
RAKENNUS ALUESUOJAAMINENSPORT ALIHANKINTA



Teollista tuotantoa, tuotekehitystä, suunnittelua ja  
kansainvälistä kauppaa vuodesta 1934.

 
 

Vepe Oy suunnittelee, valmistaa ja toimittaa laadukkaita  
rakennus-, urheilu-, aita- ja alihankintatuotteita,  

palvellen asiakkaita parhaalla  
mahdollisella tavalla.

Vepelle ominaista on jatkuva tuotteiden  
kehittäminen ja uuden etsiminen.

TÄSTÄ KAIKKI ALKOI

Vuonna 1934 Viljo Peltonen perusti metallialan yrityksen Helsinkiin,  
Hakaniemen rantaan. Omien tuotteiden, esim. aluslevyjen ja ikkunan salpa- 

rautojen lisäksi valmistettiin erilaisia koneita toisille yrityksille. Suunnitelmat 
syntyivät päässä ja piirustukset, ajan mukaisesti, tupakka-askin kannessa. Uusia 
artikkeleita kehittyi jatkuvasti. Tuotevalikoimaa oli koko ihmiselämän mitalta - 
hetekan pohjakoukuista aina ruumisarkun osiin. Vähitellen toiminta laajentui ja 

yritys muutti ensin Malmille, josta vähän myöhemmin vielä isompiin tiloihin  
lentokentän kupeeseen, Vantaalle. 

Vuonna 1968 Viljo Peltosen kuoleman jälkeen hänen poikansa Kari ja Jouni  
Peltonen jatkoivat yrityksen eteenpäin viemistä. Suuria muutoksia tehtiin  

rohkeasti ja kehitettiin uusia tuotteita. Tuotevalikoima ja tuotanto kasvoivatkin 
voimakkaasti 1970-luvulla. Tuotantoon tulivat mukaan monet rakennustyömaal-
la tarvittavat tuotteet. Vepen periaatteena onkin aina ollut tehdä tiivistä yhteis-

työtä rakentajien kanssa kehittääkseen tuotteita, joita juuri he tarvitsevat.  
 

1970- luvulla Vepe valmisti myös ensimmäiset teräsrunkoiset jääkiekko- 
kaukalot. Taas tarvittiin lisää toimitilaa ja vuonna 1982 yritys muutti Hyrylään. 
Vuonna 1987 Jouni Peltonen kuoli, vakavan sairauden murtamana ja yrityksen 

omistus ja vastuu kehittämisestä jäi Karin harteille. 

Tänä päivänä työturvallisuus ja tehokkuus ovat avainsanoja tuotekehitykses- 
sämme. Hyvä yhteistyö rakentajien kanssa on meille erittäin tärkeää. Rakennus-
työmailla Vepe tunnetaan mm. turvakaiteista ja turva-askelmista. Olemme myös 
entistä suuremmalla panostuksella keskittyneet palvelemaan eri liikuntamuoto-
jen harrastajia. Lisäksi periaatteenamme on toimia yhteistyössä eri lajiliittojen, 

kaupunkien ja kuntien kanssa. Vepen jääkiekkokaukaloita on Suomen lisäksi  
toimitettu myös muualle Eurooppaan, Venäjälle ja Kiinaan.



RAKENNUS SPORT

Turvallisempaan rakentamiseen 

Vepen periaatteena on aina ollut tehdä yhteistyötä rakentajien kanssa. Tänä päivänä panostamme ennalta ehkäise-
vään työsuojeluun. Minimoimalla tapaturmariskit työmaalla, turvataan työntekijöiden työkyky, suojataan yrityksen 
materiaalista omaisuutta ja tehostetaan työskentelyä. Turvallinen työmaa on tehokas. Vepen -turvakaiteet, askelmat, 
työtasot ja kulkutiet lisäävät turvallisuutta.
 
Tavoitteena nolla tapaturmaa! Lähes kaikki putoamistapaturmat työmailla olisivat olleet estettävissä putoamissuo-
jaussuunnitelman ja oikeanlaisen turvakaluston käytöllä.  
 
Siisti työmaa on turvallinen. Tavaransiirtoon ja varastointiin tarkoitetut tuotteet yhdessä roskien poiskuljetukseen 
tarkoitettujen tuotteiden kanssa edesauttavat siisteyttä. Sijoitus Vepen laadukkaisiin ja kestäviin tuotteisiin on inves-
tointi, joka maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti. Kuljetusvaunut, varastokehikot, elementtitelineet, työmaavaunut, 
roskakuilut. Vepe tuotteet on kehitetty kestämään kovassakin käytössä.
 
Vepe-aita jättää asiattomat ulkopuolelle! Kun alue on aitaamaton, tavaraa katoaa helpommin. Usein myös uteliaat 
sivulliset ovat ylimääräinen riski sekä itselleen että työmaa-alueella työskenteleville. Kuumasinkitystä teräksestä 
valmistetut työmaa-aidat ja portit kestävät sekä näyttävät hyviltä pitkään.

