Linjaus
puukuituperäisten tuotteiden ja pakkausten
kestävästä alkuperästä
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Kohti parempaa
huomista.

1. Arvomme ja toimintaperiaatteemme
Taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen vastuun huomioiminen kuuluu yrityksemme perusarvoihin. Osana
vastuullista toimintaamme olemme linjanneet periaatteemme puukuituperäisten pakkausmateriaalien ja
tuotteiden vastuullisesta alkuperästä omien merkkiemme tuotteissa.
Puukuituperäistä raaka-ainetta käytetään Lidlin omien merkkien tuotteissa ja pakkauksissa. Lidl ei itse
valmista tuotteita vaan ostaa niitä itsenäisiltä tavarantoimittajilta, jotka hankkivat raaka-aineita omien
alihankintaketjujensa kautta. Näin ollen tuotannon ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutukset syntyvät Lidlin
toiminnan ulkopuolella, toimitusketjuissa. Asiakkaamme odottavat, että Lidlissä myytävät tuotteet on
tuotettu vastuullisesti ympäristö ja ihmiset huomioiden. Kestävä raaka-aineiden tuotanto ja luonnon
monimuotoisuus ovat olennaisia aiheita, joihin Lidl panostaa osana vastuullista toimintaansa.
Haluamme jatkuvasti kehittyä ja kehittää toimintaamme. Olemme eurooppalaisen Supply Chain Initiativen
jäsen ja sitä kautta edistämme oikeudenmukaisia liiketoimintakäytäntöjä ja konfliktien ratkaisemista
oikeudenmukaisella ja avoimella tavalla. Tarjoammekin erilaisia työkaluja kysymysten ja valitusten
välittämiseen.
Käytössämme on järjestelmä, jonka kautta voi ilmoittaa liiketoimintaamme liittyvistä väärinkäytösepäilyistä.
Ilmoitus voi koskea esim. lahjontaa, kilpailulain vastaista toimintaa, petoksia tai kavalluksia. Raportointi
voidaan tehdä nimettömästi online-järjestelmän kautta tai suoraan Compliance Officerille. Asiakaspalvelun
kautta tarjoamme kuluttajille mahdollisuuden ottaa meihin yhteyttä. Tuotetiedustelut toimitetaan
vastuullisille ostajille ja tavarantoimittajille ja sitä kautta asiakkaat pääsevät myös vaikuttamaan
toimintaamme. Lisäksi keskustelemme eri sidosryhmiemme kanssa ja huomioimme myös heidän
näkemyksensä ihmisoikeuksien suojelemiseksi toimitusketjuissamme.

2. Linjauksemme tausta
Hieman vajaa kolmannes maapallon pinta-alasta on metsien peitossa. Metsät tarjoavat asuinpaikan
80 prosentille tunnetuista merten ulkopuolella elävistä eläin- ja kasvilajeista.1 Metsät ovat merkittäviä
myös taloudellisesti: metsätalous tuo monille ihmisille toimeentulon. Lisäksi ne ovat ilmaston kannalta
ratkaisevassa roolissa. Maailman metsät ovat valtamerten ohella tärkeimpiä hapentuottajia ja samalla ne
sitovat ilmasta hiilidioksidia, eli haitallisia kasvihuonekaasuja. Metsät puhdistavat ilmaamme, säätelevät
paikallisesti veden kiertokulkua, suojelevat tulvilta ja maaperää eroosiolta. Valitettavasti monet metsien
ekosysteemit ovat kuitenkin uhattuina. Joka neljäs sekunti metsää katoaa jalkapallokentän kokoisen alueen
verran. Metsien katoamisella on monia vaikutuksia niin ihmisiin kuin ympäristöönkin.
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Linjauksemme perustuu FOREST EUROPEn määrittelemiin vastuullisen metsänhoidon periaatteisiin. FOREST
EUROPE on 46 Euroopan maan ja Euroopan unionin yhteenliittymä, joka edistää metsien kestävää hoitoa ja
käyttöä. FOREST EUROPEn kestävän metsätalouden kriteerit ovat:
• Metsäresurssien säilyttäminen ja parantaminen sekä niiden turvaaminen globaalissa hiilenkierrossa
• Metsien ekosysteemien hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden säilyttäminen
• Metsien tuottavuuden säilyttäminen ja edistäminen (puu- ja muut tuotteet)
• Biologisen monimuotoisuuden suojelu ja parantaminen metsäekosysteemeissä
• Suojelutoimenpiteiden turvaaminen ja parantaminen metsätaloudessa, erityisesti koskien maaperää ja
vesistöjä
• Muiden sosioekonomisten toimintojen ja olosuhteiden säilyttäminen
Tiedostamme luonnonvarojen rajallisuuden. Linjauksellamme haluamme edistää vastuullista metsävarojen
käyttöä niin paikallisesti kuin globaalistikin. Asettamalla puukuitupohjaisen materiaalin alkuperälle
vastuullisuuskriteerit, pyrimme osaltamme estämään metsäkatoa, suojelemaan monimuotoisuutta sekä
vaikuttamaan metsien hyvinvoinnin turvaamiseen ja vastuullisen metsätalouden edistämiseen nyt ja
tulevaisuudessa. Ensisijainen tavoitteemme on käyttää materiaalia mahdollisimman säästeliäästi. Resurssien
tehokkaassa käytössä avainasemassa ovat tarkoituksenmukaiset pakkausratkaisut ja -koot tuotteissa.
Resurssitehokkuuden parantamiseksi pyrimme käyttämään mahdollisimman paljon kierrätettyä
kuitumateriaalia. Uusiokuitujen jalostaminen kuluttaa vähemmän energiaa kuin neitseellisen kuidun
valmistaminen ja prosessi vaatii myös vähemmän vettä. Kun kierrätysmateriaalia käytetään elintarvikkeiden
pakkaamiseen, tulee tuoteturvallisuuteen kiinnittää erityishuomiota, ettei esimerkiksi mineraaliöljy–
kontaminaatiovaaraa (MOSH/MOAH) pääse syntymään. Neitseellisen puuraaka-aineen alkuperän
vastuullisuuden varmistamisessa luotamme FSC-sertifiointiin, joka kertoo asiakkaillemme tuotteiden
alkuperästä.
Määrittelemämme vastuullisuuskriteerit puukuitupohjaisten tuotteiden ja pakkausten alkuperälle koskevat
kaikkia omien merkkiemme kuitupohjaisia tuotteita ja pakkausmateriaaleja.
Linjauksemme sitoo kaikkia tavarantoimittajiamme ja sitä päivitetään tarvittaessa.

