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YRITYSV
VASTUU
URAPORTTI 2014
4
Kestävä
ää kaune
eutta vuo
odesta 18
862
Asiakkaam
mme ovat tuotteillamme
e suojannee
et erilaisia pintoja
p
ja kaunistaneet erilaisia tilo
oja jo yli
150 vuotta
a. Me kehitä
ämme ja tuo
otamme korkkealaatuisia
a ja helppok
käyttöisiä piintakäsittely
yratkaisuja,
jotka tuova
at asiakkaille
emme lisäa
arvoa läpi ko
oko tuotteen
n elinkaaren
n. Jo vuosikkymmenten
n ajan
toimintamm
me periaatte
eina ovat olleet laatu, kkestävyys ja
a turvallisuu
us.
Maalia voi käyttää mo
onin eri tavo
oin kaunista
amaan eliny
ympäristöä ja lisäämäänn hyvinvoin
ntia. Maali
myös suoja
aa pintoja monin
m
eri toiminnallisuu
uksin ja pide
entää maala
atun kohteeen elinikää.
Tuotteillam
mme voi luod
da paitsi vä
ärikkäämpiä
ä pintoja my
yös kestäväm
mpää ympääristöä. Asia
antuntevien
palvelujen ja ohjeiden
n avulla asia
akkaamme ssaavuttavatt odotuksiaa
an vastaavaan teknisesti toimivan,
kestävän ja
a mahdollissimman ekologisen pinttakäsittelyn
n.
Sidosryhm
mämme ovatt entistä kiin
nnostuneem
mpia vastuullisuudesta ja ympäristtömyötäisisttä
tuotteista. A
Asiakkaat haluavat
h
valita tuotteita
a, joiden vallmistuksesta
a ja käytösttä aiheutuu
mahdollisim
mman pienii ympäristök
kuormitus ja
a jotka ovatt käyttäjille turvallisia.
t
Ihhmisten huo
oli
hyvinvoinn
nista ja terve
eydestä sek
kä ympäristö
ön tilasta lis
sääntyy jatk
kuvasti.
Me haluam
mme kääntä
ää liiketoimin
ntaympäristtön muutokset ja vastu
uullisuuden merkityksen
lisääntymissen mahdolllisuudeksi. Uskomme vahvasti, etttä kestävää
än kehityksseen ja
vastuullisuuteen pano
ostaminen lu
uo meille m
monenlaisia mahdollisuu
uksia. Liikevvaihdon ja
tuottavuuden positiivissen kehityks
sen lisäksi ssidosryhmä
äyhteistyö te
ehostuu, luootettavuus yrityksen
y
brändeihin ja tuotteisiin paranee, tuotannon resurssien käyttö teho
ostuu ja kusstannukset pienevät.
p
Lisäksi hen
nkilöstön sittoutuminen yritykseen muun muassa paranta
aa turvallisuuutta.
Onnistumisia vuonn
na 2014

Kehitysalueita ja tavoitte ita vuodellle 2015

•

•

•
•

•
•
•

Vastuu
ullisuuden olennaisten asioiden
määritttely
Uusien
n funktionaa
alisten tuotte
eiden esitte
ely
Asiakaspalvelu yh
hä lähempän
nä asiakkai ta –
Suome
essa, Ruotsissa, Venäjällä ja
Puolasssa otettu kä
äyttöön cha
at-palvelu
verkosssa
Uudet koulutuskesskukset Serrbiaan ja
Makedoniaan
Hankin
ntaketjun arvviointiprose
essia kehitettty
edellee
en
Uuden henkilöstöh
hallintoa teh
hostavan
HRIS-jä
ärjestelmän
n käyttöönottto

•
•
•
•
•
•
•
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Päivitetyn
P
va
astuullisuussohjelman
käyttöönotto
k
o Tikkurilan toimintama
aissa
Vastuullisuu
V
usviestinnänn tehostaminen
Vastuullisuu
V
usraportoinnnin kehittäm
minen
Vastuullisuu
V
uteen liittyvieen koulutus
sten
jä
ärjestämine
en
Uusien
U
toiminnallisten ttuotteiden ja
a
ratkaisujen
r
esittelemine
e
en
Kierrätyksen
K
n ja jätteideen hallinnan
edistäminen
e
n
Asiakasyhte
A
eistyön systeemaattinen
edistäminen
e
n
Digitaalisten
D
n palveluideen lisäämine
en
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Olennaisuusmäärittely
Tikkurila on määritellyyt yritysvastuun ja kestä
ävän kehity
yksen kanna
alta toimintaansa keskeisimmät
näkökohda
at Tikkurila-konsernin ja
a sen sidossryhmien toiimintaan ko
onsernin johhdolta, henk
kilöstöltä ja
sidosryhmiiltä kerätyn tiedon peru
usteella. Tie
etoa kerättiin kesän 2014 aikana kkyselyin ja
haastattelu
uin. Lisäksi määrittelyä varten ana
alysoitiin Tik
kkurilan hen
nkilöstökyseelyn ja suuriimpien
markkinoid
den asiakasstyytyväisyy
ystutkimuste
en tuloksia sekä
s
huomioitiin Tikkurrilan liiketoiminnan
kannalta olennaisimm
mat globaalitt ja liiketoim
mintaympäris
stön trendit.
Määrittelytyyössä otettiin huomioo
on yrityksen
n koko arvok
ketju ja tuotteen elinkaaari sekä
yritysvastu
uuohjelman mukaiset osa-alueet.
o
O
Olennaisuusmäärittelyn perusteel la rakennettaan
Tikkurilan yyritysvastuu
un johtamismalli, paino
opistealueett ja tavoittee
et sekä määäritellään errityiset
yritysvastu
uun osa-alue
eet, toimenpiteet ja pro
ojektit.
Olennaisuu
usmäärittelyy ja keskeis
simmät osa--alueet käsiiteltiin konse
ernin johtorryhmän ja
yritysvastu
uun ohjausryyhmän edus
stajista koo
ostuvassa ty
yöpajassa, jonka jälkeeen ne hyväk
ksytettiin
konsernin jjohtoryhmä
ässä ja saate
ettiin hallitu
ukselle tiedo
oksi.
Yritysvastu
uun päivitetyyn johtamis
smallin ja pa
ainopistealu
ueiden jalkauttaminen aaloitettiin Tikkurilamaihin ja -toimintoihin
n syksystä 2014
2
alkaen
n. Tikkurila-maissa ja -ttoiminnoisssa määritellä
ään
johtamisma
allin mukaissia toimenpiteitä, joilla pyritään täy
yttämään sidosryhmienn odotuksett.
Vastuullis
suustyön painopistea
alueet
Haluamme
e integroida vastuullisuuden yhä tiiiviimmin os
saksi toiminttaamme ja kehitämme sitä
, asiakkaide
tiiviissä yhtteistyössä henkilöstön
h
en, liikekum
mppanien ja muiden siddosryhmien kanssa.
Tikkurilan sseuraavien vuosien va
astuullisuusttyön painop
pistealueiksi on määriteelty
käyttäjäko
okemus, re
esurssit ja ihmiset. Ku
ullekin paino
opistealueelle on määrritelty osa-alueita ja
toimenpiteitä, joita tulllaan toteutta
amaan Tikkkurilan eri maissa
m
ja toiiminnoissa soveltuvin osin.
o
Käyttäjäko
okemus
Keskitymm
me entistä te
ehokkaamm
min toimittaja
a- ja asiaka
asyhteistyöh
hön, uusien käyttäjäysttävällisten
ja funktiona
aalisten ratkaisujen ke
ehittämiseen
n sekä kierrrättämisen ja jätteidenhhallinnan
edistämise
een.
Resurssit
Parannamme tuotanto
o- ja resurss
sitehokkuutttamme sek
kä huomioim
mme tuotesuuunnitteluss
sa ja
tarjoamissa
amme ratka
aisuissa enttistä paremm
min raaka-a
ainevalinnatt ja elinkaarriajattelun.
Ihmiset
Varmistam
mme toiminta
amme oleva
an vastuulli sta ja panostamme kaikissa toimi ntamaissam
mme
henkilöstön
n hyvinvointiin ja avoim
meen vuorovvaikutuksee
en sekä työterveyteen jja -turvallisuuteen.
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Olennaisu
uusmatriisi
Olennaisuu
usmatriisiin on koottu Tikkurilan
T
va
astuullisuus
styön tärkeimmät osa-aalueet sidos
sryhmien ja
Tikkurilan lliiketoiminnan näkökulmasta.
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Yritysva
astuun jo
ohtamine
en
Vuonna 20
009 julkaistu
u yritysvastu
uuohjelma lluo viitekehyksen Tikku
urilassa tehhtävään kestävään ja
vastuullise
een liiketoim
minnan kehitttämiseen. O
Ohjelman mukaisesti
m
Tikkurilan
T
vaastuullisuus
styö
jaetaan seuraaviin osa
a-alueisiin: henkilöstö, ympäristö, talous ja yh
hteiskunta ssekä asiakk
kaat ja
heille tarjotttavat kestä
ävät tuotteett.
Yritysvastu
uuohjelman lisäksi vasttuullisuustyyötämme oh
hjaavia peria
aatteita ovaat muun mua
assa arvot,
liiketapape
eriaatteet ja listayhtiön hallinnointip
periaatteet sekä HSE-o
ohjeet ja haankintaohjee
et. Osana
toimintojem
mme jatkuva
aa ja järjesttelmällistä kkehittämistä
ä teemme its
se muun muuassa
toimipaikko
ojemme aud
ditointeja HSE-näköku lmasta ja to
oimittaja-arv
viointeja sekkä kehitämm
me
sisäisen va
alvonnan prrosesseja.
Konsernin johtoryhmä
ällä on koko
onaisvastuu yritysvastu
uun toteutum
misesta halllituksessa sovitun
s
viitekehykssen mukaise
esti. Kunkin
n liiketoimin tayksikön ja
a toiminnon johto on vaastuussa
konsernitasolla ja paikkallisesti mä
ääriteltyjen vastuullisuu
usasioiden toteuttamissesta, seura
annasta ja
raportoinniista paikallissesti.
Eri Tikkurilan maissa tehtävän työn lisäksi m
myös konsernitasolla on
n vuoden 20014 alusta aloitettu
systemaatttisempi ja kokonaisvalt
k
taisempi va
astuullisen liiiketoiminna
an kehittämiinen. Alkuvuodesta
2014 alusta konsernittasolle nimittettiin yritysvvastuupäälllikkö, jonka tehtävänä on muun muassa
m
kehittää ko
onsernin yrittysvastuuas
sioita ja toim
meenpanna
a määriteltyjä olennaisiaa yritysvasttuun asioita
ja niihin liittyviä toimen
npiteitä Tikk
kurila-konse
ernissa ja sen maaorga
anisaatioisssa.
Alkuvuode
esta 2014 Tiikkurilaan perustettiin
p
kkonsernitason yritysvas
stuun ohjauusryhmä, jonka
tehtävänä on muun muassa
m
jaka
aa tietoa ja p
parhaita käy
ytäntöjä eri vastuullisenn liiketoimin
nnan osaalueilta sekkä osallistua
a aktiivisestti yritysvasttuun olenna
aisten asioid
den käyttöönnottoon Tikkurilan
toimipaikoiilla. Ohjausryhmään on
n koottu asi antuntijoita Tikkurilan suurimmilta
s
a markkinoilta ja eri
toiminnoistta (myynti, markkinoint
m
ti, viestintä, tuotehallintta, tuoteturv
va, tutkimusskeskus, os
stot,
tuotanto, H
HSE).
Yritysvastu
uuohjelman ja -raportin
n indikaattorreiden lisäk
ksi vastuullis
suustyössä edistymistä
ä seurataan
n
muun mua
assa konserrnin HSE-ryhmän sisäississä audito
oinneissa se
ekä mitataaan muun mu
uassa
vuosittain ttoteutettava
assa konserrnin henkilö
östökyselyss
sä ja paikalllisen tason
asiakastyyytyväisyyskyyselyissä.
allinta
Riskienha
Tikkurila pyyrkii tunnisttamaan, ana
alysoimaan
n, arvioimaa
an ja hallitse
emaan riskeejä järjestelm
mällisesti ja
a
systemaatttisesti. Riskkienhallinnan tavoitteen
na on tunnis
staa ne riskit, jotka saaattavat estää
ä yhtiötä
saavuttamasta liiketoimintatavoitteensa. Risski voidaan määritellä epävarmuus
e
stekijäksi, jo
oka
vaikuttaa T
Tikkurilan liiketoimintaa
an ja kykyyn
n saavuttaa tuloksensa
a. Tikkurilann riskienhallinta
perustuu S
Suomen lista
ayhtiöiden hallinnointik
h
koodiin sekä
ä Tikkurilan liiketapapeeriaatteisiin..
Tikkurilan merkittävim
mmät tunnisttetut yritysvvastuun risk
kit ovat
• sää
äntelyn ja la
ainsäädännö
ön muutoksset
• raa
aka-aineiden
n saatavuus
s- ja hintarisskit
• toim
mitusketjun hallinta ja siinä
s
tapahttuvat muuto
okset
• tuo
otantotoimintaan liittyvä
ät ympäristö
öriskit
nkilöstön ossaamiseen ja
j eettiseen
n toimintaan
n liiketoiminn
nassa liittyvvät riskit
• hen
• maantieteellise
een toiminta
a-alueeseen
n liittyvät ris
skit, kuten poliittiset
p
risskit
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Lisätietoa T
Tikkurilan riskienhallinnasta ja riskkeistä löytyy
y Tikkurilan
n vuoden 20014 tilinpäättöksestä ja
hallinnointiiselvityksesstä, jotka julkaistaan ossana Tikkuriilan vuosike
ertomusta.

