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Uus energiatõhusam
reoveepuhasti käivitub
detsembris

Tehase meretoru
parandustööd
lõpusirgel

Estonian Celli selle aasta üks olulisemaid investeeringuid on tehase
reoveepuhastuse aeroobse protsessi laiendamine ja parendamine. Uus
puhasti aitab likvideerida reoveepuhastuse pudelikaelu, suurendab energiaefektiivsust ja parandab veelgi puhastatud heitvee kvaliteeti. Tänu suuremale puhastusvõimele saab ettevõte kasvatada ka tehase tootmismahtu.
Projekti ettevalmistustega alustati juba
möödunud aastal, mil töötati läbi võimalikud
alternatiivid aeratsioonimahuti uuendamiseks. Pärast eeltööde tegemist allkirjastati
leping projekti teostamiseks Saksa firmaga
H&E GmbH. Projekti raames ehitatakse uus
eelseliti, mille abil saab eraldada reoveest
enamiku heljumist, et reoainete hulk aeratsioonibasseinis oleks võimalikult väike.
Tööde käigus ehitati uus reoveepumpla
ja paigaldati tõhusamad kompressorid
aeratsioonibasseinide õhutamiseks.
Aeratsioonibassein koosneb kolmest eraldiseisvast selektorist ja kolmest aeratsioonimahutist. Mahutite põhja pandi uut tüüpi

ja töökindlamad aeraatorid, mis suudavad
tagada pidevalt vajaliku lahustunud hapniku
kontsentratsiooni mahutites. See tagab,
et reovee puhastusprotsess on võimalikult
tõhus.
Tööplaan on olnud väga pingeline ja ehitustööd lõpetatakse novembris. Selle järel
käivitatakse jaam ja tehakse teste. Lõplikult
alustab uus puhasti tööd detsembrikuus.
Uue reoveepuhasti investeeringu kogumaht
on 5 miljonit eurot. Ligikaudu 10% projekti
kuludest kompenseeritakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse energiatõhususe
meetme abil.

Kunda lahe põhi uuringu piirkonnas
Eelmise aasta jõulude eel saime suure
ehmatuse osaliseks, kui Keskkonnainspektsiooni tellimusel uuringuid teinud tuukrid
tuvastasid Kunda lahe merepõhja vaatlusel
süvamere väljalasutorul kaks lekkekohta.
2,4 km pikkusel torul avastati lekked
umbes 1 km kaugusel rannast. Estonian
Celli tehtud jätkuuuringute käigus tuvastati
lisaks üle kümne lekke ja toru hõõrdumise.

Foto: Jarek Jõepera

Kuigi puhastatud heitvesi jõudis merre
ettenähtud kohast varem, oli vesi vastavalt
nõuetele puhastatud ja keskkonnale ohutu.
Seda kinnitas ka Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi teadurite tehtud põhjalik merekeskkonna seire raport.
Uued aeratsioonimahutid
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Tehase meretoru parandustööd
lõpusirgel
Pärast lekete tuvastamist tellis Estonian Cell
kohe täiendavad tuukriuuringud ning uuris
põhjalikult toru projekteerimisdokumente ja
teostusjooniseid. Dokumentatsiooni kohaselt oleks toru eluiga pidanud olema vähemalt 50 aastat. Lekete kohas oleks meretoru pidanud olema 1,5 meetri sügavusel
merepõhja sees ja kaetud pinnasega. Toru
ei oleks selles lõigus pidanud olema nähtav
ja samuti ei oleks pidanud olema võimalik
toru inspekteerida selle merepõhja süvistatuse tõttu. Nüüdseks läbiviidud uuringute
ja eksperthinnangute alusel purunes toru
varjatud ehitusvigade tõttu.
Nüüd on parandustööd lõpusirgel ja
toru asub oma algsetel koordinaatidel.
Parandustöid tehti kolmes etapis – esmajärjekorras parandati kõige kaldapoolsem
esimesena avastatud lekkekoht ja siis liiguti

samm-sammult süvamere väljalasu
suunas. Tööde tegemiseks kaasati erialaspetsialiste, sh hüdrotehniliste rajatiste
eksperte, et tagada mere põhjas oleva
toru stabiilsus. Toru rekonstrueerimistööde
maksumus on enam kui 500 000 eurot.

