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Biogaasi toodang ületas
5 miljoni kuupmeetri piiri
2016. aasta esimestel päevadel loeti õnnestunult käiku antuks Estonian
Celli 11 miljonit eurot maksnud biogaasikompleks. Estonian Cell on esimene julge mehaanilise puitmassi tootja Euroopas, kes põhitootmise kõrvale on rajanud tundliku biogaasi tootmise.

mis võimaldab rohkem kui kolmandiku ettevõtte sisseostetavast maagaasist asendada
biogaasiga.
Toodetava biogaasi metaanisisaldus on
erakordselt kõrge – üle 75%, mis võimaldab
biogaasi kasutada otse puitmassi tootmisprotsessis maagaasi asendusena. Seda arvesse võttes on ettevõte alates 2015. aasta
augustist asendanud iga kuu enam kui 30%
ehk 350 000 m3 maagaasi enda toodetud
biogaasiga. Aastas toodetava biogaasi energeetiline väärtus on ligikaudu 50 GWh.
Estonian Celli biogaasi tootmiskompleks
finantseeriti täies mahus tehase Austria
päritolu omaniku Heinzel Holdingu poolt.
Ettevõte on alates 2015. aastast Eesti
suurim biogaasi tootja, saamata selle eest
sentigi taastuvenergia toetust.

Estonian Celli tehas, 2015
Biogaasi reaktoris lagundavad elusad mikroorganismid orgaanilise aine metaaniks ja
süsihappegaasiks. Biogaasikompleks käivitati 2014. aastal, kuid täieliku efektiivsuse
saavutamiseks nõudis kompleks arendustööd ka mullu. Kuna tegemist on ka Euroopa suurima ühemahutilise reaktoriga, siis on
ajaliselt tulnud innovatsioonile lõivu maksta.
Järk-järgult paremaid tulemusi andnud ning
ümberehitusi sisaldanud käivitusperioodi
võib lõppenuks lugeda alles 2015. aasta teisest poolaastast. Seadme tarnija Purac AB

know-how kõrvalt on tehase enda töötajad
õppinud uut kompleksi oskuslikult juhtima,
omandades ainulaadse kogemuse terves
Euroopas. Vaieldamatult on tegemist tehnoloogia tipptasemega. Detsembris lõpetati
tarnijaga ka tulemustestid ja leping nendega
loeti täidetuks 2016. aasta jaanuaris.
Täisvõimsusel töötab kompleks alates 2015.
aasta augustist. Tänu mullustele arendustöödele ületas 2015. aastal toodetud biogaasikogus 5 miljoni m3 piiri. Tänavu toodab
Estonian Cell ligi 7,5 miljonit m3 biogaasi,

Juba käivitusfaasis on biogaasi tootmiskompleks toonud ettevõttele tunnustust.
2015. aasta jaanuaris kuulutati AS Estonian
Cell Keskkonnaministeeriumi konkursil Eesti
keskkonnasõbralikuks ettevõtteks 2014
ning sai lisaks ka kõige keskkonnasõbralikuma tootmisprotsessi tunnustuse. Lisaks
pääses Estonian Cell ainsa Eesti firmana
709 projekti hulgas Euroopa ettevõtlusauhindade (European Business Awards)
keskkonna ja ettevõtte juhtimise jätkusuutlikkuse konkursi superfinaali.
Biogaasi tootmiskompleksi projekti elluviimise eest sai veepuhastusjaama tiim ka
Heinzel grupi sisese energia-auhinna.

Põlvkondade vahetus
tippjuhtimise tasemel
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Heinzel grupi uudised
Mullu detsembris nimetas Heinzel
grupi nõukogu ettevõtte tegevjuhiks
Kurt Maieri, kes asus ametisse tänavu 31. märtsil. Grupi põhiomanik
ja senine tegevjuht Alfred Heinzel
jätkab grupi presidendina.

Põlvkondade vahetus
tippjuhtimise tasemel
miks just Kurt Maier valiti: “Ta on, kes ta
on, ja minu perekond võib usaldada tema
lojaalsust.”

seda korrata terve grupi üleselt,” ütles Maier.

Alfred Heinzel on lubanud olla jätkuvalt aktiivne ka presidendi rollis ja kommenteeris,

Ettevõtte uus juht Kurt Maier töötas varem
Heinzel grupi tütarettevõtte Zellstoff Pöls
AG juhatuse esimehena. “Heinzel grupp on
dünaamiline ettevõte, mida me lihtsalt ei administreeri, vaid kujundame. Nautisin väga
Zellstoff Pölsi eestvedamist, kuid nüüd saan

Üle aasta grupi strateegiat juhtinud
Sebastian Heinzel kinnitas, et grupi
peamisi tugevusi on jätkuvalt ülemaailmne
müügivõrgustik, kus on hõivatud üle 2200
inimese. “Sellest tulenevalt oleme klientidele lähedal ja kindlasti tunnetame muutuvaid
trende palju kiiremini kui seda teevad ainult
tootmisettevõtted,” lisas Heinzel.

KURT MAIER

ALFRED HEINZEL

SEBASTIAN HEINZEL

tegevjuht

grupi president

strateegiajuht

Heinzel grupp kasvab jõudsalt
Heinzel grupp kuulub Kesk- ja Ida-Euroopa suurimate ajakirjapaberi ja
tselluloosi tootjate hulka, millel kuni eelmise aasta lõpuni oli kaks tehast
Austrias (Zellstoff Pöls AG ja Laakirchen Papier AG) ja üks Eestis (Estonian
Cell). Grupi müügiorganisatsiooni kuuluvad Wilfried Heinzel AG ja Europapier International AG. Lisaks on grupis vanapaberi kogumise ja edasimüügiga tegelev ettevõte Bunzl & Biach GmbH.
2016. aastal grupp laienes. Aasta alguses
sai teoks mullu sõlmitud tehing, millega
Mondi Raubling’i paberitehas sai Heinzel
grupi osaks. Tehingu tulemusel kasvas
Heinzel grupi paberitootmise võimekus
200 000 tonni võrra aastas.

