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2021. aasta
olulisemad saavutused

Meie toodangu süsiniku jalajälg 
vähenes 6,35% 

Panime õla alla enam kui 50 
kogukondlikule üritusele, toetades 
peamiselt maapiirkondades 
noorte spordi- ja huviharidust.

Tootsime 2021. aastal CHP-des 
süsinikuneutraalselt 915 GWh 
soojusenergiat ja 325 GWh 
elektrienergiat.

Soetasime 2 uut laeva - 
tarnekindlus saab veelgi 
paremaks ning väheneb 
transpordi CO2 jalajälg.

Graanul Invest
säästlikkuse aruanne
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ettevõtete raudvara.
2021. aasta üheks suurimaks saavutuseks oli fakt, et sõltumata 
koroonakriisidest sujus kogu grupi tehaste töö ainsagi pandeemiast 
tingitud seisakuta. Tehaste väikesed ja efektiivsed meeskonnad 
suutsid haigestumiste lainetele vaatamata asendada kolleege ning 
tagada klientidele katkematu, täpse ning usaldusväärse varustami e 
keskkonnasõbralike puidugraanulitega. Ka administratiivse juhtimise 
tasandil oli 2021. aasta eriline – suur osa tööst tehti kolleegidega 
füüsiliselt kokku puutumata kodukontorist. Kindlasti kannatas ühine 
meeskonnatunne kuid mitte töö kvaliteet. Aitäh kogu meie 
meeskonnale!

Graanul Investi suurimaks 
osanikuks sai Apollo Funds.
2021. aastal omandas New Yorgi börsil noteeritud rahvusvaheline 
varahaldusettevõte Apollo Global Management (NYSE: APO) 
tütarettevõte Apollo Funds enamusosaluse Graanul Investis. Nii 
minule isiklikult kui ka kogu grupi juhatusele oli 18 aasta tööga üles 
ehitatud ettevõttes enamusosaluse müük ühelt poolt põnev ning 
unikaalne kogemus, teisest küljest aga uus värav tagamaks grupi 
jätkuvat kasvu ning parim konkurentsivõime kapitaliturgudel ettevõtte 
arengut toetavate rahvusvaheliste investeeringute kaasamiseks.

Soovin tänada Apollo meeskonda ülimalt professionaalse partnerina 
müügitehingu vormistamisel ning olen ettevõtte juhina veendunud, 
et uue omaniku ja investori toel jätkub Graanul Invest grupi tõus 
maailma juhtivaks bioenergia ja tahkete biokütuste tootjaks.

Eeskujulik säästlikkus, efektiivsus ning 
usaldusväärus.
Suutsime 2021. aastal oma tootmise võtmenäitajaid veelgi 
parandada. Meie tehnilise personali ning inseneride suurepärase töö 
tulemusena on energia kulu iga pelletitonni tootmiseks jätkuvalt 
vähenemas. Suutsime efektiivsuse tipus hoida ka 2021. aasta lõpus, mil 
nii toorme kuid enne kõike elektrienergia hinnad Baltimaade turul 
enneolematult tõusid. 

Me müüme oma klientidele 
kvaliteeti ja usaldust.
Täpne ja standardiseeritud kvaliteedi juhtimine ning täielik 
sertifitseeritud kontroll ja läbipaistvus tooraine hankimisel, annavad nii 
meile endile kui ka Graanul Investi klientidele nii täna kui ka tulevikus 
kindluse, et kogu väärtusahelas kasutatud puit 

on hangitud jätkusuutlikult majandatud metsadest. Kahjuks on 
võimendunud pahatahtlikud alusetud rünnakud ning sisutud 
süüdistused metsanduse ja bioenergeetika sektori aadressil. Peame 
otsuste langetamisel kuulama teadlasi ning usaldama akadeemilist 
kompetentsi: energeetikas on puidutööstuse jäätmed ning 
metsatööstuse jäägina puidutööstustele sobimatu puit ainus 
taastuv, keskkonnasõbralik ning reaalselt eksisteeriv asendus 
fossiilkütustele.

2021. aastal astusime väga suure ja olulise sammu logistikaahela 
jalajälje vähendamiseks: sõlmisime lepingud 2 uue laeva ostmiseks 
ning kontserni laevastik kasvas 3-liikmeliseks. Optimaalse suurusega 
laevad annavad Graanul Investile hea võimaluse parimal moel 
korraldada logistikat ja tagada parimal moel tarnekiirus, täpsus 
ning  kvaliteet ja mis olulisim – vähendada transpordi CO2 jalajälge. 
Pelletite transport on ainus lüli väärtusahelas, kus fossiilse CO2
osakaal on suur. Seetõttu on transpordi säästlikkuse suurenda

 
mine 

meie jaoks jätkuvalt üks olulisemaid prioriteete.

Keskkonnasäästliku bioenergeetika liider.
Allkirjastasime novembris ÜRO kliimamuutuste konverentsi 
raames koos teiste juhtivate bioenergeetika sektori ettevõtetega, 
sh meie suurimate klientidega, ühise deklaratsiooni, millega 
sõnastasime reaalsed eesmärgid Pariisi kliimakokkuleppe 
eesmärkide saavutamiseks. Seadsime reaalsed teetähised, et 
päriselt saavutada süsinikuneutraalsus ning hiljem ka  -negatiivsus 
energeetikasektoris. Fossiilsete kütuste kohene asendamine 
biokütustega on energeetikas ainus realistlik tee vähendada 
globaalse soojenemise tempot ning pidurdada CO2 koguse 
kasvamist Maa atmosfääris.

Täna, 2022. aastal seda kokkuvõtet kirjutades ei saa mööda 
vaadata Ukraina sõjast tingitud energiapoliitilise olukorra 
muutustest. Fossiilkütused on räpasemad kui eales varem. Puidu, 
kohalike biokütuste ning energeetilise sõltumatuse roll Euroopas on 
olulisem kui eales varem. Bioressursi väärtustamine ja toetamine 
on ainus tee, et lõpetada viivitamatult diktaatorite sõjamasinate 
rahastamine läbi fossiilkütuste impordi.

Graanul Invest on muutunud maailmas 
tugev, usaldusväärne ja enesekindel. Meie 
juhtpositsioon bioenergia tootjana annab 
meile ainulaadse võimaluse energiaga 
seotud probleemide lahendamiseks.

Raul Kirjanen, 
CEO

2021. aasta jääb Graanul Invest grupi 
ajalukku kui üks märgilisemaid: muutus 
ettevõtte omanike ring, 80% ettevõttest 
omandas USA juurtega strateegiline 
investor Apollo Funds. Majanduslike 
mõõdikute järgi oli aasta suurepärane: 
suutsime erinevatele raskustele vaatamata 
säilitada efektiivsuse ning tulud. 

Graanul Invest on konkurentsitult 
maailma kõige efektiivsem ning väikseima 
ökoloogilise jalajäljega pelletitootja. Meie 
trumbiks on parimad energiasäästlikud 
tehnoloogilised lahendused ning kogenud 
ja pühendunud meeskond. 2021. oli väga 
töine aasta ja seda nii seoses osaluse 
müüki ette valmistavate töödega kui ka 
igapäevase normaalse töö tagamiseks 
keset üha uusi koroonapuhanguid, 
argirutiiniks muutunud kriisi.
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sündmused:

+

Graanul Invest Grupp alustas tööd kolme eraldatud 
üksusena: Graanul Invest, Graanul Tehnoloogia ja 
Graanul Assets. Graanul Tehnoloogia pühendub 
biomaterjalide arendamisele, Graanul Assets on 
metsandusettevõtete valdusettevõte.

Apollo Funds omandas 80%
enamusosaluse Graanul Invest AS

Toetasime läbi kümnete  koostööprojektide 
maapiirkondade noorte huvi- ja sporditegevust, 
teaduse arendust ning tippsporti.

Meie tootmise süsiniku jalajälg on 3 aastat järjest 
langenud.

Meie laevastikku lisandus 2 uut laeva - suurenes 
tarnekindlus ja väheneb logistika jalajälg.

Tootsime oma koostootmisjaamades biomassist 
süsinikuneutraalselt 915 GWh soojusenergiat ja 325 
GWh elektrienergiat.

Süsiniku jalajälg tootmises on 6,63 
g CO2eq/MJ pelletitonni kohta;

Eesti

Eesti

Läti

Leedu

USA

Läti Leedu USA, Texas

Graanul Invest 2021
– ülevaade

2021. a tootsime 2 505 143 tonni pelleteid 

2019
2 492 033

2020
2 651 713

2021
2 505 143

Imavere 313 734

Ebavere 101 268

Helme 207 185

Osula 334 250

296 038

275 251

90 104

171 669

172 988

Incukalns 

Launkalne 

Jaunjelgava 

Jekabpils 

Kraslava

Gulbene 188 469

Alytus 84 104

Woodville Pellets, Texas 270 083

2018 7,7

2019 7,45

2020 7,08

2021 6,63

Pelletite tootmise CO2 jalajälg g/MJ

Imavere

Alytus

Launkalne
100 tonni 200 tonni 300 tonni
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Jätkusuutlikult kasvatatud tooraine.
Inimtekkelist keskkonnamõju aitab energeetikas leevendada 
vaid jätkusuutlikult kasvatatud puidu kasutamine. 
Eranditult kogu Graanul Investi poolt kasutatud biomass 
on sertifitseeritud. See on toodetud säästlikult, säilitades 
metsade liigirikkust ning biomassi on kasutatud maksimaalse 
tõhususega. Meie koostootmisjaamades toodetud 
elektri- ja soojusenergia ning puidugraanulid on tootmise 
energiatõhususe osas bioenergia tööstuse absoluutses tipus. 