Foto: Sven Arbet

Selleks, et edaspidi taolisi ootamatuid olukordi ära hoida, plaanib Estonian Cell teha
tuukriuuringuid igal aastal ja kogu meretoru
ulatuses. See aitab võimalikke riskikohti
kiiremini tuvastada ja lekkeid ennetada.
Ka Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi
teadurite 2017. aastal tehtud merekeskkonna seire raport kinnitab, et heitveel
pole vaadeldud piirkonnas negatiivset
mõju Soome lahe põhjataimestikule ja
-loomastikule. Samuti ei ole ületatud raskemetallide kontsentratsiooni piirnorme ning
heitveel pole negatiivset mõju vee ja setete
hapnikusisaldusele.
Olev Kaarlop meretoru kinnitusmuhviga

Kunda lahe keskkonnaseire veelgi põhjalikum
Georg Martin
Tartu Ülikooli merebioloogia osakonna juhataja

Foto: Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut

„Uus seireprogramm on hea näide
arendaja, teadlaste ja keskkonnaametnike koostööst.“
Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut on
Estonian Celli heitveelasu keskkonnaseirega olnud seotud juba projekti
algusest peale. Pikaajaline kogemus selliste töödega üle terve Eesti
mereala võimaldab mereinstituudil
teha taolisi keerulisi uurimistöid
suurima täpsuse ja efektiivsusega.
2018. aastast on Estonian Celli heitveelasu
keskkonnaseire põhjalikult ringi tehtud.
Nüüd katavad uuringud oluliselt suuremat
hulka parameetreid. Lisaks tehakse vaatlusi
referentsalal, st Natura 2000 ala Uhtju
looduskaitsealal, mis aitab adekvaatselt
hinnata võimalikku keskkonnamõju.
Seireprogrammis jälgitakse vee kvaliteedi
järgmisi näitajaid: põhiliste toitainete kontsentratsioonid merevees, hapniku ja helju-

Kunda lahe süvamere väljalask

Tuuker mereuuringuid tegemas
mi kontsentratsioonid ja keemiline hapnikutarve (KHT). Ohtlikest ainetest jälgitakse nii
heitveelasu läheduses kui ka referentsalal
raskmetallide kontsentratsioone merevees
ja elustikus ehk põisadrus ja kalades.
Lisaks vaadeldakse ka merepõhja elustikku
ning piirkonna kalastiku kooslusi.

2.4 km kaugusel kaldast

Siiani pole uus ja põhjalikum seirekava
erilisi muutusi heitveelasu ja referentsala
mõõdetud parameetrites välja toonud.
Samas ei ole kõik selle aasta analüüsid
veel lõpule viidud.

Meretoru stabiliseerimiseks
paigaldatakse

610 lisaraskust
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Uus müügikäibe rekord:
80,7 miljonit eurot
Estonian Celli jaoks oli 2017. aasta edukas – püstitati uus käiberekord üle
80 miljoni euro. 2017. aastal müüs Estonian Cell 170 500 tonni haava
puitmassi ning kogu toodang eksporditi Euroopa ja Aasia riikidesse.
NETOKÄIBE KASV

programmi. Selle tulemusena saavutatakse
aastas 185 000-tonnine tootmismaht ja
tehase tootmisprotsesse muudetakse efektiivsemaks. Investeeringute ettevalmistusega
alustati selle aasta kevadel ja kogu investeeringuprojekt jõuab pikkade tarneaegade tõttu
lõpule järgmise aasta suvel.
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„Suurepärane müügitulemus saavutati suuresti tänu erakordsetele
turuarengutele. Müügihindade
kasvu ja suurema lisandväärtusega
toodete koosmõjul suurenes ettevõtte müügikäive enam kui 9%,“
selgitas juhatuse liige Siiri Lahe.
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Müügimahtude kasvu piiraja on tehase
piiratud tootmismaht. Ettevõte toodab
puitmassi aastaringselt ööpäev läbi.
Tehase tootmismahu kasvatamiseks on
vaja täiendavaid investeeringuid pudelikaelte elimineerimiseks.
„2017. aasta lõpuks oli ettevõtte lisaks 153
miljoni euro suurusele alginvesteeringule
juurde investeerinud 32 miljonit eurot.
Käivitushetkest alates on kasutatud vaid
parimat võimalikku tehnikat ja viimaste
aastate investeeringud on parandanud
tehase jätkusuutlikkust ja veelgi vähendanud mõju keskkonnale,“ märkis Lahe.
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Seni on investeeringuid tagasi hoidnud
suured energiamaksud Eestis. „Valitsuse
otsus alandada elektriaktsiisi energiaintensiivsetele ettevõtetele toetab meie
konkurentsivõimelisust eksporditurgudel
ja annab lootust lõpetada aasta positiivse
tulemiga ka väikesema müügihinna tingimustes,“ sõnas Lahe, viidates väga muutlikule puitmassi maailmaturu hinnale.

