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Ettevõtte edukust võib mõõta mitmeti: rahas, 
tonnides või protsentides, kuid kõige mõistlikum 
on seda ikkagi mõõta selle järgi, kuidas liigume 
enda seatud pikaajaliste sihtidega võrreldes. Kui 
majandusaruanne on numbriline kirjeldus sellest, 
kuidas meil finantsiliselt 12 kuu jooksul läks, siis 
säästlikkuse aruanne on meie jaoks objektiivne ja 
aus väljund sellest, kuidas ettevõte on aasta jooksul 
arenenud. Ka sellest vaatenurgast oli 2019. aasta 
Graanul Investi jaoks edukas.

Esimest korda oma tegevusaja jooksul 
proovisime kokku arvutada oma 
ettevõtte kogu süsinikujalajälje ja 
jõudsime väga positiivse tulemuseni 
– Graanul Invest grupi 2019. aasta 
süsinikujalajälg oli negatiivne. 
Tootmisettevõttena on meil selle üle 
muidugi hea meel ja kuigi metsandus 
mängib selles olulist rolli, siis tegelikult 
on äärmiselt olulisteks mõjuriteks ka 
meie tegevuse efektiivsus, taastuvate 
kütuste ja taastuvenergia kasutamine, 
protsesside digitaliseerimine ja 
automatiseerimine ning põhjalik 
läbimõtlemine ja analüüs. 

Oleme seda tööd teinud juba aastaid ja nüüd saime 
lõpuks tunnustatud metoodika alusel numbrid kokku 
lüüa. Suured tänud tubli töö eest kõikidele, kes 
sellesse on panustanud. Oleme juba aastaid seiranud 
kõiki olulisemaid näitajaid alates vee kasutamisest 
kuni tööõnnetusteni. Pikaajaline aegrida infot ja 
erinevate tootmisüksuste kogemused on meile 
tänaseks andnud tugeva vundamendi, mille baasilt 
teame kindlalt, millises suunas liikuda.

Teine osa süsinikunegatiivsuse saavutamisest on 
metsandus. Jätkusuutlik, pikaajalise vaatega ja 
heade spetsialistide poolt korraldatud metsade 

majandamine jätab tulevastele põlvedele tugevad ja 
terved metsad ning võimaluse kasutada kvaliteetset 
puitu oma elujärje edendamiseks. Just kvaliteetse 
puidu osakaalu tõstmise oleme teinud oma 
metsamajandamise kõige olulisemaks eesmärgiks. 
Kuna metsanduse tsükkel on aastakümneid pikk, siis 
tuleb just selles sektoris vaadata kaugele tulevikku.

See, kuidas saame tulevikus hakkama 
kliimamuutustega, haiguste ja võõrliikidega metsas, 
on kõik olulised küsimused, mille lahendused 
on üliolulised meie laste ja lastelaste jaoks. 
Keskkonnakaitse ja looduslik elurikkus on olulised 
ja loomulikud osad metsandusest ning hea on 
tõdeda, et tänasel päeval on ka meie portfellis sadu 
vääriselupaiku ja muid looduslikke kooslusi, mida 
oma metsades vabatahtlikult kaitseme.

Tulevikus on puidukasutuse kõige olulisemaks 
küsimuseks see, kuidas luua säästlikult võimalikult 
suurt väärtust. Oleme selle teemaga juba aastaid 
tõsiselt tegelenud ja 2019. aastal sai nurgakivi 
ka meie uus SWEETWOODSi projekti raames 
ehitatav katsetehas Imaveres. 2020. aasta jooksul 
peaksid esimese etapi tulemused saama kinnitatud 
ning loodetavasti on meil võimalik edasi liikuda 
juba järgmistesse etappidesse, kus saame toota 
uuenduslikke ja kõrge lisandväärtusega tooteid. 
Jällegi on meie eesmärkideks tõhus ressursikasutus 
(energia, puit, vesi) ja rahvusvaheliselt atraktiivsed 
tooted.

Aga lõpuks loovad iga ettevõtte ikkagi inimesed. 
Meie töötajad, nende pereliikmed, kogukonnad, 
kus töötame ja riigid, milles tegutseme. Meil on hea 
meel, et saime ka 2019. aastal olla toeks paljudele 
kohalikele algatustele, võttes eelkõige fookusesse 
noored kui meie tuleviku. Oleme toetanud kümneid ja 
kümneid kohalikke ettevõtmisi kõikjal, kus toimetame 
ning saanud vastu palju positiivset tagasisidet ja 
energiat.

Graanul Investi 
jaoks oli 2019. aasta 
edukas aasta.

Raul Kirjanen, 
Graanul Investi tegevjuht
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Graanul Investi 
uue biomaterjalide 
ärisuuna algus – 
algas uudse puidu väärindamise 
katsetehase ehitus.

Graanul Invest tootis 2 492 033 tonni 
puidugraanuleid. Puidugraanulid on 
tahke biokütus, mis on üks efektiivsemaid 
taastuvenergiaallikaid. 

Graanul Invest grupi metsaportfelli suurus 
on Eestis 53 687 ha ja Lätis 1221 ha. 
Metsa uuendati 1 487 000 metsataimega.

Graanul Invest grupp 
tootis 331,3 GWh süsinikuneutraalset 
rohelist elektrit ja 2214 GWh 
taastuvat soojusenergiat.

2019. aasta 
numbrites:

Graanul Invest 
grupp on süsiniku- 
negatiivne ettevõte – 
grupi emissioonide tasakaal ei ole 
mitte ainult nullis, vaid  
on tugevalt miinuses.

Graanul Invest 
grupp istutas 
rekordiliselt 
metsataimi –
üle 1,48 miljoni puu.

Süsiniku-
negatiivne
ettevõte
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Männikud

13%

Kuusikud

16%

Kaasikud

43%
Haavikud

8%

Sanglepikud

2%

Hall-lepikud

17%

Teised

1%

2019. aasta lõpu seisuga oli Graanul Invest grupi kogu kinnistute portfelli suurus 
Eestis 53 687 ha ja Lätis 1221 ha. Metsaportfelli kasv (eriti Lätis) ei ole toimunud 
nii kiiresti, kui algselt loodetud, aga grupi eesmärk ei olegi olnud lihtsalt hektarite 
omandamine – iga meie hoolde lisanduv mets peab vastama meie pikaajalistele 
põhimõtetele ja säästlikkuse nõuetele.

Grupi metsaportfellis on peamised metsad segametsad, kus domineerivad 
kased. Lepikute suur osakaal portfellis viitab metsastunud rohumaadele. 
Oksapuumetsade pindala jääb 29% juurde ning suur osa okaspuid kasvab 
lisaks lehtpuumetsades kaaspuuliikidena. Okaspuumetsade osakaalu 
suurendamiseks istutatakse igal aastal 1,7 korda rohkem uusi okaspuumetsi 
kui neid raiutakse. Selles jaotuses üritame saavutada segametsi, milles okas- 
ja lehtpuumetsade osakaal oleks tasakaalus.

Metsamaa pindala jagunemine 
peapuuliigi kaupa

Kinnistute portfelli suurus Eestis 2019 

53 687 ha

Läti kinnistute 
portfell 2019   

1221 ha

Kestlik 
metsandus

1

Baltimaad on metsariigid, kus mets mängib ühiskonna ja inimeste jaoks mitmeid 
rolle. Jätkusuutlikult metsi hooldades tagame kestliku metsanduse, mis määrab 
selle, millised metsad pärandame oma järeltulevatele põlvedele. Kuna meie 
regioonis on enamik metsi inimeste poolt loodud või inimtegevuse tulemusena 
tekkinud, on tänane mets ka meie vastutus. Oma metsa hooleta jätmine ei ole 
vastutustundlik. Kestlik metsandus tähendab aktiivset osalemist ning aina paremaid 
majandusvõtteid ja seiret. Metsamajandamisel tuginetakse pikaaegsele kogemusele 
ja teadustöö tulemustele. Kestlik metsandus Graanul Investis näeb metsas ruumi 
haruldastele liikidele, kasvukohtadele, süsinikule, seenelistele, saepalgile ja 
kultuurile. Oluline on meeles pidada, et me oleme saanud hästi majandatud metsad 
eelmiselt põlvkonnalt ning peame vähemalt sama head või veel paremad metsad 
pärandama järgmistele põlvkondadele.

Metsaportfell
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Graanul Investi metsaportfelli majandamisel lähtume kahest 
peamisest põhimõttest, läbi mille suudame saavutada oma 
metsaportfelli eesmärgid elurikkuse, süsiniku sidumise, biomassi 
tootlikkuse ja majandusliku jätkusuutlikkuse alal:

Graanul Invest grupi metsaettevõtted Roger Puit, Karo 
Mets ja Valga Puu ühes oma tütarettevõtetega on võtnud 
eesmärgiks majandada oma metsi vastutustundlikult ja 
heaperemehelikult. Eesmärgi elluviimiseks kasutame 
uudseid lahendusi ning parimaid praktikaid.

1

2

Kasvava metsa tagavara suurendamine, et kiireneks süsiniku 
sidumise võime meie metsades ja seeläbi pika elueaga puittoodete 
tootmiseks vajaliku kvaliteediga tooraine saadavus.

Läbimõeldud ja mosaiikne metsamajandamine metsa erinevates osades 
ehk arvestamine metsa olukorra ja metsaosade eripäraga ning õigete ja 
õigeaegsete töövõtete rakendamine, et tagada bioloogiliste protsesside 
jätkuv toimimine või nende parendamine.  

Metsade
majandamine

UUENDUS JA HOOLDUS

Metsamajandamine ei tähenda ainult küpse metsa 
raiumist. Suurem osa tööst jääb tavainimesele 
märkamatuks ja tehakse järjepidevalt pika perioodi 
jooksul enne uuendusraiet. Grupi ettevõtted 
pööravad suurt tähelepanu metsade uuendamisele 
ning hooldustöödele, et saavutada eesmärgipärane 
tulemus. Selleks tehti 2019. aastal istutus- ja 
külvikultuuride hooldust 1125 hektaril, valgustusraiet 
900 hektaril ning harvendusraiet 950 hektaril. 
Tormi-, seen- ja putukakahjustuste likvideerimiseks 
tehti sanitaarraiet 250 hektaril. Kahjustuste kollete 
tekkepõhjus on viimaste aastate pehmed talved, 
mis on loonud soodsad tingimused erinevate 
metsakahjurite levikuks. 

NUTIKAS METSAMAJANDAMINE

Grupi metsaettevõtetes liigutakse üha enam nutika metsamajandamise suunas. 
Uuendus- ja harvendusraie mahust tehakse 98% harvesteridega ja ainult 2% käsitsi. 
Nutikas metsamajandamine tähendab, et tööde tegemisel kasutatakse abistavaid 
digitaalseid lahendusi. Näiteks harvesteride tarkvaras kasutatakse palgi järkamise 
maatrikseid, mis annavad operaatorile kõige optimaalsemaid soovitusi, et tulu lõigatud 
sortimentidest oleks kõige suurem. Samuti kasutavad masinad metsandustarkvara, mille 
kaardil nad näevad langi piire, enda positsiooni, planeeritud kokkuveoteid ja laoplatsi, 
piiranguga alasid ning muud tööks vajalikku informatsiooni. Kogu raie- ja kokkuveoinfo 
liigub vahetuse lõpus logistikatarkvarasse, mille abil koordineeritakse kogu ümar- ja 
hakkpuidu logistika ning mida autojuhid kasutavad e-veoselehe loomiseks.

