kilpailukykyinen, ulkomaisia investointeja ja ulkopuolista osaamista 
houkutteleva maakunta pohjoisella kasvuvyöhykkeellä. Kansalliset 
ja kansainväliset strategiset kumppanuudet ja yhteistyö vahvistavat 
ja täydentävät maakunnan valittua profiilia.”

Maakunnan resurssit keskitetään RIS3-strategian profiilin 
mukaisesti harvempiin ja vaikuttavampiin TKI-hankkeisiin.



MIKSI LOGISTIIKKA, BIOTALOUS JA DIGITALISAATIO?

Logistiikka

B

Logistiikka

Biotalous
- uusiutuvat raaka-aineet
- biojalostamot
- työvoima, osaaminen
- kiertotalous
- kestävä asuinympäristö
- uudet tuotteet ja palvelut

Digitalisaatio

1. Toimintaympäristön kehittäminen
- budjettirahoitus?
- hankerahoitus?

2. Yritysverkostojen toiminnan kehittäminen
- budjettirahoitus?
- hankerahoitus?

Innovaatiot syntyvät
usein rajapinnoissa ->
erikoistutaan rajapintoihin 
ja leikkausalueen sisälle!

Kaikki 
tarvitsevat 
toimivaa 
logistiikka! 

Digi tulee 
sisälle 
kaikkeen! 

Merkitys 
kasvaa,

pakko siirtyä 
tähän! 



KYMENLAAKSON TEEMAT BIOTALOUSKÄRJESSÄ 
2016…2025
- rakennetaan vahvuuksille ja mahdollisuuksille
- tekeminen linjassa; EU, Suomi, maakunta, kaupunki

1 Biotalouden raaka-ainevarannot, biojalostamot
-UPM, Stora, Raussin metalli…  

2 Kiertotalous ja teolliset symbioosit
- Hyötypaperi, Kymenlaakson Jäte, Gasum…

3 Kestävän asuinympäristön toteuttaminen 
(vähähiilinen rakentaminen, uusiutuva energia, materiaalitehokkuus…)

- ASUNTOMESSUT 2019 Kouvolassa, Elementit-E, KSS Energia…

4 Digitaalisuus+biotalous+logistiikka
- yritys- ja oppilaitosverkostot yhdessä asukkaiden ja kaupungin 
kaikissa teemoissa!



Biotalous ja kiertotalous
Uusiutuvien luonnonvarojen tuotanto- ja palveluketjujen sekä 

osaamisen kehittäminen, lisäarvoa kaikille!

Markkinointi
Myynti

TuotantoRaaka-aineet

Raaka-aineet Tuotanto
Markkinointi

Myynti

Kierrätys
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2020

Betoniaalto 
olikin 
vihreä



2121

Betonia harva linkittää kestävän kehityksen airueksi – edes Kouvolassa, tuossa 

”betonihelvetiksikin” mainitussa kaupungissa. Betonimurskasta on kuitenkin 

mahdollista tehdä hiilinielu – ja vieläpä ympäristötaiteen keinoin.
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Mitä kiertotalous on?
Kiertotalous terminä on uusi, mutta samalla se 

sisältää monia tuttuja asioita. Kyse ei ole 

pelkästään jo syntyneen jätteen kierrättämisestä, 

vaan kiertotalouden ideana on tehostaa resurssien 

käyttöä. Tavoitteena on, ettei jätettä muodostu ja 

raaka-aineet sekä niihin sitoutunut arvo säilyvät 

kierrossa mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään. 

Kiertotalous on meidän kaikkien yhteinen asia ja 

se koetaan tärkeäksi niin EU:n kuin Suomen 

tasolla. Hallitusohjelmassa on linjattu tavoitteeksi, 

että Suomi on kiertotalouden edelläkävijä vuonna 

2025. 

Kiertotaloutta pystyy jokainen meistä viemään 

eteenpäin ennakoivalla, aktiivisella ja 

myönteisellä toiminnalla. Usein tarvitaan 

monipuolista yhteistyötä kuluttajien, 

asukkaiden, yritysten ja julkisten toimijoiden 

kesken.
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Yhteistyöllä 

viljapölystä 

energiaa
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Viljava Oy ja KSS Lämpö Oy tekevät yhteistyötä bioenergian tuottamisessa ja 

kaukolämmön jakelussa Kouvolassa. Viljava rakentaa viljapölyä hyödyntävän 

lämpölaitoksen ja KSS Energian tytäryhtiö KSS Lämpö tekee tarvittavat 

verkostoinvestoinnit, joilla rakennettava laitos liitetään Korian alueen 

kaukolämpöverkkoihin.

Suomen Viljava Oy on Suomen suurin viljan käsittelyyn ja varastointiin erikoistunut yritys, 

joka tarjoaa varastointi- ja käsittelypalveluja sekä kotimaan markkinoilla että 

ulkomaankaupassa toimiville yrityksille. Yrityksellä on toimipisteitä 20 paikkakunnalla eri 

puolella Suomea. Rauman, Naantalin, Helsingin, Loviisan sekä Kotkan kaksi varastoa 

sijaitsevat satamissa. Suomen Viljava Oy on valtion 100 prosenttisesti omistama. 

www.suomenviljava.fi

KSS Lämpö Oy on osa KSS Energia -konsernia, joka tuottaa ja kehittää palveluja 

energiaverkkojensa asiakkaille sekä myy sähköä ja energiaosaamista myös Kouvolan 

seudun ulkopuolelle.  KSS Energia Oy tuottaa sähköä ja kaukolämpöä sekä toimii 

sähköenergian vähittäismyyjänä. Kaukolämmön ja maakaasun vähittäismyynnistä vastaa 

KSS Lämpö Oy. Sähkön tuotannosta 95 prosenttia ja lämmön tuotannosta yli 70 prosenttia 

perustuu uusiutuviin energialähteisiin. www.kssenergia.fi
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Kärkituotteita uusiutuvasta, 
kotimaisesta biokaasusta
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Gasumin biokaasumerkki kertoo, että tuote on valmistettu kotimaisella biokaasulla. 

