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IKEA-historia uuden designmalliston innoittajana 
 
IKEA PS 2012 ammentaa inspiraatiota yrityksen yli 60-vuotisesta historiasta. 

IKEA lanseeraa IKEA PS 2012 -designmalliston, johon kuuluu 46 tuotetta. 19 suunnittelijaa haki 
inspiraatiota paneutumalla vanhoihin IKEA-tuotteisiin ja -kuvastoihin yli 60 vuoden ajalta. 
Suunnittelijat päivittivät valitsemiensa tuotteiden muotoilua, toimintoja ja materiaaleja tähän päivään 
sopiviksi ja paransivat niitä kestävän kehityksen näkökulmasta unohtamatta kuitenkaan sitä, mikä 
tekee IKEA-tuotteista ainutlaatuisia: ne ovat kauniita, kestäviä ja edullisia. 

"IKEA PS 2012 -mallistossa ei ole kyse uudistuotannosta", tarkentaa IKEA Suomen PR-päällikkö 
Laura Saksala. "Sen sijaan malliston ydinajatuksena on ollut ammentaa inspiraatiota menneestä ja 
jalostaa vanhoista tuotteista tämän päivän ja tulevaisuuden henkeen ja tarpeisiin sopivia." 

Mallistoon kuuluu muun muassa pöytiä, tuoleja, valaisimia, kulhoja, tekstiilejä ja tauluja. IKEA PS 
2012 -tuotteet ovat käytännöllisiä, pinottavia, kestävän kehityksen periaatteet huomioivia, 
monikäyttöisiä, hauskoja ja yllättäviä. Materiaalien kirjo on laaja, ja väritykseltään tuotteet ovat 
kirkkaan yksivärisiä.  

"Tämä mallisto tarjoaa jokaiselle jotakin. Lapsiperheet, pienissä kodeissa asuvat ja ne, joilla on 
rajallinen budjetti, löytävät takuulla jotakin itselleen sopivaa", kertoo mallistostrategi Mats Nilsson 
IKEA of Swedeniltä. "Sekä koko malliston että yksittäisten tuotteiden on tarkoitus inspiroida ihmisiä 
ja täyttää ne tarpeet ja toiveet, jotka heillä on kotiensa suhteen." 

Jotta tuotteet vastaisivat paremmin tämän päivän tarpeita ja toiveita, suunnittelijat jalostivat vanhoja 
tuotteita mm. seuraavasti: 

• Muoto ja toimivuus: Lisa Norinder, jonka käsialaa on värikäs IKEA PS 2012 -jakkara, otti isänsä 
80-luvulla suunnitteleman tuolin ja päivitti siitä pinottavan. Suunnittelijakaksikko Knut Hagberg ja 
Marianne Hagberg valitsi lähtökohdakseen aiemmin suunnittelemansa, sisäkäyttöön tarkoitetun 
lastentuolin ja päivitti siitä materiaaleiltaan tätä päivää vastaavan, ulkokäyttöönkin sopivan IKEA PS 
2012 -lastentuolin ja suunnitteli sen rinnalle IKEA PS 2012 -pöydän, jonka sisällä on säilytystilaa. 

• Kestävä kehitys: Wiebke Braaschin suunnittelema majesteetillinen, ballerinaa muistuttava IKEA 
PS 2012 -lattiavalaisin on moderni tulkinta 50-lukulaisesta, vaatimattomasta pöytävalaisimesta. 
Valaisimessa on hyödynnetty modernia led-teknologiaa. Ledien ansiosta valaisin kuluttaa 85 % 
vähemmän energiaa kuin perinteiset hehkulamput. Auringonkukkien innoittamina Marcus Arvonen 
suunnitteli IKEA PS 2012 -kulhot, joissa yhdistyvät kaksi kestävän kehityksen kannalta hyvää 
materiaalia. Vihreä kulho on puumuovikomposiittia ja musta kierrätettyä PET-muovia. Molemmilla 
materiaaleilla on omat etunsa, mutta niiden paremmuudesta voidaan keskustella. 



• Materiaalit: Nike Karlsson sai inspiraation kolmen istuttavaan IKEA PS 2012 -sohvaan 70-luvun 
putkirunkoisista sohvista. Vaahtomuovin hän korvasi patjateollisuudesta tutuilla pussijousilla, jotka 
ovat vaahtomuovia helpompia kierrättää. Monet malliston tuotteista, kuten IKEA PS 2012 -
apupöydät, on valmistettu bambusta, joka on vahvaa ja nopeasti kasvavaa luonnonmateriaalia, 
jonka käyttö säästää metsiä.  

Koko IKEA PS 2012 -mallistoon voi tutustua osoitteessa IKEA.fi/PS ja IKEA-tavarataloissa 2.5.2012 
alkaen. 

Kuvia, filmejä ym. materiaalia median käyttöön löytyy osoitteesta www.IKEAPS2012.fi. 

Lisätiedot tuotteista ja kuvapyynnöt: 
PR-päällikkö Laura Saksala 
puh. (050) 377 6669 
laura.saksala@ikea.com 
 
 
IKEA PS –MALLISTO 
IKEA PS (tulee sanoista Post Scriptum) keskittyy oivaltavaan pohjoismaiseen kalustesuunnitteluun 
unohtamatta kuitenkaan sitä, mikä tekee IKEA-tuotteista ainutlaatuisia: edullisia ja hyvin 
suunniteltuja tuotteita, joihin meillä tavallisilla ihmisillä on varaa. Ensimmäinen IKEA PS -mallisto 
lanseerattiin vuonna 1995. 
 
IKEA 
Ingvar Kampradin Ruotsissa 1943 perustama IKEA tarjoaa laajan valikoiman hyvin suunniteltuja, nerokkaita 
kodinsisustustuotteita niin edulliseen hintaan, että mahdollisimman monella on varaa niihin. Yrityksen tavoitteena on tarjota 
parempi arki meille tavallisille ihmisille. Tällä hetkellä 40 maassa/alueella toimii yhteensä 333 IKEA-tavarataloa, joista 293 on 
IKEA-konsernin omistuksessa. Viime vuonna IKEA-konsernin omistamissa tavarataloissa vieraili 626 miljoonaa kävijää. 
Lisätietoja osoitteesta www.IKEA.fi 
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