Tootmismaht 2015 –

Tänavu augustis kinnitas grupp ka 100
miljoni eurose jätkuinvesteeringu Laakircheni tehasesse. Investeeringu tulemusel
seadistatakse üks paberimasinatest ümber
pakendikartongi tootmiseks ja laiendatakse
oluliselt teise olemasoleva paberimasina

169 294 tonni

tootmisvõimsust. “Laakirchen saab üheks
Euroopa kõige konkurentsivõimelisemaks
ja keskkonnasõbralikumaks paberitootjaks,”
ütles Heinzel grupi tegevjuht Kurt Maier.
Tehase tootmisvõimsus suureneb 800 000
tonnini aastas.
Heinzel grupi edukas kasv tugineb klientide
kõrgeimate nõudmiste täitmisele kvaliteedi
ja efektiivsuse osas. Heinzel grupi aastakäive
oli 2015. aastal 1,5 miljardit eurot, kasvades
aasta jooksul enam kui 5%. Grupis töötas aasta
lõpuga kokku 2135 inimest 38-st eri rahvusest.
Vt rohkem www.heinzel.com

Käive 2015 –

77,9 miljonit eurot
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Estonian Celli 20 miljoni eurone
kasvuinvesteering sõltub valitsuse otsusest
Kasvuinvesteeringute teostamine sõltub valitsuse otsusest energiatasude
maksulae kehtestamise osas energiaintensiivsetele tööstusettevõtetele.
Estonian Celli juhatuse liige Lauri Raid rääkis, et ettevõtte strateegiline
eesmärk on tõsta tootmismaht 200 000 tonnini.

Siiri Lahe
finantsdirektor,
juhatuse liige

“Investeering tähendaks tootmismahu
20-protsendilist kasvu ja tänasel hinnatasemel käibe suurenemist 15 miljoni euro
võrra aastas. Riigi seisukohast vaadatuna
peaks olema oluline, et Estonian Cell
viiekordistab Eesti puidu ekspordiväärtust.
See areng peaks tegema rõõmu nii metsaomanikele kui riigile,” täiendas juhatuse
liige Siiri Lahe.
Eestis praegu
tegutsevatest
ettevõtetest
on Estonian Celli
tehas viimase kahe
aastakümne suurim välisinvesteering. Ettevõttesse
on seni investeeritud 176 miljonit
eurot. “Majanduslikult on mõistlik
kasvatada tootmismahud nii kõrgeks kui
võimalik, et investeeringute kulud jaotuksid
suuremate mahtude peale, toetades ühtlasi
ettevõtte majandustulemuste paranemist,”
ütles Lahe.

Eestis praegu
tegutsevatest
ettevõtetest on
Estonian Celli
tehas viimase
kahe aastakümne suurim
välisinvesteering.

Üle saja uue töökoha
20 miljoni euro suuruse lisainvesteeringuga
looks Estonian Cell kümme uut töökohta
ning väärtusahelasse tekiks juurde sada
uut töökohta. “90 000 tihumeetri puiduraie,
selle logistika, töötlemine ja koordineerimine
vajab rohkelt töökäsi. Tänu sellele tekiks
Eesti maapiirkondadesse sada töökohta
juurde,” rääkis Raid.
“Investeeringud on osaliselt suunatud
olemasoleva tootmisliini võimsuse suurendamiseks, aga plaanis on rajada eraldi
vastuvõtuliin kasele, mis võimaldaks lisaks
tootmismahu kasvatamisele suurendada

Turg 2015 –

ka lõpptoodete sortimenti,” selgitas Raid.
Tehas oli algselt projekteeritud tootma
140 000 tonni haavapuitmassi aastas.
Tänaseks on jõutud 170 000 tonni tasemele, kuid plaan on kasvatada mahtu üle
200 000 tonni aastas.
Miks on Estonian Celli omanik sidunud
välisinvesteeringu otsuse energiamaksude langetamisega? “Vaatamata
algsele plaanile luua maailma efektiivseim ühe liini tootmine, on tehas kümne
tegutsemisaasta järel 19 miljoni euroses
kuhjunud kahjumis. Kui meie tehas asuks
Soomes, Rootsis, Saksamaal või Austrias,
maksaksime ainuüksi elektri eest 4-6 miljonit eurot aastas vähem, rääkimata teistest
energiatasudest. Need on suured numbrid,
mis on alates 2008. aastast Estonian Celli
konkurentsivõimet kahjustanud,” ütles
Lahe.

Majandusministeerium toetab
Juulis rääkis Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Viljar Lubi
BNSile, et Eesti puidutööstusel on väga
kõrge potentsiaal maailmaturul läbilöömiseks. “See looks Eestisse ka palju kõrgepalgalisi ja suurema lisandväärtusega
töökohti. Siinkohal saab Eesti täita ida ja
lääne turgude vahendaja rolli,” ütles Lubi.
Ta lisas, et ettevõtlusminister Liisa Oviir viib
peatselt valitsusse energiatariifide diferentseerimise eelnõu. See peaks oluliselt
parandama energiaintensiivsete ettevõtete
konkurentsivõimet maailmaturul.
Lahe rääkis, et konkurentsivõime pilti
muutva maksulae kehtestamise järel
on Estonian Celli omanik valmis tegema
lisainvesteeringu, mille rakendamise järel
oleks maksulae kehtestamise mõju riigieelarve jaoks neutraalne. Pikas perspektiivis paraneks aga märkimisväärselt Eesti

Euroopas 68% ja Aasias 32%

“Riigi seisukohast vaadatuna peaks
olema oluline, et Estonian Cell
viiekordistab Eesti puidu ekspordiväärtust. See areng peaks tegema
rõõmu nii metsaomanikele kui
riigile.”