3. Tavoitteemme
Tavoitteemme on, että kaikki omien tuotemerkkien puukuitupohjaiset tuotteet ja pakkaukset ovat joko
kierrätettyä tai FSC-sertifioitua materiaalia viimeistään vuoteen 2025 mennessä. Tuotteiden osalta linjaus
koskee päivittäiskäyttötavaroita kuten papereita, vaippoja ja tulitikkuja. Pakkauksista linjaus koskee
kuluttajapakkauksia, tarraetikettejä ja pahvisia myyntierälaatikoita. Kuitupohjaisia materiaaleja ovat
esimerkiksi kartonki, paperi, tarrat ja aaltopahvi. Eräluontoisesti myynnissä olevien käyttötavaroiden, kuten

<#>
3

vihkojen, puulelujen ja huonekalujen osalta pyrimme saavuttamaan tavoitteen jo vuoden 2020 loppuun
mennessä.

Sertifioidut tai kierrätetyt puukuidut
1.1.2026

100%

1.1.2021
Pakkaukset ja
päivittäiskäyttötavarat

100%
Käyttötavarat

Jo tällä hetkellä suuri osa puukuitupohjaisista kuluttajapakkauksistamme on valmistettu FSC-sertifioidusta
materiaalista. Esimerkiksi kaikki omien tuotemerkkiemme mehu- ja maitotölkit ovat jo vuodesta 2017
lähtien olleet FSC-sertifioituja. Myös käyttötavaroissa FSC-sertifioitua materaalia on ollut käytössä mm.
puuleluissa, paperi- ja kartonkitavaroissa.
Myös tekstiilien materiaaleissa käytetään usein selluloosapohjaisia kuituja, esimerkiksi viskoosia, modaalia
ja lyosellia. Tavoitteenamme on siirtyä omien merkkien viskoosia sisältävissä tekstiileissä kokonaan
ympäristöystävällisiin Lenzing™ EcoVero™ kuituihin.

Lenzing™ EcoVero™
Lenzing™ EcoVero™ -kuidut valmistetaan viskoosista, joita saadaan luonnonmateriaalista,
puusta. Puu on peräisin vastuullisesti hoidetuista FSC- tai PEFC-metsistä tai -plantaaseilta.
Materiaalin valmistusprosessia ohjaavat tiukat ympäristökriteerit. Lisäksi valmistuksessa
käytetyt kemikaalit kerätään talteen ja käytetään uudelleen. Optimoinnin myötä veden- ja
energiankäyttö puolittuu tavanomaisen viskoosin valmistusprosessiin nähden. Lenzing™
EcoVero™ -viskoosin toimitusketju on myös jäljitettävissä kuiduntunnistusteknologian avulla.
Materiaalille on myönnetty EU-ympäristömerkki.

