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TIKKURILAN 
TAVOITTEENA
on tarjota paras käyttäjäkokemus tarjoamalla markkinoiden laaduk-
kaimmat tuotteet ja kattavimmat palvelut. Autamme asiakkaitamme 
onnistuneeseen lopputulokseen.

KESTÄVÄ  
KAUNEUS
ohjaa kaikkea toimintaamme. 
Haluamme ohjata myös asiak-
kaitamme ja kumppaneitamme 
toimimaan yhteisen hyvinvoin-
nin hyväksi.

50 %  Kuluttajat
35 %  Ammattilaiset
15 %  Teollisuus

ASIAKKAAMME

#1
Olemme kauppa- 
ja rakennusmaali-
en markkinajohtaja 
Venäjällä, Ruotsissa, 
Suomessa ja Baltian 
maissa.

VÄRIKÄSTÄ, VASTUULLISTA 
ELÄMÄÄ JO YLI 150 VUOTTA

Keravanjoen pieni vesimylly jauhoi pellavansiemeniä 
1862. Samasta myllystä alkoi Tikkurilan tarina. Siinä on 
nyt mukana tuhansia ihmisiä, jotka elävät, puhuvat ja 
maalaavat eri tavoin.

Tikkurila on sekä paikallinen että kansainvälinen maalialan toimija. Ne eivät sulje toi-
siaan pois, päinvastoin: ison toimijan testattu laatu yhdistyy paikalliseen joustavuu-
teen.

Missä tahansa toimimmekin, tärkein tavoitteemme on palvella kuluttajia, ammatti-
laisia ja teollisuutta mahdollisimman hyvin. Se vaatii tuotteiltamme paljon. Helppous, 
tarkoituksenmukaisuus, tinkimätön laatu ja tekninen tehokkuus ovat olennaista.

Tuotteiden tulee olla käyttäjäystävällisiä – niin kotiaan piristävälle kuluttajalle kuin 
vaativaa pintaa tekevälle ammattilaiselle. Loppukäyttäjien viesti on meille tärkeä ja 
kuuntelemme koko ajan, mitä kentällä tapahtuu ja mitä tuotteilta odotetaan. Olem-
me valmiita myös vastaamaan. Siihen perustuu Tikkurilan pitkäjänteinen tuotekehi-
tys- ja tutkimustyö, jossa hiomme jatkuvasti tuotteita, toimintamalleja ja palveluja.

Jatkuvassa keskustelussa ovat mukana myös muut sidosryhmämme, joista yksi tär-
keimmistä on jälleenmyyjät henkilöstöineen.

Tikkurila tuo väriä elämään. Haluamme myös varmistaa, että tuotteemme ja rat-
kaisumme ovat turvallisia sekä terveyden että ympäristön kannalta ja kestäviä koko 
käyttökohteen elinkaaren ajan. 

Tikkurila kantaa ympäristö- ja yhteiskuntavastuunsa huolella. 
Meillä  on jo aikaa sitten siirrytty juhlapuheista käytännön tekoihin. 
Vain tehty työ voi tuottaa tulosta.

•   Perustettu vuonna 1862 Suomessa
•   Tuotantoa yhdeksässä maassa
•   Listattiin NASDAQ OMX Helsinkiin vuonna 2010

LAATU
on meille kun-
nia-asia. Monikäyt-
töiset ja turvalliset 
ratkaisut auttavat 
onnistuneeseen ja 
kestävään lopputu-
lokseen.

LUOTTAMUS
on aina ansaittava ja me 
haluamme olla sen ar-
voisia. Tikkurila on pal-
veleva ja innovatiivinen 
ammattilainen, joka tuo 
väriä elämään.
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VAHVASTI MUKANA YHTEISESSÄ ELÄMÄSSÄ
Tikkurilan vahvuus perustuu ennen kaikkea tuotteiden laatuun, joka on pitkän ko-
kemuksen ja innovatiivisen kehitystyön tulos. 

Tikkurila on yksi johtavista kuluttajia, rakentamisen ja remontoinnin ammattilaisia 
sekä teollisuutta palvelevista maaliyhtiöistä Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä, Baltian 
maissa ja Puolassa. Se asema säilyy vain olemalla vahva monin tavoin.

EDELLÄKÄVIJYYS
Tikkurilan osaava ja motivoitunut 
henkilökunta on sitoutunut tavoit-
teisiimme, joista yksi on olla alan 
edelläkävijä.

ASIAKAS- 
LÄHTÖISYYS
Kuuntelemme asiakkaita, ym-
märrämme heidän tarpeensa 
ja autamme heitä onnistu-
maan omissa hankkeissaan, 
teemme tiivistä yhteistyötä 
kumppanien kanssa ja pyrim-
me tarjoamaan aitoa lisäar-
voa.

