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Istutasime 1,28 miljonit metsataime.

Keskendusime varasemast suuremas 
mahus endiste põllumaade 
metsastamisele, kokku u 140 hektari 
ulatuses.

Toetasime enam kui 70 ettevõtmist, 
peamiselt maapiirkondade noorte huvi- 
ja sporditegevust.

Meie tootmise süsiniku jalajälg on 
3 aastat järjest langenud.

2020. aasta olulisemad 
saavutused
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Kindlasti jättis COVID 19 kriis oma jälje ka meie 
tegevusse: natuke viibis katsetehase käivitamine 
Imaveres, sest vajalikud tippspetsialistid ei saanud 
reisida, keeruline oli pakkuda grupi tuge meie Texase 
tehase ümberkorraldamisel ja kindlasti oli ka turul palju 
ebakindlust. Aasta lõpus lõpetasime ka Graanul Invest 
grupi restruktureerimise, mille käigus jagasime oma 
tegevuse kolmeks valdkonnaks: 1) pelletitootmine ja 
energeetika, 2) metsandus ja 3) biomaterjalid. Seega on 
siinne raport ka viimane, mis hõlmab kõiki neid sektoreid 
koos.

Raskustest hoolimata jätkasime kindlalt oma säästlikkuse 
kriteeriumite järgimist ja edendamist. Pelletitootmises 
suutsime keerulisest aastast hoolimata tootmist jätkata 
ja kuna puitmaterjali järele oli suur nõudlus, tekkis ka 
piisavalt jääke, millest pelleteid toota. Pikaajalised ja 
tugevad sidemed klientidega võimaldasid meil keerulistes 
oludes hakkama saada. Meie seisukoht on selge –  
peame vastavalt väärindamispotentsiaalile andma ka 
kõige madalama kvaliteediga biomassile väärtuse,  
et tagada puidusektoris efektiivsus ja ringmajanduse 
nõuete täitmine. Ühtlasi on pelletite kasutamine üks 
kiiremaid ja efektiivsemaid võimalusi energiasektoris 
süsinikuheite vähendamiseks. Kliimaprobleemid on 
jõudnud niikaugele, et tegutseda tuleb kohe ning aeg,  
kui mitte midagi tegemine ja uue tehnoloogia ootamine 
oli lahendus, on ammu mööda saanud.

Metsanduses oli 2020. aasta esimene pool väga keeruline. 
Kuna Baltikumis sisuliselt talve ei olnud, oli mets märg 
ja metsatööd oluliselt raskendatud. Valisime hoolega 
kohti, kus saime võimalikult väikese keskkonnamõjuga 
siiski metsa majandada ja suutsime lõpuks ka kõik oma 
lepingud täita. Head meelt teeb see, et metsaistutamise 
mahud suurenevad aastast aastasse ja metsaettevõttes 
oleme üha enam liikumas segametsade istutamise 
suunas.

Biomaterjalide sektori areng oli eelmisel aastal 
muljetavaldav ning kuigi paljud tööd ja arendused 
viibisid COVID 19 pandeemia tõttu, suutsime siiski vaid 
paarikuulise hilinemisega ära katsetada oma tehnoloogia 
esimese etapi. Nüüdseks on allkirjastatud ka teise etapi 
olulisemad lepingud ja kui kõik läheb plaanipäraselt, 
siis juba 2022. aastal saame klientidele saata esimesed 
koormad kõrge kvaliteedi ja puhtusastmega biomaterjale.

Meie kõige suurem tänu kuulub muidugi meie inimestele – 
meie suurimale väärtusele. Oleme suutnud katsumustest 
hoolimata hästi hakkama saada. Viimane aasta 
on loonud veel selgema arusaama, kui tähtsad on 
inimestevahelised suhted ning kui oluline on kolleegidega 
lihtsalt koos maha istuda ja olulisi või ka vähemolulisi 
teemasid arutada.

Raul Kirjanen, 
CEO

2020 oli keeruline aasta, palju oli teadmatust ja riske. Ettevõttena suutsime 
reageerida kiiresti ja seadsime esikohale töötajate turvalisuse. Suutsime 
aegsasti töö ümber korraldada nii, et inimesed said ohutult kaugtööd teha 
ja tehastes oli minimaalselt inimestevahelisi kontakte. Hea oli näha ka 
seda, et kogu ettevõtte kollektiiv suhtus riski äärmiselt vastutustundlikult ning 
õnneks ei saanud kriisis tugevalt kannatada ei ettevõttes töötavad inimesed 
ega ka ettevõte ise. Selles oli oluline osa meie eelneval tööl protsesside 
digitaliseerimisel ning oleme väga tänulikud inimestele, kes on selle nimel juba 
aastaid aega ja energiat panustanud.

graanulinvest.com
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graanulinvest.com

Graanul Investi grupp on maailma juhtiv biomassi 
ja bioenergia tootja. Eestist alguse saanud väike ettevõte on 17 
aastaga kasvanud rahvusvaheliseks kontserniks, olles üks jätkusuutlikumaid 
puidugraanulite tootjaid maailmas. Tänaseks juhime tootmisüksusi Baltikumis 
ja Ameerikas ning anname biomassi ja bioenergia valdkonnas igapäevast 
tööd ligi 500 inimesele.
 

Pelletid on kõrge energiaväärtusega küttematerjal, 
millega asendada gaasi, naftat, kivisütt või põlevkivi. Fossiilsete materjalide 
põletamisel toome maapõuest järjest uut süsinikku atmosfääri juurde, 
andes hoogu inimtekkelistele kliimamuutustele. Kui suudame hoida 
fossiilsed materjalid maa all, on see samm kliimaprobleemide lahendamise 
suunas. Meie juhtroll bioenergia arendamises annab meile hea võimaluse 
globaalseid kliimaprobleeme lahendada.

Ka Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse 
aruanne kinnitab, et bioenergial on oluline roll kahe 
21. sajandi peamise keskkonnaprobleemi – liigirikkuse 
kahanemine ja kliimamuutused – lahendamisel, kui 
selle tootmiseks vajaminev biomass on varutud säästlikult ja seda on 
kasutatud efektiivselt. Graanul Investi toodetud bioenergia ja biomass on 
nende parameetrite poolest juhtival positsioonil. Aruanne toob veel välja, 
et puittoodete tarvis tooraine hankimisel ja puidu töötlemisel tekkinud 
ülejäägid ning metsa kvaliteedi parandamiseks tehtud tööde käigus varutud 
puit omavad tähenduslikku rolli energiatootmises ning aitavad kaasa 
metsa säästlikule majandamisele. Hästi toimiv bioenergia sektor on vajalik 
biomajanduse tekkimiseks ja puidupõhise biokeemia arenguks Euroopas. 
Ka meie grupi eri harude tegevusest on hästi näha, et biomassi tootmine, 
metsa majandamine ja ka meie kõige uuem suund biokeemia on üksteisega 
tihedalt seotud. Mida suurem on nendevaheline sünergia, seda lähemal 
oleme jäätmevabale biomajandusele ja tasakaalus süsinikuringele.

7-24
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Meie tootmise jalajälg

Millest tehakse pelleteid?

Graanul Investi tehased tootsid 2020. aastal rekordiliselt 2 651 713 tonni puidugraanuleid: 
37,4% Eestis, 47,8% Lätis, 11,8% USAs ja 3% Leedus. See number sisaldab juba ka meie 
Texase tehase täisaasta toodangut.

Puidugraanulite tootmisel on viis kategooriat, mille alusel me toorainet vastu võtame:
1) kuiv saepuru ja höövlilaast, 2) märg saepuru, 3) puukoor, 4) hake, 5) madalakvaliteetne tüvepuit

Madalakvaliteediline tüvepuit jõuab meile, kuna metsatöödel jääb üle 
madalakvaliteedilist tüvepuitu, mille kasutamine tööstuses ei ole võimalik. Vaid vähesel määral 
kasutame ka saeveskitest pärit praakpuitu, mis on tingitud sellest, et sealses puidus on kõverused, 
kahjustused või võõrkehad - näiteks metallitükid, mis võivad lõhkuda seadmeid ja olla töötajatele 
ohtlikud. Kuna defektne ja ebakvaliteetne tüvepuit teiste tööstuste kvaliteedinõudeid ei täida, 
sorteeritakse see eraldi. Kokku eristatakse Eesti segametsades kuni 50 eri sortimenti ning neist 
kõige ebakvaliteetsem on leht- ja okaspuust saadav küttepuit. Seega tekib metsamajandamise 
käigus lisaks suure väärtusega sortimentidele – kasepakk ja saepalk – alati ka ülejääke, mis 
ringmajanduse põhimõttel järgmisesse tööstusesse edasi liiguvad. Samuti tekib madalama 
kvaliteediga puitu erinevate metsahooldustööde käigus (valgustus- ja harvendusraied), kus 
raiutakse välja väiksemad madala kvaliteediga puud, et jätta kõrgekvaliteetsetele puudele ruumi 
kasvamiseks. Ümarmaterjal võib vahel jõuda pelletitehasesse ka juhul, kui metsaomanik otsustab 
majandada oma madala kvaliteediga lehtmetsa, näiteks paju- või lepavõsa, et istutada 
asemele kõrgema kvaliteediga puud – kuused, männid, kased. Ka siis, kui ümarpuit on ladudes 
erinevatel põhjustel väärtuse kaotanud ja läinud näiteks mädanema, saab sellest pelletitootmise 
tooraine.

Kuiv saepuru ja höövlilaast 
on pärit järeltöötlejatelt, kelle tooraineks on juba 
valmis saelauad, millest toodetakse edaspidi 
näiteks mööblit või parketti. Järeltöötlemise 
kõrvalproduktid - kuiv saepuru või höövlilaast -  
on madala niiskustaseme ja peene fraktsiooniga, 
mis omakorda teeb neist väga kergesti 
töödeldava tooraine meile. Riskikoht on see, et me 
saame kasutada ainult keemiavaba toorainet,  
ja järeltöötluse jääke, milles võivad olla ka lakid ja 
liimid, me kasutada ei saa. Energiasektorisse tulev 
saepuru peab olema kemikaalivaba ning seetõttu 
on oluline täpselt jälgida ja mõista selle materjali 
tarneahelaid ja tootmisprotsesse. 

Märg saepuru on saeveskite 
saagimisprotsessi peamine 
kõrvalprodukt. See on ajalooliselt 
kõige levinum pelletite tootmise 
materjal, mis vajab väga vähe 
töötlemist, kuna on juba algselt peene 
fraktsiooni ja ühtlase kvaliteediga.

Puukoort saab Graanul 
Invest nii meie enda tehaste 
koorimisliinidelt kui ka saeveskitest. 
Palgilt eemaldatakse koor 
mehaaniliselt ning see suunatakse 
jäätmejaama asemel kohapealsesse 
roheenergia tootmisse, et kasutada 
maksimaalselt ära iga gramm 
väärtuslikust puidust.

Hake jaguneb saeveskihakkeks ja 
metsahakkeks. Metsahake koosneb 
peamiselt peentest okstest, võsast ja 
muudest raiejäätmetest, mida enamasti ei 
saa mehaaniliselt töödelda, kuna materjal 
sisaldab mulda ja liiva. Saeveskihake on 
metsahakkest sisult ja välimuselt erinev. 
See tekib saeveskis juba kooritud palgi 
töötlemisel ning on ühtlase fraktsiooni 
ja puhtusega. Puidutööstusest pärit 
haket kasutame pelletite tootmiseks, 
aga metsahaket peamiselt oma 
koostootmisjaamades ja kuivatites 
fossiilivaba elektri ja soojuse tootmiseks.
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Meie tootmise 
„retsept“

Aruandeaastal oli tooraine 
keskmine jagunemine järgmine: 
54,52% puistematerjali ehk 
puidutööstuse jäätmeid, 
millest suurima osa moodustas 
hake – 33,15% kogu materjalist; 
saepuru ja höövlilaast 
vastavalt 17,07% ja 4,31%; 
madalakvaliteediline tüvepuit, 
mis ei leidnud kasutamist 
muudes tööstusharudes, 
moodustas 45,48% meie 
tootmise toorainest.

54,52%

45,48%

puistematerjali ehk 
puidutööstuse jäätmed

madalakvaliteediline 
tüvepuit

Pelletitootmise retsepti kuuluvad kõik eelnimetatud viis kategooriat, mis segatakse kokku, et saada ühtlane kvaliteet. Kuna 
ressursitõhususe saavutamise ja jäätmehierarhia korrektse järgimise eesmärgil ei tohi energiasektoris toorainet valida, 
kasutame kõikide levinud puuliikide kõiki nimetatud toorainekategooriaid. Seda, mis kohapealsest puidutööstusest üle jääb, 
peab energiatööstus ka kasutama. Tootmisjuhi peen oskus võimaldab saavutada äärmiselt keeruliste pikkuse, kõvaduse, 
osakeste suuruse ja kütteväärtuse nõuete täitmise ka pidevalt muutuva materjali ja ilmastiku kiuste.

Kasutame kõiki peamisi kohalikke puuliike, mis on varumispiirkonnas kõige levinumad.

graanulinvest.com

2019. aastal jagunes puidugraanulite 
tooraine 45,6% ulatuses puidutööstuse 

jäätmete (saepuru, hake, höövlilaast) 
ja 54,4% ulatuses madalakvaliteedilise 

tüvepuidu vahel. Ehk tüvepuidu 
osakaal meie toorainekorvis on 

vähenenud pea 9%. 

hake 33,15%
saepuru 17,07%
höövlilaast 4,31%

MEIE TOOTMISE TOORAINE TÜVEPUIDU OSAKAAL MEIE TOORAINEKORVIS ON VÄHENENUD PEA 9%. 

Otsetarnete põhjal jaguneb puitmaterjalide päritolu Läti, Eesti, Leedu, Valgevene, Poola ja USA vahel. 

