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WWF ja Kuusakoski yhteistyöhön kierrätyksen ja uudelleenkäytön
edistämiseksi
Kuusakoski ja WWF Suomi lähtevät yhdessä edistämään uudelleenkäyttöä ja kierrätystä suomalaisissa yrityksissä. Erityinen paino on
elektroniikan uudelleenkäytöllä, jonka tehostamisessa on Suomessa paljon potentiaalia. 

Kierrätyspalveluratkaisujen tuottaja Kuusakoski Oy on solminut yhteistyösopimuksen ympäristöjärjestö WWF Suomen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on
edistää elektroniikan kierrätystä ja uudelleenkäyttöä Suomessa.

Yrityksille tarjotaan innovatiivisia tapoja kerätä käytöstä poistettuja elektroniikkalaitteita kierrätykseen. Samaan aikaan kerrotaan kierrätyksestä ja sen
tärkeydestä, ja erityisesti elektroniikan uudelleenkäytön hyödyistä sekä käyttäjälle että ympäristölle.

”Kuusakoski on meille ihanteellinen kumppani, sillä yrityksen koko toiminta pohjautuu kierrätysmateriaalien hyödyntämiseen, mikä säästää merkittävästi
luonnonvaroja, energiaa ja ilmastoa”, kertoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Elektroniikkalaitteiden uudelleenkäyttöä tukee EU-direktiivin mukainen etusijajärjestys. Ympäristön kannalta paras ratkaisu on hyödyntää kerran valmistettu
tuote uudelleen joko sellaisenaan tai osina. Vaikka uudelleenkäyttö koetaan yleisesti hyvänä asiana, siihen saattaa yrityksen näkökulmasta liittyä
tietoturvakysymyksiä. Kuusakosken tietoturvapalvelu täyttää kriittisimmätkin tietoturvavaatimukset.

”Kuusakoski tarjoaa kokonaisvaltaista tietoturvapalvelua, joka huomioi materiaalikierrätyksen ja tietosuojan lisäksi myös uudelleenkäyttönäkökulman.
Mikäli uudelleenkäyttö ei ole mahdollista, materiaalit pystytään kierrättämään hyötykäyttöön lähes sataprosenttisesti – uusioraaka-aineeksi tai energiaksi”,
kertoo Kuusakoski Oy:n elektroniikan kierrätys- ja uudelleenkäyttöpalveluista vastaava Juha-Pekka Lappi.
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Tietoa Kuusakoski Oy:stä
Kuusakoski on pohjoisen Euroopan johtava kierrätyspalveluja tarjoava yritys. Sen vahvuus perustuu materiaalin, kierrätyksen ja ympäristöteknologian
osaamiseen. Metallien kierrättämisen lisäksi yritys harjoittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käsittelyä sekä purkuliiketoimintaa. Uusin liiketoiminta-alue
on materiaalikiertoon kelpaamattomien, energiaa sisältävien jakeiden valmistaminen polttoaineeksi.  Kuusakoski Group Oy:n liikevaihto vuonna 2012 oli
842,2 M€ ja se työllistää noin 3000 henkilöä. Yritys on perustettu vuonna 1914.

Tietoa WWF:stä
WWF on yksi maailman vaikuttavimmista ympäristöjärjestöistä, jolla on toimintaa yli sadassa maassa, kaikilla mantereilla. Missionamme on rakentaa
tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa. Suojelemme luontoa ja ratkaisemme maapallon vakavimpia ympäristöongelmia innostamalla
ihmiset mukaan muutokseen ympäristömme ja hyvinvointimme puolesta. Toimintamuotojamme ovat muun muassa kenttäprojektit, poliittiseen ja muuhun
päätöksentekoon vaikuttaminen sekä yleinen ympäristövalistus. Vuonna 1972 perustettu WWF Suomi toimii itsenäisenä osana kansainvälistä verkostoa.


