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20 mln eurone
investeeringutepakett on
suunatud keskkonnahoidu
ja mahtude kasvatamisele
Estonian Cell paigaldas 2019.
aasta suvel viimased seadmed
20miljoni eurose investeeringute
paketi raames. Taas kord panustati
keskkonnahoidu, aga ka protsessi
de efektiivistamisse ja võimalusse
Eestis väärindatava haavapaberi
puu kogust suurendada.
Investeeringute ettevalmistusega alustati
2018. aasta kevadel ja viimased seadmed
paigaldati 2019. aasta suvel. Uute seadme
te käivitamine on toimunud samm-sammult
alates 2018. aasta detsembrist.
„Projekti raames rajasime uudse tehno
loogiaga aeroobse reoveepuhastus
kompleksi, mis võimaldab merre suunata

Suurendame
paberipuu väärtust
viis korda

veelgi puhtama heitvee ja kasutada
varasemast oluliselt vähem elektrienergiat,“
kommenteeris juhatuse liige Lauri Raid.
Selle keskkonnainvesteeringu maksumus
oli üle viie miljoni euro.
„Ülejäänud investeeringud tegime puit
massitehase seadmete laiendamiseks või
asendamiseks, et juba selle aasta suve
kuudel toota puitmassi väiksema keemiaja gaasikuluga ning sügisest suurendada
tootmismahte ligikaudu 10%,“ selgitas
Raid.
Ressursse säästvate seadmete soetamist
toetab osaliselt Keskkonnainvesteeringute
Keskus, toetuse määr jääb alla 10% prog
rammi kogumaksumusest.
Programmist loe täpsemalt lk 2
Foto: Jarek Jõepera

Haavapaberipuud väärindades anname
oma panuse keskkonda, tagades selle
ringlussevõtu paberitööstuses. Lisaks
suurendame haavapaberipuust puitmassi
tootes selle väärtust majandusele enam kui
viis korda võrreldes paralleelselt toimuva
puidu ekspordiga.

Vastutustundlikkuse
kuldmärgis
„Ettevõte on läbi aastate
andnud oma panuse,
et teha nii töötajate,
klientide kui kesk
konna heaks rohkem
kui pelgalt seaduse
nõuete täitmine. Meil
on hea meel, et seda
on nii ettevõttesiselt
kui -väliselt märgatud,
mille parimaks tunnistuseks on tänavune
Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi poolt
ettevõttele väljastatud kuldmärgis“, sõnas
juhatuse liige Siiri Lahe.
Loe lisaks lk 6

Estonian Cell soetas keskkonda veelgi rohkem säästvad seadmed.
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Keskkonna
sõbralikum
reoveepuhasti
Programmi raames esimese
na käivitatud investeering oli
tehase reoveepuhastuse vana
aeroobse protsessi asendami
ne uue tehnoloogiaga. Aeroob
ses reoveepuhastusjaamas
võeti esmakordselt Eestis
kasutusele jämemulliga setti
miskindlad Aerofit aeraatorid.

„Et uus on parem kui vana, ei kahelnud keegi, aga
praegused tulemused kisuvad vägisi näo naerule.
Piltlikult öeldes – kui varem puhastasime reovett jõuga,
siis nüüd mõistusega. Elektrienergia tarve kukkus
poole võrra, hoolduskulud vähenesid kardinaalselt ning
vähenes ka keemiakulu,“ selgitab veepuhastuse juht
Arvo Davel.

Lahendus tootmismahu
pudelikaeltele
Tootmismahu tõstmiseks vahetasime välja kolm hakkepesuga seotud
seadet ja lisasime teise pakkepressi. Kasutusel olnud press oli teha
se tootmise peamiseks pudelikaelaks, ehkki selle tootlikkus on maa
ilmarekordi tasemel. 2013. aastal käivitatud pakkepress on ainus
maailmas, mis on saavutanud tootmismahu 170 000 tonni aastas.

Parem toode ja keskkond
väiksemate kuludega
Protsessi lisatud pesupress tagab kaheastmelises pleegitus
protsessis jääkkeemia kaskaadkasutuse ja pleegituse pesuvee
ärakasutamise tulemusel väheneb keemiakulu 15%. See omakorda vähendab veepuhastusjaama koormust.