Biokaasu on monikäyttöinen ja ympäristöystävällinen energiamuoto, joka on valmistettu 

kokonaan uusiutuvista raaka-aineista. Biokaasu soveltuu niin liikenteen polttoaineeksi, 

kaasuliesillä kokkaukseen, kotien ja kiinteistöjen lämmitykseen kuin teollisuudessa 

erilaisten tuotteiden valmistukseen.

Kiertotaloudessa ei ole samantekevää, 

millä energialla kuluttajan ostoskorin 

tutut tuotteet valmistetaan.

Kouvolan seudulla yritykset haluavat tarjota kuluttajille entistä ympäristöystävällisemmin valmistettuja tuotteita. 

Niin Kouvolan Lakritsin, Kaslinkin kuin HoviRuoankin tuotteet tunnistaa vihreästä biokaasumerkistä.
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Keräyspaperille 
uusi elämä
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Ecopulp Finland Oy:n bisnes on kehittää, suunnitella ja tuottaa muotoiltuja 

kuituvaloksia. Yrityksen valttikortti on puu- tai kierrätyskuidusta kuituvalostekniikalla 

valmistettu 

Ecopulp-sovellus. Biohajoava ja 100 % kierrätettävä kuituvalossovellus sopii 

varsinkin vihreästi ajattelevien asiakkaiden pirtaan.

Yritys kehittää, suunnittelee ja tuottaa muotoiltuja kuituvaloksia. Puu- tai kierrätys-

kuidusta ‘munakenno’-tekniikalla valmistettu Ecopulp-sovellus on aina erittäin 

ympäristöystävällinen, koska se on biohajoava ja 100 % kierrätettävä.  www.ecopulp.fi
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Koko rakennus 
kierrätettävissä
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Puurakentamiseen haetaan nyt aivan uudenlaisia tehoja. Yksi eturivin toimijoista 

tällä saralla on kouvolalainen perheyritys Elementit-E Oy, jonka kehittämät 

uudenlaiset tilaelementit  ovat saaneet paljon kiitosta osakseen innovatiivisen 

ajattelunsa ansiosta.

Kouvolalainen Elementit-E Oy on erikoistunut vaativien moduulirakenteisten 

puutilaelementtien rakentamiseen ja asentamiseen kokonaisvastuu-urakkana. Kokenut KVR-

urakoitsija rakentaa mm. kouluja, päiväkoteja, toimitiloja, majoitus- ja sosiaalitiloja sekä 

erikoistiloja. www.elementit.fi 
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Kierrätyksen 
moniottelija
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Materiaalivirtoihin tarvitaan lisää liikettä. Hyötypaperi Oy on yksi toimijoista, joka 

kehittää jatkuvasti operaatioitaan ja selvittää uusien jakeiden 

hyödyntämismahdollisuuksia. Koeluontoisia eriä käsitellään lähes viikoittain - ja 

asiakkailta tulevia uusia haasteita tulee ratkaistavaksi koko ajan lisää, kertoo 

toimitusjohtaja Risto Kauppila.

Hyötypaperi toimii koko Kaakkois-Suomen alueella tarjoten kaupan, logistiikan ja teollisuuden 

yrityksille monipuolisia ja kattavia kierrätysalan palveluita. Yrityksen käsittelylaitokset 

sijaitsevat Valkealassa, Kuusankoskella ja Lappeenrannassa. www.hyotypaperi.fi



40

Jätevirroista
mahdollisuuksia
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Kymenlaakson Jäte on toimialueensa kiertotalouden avainpeluri. Yrityksen 

ideologiaan kuuluu toimia kiertotalouden ekosysteemin mahdollistajana. Yritys onkin 

mukana monessa: se kokoaa kotitalouksien pienet materiaalipurot isoiksi virroiksi ja 

tarjoaa uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia kiertotalouden parissa toimiville 

paikallisille yrityksille.

Kymenlaakson Jäte Oy on vuonna 1997 perustettu alueellinen jäteyhtiö. Yhtiön toiminta-

alueella asuu noin 191 000 asukasta. Yhtiön omistajina on 9 kuntaa, joiden omistusosuudet 

määräytyvät asukaslukujen mukaan. www.kymenlaaksonjate.fi
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Anna hyvän
kiertää
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Joskus ekologinen ja sosiaalinen lyövät kättä. Parik-säätiö on yhteiskunnallinen 

yritys, joka työllistää Kouvolan seudun nuoria, pitkäaikaistyöttömiä ja 

vajaatyökykyisiä. 

Viime vuosina vahvan sosiaalisen omantunnon rinnalle on tullut – yhä enenevässä 

määrin – uudenlainen ympäristötietoisuus.

Parik-säätiö on yhteiskunnallinen yritys, joka työllistää Kouvolan seudun nuoria, 

pitkäaikaistyöttömiä ja vajaatyökykyisiä. Parik-säätiön toimintalinjat ovat kuntoutuminen, 

työelämävalmiudet, oppiminen ja työllistyminen. www.ekomaa.fi


