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Tehdään yhdessä viihtyisämpi ja 
kestävämpi ympäristö!
”Tämähän on mukava paikka” tai ”Tänne pitää tulla uudestaan”. Nämä kommen-
tit kertovat viihtyisästä ympäristöstä. Viihtyisyys vetää puoleensa kaikenikäisiä 
ihmisiä ja siten luo yhteenkuuluvuuden tunnetta. Sosiaaliset verkostot voivat 
paremmin, ketään ei jätetä yksin. Vetovoimaisuus ja tarve olla ulkotilassa, lisää-
vät ympäristön kulutusta ja kuormitusta. Siksi kestävyys nousee arvoasteikos-
sa korkeammalle.

Kestävyys lähtee valmistusprosesseista ja materiaalivalinnoista. Laadukas 
tuote säilyttää arvonsa ja kestää pitkään. Sen lisäksi se voidaan kierrättää pelk-
känä materiaalina tai kunnostaa käyttötarkoituksensa mukaisesti. Näin arvok-
kaat materiaalit kiertävät ja muodostavat materiaalipankin.

Haluamme varmistaa, että sosiaalinen ja ekologinen sitoutuminen toteutuu 
meidän omissa ja tavarantoimittajien prosesseissa. Sosiaalinen sitoutuminen 
pitää sisällään yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon noudattamisen. Ekologinen 
sitoutuminen näkyy esimerkiksi käytetyissä puulajeissa tai alihankkijoiden ver-
koston paikallisuudessa, vähentäen kuljetuksen päästöjä. Se on myös uusiutu-
vaa energiaa, kuten tuuli- ja aurinkoenergiaa hyödyntävää tuotantoa. 
Ympäristöystävällisyydestä ovat takeena sertifikaatit. Kiertotalouden kehittä-
miseen panostetaan siihen erikseen palkatun henkilökunnan toimesta.

Meidän juttumme on julkiset ulkokalusteet ja pyöräpysäköinnin ratkaisut. 
Kalusteemme valmistuvat Euroopan uusimmissa ja moderneja tuotanto-
teknologioita hyödyntävissä tehtaissa. 

Tervetuloa tekemään viihtyisämpää ja kestävämpää ympäristöä. 
Seuraavilta sivuilta voit lukea tarkemmin  
tavarantoimittajiemme vastuullisuudesta.

Tuotepäällikkö Timo Sinkkova  
Elpac Kalusteet
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Sosiaalinen sitoutuminen

Me Nusserilla tiedämme vastuumme ihmisiä ja ympäristöä 
kohtaan. Yrityksen perustajien aktiivinen sosiaalinen sitoutu-
minen elää tänään Gretel Nusser -säätiössä ja nykyiset osak-
keenomistajat tukevat sitä. Tästä syystä meille myönnettiin 
Saksan valtion ja Caritasin palkinto vuonna 2011.

Lisäksi olemme sitoutuneet antamaan vammaisille mahdolli-
suuden osallistua normaaliin elämään, integroidun työpaikan 
kautta. Teemme tiivistä yhteistyötä voittoa tavoittelematto-
man RAPS GmbH: n kanssa. Pakolaisten integrointi, pätevä 
koulutus ja jatkokoulutus ovat myös meille itsestään selvää.

Ekologinen sitoutuminen

Sosiaalisen vastuun lisäksi, ekologisesti kestävä tuotanto, on 
tunnusomaista liiketoiminnallemme. Olemme olleet FSC®-
sertifioitu yritys vuodesta 2009 ja jalostamme puuta vain kes-
tävästi hoidetuilta alueilta. Sertifikaatin numero on SCS-
COC-001802. Lisätietoja FSC:stä ja yleisesti käytetyistä puu-
lajeista löytyy kotisivuiltamme.

Pitkän puurakentamiskokemuksen ansiosta omat rakennuk-
semme ovat parhaita esimerkkejä energiaa ja resursseja 
säästävästä tuotannosta. Toimistorakennusta voidaan kuvata 
passiivitaloksi esimerkillisen eristämisen ja hallitun ilman-
vaihdon ansiosta. Tuotantohallit on rakennettu matalaenergia 
tasoisiksi.

Energia

Kaikki tuotannon aikana syntyvät puuhakkeet puristetaan bri-
keteiksi modernin kiertojärjestelmän avulla ja syötetään puu-

Nusser Stadtmöbel
lämmitysjärjestelmäämme lämmön tuottamiseksi täysin 
automaattisessa prosessissa.

Nusserin omistajat ovat investoineet katolla oleviin aurinko-
sähköjärjestelmiin vuodesta 2005 lähtien. Vuodesta 2010 
olemme onnistuneet tuottamaan enemmän energiaa kuin 
mitä järjestelmiemme ja koneidemme käyttö edellyttäisi. 
Kaksi sähköautojen latausasemaa otettiin käyttöön pääkont-
torissamme Winnendenissä vuonna 2019. Olemme suosineet 
sähköautojen hankintaa joulukuusta 2019 lähtien. 

Tuotanto

Nusserilla perinteinen käsityötaito on peritty yrityksen perus-
tajalta Wilhelm Nusserilta. Vaikka nykyään käytämme 
manuaalisten prosessien lisäksi innovatiivisia ja resursseja 
säästäviä valmistustekniikoita, käsityötaitoa vaaditaan edel-
leen. Siitä erottaa NUSSER-tuotteen. Erityisesti istuinkalus-
teiden osalta tuotanto tehdään yleensä tilauksesta eikä auto-
matisoidussa sarjatuotannossa. Siksi pidämme itseämme 
enemmän teollisena valmistajana emmekä teollisena suur-
tuotantoyrityksenä.

