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Esimene miljon puitmassi
unit’it üle maailma saadetud
Kundas haavapuitmassi valmistav Estonian Cell saatis augustis teele unit’i,
mis kandis numbrit 1 000 000. Üks unit on 8-st puitmassi pakist koosnev
transpordiühik.
Kõige esimene unit nägi ilmavalgust tehase
liini testimise käigus 11 aasta eest ehk 18.
märtsil 2006. “Selle ajaga on Estonian Cell
suutnud tõestada, et keskkonnasõbralik
tootmine on võimalik ka meiesuguse
suurtööstuse puhul,” rääkis Estonian Celli
juhatuse liige Lauri Raid. Puitmassi tootmine on Raidi sõnul keskkonnasõbralik, sest
võrreldes näiteks keemilise tselluloosiga
kasutakse kaks korda vähem puitu ja 40%
vähem energiat. Kuigi puitmassi osakaal
on maailmaturul kordades väiksem, eelistatakse puitmassi tema mahulisuse tõttu
kartongitoodetes, aga ka mujal. Estonian

Cell ekspordib puitmassi 30-sse Euroopa
ja Aasia riiki: nendes riikides saabki eestimaine haavapuitmass kriitpaberiks, pakke
paberiks, kartongiks jms.
Raidi sõnul on Estonian Celli tehnoloogia
valitud parima võimaliku tehnika (BAT)
põhimõtete järgi. Ligikaudu pool viimase
11 aasta investeeringutest on suunatud
energia- ja ressursitõhususe tõstmiseks,
sealhulgas suurimad nendest biogaasi
tootmisüksus, uus veski ja uued sorteerijad.
“Selliste innovaatiliste ideede rakendamine

on ühelt poolt olnud riskantne, kuid teisalt
võimaldanud olla eeskujuks meie valdkonna
ettevõtetele kogu maailmas,” rääkis Raid.
Estonian Cellil on hea meel, et läbi nende
aastate on miljon unit’i tootmise teekond
leidnud tunnustust rohkete auhindade
näol. Ühe hiljutise tunnustusena omistati
Estonian Cellile 2016. a. vastutustundliku
ettevõtluse indeksi hõbemärgis. Raid kinnitas, et Estonian Cell kavatseb ka tulevikus
säilitada juhtrolli Eesti tööstuses, olles samal
ajal üks eestvedajatest ka keskkonna
tõhususe alal.

Foto: Jarek Jõepera

Unit nr 1 000 000 tõstuk Riia käppade vahel tehase laos.

Unit’i
teekond

Mahukad
investeeringud
silmapiiril

Keskkonnahoiu
lahendused pälvivad
tähelepanu

Estonian Cell
toetab Kunda
kohalikku elu

Heinzel grupi
lühiuudised

Eksportturgude
ülevaade

LK 2

LK 3

LK 4-5

LK 6

LK 7

LK 8

2

Keskkonnaleht nr 6 ¬ September 2017

Unit’i teekond

Foto: Jarek Jõepera

Ühe unit’i reisikiri ehk
kuidas Kundas tehtud pabermassi
pakist kriitpaber saab

Unit 966584
kvaliteet 300/84 B

“Tere! Mina olen unit 966584
kvaliteedist 300/84 B. Ma sündisin
2017. aasta 2. mai varahommikul
kella 5 paiku Kundas oma pere
üheksasaja kuuekümne kuue tuhande viiesaja kaheksakümne neljanda
lapsena.”
Räägin teile loo sellest, mis juhtus minuga
pärast seda, kui tootmisliin oli minu igati
suurepäraseks ja eeskujulikuks haavapuitmassi unitiks vorminud. Kui ma pakkimisliinist oma paarilisega käsikäes valmistoodangulao poole jalutasin, valdas mind
pisut ärevus teadmatusest, mis edasi saab.
Ega ma pikalt mõelda ei saanudki, kui Riia
mind sülle haaras ja vanemate õdede juurde virna viis. Riia on ühe valmistoodangulao
tõstuki nimi. Ma kujutasin ette, et meid on
seal pisut rokem, kuna nii suurest tehasest