Lauri Raid
tehasejuht,
juhatuse liige

“Investeeringud on osaliselt
suunatud olemasoleva tootmisliini
võimsuse suurendamiseks, aga
plaanis on rajada eraldi vastuvõtuliin kasele, mis võimaldaks lisaks
tootmismahu kasvatamisele suurendada ka lõpptoodete sortimenti.”

tööstusettevõtete konkurentsivõime, mis
looks uusi kõrge kvalifikatsiooniga töökohti
ning tooks seeläbi maksutulu riigieelarvesse.
“Meie huvi on toota puitmassi ja teha seda
maailma parimal tasemel. Eestis on võimalik
kasvatada puitmassitootmist üksnes juhul,
kui energiamaksud konkurentsivõimelisele
tasemele alandatakse. Me ei küsi dotatsiooni ega erikohtlemist. Eestil pole vaja
jalgratast leiutada, piisab lihtsalt Euroopa
Liidu tööstuse kasvu soosivate põhimõtete
rakendamisest,” rääkis Lahe.

Tehase töökindlus

92%
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Estonian Cell kasvatas
ekspordikäivet 13 protsenti
2015. aastal kasvas ettevõtte müügikäive 13% ehk 8,8 miljoni euro võrra.
Tootmismaht kasvas 2% jagu. Sellega jõudsid rekordilisele tasemele nii
Estonian Celli müügi- kui tootmismahud.
MÜÜGIMAHU KASVU TOETAB TOOTMISMAHU KASV
ESTONIAN CELL TOODAB TÄNA 21% ÜLE ALGPROJEKTI VÕIMSUSE
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2015. aastal oli Estonian Celli müügitulu 77,9 miljonit eurot. Kogu toodetud
puitmass läks ekspordiks. Ettevõte otsib
aktiivselt uusi sihtturge, mille tulemuslikkust näitab tarnete alustamine Lõuna-

Müügimahtude tõus oli veelgi märkimisväärsem. 2014. aastaga võrreldes turustati
puitmassi 6% võrra rohkem ehk müügimaht kasvas 173 000 tonnini. Tootmismahtudest suuremaid müügimahte võimaldas 2014. aasta lõpu laoseis.
Majandustulemuse paranemise seisukohast
oli 2015. aasta ettevõtte jaoks tähendusrikas. „Varasemate aastate investeeringud
täitsid oma eesmärgi ning kombinatsioonis
müügimahtude ja -hindade kasvuga jõudis
ettevõte 2015. aastal kasumisse,“ selgitas
Lahe. Ettevõtte finantsjuhi sõnul ei saa
saavutatud kasumit siiski jätkusuutlikuks
pidada, kuna selle saavutamisel mängis
suurt rolli erakordselt kõrge maailmaturu
hind ja soodne valuutakurss. “Tänase hinnatasemega oleks tulemuseks ümmargune 0,“
nentis Lahe. Aruandeaasta puhaskasum
oli 2,8 miljonit eurot, mis aitas vähendada
ettevõtte tegutsemisperioodil kuhjunud
19 miljoni euro suurust kahjumit.

150

120

Paberitööstuste poolt kõrgelt hinnatud haava puitmassi tootmismaht kasvas mullu 2%
võrra ehk 169 000 tonnini. Estonian Celli
finantsjuht Siiri Lahe rääkis, et tootmismahtude kasv saavutati üle-eelmisel aastal
käivitatud uue pakkepressi investeeringu
tulemusel, mida toetas tootmisliini töökindluse optimeerimine.

Aafrika Vabariiki. Ekspordi sihtriikide edetabeli etteotsa tõusis Saksamaa 22%-ga,
järgnesid India, Prantsusmaa, Itaalia ja
Lõuna-Korea. Ettevõte müüb puitmassi
enam kui 30 riigi paberitööstustele.

Reeli Pärs: tahame suuremat turuosa lähiriikides
Estonian Celli müügijuht Reeli Pärs rääkis, et lähiaastatel tahetakse laiendada kliendiportfelli Skandinaavia ja Poola turgudel.
Transpordikulud lähiturgudele on
madalamad, sest tuhandete tonnide
transportimine veokitega Kesk-Euroopa
läänepoolsetesse mandripiirkondadesse
on paratamatult kallim kui saata puitmass
laevaga Rootsi või veokitega Soome. See
aga võimaldab kokkuhoidu nii Estonian
Cellile kui klientidele.
“Oleme kasvatanud puitmassi tarneid
Poola turule. Skandinaavia turgudele on
raske siseneda, kuna seal on palju kohalikke puitmassitootjaid. Aga jää on hakanud
sulama. Praeguseks on meil Soomes juba
mitu klienti. Hetkel käivad läbirääkimised
järgmise ja ülejärgmise aasta koostöölepingute nimel,” rääkis Pärs.
Muuhulgas pingutab Estonian Cell selle nimel, et leida rohkem kliente, kes sooviksid

Eksport –

100%

kasutada puitmassi eriotstarbeliste
toodete jaoks. “Praegu tarnime eriotstarbeks päris palju puitmassi Itaaliasse,
kus Estonian Celli toodangut kasutatakse
näiteks premium-kingataldade, parfüümipakendite ja rõivabutiikide poekotikeste
jaoks,” rääkis Pärs. “Mida rohkem selliseid
kliente leiame, seda parem, sest pikemas
perspektiivis näitab meie põhiturg ‒
trükipaber – pigem kahanevat trendi.”
Ta viitas sellele, et 21. sajandil liiguvad
lugemismaterjalid nutiseadmetesse.
Samamoodi on keeruline öelda, kas kooliõpilased kasutavad kümne aasta pärast
paberkandjatel töövihikuid ja kaustikuid
või tehakse kirjatöid tahvelarvutitega.
Pärs pööras tähelepanu ka sellele, et
Estonian Cell ei saagi kogu kliendiportfelli

Töötajate arv –

86

Reeli Pärs
müügijuht

“Kui oma pojale koolivihikuid
läksin ostma, otsisin brändi,
kus tean, et on kasutatud Estonian
Celli puitmassi.”
pelgalt Euroopasse suunata. “Majanduskriisi ajal olime ainus tehas Euroopas, mis
ei pidanud oma tehast hetkekski sulgema.
Saime seda lubada tänu sellele, et meil olid
tugevad partnerid Aasias,” tõi ta näite.
Kui ettevõte säilitab laiapõhjalise kliendiportfelli, aitab see maandada võimalikke
tulevasi ‒ eriti regiooniti tekkivaid, mitte
ülemaailmseid ‒ majanduskriisi ohte.