Sellised lahendused tõstavad metsamaterjali ressursitõhusust (suurem osakaal puidust 
pika elueaga toodete tööstusesse) ja minimeerivad üleliigseid samme ja sõite. See 
omakorda tähendab madalamaid kütusekulusid ja väiksemat kahju pinnasele.

Digitaalsed ja ajakohased andmed võimaldavad ülevaate saamist igal hetkel olenemata 
asukohast ja vastu võtta kiireid juhtimisotsuseid. Digitaalne andmete liikumine 
võimaldab kokku hoida väärtuslikku tööaega, vähendada vigu ja anda hea ülevaate 
puidu liikumisest langilt kuni sihtkohani.

PUIDU VARUMINE

Grupi 2019. aasta raiemaht (oma metsast ja ostetud 
raieõigusega metsast) oli kokku 656 000 tm.

Sellest 58% raiuti oma metsadest ja 42% ostetud 
raieõigusega metsadest. Kokku 84% puidust 
varuti uuendusraietest ja 16% puidust hooldusraietest. 
Metsamajandamisel saadud ümarpuit jagunes 
sortimentideks järgnevalt: 10% paberipuit, 30% 
küttepuit, 35% palk ja 25% energiapuit. 

2019. aastal toodeti raiejäätmetest ja võsast hakkpuitu 
kokku 583 000 m3, sellest oma metsadest 55% ja ostetud 
raieõigusega metsadest 45%. Sellest hakkpuidust toodeti 
kogu Graanul Invest grupi Eesti koostootmisjaamade 
elektri- ja soojusenergia.

25%

25%

25%

10%

10%

15%

10%

10%

5%

35%

30%

Energiapuit

Paberipuit

Palk

Küttepuit

Maapinna ettevalmistamine

Istutamine

Istutatud taimede 
hooldamine

Valgustusraie

Harvendusraie

Seire

Uuendusraie

Puidu sortimentide jaotus

Metsatööde 
 ajaline jaotus:
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Madal palgi osakaal 2019. aastal raiutud ümarpuidu hulgas 
viitab soetatud metsade vähesele majandamisele. Tegemata 
on hooldusraied ning selle tõttu on metsas palju puid, 
mis ei vasta sae- ja vineeritööstuste kvaliteedinõuetele. 
Hooldusraied on metsamajanduse seisukohast väga oluline 
tegevus. Selle käigus raiutakse välja nõrgemad, kõverad 
ja kahjustatud puud, millega paranevad elujõuliste puude 
kasvutingimused, suureneb puude juurdekasv, paranevad 
tüvede omadused ja kujundatakse liigiline koosseis. 
Paberipuidu vähene osakaal viitab ka sellele, et 2019. 
aastal tegutsesime peamiselt kehva kvaliteediga metsades, 
kus majandamine on olnud passiivne, mis väljendub ka 
puidusaadustes. Suurest osast paberipuust sai küttepuit, 
sest tselluloositehaste jaoks lõigatud puitu varuti üle, see 
kaotas oma kvaliteedi ning toodi pikaaegsetest ladudest 
energiatööstusesse.

Graanul Invest grupi eesmärk on tõsta 
oma metsade palgi osakaal 2050. aastaks 
vähemalt 50 protsendini. Kõrge kvaliteediga 
puidu osakaal on meie metsamajandamise 
strateegia üks olulisemaid parameetreid, 
mille nimel oleme valmis panustama aega ja 
ressursse. 

See tähendab kasvava metsa tagavara suurendamist 
ehk puidumassi kasvatamist, mis omakorda tähendab 
proportsionaalselt suurenevat süsiniku sidumist ja tulevaste 
puidusaaduste laiemat rakendust pikema elueaga toodetes, 
näiteks ehituses ja mööblitööstuses. Peame seda enda kui 
keskmisest suurema metsamajandaja ülesandeks, kui mitte 
kohustuseks kliima ja keskkonna ees.

Palgi väljatuleku kasv

55 

50

47

38

35

2020

2030

2040

2050

30

Palk

Hakkpuit

Energiapuit
Küttepuit

Sihtpunkt0

63km

41km

47km

82km PaberipuitPUIDU TEEKOND

Puidu varumise juures on oluline ka 
puidu eri sortimentide teekonna pikkus 
metsast sihtkohani, mis aitab hinnata 
ökoloogilist jalajälge. Paberipuidu puhul 
oli teekonna pikkus pikim ehk 82 km. 
Teekonda arvutatakse metsast sadamani, 
millele lisandub teekonna pikkus merel ja 
sihtsadamast tselluloositööstusesse. See 
kõik räägib Eestis varutava paberipuidu 
säästlikkuse kahjuks ja rõhutab selle 
sortimendi kohapealse väärindamise 
vajalikkust.

Energiapuit, küttepuit ning hakkpuit 
transporditakse põhiliselt Graanul Investi 
tehastesse, mis paiknevad hajusalt üle Eesti, 
ning selle tõttu on ka transpordivahemaa 
metsast tööstusse kõige lühem.

Erinevate sortimentide 
teekonna pikkus metsast 

sihtkohani:
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SORTIMENTIDE  
KVALITEEDINÕUDED

Kõrvalseisjale võib arusaamatuks jääda, miks kogu 
puitu ei müüda saetööstusesse ja miks mõni palk isegi 
paberi tegemiseks ei sobi. Metsatööstuse ja puitu 
tarbivate sektorite vahel on aga kvaliteedinõuded väga 
konkreetselt paika pandud ja nende järgimisel on juba 
metsatööde planeerimisel selge, kuidas konkreetse 
metsa puidusaaduste jagunemine erinevate 
tööstusharude vahel saab olema. Siinkohal toome 
täpsemalt välja erinevate tööstuste kvaliteedinõuded, 
mis panevad paika sortimendid, hinna ja kogu 
ümarpuidu kasutusahela – lihtsalt öeldes, millistele 
küsimustele leiab metsameister vastused, enne kui 
lõigatud puidu erinevatesse sortimentidesse jaotab.

Vaata graafikut

Nagu näha väljatoodud graafikutelt, 
ei ole madala kvaliteediga ümarpuidu 
jõudmine energiatööstusse üldsegi 
juhuslik ja ebamäärane. See materjal 
jääb üheselt mõistetavalt ja konkreetsete 
parameetrite alusel välja kõrgemate 
tööstusharude kvaliteediklassidest ning 
nende jaotuste tegemisel tegelikult 
mingit debatti ei ole.

NÕUDED OKASPUU 
PUIDULE: PALK PABERIPUIT KÜTTEPUIT

Diameeter Ø (cm) 11–60 6–60 3–75

Metsamädanik < 30% läbimõõdust < 50% läbimõõdust

Laomädanik   < 40% otsa pindalast

Järsk kõverus, laiendid  , kui segab koorimist  

Segatud liigid ühes veoses    

Värske puit

Mõlud  

Rebendid  , kui segab koorimist  

NÕUDED LEHTPUU 
PUIDULE: SAEPALK VINEERIPALK PABERIPUIT KÜTTEPUIT

Diameeter Ø (cm) 11–60 16–60 6–60 3–75

Metsamädanik < 30% läbimõõdust < 50% läbimõõdust

Laomädanik < 40% otsa pindalast

Järsk kõverus, laiendid , kui segab koorimist

Segatud liigid ühes veoses

Värske puit

Mõlud

Rebendid , kui segab koorimist

Nõutud

Lubatud

Keelatud

Ei ole nõutud
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METSAUUENDUS

Metsamajandamise lahutamatuks osaks ja aluseks on 
metsauuendus, mis paneb alguse metsa uuele eluringile. Uus 
metsapõlvkond rajati 2019. aastal 940 hektarile, millest 930 ha 
istutamise teel ja 10 ha külvi teel. Istutati rekordiline arv metsataimi 
– 1 487 000. 

Sügise istutusmahtu suurendati 20 protsendile. Sügisese istutuse 
eelis on niiskem ilmastik, mis tagab taimede parema kasvama 
minemise ning võimalus hajutada istutustöid pikemale perioodile.

Suure uluki- ja putukakahjustuse riskiga aladel töödeldi taimi 
loodusliku vahendiga. Putukakahjustuse vältimiseks kõrgendatud 
riskiga aladel istutati vahatatud taimi, st taime tüve alumine osa 
oli kaetud vahaga, et männikärsakas ei saaks noore taime koort 
kahjustada. Ulukikahjustuse vältimiseks töödeldi noori taimi 
lambarasva sisaldava vahendiga, et vältida taimede söömist 
kitsede, hirvede ja põtrade poolt.

Istutatav ala hõlmas lisaks raielankidele ka neid alasid, millel ei olnud otstarvet, 
näiteks väheväärtuslikud rohumaad. Rohumaadele kvaliteetsete puittaimede 
istutamine annab neile võimaluse osaleda aktiivsemalt hädavajalikus 
süsinikusidumises, luua uusi elupaikasid ja toota ühiskonnale vajalikku puitu.

Ligemale pool raiutud raiesmikest, kus oli suur potentsiaal lehtpuude heale 
kasvule, jäeti looduslikule uuenemisele koos sobilike seemnepuudega. 

Kliimamuutustega kohanemise strateegias peab olema metsade looduslikul 
uuendusel ja seeläbi tervemate ökosüsteemide tekkimisel väga oluline roll. 
Looduslikult uuenenud mets on läbinud loodusliku valiku ja koosneb hea 
tervisega ökosüsteemidest, mis on võimelised tõrjuma invasiivseid võõrliike, 
kahjureid ja haiguseid, mis on meie regioonis juba tõsiseks probleemiks. 

Vastupidiselt levinud valearusaamisele, et metsauuendus on võimalik ainult 
läbi istutamise, jätkab Graanul Invest suures mahus monitooritud loodusliku 
metsauuendusega. Sedasi tekib tulevastele põlvedele kliimamuutustega kohanev 
mets, kus on säilinud ökosüsteemide terviklikkus ja tootlikkus. 

Metsa-
uuendus

1 487 000 PUUD KOKKU

PUID KOKKU (tk)

1 251 000

74 000

162 000

PUULIIK

KUUSK

KASK

MÄND

Istutuse jagunemine 
puuliikide kaupa

Katsetati esmakordselt ka 
masinistutust – kasutati väikest 
ekskavaatorit koos istutuspeaga. 
Esmalt valmistas masin ette 
maapinna ehk tegi istutuse jaoks 
vajaliku mätta ning seejärel istutas 
mätta peale potitaime. Sellist istutust 
saab tõhusalt kasutada liigniisketel 
aladel ning praktiliselt kogu 
vegetatsiooniperioodi jooksul.