Tootmismaht 2016 –

173 099 tonni

Mahukad investeeringud silmapiiril
Estonian Celli tootmismaht ületas 2016. a. rekordilise 173 000 tonni piiri,
kuid maailmaturul kasvav pakkepaberi nõudlus lubab Kundas asuvale
haavapuitmassi tehasele potentsiaali palju enamaks.
ESTONIAN CELLI TÄNANE TOOTMISMAHT ON ALGSELT PLANEERITUST 25% KÕRGEM
180

peaks kaupa ikka hooga tulema. Ringi
vaadates nägin enda kõrval veel ühte rida
toodangut ja kaugemal lao otsas teistki.
Natuke vanemad olijad, nii palju, kui neid
seal oli, teadsid rääkida, et me oleme lihtsalt väga nõutud kaup ja sellepärast ei seisa
ka laos kuigi pikalt. 300/84 B pidi eriti väärt
kraam olema, kuna selle valmistamisel
nähakse tavalisest rohkem vaeva. Tundsin
end väga erilisena.
Juba sama päeva hommikul tõstis Riia
mind koos kaaslastega auto peale ja läks
sõiduks. Kuid sama kiiresti, kui teekond
algas, see ka lõppes. Meid virnastati Kunda
sadamas lattu ja öeldi, et kahe päeva pärast
läheme laevakruiisile. Sel hetkel tundsin,
kuidas mu paber läks seljas higiseks ja
traat tõmbus pingesse. Ma ei olnud kunagi
varem laevaga sõitnud – haavapuud, millest
mina valmistatud olen, toodi Eesti metsast
autoga. Siiski olid mõned meie hulgast ka
meresõidu kogemusega. Nemad olid algselt
pärit naaberriigist Lätist ja toodi Eestisse just
laevaga. See pidi väga mugav ja meeldiv
olema. Nad suutsid mind maha rahustada
ja ma hakkasin juba väljasõitu ootamagi.
Paari päeva pärast hakkaski sagimine pihta.
Meid tõsteti lahtisele platvormhaagisele ja
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Riia nimeline tõstuk.
sõidutati kai peale. See oli äge – ikkagi
kabriolett või midagi sellist. Seal haaras
kraana mind ja mu kaaslasi traadist ja pani
tihedalt külg külje kõrvale laeva trümmi.
Õlatunne oli nii tugev, et keegi ei kartnud
eesootavat merereisi. Meid oli seal üle
pooleteise tuhande kogukaaluga rohkem
kui kolm tuhat tonni. Tolliprotseduurid ei
olnud kuigi keerulised. Meilt küsiti küll, kust
me tuleme, kuhu läheme ja kui palju meid
on, aga see oli ka kõik. Kaupade vaba
liikumine Euroopa Liidus on ikka hea asi
küll! Ja siis ta algaski – viiepäevane merereis Hollandisse. Sõit läks ilusti, korraks
tundsin õõtsumisest pakipööritust, aga see
läks üle.
Vlissingeni sadamas tõsteti meid jälle autole
ja viidi lattu. Seal valitses tõeline erinevate
rahvuste paabel. Samas ei olnud meil Eestist tulijatena mingit põhjust end häbeneda
teiselt poolt ookeani pärit toodete kõrval.
Tundsime, et kuulume maailmaklassi. Ka
sellesse vahepeatusesse ei jäänud me
kauaks. Meid pandi sel korral pisut väiksema kambaga juba tuttavale autoplatvormile
ja viidi kaile, kus kraana vinnas meid
väiksema mootorkaubalaeva pardale, mis
viis meid mööda Reini jõge logistikakeskusesse Weselis Saksamaal. Kohale
jõudnud ja lossitud, laaditi meid ümber rongile, millega reisisime tuhatkond kilomeetrit
Gratkorni Austrias. Siin asub suur Sappi
paberitehas. Seda kirjutades on jäänud
loetud hetked, kuni minust ja mu sõpradest
saab ülikvaliteetne kriitpaber. Kes teab –
ehk trükitaksegi minu lugu reisiajakirjas,
mis on minust endast valmistatud.
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Eesmärk 200 000 tonni aastas
Lahe sõnul on strateegiline eesmärk
tõsta tootmismaht 200 000 tonnini,
mis tooks Kundasse 20 miljonit eurot
lisainvesteeringuid. “Kui Eestis peaksid
energiamaksud oluliselt alanema, on meil
tagataskus esimene investeeringute pakett
väiksemate pudelikaelte likvideerimiseks,”
räägib Lahe. Pikaajaline investeeringute
kava näeb ette teise tehase rajamist
olemasoleva kõrvale, mis nõuab astmelist
muudatust energiamaksudes. “Loodame
muudatustele, et investeeringud saaksid
tehtud,” on Lahe lootusrikas.