20 miljoni eurose investeerimisprogrammi hoogne käivitamine
Ettevõte on tempokalt ellu viimas peaaegu
20 miljoni euro suurust kasvuinvesteeringute

Estonian Celli juhatuse liikme Lauri Raidi
sõnul tehakse investeeringuid sammsammult ja need jagunevad kahte etappi.
„Esimese investeeringuga, mille fookus on
suunatud reoveepuhastuse pudelikaelade
likvideerimisele ja elektrienergia kokkuhoiule, oleme peaaegu lõpusirgel,“ selgitas
Raid. Juba sel aastal käivitatava investeeringu kogumaksumus on 5 miljonit eurot.
„Paralleelselt oleme alustanud investeeringuid puitmassi tootmisliini pudelikaelte likvideerimiseks ja liini efektiivsemaks muutmiseks. See aitab meil
kasvatada tehase tootmismahte ja jõuda
185 000-tonnise aastamahu tasemele
2019. aasta teises pooles.
Pea 15 miljoni eurose programmi käigus
vahetatakse välja mitu tootmismahu kasvu piiravat seadet ja asendatakse need
efektiivsemate ja võimsamatega,“ rääkis
Raid, tuues näidetena hakkepesurit ja
pakkepressi.

Fotod: Jarek Jõepera

Selektori sisemus

Tootmismaht 2017 –

171 708 tonni
haavapuumassi

Selektorid

Toodang

100%

ekspordiks

Käive 2017 –

80,7 miljonit
eurot

2018 – 2019
investeeringud

20 miljonit eurot
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Biogaasi väärindamine
biometaaniks
2014. aastal käivitas Estonian Cell tehase reoveest biogaasi tootmise ja on
nüüdseks Eesti suurim biogaasi tootja. Aastas toodab ettevõte ligikaudu
7,5 miljonit kuupmeetrit 75–76-protsendilise metaanisisaldusega biogaasi.
Sellest biometaani kogusest piisab näiteks kõikide Pärnu, Tartu ja osaliselt
ka Tallinna busside aastaseks käigushoidmiseks.

majandusele märgilise tähendusega, sest
üle pikkade aastate toodetakse Eestis taas
kohalikku kütust. Samuti aitab see projekt
kaasa taastuvenergia eesmärkide täitmisele
ja vähendada fossiilsete energiaallikate
kasutamist Eestis.
Eestimaine biometaan jõudis esmakordselt
müügile selle aasta aprillis. Seda saab tankida Eesti Gaasi tanklates Tallinnas, Tartus,
Narvas ja Pärnus. Lähiajal avatakse tanklad
ka Rakveres, Viljandis ja Jõhvis.

Biograanulid on nõutud kaup

Foto: Jarek Jõepera

Biograanulid on musta kalamarja sarnased
mikroorganismide kogumid, mis lagundavad orgaanilise aine metaaniks ja süsihappegaasiks. Neid saadakse bioloogiliste
protsesside tulemusel anaeroobses reaktoris. Unikaalne taastuvenergia lahendus
võimaldab Estonian Cellil lisaks biogaasi
tootmisele müüa ka oma biograanuleid.
Biograanulid on väärtuslik materjal
analoogsetele reaktorite omanikele ning
Estonian Cellil on ukse taga pikk järjekord
huvitatud ostjatest. Kui 2016. aastal müüdi
1200 tonni biograanulit, siis eelmisel aastal
nii Euroopasse kui ka Aasiasse juba üle
1500 tonni.

