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Kuopion uudessa IKEA:ssa luomu on arkipäivää
Tänään avatussa Itä-Suomen ensimmäisessä IKEA – tavaratalossa käytetään luomua monipuolisesti. IKEA
on laatinut liiketoimintasuunnitelman, jossa kestävä kehitys ja ympäristöasiat sekä sosiaalinen vastuu ovat
yhtenä painopistealueena.
Miljoonat ihmiset käyttävät IKEA FOOD -tuotteita ja palveluita joka vuosi, joten ruoan täytyy olla laadukasta
ja herkullista, turvallista syödä ja ympäristöystävällisesti tuotettua. Ympäristön suojeluun,
energiatehokkuuteen, sosiaaliseen vastuuseen on kaikkiin asetettu, sekä määrälliset, että laadulliset
tavoitteet. IKEA haluaa kantaa vastuuta edellä mainituilla osa-alueilla ja tekee yhteistyötä aktiivisesti
tunnettujen ympäristö- ja muiden järjestöjen kanssa.
Suoraan kolmannelle portaalle
IKEA Kuopio tarjoaa asiakkailleen luomua ruokapalveluissaan ja- tuotteissaan. ”IKEA -ravintoloissa
tarjoillaan säännöllisesti luomuruokaa ja IKEA-Herkkutoreilla on myytävänä lukuisia luomutuotteita.
Jokaisen IKEA-ravintolan listalla on kaksi luomuannosta, ja noin 20 prosenttia kaikista IKEA-Herkkutorin
tuotteista on luomutuotteita ”, sanoo IKEA FOOD -tuotteista vastaava Salla Leinonen.
Asiakkaille viestitään luomun käytöstä näkyvästi sekä ravintolassa että herkkutorilla. Näkyvyyttä
luomutuotteiden käytöstä lisää myös Portaat luomuun –diplomi, joka kertoo, että ravintolassa käytetään
jatkuvasti vähintään neljää luomutuotetta. Kuopion IKEA liittyi Portaat luomuun –ohjelmaan suoraan
portaalle kolme ja keittiössä käytetään tällä hetkellä luomuna ainakin hiutaleita, pastaa, tuoretta
ruokaleipää, jauhelihaa ja hienoa sokeria.
Vastuu ympäristöstä
IKEA on luonut 1990 ympäristöpolitiikan, jonka avulla voidaan varmistaa, että yritys ja sen työntekijät
kantavat ympäristövastuun kaikissa toimissaan. IKEA –visio on luoda parempi arki monille ihmisille –
asiakkaille, työntekijöille ja IKEA:n tuotteita valmistaville ihmisille. Edulliset IKEA-hinnat eivät saa syntyä
ihmisten tai ympäristön kustannuksella
Kuopion tavaratalossa on huomioitu kestävä kehitys
IKEA Kuopio rakennettiin uusiutuvalla energialla toimivaksi A-energialuokkaan kuuluvaksi älytaloksi.
Energiatehokkuus on ollut A-energialuokkaan yltävän tavaratalon rakentamisen lähtökohta. Esimerkiksi
valaistuksen ohjauksella säästetään jopa 80 prosenttia ison varaston valaistuksen sähkönkulutuksesta.
Myös ilmanvaihtoratkaisuilla pystytään säästämään kymmeniä prosentteja energiankulutuksessa.
Tavaratalon ilmanvaihto säätyy lämpötilan ja henkilömäärän mukaan, ja järjestelmässä on tehokas lämmön
talteenotto. Lisäksi talo tulee käyttämään pelkästään uusiutuvaa energiaa. Tavaratalo on eristetty
energiapaneeleilla, jotka vähentävät rakennuksen lämmitys- ja jäähdytystarvetta sekä hiilidioksidipäästöjä.
IKEA-tavarataloissa pyritään myös mahdollisimman suureen kierrätysprosenttiin. Tavoitteena on se, että
tavaratalon synnyttämä jäte pystytään kierrättämään 100-prosenttisesti.
Portaat luomuun -ohjelma
Portaat luomuun –ohjelma on EkoCentrian ylläpitämä vapaaehtoinen ohjelma ammattikeittiöille. Ohjelman
tavoitteena on lisätä luomun käyttöä ammattikeittiöissä luotettavasti. Ohjelmaan on liittynyt tähän
mennessä yli 1400 keittiötä. Kaikki Suomen viisi IKEA – tavarataloa on mukana ohjelmassa vähintään
portaalla kolme.

Tiedote:
julkaisuvapaa 24.5.2012 klo 10.00
Ingvar Kampradin 1943 perustama IKEA tarjoaa laajan valikoiman hyvin suunniteltuja kodinsisustustuotteita niin edulliseen hintaan,
että mahdollisimman monella on varaa niihin. Yrityksen tavoitteena on tarjota parempi arki meille tavallisille ihmisille. Tällä hetkellä
40 maassa toimii yhteensä 333 IKEA-tavarataloa, joista 293 on IKEA-konsernin omistuksessa. Viime vuonna IKEA-konsernin
omistamissa tavarataloissa vieraili 626 miljoonaa kävijää, ja konserni työllistää 131 000 työntekijää. Suomessa on neljä IKEAtavarataloa: Espoossa, Vantaalla, Raisiossa ja Tampereella. Seuraava IKEA-tavaratalo avataan Kuopioon kesällä 2012. IKEA Oy on
valittu vuosina 2011 ja 2012 Suomen parhaaksi työpaikaksi Great Place to Work -listauksessa. Lisätietoja osoitteesta www.IKEA.fi
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