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„Positiivse küljena 
saan välja tuua selle, et 
meie keskkonna jalajälg 

pelletite tootmisel on 
selgelt maailma üks 

paremaid”
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Intervjuu 
Raul Kirjaneniga
Graanul Investi tegevjuht 
Milline oli 2018. aasta säästlikkuse aspektist?

Kuna tegime seekord säästlikkuse aruannet alles teist 

korda ning andmehulgad ja ajalugu ei ole väga pikk, siis 

esineb andmetes veel mitmeid kõikumisi. Kuna juurde-

ehitused ja laienemised mõjutavad oluliselt seatud ees-

märkide täitmist, siis ei ole välja kujunenud veel kindlat 

baastaset.

Positiivse küljena saan välja tuua selle, et meie keskkonna 

jalajälg pelletite tootmisel on selgelt maailma üks pare-

maid. Heameelt võib tunda ka selle üle, et metsauuendus 

on saanud sisse hea hoo. Negatiivse poole poolt teeb 

muret eesmärkide mittetäitmine tööõnnetuste osas. 

Olgugi, et õnnetuste raskusaste on olnud kerge, siis ei ole 

see vabandus, teades, et meie eesmärgiks on tööõnne-

tustevaba töökeskkond.

Millist mõju on avaldanud keskkonnatingimused 

tootmisele?

Kuna oleme eesmärgid seadnud väga kõrged, siis mõju-

tavad meid juba väga väikesed muutused keskkonnas. 

Näitena võin tuua toorainekorvi muudatused, kus 

saetööstuste hakke asemel oleme kasutanud rohkem küt-

tepuud. Kindlasti on suureks probleemiks olnud tooraine 

oluline kallinemine. 

Samas oleme suutnud oma tootmise korraldada tooraine 

mõistiku saadavuse järgi. Oleme suutnud korraldada asju 

nii, et oluliselt ei ole kasvanud ei tooraine vedude kaugus 

ega muutunud toorainekorv liigiti.

Millised on grupi eesmärgid metsanduses? 

Mis on võimaldanud metsaportfelli laiendamist?

Meie metsanduse suuna eesmärk on lihtsalt kokku võttes 

jätkusuutlikkus. Oleme teinud kõvasti tööd, et metsa-

portfelli vanuselist ja koosseisulist struktuuri tasakaa-

lustada. Oleme pannud kõvasti rõhku metsauuendusele, 

ületades 2018. aastal miljoni istutatud puu eesmärgi. 

Metsauuenduse juures on oluline tagada taimede hea 

kvaliteet ja uuenduse maht. Oleme metsade uuendamisel 

astunud veidi ka oma rada, kus üha rohkem uuendame 

metsamaid just lehtpuudega – eelkõige kasega.

Metsamaade turg on siiani väga aktiivne ja oleme suutnud 

oma võimekust ning kogemusi edukalt rakendada. Natuke 

kurvaks teeb mind selle juures aga ka see, et metsamaa 

müügi aktiivsust suurendab kindlasti ka põhjendamatu 

segadus metsanduses.

Milliseks hindate SBP sertifitseerimise rolli 

CO2 ahela arvutamisel biomassi turul?

SBP süsteem on kindlasti hõivanud olulise koha biomassi 

sertifitseerimise turul. Tegemist on olulise sammuga, 

et erapooletult ja põhjalikult tõestada avalikkusele, et 

pelletite tootmine on jätkusuutlik ja keskkonnakaitseliselt 

oluline. Arvestades avalikku survet ja tihtilugu ka konku-

reerivaid tehnoloogiaid esindavate lobiorganisatsioonide 

valeväiteid, on vaja sellist teavitustööd kindlasti jätkata ja 

edasi arendada.

Kas säästlikkus või jätkusuutlikkus?

Minu arvamus on, et ei ole üht teiseta. Meie jaoks on 

väga oluline ressursitõhusus, kokkuhoid igas tootmise ja 

logistika etapis ning eelkõige kõikide etappide monitoori-

mine ja selgete mõõdikutega sisustamine. Väide, et meil 

on kõik hästi, ei ole tänapäeval enam piisav. Meie käes 

olevad infotehnoloogilised vahendid võimaldavad meil 

oma tegevust ja tulemusi täpselt jälgida ning ka avalikku-

sega jagada.

Millised on olulisemad plaanid säästlikkuse 

vaatenurgast?

Oleme jõudnud nii kaugele, et meil ei ole enam ühtegi 

väga suurt töövõitu, mida oleks võimalik eesmärgiks 

seada säästlikkuse osas. Täna oleme seisus, kus saame 

parendusi teha paari protsendipunkti kaupa ühes või 

teises valdkonnas. Kindlasti teeme veel suuremat tööd 

tööohutusega, et meie inimestel oleks ohutu ja meeldiv 

töökeskkond.
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Ettevõtte 
ülevaade

Graanul Invest grupp tegeleb bioenergeetika ja taastuv- 

energia tootmise, metsanduse ning biomaterjalide suuna 

arendamisega. Erakapitalil põhinev ettevõte alustas oma 

tegevust 2003. aastal Eestis ja on 15 aastaga kasvanud 

mitmekümne tütarettevõttega Baltikumis tegutsevaks 

grupiks, kus töötab üle 500 inimese.

Ettevõte on kiirelt kasvanud ja juba mitmed aastad on 

Graanul Invest Euroopa suurim pelletitootja ja üks suuri-

maid taastuvenergia tootjad Läänemere piirkonnas.

Graanul Invest grupil on 11 kaasaegset pelletitehast ja 

kuus koostootmisjaama üle Eesti, Läti ja Leedu. Gruppi 

kuulub ka kolm Eesti metsaettevõtet, mis teeb Graanul 

Investist ühe suurima Eesti erametsaomaniku.

Ettevõtte eesmärgiks on toota ja tarnida klientidele loo-

dussõbralikku ning kõrge kvaliteediga toodangut ja anda 

sellega panus keskkonna säästmise ja jäätmete vähenda-

mise hüvanguks.
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Graanul Investi tegevussuunad



2018 aasta 
numbrites 
Kui 2017. aasta oli Baltimaade puidutööstusele keeruline 

toormekriisi tõttu, siis 2018. aastal tuli seista silmitsi uue 

suure mõjutajaga, milleks olid rekordiliselt kõrged pui-

duhinnad sadamates. Skandinaavia paberitööstus ostis 

oma metsa majandamisraskuste leevendamiseks kokku 

üha madalama kvaliteediga puitu järjest tõusva hinnaga. 

