HYVÄT YRITYKSET

ilmoitus

Vastuulliset kierrätysratkaisut Kuusakoskelta

Kierrättäminen on tämän päivän
asia, mutta yli sata vuotta toimineelle suomalaiselle perheyritykselle Kuusakoski Group Oy:lle se ei ole mikään trendi. Samaa toimintaa yritys on harjoittanut jo vuodesta 1914.
Yrityksen ydinosaamista on
metallien kierrätys. Kuusakoskella on suuri 23 toimipisteen
verkosto Suomessa. Turun toimipiste palvelee koko Varsinais-Suomea ja Ahvenanmaata.
- Palvelupisteeseen kerätty
metalliromu punnitaan, laadutetaan ja lajitellaan täällä, ja toimitetaan sitten terästeollisuuden
raaka-aineeksi, kertoo toimipisteen päällikkö Esa Nikkanen.
Metallien lisäksi Kuusakoski Recycling kierrättää tänä päivänä kaikkea muutakin arvokasta materiaalia. Kierrätysmateriaalin kokonaisvirta oli vuonna
2017 yhteensä noin 2 miljoonaa tonnia.
Jätevuorista on tullut nykypäivän kaivoksia. Kierrätysprosesseista syntyvien uusiomateriaalien käyttö säästää luonnonvaroja vähentämällä merkittävästi kaivostoimintaa, ympäristöhaittoja ja energiankulutusta,
sanoo yrityksen logistiikasta vastaava Krister Heinonen.
- Kuusakoski palauttaa käytöstä poistetulle materiaalille arvon. Materiaalit pyritään myös
kierrättämään mahdollisimman
pitkälle loppuun saakka. Kaikki fraktiot kerätään uudelleenkäyttöön.
Metallijäte on aina myös
myyntituote. Asiakas saa metalleista hyvityksen, jonka arvo seuraa maailmanmarkkinahintoja.

Logistiikka ja tietoturva
sisältyvät kokonaisratkaisuun
Valtakunnallisesti toimiva Kuusakoski Recycling pystyy hoitamaan
materiaalien kierrätyksen kokonaisvaltaisesti ja tarjoamaan yrityksille ympäristösertifioituja, tietoturvasuojattuja ja kustannustehokkaita kierrätysratkaisuja.
- Kartoitamme yrityksen tarpeet, ja suunnittelemme tarpeen ja materiaalien mukaiset
kierrätysratkaisut sekä toimitamme sopivat ja turvalliset keräilyvälineet, joista kaikissa löytyvät myös yksilöivät tunnistetiedot, sanoo asiakaspäällikkö Jarmo Jääskö.
Kuusakosken eService-palvelusta sopimusasiakkaat voivat
tilata sopivat keräysastiat ja niiden vaihdon vuorokauden ajasta
riippumatta.
- Kokonaisratkaisuun voivat
kuulua myös keräys- ja kuljetuspalvelut, mutta yritys voi edelleen toimittaa kierrätysjätteensä meillä myös itse. Materiaali
punnitaan autovaa´assa ja ajetaan vielä säteilyporttienkin läpi,
Jääskö huomauttaa.
Kuusakoski Recycling käsittelee myös sähkö- ja elektroniikkalaitteita kuten tietokoneita,
puhelimia ja tulostimia.
- Tilaamalla meiltä SER-rullakon voi yhdellä kertaa vastuullisesti kierrättää vanhat laitteet,
joiden kovalevyt puhdistetaan, ja
asiakas saa raportin, joka osoittaa, että tietoturva on siltä osin
kunnossa. - Asiakkaina meillä
on muun muassa sairaanhoitopiirejä ja eri viranomaisorganisaatioita, Jarmo Jääskö kertoo.

Kuusakosken Turun toimipisteeseen kerätty metalliromu myös
laadutetaan ja lajitellaan täällä, esittelevät Krister Heinonen,
toimipisteen päällikkö Esa Nikkanen ja asiakaspäällikkö Jarmo Jääskö.
Kuusakosken
Turvaroskis.
fi-palvelu hävittää tietoturvallisesti myös arkaluontoisia tietoja
sisältävät paperit, mapit tai esimerkiksi cd:t.

Vaivattomasti eroon
romuautosta
Teollisuuden massiiviset materiaalimäärät muodostavat suurimman osan Kuusakosken materiaalivirroista, mutta arkisin avoinna olevat kierrätyspisteet vastaanottavat materiaalia myös
yksityishenkilöiltä.
Romuauton kierrätys on tehty mahdollisimman helpoksi. Auton maksuttoman noudon voi tilata NETitse -palvelusta, jolloin
asiakas saa romutustodistuksen
ja hänen viralliset vastuunsa ajoneuvosta loppuvat yhdellä ilmoituksella Kuusakoskelle.
- Valtakunnallinen palveluverkostomme takaa, että palvelu toimii nopeasti, oli ajoneuvo missä päin Suomea tahansa,
Esa Nikkanen toteaa.

Turun palvelupiste:
Ravurinkatu 32, 20380 Turku
Avoinna ma-pe 7.30-16.00.
www.kuusakoski.com

puh. 020 781 7720
(puhelun hinta 8,35 snt/
puhelu + 16,69 snt/min)

Tilaa palvelut:
www.turvaroskis.fi
Romuauton kierrätys
NETitse-palvelusta.

