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Intervjuu 
juhatuse esimehe 
Raul Kirjaneniga

�Oleme liikunud tehnoloogia ja 

protseduuridega õiges suunas. 

Praeguseks on meil püsti 

tootmisahel, mis vastab oma 

võtmenäitajatelt juba Euroopa 

Liidu 2030. aasta nõuetele.”

Mis on säästlikkuse aruanne ja miks 

Graanul Invest seda koostama hakkas? 

Nagu igal edumeelsel tootmisettevõttel, on ka meil palju olu-

lisi tegevusi ja saavutusi valdkondades, mida ei saa hinnata 

ainult majandusnäitajate põhjal. Oma väärtusahela tegeliku 

mõju tajumise ja kvantifitseerimise abil saame me seada  

tulemusnäitajaid, mis tagavad nii majandus- kui ka keskkonna- 

alase jätkusuutlikkuse. Kuna huvigruppide ja klientide huvi 

sellise info vastu on olnud suur, siis otsustasime seda regu-

laarselt jagama hakata. Muidugi soovime innustada ka teisi 

ettevõtteid arendama keskkonnasäästlikke lahendusi ja 

parandama tarneahela läbipaistvust. 

Millised olid 2017. aasta olulisimad saavutused? 

Aruanne ongi lihtsustatud kokkuvõte kõigest, mis meil toimub.  

Siinkohal ei sooviks midagi esikohale seada. Kindlasti on 

enda toodetud taastuvenergia piires tegutsemine ja pelleti-

tonni ülimadal emissiooninäitaja sektori kontekstis ainulaad- 

sed, kuid need ei varjuta kuidagi teisi saavutusi. Arvan, et 

oleme liikunud oma tehnoloogia ja protseduuridega õiges 

suunas, ning praeguseks on meil püsti tootmisahel, mis 

vastab oma võtmenäitajatelt juba Euroopa Liidu 2030. 

aasta nõuetele. See muidugi ei tähenda, et me arendus- 

tegevust kuidagi aeglustaksime.

Millised olid suurimad tagasilöögid?

Eks 2017. aastal mõjutasid kogu metsa- ja puidusektorit rasked 

ilmastikuolud. Graanul Investi tooraine on puidutööstuse kõrval- 

produkt. Seega, kui saeveskid ei sae, ei ole meil saepuru, ja kui  

metsafirmad ei pääse metsa, ei ole meil raidmeid. Pelletitehaste  

sundpeatamised ja väiksemad tootmismahud viisid alla ka  

mõne efektiivsusnäitaja.  Kahetsusväärne oli ka see, et  

metsanduspoleemika jõudis otsapidi vabatahtlike metsa- 

majandamissertifikaatide töögruppidesse ja osapoolte sealne 

koostöö ei olnud enam faktipõhine. Aastaid toiminud sertifit-

seerimissüsteemide levik on osaliselt takerdunud ja see on 

Eesti metsadele halb. Graanul Investile kuuluv sertifitseeritud 

metsamaa küll kasvab jätkuvalt, kuid sellest on vähe. Kogu 

Eesti eramets võiks juba ammu olla ühe sertifikaadi all. 

Ettevõttes on märgata palju uusi IT-lahendusi. Kas see 

on meie regioonis paratamatu või on see uus ärisuund? 

Graanul Invest ei taha saada endale klassikalise suurtööstuse 

kuvandit ja on igas valdkonnas võimalikult uuendusmeelne. 

Päris prototüüpe me ei kasuta, aga üsna raske on leida meie 

tootmisest lahendusi, millele leiduks oluliselt tõhusamat ja 

töökindlamat versiooni. Digitaliseerime ja automatiseerime 

oma tarneahelat nii palju kui võimalik ja selle jaoks on siin 

regioonis tõepoolest hea kompetents. Oleme suutnud toot-

mises rakendada ka olemasolevaid programme, aga näiteks 

väravates kasutatavate  automaatsete mõõtmissüsteemide 

arendamises oleme osalenud esimesest koodireast alates. IT 

valdkonda tuleb vaieldamatult panustada, kuid uue ärisuu-

nana testime ja kaardistame me hoopis biokeemiat, kus on 

esimesi edusamme loota 2020. aastaks. 

Millised on 2018. aasta eesmärgid?

Üldine eesmärk on kõiki näitajaid parandada. Numbrilisi 

eesmärke saab lugeda aruandest, kuid oluline on CHP 

energia kasvatamine, optimaalse pelletitootmisvõimekuseni 

jõudmine ja metsaportfelli laiendamine.  
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Graanul Invest on metsanduse, bioenergeetika arendamise 

ja taastuvenergia tootmisega tegelev erakapitalil põhinev 

ettevõte, mis alustas oma tegevust 2003. aastal. Ettevõte 

tegutseb nii Eestis, Lätis kui ka Leedus. 2015. aastal liitus 

grupiga Läti pelletitootja SIA Latgran, mis koosneb neljast 

tootmisüksusest: Jēkabpils, Jaunjelgava, Gulbene ja  

Krāslava.

Ettevõtte 
ülevaade

AS-i Graanul Invest kontserni kuulub 11 kaasaegset pelleti-

tehast, üks pelletite ja üks energiamüügi organisatsioon, 

kuus biomassil töötavat koostootmisjaama (CHP) ning kolm 

metsa ülestöötamisega tegelevat ettevõtet. AS-i Graanul 

Invest kontsernis töötab üle 600 inimese.