Saime energiajuhtimise
sertifikaadi ISO 50001

Gaasi tootmise protsess saab alguse reaktorist
Alates selle aasta kevadest müüb Estonian
Cell kogu toodetud biogaasi oma naabrile
OÜ-le Rohegaas, kes suurendab metaanisisalduse maagaasiga samale tasemele ning
seejärel suunab biometaani gaasivõrku.
Tootmises kasutab Rohegaas OÜ vesipuhas-

tuse tehnoloogiat, kus vee ja kõrge rõhu toimel eraldatakse toorgaasist metaan ja muud
jääkgaasid, mis põletatakse järelpõletis.
Transpordikütuseks kasutatava biometaani
tootmise käivitumine on Eesti energia-

Eelmise aasta detsembris väljastati
Estonian Cellile ISO 50001 sertifikaat.
See tõendab, et ettevõte kasutab tootmiseks kuluvat energiat ja energiaallikaid
vastutustundlikult ning teeb pidevalt tööd
energiakulu vähendamise nimel.

Fotod: Jarek Jõepera

Biogaasi mahuti

7,5 miljonit m3

biogaasi aastas

Rohegaas

Gaasitankla

Sertifikaadid:

ISO 9001; 14001; 18001, FSC, PEFC
ja Põhjamaade Ökomärgis
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Haavapuu kasutatakse
otsast lõpuni ära

Kõik biojäätmed töödeldakse
ümber

Estonian Cell kasutab puitmassi tootmiseks 450 000 m3 haavapaberipuitu
aastas. Kogu ettevõttes kasutatava puidu päritolu on kontrollitud ja 60%
sellest on ka sertifitseeritud.

Igal aastal tekib Estonian Cellis ligi 95 000
tonni biojäätmeid – muda, koor, saepuru ja
sõelmed. Koorest-mudast saadakse põllumeestele väärtuslik kompost, sõelmed ja
osa puidukoort müüakse põletusmaterjalina katlamajadesse.
BIOJÄÄTMETE ÜMBERTÖÖTLEMISE
PILOOTPROJEKT

Foto: Christoph Heinzel

BIOJÄÄTMED

koor, saepuru, sõelmed, muda

BIOJÄÄTMETE SEGU

SAALASTI PRESS

BIOPRODUKT
biokütus

Puitmassi tootmiseks kasutatav haavapaberipuu
Võrdlusena eksporditakse igal aastal töötlemata kujul Eestist välja 6–7 korda suurem
kogus paberipuitu. Ka sellest saab paber,
aga meie riiki jääv tulu piirdub palgi väärtusega, mis on puitmassiga võrreldes üle 5
korra väiksem.

Haavapuit kooritakse

puhtuse tõttu on see väärtuslik tooraine
näiteks puitlaastplaadi valmistamiseks.
Juba praegu kasutatakse metsast toodav
puu täielikult ära, aga samas pürgime veel
säästlikemate lahenduste poole.

Oktoobris käivitus tehases saalasti pressi
projekt, mille abil saame kõik tehases
tekkivad biojäätmed muuta biokütuseks
(vt joonis). Saalasti press suurendab oluliselt biojäätmete kuivusastet, vähendades
sellega transpordikulusid ja võimaldades
biokütust koostootmisjaamades põletada.

Foto: Jarek Jõepera

Haavast saab väga heledat paberit, näiteks igapäevakasutuses olevat tavalist
printeripaberit. Selleks, et see paber tõesti
valge saaks, tuleb haavapalk ära koorida.
Tootmisprotsessi sisenevad puhtad ja
valged haavatüved. Koore eemaldamisega
ei ole viimase elutsükkel veel lõppenud.
Kuni tehasel veel oma koostootmisjaama ei
ole, muundatakse puukoores olev energia
katlamajades ja elektrijaamades soojuseks
ja elektriks.

Koor biomuda komposteerimiseks
Osa koorest segatakse veepuhastusprotsessis tekkiva biomuda komposteerimiseks. Hakkimisel tekkivat saepuru ei saa
samuti oma protsessis kasutada, kuid

Toodang 100%

Saalasti press

haavapuitmass –
erinevate paberite tooraine

Väärindame

450 000 m3

haava paberipuud

Ekspordiväärtuse kasv
enam kui 5

korda
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Väärtused ja kogukond
Estonian Cell väärtustab Kunda ja Lääne-Virumaa kogukonna elu, olles
juba kümme tegevusaastat järjest kohaliku kogukonna haridus-, kultuurija spordiprojektide üks toetajaid.

