
HP:n kumppanina 
säästät luontoa
Palauta alkuperäiset HP värikasetit

Ostamalla alkuperäisiä HP tarvikkeita varmistat, että 
voit kierrättää käytetyt tuotteet helposti, ilmaiseksi ja 
säästät myös luontoa. 

HP Planet Partners -ohjelma1

on palveluksessasi kellon ympäri osoitteessa hp.com/recycle

HP tulostimilla tulostat kestävämmin



Kierrätä käytetyt värikasetit – 
se on helppoa, ilmaista ja vastuullista.

HP:n Planet Partners -ohjelma tarjoaa asiakkaille helpon, ilmaisen ja vastuullisen tavan 
palauttaa ja kierrättää tyhjät, alkuperäiset HP värikasetit.

HP Planet Partners -ohjelma on ensimmäinen vaivaton ja maksuton järjestelmä, jonka kautta asiakkaat voivat 
palauttaa ja kierrättää käytettyjä, alkuperäisiä HP värikasetteja ISO 14001 -sertifioitujen toimintojen kautta. 

Planet Partners -ohjelmalla HP takaa, ettei sen tulostuskasetteja koskaan käytetä tai myydä uudelleen tai toimiteta 

kaatopaikalle.

HP:n kierrätysprosessi

Nykyisin HP:n mustekasetit ja LaserJet-värikasetit kierrätetään alla kuvatun prosessin kautta.
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Kasetit lajitellaan 
kierrätyslaitoksessa.

Kasetit hajotetaan
tai silputaan.

HP käyttää
kierrätysmuovia
alkuperäisissä
HP värikaseteissa,
mikä ”sulkee ympyrän”

Muoveja käsitellään 
edelleenraakamuodossa.Muista lähteistä, kuten 

vesipulloista, peräisin olevia 
muoveja lisätään
HP:n värikasetteihin. 
Ensiömuovia lisätään HP:n
LaserJet-värikasetteihin.

Asiakkaat kierrättävät
käytetyt HP värikasetit HP 
Planet Partners  ohjelman 
kautta.



HP on valmistanut yli miljardi alkuperäistä HP-värikasettia kierrätysprosessista 
saaduista raaka-aineista. Sillä on jo yhdessäkin vuodessa suuri merkitys. 

Tässä tulokset vuodelta 2011:

472 miljoonaa muovipulloa on 
jäänyt päätymättä kaatopaikoille

Jopa 33 % pienempi hiilijalanjälki3

Yli 60% pienempi fossiilisten 
polttoaineiden kulutus3

Jopa 89% pienempi veden kulutus3

Yli 1.2 miljoonaa muovipulloa 
hävitetty päivittäin

Vastaa yli 1 500 auton vähennystä 
maanteillä vuodessa4

62 000 tynnyriä vähemmän öljyä4

Riittää tyydyttämään 1.5 miljoonan 
kotitalouden tarpeet5

Kierrätysmuovi vs. ensiömuovi

HP valmistaa värikasetteja, jotka takaavat erinomaisen tulostusjäljen ja säästävät ympäristöä. Alkuperäiset HP 
värikasetit varmistavat verrattoman suorituskyvyn ja lopputuloksen, ja ne ovat muutenkin viisas valinta.

HP on sitoutunut vähentämään ympäristövaikutuksia tuotekehityksen jokaisessa vaiheessa. Tämä kattava, 
kokonaisvaltainen lähestymistapa keskittyy luonnonvarojen säilyttämiseen tuotekehityksen, tuotannon ja käytön 
aikana ja luo samalla enemmän kierrätysmahdollisuuksia. HP’s Design for Environment (DfE) -ohjelma takaa, että 
HP:n tulostuskasetit on suunniteltu ympäristö huomioiden.

Vähennä ympäristön kuormittamista –
laadusta tinkimättä.



1 HP Planet Partners—HP LaserJet toner and HP Inkjet print cartridge return & recycling programme is only available for end-users who have used Original HP print cartridges in the 
manner for which they are intended. Please do not use the HP Return and Recycling Programme for defective supplies. Defective supplies which are still under warranty as described  
in the specific HP supplies warranty statement should be exchanged with an authorised dealer or service centre. Used supplies which are inadvertently sent to the HP Return and Recycling 
Programme cannot be returned. Visit: hp.com/recycle
2 Compared with HP cartridges produced in 1992.
3 Based on a 2010 life-cycle assessment (LCA) performed by Four Elements Consulting and commissioned by HP. The study compared the environmental impact of using polyethylene 
terephthalate plastic (PET) with the environmental impact of using recycled polyethylene terephthalate plastic to manufacture new Original HP cartridges. For details,  
hp.com/go/RecycledPlasticsLCA
4  Calculated with the EPA Greenhouse Gas EquivalenciesCalculator. For details, see epa.gov/cleanenergy/energy-resources/calculator.html
5  Based on average American consumption assuming 302 litres of water a day per person.

Tule mukaan HP Planet Partners ohjelmaan

On helppo osallistua HP Planet Partners -ohjelmaan. HP tarjoaa asiakkaille useita 
ilmaisia palautustapoja osoitteessa hp.com/recycle. Sieltä saat myös tilata tulostettavia 
palautustarroja, kirjekuoria ja keräyslaatikoita.

HP on tunnustettu ympäristöasioiden johtaja ja yritykselle on myönnetty useita palkintoja ympäristöteoista. Monet HP tuotteet täyttävät myös 
vapaaehtoiset ekomerkintäsuositukset, jotka kattavat monia ympäristöä koskevia kriteereitä, kuten energiatehokkuuden, vaarallisten aineiden 
käytön vähentämisen ja kierrätettävyyden.

HP oli vuosien 2011 ja 
2012 Best Global Green 
Brands -luettelossa 
teknologiayritysten ykkönen 
ja kokonaistilaston viides.

HP Brazil sai vuonna 2012
GREENBEST-palkinnon
teknologiakategoriassa
alkuperäisille HP-
värikaseteille.

HP on kuulunut
FTSE4Good Index -indeksiin 
vuodesta 2003 lähtien.

HP sijoittui ensimmäiseksi 
elektroniikka-alan Climate 
Counts Company Scorecard 
-vertailussa vuonna 2011.

HP on listattu Carbon
Disclosure Project’s S&P 500
Carbon Disclosure Leadership
Index -indeksissä.

HP ylsi huippusijoille 
vuosina 2009–2011; 
vuonna 2011 HP säilytti 
toisen sijan Yhdysvaltain 
500 yrityksen luettelossa, 
ja se on yksi kolmesta 
teknologiayrityksestä 15 
parhaan Global 500 -yrityksen 
joukossa.

HP sijoittui toiselle sijalle 
vuoden 2011
Top Green-IT Vendors 
-vertailussa.

HP on listattu DJSI North
American Index -indeksissä.

HP sijoittui ensimmäiseksi 
Greenpeacen 17. Guide to 
Greener Electronics (2011) 
-oppaassa.

HP valittiin vuonna 2012 
viidentenä vuonna peräkkäin 
Kanadan vihreimpien 
työnantajien joukkoon.

HP Wynyard -keskukselle 
myönnettiin International 
Green Award Silver 2011 
-palkinto.

HP sai Carbon Trust-
standardin vuonna 2010.


