
	  
 

Mitä IKEA tekee ilmastonmuutoksen torjumiseksi? 
 
Kohti energiaomavaraisuutta vuonna 2020 
 

1. Investoinnit uusiutuvaan energiaan: IKEA-konserni on investoinut uusiutuvaan energiaan 1,5 
miljardia euroa vuodesta 2009. IKEA on lisäksi sitoutunut investoimaan 600 miljoonaa euroa 
omaan uusiutuvan energian tuotantoon, kuten tuulivoimaan ja aurinkoenergiaan, vuoteen 2020 
mennessä. Myös IKEA Foundation lahjoittaa 400 miljoonaa euroa tukeakseen alueita, joihin 
ilmastonmuutos vaikuttaa eniten. 
 

2. IKEA-konsernin oma energiantuotanto: Vuonna 2015 IKEA tuotti itse uusiutuvaa energiaa 2 
412 GWh, joka vastaa 53,4 prosenttia IKEA-toimintojen omasta energiankulutuksesta.  
 

3. Tuuli- ja aurinkovoimalat: IKEA-konserni omistaa tällä hetkellä ympäri maailmaa yhteensä 327 
toiminnassa tai rakenteilla olevaa tuulivoimaturbiinia sekä 700 000 aurinkopaneelia.  
 

4. Kemin tuulipuisto: IKEA Suomen tavoitteena on tuottaa omaa tuulivoimaa Suomessa vuonna 
2017. Kemin Ajoksessa sijaitseva tuulivoimapuisto uudistetaan, minkä jälkeen se tuottaa arviolta 
160 GWh sähköä vuodessa. Puiston tuotantomäärä kaksinkertaistuu entisestä, ja se vastaa noin 
32 000 suomalaisen kotitalouden keskimääräistä energiantarvetta vuodessa. Vastaavan määrän 
tuottaminen hiilellä aiheuttaisi noin 126 000 tonnin hiilidioksidipäästöt. Päästövähennys vastaa 
noin 39 000 auton poistamista liikenteestä Suomessa.  
 

5. Suomen IKEA-tavaratalot ja uusiutuva energia: Tällä hetkellä IKEA Oy käyttää 
omistamissaan kiinteistöissä ainoastaan uusiutuvaa energiaa.  Tampereen ja Raision 
tavarataloissa hyödynnetään lämmityksessä maalämpöä. 

 
Energiatehokkaat rakennukset ja valaistus 
 

6. IKEA-rakennusten energiatehokkuutta parannetaan monin eri tavoin: Jokaisen uuden 
IKEA-rakennuksen tulee olla energiatehokkaampi kuin aikaisemmin rakennettujen. Viime 
toimintavuonna IKEA-tavaratalojen energiatehokkuutta parannettiin 14,6 % ja jakelukeskusten 
26,8 % edellisvuoteen verrattuna.  
 

7. Suomi energiatehokkain IKEA-maa: Suomen IKEA on useana vuonna ollut maailman 
energiatehokkain IKEA-maa, näin myös vuonna 2015. Suomen tavaratalojen energiankulutusta 
on vähennetty 11,9 % toimintavuonna 2015, 4,6 % toimintavuonna 2014 ja 2,0 % 
toimintavuonna 2013.   
 

8. Investoinnit LED-polttimoihin: Viime toimintavuonna 126 tavaratalossa hyödynnettiin 
valaistuksessa LED-polttimoita tai muita energiatehokkaita valaisimia. IKEA aikoo seuraavina 
vuosina kiinnittää huomioita rakennustensa energiatehokkaampaan valaistukseen ja aikoo 
investoida 100 miljoonaa euroa LED-valoihin tai muihin energiatehokkaisiin valaisinjärjestelmiin. 
 

9. Suomen IKEA-tavaratoissa LED-valaistus: Suomen IKEA-tavarataloissa vaihdettiin 
toimintavuonna 2015 yli 13 500 polttimoa. Valtaosa IKEA-tavaratalojen valaisimista on LED-
valaisimia tai muita energiatehokkaita valaisimia. Syksystä 2015 lähtien IKEA on myynyt 
ainoastaan LED-valaisimia.  

 

 

IKEA 
IKEA-visio on luoda parempi arki mahdollisimman monille ihmisille. Visiomme ja liikeideamme mukaisesti 
tarjoamme kauniisti muotoiltuja, toiminnallisia, edullisia ja laadukkaita kodinsisustustuotteita, jotka on 
valmistettu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. IKEA-konsernilla on 328 tavarataloa 28 
maassa. IKEA perustettiin Ruotsissa vuonna 1943. Suomessa on viisi IKEA-tavarataloa: Espoossa, 
Vantaalla, Raisiossa, Tampereella ja Kuopiossa sekä lisäksi IKEA-lähipiste Jyväskylässä.www.IKEA.fi 