Projekteeritud võimsus tuhat t

2006. aastal käivitatud Estonian Celli tehas
oli algselt planeeritud tootma 140 000
tonni haavapuitmassi aastas, kuid tänu
oskuslikule protsessijuhtimisele ja pudelikaeltesse suunatud investeeringutele
kasvas tootmismaht 2016. a. lõpuks
173 099 tonnini.
Estonian Cell juhatuse liikme Siiri Lahe
sõnul on suudetud tehase võimsust 24%
kasvatada, kuid tänaseks on jõutud tootmisvõimsuse piirile. Samas on nõudlus
Estonian Cellis toodetud puitmassi järele
tänasest tootmismahust oluliselt kõrgem.
“Turuekspertide väitel kasvab puitmassi
nõudlus järgmise 10 aasta jooksul 1,5%

aastas, mistõttu on meil tõesti head kasvuperspektiivid,” ütles Lahe.
Edasise tootmismahu kasvu eelduseks on
täiendavad investeeringud, mille tegemist
pärsib toote kõrge omahind. Määrava tähtsusega on energiaintensiivsetele tööstusettevõtetele Eestis kehtivad energiamaksud.
Näiteks maksab Eestis asuv tehas aastas
elektri eest 4-6 miljonit eurot rohkem kui
maksaks sama võimsusega tehas Soomes,
Rootsis, Saksamaal või Austrias. “Energiamaksud on aastast 2008 Estonian Celli
konkurentsivõimet kahjustanud ning kümne
tegutsemisaasta järel on tehas 16 miljoni
euroses kuhjunud kahjumis,” selgitab Lahe.

Lahe sõnul jätkab Estonian Cell selgitustööd, et Eestis kehtestataks vastavalt
Euroopa Liidu soovitustele maksuvabastused või –laed energiamahuka tööstuse konkurentsivõime tagamiseks, sarnaselt teiste edukate tööstusriikidega. Tööstuse kasvu soosivate põhimõtete ja tehase
arenguplaanide tutvustamiseks korraldas
ettevõte mullu septembris ka kõrgetasemelise ja piduliku kümnenda tegevusaasta
tööstusfoorumi „Eesti tööstuse sidurid ja
pidurid“. Foorumil andis majandus- ja
kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler
Viljar Lubi ka lubaduse leida lahendus
suurtööstuse arengut piiravatele kõrgetele
energiamaksudele ja kinnitada tööstuspoliitika roheline raamat valitsuses.
Fotod: Egert Kamenik

Estonian Celli finantsdirektor Siiri Lahe ja tehasejuht Lauri Raid tööstusfoorumit avamas.

Kirja pani: Meelis Kuzma

Sadamas laevale laadimine.
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Tehase töökindlus

92,6 %

Tehnoloogiapõhise tööstuse edu nurgakividest arutlesid (vasakult paremale):
moderaator Kristjan Lepik, tööstur Jaan Puusaag, majandusministeeriumi asekantsler
Viljar Lubi ja ettevõtja Jüri Mõis.

Töötajate arv

86

Töötajate arv väärtusahelas üle

550
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Keskkonnahoiu lahendused
pälvivad tähelepanu
Tootmismahtude kasvades töötab Estonian Cell järjepidevalt selle nimel,
et ökoloogilist jalajälge veelgi vähendada. Hea meel on näha, et Kunda
tehases ellu viidud keskkonnasõbralikud lahendused on pälvimas ka
laiemat tunnustust, räägib Estonian Celli keskkonna-ja kvaliteedijuht
Kersti Lužkov.
Foto: Jarek Jõepera