Töötajate arv väärtusahelas –

500
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Estonian Celli lugu
1999. aastast tänapäevani
Kuidas on Estonian Cellist kujunenud parima tööviljakusega ettevõte
ning millised on organisatsiooni tulevikuplaanid? Alustame hetkest,
kui Norra puitmassi tootjal Larvik Cellil tekkis mõte luua puitmassitehas
Ida-Euroopasse.

1999.

aastal otsustas Larvik Celli
omanik Roar Paulsrud asutada Eestis tehase. Mahuka juriidilise ettevalmistuse protsessi läbiviimiseks palkasid
norrakad nõustajaks Jüri Raidla. Larvik
Celli esialgne mõte oli võtta tehases kasutusele Skandinaavias varem töös olnud
tehase sisseseade juhul, kui need olnuks
uue tehnoloogiaga ühildatavad. Edasise
protsessi käigus otsustati siiski täiesti uue
parima võimaliku tehnoloogia kasuks.

2000.

aasta 29. juunil kanti
Estonian Celli nimeline ettevõte äriregistrisse. Tehase Eestisse rajamise
kasuks rääkisid kolm kõnekat aspekti:
piisav metsamaterjali ressurss, kvalifitseeritud tööjõud ja konkurentsivõimelised
energiatariifid. Eesti riik tõdes 2001. aastal
Riigimetsa Majandamise Keskuse kaudu

lepingut sõlmides, et kohalikul puidutööstusel puudub käesoleva ajani piisav
nõudlus keskmise ja madalama kvaliteediga metsamaterjali järele ning seetõttu
eksporditakse suur osa sellist metsamaterjali töötlemata kujul välisriikidesse. Tehase
võimalike asukohtadena kaaluti Pärnu,
Türi, Maardu ja Paldiski linna.

2001.

aastaks oli tehase võimalike
asukohtade nimekiri muutunud. Valik tuli langetada Kehra, Kunda
ja Türi vahel. „Roar Paulsrudil on otsuste
tegemiseks olemas väga hea intuitsioon.
Mäletan üsna selgelt, et kui me Kunda
asukohta vaatama läksime, kulus tal mitte
rohkem kui 15 minutit platsi peal jalutamiseks ja konstateerimiseks, et see on tehase
jaoks õige koht. Hilisemad kaalutlused
näitasid tema kiire otsustuse paikapidavust.

Ettevõttele väljastati töökeskkonna
ohutust tõendav sertifikaat

ISO 18001

Estonian Cell kuulub
saja suurima käibega
Eesti ettevõtte hulka.
2015. aastal oli ettevõtte
käive 78 miljonit eurot.
Tegu on kõrgeima tööviljakusega tööstusettevõttega
Eestis. Üle 900 000 euro
suurune käive töötaja kohta
on üle kümne korra suurem
kui Eestis keskmiselt.

Kunda kasuks rääkisid vesi, nii jõe kui
mere ja sadama olemasolu näol, logistiliselt
mõistlik asukoht, kuigi teedevõrk ja olukord
valmistasid muret,
energia kättesaadavus ja sobiv
Kunda kasuks
maatükk. Kunda
rääkisid vesi
kasuks rääkis ka
nii jõe kui mere
tööstusliku tootmija sadama olemas- se traditsioonilisus
olu näol ja logis- selle regiooni
jaoks ning vajaliku
tiliselt mõistlik
tööjõu olemasolu
asukoht.
või siis võimalused
väljastpoolt Kundat lisanduvate töötajate majutamiseks.
Vähetähtis ei ole tõsiasi, et Kunda tollased
omavalitsusjuhid soovisid Kunda perspektiivseks arendamiseks kaasata linna
või selle lähiümbrusse uut kaasaegset
tööstust, mistõttu koostöö kohaliku

Eesti Keskkonnasõbralik
ettevõte 2014
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Pildiallkiri?
Tehase rajamine oli tõeline greenfield projekt
omavalitsusega oli konstruktiivne, kuid mitte
lihtne. „Tollased juhid olid ikka päris nõudlikud,“ kommenteeris asukohavalikut Raidla.
Aasta lõpuks pöörduski Estonian Cell
Kunda linnavalitsuse poole sooviga rajada
tehas Kunda linna. Tollal oli linnavalitsuse
ehitusnõunikuks Allar Aron, hilisem Kunda
linnapea (2002-2011). Kuidas rahvas
tehase loomise mõttesse suhtus?
“Kunda rahvas oli
väga positiivselt
meelestatud. Uute
töökohtade väärtust
hinnati kõrgelt. Planeeringu kehtestamise järel oli tugev
vastuseis hoopis
Letipea suvitajatelt,
sest Estonian Celli
reoveetoru oli planeeritud läbi Letipea küla.
Korraldasime infoürituse (keskkonnamõju
hindamise aruande avaliku arutelu ‒ toim.),
kuhu tuli kordades rohkem rahvast kui
oodata oskasime, nii 60‒70 inimest. Mängisime ürituse kähku ümber Kunda linna
klubi ruumidesse. Meenub veel see, et
Estonian Celli asutajad sattusid väga kõva
surve alla, kuna kümne kuu jooksul sai
teostatud tehase planeering, hangitud ehitusluba ja teostatud ka keskkonnamõjude
hindamine. Meeletu tempo,” rääkis Aron.