EESTI

LÄTI

LEEDU

Tallinn

Kunda

Pärnu

Riia

Vilnius

Gulbene tehas

Jaunjelgava tehas

Jēkabpilsi tehas

Imavere tehas

Krāslava tehas

Ebavere Graanul

Helme Graanul

Osula Graanul

SIA Graanul Invest

UAB Graanul Invest

Pelletite tootmine

AS Graanul Invest 
Eesti 

OÜ Helme Graanul 
Eesti 

OÜ Ebavere Graanul 
Eesti 

OÜ Osula Graanul 
Eesti 

SIA Graanul Invest 
Läti 

SIA Graanul Pellets 
Läti 

SIA Latgran 
Läti

UAB Graanul Invest 
Leedu

Energia tootmine

SIA Inčukalns Energy 
Läti

SIA Graanul Pellets 
Energy Läti

SIA Graanul Invest 
Energy Läti

OÜ Graanul Energia 
Eesti

OÜ Helme Energia 
Eesti

OÜ Imavere Energia 
Eesti

OÜ Osula Energia 
Eesti

Metsandus

OÜ Karo Mets 
Eesti (100%)

AS Roger Puit 
Eesti (50%)

OÜ Graanul Mets 
Eesti

OÜ Valga Puu Eesti (50%) 
OÜ AAB Ekskavaator Eesti

Pelletite müük

AS Pelletiküte 
Eesti

SIA Graanul Pellets
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Meie kontserni kuulub kolm suurt Eesti metsandusettevõtet:  

Karo Mets OÜ, Roger Puit AS ja Valga Puu OÜ. Nende kolme  

peale kokku on meil majandada juba üle 36 000 ha metsa-

maad, mis moodustab ca 1.6% Eesti metsadest. Uuel aastal 

võiks see olla juba 2%, kuid metsamajandamise eeltingimu-

seks on meie jaoks kõrgeimate metsamajandamise standar-

dite juurutamine ja kasutamine. 2018. aastal on plaanis 

avada metsaportfell ka Lätis.  

Kõik meie metsad on kaetud PEFC (Programme for the 

Endorsement of Forest Certification) sertifikaadiga ja 43%-l  

metsamaast on ka FSC® (Forest Stewardship Council) 

sertifikaat. Kuna tegutseme rahvusvaheliselt, on meile väga 

oluline, et lisaks kodumaisele metsaseadusele vastab meie 

metsandus ka maailma tunnustatuimatele metsamajandamis- 

nõuetele. 

Kuna mitte ükski metsaomanik ei soovi näha oma metsi 

kahanemas, on metsamajandamise lahutamatuks tegevu-

seks ka metsauuendus. 2017. aastal istutas Graanul Investi 

grupp üle 693 000 puu. Kahjuks oli see vähem kui eelmisel 

Graanul 
Investi 
metsad

 Seoses rahvusvahelise pelletituru keerulise turuolukorraga 

ja äärmiselt vihmase teise poolaastaga tootsime pelleteid 

kokku 1 649 486 tonni (2016. aastal 1 845 466 tonni). 

Meie kliendid on sellest tootnud ligikaudu 30 000 000 GJ 

(gigadžauli) taastuvenergiat. 2016. aasta algusest on Graanul  

Investi kontserni aastane optimaalne tootmisvõimekus 

2 200 000 tonni pelleteid.

2017. aasta 
numbrites

Metsahakkest toodeti 2017. aastal koostootmisjaamades (CHP): 

 elektrienergiat 277 307 MWh (2016. aastal 215 210 MWh)

 soojusenergiat 760 907 MWh (2016. aastal 646 924 MWh)

Metsamaad kuulus grupile 2017. aastal 36 414 ha (2016. aas-

tal 30 861 ha). Istutatud puid oli 2017. aastal 693 050 (2016. 

aastal 732 000 puud). Valdav osa metsamaast asub Eestis. 

2017. aastal alustasime metsandusega ka Lätis ja 2018. 

aasta eesmärk on Lätis metsandust oluliselt kasvatada.

Kuusk 
520 900

2017 
istutatud 
puud

2016

2017Pelletid

760 907 MWh

646 924 MWh

277 307 MWh

215 210 MWh

1 649 486 t

1 845 466 t

Tootmine

693 050

732 000

36 414 ha

30 861 ha

Metsandus

2016

2017Elekter

2016

2017Soojus

2016

2017Metsamaa

2016

2017Istikud

Mänd 
106 600

Kask 
65 550

kokku 693 050
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aastal, kuna taimi nappis, kuid 2018. aastal on kindel plaan 

istutada rohkem kui kahel eelneval aastal. 

Graanul Investi metsafirmade raiemaht oli 2017. aastal 

664 000 tihumeetrit. Raietöid tehti nii enda metsades kui 

ka raieõiguse alusel. Umbes 40% kogu ümarpuidust läks 

saetööstusesse, 43% energiatööstusesse ja 17% paberi- 

tööstusesse. Prioriteet on majandada oma metsi nii, et 

kasvaks saetööstuse osakaal. Kõik purustatud raidmed ehk 

500 000 m3 metsahaket viidi Graanul Investi koostootmis-

jaamadesse taastuvenergia tootmiseks.
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Graanul Investi kontsern tootis 2017. aastal kokku 1 649 486 

tonni puidugraanuleid, millest ca 8% oli kodumajapidami-

ses kasutatav preemiumgraanul ja ülejäänud tööstusgraa-

nul. Grupi 2.2 miljoni tonnist optimaalset tootmisvõimekust 

arvestades on seda vähe, aga kuna me ei välju tooraine 

hankimiseks oma kvaliteediklassidest ega varumispiirkonda- 

dest, siis oleme sunnitud tootma vastavalt kohaliku puidu- 

tööstuse loomulikule jäätmetekkele. Meie tooraine on 

eranditult metsa- ja puidutööstuse ülejääk: saepuru, hake, 

klots, küttepuu, praakpalk, tehnoloogiline puu ja raidmed. 