Graanul Invest suutis kohaliku metsa- ja puidutööstusega 

sünergias kasvatada tootmist 1,7 miljoni tonnini (1,6 miljo-

nit tonni 2017). Grupi optimaalne tootmisvõimekus on 2,2 

miljonit tonni. 

Metsahakkest toodeti koostootmisjaamades (CHP): 

   Elektrienergia 2018: 333 987 MWh (2017 oli 277 307)

   Soojusenergia 2018: 889 549 MWh (2017 oli 760 907)

Graanul Invest gruppi kuuluvate metsaettevõtete peale 

kokku oli grupis 2018. aastal 48 384 ha metsamaad, 

valdav osa sellest Eestis. Võrreldes 2017. aastaga suu-

renes grupi metsamaa hulk möödunud aastal ligi 30% 

(2017 oli see 36 414 ha).

Metsa jätkusuutlikkuse tagamiseks tegeleme pideva 

metsauuendusega: 2018. aastal suutsime ületada endale 

seatud 1 miljoni puu istutamise eesmärgi. Kokku istuta-

sime 1 094 000 puud, mis on 57% enam kui aasta varem 

(2017 oli see üle 693 000).

Tootmine 2017

2017

2018

2018Metsandus

Pelletid

Metsa-
maa

Elekter

Istikud

Soojus

36 414 ha

1 094 000

1 649 486 t

48 384 ha

693 000

277 307 MWh 333 987 MWh

760 907 MWh 889 549 MWh
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1 760 630 t 
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Graanul Investi 
metsad 
Graanul Investi grupi metsaportfell arenes 2018 aastal 

jõudsalt. Meie metsandusettevõtted Karo Mets, Roger 

Puit ja Valga Puu kasvasid kolmekesi kokku 10 970 hek-

tari võrra, moodustades 48 384 hektarilise jätkusuutliku 

metsanduse portfelli. See teeb grupist ühe suurima Eesti 

erametsaomaniku, omades üle 2% Eesti metsadest. 

Metsamajandamise plaanid Lätis on samuti jõudnud 1000 

hektarilise portfellini, millele otsime aktiivselt täiendust. 

2017    36 414 ha

2018  48 384  ha

2019   60 000 ha

Kõik meie metsad on kaetud PEFC ® (Programme for 

the Endorsement of Forest Certification) sertifikaadiga 

ja suures mahus turustame ümarpuitu ka vastavalt FSC 

® (Forest Stewardship Council) tarneahela nõuetele. 

FSC ® materjalivoogudel on aga meie regioonis mär-

gata kahanemist kuna nende viimased nõuete muuda-

tused on läinud konflikti väikemetsaomanike huvidega. 

Sertifitseeritud puidu saadavus siiski ei langenud, vaid 

liikus üle PEFC ® süsteemile. 

Graanul Investi metsafirmad varusid läbi erinevate raie-

meetodite 2018 aastal kokku 811 327 tihumeetrit puitu.

Metsatöid teostati nii oma metsades kui ka raieõiguste 

alusel. 36% porftelli puidust läks saetööstusesse, 22 % 

paberitööstusesse ja 42 % energiatööstusesse. 

Metsatööde käigus tekkis 859 480 kuupmeetrit raidmeid, 

mis kõik viidi Graanul Investi koostootmisjaamadesse 

elektri- ja soojusenergia tootmiseks. 

Üle miljoni istutatud puu

Kogu metsanduse arendamise ja laiendamise juures 

on olnud suur rõhk ka metsauuendamisel. 2018 aasta 

oli selles vallas ülimalt edukas ja suutsime istutada üle 

1 094 300 puu. Seda on sadades tuhandetes rohkem 

kui eelnevatel aastatel ja see ületab isegi kogu grupile 

seatud eesmärgi. Sellele lisaks külvasime vähem vilja-

katele pinnastele ka männiseemneid, millest tavapärase 

ellujäämise protsendi juures võiks välja kasvada ca 40 

000 puud.  

Lageraie lank kuni 
1 aasta peale raiet, 

valmis metsa-
uuenduseks

Korralik juurde-
pääs on oluline nii 
metsatööde jaoks 

kui ka metsa-
tulekahjude kiireks 

kustutamiseks

Ca 5 aastat vanad 
istikud täies elujõus
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Metsasektori juht 

Marti Samsonov: Metsafirmasid 

tuleb metsauundamise eest tänada 

ja kiita. Istikute leidmine ja istutamise 

võimekuse tõstmine on nõudnud 

palju planeerimist ja ressursse. 

Laiendatud koostöö puukoolidega 

võimaldab meil loodetavasti ka sellist 

taset hoida. 

NOORENDIK.
15-20 aastat 
vanad istikut

SÄILIKPUUD.
Ka surnud säilikpuud 
on olulised mitme-

kesisusele 
nii kasvukoha kui 

pesapuuna

METS.
60 - 70 aastat pärast

metsauuendust
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Puidugraanulite 
tootmine 

Graanul Investi kontsern tootis 2018. aastal kokku 1 760 

630 tonni puidugraanuleid, millest ca 9% oli kodu-

majapidamises kasutatav preemiumgraanul ja ülejäänud 

tööstusgraanul. Oleme liikumas õiges suunas ja suutsime 

eelmise aastaga võrreldes tootmismahtu 111 144 tonni 

võrra kasvatada, aga grupi 2,2 miljoni tonnise maksi-

maalse tootmisvõimekuse valguses on seda veel vähe. 

Suurima mahu tootsid meie Läti tehased – 891 566 tonni, 

Eestis oli see number 779 900 t ja Leedus 89 164 t.

Tunneme jätkuvalt uhkust, et oma maksimaalse tootmis-

võimekuse saavutamiseks ei ole me hakanud varuma 

toorainet väljastpoolt tavapäraseid varumispiirkondi ja 

-ahelaid. Meie tooraine on rangelt metsa- ja puidutöös-

tuse ülejääk ehk saepuru, hake, klots, küttepuu, energia-

puu ja raidmed. Oleme kannatlikult järginud puidutöös-

tuses tekkiva biomassi loomulikku ahelat ja häälestanud 

oma pelletitootmist vastavalt. Kui 2017. aastal oli toorai-

nepuudus põhjustatud keerulistest ilmastikutingimustest 

Eestis, siis sel aastal on mõjutajaks Skandinaavia turg. 

