JÄTKUSUUTLIK PUIDU AKTSIOON EUROOPAS
Bremeni linn – laialdane ja jätkusuutlik puidu
hankimine
Kontekst – 2007. aastal nõustus äsja loodud Bremeni
linnanõukogu koalitsioon ühendama sotsiaalsed ja
keskkondlikud kaalutlused oma hankimise tegevustes.
2009. aastal võeti see seadus vastu. See sisaldas
spetsiifilist
instruktsiooni
„võtta
arvesse
toote
keskkondlikku mõju, kui hangitakse konstruktsiooni,
varustust ja teenuseid.“ Et seda seadust rakendada,
koolitas Bremeni linn oma hankijaid ja julgustas neid
teineteisega ja samuti teiste osa-kondadega koostööd
tegema, et saada ülevaade sellest, millised olid inimeste
ootused toodete suhtes, kuid samuti õppida, kuidas teised
hankijad töötavad. Tegevused algasid mõne algse
„valgustava“ ostuga. Nendeks olid üsna nähtavad objektid
avalikes hoonetes – nagu nagu näiteks uus puitmööbel
jätkusuutlikest allikatest või laseriga mitmeotstarbelised
seadmed. Neid valgustavaid näiteid järgides oli
jätkusuutlik hankimine tehtud tavaliseks kõigis hankimise
osakondades.
Teema olemus
Puidust mööbel konverentsiruumide jaoks, mis on pärit tõendatavast jätkusuutlikust metsa haldamisest ja keskkondlikult vastavad padjad ja katteriided
Kaasatud puidutooted
Lauad ja tugitoolid
Pakkumise väärtus (EUR)
40.000 €
Lepingu tüüp
Varustamise lepingu raamistik
Eel-hankimise turuga seotus
Bremeni linn otsis algselt Hoolduse Ahela (HA) sertifikaadiga tugitoole ja laudu, kuid pärast
turuanalüüsi oli selge, et sellised tooted ei olnud turul saadaval. Edasine konsultatsioon
potentsiaalsete tootjatega avaldas teise probleemi. Tavaliselt olid puidust tugitoolide
komponentide – nagu iste, seljatugi, käetugi ja puidupõhine plaadimaterjal
(Holzwerkstoffplatte) laudade jaoks erinevatelt all-lepingu sõlmijatelt ja samuti erinevat tüüpi
puidust (jäik ja vineer), mis muudab laialdase sertifikatsiooni, eriti HA, raskeks. Lõpuks leidis
Bremeni linn firma (VS), mis suudaks tõestada sertifikatsiooni kõigile tugitooli komponentidele
ja on praegu FSC HA sertifikatsiooni saamise protsessis.
Tehnilised spetsifikatsioonid
 DIN EN ISO 9001 (Kvaliteedi Haldamise Süsteem) või midagi samaväärset
 DIN EN ISO 14001 (Keskkondlik Haldamise Süsteem) või midagi samaväärset
 VOC maks. 420 g/l

 Kogu jäik, vineeri- ja spoonipuit tuleb tõestatavast jätkusuutlikust
metsa haldamisest, järgnevad minimaalsed kriteeriumid peavad
olema täidetud:
o peab ühilduma Pan-Euroopa Tegutsemise Taseme Juhenditega (PEOLG) jätkusuutliku metsa haldamise jaoks
o väljaspool Euroopat peavad UN-CED metsa põhimõtted nagu ka lisadirektiivid
jätkusuutliku metsa haldamise jaoks (ITTO, Montreali protsess, Tarapoto protsess,
UNEP/FAO, Aafrika kuiva tsooni protsess) olema täidetud
o varustamise ahel metsast valmis tooteni peab olema tõendatav
 Lauad ja tugitoolid peavad olema toodetud kooskõlas ILO töökõu standardite tuumaga,
nagu ka BremKern`i täidesaatva seadusega tööjõu standardite kohta (edasiseks informatsiooniks vaata lisa-/tunnustavaid abinõusid), need on:
o mitte mingit sunnitööd
o õigus luua ametiühinguid, olla nendes osaline ja pidada kollektiivset palga alast
arutlust
o mitte mingit lapstööjõu
o võrdne palk nais- ja meestööjõule
o mitte mingit rassilist, soolist, religioosset, poliitilist või sotsiaalset diskriminee-rimist
 Kooskõla nende normidega peab olema tõendatud kõigi varustamise ahela osade jaoks