VAHVAT 
BRÄNDIT
Tikkurilan brändien tuote- 
ja palveluvalikoima vastaa 
tarkasti kohderyhmän vaa-
timuksiin ottaen huomioon 
myös paikalliset toiveet ja 
tarpeet.

KOTIMAALA RIN 
HYVÄ ARKI
Ei ole vaikeaa olla ”Tee se itse” 
-mies tai -nainen. Tarvitaan 
vain oikeat ohjeet ja tuotteet 
sekä tekemisen ilo. Tikkurilasta 
saa ideat, neuvot ja tuotteet. 
Kotimaalarilla itsellään on on-
nistumisen tahto. 

TUOTTEEN 
VALINTA EI OLE 
ARPAPELIÄ
Kotimaalari ryhtyy työhön 
inspiraation iskiessä. Tikkuri-
la ei jätä pulaan, vaan moni-
puoliset, jatkuvasti uudistuvat 
verkkosivut palvelevat kellon 
ympäri. 

Runsaiden ideoiden ja vink-
kien lisäksi kuluttajalle on 
tarjolla selkeää tietoa tuotteis-
ta. Onnistuneen lopputulok-
sen takaavat oikeat tuotteet 
oikeaan paikkaan. Tikkurila 
opastaa mikä tuote sopii par-
haiten kyseiseen tarpeeseen, 
auttaa värien valinnassa, antaa 
työohjeet ja arvioi maalin me-
nekin niin sisä- kuin ulkomaa-
lauksiin.

Henkilökohtaista neuvon-
taa saa sekä puhelimitse että 
verkossa.

Kuluttajat hankkivat tarvit-
semansa tuotteet maali- tai 
rautakaupoista, joiden asi-
antuntevan henkilökunnan 
kanssa voi varmistaa oikeat 
valinnat.

TEHOKAS TOIMITUSKETJU
Tikkurilan tuotanto, logistiikka ja hankinta on integroi-
tu yhdeksi toiminnoksi. Se tarkoittaa säästöä sekä ajas-
sa, kustannuksissa että ympäristön kuormituksessa. 
Hyötyä kaikille.
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TAVOITTEENA ONNISTUNUT 
LOPPUTULOS
Tikkurila tarjoaa kattavan valikoiman kauppa-, rakennus- 
ja teollisuusmaaleja pintojen suojaamiseen ja kaunista-
miseen. Palvelu on yksi tärkeimmistä tuotteistamme.

Hyvästäkin tuotteesta on hyötyä vain, kun se on valittu oikein ja sen käyttö osataan.

Kuluttajat
Tarjoamme ”Tee se itse” -maalareille kattavat kodin pintakäsittely-
tuotteet sisä- ja ulkokäyttöön, henkilökohtaista maalausneuvontaa 
puhelimitse ja verkossa, värisuunnittelu- ja sävytyspalveluja, koulu-
tusta, sekä ideoita, vinkkejä, työntekijöitä ja työohjeita verkkosivuil-
lamme ja sosiaalisessa mediassa.

Ammattilaiset 
Tarjoamme rakentamisen ja remontoinnin ammattilaisille kattavat 
kiviaines-, puujulkisivu-, betonilattia-, efekti- ja rakennusmaalit, hen-
kilökohtaista maalausneuvontaa puhelimitse ja työmaalla, asiantun-
tija-, koulutus-, väri- ja sävytyspalveluja sekä yhteyksiä muihin alan 
ammattilaisiin.

Teollisuus 
Tarjoamme teollisille asiakkaille kestäviä tuotteita ja ratkaisuja teräs-
rakenteiden, koneiden ja laitteiden suojaamiseen; tehokkaita pinta- 
ja yhdistelmäkäsittelytuotteita puuteollisuudelle; lattiapinnoitteita, 
jotka toimivat vaativissa olosuhteissa tai vastaavat design-odotuk-
siin; funktionaalisia pinnoitteita erityistarpeisiin; sekä vahvaa teknis-
tä tukea, henkilökohtaista maalausneuvontaa puhelimitse ja paikan 
päällä, tarkastus-, koulutus-, väri- ja sävytyspalveluja.

Sävyttämisen monet edut
Sävytysteknologian ansiosta uudet trendiväritkin ovat saatavissa heti. Asiakas on tyy-
tyväinen ja samalla ympäristön kuormitus vähenee. Sävytys säästää sekä kuljetuksia 
että maalipurkkien määrää kaupassa. Onnistunut käyttäjäkokemus vahvistaa asia-
kassuhdetta. Siksi haluamme varmistaa sekä kuluttajille että ammattilaisille toivotun 
lopputuloksen.

Luotamme vahvojen brändien voimaan. Meillä on sekä kansainvälisiä että paikallisia 
brändejä, jotka on esitelty sivun vasemmassa reunassa.