see tootmisprotsessi tagasi. 2016. a. tootis
Estonian Cell 7,7 mln m3 biogaasi, mis on
tänu biogaasi tootmise reaktori efektiivsele
seadistamisele 1,5 korda rohkem kui aasta
varem. Biogaasi tootmise tõttu ei ole
Estonian Cellil nüüdsest vaja osta nii suurtes mahus maagaasi – aastane maagaasi
vajadus langes ca 50 GWh võrra. Seega on
Estonian Cell suutnud tervelt kolmandiku
fossiilse päritoluga maagaasist asendada
taastuvenergiaga.
Biogaasi tootmise võimaldamiseks investeeris Estonian Celli omanik Heinzel
Holding reovee eelpuhastusse ja
anaeroobsesse tehnoloogiasse 11 miljonit eurot. See samm lubas Estonian Celli
kuluefektiivsust oluliselt parandada ning
vähendas süsiniku jalajälge enam kui 30%
võrra. Investeering taastuvenergia lahendusse tõi Estonian Cellile ka Eesti parimate
ettevõtete konkursil “Ettevõtluse Auhind
2016” Aasta Uuendaja tunnustuse.
ESTONIAN CELLI BIOGAASI TOOTMINE
ON TÕUSUTEEL
8
7

Hõbehallis reaktoris toodetud biogaas väärindatakse tulevikus biometaaniks.

milj m3 biogaasi
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Baltikumi esimene biometaani
tehas
Estonian Cell ja GreenGas Energy OÜ allkirjastasid 2016. a. lepingu rajada Kundasse Baltimaade esimene biometaani
tootmisüksus, mis võimaldab Estonian
Cellil tootmises tekkiva biogaasi täieliku
ärakasutamise.

Uus tehas hakkaks biometaani tootma
Estonian Celli biogaasist. Estonian Cell
kasutab täna biogaasi võimalikult
efektiivselt ära enda tootmisprotsessis,
kuid tehase plaaniliste ja avariiliste seisakute tõttu tuleb inertsist tekkiv väärtuslik
biogaas avariipõletis põletada. Täna põletatav gaas, mis moodustab ca 7% kogu mahust, läheks tulevikus biometaani tehasele
ja võimaldaks seega Estonian Celli biogaasi
täieliku ärakasutamise.

Biometaan on mitmete erinevate tehnoloogiate abil biogaasist valmistatud metaanirikas (95–98%) gaasiline kütus. Praeguste
plaanide kohaselt peaks uus biometaani
tehas käivituma 2018. a. ja GreenGas
Energy eesmärk on toota aastas 6-7 miljonit m3 biometaani. GreenGas Energy juhatuse liikme Marko Tiimani sõnul on see
kogus võrreldav Narva, Tartu ja Pärnu liinibusside aastase kütusekogusega ning märkimisväärne isegi Euroopa Liidu mastaabis.
3,5 miljoni eurone investeering aitab muu

Kasutatav tehnoloogia vastab

parima võimaliku
tehnika nõuetele

Estonian Cell on Eesti suurim biogaasi
tootja ja ühtlasi ka tarbija. Biogaas tekib
tehases reoveepuhastuse käigus ja nutika
taastuvenergia lahendusega suunatakse

Veekasutus

14,5 m³/t

Eksperdid lähtuvad üldisest põhimõttest,
et vooluhulga kuni 10%-line vähenemine
ei põhjusta eeldatavalt ühegi kalaliigi elutingimuste olulist halvenemist. Seetõttu on
Estonian Cell läbirääkimistes Keskkonnaametiga, et tehas saaks ka madalvee
perioodidel piiranguteta toimida.
Biogaasi tootvad biograanulid.

Merekeskkonna seire täieneb

Tehase veetarve stabiilselt madal

Estonian Celli tehase heitvee süvalasu merekeskkonna seiret teostab Tartu Ülikooli Eesti
Mereinstituut. Seiret on tehtud 2005. a.
alates ning tulemused kinnitavad, et mere
vesi väljalasu piirkonnas on puhas. Vastavalt
keskkonnakompleksloale on tänavuseks
seire eesmärgiks merevee kvaliteet, põhja
vee taimestik ja loomastik. Esmakordselt on
lisandunud nõue ka raskemetallide seire
kohta heitvee väljalasu piirkonnas, mille
kohast mõõtmist hakkavad läbi viima TTÜ
teadlased.

