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Me IKEA-maailmassa ha-
luamme sekä toimia itse 
vastuullisesti että innostaa 
asiakkaitamme elämään 
kestävämmin. Ajattelem-
me, että kaikilla kuuluisi olla 
varaa vastuullisesti tuotet-
tuihin tuotteisiin, jotka ovat 

lisäksi laadukkaita, kestäviä 
ja kauniita.

Uusiutuvaan energiaan 
panostaminen on tärkeä ta-
pamme huolehtia ilmastosta. 
IKEA-maista Suomi on kärki-
maita energiatehokkuudessa 
– jo vuodesta 2017 lähtien 
olemme itse tuottaneet uu-
siutuvaa energiaa vähintään 
oman kulutuksemme verran. 
Viime vuonna aloittamamme 
tuulivoimahanke, maaläm-
pöön siirtyminen sekä aurin-
kopaneelien asennushanke 
tukivatkin jo koko konsernin 
energiaomavaraisuustavoit-
teita.

Se, mitä syömme on tärkeä 
osa kestävämpää arkea. 

Kasvatamme jatkuvasti ym-
päristöystävällisten, kasvi-
pohjaisten ruokien osuutta 
ravintoloissamme, ja toimme-
kin viime vuonna valikoimiim-
me muun muassa kasvisho-
darin. Samalla panostamme 
ravintoloidemme ruokahävi-
kin vähentämiseen. Tähteet-
kään eivät kuitenkaan mene 
hukkaan, sillä jalostamme 
niistä ympäristöystävällistä 
biokaasua. 

Haluamme innostaa asiakkai-
tamme elämään kestävämpää 
arkea. Tarjoamme kierrätys-
palveluita, joiden kautta asi-
akkaamme voivat kierrättää 
keittiöitä, sohvia ja patjoja. 
Lisäksi asiakkaidemme käy-
tetyt tavarat löysivät uusia 

KESTÄVIÄ TEKOJA HYVÄLLÄ ENERGIALLA

koteja IKEA-kirppiksillä. 
Kestävämmän arjen testaajat 
-projektissamme tuimme 16 
suomalaista kotitaloutta ym-
päristöystävällisemmän arjen 
kokeilemisessa IKEA-tuottei-
den avulla.   

Me uskomme, että pienilläkin 
valinnoilla on merkitystä. 
Parempi maailma alkaa 
kotoa!

JESSICA LEHTINEN 
Vastuullisuuspäällikkö
IKEA Suomi

Hyvällä tuulella 
eteenpäin

IKEA investoi Suomessa nel-
jään uuteen tuulipuistoon, jot-
ka valmistuvat vuonna 2020. 
Uusiin tuulipuistoihin nousee 
yhteensä 25 tuuliturbiinia, 
joiden myötä IKEA Suomi 
tulee tuottamaan uusiutuvaa 
energiaa noin 104 000 koti-
talouden energiankulutusta 
vastaavan määrän. 
Globaalisti IKEA pyrkii 
vuoteen 2020 mennessä tuot-
tamaan enemmän energiaa 
kuin sen yksiköt kuluttavat. 

Tankattavaa 
tähteistä

Pyrimme vähentämään ruo-
kahävikkiä ravintoloissamme. 
Lautasellekaan jäänyt ruoka 
ei kuitenkaan mene huk-
kaan, sillä jalostamme siitä 
ympäristöystävällistä bio-
kaasua. Avasimme Espoo-
seen ja Vantaalle maailman 
ensimmäiset IKEA-tavaratalon 
yhteydessä olevat kaasu-
asemat, jossa biokaasua voi 
tankata polttoaineeksi.

Suomessa pääsimme 
tavoitteeseen jo vuonna 2017 
ensimmäisen tuulipuistomme 
myötä. Uusi tuulivoimahanke 
tukee koko konsernin ener-
giaomavaraisuustavoitteita.

Lämmöllä luontoa 
ajatellen

Tampereen ja Raision 
IKEA-tavaratalot lämpenevät 
jo kokonaan maalämmöllä, ja 
lisäsimme maalämmön käyt-
töä myös Vantaan tavarata-
lossamme.
 