Kestlikult toodetud puidust valmistatud pelletid on üks 
parimaid praktilisi näiteid reaalselt toimivast tööstuste 
ringmajandusest. Enam kui pool pelletite toormaterjalist on 
saetööstuse jäätmed: saepuru ning höövlilaast. Teine osa 
toormest on metsatööstuse jäägid: kõige madalama 
kvaliteediga puit ja puidujäätmed, millele teised tööstused ei 
konkureeri ning seda väärindada ei suuda. 

Teaduspõhine ja innovaatiline.
Majandusmetsade jätkusuutlik kuid teaduspõhine ja efektiivne 
majandamine võimaldab siduda efektiivsemalt atmosfääris 
olevat süsinikku kui see on metsades inimese sekkumiseta. 
Hästi majandatud metsa kõrge kvaliteediga puit võimaldab 
siduda süsinikku maksimaalse elueaga puittoodetesse ehituses 
ning mööblitööstuses. Ringmajanduslik saetööstuse jääkide 
väärindamine aitab maksimaalse tõhususega kasutada ära 
kogu puidu biomassi seotud loomulikus looduslikus ringes olev 
süsinik ning kasutada seda keskkonnasõbraliku asendusena 
fossiilkütustele.

Mida suurem on tööstuste vaheline sünergia, seda lähemal 
oleme jäätmevabale biomajandusele ja tasakaalus 
süsinikuringele.

Graanul Invest grupp on maailma juhtiv 
biomassi ja bioenergia tootja. 

Graanul Invest

Graanul Invest grupp on maailma juhtiv 
biomassi ja bioenergia tootja.
2003. aastal Eestist alguse saanud ettevõte on 18 aastaga 
kasvanud rahvusvaheliseks kontserniks, olles üks efektiivsemaid ning 
keskkonnasõbralikumaid puidugraanulite tootjaid maailmas. 

Kontserni kuulub 12 pelletitehast.
Meie pelletitehastest 4 asuvad Eestis, 6 Lätis, 1 Leedus ning 1 USA 
Texase osariigis. Töötajaid on grupis kokku 500.

2021. aasta esimeses pooles jagunes Graanul Invest grupp kolmeks 
eraldi üksuseks – Graanul Invest, Graanul Tehnoloogia ja Graanul 
Assets. Grupist eraldatud Graanul Tehnoloogia pühendub 
biomaterjalide arendamisele, Graanul Assets on 
metsandusettevõtete valdusettevõte.

2021. aasta augustis omandas New Yorgi börsil noteeritud 
rahvusvahelise varahaldusettevõtte Apollo Global Management 
(NYSE: APO) tütarettevõte Apollo Funds Apollo Funds 80% 
enamusosaluse Graanul Invest grupis. Apollo näol on tegemist 
kogenud strateegilise investoriga kelle peamiseks eesmärgiks on 
tagada portfellis olevate ettevõtete jätkuv kasv ning tulusus.

Kõrge energiaväärtusega 
süsinikuneutraalne kütus.
Puidupelletid on kõrge energiaväärtusega saetööstuse ja 
metsanduse jääkidest toodetud küttematerjal, millega asendada 
gaasi, naftat või kivisütt/põlevkivi. Fossiilsete materjalide 
põletamisel toome maapõuest järjest uut süsinikku atmosfääri 
juurde, andes hoogu inimtekkelistele kliimamuutustele. Kui suudame 
fossiilsed kütused asendada, on see suur samm inimtekkeliste 
kliimaprobleemide lahendamise suunas. Graanul Investi juhtroll 
bioenergeetika arendamises ning suurima efektiivsusega 
puidujäätmete energeetilises väärindamises, aitab saavutada 
üleilmses kliimakokkuleppes saavutatud eesmärke.

9



g
ra

a
nu

lin
ve

st
.c
o
mApollo Funds omandas 

Graanul Investis enamusosaluse

aasta au ust s s s aa s a t r at vs
varaha us tt v tt s us tt v tt
ha atav u a us sa us

a a s s raa u v st s h sa
ur ts a t h a s u a v u t r s

u tiva a t atiiv t  va ad  a du i a vi   akkuda a k i tid  tug vat 
i kiga k ig itud t t u t  tt v tt   ikaa a i  k g u  aka ita i 

i v t i gut  i  k t  u t k dad ga tt v t t  ku u da i k  a 
d  duku  uu da i k   aita  a d tai  a ikaa a i   

ik vi ta  ia  a d v a  g a i kaudu u tida u i i uutu i 
k kk a  t iaa  a u ti i tavad  va dk a  i t  di t i tt v t t  

agu  ka aa u  v t  tt v t  u u  t tug vad tavad du tavad ka vu  
t vad i v t it  at aktiiv t tu u i g vad itiiv id tu u i ka t ta at  a 
k guk dad

aa u  v ti t g vu   a ati ud a  ka da idi uu atud i g datud 
aai t tku uut iku a taa tuva gia t i i t a dada 

ii k tu d  i  k d a i i d  a uti i  tt v tt  t uktuu  a t g vu d 
 v ga v tu ikuk  vu da dik  tkuva  ka vu  k ga  i dav ka ita  

a aai  v gu tik akuvad aa u v ti  a tt v tt  t ta at  uu i 
a vu va i i v i a u i  t k  a dada da i tt v tt  i id aavutu i i g 

tkata aai t ai i t

Geoffrey Strong, 
Apollo a t  a loodusvarade i g infrastruktuuri 
valdkonna kaasjuht: 

„ u  t aa u  v ti   t utu 
t gi i  t t iaa  taa tuv gia  

i ku u ta i k  t tuva t  
v i a ik uuta u a  t adit i i i t 
ta itavaid gia iik  a a dada d 

tku uut ik  a t atiivid ga  ta  k t d 
aa u  v ti k aga  t a u tada 

tt v tt  du  i g tkata  gaa i i t 
ka vata i t a ida uu i at aktiiv id v i a u i 

i a i tu u .”

Brad Fierstein,  
Apollo a t :

“ u a  a k gu aai a  kii va 
gia i ku t ttu  aa k u t tagavad 

taa tuvad giaa ikad  agu i a  k iiti i  
t t u ga u t kk  akkud  u i t  
t tu t  i g a ati t  ta ii u t a 
va u tu ki d u t kt i  a u giaga 
va u ta i  Graanul Investi meeskond on 
valdkonna tipptegijad ning teinud suurepärast 
tööd, et laiendada ja positsioneerida ettevõtet nii, 
et olla taastuvenergiale üleminekul oma klientide 
jaoks usaldusväärne ja tõendatud 
jätkusuutlikkusega energiatarnija.“

Lisateavet leiate veebilehelt www.apollo.com
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Graanul Invest kirjutas koos teiste kestliku 
bioenergia tööstuse liidritega alla säästva 
bioenergia Glasgow deklaratsioonile.

2021. aasta novembris allkirjastas Graanul Invest koos paljude teiste 
bioenergeetika tööstuse liidritega Glasgow säästva bioenergeetika 
deklaratsiooni. Peame tegutsema nüüd ja kohe, et pidurdada 
fossiilse süsinikdioksiidi heitkoguste kasvu. Puidugraanulid kui 
100% taastuv loodusressurss ja jätkusuutlik energiaallikas, on kõige 
ratsionaalsem fossiilkütuste asendaja energeetikas.

Deklaratsiooni allkirjastajateks oli kolmeteistkümneliikmeline 
bioenergia sektori ettevõtete ja organisatsioonide üleilmne 
koalitsioon. Graanul Investi sõnastatud visiooniks on dokumendis 
sektori ambitsioonikas kasv, et toetada globaalselt riike 
ning kogukondi CO2 nullemissiooni eesmärkide realistlikuks 
saavutamiseks.

Dokumendis kirjeldatakse üksikasjalikult ka jätkusuutlikkuse 
põhimõtete raamistikku, mis juba täna aitab pakkuda kestlikku 
puidupõhist bioenergiat ning toetab jätkuvalt kogu rahvusvaheliselt 
kasvava tööstuse eesmärke emissioonide vähendamiseks. Raamistik 
hõlmab täpset süsiniku arvestust ja tarneahela läbipaistvust, 
ressursside haldamist, bioloogilise mitmekesisuse säilitamist ning 
tuge kogukondadele.

Glasgow deklaratsiooni allkirjastajate rühm kutsub kõiki teisi 
bioenergia sektoriga seotud organisatsioone, sealhulgas 
tööstusettevõtteid, kodanikuühiskonda, akadeemilisi ringkondi 
ja valitsusi, ühinema allakirjutanutega ja aitama üheskoos 
saavutada säästva bioenergia täit potentsiaali, et jõuda üleilmselt 
0-emissioonini.

On suurepäraseid näiteid kus säästvalt hangitud biomass on 
täielikult asendanud soojuselektrijaamades kivisöe kasutamise. 
Fossiilsete kütuste asendajana elektri- ja koostootmisjaamades, 
pakub biomass väga olulist tuge energiasektoris päikese- 
ja tuuleenergiat tootvate jaamade toodangu kõikumiste 
stabiliseerimiseks.

Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) „Net Zero stsenaarium“ näeb 
ette, et puidu säästliku bioenergia kasutus peab suurenema kolm 
korda, et tagada 2050. aastaks 4% maailma energiavarustusest. 
See vähendaks heitkoguseid 2020. aastaga võrreldes miljardi tonni 
CO2 võrra aastas – rohkem, kui on globaalse lennundustööstuse 
süsiniku jalajälg.

Kui säästev bioenergeetika kombineeritakse süsiniku püüdmise
ja säilitamise tehnoloogiatega (tuntud kui BECCS), muutuvad 
heitkoguseid negatiivseks. Atmosfäärist seotud ja põlemisel 
vabanenud süsinik püütakse kinni ning ja maetakse püsivalt maa 
alla, aidates seeläbi kompenseerida raskesti dekarboniseeritavate 
sektorite, nagu lennundus ja põllumajandus, heitkoguseid.

Graanul Investi tegevus on alati olnud – ja on ka edaspidi – mõeldud 
fossiilkütuste heitkoguste v da i k  a ülemaailmselt 
jätkusuutliku taastuvenergiasüsteemi loomisek .

