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Haluamme parantaa ihmisten elämänlaatua tuomalla uusia 
innovaatioita rakennusalalle. Strategiamme tavoitteena on 
täyttää tarkoituksemme nyt ja tulevaisuudessa panostamalla 
kumppaneihin, innovointiin ja omaan osaamiseemme.  
Innovoimalla kehitämme alaamme ja tarjoamme lisäarvoa 
yhteistyökumppaneillemme. 

Ratkaisuissamme korostuu vankka osaamisemme mekaa-
nisesta suunnittelusta yhdistettynä uusiin teknologioihin. 
Nämä ratkaisut tulevat muuttamaan rakennusalaa merkittä-
vällä tavalla ja olemme tämän muutoksen edelläkävijöitä.

MISSIO OLEMASSAOLOMME 
TARKOITUS



INNOVAATIOT

ÄLYKKYYDESSÄ 
TULEVAISUUS 
Innovaatioidemme keskiössä ovat uudet IoT -ratkaisut ja ne 
yhdessä vahvan viestinnän ja osaavan organisaatiomme kanssa 
tekevät meistä markkinoiden halutuimman yhteistyökumppanin. 
Tuomme lähivuosina useita uusia eri ratkaisuja tukemaan 
tarkoituksemme toteutumista.

Vuonna 2025 IoT-tuotesegmentin liikevaihtotavoite on 10 
prosenttia. Kunnianhimoinen tavoite vaatii usean tarkkaan 
harkitun tuotteen lanseeramisen markkinoille. Kehitämme 
erityisesti IoT-tuotteita nykyisten tuotesegmenttien yhteyteen 
hyödyntäen jo olemassa olevia rakenteita.



ARVOT
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS 
Tuotteidemme suunnittelussa ja valmistuksessa painotetaan vahvasti ekologisia 
näkökulmia. Investoimme merkittävästi tuotantomme ja toimitilojemme hiilijalan-
jäljen minimointiin.

LUOTETTAVUUS
VILPE täyttää velvollisuutensa. Tinkimätön luotettavuus vahvistaa yhtiön suhteita 
muihin organisaatioihin ja toimijoihin. 

ROHKEUS
Itseluottamus on rohkeutta. Tarvitsemme rohkeutta tuodaksemme markkinoille 
uusia ratkaisuja, koska haluamme aina olla tuotekehityksen edelläkävijä. 

INNOVATIIVISUUS 
Innovatiivinen ilmapiiri ja tuotekehitys varmistavat, että pysymme tuotekehityksen 
etulinjassa nyt ja tulevaisuudessa.

AVOIMUUS 
Hoidamme yritystoimintaamme avoimesti. Avoimuus tarkoittaa myös arvostusta 
ja rehellisyyttä sidosryhmiä kohtaan. 



VILPE-LAATUTESTATTUA JA SERTIFIOITUA 
LAATUA
Suunnittelemme tuotteet kestämään niiden elinkaaren aikaiset ja muuttuvan  
ympäristön aiheuttamat rasitukset. Huomioimme ympäristönäkökohdat 
valmistuksen, käytön ja käytöstä poistamisen aikana. Laatu on tuotteidemme 
kulmakivi ja suunnittelun perusta. Tuotteemme ovat täysin sertifioituja ja niiden
tekniset suoritusarvot on testattu ulkopuolisilla riippumattomilla toimijoilla.

Sertifioitu  
VILPEn johtamisjärjestelmä on arvioitu ja sertifioitu SGS ISO 
9001: 2015 -laatusertifikaatin sekä SGS ISO 14001: 2015 
-ympäristöstandardin mukaisesti. 

Markkinoiden parhaat takuut 
Korkealaatuiset standardimme mahdollistavat sen, että voimme 
tarjota markkinoiden parhaat takuut; tekninen takuu 20 vuotta, 
väritakuu 10 vuotta ja sähköosien takuu 2 vuotta.

Testatut tuotteet
Jokainen ulkotiloihin asennettava tuote on sää- ja uv-testattu 
niin talon sisäisestikin kuin myös kolmannella osapuolella
tulosten varmistamiseksi.



YMPÄRISTÖVASTUU KONKREETTISIA TEKOJA

Pitkäikäiset tuotteet
Suunnittelemme pitkäikäisiä ja energiatehokkaita tuotteita,
jotka valmistetaan polypropeenimuovista. Käyttämämme muovi 
mahdollistaa sen, että tuote kestää aktiivisessa käytössä jopa 
30 vuotta.