Tõendamine
 Kui tootel on Sinise Ingli sertifikatsioon RAL-UZ 117 ( madala emissiooniga polster) ja
RAL-UZ 38 (madala emissiooniga puit ja derivaatpuidu tooted) , on kõik tehnili sed
spetsifikatsioonid arvatud täitmisele, välja arvatud jätkusuutliku metsa haldamise
spetsifikatsioonid
 Sama kehtib ka puidul põhineva plaadimaterjali kohta, millest tehakse Sinise Ingli
sertifikatsiooni RAL-UZ 76 (madala emissiooniga puidupõhine plaadimaterjal) omavaid
laudu, jällegi välistades puidu päritolu.
 Tooted, mis saavad esitleda FSC või PEFC sertifikatsiooni, on arvatud olema kooskõlas
kõigi spetsifikatsioonidega, mis puudutab puidu päritolu ja metsa haldamist.
 Pitsat, sertifikatsioon või liikmeksolek mitmeotstarbelises aktsionäride ettevõttes võib täita
tööjõu standardite tuuma tõestuse osa.
 Iga hankimine, mis tagab FSC/PEFC serifikatsiooni, arvatakse olema kooskõlas tööjõu
standardite tuumaga
Auhinna/hindamise kriteeriumid
Auhinnana anti leping firmale, mis suutis kõige täpsemalt tagada asitõendi, et kõik mööbli
komponendid on pärit jätkusuutlikust metsa haldamisest. Lisaks on auhinnana lepingu saanud
firma HA serifikatsiooni saamise protsessis, mis andis Bremeni linnale kindlusetunde, et see
oli parim võimalik valik saadaval oleva piiratud tootevaliku valguses.

Lisa-/tunnustavad abinõud
Tööjõu standardite täidesaatva seadusega (BremKern) võttis Bremeni linn vastu omaenda
tööjõu standardid, mis on samasugused ILO tööjõu standardite tuumaga. See lubab Bremeni
linnal asetada tugevam fookus nende hangitavate puidutoodete ja teenuste tööjõu
standarditele. Seadus täpsustab, et tööjõu standarditest tuleb kinni pidada igal varustamise
ahelas oleval firmal
Ilmnenud probleemid

Algselt pakutud HA sertifikaadiga puidust tugitoole polnud turul
saada. Lisaks, puidust tugitoolid on tehtud vineerist ja jäikadest
puiduosadest. Seega, isegi kui kõik tugitoolide osad on sertifitseeritud, ei ole sertifikatsioon
sama kvaliteediga, kuna sertifitseeritud vineer võib siiski sisaldada märkimisväärset hulka
mitte-jätkusuutlikku puitu. (Sõltudes sellest, millal FSC sertifikatsioon saadi, võib see olla kuni
50 %, uuematel sertifikatsioonidel lubatakse ainult 15 % mitte-jätkusuutliku puidu sisaldust,
www.fsc.org/backgroundinformation.311.htm)
Saavutatud tulemused
Tulemuseks on see, et Bremeni linn hangib nüüd suure valiku ulatuses jätkusuutliku
puidutooteid, kuna nii BREMKERNi seadus ja hankimise strateegia on olnud kõigis linna
hankimise osakondades edukalt rakendatud.
Õpitud õppetunnid
Turuanalüüs ja eel-hankimise seotus olid pakkumise edukuse jaoks elulise tähtsusega.
Pikaaegse seotuse kaudu müüjatega oli Bremeni linn suuteline julgustama HA sertifikatsiooni.
Seda tüüpi seotus ja kommunikatsioon puiduäriga võivad aidata palju ambitsoonikamate
jätkusuutliku puidu hankimise strateegiate rakendamist.
Kontakt
Bremeni linn
Horstjürgen Tietjen
Tel. + 49 421 361 4143
horstjuergen.tietjen@immobilien.bremen.de
Hutfilterstrasse 1-5
28195 Bremen
Saksamaa
Veebilehekülg: www.immobilien.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen02.c.730.de

Et saada rohkem informatsiooni Jätkusuutliku Puidu Aktsiooni (JPA) projekti kohta,
külasta palun
www.sustainable-timber-action.org
See dokument on loodud Euroopa Liidu abiga . Selle publikatsiooni sisu on Jätkusuutliku Puidu Aktsiooni Projekti Konsortsiumi täielikul vastutusel ja seda ei saa mitte mingil viisil võtta Euroopa Liidu vaadete peegeldusena.