Kunda rahvas
oli väga positiivselt meelestatud.
Uute töökohtade
väärtust hinnati
kõrgelt.

2002.

aastal sõlmisid Estonian
Celli investorid Eesti Energia
ja Eesti Gaasiga pikaajalised võtmelepingud.
See andis kindluse, et tehas ehitatakse
stabiilse majanduskeskkonnaga riiki,

Ettevõttele on väljastatud

Nurgakivi asetamise tseremoonia, 2004
mis võimaldab luua kestliku äriplaaniga
kõrgtehnoloogilise tööstuse.
Sellesse perioodi jäi ka keskkonnamõjude
hindamine ja keskkonnalubade taotlemise
ettevalmistustöö. Selleks ajaks olid keskkonnalubade saamise tingimused nii
Euroopa Liidus kui Eestis väga ranged.
Tehase keskkonnamõjude hindamisel osalesid teiste hulgas ekspertidena tolleaegsed
Eesti juhtivad keskkonnaeksperdid Heino
Luik ja Ain Lääne ning Tallinna Tehnikaülikooli emeriitdotsent Rein Reiska. Just
see analüüs võimaldas tõenduspõhiselt
näidata, et Estonian Cell ei avalda keskkonnale olulist negatiivset mõju.
“Osalemine Eestisse kavandatava puitmassitehase keskkonnamõjude hindamise
komisjoni töös ja töötajate järgneva väljaõppe toetamine oli minu jaoks väga oluline
ja huvitav ülesanne, kuna mõistsin selle
tähtsust ja sain ka ise tutvuda valdkonna
uusima tehnoloogia peensustega,” ütles
Reiska.

2003.

aastal liitusid Larvik Celli
projektiga Heinzel grupp
ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD). Sama aasta alguses väljastati Estonian Cellile keskkonnakompleksluba nr 1. Loa koostamine ja väljastamine oli
põhjalikult kaalutud. Kasutati häid eksperte
ja kõiki kättesaadavaid teadmisi.
Loa väljastamisele eelnes kaks erinevat
keskkonnamõjude hindamise protsessi.
Esimene viidi läbi koos detailplaneeringuga,
teine keskendus tehnoloogia valikule. Võrreldi erinevate lahendustega seotud riskide
ja mõjude erinevusi.

“Tänaseks saab öelda, et Estonian Celliga
on hästi läinud. Nad on saanud tunnustust vastutustundliku keskkonnahoiu eest
nii Eesti kui Euroopa tasandil,” rääkis
keskkonnakompleksloa väljastamise eest
vastutanud toonane Lääne-Virumaa Keskkonnateenistuse juhataja Aivar Lainjärv.

2004.

aastal liitus Estonian Celliga
ettevõtte esimene töötaja
Riia Sillave (toonase nimega Ratnik),
kellest sai tehase rajamise ja käivitamise
eestvedaja. Mis talle sellest ajast meenub?
“Tehase rajamine
oli ainulaadne aeg.
Kõik meeskonnaliikmed hakkasid
oma valdkonda
mitte millestki üles
ehitama. Olime
kantud mõttest,
et meie panusest
saab maailma
modernseim
haavapuitmassitehas. See siht tekitas tohutu dünaamika ja
motivatsiooni, sest tehas valmis praktiliselt
meie silme all. Väljakutsuvalt põnevaks
võin nimetada ka töötamist kolme võrdse omanikuga, kellel luige, haugi ja vähi
kombel olid erinevad arusaamad meie
töö lõpptulemusest. Rahulikule meelele
tuginedes sai tehas ehk kõige rohkem meie
oma nägu,” rääkis Estonian Celli toonane
juhatuse liige Riia Sillave.

Tehase rajamine
oli ainulaadne
aeg. Kõik meeskonnaliikmed
hakkasid oma
valdkonda mitte
millestki üles
ehitama.

2005.

aastal algas uue tehase
meeskonna loomine. Toonane juhatuse liige ja tehase juht Margus

ISO 9001, ISO 14001, FSC, PEFC sertifikaadid
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Tehase ehitus, 2005
Kohava, kellel oli kandev roll tehase käivitamisel, meenutas, et suurimaks väljakutseks oligi
just erialaste spetsialistide leidmine. Sealjuures oli paljude töösoovijate jaoks ootamatu tehase 24/7 töörežiim. “Õnneks seepärast siiski
väga palju tööst loobujaid polnud,” nentis ta.
Teiste hulgas asus tehases tööle üks
väheseid vastava erialaettevalmistusega
inimesi Eestis ‒ Lauri Raid, kes oli Tallinna
Tehnikaülikoolis õppinud tselluloosi ja paberi tehnoloogia erialal. “Tol hetkel polnud
Baltikumis ühtki puitmassitootmisega tegelevat ettevõtet ega ka kõrghariduse õppekava, mis puitmassi tootmisega seotud
spetsialiste ette valmistaks. Seetõttu värvati
inimesi analoogsete töötlemisprotsessidega
kattuvatest tööstusettevõtetest,” rääkis Raid.

Riia Sillave ja Roar Paulsrud tehase avamisel, 2006
Estonian Celli kasuks töötas ka see, et
omanikud olid teinud tehase seadmete
tarnijaga n-ö võtmed-kätte-lepingu ehk et
tarnija pidi tagama ka meeskonna koolituse.
Kogu meeskond läbis kuus kuud väldanud
põhjaliku koolitusprogrammi, mis päädis
praktikaga Hiina, Austria ja Tšehhi tehastes.
Praegune Estonian Celli puitmassiliini
tootmisjuht Ivari Samolberg ütles, et head
teadmised saadi tänu teoreetilisele puitmassitööstuse koolitusele, millele lisandus
ka õppereis töötavasse puitmassi tehasesse
Hiinas. “Müts maha toonase projektimeeskonna ees, kes meisse kui tulevastesse töötajatesse palju aega ja vahendeid kulutas.
Kindlasti polnuks tehase käivitusprotsess nii
kiire ilma teadmisteta,” selgitas Samolberg.