„Eri materjalide kasutamisel peab arvestama puidu erinevate omadustega. Näiteks kasematerjal on tihedam ja 
see suurendab tootmismasinate koormust. Lepapuu erikaal on üks madalamaid, mis omakorda mõjutab pelletite 
tihedust ja lõppkvaliteeti. Haavapuu muutub peenestamisel väga õhuliseks, vatitaoliseks, mis võib põhjustada 
lõikeseadmete ummistusi. Ka ainult väga värske okaspuumaterjali kasutamine ei taga kvaliteetset ja mehaaniliselt 
vastupidavat pelletit. Eri tooraineid kombineerides on hea planeerimise ja sobivaima tehnoloogia rakendamise 
tulemusena võimalik kasutada pelletites enamikku metsa- ja puidutööstuses ülejäävatest materjalidest.“

„Kuna lepal kui lehtpuul puudub okaspuudele omane 
vaik, on selle suur osakaal pelletite tootmises korralik 
väljakutse, sest puudub siduv osa, mis pelletit koos 
hoiaks. Et kvaliteedinõuded on karmid, tuleb leppa 
ja teisi liike kokku segada, et pelletid koos püsiks ja 
nõuetele vastaks.“

Kristo Vahar,
Helme pelletitehase juht:

Margus Milk, 
Osula pelletitehase juht:
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Igasuguse tooraine varumise kaalutud keskmise kauguse eesmärgi fikseerisime juba mitu aastat tagasi 70 km peale. See 
on vahemaa, mis aitab täita ülalmainitud põhimõtteid ja tagab ka majandusliku jätkusuutlikkuse. Juba eelnevate aastate 
andmed on näidanud, et püsime selle näitajaga väga stabiilselt 53 ja 58 km vahel. Ka 2020. aastal oli veoautodega 
transporditud kõikide toorainetüüpide ühe sõidusuuna kaalutud keskmine selles vahemikus. Meie tarnijate ja tarnebaasi 
stabiilsus on niivõrd paigas, et võttes eesmärgiks veel väiksema kilomeetrite arvu, oleksime juba sunnitud mõnest 
materjalist või tarnijast valedel alustel loobuma, mida me mõistagi ei tee.

Pea kolmandiku tooraine osas kasutame raudteetransporti. Rongi suurem mahutavus ja tonnkilomeetri oluliselt väiksem 
ökoloogiline jalajälg võimaldavad meil tuua materjali ka kaugemalt, kui säästlikkuse põhimõtted seda autotransporti 
kasutades võimaldaks. Näiteks Valgevene suunal liiguvad meie kaubavagunid regulaarselt, et tuua sealt ära 
puidutööstuse ülejääk, sest intensiivse metsa- ja puidutööstuse kõrval ei kasutata Valgevenes aktiivselt bioenergiat.

Graanul Investi eesmärk on muuta pelletite tootmine paikkondlikumaks, 
tekitamaks võimalikult väikest süsinikujälge. Tooraine transport on 
praegu üks vähestest fossiilsele energiale tuginevatest tegevustest meie 
väärtusahelas. Seetõttu tulebki tooraine tehastesse geograafiliselt 
lähimatest allikatest, et mitte moonutada tooraine liikumist, vaid 
tegutseda seal, kus puidutööstuse jääde on juba olemas. Iga täiendav 
kilomeeter, mille tooraine läbib, viib süsiniku liigse tekkimiseni.

Distantsid

„Metsa kasvatamine on aastakümnete pikkune protsess ja puitu, mida me metsast saame, tuleb väga säästlikult kasutada. 
Peamine puidutöötlemise suund on puidu maksimaalne kasutus kestvustoodetes, mis seovad süsinikku pikaajaliselt, ning 
jäätmevaba tootmise põhimõtte järgimine. Kogu puit, mis meie saeveskisse metsast kohale jõuab, peab saama tooteks. 
Saetööstuse kõrvaltoodeteks on tselluloosi või graanulite tootmiseks sobilik hakkpuit ning saepuru ja puukoor. Vähesel määral 
jõuab saeveskitesse ka ebakvaliteetne tooraine, mis sisaldab kas mädanikku või pole väliste vigade tõttu töödeldav, ning 
selline materjal liigub edasi energeetikatööstusse. Tänapäevane saetööstus on suurelt osalt logistikakeskus, suuri varusid ei ole 
võimalik säilitada ja seetõttu peavad ka tekkinud kõrvaltooted liikuma tehastest edasi kas samal päeval või paari päeva jooksul. 
Tarneahela mõistes on graanulitööstus puidutöötlemise ülioluline osa, ilma milleta on väga keeruline efektiivselt toimida.“

Juba eelnevate aastate 
andmed on näidanud, et 
püsime selle näitajaga 
väga stabiilselt 53 ja 58 km 
vahel.

1/3  kasutame rongitransporti

5 km

53 km

58 km

0

Tõnu Ehrpais,  
Nordwoodi juhatuse esimees:
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Sertifikaadid

Graanul Investile on omistatud mitmeid sertifikaate, 
mis toetavad säästlikku metsamajandamist ning 
kindlustavad katkematu kontrollitud tarneahela 
metsast tarbijani. Nende sertifikaatidega tõkestatakse 
sotsiaalselt ja ökoloogiliselt kahjulikest allikatest 
pärit materjali jõudmine turule. Lisaks aitavad 
sertifikaadid veenduda, et meie tootmissüsteemid 
on parimate praktikate ning nii kohalike kui ka 
rahvusvaheliste nõuetega kooskõlas. Rahvusvaheliselt 
tunnustatud sertifitseerimissüsteemid muudavad 
meie töö läbipaistvaks ja koostööpartnerite jaoks 
usaldusväärseks. Sertifikaatide kasutamine ei ole 
tänapäeval enam pelgalt metsamajandusliku 
eesmärgiga, vaid sama tähtis on ka tootmise 
ökoloogiline jalajälg, tarneahelate efektiivsus ja 
läbipaistvus ning tootmiseks kasutatava rohelise 
energia hulk. 

Meie sertifitseerimise ja mitu korda aastas auditeerimise 
valdkonnad jagunevad lihtsamalt väljendudes kaheks.

On tootmisüksuste tasemel sertifikaadid, kus 
hinnatakse kvaliteedi, keskkonna, tööohutuse ja 
energiaalaseid juhtimissüsteeme ning vastavate nõuete 
ja eesmärkide täitmist. Siin tugineme Rahvusvahelise 
Standardiorganisatsiooni (ISO) nõuetele ja antud 
valdkonna tunnustatuimale audiitorfirmale. Sellist nelja 
võtmeaspekti sertifitseerimist rakendame võrdselt 
kõikides tehastes (kokku on neid 11). Seda põhjalikkust 
ei kohusta kuidagi turg, vaid täieliku läbipaistvuse ja 
edumeelsuse saavutamise soov. 

Teine sertifitseerimise valdkond on tarne- ja 
tootmisahela sertifitseerimine, mis hõlmab 
sertifitseeritud metsamajandamist ja puidu liikumist 
alates metsast läbi tootmisahelate meie tehasteni. Siin 
kontrollitakse ka kaitse- ja keelualade puidu vältimise 
protseduure ja bioenergiaks sobivate puidusortimentide 
kasutamise tõendeid. Samuti hõlmab see transpordis ja 
tootmises kasutatud energiat ja energialiike. Tootmiseks 
kasutatud puidu sortimendid ja kogused kontrollitakse 
ja kinnitatakse 10 kg täpsusega. Kogu info antakse 
auditeeritud kujul ka biomassi järgmisele kasutajale 
ehk lõpptarbijale, kes saab olla sama läbipaistev 
oma huvigruppide ja regulaatorite jaoks. Maailmas 

Elektrikasutus

Meie koostootmisjaamades toodetakse roheenergiat suurima võimaliku efektiivsusega. 
Tõhus võrgustik annab meie enda pelletitehastele sooja ja elektrit ning varustab osaliselt ka 
kohalikku elektrivõrku taastuvenergiaga. Grupil on kokku kuus koostootmisjaama Baltikumis. 
Koostootmistehnoloogia efektiivsuse võtmeks on nii toodetud elektrienergia kui ka 
soojusenergia salvestamine võimalikult väheste lekete ja kadudega. Bioenergia kasutamist 
laiendavates praegustes ja tulevastes projektides toodetakse ja tarbitakse bioenergiat just 
sellisel põhimõttel. 

Graanul Invest tootis 2020. aastal üle 17% kogu Eestimaa 
taastuvast bioelektrienergiast (217,5 GWh / 1259,7 GWh; 
allikas: Elering). Bioelekter ehk valdavalt puidupõhisest 
biomassist toodetud elekter moodustab üle 56% Eesti võrku 
toodetud taastuvast elektrienergiast ja 26% kogu Eesti 
võrgu elektrist. Baltikumis tootsime 2020. aastal kokku  
337 GWh fossiilivaba rohelist elektrienergiat.  
Seda on pea 6 GWh rohkem kui eelmisel aastal.

Sama oluline on toodetud energia võimalikult efektiivselt pelletite tootmisel ära kasutada. 
Elektri erikulu on üks meie säästlikkuse võtmenäitajaid, mida oleme jälginud ning mille ümber 
juba aastaid eesmärke seadnud. Euroopa tehaste puhul saame välja tuua üldise eesmärgi 
ja uue säästlikkuse taseme saavutamise, sest keskmine elektrikulu langes 140,68 kWh/t 
tasemele. Stabiilselt suurte tootmisnumbrite juures on elektri erikulu niigi madalal tasemel ja 
sellised edusammud on võimalikult läbi nutikate võtete, mis ei nõua tootmise peatamist.  
Siin tuleks välja tuua meie Osula pelletitehas, kes leidis mooduse langetada elektri erikulu üle 
5%: 148,36 kWh/t pealt 140,55 peale. Kuna tootmismaht oli eelmise aastaga sarnane, on see 
muljetavaldav elektrikasutuse tõhustamine, mis saavutati tänu jätkuvale tootmisprotsessi 
optimeerimisele ja kuluefektiivsemaks seadistamisele.

Ameerikas asuva Woodville’i tehase lisandumisega gruppi on meie grupi (Euroopa ja USA) 
tehaste keskmine elektri erikulu ootuspäraselt pea 7% kasvanud – tasemele 151,97 kWh/t. 
Woodville’i tehas pole remontide ja muudatuste tõttu saanud stabiilset tööd teha ning on 
ka oma loomult palju vähem efektiivne meie Euroopa tehastega võrreldes. Euroopa tehaste 
keskmine elektri erikulu on Woodville’i tehase erikulust 68% madalam, iseloomustades hästi 
meie Baltikumi tehaste tõhusat opereerimist ning USA tehase säästupotentsiaali. Kahjuks 
ei ole paljud Euroopa tehnoloogiad USA ametkondade poolt veel lubatud ning seetõttu ei 
saa me n-ö koduseid võtteid seal lähitulevikus rakendada.

Graanul Investi eesmärk on kasutada võimalikult palju fossiilivaba taastuvenergiat, mida 
toodetakse koostootmisjaamades, aga tarbime ka aina rohelisemaks muutuvat kohaliku 
võrgu energiat. 

Graanul Investi lähenemine

Ümarmaterjal

Pelletitehas EnergiatootjaSaveskite saepuru, 
hake

Sadamate
ladu

Sä
äs

tli
ku

 m
etsamajandamise ja tarneahela ulatus 

Höövlitööstuse/järeltöötlejate 
jäägid (laast, kuiv saepuru)

on väga vähe väärtusahelaid, mille tõendamine on nii detailne ning mille nõuded on 
nõnda täpselt reglementeeritud nagu bioenergias. Väärtusahela sertifitseerimiseks 
kasutame praeguseks ainsat Euroopa Roheleppe ambitsioone ja nõudeid järgivat SBP 
sertifikaati. Tooraine ja tarnijate valikul juhindume FSC® ja PEFC sertifitseerimisnõuetest, 
aga need sertifikaadid keskenduvad toorainelõigule mets-töötlemine-graanulitehase 
värav, millest tänapäeval ammugi enam ei piisa. SBP sertifikaati omavad kõik Graanul 
Investi grupi tehased ja kogu meie tooraine tuleb kas läbi FSC® (FSC-C103815) või PEFC 
sertifitseeritud tarneahelate.

Graanul Investi sertifitseerimissüsteemides on tähtsal kohal ka huvigruppide tagasiside 
ning kriitika. Ka avalikkuse süüdistused näevad ette esitatud väidete uurimist ja 
vajaduse korral süsteemide parendamist. 2020. aasta jooksul registreeritud väidete ja 
esitatud andmete põhjal ei tuvastatud ühtegi rikkumist. Enamikus üldsuse ees esitatud 
väidetes eksiti rängalt kas raietingimuste või mahtude osas ning loodi ilma igasuguste 
tõenditeta seos bioenergiasektoriga, jättes mainimata tõsiasja, et metsamajandamist 
teostati suurema väärtusega tooteid valmistava puidutööstuse varustamiseks. 
Huvigruppide esitatud väidete menetlemist kontrollivad samuti kolmanda osapoole 
sõltumatud audiitorid. Soovitame huvigruppidel anda tagasisidet otse meile, mitte teha 
seda läbi meedia, et saaksime koheselt kõnealuste küsimustega tegeleda. Kui väidetele 
on saadud korrektsed vastused ja on olemas asjakohased tõendid, võib vajaduse korral 
teemat ka avalikkuse ja meediaga jagada. 
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Soojus
Soojust toodame kohapeal sellest madala kvaliteediga 
biomassist, mida pelletite tootmiseks kasutada ei saa 
(näiteks puukoor või hakitud oksad). Pelletite kütteväärtuse 
tõstmiseks ja käideldavuse parandamiseks tuleb tooraine 
enne pressimist kuivatada. See on väga oluline, aga 
ka energiamahukas protsess, kuna tänapäeval on siin 
ainuvõimalikuks lahenduseks kasutada täielikult taastuvat 
ja keskkonnasõbralikku soojusenergiat. Graanul Investis 
kasutatav soojusenergia on 100% taastuvenergia, mille 
oleme tootnud ise oma tootmisüksustes kas efektiivse 
elektritootmise kõrvalsaadusena või sekundaarenergiana 
biomassikateldes. 