Muutuvates 
kliimatingimustes aitab 
looduslik metsauuendus 
vähendada riske 
ja kahjusid, mis on 
seotud tormi-, seen- ja 
putukakahjustustega, 
ning tagada loodusliku 
mitmekesisuse. 
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KAITSEALUSED METSAD JA LOODUSKAITSE

Piirangute või range kaitse all olevad metsad 
moodustavad pea veerandi kõikidest metsadest, 
mis on hoidnud meie regiooni kõrget liigirikkust ja 
garanteerinud kaitseväärtuste säilimise.

Metsaomaniku ja aktiivse metsamajandajana peame oluliseks läbimõeldud 
looduskaitset ning täidame kõiki meile laienevaid kohustusi. Aktiivse huvigrupina 
osaleme uuringutes ning töögruppides, et ka tuleviku looduskaitse ja selle 
võimalik laienemine oleks mõtestatud ning võtaks arvesse looduskeskkonna ja 
biomajanduse koosmõjusid. Lisaks kohalikele ning rahvusvahelistele nõuetele ja 
piirangutele järgime oma metsaportfelli haldamisel ka rahvusvahelisi parimaid 
tavasid ehk vabatahtlikke säästliku metsanduse sertifikaatide nõudeid, mis 
lisavad kaitstavaid objekte ja tõstavad kaitsealase tegevuse tõhusust veelgi.

Kui mõned erametsaomanikud üritavad vältida piirangutega metsade 
omamist, siis Graanul Investi metsafirmad on veendunud, et looduskaitse on 
metsamajandamise lahutamatu osa ning seepärast pole me vältinud erinevate 
kaitsealade ja elupaikade sattumist meie hoole alla.

Erinevate majandamise piirangute või täiendavate 
kohustustega metsade pindala meie portfellis on üle 
6000 ha ehk üle 11% kogu metsamaast.

Piirangutega alade vahel on palju kattuvusi, aga peamiselt jagunevad need 
meie metsades ranna või kalda, kaitsealade ja püsielupaikade piirangute vahel. 
Suurima osakaaluga on ranna või kalda piiranguvööndid, mis moodustavad 
57% meie erinõuetega metsadest. Selliseid alasid on oluline kaitsta, et säiliksid 
sealsed iseloomulikud ökosüsteemid ja pinnasekahjustused oleksid minimaalsed, 
sest erosiooni oht on kõrge. Kaldal tehtavad tegevused mõjutavad suuresti ka 
veekogudesisest ökosüsteemi, mistõttu on mõju ja vastutus nendes alades suur.

Graanul Investi metsaportfell kattub ka kaitsealadega. Sellistel metsakinnistutel 
astuvad meie metsafirmad pargivahi rolli ning käituvad looduskaitseala 
eeskirjade ja nõuete kohaselt. See tähendab kaitsmist, seiret ja vajaduse korral 
ka hooldust. Hooldus võib tähendada ka kaitseala piirangutega kooskõlas olevat 
raiet, et säiliks või paraneks meie aladel olev kaitseväärtus. 

Piirangutega seotud kaitse- ja hoiualad moodustavad 31% 
kogu meie piirangutega metsade osakaalust.

Väga ulatusliku võrgustikuga, aga kogupindala kontekstis tagasihoidlikud piirangud on 
püsielupaigad ning loodus- ja muinsuskaitse objektid. Nende osakaal on 7%, aga nende 
leidmine ja piiritlemine looduses nõuab palju kogemust ja ka uusi nutilahendusi. Kõrge 
täpsusega GPS-seadmetel ja terase silmaga metsameistritel on siin võrdne roll, et 
kaitseväärtus saaks tuvastatud, piiritletud ja kaitstud.

Hinnanguliselt kõige rohkemate püsielupaikadega või kõige erilisemad liigid meie 
majandavates metsades on järgmised:

Ülejäänud piirangud (umbes 5%) on seotud 
vabatahtlike ehk rahvusvaheliste parimate 
tavadega, mis annavad metsaomanikele 
võimaluse tõsta oma metsamajandamise 
säästlikkus kõrgeimatele rahvusvahelistele 
tasemetele. Sellised nõuded lepitakse kokku 
ja rakendatakse säästliku metsamajandamise 
sertifikaatide kaudu.

Graanul Investi metsaportfell on täies 
ulatuses sertifitseeritud, aga tänu Baltimaade 
tugevatele metsaseadustele ja laialdasele 
looduskaitsele on rahvusvaheliste parimate 
praktikate täitmiseks piiranguid vaja ainult 
väga vähesel määral laiendada. Mõnes teises 
regioonis, kus metsamajandamise tase 
ei ole nii kõrge ja ajalugu nii pikk, võivad 
sellised sertifitseerimise nõuded moodustada 
enamiku piirangutest. Selles kategoorias on 
kõige olulisemal kohal vääriselupaigad ehk 
kohad, kus on tunnuseid kaitseväärtusest, 
aga puudub seadusejärgne kaitsekohustus. 
Sellistel juhtudel tuginevad metsamajandajad 
täiendavatele kontrollidele ja on üheselt kokku 
leppinud selliste alade kaitse, kui tunnused on 
tõendatavad. Sellesse kategooriasse kuuluvad 
ka Natura 2000 elupaigad, mis on enamikus 
aga juba ülalmainitud piirangute koosseisus.

I kat II kat III kat

Baltimaade metsade 
looduskaitse on üks 

mastaapsemaid ja tõhusamaid 
terves Euroopas. 

Väike-konnakotkas, 
merikotkas, 
tutkas, 
must-toonekurg

Oja-haneputk, 
kaunis kuldking, 
eesti soojumikas, 
karvane maarjalepp, 
metsis, 
rohunepp, 
veelendlane

Sookurg, 
võldas, 
vareskaera-aasasilmik, 
mustviires, 
saarmas
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Tootmise
võtmenäitajad

2Puidugraanulid on jätkusuutlik 
kütteallikas ning taastuv loodusvara

Pelletitootmises saavutas Graanul Invest 2019. aastal grupi ajaloo 
rekordi. Kokku toodeti 2 492 033 tonni puidugraanuleid, millest 
2,5% oli kodumajapidamises kasutatav preemiumgraanul ja ülejäänud 
bioenergeetikas kasutatav tööstusgraanul.

Suurendasime 2019. aasta teises pooles oma tootmisvõimekust uue 
tehasega Ameerika Ühendriikides, Texases, mis jõudis eelmisel aastal 
toota 194 835 tonni puidugraanuleid. Grupi Euroopa tehased saavutasid 
ajaloolise rekordi, tootes üle 530 000 tonni rohkem puidugraanuleid 
kui aasta varem. Tootmismahu kasv oli eelkõige tingitud tooraineturu ja 
kliima tingimustest. 

Uue, 12. tehasega koos on Graanul Investi puidugraanulite 
tootmisvõimekus 2,7 miljonit tonni aastas.

*Antud aruandes välja toodud tulemusnäitajad tuginevad Euroopa tehaste tootmismahtudele ja kuludele. 
2020. aasta aruandes on igas valdkonnas välja toodud ka USA tehas Woodville Pellets, mis on siis töötanud 
esimese täisaasta Graanul Investi tehasena.

Materjali päritolu

Puidupelletid on keskkonnasõbralik biokütus, mida toodetakse metsa- ja 
puidutööstuses ülejäävast materjalist. Graanul Investi toorainejaotuses 
ei ole aastaga suuri muudatusi olnud. Puidu- ja metsatööstuse jäätmete 
varumisahelad on aastate jooksul paika loksunud ja nendes esineb vähe 
kõikumisi.

Grupi Euroopa tehastes jaotus tooraine 45,6% ulatuses puidutööstuse 
jäätmeteks (saepuru, hake, höövlilaast) ja 54,4% ulatuses küttepuidu 
kvaliteediklassi kuuluvaks ümarpuiduks.

Puidugraanulite tooraine

Uue nähtusena võib välja tuua Valgevene küttepuidu, mis jõuab meieni 
rongivagunites hakitud kujul. Selline tooraine on meie ettevõttes 
uus, aga kuna Valgevenes on aktiivne puidu- ja metsatööstus ning 
puudulik puidupõhise bioenergia sektor, on selle materjali kõrgeim 
väärindamispotentsiaal just Baltimaades. Lisaks täidab see kõik meie 
materjalile seatud säästlikkuse ja päritolu nõuded ning on kõikuval 
tooraineturul oluliseks stabilisaatoriks osutunud. Selline materjal 
moodustab 3,85% meie toorainekorvist.

2 492 033 tonni

45,6% 54,4%
Puidutööstuse 
jäätmed

Kokku 
puidugraanuleid

madala kvaliteediga 
ümarpuit
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Tooraine pärineb meil peamiselt Lätist (43,4%), Eestist (41,8%), 
Valgevenest (10,1%; millest 3,85% küttepuit ja ülejäänud saetööstuse 
jäätmed), Leedust (4,4%) ja Poolast (0,3%). Puidutööstuse kaudu 
ulatub meie varumisahel kännu tasemel ka Venemaale, Soome, Rootsi ja 
Norrasse, aga nendest riikidest me toorainele otseveoseid täna ei tee.

Tooraine päritolu

Läti

43,4%

Eesti 

41,8%

Valge- 
vene 
10,1%

Leedu 

4,4%

Poola

0,3%

Suurem osa grupi toorainest 
transporditakse veoautodega. 
Tooraine varumisahela kõikide 
toorainetüüpide ühe suuna 
kaalutud keskmine on 55,4 
km (eelmisel aastal 53,4 km). 
Kuna meie eesmärk on püsida 
varumisraadiusega 70 km piires, 
oleme jätkuvalt sellest eesmärgist 
kõvasti ees.

Rongiga toodava materjali 
varumisraadius oli 560 km, 
mis näitab Valgevene tooraine 
keskmist kaugust meie tehastest. 
Tänu rongivagunite suurele 
mahutavusele ja madalamale 
kütusekulule kaaluühiku 
kohta saame rongidega tuua 
materjali oluliselt kaugemalt 
kui veoautodega, ilma et 
suurendaksime oma varumisahela 
kasvuhoonegaaside taset.

Keskmine 
varumisraadius 
55,4 km

Näited materjalist

Miks jõuavad pelletitööstusesse vahel ka suurema diameetriga 
puud? Need on puidutööstuses praagiks määratletud defektsed 
palgid, mille pikkused, kõverused, kahjustused, metallisisaldus 
või muud defektid ei täida saeveskite, vineeritehaste ega 
paberitööstuse nõudeid.

kuju
Ø

lõhed

järsk kõverus

mädanik
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Roheline elektrienergia

Graanul Investi koostootmisjaamade võrgustik teenindab meie enda pelletitehaseid sooja ja 
elektriga ning varustab osaliselt ka kohalikku elektrivõrku taastuvenergiaga. Grupil on kokku 6 
koostootmisjaama Baltikumis.

Soovitud tootmismahtudeni jõudmine 2019. aastal on ühtlasi toonud kaasa suurepärase tulemuse 
energiatõhususes. Ettevõte saavutas oma elektrienergia kuluefektiivsuse eesmärgi ja suutis iga 
toodetud graanulitonni kohta kasutada 3,6% vähem elektrit kui mullu. Maksimaalsete töörežiimide 
juures on väga julgustav näha, et energiatulemuslikkus paraneb – see tähendab, et suurem 
tootmismaht ei ole toonud kaasa katkestusi ega rikkeid.

