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IKEA tukee kestävää kehitystä  

IKEA-konserni julkaisi kestävän kehityksen raporttinsa 
 
IKEA-konserni julkaisi tänään kestävän kehityksen raporttinsa toimintavuodelta1 2014. 
Raportin mukaan yrityksen kestävän kehityksen strategian toteutus on edennyt hyvin. 
IKEA julkaisi samalla myös vuosikatsauksensa, jonka mukaan viime vuoden myynti 
nousi 28,7 miljardiin euroon, mikä merkitsee 5,9 prosentin kasvua valuuttavaikutukset 
huomioiden. 
 
Muutamia poimintoja kestävään kehitykseen liittyvistä saavutuksista vuonna 2014: 
 
• IKEA-konserni sitoutui hankkimaan 87 uutta tuulivoimalaa, mikä nostaa niiden 

kokonaismäärän 224:ään. IKEA-rakennusten katoille asennettiin myös 150 000 
aurinkopaneelia, joten paneeleiden kokonaismäärä on nyt 700 000. IKEA-konserni on 
jälleen lähempänä tavoitettaan, jonka mukaan se tuottaa vuonna 2020 enemmän uusiutuvaa 
energiaa kuin kuluttaa. Tavoitteena on, että vuoden 2015 loppuun mennessä uusiutuviin 
energianlähteisiin on investoitu tai sitouduttu investoimaan 1,5 miljardia euroa. 

• Kestävää elämää kotona helpottavia tuotteita myytiin yli miljardilla eurolla, mikä on 58 
prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Tuotteet auttavat säästämään energiaa tai 
tuottamaan sitä itse, vähentämään vedenkulutusta ja jätteen määrää sekä elämään 
terveellisemmin. 

• 75 % kaikista myydyistä lampuista ja valaisimista oli led-lamppuja ja -valaisimia, jotka 
kuluttavat noin 85 % vähemmän energiaa ja kestävät 20 kertaa pidempään kuin 
hehkulamput.  Syyskuusta 2015 alkaen IKEA-tavarataloissa ja -nettikaupassa myydään 
ainoastaan led-lamppuja ja -valaisimia. 

• Tavaratalojen ja varastojen energiatehokkuutta parantamalla saatiin aikaan 66 miljoonan 
euron säästöt toimintavuoteen 2010 verrattuna. 

• IKEA-konserni on yksi maailman suurimmista FSC-sertifioidun puun ostajista 
vähittäismyyntisektorilla. Viime vuonna 41 % IKEA-konsernin käyttämästä puusta oli FSC-
sertifoitua tai kierrätettyä. Kaikki IKEA-konsernin puuntuottajat täyttävät IKEA-
metsänhoitostandardit. 

• Kestävämmistä lähteistä peräisin olevan puuvillan osuus IKEA-tuotteissa nousi 76 
prosenttiin. Tavoite elokuuhun 2015 mennessä on 100 %. Kestävämmin tuotetun puuvillan 
tuotannossa on käytetty vähemmän kemikaaleja ja vettä, ja samalla uudenlaiset menetelmät 
ovat nostaneet viljelijöiden tuloja. 

• 47 % IKEA-esimiehistä on naisia. 

• IKEA Foundation lahjoitti 104 miljoonaa euroa hankkeisiin, jotka parantavat miljoonien 
lasten elämää maailman köyhimmissä yhteisöissä. 

 

”Kestävä kehitys on kiinteä osa liiketoimintastrategiaamme ja kannustaa meitä tekemään 
jatkuvasti uusia keksintöjä sekä parantamaan liiketoimintaamme. Meillä on todella 
kunnianhimoiset tavoitteet: haluamme esimerkiksi tarjota ainoastaan led-lamppuja ja -valaisimia 
sekä käyttää vain kestävästi tuotettuja raaka-aineita ja sataprosenttisesti uusiutuvaa energiaa.  

 
                                                
1 IKEA-konsernin toimintavuosi 2014 käsittää ajanjakson 1.9.2013–31.8.2014. 
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Haluamme sekä kasvattaa liiketoimintaamme että vaikuttaa myönteisesti ihmisiin ja maapalloon”, 
Peter Agnefjäll, IKEA-konsernin toimitusjohtaja, kertoo. 

”People & Planet Positive -strategiamme myötä haluamme tehdä kaikesta toiminnastamme 
kestävän kehityksen mukaista. Olen ylpeä voidessani kertoa, että tärkeimpien raaka-aineidemme 
hankkiminen kestävämmistä lähteistä lisääntyy koko ajan. Tällä hetkellä yli ¾ käyttämästämme 
puuvillasta ja 41 % käyttämästämme puusta on peräisin kestävämmistä lähteistä, ja 
investoimme uusiutuvaan energiaan päästäksemme lähemmäs tavoitettamme 
energiaomavaraisuuden suhteen. Tekemällä energiatehokkaista led-lampuista edullisia ja 
houkuttelevia autamme miljoonia ihmisiä elämään hieman kestävämmin”, Steve Howard, 
IKEA-konsernin kestävän kehityksen päällikkö, toteaa. 

Lisätietoja: 
 
IKEA viestintä puh: +358 40 451 7856, e-mail: pr.finland(at)ikea.com 
 
Kirsi Gotthardt, viestintäjohtaja 
Annika Stubbe, viestintäpäällikkö 
 
 
IKEA-konserni 
IKEA-visio on luoda parempi arki monille ihmisille. Visionsa ja liikeideansa mukaisesti IKEA 
tarjoaa laajan valikoiman hyvin suunniteltuja, nerokkaita kodinsisustustuotteita niin edulliseen 
hintaan, että mahdollisimman monella on varaa niihin. IKEA-konsernilla on tällä hetkellä 147 000 
työntekijää, 318 tavarataloa 28 eri markkinalla sekä toimintaa 43 maassa. IKEA-nettikauppa 
toimii 13 markkinalla. Lisäksi IKEA-konsernin ulkopuolella toimii 40 franchising-vetoista IKEA-
tavarataloa. www.IKEA.com 

 


