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LEHDISTÖTIEDOTE 

IKEA-konserni teki vahvaa työtä kestävän kehityksen eteen 
 
IKEA-konserni julkisti tänään COP21-ilmastokokouksessa kestävän kehityksen 
raporttinsa toimintavuodelta 2015. Raportti kertoo yrityksen edistyneen merkittävästi 
kestävän kehityksen strategiansa toteuttamisessa, johon kuuluu myös toimiminen 
ilmastonmuutosta vastaan. 
 
IKEA-konserni on julkistanut myös vuosikatsauksensa, joka kertoo hyvästä 
liiketoimintatuloksesta toimintavuonna 2015. Konsernin kokonaismyynti oli 31,9 miljardia euroa 
eli 11,2 % enemmän kuin edellisvuonna valuuttavaikutukset huomioiden. 
 
Kestävän kehityksen kohokohtia toimintavuodelta 2015: 
 

! IKEA-konserni ja IKEA Foundation sitoutuivat investoimaan miljardi euroa ilmastonmuutoksen 
vastaiseen työhön. IKEA-konserni sitoutui investoimaan 600 miljoonaa euroa uusiutuvaan 
energiaan. Konserni on jo aiemmin sijoittanut tuuli- ja aurinkovoimaan 1,5 miljardia euroa 
vuodesta 2009 lähtien. IKEA Foundation sitoutui investoimaan vuoteen 2020 mennessä 400 
miljoonaa euroa niiden yhteisöjen tukemiseen, joita ilmastonmuutos koskettaa eniten. 

! IKEA-konserni tuotti uusiutuvaa energiaa määrän, joka vastaa 53 % IKEA-toimintojen 
kokonaisenergiankulutuksesta. Tavoite on nostaa määrä 100 %:iin vuoteen 2020 mennessä. 

! IKEA myy nyt ainoastaan led-lamppuja ja -valaisimia. Toimintavuonna 2015 IKEA-konserni myi 
yli 90 miljoonaa led-lamppua ja -valaisinta, jotka auttavat miljoonia kotitalouksia säästämään 
energiaa. 

! Kaikki IKEA-tuotteissa käytettävä puuvilla ja 50 % puusta on peräisin kestävämmistä 
lähteistä.1  

! Yhdessä tavarantoimittajien kanssa IKEA-konserni onnistui vähentämään kiinalaisten 
tavarantoimittajien työntekijöiden työtuntien määrää huomattavasti ilman palkkojen 
alenemista. 

! IKEA-ravintoloiden ja -herkkutorien valikoimaan lisättiin kasvispyörykät, jotka ovat terveellinen 
ja hiilijalanjäljeltään pienempi vaihtoehto lihapullille. 

”Visiomme on luoda parempi arki meille tavallisille ihmisille. Haluamme vaikuttaa ihmisiin ja 
ympäristöön myönteisesti ja olla täysin kestävän kehityksen mukaisia. Siksi muutamme 
liiketoimintaamme ja kiinnitämme huomiomme ilmastonmuutokseen ja muihin kriittisiin asioihin.” 
Peter Agnefjäll, toimitusjohtaja, IKEA-konserni 
 
 
 
                                                
1 Kestävämmin tuotettu puuvilla on tuotettu Better Cotton -periaatteiden tai Yhdysvalloissa käytettävien muiden kestävän kehityksen 
periaatteiden (esim. e3-ohjelman) mukaisesti, tai se on peräisin viljelijöiltä, jotka ovat siirtymässä Better Cotton -periaatteiden mukaiseen 
puuvillantuotantoon. Kestävämmin tuotettu puu on FSC™-sertifioitua tai kierrätettyä. 
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”Laitamme kaiken peliin taistellaksemme ilmastonmuutosta ja epätasa-arvoa vastaan ja 
suojellaksemme luonnonvaroja. Tällaisten tavoitteiden asettamiseen tarvitaan kaikkien 
liiketoimintaan osallistuvien tuki. Maaliin on vielä matkaa, mutta myönteiset vaikutukset alkavat 
jo hiljalleen näkyä.” 
Steve Howard, kestävän kehityksen johtaja, IKEA-konserni 
 
Lisätietoja:  
Josefin Thorell, IKEA Group Media Relations,  
+46-709936376, ikea.pr@ikea.com 
 


