
Muovittomat ja hengittävät maalit 
valmistetaan  ympäristöä ajatellen

K otimainen maalinvalmistaja 
Uula Color rakentaa Ekokom-
passi-ympäristöjärjestelmää 

Maalit kätevästi verkkokaupasta 
Uulan maaleja myyvät jälleenmyyjäliik-
keet ympäri Suomen. Jälleenmyyjät 
löytyvät osoitteesta www.uula.fi. Samas-
sa osoitteessa palvelee verkkokauppa, 
josta voi maalien ja maalaustarvikkeiden 
lisäksi tilata värikartat, etsiä 
ammattimaalareita ja pinta-
käsittelyalan ammattilaisia 
sekä tutustua tuotevalikoimaan
ja maalausohjeisiin.

Ympäristötyöllä yritys voi tehdä 
osansa luonnon monimuotoisuuden 
säilyttämiseksi sekä ilmastonmuu-
toksen torjumiseksi

ja kartoittaa samalla yrityksen  
ympäristöjärjestelmän nykytilannetta 
sekä mahdollisuuksiaan toimia yhä 
enemmän ympäristövaikutuksiaan 
pienentävästi.

“Olemme aina kiinnittäneet huomiota 
maaliemme tuote- ja käyttöturvalli-
suuteen, ekologisuuteen sekä mah-
dollisimman pieneen ympäristökuor-
mitukseen, kertoo toimitusjohtaja 
Susan Äijälä. “Ekokompas-
si-ympäristöjärjestelmää rakentamalla 
selvitämme lisää toimenpiteitä, joilla 
voimme vielä vähentää ympäristövai-
kutuksiamme” hän lisää.

Matkalla kohti ympäristövastuulli-
sempaa toimintatapaa
“Olemme laatineet ympäristölupauk-
sen, jossa organisaatiomme sitoutuu 
ympäristövaikutusten vähentämiseen 
jatkuvan parantamisen periaatteen 
mukaisesti”, kertoo Susan Äijälä. “Läh-
demme liikkeelle niistä toimenpiteistä, 
joihin voimme vaikuttaa heti ja käyn-
nistämme hankkeet, joiden tavoite-
aikataulu on pidempi”, hän täsmentää.

1. Enemmän kierrätystä - vähemmän 
jätettä
Uula Color vähentää jätteiden määrää 
yhä enemmän kierrättämällä ja suosi-
malla kierrätettäviä materiaaleja. 
Tuotteiden ja palveluiden 
ympäristöystävällisyyttä parannetaan 
valitsemalla vieläkin enemmän 
kotimaisia ja ympäristöystävällisiä 
tuotteita mahdollisuuksien mukaan.

2. Energiaa säästäen - ekologisesti 
eteenpäin
Yrityksen suunnitelmiin kuulu uusiu-
tuvan energian osuuden lisääminen, 
energiatehokkuuden parantaminen ja 
vähäpäästöiseen teknologiaan 
investoiminen. Uula Color suosii 
kuljetuksissaan kuljetusliikkeiden 
yhteiskuljetuksia ja on omalla toimin-
nallaan tukemassa siirtymistä 
ympäristöystävällisiin kuljetusmu-
otoihin.

3. Esimerkkinä muille - yhteisen 
ympäristön puolesta
Ympäristöstä huolehtiminen on 
kaikille yhteinen asia. Yrityksen johto 
ja henkilökunta ovat sitoutuneet 
vastuulliseen toimintaan ja sen kehit-
tämiseen. Jokainen vastaa oman 
toimintansa ja työtehtäviensä osalta 
ympäristöasioiden huomioon 
ottamisesta ja yhteisten  päätösten 
toteutumisesta.

Hengittävät ja muovittomat maalit 
sisä- ja ulkopinnoille
Käsityönä valmistetut Uula Colorin 
maalit sopivat ulko- ja sisäpintojen 
maalaamiseen. Maalit jättävät puupin-
nan hengittäväksi, jolloin kosteus pääsee 
poistumaan rakenteista eikä puu lahoa 
maalin alla.  Maalit valmistetaan uusitu-
tuvista luonnonöljyistä, kuten pellava-, 
auringonkukka- ja soijaöljystä. Muovi-
sideaineita maaleissa ei käytetä.

Päästöttömät vesiohenteiset sisämaalit
Uulan laadukas ja monipuolinen 
sisämaalivalikoima tarjoaa mahdolli-
suuden täysin päästöttömään sisämaa-
laukseen. Vesiohenteisten iNTO ja 
iLONA -maalien hajuttomuus, helppo 
maalattavuus, nopea kuivuminen sekä 
hyvä kulutuksen- ja pesunkestävyys 
ovat tärkeitä ominaisuuksia turvalli-
suuden, muovittomuuden ja hengit-
tävyyden lisäksi. Tuoteperheen peittävät 
ja kuultavat maalit kuuluvat parhaaseen 
rakennusmateriaalien päästöluokkaan 
M1. Maalit eivät sisällä haihtuvia   
orgaanisia yhdisteitä (VOC). 
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