Elektrienergia tarbimine KWh tonni kohta

Soojusenergia

Elektrienergia emissioonide vähendamine ja kasutuse 
tõhustamine on saanud Euroopas ja ka maailmas palju 
tähelepanu. Selle ümber on juba mitmeid toetusskeeme, 
poliitikaid ja edulugusid ning selle olemus ja vajalikkus 
on laialdaselt teada. Küll aga on väga passiivselt 
lähenetud energiatarbimise kõige energiamahukamale 
osale – soojusenergiale. Kütmine ja jahutamine nõuavad 
umbes poole kogu Euroopa energia lõpptarbimisest 
ja ainult viiendik sellest toodetakse taastuvatest 
allikatest. Tööstussektoris kulub ainuüksi üle 70% kogu 
energiakasutusest soojusenergiale (ec.europa.eu, heating 
and cooling, facts and figures) ja ka Graanul Investi grupi 
soojustarbimine on pea 7 korda suurema mahuga kui 
elektritarbimine.

Sellest 38% on toodetud efektiivse elektritootmise 
kõrvalsaadusena ja ülejäänu biomassikateldes 
trummelkuivatite varustamiseks. 
Graanul Investi pingutused tehnoloogia ja tarneahelate 
arenduses on loonud olukorra, kus oleme ettevõttena 
vastavuses ka Euroopa kliimaeesmärkidega aastaks 2050 
ja reaalsuses neist isegi tublisti ees. Loodame anda eeskuju 
soojusenergiast sõltuvatele ettevõtetele, kes ei saa loota 
kesksetele lahendustele ja peaksid tegema ümberkorraldusi 
juba täna. Skandinaavia ja Baltimaade piirkonnas on 
taastuva soojusenergia tootmine üha levinum, aga Lääne-
Euroopa tööstused on siinkohal paljuski passiivsed olnud.

Soojusenergia tootmine

Gruppi lisandunud USA Woodville’i tehase 
energiaalaseid näitajaid 2019. aasta arvestus 
ei sisalda, sest tehas ei ole meie grupis veel 
tervet aastat tegutsenud. Ostu hetkel oli 
sealne elektrikulu 240 kWh/t, mis ühelt poolt 
loob perspektiivi meie Euroopa tehaste väga 
efektiivsest tegutsemisest ja teiselt poolt näitab, 
et Woodville’i tehases on meil selles vallas palju 
tööd teha.

Graanul Invest on regiooni üks suuremaid 
taastuvenergia tootjaid, kes tootis 2019. aastal üle 
10% kogu Eestimaa taastuvast elektrienergiast 
(219 GWh / 1946 GWh, 11,3%, allikas: Elering). 
Kogu Baltikumis tootis Graanul Invest 2019. 
aastal kokku 331,3 GWh süsinikuneutraalset 
rohelist elektrienergiat. Seda on 0,8% vähem 
kui eelmisel aastal, aga püsib ikkagi üle 96% 
meie optimaalsest võimekusest, mis näitab 
elektritootmise kõrge efektiivsuse jätkumist. 
Biomassi omaduste ja kütteväärtuse suur 
kõikuvus pole mõjutanud energiatootmise 
tõhusust ja usaldusväärsust.

Viiel meie Euroopa pelletitehasel on 
koostootmisjaam, mis tagab tehase kogu elektri- 
ja soojusenergia vajaduse ning edastab võrku 
taastuvat elektrienergiat. Sellised tehased 
(Imaveres, Osulas, Helmes, Inčukalnsis ja 
Launkalnes) tootsid 2019. aastal keskmiselt 28,5% 
rohkem elektrit, kui nad ise tarbisid. Eestis, kus 
üldvõrgust saadava elektri emissioonitase on 
kõige kõrgem, on meil ka kõige suurem rohelise 
energia tootmisvõimsus. 

Aruandeaastal tootsime pea 24% rohkem 
elektrienergiat, kui oli kõigi meie Eesti 
tehaste tarbimine kokku. Kõikide Euroopa 
tehastega sõltusime ka rekordiliste puidupelletite  
tootmismahtude juures ainult 6% ulatuses 
võrguelektrist. 

Energiasõltumatus on igale töötlevale tööstusele 
oluline, aga sõltumatus nii suures ulatuses ja seda 
taastuvate energiaallikate kaudu on Euroopas 
haruldane. See annab Graanul Investile järgmise 
kümnendi kliimapoliitika meetmete kontekstis 
head eelised ning on üks oluline tegur meie 
süsinikujalajälje eemaldamises.

Elektri, vee ja 
soojusenergia 
jalajälg

kWh/t

GWh

3,6% vähem 
elektrit graanuli-
tonni kohta

2017
141,76

Koostootmisjaamad
836

Kuivati katlas
1378 Kokku 2214 GWh

2018
147,54

2019
142,16

Siinkohal saab Graanul Invest grupp 
kinnitada, et 100% meie kasutatavast 
soojusenergiast pärineb taastuvatest 
allikatest ehk süsinikuneutraalsest 
biomassist. 
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Veekasutus

Veekulu tonni toodangu kohta

Graanul Invest saavutas pikaaegse veekasutuse eesmärgi, 
langetades tonni toodangu erikulu 0,1 m3 peale. Võrreldes eelmise 
aastaga on vee tarbimise erikulu vähenenud 16,5%, mis on 
saavutatud tänu oluliselt suurenenud puidugraanuli tootmismahule 
ja -stabiilsusele.

Peaaegu kõigis kontserni tehastes on vähenenud vee tarbimise 
erikulu. Parimatel juhtudel on erikulu vähenenud üle 30%. Ainsad 
erandid on Jēkabpilsi ning Krāslava tehased, kus vee tarbimise 
erikulu kasvas. Krāslava puhul oli mõjutajaks suurenenud vajadus 
soojadel kuudel tootmismaterjali veega kasta, aga Jēkabpils alustas 
teisel poolaastal vee lisamist pelletite pressimisse, et parandada 
tootekvaliteeti, samas vähendades seadme kulumist ja elektrikulu.
Kõige rohkem vähenes vee tarbimise erikulu Inčukalnsi ja Launkalne 
tehastes – vastavalt 32,6% ja 30,1%. Inčukalnsi tehase erikulu 
saavutus oli peamiselt tingitud tootmismahu kasvust. Launkalne 
tehase peamine tarbimise sääst tekkis uue aspiratsioonisüsteemi 
rajamisel, mille tõttu vähenes hoonete katuste ja platside veega 
puhastamise vajadus.

Diislikasutus

Diisli tarbimine tonni toodangu kohta  

Oleme kolmel järjestikusel aastal suutnud täita oma 
diiselkütuse erikulu eesmärgi. Aastal 2019 oli see 0,57 liitrit 
tonni toodangu kohta, mida on võrreldes eelmise aastaga 
5% vähem.

Diislit kasutavad meie frontaallaadurid tooraine 
liigutamiseks tehase territooriumil. See funktsioon 
on oluline, et meil säiliks paindlikkus kasutada kõiki 
erinevaid jääkpuidu sortimente, mida kohalik tööstus 
tekitab. Materjali eeltöötlemisel lisatakse ümarpuit liini 
algusesse, hakkepuit keskele ja saepuru lõppu. Kuna 
kasutame kaasaegseid masinaid ja töörutiinid on hästi sisse 
töötatud, on erikulu paranemine siinkohal valdavalt seotud 
tootmismahu kasvatamisega.
Kuna tooraine liigutamine on meie tootmise ainus tegevus, 
mis tugineb fossiilsele kütusele, on meile väga oluline, 
et siin säiliks pidev erikulu vähenemine, kuniks tekivad 
piisavalt töökindlad säästlikumad tehnoloogiad. Maagaasil, 
biokütusel ja elektril töötavate frontaallaadurite arengul 
hoiame hoolega silma peal.

m3/t l/t
2017
0,12

2017
0,62

2018
0,12

2018
0,60

2019
0,10

2019
0,57Vee tarbimise erikulu on 

vähenenud 16,5%
Võrreldes eelmise 

aastaga on 5% vähem 
diislikasutust

Elektri, vee ja 
soojusenergia 
jalajälg
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Süsinikujalajälg

3

Graanul Invest grupp on süsinikunegatiivne 
ettevõte, mis tähendab, et meie emissioonide 
tasakaal ei ole mitte ainult nullis, vaid on tugevalt 
miinuses, toimides ühiskonnas süsinikdioksiidi 
ekvivalendi sidujana.

Euroopa 2050. aasta kliimaneutraalsuse eesmärgid on 
väga vajalikud, aga ka väga ambitsioonikad. Nähes, kui vähe 
lõpptarbimise energiast tuleb täna taastuvatest allikatest, ei ole 
reaalne, et kõik tööstused iseseisvalt süsinikuneutraalseteks 
muutuvad. Palju investeeritakse uutesse tehnoloogiatesse, 
mille abil emissioone vähendatakse, aga kliimamõjude 
neutraliseerimiseks peavad tekkima ka siduvad tööstused ehk 
need, kelle süsinikujalajälg on miinuses.

Süsinikunegatiivsuse saavutamine on eesmärk, milleni paljud 
maailma ettevõtted sooviksid jõuda, aga mille Graanul Invest 
grupp on juba saavutanud. On võimalik, et oleme süsinikku 
siduv ettevõte juba paar aastat olnud, aga laiemad kogu gruppi 
hõlmavad arvutused said esimest korda tehtud 2019. aasta kohta. 
Juba mõni aasta varem, kui meie sooja- ja energiatootmine 
saavutas oma tänase tootmismahu ja kui saime üheks suurimaks 
Eesti erametsaomanikuks, tegime suure hüppe negatiivse 
süsinikujalajälje suunas. Grupi süsinikujalajälje arvutusi pole aga 

varem tehtud, sest pole olnud nii selgeid reegleid ja põhimõtteid 
selle arvutamiseks ning tõendamiseks.

Uus taastuvenergia direktiiv (RED 2) on lõpuks pannud paika 
arvutuspõhimõtted bioenergeetika tootjatele ja tarbijatele. 
Tänu sellele on võimalik arvutada ja võrrelda ettevõtete profiile 
samadel alustel ehk Euroopa kesksete reeglite põhjal. Nii on 
võimalik ka ettevõtete väiteid kliimamõjude teemal kontrollida 
ja auditeerida. Graanul Invest on hankinud audiitorite kinnituse 
kogu oma bioenergeetika väärtusahela emissioonidele, et 
veenduda oma süsinikuprofiilis ja olla vastutustundlik oma 
kliimaalastes väljaütlemistes.

Graanul Invest grupi süsinikuprofiil jaguneb lihtsustatult neljaks 
– pelletitootmine, metsamajandamine, koostootmisjaamad ja 
metsaportfell. Esimesed kolm nimetatut on valdkonnad, kus 
süsinikku emiteerime, ja metsaportfell valdkond, kus seda seome.