Sealsed ilmad on muutnud metsamajandamise raskeks ja 

paberitööstus on importinud suure osa asendusmaterjali 

Baltimaadest ning seda hinnaga, millega kohalik tööstus 

konkureerida ei suutnud. 

Tootmiseks kuluv elektrikasutus oli keskmiselt 147,54 

kWh pelletitonni kohta. Vaatamata sellele, et kasutame 

ainult ise toodetud taastuvenergiat, on see eelmiste aas-

tatega võrreldes tõusnud ja ületab meie sisemisi energia-

tulemuslikkuse eesmärke. Elektrikulu kasvu põhjuseks on 

puistematerjali osakaalu vähenemine meie toorainekor-

vis. Saepuru ja hake nõuavad tehastes vähem eeltöötlust 

(hakkimist) ja nende osakaalu langemine tõstab eel-

töötlusele kuluvat energiahulka.

Tootmises kasutatava diislikütuse kulu oli 0,60 liitrit 

tonni toodangu kohta. Diislikütuse kasutamist oleme 

suutnud veelgi tõhustada ja täitsime oma 2018 eesmärgi. 

Diislit kasutavad meie frontaallaadurid, mida kasutame 

materjali liigutamiseks tehase territooriumil (ladustamine 

ja ettevedu). 

Keskmine vee tarbimine oli 0,12 m3 iga toodetud tonni 

pelleti kohta, mis püsis 2017 aastaga samal tasemel. 

Sisemine eesmärk jäi küll saavutamata, aga tegelikult on 

see näitaja väga positiivne, sest 2018 suvi oli harukord-

selt kuum ning kuivatussüsteemide jahutamiseks kulus 

rohkelt vett. 2018 ja 2017 aasta suve temperatuuride 

erinevus oli üle 15% ning see fakt muudab vee erikulu 

stabiilsuse väga positiivseks.

Juhatuse liige Jaano Haidla: Rõõm on tõdeda, et aasta 

jooksul on grupi tootmistehniline võimekus tõusnud tänu 

erinevate uuenduslike tehniliste lahenduste ja seeläbi on 

graanulitootmise kulueffektiivsus kasvanud, mis lubab 

julgelt vastu minna uutele väljakutsetele.

 

2017Tarbimine 2018 2019

145

0.59

0.10

KWh tonni 

kohta

Kulu liitrit 

tonni kohta

Kulu m3

tonni kohta

141.76
eesmärk 140

0.62
eesmärk 0.65

0.12
eesmärk 0.10

147.54
eesmärk 139

0.60
eesmärk 0.60

0.12
eesmärk 0.10
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Biomassil tuginevad koostootmisjaamad on tõusmas regi-

ooni energeetikas aina olulisemale kohale ning jäävad 

üheks peamiseks taastuvenergia allikaks. Biomassil 

põhinevad soojus- ja elektrienergiat paralleelset tootvad 

üksused, millega varustame nii oma pelletitehaseid kui 

ka kohalikku võrku. Nende jaamade kütusena kasutame 

puukoort ja raidmete haket. Suure enamiku puukoorest 

saame oma pelletitehaste koorimisliinidelt, aga ostame 

kokku ka seda, mis puidutööstusest üle jääb. Raidmed ehk 

oksad, ladvad ja koor segamini jõuavad meie koostootmis-

jaamadesse hakitud kujul metsatööstuse  

kõrvalproduktina. 

2017 aastaga võrreldes oleme suutnud elektrienergia 

toodangut kasvatada 20% ja soojusenergiat 17%. Seda 

eelkõige tänu sellele, et Osula koostootmisjaam töötas 

oma esimese täisaasta ja biomassi vood olid stabiilsemad. 

Kogu energiatootmisega hakkame jõudma optimaalse 

võimekuse lähedale ja lähitulevikus hakkame keskenduma 

rohkem energiatulemuslikkusele kui mahu tõstmisele. 

Koostootmisjaamad näitasid ka 2018 aastal väga kõrget 

efektiivsust ja töökindlust, saavutades 97,7% seatud 

eesmärgist. Kusjuures Lätis toodame juba 2 aastat järjest 

üle 99% eesmärgist. 

Graanul Investi poolt toodetud energia on kõikide tunnus-

tatud kriteeriumite järgi taastuv ja süsiniku neutraalne. 

Saame selles veenduda, sest laiendame säästliku metsa-

majandamise ja tarneahela nõudeid ka küttematerjali 

varumisele. Kõrge kvaliteediga, keelatud päritolu 

või ohustatud liike sisaldav biomass ei tohi jõuda 

energiatootmisse. 

Energeetikasektori juht Martin Saks: Grupi elektri-

jaamad on 2018 aastal olnud tehniliselt töökindlad ja 

taganud stabiilse elektri ja soojuse koostootmise.

Koostootmis-
jaamad

 

 

 

Osula 
Energia OÜ

81431 MWh

eesmärk 96,94%

217152 MWh 

eesmärk 95,75%

Toodang 2018

Tootmis-
võimsus 
10 MW

Tootmis-
võimsus 
27 MW

 Imavere 
Energia OÜ

81054 MWh

eesmärk 96,49%

214275 MWh 

eesmärk 94,48%

Toodang 2018

Tootmis-
võimsus 
10 MW

Tootmis-
võimsus 
27 MW

Helme 
Energia OÜ

52557 MWh

eesmärk 96,26%

128735 MWh 

eesmärk 95,78%

Toodang 2018

Tootmis-
võimsus 
6.5 MW

Tootmis-
võimsus 
16 MW

Graanul Pellets 
Energy SIA

32979 MWh

eesmärk 98,40%

98033 MWh 

eesmärk 102,37%

Toodang 2018

Tootmis-
võimsus 
3.99 MW

Tootmis-
võimsus 
11.4 MW

Graanul Invest 
Energy SIA

53526 MWh

eesmärk 98,03%

136639 MWh 

eesmärk 101,67%

Toodang 2018

Tootmis-
võimsus 
6.5 MW

Tootmis-
võimsus 
16 MW

Inčukalns 
Energy SIA

32440 MWh

eesmärk 96,79%

94716 MWh 

eesmärk 98,91%

Toodang 2018

Tootmis-
võimsus 
3.99 MW

Tootmis-
võimsus 
11.4 MW
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Graanul Investi koostootmisjaamade võrgustik teenindab 

meie enda pelletitehaseid ja varustab stabiilse taastuv- 

energiaga ka kohalikku võrku. Meile on oluline katta 

toodetud energiaga kõikide oma tehaste tarve ja samas 

suurendada taastuvenergia osakaalu regionaalsel ener-

giaturul. Metsatööstusest tekkivate jäätmete põleta-

mine koostootmisjaamades on kõige tõhusam lahendus 

madala kvaliteediga biomassile kuna soojusenergia tekib 

elektrienergia kõrvalproduktina või vastupidi. 

