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Tikkurilan maalilahjoitus toi laatua ja väriä Uuden lastensairaalan sisäpintoihin 
 
Uudessa lastensairaalassa on panostettu erityisesti teknisiltä ominaisuuksiltaan korkealaatuisiin pintoihin, 
väreihin ja viihtyisyyteen. Pieniä potilaita odottaa Meilahdessa elämyksellinen hoivaympäristö, joka ruokkii 
mielikuvitusta ja kutsuu leikkiin. 
 
Helsingin Meilahteen syksyllä 2018 aukeava Uusi lastensairaala luovutetaan Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirille perjantaina 18.5.2018. Uudessa lastensairaalassa hoidetaan alle 16-vuotiaita potilaita 
kaikkialta Suomesta ja sinne on keskitetty monien vaativien lastensairauksien hoito. 
 
Tikkurila Oyj on tukenut hanketta lahjoittamalla sairaalaan sisämaalit ja tasoitteet. Lahjoituksen arvo on noin 
puoli miljoonaa euroa. Yhteistyö Uuden lastensairaalan kanssa on osa Tikkurilan Kestävää kauneutta -
sosiaalisen vastuun ohjelmaa. 
 
– Olen ylpeä, että voimme tukea lastensairaalassa lasten ja nuorten hyvinvointia sekä toipumista Tikkurilan 
kestävillä ja tiukat hygieniavaatimukset täyttävillä maaleilla. Ympäristöllä, kuten väreillä, on iso merkitys 
lapsen paranemisessa. Meille on tärkeää osallistua aktiivisesti hankkeisiin, voimme edistää kaikenikäisten 
ihmisten hyvinvointia ja saada väreillä aikaan iloa, viihtyisyyttä ja kestävää kauneutta”, sanoo Tikkurilan 
toimitusjohtaja Elisa Markula.  
 
Teknisiä ominaisuuksia vaativaan ympäristöön 
 
Pintakäsittelytuotteilta vaaditaan sairaalakohteessa paljon: niiden on oltava helposti puhdistettavia ja 
mielellään antibakteerisia. Esimerkiksi leikkaussaleissa, potilashuoneissa sekä laboratorio-, seuranta- ja 
vastaanottotiloissa käytetyllä Tikkurilan Argentum 20 -erikoispintamaalilla saadaan aikaan mekaanista 
kulutusta ja märkäpuhdistusta hyvin kestävä pinta, joka sietää myös sairaaloissa käytettäviä pesu- ja 
desinfektioaineita. Hopea-aktiivia sisältävän, bakteerikannan kasvua estävän Argentum 20:n lisäksi 
lastensairaalassa on käytetty mm. homesuojattua Luja Yleispohjamaalia, Luja 7 -pintamaalia ja Temafloor-
lattiapinnoitteita. Erikoisefektejä on toteutettu Taika-, Liitu- ja Magnetic-tuotteilla. 
 
Käyttäjäkokemus edellä 
 
Yhteistyöhanke Uuden lastensairaalan kanssa on ollut Tikkurilalle merkittävä ja mieluisa. Erityisesti 
elämyksellinen sisustuskonsepti on tuonut iloa tekijöille – ja pian myös käyttäjille. 
– On hienoa, että voimme tarjota tärkeään, koko Suomen yhteiseen hankkeeseen laadukkaita ratkaisuja ja 
teknistä osaamista. Toivon mukaan rohkeat sävyt, efektit, liitutaulu- ja magneettipinnat tekevät omalta 
osaltaan potilaiden, omaisten ja henkilökunnan arjesta miellyttävämpää, toteaa Tikkurilan 
ammattikuntamyynnin johtaja Kaarle Luukkainen. 
 
Kokemusta sairaala- ja hoivaympäristöjen rakentamisesta Tikkurilalle on kertynyt myös Ruotsin Nya 
Karolinska Solnasta (NKS), joka valmistuu vuonna 2018 Karoliinisen yliopistosairaalan viereen Suur-
Tukholman Solnassa.  
 
Elämyksellinen värimaailma sopii muuallekin kuin hoivaympäristöön. 
– Sairaala- ja hoivakotikohteiden lisäksi olemme olleet mukana monessa oppilaitoskohteessa. Viime vuosina 
värien käyttöön ja viihtyvyyteen on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota. On hienoa, että 
käyttäjäkokemukseen panostetaan, Luukkainen toteaa. 
 
Lisätietoja:  

 
Tikkurila Oyj 
Kaarle Luukkainen, Sales Director, Professionals 
Puh. +358 20 191 2109, sähköposti: kaarle.luukkainen@tikkurila.com     
 
Nina Kaijasilta, PR & Viestintä 
Puh. +358 20 191 2173, +358 40 757 3259, sähköposti: nina.kaijasilta@tikkurila.com  
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Kuvakokoelma: Uusi lastensairaala -hanke (sisäkuvat) 
 
Jos yllä oleva linkki ei aukea, kopioi tämä osoite selaimeesi: 
https://imagebank.tikkurila.com/Login.jsp?colID=yVDkNj7i  
 
 
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 3 
000 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 582 
miljoonaa euroa vuonna 2017. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862. 
 
www.tikkurilagroup.fi 
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