Energiaa 
auringosta

Aloimme valmistella noin 
2 000 aurinkopaneelin asen-
nusta Vantaan IKEA-tavara-
talon katolle. Niiden tuotta-
ma uusiutuva energia tulee 
kattamaan kuudesosan IKEA 
Vantaan vuosittaisesta ener-
giankulutuksesta. Aurinko-
paneeleja hyödyntäen 
vältämme jatkossa jopa 98 
tonnin hiilidioksidipäästöt 
Vantaalla.
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IKEA Suomi lukuina:

364
miljoonaa euroa

Liikevaihto

100 %
energiaomavarainen

IKEA Suomen ja Ingka Groupin toimintavuosi 2018 
ajoittui aikavälille 1.9.2017–31.8.2018.

1 600
työntekijää

Yli

Kierrätä ja käytä uudelleen

Kierrättäminen ja jätteen määrän vähentäminen ovat 
ekotekoja, joita jokainen voi tehdä. Kierrätyspalve-
lumme kautta asiakkaamme voivat kierrättää keittiönsä, 
sohvansa tai patjansa: viime vuonna kauttamme kier-
rätettiin yli 2 000 sohvaa ja patjaa. Asiakkaat voivat 
myös tuoda tarpeettomat IKEA-huonekalunsa meille, 
niin etsimme niille uudet kodit.

Kestävämpää arkea kokeilemassa

IKEA haluaa inspiroida ja auttaa asiakkaitaan elämään 
kestävämpää arkea. Kuluneena toimintavuonna au-
toimme 16 suomalaista kotitaloutta kokeilemaan 
ympäristöystävällisempää arkea Kestävämmän arjen 
testaajat -projektissamme. Kevään aikana Kestäväm-
män arjen testaajat syventyvät erityisesti energian ja 
veden säästämiseen, kierrättämiseen ja terveelli-
sempään elämäntapaan. Testattavana oli esimerkiksi 
energiatehokkaita kodinkoneita ja led-älyvalaistusratkai-
suja sekä erilaisia kierrätysjärjestelmiä. 

Verhot kuntoon, tukea työllistymiseen

IKEA aloitti Tampereella ompelupalvelukokeilun, joka tu-
kee paikallista työtä. Yhteistyössä Tampereen kaupungin 
ja TITRY ry:n kanssa toteutettu palvelu tarjoaa työtä 
osatyökykyisille ja vaikeasti työllistyville tamperelaisille.
 

Lasten leikkiä

IKEA Foundationin rahoittamat projektit tukevat vaikeis-
sa oloissa kasvavia lapsia eri puolilla maailmaa. 
IWitness-ohjelma lähettää IKEA-työntekijöitä paikan 
päälle todistamaan lasten hyväksi tehtävää työtä. 
Elokuun lopulla kuusi Suomen IKEA-työntekijää matka-
si Indonesian Bogoriin tutustumaan IKEA Foundationin 
tukemaan UNICEF-hankkeeseen, jonka tarkoituksena on 
varmistaa lasten mahdollisuus leikkiä ja kehittyä.

Voitimme Vastuullisin 
Kesäduuni -kilpailun, 
jossa palkitaan parhaat 
kesätyönantajat vuosittain. 
Kilpailun tulokset perustui-
vat kunkin yrityksen omien 
kesätyöntekijöiden antamiin 
arvioihin.

Leikki on lapsen kehi-
tykselle tärkeää. Asiak-
kaamme lahjoittivat 
Leikitään-hyväntekeväisyys-
kampanjamme kautta 
4 004 pehmolelua paikallisille 
sairaaloille ympäri Suomen.  
Tuplasimme määrän ja lahjoi-
timme 8 008 euroa 
Pelastakaa Lapset ry:n 
Eväitä Elämälle -ohjelmaan.

Suosittu IKEA-kirppis järjestettiin nyt kolmatta kertaa.
Kaikissa tavarataloissamme järjestetty Suomen suurin 
ulkokirppistapahtuma tarjosi ilmaisen kauppapaikan yli 
1 200:lle kirppismyyjälle. Tapahtumalla haluamme 
kannustaa asiakkaitamme kiertotalouteen.

Parempi arki kuuluu 
kaikille – siksi lahjoitimme 
huonekalut ja loimme 
sisustuksen keinoin kotoista 
tunnelmaa SOS-
Lapsikylien asuntoihin ja 
toimitiloihin Kaarinassa, 
Kuopiossa, Tampereella ja 
Jyväskylässä.