Tavoitteen etenemistä seuraamme säännöllisesti ja tavoitteenamme on raportoida edistymisestä
vastuullisuusraporttimme yhteydessä. Lidl Suomessa tavoitteen edistymisestä on vastuussa osto-osasto.
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3.1. Jäljitettävyys
Laittomat hakkuut ovat yksi aikamme merkittävimmistä metsiä kohtaavista uhista. Emme hyväksy laittomia
metsähakkuita. Vuonna 2013 voimaantullut EU:n puutavara-asetus kieltää laittomasti kaadetun puun tai
siitä valmistettujen tuotteiden tuonnin EU:n alueelle. Sertifioitujen tuotteiden raaka-aineen alkuperä on
jäljitettävissä läpi toimitusketjun. Jokainen FSC-sertifioitua raaka-ainetta käsittelevä toimitusketjun toimija
auditoidaan (Chain of custody) ja näin raaka-aineen vastuullisesta alkuperästä voidaan varmistua. Myös
kierrätetyn puuraaka-aineen osalta velvoitamme tavarantoimittajamme huolehtimaan puuraaka-aineen
alkuperästä ja valvomme tätä satunnaisilla tarkastuksilla.

4. Sertifiointistandardit
Vastuullisuussertifioidun raaka-aineen (FSC) lisäksi suosimme valikoimassamme ympäristömerkittyjä
tuotteita (Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki). Niin pohjoismaiseen ympäristömerkintä Joutsenmerkkiin
kuin EU-ympäristömerkkiin sisältyy tiukat ympäristövaatimukset, jotka perustuvat elinkaariajatteluun.
Puukuituja sisältävistä tuotteistamme muun muassa Floralys-merkin wc- ja talouspaperit, Lupilu-vaipat sekä
leivinpaperit ovat joutsenmerkittyjä.
FSC (Forest Stewardship Council, Hyvän metsänhoidon neuvosto)
Forest Stewardship Councilin tavoitteena on säästää metsät myös tuleville
sukupolville. FSC-sertifiointi edistää metsien vastuullista hoitoa. FSC on
kansainvälinen, voittoa tavoittelematon ja avoin jäsenjärjestö. FSC suojelee luonnon
monimuotoisuutta, alkuperäiskansojen ja työntekijöiden oikeuksia sekä alueita, jotka
ovat kulttuurin tai luonnon kannalta merkittäviä.
FSC-sertifioitu tuote on tae siitä, että luontoa suojellaan. Lisäksi metsissä työskentelevät ihmiset saavat
FSC-järjestelmän kautta riittävän koulutuksen ja palkan sekä turvallisen työympäristön. FSC-sertifioinnissa
huomioidaan myös metsänhoidon taloudellinen kannattavuus.
FSC on maailmanlaajuinen järjestelmä, jonka sertifikaatteja on myönnetty kaikille metsätyypeille ympäri
maailmaa. Sertifiointia ohjaavat kaikkialla FSC:n kymmenen pääperiaatetta, mutta kussakin maassa on
oma metsänhoidon standardi. Näin esimerkiksi Suomen FSC-standardi on laadittu suomalaisia lähtökohtia
huomioiden. FSC:n jäseniin kuuluu johtavia kansalais- ja luontojärjestöjä, yrityksiä ja sosiaalisia yhteisöjä.
https://fi.fsc.org/fi-fi
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Ympäristömerkinnät (Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki)
Tuotteissa voi olla käytössä Joutsenmerkki tai EU-ympäristömerkki. Joutsenmerkki on
pohjoismainen ympäristömerkki kun taas EU-ympäristömerkki on laajemmin Euroopassa
käytetty vastaava merkintä. Merkit kertovat tuotteen ympäristöystävällisyydestä.
Ympäristömerkityt tuotteet täyttävät tiukat ympäristövaatimukset, jotka perustuvat
elinkaariajatteluun. Arvioitavana ovat muun muassa materiaalien alkuperä, tuotannon
ja käytön energiankulutus sekä kemikaalien käyttö ja jätteiden synty koko tuotanto- ja
kulutusketjun aikana. Joutsenmerkin ja EU-ympäristömerkin tavoitteena on raakaaineiden kulutuksen vähentäminen ja kierrätyksen lisääminen. Lisäksi raaka-aineet tulisi
kerätä tavoilla, jotka eivät tuhoa ihmisten, eläinten eikä kasvien elinoloja. Vaatimuksia on
myös kestävälle metsätaloudelle.
1 WWF Living Planet Report (2018)
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