Koostootmisjaamades tootsime 
soojusenergiat 919 GWh ja biomassikateldes 
869 GWh. Soojusenergia osakaalu kasv 
CHPs (soojuse ja elektri koostootmine) on 
väga loogiline ja tervitatav trend, sest 
see on efektiivseim ja tänapäeval parim 
tehnoloogiline praktika selles valdkonnas. 

Maailma roheenergia tähelepanu on mõneti põhjendamatult 
suunatud ainult elektrienergiale. Viimases on efektiivseid 
tootmislahendusi juba väga palju ning skaleerimisvõimalused 
käegakatsutavad. Kahjuks moodustab elektrienergia 
kogu Euroopa energia lõpptarbimisest ainult poole ning 
kliimaeesmärkide saavutamiseks peab fookus liikuma kiiresti 
soojus- ja jahutusenergia lahenduste suunas. Seda eriti 
soojusenergiat vajavates tööstustes, nagu näiteks toiduaine- 
ja metallitööstus, kus keskmiselt ainult 22% soojusenergiast 
on toodetud taastuvatest allikatest ning viimaste aastate 
edusammud on olnud tagasihoidlikud, sest lubatakse 
endiselt kasutada fossiilseid lahendusi. Graanul Invest 
saab taastuvenergial töötava ja taastuvenergiat tootva 
tööstusettevõttena näidata eeskuju ning pakkuda lahendusi 
ka oma rahvusvahelistele klientidele olenemata nende 
sektorist.

Veekasutus
Vett kasutame oma tootmises vähe ning peamiselt tehnika 
pesemiseks ja olmeveena. Eesmärk on vee erikasutust pidevalt 
vähendada ning teeme kõik vajaliku selleks, et meie territooriumilt 
ja koostootmisjaamadest väljuv vesi oleks nõuete piires.

Graanul Invest langetas tonni toodangu vee 
erikulu 0,092 m3 peale. Võrreldes eelmise aastaga 
on vee tarbimise erikulu vähenenud 7,6%, mis 
on saavutatud tänu stabiilselt intensiivsele 
tootmisele. Samuti on lisandunud Woodville’i 
tehas, mille vee tarbimise erikulu on grupis 
üks väiksemaid ning mis mõjutas oluliselt kogu 
kontserni üldist vee erikulu näitajat.

Kuigi kogu grupi vee erikulu vähenes, on vee kogused peaaegu 
kõigis kontserni tehastes suurenenud või jäänud samasse 
suurusjärku.

Suurim vee erikulu kasv on olnud Ebavere (36,5%), Jēkabpilsi (34,1%) 
ja Gulbene (30,1) tehastes. Kasvu põhjused on erinevad. Ebavere 
vee erikulu suurenemine tulenes haamerveskite elektrikokkuhoiust 
ja tootlikkuse kasvust, ning kuna 2020. aasta oli küllaltki soe, 
suurenes ka skruuberite veetarbimine. Oluliselt kasvas vee erikulu ka 
Jēkabpilsi ja Gulbene tehastes, kus alustati vee lisamist graanulite 
pressimisel, et parandada puidugraanulite kvaliteeti, mis vähendas 
samas elektrikulu ja seadmete kulumist. Kõige enam vähenes 
vee tarbimise erikulu Helme ja Alytuse tehastes – vastavalt 22,3% 
ja 23%. Oluline vee tarbimise sääst tekkis Helme tehases siis, kui 
kaasajastati mõned olulisemad seadmed ning muudeti CHP 
seeläbi veelgi efektiivsemaks. 

Võrreldes eelmise 
aastaga on vee tarbimise 
erikulu vähenenud 7,6%

2019
0,10

2020
0,092 m3/t
7,6%

Graanul Investis kasutatav soojusenergia on 
100% taastuvenergia, mille oleme tootnud 
ise oma tootmisüksustes kas efektiivse 
elektritootmise kõrvalsaadusena või 
sekundaarenergiana biomassikateldes.
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Süsiniku jalajälg tootmises
Energiakandjate ja praeguseks ka mitmete teiste toodete puhul on elutsükli näitajatel määrav roll. 
Puidugraanulite väärtusahela süsinikubilanss defineerib fossiilsete emissioonide ärahoidmise potentsiaali. 
Oleme taastuvenergia direktiivi (REDII) nõuetele ja auditeeritud andmetele tuginedes lasknud iga tehase 
süsinikubilanssi juba kolm aastat arvutada. Mõneti ootamatult ning läbi suurte pingutuste, tagamaks 
töökindlust ja efektiivsust, oleme siiski suutnud sektori üht olulisemat parameetrit kolm aastat järjest langetada. 
2020. aasta pelletitootmise kogunumber oli 7,08 gCO2-eq/MJ ehk 7,08 grammi süsinikdioksiidi ekvivalenti iga 
pelletis sisalduva roheenergia megadžauli kohta.

2020. aasta edusammude taga on kindlasti Woodville’i tehase stabiil-
semasse töörutiini viimine, tavapäraseid mustreid järgiv aastaaegade 
vaheldumine ja puistematerjali osakaalu kasv toorainekorvis. 

Puidugraanulite energiasäästlikkust võrreldakse fossiilsete kütustega 
(kivisüsi ja maagaas) ning lõppkasutuses on energiatootjatel võimalik 
Graanul Investi pelletitega üle 90% fossiilsest emissioonist ära hoida. 
Seda nii, et ükski energiaühik tootmata ei jääks, olles seejuures väär-
tusahelas täielikult läbipaistev ja teades, et tooraine varumisala on 
lähikümnenditel paremas seisus kui enne. Siinkohal joonistub hästi välja 
erinevus söe- ja gaasitööstusest; neist maha jäänud pinnasekahjustu-
sed on igavesed. 

Ökoloogilise jalajälje järjepidev vähendamine on ääretult oluline ja 
anname endast parima, et see trend jätkuks. Oma valdkonnas ole-
me tegelikult olnud kõikidel aastatel väga eeskujulikud ehk madalas 
suurusjärgus, aga praegused kliimaprobleemid ei luba ühelgi tööstusel 
ökoloogilise jalajälje vähendamist lõpetada. Vaatamata sellele, et 
täidame tuleviku efektiivsus ja taaastuvenergia nõudeid juba täna, 
areneb ettevõte pidevalt edasi ja uuendab süsteeme, kuni on leitud 
kliimasõbralik lahendus ka viimastele üksikutele fossiilsetele emissiooni-
dele meie väärtusahelas.

Koostootmisjaamade 
ökoloogiline jalajälg
Graanul Investi koostootmisjaamad on ülimalt efektiivsed taastuva elektri- ja soojusenergia tootjad, aga nende süsiniku 
jalajälg ei ole olematu kütuseks kasutatava biomassi transpordiahela tõttu. Puukoort ja metsahaket transporditakse peamiselt 
veoautodega ja biomassi käideldakse frontaallaaduritega. 2020. aasta CHPde emiteeriv jalajälg oli 2344,47 tCO2-eq. Jalajälg 
on eelmise aastaga võrreldes kahanenud tänu biomassi varumisraadiuse vähenemisele. See on väga loogiline ja vajalik 
arengusuund, mis näitab, et metsade majandamise raied on senisest enam lokaalselt väärindatud ning suure veesisaldusega 
biomass ei reisi liiga pikalt. Teine oluline tõsiasi väheneva varumisraadiuse juures on biomajanduse efektiivne toimimine 
puidutööstuses, kus näiteks saeveskist ja pelletitootmisest üle jääv puukoor liigub energiatootmisse samas tootmispargis, kust 
tuleb selle sama kohaliku tööstuse ja võrgu roheenergia.

Graanul Investi grupp saavutas 2019. aastal küll süsinikunegatiivsuse, aga 2020. aasta lõpus jagunes grupp põhitegevuste 
järgi kolmeks ning pelletitootmise ja biokeemia valdkonnad peavad oma süsiniku jalajälge kontrollima ja vähendama Graanul 
Metsa metsaportfelli süsiniku sidumisest sõltumata.

2,99
2019

7,45

2,79
‘20

7,08

3,57
2019

3,50
‘20

0,89
2019

0,79
‘20

TARNEAHEL

TOOTMISAHEL

VARUMISAHEL

2,0
2018

7,7gCO2- eq/MJ

4,7
2018

1,0
2018

Graafik läbi kolme aasta:

CHP 2344,47 tCO2-eq
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„2020. aasta tõi Texases Woodville’is asuvasse tehasesse palju muutusi. Graanul Invest on näidanud oma 
pühendumust Woodville Pelletsi tuleviku parandamisele nii suurte ostude, nagu pelletite vedamiseks hangitud viis 
kütusesäästlikku Volvo veokit, kui ka väiksemate seadmete kaasajastamisega. Tootmisalalt läbi jalutades on raske 
leida kohta, kus tehnoloogiaosakond poleks 2020. aastal täiendusi teinud. Woodville Pellets on saanud nendest 
pingutustest palju kasu ning suureks abiks on olnud nii meie eelkäijate poolt rakendamata jäetud varustuse 
kasutuselevõtt kui ka uute ja läbiproovitud tehnoloogiliste lahenduste juurutamine. Need täiustused aitavad teha 
Woodville Pelletsist tõhusama tootja ja parema partneri Tyleri maakonna kogukonnale. 2021. aastal on meil taas 
ees palju ülesandeid, et muuta Woodville Pellets veelgi paremaks tehaseks.“

Drax BECCS
Lähiaastatel on olnud äärmiselt oluline konverteerida fossiilsetel 
kütustel toimivad energiatootmised taastuvatel fossiilivabadel kütustel 
toimivaks, ilma et piirkonnast kaoks energiajulgeolek ja kohalikud 
töökohad. Need riigid, kes on bioenergiat juba kauem tootnud, 
plaanivad järgmisi samme, et muutuda veelgi efektiivsemaks ja 
kliimasõbralikumaks.

Energiatootmise viimine söelt biomassile on hädavajalik samm, 
et lõpetada kliimat soojendava fossiilse CO2 emiteerimine ja tuua 
tootmine tasakaalus olevasse maapealsesse süsinikuringesse. 
Drax on selle nimel palju vaeva näinud ja selle ka saavutanud, olles 
maailma suurim bioenergia tootja. Nende järgmine samm on juba 
süsiniku püüdmine ja kogumine, et muutuda süsinikuneutraalse 
elutsükliga energiatootmisest süsinikunegatiivseks juba aastal 2030. 
See revolutsiooniline ettevõtmine tähendab, et jääkpuidust talletatav 
süsinik suunatakse maapõue pärast kasuliku roheenergia eraldamist 
ning osa atmosfääri liigsest süsinikust läheb tagasi sinna, kust ta 
kunagi fossiilkütusena välja võeti. See on bioenergia revolutsioon 
riikidele, kes on loonud tõhusad biomassi ja bioenergia taristud ning on 
pühendunud kliimaeesmärkide täitmisele või ennetamisele.

Michael Rastatter, 
Woodville Pelletsi 

tehase juht:

Ørstedi koostootmisjaam
On täiesti vale arvata, et pelleteid eksporditakse 
peamiselt madala efektiivsusega Lääne 
elektrijaamadele. Reaalsus on täiesti teistsugune 
ja igal aastal aina enam. Sarnaselt Graanul Investi 
koostootmisjaamadega on Taani energiafirma Ørsted 
ülimalt efektiivne, tootes biomassist nii soojus- kui ka 
elektrienergiat. Nende Avedøre tootmisüksus töötab 
89% efektiivsusega, mis on kõrgeim, mida tänapäeva 
tehnoloogia võimaldab. See jaam varustab 600 000 
majapidamist elektriga ja 200 000 majapidamist 
soojaga. Avedøre on juba praegu väga väikese söe 
osakaaluga ning 2023. aastaks on ta seda täielikult. 
Graanul Investil on au ja rõõm seda kõrgeima 
efektiivsusega tootmist biomassiga varustada.

Green power and heat 

Ørsted
Avedøre Power Station

Innovatsioon

Woodville, Texas
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Sotsiaal-
majanduslik mõju

„Graanul Investi Imavere tehas on juba kümme aastat aidanud 
Imaveres sportimisvõimalusi edendada. Soov ja tahe kaasa lüüa 
ning Imavere noorte ja täiskasvanute sporti ka rahaliselt panustada 
on väga tänuväärne ja oluline. Tänu toetusele saame korraldada 
pallimängude ja saalihoki treeninguid, meil on jõusaal, organiseerime 
mitmesuguseid suuremaid ja väiksemaid võistlusi. Kohalike jaoks on 
kõige populaarsemateks aladeks kujunenud jalgpall ja võrkpall.“

Imavere spordiklubiLaine Tormis

Kohaliku elu edendamine

Oleme järginud väljakujunenud põhimõtet, et meie grupi tütarettevõtted toetavad kohalikke algatusi ning 
ettevõtmisi lokaalselt, kuna nad oskavad piirkonna toetusvajadusi kõige paremini hinnata ja omavad sidet 
kohaliku kogukonnaga. 

2020. aastal toetasid Graanul Invest ja grupi tehased rohkem kui 60 erinevat 
ettevõtmist, millest enamik oli seotud maapiirkondade noorte huvi- ja 
sporditegevuse arendamisega. Kokku sponsoreeris Graanul Investi grupp  
2020. aastal ligi 397 000 euro väärtuses mitmesuguseid ettevõtmisi Baltikumis 
ja USAs. 

Aitasime näiteks Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi, Imavere Spordiklubi, Tõrva Spordiseltsi, Sõmerpalu 
Noortekeskust, Gulbene korvpallimeeskonda, Woodville’i keskkooli ja mitmeid teisi kohalikke spordiklubisid. 

