Tikkurilalta uhanalaisten eläinten väreihin pohjautuva maalisarja – osa
tuotoista luonnonsuojeluun
Tikkurilan uudessa Endangered Colors -maalisarjassa on yhdeksän eri väriä, joista jokainen
edustaa yhtä uhanalaista eläinlajia. Suomalaisista eläimistä mukana ovat saimaannorppa ja
tunturipöllö. Jokaisesta myydystä maalipurkista lahjoitetaan yksi euro uhanalaisten
eläinten suojeluun.
YK:n ympäristöraportin1 mukaan maailmassa on tällä hetkellä jopa miljoona uhanalaista kasvi- ja
eläinlajia, joista useat ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon tulevina vuosikymmeninä.
Suomen ympäristökeskuksen2 arvion mukaan joka yhdeksäs Suomen eläimistä ja eliölajeista on
uhanalainen, ja suunta on huonompaan päin. Suurin osa äärimmäisen tai erittäin uhanalaisista
selkärankaisista lajeista on lintuja. Lajien hävitessä luonnosta katoaa myös ainutlaatuisia
värisävyjä.
Yhdeksän väriä, yhdeksän uhanalaista eläinlajia
Tikkurilan Endangered Colors -tuoteperheen maalit pohjautuvat nimensä mukaisesti
uhanalaisten eläinten väreihin. Maalisarjaan kuuluu yhdeksän eri väriä, joista jokainen edustaa
yhtä eläinlajia, jota uhkaa sukupuuttoon kuoleminen.
Suomalaisista eläimistä edustettuina ovat tunturipöllö ja saimaannorppa, joita arvioidaan olevan
nykyisin vajaat 400 yksilöä. Maalisarjan muita eläimiä ovat esimerkiksi taistelukala, siperiantiikeri ja
jättiläispanda.
Sen lisäksi, että uudella värikartalla halutaan saada huomiota vakavalle ongelmalle, kampanjan
tärkeänä osana on myös konkreettinen, uhanalaisten lajien suojeluun kohdistettu apu: Tikkurila
lahjoittaa jokaisesta myydystä Endangered Colors -maalipakkauksesta yhden euron sukupuuton
uhkaamien lajien suojeluun.
– Tikkurilan maalien tehtävänä on aina ollut suojata sekä rakennuksia että kalusteita ja lisätä
niiden käyttöikää. Uusien maalien avulla voimme osallistua myös kaikkein uhanalaisimpien
eläinlajien suojeluun. Uskon, että pystymme kiinnittämään ihmisten huomion ongelman laajuuteen,
edistämään aidosti sukupuuton uhkaamien lajien suojelua ja auttamaan luonnon väriloiston
turvaamisessa, toteaa Tikkurilan toimitusjohtaja Elisa Markula.
Turvallinen maali ympäristöystävällisessä pakkauksessa
Tikkurilan maalit ja pakkaukset on suunniteltu mahdollisimman ympäristöystävällisiksi. Endangered
Colors -maalisarjan tuotteet ovat Harmony-maaleja, jotka ovat vähäpäästöisiä sekä vesiohenteisia,
ja ne on pakattu kierrätysmuovista valmistettuihin pakkauksiin.
– Laatu, kestävyys ja turvallisuus toimivat meillä ohjaavina periaatteina sekä raakaainevalinnoissa, tuotekehityksessä että koko toiminnassamme. Tavoitteenamme on jatkuvasti
pienentää oman toimintamme ja tuotteidemme aiheuttamaa ympäristökuormitusta muun muassa
panostamalla vesiohenteisten ja vähäpäästöisten maalien kehittämiseen ja niiden käytön
edistämiseen, Markula painottaa.
Tikkurilan Endangered Colors -maalisarja lanseerataan aluksi Suomessa, Baltian maissa,
Venäjällä ja Kiinassa. Maalit tulevat myyntiin vuonna 2020.
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Osa kestävää pohjoista
Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella
korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää
laatua. Noin kymmenessä maassa toimivat 2 700 työntekijäämme haluavat luoda kestävää
tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 562 miljoonaa euroa vuonna
2018. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.