Kui 2017 aastal ületas ettevõtte elektritoodang 8% 

võrra kogu grupi energiatarbe siis 2018 aastal kasvas 

see number 17%-ni. Vaatamata sellele, et energiat 

toodetakse meil 5 tehase territoorimil, aga tehaseid on 

kokku 11, on see siiski võimalik, sest koostootmisjaama-

dega tehased müüvad võrku kuni 46% oma toodetud 

elektrienergiast. Meie suurimateks energiatootjateks 

on Imavere, Osula ja Incukalnsi tootmispargid (pelletite-

has + koostootmisjaam), mis tootsid 2018 aastal kolme 

peale kokku pea 70% kogu grupi toodetud 333 987 MWh 

elektrienergiast. 

Meie grupi uusimas koostootmisjaamas Osulas on 

esmakordselt loodud lahendus, mis võimaldab varustada 

meie toodetud soojusenergiaga ka naabruses olevat 

puidutööstust. Selline lahendus võimaldab meil raken-

dada kasulikult kogu toodetud energiat ja aitab naabritel 

vähendada oma keskkonnajalajälge. Esimesel täisaastal 

tarniti edukalt üle 20 000 MWh soojusenergia, mida 

kasutati saematerjali kuivatamiseks.  

Kvaliteedi- ja sertifitseerimissüsteemide juht Mihkel 

Jugaste: Kui veel mõned aastad tagasi tuli meil riiklikust 

võrgust elektrit osta, siis nüüdseks oleme ületanud oma 

vajadused elektritootmises ning jõudnud sinnani, et kogu 

Eestis toodetud taastuvenergiast lausa 13% on toodetud 

Graanul Investi poolt.

Taastuvenergia 
kasutus 

2017 2018

Tarbimine
255 616 

MWh

Tarbimine
285 000 

MWh

Tarbimine
275 000 

MWh

2019
Eesmärgid

Graanul Invest / Säästlikkuse aruanne / 2018

Tootmine
277 307 

MWh

Tootmine
334 000 

MWh

Tootmine
335 000 

MWh



Kogu kontserni 
keskmine varumis-
raadius oli 53,4 km

Raudteetranspordi puhul 
on tänu suurtematele 
veostele varumisraadius 
kuni 300 km

Tootmisüksuse 
keskmine varumis-
raadius kuni 70 km

Materjali varumine

Pelletite tootmiseks kasutatavad puidutööstuse jäätmed 

jõuavad meieni suures osas veoautodel, aga oleme järjest 

suurendamas ka raudteetranspordi osakaalu. Tootmis-

üksustes, millel on olemasolevad ühendused raudteega, 

on võimalik tarneahela kütusekulusid sel moel veelgi 

vähendada. 

Regionaalse puidutööstuse jäätmetest kasutame me 

höövli laastu, saepuru, haket, klotse ja praakpalki. Sellise 

materjali puhul salvestame me iga koorma distantsi 

saeveskist või komponenditehasest kuni pelletitehase 

väravani. Lisaks kaardistame meid varustavate ettevõ-

tete kogu materjali päritolu kuni puidu kasvukohani. Nii 

saame olla kindlad, et meie tootmismaterjal ei pärine 

riigist, kus säästliku metsamajandamise praktikaid ei 

järgita. Läbi kohalike puidutöötlejate kaudu ulatub meie 

tarnebaas lisaks Baltimaadele ka Rootsi, Soome, Norrasse, 

Venemaale, Poola ja Valgevenesse. 

Olulise osa tootmismaterjalist moodustavad ka metsa-

tööstuse madalakvaliteedilised ülejäägid, milleks on kõver, 

riknenud või liiga väikese diameetriga ümarpuit ja 

madala turuväärtusega lehtpuuliigid. See on mater-

jal, mida raiutakse, et pääseda ligi kõrge kvaliteediga 

saepalkidele ja mis hiljem välja sorteeritakse. Ümarpuidu 

puhul salvestame puidu teekonna metsast meie väravani.

Et olla nii keskkonnaalaselt kui ka majanduslikult jätku-

suutlikud, oleme arvutanud, et ühe tootmisüksuse kesk-

mine varumisraadius ei tohiks ületada 70 km, kui kasutada 

veoautotransporti. Raudteetranspordi puhul on tänu 

suurtematele veostele selleks piiriks 300 km.  

Ka 2018. aastal jätkasime kindlalt seatud eesmärgi täitmist 

ja kogu kontserni keskmine varumisraadius oli 53,4 km 

(koos rongitranspordiga). See number on aastast aastasse 

väga vähe kõikunud, mis näitab, et meie tarnijad ja tarnea-

helad on väga stabiilsed. 

Biomassi ostujuht Kert Kruusimägi: Meie tehaste regio-

naalne paiknemine maapiirkondades suuremate sae- ja 

puidutööstuste läheduses annab hea ja ratsionaalse või-

maluse puidu- ja metsatööstuste jäätmete kasutamiseks 

graanulitööstuste tooraineks. Tänu kaasaegsetele infoteh-

noloogilistele võimalustele saame väga täpselt jälgida ja 

kontrollida materjali päritolu ja vältida mittelubatud 

materjalide jõudmist tööstusse.
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Puidu- ja energiatööstuses on olulisel kohal rahvusvaheli-

sed sertifikaadid. Need aitavad parendada kogu meie väär-

tusahela keskkonna-, kvaliteedi- ja sotsiaalalaseid aspekte 

ning hoiavad ettevõtet turu nõuetest sammu võrra ees. 

Meie metsamajandamise ja puidu varumisahela jaoks on 

jätkuvalt suure mõjuga FSC ® ning PEFC ® sertifikaadid. 

Täiendavad nõudmised metsa langetamisele ja uuendami-

sele ning puitmaterjali päritolule, legaalsusele ja liikidele 

välistavad sobimatu tooraine meie tarneahelast ning 

garanteerivad vastavuse Euroopa Liidu puidumäärusele. 