Tavoitteena vähähiilisyys
Huolimatta liikevaihdon tasaisesta kasvusta hiilidioksidi-
päästömme ovat laskeneet samaan aikaan keskimäärin 4,4 % 
vuodessa. Lisäksi olemme korvanneet öljyn maalämmöllä, mikä 
tulee vähentämään kiinteistön hiilidioksidipäästöjä entisestään, 
noin 330 tonnia vuosittain.

Sertifioitu
Ympäristöjärjestelmämme on sertifioitu ISO14001: 2015 
-ympäristöstandardin mukaisesti. Sertifikaatti tukee jatkuvaa 
kehitystyötä.

Ekologiset valmistusprosessit
Pitkään hiottujen tuotantoprosessien ansiosta pystymme 
hyödyntämään 93 % tehtaassa käytetystä polypropeenista 
suoraan lopputuotteissa. Polypropeenista 6 % kierrätetään 
sisäisesti ja vain alle 1 % päätyy poltettavaksi energiantuotantoon.

Ympäristöystävällisyys on yksi perusarvoistamme. Olemme selvillä vähähiilisen 
toiminnan tärkeydestä ja teemme toimenpiteitä sekä investointeja vähentääksemme 
hiilikuormaa. Vähähiilisyys otetaan huomioon toimintamme jokaisella osa-alueella.
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Me VILPEllä uskomme, että jokaisen yrityksen tulee tehdä osansa yhteisöjen hyvinvoinnin eteen. 
Yrityksessämme on jo vuosia ollut periaate, että lahjoitamme 0,3 prosenttia liikevaihdosta yhteisöjen 
hyvinvointiin – oli yrityksen tulos sitten mikä tahansa. Vuosittain se tarkoittaa yli 55 000 euron 
lahjoitusta. Lisäksi olemme sitoutuneet koko henkilökuntamme voimin lahjoittamaan yhden työpäivän 
per henkilö hyväntekeväisyyteen. 

Perheet
VILPE on tehnyt merkittäviä lahjoituksia Hope Ry:lle, joka tukee vähävaraisia lapsiperheitä niin Vaasan 
seudulla kuin valtakunnallisesti. 

Urheilu
• VILPE on amerikkalaista jalkapalloa pelaavan Wasa Royalsin miesten sekä naisten joukkueiden  

pääyhteistyökumppani. Tuemme myös Wasa Royalsin junioritoimintaa.
• VILPE sponsoroi Vaasan Sportin jääkiekkojoukkuetta pääyhteistyökumppanitasolla.
• VILPE on voimisteluseura Wasa Uniquen pääyhteistyökumppani. Voimisteluseuran kilparyhmät  

harjoittelevat VILPE-areenalla.
• VILPE on mukana myös elektronisessa urheilussa sponsoroimalla Wasa Esports -yhdistystä ja  

Kanaliigaa, joka on valtakunnallinen e-urheilun firmaliiga.

Koulutus
Me Vaasan seudulla olemme ylpeitä laajasta koulutustarjonnasta. VILPE onkin tehnyt merkittäviä 
lahjoituksia Vaasan yliopistolle ja Vaasan ammattikorkeakoululle.

Myös ulkomailla sijaitsevat tytäryhtiömme osallistuvat hyväntekeväisyyteen omilla alueillaan.

Tasa-arvo
Ihmisten ja yhteisöjen tasa-arvoinen kohtelu on VILPElle tärkeää. VILPE sijoittui kuuden parhaan 
joukkoon ja sai kunniamaininnan kilpailussa, jossa etsittiin vuoden 2021 tasa-arvoyritystä Pohjanmaalla. 
Menestykseemme vaikutti tasa-arvoisen työympäristömme lisäksi vahvasti myös se, että olemme 
toimineet Pohjanmaalla suunnannäyttäjänä tasa-arvoisen urheilusponsoroinnin ja hyväntekeväisyyden 
saralla.

SOSIAALINEN 
VASTUU

ANNAMME TAKAISIN



VILPE-PERHE

Terve ja hyvinvoiva henkilöstö on menestyksemme ja kehittymisemme edellytys. 
Panostamme siihen, että jokaisella työntekijällä on turvallinen työympäristö 
työtehtävästä ja -paikasta riippumatta. 

Luomme yhdessä rehellistä, avointa, keskustelevaa ja tasa-arvoista työkulttuuria, 
jossa jokainen työntekijä haluaa ja uskaltaa oma-aloitteisesti kehittää omaa työtään. 
Kokeilemme rohkeasti uutta emmekä pelkää epäonnistumisia. Työyhteisössämme 
jokainen työntekijä on tärkeä. 

YHTÄ PERHETTÄ



VILPE Oy
Kauppatie 9
65610 Mustasaari
Lintuvaarantie 33
02650 Espoo

Myynti ja tekninen tuki
Puh. 020 123 3233
myynti@vilpe.com
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