Raskete ilmastikuolude tõttu oli puidutööstus 2017. aasta 

teises pooles kriisis, materjalivood olid olematud ja paljud 

tootmisüksused seisid. Selle olukorra tagajärjed ulatuvad 

ka aastasse 2018. Suurima mahu tootsid meie Läti tehased –  

809 439 tonni, Eestis toodeti 761 346 tonni ja Leedus 78 701 

tonni. 

Puidugraanulite 
tootmine

20172016 2018

Kulu liitrit 
tonni kohta

Kulu m3 
tonni kohta

Kulu KWh 
tonni kohta

0.62

0.12 0.090.10

0.600.74

141.76 139139.7

Tarbimine
Tootmiseks kulus elektrit keskmiselt 141.76 kWh pelleti- 

tonni kohta. 2016. aastaga võrreldes on see tõusnud 1.4%,  

peamiselt seisakute ja taaskäivitamiste tõttu. Kõige efektiiv- 

semalt tarbiti elektrit Latgrani tehastes Jēkabpilsis ja 

Jaunjelgavas (124.94 kWh/t ja 130 kWh/t). 2018. aastal peaks 

grupi keskmine näit olema jälle alla 140 kWh piiri.  

Tootmises kasutatava diiselkütuse kulu oli 0.62 liitrit 

tonni toodangu kohta. Diislit tarbivad meie frontaallaadurid,  

millega liigutame tehase territooriumil materjali (ladustamine  

ja ettevedu). Diiselkütuse kasutamist suutsime 2017. aastaga  

tõhustada ja see näit oli iga pelletitonni kohta 16% väiksem 

kui 2016. aastal. 

Keskmine veetarbimine oli 15% suurem kui 2016. aastal – 

0,12 m3 iga toodetud pelletitonni kohta. Ka siin on põhjuseks  

toormepuudusest tingitud väikesed tootmismahud. 2018. 

aasta eesmärk on saada veekulu alla 0.10 m3 piiri. 

Graanul Invest / Säästlikkuse aruanne / 2017
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Koostootmisjaamad (CHP - Combined Heat and Power Plant)   

on biomassil põhinevad, soojus- ja elektrienergiat paralleelselt  

tootvad üksused, millega varustame nii oma pelletitehaseid 

kui ka kohalikku võrku. Jaamade kütusena kasutame puu-

koort ja raidmete haket. Suurema osa puukoorest saame 

oma pelletitehaste koorimisliinidelt, aga ostame kokku ka 

seda, mis puidutööstusest üle jääb. Raidmed ehk okste, 

latvade ja koorte segu jõuavad meie koostootmisjaama- 

desse hakitud kujul metsatööstuse kõrvalproduktina. 

Laiendades säästliku metsamajandamise ja tarneahela 

nõudeid küttematerjali varumisele, tagame selle, et ka 

energiatootmisse ei sattu ebaseaduslikku, keelatud pärit-

oluga või ohustatud liike sisaldavat biomassi. See annab 

meile veendumuse, et Graanul Investi toodetud energia on 

ka tegelikult taastuv ja jätkusuutlik. 

Alates 2012. aastast on Graanul Invest rajanud oma pelleti- 

tehaste kõrvale koostootmisjaamasid, suurendades hüppe-

liselt ettevõtte energiatootmisvõimekust. 2017. aasta suvel 

valmis Osulas kõige uuem koostootmisjaam (Osula Energia 

OÜ) ning nüüd suudab grupp aastas toota 344 232 MWh 

elektrienergiat ja 913 920 MWh soojusenergiat. 

Kuigi väga kõrgete sisemiste eesmärkide tõttu arvestatakse  

ainult 2-nädalase hoolduspausiga, on koostootmisjaamad 

olnud väga lähedal oma optimaalsele võimekusele. Kuna 

2017. aastal oli teatavasti peaaegu katastroofiliselt palju  

sademeid ja metsatööstus raskustes, ootas ettevõtte 

juhatus koostootmisjaamadelt palju tagasihoidlikumaid 

Koostootmis-
jaamad

numbreid. Eesmärkide täitumise keskmisi protsente (94% 

elekter; 98,8% soojus) vaadates võib energiatootmist ka  

2017. aastal hinnata väga heaks. Siinkohal on oluline mainida,  

et eesmärkide saavutamisel ei langenud ühegi koostootmis- 

jaama keskmine efektiivsus alla 80%.

Osula 
Energia OÜ

31 390 MWh

eesmärk 89.07%

96 603 MWh 

eesmärk 101.97%

Toodang 2017

Tootmis-
võimsus 
10 MW

Tootmis-
võimsus 
27 MW

Imavere 
Energia OÜ

80 101 MWh

eesmärk 95.36%

206 461 MWh 

eesmärk 91.03%

Toodang 2017

Tootmis-
võimsus 
10 MW

Tootmis-
võimsus 
27 MW

Helme 
Energia OÜ

47 854 MWh

eesmärk 87.64%

128 401 MWh 

eesmärk 95.54%

Toodang 2017

Tootmis-
võimsus 
6.5 MW

Tootmis-
võimsus 
16 MW

Graanul Pellets 
Energy SIA

31 827 MWh

eesmärk 94.96%

96 122 MWh 

eesmärk 100.38%

Toodang 2017

Tootmis-
võimsus 
3.99 MW

Tootmis-
võimsus 
11.4 MW

Graanul Invest 
Energy SIA

52 244 MWh

eesmärk 95.68%

133 298 MWh 

eesmärk 99.18%

Toodang 2017

Tootmis-
võimsus 
6.5 MW

Tootmis-
võimsus 
16 MW

Inčukalns 
Energy SIA

33 891 MWh

eesmärk 101.12%

100 022 MWh 

eesmärk 104.45%

Toodang 2017

Tootmis-
võimsus 
3.99 MW

Tootmis-
võimsus 
11.4 MW
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Graanul Invest toodab energiat nii endale kui ka teistele. Koos- 

tootmisjaamade soojusenergia suunatakse pelletitehastesse,  

kus seda kasutatakse tootmismaterjali kuivatamiseks. Toode- 

tud elektrienergiaga kaetakse nii kõikide koostootmisjaamade  

omatarve kui ka kuue meie enda pelletitehase elektritarve. 