Estonian Cell kasutab tootmistegevuseks
Kunda jõe vett, mida vajab ca 6600 m3
ööpäevas ehk 0,08 m3/s. Vastavalt arvutustele on see 1,4% Kunda jõe keskmisest
vooluhulgast, kuid jõe vooluhulga suure
kõikumise tõttu moodustab see kõige veevaesemal ajal kuni 4%.
Eesti jõgede, sealhulgas ka Kunda jõe loodusliku äravoolu üheks iseärasuseks on
vooluhulkade suur sesoonne kõikumine.
Suurveeaegne vooluhulk on kümneid kordi
suurem aasta keskmisest vooluhulgast
ning sadu kordi suurem madalveeaegsest
vooluhulgast.

Haab - laialt levinud puu, mis
leiab palju kasutust
Estonian Cell toodab kvaliteetpaberi toorainet peamiselt haavapuidust. Ettevõttes
kasutatav tehnoloogia võimaldab kasutada
ka madala kvaliteediga puitu - südame
mädanik võib ulatuda kuni 60% ümar

materjali läbimõõdust. Tehases kasutatakse puitu läbimõõduga 6-60 cm, mis teeb
võimalikuks ka varasematel aastatel seisma
jäänud haavametsade kasutuselevõtu.
See eestlastele nii hästi teada-tuntud, värisevate lehtedega puu leiab laialdast kasutust nii lavalaudade, puunõude ja punutiste valmistamisel kui ka vineeri tootmises
ning isegi ravimitööstuses. Haab on väga
kiire kasvuga – esimestel aastakümnetel
sirgub haava latv igal aastal tervelt meetri
jagu. 40-aastaselt annab haab juba korraliku palgi – ses vanuses jõuab näiteks
mänd alles noorukieast välja. Riigimetsade
pindalast katavad haavikud 2,1% ning era
metsades 2,7%. Kõige rohkem eravalduses
haavikuid on Saaremaal (6,9% erametsade
pindalast) ja Läänemaal (4,5%).
Haavapuit on valge, kerge, pehme, hästi
lõhestatav, kuivalt tugev, kõva ja vastupidav. Seda kasutatakse suveniiride valmistamisel ning temast saab kõige ühtlasema
pinnaga paberit. Haava puit on kergesti
lõhestatav ja seetõttu tehakse temas
katuselaaste, kastilaudu, vineeri, aga ka
kauneid punutisi. Kuna haavapuidul ei ole
kõrvalmaitset, tehakse temast meelsasti
puunõusid. Haab on olnud tikutööstuse
lemmikpuu ning teda kasutatakse tihti
saunalava laudade materjaliks. Haavalehtedest ja -koorest tehakse ravimitööstuses glükoosi. Haavaoksad on hea talvine
lisasöök metsloomadele.

Foto: Jarek Jõepera
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Biogaasi tootmine tõi
Aasta Uuendaja tiitli

sealhulgas ka veevaesel ajal.
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hulgas täita ka Eesti taastuvenergia
kasutuselevõtu eesmärke.

Foto: Jarek Jõepera

Vastavalt Maaülikooli teadlaste poolt 2016.
aastal läbi viidud uuringule ei mõjuta
Estonian Celli tegevus Kunda jõe veetaset,
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Biograanulid on nõutud kaup
Lisaks biogaasi tootmisele võimaldab
unikaalne taastuvenergia lahendus Estonian
Cellil ka biograanulite kui väärtusliku
materjali kogust suurendada ning ülejääk
müüki panna. Alates 2014. a. läbib reovesi
anaeroobse reaktori, kus bioloogiliste protsesside tulemusel kasvab biograanuli kogus
suhteliselt kiiresti. Biograanulid on musta
kalamarja sarnased mikroorganismide
kogumikud, mis lagundavad orgaanilise
aine metaaniks ja süsihappegaasiks. Biograanulid on väärtuslik materjal analoogse
tele reaktorite omanikele ning täna on
Estonian Cellil pikk järjekord potentsiaalsetest ostjatest. 2016 a. müüdi ca 1200 tonni
biograanulit nii Euroopasse kui ka Aasiasse.

Estonian Cell tootis 2016. aastal

7,7 miljonit m³
biogaasi
enam kui

KAS TEADSID, ET...
... haab on rahvasuus
tuntud ka kui mädapuu,
hundipuu, närvepuu.
... haab kuulub paplite perekonda
... haab elab ca 100 aastaseks,
pikim haab on 40-meetrine

Kärestikuline Kunda jõgi.