Null-eesmärgid on saavutatavad ainult siis, kui suudame 
fossiilkütuseid asendada täna, mitte homme. Biomass on ainus 
jätkusuutlik ja koheselt saadaval olev kütus traditsioonilistele 
jõujaamadele kivisöe või maagaasi asendamiseks.

Puidugraanulite tootmine on ainulaadne 
näide jätkusuutlikust ja tõeliselt toimivast 
ringmajandusest tööstuslikus mastaabis.
Auditeeritud, jätkusuutlik, vastupidav, kuid 
sellegipoolest – realistlik ja taskukohane.

Rahvusvahelise Energiaagentuuri ja IPCC poolt välja 
toodud põhimõtetest lähtuv visioon ülemaailmse 
puidu bioenergia sektori jätkusuutlikust kasvust 
järgmise 10–30 aasta kestel.

Glasgow deklaratsioon: teejuht 
süsinikunegatiivse tulevikuni

Deklaratsiooni põhipunktid: Glasgow 
deklaratsiooni keskmeks on ülemaailmne 
jätkusuutlikkuse tööstusstandard, 
milles sätestatakse säästva bioenergia 
põhimõtted, kuidas puidupõhine bioenergia 
saab võidelda kliimamuutustega.

Prognoositakse, et 2030. aastaks vähendab säästev puidupõhine 
bioenergia üleilmset CO2 netoheidet 600 miljoni tonni võrra aastas ja 
ühe miljardi tonni CO2 võrra aastaks 2050 – enam, kui koroonaeelsel 
ajal paiskas õhku kogu maailma lennundustööstus.

Maalilma riikide valitsused on sõnastanud ÜRO kliimamuutuste 
hartas: “Biokütustel on märkimisväärne roll energiasektori 
süsinikuheitme vähendamisel, et globaalne soojenemine jääks alla 
1,5 °C  piiri. Seda koos tööstusliku süsiniku eraldamisega (BECCS) või 
ilma.”

Deklaratsiooniga kehtestatakse tööstuse jaoks ülemaailmne 
jätkusuutlikkuse standard, mille eesmärk on käivitada 
valdkonnaülene dialoog selle üle, kuidas puidu bioenergia kui 
asendamatu vahend saaks oma potentsiaali maksimaalselt ära 
kasutada.

Glasgow säästva bioenergia 
deklaratsioonil on kaks põhiosa:

Loodusressursside jätkusuutlik kasutamine

Edendame kestlikku maaharimist ja metsandust.

Suurendame metsade süsiniku sidumise võimet.

Kasutame ainult jätkusuutlikult toodetud ja varutud toorainet.

Väldime raadamist ja metsamaa vähenemist.

Läbipaistvus ja teaduspõhine süsiniku arvestus

Järgime rahvusvaheliselt tunnustatud süsiniku mõõtmise 
meetodeid.

Tagame vastavuse tugevate ning sõltumatute 
sertifitseerimssüsteemidega.

Tagame andmete läbipaistva ning sõltumatu auditeeritavuse.

Arvestame süsinikku kogu toote olelusringi ulatuses.

Bioloogilise mitmekesisuse kaitse

Panustame tervikliku metsa ökosüsteemi säilimisse.

Austame looduskaitselisi piiranguid.

Toetame unikaalsete koosluste kaitset.

Kogukondade kaitse ja tugi

Panustame kohalikku kogukonda ja pakume tuge.

Pakume maaomanikele tuge jätkusuutlikkuse suurendamiseks. 

Tagame tööohutuse.

Tagame kogu väärtusahela ulatuses valdkonna parimate 
praktikate rakendamise.

Austame põlisrahvaste õigusi.

ÜRO liikmesriigid on leppinud kokku alates 2015. 
aastast kehtivates ühiskondliku arengu eesmärkides, 
mille poole ühiselt liigutakse - UN Sustainable 
Development Goals.

Jätkusuutlikkuse põhimõtete raamistik, 
mis juba aitab pakkuda jätkusuutlikku 
puidu bioenergiat ja peab jätkama kogu 
tööstuse toetamist selle kasvades.
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Meie puidugraanulite toormaterjaliks on 4 kategooriat metsa- ja puidutööstuse jäätmeid 
ning madala kvaliteediga tüvepuit.

Kuiv saepuru ja höövlilaast
on pärit saematerjali väärindavatelt 
ettevõtetelt, kelle tooraineks on 
saematerjal. Järeltöötlemise 
kõrvalproduktid -  kuiv saepuru või 
höövlilaast -  on madala niiskustaseme ja 
peene fraktsiooniga, mis omakorda teeb 
neist meie jaoks väga kergesti töödeldava 
tooraine. Saame kasutada ainult 
keemiavaba toorainet. Kemikaalidega 
töödeldud 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.

Madalakvaliteediline tüvepuit, küttepuu
on metsatööstuse kõige madalama kvaliteediga sortiment, millel puudub rakendus 
pikaajaliselt süsinikku siduvate tööstuste jaoks. Märkimisväärse osa pelletiteks töödeldud 
küttepuust moodustavad kiirekasvulised või saetööstusele sobimatud puuliigid nagu hall 
lepp, pihlakas, sarapuu jt. Teine oluline osa metsatööstuses tekkivast pelletite toormest ning 
muu rakenduseta biomassist on harvendus- ja valgustusraiete käigus raiutud tüved, mis 
on saetööstustes peenpalgina väärindamiseks liialt peened. Kolmanda osa moodustavad 
saetööstusele sobimatud tüved ning palgijäägid: liialt peened tüvede ülemised osad ning 
samuti liialt jämedad ning töötlemist välistavate pragudega tüvede alumised osad kui ka
seenekahjustustega ning nt üraskikahjustuste tõttu surnud tüvepuit.

Vähesel määral kasutame ka saeveskitest pärit praakpuitu, pealtnäha „korralikku palki“,
mis on kõveruste, kahjustuste, ohtlike, peamiselt teisest maailmasõjast pärinevate metallist 
võõrkehadega või töötlemiseks sobimatute pragudega.

Kokku eristatakse Eesti segametsades kuni 50 eri sortimenti. Neist vaid kõige madalama 
hinnaga, leht- ja okaspuust saadav küttepuit, müüakse pelletitööstuste tooraineks. 

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 
süsinikuneutraalse elektri- ja soojusenergia 
tootmiseks.

Puidugraanulite keskkonnasäästlik tooraine

100% kemikaalide vaba looduslikku puidu biomass. 

Ehitusjäätmeid ega liimitud või muul viisil kemikaalidega töödeldud puitu Graanul Investi tehased ega koostootmisjaamad ei kasuta.
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kasutatud tooraine
Meie tootmise
„retsept“

Kert Kruusimägi,
biomassi ostujuht: 

“2021. aastal algasid Baltikumi puiduturul suuremad 
väljakutsed seoses karmistunud sanktsioonidega 
Valgevenele ja kevadel seoses ootamatult 
kehtestatud raiepiirangutega. Mõju puudutas kogu 
metsatööstust ja sellega seotud tööstusharusid. 
Tööstuste stabiilse ning optimaalse töö tagamiseks 
vajalik tooraine voog oli tõsiselt häiritud. Tulenevalt 
sanktsioonidest, erakordselt külmast detsembrist 
ja kõrge elektrienergia hinna tõttu järsult kasvanud 
puiduhakke kasutamisest elektrijaamades, algas 
2021. aasta lõpus pikki aastaid stabiilsena püsinud 
madalakvaliteedilise tüvepuidu järsk hinnatõus.”

Haralds Vigants, 
SIA Graanul Invest juht:

„Ringmajanduse põhimõtetest lähtuvalt ei saa 
me metsatööstuse jääkpuidust pelletitööstusele 
mugavamaid puuliike välja sorteerida. Kuusk, 
haab ja lepp on väga erinevate omadustega 
ja nõnda peame tootmises aastate pikkusele 
kogemusele tuginedes erinevaid tooraineid targalt 
kombineerima. Segame tootmisliinidel omavahel 
nii leht- kui ka okaspuu, et tagada nii pelletite 
maksimaalne kvaliteet kui ka tootmisseadmete 
tõrgeteta töö. Suudame keskkonnasõbralikuks 
biokütuseks väärindada praktiliselt kogu biomassi, 
mis metsatööstuses teistele tootjatele ei sobi 
või jäätmetena üle jääb. Oleme puidugraanulite 
tootjana ülioluline partner naabruses olevatele 
saetööstustele ja võimaldame minimaalse logistika 
ning transpordikuluga keskkonnasõbralikult ümber 
töödelda kõik saematerjali väärindamisel tekkinud 
jäätmed mida veel suhteliselt hiljuti lihtsalt prügilasse 
komposteeruma veeti.“

Graanul Invest tarnis 2021. aastal toorainet Eestist, Lätist, Leedust, Rootsist, 
Valgevenest ja Poolast. Baltimaades tegutsevate puidutööstuste jäätmete 
kaudu laieneb “kännu tasemel” toormekorv kogu Skandinaaviasse, Kesk-
Euroopasse ja ka Venemaale. 

Graanul Invest jälgib väga hoolikalt rahvusvahelisi sanktsioone ning biomassi 
hankimise piiranguid, et tagada igal ajahetkel ja eranditeta toodangu täielik 
vastavus meile väljastatud sertifikaatidega.

Enne uuele turule sisenemist või uue päritoluga tooraine kasutamist, kaalume 
me hoolikalt, kas seotud sektor ja võimalikud koostööpartnerid on meie 
juhtpõhimõtete ja säästlikkuse nõuetega kooskõlas.