Lisaks kohaliku tasandi toetustele on Graanul Invest olnud läbi aastate tulihingeline võrkpalli toetaja. 
Oleme Eesti meeste- ja noortekoondise peasponsor ning Läti noortekoondiste toetaja. Pikaajaliselt oleme 
sponsoreerinud ka Eesti suusatamist ning panustanud omalt poolt noorte suusatajate arengusse.  
Oleme toetajatena elamas kaasa näiteks mäesuusataja Tormis Lainele ning kahevõistleja Kristjan Ilvesele.  
2020. aasta lõpus sõlmisime koostöölepingu ka noorte jalgrattaspordi toetamiseks, asudes Eesti juunioride 
maanteerattakoondise peasponsoriks. Oleme jätkanud koostööd ka Tartu Ülikooli teaduskooliga,  
et panustada pikaajaliselt loodusteaduste ja puiduteaduse süvendatud õppe arendamisse eesmärgiga 
tõsta noorte teadlikkust valdkonna võimalustest ja potentsiaalist.

Kuna pelletite tootmine peab toimuma võimalikult tooraine lähedal, on kõik grupi 
tehaste asukohad suurematest linnadest eemal, asudes väiksemates asulates 
ja piirkondades, kus on läbi aegade olnud toimiv puidutööstus. Meie tehased on 
oluline osa kogukonnast, pakkudes erialast tööd kohalikele inimestele, kes soovivad 
elada linnakärast eemal. Samuti on meie tehased oma tegevuspiirkondade olulised 
maksumaksjad. 

Näiteks gruppi kuuluv Ebavere Graanul OÜ oli 2020. aastal 
Väike-Maarja vallas riiklike maksude maksjana esirinnas, meie 
tütarettevõte Helme Graanul on Tõrva valla üks olulisemaid 
maksumaksjaid. 

Tööstusvaldkonnas oli meie Lõuna-Eestis asuv tehas Osula Graanul Eesti 30 parima 
palgamaksja hulgas (Äripäev, Palga TOP 2020) ning Graanul Invest AS on nimetatud 
Eesti üheks edukamaks puidutööstusettevõtteks 2020. aastal (2. koht, Äripäeva  
TOP 100, Eesti edukamad ettevõtted). 

2020. aasta COVID-19 eriolukorra ajal aitas 
Graanul Investi grupi tütarettevõte Latgran Läti 
kohalikke omavalitsusi nii isikukaitsevahendite 
muretsemise kui ka õpilastele toidukaupade 
pakkumisega, toetades neid ettevõtmisi ligi 
54 000 euroga. Meie Launkalne ja Inčukalnsi 
tehased tegid omavalitsustega koostööd 
isikukaitsevahendite soetamisel. Jaunjelgava, 
Krustpilsi, Jēkabpilsi, Krāslava ja Gulbene 
piirkondades aitas Latgran lahendada 
vähekindlustatud perede igapäevaseid 
muresid, pakkudes õpilastele toidukaupade 
hankimiseks kinkekaarte.

Jaanus Nilp, 
Imavere Spordiklubi 

juhatuse liige:

Olime COVID-19 kriisis toeks 
omavalitsustele

Osula

Aitame luua noortele võimalusi 
huvitegevuseks ja sportimiseks
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Graanul Invest pani esimeste puude istutamisega 
2020. aasta mais alguse Võrumaale rajatavale 
koostööpartnerite pargile. Graanul Investi park asub 
Võrumaal Varese külas Osula Graanuli tehase kõrval, 
kuhu ettevõtte istutas 15. mail 45 esimest puud. Parki 
istutati arukased, pooppuud, harilikud tammed, 
punased tammed, serbia kuused ja must mänd. Puud 
on 1,5–3 meetrit kõrged ja iga puu sai ka nimesildi 
koostööpartneri nimega. 

Koostööpartnerite pargi idee tekkis 2019. aasta 
varasügisel, kui ettevõttes arutati selle üle, kuidas võiks 
tänada ja meeles pidada oma suurimaid kliente ja 
paremaid partnereid. Soov oli leida keskkonnasõbralik 
lahendus, mis kannaks edasi ettevõtte jätkusuutlikkuse 
põhimõtteid ning looks midagi püsivat ja pikaajalist. 
Sealt sündiski idee luua park, kus ettevõtte olulistel 
koostööpartneritel oleks nimeline puu. 

Koos jõulusoovidega saatis ettevõte valitud partneritele 
veebilingi; nii sai valida endale sobiliku puuliigi. Vastavalt 
valitud puudele koostati pargi loomise plaan, arvestades 
võimalusega lisada aastate jooksul parki teisigi puid. 
Projekt sai tehtud perspektiiviga, mis võimaldab parki 
veel edasi arendada, et luua Osula pargist kaunis 
peatus- või piknikupaik kõigile huvilistele.

2020. aasta oktoobris valiti Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu (EMPL) 
juhatuse uueks esimeheks Graanul Investi juhatuse esimees Raul Kirjanen. 

„Peame tegema tööd selle nimel, et Eesti metsade üldine kvaliteet paraneks, 
et meie metsa- ja puidutööstus oleks rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline 
ning et suudaksime piisavalt panustada innovatsiooni, loomaks puidule uusi 
ja suure lisandväärtusega väärtusahelaid,“ sõnas Kirjanen uude rolli astudes. 
„Usun, et kestlik ning kaasaegne metsa- ja puidutööstus tagab meile riigi, kes 
suudab ennast ise majandada ning saab pärandada järeltulijatele terved ja 
tugevad metsad.“ 

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit on 1996. aastal asutatud valdavalt puidu- 
ja metsatööstusega seotud ettevõtteid ühendav mittetulundusühing, kuhu 
kuulub 67 liiget, sealhulgas neli erialast haridust andvat õppeasutust.

Lõime Võrumaale pargi

Panus Eesti metsa- ja 
puidutööstuse arengusse

Graanul Mets on metsanduskontsern, mis hõlmab meie 
metsaettevõtteid ja -portfelle Eestis ja Lätis. 2020. aasta lõpus 
eraldus Graanul Mets Graanul Investi grupist ja muutus iseseisvaks 
kontserniks, kuhu kuuluvad meie metsaettevõtted Graanul Assets SIA, 
Karo Mets, Roger Puit ja Valga Puu ühes oma tütarettevõtetega. 

Säästlikkuse
aruanne
2020

25-45

Sotsiaal-
majanduslik mõju



Kestlik 
metsandus

Metsade majandamise eesmärgid

Meie metsandusstrateegia eesmärgiks on tagada 
metsatagavara kasv, kaitsta metsades olevaid 
loodusväärtusi, suurendada metsade süsiniku sidumise 
võimet ja kasvatada võimalikult kvaliteetset puitu, mida 
saaks kasutada võimalikult pika elueaga puittoodetes. 
Neid eesmärke järgime kõigi Graanul Metsa grupi 
äsja ostetud või varasemast ajast pärit kinnistute 
majandamisel.

Jätkusuutlikult metsi hooldades tagame kestliku metsanduse, 
mis määrab selle, millised metsad me oma järeltulevatele 
põlvedele pärandame. Kuna meie regioonis on enamik metsi 
kas inimeste rajatud või inimtegevuse tulemusena tekkinud, on 
nii praegune kui ka tuleviku mets meie vastutus. Oma metsa 
hooleta jätmine ei ole vastutustundlik metsamajandamine. 
Kestlik metsandus tähendab aktiivset osalemist ning pidevalt 
arenevaid majandusvõtteid ja seiret. Metsamajandamisel 
tugineme pikaaegsele kogemusele ja teadustöö tulemustele. 
Kestlik metsandus tähendab, et näeme metsas ruumi 
haruldaste liikide kasvukohtadele, süsinikule, seenelistele, 
saepalgile ja kultuurile. Oluline on meeles pidada, et oleme 
saanud oma metsad eelmiselt põlvkonnalt ning peame jätma 
vähemalt sama head või veel paremad metsad järgmistele 
põlvkondadele.

Graanul Metsa pikaajalised eesmärgid ei ole aasta jooksul muutunud, soovime nüüd ja ka 
edaspidi anda oma metsaportfellile võimaluse olla mitmekesine, jätkusuutlik ja tootlik.  
Selle tarvis lähtumegi kahest peamisest põhimõttest:

Kasvava metsatagavara suurendamine, et kiireneks meie metsade 
süsiniku sidumise võime ja seeläbi ka pika elueaga puittoodete 
valmistamiseks vajaliku kvaliteediga tooraine kättesaadavus.

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

Graanul Metsa grupi metsaettevõtted on võtnud eesmärgiks majandada oma metsi 
vastutustundlikult ja heaperemehelikult. Eesmärgi elluviimiseks kasutame uudseid lahendusi 
ning parimaid praktikaid.

1.

2.
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„Eesti Maaülikooli ja Valga Puu koostöös tehti 2020 
kevadel ühine teaduskatse Elva külje all. Katse eesmärk oli 
välja selgitada, kuidas ja kui palju on võimalik suurendada 
kaseistandike produktsiooni ja süsiniku sidumise võimet 
mittemetsamaal. Fotosüntees on peamine looduslik viis 
atmosfäärist CO2 sidumiseks ja sellest orgaanilise aine 
moodustamiseks. Parandades fotosünteesi võimekust 
läbi toitainete defitsiidi vähendamise, on võimalik 
suurendada puude ja kokkuvõttes kogu metsa süsiniku 
sidumise võimet. Kasutusest väljas olevate põllumaade 
puhul on alternatiivseks võimaluseks kasvatada 
kiirekasvulisi puuliike täiendava puidutoorme tootmiseks 
ja leevendada kliimamuutusi läbi süsiniku sidumise. Selleks 
testitakse uudseid intensiivmetsanduse meetodeid, 
kasutades toitainete omistamise optimeerimist. Katses 
testitakse erinevaid viise, kuidas parandada puude 
toitumistingimusi: uudne keskkonnasõbralik orgaanilisel 
lämmastikul põhinev biostimulant, mineraalne 
lämmastik ja fosfor, puutuhk ning nende omavahelised 
kombinatsioonid. Katses on kokku 10 erinevat 
katsetöötlust, mis on omakorda kolmes korduses. Lisaks 
puude produktiivsuse uurimisele vaadeldakse katses ka 
mõju keskkonnale ja elurikkusele: pikaajaliste muutuste 
jälgimiseks kirjeldatatakse mulla toitainete-  
ja süsinikuvarud; toitainete leostumise jälgimiseks 
on mulda paigaldatud lüsimeetrid; kirjeldatakse ka 
soontaimede ja sambla liikide arvukust ning katvust. 
Katse on planeeritud pikaajalise uuringuna ning selle 
eesmärk on leida optimaalne tasakaal produktiivsuse ja 
keskkonnamõjude vahel.“

Põllumaade metsastamine
Kasutusest välja jäänud rohu- ja põllumaadele on võimalik panna kasvama sellele kasvukohatüübile sobivaid puuliike, mille 
majandamisel suureneb liigirikkus ja kasvab ka süsiniku sidumise võime. Graanul Mets peab tähtsaks selliste põllu- ja rohumaade 
kasutamist metsastamise eesmärgil, et suurendada metsaga kaetud maa-alade pindala ja siduda järjest enam süsinikku.  
Äärmiselt oluline on anda oma panus tuleviku kliimaeesmärkide saavutamisse ning mõjutada Eesti süsinikubilanssi positiivses suunas. 
Meie metsaportfelli metsastatud alade tagavarade kasvades seovad need alad paremini süsinikku ning on tulevikus kvaliteetse 
puidu allikaks.

2020. aastal metsastasid meie metsaettevõtted 139 ha ulatuses kasutusest välja 
jäänud põllu- ja rohumaid. Suurem osa ehk 85 ha metsastati kasega, 47 ha 
metsastati kuusega ning väikene osa ehk 7 ha männiga.
Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse teadlased on uurinud oma puidupõhise biomassi bioenergeetikas kasutamise 
aruandes ka erinevaid metsamajandamise stsenaariume, et kaardistada kõigile sobivad (win-win) olukorrad, kus uuenduslikel, 
hoolduslikel ja maa-ala konverteerivatel tegevustel oleks nii positiivne mõju kliimale kui ka neutraalne või parendav mõju liigirikkusele 
ja ökosüsteemidele. Aruanne kinnitab, et endistele põllumaadele segakultuursete taimede istutamine ja istutatud kultuuride vähema 
intensiivsusega majandamine on soodne stsenaarium. See on meie regioonile ääretult oluline ning Graanul Mets on aktiivselt sellel 
suunal tegutsemas. Kõik kasutuseta jäänud põllumaad võivad olla hädavajalikud süsinikusidujad, mitmete liikide kasvukohad ning 
biomajanduse varustajad. See on kindlasti meie regioonis kasutamata potentsiaal, mida peaks kiiremas korras rakendama.

Kõik kasutuseta jäänud põllumaad võivad olla 
hädavajalikud süsinikusidujad, mitmete liikide 
kasvukohad ning biomajanduse varustajad. See on 
kindlasti meie regioonis kasutamata potentsiaal, 
mida peaks kiiremas korras rakendama.

85 ha 47 ha139 ha2020
KASKMETSASTATI KUUSK

7 ha
MÄND

Reimo Lutter, 
Eesti Maaülikooli 
metsandusdoktor: G
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Meie metsaportfell  
 
Eestis kasvas meie metsaportfell eelmisel aastal 7149 ha võrra ning Lätis 991 ha võrra. Kuigi kasv on olnud üpriski suur, on 
numbritest tähtsam põhimõte, et iga ostetav kinnistu vastaks meie pikaajalistele eesmärkidele. Mets peab olema tootlik ning 
valiku teeme silmas pidades seda, et meie kinnistud oleksid ka tulevikus võimalikult kvaliteetsed ja mitmekesised.

Kuigi peapuuliikide järgi jagunemise joonis näitab üht, on tegelik vaade üpriski teistsugune. Igas metsas kasvab lisaks 
peapuuliigile ka teisi liike, mis sellist tabelit koostades kõrvale jäävad. Metsad on mitmekesised ja kaaspuuliikidel on Baltikumi 
metsades väga suur tähtsus. Lisaks tasub märkida, et meie metsaportfelli hall-lepikute suur osakaal tuleneb vanadest 
mahajäetud põllumaadest, kuhu on kõige edukamalt hakanud kasvama just hall lepp. Kui vaadata lähemalt hall-lepikute 
osakaalu muutust, on näha, et nende pindala on portfellis vähenenud 4% võrra. Muutuse peamiseks põhjuseks on metsa 
uuendamine kuuse või kase istutamisega pärast uuendusraiet. Ka uute kinnistute ostul on lepikute osakaal olnud väiksem kui 
varasematel aastatel.