2006.

aastal käivitati Estonian
Celli tehase töö. “See oli üks
pöörane aasta! Olime saanud küll teoreetilise ettevalmistuse, kuid siis pidime asuma
kõikide nende kallite
seadmetega reaalselt
See oli tohutööle. See oli tohutu
tu vastutus,
vastutus, kuid kõigil silkuid kõigil
mad põlesid! Põnev oli,”
silmad põlemeenutas Estonian Celli
sid! Põnev oli. kvaliteedijuht Kersti
Lužkov.
See oli julgete unistuste aasta. Tehase
avakõnes nimetas üks omanikest Alfred
Heinzel loogilise plaanina rajada Kunda
puitmassitehase kõrvale ka paberivabrik.

2007.

aastal toimus üllatav muutus
valitsuse maksupoliitikas
ning otsustati märkimisväärselt tõsta
energiatasusid. Erinevalt Lääne-Euroopas
levinud tööstuse maksustamisest kehtestati
Eestis energiaintensiivset tööstust halvaval
tasemel energiaaktsiis, taastuvenergiatasu
ja restruktureeriti võrgutasude mehhanism.
Samal aastal kulmineerus ka tootmisprotsessi jäägi ehk biomuda realiseerimise
probleem. Toonase juhatuse liikme Riia
Sillave sõnul puutus ettevõte lahenduste
otsinguil korduvalt kokku eestlasliku umbusuga (selle) uudse jäätmelaadse olluse
suhtes. Estonian Cell soovis komposti tasuta
põllumeestele laiali vedada, ent viimased
olid umbusklikud. “Käisid innovaatiliste
lahenduste pakkujad, biomuda mujale
transportida tahtvad ettevõtted, aga ka
muidu soolapuhujad. Sobivaima toimiva

Meeskond Hiinas koolitusel, 2005

Estonian Cell tootis 2015. aastal enam kui

5 miljonit m³ biogaasi

100%
Heinzel Holding GmbH, Austria
Omanik
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Käivitatud tootmishoone, 2007
tee leidsime pragmaatilistel kaalutlustel.
Koostöös Maaülikooliga tõstsime teadlikkust biomudast kui väärtuslikust väetisest.
Selle najal sai nii mõnigi teaduskraad
kaitstud,” rääkis Sillave.

2008.

aastal jäid Estonian Celli
korduvad püüdlused
veenda valitsust maksumuudatuse ümbervaatamiseks tulutuks. Siiski oli ka riigikogu
liikmeid, kes Elektrienergia Suurtarbijate
Liidu teavitustööd tunnustasid. Samal
aastal tegi riigikogu majanduskomisjon
väljasõiduistungi Kundasse Estonian Celli.
Toonane majanduskomisjoni liige Toomas

Tõniste rõõmustas, et Eestis leidub ettevõtteid, mis suudavad kvaliteettoodanguga
maailmaturule minna. “Kui kostab hääli, et
meie riigis pole perspektiivi suurtööstustel,
siis on meeldiv, et leidub ettevõtjaid, kes
teistmoodi arvavad,” märkis Tõniste. Tema
hinnangul olid Estonian Celli valupunktid
lahendatavad. “Tuleb selgelt aru anda,
kas ikka on vaja mitmesugused maksud ja
hinnad nii kõrgele ajada ja sellega tööstust
pärssida,” ütles Tõniste 2008. aastal.
Olenemata mitmete majanduskomisjoni
ja valitsuskabineti liikmete poolehoiust
ei õnnestunud valitsust energiatasude

2009.

aastaks oli maailm sügavas
majanduskriisis. Aasta alguseks oli Euroopa turg sisuliselt üleöö kokku
kukkunud, rääkis Estonian Celli müügijuht
Reeli Pärs. “Tollel hetkel aitas meid välja
Hiina. Tänu kliendiportfellile Aasias olime
ainus puitmassitehas Euroopas, mis oma
tööd ei seisanud,” meenutas ta.

2010.

aasta majandustulemusi
toetasid rekordkõrged
müügihinnad maailmaturul. Tšiilis toimunud maavärina järel oli nõudlus jaotunud
väiksema arvu pakkujate vahel, kuna Tšiili
puitmassitehased olid katastroofi tõttu
ajutiselt suletud.

VAATAMATA KÄIBE KASVULE
ON AASTATEGA KUHJUNUD KAHJUM 19 MILJONIT EUROT
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Nelja aastaga oli hooldusosakond peensusteni selgeks õppinud uue tehase
ainsa prototüübi ja probleeme tekitanud
pakkepressi siseelu. „Garantiiaja lõppedes
saime õiguse pressi meile vajalikul moel
ümber ehitada ja stabiilselt tööle panna,“
kommenteeris hooldusjuht Olev Kaarlõp.
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alandamise vajalikkuses veenda. Kui 2007.
aastal saavutas Estonian Cell 0,7 miljoni
kroonise kasumi, siis 2008. aasta prognoosid olid märgatavalt mustemad ning ettevõtte jaoks järgnes pikk kahjumlik periood.

2006

2007

2008

Netokäive milj. EUR

Toodang –

2009

2010

2011

Kahjum/kasum milj. EUR

haavapuitmass

2012

2013

2014

2015

Kumulatiivne kahjum milj. EUR

Toodangu kasutusala –

aasta lõpuks võttis Heinzel
grupp täielikult üle EBRD
ja Larvik Celli osaluse. Tolleks hetkeks oli
Heinzel grupp ainus ettevõtte kestlikku
tulevikku usu säilitanud osanik. Samal ajal
otsis ettevõte aktiivselt võimalusi tootmisprotsessi energiakulu alandamiseks.
Tehases käivitati ligi kuus korda madalama

erinevate paberite tooraine
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Tehase reoveepuhastusjaam, 2014
energiakuluga veski (3 MWh varasema
17 MWh asemel ‒ toim.).