Graanul Invest grupi 
süsinikujalajälg Pelletite tootmine

331 636

Metsamajandamine 1915

Koostootmisjaamad 2770

Metsaportfell

-574 400

Süsinikujalajälg

tCO
2
-eq

tCO
2
-eq

tCO
2
-eq

tCO
2
-eq

Süsiniku-
negatiivne
ettevõte

Süsinikujalajälg kokku: -238 079
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Pelletitootmise jalajälg

Pelletitootmise jalajälje arvutuse alla ei kuulu ainult tehased. Süsinikuprofiili arvutamisel võetakse 
arvesse energiakasutust küttepuu majandamises, tooraine transpordis, pelletite tootmises ja ka 
pelletite transpordis (nii veoautod laadimissadamani kui ka laevatamine sihtsadamani). See valdkond 
on meie kõige suurem ja laialdasem tegevusala ning seega ka kõige meie suurem süsinikuekvivalendi 
tekitaja. Pelletitootmise jalajälge oleme juba aastaid jälginud ja raporteerinud ning saame tõdeda, 
et oleme järjekordselt oma töötleva poole mõju langetanud ning edestanud 2019. aastaks seatud 
eesmärke.

Meie pelletitootmise väärtusahela kasvuhoonegaaside näitaja 2019. aastal oli 7,45 gCO2-eq/
MJ. See on Graanul Investi viimase 3 aasta parim tulemus, olles ühtlasi maailma pelletitööstuste 
suhtes revolutsiooniliselt madal. Selle oleme saavutanud erinevate pingutuste koosmõjul, aga 
peamise edumaa on andnud elektri- ja soojusenergia päritolu (koostootmine biomassiga), mida 
taastuvenergiadirektiivi vaikeväärtused nüüd õiglaselt arvesse võtavad.
Pelletitootmise emissiooninäitaja võtab arvesse ka meie USA tehase eelmise aasta toodangut.

Metsamajandamise jalajälg

Järgmine oluline valdkond süsinikuprofiilis on metsamajandamine. Siinkohal võtame arvesse just metsatööde ja 
materjali transpordi poolt harvesteri ja forvarderi kütusekuludest pinnasetööde ja ümarmaterjali transpordini. Siinkohal 
võiks vaielda, et saepalgi transport saeveskitesse kuulub viimaste süsinikuprofiili alla, aga oleme olnud arvutustes 
konservatiivsed ja lisanud kogu kütusekulu oma ettevõtte bilanssi sarnasel alustel nagu pelletitootmise poolel, kus 
kolmandate poolte materjali transport pelletitehastesse on lisatud meie süsinikuarvestusse.
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Koostootmisjaamade jalajälg

Kolmas meie grupi emiteeriv valdkond on koostootmisjaamad. Nagu mainitud, on nende toodetud elektri- ja 
soojusenergia süsinikuneutraalne ja üks meie süsinikuprofiili edu põhjustest, aga siiski on nende tegevuses ka 
fossiilse emissiooni pool, mis on seotud metsahakke tekkimise ja transpordiga. Siin on võetud arvesse okste 
ja metsajäätmete hakkimise diislikulu ning nende transporti koostootmisjaamadesse. Need emissioonid ei ole 
koostootmisjaamade toodetud taastuvenergia positiivse mõju juures märkimisväärsed, aga siiski on tegemist 
fossiilsete emissioonidega, mida tuleb jälgida ja vähendada.
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Metsaportfelli jalajälg

Graanul Invest grupi emissioone siduv valdkond on meie metsaportfell. Metsal 
on õigustatud roll tuleviku kliimastrateegias ja on täna üks väheseid võimalusi 
emissioonide sidumiseks. Igal ettevõttel on võimalus oma emissioonide tekkimist 
vähendada, aga väga vähestel on täna võimalik neid siduda ehk juba tekkinud 
emissioone atmosfäärist tagasi võtta. 

Graanul Invest on kaua kaardistanud tööriista, millega oma ca 55 000 ha 
metsaportfelli süsinikubilanssi pidevalt arvutada ja monitoorida. Otsingud, 
teadustööd ja Euroopas tunnustatud arvutuspõhimõtted on viinud meid 
Euroopa Metsainstituudi (EFI) süsiniku arvutusmudelini, mis meie metsade ja 
liikide iseärasusi hästi arvesse võtab. Mudeli kasuks räägivad üle 20-aastane 
arendusperiood ja teadustööd, mis kinnitavad sobivust just meie regiooni 
metsadele ja pinnasetüüpidele. Lisaks sellele on ka kohalikud ja rahvusvahelised 
teadlased, kelle poole oleme sellise lähteülesandega pöördunud, soovitanud seda 
EFI lähenemist kasutada.

Olulisemad põhimõtted Graanul Investi 
metsaportfelli süsinikdioksiidi ekvivalendi bilansi 
modelleerimisel:

Iga enamuspuuliigi bilanss on arvutatud eraldi ja selle aastane näitaja annab 
panuse oma osakaalu alusel kogu portfellist.

Maapealse biomassi arvutuses tuginetakse hetke keskmisele hektari 
kasvavale tagavarale. Nii on arvesse võetud ka lagendike ja noorendike madal 
sidumisvõime ning ka raiutud metsade mõju saab mudelis kohese kajastuse.

Meie metsade olemuse põhjal on kasutatud segapuistu keskmist kasvukõverat.

Eluringi süsinikubilansis on arvesse võetud ka perioodiliste harvenduste 
väljatulekud enne uuendusraiet.

Enamuspuuliikide maksimaalne kasvav tagavara põhineb Eesti keskmisel 
tagavaral, mitte teoreetilisel maksimumil.

–10,46 tCO2-eq

Graanul Investi metsatarkvara annab meile võimaluse koguda vajalikud 
lähtearvud väga kiiresti ja täpselt ning võimaldab meil modelleerida oma 
metsade süsinikdioksiidi ekvivalendi bilanssi aastase täpsusega. 2019. aasta 
keskmine sidumine hektari kohta oli –10,46 tCO2-eq. Seda soodustab peamiselt 
43% suurune kasepuu osakaal, mille olemus, vanus ja kasvav tagavara lubavad 
lähiaastatel väga kiiret süsiniku sidumist.

Arvutuste piirangud

Graanul Invest möönab, et kogu süsinikubilansi 
arvutustes ja modelleerimises on osaliselt kasutatud 
Euroopa ja tööstuse vaikeväärtuseid, mida ei saa 
võtta lõpliku tõena. Täna saame olla veendunud oma 
emiteerivate valdkondade näitajates, sest nende 
andmete kogumine ja arvutamine on auditeeritud ja 
tunnistatud Euroopa taastuvenergia põhimõtetele 
vastavaks. Täpsustusi ja selgemaid reegleid vajavad 
veel maakasutuse, maakasutuse muutuse ja 
metsanduse arvutuspõhimõtted tööstustele ning 
Graanul Invest hoiab sellel arengul hoolikalt silma peal. 

Hinnanguliselt on võimalik Graanul Investi 
metsaportfelli süsinikubilansile saada täielik tunnustus 
ja auditeeritud kinnitus 2022. aasta jooksul, mil 
esimesed standardid selle kohta on juurutatud. 
Sellele vaatamata on meie regiooni metsade kohta 
olemasolevad teadustööd ja EFI süsinikumudel piisavalt 
adekvaatsed, et mitte suurusjärkudega eksida. Meie 
ettevõtte süsinikunegatiivsuse tõsiasi ei muutuks ka 
juhul, kui peaksime korrigeerima mudelit 25–30% 
võrra kahjulikus suunas. Selline korrigeerimine on siiski 
vähetõenäoline. 

Viimase 4 aasta jooksul täpsustunud 
arvutuspõhimõtted on meie pelletitootmise jalajälje 
arvutuste lõpptulemust mõjutanud alla 5%.
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Innovatsioon

4

Graanul Invest grupp on 
pidevalt arenev ja oma 
tegevuses tulevikku vaatav. 
Otsime innovaatilisi võimalusi 
nii oma igapäevases tootmises 
ja metsamajandamises kui uute 
ärisuundade arenduses. Teeme 
koostööd nii teadusasutuste kui 
rahvusvaheliste partneritega 
ning soovime olla oma 
valdkondades teerajajaks. 

BIOMATERJALID

Uudne katsetehas

Graanul Investi grupp on alates 2017. aastast tegelenud 
uudse bioprotsesside suuna arendamisega, mille eesmärk 
on madalama kvaliteediga puidust kõrge väärtusega 
biomaterjalide arendamine ja tootmine. Kasutusele võetav 
uudne fraktsioneerimise tehnoloogia võimaldab minimaalse 
keskkonnajalajäljega eraldada biomassist kõrge puhtusastmega 
ligniini ja puidusuhkrud. Uue generatsiooni ligniini ja suhkruid 
saab kasutada väga erinevates tööstusharudes jätkusuutliku 
alternatiivina fossiilsetele materjalidele, võimaldades seeläbi 
turule tuua keskkonnasõbralikke tooteid.

2019. aastal jõudis Graanul Invest bioprotsesside arendustööga 
nii kaugele, et alustada sai maailmas ainulaadse puidu 
fraktsioneerimise katsetehase ehitusega Eestis Imaveres. 2019. 
aasta septembris sai valmiv katsetehas nurgakivi ning aasta 
lõpuks oli tehase tsiviilehitus lõppjärgus. 2020. aasta jooksul on 
plaanis katsetehas käivitada ning alustada pilootliinil katsetusi.

Mitme aasta pikkuse arendustööga on Graanul Invest 
teostanud suure hulga katseid erinevate tehnoloogiatega ning 
valinud välja parimad, mis võimaldavad puitu maksimaalselt 
väärindada. Valmiva katsetehase olulised keskkonnasõbralikud 
eelised alternatiivsete lahenduste kõrval on:

  Üle 90% tehases kasutatavast madala kvaliteediga 
puidumassist muudetakse kasulikuks biomaterjalide ja 
biokemikaalide toormeks

  Uudne tootmisprotsess võimaldab uue generatsiooni 
ligniini ning puidusuhkruid toota minimaalse energia ning 
kemikaalide kuluga

  Katsetehas kasutab moodsaid veepuhastussüsteeme, mis 
aitavad suurt osa tehases kasutatavast veest ringluses hoida 
ning taaskasutada

  Katsetehas töötab 100% taastuvenergial, mis toodetakse 
kohapeal koostootmisjaamas

  Modulaarne tehnoloogia võimaldab tehase paigutada 
toorme vahetusse lähedusse ning vähendada 
transpordijalajälge

Valmiva katsetehase suurim positiivne mõju on aga tehases toodetavate produktide asendusefektil. Ligniin ja 
puidusuhkrud sobivad väga hästi erinevate fossiilkütustest toodetavate kemikaalide asendamiseks. Üks hea näide on 
vineeritööstus, kus enamasti kasutatakse puidu liimimiseks fossiilsetest kütustest toodetud kemikaale. Suudame asenda 
märkimisväärse koguse nendest kemikaalidest katsetehases toodetava ligniini ning puidusuhkrutest toodetud ainetega, 
vähendades sellega oluliselt vineeri tootmise keskkonnajalajälge. Lisaks kirjeldatud vineerile on ligniini võimalik veel 
paljudes materjalides naftasaaduste asendamiseks kasutada: sh ehitusvahud, isolatsioonimaterjalid, betooni sidusained, 
aktiivsüsi, komposiitmaterjalid, vaigud, kiled, värvid ja paljud teised igapäevaselt kasutatavad materjalid.