„Lisaks tagab uus pesupress puhtama lõpptoote, mis
veelgi tõstab meie puitmassi konkurentsivõimet turul.
Kolm parendust ühe investeeringuga!” rõõmustab puit
massi tootmisjuht Ivari Samolberg.
Jahvatatud puitmassist auru eraldamiseks paigaldasime tsentrifuu
gi, mis tagab auru täieliku ärakasutamise tootmisprotsessis hakke
eelsoojendamisel ja vähendab seeläbi tootmise süsinikujalajälge.

„Ja töötajad rõõmustavad auruvaba tootmiskeskkonna
üle,“ täiendab Samolberg.

Töökindlust tõstvad rullpressid
Vee eraldamiseks puitmassist paigaldasime kaksikrullpressi, mis
võrreldes varem kasutatud lintpressiga vähendab soojus- ja hool
duskulu ja tõstab töökindlust. Uutel pressidel on mitu tonni kaalu
vad rullid puitmassist vee välja pressimiseks.

„Mahtude edasiseks kasvatamiseks vajame teist pakke
pressi, mille lisamine tõstab tehase tootmismahtu pea
aegu 10% võrra ja avab võimalused edasiseks kasvuks.
Kui tehases on muidu vaid üks tootmisliin, siis teine
pakkepress hakkab töötama paralleelselt olemasoleva
ga. See aga muudab eelnevate ja järgnevate seadme
tega seotud automaatikalahendused ning opereerimise
keerukamaks,“ selgitab juhatuse liige Lauri Raid.

140 000 tonni on tehase projekteerimis
järgne tootmismaht 2006. aastast

„Töökindluse tõus on 24/7 töötavale tehasele üks
võimalustest tootmismahtu suurendada vaid valitud
seadmetesse investeerides. Kui vanade presside lindid
vajasid kulumise tõttu regulaarset vahetamist ja põh
justasid katkemisega pidevalt peavalu, siis uute pres
side rullid peaks kestma aastaid,“ ütleb hooldusjuht
Olev Kaarlõp investeeringu üle heameelt tundes.

185 000 tonni on tehase tehtud
investeeringute järgne tootmismaht
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Järjekordne müügikäibe
rekord: 90,5 mln eurot
Estonian Celli jaoks oli 2018. aasta edukas – püstitati uus käiberekord
üle 90 miljoni euro. 2018. aastal tootis Estonian Cell 165 000 tonni haavapuitmassi ning kogu toodang läks sajaprotsendiliselt ekspordiks erineva
tesse Euroopa ja Aasia riikidesse.
Käive üle miljoni euro töötaja kohta
Tulenevalt tootmisprotsessi kõrgetaseme
lisest automatiseeritusest iseloomustab
tehast tööstusettevõtte kohta väga kõrge
tööviljakuse näitaja – nimelt kasvas tehase
tööviljakus 2018. aastal tasemele enam kui
1 000 000 eurot käibena töötaja kohta.

Müügimahtude kasvu piirab
tootmismaht
Ettevõte toodab puitmassi aastaringselt
24/7. Tehase tootmismahu täiendavaks
kasvatamiseks olid ja on vajalikud investee
ringud pudelikaelte elimineerimiseks. 2019.
aastal käivitatud investeeringud kasvata
vad tootmismahtu 10%. Pudelikaelu on
veelgi, aga lisainvesteeringud nende likvi
deerimiseks on kümnetes miljonites eurodes.

Koguinvesteering üle
200 miljoni euro
“2018. aasta lõpuks oli ettevõte lisaks 153
miljoni euro suurusele alginvesteeringule

juurde investeerinud 42 miljonit eurot,
2019. aastal lisaks enam kui 10 miljonit
eurot. Käivitushetkest alates on kasutatud
vaid parimat võimalikku tehnikat ja viimas
te aastate investeeringud on parandanud
tehase jätkusuutlikkust ja veelgi vähenda
nud mõju keskkonnale,” märkis Lahe.