2021. aastal jagunes meie tehastes kasutatud tooraine: 55,72% puidutööstuste 
jäätmeid, millest suurima osa moodustas hake – 26,82% kogu materjalist; 
saepuru ja höövlilaast vastavalt 21,48% ja 6,92%. Saetööstustest välja praagitud 
materjali osakaal oli 0,5%. Metsade majandamise jääktoote, teistele tööstustele 
sobimatu madalakvaliteedilise tüvepuidu osakaal oli 44,28% meie pelletite 
toorainest. 

Tüvepuidu osakaal meie toorainekorvis on võrreldes 2019. aastaga 
vähenenud üle 10%. 

Pelletite tippklassist kvaliteedi tagab meistrite 
kogemus ning hoolikalt kombineeritud retsept
Ühtlase kvaliteedi saavutamiseks segatakse tööstuslike puidupelletite 
tootmisel kokku kõik 5 tooraine gruppi. Kuna ressursitõhususe saavutamise ja 
jäätmehierarhia korrektse järgimise eesmärgil ei tohi energiasektoris toorainet 
valida, kasutame kõikide levinud puuliikide kõiki nimetatud toorainekategooriaid. 
Kõike seda mis tehasele lähimatel puidutööstustel üle jääb, peab energiatööstus 
ka kasutama. 

Tehaste tootmisjuhtide pikaajalised kogemused võimaldavad saavutada 
parima kvaliteediga puidugraanulid, mis tagavad pikkuse, kõvaduse, osakeste 
suuruse ja kütteväärtuse nõuete täitmise ka pidevalt muutuva materjali ja 
ilmastiku kiuste. Analüüsime iga tehase laboris toodangu kvaliteeti regulaarselt 
mitmeid kordi ööpäevas; Lisaks kontrollivad pelletite kvaliteeti regulaarselt 
sõltumatud laborid nii vaheladudes kui ka klientide juures kohapeal.

hake 26,82%
saepuru 21,48%
höövlilaast 6,92%
saetööstustest välja 
praagitud materjal 0,5%

55,72%
puidutööstuste jäätmeid

44,28%
madalakvaliteediline 
tüvepuit
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pelletitootmine 2021. aastal

Graanul Investi tehased tootsid 2021. aastal  2 505 143 tonni 
puidugraanuleid: 38% Eestis, 48% Lätis, 11% USAs ja 3% Leedus. 
Toodangu maht oli 5,5% (145 572 t) väiksem kui eelneval aastal, mil 
saavutati meie absoluutne rekord.       

Tootmismahud langesid kõikides grupi asukohariikides. Langusest 
puudutatud tootmisüksustel on toodangu vähenemisele 
tehnoloogilised või regionaalsed iseloomulikud põhjused. Ühine läbiv 
mõjutaja oli 2021. aastal tooraine, mille ajaloolistele ja stabiilsetele 
voogudele tekkis takistusi.

Graanul Invest toodab suurema osa pelletitest saetööstuse 
jäätmetest. Meie tootmine on ringmajanduslikult puiduvarumise ja 
töötlemise ahela lõpus. Saame väärtusahelas läbi positiivsete ja 
negatiivsete arengute tunda kõikide osapoolte mõjutatud tagajärgi, 
omamata ise rolli selle ahela esimeses osas.

Ebademokraatliku Valgevene valitsuse käitumine viis sealse metsa- 
ja puidusektori tooted suures osas Euroopa Liidu sanktsioonide alla. 
Baltimaade turule puidu eksportimise võimalus säilis vaid vähestele 
lääne omandis olevatele ettevõtetele. Sanktsioonid vähendasid ka 
varasemalt imporditud Valgevene puidutööstuste jäätmevoogude 
mahtu Graanul Investi toorainekorvis.

Grupi lõikes tervikuna summeerus Valgevene Impordi vähenemine 
paari protsendipügala jagu langenud tootmismahus, mõne üksiku 
tehase puhul aga kadus turult 10-20% toorainest, mis tuli 2021. aastal 
operatiivselt asendada uue toorme ning tarneahelatega.

Graanul Invest tarnijad ja füüsilised tarneahelad on väga 
stabiilsed ning optimeeritud ja üles ehitatud pika aja jooksul. Kiired 
muudatused on võimalikud, aga toovad paratamatult kaasa 
ebaefektiivsust.

Metsa ja puidusektori tarneahel saab alguse ikka metsast ja 
sealsete tööde planeerimise ning õnnestumine määrab ära kogu 
puidutööstuse, ehitussektori ja lõpuks ka bioenergia tootmise 
võtmeparameetrid. Seda nii energiaefektiivsuse osas kui ka 
majandustulemustes.

Metsatöid planeeritakse pikalt ette ja kuna Baltimaades lõigatakse 
korraga puitu väikeses mahus, on igasugused äkilised piirangud ja 
takistused sektorile väga valusad.

Baltimaades kevadiste raiepiirangute - “linnurahu” - raames 
peatatud metsatööd olid kindlasti sektori tulemuslikkusele ja 
tarneahela efektiivsusele suureks mõjutajaks. Metsa tasandil on 
metsaomanikud ja metsamajandajad ainsateks looduskaitseliste 
meetmete elluviijateks - nad on liigirikkuse tegelikud eestseisjad. 
Seda pea võimatu teostada kui piirangutest informeeritakse alles 
tööde käigus või pool aastat ette planeeritud töödele vahetult 
eelnevatel päevadel.

Selline praktika ei oma märgatavat toetavat mõju lindude 
liigirikkusele ega pesitsuspaikadele, kuid omab laastavat mõju Eesti 
metsa ja puidusektorile ning läbi selle ehitussektori, toasooja ja ka 
roheelektri hindadele.

Metsamajandajad ja kogu puidusektor võtavad looduskaitselisi 
piiranguid väga tõsiselt, aga nende  pikaajaline ja soovitud tulem 
realiseerub ainult siis kui ajalisi ja alalisi piiranguid järgitakse 
järjepidevalt ning süsteemselt.

Peatatud ja lühikese etteteatamisega keelatud metsatööde 
tulemusena oli teises kvartalis mitme puidutööstuse toorme 
ladu tühi ning töötajad sundpuhkusel. Need lüngad kandusid üle 
ka puidusektori jäätmevoogudesse ning olid meie madalama 
tootmismahu teiseks peamiseks põhjuseks.

Üksiku tehase tasemel oli suurim tootmismahu kukkumine meie USA 
Woodville´i tehases, kus muudatused struktuuris, tehnoloogias ja 
logistikas on takistanud rutiinset tööd määral, et tootmine langes ligi 
14%. Mõjud toodangule oleks olnud veelgi suuremad kuid meie grupi 
töötajate ning koostööpartnerite kiire ning tõhus reageerimine suutis 
tagada tootmise stabiliseerumise.

Eesti toodang 956 437 38 %

Läti toodang 1 194 519 48 %

Usa toodang 270 083 11 %

Leedu toodang 84 104 3 %

Tehaste toodang riikide kaupa
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Graanul Invest hindab ettevõtte keskkonnaalast edukust olelusringi 
(LCA) alusel. Ehkki puidugraanulid võimaldavad energiatootjatel 
vähendada oma CO2 jalajälge enam kui 90% ulatuses ja seda 
ilma energiatootmise mahtu vähendamata, suurendab täielikult 
läbipaistev väärtusahel tõhusust ning aitab veelgi efektiivsemalt 
võidelda üleilmse kliimaprobleemiga.

Oleme taastuvenergia direktiivis sõnastatud olelusringi meetodit 
kasutanud oma keskkonna jalajälje arvutamisel alates 2018. 
aastast. See on olnud üks meie olulisemaid mõõdikuid, sest võtab 
arvesse tooraine hankimise ahela tõhusust, jalajälge tootmises 
ja arvestab ka lõpptoote logistika jalajälge. Meie jalajälg on juba 
aastaid tööstusharu tipus, kuid peame saama veelgi paremaks 
kõikides väärtusahela üksikosades, et suurendada veelgi toodetud 
biokütuste positiivset mõju kliimaprobleemi lahendamisele.

Oleme süsinikumahukuse mõõdikut parandanud igal aastal alates 
mõõtmise algusest 2018. aastal. On tähelepanuväärne, et 2021. 
aasta tulemus oli aegade parim! Kasvuhoonegaaside süsinikuheide 
vähenes rekordiliselt 6,35% väärtusele 6,63 g CO2 toodetud kütuse MJ 
kohta. Arvestades, et tegu on kõigi 12 tootmisüksuse tarne, tootmis ja 
logistikaahelate kaalutud keskmisega, on see tähelepanuväärne 
saavutus.

Süsinikumahukuse parameetri jätkuv kontrolli all hoidmine ja 
pidev täiustamine nõuab väga terviklikku lähenemist kõigis 
ärivaldkondades. Lühidalt on meie tegevuskava järgmine:

1. Toormeahel – teeme koostööd biomassi tarnijatega,
et leida uusi võimalusi nende tootmisfaasi optimeerimiseks,
et veelgi vähendada protsessi süsiniku jalajälge.  Jälgime, et 
hankimiskauguste kaalutud keskmine ei ületaks ajaloolist taset,
et toorme transportimise kütusekulu ei suureneks ja et biomassi 
vedavad sõidukid oleks maksimaalselt lubatu piires koormatud.

Meie keskkonnaalane olelusring ja 
toodangu jalajälg

Pelletite tootmise CO2
jalajälg g/MJ

Transport

Tootmine

Tooraine

2,79
2020

7,08

3,50
2020

0,79
2020

gCO2- eq/MJ

2,55
2021

6,63

3,41
2021

0,67
2021

2. Tootmisahel – Suurendame kontserni kasutatava
taastuvelektri osakaalu ja parandame seadmete energiatõhusust.
Täiustame lenduvate orgaaniliste ühendite vähendamiseks väljuvate
gaaside puhastussüsteeme.

3. Tarneahel – Otsime koostöös logistikapartneritega
võimalusi suuremate laevade kasutamiseks, et vähendada pelletite
transpordi süsiniku jälge tonnkilomeetri kohta. Soetasime 2 uut laeva,
et omada parimat kontrolli pelletite logistikaahela üle.