Megatre
endit ja niiden
n
ke
eskeiset v
vaikutuk
kset Tikkurilan lii ketoimin
ntaan
Me Tikkurilassa halua
amme olla mukana
m
rake
entamassa maailmasta
a kauniimpaaa ja värikk
käämpää
paikkaa. V
Voidaksemm
me antaa om
man panokssemme värik
kkäämmän huomisen ppuolesta me
eidän on
katsottava liiketoimintaamme laajemmasta p
perspektiivis
stä. Maailm
ma on jatkuvvassa muuto
oksen
tilassa. Ulkkoisten sido
osryhmien odotukset
o
se
ekä globaalit ja liiketoim
mintaympärristömme tre
endit
vaikuttavatt voimakkaa
asti toiminto
oihimme.
Maaliteollissuuteen ja kuluttajapai
notteiseen liiketoiminta
k
aan vaikutta
avat trendejjä ovat erity
yisesti
kaupungisttuminen, ke
eskiluokkais
stuminen, m
muutokset ku
ulutuskäyttä
äytymisessää, väestön
ikääntymin
nen, ehtyvätt luonnonva
arat ja ilmasstomuutos. Kaupungist
K
umisella onn suuri merk
kitys
taloudellise
een hyvinvo
ointiin ja kas
svuun, ja ne
e puolestaa
an vaikuttavat kulutukseen lisääntym
miseen.
Väestön ka
asvun ja kaupungistum
misen lisäks i myös väes
stön keskim
määräinen ikkä nousee ja
keskituloisten määrä kasvaa.
k
Mahdollisu
uuksien lisäksi kaupung
gistuminen tuo myös haasteita.
h
Vä
äestönkasvvu ja
kaupungisttuminen lisä
äävät muun
n muassa lu
uonnonvarojjen käyttöä ja ympäristtön saastum
mista.
Luonnonva
arojen vähe
entyessä pitää yritysten
n tehostaa tuotantoaan
t
n ja resurssiien käyttöä, innovoida
uutta ja lisä
ätä yhteistyyötä liikekum
mppaneiden
nsa kanssa.. Kaupungis
stuminen, raakentamisen
lisääntymin
nen ja kuluttuksen kasv
vaminen vaiikuttavat ka
aikki osaltaa
an siihen, etttä myös raa
aka-aineita
ja kemikaa
aleja tarvitaa
an enemmä
än, vaikka n
niiden käyttö
ö ja tuotanto
oprosessit ttehostuvat.
Ilmaston m
muutos on globaali haaste. Se ase
ettaa yhä ko
ovempia vaa
atimuksia m
myös eri materiaalien
pintakäsitte
elyille – maalien ja pinn
noitteiden tu
ulee olla yh
hä kestäväm
mpiä alati vaaihtuvissa ilmastoolosuhteisssa kosteastta koviin pakkasiin ja k uumaan au
uringonpaistteeseen.
huomioon ottaminen Tikkurilan
n toiminnas
ssa
Trendien h
Tikkurila otttaa liiketoim
mintansa ka
annalta olee
elliset trendit huomioon
n yrityksen sstrategiatyö
össä ja
toiminnan kehittämise
essä muun muassa
m
• pan
nostamalla ympäristön kannalta ke
en tuotteiden kehittämisseen,
estävämpie
• kiin
nnittämällä erityistä
e
huo
omiota tuottteissa käyte
ettäviin raak
ka-aineisiin,, niiden alku
uperään ja
tuo
ottajiin,
• lisä
äämällä vaih
htoehtoisten
n ja uusiutu vien raaka--aineiden kä
äyttöä,
• tehostamalla resurssien
r
ja
a materiaal ien käyttöä,
nostamalla kierrättämis
seen ja siihe
en liittyvien tuotteiden ja
j palvelujeen kehittämiiseen,
• pan
• tekemällä entisstä tiiviimmin yhteistyö
ötä sidosryhmien kanss
sa ja pyrkim
mällä yhdess
sä heidän
kan
nssaan edisstämään ma
aalialan vasstuullisuutta ja tuotteide
en kestävyyyttä ja turvallisuutta,
• keh
hittämällä entisestään oman
o
toimin
nnan vastuu
ullisuutta ja edistämällää kansainvä
älisiä
maalialan laatu-, turvallisu
uus- ja ymp
päristöstand
dardeja kaik
kissa toiminttamaissaan
n, sekä
astamalla ja
a kouluttama
alla sidosryyhmiä tuotte
eiden vastuu
ulliseen ja tuurvalliseen käyttöön ja
• opa
hävvittämiseen.
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Käyttäjä
äkokemu
us
Tikkurila au
uttaa asiakkkaitaan onn
nistuneesee
en ja kestäv
vään lopputu
ulokseen. M
Me työskentelemme
yhteistyösssä liikekump
ppaneiden, kauppiaide
en ja asiakk
kaiden kanssa, ja autam
mme niin ku
uluttajia
kuin rakentamisen ja remontoinnin ammattil aisia sekä teollisuutta
t
tekemään vvastuullisia ja kestäviä
pintakäsitte
elyvalintoja.
Me kehitäm
mme ympärristön kanna
alta kestäviä
ä ratkaisuja
a ja koulutam
mme sidosrryhmiämme
e
tuotteidemme kestävä
ään käyttöön sekä pan ostamme maalin
m
valinttaa, myyntiää ja ostamis
sta
helpottavie
en ratkaisuje
en kehittäm
miseen. Jatkkossa keskittymme entis
stä tehokkaaammin toim
mittaja- ja
asiakasyhtteistyöhön, uusien käytttäjäystävälllisten ja fun
nktionaaliste
en tuotteideen ja pinnan
n elinkaarta
pidentävien palvelujen
n kehittämis
seen sekä kkierrätyksen
n ja jätteiden
nhallintaan..
Vastuullisu
uus ja kestä
ävä kehitys vaikuttavat
v
yhä enemm
män osto- ja
a tuotepäätöökseen.
Tavoitteenamme on in
ntegroida va
astuullisuuss tiiviimmin osaksi asiakaskokemuusta – tuotte
een
valinnasta ja ostamise
esta maalaa
amiseen ja tuotteiden hävittämise
h
en ja kierräättämiseen saakka.
s
Asiakkaat haluavat ja arvostavat entistä ene
emmän läpinäkyvää vie
estintää, heelppoa asiointia ja
laaja-alaise
empaa palvvelua.
män ääni:
Sidosryhm
"Asiakkaam
mme haluavvat valita prrojekteihinsa
a maaleja, jotka
j
ovat korkealaatui
k
isia, kestäviä ja
turvallisia n
niin terveyden kuin ympäristönkin kannalta. Maalit,
M
joilla on mahdolllista saavutttaa
pinnalle pid
dempi elinkkaari ja joilla
a on erilaisia
a toiminnallisuuksia, ku
uten hyvä ppesunkesto ja
j
energiateh
hokkuus, tulevat yhä us
seammin va
alituksi. Tikk
kurilan tarjoamien palveelujen ja ne
euvojen
avulla asia
akkaamme löytävät tälla
aiset tuottee
et helposti.""
Per Karne
eke, Tikkurilan maalaus
skonsultti R
Ruotsista

Onnistun
neeseen lo
opputulokseen
Maali suoja
aa pintoja monin
m
eri toiminnallisuu
uksin ja pide
entää maala
atun kohteeen elinikää. Tikkurila
tuotteilla vo
oi luoda paiitsi värikkää
ämpiä pintojja myös kes
stävämpää ympäristöää. Tikkurilan
n
tarjoamien asiantunte
evien palvelu
ujen ja neuvvojen avulla
a asiakkaat saavuttavaat odotuksia
aan
vastaavan teknisesti toimivan,
t
ke
estävän ja m
mahdollisimman ekolog
gisen pintakkäsittelyn. Edistämme
E
yhteistyösssä sidosryhmiemme ka
aamisen laa
anssa maala
atua, ympäristön kannaalta kestäviien
tuotteiden käyttöä ja tuote- ja käy
yttäjäturvall isuutta.
Palveluvaliikoimaamm
aisille ja teo
me kuluttajille
e, ammattila
ollisuudelle kuuluvat m uun muassa
värisuunnitttelu- ja sävvytyspalvelu
ut, maalausn
neuvonta sekä asiantu
untija- ja kouulutuspalvelut.
Tuemme a
asiakkaitamme maalaamisen kaikiissa vaiheis
ssa onnistun
neen ja kesstävän loppu
utuloksen
varmistamiseksi. Amm
mattitaitoine
en henkilösttömme opas
staa asiakkaitamme taarjoamalla heille
h
neuvoja maalaamisee
en, tuotteen ja värin va lintaan liitty
yen. Kaupoissa ja internnetsivuilla tarjoamme
ideoita ja o
ohjeita, joide
en avulla inspiroimme ihmisiä maa
alaamaan, autamme hheitä oikean tuotteen
valinnassa
a ja ohjaamm
me sen turv
vallisessa kä
äytössä.
palvelut lähellä asiak
kasta
Neuvontap
Tikkurila ke
ehittää jatku
uvasti asiak
kaspalvelukkanaviaan ja
a tarjoaa asiakkailleen vaivattomia
a tapoja
antaa pala
autetta, kysyyä ja olla Tik
kkurilan kan
nssa yhteyd
dessä. Vuod
desta 2014 alkaen kulu
uttajat
Suomessa
a, Ruotsissa
a, Venäjällä ja Puolassa
a ovat tavoittaneet asia
akaspalvelijjamme virka
a-aikaan
internet-sivvujen kautta
a chatillä. Asiakaspalve
elu on lähellä asiakasta
a ja chat-paalvelu on va
aivaton tapa
a
keskustella
a Tikkurilan maalausne
euvonnan kkanssa. Vah
hvistimme myös
m
läsnäooloamme
sosiaalisesssa mediasssa.
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Laaja-alais
sta koulutu
ustarjontaa
a
Haluamme
e edistää ma
aalaamisen
n laatua, ym
mpäristön ka
annalta kesttävien tuotteeiden käyttö
öä, tuoteja käyttäjätturvallisuuttta sekä pintakäsittelyn tietoutta. Koulutamme
K
asiakkaitam
mme,
jälleenmyyyjiämme sekkä alan amm
mattilaisia ja
a opiskelijoiita koulutus
skeskuksisssamme, joita
a
Tikkurilalla
a on yhdekssässä maassa.
Vuonna 20
014 uudet koulutuskesk
k
kukset avatttiin Serbias
ssa ja Makedoniassa. P
Pääasiallise
et
kohderyhm
mät ovat arkkkitehdit, suunnittelutoi mistot, maa
alausurakoittsijat ja kau ppiaat. Tikk
kurila
haluaa edistää maalaamisen ammattitaitoa, laatua, kes
stävyyttä ja luovuutta B
Balkanin alu
ueella.
n helppoa
Maalin osttaminen on
Parannamme asiakka
aidemme ja jälleenmyyj
yjiemme käy
yttäjäkokem
musta tuomaalla markkin
noille
ratkaisuja, jotka helpo
ottavat sekä
ä maalien osstamista ja myymistä että
e itse maaalaamista. Autamme
A
maalikauppaa onnistu
umaan liikettoiminnassa
aan ja teem
mme maalin ostamisestaa miellyttäv
vän
kokemukse
en.
Vuonna 20
014 Tikkurila
a jatkoi Puo
olassa uude
enlaisten sh
hop-in-shop--konseptienn lanseerausta.
Tikkurilan maalibrändin tuotteita esittelevä m
myymäläkon
nsepti on ottettu käyttööön vuoden 2014
2
loppuun mennessä jo lähes 50 ra
auta- ja sisu
ustustarvike
ekaupassa ympäri
y
Puoolaa. Konsep
ptin avulla
tehostetaa
an maalinmyyyntiä, tuodaan Tikkuri lan laaja tuotevalikoima kokonaisvvaltaisemm
min esille,
korostetaa
an sävytykse
en mahdollisuuksia ja m
monipuolisu
uutta ja esitellään valonn vaikutusta
a väreihin
sekä annetaan asiakkkaille maalausvinkkejä ja -ohjeita.
Myös Ruottsissa Tikku
urila on esite
ellyt uuden shop-in-sho
op-konseptin, joka on kkehitetty yh
hteistyössä
Bauhaus-kketjun kansssa ja on tällä hetkellä e
esillä seitsemässä Bauhausin myyymälässä Ruotsissa.
R
Konsepti e
esittelee tyylikkäästi ja kattavasti B
Beckers-maalibrändin tuotteet ja taarjoaa inspiraatiota
värien valin
ntaan. Konsseptia tullaa
an laajentam
maan vuode
en 2015 aik
kana Ruotsi n muihin Ba
auhausmyymälöih
hin.

Ympäristtömyötäinen tuotesuunnittelu
u
Tikkurila on jo vuosikyymmeniä työskennellytt ympäristön
n kannalta kestävämpi
k
en ja
helppokäytttöisten maa
alituotteiden
n kehittämisseksi ja tarjoamiseksi. Systemaatttisella ja
pitkäjänteissellä työllä on
o saavutetttu kestäviä
ä, korkealaa
atuisia ja helppokäyttöissiä tuotteita
a, joilla
saavutetaa
an yhä pidempi huoltom
maalausvälii, ja jotka ov
vat turvallisiia niin ympääristön kuin
terveydenkkin kannalta
a.
määritelleet tuotteidemm
me elinkaarren aikaiset ympäristöv
vaikutukset jja pyrimme
e
Olemme m
systemaatttisesti piene
entämään niiden
n
aiheu
uttamaa ymp
päristökuormitusta. Keehittäessämme ja
valmistaesssamme ma
aaleja ja pinnoitteita ota
amme huom
mioon sen koko
k
elinkaaaren aikaise
et
ympäristö-- ja muut va
astuullisuusn
näkökohdatt – raaka-aineista valm
miiseen tuottteeseen ja tuotteen
t
hävittämise
een asti.
Vahva sito
outuminen tutkimuks
seen ja tuottekehitykse
een
Ympäristöm
myötäisten tuotteiden kehittämine
k
en alkaa tutk
kimuksessa
a ja tuotekehhityksessä, joka
tiiviissä yhtteistyössä raaka-aineto
r
oimittajien j a Tikkurilan
n ostotoimin
nnan kanssaa valitsee te
eknisesti
toimivia ja ympäristöä
ä mahdollisimman vähä
än kuormitta
avia raaka-a
aineita. Tutkkimuksen ja
a
tuotekehityyksen avulla
a Tikkurila aktiivisesti
a
p
parantaa tuo
otteidensa ympäristöva
y
aikutuksia ja
a
käyttöturva
allisuutta se
ekä vastaa tulevaisuude
t
en lainsääd
dännöllisiin haasteisiin..
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Tutkimus ja
a tuotekehittys kehittää
ä tuotteita errilaisiin käytttökohteisiin
n ja erilaisill a toiminnallisuuksilla,
jotka muun
n muassa edistävät ma
aalatun pinn
nan energia
atehokkuutta
a tai paloturrvallisuutta sekä tutkii
vaihtoehtoisten ja uussiutuvien raa
aka-aineide
en käyttöä ja
a parantaa olemassa oolevien maa
alien ja
pinnoitteide
en käyttöom
minaisuuksia.
Tikkurilan ssuurimmat tuotekehitys
syksiköt sija
aitsevat Suo
omessa, Ru
uotsissa, Veenäjällä ja Puolassa.
P
Lisäksi jokaisella tuota
antotoimipa
aikalla on pä
ääasiallises
sti paikallise
een toimintaaan keskittynyt
pienempi tuotekehityssyksikkö. Vu
uoden 2014
4 lopussa tu
uotekehityks
sen parissa työskentelii 179
(2013: 163
3) henkilöä. Tikkurilan tutkimust
ja
a tuotekehity
ystoiminnan
n kulut vuonnna 2014 olivat 10,7
(2013: 10,5
5 ja 2012: 10,7)
1
miljoonaa euroa e
eli 1,7 (2013
3: 1,6 ja 2012: 1,6) proosenttia liike
evaihdosta.
Tutkittua llaatua
Tikkurilan ttuotesuunnittelun pääp
periaatteita ovat kautta
a vuosien olleet laatu, kkestävyys ja
a
turvallisuuss sekä vesio
ohenteiset tuotteet.
t
Ha
alutut omina
aisuudet varrmistetaan perusteellis
sten
kenttäkoke
eiden ja monipuolisten laboratoriottestien avullla. Tuotteita
a testataan omilla koek
kentillä,
koemaalaa
amoissa ja koekohteiss
k
sa. Kenttäko
okeissa varrmistetaan, että laborattoriossa kes
stäväksi
todettu tuo
ote pärjää myös
m
ulko-ollosuhteissa . Toimipaikoillaan sijaittsevien koeekenttien lisäksi
Tikkurilalla
a on käytösssään testialueita muun muassa meren rannalla suolaiseessa ja koste
eassa
ilmastossa
a, jossa on paljon
p
UV-säteilyä.
Ennen ken
nttäkokeita Tikkurilan
T
maalit
m
joutuvvat läpäisem
mään lukuisia vaativia llaboratoriottestejä.
Tuotekehittyksellämme
e on käytös
ssään muun
n muassa errilaisia sääk
kaappeja, jooissa selvite
etään,
miten tuottteemme rea
agoivat auringon säteilyyyn ja koste
euteen. Mettallipinnoillee tarkoitettujja maaleja
tutkitaan esimerkiksi kondenssika
k
aapissa, jokka altistaa maalatut
m
pin
nnat ilmastaa tiivistyvälle
e
pisaramaisselle vedelle
e. Suolasum
mukaapissa
a tutkitaan puolestaan,
p
miten tuotteeemme selv
viää
olosuhteisssa, jotka va
aihtuvat luon
ntoa mukailllen jatkuvissa sykleissä kuivasta kkosteaan.
Analyyttise
essä laborattoriossa teh
hdään maal ipinnasta yk
ksityiskohta
aisia analyyssejä ja
mikrobiolog
gisessa lab
boratoriossa
a testataan h
homeenestoaineita.
utsenmerkk
ki Helmi- ja
a Siro Himm
meä -maale
eille
Case: Jou
Ympäristöm
merkki kerto
oo tuotteen ympäristövvaikutuksistta ja sen tutkitusta turvaallisuudesta
a. Tikkurila
on jo vuosia tehnyt akktiivista ja pitkäjänteistä
ä työtä ymp
päristön kannalta kestäävämpien ja
helppokäytttöisten tuottteiden kehittämiseksi jja tarjoamis
seksi. Tikkurila-konsernnin eri maalibrändeillä
on useita vvirallisia sekkä kansallisia ekomerkkkejä ja tuotekohtaisia luokituksia. Kaiken kaikkiaan
ekomerkittyjä tuotteita
a on useita satoja.
s
Vuo
onna 2014 Tikkurilan
T
tu
uotteille myöönnettiin
merkkejä Skkandinavias
ssa, Suome
essa ja Puollassa.
ympäristöm
Tikkurilan Helmi-kalusstemaalille ja
j Siro Himm
meä -kattom
maalille myö
önnettiin Jooutsenmerkk
ki
lokakuussa
a 2014. Jou
utsenmerkitttyjen tuotteiiden on täyttettävä tiuka
at ympäristöövaatimukset, jotka
perustuvatt elinkaariaja
atteluun eli huomioivatt tuotteiden raaka-aineet, valmistuuksen, käytö
ön sekä
loppusijoitu
uksen. Lisäksi vaatimu
uksia asetettaan laadulle, terveydelle ja turvalllisuudelle.
Sekä Helm
melle että Siro Himmeälle on myön
nnetty myös
s Sisäilmayh
hdistys ry:nn M1-luokitu
us, jonka
mukaisista
a materiaale
eista haihtuu
u erittäin vä
ähän yhdiste
eitä huonetilaan.
det varoitus
smerkinnä
ät Tikkurilan
n tuotteiss
sa
Case: Uud
Maalin valm
mistukseen, tuoteturva
allisuuteen ssekä maalie
en käsittelyy
yn ja markkkinointiin liitttyy useita
kansainvällisiä asetukssia. Kemika
aalien luokittuksiin, merrkintöihin ja pakkaamisseen liittyy CLP-asetus
C
(Classification, Labeling and Pac
ckaging), jon
nka tarkoitu
uksena on varmistaa
v
ihhmisten terv
veyden ja
ympäristön
nsuojelun ko
orkea taso. Asetuksella
a yhdenmukaistetaan aineiden
a
ja seosten
luokituskritteerit sekä merkintöjä
m
ja pakkaam
mista koskev
vat säännöt..
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CLP-asetu
uksen muka
aiset merkinnät uusitaa n kesäkuuh
hun 2015 mennessä kaaikissa EU-maissa.
Asetuksen myötä otettaan käyttöö
ön maailma
anlaajuisesti yhdenmuk
kaistettu kem
mikaalien lu
uokitus- ja
merkintäjärjestelmä GHS.
G
Tikkurilassa aloite
ettiin CLP-a
asetuksen mukaisesti
m
uuusien etike
ettien ja
käyttöturva
allisuustiedo
otteiden valmistelu jo vvuonna 2013. Tikkurilan
n EU-alueeella valmiste
ettavien ja
myytävien maalien etiikettien varo
oitusmerkin
nnät uusitaa
an määräaik
kaan menneessä.
nsainväline
en palkinto
o tuoteturva
allisuustyö
östä
Case: Kan
Tikkurilalle
e myönnettiin toukokuussa 2014 IH
HS SPECTR
RUM Excellence Awarrd -palkinto
tuoteturvattietoa paran
ntavan työka
alun käyttöö
önotosta. Tikkurilan tuo
oteturvan vuuosien 2012
2–2013
ardoitujen käyttöturval
käyttöönottama ratkaisu mahdollistaa standa
k
lisuustiedottteiden ja tu
uotteiden
varoitusetikettien teke
emisen ja kä
ääntämisen
n. Järjestelm
mä on käytössä Suomeessa, Ruotsissa,
Puolassa ja Virossa. Sen
S avulla Tikkurila
T
on
n saanut yhttenäistettyä toimipaikkoojensa
tuoteturvallisuuskäytä
ännöt, ja lisä
äksi käyttötu
urvallisuustiedotteet vo
oidaan nyt laaatia autom
maattisesti
usealla eri kielellä. Järjestelmästä
ä on apua m
myös kemik
kaalien luok
kitusta, merkkintöjä ja pa
akkaamista
koskevan C
CLP-asetukksen (Class
sification, La
abelling and
d Packaging
g of substannces and mixtures)
vaatimuste
en täyttämissessä.