2012.

aastal alustati mahukat
strateegiliste investeeringute programmi, mida täismahus finantseeris
tehase omanik Heinzel grupp. „17 miljoni
eurone lisainvesteering oli meie tehase
päästerõngas,” selgitas juhatuse liige Raid
rahasüsti vajadust ettevõtte konkurentsivõime taastamisse.

2013.

aastal pani Estonian Cell
tööle 5 miljoni eurose uue
pakkepressi ja pakkeliini, mis oli vajalik
samm haavast puitmassi tootva tehase
tootmisvõimsuse suurendamiseks ja tootmiskulude vähendamiseks.

2014.

aastal käivitas Estonian Cell
biogaasi tootmiskompleksi,

mille tulemusel sai ettevõttest aasta hiljem
Eesti suurim biogaasi tootja. Sisseostetavast maagaasist asendati tervelt kolmandik
ehk 5 miljonit kuupmeetrit oma toodetud
biogaasiga. Selle innovaatilise tehnoloogia
kasutuselevõtt oli julge samm ning Estonian Cellist sai esimene puitmassi tehas
Euroopas, kes rajas põhiprotsessi kõrvale
tundliku biogaasi tootmise.

emissiooni kolmandiku võrra. Lisandus
ka Euroopa ettevõtlusauhind European
Awards Ruban d’Honneur vastutustundliku
keskkonnahoiu ja ärijuhtimise kategoorias.

2016.

aastaks on Estonian
Cellist saanud ettevõte,
mille tööviljakus töötaja kohta on kaugelt
kõrgem kui teistes
ettevõtetes. Kuidas
aastal kasvas Estonian
edasi? Ettevõtte
Loodetavasti on
Celli käive 13 protsendi
finantsjuht Siiri
toimumas läbiehk 8 miljoni euro võrra. Kasvu võimaldas
Lahe on optimistettevõte tooteportfelli laiendamine ja uutele murre energialik. “Loodetavasti
tariifide osas.
turgudele sisenemine, mille võimalikkust
on toimumas
toetas omakorda uus biogaasijaam. Samal
läbimurre energiaaastal pälvis Estonian Cell ka aasta kõige
tariifide osas ning
keskkonnasõbralikuma ettevõtte auhinna
valitsus astub samme Eesti energiaintenEestis. “See oli suur tunnustus meie aasta- siivsete ettevõtete konkurentsivõime tõstmitepikkusele tööle keskkonnajalajälje vähen- seks rahvusvahelistel turgudel,” rääkis ta.
damisel,” ütles Lužkov. Muuhulgas toetas
märgise saamist initsiatiiv vähendada CO2

2015.

Milline võiks olla tselluloosi ja puitmassitootmise
tulevik Eestis?
TTÜ emeriitprofessor Rein Reiska räägib, et tselluloosi
ja puitmassi tootmine võimaldab saada olemasolevast
puiduressursist kaugelt suuremat lisaväärtust kui puidu mehaanilise töötlemise läbi.
“Maksimaalse lisaväärtusega oleks tselluloosi tootmine, milleks on
Eestis ka piisavalt puiduressurssi. Kaasaegse suure tootlikkusega
tselluloositehase rajamiseks puuduvad erinevalt Skandinaavia

PVT

Kasutatav tehnoloogia vastab
(parima võimaliku tehnika) nõuetele

riikidest Eestis võimalused. Elujõuline ja keskkonnasõbralik tehas
nõuab vähemalt miljardilist investeeringut. Näiteks praegu plaaneeritava Soome firma Finnpulp OY tselluloositehase maksumus
on 1,4 miljardit eurot. Selliseid investeeringuid pole Eestis kusagilt
võtta, ka mitte koos välisfirmadega. Erinevalt Skandinaavia riikidest
puudub Eestis ka teadmispõhine tugi tööstusharu arendamiseks.
Seega võib keemilise puitmassi tehast Kundas lugeda Eestile vägagi oluliseks saavutuseks,” rääkis Reiska.

Puidu kasutus:

450 000 m3 aastas
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Kersti Lužkov:
pidev töö keskkonna vallas jätkub
Kersti Lužkov
Kahe aastaga vähenes tehasest väljaveetava komposti kogus rohkem
kui poole võrra ‒ kui 2013. aastal tekkis komposti 86 800 tonni, siis mullu
vaid 42 800 tonni. Muutus saavutati tänu uuele anaeroobse töötlemise
projektile ja investeeringule sorteerimisosakonda. Tehase jääkproduktiks
olev kompost on põllumeeste poolt kõrgelt hinnatud mulla viljakust ja
huumuskihti tõstev lisand.
Mullu vähenes ka biomuda ja reovee eriheide. Võrreldes 2013. aastaga kahanes
biomuda kogus viiendiku võrra. Reovee eriheide oli eelmisel aastal 12,4 m3 tonni kohta,
mis on ligi 40% parima võimaliku tehnika
järgselt soovituslikust tasemest madalam.
Tootmistegevuseks vajab Estonian Celli
tehas ca 6600 m3 vett ööpäevas. See on
1,4% Kunda jõe vooluhulgast. Maaülikooli
teadlaste poolt mullu läbiviidud uuring
“Veetasemete mõõtmine Kunda jõel ja

voolurežiimi analüüs” tõestas, et Estonian
Celli tehas Kunda jõe veetaset ei mõjuta.
Puhastatud heitvesi suunatakse üle
11 km pikkuse meretoru kaudu Mahu lahte. Suubla asub 2,4 km kaugusel rannast,
ca 12 m sügavusel ning on varustatud
spetsiaalsete pihustitega, et tagada maksimaalne segunemine.
Estonian Celli kvaliteedijuht Kersti Lužkov
rääkis, et samas, kui tootmismahud

keskkonnaja kvaliteedijuht

„Negatiivsete keskkonna-aspektide
vähendamine on meie jaoks auasi.“

tõusevad, töötab ettevõte järjepidevalt
ökoloogilise jalajälje vähendamise nimel.
“Negatiivsete keskkonna-aspektide
vähendamine on meie jaoks auasi. Meil
on praegugi töös mitmed projektid, mis on
kõik suunatud ressursitõhususele. Seoses
sellega alustasime hiljuti koostööd ka osaühinguga AquaConsult Baltic. Koostöös
viisime läbi pilootkatsed, et leida võimalusi
elektrienergia ja kemikaalide vähendamiseks bioloogilises puhastusetapis,” ütles
Lužkov.