Puidusuhkrud sobivad hästi asendama põllumajanduslikust toormest toodetud suhkruid, mida kasutatakse laialdaselt 
erinevates fermentatsiooniprotsessides, mille lõpptooted on näiteks värvid, plastid, puhastusvahendid, pakendid, tekstiil, 
kütused, toidutööstus ning kosmeetika.

Demotehas
90% puidu- 

massist kasulikeks 
toodeteks

Ligniin
ehitusmaterjalid, 

liimid, vahud

Puidusuhkur
bioplast, nailon,  
keemiatööstus,  

toiduainetööstus

Meie uudsete omadustega ligniini ja puidusuhkrute 
võimalike kasutuste osas on käimas teadus- ja 
arendustöö sadade erinevate partnerite ja ettevõtetega 
üle Euroopa ning katsetehase valmides saame liikuda 
arendustöö kõrval ka mitmete toodete tootmiseni 
tööstuslikes mahtudes.
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Rahvusvahelised koostööprojektid
Tänu uudsele lähenemisele puitmassi eeltöötluses on Graanul Invest koos 
partneritega suutnud võita väga tihedas konkurentsis teadusarendusele 
suunatud toetusi. 

Mahukaim hetkel töös olevatest projektidest on SWEETWOODS, mida 
koordineerib Graanul Investi tütarettevõte Graanul Biotech OÜ ja mis on 
toetatud Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI-JU) institutsionaalse 
teadusrahastusega, mis on Euroopa mainekaim biomajanduse arendustoetus.

Projekti raames rajatakse Imaverre innovaatiline katsetehas. Projekti 
SWEETWOODS tööstuspartnerid Armacell, Recticel ja Tecnaro töötavad 
projekti jooksul välja uudsel ligniinil baseeruvad retseptid elastomeersete 
vahtude, polüuretaanvahtude ning biokomposiitide tootmiseks. 
Tehnoloogiapartner Metgen arendab projektis tööstuslikke ensüüme ligniini 
depolümeriseerimiseks ja suhkrute hüdrolüüsiks.

Projekti eesmärk on demonstreerida tööstuslikul tasemel kõrge 
puhtusastmega ligniini ja suhkrute tootmist ning näidata nende materjalide 
uusi kasutusvõimalusi erinevates tööstusharudes, hinnates sealjuures nende 
keskkonnamõju ja turge.

Projektis REWOFUEL keskendume peamiselt puidusuhkrutest isobuteeni 
tootmise arendusele ning testime ligniini kasutust bituumeni asendajana 
asfaldis.

2019. aastal alustanud projekt VEHICLE keskendub puidu fraktsioneerimise 
vaheproduktidest erinevate polümeersete kattematerjalide tootmisele 
koostöös ettevõtetega Kemira ja Ecohelix. Koostöös partnerite Novamonti 
ja Avantiumiga väärindame puidusuhkrud platvormkemikaalideks, millest 
valmistatakse pakendimaterjale, tekstiile, biokilesid, plastpudeleid jne.

Näeme, et globaalsetele probleemidele lahenduste leidmine saab toimuda 
vaid tugevate ja laialdaste partnersidemete kaudu ning seetõttu plaanime ka 
edaspidi võrgustikku erinevate koostööprojektidega laiendada.

TEHNILISED UUENDUSED

Süsteemi LOADMON edasiarendused
Täisautomaatne puidutoorme vastuvõtu mõõtmissüsteem LOADMON on kasutusel kõigis 
Graanul Investi Eesti ja Läti tehastes. Innovaatiline LoadMoni süsteem on paigaldatud tehase 
vastuvõtuväravale, kus tekitatakse tarnitava tooraine koormast punktpilv ehk 3D-kujutis kõigest 
mõne minutiga ja inimese sekkumiseta. 2019. aasta tõi kaasa süsteemi edasiarenduse rongidele 
ning mitmed tehnilises võtmes olulised edasiarendused.

Rongivagunite automaatne mõõtmine

Esimene rongivagunitele mõeldud LoadMon 3D-skaneerimis- ja mõõtmisvärav paigaldati 2019. 
aasta viimases kvartalis meie Gulbene tehasesse. Süsteem tuvastab vagunites oleva tooraine mahu 
automaatselt.

Rongidele mõeldud LoadMon võimaldab sama läbipaistvust ja ülevaadet nagu veokitele mõeldud 
LoadMon. Ainus erinevus on, et veokite maksimaalne maht on umbes 90 m3, rongide puhul võib see 
olla 2000–3000 m3. Süsteemiga on töödeldud juba 200 saatelehte. Mahus on see üle 100 000 m3. 
Tarnijad ja toormaterjali tarneosakond saavad koormatest kiire ja lihtsa ülevaate.

Meie Läti tütarettevõte Latgran on alustanud ka vagunitele elektrooniliste markerite 
paigaldamisega, mis võimaldavad vagunite seerianumbri automaatset tuvastamist.

LoadMoni tehnilised arendused

Aasta 2019 tõi mõõtesüsteemis mitmeid tehnilisi uuendusi. Tänu tarkvara optimeerimisele suutsime 
viia hakkematerjali arvutuskiiruse 30 sekundini. Seega kulub ühe hakkeveose mõõtmiseks koos 
tunneli läbimisega 60 sekundit. Eelnevalt oli see aeg 90–120 sekundit. Ümarmaterjali arvutusaeg 
jääb nüüd 60 sekundi piirile, eelnevalt oli see number üle 120 sekundi. Suures mastaabis annab 
see suure ajalise võidu ning kiiretel tarneperioodidel suurendab läbilaskevõimekust. Täna suudab 
LoadMon mõõta ühes tunnis 1000 tm ümarmaterjali ning 3000 m3 puistematerjali.

Tänaseks on ka lahendatud LoadMoni kõige nõrgem lüli – tõkkepuu küljes asetsev rada. Varem jäi 
süsteem tõkkepuu purunemisel seisma. Tänaseks on enamik tehaseid juba varustatud dubleeriva 
süsteemiga, mis võimaldab süsteemi töö ka tõkkepuu purunemisel.

rahvusvahelised projektid
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Ökonoomsed metsamasinad
Graanul Investi metsaettevõte Valga Puu soetas 2019. 
aastal kaks uue generatsiooni Malwa harvesteri, mis aitavad 
teha metsahooldustöid varasemast ökonoomsemalt ja 
jätkusuutlikumalt.

Kompaktsed ja kerged uued harvesterid võimaldavad 
senisest paremat manööverdamist metsa valgustus- ja 
harvendusraieteks ning hoiavad ära metsatöödega tekkida 
võivad maapinna kahjustused, muutes metsahoolduse 
keskkonnasõbralikumaks nii metsa hooldaja kui ka metsa jaoks 
tervikuna. Valgustus- ja harvendusraied on metsa kasvamise 
ja puidu kvaliteedi seisukohast äärmiselt olulised metsatööd.

Malwa harvester on oma mõõtmete juures tubli abimees 
noore metsa hooldamisel. Valga Puu masinad on varustatud 
700 mm laiuste rehvidega, mis lisavad oluliselt kandvust ja 

Tootmislahenduste arendused
Tegeleme pidevalt oma tootmislahenduste arendamisega 
eesmärgiga muuta tootmine efektiivsemaks ja 
keskkonnasäästlikumaks. 2019. aasta tõi kaasa arendusi ja 
investeeringuid mitmetes meie tootmisüksustes:

Alytuse aspiratsioonisüsteem

2019. aasta viimases kvartalis tegi Alytuse tehas ühe 
viimaste aastate suurima investeeringu aspiratsioonifiltri 
paigaldamisega, mis kogub kokku tolmu erinevatest 
tootmisüksustest. Uus paigaldatud süsteem võimaldas luua 
kolm suletud saastepunkti, mis vähendavad osakestest 
tingitud õhusaastet, kasvatades tootmisefektiivsust ja 
muutes tootmist keskkonnasõbralikumaks.

Uued rataslaadurid

Oleme soetanud kaks uut rataslaadurit, millega vahetame välja 
vanemad ning ebaefektiivsemad masinad. Uued laadurid on 
uusima põlvkonna mootoritega, mistõttu väheneb kütusekulu ja 
masinate ökoloogiline jalajälg.

Kulukomponentide muutuvkulu vähendamine

Jälgime ning arendame järjepidevalt peamiste 
kulukomponentide tootlikust. Meie 12 tehase suur andmehulk 
võimaldab meil analüüsida erinevate kuluosade tootjate, 
materjalide või katsetuste tulemusi. Meie integreeritud 
andmebaaside ja analüüsi tulemusel oleme suutnud järjepidevalt 
vähendada kuluosade muutuvkulu.

Lintkuivatite protsessiandurid

Oleme Imavere tehase lintkuivatitele lisanud arvukalt 
protsessiandureid. Tänu uutele anduritele saame hakata talvistes 
oludes jälgima kuivatite tööd ning seeläbi vähendada tootmise 
energiakulu.

Nutilahendus koostootmisjaamades
Meie Osula, Helme ja Imavere koostootmisjaamades on kasutusele 
võetud nutirakendus Inspection, mis on abiks keerukate seadmete 
käidu ja hoolduse eest vastutavale personalile.

Koostootmisjaamas töötavad paljud seadmed suurel kiirusel, 
kõrgel rõhul ja temperatuuril. Jaamas on sadu elektrimootoreid 
ja andureid, millest kas või ühe rikke või purunemise tõttu jääb 
koostootmisjaam suure tõenäosusega seisma. Uue nutirakenduse 
eesmärk on koostootmisjaamas viibivat tööjõudu targalt juhendada. 
Kontrollringkäigul rakendust täpselt täites on kindel, et töötaja 
jõuab kõikide kriitilise tähtsusega seadmeteni määratud ajal, et neid 
visuaalselt hinnata.

Rakenduse kasutuselevõtu teine eesmärk on sissekannete 
informatsiooni kasutamine. See tähendab, et koostootmisjaama 
tootmisjuht ja tehnikajuht saavad igal ajahetkel infot seadmete 
hetkeolukorra kohta, mis võimaldab neil planeerida edasist tegevust 
(käitamist, hooldust, remonte) olukorrale kohaselt.

Samuti saab tänu ajajäljele hinnata ringkäikude teostamise 
kvaliteeti ning planeerida töötajatele vajaduse korral 
täienduskoolitusi seadmete kontrollimise kohta.

Uus istutusmasin
Valga Puu soetas 2019. aastal istutusmasina, mis on Eestis 
esmamudel. Istutusmasin võimaldab istutada potitaimi pikemal 
ajaperioodil ja ka liigniisketesse kohtadesse.

Lühipäraline 16,1 tonni kaaluv ekskavaator on modifitseeritud 
tööks metsas ja pehmel pinnasel ning suudab ühe vahetusega 
orienteeruvalt istutada 1 hektari jagu taimi, mis teeb olenevalt 
algtihedusest ca 2000 taime.

Kuna tegemist on potitaimede istutamisega ning taimi tuuakse 
juurde jooksvalt vajaduse alusel, siis välistab see taimede kuivamise. 
Tavaistutuse korral võib tekkida olukordi, kus taimed jäävad päikese 
kätte ja võivad enne istutamist liigselt kuivada.