Kierrätys
s ja jätteen
nhallinta
Vastuullise
een maalaustyöhön kuuluu asianm
mukainen jä
ätteistä huolehtiminen. Tikkurila oh
hjaa
asiakkaitaa
an oikeaan maalaus- ja
a pakkausjä
ätteiden kierrättämiseen ja hävittäämiseen sek
kä
työvälineid
den asianmu
ukaiseen pu
uhdistamise
een. Kussak
kin maassa noudatetaaan paikallisiia
käytäntöjä ja lainsääd
däntöä.
Kierrätys yyleistyy ja se
en suosio asiakkaiden
a
keskuudes
ssa kasvaa kierrätyskäyytäntöjen ke
ehittyessä.
Tavoitteenamme on vähentää
v
tuo
otteidemme
e aiheuttam
maa ympäris
stökuormitussta ja paran
ntaa
maalaamissen vastuulllisuutta. Osana vastuu llisuustyötä
ämme halua
amme edistäää maalijättteen
hävittämisttä ja pakkau
usten kierrä
ättämistä. M
Myös omass
sa toiminnas
ssamme tehhostamme jätteiden
j
hallintaa.
Tikkurila alloitti loppuvvuodesta 20
014 jätteiden
n hallintaan
n keskittyvän
n projektin yyhteistyössä
ä kaupan,
alan järjesttöjen sekä jätteiden
j
ha
allintaan ja kkierrättämis
seen keskitty
yneiden toim
mijoiden ka
anssa.
Tavoitteena on luoda käytännönläheinen ma
alli maalijättteiden hallin
ntaan niin kkaupalle ja asiakkaille
a
kuin Tikkurrilalle sekä vastata tule
eviin lainsää
ädännöllisiin
n muutoksiin. Asiakkaitta pyydettiin
n mukaan
vaikuttama
aan käyttäjä
ätutkimukse
en kautta.
mien ääni:
Sidosryhm
"Yksi alan suuntauksista on, että kiinteistösijjoittajat ova
at yhä kiinno
ostuneempiia kestävästä
kehityksesstä. Itse asia
assa kestäv
vä kehitys ku
uuluu tavan
nomaisiin va
aatimuksiin.. Tietynaste
eista
"ekologisuutta" edellytetään kaikissa hankke
eissa. Esimerkiksi työm
mailta odoteetaan tehoka
asta
jätteiden hallintaa ja kierrätystä."
k
Kaisa Kek
kki, Sustainability Mana
ager, Skansska
"Kierrätysvvaatimusten
n muuttuess
sa yritysten aktiivisuude
en ja vastuu
ullisuuden m
merkitys korostuu.
Tuottajava
astuun piiriin
n kuuluvat yritykset
y
vasstaavat myy
ymiensä kuluttajapakkaausten kierrrätyksestä,
mikä merkitsee laajaa
a vastuuta. PYR
P
ja tuotttajayhteisött rakentavat pakkausteen keräykse
een ja
kierrätykse
een ympärisstön kannaltta edullisen
n, taloudellis
sesti tehokk
kaan ja teknnisesti
toteuttamisskelpoisen järjestelmän
j
n. On tärkeä
ää, että työttä kierrätyks
sen lisäämiiseksi tehdä
ään
yhdessä ja
a ennakoida
aan kierrätys
svaatimuste
en jatkuva kiristyminen
k
n."
Juha-Heik
kki Tanskan
nen, toimitu
usjohtaja, P akkausalan
n Ympäristörekisteri PY
YR Oy
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Case: Oikea määrä maalia
m
a minimoida
aan ja kestä
ävä lopputulos varmiste
etaan valitseemalla työh
hön oikea
Ympäristökkuormitusta
määrä parh
haiten sove
eltuvaa laad
dukasta tuottetta sekä suorittamalla
s
a työ turvall isesti Tikku
urilan
ohjeiden m
mukaisesti. Mieti
M
ja lask
ke etukätee n kuinka pa
aljon maalia projektiisi ttarvitset - mitä
m
vähemmän
n ylijäämäm
maalia jää, sitä
s vähemm
män sen häv
vittäminen kuormittaa
k
yympäristöä. Tikkurilan
internetsivu
uilla olevan maalilasku
urin avulla a
asiakkaamm
me voivat las
skea tarvitssemansa mä
äärän
maalia.
Case: Ves
siohenteise
et sisämaallit muovipu
urkeissa
Tikkurilan maalibrändin vesiohen
nteiset sisäm
maalit pakattaan jatkoss
sa muoviasstioihin. Uud
det purkit
ovat kevyittä kuljettaa ja siirrellä, ja
j ne myös kestävät ku
uljetusta kolhiintumattaa. Uudet pakkaukset
ovat saane
eet erinoma
aisen vastaa
anoton teste
eissä, joihin
n osallistui sekä
s
maalinnmyyjiä että maalien
loppukäyttä
äjiä. Tikkuriila on yhdes
ssä pakkau stoimittajien
n kanssa ke
ehittänyt uu den,
muovipakkkaukseen so
opivan kans
siratkaisun, jonka ansio
osta maali voidaan
v
sävvyttää entise
een tapaan
kantta avaamatta. Mu
uovireunaine
en metallika
ansi on help
ppo avata ja
a sulkea.
Materiaalin
n lisäksi purrkkien ulkoa
asu on uudisstettu. Pakk
kauksiin on valittu voim
makkaita värejä sekä
symbolikuvvia. Keskeisset tuotearg
gumentit on sijoitettu tu
uotenimien yhteyteen,
y
jjoka auttaa asiakkaita
ja kaupan henkilöstöä
ä tunnistama
aan tuottee t ja valitsem
maan oikean
n tuotteen kkuhunkin
tarkoitukse
een. Uudistu
uksen myöttä pakkaukssiin on jo täs
ssä vaihees
ssa laitettu uuudet, EU:n
n
kesäkuusssa 2015 voim
maan astuv
vien määräyysten mukaiiset varoitus
smerkinnät..
Tikkurila pyyrkii edistäm
mään muov
vipurkin kierrrätystä. Tälllä hetkellä niitä voidaaan hyötykäy
yttää
energiantu
uotannossa.. Muovipurk
kkeja on käyytössä kaikiissa toimintamaissamm
me ja noin kolmannes
k
tuotteistam
mme pakata
aan muovipu
urkkeihin.

Vaikuttam
massa alan yhteisöiissä
e edistää ma
aalaamisen
n laatua, ym
mpäristön ka
annalta kesttävien tuotteeiden käyttö
öä ja tuoteHaluamme
ja käyttäjätturvallisuuttta. Tikkurila osallistuu a
aktiivisesti niin
n toiminta
amaidensa ppaikallisiin kuin EUtason maa
alialan yhteissöjen ja järjestöjen toim
mintaan.
alien ja sideaineiden valmistajil le keskusliiitto Puolaa
an
Case: Maa
Monissa E
EU-maissa to
oimii kansallinen kesku
usliitto maalien ja sidea
aineiden vaalmistajille, ja vuonna
2014 sellainen perustettiin myös Puolaan. T
Tikkurila oli mukana
m
aja
amassa kesskusliiton pe
erustamista
ja on myöss sen jäsen.. Maalien ja
a sideaineid en valmista
ajia edustav
van liiton tavvoitteena on
n edistää
maali-, lakka- ja sidea
aineteollisuu
uden kehitysstä sekä py
yrkiä tehosta
amaan verkkostoitumistta
n ulkomaiste
en toimijoide
en kanssa jja lisäämään tietoisuuttta kestävisttä ratkaisuis
sta. Puolan
keskeisten
maalien ja sideaineide
en valmistajjien yhdistyys on Euroopan väriteo
ollisuuden keeskusjärjestö CEPE:n
(European Confedera
ation of Pain
nt, Printing IInk and Artists' Colours
s Manufactuurers Assoc
ciation)
jäsen.
Case: Laa
atumaaliyhd
distyksen toiminta
t
va
akiintumas
ssa Venäjällä
Vuonna 20
013 Tikkurila
a perusti yh
hdessä muid
den maaliva
almistajien ja
j raaka-ainnetoimittajie
en kanssa
laatumaaliyyhdistyksen
n Venäjälle. Yhdistykse
en tavoitteena on muun
n muassa vviestiä kulutttajille ja
ammattilaissille korkea
alaatuisista ja
j ympäristö
ön kannalta
a kestävistä tuotteista, yyhdistää su
uurimmat
maalinvalm
mistajat, raa
aka-ainetoim
mittajat ja m
muut maaliallan toimijat Venäjällä ssekä edistää
ä maalien
kansainvällisiä laatu-, turvallisuus
s- ja ympärisstöstandard
deja Venäjä
än markkinooilla.
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Vuoden 20
014 aikana yhdistyksen
y
n toiminta o n laajentunut – uusia maalialan
m
tooimijoita on liittynyt
yhdistykse
een, maalien
n laatustand
dardeja on kkehitetty yh
hteistyössä jäsenyrityst
j
ten kanssa ja
j yhdistys
on osallistu
unut valioku
untatyösken
ntelyyn Ven äjän kansallisten laatustandardienn kehittämis
seksi.
ualan Roun
nd Table
Case: Puu
Puu on uussiutuva luon
nnonvara. Suomen
S
me
etsissä kasv
vaa yli 100 miljoonaa
m
kkuutiometriä
ä puuta
vuodessa. Tästä mää
ärästä vain vähän
v
yli pu
uolet hyödyn
nnetään jalo
ostetuiksi tuuotteiksi, jotten
kestävästi kasvatettua
a raaka-aine
etta olisi run
nsaasti esim
merkiksi rak
kentamisen tarpeisiin.
Tikkurila ha
aluaa edistä
ää puurakentamista ja on yhdessä
ä muiden Suomessa tooimivien
puuteollisu
uuden ja rakkentamisen toimijoiden
n kanssa po
ohtinut paran
nnuksia suoomalaiseen
puurakenta
amiseen liitttyen. Yhteis
sten keskusstelujen tavo
oitteena on edistää puuurakentamista ja
saavuttaa konkreettisia toimenpitteitä muun m
muassa kaa
avoituksen, rakennesuuunnittelun ja
j
ammattiosaamisen se
ekä kiinteistöjen huollo n ja ylläpido
on osalta niin yhteiskunnnalta ja
loppukäyttä
äjiltä kuin osallistuvilta
o
yrityksiltä i tseltään.
Puuteollisu
uuden ja rakkentamisen ammattilai set uskovatt, että yhteis
styöllä on m
mahdollista vaikuttaa
asumisen vviihtyisyytee
en esimerkiiksi äänierisstyksen ja sisäilman
s
laa
adun osaltaa. Rakentam
misen
ekologisuu
us paranisi hiilijalanjälje
h
en pienentyyessä resurs
ssitehokkuu
uden ja omaavaraisuude
en
kasvaessa
a.
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Resurss
sit
Haluamme
e entisestää
än parantaa tuotanto- ja
a resurssite
ehokkuuttam
mme sekä hhuomioida
tuotesuunn
nittelussa ja
a tarjoamiss
samme ratka
aisuissa en
ntistä parem
mmin raaka-aainevalinna
at ja
elinkaariaja
attelun. Ota
amme huom
mioon tuotte
eidemme ym
mpäristö- ja muut vastuuullisuusvaik
kutukset
koko elinka
aaren ajalta
a – raaka-ainevalinnoissta ja tuotteiiden valmistuksesta tuootteiden käyttöön ja
jätteiden kä
äsittelyyn.
Maalin kesskeisimmät elinkaaren aikaiset ym
mpäristövaik
kutukset syn
ntyvät raakaa-aineiden ja
pakkausma
ateriaalien valmistukse
v
esta, tuottee
en valmistuksessa käytettävästä eenergiasta,
valmistukssen aikana syntyvistä
s
päästöistä
p
ja
a jätteistä se
ekä raaka-a
aineiden, paakkausmate
eriaalien ja
tuotteiden kuljetuksessta, maalaus
styön ja ma
aalin kuivum
misen aikana
a maalista hhaihtuvista yhdisteistä
ja maalijättteen hävitykksestä.
Tikkurilan ttavoitteena on jatkuvas
sti pienentä
ää oman toim
mintansa ja
a tuotteidenssa aiheuttamaa
ympäristökkuormitusta muun mua
assa kehittä mällä tuotte
eita, joilla sa
aavutetaan mahdollisim
mman pitkä
kestoikä ja
a pitkät huoltomaalausv
välit. Lisäkssi me edistämme vesiohenteisten ttuotteiden käyttöä
k
ja
valitsemme
e ympäristö
öä vähemmä
än kuormitttavan vaihto
oehdon, kun
n se on teknnisesti ja
taloudellise
esti mahdollista. Me myös kehitäm
mme valmis
stusprosessien resursssitehokkuutta
minimoima
alla syntyvää hukkaa ja
a edistämälllä jätteiden hyötykäyttö
öä.
män ääni:
Sidosryhm
“BASF valm
mistaa kem
mianteollisuu
uden tuottei ta kestävää
ä tulevaisuu
utta silmällä pitäen. Ediistämme
maalialan kestävää ke
ehitystä ja olemme
o
keh
hittäneet kattavan vastuullisuuskoonseptin, jolla
vastaamme vastuullissten, edistyn
neiden ratka
aisujen tarp
peeseen. Ko
onseptimmee keskiössä ovat
maalin arvoketjussa muun
m
muass
sa kestävyyys, materiaa
alitehokkuus ja sisäilmaan laatu. Ke
estävien
ratkaisujen
n toteuttaminen edellytttää vahvoja
a kumppanu
uuksia arvok
ketjun kaikisssa vaiheissa sekä
vahvoja brrändejä. Kesstävän kehityksen suhtteen työske
entelemme tiiviissä
t
yhteeistyössä Tikkurilan
T
kanssa.”
Oliver Lottz, Segmentt Marketing Manager D
Dispersions for Architec
ctural Coatiings, BASF

