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Haluamme olla luomassa  
parempaa arkea meille taval
lisille ihmisille. Meidän mieles
tämme kaikilla kuuluisi olla 
varaa vastuullisesti tuotet
tuihin tuotteisiin, jotka ovat 
lisäksi laadukkaita, toimivia 
ja hyvännäköisiä. Uskomme, 

että vastuullinen tuotanto
tapa on ainoa mahdollinen 
tapa toimia tulevaisuudessa. 
Vastuullisuus ja kestävän  
kehityksen periaatteet 
ovatkin lähellä sydäntämme 
ja ohjaavat toimintaamme 
vahvasti.  

Yhteistyöllä on onnistuneessa  
vastuullisuustoiminnassa  
merkittävä rooli – siksi 
olemme tänä toimintavuonna 
panostaneet erityisesti sidos
ryhmäyhteistyön syventä
miseen sekä järjestöjen 
kanssa käydyn vuoropuhelun 
vahvistamiseen: 

Järjestimme kiertotalous
aamiaisen, jonne vastuulli
suuden asiantuntijat kokoon

tuivat keskustelemaan  
muun muassa siitä, kuinka  
kiertotaloutta voitaisiin 
Suomessa parhaiten edistää. 
Kuinka voisimme saada tuot
teet kiertämään ja pysymään 
käytössä pidempään?  

Lisäksi kutsuimme sosiaalisen 
vastuun järjestökumppa
nimme tapaamiseen, jossa 
pohdimme, mihin asioihin 
haluamme yhdessä vaikuttaa 
ja miten IKEA Suomi voisi 
omalla toiminnallaan olla 
mukana luomassa muutosta 
suomalaisessa yhteiskunnassa.

Tulevaisuudessa aiomme 
jatkaa ilmastonmuutoksen 
vastaista taistelua. Olemme  
puhtaamman energian puo

KESTÄVIÄ TEKOJA HYVÄLLÄ ENERGIALLA

IKEA Suomen rahoittama tuulipuiston uudistus ja laajennus
projekti Kemin Ajoksessa on saatu päätökseen. Olemme jo 
pitkään käyttäneet toiminnoissamme ainoastaan uusiutuvaa 
energiaa, ja nyt tuotamme sitä itse vähintään oman kulutuk
semme verran. Suomi on ollut useana vuonna energiatehok
kain IKEAmaa, ja oma tuulipuisto on konkreettinen esimerkki 
sitoutumisestamme uusiutuvaan energiaan. 

Koko IKEAkonsernilla on tavoitteena tulle energiaomavarai
seksi vuoteen 2020 mennessä, ja jokainen IKEAmaa etsii 
paikallisesti parhaat tavat toimia mahdollisimman energia
tehokkaasti. Suomessa tuuliturbiinit ja maalämmön käyttö 
ovat osoittautuneet tehokkaimmiksi tavoiksi tuottaa uusiu
tuvaa energiaa ja näin säästää luontoa.

Hyvällä tuulella kohti kestävämpää arkea 

lella: meillä on nyt Kemin 
Ajoksessa oma tuulipuisto,  
ja tuotamme uusiutuvaa 
energiaa vähintään oman  
kulutuksemme verran.  
Jatkossa myös IKEAravin
toloidemme ruokahävikki 
jalostetaan ympäristöystä
välliseksi biokaasuksi.

Haluamme tehdä kestäväm
mästä arjesta helppoa ja 
hauskaa. Niin isoilla vastuul
lisuushankkeilla kuin arjen 
pienilläkin valinnoilla voi 
vaikuttaa!

TIINA SUVANTO
Vastuullisuuspäällikkö
IKEA Suomi

IKEA on käyttänyt kuljetuksissa pahvisia lavoja puulavojen 
sijaan jo pitkään, ja nyt myös kalusteita suojaavat metalli
kehikot ja muovit on korvattu lähes kokonaan FSC-sertifioi
dulla pahvilla. Kesällä 2017 IKEA Suomi siirtyi käyttämään 
vastaavaa pakkaustapaa myös kotiin kuljetuksissa.