Ideaalis võiks masinaga istutada taimi aprillist oktoobrini. 
Kokkuleppel taimlaga saab kogu selle perioodi jooksul kas otse 

avamaalt või siis varasemalt juba külmikusse pandud taimi. Uudne 
istutusmasin teeb korraga ära kahte sorti töö – valmistab ette 
maapinna ja istutab taimed. Sealjuures on istutuskvaliteet korralik ja 
ühtlane. Masin asetab taime mätta keskele ja surub ilusti kinni, kõik 
mättad saavad istutatud taime ja ideaalis välistab masin pidevad 
kvaliteedikontrollid istutatud lankidele. Taim on istutatud mätta 
peale, kus tekib kohe kasvueelis rohurinde ja muu võsa ees. Olenevalt 
kasvukohast ning võsa- ja rohukasvust jäävad esimesed paar aastat 
kultuurihooldused ära.

Samuti võimaldab uus masin istutada liigniisketesse kasvukohtadesse, 
kus tavalise ketasadraga ettevalmistatud maapinnale pole võimalik 
liigniiskuse tõttu istutada.

Uued puiduhakkurid
Meie koostootmisjaamu varustab metsaettevõtete poolt varutud 
raidmetega meie grupi ettevõte Graanul Hake, millel on võimekus toota 
aastas 1 miljon kuupmeetrit hakkpuitu.

2019. aastal omandas Graanul Hake neli Jenzi puiduhakkurit, mis on 
suure tootlikkusega, soodsate ülalpidamiskuludega ja hea teenindusega. 
Jenzi on pidevalt hakkureid arendanud ning uudsed lahendused hakkuri 
juhtimises ja masina erinevate sõlmede seadistamise võimalused 
annavad rea eeliseid võrreldes teiste tootjatega. Näiteks kasutatakse 
põhilistes kuluvdetailides Duroxi kõvasulamkihiga kaetud detaile, mille 
eluiga on kuni 3 korda pikem tavalisest.

Hakkuri operaatori töökoht on viidud tõstukilt auto kabiini kõrvalistuja 
kohale, millega parandati oluliselt operaatori töötingimusi – eelkõige 
vähenes müra ja vibratsioon ning parandati üldist ohutust ja 
kliimatingimusi (ühtlane temperatuur ja tolmuvaba keskkond).

Nii puiduhakkuritel kui ka hakkpuitu vedavatel veoautodel ja haagistel 
kasutatakse topeltrattaid (v.a pööravad rattad), millega vähendatakse 
erisurvet maapinnale. Selline lahendus aitab säästa metsateid ning 
parandab haakuvust keerulistes tingimustes.

haarduvust, aidates seeläbi hoida metsa pinnast. Kui suurte 
masinatega noorte puude vahel liikumine toob kaasa liialt 
kahjustusi teistele puudele ja metsamaale, siis uued kompaktsed 
harvesterid tagavad ligipääsu ja parema materjali väljatuleku 
eelise. Malwa uudse masina kaal algab tehase andmetel ca 5400 
kilogrammist ja masina pikkus on 5–7 meetrit.

Uued harvesterid suudavad oma kompaktse, kuid võimeka 
lõikepea vahel liigutada metsamaterjali diameetriga alates 
3 cm, mis võimaldab harvendust teiste puude kõrval ilma 
metsa kahjustamata. Harvesteride tootja hinnangul võimaldab 
kompaktne masin võrreldes suurte metsamasinatega jätta 
metsa alles 100 kuni 200 kahjustusteta puud hektari kohta 
rohkem.
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TEADUSKOOSTÖÖ

Puidu väärindamise 
doktorantuuriprojekt

Graanul Investi ja Tartu Ülikooli koostöös alustati 2019. aastal 
uudse puidu keemilise väärindamise doktorantuuriprojektiga.

Esmakordse algatuse käigus loodi Tartu Ülikooli puidukeemia 
tuumiklabori ja Graanul Invest gruppi kuuluva Graanul Biotechi 
koostöös platvorm ettevõtte soovidele ja profiilile vastavate 
tippspetsialistide koolitamiseks ning rakendusuuringute ja 
tootearenduse alaseks koostööks. Koostööleppe kohaselt 
uurib Tartu Ülikooli doktorant oma doktoritöös puidust 
saadud ligniini omadusi ja teeb Graanul Biotechiga koostööd 
tööstuslikult rakendatava ligniini lahustamise protsessi 
väljatöötamiseks.

Doktorant Kait Kaarel Puss optimeerib arendustöö 
käigus ligniini lahustamise etappe, et parandada ligniini 
kasutatavust ning saada üksikasjalik ülevaade tööstuslike 
töötlemismeetodite mõjust ligniini omadustele. Pussi 
doktoritöö rakendusuuringute plaan hõlmab mitmesuguseid 
tehnoloogilisi lahendusi puidust saadud ligniini omaduste 
uurimiseks ja turukõlbliku lõpptoote väljatöötamiseks.

Ühine doktorantuuriprojekt on esimene konkreetsem 
koostööprojekt ülikooliga, mis annab hea võimaluse kaasata 
tippteaduse viimaseid arenguid tootearendusse juba varajases 
staadiumis ja seeläbi oluliselt kasvatada konkurentsivõimet 
uudsete materjalide turul.

Metsaistandike arenduse 
koostööprojekt

2019. aastal alustasid Graanul Invest gruppi kuuluv Valga Puu ja Eesti Maaülikool pikaajalist koostööd metsaistandike 
arendamiseks. Kümneaastase koostööleppega asus Valga Puu toetama Eesti Maaülikooli lehtpuupuistute selektsiooni 
ja majandamise teadusprojekti.

Eesti Maaülikooli metsakasvatuse ja metsaökoloogia professori Hardi Tulluse juhitav töörühm on teinud juba aastaid 
katseid kiirekasvuliste lehtpuudega Eesti kliima- ja mullatingimustes. Teadustöö tulemusel on metsateadlastel välja 
pakkuda pikaajalised katsetulemused arukase, hübriidhaava ja sanglepa kasvatamisel. Teadusprojekti eesmärk on 
valida välja kiirekasvulised puud, mis sobivad meie kliima ning piirkonna mullastikuga.

Uurimisrühma teadustulemusi hakkab oma tegevuses rakendama Graanul Investi grupi metsamajandusettevõte 
Valga Puu, et rajada Lõuna-Eestisse haiguskindlad ning heade tüveomadustega metsaistandikud. Ettevõttel on 
maaüksusi, mille koosseisus olevatele söötis maadele ei ole praegu väga head rakendust, kuid millele soovitakse 
kiirekasvuliste lehtpuude uurimisrühma teadustöö abil leida sobivad lahendused. Valga Puu pikaajaline eesmärk on 
põllumajanduslikust kasutusest välja jäänud maade metsastamine sobiva puuliigiga. Koostöö kogumaht on enam kui 
100 000 eurot.
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Sotsiaalne 
mõju 5

Metsa- ja puidutööstus on Eesti üks suurimaid 
ja olulisemaid tööstusharusid ja üks peamisi 
tööandjad maapiirkondades.  Graanul Invest on läbi 
aastate toetanud kohalikke kogukondi vastavalt 
piirkondlikele vajadustele. Ka meie enda inimesed 
töötavad paljuski maapiirkondades ja seeläbi 
on meie jaoks eriti oluline, et elu edeneks ka 
väljaspool tõmbekeskuseid. Tajume oma vastutust 
ühiskonna ja keskkonna ees ning osaleme aktiivselt 
ühiskondlikult olulistes aruteludes ja poliitika 
kujundamise protsessides.

Töötajad

2019. aasta lõpu seisuga töötas Graanul 
Invest grupis 673 töötajat, olles aasta 
varasema ajaga kasvanud üle 100 inimese 
võrra. Suur osa uusi töötajaid lisandus tehase 
omandamisega Ameerika Ühendriikides.

Grupi töötajate keskmine vanus on 41 aastat 
ning ligi 85% töötajatest on mehed.

Uus tööohutuse mõõdupuu

Tööõnnetuste juurpõhjuste tuvastamiseks ja tööohutusalase tegevuse 
prioriseerimiseks juurutas Graanul Invest 2019. aastaks uue tööohutuse seire- 
ja parendussüsteemi, mis võtab lisaks õnnetustele arvesse ka kvartaalsete 
sisekontrollide tulemusi, üldist visuaalset ja tehnilist korda ning töötajate 
arvu. Seeläbi saime enda ettevõttesse tööohutusealase mõõdupuu, mis 
toob välja sellealased kitsaskohad ja ka edusammud asukoha ning tegevuse 
täpsusega. See omakorda annab meile võimaluse tõhustada ja täpsustada 
võimalikke parendusmeetmeid ja premeerimist.

Tööohutuse mõõtmisi viiakse tehastes läbi 4 korda aastas. Iga kvartali 
fikseeritud leidude, sündmuste ja tegevuste põhjal arvutatakse välja iga 
tehase individuaalne koefitsient. 

Arvestades asjaoluga, et loodud süsteem oli töölistele uus ja veidi harjumatu, 
võib rahule jääda tulemusega, kus 11 tehasest 9 täitsid püstitatud eesmärgi (< 
1) ning üleüldine tööohutuse tase tõusis kõigis tehastes. Parima saavutaja tase 
on 0,54 ja halvim 1,59, mis näitab, et erinevad üksused vajavad tööohutuse 
parendamiseks erineva ulatuse ja sisuga tegevusi. Grupi keskmine tulemus oli 
0,81, mis on positiivselt üllatav, sest 2019. aasta eesmärk tugines ajaloolistele 
näitajatele ja sai meelega seatud karmim.

2019. aastal jätkati ohutus- ja esmaabikoolitustega ning spetsiifiliste 
koolitustega just kõrgema riskiga tegevustele. Samuti oleme mitme tehase 
tuleohutusplaanidesse parandusi sisse viinud ja neid kaasajastanud.

2019. aastal oli ettevõttes 1,18 tööõnnetust iga 100 töötaja kohta. 2018. 
aastal oli sama näitaja 0,87. Tööõnnetuste kasv on seotud grupi uuemate 
tegevusvaldkondadega, pelletitehastes on tööõnnetuste ja töötajate suhtarv 
langenud. Vaatamata sellele peame laiendama oma pingutusi, et õnnetused 
väheneksid, ja veenduma, et igas uues tegevuses ja iga uue tütarettevõtte 
puhul oleks ohutus meie esimene prioriteet.

673 töötajat85%15%

~ 41 a

Tööohutuse 
sisekontrolli 
valdkonnad: 

töökohad ja ruumid, 

esmaabivahendid, 

isikukaitsevahendid, 

töökohtade tingimused, 

ohumärgistus, 

tuletõkestusvahendid, 

käsitööriistad, 

seadmed, 

elektrilised abimaterjalid, 

redelid.