Uuendus ja hooldus
 
Metsa vaadates ei pruugi märgata, et tegelikult on noores metsas tehtud juba mitmeid hooldustöid, mis aitavad sellel puistul paremini 
kasvada. Meie kliimas on varajane hooldus väga vajalik, et tõsta metsa kvaliteeti, kujundada puuliigilist koosseisu ning tagada nende 
püsimine metsa eluringi vältel. Grupi ettevõtted pööravad suurt tähelepanu metsade uuendamisele ja hooldustöödele, et saavutada 
eesmärgipärane tulemus. Samu põhimõtteid rakendatakse ka koostööpartnerite metsi majandades. 2020. aastal tehti istutus- ja 
külvikultuuride hooldust 1820 hektaril, valgustusraiet 1150 hektaril ning harvendusraiet 1270 hektaril. 

Võrreldes 2019. aastaga on noore metsa hooldustööde maht oluliselt kasvanud: istutus- ja 
külvikultuuride hooldus 38%, valgustusraie 21% ning harvendusraie 25%.

Tormi-, seene- ja putukakahjustuste likvideerimiseks tegime 2020. aastal sanitaarraiet 340 hektaril. Sanitaarraie päästab metsa edasistest 
kahjustustest, kuna siis raiutakse metsast välja üraskikahjustusega puud, tormimurrupuud ja juurepessuga kahjustunud puud. Sanitaarraie 
aitab hoida metsa tervist ning annab tervetele puudele võimaluse kasvada.

Järjest suureneb ka kuivendussüsteemide hooldamise ja ligipääsuteede korrastamise tähtsus. Graanul Mets taastab vanu metsateid, 
et oleks lihtsam ligi pääseda metsaportfellis olevatele kinnistutele ning vähendada puidu kokkuveo kaugust ja seeläbi fossiilsete 
kütuste kulu. Metsateede korrasolek on hädavajalik ka tulekahjude korral, mis on kahjuks aina aktuaalsem teema. Kuivendussüsteemide 
rekonstrueerimisega lüheneb märgaladel üleujutuste aeg ning kiireneb puidu juurdekasv. Selle tulemusena hakkavad sel kasvukohal 
kasvama ka liigid, mis varem liigniiskel alal kasvada ei tahtnud, aga kuivemas pinnases juba edukamalt kasvada saavad. 

mänd

16%
kuusk

19%
kask

41%
haab

7%

sanglepp

3%

hall lepp

13%

teised

1%

Metsamaa 
pindala 
jagunemine 
peapuuliikide 
kaupa:

Eesti kinnistute portfelli suurus oli 
2020. aasta lõpus 60 800 ha, Läti portfellis oli 2200 ha.
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Metsauuendus
 
Metsamajandamise lahutamatuks osaks ja aluseks on metsauuendus, mis 
algatab metsa uue eluringi. Umbes pooled meie metsadest uuenevad 
ise ja pooled istutatakse. Lisaks metsa enda uuendusvõimele on mõnes 
paigas metsa uuenemiseks vaja abi. Eesmärgiks on see, et kõikidel 
uuendusraielankidel hakkaksid võimalikult kiiresti kasvama uued ja heade 
geneetiliste omadustega puud. Peamiseks metsauuendamise liigiks 
on kuusk, siia kuulub ka kask, mida istutatakse peamiselt mahajäetud 
põllumaadele. Uus metsapõlvkond rajati 2020. aastal 795 hektarile, 
millest 760 ha loodi istutamise ja 35 ha külvi teel. Kokku istutasime 2020. 
aastal 1 281 000 metsataime. Võrreldes 2019. aastaga on maht 206 000 
taime võrra väiksem, sest vähendati sügisest istutusmahtu. Sügisese 
istutuse vähendamise põhjuseks on olnud heitlikud talved, mis tekitasid 
külmakergituse tõttu kahjustusi niiskemates kasvukohtades.

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

Noored taimed on väga tundlikud kahjustuste suhtes ning näiteks 
metskitsed suudavad märkimisväärseid kahjustusi tekitada. Selle vastu 
kasutame looduslikke lambarasvast repellente, mis on ulukite jaoks 
ebameeldivad, ning taimed saavad edukalt ilma kahjustusteta edasi 
kasvada. Repellente kasutasime kokku 120 hektaril.

Raimonds Zutis,
Graanul Assets SIA

juht:

„Meie jaoks oli 2020. aasta juures parim ilmselt see, 
et lõime kõikvõimalike metsatööde jaoks stabiilse 
töövõtjate võrgustiku. Seda vaatamata raskustele, 
et meie väikesed metsakinnistud asuvad suurel 
territooriumil hajusalt.“

Uus metsapõlvkond rajati 2020. aastal
795 hektarile, millest 760 ha loodi istutamise ja 
35 ha külvi teel. 

Kokku istutasime 2020. aastal 
1 281 000 metsataime.
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Lageraie
Mets raiutakse ühe võttega ning 
alles jäetakse vaid säilikpuud, mis 
on oma omadustelt jämedamad 
ja tugevamad, et nad 
suudaksid ka üksi püsti püsida 
ilmastikuoludele vaatamata. 
Tormimurru vähendamiseks 
proovitakse säilikpuid alles jätta 
gruppidena – siis jääb alles ka 
osa teist rinnet ja alusmetsa. 
Kuigi lageraie muudab drastiliselt 
vaadet metsale tervikuna, on 
selle võtte kasutamine kasulik, 
kuna häiring on metsa jaoks 
ühekordne. Noored puud saavad 
enama valguse käes kiiremini 
kasvama hakata ja omastavad 
mullast piisavalt toitaineid, 
sest puuduvad konkurendid 
suurte puude näol. See on 
kiireim ja kindlaima tulemusega 
metsauuendamise viis, mis on 
ühtlasi Eestis kõige enam levinud. 
Seda uuendusraie viisi kasutame 
ka meie oma metsades kõige 
sagedamini. 

Aegjärkne raie 
Uut metsapõlve kasvatatakse 
vana metsa turbe all. 
Peamiselt on aegjärkne raie 
kasutuses piiranguvööndites ja 
tiheasustusega alade läheduses, 
kus metsa uuendatakse 2–3 
raiejärgus kuni 20 aasta jooksul. 
Sellel raiel on mitmeid puudusi: 
uue metsapõlve areng on 
aeglane ebapiisava valgus- ja 
juurkonkurentsi tõttu toitainete 
ja vee pärast ning kasvama ei 
pruugi hakata need puuliigid, 
mis antud kasvukohale sobiksid. 
Maapinna mineraliseerimise 
ja raietega kahjustatakse 
paratamatult ka suuri puid ja 
nende juuri, millega kaasneb 
puidukahjurite leviku oht. Ka 
maapinna summaarne tallamine 
on suurem kui lageraie puhul 
ning peamine puudus on metsa 
muutumine tormihellaks. Tegime 
2020. aastal aegjärkseid raieid 
peamiselt majanduspiirangutega 
aladel ja nende pindala jääb 
tagasihoidlikuks eelnimetatud 
põhjustel.

Veerraie
Metsaraie toimub 
20–30-meetriste ribadena ja 
nendele ribadele saab istutada 
uue metsa. Kuid tuleb arvestada, 
et vana metsa mõju noorele 
metsale on suur ja seetõttu 
ei ole ka uue metsa kasv nii 
kiire. Kasutatakse peamiselt 
piiranguvööndites ja see 
sarnaneb väikese lageraiega. 
Seda raieviisi me eelnevalt 
nimetatud põhjustel praktiliselt ei 
kasuta.

Häilraie
Uuendamisele kuuluv mets 
raiutakse häiludena, näiteks 
esimeses etapis võib olla viis häilu 
läbimõõduga kuni 40 meetrit 
ühe hektari kohta. Järgmises 
etapis, kui häiludesse on 
tekkinud metsauuendus, häilusid 
laiendatakse. Häilud muudavad 
metsa tormihellaks ning see viis 
sobib pigem männikutesse. Häilu 
servi mõjutavad suure metsa 
juured ja külgvari ning seetõttu 
võib metsauuendus häilude 
servaalal kiratsema jääda. Ka 
seda raieviisi me nimetatud 
põhjustel praktiliselt ei kasuta.

Erinevad raiemeetodid

Harvendusraie
Viiakse läbi 20–50-aastastes 
puistutes ja 2–3 korda metsa 
eluringi jooksul. Eesmärk on 
raiuda välja kehvemad puud ja 
anda eelistatud puuliigile parem 
võimalus kasvada. Kui puudel on 
rohkem ruumi, kasvavad ka nende 
võrad ja juured, mis muudab 
puud tormikindlamaks, ja tekib 
vähem tormimurdu. Hiline või liiga 
tugev harvendus muudab metsa 
tormihellaks ja võib tuua rohkem 
kahju kui kasu. Harvendusraie 
ei tee metsa vaesemaks, vaid 
selle tulemusel jäävad metsa 
mahavõetud puude ladvad ja 
oksad, mis muutuvad metsale 
väetiseks ja viljakus säilib. 
Harvendusraie käigus saame 
metsast välja tuua ja kasutusele 
võtta olulise puidukoguse, mille 
peamine kasutusotstarve on 
tselluloosi, energeetika ja viimasel 
ajal ka saematerjali tootmine, sest 
kohalikud saeveskid on õppinud 
saagima üha peenemaid 
palke. Oleme iga aastaga 
harvendusraie mahtu kasvatanud 
ja panustanud väikeste 
metsamasinate soetamisse ning 
jätkame sellega ka tulevikus, et 
tõsta metsade kvaliteeti.

Valgustusraie
Toimub 5–20-aastastes 
metsades; selle eesmärk on 
kujundada metsa puuliigilist 
koosseisu ja anda noortele 
puudele kasvuruumi. Kõige 
tähtsam on see looduslikult 
tekkinud metsades, kuna 
kasvama hakkavad korraga 
mitmed liigid ja valgustusraie 
kaudu antakse paremad 
võimalused sellele kasvukohale 
sobivatele puudele. Lisaks oma 
metsaportfellis olevatele noortele 
metsadele ostame pidevalt 
juurde kinnistuid, mille koosseisus 
on samuti noori metsi. Seega on 
valgustusraie maht kasvutrendis.

Metsakultuuride 
hooldamine 
Tähendab peamiselt heina 
niitmist 1–3 aastat pärast istutust 
või külvi. See kaitseb noori taimi 
kõrge heina eest ning neil on 
suurem võimalus toitainetest ja 
valgusest kasu lõigata. Ka talviti 
võivad noored puud lume raskuse 
tõttu teiste taimede alla mattuda, 
mistõttu kannatab nende kasv ja 
nad vaevlevad valgusepuuduses. 
Teeme metsakultuuride hooldust 
nendel istutatud aladel, kus on 
see vajalik.

Sanitaarraie  
Mõeldud kahjustuste vältimiseks 
ja haiguste või kahjurputukate 
edasise leviku takistamiseks. Sel 
viisil raiutakse välja kahjustunud 
või tormis murdunud puud, 
et teised saaksid edukalt 
ja tervelt edasi kasvada. 
2020. aasta sanitaarraiete 
peamiseks põhjuseks oli kuuse-
kooreüraski tekitatud kahjustuste 
likvideerimine.
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Puidu varumine  
 

Graanul Metsa grupi raiemaht oli 2020. aastal ligi 700 000 tm, 
millest 60% raiuti grupi metsadest ja 40% ostetud raieõigusega 
metsadest.

2020. aastal tootsime hakkpuitu kokku ligi 900 000 m3, 
millest 27% saadi oma metsadest, 30% ostetud raieõigusega 
metsadest ja 43% ostetud raidmetest ja võsast.

Puidu teekond  
 

Puidu varumise juures on oluline ka puidu 
eri sortimentide teekonna pikkus metsast 
sihtkohani. See aitab hinnata nii metsafirma 
kui ka puittooteid valmistava ettevõtte 
ökoloogilist jalajälge. 2020. aasta näitajad 
on sarnased 2019. aasta omadega, kus pikim 
on paberipuidu teekond – 86 km. Sealjuures 
tuleb märkida, et sellele lisandub veel 
mereteekonna pikkus ja teekond sihtsadamast 
tselluloositööstusesse. See kõik räägib Eestis 
varutava paberipuidu säästlikkuse kahjuks 
ja rõhutab selle sortimendi kohapealse 
väärindamise vajalikkust. Ülejäänud 
sortimendid leiavad väärindamist kohalikes 
tööstustes ning seetõttu on ka metsa ja 
tööstuse vahemaa lühike.

Energiapuit

Paberipuit

Palk

Küttepuit

36%

3%

35%

26%

Varutud puidu 
sortimentide jaotus:

Puidu varumise maht ei ole oluliselt muutunud, tüvepuidu varumise maht suurenes vähem kui 
kümnendiku võrra ja hakkpuidu varumise maht oma metsadest ja ostetud raieõigusega met-
sadest vähenes ligi kümnendiku võrra, sest raidmeid kasutati oluliselt rohkem kokkuveoteede 
tugevdamiseks. Hoolimata sellest, et kinnistute pindala kasvas 2020. aastal 15% ja puidu varumise 
vahekord oma metsadest ja ostetud raieõigusega metsadest jäi samaks, ei kaasnenud sellega 
täiendavat raiemahu kasvu ning me suurendasime oma portfelli puidutagavara.

Sortimentide jagunemisest on näha, et palgi osakaal on püsinud samal tasemel nagu eelmis-
el aastal. Oluliselt on vähenenud paberipuidu maht, sest Skandinaavia tselluloositööstustes oli 
paberipuidu järele väga väike nõudlus.

Palgi väljatuleku osakaalu suurendades liigume enda püstitatud eesmärgi poole tõsta 2050. 
aastaks oma metsade palgi osakaal 50 protsendini. See protsess on aeglane, algab istutus-
töödest ja hooldusraietest ning kannab vilja alles aastakümnete möödudes nagu paljud teisedki 
metsandusvaldkonna otsused ja tegevused.

