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KL Mechanics Oy – Yrityksemme tapa toimia
KL Mechanics Oy on alihankintakoneistukseen erikoistunut sopimusvalmistaja. Monipuoliseen osaamiseemme kuuluu valmistus
suunnittelusta kokoonpanoon asti. Hallitsemme kokonaisuuden, joten asiakkaamme saavat mekaniikan suunnittelun,
koneistuksen ja kokoonpanopalvelut samasta paikasta. Teemme tarvittaessa yksilöllisesti räätälöityjä ratkaisuja asiakkaiden
tarpeiden mukaisesti.
Erikoisosaamistamme ovat muun muassa elektroniikka- ja tietoliikenneteollisuuden jigit ja testerit sekä muut vastaavat tuotannon
apuvälineet. Laadun takaavat kaikilla osa-alueilla asiantuntemus, ammattitaitoinen henkilöstö, CNC -konekanta, kattava
alihankintaverkosto sekä vaativat toimeksiannot. Yrityksemme toimitilat sijaitsevat Oulunsalossa. Nykyaikaisissa tiloissa lähellä
lentokenttää pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä laadukkaammin ja tehokkaammin. Yhteistyökumppanimme ovat
sekä kotimaisia että ulkomaisia alan johtavia yrityksiä mm. elintarvike-, elektroniikka-, prosessi-, automaatio- ja
energiateollisuudesta.
Missio: Tuottaa kilpailukykyistä mekaniikan suunnittelu- ja valmistuspalvelua
Visio: Olla merkittävä ja arvostettu mekaniikan palvelutalo suunnittelusta valmistukseen
Strategia: Kehittää vahvaa osaamista asiakaslähtöisesti, sekä panostaa valikoituun toimittajaverkostoon
Arvot: Turvallinen, joustava, vahva ja luotettava
Osoituksena sitoutumisestamme pitkäjänteiseen toimintaan ja suunnitelmalliseen kehittämiseen on
yrityksellemme myönnetty ISO 9001 laatusertifikaatti ja ISO14001 ympäristösertifikaatti.

Laatu
Ydinosaamistamme ovat suunnittelupalveluiden tuottaminen sekä koneistusosien ja kokoonpanojen valmistus asiakastilauksesta.
Tavoitteemme on tunnistaa nykyisten ja tulevien asiakkaiden tarpeet sekä tuottaa tarpeita vastaavia palvelukokonaisuuksia.
Jatkuva menetelmäkehitys, vahva osaaminen sekä nykyaikainen teknologia ovat perusta laadukkaalle palvelutuotannolle. Olemme
alueella tunnettu vahva mekaniikan osaaja ja tulemme tarjoamaan ja kehittämään aktiivisesti palveluita vastaamaan asiakkaiden
nykyisiä ja tulevia vaatimuksia.
Ollakseen kilpailukykyinen palveluiden tulee täyttää lähtökohtaisesti asiakkaiden laatuvaatimukset myös toimitusajan ja hinnan
osalta, mikä edellyttää sitoutumista jatkuvaan tuottavuuden ja tehokkuuden kehittämiseen. Jatkuva maltillinen ja kannattava
kasvu mahdollistavat toiminnan ja osaamisen suunnitelmallisen kehittämisen sekä investoinnit moderniin
tuotantoteknologiaan.

Ympäristö
Toimintamme positiivisia ympäristövaikutuksia ovat tehokas jätteiden lajittelu sekä hyötykäyttö. Otamme toiminnassamme
huomioon ympäristön ja näin luomme perustan ennalta ehkäisevälle ympäristötyölle, mikäli se on teknisesti mahdollista ja
taloudellisesti kohtuullista.
Vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa, asetamme ympäristövaateita yhteistyökumppaneillemme ja itsellemme. Parannamme
jatkuvasti työntekijöidemme osaamista ja kannustamme heidän osallistumistaan ympäristötyöhömme. Viranomaisten asettamat
lait ja asetukset ovat vähimmäisvaatimuksemme. Noudattamalla ympäristöpolitiikkaamme takaamme jatkuvan kehityksen.

Keimo Lukkarila
Toimitusjohtaja
KL Mechanics Oy

KL Mechanics Oy Ltd, Lummintie 16, FI-90460 Oulunsalo, Y-tunnus 14842081
Puh. +358 10 8303 600, fax. +358 10 8303 601, info@klmechanics.fi, www.klmechanics.fi