ELINKAAREN 
KATTAVAA 
AJATTELUA
Tikkurilan kokonaisvaltaiset 
ratkaisut auttavat ammatti-
laisen haasteissa olipa pinta 
kuinka vaativa tahansa. Olem-
me mielellämme mukana jo 
hankesuunnittelun alkuvai-
heessa. Väärät valinnat saat-
tavat olla hankalia korjata 
hankkeen edetessä ja käydä 
myöhemmin kalliiksi.

Ammattilaisille tarkoitettu-
jen tuotteiden ja palvelujen 
avulla saadaan energiatehok-
kaita, ekologisia ja kestäviä 
pinnoiteratkaisuja.

AMMATTILAI-
SET KOHTAA-
VAT
Tikkurila on kehittänyt te-
hokkaat tuotteet ja ratkaisut 
rakentamisen ja remontoinnin 
ammattilaisille sekä alan taus-
tavaikuttajille, kuten suunnit-
telijoille ja kiinteistöjen raken-
nuttamisesta ja ylläpidosta 
vastaaville tahoille. Kun kaksi 
oman alansa osaajaa yhdistää 
tietotaitonsa, saadaan suun-
nitelmien mukainen, kestävä 
lopputulos.

Ammattilaisen kumppanina 
Tikkurila tarjoaa neuvontaa, 
asiantuntijapalveluita, koulu-
tusta, värisuunnittelua sekä 
materiaaleja ja kontakteja 
muihin alan ammattilaisiin. 

 

Kuluttajien, ammattilaisten ja teolli-
suuden ykkösideat ja -ratkaisut

Erityisesti skandinaavisten kuluttaji-
en suosiossa 

Asiantunteva ja valveutunut valinta  
ympäristön hyväksi 

Unelmat todeksi yksinkertaisilla 
tuotteilla ja ratkaisuilla

Venäjän markkinoilla hinta-laa-
tusuhde kohdallaan

Ekotehokkaita pinnoiteratkaisuja 
Tanskasta

Venäjän paikallinen merkki rakenta-
miseen ja remontointiin
 

Helppokäyttöiset tuotteet puola-
laisten tarpeisiin 

Maalit ja alkydituotteet erityisesti 
Puolan puu- ja metalliteollisuudelle
 

Laadukkaat petsit, lakat ja koriste-
maalit saksalaisille
 

Balkanin alueella käytännöllisiä ja 
luotettavia ratkaisuja
 

Ukrainassa ja Moldovassa vesiohen-
teiset maalit sisälle ja ulos
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TEHOA  
TEOLLISEEN 
TUOTANTOON
Teollisuuden pintakäsittelyrat-
kaisujen kehitys on yhteistyö-
tä teollisuuslaitoksen, laitetoi-
mittajan ja maalinvalmistajan 
kesken. Tavoitteenamme on 
olla pitkäaikainen, luotettava 
ja osaava yhteistyökumppani 
asiakkaillemme. 

Haluamme auttaa asiakkai-
tamme valitsemaan teknisesti 
oikeita ja kestäviä ratkaisuja 
maalattaviin kohteisiin. Teol-
lisissa sovelluksissa tarvitaan 
tarkoin määriteltyjä ja kansain-
välisesti hyväksyttyjä maa-
lausjärjestelmiä. Kattava teol-
lisuusmaalikauppiaittemme 
verkosto takaa, että asiakas 
saa tuotteet ja palvelut läheltä.

Teolliset asiakkaat halua-
vat tuotteita, jotka soveltuvat 
teolliseen tuotantoon ja ovat 
ympäristön kannalta kestäviä. 
Tikkurila tiedostaa teollisuu-
den erityistarpeet, joista kus-
tannusten hallinta on oleelli-
nen.

Tikkurila on aktiivisesti edis-
tänyt vesiohenteisten, niukka-
liuotteisten, liuotteettomien 
ja korkean kuiva-ainepitoi-
suuden omaavien tuotteiden 
käyttöä. Maalausprosessin 
energiantarve pienenee, maa-
lauslinjan tuottavuus nousee 
sekä liuotepäästöt vähenevät. 
Samalla maalaamon työympä-
ristö paranee ja suojaustarve 
kevenee. 

KÄYTTÄJÄKOKEMUS 
INNOSTAA 
TUOTEKEHITYKSEEN
Tutkimus- ja tuotekehitys on Tikkurilassa jatkuvaa ja 
suunnitelmallista työtä, jossa ammattitaitoon yhdistyvät 
innovaatio, inspiraatio ja tekemisen ilo.

Tutkimuksen ja tuotekehityksen avulla parannamme aktiivisesti tuotteiden käyttö-
ominaisuuksia ja ympäristövaikutuksia. Varmistamme myös, että tuotteemme täyttä-
vät voimassa olevat säädökset ja normit. Tavoitteenamme on mahdollisimman hyvä 
käyttäjäkokemus.