Puidu teekonna pikkus 
metsast sihtkohani.

Palk
63 km

61 km

Paberipuit
82 km

86 km

Energiapuit
47 km

46 km

Küttepuit
47 km

52 km

Hakkpuit
41 km

45 km2020 

2019 

Palgi väljatuleku kasv

55 

50

47
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Looduskaitse  
 

Kaitsealuste metsade pindala on u 10% meie metsaportfellist. 
Kaitsealustest metsadest moodustavad range kaitsega alad 6% ja teiste 
majandamispiirangutega alad 94%.
Range kaitsega aladest on levinumad kaitsealade sihtkaitsevööndid ja liikide isendite püsielupaiga sihtkaitsevööndid, kus 
majandustegevust ei toimu. Lisaks on grupisiseselt range kaitse alla võetud kõik vääriselupaigad. Vääriselupaigad on haruldastele 
ja ohustatud liikidele sobivad elukohad majandataval metsamaal, kus on säilinud loodusmetsadele omaseid struktuure, nagu 
näiteks väga vanad puud, suured lamavad tüved ja surnud või põlenud puud. Selliste metsaosade alleshoidmine on oluline, et 
tagada haruldaste ja ohustatud liikide säilimine. 

Majanduspiirangutega aladest on levinumad ranna ja kalda piiranguvööndid, kaitseala piiranguvööndid ja liikide isendite 
püsielupaiga piiranguvööndid. Paljude majanduspiirangutega alad moodustavad range kaitsega alade ümber puhvervööndeid, 
mille eesmärgiks on tekitada sujuv üleminek majandusmetsa ja rangelt kaitstava ala vahel. Nendes piirkondades teostatakse 
raieid vastavalt igal alal kehtivale korrale ehk kaitse-eeskirjale.

Meie metsaportfell on täies ulatuses sertifitseeritud.

Kaitsealused taimeliigid  
meie metsades: künnapuu, 
mesimurakas, püsiksannikas, erinevad 
käpalised (kuradi-sormkäpp,
vööthuul-sormkäpp), emaputk.

Rahvusparkide 
hooldustööd  
 

2020. aastal tegid Graanul Metsa grupi 
ettevõtted metsamajandustöid (istutamist, 
kultuuride hooldamist, valgustusraiet, 
harvendusraiet, sanitarraiet ja uuendusraiet) 
erinevate piiranguvöönditega metsades järgides 
igal alal kehtestatud tingimusi. Vastavad 
piirangud on välja töötatud keskkonnaameti 
ja ekspertide poolt, arvestades iga ala 
eripäraga ja seal elavate liikide vajadustega. 
Tööde läbiviimisel sellistel aladel tuleb 
arvestada näiteks ajaliste piirangutega, raieala 
suurusele kehtestatud piirangutega, suurema 
säilikpuude mahu ja puhverribade jätmisega 
üleminekualadele.

Me teostame hooldustöid, istutamisi ja 
metsaparandustöid mitu korda suurematel aladel 
kui need, kus on tehtud uuendusraieid. Tasub 
meeles pidada, et need raied ei toimu kunagi 
sihtkaitsevööndites, vaid piiranguvööndites ja 
ainult olukordades, kus see on vajalik ning aitab 
parandada kaitseväärtust ja metsa tervist.

Enam levinud kaitsealused linnuliigid 
meie grupi metsades: väike-konnakotkas, 
metsis, händkakk, kanakull, kaljukotkas, 
merikotkas.

Kaitsealused loomaliigid  
meie metsades: lendorav, veelendlane, 
põhja-nahkhiir, karu (talvituskoht).
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Metsal üldiselt ja ka Graanul Metsa portfellil on oluline roll kliimaeesmärkide saavutamisel 
ja fossiilsete emissioonide poolt balansist välja viidud süsinikuringe tasakaalu taastamisel. 
Eestil kui ühel Euroopa Liidu metsariigil on kõrgendatud vastutus tagada oma metsade 
süsiniku sidumise võime suurenemine, kuna see on praegu üks kindlamaid kliimaprobleemide 
leevendamise meetodeid, mis Euroopas ja ka mujal maailmas kasutada on.

LULUCFi (maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse) regulatsioon on hädavajalik, 
et sektori tekitatud emissioon oleks lähitulevikus seotud sama sektori sees ning ei loodetaks 
teistele tööstustele ja välisele abile. See tähendab, et metsamajanduse väljatulek, 
metsatööde käigus eraldunud emissioonid ja ajutine sidumisvõime langus peaksid olema 
väiksemad kui lähituleviku metsauuenduse ja parema majandamisega seotud emissioonid. 
Majandusüksuse ülestöötamine säilitab selle pikaajalise tootmisvõime või suurendab seda.

Graanul Mets majandab oma portfelli, lähtudes tagavarade suurendamisest ning kõikidest 
parimatest kohalikest ja rahvusvahelistest praktikatest, mis meie kliimavööndi metsadele 
rakenduvad. Iga majandusüksuse puhul valitakse ja viiakse ellu kõige kiirem uuenemise 
viis, mis tooks endaga kaasa võimalikult terve ja liigirikka metsa, arvestades samas ka 
haruldaste ja ohustatud liikidega. Portfelli kliimapositiivsusele aitame kaasa läbi võsastunud 
või mahajäetud põllumaade metsastamise, et ka nendele aladele tekiks taimestik, mis seoks 
süsinikku ning suurendaks liigirikkust. Ainult nii suudab meie metsaportfell muutuda selliseks 
süsiniku sidujaks, nagu tulevik meilt nõuab.

Lähtume oma portfelli majandamisel Euroopas õigusloomes käibivatest metoodikatest ja 
koostööst riigiga. Lisaks laienevad meile rahvusvahelised reeglid – saavutada nullemissioon 
kasvuhoonegaaside näitajates ja tugineda teadusuuringutele.

Graanul Metsa süsiniku jalajälg koosneb metsamajandustöödega seotud energiatarbimisest 
ning metsamaterjali väljaveost ja transpordist lõpptarbijani. See valdkond on süsinikku 
emiteeriv ja tõenäoliselt kasvab, kuniks suureneb meie metsaportfell. Siin on oluline jälgida 
erikulu ühe ühiku majandatud puidu kohta ja võtta ambitsioonikaid eesmärke erikulu 
langetamiseks. Eelmise aastaga on see number märkimisväärselt suurenenud mitte 
tegevuste laiendamise, vaid grupi jagunemise tõttu. Kuna Graanul Mets tegutseb nüüd 
eraldi ettevõttena, kuulub nende süsinikubilanssi ka pelletitehastesse läinud metsabiomassi 
varumise energiakulu. Ühises ettevõttes oli see paigutatud pelletitootmise jalajälje alla. 
Viimases on see tegelikult ka praegu ja selline topeltarvestus jääb paika, kuni on olemas 
selged tingimused ja lepingulised vahendid emissioonide jaotamiseks eri ettevõtete vahel. 
Selgete reeglite mõju süsinikubilansile on suurusjärgus 700 tCO2-eq aastas.

Süsiniku-
negatiivne
ettevõte

Süsiniku jalajälg 
metsanduses  

Tegelik süsiniku jalajälje mõjutaja metsanduses on mõistagi mets. Lühi- ja pikaajaline süsinikubilanss peab olema 
negatiivne ning samal ajal peab suurenema ka kasvav tagavara. Meie metsaportfelli kogu süsinikusidumine on teinud 
läbi suure hüppe tänu metsaportfelli suurenemisele. Langenud on aga ühe hektari aastane sidumisvõime, mis on nüüd 
10,28 tCO2-eq hektari kohta. Peamine põhjus on okaspuumetsade osakaalu kasv 6% võrra lehtpuumetsadega võrreldes. 
Lehtpuude sidumisvõime on lühikese aja vältel okaspuudest kiirem, aga okaspuud saavutavad oma elutsükli jooksul 
suurema süsinikuvaru ja parema kvaliteedi biomajanduse toorainena. 

Metsa majandamine 2534,69 tCO2-eq

Metsaportfell  - 647 671,5 tCO2-eq

Süsiniku jalajälg - 645 136,81 tCO2-eq

Metsanduse süsiniku jalajälje auditeerimisstandardid on visad 
edenema ja oleme ootel, et mõni globaalselt tunnustatud standard 
selle lünga 2022. aasta jooksul täidaks. Seejärel on võimalik saada 
ka Graanul Metsa süsiniku jalajäljele kolmanda osapoole kinnitus ja 
leida selge metoodika järgmisteks kümnenditeks. 

Taastuvenergia direktiivi ja taksonoomia määruse kriteeriumite 
kõrval on Graanul Metsa metsaportfelli süsinikdioksiidi ekvivalendi 
bilansi modelleerimisel kasutatud järgmiseid tingimusi:

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

  Maapealse biomassi arvutustes tuginetakse hektari kasvava 
tagavara praegusele keskmisele. Arvesse on 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.

Süsiniku jalajälg

- 645 136,81 tCO2-eq

Kahjuks peame jälle möönma, et süsinikuarvutusteks veel 
Euroopas ühest metoodikat ei ole, aga takseerandmed ja 
alusandmed on sõltumatud. 
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„Kui ma olin 15-aastane, kinkis isa mulle mootorsae, hakkasin tegema tuttavatele väiksemaid töid ja sealt 
sai tõenäoliselt alguse huvi metsanduse vastu. Töötasin Venemaa metsades, Soomes laevatehases, 
Kreetal vetelpäästjana, Norras moodulmajade ehitajana. Ühel hetkel rändamise soov kadus ja süda kutsus 
tagasi Eestisse. Kui Norras töötades kuulsin sõbralt, et on tekkinud võimalus Valga Puusse tööle saada, 
siis haarasin sellest kohe kinni. Valga Puu suunas mind Luuale harvesterioperaatori kutset omandama ja 
õppides kasvas ka soov lõpetada pooleli jäänud keskkool. Tänaseks olen pea 10 aastat töötanud Valga 
Puus harvesterioperaatorina ja olen väga rahul, et saan teha tööd, mis on mulle meelepärane, teades, et 
minu tööga ollakse rahul. Tegelen kõige enam hooldusraietega ning mulle meeldib, et saan töötada looduse 
keskel ja näha pidevalt vahelduvat loodust, kus iga päev on oma nägu.“

Nutikas metsamajandamine  
 
Seoses COVID-19 levikuga leidsime võimaluse töötada, minimaliseerides inimkontakte. 
Metsaettevõtetes kasutusel olevad digitaliseeritud ja automatiseeritud süsteemid aitasid 
töid läbi viia viiruse levikut suurendamata ning inimesed said hoida omavahel piisavat 
distantsi ja mitte viibida samas paigas. Samuti toetavad IT-lahendused ja digitaliseerimine 
väiksemate meeskondade tööd. Järskudele muutustele on niimoodi võimalik kiiremini ja 
operatiivsemalt reageerida ning kohanemisprotsess on sujuvam.

Uudse lahendusena oleme koostöös Valga Puuga välja töötanud metsatööde kontrollimise 
tarkvara. Seda saab kasutada majandustegevuse käigus ja pärast selle lõppu, kus 
kontrolli teostav isik registreerib kontrolli tulemused nutirakenduses ning info edastatakse 
automaatselt metsatööde läbiviijale. Eesmärgiks on anda operatiivset tagasisidet oma 
töötajatele ja koostööpartneritele. Seni on rakenduse testimine olnud edukas ning tulevikus 
plaanime kasutada seda tarkvara ka teistes oma grupi ettevõtetes.

Lisaks eelmainitule tegime 2020. aastal täiendusi metsahalduse tarkvara metsauuendamise 
moodulis ning lõime oma kaardiserveri, et hoida aktiivsetena metsamajandamiseks 
vajaminevaid kaardikihte (nt looduskaitselised piirangud). Metsahalduse tarkvara võeti 
kasutusele ka Läti metsamajandamise ettevõttes ning nüüd on kogu grupi metsadega 
seotud informatsioon ühes süsteemis koos.

Innovatsioon Sotsiaal-majanduslik mõju

Jörgen Viilup,
Valga Puu 

harvesterioperaator:
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Ebavere

Imavere

Helme

Osula

TALLINN

15%

Olulised tööandjad maal  
 

Ernst & Young Balticu tehtud Eesti metsa- ja puidusektori 
sotsiaalmajandusliku mõju analüüs 2020 näitas, et metsa- ja 
puidusektori panus maapiirkondade toimetulekusse on märkimisväärne. 
Sektori loodud lisandväärtus moodustab vastavalt veerandi ja viiendiku 
Kesk-Eestis ja Lõuna-Eestis loodavast kogulisandväärtusest. Metsa- ja 
puidusektor annab tööd natuke enamale kui 28 000 inimesele; kaudset 
ja kaasnevat mõju arvesse võttes on sektor loonud peaaegu 60 000 
töökohta. Uuringu järgi annab metsa- ja puidusektor olulise panuse 
Kesk- ja Lõuna-Eesti tööhõivesse, mis moodustab mõlemas piirkonnas  
u 15% regiooni tööhõivest.

Meie metsaettevõtted on maapiirkondades olulised tööandjad, 
pakkudes peredele võimalust leida head erialast tööd ka 
tõmbekeskustest väljaspool. Näiteks meie gruppi kuuluva Valga Puu OÜ 
keskmine brutopalk on kaks korda suurem kui Valga maakonna keskmine 
ning ka teised meie metsaettevõtted on valdkonna hinnatud tööandjad.

Graanul Investi gruppi kuuluv metsaettevõte Valga Puu toetas 2020. aastal Põlva-, Võru- ja Valgamaa 
toidupankasid, et COVID-19 kriisi keerulisel ajal maapiirkondades elavaid peresid aidata. Abiprojektina 
jagatav toidukaup oli kokku pandud koostöös kohalike toidutootjatega.

Valga Puu toetas projekti 60 000 euroga, mis võimaldas toidupangal pakkuda nelja kuu vältel kohalikku 
toidukaupa lasterikastele peredele, puuetega inimestele ja teistele abivajajatele.