Loodame energiamaksude
edasisele alanemisele
Senini on edasisi investeeringuid tagasi
hoidnud kõrged energiamaksud Eestis.
„Valitsuse otsus alandada elektriaktsiisi
energiaintensiivsetele ettevõtetele toetas
meie konkurentsivõimelisust eksporditur
gudel ja annab lootust lõpetada aasta po
sitiivse tulemiga ka madalama müügihinna
tingimustes,“ sõnas Lahe, viidates väga
muutlikule puitmassi maailmaturu hinna
le. „Aktsiiside alandamine pole aga lõplik
lahendus, kuna ettevõtte energiakulud
on konkurentriikidest oluliselt kõrgemad
teistest eristuva kõrge taastuvenergia tasu
ja võrgutasude tõttu,“ nentis Lahe.

Siiri Lahe
juhatuse liige

„Suurepärane müügitulemus
saavutati suuresti tänu erakordse
tele turuarengutele. Müügihindade
kasvu ja kõrgema lisandväärtusega
toodete kombinatsioonis kasvas
ettevõtte müügikäive enam kui
12 protsenti ehk peaaegu 10 miljo
ni euro võrra“
müügikäibe hüppeline tõus
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Allikas: Estonian Cell

Foto: Jarek Jõepera

Estonian Celli tehases käib töö ööpäevaringselt.

12% kasvas eelmisel aastal
Estonian Celli müügikäive

10% kasvatavad tehtud investeeringud
tehase tootmismahtu
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Veepuhastus
sai uudse
lahenduse

Foto: Jarek Jõepera

Estonian Celli
veepuhastusjaama juht
Arvo Davel
Ettevõte on tervik koos kõigi allüksustega
ja toimib laitmatult ainult siis, kui kõik lülid
täidavad oma osa korralikult. Nii on ka
veepuhastusega, kus puhastatakse jõevesi
tootmisele kõlblikuks ning seejärel reovesi
loodusesse juhtimiseks kõlbulikuks. Selleta
ei tuleks puitmassi tootmisest midagi välja.
Siit tulenevalt oli täiesti loogiline, et tehase
toodangu suurendamist plaanides vaadati
üle ka veepuhastuse võimekus, kuna vana
aktiivmudapuhasti hakkas amortiseeruma.
Pealegi oli õhustamise lahendus sobilik
olmereovee puhastamiseks, mitte aga meie
reoveele. Seetõttu oli palju õhustite ummis
tumisi ning sellest tingitud purunemisi, mis
tingis suured hoolduskulud ning meeletu
energiatarbe.

Uudne lahendus puhastab vett mõistuse, mitte jõuga.
Tark õpib teistelt! Nii pöörasimegi pilgud
teiste paberitööstusettevõtete reoveepuhas
tites kasutatavate lahenduste poole. Erine
vate variantide võrdluses jäi sõelale Saksa
firma Hager+Elsässeri keskmullõhustitega
aereerimine 14 meetri kõrgustes mahutites,
millede ette paigaldatakse lisaks Flocomat
tüüpi seliti. Mõlemad lahendused on Eestis
uudsed, kuid mujal tööstusreovetega end
õigustanud.

Investeering läks maksma viis mln eurot.
Edasi tuli protsessi käivitamine ja puhasti
iseloomuga kohanemine. Selles, et uus
parem on kui vana, ei kahelnud küll keegi,
aga praegused tulemused kisuvad vägisi
näo naerule. Piltlikult öeldes – kui varem
puhastasime reovett jõuga, siis nüüd mõis
tusega. Elektrienergia tarve kukkus poole
võrra, hoolduskulud vähenesid kardinaal
selt ning vähenes ka keemiakulu.

Leping sai allkirjad 2018 talvel, kopp läks
maasse aprillis ning vee saime uutesse
mahutitesse sisse juba novembris 2018.

Nüüd on veepuhastus valmis ka tehase
tootmismahtude suurenemisel tekkiva
lisakoormusega toimetulekuks.