Suurendame haavapuidu väärtust

üle 5 korra

Toodang 100%

haavapuitmass erinevate paberite tooraine
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Estonian Cell toetab Kunda kohalikku elu
Estonian Cell väärtustab Kunda ja Lääne-Virumaa kogukonna elu, olles juba kümme tegevusaastat järjest kohaliku kogukonna haridus-, kultuuri- ja spordiprojektide üks toetajaid.
Foto: Reti Kokk

Foto: Estonian Cell

Foto: Jarek Jõepera

Maaülikooli katsepõllud (2009).

Õpetaja Kaido Kukk robootikaringis.

Tasuta kompost talunikele

tänu millele saavad alates tänavusest õppe
aastast tehnoloogiaõppest osa kõik põhi
koolide õpilased.

tegevuslikku kevadjooksu ning Kunda linna
jooksu. Lasteaia heategevusjooksuga koguti
raha õpikeskkonna parandamiseks ning
Kunda linna jooks on juba traditsiooniks
saanud iga-aastane kogupere tervisespordi
üritus.

Sarnaselt varasemate aastatega jätkas
Estonian Cell talunikele komposti tasuta
jagamist. Estonian Cell valmistab komposti
veepuhastusprotsesside tulemusel tekkivast
biomudast, mida segatakse haavakoorega.
Tekkinud kvaliteetne ja orgaaniline kompost
on valmis kasutamiseks põllumajanduses
ja haljastuses, et seeläbi mullaviljakust
parandada.

Raha koguti Estonian Celli 10. aastapäeva
külaliste abiga – kingituste asemel paluti
neil teha annetus linnavalitsuse arvele ning
kogutud summa eest ostis kool robootikatarvikuid. Robootikaringi toetamisega soovib
Estonian Cell populariseerida noorte seas
tehnoloogiaalast haridust.

Kunda kooli robootikaring

Kunda jooksuüritused

Estonian Cell toetas Kunda Ühis
gümnaasiumi robootikaringi 4100 euroga,

Estonian Cell toetas tänavu mais auhindadega Kunda lasteaia Kelluke hea

Perepäev Estonian Cellis
Juuni alguses toimus Estonian Cellis pere
päev, mille käigus said töötajate lapsed tulla
tutvuma oma emade-isade töökohtadega.
Tehase territooriumil toimusid ekskursioonid
ning teadusteatri töötoas ehitati paberist
sildu. Perepäevast osavõtt oli üllatavalt suur,
kokku külastas tehast 90 inimest, sealhulgas
lapsi nii imikutest kuni täiskasvanuteni.

Foto Kalev Lilleorg

Foto Sander Soomre

2016 oli Heinzel
grupile edukas

Käibe kasvu tingisid Saksamaal asuva te
hase Raubling Papier omandamine jaanuaris 2016 ning positiivsed arengud ettevõtte
kõigis võtmevaldkondades. Mitmete tooterühmade senisest madalamad hinnad kompenseeriti kasvanud mahtudega. Märkimisväärne kasv toimus grupiväliste partnerite
toodangu vahendamises, mis moodustas
2/3 enam kui 4 miljonist tonnist müüdud
puitmassist ja paberist. Kasv saavutati nii
geograafiliselt laienedes kui tootevalikut
kasvatades. Heinzel grupi juht Kurt Maier
ütles majandustulemusi kommenteerides,
et edukas äritulem kinnitab valitud mitmekesise strateegia õigsust. Muuhulgas suudeti kiiresti reageerida e-kaubanduse kasvust
tingitud pakkepaberi turu nõudluse kasvule
maailmaturul.
Estonian Cell kasvas samuti, sealhulgas
jõuti tootmisrekordini (173 099 tonni) ning
biogaasi tootmises saavutati 50%-line kasv.
Maailmaturu hinnalanguse tõttu langes
tehase müügikäive 5% 73,8 miljoni euroni.

Heinzel grupp ehitab Austriasse, Zelstoff
Pölsi tehasesse teise paberimasina, mis
hakkab tootma paberkottide tootmiseks ka
sutatavat nn masinläikega paberit.

Heinzel grupp investeerib Austrias, Laakirchenis asuvasse tehasesse enam kui 100
miljonit eurot, mis tõstab tehase tootmisvõimsust 800 000 tonnini aastas.

