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Kuusakoski Oy
Toimintapolitiikka ”Vähemmästä enemmän”
Olemme Itämeren alueen johtava kierrätyspalveluyritys. Tavoitteemme on
kilpailijoita parempi materiaalisaanto ja haluamme siten olla toimialan
paras lisäarvon tuottaja. Kehitämme prosessejamme ja osaamistamme
jatkuvasti paremman materiaalisaannon ja kokonaislogistiikan
saavuttamiseksi. Toiminnan jatkuva parantaminen edellyttää syvällistä
materiaaliosaamista koko henkilöstöltä sekä hankinnassa että jalostuksessa,
kustannustehokasta prosessointia sekä asiakastarpeiden tunnistamista
lopputuotemyynnissä.
Toimimme kannattavasti ja joustavasti. Teemme asiakkaidemme ja
yhteistyökumppaneidemme kanssa pitkäjänteistä yhteistyötä ja kehitämme
tuotteitamme ja palvelujamme varmistaaksemme toiminnan jatkuvuuden,
asiakastyytyväisyyden, ympäristöystävällisyyden ja turvallisuuden.
Vastuullinen toiminta on liiketoimintamme perusta. Tämä tarkoittaa, että
noudatamme kaikessa toiminnassamme toiminta-alueidemme paikallisia
lakeja ja määräyksiä, huolehdimme ympäristöstämme sekä
työntekijöistämme sekä ylläpidämme hyviä viranomaissuhteita. Toimimme
avoimesti, luottamuksellisesti ja eettisesti.
Ympäristöstä ja työturvallisuudesta huolehtiminen on osa päivittäistä
vastuullista toimintaamme. Jokainen meistä on tietoinen oman toimintansa
vaikutuksista työturvallisuuteen, ympäristöön sekä tuotteiden ja toiminnan
laatuun. Ymmärrämme yrityksen tavoitteet ja on sitoutunut niiden
saavuttamiseen.

Ympäristöpolitiikka
Materiaalien uudelleenkäytöllä, kierrättämisellä ja hyödyntämisellä
säästämme luonnonvaroja, vähennämme energian kulutusta sekä jätteiden
määrää ja niiden haitallisia ympäristövaikutuksia.
Jokainen meistä on vastuussa ympäristöasioiden huomioimisesta
toiminnassaan ja ympäristölainsäädännön noudattamisesta joka päivä.
Emme missään tilanteissa katso ympäristöasioiden laiminlyöntejä läpi
sormien vaan teemme korjaavat toimenpiteet välittömästi.
Valtakunnalliset ympäristöpäämäärämme ovat:


vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen kulutusta



vähentää metallien ja muiden materiaalien valmistuksen
energiankulutusta



kierrättää, käyttää uudelleen ja hyödyntää metalleja ja muita
materiaaleja enemmän ja tehokkaammin



osallistua osana yhteiskuntaa kestävän kehityksen edistämiseen.
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Paikalliset ympäristöpäämäärämme ovat:


omien jätteiden määrän vähentäminen ja hyödyntäminen



omien prosessien ja materiaalikeräilyn energiakulutuksen
vähentäminen



maaperän ja vesistön pilaantumisen ehkäiseminen



melupäästöjen vähentäminen.

Työterveys ja työturvallisuus (TTT) –politiikka
Työturvallisuus on kaikkien kuusakoskelaisten yhteinen asia. Olemme kaikki
osaltamme vastuussa omasta ja työtovereiden työturvallisuudesta,
työterveys- ja turvallisuuslainsäädännön noudattamisesta sekä
sitoutumisesta yhteisten päämäärien saavuttamiseen.
Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen on merkittävä osa tämän
päivän ja huomisen Kuusakoskea. Henkilöstömme osaaminen, työhyvinvointi
sekä työmotivaatio ovat kannattavan liiketoimintamme perusta.
TTT -päämäärät:


turvallisen työympäristön varmistaminen jokaiselle
kuusakoskelaiselle, joka tarkoittaa päivittäisen työkyvyn ja
työterveyttä edistävän toiminnan kehittämistä



työntekijöiden osaamisen varmistaminen riittävällä perehdytyksellä,
koulutuksella sekä työhön opastuksella



työturvallisuutta kehitetään ennakoivilla toimenpiteillä, joita ovat
esimerkiksi työtapojen, työolosuhteiden, työympäristön muutosten
seuranta, mahdollisten epäkohtien tunnistamisen arviointi ja niiden
korjaaminen



työturvallisuuden kehittämisellä pyritään systemaattisesti
poistamaan työhön liittyviä riskejä sekä ehkäisemään tapaturmia



työturvallisuudessa havaittujen poikkeamien korjaavat toimenpiteet
hoidetaan kuntoon mahdollisimman nopeasti
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