Kõik ülejäänu müüakse taastuvenergiana kohalikku elektri-

võrku. 

Pelletitehased, mille territooriumil asuvad koostootmis-

jaamad, ei pea enam olulises mahus eraldi soojusenergiat 

tootma, sest suure osa nende vajadusest katavad koostootmis- 

jaamad. Seni kasutusel olnud trummelkuivatid on küll alles, 

aga neid kasutatakse ainult ajutiselt, kui peaks esinema 

koostootmisjaamade rikkeid või ekstreemseid külmaperioode.  

Ka meie trummelkuivatid töötavad biomassil ilma fossiil-

sete emissioonideta, kuid ei tooda elektrit. Seepärast ongi 

koostootmisjaamade kasutamine oluliselt efektiivsem, kuna 

soojusenergia tekib elektrienergia kõrvalproduktina või 

vastupidi. 

Kui aastal 2016 pidime 26% Eesti elektrist ostma riiklikust 

võrgust, siis 2017. aastal tootsime rohelist elektrienergiat juba 

21% rohkem, kui ise tarbisime – 33 737 MWh. 2018. aastal on 

see näit tänu Osula CHP lisandumisele juba peaaegu 40%. 

Koostootmisjaamadega Läti pelletitehaste kogutarve oli 

2016. aastal 35% väiksem kui seal toodetud ja võrku müü-

Taastuvenergia 
kasutus

dud elektrienergia. 2017. aastal oli see number 50%, aga 

seda paraku mitte võimekuse kasvamise pärast, vaid pelleti- 

tehaste väikeste tootmismahtude tõttu aasta teises pooles 

(rasked ilmastikuolud metsades). Normaaltingimustes on 

nende tehaste kogutarve 30–35% väiksem kui toodetud 

elektrienergia, mis on ka sealne eesmärk aastaks 2018. 

Üldiselt on Graanul Investi grupp jõudnud olukorda, kus 

toodetakse rohkem energiat, kui tarbitakse. Kui veel 2016. 

aastal ostsime kolmandiku elektrist kolmandatelt isikutelt, 

siis 2017. aastal oli meie elektritoodang juba üle 8% suurem  

kogu elektrienergia tarbest. See on märkimisväärne saavutus,  

sest energiat toodame me ainult viie pelletitehase terri- 

tooriumil, aga tehaseid on meil kokku 11. 2018. aasta energia- 

tootmisvõimekuse juures on plaan ületada kontserni kogu 

elektritarvet 19%. 

Parima tulemusena tootis Graanul Investi nn Imavere tootmis- 

park (pelletitehas + koostootmisjaam) 54% rohkem elektrit,  

kui ise tarbis. See on tervelt 42 006 MWh rohelist elektrit 

kohalikku võrku! 2018. aastal on sarnast tulemust oodata 

Osula Graanuli ja Osula Energia koostööst. 

Ettevõtte energiasõltumatuse ja jätkusuutlikkuse mõistes on 

väga tähtis, et oleme ületanud n-ö liginullenergia piiri, kuid 

selle kõige juures on veel olulisem, et kogu meie toodetud 

energia on fossiilsetest emissioonidest vaba taastuvenergia. 

Ainuüksi tänu Graanul Investi Eesti koostootmisjaamadele oli 2017. aastal Eesti 

süsinikuintensiivses energiavõrgus 160 000 MWh rohkem rohelist elektrienergiat. 

See on 121  952 tonni fossiilset CO
2
 vähem ehk piltlikult säästsime 86 000 

kaasaegse Euroopa sõiduauto aastase emissiooni. 

Kuna Lätis on elektri heiteintensiivsus kordades väiksem, on meie suurimad koostootmisjaamad rajatud just Eestisse. 

See aga ei muuda sealset ca 120 000 MWh suurust elektritootmist vähem oluliseks.

Tarbimine 
278 995 MWh

2016

Tootmine 
215 210 MWh

Tarbimine 
255 616 MWh

Tootmine 
277 307 MWh

Tarbimine 
276 000 MWh

Tootmine 
328 000 MWh

2017 2018

2017 
säästsime 

86 000 
sõiduauto 

aastase CO
2
 

emissiooni
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Pelletite tootmiseks kasutame me puidutööstuse jäätmeid 

(saepuru, hake, klots, praakpalk) ja metsatööstuse halva 

kvaliteediga ülejääki (küttepuu, tehnoloogiline puu, kõverad 

palgid, riknenud puit jms). Koostootmisjaamades ja kuivati-

tes kasutame me küttematerjalina metsahaket (purustatud 

raidmetest biomass). Et olla nii keskkonnaalaselt kui ka 

majanduslikult jätkusuutlik, oleme välja arvutanud, et ühe 

tootmisüksuse keskmine varumisraadius ei tohiks ületada 

70 km, kui sõltutakse veoautotranspordist. Tänu oma põh-

jalikele tarneahela kontrollsüsteemidele on meil ülevaade 

nii materjali päritolust (metsani) kui ka teekonnast, mille 

see läbib enne meie tehastesse jõudmist. 