Raaka-ain
neet
Tikkurila va
almistaa ma
aaleja ja pin
nnoitteita m oniin eri käy
yttötarkoituksiin. Halutuuista omina
aisuuksista
riippuen myös valmisttuksessa kä
äytettävien kkomponentttien välillä on
o suuria erroja. Tuotteiden
ympäristövvaikutuksiin, laatuun ja turvallisuutteen vaikutttavat suures
sti Tikkurilaan valitsema
at raakaaineet. Me
erkittävimmä
ät maalien ympäristöva
y
aikutuksista syntyvät ra
aaka-aineideen, muun muassa
m
titaanidiokssidin ja täyteaineiden, tuotannosta
a sekä liuoteohenteiste
en maalien käytöstä ilm
maan
vapautuvissta liuotteistta.
Tavoitteenamme on kehittää
k
tuottteita, joilla saavutetaan yhä pidem
mpi huoltom
maalausväli,, ja jotka
kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vä
ähän ja ovatt turvallisia käyttää. Tuutkimus ja tu
uotekehitys
etsii jatkuvvasti teknise
esti toimivia ja ympäristtöä mahdollisimman vä
ähän kuorm
mittavia raak
ka-aineita
tiiviissä yhtteistyössä raaka-aineto
r
oimittajien kkanssa. Lisä
äksi he tutk
kivat vaihtoeehtoisten ja
uusiutuvien
n raaka-aineiden käyttö
öä sekä ma
aalien uusia
a toiminnallisuuksia ja pparantavat olemassa
o
olevien ma
aalien ja pin
nnoitteiden käyttöomina
k
aisuuksia.
Raaka-aine
eiden valinttaa ohjaa niiiden terveyys-, turvallisuus- ja ymp
päristönäköökohdat. Ma
aali koostuu
tyypillisesti sideaineessta, pigmen
ntistä, täytea
aineesta, oh
henteesta ja
a apuaineissta. Tuoteke
ehitys
valitsee raa
aka-aineet käyttötarkoituksen ja tu
uotteelta va
aadittavien ominaisuuk
o
ksien mukaa
an, ja siksi
esimerkikssi ulko- ja sissämaaleissa käytetään
n eri raaka-aineita.
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Tikkurilan merkittävim
mmät ostot koostuvat
k
m
maalin valmistukseen ta
arvittavista rraaka-aineis
sta ja
pakkausma
ateriaaleista
a. Yli 80 pro
osenttia Tikkkurilan EU--alueella toimivien yksikköiden raak
ka-aineista
tulee EU-a
alueelta. Venäjällä noin
n 50 prosentttia raaka-a
aineista oste
etaan paika llisilta toimitttajilta.

Funktionaaliset tuo
otteet
Tikkurilan ttuotevalikoimaan kuulu
uu useita fu
unktionaalisiia maaleja ja pinnoittei ta, joilla on jokin
erityinen to
oiminnallisuus. Tuote voi
v muun mu
uassa edisttää maalatu
un pinnan ennergiatehok
kkuutta tai
paloturvallisuutta, sillä
ä voi saavutttaa erityise
en kulutukse
en ja pesun keston, tai maalatusta
a pinnasta
voi saada b
bakteerien tarttumista estävän tai jopa itsestä
ään puhdisttuvan. Funkktionaalinen
n
ominaisuuss saadaan aikaan
a
erila
aisilla lisäain
neilla ja side
eaineratkais
suilla.
Funktionaa
alisten tuottteiden, erityisesti energ
gia- ja ekote
ehokkuutta parantavienn ratkaisujen kysyntä
on kasvanu
ut. Tikkurila
an tavoitteen
na on jatkosssa keskitty
yä yhä tehokkaammin ttoiminnallisten
tuotteiden ja pinnan elinkaarta
e
pidentävien p
palvelujen kehittämisee
k
en.
ergiatehokk
kaiden ratk
kaisujen os
saamista
Case: Ene
Vuonna 20
014 Tikkurila
a osti kaksi funktionaa lisiin tuotteisiin keskitty
ynyttä yritysstä – ruotsalaisen
KEFA Dryttech AB:n ja
a tanskalais
sen ISO Paiint Nordic A/S:n.
A
Yritys
sostot täydeentävät Tikk
kurilan
ammattilaissille suunna
attua tuotev
valikoimaa ja
a osaamista
a funktionaa
alisissa eneergiatehokkaissa
pinnoiterattkaisuissa.
Drytech va
almistaa ja myy
m funktionaalisia tuo
otteita niin ammattilaisil
a
lle kuin kuluuttajille. Tuo
otteita on
muun mua
assa konden
nssinestokä
äsittelyyn, h omeenesto
oon sekä äänen vaimenntamiseen. ISO Paint
Nordic kesskittyy energ
gia- ja ekote
ehokkaiden pintakäsitte
elyratkaisujen kehittäm
miseen,
valmistamiiseen ja myyyntiin. Tuottteet esimerrkiksi vähen
ntävät raken
nnusten läm
mmittämisee
en tai
viilentämisseen tarvitta
avan energia
an määrää jja pidentäv
vät rakenteid
den elinkaaarta.
stävää kaun
neutta Kiin
nassa
Case: Kes
Ilmansaastteet ovat iso
o ongelma Kiinassa, jo
oten ympäristön suojelu
uun panosteetaan yhä enemmän.
e
Tikkurila on osallistunut tähän työ
öhön Beauttiful Beijing -hankkeen kautta. Hannkkeen avulla pyritään
parantama
aan Pekingin ilmanlaatu
ua tutkimallla ja ottama
alla käyttöön
n suomalaissta edistyksellistä
osaamista.
Kiinassa arvostetaan Tikkurilan korkealaatu
k
isia, vesioh
henteisia ja hajusteettom
mia sisäma
aaleja ja
kestäviä ullkopintoihin tarkoitettuja funktiona alisia ratkaiisuja. Tikkurila haluaa edistää
vesiohente
eisten tuotte
eiden käyttö
öä Kiinassa.. Sisäilman laatuun parantavasti vvaikuttavat Tikkurilan
T
M1-luokitellut tuotteet, joista haih
htuu erittäin vähän yhdisteitä huon
netilaan. Ulkkopinnoille Tikkurila
T
tarjoaa Kiin
nan markkin
noilla funktio
onaalisia piinnoitteita, joilla voi saa
ada käsitellyystä pinnas
sta
esimerkikssi itsestään puhdistuvan.
Tikkurila on ollut läsnä
ä Kiinan ma
arkkinoilla vvuodesta 20
007 asti. Tällä hetkellä T
Tikkurilan maaleja
m
myydään yyli 250 kolm
mannen osap
puolen omisstamassa ja
a operoimas
ssa maaliliikkkeessä Kiiinassa, ja
tuotteita ja palveluja on
o tarjolla yli sadassa K
Kiinan kaupungissa.

Toimitusk
ketjun res
surssiteho
okkuus
Me kehitäm
mme jatkuva
asti tuotanto
oprosesseja
amme ja tuotantolaitos
stemme ressurssitehokk
kuutta.
Tavoitteenamme on parantaa
p
toimintamme kokonaislaa
atua ja turva
allisuutta, vvähentää tuo
otanto- ja
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logistisia kustannuksia
a sekä tuota
annon huka
an ja maalijä
ätteen määrää. Ennen kaikkea py
yrimme
varmistamaan erinom
maisen palve
elun eli tuottteiden oikea
a-aikaisen saatavuude
s
en myyntipis
steissä.
Tikkurilasssa otettiin vu
uonna 2011 käyttöön L
Lean-toiminttatapa. Johtamisen ja llaadun kehittäminen,
hukan elim
minointi sekä
ä visuaaline
en toiminnan
n ohjaus ja 5S ovat esimerkkejä LLean-toimintatavoista,
joita on ote
ettu konsern
nissa käyttö
öön vuosien
n 2011–2014
4 aikana. Keskiössä
K
onn asiakasta
arpeiden
ymmärtäm
minen ja toim
minnan jatku
uva paranta
aminen. Pyrrimme paran
ntamaan assiakastyytyv
väisyyttä ja
tuotteiden ja prosessie
en laatua se
ekä lyhentä
ämään prosessien läpim
menoaikojaa.
Vuonna 20
014 olemme
e toimituske
etjussamme
e keskittyneet erityisestti tuotannonnsuunnittelu
un
tehostamisseen sekä to
oimitusvarm
muuden ja ssaatavuuden parantam
miseen entissestään. Kaikilla
suurimmilla
a toimipaiko
oillamme on
n otettu käyyttöön visuaalinen toimiinnan ohjauuksen malli, joka on
tehokas tuotannonohjauksen työkalu esimie
ehille ja työn
ntekijöille. Sen
S avulla oolemme teho
ostaneet
tiedonkulku
ua, paranta
aneet jousta
avuutta, selkkeyttäneet rooleja
r
ja va
astuita sekää parantaneet
turvallisuuttta, toiminna
an kokonais
slaatua ja to
oimitusvarm
muutta. Lisäksi 5S-nimi sen toimintamallin
käyttöönottoa jatkettiin
n ja laajenn
nettiin toimittusketjussa.. 5S-menete
elmän avull a työympärristö
muuttuu siistimmäksi ja tilavamm
maksi ja työ jjärjestelmällisemmäksi. Näiden seeurauksena
a
parannamm
me toiminta
amme laatua
a ja turvallissuutta sekä
ä työn tuotta
avuutta.
Arvioimme
e toimintaam
mme ja toim
mintajärjeste
elmiämme erilaisin
e
kats
selmuksin. S
Sertifiointilaitosten ja
muiden ulkkoisten auditointien lisä
äksi konsern
nin HSE-toiiminto (Health, Safety aand Environ
nment)
asettaa tavvoitteita, auditoi yrityks
sen tuotanto
otoimipaikko
oja, antaa suosituksia jja seuraa pa
aikallista
kehitystä. A
Auditointien
n tavoitteena
a on edistää
ä ympäristö
ö-, työtervey
ys- ja turval lisuustoimin
ntojen
kehittämisttä. Vuonna 2014 sisäis
siä auditointteja suoritetttiin Tikkurilan toimipaikkoilla Puola
assa,
Ruotsissa, Saksassa, Serbiassa,, Suomessa
a ja Venäjälllä.
set
n ympäristtövaikutuks
Tuotannon
Nykyaikaissen maalinvvalmistuksen ympäristö
övaikutukse
et ovat vähäisiä – haitalllisten aineiden
päästöt ja jjätteet minimoidaan ke
ehittyneen p
prosessitekn
niikan, teho
okkaiden proosessien ja
kierrätykse
en avulla. Merkittävimm
M
mät maalien
n ympäristöv
vaikutuksistta syntyvät maalien tek
kemiseen
tarvittavien
n raaka-aine
eiden tuotan
nnosta.
Jätteet
eiden tehokkas käyttö minimoi
m
tuottannon jätem
määriä. Maalituotannoossa raaka-a
ainehukkaa
Raaka-aine
syntyy muu
un muassa tuotanto- ja
a täyttökone
eiden pesuista, raaka-a
ainepakkau ksiin jäävistä
jäämistä, e
epäkuranteista ja vanhe
entuneista raaka-aineista ja tuotte
eista sekä ppoistoilman mukana
käsittelyyn menevästä
ä tai muuten
n poistuvas ta raaka-ain
nepölystä ja
a liuotinhöyrryistä.
Maalin valm
mistuksessa
a syntyvä jä
äte pyritään
n hyödyntäm
mään prosesseissamm
me aina kun se on
mahdollista
a tuotteiden
n tiukat laatu
uvaatimuksset huomioo
on ottaen. Se kiinteä ja nestemäinen jäte,
jota ei kyettä hyödyntä
ämään prosesseissamm
me, toimitettaan asianm
mukaisesti hhävitettäväk
ksi.
Tikkurilan vvaarallisten
n jätteiden suhteellinen
s
määrä vuo
onna 2014 oli
o 20,8 (20113: 25,5) grammaa
tuotelitraa kohti, kun taas
t
muun jätteen suhtteellinen mä
äärä oli 15,0
0 (18,4) graammaa tuote
elitraa
desta 2013 jätteiden su
uhteelliseen
n määrään on
o laskettu tuotantolaittosten lisäksi Pietarin
kohti. Vuod
Utkina Zavvodin ja Mosskovan Myttishchin vara
astojen jäte
emäärät. Mu
uut tuotantootoimipaikko
ojen
varastot ovvat sisältyne
eet lukuun jo aikaisem pina vuosin
na.
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Liuotepää
ästöt ilmaan
n
Valmistusp
prosessin yh
hteydessä ilmaan vapa
autuu raaka
a-aineiden sisältämiä
s
hhaihtuvia org
gaanisia
liuotteita elli ns. VOC-yyhdisteitä (V
Volatile Org
ganic Comp
pound). Vuonna 2014 tuuotannon
laskennalliset liuotepä
äästöt ilmaa
an olivat 0,4
43 (0,47) gra
ammaa tuotelitraa koh ti.
Liuotteiden
n käytöstä aiheutuvia
a
VOC-päästö
V
öjä rajoitetaan muun muassa lainssäädännöllä
ä. EU:n
alueella on
n voimassa teollisuuden VOC-dire
ektiivi, joka määrittelee
m
tuotannon V
VOC-päästtöjen
enimmäism
määrän.
kulutus
Energiank
Maalituotanto pääasia
allisesti eri ainesosien
a
ssekoittamis
sta, joten tuo
otanto itsesssään ei kuluta paljon
energiaa. S
Suurin osa käytetystä energiasta
e
kuluu raken
nnusten läm
mmitykseen ja ilmanvaihtoon.
Tikkurilan ttavoitteena on toimitus
sketjun enerrgian kulutu
uksen jatkuv
va vähentäm
minen. Toim
mitusketjun
energian kkulutuksen vähentämin
v
en on mahd
dollista tuottantolaitoste
en ja tuotan toprosessie
en
teknisten m
muutosten kautta
k
eli es
simerkiksi va
aihtamalla laitteistoa
l
vähemmän eenergiaa ku
uluttaviin
sekä raken
nnustekniste
en parannusten kautta
a.
Vuonna 20
014 konsern
nin tuotanto
olaitosten en
nergiankulutus tuotelitrraa kohti oli 0,37 (0,39)) kWh.
Jätevedet
Konsernin toimipaikko
ojen jäteved
det käsitellä
ään paikallis
sten viranom
maisten määäräysten mukaisesti.
Vesiohentteiset tuottteet
Ympäristöä
ä mahdollissimman vähän kuormitttavat tuottee
et ovat strattegiamme kkeskeinen elementti,
e
ja olemme jo vuosikym
mmenien ajan panosta
aneet vesioh
henteisten tuotteiden
t
kkehittämisee
en ja niiden
käytön edisstämiseen. Yhä useam
mmat maalitt ovat vesiohenteisia, niukkaliuotte
n
eisia, liuotte
eettomia tai
korkean ku
uiva-ainepito
oisuuden omaavia tuottteita.
Vuonna 20
014 vesiohe
enteisten tuo
otteiden osu
uus tuotann
nosta oli 72,0 (71,6) proosenttia.
Ympäristö
ökustannuk
kset ja -inv
vestoinnit
Vuoden 20
014 investoiinnit ympäriistönsuojelu
uun toimipaikoilla olivatt 0,5 (0,3) m
miljoonaa eu
uroa ja
ympäristöö
ön liittyvät käyttökustan
k
nnukset 2,0 (1,9) miljoo
onaa euroa. Vuonna 20014
ympäristöin
nvestoinnit liittyivät mu
uun muassa
a tuotannon prosessipa
arannuksiin,, raaka-aine
eiden
varastointiin, jätevede
en- ja jätteenkäsittelyla itteisiin sek
kä rakennusteknisiin paarannuksiin..
assa jätteid en käsittely
y, jäteveden
n käsittely jaa analysointti sekä
Kustannukksiin sisältyyy muun mua
sertifiointikkustannukse
et.
Tunnusluk
kuja:
Vesiohente
eisten tuotte
eiden osuus
s tuotannossta, %
Suora energiankulutus*, kWh/tuo
otelitra
Epäsuora e
energiankulutus**, kWh/tuotelitra
Tuotannon
n liuotepäässtöt (VOC) ilmaan, g/tu otelitra
Vaarallisett jätteet, g/tu
uotelitra
Muut jättee
et, g/tuotelittra
Investoinnit ympäristö
önsuojeluun
n, milj. euroa
a
Ympäristön
nsuojelun käyttökustan
k
nnukset, millj. euroa

