Missio, visio ja strategia

HL Eriste on luottamuksesi arvoinen kumppani.

Missio
Asiakasorientoituneena yrityksenä haluamme olla asiakkaidemme ykkösvalinta toimittajaksi.

Keskeiset arvomme ovat:
•
•
•
•
•

asiakastyytyväisyyden, laadun ja luotettavuuden korostaminen.
turvallisuudesta, terveydestä ja ympäristöstä huolehtiminen.
kilpailukyvyn ja laadun jatkuva parantaminen toimintojamme kehittämällä.
innovaatioihin kannustaminen ja tuloksellisesta toiminnasta palkitseminen.
henkilöstön mahdollisuus luoda lisäarvoa asiakkaillemme ja itsellemme.

Visio
Tavoitteemme on olla kilpailukykyinen ja luotettava kumppani kansainvälisissä projekteissa, kasvattaa
palvelutarjontaamme ja vahvistaa yhteistyöverkostoamme maantieteellisesti laajalle alueelle. Haluamme jatkuvasti kehittää asiantuntemustamme ja suorituskykyämme sekä tarjota asiakkaillemme yhä
parempia ja kattavampia palveluita.

Strategia

Teollisuuden eristysurakointi on ydintoimintaamme ja -osaamistamme, mutta lisäämme täydentäviä
tuotteita ja palveluita tarjontaamme asteittain.
Henkilöstömme kouluttamisen ja valmentamisen lisäksi varmistamme suorituskykymme täydentämällä
organisaatiotamme kansainvälistä kokemusta omaavilla osaajilla ja kehittämällä kumppanuus- ja kontaktiverkostoamme.
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HL Eriste on luottamuksesi arvoinen kumppani.

Laatu ja suorituskyky
HL Eriste on sitoutunut laatuun kaikkien toimintojensa osalta. Jatkuva parantaminen ja asiakastyytyväisyys ovat johtamisjärjestelmämme perusta ja koko työyhteisömme yhteinen asia. Taito tehdä
asiat alusta saakka oikein perustuu sekä hyvään ammattitaitoon että asenteeseen. Pitkäaikaisten
asiakassuhteiden rakentamiseksi panostamme jatkuvasti tuotteidemme, palvelujemme ja työskentelymenetelmiemme kehittämiseen. Haluamme täyttää, ja mieluummin ylittää, asiakkaidemme odotukset kaikissa toimeksiannoissamme.

Pidämme yllä ja vahvistamme korkeaa laatutasoamme:
• määrittelemällä suorituksillemme selkeät tavoitteet.
• sitouttamalla, motivoimalla ja valmentamalla koko henkilöstöämme.
• seuraamalla ja mittaamalla tuloksia sekä tekemällä tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä.
• arvostamalla avointa vuoropuhelua ja yhteistyötä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa.
• tekemällä parannuksia, jotka perustuvat asiakaspalautteisiin ja niiden huolelliseen analysointiin.
HL Eriste on ISO 9001 -sertifioitu Det Norske Veritas´in toimesta.

Turvallisuus, terveys ja ympäristö (TTY)
Turvallisuudesta, terveydestä ja ympäristöstä huolehtiminen on HL Eristeen keskeinen arvo. Uskomme, että
onnettomuudet ja tapaturmat voidaan ennaltaehkäistä parantamalla henkilöstön tietoisuutta sekä kantamalla vastuu toimintaympäristömme turvallisuudesta. Siksi TTY-kysymysten menestyksellinen johtaminen
on yksi liiketoimintastrategiamme keskeisimpiä osa-alueita. Kiinnittämällä näihin asioihin jatkuvaa huomiota huolehdimme henkilöstömme, asiakkaidemme, alihankkijoidemme ja koko ympäristömme hyvinvoinnista. Me HL Eristeessä tiedämme, että työtapaturmien 0-taso on mahdollista saavuttaa.

Tämän tavoitteemme saavuttamiseksi:
• edellytämme jokaista palveluksessamme työskentelevää ottamaan henkilökohtaista vastuuta
TTY-asioissa ja tarkkailemaan jatkuvasti omaa toimintaansa.
• havainnoimme ja eliminoimme aktiivisesti TTY-riskejä tavoitteena alhaisin mahdollinen riskitaso.
• pidämme erittäin tärkeänä koko henkilöstömme TTY-valmennusta.
• sovellamme suunnitelmallisia ja mitattavia menettelytapoja parantaaksemme TTY-suoritustasoamme.
•	keskustelemme avoimesti TTY-asioista ja suorituskyvystämme niin sisäisesti kuin sidosryhmiemme
kanssa jakaaksemme tietoa ja oppiaksemme lisää parhaista käytännöistä.
HL Eriste on saanut Det Norske Veritasin (DNV) myöntämän SCC**-sertifikaatin koskien TTY-toimintoja. SCC**, Safety Checklist
for Contractors, on kansainvälinen turvallisuuden johtamisjärjestelmä, jolla osoitetaan, että urakoitsija noudattaa kansallista
turvallisuus-, terveys- ja ympäristölainsäädäntöä.

”Liiketoimintamme perusta on
ihmisten ja ympäristön hyvinvointi.”

Tuotteet ja palvelut
”Laatu on meille kunnia-asia.”

HL Eristeen ydinosaaminen on teollisuuseristysten
urakointi. Menestyksemme perustuu pitkään kokemukseen, ammattitaitoon sekä kehittyneimpien
standardien ja työmenetelmien tuntemiseen. Huolellinen eristystyö on yhdistelmä virheetöntä teknistä
osaamista sekä esteettisesti viimeisteltyä lopputulosta. HL Eriste on toteuttanut teollisuuden eristysprojekteja sekä toimittanut tekniseen eristämiseen
liittyviä tuotteita ja palveluita menestyksellisesti jo
vuodesta 1962.

Tarjoamme asiakkaillemme perinteisen
eristysurakoinnin rinnalla mm.:
• telinetyöt ja -materiaalit
• rakennusten kuorirakenteet
•	erikoistuotteet (esim. tulenkestävät kotelot).
Laajennamme tuote- ja palvelutarjontaamme
asiakaskuntamme tarpeiden ja toiveiden
pohjalta.

Silloin kun tarvitset:
•
•
•
•

lämpö-/kylmäeristyksiä
ääni-/paloeristyksiä
rakennustelineitä
kuorirakenteita

ja kohteesi on esim.:
•
•
•
•
•

petrokemian tai kemian teollisuudessa
energiatuotannossa
sellu- ja paperiteollisuudessa
laivanrakennusteollisuudessa
rakennusteollisuudessa

”HL Eriste on luottamuksesi
arvoinen kumppani.”