Puidutööstuse jäätmete puhul salvestame distantsi saeves-

kist või komponenditehasest meie väravani ja metsatööstu-

se jäätmete puhul puidu teekonna metsast meie väravani. 

Meil on hea meel näha, et materjali varumisraadius on püsi-

nud 70 km piires ja kontserni keskmisena 20% alla seatud 

piiri. Kuigi meie tarnijad muutuvad ja keegi ei raiu sama 

Materjali 
varumine

Pelletitehas

metsalanki kaks aastat järjest, kõiguvad keskmised varumis- 

raadiused väga vähe. 2016. aastal oli Graanul Investi kesk-

mine 57 km ja 2017. aastal 54,5 km. Eestis püsib keskmi-

ne 50–52 km vahel ja Lätis 56–58 ringis. Lõunanaabrite 

keskmine varumisraadius on pikem, sest seal kasutatakse 

ka rongitransporti. 

Graanul Invest soovib järgida regionaalse puiduturu loomu- 

likku käekäiku ja osta oma tooraine sealt, kus see tekib.  

Aina lähemate varumispiirkondade pealesurumine trans-

pordikulude vähendamiseks ei ole mõeldav. Küll aga järgi-

me me neid numbreid suure hoolega, et kontrollida oma 

tarneahela KGH näitajaid. Kui ületame tooraine transpordis 

70 km piiri, siis peame kompenseerima selle lisanduva 

emissiooni tarneahela mõnes muus lõigus.

Saeveski või 
metsa keskmine 
kaugus täna Graanul 
Investi tootmisest 
on 54.5 km

Saeveski või 
metsa jätkusuutlik 
kaugus Graanul 
Investi tootmisest 
on 70 km
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Graanul Investil on mitu maailma tunnustatuimat sertifikaati  

väärtusahela erinevates lõikudes. Nende saamine ei ole kunagi  

olnud eraldi eesmärk, vaid pigem on need tunnustuseks meie 

hästi toimivatele siseprotseduuridele. Sertifikaadid aitavad 

meil end pidevalt täiendada ja hoiavad ettevõtet rahvus- 

vahelistest nõuetest sammu võrra ees. 

Kuna metsandus on üheks meie põhitegevuseks ja kogu toor-

aine allikaks, siis kõige tähtsamal kohal on meil FSC® ja PEFC 

säästva metsamajandamise ning tarneahela sertifikaadid. 

Need on olemas kõigil meie graanulitehastel ja metsafirmadel. 

Lisanõuded metsa langetamisele ja uuendamisele ning puit-

materjali päritolule, legaalsusele ja liikidele välistavad meie 

tarneahelast sobimatu tooraine.  

Graanul Invest ostis oma esimese puistekauba vedamiseks 

sobiva laeva. Meie esimese pelletitehase asukoha järgi sai 

laeva nimeks MV Imavere ja see kanti Küprose registrisse. 

Laevaga on korraga võimalik vedada umbes 30 000 tonni 

puidugraanuleid. MV Imavere hakkab vedama meie enda 

kaupa ning teenindama meie kliente Suurbritannias ja 

Hollandis.

Suuremate laevade kasutamine vähendab pelletite tootmise  

ja kaubanduse ökoloogilist jalajälge ning transpordi hinna 

sõltuvust naftahinnast. Seda tänu tõsiasjale, et laevatami- 

Sertifikaadid Laevatus
sele kuluva kütuse hulk pelletitonni kohta väheneb kuni 

48% võrreldes laevaga, mis mahutab 7 000 tonni kaupa. 

Kui MV Imavere täidab oma 2018. aasta plaani, oleme kokku  

hoidnud 1.5 miljonit liitrit laevakütust. 

Kuna meil on ka kliente, kelle sadamatesse suured laevad ei  

mahu, siis plaanime nendel suundadel hakata kasutama LNG  

laevu, mis on kohandatud täpselt meie vajadustele. Esimene  

selline laev on plaanis valmis saada 2019. aastal. Veeldatud 

maagaasil töötavad laevad ei ole mitte ainult efektiivsemad,  

vaid tekitavad ka oluliselt vähem heidet.

13.05%

8.16%

26.65%

14.89%37.25%

PEFC 
Controlled 

Sources

FSC Controlled Wood

100% PEFC 
Certified

FSC Mix CreditFSC 100%

Graanul Investi uus LNG laev 

valmib 2019 aastal

Jätkusuutliku varumise, logistika ja tootmisahela efektiivsuse 

tagamiseks on meil SBP (Sustainable Biomass Partnership) ja 

GGL (Green Gold Label) sertifikaadid. Nende abil on võimalik  

täpselt välja selgitada ja reguleerida kogu toodanguga seondu- 

vaid kütusekulusid ning kasvuhoonegaase. Bioenergiatööstuse  

aluspõhimõte ongi ju see, et biomassi fossiilse heite säästu- 

potentsiaal ei hävineks juba tarneahelas. SBP on saanud bio- 

massi turu kõige olulisemaks sertifikaadiks ja meil on hea meel  

tõdeda, et üle 94% meie toodangust vastab selle sertifikaadi 

kõrgeimatele nõuetele (SBP-Compliant Biomass). 

SBP aruanded on näidanud, et Graanul Investi tootmis- ja 

tarneahelal on väga väike keskmine emissiooninäitaja: 9.5 g 

CO
2
eq/MJ (sisaldab materjali varumist ja laevatust). See on 

3,5 korda alla  Euroopa pelletituru keskmise! Tegelikkuses 

on see näitaja meil veel mitu korda väiksem, aga kahjuks ei 

võta tunnustatud kasvuhoonegaaside arvutusmetoodikad 

praegu arvesse koostootmisjaamade emissioonivaba elektri 

kasutamist. Kui arvutusmetoodika paraneb, väheneb meie 

emissiooninäitaja veel 60–70%. 