Vee-erikasutusloa
taotlus ja keskkonnamõjude hinnang
Kehtiva keskkonnakompleksloa järgi on
meie ettevõttel lubatud pumbata Kunda
jõest kuni 10 000 m3 toorvett ööpäevas.
Kuna olemasolevas olukorras on madal
veeperioodidel probleeme tehase vee
varustuskindlusega, siis oleme otsinud
alternatiivseid toorveeallikaid. Arvestades
alternatiivide kulukusega, soovime leida la
henduse silmas pidades ettevõtte arenemi
se potentsiaali pikas perspektiivis. Sellest
lähtuvalt taotleme veevõtu maksimaalseks
mahuks 15 000 m3 vett ööpäevas.
Üheks alternatiiviks on probleemsetel
ajaperioodidel pumbata lisavett Põhja-Aru
karjäärist Kunda jõkke. Lisavee vajadus
oleks maksimaalselt 100 päeva aastas.
Pikaajalistele andmetele (1940-2018)
tuginedes saame tõdeda, et selline olu
kord kordub umbes iga 10 aasta tagant.

7,5 mln m3
biogaasi tootis

Estonian Cell eelmisel aastal

Foto: Jarek Jõepera

Kunda jõgi.
Selle aasta kevadel viisime läbi keskkonna
mõjude eelhinnangu, et selgitada kavan
datud tegevusega kaasnevad võimalikud
mõjuvaldkonnad.
Hetkel on käimas juba keskkonnamõju
de hinnang, et erinevate ekspertide abil
selgitada välja meie tegevusega seotud
keskkonnamõju pinna- ja põhjaveele, mõju
Kunda jõe elustikule, pinnasele ning või
malike avariiolukordade keskkonnamõju.
Nende ja ka teiste vähem oluliste mõjude
suurust, ulatust, olulisust ning negatiivsete
mõjude leevendamise võimalusi hinnatakse
ja käsitletakse KMH aruandes, mis loodeta
vasti saab valmis 2019. aasta lõpuks.

100 000 eurot
investeeris

tehas sadevetesüsteemi
parandamisse

Sadevetesüsteem
paranes
Meie tehase territooriumil tekib aastas
ca 60 000 m3 sadevett, mis siiani voolas
biotiiki või läbi kraavide süsteemi põhjaosas
paiknevasse Lontova metsa, kus suurem
osa imbus pinnasesse. Probleem oli selles,
et sadeveed, mis uhuti kompostiplatsilt,
sisaldasid ka lubatust rohkem saasteaineid.
Sademeterohkel ajal tuli kraavidest nii palju
vett, et pinnas ei suutnud seda vastu võtta
ning osa jõudis Lontova asulasse, kus teki
tas tugevat lõhnahäiringut. Selle vältimiseks
tegi AS Estonian Cell investeeringu ca 0,1
mln eurot ning ehitas välja toimiva süstee
mi, kus pumbatakse reostunud sadevesi
tehase omapuhastisse.

Projektiga suudeti likvideerida
probleemne olukord Lontova külas
ning kõrvaldati kõik võimalikud
lõhnahäiringud.

5 mln eurot
läks maksma

uus veepuhastussüsteem
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Biogaasi väärindamine
biometaaniks täies hoos

Foto: Jarek Jõepera

Estonian Cell käivitas tehase reoveest biogaasi tootmise 2014. aastal ja
on hetkel Eesti suurim biogaasitootja. 2018. aastal tootis Estonian Cell
7,5 miljonit m3 biogaasi, mis on mõnevõrra väiksem kui aastal 2017.
Põhjuseks on aasta algul toimunud tootmisseisak.
Alates 2018. aasta kevadest müüme kogu
toodetud biogaasi oma naabrile OÜ-le
Rohegaas, kes tõstab metaanisisalduse
maagaasiga samale tasemele ning seejärel
suunab biometaani gaasivõrku.
Biometaani saab tankida Eesti Gaasi tank
lates Tallinnas, Tartus, Narvas ja Pärnus.
Summaarne keskkonnajalajälg koostöö
projekti tulemusel ei muutu. Kui biogaasi
ainult ise tarbides vähendas Estonian Cell
oma süsinikujalajälge tervelt 1/3 võrra, siis
biogaasi partnerile tarnides kandub efekt
Eesti riigi tasemele edasi.

