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Bio- ja kiertotalouden tutkimusyksikkö
Ankkapurhantie 10, Kouvola

BioSammon toiminta painottuu mm. hienojakoisten puumateriaalien ja niiden 
hyödyntämiseksi tarvittavien prosessien selvitystyöhön. Hidaspyrolyysiprosessin 
kehittämisellä on toiminnassa merkittävä rooli. Myös hiilen kierron tehostami-
nen ja erilaisten materiaalien hienontaminen kiertotalouden edistämiseksi ovat 
tutkimuskohteina.

KymiLabs
Pääskysentie 1, Kotka

KymiLabsissa suoritetaan noin 2000 akkreditoitua puristuslujuustestiä ja noin 
100 teollisuuden päästömittausta vuosittain. KymiLabs on FINAS- 
akkreditointipalvelun akkreditoima testaus-laboratorio, jonka toimintaa ovat

• betonin testaus- ja laadunvarmistuspalvelut,  
   näytteenottopalvelu ja betonimassojen valmistus
• CE-merkintäpalvelut jatkuvalämmitteisten saunan 
   puukiukaiden tyyppitestaukseen
• teollisuuden päästömittaukset, ympäristömelumittaukset
   ja polttoaineentestaukset.

KymiLabsin TKI-vahvuuksia ovat erityisesti rakentamisen kiertotalous ja 
päästömittaukset. 
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Metsä, ympäristö ja energia

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk – tarjoaa opetusta, tekee 
tutkimus- ja kehittämistyötä sekä tuottaa palveluja yrityksille ja ihmisille.
Korkeakoulun kivijalkoina ovat Kotka, Kouvola, Mikkeli ja Savonlinna. 
Tutkinto-opiskelijoita on liki 11000 ja henkilökuntaa noin 900.
Xamkin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) yksi 
neljästä vahvuusalasta on Metsä, ympäristö ja energia.

Metsä, ympäristö ja energia

Metsä, ympäristö ja energia -vahvuusalalla tutkitaan ja kehitetään uusia 
tuotteita, tuotantoprosesseja sekä mittaus- ja monitorointiratkaisuja bio- ja 
kiertotalouden sekä teknologiateollisuuden aloilla. Osaamisemme ja 
laboratoriomme ovat vahvoja biotuote- ja kuitutekniikan, jätevesien 
puhdistuksen, ympäristöturvallisuuden, puun modifioinnin sekä 
energiatekniikan aloilla. Teemme vuosittain yhteistyötä lähes 400 
yrityksen kanssa tutkimus- ja kehittämishankkeissa, tilaustutkimuksessa 
sekä pilotointi- ja analyysipalveluissa.

Lisätietoja:

Kymenlaaksossa Metsä, ympäristö ja energia -vahvuusala toimii energia- 
tekniikan tutkimusryhmän sekä KymiLabs- ja BioSampo-tutkimusyksiköiden 
kautta.

Kymenlaaksossa toimitaan bio- ja kiertotalousaihepiireissä, keskittyen erityisesti 
energiatehokkuuden kehittämiseen ja materiaalien hienontamiseen sekä 
biohiilen tuottamiseen ja sen hyödyntämisen tutkimuksiin. Rakentamisen 
kiertotalouden edistämiseksi tehdään myös jatkuvaa kehitystyötä.

BioSampo toimii tutkimus- ja palveluyksikkönä pääosin materiaalinkäsittelyssä 
sekä biohiilen osalta, ja KymiLabs toteuttaa mm. kaupalliset päästömittaus- ja 
betonintestauspalvelut sekä rakentamisen kiertotalouden tutkimusta.

Kehityshankkeita Kymenlaaksossa
keväällä 2022

BECO - Betonin rooli hiilineutraalissa yhteiskunnassa 

Biohiili rakennusmateriaaleissa

BIOKE – Haastavien materiaalin tutkimus ja kierrätyksen 
edistäminen BioSammossa 

Biotalouden uudet tuulet - BUT

CIRCON - Osaamista ja materiaaleja vähähiiliseen ja 
kiertotalouteen perustuvaan rakentamiseen

DIKIEKO - Digitalisaation avulla tehoa kiertotalous- 
ekosysteemiin

HUKKAVEKS – Hukkalämmön verkostot ja 
hyödyntämismahdollisuudet Kymenlaaksossa 

KOSKES – Kiertotalouden osaamiskeskus

Kulutusjouston mahdollisuudet - KULUMA

VAU - Virtuaalivoimalaitoksen avulla uusiutuva 
energia hallitusti hyötykäyttöön
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