 

Puidugraanulite kvaliteet ületab meil hõlpsalt turu kõrgeimad 

nõuded, mis on sätestatud standarditega ENplus® ja DINplus. 

Peamiselt preemiumgraanulitele mõeldud kvaliteedinõuetele 

vastavus on meil praeguseks saavutatud ka tööstusgraanu-

lite puhul. 

Kogu tegevuse paremaks ja süsteemsemaks juhtimiseks  

haldame ISO standarditele vastavat integreeritud juhtimis- 

süsteemi, mis hõlmab kvaliteeti, keskkonda, energiat ja töö- 

ohutust. Uuendusena on sisse viidud energiajuhtimissüsteem, 

mis on juba edukalt rakendunud meie Läti tehastes ja jõustub 

2018. aasta jooksul ka Eesti tehastes. 

Tooraine jagunemine 
metsamajandamise 
sertifikaatide vahel
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Ohutu töökeskkond on kõikide Graanul Investi eesmärkide 

saavutamise alus. Just seda valdkonda kontrollime oma 

ettevõttes kõige põhjalikumalt. Vaatamata pidevatele laie- 

nemistele ja juurdeehitustele ei ole aktsepteeritav, kui töö-

õnnetuste arv kasvab. 

Aastal 2016 oli meie ettevõttes 5 kerget tööõnnetust ja 2017.  

aastal oli tööõnnetusi 2. Suure tööstusettevõtte kohta ei ole  

seda palju, kuid see number on siiski suurem kui meie ees-

Leidsime oma Helme tehases mooduse, kuidas püüda jahu-

titest välja ventileeritavast veeaurust kinni kogu puidutolm. 

Lisatud tsüklonfiltrid püüavad tunnis kinni 20 kg peentolmu,  

mille suuname tagasi tootmisesse. 

Ebavere tehases oli meie kontserni viimane maagaasil töötav  

aurukatel, mille vahetasime välja biomassil töötava katla 

vastu. Selle seadme aastane võimsus on küll väike, kuid iga 

aurukatla megavatt-tunni pealt emiteerime me nüüd üle 

200 kg fossiilset CO
2
 vähem.   

Ehitasime Ebavere tehases süsteemi, mis suunab kogutud 

sadeveed tootmisesse. Sellel süsteemil on potentsiaali vähen- 

dada tehase veekulu üle 25%. Ka territooriumilt kogutud 

lume sulatamiseks on olemas süsteem, mis võib heal talvel 

vähendada võrgust tarbitava vee hulka veelgi.  

Tööohutus
Pidev 
täiustamine

märk – 0. Me jätkame järjepidevat kontrollimist, koolitamist ja  

arendamist, et me sellise töökeskkonnani ka jõuaksime. 

Väga positiivne on näha, et kaheksas meie tehases ei juhtu-

nud 2016.–2017. aastal ühtegi õnnetust.

Meie tööohutusnõuded laienevad ka tarneahelale, kus kont-

rollime oma tarnijate ohutusalaseid teadmisi ja tegevusi. 

Lätis käime oma tarnijaid auditeerimas lausa metsatööde 

ajal, et veenduda ise ohutusnõuete täitmises.

Meie kõige kaasaegsemal lintkuivatil Osulas on uudne vee- 

auru retsirkulatsiooni süsteem, mis kogub  tootmismaterjali  

kuivatamisel tekkinud veeauru ja suunab selle tagasi kuivatus- 

liinile. See lahendus on osutunud väga tõhusaks nii tootlikkuse  

kui ka puidutolmu emiteerimise vähendamise poolest. 

2018. aastal kavatseme ehitada retsirkulatsioonisüsteemi 

ka Imavere lintkuivatile, et vähendada sealset puidutolmu 

emissiooni 60% võrra. 

Osula koostootmisjaam on meie kontsernis esimene, millel 

on võimekus jagada oma soojusenergiat (lisaks elektriener-

giale) naabruses oleva saeveskiga. See on oluline samm 

veel tõhusama energiakasutuse suunas, et kogu toodetud 

soojusenergia saaks täielikult kasutatud. 

0

Tööõnnetused

2016

2017

2018
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Graanul Invest kasutab enda Eestis asuvates tehastes täis- 

automaatset puidumõõtmissüsteemi, mis võimaldab mõõta 

nii autokoormas olevat ümarpuitu kui ka puistematerjali. 

Mõõtmine toimub anduritega, mis on paigaldatud väravale. 

Andurite abil tekitatakse millimeetermõõdustikus punktipilv 

(3D), mille põhjal süsteem analüüsib vastavalt ümarpuidu 

mõõtmise ja hindamise standardile koorma parameetreid 

ning arvutab mahu.

Tarkvara töötas välja IT-firma Almic koostöös Graanul Investiga  

ja selle nimeks pandi Loadmon. Süsteemi täiendati ja täpsus- 

tati koostöös praktikutest kontrollmõõtjatega. Loadmon 

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu projektiga loodud elektroonilise veoselehe infosüsteem ELVIS asendab metsamaterjali veol 

kohustusliku paberveoselehe elektroonilise veoselehega, mis kiirendab info liikumist, parandab info täpsust ja säästab keskkonda. 