Puidukasutus
kontrolli all
Foto: Jarek Jõepera

Puitu mehaaniliselt töödeldes kasutame
ressurssi säästlikult: võrreldes tselluloosite
hastega tarbib puitmassitehas aastas kaks
korda vähem puitu, sest 90% kasutatud
puidust jääb meie lõpptootesse. Tselluloosi
tehastes on see protsent 40-45. Lisaks
võimaldab ettevõttes kasutatav tehnoloogia
kasutada ka madala kvaliteediga puitu,
mille südamemädanik hõlmab kuni 60%
ümarmaterjali diameetrist. Tehases kasuta
takse puitu diameetriga 6-60 cm.
Taolised kvaliteedinõuded võimaldavad kasu
tusele võtta varasematel aastatel seismajää
nud haavametsi (kaasa arvatud vanemates

90% tehases kasutatud
puidust jääb lõpptootesse

Estonian Cell on Eesti suurim
biogaasitootja
miljon m3
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segapuistutes üleseisnud südamemädani
kust nakatunud jämedamõõdulisi puid).
Keskmiselt tarbib Estonian Cell aastas
450 000 m3 puitu, keskmine puidukulu
tootetonni kohta on 2,6-2,7 tihumeetrit.
Alates 2011. aasta juunist on ettevõttel FSC
sertifikaat NC-COC-009128. FSC standar
di juurutamise eesmärgiks on edendada
jätkusuutlikku metsade majandamist läbi
turueeliste loomise. Alates 2012. aasta
märtsist lisandus PEFC sertifikaat (NCPEFC/COC-000002). 100% meie puidust
vastab FSC kontrollitud päritolu nõuetele,
vähemalt 50% puidust omab FSC või PEFC
sertifikaati. 2018. aastal ostis Estonian Cell
52% FSC või PEFC sertifikaadiga puitu.
Kontrollitud puidu päritolu tähendab, et vä
listatud on puit, mis on raiutud aladelt, kus:
• kasvatatakse geneetiliselt muundatud
puid;
• looduslikud metsad on asendatud
istandikega;
• rikutakse inim- või tavaõigusi;
• metsavarumine on seotud õigus
rikkumistega;
• kõrge kaitseväärtusega metsad on
ohustatud või ei ole täielikult kaitstud
kehtiva seadusandluse poolt.

450 000 m3 puitu
tarbib Estonian Cell aastas
keskmiselt

Biogaasihoidla

Meretoru vajas
parandamist
2017. aasta lõpupäevil tabas ettevõtet
ootamatu tagasilöök, kui Keskkonna
inspektsiooni tellimusel uuringuid teinud
tuukrid tuvastasid Kunda lahe merepõhja
vaatlusel süvamere väljalasutorul kaks lekke
kohta ligi ühe km kaugusel rannast. Estonian
Cell tellis kohe põhjalikud uuringud ning
selgus, et lekete kohas oleks meretoru
pidanud olema 1,5 meetri sügavusel mere
põhja sees ja kaetud pinnasega, toru ei
oleks pidanud olema nähtav ning selle
inspekteerimine poleks pidanud olema
võimalik merepõhja süvistatuse tõttu.
Eksperthinnangute ja läbiviidud uuringute
alusel saab öelda, et meretoru purunes
varjatud ehitusvigade tõttu.
2019. aasta juuni lõpuks on tööd lõpetatud
ning nüüd asub toru oma esialgsetel koordi
naatidel. Parandustööd teostati kolmes eta
pis. Kõigepealt parandati esimesena avas
tatud kaldapoolseim lekkekoht, misjärel
liiguti edasi süvamere väljalasu suunas.
Tööde tegemiseks kaasati erialaspetsialiste,
sh hüdrotehniliste rajatiste eksperte, taga
maks mere põhjas oleva toru stabiilsus.