2014
72,0
0,10
0,27
0,43
20,8
15,0
0,5
2,0

2013
71,6
0,11
0,28
0,47
25,5
18,4
0,3
1,9

20012
7 1,4
0 ,11
0 ,25
0 ,50
2 1,6
144,0
0 ,3
2 ,1

2011
70,1
1
0,09
9
0,25
5
0,44
4
23,2
2***
14,9
9***
0,5
2,1

* polttoainee
en kulutus tu
uotantotoimip
paikoilla
** sähkö, ka
aukolämpö, ostohöyry
o
*** Vuodestta 2011 alkae
en ympäristö
öraportoinnin
n jätteiden jak
koperusteena
a GRI-ohjeisstuksen muka
aiset
kansalliset jjäteluokitukset.
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Case: Teh
hokkuutta jätteiden kä
äsittelyyn V
Venäjällä
Tikkurilan ttoimipaikoilla Pietarissa on vuode
en 2014 aika
ana kehitettty jätteiden hallintaa.
Toimenpite
eillä on muu
un muassa tehostettu ttuotannon jä
ätevesien ja
a kiinteän jäätteen käsitttelyä sekä
edistetty kiierrättämistä
ä. Jätevede
en osalta tuo
otantolaitok
ksissa keskiityttiin pesu prosessiparannuksiin
ja veden hyötykäytön edistämise
een. Kiinteän
n jätteen kä
äsittelyä tehostettiin muuun muassa
a jätteiden
erottelulla jja investoim
malla uusiin jätteenkäsiittelylaitteisiiin. Tehtyjen
n toimenpiteeiden ansio
osta
Pietarin tuo
otantolaitossten jäteved
den määrä o
on vähentyn
nyt neljänne
eksen ja jättteiden määrä noin
viidennekssen.
Jätehallinn
nan tehostamistoimenp
piteet ovat o
osa Tikkurila
an Lean-toim
mintatapaa , jonka tavo
oitteena on
tuotantopro
osessien, siisteyden, tu
urvallisuude
en ja tehokk
kuuden jatkuva parantaaminen, ja sitä
s kautta
yhä laadukkkaampi asiiakaspalvelu ja tuottee t.
ergiatehokk
kaita valinttoja toimisttossa
Case: Ene
Tuotteidem
mme ympäristövaikutus
sten pienen
ntämisen lisä
äksi panosttamme myöös oman toim
mintamme
ekotehokkuuteen. Van
ntaan toimip
paikan toim
mistotilojen la
aajamittaise
en kunnostuuksen yhtey
ydessä
kiinnitimme
e huomiota tilojen enerrgiatehokku
uuteen. Tikk
kurilan remo
ontoiduissa toimistotiloissa on
otettu käyttöön energiiatehokkuuttta edistävä
ä valaistusoh
hjaus. Valaistusta ohjaataan ja sää
ädetään
kellonaikojen mukaan
n ja vakiovalo- ja läsnäo
olotunnistim
mien avulla. Valaistus ssäätyy sen mukaan
m
miten tiloisssa ollaan paikalla
p
ja mikä
m
on luon
nnonvalon määrä.
m
Neuv
vottelutilojeen valaistus toimii
automaattitunnisteella
a ja wc-tiloih
hin on asen nettu liiketu
unnistimet.
Toimistojen energiankkulutuksesta
a noin kolm
mannes kulu
uu tietokone
eisiin ja niideen oheislaitteisiin ja
kolmanness valaistukseen. Muut toimistolaitte
t
eet kuuluva
at loppukolm
mannekseenn eli muuhu
un
energianku
ulutukseen. Arvion muk
kaan remon
ntoitujen toimistotilojen valaistukseen sähkönk
kulutus on
noin 25 pro
osenttia väh
hemmän ku
uin ennen re
emonttia.
Rakennustteknisten muutosten
m
lis
säksi olemm
me kouluttan
neet henkilö
östöä ekoteehokkaisiin
toimintatap
poihin sekä rohkaissee
et heitä muu
un muassa toimiston
t
jätteiden hall intaan ja
kierrättämiseen.
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Ihmiset
Haluamme
e varmistaa, että toimin
ntamme on vastuullista
a ja kaikissa
a toimintamaaissamme
panostetaa
an henkilösttön hyvinvo
ointiin ja avo
oimeen vuorovaikutuks
seen sekä tyyöterveytee
en ja turvallisuutteen. Tikkurrila toimii ko
orkeiden ee
ettisten arvo
ojen ja lainsä
äädännön ssekä
liiketapape
eriaatteidenssa mukaan. Edellytäm me myös yhteistyökum
mppaneiltam
mme samaa
a.
Tikkurilan a
arvot luovatt perustan liiketoiminna
allemme ja toimintatavoillemme. A
Arvojemme mukaisesti
olemme luottamuksen
n arvoisia, in
nnovatiivisia
a ja ammatttilaisia. Tikk
kurilan liikettapaperiaattteissa
määritellää
än yhtiön liikketapaa kos
skevat peru
usvaatimuks
set eli miten
n menettele mme
ammattima
aisissa liikessuhteissa, eturistiriidoi
e
ssa, yhtiön omaisuutee
en, reiluun kkilpailuun,
ihmisoikeu
uksiin ja tasa
a-arvoon se
ekä turvallissuuteen, luo
ottamukseen
n ja yksityissyyden suojaan
liittyvissä a
asioissa.
män ääni:
Sidosryhm
"Tikkurilasssa suhtauduttiin kesäty
yöntekijään positiivises
sti. Heillä on
n panostettuu erityisen paljon
p
työturvallissuuteen, työ
össä jaksam
miseen ja pe
erehdyttämiseen. Kone
eiden ja kem
mikaalien ka
anssa
työskennelllessä on oltava tarkkana tekemis issään ja liikkeiden tuliisi olla harkkittuja. Isoss
sa
tehtaassa työskentele
evältä vaaditaan pitkäjä
änteisyyttä ja
j huolellisu
uutta. Vaikkka työt tehdä
ään
aikataulun mukaan, ei millään ole
e niin kiire, ettei sitä vo
oisi tehdä tu
urvallisesti. O
Omalla koh
hdallani
kiireetön tyyöilmapiiri onkin
o
edesauttanut työh
hön oppimis
sta, työturva
allisuutta ja työssä jaks
samista"
Antti Auviinen, ensim
mmäisen vuo
oden kemia
a-, bio- ja materiaalitekniikan opiskkelija Aalto-yliopistossa ja Aaltona
aut-ohjelma
an opiskelija
a.
si korruptio
ota kohtaan
Case: Nollatoleranss
n
Tikkurilasssa on nollato
oleranssi lahjuksia, korrruptiota ja muuta epäe
eettistä vaikkuttamista kohtaan.
k
Tikkurilan konsernitassoinen korru
uption vasta
ainen politiik
kka antaa henkilöstöllee käytännön
n ohjeita
päivittäisee
en toimintaa
an. Tikkurila
a on tehokkkaasti ottanu
ut käyttöön vuonna 20113 julkaisem
mansa
korruption vastaisen politiikan,
p
jo
ossa on mää
äritelty konk
kreettiset rajat vastaan otetuille ja annetuille
a
lahjoille ja vieraanvara
aisuudelle. Politiikan ta
arkoituksena
a on varmis
staa lakien jja Tikkurilan
n
liiketapape
eriaatteiden mukainen toiminta.
t
Po
olitiikka on käännetty
k
useimmille
u
kkonsernin kielille, ja
sen käyttöö
önottoon ottettiin mukaan paikallin
nen johto ja esimiehet. Seuraamm
me systemaa
attisesti
miten politiikka toteutu
uu käytännö
össä muun muassa ke
eräämällä liiketoimintayyksiköiltä tie
edot
lahjoista vu
uosittain.
Case: Tav
voitteena te
ehostaa inn
novaatioide
en syntyä
Tikkurilaan
n perustettiin vuonna 2012 innova atiotiimi, jon
nka innovaa
atioagenttieen tehtävänä
ä on muun
muassa en
nnakoida tulevaisuuden
n trendejä, tarpeita ja mahdollisuu
m
uksia sekä vvahvistaa Tikkurilan
T
innovaatiokulttuuria ja
a kehittää yrrityksen sisä
äisiä innova
aatioprosesseja.
Vuonna 20
014 Tikkurila
assa esiteltiin uusi sovvellus innova
aatioiden ha
allintaan. Tyyökalun avu
ulla
henkilöstölltä saadut id
deat käsitellään tehokkkaasti ja sys
stemaattisesti, ja niidenn käsittelyprosessia ja
seurantaa kehitetään yhä läpinäk
kyvämmäkssi. Kaikki tik
kkurilalaiset voivat kom mentoida ja
a arvioida
toistensa id
deoita, jollo
oin niiden sis
sältö rikastu
uu. Työkalu
un käyttööno
otto on alkaanut vuoden
n 2015
alussa.

Henkilösttö
Hyvinvoiva
a ja motivoittunut henkilöstö on me
enestyvän yrityksen
y
edellytys. Me Tikkurilassa
a
panostamm
me henkilösstön hyvinvo
ointiin ja avo
oimeen vuo
orovaikutuks
seen sekä ttyöterveytee
en ja turvallisuutteen. Kannu
ustamme he
enkilöstöäm
mme kehitty
ymään, osallistumaan jaa innovoima
aan, ja
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rohkaisemme heitä vu
uorovaikutukseen ja tiivviiseen yhte
eistyöhön niiin sisäistenn kuin ulkois
sten
sidosryhmiien kanssa..
Tikkurilan palveluksesssa vuoden 2014 lopusssa työsken
nteli 3 142 (2013: 3 1333) henkilöä 16 eri
maassa. N
Noin puolet Tikkurilan
T
henkilöstöstä
h
ä työskente
elee toimitus
sketjussa (ttuotanto, ha
ankinta,
logistiikka jja HSEQ) ja
a kolmasosa myynnisssä, markkino
oinnissa ja teknisessä
t
tuessa. Om
ma tuotanto
vaikuttaa o
olennaisesti Tikkurilan henkilöstöra
akenteesee
en ja -määrä
ään. Alueideen väliset erot
e
selittyvät m
muun muasssa tuotanno
on automati soinnin aste
eella ja oma
an myyntiheenkilöstön määrällä.
m
Pisimmälle
e tuotanto on
o automatis
soitu Ruotsiissa ja enite
en myyntihe
enkilökuntaaa on Venäjä
ällä.
Maalimarkkinoiden ka
ausivaihtelusta johtuen henkilöstöm
määrä on suurimmillaaan
ulkomaalau
uskaudella kesällä ja pienimmillää
p
än talvella.
kuja:
Tunnusluk
Henkilöstö
ömäärä 31.1
12.
Henkilöstö
ö keskimäärrin
Henkilöstö
ökyselyn ind
deksi *
Työtapaturrmat (LTA1), kpl/milj. ty
yötuntia
Kehityskesskusteluita käyvän
k
henkilöstön osu
uus, % **
Määräaika
aiset työsuhtteet 31.12., %
Työntekijässopimuksella työskente
elevät, %
Naisten ossuus henkilö
östöstä 31.1
12., %
Henkilöstö
ön keski-ikä 31.12.
Suoriteperrusteiset palkat ja palkk
kiot (milj. eu
uroa)

2014
3 142
3 212
462
2,9
87,1
6,7
37,7
37,3
40,5
81,4

2013
3 133
3 262
426
3,9
86,1
7,8
38,9
37,5
39,9
82,7

20012
3 223
3 422
3999
3 ,9
833,7
5 ,6
399,9
366,4
399,9
888,0

2011
3 55
51
3 67
76
4,8
6,0
40,9
9
36,3
3
39,2
2
88,8
8

2010
0
3 468
3 703
4,8
68,0
5,9
43,6
37,0
38,5
88,1

* Vuonna 20
012 Tikkurila
assa otettiin käyttöön
k
uussi henkilöstök
kyselytyökalu
u, jonka tuloss on yleisinde
eksi.
Vuonna 201
11 Tikkurilassa ei järjeste
etty henkilösttökyselyä ja vuoden 2010
0 henkilöstökkyselyn tulos
s ei ole
vertailukelpoinen vuosie
en 2012–2014 tulosten ka
anssa.
** Kehityske
eskusteluja käyvän
k
henkiilöstön osuuss määrittyy henkilöstökys
h
selyn vastaussten perusteella.
Vuonna 201
11 ei konsern
nissa järjeste
etty henkilösttökyselyä.