Tuotteet valmistetaan omissa tuotantolaitoksissa, omien 
työntekijöiden toimesta. Tällä tavoin voimme luotettavasti 
varmistaa korkeimman laadun ja säilyttää samalla joustavuu-
den. Onneksi kaikkien tarpeet eivät ole täysin samanlaisia! 

Laajan vakiotuotevalikoimamme avulla voimme toteuttaa toi-
mivia ja esteettisesti houkuttelevia ratkaisuja. Monivuotinen 
kokemus kadunkalusteiden valmistuksesta mahdollistaa 
myös korkean suunnitteluvapauden.
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Kiertotalous

Kiertotalous on järjestelmällinen lähestymistapa taloudelli-
seen kehitykseen, joka on suunniteltu hyödyttämään yrityk-
siä, yhteiskuntaa ja ympäristöä. Se on innovatiivinen lähesty-
mistapa, jossa pidämme resursseja käytössä mahdollisimman 
kauan, otamme niistä maksimiarvon käytön aikana, sitten 
hyödynnämme ja uudistamme tuotteet ja materiaalit jokaisen 
käyttöiän lopussa.

Falco aikoo olla kiertotalouden eturintamassa ja sitoutuu 
edistämään polkupyörien käyttöä luomalla toimivia pyöräpy-
säköinnin ratkaisuja. Näin edistetään kestävää liikkuvuutta.

Sama lyhyesti sanottuna - kiertotalous on uusi ajattelutapa! 

Mutta ennen kaikkea se on yhdessä tekemistä!

Uusiutuva energia

Falco on investoinut katoille asennettuihin aurinkopaneelei-
hin (1787 kpl). Tämä varmistaa, että se on täysin energiaoma-
varainen yritys. Lisäksi tuotantolaitoksen yhteyteen asennet-
tu tuulimylly tarjoaa entistäkin enemmän uusiutuvaa energi-
aa. Kaikki valaisimet on korvattu kestävillä LED-valoilla.

Kestävät materiaalit

Falco käyttää kestäviä materiaaleja tuotteissaan. Falco on 
yksi ensimmäisistä yrityksistä Alankomaissa, joka on saanut 
FSC-sertifikaatin. Tämä tarkoittaa, että kaikki puutavara on 
akkreditoitu Forest Stewardship Council® -yhtiön FSC-
laatumerkkiin. Falco BV on sertifioitu rekisteröintinumerolla: 
CU-COC-008530. 

Puun lisäksi terästä käytetään koko tuotevalikoimassa. Se on 
100% kierrätettävä (myös kuumasinkittynä). Myös Corten-
terästä käytetään, joka on edelleen 100 % kierrätettävä. 
Lisäksi sen hiilidioksidipäästöt ovat alhaiset ja se kestää yhtä 
kauan kuin tavallinen teräs.

Kestävä kehitys ja kiertotaloustuotteet

Kaikki tuotteet ovat nykyaikaisia ja kestäviä. Falco on ollut yli 
60 vuoden ajan polkupyörien pysäköinti- ja kadunkaluste-
markkinoiden eturintamassa. Se on saavuttanut maineen sel-
laisten tuotteiden valmistuksessa, jotka ylittävät kestävyyden 
vaatimukset.

Falcon toiminta on tukenut kiertotaloutta jo monta vuotta 
yksinkertaisesti valmistamalla tuotteita ympäristöystävällisillä 

tavoilla. Ne kestävät vuosikymmeniä ja tuotteen käyttöiän 
lopussa ne voidaan 100 % kierrättää ja valmistaa täysin 
uudeksi tuotteeksi. Kuumasinkitys ja jauhemaalaus pidentää 
merkittävästi tuotteen käyttöikää ja auttaa säilyttämään 
arvonsa. Kaikki valmistusprosessin aikana kertynyt käyttämä-
tön teräs kerätään ja lähetetään teräksen kierrätykseen. 
Saatavana on yhä enemmän tuotteita, jotka on suunniteltu 
siten, että yksittäiset osat voidaan vaihtaa helposti ja lisätä 
näin tuotteen käyttöikää.

Kestävä työnantaja

Vuonna 2018 Falco otti käyttöön oman jauhemaalauslaitok-
sen, joka parantaa tuotteiden jäljitettävyyttä, laatua ja lyhen-
tää toimitusaikoja. Pitämällä kaikki toiminnot omissa käsis-
sään, se tarjoaa Falcolle paremman laadunvalvonnan ja 
vähentää merkittävästi tarpeetonta kuljetusta. Falcon työnte-
kijät työskentelevät modernissa ja turvallisessa hitsaushöyryt 
poistavassa tuotantolaitoksessa.

Falcon oma kuljetuskalusto on Euro 5 normin mukainen ja 
tavarantoimituksia yhdistellään tarpeettomien ajomatkojen 
vähentämiseksi.

Falcolla ollaan iloisia ja ylpeitä siitä, että henkilöstön vaihtu-
vuus on poikkeuksellisen pieni. Positiivisena ja ennakoivana 
työnantajana Falco panostaa jatkuvasti työntekijöiden koulu-
tukseen ja henkilökohtaiseen kehitykseen. Lisäksi Falco on 
tukenut lukuisia oppisopimuskoulutuksessa olevia ja tarjon-
nut mahdollisuuden työkokemukseen uudelle sukupolvelle 
tukeakseen heitä työnhaussa.

John Wermink on työskennellyt kiertotalouspäällikkönä 
Falcolla 1. huhtikuuta 2020 lähtien. Hänen roolinsa tulevina 
vuosina on kehittää jatkuvasti Falcoa kiertotalouden näkökul-
masta. Sinulle, mutta myös tuleville sukupolville!

Falco BV
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