Põlva toidupanga eestvedaja Kairit Numa sõnul sõlmiti Valga Puuga kokkulepe, et abipakkidesse 
minev toit ostetakse vaid kohalikelt tootjatelt, et pakkuda inimestele kvaliteetset toitu ja samas ka 
väikeettevõtteid toetada. 

Valga Puu juhi Andres Oleski sõnul oli algatuse üheks eesmärgiks koroonaviirusega kaasnenud kriisis 
üksteisele tuge pakkuda. Tema sõnul seisab elu maapiirkondades kahel peamisel ettevõtlussuunal – 
metsandusel ja põllumajandusel, mis nüüd ühiselt abivajajaid toetama asusid. „Kohaliku kogukonna ja 
väiketootjate toetamine on meie jaoks oluline ja oleme seda alati vastavalt võimalustele ka teinud,“ 
ütles Andres Olesk.

Tootjate poolelt osalesid algatuses Nopri Talumeierei, Karni Lihatooted, Jaagumäe Toidukeskus, 
Sangaste Linnas, Aakre Moos, Muna Liisa ja mitmed teised.

Toetame piirkondlikku laste ja noorte huvitegevust
Meie metsaettevõtted Valga Puu ja Karo Mets lähtuvad oma toetustegevuses kohaliku piirkonna ning kogukonna vajadustest ja 
soovidest, pöörates erilist tähelepanu laste ja noorte huvitegevusele. Aitame läbi sponsorluse igal aastal kaasa tuhandete kohalike 
noorte spordiharjumuste kujundamisele, toetades mitmeid spordikoole ja klubisid. Valga Puu on üle seitsme aasta toetanud 
noortejalgpalli arengut FC Elva ja Võru FC Heliose klubides. Samuti on pikaajaliselt toetatud noortekorvpalli Valgas ja Parksepas 
ning pandud õlg alla Võru võrkpallitüdrukute toetamisele. Karo Mets on pikaajaline Pärnu Spordiseltsi Kalev sponsor ja fänn.  
2020. aastast on Karo Mets ka võrkpalliklubi Tallinna Selver peasponsor. Lisaks heale koostööle erinevate kohalike spordiklubidega 
oleme juba üle kümne aasta toetanud Eesti Metsaüliõpilaste Seltsi tegevust ning kohalikke lootustandvaid sportlasi.  
Alates 2019. aastast toetab Karo Mets ka Kaisma matkarada. Kokku sponsoreerisid meie metsaettevõtted 2020. aastal  
huvitegevusi 39 000 euroga.

u 15% regiooni 
tööhõivest

Kalev Palo,
Parksepa Spordiklubi korvpallitreener:

„Koostöö Valga Puuga sai alguse juba 2015. aastal, kui Parksepa kooli juubeli ajal tekkis mõte, mis jõudis selleni, et 
Valga Puu tuli meid toetama. Paljud Valga Puu inimesed on endised Parksepa kooli õpilased ning nüüd ongi oma 
kooli poisid tulnud vajalikul hetkel appi. Omavalitsuselt saadava rahaga me ära ei elaks ja seetõttu on selline abi 
meile väga vajalik. Mul on hea meel, et Valga Puu pole oma toetusest loobunud isegi siis, kui olid kehvemad talved ja 
metsaettevõtetel keerulisemad ajad. Kui ei oleks toetajaid, siis poleks ka sporti.“

Kohalikud ettevõtted tulid kogukonnale appi

G
ra

a
nu

l M
et

s

45



Graanul Biotech on alates 2017. aastast tegelenud uudse 
bioprotsesside suuna arendamisega, mille eesmärk 
on madalama kvaliteediga puidust kõrge väärtusega 
biomaterjalide arendamine ja tootmine.

Säästlikkuse
aruanne
2020

Graanul Biotech

Unikaalne katsetehas
Graanul Biotech on alates 2017. aastast tegelenud uudse bioprotsesside suuna arendamisega, mille 
eesmärk on madalama kvaliteediga puidust kõrge väärtusega biomaterjalide arendamine ja tootmine. 
Kasutusele võetav uudne fraktsioneerimistehnoloogia võimaldab minimaalse ökoloogilise jalajäljega 
eraldada biomassist kõrge puhtusastmega ligniini ja puidusuhkrud. Uue põlvkonna ligniini ja suhkruid 
saab kasutada väga erinevates tööstusharudes kestliku alternatiivina fossiilsetele materjalidele, 
võimaldades seeläbi turule tuua keskkonnasõbralikke tooteid.

Graanul Biotech on Imaverre rajamas uudse 
lähenemisega puidu keemilise väärindamise katsetehast, 
mille eesmärk on üle 90% puidust väärindada  
biotoormeks keemia- ja materjalitööstusele.

46-55
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Graanul
Biotech

Suurprojekti esimese etapi ehitustööd viidi lõpule 2020. aastal ning alanud on teise etapi ehitustööd, mille 
raames rajatakse võimalused hüdrolüüsiks, eraldusprotsessideks ja ligniini kuivatamiseks. Meie hinnangul 
on uudsete ligniinide ja suhkrute katsetehase toodang saadaval 2022. aasta viimases kvartalis.

„Kogu fraktsioneerimisprotsess tuleb veel panna proovile ööpäevaringse täismahus tootmise kontekstis, 
kuid esialgse jõudluskontrolli tulemused on olnud paljutõotavad, sest seni toodetud kõrge puhtusastmega 
ligniini ja suhkrute kvaliteet on ületanud esialgseid ootuseid,“ ütles Graanul Biotechi teadus- ja 
arendusjuht dr Peep Pitk.

„See tähendab, et oleme rajanud tugeva aluse, et luua lähiajal võimekus toota püsiva kvaliteediga 
toorainet, mille baasil valmistada eri biomaterjale ja biokeemiatooteid uute, tööstuse jaoks pöördelise 
tähtsusega väärtusahelate tarvis, kus puidul kui jätkusuutlikul toorainel on oluline roll.“ 

Projekti SWEETWOODS üks eesmärkidest on luua turg ligniini ja suhkrupõhiste 
platvormkemikaalide jaoks. Termoplastilisi ühendeid, komposiite ja segusid 
arendav ning tootev konsortsiumipartner Tecnaro kinnitab, et projekti 
SWEETWOODS raames loodud kõrge puhtusastmega ligniini on võimalik 
kasutada biokomposiidi tootmisel tavapärase ligniini asendajana, võimaldamaks 
paremat toote kvaliteeti ja lõhna puudumist.

„Esimeste katsete positiivsed tulemused näitavad, et uudne kõrge 
puhtusastmega ligniin võimaldab Tecnarol siseneda suurema väärtusega 
turgudele ja saavutada konkurentsieelise nii jätkusuutlikkuses kui ka 
tulemuslikkuses,“ ütles Tecnaro esindaja dr Michael Schweizer. Tecnaro 
tooteperekonda kuulub 100% taastuvast toorainest valmistatud biolagunev 
ARBOFORM®.

SWEETWOODSi konsortsiumi liige Recticel on laboratoorselt hindamas, milliseid 
(depolümeriseeritud) ligniinitüüpe on kõige parem kasutada isolatsiooniplaatide 
jäigas vahtmaterjalis. Kõige sobivamate kandidaatide tootmist suurendatakse ja 
neid uuritakse edasi pooltööstuslikus kontekstis.

Teine konsortsiumipartner Global Bioenergies on edukalt suurendanud 
puidujääkidest saadud suhkrutel põhineva bio-isobuteeni tonnides tootmist. 
Ettevõte panustab ka taastuvatel ressurssidel põhinevate kosmeetikatoodete 
turustamisse, olles registreerinud esmakordselt EL-is ensüümsel isobuteenil 
põhineva kosmeetikatööstuses kasutamiseks mõeldud põhikoostisaine.

SWEETWOODSi projekti oluline osa on hinnata SWEETWOODSi tehase, 
lähteainete ja väljatöötatud toodete keskkonnatoimet ning sotsiaal-majanduslikku 
mõju. Konsortsiumi liige 2B on tegelenud kogu puidu fraktsioneerimise 
protsessi olelusringi hindamisega, et arvutada välja protsessi väljundite ehk 
suhkrukontsentraatide ja ligniini keskkonnamõju. Tänu olelusringi hindamisele 
on tuvastatud fraktsioneerimisprotsessi keskkonnaalased valupunktid, mida on 
protsessi optimeerimise kontekstis oluline teada. Olelusringi hindamise tulemusi 
võrreldakse praegu teiste biorafineerimisprotsesside ja -toodetega, et saada 
arvuline hinnang SWEETWOODS fraktsioneerimise tehnoloogia võrreldava 
keskkonnamõju kohta.

Graanul Biotechi juhitud SWEETWOODSi konsortsium hõlmab järgmisi 
uuendusmeelseid partnereid: Global Bioenergies, Tecnaro, Armacell, Recticel, 
MetGen, 2B Srl ja Spinverse. Projekti SWEETWOODS on finantseeritud 
toetuslepingu nr 792061 raames Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni 
programmist „Horisont 2020“.

2020. aastal saavutas Graanul Biotechi katsetehas oma esimesed vahe-
eesmärgid – kõrge puhtusastmega ligniini ja puidusuhkrute toodangut 
esindavad valimid on nüüd saadaval tonnides uutes väärtusahelates 
katsetamiseks. Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte (BBI JU) 
rahastatud puidu väärindamise suurprojekt SWEETWOODS on jõudnud etappi, 
et ollakse valmis näidistena välja saatma tonnides kõrge puhtusastmega near-
native ligniini ja puidusuhkrute toodangut esindavaid valimeid.

Kõrge puhtusastmega ligniini ja 
puidusuhkrute hindamine

Projekti SWEETWOODS üks 
eesmärkidest on luua turg 
ligniini ja suhkrupõhiste 
platvormkemikaalide jaoks.
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Graanul
Biotech Meie biopõhiste materjalide potentsiaal

„Graanul Biotechilt saadud suhkru hüdrolüsaatidel on 
sobivad omadused. Oleme oma peamise platvormmolekuli 
isobuteeni tootmiseks teinud hulga katseid laboratoorsetes 
ja katsesuuruses fermenterites ning saavutanud 
suurepäraseid tulemusi. Isobuteeni saab seejärel muuta 
lõplikeks koostisosadeks, mille alusel on võimalik toota 
bioressursipõhiseid kvaliteetseid kosmeetikatooteid ja 
reaktiivkütuse segusid. Global Bioenergies valmistub nüüd 
oma katsetehases puidupõhistest suhkrutest toodetud 
näidistoodangut mitme tonnini suurendama.“

Nicolas Barraud,
Global Bioenergies:

Biokomposiidid
Biokomposiidid on segu erinevatest looduslikest 
koostisainetest, mis on loodusliku vaigu 
abil kokku vormitud või liidetud. Neid saab 
kasutada ehitusmaterjalides, tarbekaupades, 
autotööstuses ja paljudes muudes sektorites. 
Ligniini kasutamine biokomposiitide või 
3D-printimise segude koostises võimaldab 
vähendada keskkonnajalajälge ja sageli ka 
parandada materjalide omadusi. Meie ligniinil 
on looduslik puidulaadne lõhn, mis pakub eelist 
võrreldes mõne teise ligniinitüübiga, mille lõhn on 
selle kasutamist siiani piiranud.

Vaigud
Tavalised vaigud on valmistatud fossiilse 
päritoluga fenoolist ja formaldehüüdist. Ligniin 
on osutunud väga heaks biomaterjaliks, 
millega asendada suur osa nende vaikude 
koostisest. See võimaldab saada ohutumaid ja 
keskkonnasõbralikumaid vaikusid ja lõpptooteid. 
Ligniin on keemiliselt väga sarnane fenooliga ja 
seetõttu alustati selles valdkonnas juba ammu 
ligniini kasutamisvõimaluste uurimist. Nüüdseks 
on esimesed tööstustooted turul ja lõpptoodete 
kvaliteedi langusest pole märkigi.

PU-vahud
Üldiselt on ligniini kasutamine PU-vahtude 
tootmises üsna keeruline. Siiski võimaldab 
meie toorligniini looduslik vorm selle muutmist 
lignopolüoolideks, mis hõlbustab tema 
kasutamist PU-vahtudes.

Ligniini 
rakendusvõimalused

Samaaegselt Imavere katsetehase ehitamise ja kasutuselevõtuga on Graanul Biotech aktiivselt 
laiendanud selliste uuenduslikkusele suunatud ettevõtete võrgustikku, kes soovivad kasutada oma 
tootmisprotsessides jätkusuutlikke lähtematerjale. Selle tulemusena on jõutud olulisele arusaamale, et 
kuigi tselluloossuhkrute ja ligniiniga on juba palju tööd tehtud, on neist turul endiselt märkimisväärne 
puudus. Paljud protsessiarendused ei jõua labori- või katsetasandist kaugemale, mis on võimendanud 
skeptitsismi lignotselluloosse biorafineerimise suhtes. Loodame, et meie materjalide kvaliteet ja 
edusammud tootmise suurendamisel aitavad seda peagi muuta. Teine levinud väärarusaam ligniinist ja 
tselluloossuhkrutest on see, et tegu on metsatööstuse halva kvaliteediga jääkainetega. 

Paljude lõppkasutajate tagasiside põhjal võime kindlalt väita, et meie ligniin ja tselluloossuhkrud on 
osutunud väärtuslikeks koostisaineteks väga erinevates rakendustes, tagades samal ajal väiksema 
ökoloogilise jalajälje kui praegu kasutatavad fossiilse päritoluga alternatiivid.
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Graanul
Biotech Suhkrute rakendusvõimalused Arengusuunad protsessides ning 

teadus- ja arendustegevuses
Tänu kiirele ja tõhusale fraktsioneerimisprotsessile on GBT toodetud 
puidusuhkrud osutunud väga kvaliteetseks. See tähendab, et on väga vähe 
soovimatuid kõrvalsaadusi, mis võiksid takistada nende puidusuhkrute 
kasutamist tavapäraste suhkruroost, peedist või muudest allikatest pärit 
tööstuslike suhkrute asemel.

