VASTUULLINEN KUUSAKOSKI

Kuusakoski on yli 100 vuotta toiminut perheyritys, jonka pitkä perheyrityshistoria alkoi jo Viipurin torilta
vuonna 1914, kun Donuard Kuschakoff perusti Karjalan Lumppu- ja Romuliikkeen. Hänen viitoittamallaan
polulla jatkaa nykypäivän Kuusakoski Oy, joka on edelleen saman suvun omistuksessa. Vastuullisena perheyrityksenä Kuusakoski Oy:ssä menestystä mitataan sukupolvissa, ei kvartaaleissa. Kuusakoski on aina
kantanut vastuuta paitsi kannattavasta liiketoiminnasta myös siitä, millaisen jäljen toiminta jättää seuraavien sukupolvien näkökulmasta. Verot maksetaan Suomeen ja yritys on merkittävä paikallinen työllistäjä.
Kuusakosken asiakkaat voivat luottaa siihen, että yrityksen toiminta on jatkuvaa, vakaata ja vastuullista.

Resurssien niukkuus kierrätysliiketoiminnan
lähtökohtana
Luonnonvarojen ja resurssien niukkuus kasvattavat kierrätysmateriaalien tarvetta. Kuusakosken kierrätystoiminta vähentää neitseellisten luonnonvarojen käyttöä ja aikaansaa siten
positiivisen ympäristövaikutuksen. Tämän kierrätystoiminnan
ansiosta materiaaleja ja raaka-aineita saadaan systemaattisesti hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti tuotantoketjun eri vaiheissa. Kuusakoskella
tehdään aktiivisesti töitä myös omasta toiminnasta syntyvien
jätteiden vähentämiseksi ja materiaalitehokkuuden parantamiseksi. Kuusakoskella on myös sertifioidut johtamisjärjestelmät – laatusertifikaatti ISO 9001 ja ympäristösertifikaatti
ISO 14001 sekä OHSAS 18001 -työturvallisuusjärjestelmä ja
-sertifikaatti.
Proaktiivinen kumppanuus asiakkaiden kanssa
Kuusakoski kehittää toimintaa ja vastuullisuutta yhdessä
asiakkaan kanssa, eteenpäin suunnaten. Yhteydenpito ja
viestintä on proaktiivista ja asiakkaat nähdään kumppaneina.
Ainutlaatuinen oma tutkimuskeskus kehittää
korkeampaa hyödyntämisastetta
Kuusakoski tutkii, kehittää ja testaa uusia keinoja erotella
materiaaleja toisistaan. Tätä kehitystyötä tehdään Lahdes-

sa sijaitsevassa omassa tutkimus- ja kehityskeskuksessa.
Ainutlaatuinen tutkimuskeskus varmistaa sen, että yrityksen
osaaminen on alan huippua ja Kuusakoski on kilpailukyvyltään yksi maailman johtavista kierrätystoimijoista.
Hyvinvoiva henkilöstö, pitkät työurat ja
turvallinen työympäristö
Kuusakoskella huolehditaan systemaattisesti henkilöstön
hyvinvoinnista ja koulutuksesta, mikä näkyy mm. pitkinä työurina. Työtapaturmien vähentämiseen panostetaan jatkuvasti
ja kehitystyön ansiosta niiden lukumäärä on saatu alenemaan. Työturvallisuuden kehittämisessä kiinnitetään huomiota erityisesti ennakoivaan työhön. Tärkeässä roolissa on koko
henkilöstön aktivoiminen työympäristön havainnoimiseen.
Tuotantoketjun läpinäkyvyys ja vastuullisuus
kaikessa toiminnassa
Kuusakosken toiminta on läpinäkyvää ja vastuullisuus poikkileikkaava teema koko tuotantoketjussa. Myös alihankkijoiden
toiminnalle on vastuullisuusvaatimuksia. Esimerkiksi kuljetukset tuottavat merkittävän osuuden Kuusakosken hiilijalanjäljestä. Kuusakoski vähentää kuljetusten ympäristövaikutuksia
kehittämällä ja modernisoimalla jatkuvasti ajoneuvokalustoa
yhdessä kuljetuskumppaniverkoston kanssa. Ajoneuvot valitaan parhaan ja sopivimman mahdollisen teknisen suoritus1/2

kyvyn perusteella. Kumppaniverkoston tehdessä kalustohankintoja, on päästöarvojen jatkuva parantaminen yksi
Kuusakosken pääkriteereistä. Läpinäkyvyyttä mm. kuljettajien
ajotapojen seuraamiseen lisätään ajoneuvokohtaisen GPSpaikannuksen avulla, jolla on suora vaikutus polttoaineenkulutukseen ja sitä kautta myös päästöihin.
Kuusakosken vastuullisuuden tunnuslukuja
Yksikkö

2017

2018

Muutos-%

Tuotannon
energiaintensiteetti

kWh/tn

119

130

9,2 %

Tuotannon
CO²-päästöt

kgCO²e/tn

28

25

-10,7 %

Logistiikan
CO²-päästöt

kgCO²e/tn

89

84

-5,6 %

Hyödynnettävän
materiaalin osuus

Suomi

93,70 %

94,00 %

+0,3 %

Ruotsi

95,50 %

97,90 %

+2,5%
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