ökysely Tik
kkurila Bea
at
Henkilöstö
Henkilöstö
ökysely on tä
ärkeä johtamisen ja ke
ehittämisen työkalu. Tik
kkurilassa m
mitataan henkilöstön
hyvinvointia, osaamista ja sen ke
ehittämistä ssekä motiva
aatiota vuos
sittain toteu tettavalla Tikkurila
T
Beat -kyse
elyllä. Vuode
en 2014 henkilöstökyse
elyssä 85,0
0 (2013: 83,9) prosenttiia tikkurilala
aisista antoii
palautetta yrityksestäm
mme, johtamistavasta,, työtehtävis
stään ja oman tiiminsä toiminnasta
a. Tulosten
perusteella
a mitattu Tikkkurilan inde
eksi oli 462
2 (426), kun vertailukelp
poinen muidden samaa kyselyä
käyttävien yritysten ke
eskiarvo oli 381.
Tikkurila B
Beatin konse
ernitason tulokset para
antuivat lähe
es kaikilla ky
yselyissä tuutkituilla alueilla.
Henkilöstö
ön mukaan yhteistyö
y
tiim
mien ja koll egoiden välillä on kehittynyt, omaat vahvuude
et ja
kehittämise
en tarpeet tunnistetaan
t
n, hyvinvoin
ntiin panoste
etaan ja työ
ön ja vapaa--ajan väliseen
tasapainoo
on kiinnitetä
ään huomiotta. Henkilösstö kokee, että
e heihin luotetaan jaa heidän työllään on
merkitystä. Tiedonkulku ja kouluttusmahdolli suudet koetaan edellis
svuosia pareemmiksi, va
aikka ne
tulosten pe
erusteella va
aativatkin vielä
v
kehittä mistä.
Tikkurila la
askee henkilöstökysely
yn kysymystten pohjalta
a vastuullise
en työnantajjuuden inde
eksin, jossa
kysytään h
henkilöstön mielipiteitä tasa-arvoo n, arvojen mukaiseen
m
toimintaan, osaamisen
n
kehittämise
een ja hyvin
nvointiin sek
kä henkilön
n työn mielekkyyteen ja
a omiin vaikuuttamisen
mahdollisu
uuksiin liittye
en. Tikkurila
an vastuullissen työnanttajuuden ind
deksi vuonnna 2014 oli 79 (2013:
78). Indekssissä kartoittetut osa-alueet olivat pääasiallise
esti parantuneet. Henkkilöstön mielestä
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Tikkurila on vastuullinen työnanta
aja, joka kiin
nnittää huomiota tasav
vertaisuuteeen, turvallisu
uuteen ja
osaamisen
n kehittämisseen sekä henkilöstöns
h
sä hyvinvoin
ntiin.
Jokainen tiimi Tikkurilassa käy tu
ulokset läpi esimiesten johdolla, ja he yhdesssä tiimin kes
sken
miettivät m
mitä tiimin pä
äivittäisissä toiminnoisssa ja työtav
voissa voi parantaa ja kkehittää.
Tarkoituksena on luod
da konkreetttisia, aikata
aulutettuja ja
a mitattavia
a toimenpiteeitä, joilla on
n selkeä
vaikutus su
uorituskykyyymme.
eskustelut
Kehityske
Kehityskesskustelun avvulla kartoittetaan henkkilöstön yksiilöllisiä tarpeita ja toiveeita, arvioida
aan
työntuloksiia ja suoriuttumista, suu
unnitellaan tulevia toim
menpiteitä ja
a tunnistetaaan kehittäm
misen
tarpeita. Ke
eskustelu on
o tehokas tapa
t
esimie
ehelle tarkas
stella ja keh
hittää tiiminssä toimintaa
a,
hyvinvointia ja ilmapiirriä. Työntek
kijälle kesku
ustelu on mahdollisuus
s antaa ja kuuulla palauttetta,
a työntekoo
on liittyvistä asioista sekkä myös ed
distää oman
n työnsä ja ssiihen liittyv
vän
keskustella
osaamisen
n kehittämisstä.
Vuoden 20
014 henkilösstökyselyn mukaan 87 ,1 (86,1) prrosenttia henkilöstökysselyyn vasta
anneista oli
käynyt esim
miehensä kanssa
k
kehittyskeskuste
elun. Henkillöstökyselys
ssä mitataaan myös
kehityskesskustelujen hyödyllisyytttä. 72,7 (70
0,6) prosentttia henkilös
stökyselyynn vastanneis
sta piti
keskustelu
ua hyödyllise
enä tai joks
seenkin hyö dyllisenä.
aisuus
Tasaverta
Noudatamme tasaverrtaisuuden periaatetta
p
rriippumatta henkilön su
ukupuolestaa, rodusta, etnisestä
e
tai kansallisesta alkup
perästä, iästtä, uskonno
osta, poliittis
sesta mielip
piteestä tai yyhteiskunna
allisesta
asemasta. Henkilöstö
ön näkemystä tasa-arvo
oisuuden to
oteutumisesta seurataaan muun mu
uassa
henkilöstökkyselyn avu
ulla. Henkilö
östökyselyyn
n vastanneista 89,3 (2013: 87,1) pprosenttia koki,
k
että
kaikkia työ
öntekijöitä ko
ohdellaan ta
asa-arvoise
esti tai jokse
eenkin tasa--arvoisesti yyrityksessämme.
Työturvalllisuus
Haluamme
e taata jokaiselle tikkurrilalaiselle tu
urvallisen ty
yöpaikan. Pa
anostammee systemaattiseen
työturvallissuuskäytänttöjen ja -me
enetelmien kkehittämiseen. Tikkurilan johto ja hhenkilöstö ovat
o
sitoutuneita
a turvallisuu
uteen, ja yriityksellä on vakiintunee
et turvallisuuden johtam
misjärjestelmät.
Turvallisuu
ustyömme keskittyy
k
ennen kaikkea
a ennaltaeh
hkäisevään toimintaan,, kuten
riskienarvio
ointeihin, tu
urvallisuusko
oulutuksiin, -keskustelu
uihin ja -kie
erroksiin, vaaaratilanteista
ilmoittamisseen ja viestintään sekä
ä sisäisiin ja
a ulkoisiin arviointeihin
a
n.
Tikkurilasssa seurataan toiminnan
n turvallisuu
utta LTA1-ta
apaturmataa
ajuus-mittarrilla, joka ilm
maisee
vähintään yhden päivä
än poissaolloon johtane
eiden tapaturmien luku
umäärän miiljoonaa työtuntia
kohti. Tavo
oitteena on työtapaturm
mamäärän j atkuva vähentäminen. Vuonna 20014 työtapaturmien
määrä oli 2
2,9 (2013: 3,9)
3 tapaturm
maa miljoon
naa työtuntiia kohti.
Arvioimme
e edistymistä
ämme turva
allisuus-, ym
mpäristö-, ja
a työterveys
sasioissa koonsernin HS
SEtoiminnon suorittamisssa sisäisiss
sä auditoinn
neissa. Vuon
nna 2014 sisäisiä audi tointeja suo
oritettiin
Tikkurilan ttoimipaikoilla Puolassa
a, Ruotsissa
a, Saksassa
a, Serbiassa
a, Suomesssa ja Venäjä
ällä.
Henkilöstö
ön turvallista
a käyttäytym
mistä arvioid
daan norma
aalien työteh
htävien lisä ksi säännölllisissä
kehityskesskusteluissa
a, havainnointikierroksi lla sekä esimiesten ja muiden kannssa käytäv
vissä
turvallisuusskeskustelu
uissa. Vuonna 2014 ko
onsernissa suoritettiin
s
lä
ähes 6 700
turvallisuusskeskustelu
ua ja -kierro
osta.
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Turvallisuu
us-, terveys-- ja ympäris
stöasiat kirja
ataan ja niittä analysoid
daan HSE M
Monitor raportointittyökalussa. HSE Monittorin käyttöo
otto aloitettiiin Tikkurilassa vuonnaa 2011 ja tällä hetkellä
työkalu on käytössä Puolassa,
P
Ruotsissa,
R
S
Serbiassa, Suomessa,
S
Venäjällä
V
jaa Virossa. HSE
H
Monitoriin kirjataan muun muassa turvallisuu
uskeskustelut, turvallis
suuskierrot jja -havainno
ot, erilaiset
vaaratilanteet, tapaturrmat ja palo
ot. Lisäksi e simiehet tai asiantuntijat raportoivvat työkalun
n avulla
muun mua
assa mahdo
olliset turvallisuuteen ja
a ympäristöö
ön liittyvät vaaratilantee
v
et ja toimen
npiteet.
Case: Yhteinen henk
kilöstöhalliinnon tietoj
ojärjestelmä
ä
Tikkurilasssa otetaan käyttöön
k
yhtteinen tietojjärjestelmä henkilöstö-- ja työsuhd etietojen ha
allintaan.
Työkalu tehostaa ja nopeuttaa he
enkilöstöha llinnon toim
mintatapoja ja
j käytäntöjjä sekä para
antaa
muun mua
assa työntekkijätietojemm
me tarkkuuttta ja käytetttävyyttä osana päätökksentekoa.
Järjestelmä
ä otettiin en
nsimmäisen
nä käyttöön Suomessa, Puolassa, Venäjällä j a Ruotsissa
a.
Henkilöstö
öhallinnon rinnalla myös
s työnjohtajjat ja esimie
ehet ovat työkalun tärkkeitä käyttäjiä.
Järjestelmä
ä helpottaa ja nopeutta
aa esimieste
en työtä, ku
un oman org
ganisaationn ajantasaiset tiedot
ovat tehokkaammin kä
äytössä. Jä
ärjestelmän käyttöönotttoa ja kehitttämistä jatkeetaan vuonna 2015.
Case: Keh
hityskeskus
stelusta aitto työkalu esimiehille
e
Vuonna 20
014 Tikkurila
an henkilös
stökyselyyn vastanneista 87,1 pros
senttia oli kkäynyt
kehityskesskustelun essimiehensä kanssa. Ha
aluamme, että
e kehitysk
keskustelu oon hyödyllin
nen niin
esimiehelle
e kuin alaise
ellekin. Tikk
kurila on Ve
enäjällä keh
hittänyt kehittyskeskusteeluprosessia
a
esimiehiltä
ä ja henkilösstöltä saadu
un palauttee
en perustee
ella. Kehityskeskustelum
mallia ja pro
osessia on
uudistettu muun muasssa yhdenm
mukaistama lla toimintattapoja, teho
ostamalla seeurantaa ja sen
läpinäkyvyyyttä sekä lin
nkittämällä vahvemmin
n liiketoimin
nnan tavoitte
eet yksilön ttavoitteisiin ja
kehittymise
een.
Case: Tikk
kurilalle Pu
uolassa luo
otettavan ty
yönantajan
n palkinto
Tikkurilan puolalainen
n tytäryhtiö Tikkurila
T
Po
olska S.A. on
o saanut lu
uotettavan tyyönantajan palkinnon,
joka myönn
netään tunn
nustuksena ansioitune ille ja vastuullisille puolalaisille työönantajille. Kilpailuun
K
osallistune
eita yrityksiä
ä arvioitiin henkilöstöha
allinnon käy
ytäntöjen ja politiikkojenn,
organisaattiokulttuurin ja yritysvas
stuullisuude
en perustee
ella. Voittaja valittiin aluueellisilta
viranomaissilta ja instituutioilta sek
kä yrityksiltä
ä ja ihmisiltä saadun palautteen pperustella.
Vuosittaine
en kilpailu to
oteutetaan yhteistyösssä puolalaisten työnantajajärjestöjeen kanssa
Tikkurila tyyöllistää Puo
olassa 414 (31.12.201 4) henkilöä. Yhtiö on jo
o vuosia paanostanut
henkilöstöh
hallinnon prrosessien kehittämisee
en, henkilös
stön osaamiisen kehittäämiseen ja
hyvinvointiin.
kurila palkiittiin Suom
messa kesä työn kehitttämisestä
Case: Tikk
Tikkurila on ollut muka
ana Suome
en Lasten ja
a Nuorten sä
äätiön järjes
stämässä V
Vastuullinen
n kesäduuni
-kampanja
assa vuosina
a 2013–201
14. Kampan
njan tarkoitu
uksena on edistää
e
hyviiä kesätyön
periaatteita
a, muun mu
uassa työn mielekkyyttä
m
ä, kohtuullis
sta palkkausta, perehddytystä ja oh
hjaamista
sekä oikeu
udenmukaissuutta ja tas
sapuolisuuttta.
Vastuulline
en kesäduuni -kampanja palkitsee
e Suomen vastuullisimm
v
mat kesätyöönantajat se
ekä
kesätyötä a
ansiokkaassti kehittäneen yrityksen
n. Vuoden 2014
2
tunnustuksen kessätyön kehittämisestä
sai Tikkurilla. Me olem
mme Tikkurillassa panosstaneet erity
yisesti kesä
ätyöntekijöidden perehdy
ytykseen,
huolehtineet heidän osaamisesta
o
aan ja kann ustaneet vie
estinnän av
voimuuteen..
Tikkurila tyyöllistää Van
ntaan toimip
paikallaan vvuosittain lä
ähes sata ke
esätyöntekijjää. Olemm
me
sitoutuneet kesätyönte
ekijöiden ty
yötehtävien ja -olojen kehittämisee
k
en sekä heiddän
kokonaisva
altaiseen pe
erehdyttämiiseen. Tikku
urilassa kerrätään säännöllisesti paalautetta ja ideoita
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kesätyönte
ekijöiltä ja ta
avoitteena on
o tarjota he
eille entistä mielenkiinttoisempia jaa monipuolis
sempia
mahdollisu
uuksia.

Opiskelija
a- ja oppillaitosyhteistyö
Yrityksen ja oppilaitossten välinen
n yhteistyö ttuo yrityksee
en niin uusia näkökulm
mia, mielipite
eitä ja
ideoita kuin
n tulevaisuu
uden osaajia, mutta se
e myös edisttää tunnettu
uutta ja liikeetoimintaa.
Opiskelijalllekin on kon
nkreettista hyötyä
h
yrityys- ja kouluy
yhteistyöstä. He saavatt työkokemu
uksen
lisäksi kontakteja työe
elämään ja käytännön kokemusta, mutta yhte
eistyö edistäää myös he
eidän
valmistumiista ja työnh
hakua.
k
yhte
eistyössä, muun
m
muass
sa opiskelijooiden harjoitteluihin,
Tikkurila on tiiviisti oppilaitosten kanssa
opinnäytetöihin, diplom
mitöihin ja kouluttamise
k
een liittyen.. Me haluam
mme panosttaa yhä
monialaise
empaan opp
pilaitosten, opiskelijoide
o
en ja Tikkurrilan välisiin
n yhteistyöh ankkeisiin.
Mahdollisu
uuksia on monenlaisia:
m
koulutuksia
a, päättötyö
öprojekteja, harjoittelujaaksoja ja
yritysvieraiiluja sekä esimerkiksi osallistamis
o
sta yhteisölliisyysprojektteihin.
Case: Tikk
kurila yhteistyössä Aalto-yliopis
A
ston Aalton
naut-ohjelm
massa
Tikkurila on yhteistyösssä Aalto-ylliopiston ka nssa kehittä
ämässä uuttta tuotekehhityksen Aaltonautohjelmaa, jjoka on poikkitieteelline
en Aalto-yli opiston kan
ndidaattiopis
skelijoille suuunnattu siv
vuaine.
Aaltonaut-kurssien totteutus perustuu ongelm
maperustais
seen oppimiseen ja ryhhmätyösken
ntelyyn
tieteidenvä
älisissä ryhm
missä. Opin
ntojen akate
eemista ohja
austa täydennetään työöelämämen
ntoroinnilla
ja lisäksi opiskelijoille tarjotaan ty
yöharjoittelu
umahdollisu
uuksia. Kesä
ällä 2014 Aaaltonautista
a oli
kesätyönte
ekijä Tikkurilan Vantaan toimipaika
alla Monicolor-tehtaalla
a. Vuonna 22015 ohjelm
man
kehittämisttä ja opiske
elijayhteistyö
ötä jatketaa
an yhdessä Aalto-yliopiston kanssaa.
nsseli -stipe
endi maalia
alan opiske
elijoille Ruotsissa
Case: Kulttainen pen
Tikkurila ha
aluaa edistä
ää maaliala
an tunnettuu
utta ja kiinno
ostavuutta yhteistyössä
y
ä oppilaitos
sten
kanssa. Tikkurila on Ruotsissa
R
jo
o vuodesta 2
2002 palkin
nnut ansioitu
uneita ja alaasta kiinnos
stuneita
maalialan o
opiskelijoita
a Kultainen pensseli -sttipendillä. Vuoden
V
2014 stipendi oojennettiin maalialan
m
oppilaitokssissa ympärri Ruotsia yh
hteensä 40 opiskelijalle
e heidän va
almistumispääivänään. Stipendin
S
saa ansioittunut nuori, joka osoitta
aa erityistä lahjakkuuttta ja intoa maalialaan.
m