Laatua liikuntapaikoille 

Yhteistyö eri lajiliittojen, kaupunkien ja kuntien kanssa on meille tuotekehityksen kannalta todella tärkeää. Meillä 
kaikilla on varmasti myös sama tavoite - saada nuoret liikkumaan. Vepen liikuntapaikkatuotteet ovat korkealaatuisia 
ja viimeisteltyjä.

Vepe on valmistanut jääkiekkokaukaloita vuodesta 1976 lähtien. Vepe- jääkiekkokaukaloita toimitetaan Suomen 
lisäksi muualle Eurooppaan, Venäjälle sekä Kiinaan.
 
Monitoimikentillä kaikki on mahdollista. Vepen monitoimikenttä on paikka, jossa nuoret voivat  
harrastaa eri lajeja samassa paikassa turvallisesti. 

Siirrettävät ja kiinteät katsomot soveltuvat rakenteeltaan erinomaisesti sekä sisä- että ulkotiloihin.  
Säänkestävät pelaajasuojakatokset ja muunneltavat esiintymislavat sopivat moniin eri tilaisuuksiin ja  
tapahtumiin.  
 
Tyylikkäät ja kestävät teräksiset uima-altaat kuuluvat myös Vepen monipuoliseen tuotevalikoimaan.

ASKELMAT JA KULKUTIETTURVAKAITEET TAVARAN SIIRTO JA VARASTOINTI RAKENNUSAIDAT MONITOIMIKENTÄTJÄÄKIEKKOKAUKALOT KATSOMOT JA ISTUIMET TERÄSALTAAT



ALUESUOJAAMINEN

Suojaa - Rajaa - Turvaa

Ammattitaidolla tehty aita on yksi osa Vepen osaamista.
 
Suojaamme teollisuusalueet, satamat ja varastot. Rajaamme urheilualueet ja puistot. Turvaamme koulujen ja  
päiväkotien pihat.  
 
Toimitamme ja asennamme sähkömekaanisia sekä käsikäyttöisiä portteja ja puomeja. Myös arkkitehdin  
suunnitelmien mukaiset erikoisaidat ja -portit valmistetaan aina mittatilaustyönä.

Laadukkaat kuumasinkityt teräsaidat kestävät ja näyttävät hyviltä pitkään. Aidat voidaan myös pulverimaalata  
ottaen huomioon ympäristön vaatimukset ja asiakkaan toiveet.

ALIHANKINTA

Monipuolista alihankintaa 

Laaja tuotantomme vaatii monipuolisen konekannan. Vepe ei pelkästään muokkaa terästä, vaan myös  
suunnittelee. Asiakas saa halutessaan täyden palvelun - ideasta valmiiksi tuotteeksi.

Aluslevyt, kivikiinnikkeet ja lumiketjujen lukot ovat vain esimerkkejä Vepen monipuolisista alihankintatöistä.  
Teemme myös erilaisia teräsrakennetöitä esim. varastotilojen verkkoseiniä ja parvekekaiteita.

Vepe tarjoaa myös kaiken kattavan huolto-, korjaus- ja asennuspalvelun.

SRT PORTIT SRT ELEMENTTIAIDAT PORTIT, PUOMIT JA AJOESTEET PINNA-AIDAT



vepe.fi 
Liekonkuja 6, P.O.BOX 69, 04300 Tuusula - Finland

Tel. +358 9 2747 220

VEPEN ARVOT

Liiketoiminta

Liiketoiminnan tavoite on terve kannattavuus. Haluamme olla toimialallamme edelläkävijä.  

Laatuumme voi luottaa. Osaamisemme vuoksi asiakas valitsee juuri meidät.

Henkilöstö

Toimiva yhteistyö, avoimuus ja rehellisyys ovat luottamuksen perusta. Henkilöstön ammattitaitoa  

ylläpidetään ja kehitetään koulutuksella. Jokainen Vepeläinen on tärkeä!

Asiakkaat

Haluamme luoda hyviä ja pitkäikäisiä asiakassuhteita. Kehitämme asiakkaalle oikeat ratkaisut.  

Tarjoamme parhaat tuotteet ja palvelut asiakkaan näkökulmasta. Meihin voi luottaa.

Asiakas = Yhteistyökumppani

Tulevaisuus

Meillä on halu ja kyky oppia löytämään uusia toimintatapoja joustavasti ja nopeasti.  

Tarkoituksemme on löytää aina parhaat ratkaisut asiakkaidemme tarpeisiin.

Ympäristövastuu

Yrityksessämme lajitellaan aina erilleen puu-, metalli-, seka- ja ongelmajäte. Lisäksi lajittelemme  

pahvit ja keräyspaperit. Ongelmajätteet kuten ylijäämämaalit, paristot ja öljyiset jätteet, joita tulee  

suhteellisen vähän, kerätään aina erilleen ja ne toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn.

Emme käytä ympäristölle myrkyllisiä kemikaaleja.

Pyrimme mahdollisuuksien mukaan ottamaan jo suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa huomioon  

elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Vältämme materiaaleja ja työtapoja joihin liittyy  

ympäristöhaittoja.

Säästämällä luonnonvaroja ja tehostamalla jätehuoltoa pyrimme ehkäisemään  

ympäristön pilaantumista.