Graanul Biotech on teinud edusamme, et jõuda kaugemale ligniini ja 
tselluloossuhkrute tuntud rakendustest, ning on muutnud vees lahustumatu 
ligniini edukalt vees lahustuvaks, pumbatavaks kontsentreeritud vedelikuks, mis 
muudab selle paremini sobivaks mitme tööstusharu jaoks, kus pole pulbrilise 
toorligniini kasutamisega veel harjutud. Vees lahustuv ligniin on meie jaoks 
esimene samm ligniini keemilise potentsiaali mitme edasise kasutusvõimaluse 
suunas. Sarnaselt toornaftaga, mida töödeldakse, fraktsioneeritakse ja 
puhastatakse paljudeks kõikjal meie ümber leiduvateks olulisteks molekulideks, 
on ligniini täiustamise võimalused peaaegu piiramatud.

Ainulaadne puidu fraktsioneerimise 
protsess lagundab puidu struktuuri 
selle põhiosadeks. Selgub, et puidu 
eeltöötluse käigus lagundatakse 
tselluloos mikrokristalseks tselluloosiks. 
Paberitööstuses kasutatava tavalise 
kiulise tselluloosiga võrreldes on sellel 
materjalil täiesti erinevad omadused ja 
seda kasutatakse paljudes erinevates 
rakendustes. See hõlmab näiteks 
toidupakendite vee- ja õhukindlamaks 
muutmist, kosmeetiliste kreemide kvaliteedi 
parandamist, toidu tekstuuri muutmist jpm. 
Keerukate ja rangete töötlemisnõuete 
tõttu toodetakse praegu sellist materjali 
kogu maailmas piiratud koguses. Meie 
fraktsioneeritud puidust saadud veeldatud 
puidumass pakub tõhusat viisi kristallilise 
tselluloosi eraldamiseks ja puhastamiseks. 
See ainulaadne protsess näitab, et 
toodangu kulutõhusal suurendamisel on 
märkimisväärne potentsiaal.

Isobuteen

Isobuteen on oluline vaheaine, mida 
kasutatakse paljudes tööstusharudes, 
sealhulgas lennukikütuste, kummide ja 
kosmeetika tootmisel. Selle asemel et 
valmistada seda fossiilsetest kütustest, 
arendatakse välja lahendust, mille abil 
saab isobuteeni toota kääritamise teel, 
kasutades selleks suhkrutest toituvaid 
mikroorganisme.

Butaandiool

See hõlmab tööstuslikke vaheaineid, millest saab 
valmistada bioplasti, spordiriideid, jalatseid ja autotööstuses 
kasutatavaid tooteid. Tavaliselt toodetakse seda nafta ja 
gaasi rafineerimisel, kuid viimasel ajal on välja töötatud 
mikroorganisme kasutavad tööstuslikud protsessid. Kuna 
puidusuhkrutel on tavasuhkrutega võrreldes väiksem 
keskkonnajalajälg, on neil võime vähendada veelgi rohkem 
selle mahtlastikemikaali tootmise keskkonnamõju.
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Sotsiaal- 
majanduslik mõju
Puit on üks vähestest Eesti loodusvaradest, mistõttu on selle keemiline väärindamine 
ühiskonnas palju arutatud prioriteetne teema. Graanul Biotech on metsa-, puidu- ja 
materjalitööstusega seotud teadusarendusega tegelenud juba aastaid, integreerides 
tipptasemel bio-, keemia- ning materjalitehnoloogiad, et luua uudne puidu väärindamise 
tööstus. Teeme koostööd erinevate teadusasutuste ja ülikoolidega ning oleme juba 
käivitanud mitu üleeuroopalist sektoritevahelist teadusarendus- ja rakendusprojekti 
puidusuhkrute ning ligniini baasil uudsete rakenduste arendamiseks. Graanul Biotechi 
fraktsioneerimise suuna arendamine võimaldab pikendada puidupõhist väärtusahelat 
Eestis ja luua töökohti kõrgharitud keemia- ja materjalispetsialistidele.

Innovatsioon ja teadusarendus on aeganõudev ja kulukas protsess. 
2020. aasta lõpu seisuga on Graanul Biotech uue biomaterjalide 
suuna arendamisse investeerinud 20 miljonit eurot. Ees seisab veel 
katsetehase teise etapi ehitus ning kokku on katsetehase hinnanguline 
investeering 60 miljonit eurot, millest umbes veerand tuleb BBI JU 
rahvusvaheliste projektide toetustest.

Graanul
Biotech

Graanul Biotechi ja Tartu Ülikooli puidukeemia ja biotöötluse tuumiklabori 
koostööprojektides jätkusid 2020. aastal mitu põnevat arengusuunda. 
Tuumiklabor tegutseb juba üle kolme aasta ja sai alguse Graanul Biotechi 
arendusjuhi Peep Pitki õigustatult väljendatud kriitikast ühel Teaduste 
Akadeemia puidukeemia seminaril. Peep võttis akadeemia presidendil 
Tarmo Soomerel nööbist kinni ja küsis, miks ei ole Eestis tööstust toetavat 
ja uusi tehnoloogiaid arendavat puidukeemia teadust. Tartu Ülikooli 
molekulaarbioloogid ja keemikud kuulsid vestlust pealt ja võtsid ideest 
tuld. Moodustati laborite konsortsium ja selle baasil tuumiklabor, mis teeb 
iseseisvalt teadust radikaalselt uute kõrgtehnoloogiliste puidu väärindamise 
lahenduste loomiseks. Ühtlasi pakub tuumiklabor puidutööstusele 
koostööprojektide võimalust ja analüüsiteenust. Tänaseks on Tartu 
laboris teadustöö käima läinud mitmel suunal. Üheks parimaks näiteks on 
koostöö Graanul Biotechiga. Tuumiklabori peamine eesmärk on edendada 
puidukeemiat Eestis, et saavutaksime kestlikkuse ning kasvataksime oma 
konkurentsivõimet uudsete biomaterjalide turul.

2020. aastal oli peamine koostööfookus Graanul Biotechi katsetehases 
toodetud puidusuhkrute ja ligniini omaduste ning võimalike 
rakendusvõimaluste uurimisel. Arenes ka tippspetsialistide koolitamine. 
Ülikoolide ja tööstusettevõtete ühistegevuseks on väga tähtis 
spetsialistide koolitamine, kellel oleks töökogemus nii teaduslaboris kui ka 
tööstuskeskkonnas. Uue Eesti Teadusagentuuri programmi raames asus 
Graanul Biotechi katsetehasesse kaheks aastaks tööle Tartu ülikooli teadur 
dr Rait Kivi, kellega koostöös optimeeritakse puidusuhkrute tootmist ja 
puhastamist.

2020. aastal tootis katsetehas esimesed suuremad partiid puidusuhkruid 
ja sellega seoses alustas Tartu tuumiklabor ka suuremas mastaabis nende 
omaduste uurimist rakuvabrikute söötmena bioreaktorites. Samuti jätkus 
ligniini keemilise väärindamise doktorantuuriprojekt, mille raames doktorant 
Kait Kaarel Puss keskendub uudse hüdrolüüsiligniini uurimisele.

Tartu Ülikooli ja Graanul Biotechi koostöö on oluliseks eeskujuks ka teistele 
ülikoolidele ja ettevõtetele. Tegevuse sotsiaalmajanduslik mõju on väga 
suur nii tööstuse konkurentsivõime kui ka inimeste koolitamise ja tööhõive 
osas. Näiteks on Tartu Ülikooli tuumiklabor alustamas ka puidukeemia 
õpet magistri tasemel. On selge, et teema on noorte seas väga suurt 
populaarsust kogumas.

Mart Loog,
Tartu Ülikooli puidukeemia ja 
biotöötluse tuumiklabor:
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Koondvaade

Säästlikkuse
aruanne
2020

Süsiniku jalajälg kokku
- 311 836,42 tCO2-eq

Pelletite
tootmine 330 955,92 tCO2-eq

Metsamajandamine

2534,69 tCO2-eq

CHP

2344,47 tCO2-eq

Metsa-
portfell - 647 671,5 tCO2-eq
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tranpsordiohutus
1%

muu
4%

kõrgtööd
3%

kemikaaliohutus
1%

tõstetööd
1%

tuleohutus

töövahendid töökeskkond

22%

14%

elektriohutus
12%

käiguteed

isikukaitsevahendid

14%

8%

20%

Hästi toimivad süsteemid ja vahetused võimaldasid tehaseid töös hoida ilma, et nakatumiste arv kõrgele küündiks. COVID-19 
mõjutab Graanul Investi tööd, kuid anname endast parima nakatumiste arvu madalal hoidmiseks ja tehaste sujuva töö 
jätkamiseks. Ennetusmeetmed on meil sarnased kõigi teiste ettevõtetega, kes aktiivselt Terviseameti juhiseid järgivad. 
Vähendatud ja hajutatud meeskonnad ning kaitsevahendite kasutamine olid küll tõhusaks abivahendist, aga lõpuks sai 
määravaks ikkagi töötajate endi ettevaatlikkus ja vastutustunne.

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

PÄDEV MEESKOND
Graanul Investi grupis töötavad inimesed on üks meie olulisim 
tugisammas. Meie meeskonna moodustavad nõuetekohase 
kvalifikatsiooniga töötajad. Tegeleme aktiivselt oma inimeste 
koolitamisega, et suurendada nende teadlikkust kvaliteedi, 
keskkonna, energiatõhususe, töötervishoiu ja hädaolukordades 
tegutsemise vallas.

USALDUSVÄÄRSED KOOSTÖÖPARTNERID
Teeme koostööd ainult partneritega, kes tegutsevad meiega 
samasuguste kvaliteedi-, keskkonna-, energiatõhususe ja 
tööohutuse põhimõtete alusel. Kasutame ainult tarnijaid, kes 
järgivad jätkusuutliku metsanduse standardeid ja pakuvad 
nõuetele vastavaid tooteid. Eeldame oma koostööpartneritelt 
regulaarsete kolmanda osapoole kontrollide läbiviimist ja toetame 
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 ja ettepanekuid alati arvesse ning 
parendame oma süsteeme vastavalt.

PIDEV ARENG
Seame oma lühi- ja pikaajalisi eesmärke vastavalt ettevõtte 
põhiväärtustele ja tulemusnäitajatele. Jälgime pidevalt oma 
töötulemusi ja vaatame regulaarselt üle oma eesmärgid, 
et tagada pidev areng. Julgustame ettevõttes eksperte ja 
kolmandaid osapooli kaasama, et tuvastada kitsaskohti ja hinnata 
eesmärkide või parenduste mõju ja asjakohasust.

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

Riskid ja ohud

COVID-19 ennetus

Ärieetika
Graanul Investi äritegevuse põhimõtted on toonud meieni tänase meeskonna ja kaardistanud olulisemad koostööpartnerid, 
kes jagavad sarnaseid vaateid ja võimaldavad meil neid üha laialdasemalt rakendada. Meie eesmärgiks on luua 
turvaline töökeskkond ning keskkonnasäästlik ja efektiivne tootmisprotsess, mis võimaldaks luua parima kvaliteediga 
keskkonnasõbralikke tooteid. Graanul Invest ning kõik otsesed ja kaudsed tütarettevõtjad, olenemata asukohast, on 
pühendunud eetilisele äritegevusele. Järgime kõigis jurisdiktsioonides, kus tegutseme, kõiki kohalduvaid altkäemaksu- ja 
korruptsioonivastaseid seadusi. Ühtlasi jälgime, et seda teeksid ka meie tarnijad.

Graanul Invest on oma tarbeks välja töötanud 
nutika rakenduse tööohutuse sisekontrolli 
tõhustamiseks. Interaktiivne tarkvara võimaldab 
lihtsalt avastada tehastes rikkumisi ja 
kõrvalekaldeid, aidates vähendada tööõnnetusi 
ja suurendada tööohutust. Märkimisväärselt on 
paranenud ka teadlikkus.

Kvartaalsete sisekontrollide käigus fikseeriti 
grupis kokku 252 tööohutusalast leidu. Paljuski 
tänu uuele rakendusele on tööohutuse 
näitaja 2019. aastaga võrreldes paranenud 
8%. See on julgustav edusamm, milleni on 
viinud järjepidevus, läbipaistvus ja võimalikult 
laiaulatuslikud tööohutuse kontrollvaldkonnad, 
näiteks käiguteed, tõstetööd ja kemikaalide 
ohutus.

Tööõnnetusi, sisekontrollide leide ja töötajate 
arvu arvestav tööohutuse mõõdik andis grupi 
keskmiseks 0,75 tööohutusalast leidu 100 töötaja 
kohta (2019 oli see 0,81). Parimad saavutajad olid 
0,51 piiril.

2020. aastal oli grupis 0,85 tööõnnetust iga 
100 töötaja kohta (6 tööõnnetust 700 inimese 
kohta). 2019. oli see näitaja 1,18. Tööõnnetuste 
arv on veidi vähenenud (2 õnnetust vähem kui 
2019) nagu ka tööõnnetuste raskusaste (2020 
olid kõik tööõnnetused kerged). Häid tulemusi 
näitasid Eestis asuvad tehased, kus 2020. aastal 
ei toimunud ühtegi tööõnnetust.

Tööohutus

graanulinvest.com

Graanul Investi grupi omandi tasandil püsib kogu grupp süsinikunegatiivsena. 
Olgugi et süsinikku puudutav ülim eesmärk on meil juba saavutatud, ei saa kaks järgmist kümnendit kindlasti 
paigal seista. Grupi kolm peamist tegevust on 2020. aasta lõpu seisuga lahku löödud ning iga uus ettevõte 
peab nüüd oma keskkonnaeesmärgid iseseisvalt saavutama.

Graanul Biotech on jõudnud arengujärku, kus tootmises on tekkinud oma väärtusahel, ning seetõttu 
võtame eesmärgiks tuua ka selle tootmise süsinikubilanss selge arvutusmetoodika ja aruandluse alla.
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