Yhteisiä valintoja ympäristön hyväksi
Ympäristömme on yhteinen. Siksi tuotekehityksemme tähtää myös siihen, että maa-
lien ja pinnoitteiden käyttäjät voivat tehdä helposti ympäristön kannalta kestäviä ja 
vastuullisia valintoja. Sadat tuotteemme ovat ympäristömerkittyjä. 

Tuotesuunnittelumme perusta on laatu, kestävyys, turvallisuus ja vesiohenteisuus. 
Tuotteiden halutut ominaisuudet varmistetaan monipuolisin kenttäkokein ja labora-
toriotestein.

Tuotteet tästä päivästä eteenpäin
Maalien ja pinnoitteiden tulee vastata jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin ja vaatimuk-
siin. Tuotekehityksessä ei riitä nykytilanteen tunnistaminen, vaan pitää katsoa roh-
keasti myös tulevaisuuteen. Tällä periaatteella parannamme olemassa olevia tuotteita 
sekä kehitämme kokonaan uusia tuotteita ja toiminnallisuuksia. Tuomme vuosittain 
markkinoille kymmeniä uusia tuotteita.

Tuotekehityksessä teemme tuloksia tuottavaa yhteistyötä myös raaka-ainetoimitta-
jien ja muiden liikekumppanien kanssa.
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KESTÄVÄÄ 
KAUNEUTTA 
KÄSI KÄDESSÄ
Tikkurilan sosiaalisen vastuun 
ohjelma ”Kestävää kauneutta” 
tuo iloa ja väriä ympäristöön 
yhdessä sen asukkaiden ja 
käyttäjien kanssa.

Ohjelma inspiroi ihmisiä ja 
yhteisöjä kohentamaan ym-
päristöään ja luomaan kaunis-
ta, kestävää, käyttäjälähtöistä 
ja viihtyisää ympäristöä. Ha-
luamme edistää lasten, nuor-
ten, aikuisten ja vanhusten 
hyvinvointia. Osallistumme 
aktiivisesti projekteihin, joissa 
maaleilla ja väreillä luodaan 
kestävää kauneutta erilaisiin 
tiloihin ja ympäristöihin.

Pensseleihin on jo tartut-
tu iloisesti monilla Tikkurilan 
toimialueilla. Uutta ilmettä on 
luotu muun muassa päiväko-
teihin, kouluihin, sairaaloihin 
ja alikulkutunneleihin.

VASTUULLISUUS 
LIIKETOIMINNAN YTIMESSÄ
Vastuullisuustyömme painopistealueet ovat käyttäjäko-
kemus, resurssit ja ihmiset. 

Tikkurila pyrkii kantamaan mahdollisimman hyvin kaikessa toiminnassaan taloudelli-
sen, ekologisen ja sosiaalisen vastuunsa. 

Käyttäjäkokemus
Keskitymme entistä tehokkaammin toimittaja- ja asiakasyhteistyö-
hön, kehitämme uusia käyttäjäystävällisiä ja funktionaalisia ratkaisuja 
sekä edistämme kierrättämistä ja jätteidenhallintaa.

Resurssit 
Parannamme tuotanto- ja resurssitehokkuuttamme sekä otamme 
huomioon tuotesuunnittelussa ja tarjoamissamme ratkaisuissa entis-
tä paremmin raaka-ainevalinnat ja elinkaariajattelun. 

Ihmiset 
Varmistamme toimintamme olevan vastuullista. Panostamme kaikis-
sa toimintamaissamme henkilöstön hyvinvointiin, avoimeen vuoro-
vaikutukseen sekä työterveyteen ja -turvallisuuteen.

Vastuullisuutta ei voi ulkoistaa
Yritysvastuun ohjelmaamme sovelletaan konsernin kaikkeen toimintaan siten, että 
paikallisten sidosryhmien odotukset ja tarpeet otetaan huomioon. Haluamme in-
tegroida vastuullisuuden yhä tiiviimmin osaksi Tikkurilan toimintaa ja kehittää sitä 
tiiviissä yhteistyössä henkilöstön, asiakkaiden, liikekumppanien ja muiden sidosryh-
mien kanssa. 

Olemme myös vahvasti sitoutuneet siihen, että toimintamme ja tuotteidemme ym-
päristövaikutukset pienenevät jatkuvasti.

Systemaattinen ja ennakoiva työmme hyödyttää myös sidosryhmiämme. Haluam-
me auttaa niin kuluttajia kuin ammattilaisia tekemään vastuullisia ja kestäviä pinta-
käsittelyvalintoja. Vastuullista toimintaa ei voi ulkoistaa eikä ympäristön hyvinvointia 
ostaa rahalla. Yhteistyöllä saadaan aikaan tuloksellista toimintaa tulevaisuuden hy-
väksi.
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