4. Väärtusahel – Edendame ja toetame aktiivselt biokütuste
turgu, et motiveerida tarbijaid investeerima parematesse
ning tõhusamatesse lahendustesse ja kiirendama üleminekut
süsinikuneutraalsetele taastuvkütustele.

Suurimaks mõjutajaks jalajälje vähenemisel olid Baltikumi välise 
toorainevoogude vähenemine ning energiatulemuslikkuse 
paranemine mitmes tehases.

On oluline märkida, et osaliselt oli meie jalajälje vähenemine tingitud 
Woodville’i pelletitehase madalatest tootmismahtudest. Tegemist 
on tootmisüksusega, mille olelusringi jalajälg on suurim. 2021. aastal 
toodeti Woodville´is vähem pelleteid, kui algselt kavandati, mis 
tõi kaasa kontserni kaalutud keskmise jalajälje vähenemise. Oma 
algsed mõõdikud olime seadnud maksimaalsete tootmisplaanide 
alusel, arvestades tehaste optimaalse efektiivsusega.

Meie kliimamuutustega võitlemise jõupingutuste oluliseks osaks 
on bioloogilise mitmekesisuse kaitse ning hoidmine. Kasutame 
spetsiaalseid finantsinstrumente ja ambitsioonikaid ajakavasid, et 
tagada parim jätkusuutlikkus ning keskkonnategevuse tulemuslikkus, 
mis on kontserni äritegevuse jaoks asjakohane ning mõjus. 
Sidusime 2021. aastal kontserni finantseerimise alused ettevõtte 
jätkusuutlikkuse tulemuslikkusega, mis näitab tugevat pühendumust 
jätkusuutlikkuse tegevuskava elluviimisel.

Graanul Invest on loonud spetsiaalse jätkusuutlikkusega seotud 
rahastamisraamistiku. Selle raamistiku vahendid keskenduvad 
kliimamuutuse või keskkonnaseisundi halvenemisega seotud SDG* 
12 (Vastutustundlik tarbimine ja tootmine) ja SDG 13 (Kliimamuutuste 
ja selle mõjudega võitlemise kiireloomuliste meetmete võtmine) 
toetamisele.

-6,35% gCO2- eq/MJ

7,08

6,63

21

   ik u tai a  v t a    k t iku a gu
gid



g
ra

a
nu

lin
ve

st
.c
o
m

Sertifitseeritud, kontrollitud ning katkematult jälgitav tarneahel, 
tagab täieliku garantii, et pelletite tootmiseks kasutatud 
tooraine on pärit jätkusuutlikult majandatud metsadest. Meie 
eesmärk on juurutada tooraine hankimisel, tootmises ning 
transpordis turu kõige kõrgemad ning rangemad standardid,  
et tagada klientidele väikseima võimaliku keskkonna 
jalajäljega pelletid.

Meie kontrollitud ja täpne tarneahel tagab, et iga tehasesse 
sisenenud puidukoorma teekond on kirjeldatud ja jälgitav 
tagasi kuni konkreetse metsakinnistuni, millelt algne biomass 
pärit on.

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.

Nii sertifikaatide nõuetele vastamist kui ka juhtimissüsteemi 
standardite kvaliteeti kontrollivad ning auditeerivad 
sõltumatud audiitorid mitu korda aastas. Audiitoriteks on 
nii suuremate rahvusvaheliste klientide tellitud kvaliteedi 
hindajad, sertifitseerimis- ja juhtimissüsteemide ning 
standardiseerimisorganisatsioonide kontrolörid kui ka meie   
endi regulaarsed auditeerimisteenust osutavad partnerid.

Sertifitseeritud ja 
kontrollitud kvaliteet

Tarneahelas kontrollime sertifitseeritud metsamajandamist ja 
puidu liikumist alates metsast läbi kõikide tootmisahelate kuni meie 
tehasteni. Kuna iga puidukoorem on seostatud täpse kinnistuga, 
teostame alati topeltkontrolli kõikide keskkonnakaitseliste piirangute 
suhtes, et välistada kaitse- ja keelualade probleemse puidu 
kasutamine. 

Tootmiseks kasutatud puidu sortimendid ja kogused kontrollitakse 
ja kinnitatakse 10 kg täpsusega. Kogu info edastatakse audiitorite 
poolt kontrollitult ka biomassi järgmisele kasutajale ehk lõpptarbijale, 
kes saab tagada samasuguse tipptasemel läbinähtavuse kohalike 
huvigruppide ja regulaatorite jaoks. 

Maailmas on väga vähe väärtusahelaid, mille tõendamine on nii 
detailne ning mille nõuded on nõnda täpselt reglementeeritud nagu 
bioenergias. 

Diskussioon huvigruppidega ning 
kriitika sõltumatu kontroll
Metsatööstus puudutab ning hõlmab huvigruppe nii suurlinnades 
kui ka maapiirkondades, kust pärineb valdav osa toorainest ning 
toimub tootmine.

Suhtume täie tõsidusega avalikku kriitikasse ning uurime vajadusel 
sõltumatute ekspertide kaasabil süüdistustes esitatud väiteid. 
Kui pelletite tootmist saab veel läbipaistvamaks muuta või 
keskkonnamõjusid vähendada, siis teeme seda. 

2021. aasta jooksul ei tuvastatud kontserni toodangu ega 
toorainega seoses ühtegi rikkumist. Püsiv on Euroopa 
keskkonnaorganisatsioonide surve ning kohati valimatu kriitika 
kogu maailmas tunnustatud metsamajanduslike praktikate suhtes. 
Kahjuks esineb ka pahatahtlikku eksitamist, kus väidetakse, et 
valitud raietega seotud puit jõuab 100% Graanul Investi tehastesse 
ning raietööde ainus eesmärk on biomassi varumine pelletite 
tootmiseks. 

Huvigruppide esitatud väidete menetlemist kontrollivad 
regulaarselt sõltumatud audiitorid. 2021. aastal avalikkuse ette 
toodud “probleemsete” juhtumite kajastamises eksiti rängalt 
kas raietingimuste või mahtude osas ning loodi ilma igasuguste 
tõenditeta seoseid bioenergiasektoriga. Kriitikas jäetakse mainimata 

Kontrollitud tooraine ja 
diskussioon huvigruppidega

Graanul Investi 
sertifikaadid:

quality

Graanul Investi juurutatud 
tipptasemel kvaliteedi, standardite 
ja kontrollisüsteemid ei ole turu poolt 
seatud kohustus. Meie eesmärk on 
tagada kontserni tootmisprotsessi ning 
tarneahelate täielik läbinähtavus ning 
soov olla maailma kõige edumeelsem 
kestliku biokütuse tootja.

tõsiasi, et metsamajandamist teostatakse alati suurima väärtusega 
toodet  valmistamiseks ja puidutööstuse kvaliteetse 
saematerjaliga varustamiseks. Pelletitööstus kasutab 
ringmajanduslikult ainult seda osa materjalist, mis on kas otseselt 
töötleva tööstuse jäätmed või on metsandussektori kõige madalama 
kvaliteediga puit, millele puudub tulusam rakendus pikemaajaliselt 
süsinikku siduvate toodete tootmiseks. 

Oleme huvigruppide otsesele ning vahetule tagasisidele alati 
avatud, et saaksime küsimuste ning osutatud potentsiaalsete 
probleemidega koheselt tegeleda. Peale väidete kontrolli ja 
vajadusel sõltumatut auditeerimist, oleme alati avatud ka temaatika 
avalikkuse ning meediaga jagamiseks.

SBP – jätkusuutlikku biomassi ja väärtusahela sertifikaat, mida
omavad kõik meie tehased.

See on meie sektori kõige olulisem, tunnustatum ja ka 
positiivselt mõjusaim sertifikaat. Seda põhjusel, et detailsed 
nõuded ja järelvalve laienevad kogu ahelale. Toorme varumisest 
kauba laevatamiseni ja metsanduse süsinikuringist tootmise 
energiaallikateni.

PEFC – säästlik ja läbinähtav tarneahel, mis määratleb
nõuded sertifitseeritud tooraine läbinähtavale tarnimisele ning
aitab tuvastada ning maandada võimalikke riske tarneahelates.
Sertifikaati omavad kõik meie tehased.

ISO 9001 – kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat, mis
laieneb toote füüsilisele kvaliteedile, ettevõtte protseduurikale, 
toimimiskeskkonnale ja kliendirahulolule. Sertifikaati omavad kõik
Euroopa tehased.  

ISO 14001 – keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaat,
mis tagab, et ettevõte kaardistaks ning maandaks oma 
keskkonnaaspekte ning tegeleks nõudeid ületava seirega. 
Sertifikaati omavad kõik Euroopa tehased.

ISO 45001 – tööohutuse ja – tervishoiu juhtimissüsteemi
sertifikaat, mida omavad kõik Euroopa tehased.

ISO 50001 – energiajuhtimise ja -tulemuslikkuse sertifikaat,
mis kontrollib süsteemset ja efektiivset energiatarbimist meie 
kümnes tehases Eestis ja Lätis.

FSC® - säästlik ja läbinähtav tarneahel, mis määratleb nõuded
sertifitseeritud tooraine läbinähtavale tarnimisele. Sertifikaati
omavad kõik Euroopa tehased.

FSC CW® – kontrollitud puidu sertifikaat, mis aitab tuvastada
ning maandada võimalikke riske tarneahelates. Sertifikaati
omavad kõik Euroopa tehased.

ENplus® – toote füüsilise kvaliteedi tagamine ning
standardiseeritud laboriprotseduurid selle mõõtmiseks.
Sertifikaati omavad 6 tehast Euroopas.
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Graanul Investi koostootmisjamad toodavad roheenergiat suurima 
võimaliku efektiivsusega. Hästi optimeeritud energiasüsteem 
varustab meie endi pelletitehaseid nii soojus- kui ka elektrienergiaga 
ja varustab osaliselt lisaks rohelise elektriga ka kohalikku elektrivõrku. 
Kõik grupi 6 koostootmisjaama paiknevad Eesti ja Läti tehaste 
vahetus naabruses.

