Elektroniikan kierrättäminen on helppoa, turvallista ja ennakoitavaa
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Kuusakosken turvaroskiksilla ja ‐rullakoilla käytöstä poistetun elektroniikan kierrättäminen on helppoa ja tietoturvallista.
Palvelun kiinteä hinnoittelu auttaa ennakoimaan SER‐kierrätyksen kustannuksia.

Kuusakoski tarjoaa elektroniikan kierrätykseen luotettavat ja helpot SER‐kierrätyspalvelut. Samalla palvelulla voi hoitaa myös
arkaluontoista tietoa sisältävät paperit ja arkistomapit.
Palvelutasoja on kolme:
sininen ns. peruspaketti soveltuu tietoa sisältämättömien laitteiden kuten kahvinkeitinten, lamppujen ja sähkötyökalujen
kierrättämiseen.
keltainen ns. turva plus‐taso soveltuu elektroniikalle, jonka sisältämä tieto on yrityksen kannalta kriittisen arvokasta, mutta
tuhousraportiksi riittää kilokohtainen raportti.
punainen ns. vaativan raportointitarpeen paketti on paras ratkaisu silloin, kun laitteiden sisältämän tiedon arvo on niin
kriittinen, että tiedon tuhoamisesta tarvitaan laitekohtainen raportti.

Nopea, helppo, turvallinen
Kuusakosken palvelulla kierrätys on tietoturvallisuuden lisäksi nopeaa. Kun asiakas tilaa rullakon tänään, se on hänellä useimmiten
3 arkipäivän kuluttua.
– Kuljetuksen hoitaa Posti. Postin verkkosivuilta voi lähetyskoodin avulla seurata kuljetuksen etenemistä, kertoo Kuusakosken
tuotepäällikkö Mikko Kaskismaa

Asiakas voi luottaa siihen, etteivät tietoturvarullakkoon pakatut laitteet kuljetuksen aikana joudu
asiattomiin käsiin. Jokaisen rullakon mukana tulee sinetti, jolla asiakas lukitsee rullakon, kun se
on täynnä. Sinetti murretaan vasta Kuusakosken laitoksella.

Luotettava, luontoa säästävä
Ympäristön kannalta paras ratkaisu on hyödyntää kerran valmistettu tuote uudelleen joko sellaisenaan tai osina. Jos tietoa
sisältävät laitteet ovat niin hyväkuntoisia, että ne voidaan ohjata uudelleenkäyttöön, Kuusakoski tuhoaa laitteiden tallenteet ja
muistit.
Mikäli uudelleenkäyttö ei ole mahdollista, Kuusakoski pystyy kierrättämään materiaalit hyötykäyttöön lähes 100‐prosenttisesti –
joko uusioraaka‐aineeksi tai energiaksi.
– Antaessaan elektroniikkalaitteet Kuusakosken kierrätettäväksi yritys voi luottaa siihen, että ne kierrätetään siten kuin laki
vaatii. Samalla säästyy luonnonvaroja ja yritykset säästävät tilakustannuksissa, kun käytöstä poistettujen laitteiden viemä tila
vapautuu muuhun käyttöön, Kaskismaa sanoo.
Jos Kuusakosken turvaroskis.fi ‐sivulta ei löydy suoraan yrityksesi kierrätysvaatimuksiin sopivaa palvelupakettia, ota yhteyttä,
niin katsotaan yhdessä tarpeisiisi vastaava palvelu.
Lisätietoja:
Tatu Karlström, puh. 020 781 7102

Toimistoissa syntyy kierrättäväksi muun muassa tietokoneita, tulostimia, matkapuhelimia, akkuja, lamppuja ja erilaisia
sähkötyökaluja.
Kuusakosken turvarullakoihin saa laittaa myös kaikkea henkilökunnan kotitalouksissa syntyvää pienikokoista SER‐romua, kuten
hiustenkuivaajat, blenderit, leivänpaahtimet yms.

Kun keräysrullakko on valmis Kuusakoskelle toimitettavaksi, asiakas sinetöi sen kuljetusta varten.

