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”People & Planet Positive” – IKEAn kestävän kehityksen strategian tavoitteita: 

• Kaikki IKEAn tavarantoimittajat sitoutuvat IKEAn kestävän kehityksen IWAY-toimintamalliin vuoden 2012 loppuun 
mennessä. 

• IKEA-konserni tuottaa itse uusiutuvaa energiaa omaa kulutustaan vastaavan määrän vuoden 2020 loppuun mennessä. 

• Vuoden 2015 loppuun mennessä IKEAn energiaa kuluttavat tuotteet ovat keskimäärin vähintään 50 % 
energiatehokkaampia kuin vastaavat tuotteet vuonna 2008. 

• IKEAn koko valaisinmallisto on siirtynyt energiaa säästäviin LED-valaisimiin vuonna 2016, ja LED-valaisimet ovat 
hintatasoltaan markkinoiden edullisimpia. 

• Vuoteen 2017 mennessä puolet IKEAn käyttämästä puusta tulee IKEAn ensisijaisiksi määrittelemistä lähteistä. 

• Kaikki IKEAn käyttämä palmuöljy tulee todennetusti kestävistä lähteistä tai korvataan muilla raaka-aineilla vuoteen 
2020 mennessä. Tällä hetkellä palmuöljyä käytetään esimerkiksi kynttilöissä ja elintarvikkeissa. 

• Kaikki IKEAn tuotteissa käytetty puuvilla tuotetaan ”Better Cotton”-ohjelman mukaisesti tai korvataan muilla 
materiaaleilla vuoteen 2015 mennessä. 

• Vuoden 2015 loppuun mennessä kaikki IKEAn kodinsisustustuotteet (mukaan lukien pakkaukset) on tehty joko 
uusiutuvista, kierrätettävistä tai kierrätetyistä materiaaleista. 

• Käytetystä puumateriaalista 30 % on kierrätettyä vuoteen 2020 mennessä. 

• Vuoden 2015 loppuun mennessä vähintään 90 % kaikesta IKEA-tavaratalojen tuottamasta jätteestä kierrätetään. 

• 90 % koko IKEAn myynnin arvosta tulee ympäristöystävällisemmiksi luokitelluista IKEA-tuotteista. 

• IKEAn tuottamia hiilidioksidipäästöjä vähennetään kokonaisuudessaan 50 % vuoden 2015 loppuun mennessä. 

• Kuljetuksiin liittyviä hiilidioksidipäästöjä vähennetään 20 % vuoden 2016 loppuun mennessä. 
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IKEA 
Ingvar Kampradin 1943 perustama IKEA tarjoaa laajan valikoiman hyvin suunniteltuja kodinsisustustuotteita niin edulliseen hintaan, että 
mahdollisimman monella on varaa niihin. Yrityksen tavoitteena on tarjota parempi arki meille tavallisille ihmisille. Tällä hetkellä 40 maassa toimii 
yhteensä 338 IKEA-tavarataloa, joista 298 on IKEA-konsernin omistuksessa. Viime vuonna IKEA-tavarataloissa vieraili 776 miljoonaa kävijää, ja 
IKEA työllistää maailmanlaajuisesti 154 000 työntekijää.  Suomessa on viisi IKEA-tavarataloa: Espoossa, Vantaalla, Raisiossa, Tampereella ja 
Kuopiossa. IKEA Oy on valittu vuosina 2011 ja 2012 Suomen parhaaksi työpaikaksi Great Place to Work -listauksessa. www.IKEA.fi 