Koostootmistehnoloogia efektiivsuse võtmeks on nii toodetud 
elektrienergia kui ka soojusenergia kasutamine võimalikult väheste 
lekete ja kadudega. Jälgime nii oma tänastes kui ka uutes 
arendusprojektides, et sisendenergia oleks toodetud biomassist 
minimaalse süsinikujäljega ning et energiaefektiivus oleks parimal 
võimalikul tasemel.

Graanul Investi koostootmisjaamade efektiivsuse tagab meie 
tehaste suur soojusenergia vajadus. Jaamad on projekteeritud 
just pelletitehase soojakoormust arvestades, mis võimaldab läbi 
kogu aasta toota biomassist elektrit ja sooja parima võimaliku 
kasuteguriga. On tähelepanuväärne, et ka suveperioodil saame 
olulise osa elektri tootmisest üle jäävast aurust kasutada pelletite 
toormaterjali kuivatite energeetilise sisendina.

Elektrikasutus
Soojusenergia on pelletite tootmise olulisim sisend. Selle abil 
vähendame kuivatites toormes oleva vee sisaldust algselt kuni 
50%-lt lõpptoote 5%-ni. Energia kulu vee eraldamiseks on suur 
ning sellest tulenevalt kasutame soojusenergia tootmiseks ainult 
kohapeal süsinikuneutraalsest biomaterjalist toodetud energiat.

Koostootmisjaamade ja trummelkuivatite kütuseks on kõige 
madalama kvaliteediga biomass, mida pelletite tootmiseks 
kasutada ei saa - näiteks puukoor või hakitud oksad. 

Graanul Investi toodetud soojusenergia pärineb 100% 
taastuvast allikast. Meie jaoks on suur tehnoloogiline eelis gruppi 
kuuluvad 6 koostootmisjaama, mis võimaldavad toota soojus- ja 
elektrienergiat koos maksimaalse energeetilise efektiivsusega. 
Sealjuures on moodsatel jaamadel ka kaasaegsed 
kõrgtehnoloogilised filtrid, mis püüavad  kinni suurema osa 
õhuheitmetest, tehes meie pelletite  tootmise ökoloogilise jalajälje 
CO2 kõrval ka teiste  saasteainete osas (peenosakesed, 
aromaatsed ühendid jt) turu parimaks.

2021. aastal tootsime 
koostootmisjaamades 915 GWh
soojusenergiat, samas suurusjärgus
eelnenud 2020. aastaga, mil sooja
toodeti 4 GWh enam. 
Biomassikateldes toodetud soojusenergia hulk oli  GWh. See 
väärtus on oluliselt enam sõltuv ilmastikust ja talveperioodi 
temperatuurist: kasutame toorme kuivatamiseks nii palju 
täiendavat soojusenergiat kui vaja ja nii vähe kui võimalik.

Graanul Invest on jätkuvalt tööstusettevõtete seas 
eeskujuks, tootes 100% protsessis tarbitud soojusenergiast 
ringmajanduslikult kohapeal, kohalikust süsinikuneutraalsest
ja taastuvast toorainest. Euroopa tööstussektori keskmine 
taastuvatest allikatest toodetud soojusenergia osakaal on üle 4 
korra väiksem, vaid 22%.

Puidugraanulitel ja biomassil üldisemalt on jätkuvalt suurepärane 
potentsiaal olla kõikide soojusenergia
mahukate tööstuste energeetiliseks toormeks ning
asendada fossiilkütustest, peamiselt gaasist ja plastirohkest 
jäätmekütusest, toodetud energia.

 GWh
ti k t t i aa ad  t t i   aa ta  k kku 5 

 i uku ut aa t kt i giat  a tiku i  k kku 
h  ida  a gi aa t v  kui ud aa ta

Kui ei esine suuremaid tehnoloogilisi seisakuid, töötavad meie 
kõik koostootmisjaamad maksimaalse koormuse lähedal ja 
tootedud energia kogused aastate lõikes kõiguvad vähe.

Bioelekter ehk valdavalt puidupõhisest biomassist toodetud 
elekter moodustab üle 56% Eesti võrku toodetud taastuvast 
elektrienergiast ja 26% kogu Eesti võrgu elektrist. Baltikumis 
tootsime 2021. aastal kokku 5 GWh fossiilivaba rohelist 
elektrienergiat    v  kui aa ta  

Üks olulisemaid meie säästlikkuse võtmenäitajaid on elektri 
erikulu. Euroopa tehaste elektri kulu tonni pelletite tootmiseks 
on aastaid püsinud stabiilsena, ületades napilt 140 kWh/t piiri. 
Meie tehnilised meeskonnad töötavad järjepidevalt, 
et vähendada 150 kWh/t piirist allapoole ka Ameerikas asuva 
Woodville´i tehase elektri erikulu. Oleme seda aastaid jälginud 
ja seadnud eesmärke kulu vähendamiseks. 

Vaatamata stabiilsele ja hästi optimeeritud 
tootmisprotsessile, kerkis elektritarbimine just Baltimaades 
2021. aasta teises pooles üha teravamalt fookusesse. 
Piirkonna defitsiidis elektriturul hakkas hind viimases kvartalis 
järsult kerkima ning erakordselt külma detsembri alguse tõttu 
ületasid elektrienergia tunnihinnad börsil üksikutel tundidel 
1000 €/MWh piiri. Märkimisväärse hinnatõusu ja tunnihindade 
suure volatiilsuse foonil, oleme otsimas meetmeid, et juhtida 
Baltikumi tehaste tootmisprotsessi paindlikult lähtuvalt elektri 
tunnipõhisest börsihinnast.

Kogu Graanul Investi enda koostootmisjaamade 
elektrienergia on toodetud eranditult keskkonnasõbralikust 
ja süsinikuneutraalsest biomassist. Ostetud võrguelektri osas 
muutub Balti turul taastuvenergia osakaal vähehaaval 
suuremaks. Seda tõstab eeskätt börsihinna tõusust tingitud 
puidu biomassist energia suurenenud tulususest tingitud 
kasv. Paradoksaalselt teeb see meie jaoks ühe olulise sisendi -
elektrienergia - keskkonnasõbralikumaks kuid samas raputas 
järsk puiduhakke osakaalu suurendamine Eesti Energia 
elektritootmises pikki aastaid stabiilsena püsinud 
madalakvaliteedilise tüvepuidu turgu ning tõi kaasa ka meile 
olulise toorme järsu hinnatõusu.

Graanul Invest tootis 2021. aastal 
üle 14% kogu Eestimaa taastuvast 
bioelektrienergiast
(217,5 GWh / 1536,5 GWh; allikas: Elering).

Võrreldes 2020. aastaga on see 
osakaal 3% langenud. Meie tehaste 
toodang on stabiilne kuid biomassist, 
peamiselt puiduhakkest, toodetud 
elektri hulk kasvas kõrge elektri hinna 
toel Eesti turul ~ 22%.

2021. aastal moodustas Eesti turul bioloogilisest allikast 
toodetud elektrienergia 59% kogu taastuvelektri toodangust 
ning 24,2% kogu toodetud elektrienergiast. 

Soojusenergia 
kasutus
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Meie tehased kasutavad vett ainult toimimist toetavates 
funktsioonideks. Puidugraanulite tootmine ise vee lisamist ei vaja ja 
ka töötlemise protsessis puudub lahjendamise või veega jahutamise 
etapp. Pigem kulub meie protsessis märkimisväärne aeg ja ressurss 
puidust ehk toorainest selles looduslikult oleva vee eemaldamisele.

Vett kasutatakse meie ettevõttes olmeveena, tehnika pesemiseks ja 
suletud süsteemis soojusenergia kandjana.

Kuna 2021 tootmismahud olid eelneva aastaga võrreldes väiksemad 
siis on loogiline ja ootuspärane, et langes ka vee summaarne 
tarbimine. Tootmise tulemuslikkuse parendamise ja keskkonna 
jalajälje vähendamise kontekstis on olulisem parameeter vee erikulu 
ehk kui palju kulus vett iga toodetud tonni graanulite kohta.

Veekasutus

2021. aastal oli primaarse 
vee erikulu 0,096 m3 tonni 
toodangu kohta. See on 
0,004 m3 rohkem kui eelneval 
aastal (0,092 m3/t), aga 
samaväärselt 4 liitrit vähem 
kui aastal 2019 (0,10 m3/t).

Tarbitud vee kogust mõjutavad mitmed tegurid, mille üle me kontrolli 
ei oma (kliima ja tooraine omadused), aga grupis on siiski oluline 
jälgida, et kõikumised oleksid vähesed ning erikulu püsiks seatud 
eesmärkide lähedal. Kui vee erikulu kasvab protsentuaalselt rohkem 
kui langeb aastane pelletitoodang, siis tuleb kindlasti leida põhjus 
ning hakata seda monitoorima ning parendama.

2021. a toodangu maht oli 2020. a omast 5,5% madalam, vee erikulu 
kasvas seejuures 4,1%. See näitab, et vee erikulu püsib varasemate 
aastatega võrreldes sarnastes piirides ning detailsemat sisemist 
auditit teha vaja ei ole.

Ettevõtte mastaape arvestades on meie vee erikulu töötleva 
tööstuse kontekstis väga väike, aga sellele vaatamata on 
primaarvee kasutuse jätkuv vähendamine meie kindel eesmärk. 
Iga tehas pingutab, et leida võimalusi tarbimise vähendamiseks. 