Graanul Invest muutis 2017. aasta 1. jaanuarist elektrooniliste veoselehtede kasutamise kohustuslikuks kõikidele oma kodumaistele  

tarnijatele. Juba esimese aastaga oleme vähendanud tooraine transpordiga seotud paberikulu 190 000 lehe võrra. Üksteise otsa 

laotuna saaks säästetud paberitest üle 21-meetrise torni. On teada, et ELVIS-ega liitunud tarnijad on hakanud elektroonilisi veose- 

lehti nõudma ka oma alltarnijatelt ja see suurendab meie tegevusega seotud paberisäästu veelgi. Lätis on säästuks veel suurem 

potentsiaal, aga sealse elektroonilise veoselehe süsteemi loomine ja rakendamine on olnud aeglasem ning jääb tõenäoliselt aasta-

tesse 2019–2020.

Loadmon ELVIS
võimaldab mõõtmistulemusi hõlpsasti edastada teistesse 

süsteemidesse ja anda puidu müüjale tagasisidet veebiraken- 

duses, kus on näha virnatäiuse koefitsiendi kujunemist, 

mõõtmistulemusi ning 3D-mudelit koormaga autost.

Loadmoni kasutuselevõtmisega on tehtud suur hüpe ning 

saavutatud autokoorma väga täpne ja läbipaistev mõõtmine.  

Kõiki mõõteseadmeid on taadelnud Metrosert. Aus mõõtmine  

annab eelise kogu ahelale – nii metsaomanikule, ülestööta- 

jale, transpordiettevõttele kui ka puidu ostjale, sest iga ahela  

lüli jaoks on tulu teenimisel oluline teada täpset puidumahtu.  

Lisaks vähendab mõõtesüsteem aega, mis kulub tehaste 

väravas auto vastuvõtuks, seega väheneb kütusekulu.

Paberisääst on kahtlemata oluline, aga ELVIS on parandanud  

ka kogu tööstuse läbinähtavust ja materjalivoogude täpsust: 

 Süsteemi saab kasutada ainult autentimisega (ID-kaart, 

mobiil-ID). See tähendab, et veosega on alati seotud n-ö 

vastutav isik. 

 Lisaks lähetaja ja vastuvõtja juriidilistele ning geograafi- 

listele andmetele fikseeritakse ka vahemaa, mis koorem 

läbib. See annab väärtuslikku infot varumispiirkondade ula-

tuse ja materjalivedudega seonduvate kütusekulude kohta. 

 Ühtegi veost ei saa lugeda lõppenuks enne, kui vastuvõtja 

on selle aktsepteerinud, mis tähendab, et elektroonilisel 

veoselehel olevad andmed, kogused ja kõik muu info sobib 

mõlemale osapoolele. Ebakorrektse veoselehe puhul saab 

vastuvõtja sellest keelduda, kuniks vormistatakse uus. Ka 

siin on ELVIS-e säästlikkus ilmselge, sest vigane elektrooni-

line veoseleht ei lõpeta paberina prügikastis. 

 Ühtses formaadis elektrooniline infosüsteem annab 

võimaluse liidestada info raamatupidamissüsteemiga (vms 

mahuarvestussüsteemiga), kuhu varem sisestati andmeid 

paberlehtedelt käsitsi. Andmete ümbertrükkimisel tekkida 

võivad vead on ELVIS-es välistatud.
Rakenduse ELVIS kasutamise eelis  
võrreldes varsema paberikuluga

Elektroonilise Veoselehe Infosüsteem

21 m
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Biokeemia
Alternatiivne puiduväärindamise tehnoloogia

Tooraine

38-50% 
tselluloos

20-30% 
hemitselluloos

20-35% 
ligniin

Vaheproduktid tervikahelas

>90%

KUIVATATUD LIGNIIN

C5 RIKKAD SUHKRUD

TSELLULOOS VÕI 
C6 RIKKAD SUHKRUD

 Innovatiivne puidu fraktsioneerimise platvorm

lehtpuu 
biomassi segu

fraktsioneerimis- 
tehas

Graanul Investi 
koostootmisjaam

LIGNIIN

kuivatatud 
ligniin

depolümeri- 
seeritud ligniin

SUHKRUD

glükoos

ksüloos

90%
ehitus-

materjalide 
tööstus

erinevad 
fermentatsiooni 

protsessid

2G etanool 
tagavara- 
plaanina

vaigud 
biokomposiidid 
formaldehüüdid

Graanul Investil on strateegiline eesmärk areneda 2030. 

aastaks Euroopa juhtivaks lignotselluloosi lagundamisel (2G)  

saadud biokemikaalide ja biomaterjalide tootjaks. Selle ees- 

märgi saavutamiseks oleme alates 2016. aastast panustanud  

märkimisväärselt aega ja ressursse, et kaardistada parimad 

puidu väärindamise tehnoloogiad ning valida nende seast 

kõige sobivam ja uuenduslikum biomassi fraktsioneerimise 

tehnoloogia. Parimaks hinnatud tehnoloogia vajab veel 

tööstuslikku optimeerimist, kuid sel on puidu väärindamiseks  

juba praegu suur potentsiaal, sest puidust kasulike toodete 

valmistamise efektiivsustegur on märkimisväärselt suurem, 

üle 90%. Ettevõtte sisemine eesmärk on saada esimene oma- 

taoline tööstusliku lehtpuu fraktsioneerimise üksus tööle 

2020. aastaks. Baltimaade kontekstis on oluline, et see tehno- 

loogiaplatvorm võimaldab kasutada ka leppa kõrgema väär- 

tusega rakendustes kui vaid energia tootmine. Kui oleme 

lehtpuuga toimiva lahenduse tööle saanud, hakkame testima  

ka okaspuid ja teisi lignotselluloosse biomassi allikaid. 