Graanul Invest omab mõlemat säästva metsanduse serti-

fikaati, aga oleme märganud PEFC ® materjali kiiret, pea 

30% kasvu oma varumisalas. 

Taastuvenergia direktiiv (RED II) on pannud meie sektori 

mängureeglid paika pikaks ajaks. Nende nõuete täitmiseks 

ja täitmise tõendamiseks ei piisa ainult FSC ® ja PEFC ® 

sertifikaatidest, mis keskenduvad vaid väärtusahela esime-

sele varumise lõigule. Jätkusuutliku metsanduse, logistika 

ja tootmisahela tervikliku efektiivsuse tagamiseks on meil 

SBP (Sustainable Biomass Partnership) sertifikaat, mis on 

saanud puidupõhise bioenergia sektori kõige olulisemaks 

standardiks. SBP on loonud süsteemi ja kolmanda osa-

poole kontrollitud andmete platformi, mille läbi on võimalik 

täpselt välja selgitada ja ka reguleerida kogu toodanguga 

seonduvaid kütusekulusid ja kasvuhoonegaase. See 

võimaldab meil ja meie klientidel mõõta biomassi tegelikku 

säästupotentsiaali ja täita taastuvenergia direktiivi nõu-

deid. Säästliku metsanduse ja Graanul Investi lähenemise 

(SBP kaudu) erinevuse mastaapsus joonistub hästi välja 

kõrvaloleval graafikul. Graanul Invest müüb juba 80% 

kogu oma materjalist SBP kõrgeimatele nõuetele vastaval 

tingimusel „SBP-Compliant“ alt. 

Pelletitootmise üks olulisemaid parameetreid on

kogu tootmis- ja tarneahela emissiooninäitaja, mis seob 

tootmises emiteeritud heitmed graanulites sisalduva 

energiahulgaga. SBP aruanded näitasid 2017. aastal, et 

olime 3,5 korda alla Euroopa pelletituru keskmisele emis-

siooninäitajaga 9,5 g CO2-eq/MJ. 2018. aastal suutsime 

näitajat veelgi parandada ja see langes 7,7 CO2-eq/

MJ peale. See oli võimalik tänu Osula koostootmisjaama 

lisandumisele, meie oma laeva MV Imavere kasutamisele 

peamiste klientide varustamisel ja tänu pideva parenduse 

põhimõtte järgimisele.  

Puidugraanulite kvaliteet ületab meil hõlpsalt turu kõrgei-

mad nõuded, mis on sätestatud standarditega ENplus® ja 

DINplus®. Kõrgeima kvaliteediklassi ENplus A1 nõuetele 

vastab kogu meie premium graanuli toodang.

Kogu tegevuse paremaks ja süsteemsemaks juhtimiseks 

haldame me ISO standarditele vastavat integreeritud juhti-

missüsteemi, mis hõlmab nii kvaliteeti, keskkonda, energiat 

kui ka tööohutust. Uuendusena on sisse viidud energiajuh-

timissüsteem, mis on juba edukalt rakendunud meie Läti 

tehastes ja Eesti tehastes. 

Kvaliteedi- ja sertifitseerimissüsteemide juht Mihkel 

Jugaste: Maailma suurimad sertifikaadid on suutnud 

luua väga head raamistikud metsade jätkusuutlikuks 

majandamiseks ja puidu tarneahela läbinähtavuse tõst-

miseks. Ahelas metsast kuni lõpptooteni seotud energia 

ja saaste on aga „must maa“, mida tööstused saavad 

varjata. Mul on väga hea meel, et võtsime varakult 

kasutusele tervikliku lähenemise kasvuhoonegaasidele 

ja mõistame oma kõikide tegevuste terviklikku mõju. 

Lõpptarbija tegevuse mõju keskkonnale sõltub ka ahela 

eelnevatele lülidele tegevusest ning kliimaeesmärgid ei 

saa kuidagi saavutatud, kui keegi selles ahelas jätab info 

enda teada. 

Sertifikaadid
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Graanul Investi biotehnoloogia suuna eesmärgiks on 

innovaatilise protsessi abil arendada madala kvaliteediga 

puidust uue generatsiooni suhkruid ja kõrge puhtusast-

mega ligniini. Meie strateegiline eesmärk on areneda 

Euroopa juhtivaks biomassil põhinevate biokemikaalide ja 

biomaterjalide tootjaks. 

Oleme aastatepikkuse arendustöö tulemusel jõudnud 

puidu lagundamise tehnoloogia katsetehase loomiseni, 

mis võimaldab muuta rohkem kui 90% puidust kasulikeks 

toodeteks. Uudne tehnoloogiaplatvorm annaks võimaluse 

puidu kõrgemaks väärindamiseks, mis omakorda või-

maldab kardinaalset muutust puidu töötlemises. Oleme 

seadnud eesmärgiks saada esimene omataoline tööstus-

liku lehtpuu osadeks lõhustamise katsetehas tööle 2020. 

aastaks. 

Graanul Investil koos partneriga õnnestus väga tihedas 

konkurentsis saada SWEETWOODS projektile Euroopa 

mainekaim biomajanduse teadus arendustoetus. 

Institutsiooni Bio-Based Industries Joint Undertaking 

(BBI-JU) väljaantav teadusrahastus oli kinnitus sellele, 

kuivõrd suurt potentsiaali nähakse uudse tehnoloogia 

arendamisel. Euroopa Liit on võtnud sihiks oluliselt vähen-

dada sõltuvust imporditud fossiilsetel allikatel põhineva-

test toodetest ning toetada keskkonnasäästliku majan-

duse arengut. Graanul Investi juhitud SWEETWOODS 

projekt tegeleb samade teemadega, otsides alternatiive 

fossiilsete materjalide kasutamisele ja arendades uusi 

puidu fraktsioneerimisel põhinevaid biomajanduse 

väärtusahelaid. 

Lisaks Graanul Investile on projekti kaasatud viis mainekat 

Euroopa tööstusettevõtet Global Bioenergies, Armacell, 

Tecnaro, Metgen, Recticel ning kolm konsultatsiooniette-

võtet: Spinverse, 2B ja Vertech Group. Koos partneritega 

on projekti põhieesmärk demonstreerida tööstuslikus 

mahus ligniini innovatiivseid kasutusvõimalusi bioma-

terjalide tootmises. Ligniini testitakse projekti jooksul 

näiteks bioplastis, elastomeersetes vahtudes (kasutatakse 

isolatsioonimaterjalides) ning polüuretaanvahtudes (kasu-

tatakse mööbli ja spordimaterjalide toomises). 

