
LAATUKÄSIKIRJA
SFS-EN ISO 9001:2000



LAATUPOLITIIKKA
Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmiste-
taan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityk-
sessä toteutettavien arvojen avulla.

• tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan kunkin asiakkaan yksilöllisten tar-
peidenmukaan

• nopeat ja täsmälliset toimitukset
• tasainen tinkimätön valmistuslaatu
• kustannustehokas automatisoitu tuotanto
• avoin yhteydenpito asiakkaisiin
• huolenpito henkilöstön hyvinvoinnista ja työolosuhteista
• toimintatapojen ja työmenetelmien jatkuva parantaminen
• nopea reagointi ja joustavuus ennakoimattomiin tilanteisiin ja asiakas-

tarpeisiin 
• huolenpito ympäristön hyvinvoinnista

Asiakas on yrityksemme kuningas ja me teemme kaikkemme asiakastyytyväi-
syyden saavuttamiseksi.

PUUTYÖLIIKE PEKKA VÄRE KY 
valmistaa asiakastarpeisiin suunniteltuja teollisuustuotteiden kuljetuksiin tarvittavia puisia kuormalavoja.

Ensimmäiset kuormalavat Pekka Väre toimitti asiakkaalle vuonna 1972. Edelleenkin perheyhtiönä toimi-
van yrityksen teollinen kuormalavojen valmistus alkoi 1980-luvulla. Siitä lähtien yhtiö on panostanut jatku-
vasti tuotannon mekanisointiin ja automaatioon. Nykyinen tuotantokapasiteetti on yli 5000 kuormalavaa 
vuorokaudessa ja yritys työllistää toistakymmentä kuormalavavalmistuksen ammattilaista.

Puutyöliike Pekka Väre Ky:llä on katettua tuotanto- ja varastotilaa yhteensä yli 10000 m2, josta 30% 
on lämmintä tilaa. Valvotuissa olosuhteissa toteutettava kuormalavojen tuotantoprosessi takaa asiakkaalle 
mittatarkat ja laadukkaat tuotteet. Raaka-aineiden laadun varmistaa KTTK:n yritykselle valtuuttama ISPM 
15 standardin mukaisen puutavaran merkintäoikeus (FI-51569 HT)). Toimitukset hoidetaan joustavasti ja 
täsmällisesti omalla kuljetuskalustolla.

ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN
perustana on asiakkaan yksilölliseen kuljetustarpeeseen suunniteltu kuormalava, 
joka toimii moitteettomasti läpi asiakkaan toimitusprosessin aina tuotteen lop-
pukäyttäjälle asti. Toimitamme tilatut kuormalavat omalla kuljetuskalustollamme 
sovittuun aikaan ja sovittuun paikkaan siten, että ne ovat asiakkaan käytettävis-
sä, kun niitä tarvitaan. Palvelemme asiakkaitamme joustavasti ja pyrimme aina 
minimoimaan asiakkaan tuotantotilanteiden muutosten aiheuttamat häiriöt. 
Tarjoamme asiantuntemustamme asiakkaiden kuormalavasuunnitteluun silloin, 
kun asiakkaan tuote tai tuotantoprosessi muuttuu. Vientiin menevien tuotteiden 
kuormalavoihin käytettävä puutavara on ISPM 15 vaatimukset täyttävää.



HUOLEHDIMME YMPÄRISTÖMME 
hyvinvoinnista tehostamalla raaka-aineen hyötykäyttöä tuotteisiin siten, että mate-
riaalihukan osuus pienenee jatkuvasti. Murskaamme kaiken jäännösraaka-aineen 
käytettäväksi energiajätteenä. Meillä on myös valmius ottaa vastaan asiakkaiden pa-
lauttamat käytetyt kuormalavat. Käytämme vihreää sähköä.

YRITYKSEMME KOKO HENKILÖSTÖ
on sitoutunut toimimaan hyvän asiakastyytyväisyyden edellyttämällä tavalla. Olemme 
hoitaneet ylivoimaisilta vaikuttaneita toimitustarpeita onnistuneesti jopa asiakkaan omak-
si yllätykseksi. Vastaavasti pyrimme työnantajana joustaviin työaikajärjestelyihin silloin, 
kun työntekijän henkilökohtaiset tarpeet edellyttävät erityisjärjestelyjä.
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Toimintaohjeet
B1 Toimisto
B 1.1   Markkinointi
B 1.2   Myynti
B 1.3   Tilausten vastaanotto
B 1.4   Ostot
B 1.5   Laskutus
B 1.6   Palkan maksu
B 1.7   Laskujen maksu
B 1.8   Kirjanpidon valmistelu
B 1.9   Työhönotto
B 1.10 Tietojärjestelmän ylläpito

B2 Tuotanto
B 2.1  Työnohjaus / tuotannonohjaus
B 2.2  Valmistus
B 2.3  Laadunvalvonta
B 2.4  Koneiden kunnossapito
B 2.5  Puhtaanapito

B3 Lähettämö
B 3.1  Tavaran vastaanotto ja varastointi
B 3.2  Valmiiden tuotteiden varastointi
B 3.3  Lähetystoiminta ja kuljetukset

B4 Toiminnnan kehitys
B 4.1  Poikkeamien hallinta
B 4.2  Toiminnan tavoitteet ja mittarit
B 4.3  Sisäinen auditointi
B 4.4  Toimintajärjestelmän ylläpito
B 4.5  Johtoryhmätyöskentely
B 4.6  Investoinnit

TOIMINTAJÄRJESTELMÄ
Toimimme SFS-EN ISO 9001:2000 standardiin perustuvan do-
kumentoidun toimintajärjestelmämme mukaisesti. Yrityksemme 
johto ja koko henkilöstö on sitoutunut noudattamaan yhteisesti 
sovittuja toiminnan pelisääntöjä ja kehittämään jatkuvasti toimin-
taamme.



PUUTYÖLIIKE PEKKA VÄRE KY
Hernehuhdantie 247,  31340  Porras

Puh. 03-4246 4500
Fax  03-434 3159

etunimi@pekkavare.fi 
tilaukset@pekkavare.fi 