Suurtele efektiivsusteguritele lisaks annab fraktsioneerimis- 

tehnoloogia võimaluse rajada regionaalseid puidutöötlemise  

komplekse ja loobuda tööstusrevolutsiooniaegsetest dogma- 

dest, et suurem on parem. Meie arusaama järgi on modernsel  

fraktsioneerimistehnoloogial konventsionaalsete lahendus-

tega võrreldes järgmised põhimõttelised eelised: 

 Tehnoloogia ei sõltu puiduliigist

 Puidust kasulike toodete (mitte energia) saamiseks on 

efektiivsustegur üle 90%

 Modulaarne ülesehitus võimaldab tehnoloogial sobituda 

lähipiirkonna tooraine saadavusega. Toorme tarve tootmis- 

üksuse kohta on sarnane Baltimaade pelletitehastega

 Minimaalne vee ja kemikaalide kasutus ning vähene 

mõju keskkonnale ja väike ökoloogiline jalajälg

Ka toodete seisukohast on fraktsioneerimistehnoloogia oluliselt  

paindlikum ja annab võimaluse kohaneda muutuva turuga. 

Põhilised tooted:

 Hemitselluloosist lagundatud ksüloosirikkad 

suhkrukontsentraadid

 Kristalne tselluloos või lagundatud glükoosirikkad 

suhkrukontsentraadid 

 Kõrge puhtusastmega ligniin 

 Vähemväärtuslikud kõrvalproduktid, mis sobivad 

bioenergia koostootmisjaamade tooraineks 

Sertifitseeritud ja jätkusuutlikke teise generatsiooni (2G) 

biomassist lagundatud suhkrukontsentraate võib kasutada  

toorainena mitmes tööstuslikult toimivas või arendusfaasis  

olevas fermentatsiooniprotsessis, mille saadusi saab kasutada  

nii sööda, kütuse kui ka plasti jt toodete valmistamiseks. Mikro- 

kristalne tselluloos on kiirelt kasvava nõudlusega materjal,  

mis sobib kasutamiseks toidu-, sööda-, farmaatsia- ja paljudes  

teistes tööstustes. Kõrge puhtusastmega ligniinil on võrreldes  

konventsionaalsetes paberitehastes toodetud ligniiniga 

uudseid omadusi, mis laiendavad oluliselt selle kasutus-

võimalusi ehitusmaterjali-, täitematerjali-, komposiitide ja 

keemiatööstustes.

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 kauge-

male me asukohapõhiselt oma väärtusahelas liigume, seda 

rohkem lisandväärtust ja uudset teadmist jääb regiooni 

teadmispõhise majanduse kiiremaks arenguks.
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�Võrkpall on tõusnud Eesti edukaimaks pallimängualaks ja Graanul Investil 

on au toetada ka võrkpalli järelkasvu. Noored on tulevik ja meie ettevõtte 

visioon on samuti suunatud tulevikku, eesmärgiga arendada maailmas 

taastuvenergeetika levikut. Loodame, et meie tugi aitab hoida Eesti 

võrkpalli head taset ja mõne aasta pärast on noortekoondised andnud 

täiskasvanute klassile väärilist järelkasvu.“

Graanul Investi juhatuse liige 

Raul Kirjanen

Heategevus ja 
spordi toetamine

Eesti
 Osula Graanul OÜ: tootmisalas asuva Sõmerpalu lasteaia 

Lepatriinu toetamine, soetades üleriiete kuivatuskapi ja 

spordivahendeid

 Metsafirmad: spordiklubide Raudmees ja Parksepa ning 

FC Heliose toetamine 

 Tartu Ülikooli teadusmeeskonna osalemise toetamine 

rahvusvahelisel sünteetilise bioloogia võistlusel iGem (In-

ternational Genetically Engineered Machine)

Läti
 SIA Graanul Invest: Smiltene regioonis Launkalne 

tootmisalas asuva noortekeskuse Youth Centre in Smiltene 

region toetamine, eesmärgiks ruumide renoveerimine ja 

vaba aja veetmiseks erinevate vahendite soetamine

 SIA Latgran: Krāslava tehase piirkonnas asuva lasteaia  

P lādz tis õueala uute mänguväljakute  finantseerimine

Leedu
 UAB Graanul Invest: Alytuse piirkonnas paikneva laste- 

kodu toetamine (2017. aasta alguses avatud beebide ja  

väikelaste tubadesse mööbli, voodite, mähkimislaudade  

jms soetamine)

Graanul Invest on olnud Eesti Võrkpalli Liidu rahvuskoondise  

pikaaegne toetaja. Kuna ettevõtte visioon on suunatud 

tulevikku, otsustasime olla 2018.–2020. aastatel noorte-

koondise peasponsoriks. 



Graanul Investi grupi säästlikkuse aruanne ilmub kord aastas (1. kvartalis). 

Uue süsteemi ja lähenemise tulemusena on ettevõte seadnud endale  

peamised tulemusnäitajad, mis jäävad tulevikus suunama grupi foo-

kust, poliitikat ja investeeringuid.

Neid indikaatoreid pidevalt parendades on tagatud meie tegevuse 

progressiivus ja jätkusuutlikkus kogu väärtusahela ulatuses. 

Vaadates 
tulevikku

Istutatud puid 693 050 

Energiakasutamine pelletite tootmises: 

141.7 kWh pelletitonni kohta

Sertifitseeritud metsamaa pindala: praegu 100%, 

kuid see ei tohi metsaportfelli kasvades väheneda

Tööõnnetused: 

2017. aastal 2, eesmärk on 0 

Tarneahela KHG (kasvuhoonegaasid) 

pelletis sisalduva energiahulga kohta: 

praegu 9.5 g CO
2
eq/MJ
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