Lisaks ligniinile saame puitu lõhustades sellest 

kätte ka suure hulga väärtuslikke puidusuhkruid. 

Biokemikaalide tootmine suhkrutest on muutumas aina 

tõsiseltvõetavamaks alternatiiviks fossiilsetel kütustel 

baseeruvale keemiatööstusele. Suhkrute väärindamiseks 

oleme lisaks SWEETWOODS projektile kaasatud ka töös-

tusprojekti REWOFUEL. Selle projekti fookuses on fermen-

tatsiooniprotsessiga puidusuhkrutest platvormkemikaali 

bio-isobuteen tootmine ning selle edasine väärindamine 

lennukitööstuses ja kütuselisandina. Et minimeerida jää-

kide teket tootmises, testitakse nende protsesside kõrval 

produktide kasutamist loomasööda ning asfaldi tootmises.  

Suurtele efektiivsusteguritele lisaks annab puidu osadeks 

lõhustamise tehnoloogia võimaluse rajada regionaalseid 

puidutöötlemise komplekse ja loobuda tööstusrevolut-

siooni aegsetest dogmadest, et suurem on parem.

Meie arusaama järgi on modernsel puidutöötlemise 

tehnoloogial konventsionaalsete lahendustega võrreldes 

järgmised peamised põhimõttelised eelised: 

   puidu kasulikeks toodeteks muutmise 

     efektiivsustegur üle 90%,

   tehnoloogia ei sõltu puiduliigist,

   modulaarne ülesehitus võimaldab tehnoloogial 

     sobituda piirkonna võimalustega,

   vähene mõju keskkonnale ja väike ökoloogiline jalajälg.

Graanul Investi peaeesmärk on areneda biokemikaalide 

ja biomaterjalide turul usaldusväärseks vahetoodete 

tarnijaks. Soovime kohe alguses hoida fookust parimatel 

järeltöötlus tehnoloogiatel, et valida endale lõpptooted, 

mis looksid kõige rohkem asukohapõhist lisandväärtust. 

Mida kaugemale me asukohapõhiselt oma väärtusahelas 

liigume, seda rohkem lisandväärtust ja uudset oskustea-

vet jääb regiooni teadmispõhise majanduse kiiremaks 

arenguks.

Teadus- ja arendusjuht Peep Pitk: Puidu osadeks lõhus-

tamise katsetehase rajamine ja käivitamine 2019. aasta 

jooksul on esimeseks tähiseks uuel puidu väärindamise 

arendussuunal. Innovaatiline tehnoloogia võimaldab toota 

ligniini ja C5/C6 suhkruid, mis on jätkusuutlik toor- 

aine erinevatele keemia- ja materjalitööstustele. See 

paneb alguse puidu kasutusele täiesti uutes valdkondades

Bioprotsessid
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Laevatus

Graanul Invest ostis endale laeva MV Imavere, mis hakkas 

meie heaks tööle 2018. aasta algusest. Võtsime ambit-

sioonika eesmärgi, et MV Imavere peaks transportima 

500 000 tonni pelleteid aastas. Selle eesmärgiga pida-

sime võimalikuks säästa üle 1,5 miljoni liitri laevakütust, 

tuginedes Euroopa laevanduse keskmistele parameetri-

tele. Kalkulatsioon oli tehtud võrreldes Imaveret sama-

del kaubateedel eelnevalt kasutatud 7000–9000 tonni 

mahutavusega laevadega. Meie esimene laev on handy-

size tüüpi ja mahutab üle 30 000 tonni graanuleid. 

MV Imavere on uue töö ja meeskonnaga ülimalt hästi 

kohanenud ja täitis kohe esimesel aastal eesmärgi 

8 %-ga. Omades nüüd täpseid andmeid laeva tegelikest 

kütusekuludest on selgunud, et kütuse kokkuhoid on 

olnud kahekordne ehk ca 3,1 miljonit liitrit ja suuremale 

laevale üleminek on olnud ülimalt vajalik. Sellise sääst-

likkuse taga ei ole aga ainult laevatüübi vahetus, vaid 

ka kasutusrutiin. Meie logistikameeskond koostöös 

laevameeskonna ja operaatoriga on jõudnud väga hea 

sünergiani, kus laeva hoitakse järjestikku sõidus 

(consecutive basis) ja laadimisakendest välja ei jääda. 

On selge, et väiksemate laevade kasutamine on 

praegusel ajal mõeldav ainult klientide puhul, kelle sada-

mad suuri laevu ei mahuta. Ka nendel suundadel ei saa 

me jätkata aegunud ja kulukate laevadega ning oleme 

laevastikku hankinud täiendust LNG laevade näol. Meie 

vajaduste järgi ehitatud laevad mahutavad ca 9000 

tonni graanuleid ja tänu uudsele tehnoloogiale ning 

puhtale kütusele peaksid viima logistikaahela sääst-

likkuse täiesti 

uude ajastusse.

LNG laeva säästlikkuse potentsiaal
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Tööohutus

Ohutu töökeskkond on alus kõikide Graanul Investi ees-

märkide saavutamiseks. See on valdkond, mida kontrol-

lime oma ettevõttes kõige põhjalikumalt. Meie jaoks ei ole 

tööõnnetuste arvu kasv aktsepteeritav isegi vaatamata 

pidevatele laienemistele ja juurdeehitustele.

2018. aastal oli ettevõttes 0,87 tööõnnetust iga 100 

töötaja kohta. See on üle kahekordne tõus võrreldes 2017. 

aastaga, mil sama näitaja oli 0,35. Vaatamata sellele, 

et enamik neist on kerged tööõnnetused, nõuab selline 

tõus kohest sekkumist ja parendusmeetmeid. Sellepärast 

toimusidki tööõnnetuse kasvuga seotud osakondades 

täiendavad kolmanda osapoole tööohutuskoolitused ning 

ühe konkreetse seadme ümber ehitati kõikides tehastes 

täiendav kaitsepiire. Positiivsena saame välja tuua, et kuus 

meie tehast on tööõnnetusevabad juba kolm aastat järjest. 

Tööohutuse arendus ja pidev parendamine jäävad ette-

võttes prioriteediks ning 2019. aastal viime tööohutuse 

juhtimissüsteemi üle kõige uuemale standardile ISO 45001 

(praegu OHSAS 18001). See annab meile veendumuse, 

et liigume maailma kaasaegseimate tööstustega samas 

tempos. 