HEINZEL GRUPI MÜÜGIJAOTUS

Uue paberimasina ehitamine on ettevõttele
strateegilise tähtsusega samm ja tuleneb
pakkepaberi nõudluse kasvust. Heinzel
grupi tegevjuhi Kurt Maieri sõnul on Pölsi
tehas tulevikus võimeline tootma 200 000
tonni masinläikega paberit aastas. Investeering uude paberimasinasse on üle 100
miljoni euro ning masin peaks tööd alustama hiljemalt 2019. a. alguses.

Investeeringuplaani kohaselt seadistatakse
üks paberimasinatest ümber nii, et see hakkab vanapaberist pakendikartongi valmistama. Samuti laiendatakse oluliselt teise
olemasoleva paberimasina tootmisvõimsust.
Heinzel grupi tegevjuhi Kurt Maieri sõnul
muudavad tehtavad investeeringud
Laakircheni tehase üheks kõige konkurentsivõimelisemaks ning keskkonnasõbralikumaks paberitehaseks kogu Euroopas.

33,2%

Oma tehaste
toodang

38,4%

Puitmass

39,4%

Ajakirjanduspaber

22,2%

Pakkepaber
ja kartong

Mis on Heinzel grupp?

ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, FSC,
PEFC sertifikaadid ning Põhjamaade Ökomärgis

Ettevõttele on väljastatud

Laakircheni tehase paberimasin.

Laakircheni tehasele
suurinvesteering

Väliste
partnerite
toodang

Estonian Celli perepäev.

Heinzel grupi tehas Austrias, Pölsis.

Pölsi tehas saab teise
paberimasina

66,8%

Estonian Celli tunnustati vastutustundliku ettevõtte konkursil hõbetaseme kvaliteedimärgise
Estonian Celli
perepäev
vääriliseks
– Lauri
Raid hõbemärgist vastu võtmas majandusminister Kadri Simsonilt.

Fotod: Heinzel grupp

Heinzel grupi lühiuudised

2016. a. suurendas Heinzel grupp
märkimisväärselt nii tootmis- kui
müügimahtusid, sealhulgas kasvas
konsolideeritud müügikäive 19%
ligi 1,8 miljardi euroni.

Kunda linna jooks.
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Heinzel grupp on üks suurimaid teistele
tehastele puitmassi ja ajakirjanduspaberit
tootev ja müüv ettevõte Kesk- ja IdaEuroopas.

Gruppi kuuluvad tööstusettevõtted on Zellstoff Pöls, Laakirchen Papier (mõlemad Austrias),
Raubling Papier (Saksamaal) ja Estonian Cell (Eestis). Kartong on olnud grupi tootevalikus
aastast 2016. Grupi müügiettevõtted on ülemaailmselt puitmassi, paberit ja kartongi vahendav ettevõte Heinzelsales ning Kesk- ja Ida-Euroopa juhtiv paberimüüja Europapier
International. Lisaks kuulub gruppi Bunzl & Biach, mis on suurim ja olulisim vanapaberi
koguja ja vahendaja Austrias ning juhtiv hulgimüüja Kesk- ja Ida-Euroopas.

100%
Heinzel Holding GmbH, Austria
Omanik

kõrgeim tööviljakus
900 000 eurot töötaja kohta aastas

Eesti tööstuse
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Estonian Celli ekspordi ülevaade
EKSPORDI
JAGUNEMINE RIIGITI

21

22
INDIA

MUUD

7
13

UNGARI

PRANTSUSMAA

%

20

SAKSAMAA

17
ITAALIA

EKSPORDI JAGUNEMINE
LOGISTILISELT

38%

laev

27%

konteiner

35%

auto

1 MILJONI UNIT’I TOOTMISEL ON ESTONIAN CELL KASUTANUD:

23 miljonit m3, mis on
võrreldes tselluloositehastega 3x vähem

vett ca

puitu on kasutatud kokku

4,4 miljonit m3

mis on võrreldes

tselluloositehastega

2x vähem

1 miljoni unit’i tootmisest tulenev
ekspordikäive -

Keskkonnaleht
Väljaandja: AS Estonian Cell
Jaama 21, Kunda
Tel: 687 0000
info@estoniancell.ee
www.estoniancell.ee

710 miljonit EUR