Estonian Celli kompleksluba on uuendamisel
Seoses uue tööstusheiteseaduse
jõustumise ning uuendatud parima
võimaliku tehnika järeldusi käsitleva otsusega puitmassi, paberi ja
papi tootmiseks algatas keskkonnaamet kompleksloa muutmise menetluse, mis peaks lõpule jõudma
2016. aasta sügisel.

Estonian Cell
on esimene ettevõte
Eestis, kellele
keskkonnakompleksluba
väljastati ning see
anti välja 2003. aasta
3. jaanuaril.

Loa väljastusele eelneva töö käigus
koostati lubatud heitkoguste aruanne,
kus kaardistati ka välisõhku välja lastavate
saasteainete piirkondlikku mõju. Esitati
lähteolukorra aruanne ja viidi läbi põhjalik
uuring seoses ohtlike ainetega Estonian
Celli erinevates tootmisetappides ning
heitvees. Uues loas on täiendusi nii uue
kütuseliigi, biogaasi kui sellest tuleneva
emissiooni kohta.
Kompleksluba antakse käitistele saasteainete üheaegsel viimisel välisõhku, veekogusse, pinnasesse või põhjaveekihti
ning jäätmete käitlemisel.

Austria kaasaegse foto- ja videokunstniku Lena von Lapschina teos Estonian Cellile.

suurendab haavapuidu ekspordi
väärtust üle 5 korra

Estonian Cell

tarbib 2,5%

Ettevõte
kogu Eesti elektrist
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Estonian Cell panustab kogukonda
Kunda linnapea Kaido Veski sõnul on Estonian Cell üks linna olulisemaid ettevõtteid. “Kümne tegutsemisaastaga
on ettevõte muutunud üha enam kogukonna osaks, mida kinnitab hea keskkonna-alane koostöö ning arvestatav
tugi haridus- ja kultuuriprojektidele,” ütles ta.
Estonian Celli personali- ja ohutusjuht
Helen Neeve selgitas, et Estonian Cell
üritab võimaluste piires kohalikku elu
arendada ja on koostööprojektidele avatud.
“Oleme aastaid toetanud auhindadega
nii Kunda Linna Jooksu lastejooksu kui
pakkunud kohalikele põllumeestele tasuta
komposti,” tõi ta näiteid.
Neeve rõhutas,
et Estonian
Celli jaoks on
oluline toetada
ühiskonda just
keskkonnahuvidest lähtuvalt. “Näiteks
pöördusid meie poole noortele suunatud
energia- ja ressursisäästukonkursi Negavatt korraldajad. Säästlik energia- ja ressursikasutus on Estonian Celli vaieldamatu
prioriteet. Kui ettevõtted ei toetaks Negavati
suguseid algatusi, jääksidki head mõtted
vaid headeks mõteteks,” ütles ta.

Estonian Celli
jaoks on oluline
toetada ühiskonda
keskkonnahuvidest lähtuvalt.

Otsatut rahalaegast Neeve sõnul Estonian
Cellil küll pole, mistõttu on aktiivselt otsitud
ka alternatiivseid koosöövõimalusi, et piirkondlikule arengule õlg alla panna.
Estonian Cell toetas energiasäästu konkurssi Negavatt.
“Kohalik koguKohalik kogukond
kond peab
peab hoidma
hoidma kokku
ning selleks
kokku ning selleks
peavad avalik ja
peavad avalik ja
erasektor ühte
erasektor ühte
jalga käima.
jalga käima.
Me tegelikult
ootaks isegi
rohkem võimalusi oma töötajate ekspertteadmiste jagamiseks. Ise olen käinud nii
kooliõpilastele kui malevlastele töölepingust
ja tööohutusest rääkimas. Lisaks käivad
kooliõpilased meil ekskursioonidel. Nii
püüame aidata kaasa noorte huvi tõstmisele tootmistöö ja reaalteaduste vastu,”
rääkis Neeve. “Praktikavõimalusi pakume
esmajoones elektri-, tehnika- ja inseneriala
õppijatele, võimalusel ka teistele. Õppimine
peaks ju endas kätkema nii teooriat kui
praktikat.”

Säästlik veekasutus

Just sellise kunstiteose valmistas Estonian Celli toetusel Austria kunstnik Lena Lapschina
Rakvere lasteaia seinale. Töö on tehtud oranži kleeplindiga.

14,2 m³/t

kõrgeim tööviljakus
900 000 eurot töötaja kohta aastas
Eesti tööstuse
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Estonian Cell ekspordib
enam kui kahekümnesse riiki
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169 000 tonni puitmassi

= 2 036 145 Eesti keskmist meest
NASA

ESTONIAN CELL TOOTIS
2015. AASTA JOOKSUL
169 000 TONNI PUITMASSI.
KUI PALJU SEE ON?

= 133 070

Opel Astrat
(Euroopa aasta auto 2016)

= 257

maailma suurimat
kaubalaeva Seawise Giant
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Tel: 687 0000
info@estoniancell.ee
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ehk Kennedy Kosmosekeskust
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