Vaikuttam
minen lähiiympäristö
össä
Tikkurila ha
aluaa olla vastuullinen
v
ja aktiivine
en yrityskansalainen pa
aikallisyhteissöissään, ja
a panostaa
eri yhteisölllisyyden ed
distämiseen
n tähtääviin toimenpiteiisiin. Näemm
me, että yhtteistyö ja
osallistuminen omasssa lähiympäristössä, va
astavuoroine
en keskuste
elu ja avoin vuorovaiku
utus sekä
huolenpito ihmisistä ja
a omasta ym
mpäristöstä
ä edistävät niin
n ihmisten
n hyvinvointtia ja
yhteenkuuluvuuden tu
unnetta kuin
n meidän tu
unnettuutta ja
j liiketoimin
ntaamme.
Vuonna 20
eurolla tukeemalla erilaisia
014 Tikkurila
a teki lahjoituksia 0,1 ( 2013: 0,1) miljoonalla
m
kohteita, to
oimenpiteitä
ä ja sosiaalisen vastuu n projekteja
a.
en vastuun
n ohjelma Kestävää
K
ka
auneutta
Sosiaalise
Tikkurilan ssosiaalisen vastuun oh
hjelma "Kesstävää kaun
neutta" inspiroi ihmisiä jja yhteisöjä
ä
kohentama
aan ympärisstöään ja luomaan kau
unista, kestä
ävää ja käytttäjälähtöisttä ympäristö
öä.
Haluamme
e edistää lassten, nuorte
en, aikuisten
n ja vanhus
sten hyvinvo
ointia osallisstumalla aktiivisesti
projekteihin, joissa ma
aaleilla ja vä
äreillä luoda
aan iloa, viihtyisyyttä ja
a kestävää kkauneutta erilaisiin
e
tiloihin ja yympäristöihin.
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Vuodesta 2
2012 olemm
me osallistuneet noin 6
60 Kestävää
ä kauneutta -projektiin yli 10
toimintama
aassamme. Olemme opastaneet ssekä vapaaehtoisia pro
ojekteihin ossallistuneita
a
kansalaisia
a että amma
attimaalareita laadukka
aaseen ja kestävään
k
pintakäsittely
p
yyn. Tikkuriilan
maaleilla ja
a pinnoitteilla on luotu uutta ilmetttä muun mu
uassa päiväkoteihin, koouluihin, lasten
sairaaloihin
n, alikulkutu
unneleihin ja
a puistoihin
n.
tukeminen
Case: Yhteisöllisen toiminnan
t
n Puolassa
Tikkurilan Puolan-tuottantolaitos sijaitsee
s
Dę
ębicassa, joka on teollis
suuskaupunnki maan
kaakkoisossassa. Tikkurila Polska
a liittyi vuon na 2014 oh
hjelmaan, jo
onka tavoitteeena on suu
unnitella ja
toteuttaa vvapaaehtoisstoimintaa yhdessä Dęb
bican aluee
en yritysten, viranomaissten ja asuk
kkaiden
kanssa. Oh
hjelman avu
ulla pyritään
n edistämää
än alueen asukkaiden
a
hyvinvointiaa ja yritysten
vapaaehto
oistoimintaa. Lisäksi tarrkoituksena on perusta
aa vapaaehttoiskeskus, jonka kauttta
vapaaehto
oisavun kysyyntä ja tarjo
onta voisivatt kohdata.
Š
Case: Katutaidetta Šabacissa
Tikkurila tu
ukee erilaisia kulttuurihankkeita ja haluaa olla
a mukana tu
uomassa vääriä ihmisten
n elämään.
Vuonna 20
014 serbiala
ainen tytäryhtiömme Ti kkurila Zork
ka osallistui Šabacin kaaupungissa
a
järjestettyyyn katutaide
eprojektiin, jossa maala
attiin katutaidetta raken
nnusten julkkisivuihin. Projektin
P
avulla halu
uttiin tuoda kauneutta
k
urbaaniin
u
ym
mpäristöön ja
j saada ihmiset kiinnoostumaan kulttuurista.
k
Seinämaallaukset tarjo
oavat uuden
nlaisia este ettisiä eläm
myksiä kaupunkilaisille jja tuovat
modernimp
paa ilmettä kaupunkiku
uvaan. Paikkallisten taite
eilijoiden su
uunnittelemiien ja toteuttamien
maalausten on tarkoittus vedota erityisesti
e
nu
uoriin, ja niiillä halutaan
n myös heräättää ohikulkijat
ajattelemaan uudella tavalla oma
aa kotikaupu
unkiaan.
ointen ovie
en päivä Va
antaalla
Case: Avo
toukokuuss
Tikkurilan V
Vantaan toiimipaikalla järjestettiin
j
sa 2014 avo
ointen ovienn päivä lähis
seudun
asukkaille ja yrityksille
e sekä yhteistyökumpp
paneille. Tila
aisuudessa pääsi tutusstumaan Tik
kkurilan
toimintaan tehtaalla, koulutuskes
k
skuksessa ja
a myymälän
näyttelyssä. Lisäksi Maaalilinjan am
mmattilaisett
esittelivät e
erilaisia maalaustekniik
koita ja anto
oivat vierailiijoille maala
ausneuvoja.. Avointen ovien
o
päivässä kkävi noin 20
00 vierasta tutustumass
t
sa Tikkurilan toimintaan. Avointenn ovien tilais
suuksia on
järjestetty V
Vantaan toiimipaikalla joka
j
toinen vuosi 1990
0-luvulta lähtien.
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Taloude
ellinen va
astuu
Tikkurila on yksi johta
avista kulutta
ajia, rakenta
amisen ja re
emontoinnin
n ammattilaaisia sekä te
eollisuutta
palvelevistta maaliyhtiö
öistä Suomessa, Ruotssissa, Venä
äjällä, Baltia
an maissa jaa Puolassa..
Tavoitteenamme on ta
arjota paras
s käyttäjäko
okemus tarjo
oamalla ma
arkkinoiden laadukkaim
mmat
tuotteet ja kattavimma
at palvelut. Autamme
A
a
asiakkaitamme onnistuneeseen loopputulokseen.
Kehitämme
e jatkuvasti liiketoiminttaamme, ja pyrimme ka
asvamaan kannattavas
k
sti ja vahvis
stamaan
markkina-a
asemaamm
me. Luotamm
me toiminna
assamme va
ahvoihin brä
ändeihin ja elinkaariaja
attelua
ajuus ovat ttärkeimpiä
tukeviin ke
estäviin tuotteisiin. Vahva laatumie
elikuva ja markkinajoht
m
kilpailuetujamme.
n avainluvu
ut 2014:
Konsernin
• Liikkevaihto 618
8,4 (2013: 653,0)
6
milj. euroa
• Liikkevoitto (EB
BIT) ilman ke
ertaluonteissia eriä 64,2
2 (72,6) milj. euroa
• Hen
nkilöstö vuo
oden lopuss
sa 3 142 (3 133)
von syntym
minen ja jak
kautuminen
Taloudellisen lisäarv
milj. euroa
2014
Luotu talou
udellinen lissäarvo (I)
a) Liikevaih
hto
618,4
Taloudellissen lisäarvo
on jakaminen (II)
b) Liiketoim
minnan kulu
ut
447,8
c) Palkat ja
a muut henkkilöstökulut
106,5
d) Korvaukkset rahoitta
ajille
0,8
e) Verot
15,0
f) Lahjoitukkset
0,1
Yritykseen jäänyt lisäa
arvo (I–II)
48,3
angaistuks
set
Sakot ja ra
Vuonna 20
014 Tikkurila
alle ei määrrätty sakkoj a tai rangaiistuksia.
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2013