Lisaks oleme käivitanud koolitused, et jõuda olukorrani, 

kus esmaabi andmise võimekus on olemas kõikidel tööta-

jatel. Tööõnnetustel korral on oluline, et abi suudaks anda 

lähim töötaja, mitte esmaabiandjaks määratud isik, kes 

võib viibida tootmispargi teises otsas. 

Meie tööohutusalased nõudmised laienevad ka tarneahe-

lasse (Lätis ja Leedus), kus kontrollime tarnijate teadmisi 

ja tegevusi selles vallas. Lätis käime auditeerimas 

tarnijaid lausa metsatööde ajal, et veenduda ise 

ohutusnõuete täitmises.

Töökeskkonnaspetsialist Renato Okspuu: Möödunud 

aasta tööõnnetuste kasv on tõsiasi, mis on peamiselt 

mõjutatud ühest uuest ja kiiresti laienevast osakonnast. 

Oleme nüüdseks teinud oma järeldused ja tegeleme 

tööohutuse täiustamisega. Samas võib rahul olla sellega, 

et sisekontroll on näidanud üldise tööohutuse paranemist 

ja teadlikkuse kasvu.
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Logistikajuht Olari Tiide: Meie aastatel 2019-2020 

valmivatel uutel LNG laevadel on mitmeid olulisi eeliseid. 

Üheltpoolt nende suur kandevõime ja teisalt lausa 25% 

väiksem CO2 emissioon võrdluses diisellaevadega, mis 

tähendab olulist keskkonnasäästu.
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Mõõtesüsteem 
Loadmon

Meie Eesti tehastesse on paigaldatud täisautomaatne 

puidutoorme vastuvõtu mõõtmissüsteem Loadmon, mis 

on osutunud väga töökindlaks ja täpseks ning seetõttu 

paigaldasime mõõtesüsteemid 2018. aastal ka oma Läti 

tehastesse. Innovaatiline LoadMoni süsteem on pai-

galdatud vastuvõtuväravale, kus tekitatakse koormast 

punktpilv ehk 3D-kujutis kõigest mõne minutiga ja inimese 

sekkumiseta. 2018. aasta lõpuks oli ainult 2 tehast 11-st, 

kus mõõtmine toimus veel ilma 3D-mudelita. Oleme 

seadnud eesmärgiks jõuda 2019. aasta jooksul olukor-

rani, kus kõik Graanul Investi tehased töötavad ühtsel 

mõõtmissüsteemil.  

Elektroonilise mõõtesüsteemiga Loadmon oleme vastu 

võtnud 1 737 603 tihumeetrit ümarpuitu ja 5 064 175 m3 

puistematerjali. Programm salvestab kogu mõõtmisajaloo 

ja korrigeerib oma arvutusloogikat vastavalt aina suure-

nevale valimile ja erijuhtumitele. Liikumise pealt koorma 

veoauto pealseks mõõtmiseks täpsemat süsteemi teada-

olevalt olemas ei ole. Mõõteseadmed omavad kolmanda 

osapoole kalibreerimistunnistusi. 

Loodud süsteemi usaldusväärsus ja läbipaistvus kogu 

tarneahelale ühes paranenud mõõtetäpsusega on olnud 

üheks Loadmoni peamiseks eesmärgiks, aga selle tule-

muslikkus ja säästlikkus ei piirdu ainult sellega. Kogu mõõ-

detud materjali pealt säästetud aega saab mõõta lausa 

kuudes, mitte päevades. Selle võrra vähem on veetnud 

veoautod tehase territooriumil järjekordades oodates. 

Nutikas lahendus vähendab jõudsalt materjali varumisega 

seotud summaarseid heitegaase ning parandab oluliselt 

ka meie tehaste töökeskkonda. 

Oma kogemusest najal võime kinnitada, et Loadmoni 

mõõtesüsteem on muutnud madala likviidsusega ümar-

puidu ja puistematerjalide mõõtmise usaldusväärsemaks, 

täpsemaks ja läbipaistvamaks ning on kindlasti tulemus-

likuks abivahendiks analoogseid materjale kasutavatele 

tööstustele.

  

Juhatuse liige Jaano Haidla: Tegeleme jätkuvalt inno-

vaatiliste lahenduste leidmisega puidutööstust puuduta- 

vatele kitsaskohtadele. Loadmon on ere näide, kuidas 

visioonist võib paari aastaga saada reaalsus, mis viib 

kogu ümarpuu mõõtmise sektoris uuele tasemele.
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Pidev täiustumine 

Augusti lõpus käivitus meie Gulbene tehases uus koo-

rimis- ja hakkimisliin, mis viib tehase võimekuse uuele 

tasemele. Uus liin võimaldab tehasel laiendada oma 

tootmiseks kasutatava materjali valikut ja suurendada 

materjali eeltöötluse kvaliteeti. Koorimisliin eemaldab 

puidult graanulite kvaliteeti langetava koore, mida on 

mõistlikum kasutada hoopis kuivatuseks kuluva soojuse-

nergia tootmiseks. Uue tehnoloogia hakkimise osa annab 

meil võimaluse kontrollida ja ühtlustada tooraine frakt-

siooni ning seeläbi suurendada efektiivsust. Lisaks kaob 

sõltuvus mobiilsetest häkkeritest ning nendes tarbitavast 

diiselkütusest.

Alytuse tehases valmis kuiva puistematerjali (höövlilaast, 

saepuru) hoiustamiseks eraldi ladu ehk nn kuiva puru 

hall, mis mahutab 500 tonni materjali. Selline materjal 

jõuab meieni väga puhta ja kuivana ning neid tingimusi 

tuleb meil säilitada ka tooraine ladustamisel. Uus ladu 

just seda võimaldab ja vähendab peentolmu sattumist 

keskkonda. Alytuses on lisaks eeltoodule parandatud ka 

tootmisprotsessi nii, et 2018. aastal oli võimalik samade 

seadmetega toota rekordmahus pelleteid. Eelnevast toot-

misrekordist toodeti üle 10 000 tonni pelleteid rohkem.

Alates 2018. aasta viimasest kvartalist on kõigis meie 

tehastes kasutusel meie enda väljatöötatud mõõtealused. 

Pelletite puhul on oluline, et need jääksid teatud pikku-

sevahemikku. Õigete omadustega toodang ei tohi olla 

liiga lühike ega pikk, seega mõõta tuleb keskmist pikkust. 