2019
0,10 m3/t

2021
0,096 m3/t

Parendustegevused üle grupi varieeruvad rutiinsete veeproovide 
taaskasutamisest, tehnika puhastamise harjumuste ja vahendite 
muutmisest kuni vee erikulu põhiste mõõdikute juurutamiseni välja. 
Viimane on vajalik siis kui kõik ilmsed parendused on tehtud ja 
mõõdikute lisamise läbi hakatakse koguma täiendavat infot, et läbi 
andmeanalüüsi tuvastada uusi võimalusi vee kokkuhoiuks.

Kõige madalam vee erikulu on meie Alytuse tehases Leedus (0,02 
m3/t) ja kõige kõrgem on see Helme tehases Eestis (0,183 m3/t). 
Need tehased on küll tehnoloogiliselt väga erinevad ja nende 
omavaheline võrdlemine oleks elukauge, aga grupi keskmise 
erikulu kontekstis on Helme Graanulil veel pikk maa parendusteks. 
Sealne meeskond tegeleb väljakutsega tõsiselt ja näitab pidevaid 
edusamme. 
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Puidugraanulite olelusringi logistika keskkonnamõju 2 suurimat 
mõjutajat on partneritega seotud tooraine transpordi jalajälg ning 
lõpptoote, puidupelletite transpordiga seotud laevatuse (ning 
laevakütuse) keskkonnamõju.

Suurem osa toormest, nii saetööstuse jäägid kui ka 
madalakvaliteediline tüvepuit, transporditakse tehastesse 
veoautodega. Võimalusel, nt Valgevenest pärit saetööstuse 
jäätmete importimisel, oleme kasutanud ka veokitranspordist 
oluliselt madalama tonnkilomeetri jalajäljega raudteetransporti. 
Siinkohal on oluline märkida, et tänase, 2022. a seisuga, on Ukraina 
sõjast tulenevalt Valgevene import täielikult lõppenud.

Oleme aastaid tagasi seadnud keskmiseks toorme hankimise 
raadiuseks 70 km piiri. Pikki aastaid on see mõõdik püsinud 53 ja 
58 km vahel ja oli seda ka 2021. aastal. Paraku tõusis just toorme 
kogumisraadius 2021. aasta lõpus üha teravamalt fookusesse, sest 
enam kui 5 aastat stabiilsena püsinud toormeturg muutus meie 
jaoks järsult problemaatiliseks. Nii Valgevene impordipiirangute kui 
ka piirkonna suurimate elektritootjate üleöö alustatud mastaapne 
puidu biomassi kasutamine elektri tootmiseks, tekitas Baltimaade 
turul hakkepuidu ja madalakvaliteedilise tüvepuidu defitsiidi ning 
järsu hinnatõusu. Probleeme võimendas omakorda erakordselt külm 
detsember, mis ammendas ootamatu kiirusega kaugküttesektori 
suure nõudluse tõttu hakkepuidu laovaru. Nendest asjaoludest 
tingituna pidime leidma pikaajaliselt parima efektiivsuseni lihvitud 
tarneahelatele kiired alternatiivid mis paratamatult võivad 
transpordi jalajälge ajutiselt negatiivses suunas mõjutada. 

Üheks alternatiiviks piirkonna kohalikule biomassile on seda tuua 
üle mere Skandinaaviast. Saetööstuse jääkide transport suurendab 
küll pelletite algmaterjali kogumise raadiust kuid tänu laevatuse 
väga efektiivsele tonn-kilomeetri näitajale ei tohiks see tulevikus 
logistikaahela süsiniku jalajälge negatiivses suunas mõjutada.

Suur osa materjali transpordist tehase territooriumil toimub suurte 
frontaallaaduritega. Pöörame aktiivset tähelepanu laadurite 
kütusekulule ning koolitame regulaarselt laadurite juhte, et tagada 
nii ohutu, kui ka sujuv ja kütusesäästlik töö.

Mõõdame 10 kg täpsusega iga tehasesse siseneva ja väljuva 
toorainekoorma 

Teeme oma transpordipartneritega väga aktiivset koostööd, et 
tagada transpordiahela võimalikult väike süsiniku jalajälg. Parim 
lahendus selle saavutamiseks on maanteetranspordil veokite 
maksimaalse lubatud piirini laadimine.

Kasutame tehaste väravas ülitäpset Loadmon veoste automaatse 
kontrolli süsteemi, mis lisaks veose dokumentatsiooni kontrollile 
teostab iga koorma 3D-skaneerimise ja kaalumise. 

3-mõõtmeline skaneering võimaldab keeruka kujuga
madalakvaliteedilise tüvepuidu ja ebatasaste hakkepuidu ning
saetööstuse jääkide koormaid suure täpsusega mõõdistada.
Kasutatav kaasaegne automaatne digitaalne mõõtmissüsteem on
võrreldamatult täpsem veel hiljaaegu kasutatud inimoperaatorite
kaudsest hinnangumetoodikast.

Meie eesmärk on lihtne: tagada nii sisenevate kui väljuvate veokite 
laadimine biomassiga maksimaalselt 100% veose lubatud kaalu 
lähedaselt ja tagada seeläbi parim võimalik tonn-kilomeetri CO2
jalajälg. 

Toodetud pelletites langes 2021. aastal transpordi osakaal 1 
MJ lõppkliendile tarnitud energia ekvivalendi suhtes aastaga 
märkimisväärselt 8,6% 2,55 grammile.

Transpordikütuste jagunemine  
Graanul Invest grupis 2021. aastal:

Bensiin
56,4 t

Diislikütus
2447,4 t

Laevakütus
4008,4 t

Olari Tiide, 
Graanul Investi logistikajuht: 

„Keskkonnahoid ja kogu meie toodangu ökoloogilise jalajälje 
vähendamine on alati olnud Graanul Investi prioriteet. Kõik meie 
kliendid soovivad, et toote süsiniku jalajälg oleks transpordis 
ja tootmises kasutatud energia arvelt võimalikult väike ning 
nõudlus keskkonnasõbraliku biokütuse järele on järjest suurenev. 
Optimaalse suurusega laevad on meie grupile hea võimaluse 
parimal moel korraldada logistikat  ja kontrollida pikaajaliselt 
lõpptoote transpordi hinda. Lisaks väheneb märkimisväärselt ka 
transpordi süsiniku jalajälg. Investeering uude laeva on otsene 
kasu nii keskkonnale kui ka Graanul Invest grupi ettevõttele.“

Mõõdame 10 kg täpsusega iga 
tehasesse siseneva ja väljuva 
toorainekoorma

Ostsime 2 uut laeva
Puidugraanulite transport laevadega lõppklintideni 
Euroopa energiatööstustes, on kõige olulisem osa meie 
logistikaahelast. 

Selleks, et suurendada tarnete täpsust ning vähendada 
laevatuse kulu ning keskkonnajalajälge, ostsime 2021. 
aastal 2 uut laeva: lisaks meie seni ainsale laevale “Imavere” 
soetasime tema 186-meetrise, 36 000 t kandejõuga 
sõsarlaeva “Alytus” ning aasta viimasel kuul lõime käed ka 
väiksema aluse, 133 m, 8100 t kandejõuga “Launkalne” ostuks. 

Laevakütuse kasutuse osas on tähelepanuväärne, et meie 
laevade kogukulust 4008,14 t moodustas 93,3% eriti madala 
väävlisisaldusega keskkonnasõbralik kütus. Praktiliselt kogu 
pelletite transport oma laevadega toimub Balti mere ja 
Briti saartest itta jääva Põhjamere SECA laevatusalas, kus 
kehtivad laevakütustele merendussektori kõige karmimad 
keskkonnanõuded. Lubatud väävli sisaldus kütuses on 
kuni 0,1%, mis on 5X madalam, kui ookeanidel IMO2020 
regulatsiooniga lubatu.

+2 tus

au a
10kg
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koostootmisjaamad on 
varustatud moodsate 
elektrifiltritega, mis püüavad 
kinni 99% suitsugaasides 
olevatest tahketest 
osakestest.

Ka CHP-des tekkiv puutuhk ei ole jääde, vaid leiab üha enam taas- 
kasutust põllumajandusliku väetisena. Meie katelde koldetuhk 
sobib kasutamiseks ka mahepõllumajanduses. Tänu järsult 
kerkinud mineraalväetiste hindadele ja impordisanktsioonidele nii 
Valgevenest kui Venemaalt, kasvab puutuha põllumajandusliku 
kasutuse potentsiaal tulevikus veelgi. Kokku tekib meie tehastes 
ca 500 t tuhka aastas. Arvestades, et kõik meie tootmisüksused 
asuvad intensiivse põllumajandusega maaregioonides, on 
orgaaniliselt ja ringmajanduslikult võimalik tuha koostises 
lähinaabruse põldudele ja looduskeskkonda tagasi suunata kõik 
puidu põlemisjäägis olevad mineraalained. Lisaks 
põllumajandusele sobib puutuhk väetisena kasutamiseks ka 
metsanduses ja granuleeritud kujul aiandussektoris ning 
katmikaladel.

Koostootmisjaamade jalajälg

Meie 6 koostootmisjaama (CHP) Eestis 
ja Lätis kasutavad kütusena ainult 
taastuvat biomassi.

Saame elektri ja soojuse tootmiseks kütusena ära kasutada 
kõige madalama kvaliteediga metsatööstuse jäägid mis pelletite 
tootmiseks ei sobi: puukoore ning peeneoksaliste ladvaosadega
raidmed. Suurem osa puukoorest tuleb minimaalse teekonnaga
CHP vahetust lähedusest meie enda koorimisliinidelt või ka samas 
tööstuspargis üleaedsest saetööstusest.

Metsandussektor on üks väheseid ringmajanduslikke sektoreid, kus 
puidu liikumisel tööstusharude vahel jäätmeid ei tekigi.