2019

+100
2018

~570
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Ebavere

Imavere

Launkalne

Inčukalns 

Jaunjelgava
Jēkabpils

Krāslava

Alytus

Gulbene

Helme

Osula

Osula Graanul

RIIA

TALLINN

VILNIUS

Leedu

Läti

Eesti

Piirkondlik mõju

Graanul Investi 12 pelletitehast asuvad kõik 
suurematest linnadest eemal, olles olulised 
tööandjad maapiirkondades. Gruppi kuuluvad 
metsandusettevõtted on oma tegevuse samuti 
koondanud keskustest väljapoole. Piirkondlike 
võimaluste ärakasutamine ning inimestele 
töökoha pakkumine kodu lähedal aitab kaasa 
regionaalarengule ja toetab jätkusuutlikku elu 
maapiirkondades. Metsa- ja puidusektori panus 
maapiirkondade toimetulekusse on sealjuures 
märkimisväärne. Sektori loodud lisandväärtus 
moodustab Kesk-Eestis ja Lõuna-Eestis loodavast 
kogulisandväärtusest vastavalt kolmandiku ja 
peaaegu veerandi.

Tehaste töötajate 
elukohtade keskmine 
kaugus tehasest

Imavere 17 km

Osula 5 km

Ebavere 7 km

Helme 4 km

Launkalne 25 km

Inčukalns 27 km

Gulbene 30 km

Jaunjelgava 15 km

Jēkabpils 13 km

Krāslava 13 km

Alytus 14 km

ÜHISKOND

Kogukonna toetamine

Graanul Investi grupp lähtub oma toetustegevustes 
väiksemate piirkondade vajadustest ja soovidest. Oleme 
jätkanud väljakujunenud põhimõtet, et meie tehased 
ja metsaettevõtted toetavad kohalikke algatusi ning 
ettevõtmisi lokaalselt, osates kõige paremini hinnata 
piirkonna toetusvajadusi ja omades sidet kohaliku 
kogukonnaga.

Oma Eestis asuvate tehaste kaudu oleme 2019. aastal 
õla alla pannud näiteks Imavere Spordiklubi MTÜ noorte 
tegevusele, Väike-Maarja Gümnaasiumi huvitegevustele, 
Võru Suusaklubi MTÜ ja Tõrva kohaliku võrkpallimeeskonna 
tegevustele. Lätis toetasime möödunud aastal muuhulgas 
kohaliku lasteaia mänguväljaku arendamist, motofestivali, 
korv- ja võrkpallimeeskondasid ning jõulukinkide tegemist 
orbudele.

Meie metsaettevõtetest oli kõige suurem toetaja Valga Puu, 
kes panustas mitmekülgselt nii noortespordi arendamisse 
kui ka näiteks metsamehi ühendavasse meeskoori ja 
Magnus Kirdi toetamisse. Karo Mets on läbi aastate olnud 
suur noorte rattaspordi toetaja ning 2019. aastast alates 
ka Kaisma matkaraja sponsor. Roger Puit toetas erinevaid 
noorte sporditegevusi Viljandimaal ning sarnaselt teiste 
metsaettevõtetega ka metsaüliõpilaste seltsi.

Graanul Investi grupp toetas 
2019. aastal enam kui 70 erinevat 
ettevõtmist üle Baltikumi ning 
panustas üle 170 000 euro kohaliku 
spordi-, kultuuri- ja hariduselu 
edendamisse. 

Soovime oma tegevusega toetada kohalikke kogukondi 
ja aidata luua võimalusi enese arendamiseks ka 
väljaspool suuremaid linnu. Tulevikku vaatavalt on 
meie sponsorlustegevuste fookuses just noortele 
arenguvõimaluste loomine.

töötajate 
keskmine kaugus 

tehasest

15,5 km

Toetasime 2019. aastal 
Baltikumis enam kui 
70 ettevõtmist
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Graanul Invest osaleb erinevate organisatsioonide ja 
liitude kaudu aktiivselt ühiskondlikult olulistes aruteludes 
ja poliitika kujundamise protsessides.

Graanul Investi tegevjuht Raul Kirjanen kinnitati 2019. 
aastal osalema valdkonna ekspertidest koosnevasse 
valitsuse innovatsioonipoliitika komisjoni, mille eesmärk 
on teaduse ja majanduse strateegilise raamistamise 
arengukava ettevalmistus ning innovatsioonialase 
poliitika kujundamine.

Taastuvenergia koja volinikuna valiti Raul Kirjanen 
2019. aastal metsanduse arengukava juhtkogusse, mille 
eesmärk oli saavutada konsensus metsanduse uue 
kümnendi arengustsenaariumite valimisel. Alates 2019. 
aastast on Raul Kirjanen Eesti Maaülikooli nõukogu liige. 
Nõukogu on ülikooli kõrgeim juhtorgan, mis vastutab 
ülikooli pikaajalise ja kestliku arengu ning oluliste otsuste 
tegemise eest. Ühtlasi kuuluvad Graanul Investi juhatuse 
liikmed Raul Kirjanen ja Jaano Haidla Eesti Metsa- ja 
Puidutööstuse Liidu juhatusse.

Graanul Investi grupis jätkusuutlikkust juhtiv Mihkel 
Jugaste valiti 2019. aastal järgmiseks kolmeks aastaks 
SBP (Sustainable Biomass Program) standardite 
komiteesse. Valitud komitee koosneb erinevate 
huvigruppide esindajatest ning jaguneb 50:50 
kodanikuühiskonna ja ettevõtete esindajate vahel. 
Komitee eesmärgiks on standardite seadmine biomassi 
jätkusuutlikuks kasutamiseks ning nõuannete jagamine 
teistele SBP komiteedele ning juhatusele. 

Graanul Invest on juba aastaid suur võrkpalli toetaja ning 
alates 2019. aastast oleme lisaks Eesti noortekoondise 
toetamisele ka Eesti meeste rahvuskoondise sponsor. 
2019. aastal sõlmis pikaajalise lepingu Läti noortekoondise 
toetamiseks meie Läti tütarettevõte Latgran. Meie grupi 
töötajate hulgas on võrkpalli alati au sees hoitud – käiakse 
regulaarselt võrkpalli mängimas, kõik meie ettevõtted 
panevad suvepäevadeks välja oma võistkonna ning ühiselt 
on korraldatud ka võrkpallimängude vaatamist. 

Läbi aastate on Graanul Invest toetanud Eesti suusatamist 
ning Eesti Suusaliitu, seda nii rahalise toetusega kui ka 
aktiivse kaasaelamisega. Toetame oma töötajate osalemist 
spordivõistlustel ning 2019. aastal osalesime ühtse tiimina 
ka Tartu Maratonil.

Pikaajalistest toetusprojektidest sai 2019. aastal alguse 
koostöö Tartu Ülikooli teaduskooliga. Graanul Invest 
panustab pikaajaliselt loodusteaduste ja puiduteaduste 
süvendatud õppe arendamisse sihiga tõsta noorte 
teadlikkust valdkonna võimalustest ja potentsiaalist. 

Toetuse summadest saavad jõudu uurimislabori 
integreeritud loodusainete õpe, põhikooli 
bioloogiaolümpiaad ja loodusteaduste olümpiaad. Toetus 
lubab arendada eksperimentaalülesannete komplekte 
puidutehnoloogia valdkonnas ja loob noortele võimaluse 
kohtuda erinevate ekspertidega. Ühtlasi hakatakse 
rahvusvahelistelt võistlustelt medalisäraga naasvaid 
õpilasi tunnustama Graanul Investi nimelise stipendiumiga. 
Graanul Invest toetab loodusteaduste õpet nelja aasta vältel 
kokku enam kui 65 000 euroga. Usume, et panustamine 
loodusteaduste õppesse on tulevikuinvesteering, mille vilju 
näeme alles aastate pärast, kui tänased õpilased asuvad 
kõrgkoolides erialavalikuid tegema.

Raul Kirjanen: Stable policies for bioeconomy development

Poliitika 
kujundamine

a

Pikaajalised 
toetusprojektid
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KESKKONNA JALAJÄLG

Meie eesmärgiks on emissioonide tekkimise vähendamine. 
Saasteainete kogumine ja hävitamine on väga olulised, 
aga iga protsess või tehnoloogiline lahendus peab eelkõige 
looma võimalikult vähe saastet. Jälgime täpselt, et kehtivad 
keskkonnaregulatsioonid oleksid ettevõtetes täidetud ning 
mõõdame pidevalt keskkonnareostuse ning ressursside 
kasutamise näitajaid. Otsuste langetamisel ja investeeringute 
tegemisel hindame alati nende mõju keskkonnale.

MEESKOND

Graanul Invest grupis töötavad inimesed on meie üks olulisim 
tugisammas. Meie meeskonna moodustavad nõuetekohase 
kvalifikatsiooniga töötajad. Tegeleme aktiivselt oma inimeste 
koolitamisega nende kvaliteedi-, keskkonna-, energiatõhususe, 
töötervishoiualase ning hädaolukordades tegutsemise 
teadlikkuse tõstmiseks. 

KOOSTÖÖPARTNERID

Teeme koostööd ainult selliste partneritega, kes tegutsevad 
meiega samasuguste kvaliteedi-, keskkonna-, energiatõhususe 
ja tööohutuse põhimõtete alusel. Kasutame ainult selliseid 
tarnijaid, kes järgivad jätkusuutliku metsanduse standardeid 
ja pakuvad nõuetele vastavaid tooteid. Eeldame oma 
koostööpartneritelt regulaarsete kolmanda osapoole 
kontrollide läbiviimist ja julgustame teineteise vastastikust 
kontrollimist.  

KVALITEET

Peame oluliseks nii toodete kui ka ettevõtte enda kvaliteeti. 
Valmistame oma tooteid turu ja klientide nõuete kohaselt 
ning tagame alati ühtlased ja õigeaegsed tarned. Võtame 
klientidelt ja huvirühmadelt saadud kriitikat ning ettepanekuid 
alati arvesse ja parendame oma süsteeme vastavalt.

PIDEV ARENG

Seame enda lühi- ja pikaajalised eesmärgid vastavalt ettevõtte 
põhiväärtusele ja tulemusnäitajatele. Jälgime pidevalt oma 
töötulemusi ja vaatame regulaarselt üle oma eesmärgid, et 
tagada pidev areng. Julgustame oma ettevõttes ekspertide ja 
kolmandate osapoolte kaasamist, et tuvastada kitsaskohti ja 
hinnata eesmärkide või parenduste mõju ning asjakohasust. 

LÄBIPAISTVUS

Läbipaistvuse suurendamine ja korruptsiooniohu 
vähendamine on lahutamatu osa meie tegevustest. 
Suurendame pidevalt teadlikkust, sõlmime lepingulisi suhteid, 
võimaldame elektroonseid makseid ja korraldame pidevalt 
auditeid. Selliselt tegutsedes oleme loonud süsteemi, mis ei 
luba meie väärtusahelas mingit ebaeetilist käitumist.

ÄRIEETIKA

Graanul Investi äritegevuse põhimõtted on toonud 
meieni tänase meeskonna ja kaardistanud olulisimad 
koostööpartnerid, kes jagavad sarnaseid vaateid ja 
võimaldavad meil neid aina laialdasemalt rakendada. 
Meie eesmärgiks on luua turvaline töökeskkond ning 
keskkonnasäästlik ja efektiivne tootmisprotsess, 
mis võimaldavad luua parima kvaliteediga 
keskkonnasõbralikke tooteid. 

https://www.graanulinvest.com/est/keskkond/keskkond
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