2,6-2,7 tihumeetrit
on keskmine puidukulu
tootetonni kohta
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Vastutustundlikkus on
integreeritud äristrateegiasse
Üha enam ettevõtteid, kelle hulka kuulub ka Estonian Cell, teadvustavad,
et nende tegevuse mõju on suurem kui üksnes oma tegevusvaldkond ning
ettevõtte eesmärke tuleb määratleda laiemalt, arvestades kogu ettevõtet
ümbritsevat keskkonda.
Vastutustundliku ettevõtluse indeksi alusel
on 11 aasta jooksul kokku hinnatud mitut
sada erinevat Eestis tegutsevat vastutus
tundlikku ettevõtlust praktiseerivat firmat.
2017. ja 2018. aastal, mil Estonian Cell
esmakordselt vastutustundliku ettevõtluse

konkursil osales, omistati ettevõttele hõbe
märgis, 2019. aastal kuldmärgis. Estonian
Celli jaoks on vastutustundlik ettevõtlus
eelkõige osa ettevõtte äristrateegiast ning
igapäevasest äritegevusest. Juba tehase
rajamisest saadik on Estonian Cell pidevalt

viinud läbi oma tegevuse mõju hindamist
ning positiivse mõju suurendamine on meie
äritegevuse loomulik osa.
Usume, et terve ja elurõõmus töötaja on
suurim vara ettevõttele, seetõttu toetame
oma töötajate sportimist, võimaldame iga
kuu käia massaažis ja panustame osakon
dade meeskondlikesse ühisüritustesse.
Kasutame meile usaldatud ressursse vastu
tustundlikult ja maksimaalselt efektiivselt, mis
väljendub muuhulgas puidu-, elektri-, gaasija veekasutuses ning tootmistehnoloogias.
Tänu oma tehnoloogiale saame olla klienti
de jaoks võimalikult paindlikud, arvestada
iga kliendi vajadustega ning pakkuda
piisavalt laia toodanguvalikut.

Koostöö kogukonnaga
Korvpallipoistele edukas hooaeg
Estonian Celli poolt toetatud G4S Noorteliiga U14 vanuseklassi
võistkonna jaoks kujunes lõppenud hooaeg edukaks. Rakvere
Spordikool/Tarvas U14 poisid tulid Eesti karikavõitjaks, veenva
91:66 (poolaeg 51:26) paremusega Keila Korvpallikooli üle.
“Poisid olid hästi mänguks valmis ja pidasid mängujoonisest kinni,”
lausus treener Tõnis Putko pärast finaali. “Meeskonnavaim oli su
per ja olen poiste üle uhke, sest see, mis korda saatsime, on väike
se linna jaoks suur asi.” G4S Noorteliiga U14 vanuseklassi ehk kuni
14-aastaste poiste korvpalli meistrivõistluste pronksimängu kallutas
ka sellel aastal enda kasuks Rakvere Spordikool/Tarvas. Treenerite
Tõnis ja Madis Putko käe all harjutavad kossupoisid võitsid Virumaa
derbis KK HITO/BC Karjamaa 85:67 (47:32).

Rakvere Spordikool/Tarvas U14 poisid võidurõõmsalt

Kunda taekwondo klubi medalisadu
Jätkuv koostöö kohalike põllumeestega
Sarnaselt eelmiste aastatega jätkus Estonian Celli koostöö kohalike
põllumeestega tasuta komposti jagamisel. Estonian Cell valmistab
komposti veepuhastusprotsesside tulemusel tekkivast biomudast,
mida segatakse haavakoorega. Tekkinud kvaliteetne ja orgaaniline
kompost on valmis kasutamiseks põllumajanduses ja haljastuses,
et seeläbi mulla viljakust parandada.

Estonian Celli poolt toetatava taekwondo klubi „Team Yong“ liikmed on olnud oma spordialal väga edukad. Nii üle-eestilistelt kui
rahvusvahelistelt võistlustelt on teenitud suur hulk kirkaid medaleid –
3. kohale on jõudnud viis, 2. kohale üksteist ja 1. kohale kaheksa
sportlast. Samuti käib pidev ja sihipärane koostöö noorsportlaste
arendamisel, mille tulemusel on 2019. aastal saavutanud Eesti
meistritiitli lausa neli sportlast.