Vaatamata faktile, et kasutame eranditult looduslikus süsinikuringes 
olevat taastuvat biomassi, tekib logistikaahelas kasutatud fossiilse
diislikütuse tõttu siiski ka energia tootmisega seotud otsene CO2
heide. Koostootmisjaamade süsinikuringe  jalajälg on seega 
otseselt seotud logistikasektoriga ning me teeme regulaarset tööd 
selle nimel, et biomassi transportimisel kasutatud kütuse koguseid 
vähendada. Võtmelahendusi on 2: hangime CHP kütuse võimalikult
ligidalt ja jälgime metsahakke niiskussisaldust, vältimaks asjatut vee
vedamist.

2020. aastast rakendatud radikaalsed kevadsuvised raiepiirangud
on oluliselt raskendanud kõikide koostootmisjaamade jaoks tarvilike 
kütuseladude kogumist suvisel perioodil, mistõttu ei jõua suve teises 
pooles varutud hakkematerjali toore enne hakkimist ning transporti 
aunades piisavalt kuivada. Niiskema hakke vedu suurendab otseselt 
kogu metsandussektori ja ka energeetikasektori CO2 jalajälge.

Kõik meie koostootmisjaamad on varustatud moodsate 
elektrifiltritega, mis püüavad kinni 99% suitsugaasides olevatest 
tahketest osakestest. Kaasaegsed biomassikatlad koos
tipptehnoloogiliste puhastussüsteemidega, on konkurentsitult parim
tehnoloogiline lahendus tööstuslike protsesside
energiaga varustamiseks.
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tranpsordiohutus
1%

muu
2%

esmaabivarustus
2%

kemikaaliohutus
3%

tõstukid ja 
tõstetööd

3%

elektriohutus
8%

isikukaitse-
vahendid

8%

käiguteed
11%

kõrgtöö
7%

töökeskkond
20%

tuleohutus
20%

töövahendid
15%

Tööohutus
Juurutasime 2019. aastal kõikides oma tootmisüksustes interaktiivse 
ja nutika tarkvaralise tööohutuse jälgimise ning raporteerimise 
süsteemi, mis on end hästi õigustanud.

Peamine eesmärk on ennetus - et saaksime avastada kõrvalekalded 
ja ka ohutusnõuete rikkumised enne, kui need õnnetuse kaasa 
toovad.

Kõige suurem roll ennetustöös on töötajate regulaarsel ohutusalasel 
koolitamisel. Just teadlikkuse ja tähelepanelikkuse suurendamine 
aitab hoida nii töötajat ennast kui ka kolleege.

Pelletitehaste sisekontrolle teostatakse kvartaalselt 4X aastas. Grupi 
parimas üksuses Kraslavas oli ohutusalast  leidud  k it t  

hast s hutusa a suhtarv

2021. aastal toimus grupis 500 töötaja kohta 5 tööõnnetust.

2021. aasta ohutu töökeskkonna lahutamatu ning läbiv teema 
oli  r s  aa a  Meie tehaste meeskonnad on 
väikesed ning pandeemilisest viirusnakkusest tingitud tootmise

Riskid 
ja ohud

Peamine eesmärk on 
ennetus - et saaksime 
avastada kõrvalekalded ja 
ka ohutusnõuete rikkumised 
enne, kui need õnnetuse 
kaasa toovad.

2021. aasta läbiv teema oli COVID-19 
riskide maandamine.

katkemise risk oli läbi lainetena kulgenud viiruse puhangute kogu 
aeg olemas. Pandeemia kõrghetkel vältisime igasugust töötajate 
tootmisüksuste vahel liikumist, vältimaks erinevate kollektiivide
ristnakatumiste riske ja ka asjatut tööd takistavat lähikontaktseks 
muutumist.

Tänu pidevale selgitustööle ja tasuta testimise võimalusele, suutsime 
kõikides tehastes töö katkemist vältida.

2021. aasta lõpus alustas USA Woodville´i tehas aktiivset koostööd 
ning praktilisi treeninguid kohaliku tuletõrjemeeskonnaga. Eesmärk 
on suurendada nii töötajate teadlikkust ja oskusi õnnetuse korral 
käitumises kui ka võimaldada päästjatel tutvuda keeruka 
tootmisobjektiga, selle territooriumiga ning riske paremini tundma 
õppida.

% leidude arv

elektriohutus 8 28

esmaabivarustus 2 6

isikukaitsevahendid 8 29

käiguteed 11 41

kõrgtöö 7 24

töökeskkond 20 74

töövahendid 15 54

tõstukid ja tõstetööd 3 12

tuleohutus 20 72

kemikaaliohutus 3 10

transpordiohutus 1 2

muu 2 11
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Kõik Graanul Investi tehased asuvad maaregioonis, kus 
on tugev kogukonnatunne. Meie tootmisüksused on kõikjal 
omavalitsuse olulisemate tööandjate seas, pakkudes erialast
rakendust nii inseneridele, valdkondade tippspetsialistidele kui 
ka ametipositisioonidele, mis ei nõua spetsiifilist eriharidust vaid 
võimaldavad tööle asuda pärast väljaõpet kohapeal.

Selleks, et just kohalikku kogukonda võimestada, oleme aastaid 
keskendunud koostööprojektidele ja heategevuse rahastamisele
seotuna meie endi tehaste kogukonna ja lähinaabrusega.

Toetame enam kui 50 ettevõtmist Eestis, 
Lätis, Leedus ja USA-s Texase osariigis.

Omaette valdkonnana toetame riiklikul tasemel tippsporti ja 
noortesporti kahes suurima toodanguga tehaste asukohamaas - 
Eestis ja Lätis. Ühiselt toetatud ala on võrkpall. Järjest enam oleme 
suunanud oma fookuse kohalike noorte võrkpallurite ja kohalike 
klubide toetamisele, et aidata parimatel kohalikel tippudel liikuda 
edasi parimatesse spordikoolidesse ning areneda kõrgeimal
võimalikul tasemel.

Rahvuskoondiste tasemel toetame Eestis lisaks võrkpallile ka 
kahevõistlejaid ning juuniorite rattakoondist.

Kõige suurem arv toetus- ja koostööprojekte on väikesed panused 
ja toetused kohalikule kogukonnale. Toetame aktiivselt Baltimaades
kohalike noorte huviharidust. Texases on meie meeskond aktiivselt 
panustanud kohaliku vähekindlustatud kogukonna liikmete
heaolusse: annetasime kodututele 100 mahukat seljakotti. 
Teise olulise fookusena toetame Woodville´is koostöös kohaliku 
omavalitsusega kodude energiatõhususe alast teavitustööd.

Poliitika kujundamine ja 
metsandussektori tööst teadlikkuse 
suurendamine
Oleme regiooni ühe suurima puidu väärindamise 
ettevõttena aktiivses dialoogis nii riigi kui omavalitsuse 
poliitiliste töörühmadega kui ka kohaliku kogukonna ning 
metsandusega seotud kodanikuühendustega.

Graanul Investi tegevjuht Raul Kirjanen valiti 2020. aasta 
oktoobris Eesti Metsa ja Puidutööstuste liidu tegevjuhiks 
ning sellest tingituna oli meie ettevõtte roll sektorit 
puudutavate avalike poliitikate ja ka kommunikatsiooni 
valdkonnas tavapärasest suurem.

Osaleme ka rahvusvahelise SBP (Sustainable Biomass 
Program) standardite komitee töös. Organisatsioon 
jaguneb 50:50 kodanikuühiskonna ja ettevõtete esindajate 
vahel. Komitee eesmärgiks on standardite seadmine 
biomassi jätkusuutlikuks kasutamiseks ning nõuannete 
jagamine teistele SBP komiteedele ning juhatusele. 

2021. a novembris kirjutas Graanul Invest koos teiste kestliku 
bioenergia tööstuse liidritega alla säästva bioenergia 
Glasgow deklaratsioonile. Meie sõnastatud visiooniks 
on dokumendis sektori ambitsioonikas kasv, et toetada 
globaalselt riike ning kogukondi CO2 nullemissiooni 
eesmärkide realistlikuks saavutamiseks. Üksikasjalikul 
kirjeldatakse ka jätkusuutlikkuse põhimõtete raamistikku, 
mis juba täna aitab pakkuda kestlikku puidupõhist 
bioenergiat ning toetab jätkuvalt kogu rahvusvaheliselt 
kasvava tööstuse eesmärke emissioonide vähendamiseks. 
Raamistik hõlmab täpset süsiniku arvestust ja tarneahela 
läbipaistvust, ressursside haldamist, bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamist ning tuge kogukondadele.

Glasgow deklaratsiooni allkirjastajate rühm kutsub kõiki teisi 
bioenergia sektoriga seotud organisatsioone, sealhulgas 
tööstusettevõtteid, kodanikuühiskonda, akadeemilisi 
ringkondi ja valitsusi, ühinema allakirjutanutega ja aitama 
üheskoos saavutada säästva bioenergia täit potentsiaali, 
et jõuda üleilmselt 0-emissioonini.

Üldise metsandussektorist teadlikkuse suurendamiseks 
teeme Baltimaades aktiivset koostööd nii metsaettevõtete 
kui ka tootjate esindusorganisatsioonidega. Läbi erinevate 
ürituste avasime vaatamata Covidile tutvumiseks oma 
tehased nii kohalikule kogukonnale kui ka koolinoortele.

Haana Zuba-Reinsalu, 
Eesti Metsaseltsi president ja Metsarahva päeva eestvedaja

“Täna ei ole ühtegi maakonda, kus ei toimuks metsaüritust. Riigi tuntuimad 
metsanduse eestvedajad koos perekondadega on spetsiaalselt koostanud 
programme, mis pakuvad väikestele ja suurtele külalistele ehedat metsaemotsiooni 
ja loodusega kohtumise rõõmu.”

Hanno Pevkur,
Eesti Võrkpalliliidu president

“Graanul Invest on aastaid toetanud nii klubivõrkpalli kui ka koondist. 
Peasponsori toel soovime senisest enam keskenduda järelkasvule, 
kindlustades noortele mängimiseks ja treenimiseks parimad tingimused.“
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