ESTONIAN CELLI VÄÄRTUSED:
· vastutustunne
· ausus
· täiuslikkus
· ettevõtlikkus
Toetame noorte haridust
ja spordielu
Meie jaoks on oluline kohalik kogukond
ja noorte areng. Seetõttu oleme toetanud
erinevaid projekte.
Viru-Nigula valla spordiüritused
Sarnaselt varasemate aastatega oleme
toetanud nii Kunda linnajooksu kui Lasteaia
Kelluke heategevusliku kevadjooksu läbiviimist auhindadega. Sel aastal lisandus sellesse nimekirja veel Viru-Nigula rahvajooks.

Kunda linna jooks
Järjest rohkem räägitakse organisatsiooni
kultuurist ja väärtustest. Väärtustest tekib
organisatsiooni kultuur, tuleneb arusaam,
mis on õige ja mis vale käitumine, millised
on aktsepteeritud hoiakud ja käitumispõhimõtted.
Estonian Cell alustas väärtuste teadliku
väljakujundamise protsessiga 2014. aastal
ning see on olnud jätkuv ja pidev. Oleme
enda jaoks kokku leppinud neli olulisemat
märksõna: vastutustunne, austus, täiuslikkus ja ettevõtlikkus. Need on põhimõtted,
millest oma igapäevatöös lähtume ja millel
põhinevat käitumist ootame kõigilt ettevõtte
töötajatelt. Olgu tegu siis kliendile puitmassi
tootmise, seadmete hooldamise, tööohutusnõuetest kinni pidamise, töötajate arendamise või kohaliku kogukonnaga suhtlemisel.

ühtlustada ja süvendada arusaama, mida
ühe või teise väärtuse all mõeldakse. 2015.
aastal külastas meid visioonipäeva raames
Gerd Kanter, kes rääkis enda kogemuse näitel, kuidas saavutada võimatut.
2017. aasta lõpus toimus sarja teine üritus,
kus lahkas väärtuste aluseid, tekkimist ja
arengut nüüdne riigihaldusminister Janek
Mäggi. Kuidas praktikas ettevõetud plaani
ellu viia ja teele tekkinud takistusi ületada, rääkisid Uhhuduuri seiklejad Hannes
Hanso ja Priit Kuusk alias Wend. Selgus,
et nemadki on oma matkadel lähtunud
väärtustest ja hoiakutest, mida ootab enda
inimestelt ka Estonian Cell: ettevõtlikkus ja
uudsete lahenduste leidmine, austus meid
ümbritsevate inimeste ja arvamuste vastu,
täiuslikkus oma töös ja vastutuse võtmine
oma tegevuse tulemuste eest.

Väärtuste sisendamiseks oleme korraldanud erinevaid üritusi, mille eesmärgiks on

Kohtumine Uhhuduuri seiklejatega

Töötajate arv

89

Rakvere spordikooli korvpallimeeskond

Töötajate arv väärtusahelas

üle 550

Toetame noorte sporti
Estonian Cell toetas Rakvere Spordikool/Tarvas U-14 poiste korvpallivõistkonda võistlusdresside hankimisel. Võistkond tuli eelmisel
aastal Eesti Meistrivõistlustel pronksmedalile,
käesoleva aasta augustis New Generation
Cup rahvusvahelisel turniiril teisele kohale.
Piknikuraamat
Kohalik kogukond on meie jaoks oluline ja
seetõttu osalesime ka eelmise aasta lõpul
valminud raamatuprojektis „Piknik Kundas“.
Raamatu autor Ebe Pilt ja fotograaf Reti
Kokk on kogunud lugusid Kunda elust-olust:
Siiditeest, Neu Londonist, kadunud paradiisist ja veel mõnestki muust asjast – ehk siis
Kunda linnast läbi aja.
Vabatahtlike foorum ja Kunda ohutuspäev
Ettevõtlikkus ja vastutustundlikkus on meile
olulised. Seetõttu toetasime sel aastal ka
MTÜ Aasukalda Maa ja Merepäästekomando korraldatud Vabatahtlike päästjate
foorumi ja Kunda ohutuspäeva läbiviimist.

„Piknik Kundas“ raamatuesitlusel

Vastutustundliku ettevõtluse

hõbemärgis
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Turism ja tööstus
käsikäes
Sel suvel Austria vabariigi presidendi dr Alexander Van der Belleni
Eesti visiidi raames toimus AustriaEesti ettevõtlusfoorum. Foorumi
eesmärk oli veelgi tugevdada Eesti
ja Austria äriringkondade majandussidemeid.