Nõuetekohast mõõtmisprotseduuri viisime seni läbi nihi-

kutega, kulutades ainuüksi ühe parameetri mõõtmisele 

15 minutit. Meie enda välja töötatud mõõtelauad jõuavad 

täpsema tulemuseni kõigest paari minutiga. Seejuures 

vähenes ka inimliku eksimuse võimalus. 

Helme tootmispargi koosseisu kuulub meie metsahakku-

rite osakond, mis teeb koostööd Graanul Investi metsafir-

madega. Hakkurid koos hakkeveokitega käivad raietööde 

järgselt koristamas metsalanke tekkinud raidmetest. 

Oksad, ladvad, koor ja võsa hakitakse sobivasse frakt-

siooni ja tuuakse meie koostootmisjaamade kütuseks. 

2018. suvel lisandus selle osakonna masinaparki uus 200 

000 m3 võimekusega metsahakkur. Uuem ja võimsam 

hakkur aitab langetada biomassi töötlusega seotud kütu-

sekulusid ja tõsta metsahakke ehk koostootmisjaamade 

kütuse kvaliteeti. See omakorda tõstab koostootmisjaa-

made efektiivsust ja toodetud rohelise energia hulka. 

Imaveres ja Osulas oleme alustanud suletud pressirul-

likute katsetamisega. Tegemist on ambitsioonika inno-

vatsiooniprojektiga, mis ei ole seni õnnestunud isegi 

seadmete tootjail endil. Eesmärgiks on pikendada ühe 

peamise kulukomponendi ehk pressilaagrite eluiga ning 

elimineerida sealjuures suures mahus fossiilse päritoluga 

määrete kasutamise. Esimesed tulemused projektist on 

ületanud ootusi ning käesoleval aastal võtame lahenduse 

kommertskasutusse.  

Tehnikajuht Urmo Ariva: Peamised edasiminekud meie 

tehnoloogiavaldkonna viimaste aastate kiires arengus on 

olnud emissioonide vähendamise ning energia- ja sead-

mete ressursitõhususe osas. Oleme paralleelselt teinud 

nii kapitaliinvesteeringuid kui ka parandanud igapäevast 

tootmist. Tootmisandmete monitooring on võimaldanud 

jälgida ja analüüsida suuremate seadmete kuludetailide 

ressursitõhusust, mis omakorda võimaldab ees-

märgistada ja mõõta uute innovatsiooniliste 

lahenduste kasutuselevõttu. 
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Toetustegevused

Graanul Invest grupi kõik tegevusvaldkonnad – bioener-

geetika ja biotehnoloogia arendamine, metsandus ning 

taastuvenergia – on tulevikku vaatavad suunad. Just 

seetõttu on ka grupi toetustegevused suures osas kes-

kendunud noorte kui meie tuleviku toetamisele. Oleme 

otsustanud anda oma panuse noorte spordi-, haridus- ja 

teadustegevuste arendamisele.

Graanul Invest on võrkpalli noortekoondiste peasponsor 

ning võrkpalli pikaaegne toetaja, seda nii koondise tase-

mel kui ka erinevaid kohalikke võrkpalliklubisid toetades.

Viimased paar aastat oleme sponsorina pannud õla alla 

ka Eesti Suusaliidu tegevustele.

Koos gruppi kuuluvate tütarettevõtetega oleme läbi 

aastate toetanud väga paljusid kohalikke spordiklubisid, 

sportlasi ja huvitegevusi. 2018. aastal toetasime kokku 

58 erinevat ettevõtmist Eestis ja Lätis.

Nii mõnelgi meie tütarettevõttel on kujunenud välja 

oma kindlad toetusvaldkonnad, millele hingega kaasa 

elatakse ja pikemaajalist rahalist toetust pakutakse. 

Toetustegevuste puhul oleme eelkõige lähtunud kohaliku 

kogukonna huvidest ja sellest, millega antud piirkonnas 

armastatakse tegeleda. Kuna noorte hulgas on kujune-

nud populaarseteks võistkonnaalad, siis oleme mitmete 

noorte jalgpalli-, võrkpalli- ja korvpalliklubide toetajad. 

Meie metsaettevõte Valga Puu toetab juba aastaid 

Lõuna-Eesti noorte jalgpalli ning on õla alla pannud ka 

piirkonna kõrvpalli- ja võrkpallitüdrukute tegevusele. 

Samuti toetab meie tütarettevõte Latgran mitmeid 

klubisid Lätis. 

Lisaks pallimängudele sponsoreerime ka näiteks jalgrat-

taspordi klubi Pärnus, maadlusklubi Lätis, noorte laske-

suusatamist ja mäesuusatamist, kõrgejõustikku ja palju 

muud, mis piirkondlikku spordielu toetab. 

Lisaks spordivaldkonna toetustegevustele oleme 

2018. aastal panustanud ka näiteks innovaatiliste 

õppematerjalide soetamisse, Lurichi kuju taastamisse, 

Junior Achievementi ning lastekodulaste jõulukinkide 

soetamisse.

Juhatuse liige Jaano Haidla: Areneme ühiskonnaga 

käsikäes ja toetame tuleviku ühistegevusi nii maakonna 

tasandil kui ka kogu Baltikumis tervikuna. Soovime oma 

panusega olla toeks just kohalikule kogukonnale ning 

sütitada noori, sest noored on meie tulevik.
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Edasi minnes

Graanul Invest grupi säästlikkuse aruanne jääb ilmuma korra 

aastas (Q1). Uue süsteemi ja lähenemise tulemusel on ettevõte 

seadnud peamised tulemusnäitajad, mis jäävad aastast aastasse 

suunama grupi fookust, poliitikat ja investeeringuid.

Nende indikaatorite pideval parendamisel on tagatud meie tege-

vuse progressiivsus ja jätksuutlikkus kogu väärtusahela ulatuses. 

Tarneahela KHG (kasvuhoonegaasid) pelletis sisalduva 
energiahulga kohta: 7,7 CO2-eq/MJ (2017 – 9,5 CO2-eq/MJ)

Istutatud puud: 1 094 000 puud (2017 - 693 050) 

Energiakasutamine pelletitootmises: 147,54 kWh pelletite 
tonni kohta (2017 - 141,7 kWh) 

Sertifitseeritud metsamaa pindala: 100% (2017 – 100%) 

Tööõnnetused 100 töötaja kohta: 0,87 (2017 – 0,35)
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