Estonian Cell toetab Kunda linna jooksu
Estonian Cell toetas nii eelneval kui ka sellel aastal Kunda linna
jooksu enda poolt välja pandud auhindadega. Kunda linna jooks
on juba traditsiooniks saanud iga-aastane kogupere tervisespordi
üritus, mis aasta-aastalt muutub kohaliku elanikkonna seas järjest
populaarsemaks.
Team Young

90 töötajat

on Estonian Cellis

Üle 550 inimese
saab tööd Estonian Celli
tekitatud väärtusahelas

Estonian Cellil on sertifikaadid ISO 9001,
14001, 18001, 50001, 45001, FSC, PEFC ja

Põhjamaade Ökomärgis
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Heinzel Groupi rekordkäive

Foto: Aili Alber

Heinzel Groupi 2018 näitajad:

Müügitulu

Puhaskasum

Investeeringud

2,1 miljardit eurot

145 miljonit eurot

127 miljonit eurot

2018. aastal saavutas Heinzel Group
oma ajaloo parimad tulemused. Lisaks
turuhinna positiivsele arengule oli hea
aasta ka tootmises. Kontserni tehastes
sündis uus tootmisrekord ca 1,6 miljonit
tonni, mis toetas netotulu suurenemist
1,8 miljardilt eurolt ligikaudu 2,1 miljardi
euroni. Seega kasvas kontserni käive
mullu esimest korda rohkem kui kahe
miljardi euroni.
Kontserni puhaskasum enam kui kahe
kordistus tugeva tootmise, paberi, puit
massi ja tselluloosi kõrgete turuhindade
ning madalate vanapaberikulude toel.

Uute äride omandamine tagab
grupi müügiüksuste kasvu
Lisaks tehaste jõulisele kasvule laiendas
Heinzel Group mullu oma tegevust ka uusi
müügiüksusi omandades: ülemaailmse
kohaloleku tugevdamiseks ostis heinzel
sales Malaisias vahendusettevõtte. Euro
papier võttis üle tööstusliku pakendamise

lahenduste ekspertfirma Moderne Verpac
kung Hoffmanni, samas kui Bunzl & Biach
kindlustas oma tulevikutarneid ringlusse
võetud vanapaberiga, omandades täienda
vaid aktsiaid Ida-Euroopa ettevõtetes.

Ulatuslikud investeeringud
tööstusettevõtetesse

Kurt Meier, Heinzel Groupi juht

Samuti jätkas Heinzel Group oma inves
teerimisstrateegia elluviimist. Kokkuvõttes
investeeris kontsern 2018. aastal ligikaudu
127 miljonit eurot, millest enamik oli seotud
Pölsi Austria tehastega (uue jõupaberile
spetsialiseerunud kolmanda paberimasina
(PM3) ja Laakircheni paberimasina (PM10)
ümberehituse lõpetus pakkekartongi toot
miseks). Lisaks käivitati Eesti tehases uus
aeroobne reoveepuhastusjaam.

tootmisvõimsuse laiendamise esimene
etapp. Lisaks kavandatakse Laakirchenis
asuva graafilist paberit tootva paberimasina
PM11 tootmisvõimsuse täiendavat suure
nemist, samuti ka tootmisvõimsuse kas
vatamist Raublingis. Kauplemisettevõttes
keskendutakse 2018. aastal omandatud
ettevõtete integreerimisele ja edasiarenda
misele ning kontserni enda toodangu täien
dava mahu müügile teistel kontinentidel.

Väljavaade: kasv jätkub
Heinzel Group jätkab orgaanilist kasvu
ka 2019. aastal. Käivitatakse Pölsi uus
paberimasin ja lõpetakse Estonian Celli

Rohkem infot Heinzel Groupi
tegevuse ja tulemuste kohta
www.heinzel.com.

Pölsi tehase paberimasin

130 mln eurone investeering

tehti Pölsi tehase teise paberimasina käivitamisse

Eestis,
Austrias ja Saksamaal,

Heinzel Groupil on tehased
müük kõigil kontinentidel
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Enim ekspordib Estonian Cell Indiasse

EKSPORDI JAGUNEMINE
RIIGITI

19

27

MUU

8

UNGARI

14

SAKSAMAA

%
14

INDIA

18
ITAALIA

PRANTSUSMAA

EKSPORDI JAGUNEMINE
LOGISTILISELT

laev

34%
auto

34%
konteiner

32%
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