„Austria näol on tegu tugeva majandusega
Euroopa südames – nad on aastasadu osanud edukalt kasutada oma soodsat asukohta rahvusvaheliste kaubavoogude ristteel.
Majanduse arenedes ja heaolu kasvades
on lisandunud tööstus ja turism, mis siiani
edukalt koos eksisteerivad. Ehkki Austria
on üks enim turismist mõjutatud riike maailmas, on tööstuse osakaal pea kolmandik
sisemajanduse koguproduktist,“ võttis Siiri
Lahe kokku oma muljed foorumist.
AUSTRIA SKP JAOTUS

Foorumil oli kõneaineks vastastikused kaubandussuhted, tööstuse uuendused, aga
ka digiteerimine. Oma riikide edulugusid
ja kahe riigi vahelisi majandussuhteid kommenteerisid Eesti vabariigi president Kersti
Kaljulaid ja Austria vabariigi president
Alexander Van der Bellen.

Põllumajandus 1,2%
Tööstus 28,2%
Teenused,
sh turism 70,5%

Mahukad investeeringud Austria
juurtega sõsarfarmides
Heinzeli pereettevõttele Emacs
Agro, kellele kuulub Eestis 3 farmi,
on viimase 6 aasta jooksul investeerinud Eestisse pea 10 miljonit
eurot. Farmides on kokku pea
1600 looma, millest umbes pool on
piimalehmad ja ülejäänud noorloomad. Kolm farmi kokku annavad
tööd 35 inimesele.
2018. aastal avas Vao Agro Väike-Maarja
vallas 476-kohalise nüüdisaegse vabapidamisega noorloomalauda ja selle juurde
kuuluva 12 000 m3 mahutavusega vedelsõnnikuhoidla. Investeeringu kogumaht oli
peaaegu miljon eurot. „Kui lehmalautadesse on Eestis palju investeeritud, siis
olime esimesed, kes nii ulatuslikult noorloomade elutingimusi parandasid,“ kommenteeris OÜ Vao Agro, OÜ Diner ja OÜ
Karu Agro tegevjuht Meelis Robam.
Noorkarjalauta paigaldati sõnniku kogumiseks ja eemaldamiseks moodsad skreeperseadmed, jooturid, asemematid, ventilatsioonisüsteem ja LED-valgustid. Vao Agro
juhi Meelis Robami sõnul on vabapidamisega laudas loodud noorloomadele oluliselt

Heinzel Grupi 2017. a

Foto: Aili Alber

paremad elutingimused. „Nad saavad aedikutes vabalt ringi liikuda, süüa-juua, samuti
on igal loomal oma lamamisease. Loomi
söödetakse mobiilse söödamikseriga,“ selgitas Meelis Robam. Valminud noorkarjalauda
juurde kuulub uuendatud monoliitbetoonist
vedelsõnnikuhoidla, mis võimaldab kõige
keskkonnasõbralikumat ladustamist.
„Mul on hea meel, et vaatamata vahepealsetele rasketele aastatele oleme suutnud
oma farmide loomade arvu aastate jooksul
peaaegu kahekordistada, luua moodsa töö-

President Kersti Kaljulaid ja Austria president Alexander Van der Bellen AustriaEesti ettevõtlusfoorumil Tallinnas

Estonian Celli emaettevõte
Heinzel Group suurendas 2017.
aastal märkimisväärselt nii tootmiskui ka müügimahtusid. Ettevõtte
konsolideeritud müügikäive kasvas
19% ligi 1,8 miljardi euroni.
keskkonna meie inimestele ja head elutingimused meie karjale,“ lisas Robam.
Kokku on viimase 6 aasta jooksul omaniku
toel investeeritud kolme farmi enam kui 10
miljonit eurot, millest umbes pool on läinud
loomakasvatusse ja teine pool taimekasvatusse, et tagada isevarustatus söödaga.

Vao noorloomalauda avamine

käive üle 1,8 miljardi euro

Tehased Eestis, Austrias, Saksamaal,

müük kõigil kontinentidel

8

Keskkonnaleht nr 7 ¬ November 2018

Estonian Celli ekspordi ülevaade
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KAS SA TEADSID, ET PUITMASSITOOTMIST
ERISTAB TSELLULOOSITOOTMISEST:

3 × väiksem veekasutus

tooteühiku kohta

2 × väiksem puidukulu

tooteühiku kohta
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kemikaalide kasutus
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