2012

2011
2

20
010

653,0

6670,4

643,7

58
88,6

472,3
109,2
4,3
17,0
0,1
50,1

4488,1
1115,5
7,4
18,6
0,1
40,7

465,9
116,2
10,8
15,2
0,1
35,5

414,7
113,1
8,7
15,5
0,1
3
36,5
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Sidosry
yhmät
Yritysvastu
uun näkökulmasta kesk
keisimmiksii sidosryhmiksi Tikkurilassa on määäritelty asiakkaat ja
ostopäätökksen taustavaikuttajat, liikekumpp anit, henkilö
östö sekä omistajat
o
ja sijoittajat. Me
M
panostamm
me yhteistyö
öhön ja avo
oimeen vuorropuheluun
n sidosryhmiemme kan ssa. Tärkeä
ä osa
toimintaam
mme on sido
osryhmien tietoisuuden
n lisääminen
n tuotteisiim
mme ja pintaakäsittelyyn
n liittyen.
Yhteistyössä sidosryh
hmiemme ka
anssa edisttämme maa
alaamisen la
aatua, ympääristön kann
nalta
kestävien ttuotteiden käyttöä
k
ja tu
uote- ja käytttäjäturvallis
suutta.
ätöksen tau
ustavaikutttajat
Asiakkaatt ja ostopää
n ja remonttoinnin amm
Asiakkaitamme ovat kuluttajat,
k
ra
akentamisen
mattilaiset seekä teolliset
asiakkaat. Tikkurilan ammattilais
a
asiakkaisiin
n kuuluvat rakennus- ja
a maalausurrakoitsijat,
suunnittelijjat, rakennu
uttajat, isänn
nöitsijät ja m
muut nk. tau
ustavaikutta
ajat.
Autamme a
asiakkaitam
mme onnistu
uneeseen ja
a kestävään
n lopputulok
kseen. Tärkkeimmät yhtteistyön ja
vuorovaiku
utuksen muo
odot eri asia
akasryhmie
en kanssa ovat
o
asiakas
stapaamisett, alan tapahtumat,
asiakaspallvelu ja tarjo
oamamme palvelut
p
pin
ntakäsittelyratkaisun ja värin valinttaan sekä
maalaamisseen liittyen
n, kuten kou
ulutus, kons ultointi ja su
uunnittelu. Tikkurilan
T
aarvion muka
aan
tulevaisuud
dessa vastu
uullisuuden ja kestävän
n kehityksen merkitys tulee
t
kasvaamaan osto-- ja
tuotepäätö
östä tehdesssä. Asiakka
aat haluavatt ja arvostav
vat entistä enemmän
e
lääpinäkyvää viestintää,
helppo asio
ointia ja laa
aja-alaisemp
paa palvelu a.
sia seurata
aan säännö
öllisesti
Asiakkaiden odotuks
mäyhteistyö
Asiakastyyytyväisyyden mittaamin
nen on olen nainen osa toiminnan ja
j sidosryhm
ön
kehittämisttä ja asiaka
astarpeiden ymmärtämiistä. Tutkim
mme asiakas
sryhmien tyyytyväisyyttä
ä
paikallisella
a tasolla. Asiakastyyty
A
väisyyden l isäksi analy
ysoimme sid
dosryhmiltää saatua palautetta, ja
kehitämme
e sen perussteella toimintaamme ja
a tuotteitam
mme. Tikkurila saa palaautetta sidos
sryhmiltään
muun mua
assa asiakasspalvelun, palautekana
p
avien, intern
net-sivujen ja myyntiheenkilöstön kautta.
k
Vuonna 20
013 aloitimm
me konsernitasolla systtemaattisem
mman sidos
sryhmien oddotusten mittaamisen
vastuullise
een liiketoim
mintaan liittyen. Paikallissiin asiakas
styytyväisyy
ystutkimukssiin on lisätty
y
yhtenäinen
n yritysvastu
uukysymys,, jonka avullla selvitämm
me eri asiak
kasryhmienn odotuksia ympäristön
n
kannalta ke
estäviin tuo
otteisiin liitty
yen. Tutkimu
usten tuloks
sia hyödynn
netään konssernitason
yritysvastu
uun ja maata
ason liiketoiminnan ke hittämisess
sä.
014 toteutim
mme asiakas
styytyväisyyys- ja bränd
ditutkimuksia suurimmi sta toiminta
aVuonna 20
alueistamm
me Skandinaviassa, Ba
altian maisssa, Suomes
ssa ja Puola
assa. Venäjäällä
asiakastyyytyväisyystutkimus toteutettiin alku
uvuodesta 2015.
2
Tikkurrilan maalibbrändit ovat
arvostettuja markkina-alueillaan. Tutkimustu
ulosten peru
usteella ymp
päristön kannnalta kestä
ävillä
tuotteilla on tietyissä asiakasryhm
a
missä kysyn
ntää, erityise
esti kuluttajien, suunnitttelijoiden, arkkitehtien
a
n
ja tiettyjen muiden tau
ustavaikutta
ajien keskuu
udessa. Tuttkimustuloks
sissa korosttettiin hyvän
n
käyttäjäkokkemuksen, vesiohente
eisten tuotte
eiden, ympä
äristömerkkien ja M1-si säilmaluokiituksen
lisäksi ymp
päristön ja terveyden kannalta turvvallisten raa
aka-aineiden ja tuotteidden tärkeytttä.
Ympäristöm
myötäisyydellä nähdää
än olevan yh
hä enenevä
ässä määrin
n merkitystää tuotteen valinnassa.
v
Liikekump
ppanit
Liikekumpp
paneihimme
e kuuluvat muun
m
muasssa tavaranttoimittajat, alihankkijat
a
, logistiikkapalvelujen
tarjoajat ja sopimusva
almistajat. Liikekumppa
L
aneiden vaik
kutukset Tik
kkurilan liikeetoimintaan
n ovat
merkitykse
ellisiä. Määrrittelemme liikekumppa
anit jatkossa
a yhdeksi ke
eskeisimmääksi sidosry
yhmäksi.
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Haluamme
e verkostoitu
ua liikekumppaneidem
mme kanssa yhä tehokk
kaammin. Y
Yhteistyöllä ja
j yhteisillä
kehitysprojjekteilla saa
amme paran
nnettua tuo tteiden laattua, kestävy
yyttä ja turvaallisuutta se
ekä
minimoitua
a tuotteiden ympäristöv
vaikutuksia. Lisäksi Tik
kkurilassa kehitetään eedelleen
liikekumpp
paneiden arvviointiprose
esseja.
ö
Henkilöstö
Hyvinvoiva
a ja motivoittunut henkilöstö on me
enestyvän yrityksen
y
edellytys. Me Tikkurilassa
a
panostamm
me henkilösstön hyvinvo
ointiin ja avo
oimeen vuo
orovaikutuks
seen sekä ttyöterveytee
en ja turvallisuutteen. Kannu
ustamme he
enkilöstöäm
mme kehitty
ymään, osallistumaan jaa innovoima
aan, ja
rohkaisemme heitä vu
uorovaikutukseen ja tiivviiseen yhte
eistyöhön niiin sisäistenn kuin ulkois
sten
sidosryhmiien kanssa..
Henkilöstö
ön tyytyväisyyyttä ja sitoutumista miitataan vuosittain toteu
utettavalla hhenkilöstöky
yselyllä.
at
Omistajat ja sijoittaja
Tikkurilan ssijoittajasuh
hdetoiminna
an tavoittee na on tukea
a Tikkurilan osakkeen jja muiden
arvopaperiien arvon oikeaa muod
dostusta julkkaisemalla oikea-aikais
sesti merkittyksellistä,
ymmärrettä
ävää, luotetttavaa ja ve
ertailukelpoi sta tietoa, kasvattama
k
lla sijoittajieen ja analyy
ytikoiden
kiinnostustta Tikkurilaa
a kohtaan, edistämällä
e
sijoittajien uskollisuuttta ja saavutttamalla uus
sia
sijoittajia ja
a yhtiöstä kiiinnostuneitta analyytiko
oita. Tikkuriila tapaa om
mistajiaan jaa sijoittajia
yhtiökokou
uksessa, sijo
oittajatapaa
amisissa ja --tilaisuuksis
ssa, ja pääo
omamarkkinnapäivillä.
osryhmät
Muut sido
urilan sidossryhmiä ova
Muita Tikku
at media, op
piskelijat, tuttkijat ja opp
pilaitokset, vviranomaise
et,
etujärjestöt ja verkosto
ot sekä yhte
eiskunta. Yrritys-, tutkim
muslaitos- ja
a opiskelijayyhteistyön tärkeys
t
ja
merkitykse
ellisyys tulevvat entisestään korostu
umaan. Erilaisten tutkim
mus- ja yhteeistyöprojek
ktien avulla
Tikkurilalla
a on paremm
mat edellyty
ykset kehittä
ää uudenlaiisia pintakäsittelyratkaiisuja ja -palveluja,
luoda koko
onaan uude
enlaisia liiketoimintakon
nsepteja ja yhteistyöma
y
alleja sekä jjakaa monim
muotoista
osaamistaa
an laaja-ala
aisemmin.
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Raporto
ointiperia
aatteet
Tikkurilan vvuosittain te
ehtävä yrity
ysvastuurap
portti on osa
a vuosikerto
omusta ja see julkaistaan
n suomeksi
ja englanniksi yritykse
en internet-s
sivuilla. Rap
portissa kuv
vataan Tikkurilan toiminnnan kanna
alta
keskeisimp
piä yritysvasstuun ja kes
stävän kehi tyksen asio
oita. Lisätietoja Tikkurilaan vuonna 2014
toteuttama
asta olennaisuusmääritttelytyöstä ja
a analyysisttä osoittees
ssa
www.tikkurrilagroup.fi/vvuosikertom
mus_2014/vvastuullisuus.
Vuonna 20
009 Tikkurila
assa otettiin
n käyttöön kkoko konsernin laajuine
en yritysvasstuuohjelma
a, joka luo
viitekehykssen Tikkurila
assa tehtäv
vään kestävvän ja vastu
uullisen liiketoiminnan kkehittämisee
en.
Tikkurila on vuodesta 2010 alkae
en laatinut yyritysvastuu
uraporttinsa kansainväl isen GRI:n (Global
G
ksen mukaissesti. GRI on
o kansainvälinen yhteiisö, joka ke
ehittää
Reporting Initiative) G3-ohjeistuk
kestävän kkehityksen raportointia
r
koskevia o hjeita. Tark
koituksena on
o edistää luuotettavan,
ymmärrettä
ävän ja verttailukelpoise
en tiedon ra
aportointia.
Raportin lu
uvut kattava
at joko koko
o Tikkurila-kkonsernin ta
ai segmenttijjaon mukaissen yksittäisen
strategisen
n liiketoimintayksikön (SBU East ja
a SBU Wes
st). Yhteisyrritysten, tytääryhtiöiden ja
j
vastaavien
n organisaattioiden luvu
ut on raporto
oitu suhtees
ssa omistuk
kseen ja ne sisältyvät konsernin
k
tai SBU:n llukuihin. Tikkkurila osti kesäkuussa
k
a 2014 ruots
salaisen KE
EFA Drytechh AB:n, loka
akuussa
2014 tanskkalaisen ISO
O Paint Norrdic A/S:n ja
a marraskuu
ussa 2014 ruotsalaisen
r
n Täby Färg
g & Tapet
AB:n. Oste
etut yhtiöt on liitetty SBU Westin lu
ukuihin osto
ohetkestä lä
ähtien. Yrityssvastuun tu
urvallisuusja ympäristtölukujen ra
aportointiin KEFA Dryte
ech AB ja IS
SO Paint No
ordic A/S liittettiin vuode
en 2015
alusta. Alih
hankkijoiden
n lukuja ei ole
o raportoittu.
Esitetyt taloudelliset tu
unnusluvut perustuvat pääosin tilintarkastettu
uun tietoon.. Konsernin
taloudellise
essa raporto
oinnissa no
oudatetaan kansainvälistä IFRS-tilinpäätöskääytäntöä. He
enkilöstöön
ja ympäristtöön liittyvä
ät tunnusluvut kootaan eri yksiköid
den tuottamista tiedoistta. Lisäksi
turvallisuusstiedot peru
ustuvat ositttain vuonna
a 2011 käytttöönotetusta
a raportointtityökalu HS
SE
Monitorista
a saatuun tietoon. Asia
akastyytyväiisyyteen liitttyvät tiedot perustuvat Tikkurilan
organisaattioiden toteu
uttamiin asia
akastyytyvä
äisyystutkim
muksiin.
Vuoden 20
014 yritysva
astuuraportti on KPMG :n varmenta
ama ja se on edellisvuoosien tavoin
n laadittu
tasolla C+..
Tikkurilan internet-sivuilla julkaisttussa vuosi kertomukse
essa osoitte
eessa
www.tikkurrilagroup.fi/vvuosikertom
mus_2014 o
on luettelo niistä
n
GRI-in
ndikaattorei sta, joita on
n käsitelty
vuoden 20
014 yritysvasstuuraportis
ssa. Raporttoitavat mittarit on määritelty niidenn olennaisu
uuden ja
Tikkurilan yyritysvastuu
Lisäksi vallintaan vaikuttaa historriatiedon saatavuus
uohjelman perusteella.
p
sekä mahd
dollisuus ke
erätä tietoja raportoinni n edellyttäm
mässä aikattaulussa.
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Riippum
maton varmennus
sraporttii
Oyj:n johdo
olle
Tikkurila O
Olemme T
Tikkurila Oyj:n (jäljempä
änä Tikkuril a) johdon pyynnöstä
p
suorittaneet rajoitetun varmuuden
v
antavan to
oimeksianno
on, jonka ko
ohteena ova
at olleet Tikkurilan verk
kkosivustollaa, erikseen merkityillä
sivuilla esittetyt yritysvvastuutiedott raportointia
ajanjaksolta
a 1.1.–31.12
2.2014 (jäljeempänä
yritysvastu
uutiedot).
Tikkurilan jjohto vastaa
a yritysvastuutietojen la
aatimisesta
a ja esittämisestä Globaal Reporting
g Initiative
(GRI) Susttainability Reporting
R
Gu
uidelines 3. 0 -ohjeiston
n mukaisestti.
Meidän velvollisuutenamme on esittää
e
rajoittetun varmu
uuden antav
van toimekssiantomme perusteella
riippumato
on johtopäättös varmenn
nuksen koh
hteena oleviista tiedoista. Olemme suorittanee
et
toimeksian
nnon IAASB
B:n antaman
n kansainvä
älisen varme
ennustoime
eksiantostanndardin (ISA
AE) 3000
”Muut varm
mennustoim
meksiannot kuin
k
mennyyttä aikaa ko
oskevaan ta
aloudelliseeen informaattioon
kohdistuva
a tilintarkasttus tai yleisluonteinen ttarkastus” mukaisesti.
m
Emme vasttaa työstäm
mme,
raportista ttai johtopää
ätöksistämm
me muille ta hoille kuin Tikkurilalle.
T
Varmennuksemme arrviointikritee
ereinä on Gllobal Reporrting Initiativ
ve (GRI) Suustainability
y Reporting
Guideliness 3.0 -ohjeissto.
Toimeksian
nnon rajoitu
ukset
Varmennusraporttiam
mme lukiessa
a tulee otta a huomioon
n yritysvastu
uuseen liittyyvien tietoje
en
luonteesee
en kuuluvat, tiedon tark
kkuutta ja tä
äydellisyyttä
ä koskevat rajoitukset.
r
Yritysvastu
uuta
koskevia tietoja tulee arvioida yhdessä Tikku
urilan antam
mien tietojen
n keräämiseeen, laskem
miseen ja
en liittyvien selvitysten kanssa. Va
armennusra
aporttiamme
e ei ole tarkkoitettu käyttettäväksi
arvioimisee
arvioitaesssa Tikkurilan
n suoriutum
mista määritttelemiensä yritysvastuuseen liittyvvien periaattteiden
toteuttamissessa. Tikku
urilan taloud
dellisen ase
eman ja toim
minnan tuloksen arvioim
miseksi tule
ee tutustua
Tikkurilan ttilintarkaste
ettuun tilinpä
äätökseen 3
31.12.2014 päättyneelttä tilikaudel ta.
Toimeksian
nnossa tehdyt toimenp
piteet ja johttopäätöksett
Varmennustoimenpite
eemme on suunniteltu
s
antamaan rajoitettu
r
va
armuus siitää, ovatko esitetyt
yritysvastu
uutiedot olen
nnaisilta osiltaan Globa
al Reporting
g Initiative (GRI)
(
Sustaainability Re
eporting
Guideliness 3.0 -ohjeisston mukais
sesti esitettyy. Rajoitetun
n varmuude
en antava tooimeksianto
o
toteutetaan
n tekemällä
ä tiedusteluja
a pääasiasssa henkilöille, joiden te
ehtävänä onn laatia esite
etyt
yritysvastu
uutiedot, sovveltamalla analyyttisia
a
jja muita asianmukaisia
a evidenssi n
hankkimism
menetelmiä
ä. Rajoitetun
n varmuude
en antavass
sa toimeksia
annossa yllää mainitut evidenssin
e
hankkimisttoimenpitee
et ovat vähe
emmän katta
avia kuin ko
ohtuullisen varmuuden
v
antavassa
toimeksian
nnossa, min
nkä vuoksi siinä
s
anneta
aan alemma
an tason varmuus.
Toimeksiannossamme
e olemme suorittaneet
s
t seuraavat toimenpitee
et:
•

Olemm
me haastatelleet kaksi Tikkurilassa
T
a johtotehtäv
vissä työske
entelevää hhenkilöä
vahvisttaaksemme ymmärrysttämme yrityysvastuulle asetetuista
a
tavoitteistaa ja Tikkurila
an
yritysva
astuun yhte
eydestä Tikk
kurilan liikettoimintastra
ategiaan ja toimintoihin
t
.

•

Olemm
me arvioinee
et yritysvastuutietojen kkeräämiseen ja yhdiste
elemiseen kkäytettäviä
tiedonh
hallinnan pro
osesseja, tietojärjestel miä sekä kä
äytännön menettelytap
m
poja ja tutkin
neet niihin
liittyviä Tikkurilan sisäisiä
s
dok
kumentteja.

•

Olemm
me verranne
eet esitettyjä
ä yritysvastu
uutietoja niid
den taustalla oleviin tooimintaohjeisiin,
johtamiis- ja raporttointijärjeste
elmiin sekä dokumento
ointiin.
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•

Olemm
me arvioinee
et yritysvastuutietojen yyhdenmukaisuutta GRI-ohjeiston pperiaatteide
en kanssa.

•

Olemm
me käyneet läpi
l
esitetyt yritysvastu
uutiedot ja -v
väittämät ja
a arvioineet tietojen laa
atua ja
laskenttarajojen mä
äärittelyä.

•

Olemm
me testannee
et tietojen oikeellisuutt
o
ta ja täydelliisyyttä otospohjaisesti konsernin tietojärjest
telmistä
ä ja yhtiöiltä
ä saaduista alkuperäisiistä numeerrisista tiedoista.

•

Olemm
me suorittane
eet laajan yksikkökohta
y
aisen arvioiinnin yhdessä toimipistteessä, joka
a valittiin
sekä la
aadulliset että numeeris
set tiedot hu
uomioivan riskianalyys
r
in perusteeella.

Tekemämm
me varmennustyön perusteella tie
etoomme ei ole tullut se
eikkoja, jotkka antaisiva
at aiheen
olettaa, etttä varmennu
ustoimeksia
annon kohte
eena olleet tiedot eivät olisi olennaaisilta osilta
aan Global
Reporting Initiative (G
GRI) Sustain
nability Rep
porting Guid
delines 3.0 -ohjeiston m
mukaisesti esitetty.
e
uta 2015
Helsinki, 2. maaliskuu
Y AB
KPMG OY
nen
Toni Aalton
KHT

Natthalie Cléme
ent
Sen
nior Manage
er, Advisory
y
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GRI-sisällysluettelo
Vuosikertomus
2014
1. Strategia ja analyysi
1.1
Ylimmän johdon lausunto kestävän kehityksen
merkityksestä

2. Organisaation taustakuvaus
2.1
Organisaation nimi
2.2
Tärkeimmät brändit, tuotteet ja palvelut
2.3
2.4-2.5

Operatiivinen rakenne
Pääkonttorin sijainti ja toimintamaat

2.6

Omistusrakenne ja yhtiömuoto

2.7
2.8

Markkina-alueet
Organisaation koko

2.9

Merkittävät muutokset organisaation koossa,
rakenteessa tai omistuksessa
raportointikaudella.
Raportointikaudella saadut palkinnot

2.10

3. Raportin muuttujat
3.1-3.3
Raportointiajanjakso ja -tiheys, edellinen
raportti
3.4
Raportin tilaus- ja lisätiedot.
3.5-3.8,
Raportin sisällön määrittely, rajaukset ja
3.10-3.11 raportointiperusteet, muutokset
3.12
GRI-sisällysluettelo
3.12
Varmennus
4. Hallintotapa, sitoumukset ja yhteistyö
4.1
Hallintorakenne
4.2
4.3

Hallitukset puheenjohtajan asema
Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Osakkeenomistajien ja henkilöstön
vaikutusmahdollisuus hallituksen toimintaan
4.14
Luettelo organisaation sidosryhmistä
4.15
Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet
Taloudellisen vastuun tunnusluvut
EC1
Välittömän lisäarvon syntyminen ja
jakautuminen
Ympäristövastuun tunnusluvut
EN3
Suora energiankulutus

Toimitusjohtajan
katsaus
Strategia
Yritysvastuu
Tikkurila Oyj
Toimintaympäristö
Liiketoimintakatsaus
Tikkurila lyhyesti
Tikkurila lyhyesti
Liiketoimintakatsaus
Osakkeet ja
osakkeenomistajat
Liiketoimintakatsaus
Tikkurila lyhyesti
Liiketoimintakatsaus
Osakkeet ja
osakkeenomistajat

Epäsuora energiankulutus

EN20

Tuotannon liuotepäästöt (VOC) ilmaan

EN22

Jätteen kokonaispaino tyypin ja
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1
Hallitus
Hallitus

4.4

EN4

Kommentti

Sidosryhmät
Sidosryhmät
Taloudellinen vastuu

Toimitusketjun
resurssitehokkuus
Toimitusketjun
resurssitehokkuus
Toimitusketjun
resurssitehokkuus
Toimitusketjun

Hallinnointiselvitys, s.
1-2
Hallinnointiselvitys, s.
1
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loppusijoitusmenetelmän mukaan
Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutukset:
Vesiohenteisten tuotteiden osuus tuotannosta
EN30
Ympäristönsuojelun kustannukset ja
investoinnit
Sosiaalisen vastuun tunnusluvut
LA1
Henkilöstö työsuhteen tyypin, työsopimuksen ja
toiminta-alueen mukaan
LA7
Tapaturmat (LTA1) ja menetetyt työpäivät
LA12
Säännöllisten kehitys- ja urakeskustelujen
piirissä olevan henkilöstön osuus
LA13
Hallintoelinten monimuotoisuus
EN26

HR5-7, 9

PR3

Yhdistymisvapaus, lapsityövoima, pakkotyö,
alkuperäisväestöt
Merkittävät lakien ja määräysten noudattamatta
jättämisestä määrätyt sakot ja rangaistukset
Tuotteiden ja palveluiden terveys- ja
turvallisuusvaikutusten arviointi
Tuote- ja palvelutietoihin liittyneet vaatimukset

PR5

Asiakastyytyväisyyteen liittyvät käytännöt

S08
PR1
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resurssitehokkuus
Toimitusketjun
resurssitehokkuus
Toimitusketjun
resurssitehokkuus
Henkilöstö
Henkilöstö
Henkilöstö
Hallitus
Johtoryhmä
Liiketapaperiaatteet
Taloudellinen vastuu
Käyttäjäkokemus
Resurssit
Käyttäjäkokemus
Resurssit
Sidosryhmät
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