
Lidlin jakelukeskuksille tunnustus – kaikki kierrätetään
Lidlissä kierrätysaste on huippuluokkaa, ja nyt sen on todentanut myös ulkopuolinen auditoija. Lidlin kaikki
jakelukeskukset Suomessa saavuttivat UL:n kierrätysastearvioinnissa Zero Waste to Landfill Platinum -
tason. Jakelukeskusten kierrätysaste on huikeat 100 prosenttia. 

Lidlissä tehdään jatkuvasti töitä ympäristön hyväksi, mikä näkyy esimerkiksi korkeana kierrätysasteena. Kansainvälisen
turvallisuusalan organisaation UL:n (Underwriters Laboratories) tekemissä kierrätysastevarmennuksissa kaikki Lidlin
jakelukeskukset Suomessa saavuttivat 100 prosentin kierrätysasteen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki jakelukeskuksista syntyvät
jakeet kierrätetään tai käytetään uudelleen.

-    Korkea kierrätysprosentti ja jätteiden hyödyntäminen on meille suuri ylpeyden aihe. Näemme pitkälle kehitetyn kierrätyksen
hyvänä liiketoimintana. Platinum-tason saavuttaminen ei ole meille siis yllätys, mutta on hienoa saada ulkopuolisen vahvistus
aiheesta, iloitsee Lidlin kierrätyslogistiikasta vastaava projektipäällikkö Anna Liitiäinen.

Lidlin kierrätysprosessien takana onkin vuosikymmenten kehitystyö. Kierrätys on Lidlissä aina ollut olennainen osa toimintaa, ja
sitä kehitetään edelleen jatkuvasti. Myymälöissä lajitellaan 14 eri jaetta, jotka valmistellaan jakelukeskuksissa jatkokäsittelyä ja
hyödyntämistä varten. Jakelukeskuksissa kierrätetään yli 20 jaetta, joihin esimerkiksi sisältyy viisi erilaista muovijaetta. 

Lidlin jakelukeskuksille paras mahdollinen tulos 

UL on kansainvälinen turvallisuusalan organisaatio. Yhtiöllä on toimipisteitä yli 64 maassa ja kokemusta arvioinneista ja
auditoinneista yli 125 vuoden ajalta. 

Lidlin Järvenpäässä, Janakkalassa ja Laukaassa sijaitseville jakelukeskuksille tehtiin Environmental Claim Validation -
varmennus, jossa UL varmisti standardinsa mukaisesti jakelukeskusten kierrätysasteet. Varmennuksessa selvitetään
uudelleenkäytön määrä, kierrätettävien materiaalien osuus koko jaemäärästä sekä energiajakeen osuus.

Lidlin kaikki kolme jakelukeskusta Suomessa saavuttivat arvioinnissa Zero Waste to Landfill Platinum -tason eli korkeimman
asteen. 

-    Onnittelemme Lidl Suomea Zero Waste to Landfill Platinum -tason saavuttamisesta. Platinum-tasoon yltäminen vaatii mittavaa
sitoutumista ja osoittaa Lidlin omistautumisen vastuullisuuteen ja jätteiden vähentämiseen. Tämä virstanpylväs asettaa riman
muille toimijoille alalla, sanoo UL:n ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja Giuseppe Barisan. 

Lidlin edistykselliseen kierrätykseen voi tutustua yhtiön nettisivuilla. Environmental Claim Validation -varmennuksesta voi lukea
UL:n nettisivuilta.
 

UL ja Environmental Claim Validation 

-    UL on kansainvälinen turvallisuusalan organisaatio.
-    UL on soveltanut tiedettä turvallisuus- ja vastuullisuushaasteiden ratkaisemiseen jo yli 125 vuoden ajan. 
-    UL on julkaissut useita standardeja kestävän kehityksen lisäksi turvallisuuteen sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
tuoteturvallisuuteen liittyen.
-    UL on tehnyt Environmental Claim Validation -varmennuksia vuodesta 2012 lähtien. Varmennuksessa arvioidaan UL:n
standardin mukaisesti yhtiön kierrätysaste.
-    Environmental Claim Validation -varmennuksessa selvitetään uudelleenkäytettävien ja kierrätettävien materiaalien osuus koko
jaemäärästä sekä energiajakeen osuus. 
-    Arvioinnissa on neljä tasoa: Zero Waste to Landfill Platinum, Gold ja Silver sekä hylätty.
-    Platinum-tasossa uudelleenkäytettävien ja kierrätettävien jakeiden osuuden on oltava 100 prosenttia ja energiajakeen osuus
saa olla enimmillään 10 prosenttia. Lidlin jakelukeskusten keskimääräinen energiajakeen osuus oli vain 0,3 prosenttia.
-    UL:n kierrätysasteeseen sisältyy uudelleenkäyttö. 
-    UL:n Lidlille tekemä kierrätysasteen varmennus kattaa jakelukeskusten toiminnan. Arviointiin ei sisälly myymälöistä suoraan
kierrätettäväksi toimitetut materiaalit, vaan ainoasaan jakelukeskusten kautta kulkevat jakeet.
-    Lidlin koko toiminnan kierrätysasteeksi Lidl itse on laskenut 93 prosenttia. Tässä ei huomioida uudelleenkäyttöä, niin kuin UL:n
standardissa. 
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