Pahvi korvasi puulavat 



VASTUULLISIA VALINTOJA RUOKAPÖYTÄÄN

PAREMPI ARKI

•   Suomen IKEAravintoloissa 
siirryttiin käyttämään koti
maisia nakkeja. Nakkeja 
myydään eniten hodareissa,  
joita Suomen IKEAravin
toloissa syödään vuosit
tain lähes kaksi miljoonaa 
kappaletta.

•   Kaikki IKEAtavaratalois
sa myytävä kahvi on nyt 
luomusertifioitua. IKEA 
kahvin alkuperä on täysin 
jäljitettävissä, ja UTZ 
sertifioidun luomukahvin 
käytöllä IKEA tukee kahvin 
pienviljelijöitä esimerkiksi 
Väli ja EteläAmerikassa.

IKEA Suomen Kalakaveritkampanjassa asiakkaat saivat 
mahdollisuuden tukea lasten kaveritaitoja ostamalla Kalakave
ritlastenannoksen IKEAravintolassa. Lahjoitimme jokaisesta 
kampanjan aikana myydystä annoksesta euron Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton Kaikille kaveri hankkeelle. Lapsille mais
tuva, MSC-sertifioitu kala-annos houkutteli monia perheitä 
kerryttämään lasten hyväksi lahjoitettavaa rahasummaa: 
yhteensä lahjoituksen summaksi kertyi komeat 44 824 euroa.

MLL:n Kaikille kaveri hanke tukee lasten sosiaalisten taitojen 
kehittymistä, ehkäisee kiusaamista sekä auttaa vanhempia ja 
opettajia tukemaan lasta kaverisuhteiden muodostamisessa. 
Kalakaveritkampanja jakautui kahdelle toimintavuodelle. 

Suomen IKEAtavaratalojen  
ja lähipisteen pihamaat 
muuttuivat taas ulkoilma
kirpputoreiksi kesäkuussa 
2017, kun suuren suosion 
saavuttanut IKEAkirppis 
laajeni kaksipäiväiseksi. 
Tämän vuoden tapahtuma 
tarjosi ilmaisen, vilkkaan 
kauppa paikan yli 1 200:lle 
kirppismyyjälle. Tapahtumalla 
haluamme kannustaa asiak
kaitamme laittamaan tavarat 
kiertoon.Aaltoyliopiston opiskelijat 

toteuttivat yhteistyössä  
IKEA Suomen kanssa  
uniikin valotaideteoksen 
valofestivaali Lux Helsinkiin. 
Teoksen pääroolissa olivat 
energiatehokkaat ledlamput. 
Valotaide teoksen tarkoituk
sena oli herätellä katsojaa 

Kalakaveritannoksella lähes  
45 000 euron lahjoitus lapsille 

IKEAkirppis  
laajeni

Ledvaloteos viestii vastuullisesta 
energian  kulutuksesta

Lahjoitimme jokai
sesta Suomessa  
myydystä Täpy 
koirapehmolelusta  
euron Ylivieskan  
Pelastakaa Lapset 
ry:lle.
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IKEA Suomi lukuina:

357
miljoonaa euroa

Liikevaihto

3,9 %
Liikevaihdon kasvu

1 000 000
IKEA FAMILY jäsentä

IKEA Suomen ja IKEAkonsernin toimintavuosi  
2017 ajoittui aikavälille 1.9.2016–31.8.2017.

1 642
työntekijää

oivaltamaan arkistenkin  
sisus tusvalintojen, kuten 
valaistuksen vaikutusta  
ympäristöön. Yhteistyö  
Aaltoyliopiston kanssa oli 
jatkoa edellisenä toiminta
vuonna IKEAtavarataloihin  
ja lähi pisteeseen toteute
tuille valoinstallaatioille.
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Parempi arki  
kuuluu kaikille – 
siksi olemme lah
joittaneet kalusteita 
SOSLapsikylälle 
sekä Pääkaupungin  
turvakodille.

1€


