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Käesolevas töös on uuritud Eesti sae- ja höövlitööstustes tekkinud puidujäätmeid, nende 

kasutust ning edasist väärindamist.  

Töö eesmärkideks oli välja selgitada puiduliste jäätmete tekkemahud, nõudlus ning 

väärindamisvõimalused Eestis. Lisaks uuriti puidutööstuste kõrvaltoodangu 

realiseerimisvõimalusi, transporti, edasist väärindamist keskendudes graanulitootmisele 

ning puidujäätmete kasutuse ja väärindamise tulevikuperspektiive Eestis. Tööks vajalikke 

andmeid koguti intervjuude ja küsimustike kaudu erinevate sae-, höövli-, plaadi- ning 

graanulitööstuse esindajatelt  

Kokkuvõtlikult võib öelda, et saetööstustes tekib ligikaudu 50% ning höövlitööstustes 20 – 

35% kõrvaltoodangut. Kõrvaltoodangu müük aitab ettevõtetel teenida lisatulu 2 – 8% ning 

enamus töös küsitletud puidutööstustest pidas tulusamaks kõrvaltoodang edasi müüa kui 

seda ise väärindama hakata. Kokku tekkis 2014. aastal puidutööstustes jäätmeid 2,3 

miljonit kuupmeetrit, millest kolmandik tarbiti otse kütteks. Osakaalult suurim jäätmete 

väärindaja oli graanulitööstus, kes tarbis 27% Eestis tekkinud kõrvaltoodangust. Kui 

varemalt kasutas graanulitööstus tootmisel suuresti puidutööstuse kõrvaltoodangut, siis 

viimastel aastatel on suurenenud tootmismahtude kasvu tõttu märkimisväärselt küttepuu 

kasutamise osakaal.  

Kõigile väärindajatele puidutööstusjäätmeid ei jagu. 2014 aastal oli puidutööstuse jäätmete 

potentsiaal edasiseks väärindamiseks 1 552 000 m3, kuid vajadus 2,31 miljonit 

kuupmeetrit. Puudujäägi kompenseeris valdavalt paberi- ja küttepuu ning raiejäätmed. 

Märksõnad: Puidutööstusjäätmed, sae- ja höövlitööstus, puidutööstusjäätmete 

väärindamine, puidugraanul. 
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This thesis is focusing on wood residues that are created in Estonian sawmill and planer 

industries, how these wastes are used and further valorised. 

The objectives of the thesis are to establish the volumes of wood residues that are 

generated, demand and valorisation possibilities in Estonia. In addision, the wood industry 

by- production sales possibilities have been reserached, as well as transport, further 

valorisation, focusing on pellet production and future prospects of wood wastes use and 

valorisation in Estonia. The data for the Thesis have been collected via interviews and 

questionnaires from different representatives of sawmill, planer, wood panel and pellet 

industries. 

To sum up, the sawmill industry produces approximately 50% and planer industry 20 to 

35% of by-production. The sales of by-production helps the enterprises earn supplementary 

income 2 to 8% and most of respondents in wood induˇˇstry thought it was more profitable 

to sell by-production compared to valorising it themselves. In 2014, the wood industry 

totalised 2,3 cubic meters of wood industry wastes, one third of which was directly used 

for heating.  

The second biggest valoriser of wood wastes are pellet industries that consumed 27% of 

by-production in Estonia. If previously, the pellet industries used mainly wood industry by-

production, they have started to use more firewood due to increase in production volumes 

last years.  

There are not enough wood wastes for valorising entities. In 2014, the wood industry 

provided 1 552 000 m3for valorising but the need was for 2.31 M cubic metres. The lack 

was compensated mainly by pulp-, firewood and logging residues.  

Keywords: wood industry residues, saw and planer industries, valorising wood residues, 

wood pellets. 
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SISSEJUHATUS 

 

Säästev keskkonnahoid, bioenergeetika ja ressursside optimaalne kasutamine on aasta- 

aastalt muutunud aina aktuaalsemaks teemaks. Inimkond tarbib järjest enam tooteid ning 

nende valmistamisel ja kasutamisel tekib mitmeid erinevaid jäätmeid, millele tuleks 

võimalusel leida edasine kasutus, säästmaks erinevaid taastumatuid ressursse.  

 

Kõikidel Eesti puidutööstuse ettevõtetel tekib tootmisel mittelikviidset kõrvaltoodangut 

ehk materjali, mis edasiseks töötlemiseks pole sobilik. Veel paarkümmend aastat tagasi oli 

mitmetel puidutööstustel tootmisel tekkinud jäätmeid keeruline turustada ning valdav osa 

kõrvaltoodangut veeti tasu eest prügilatesse või realiseeriti null marginaaliga. Tänaseks on 

olukord kardinaalselt muutunud ning kõrvaltoodangu müügist on võimalik teenida 

arvestatavat tulu. Enamik puidutööstuse kõrvaltoodangust leiab uue kasutuse valdavalt 

energeetikas, harvem plaadi- ja tselluloositööstuses. Kõrvaltoodangu väärindamine ja 

müümine võimaldab puidutööstustel teenida lisatulu. Lisaks on mitmed puidutööstused 

investeerinud kõrvaltoodangu väärindamisse ettevõtte siseselt, rajades graanuli või briketi 

tootmisüksusi.  

 

Puidutööstusjäätmete laialdasemale kasutusele on andnud tõuke nii keskkonnateadlikkuse 

tõus, tehnoloogia areng, erinevad kriisid kui ka riikide soov vähendada sõltuvust 

imporditavast kütusest ja energiast.  

 

Kõrvaltoodangu mahukam kasutamine energeetikas sai alguse naftakriisi mõjutustest 

1970ndatel aastatel, mis ajendas riike leidma uusi väljundeid soodsamate kütuste 

kasutuselevõtuks. Kriis oli tõukeks ka puidugraanuli tööstuse arengule. Täna on mitmetel 

riikidel üks soodsamaid võimalusi suurendada riigi sisest taastuvenergia kasutust läbi 

graanuli tarbimise. Lisaks aitab puidugraanulite tarbimine vähendada energiajulgeoleku 

riske. 

 

Eestis on peamisteks puidutööstusjäätmete kasutajateks läbi selle väärindamise valdavalt 

puidugraanuli ja -briketi, tselluloosi ning puitplaadi tootjad. Aasta- aastalt on Eestis 

kasvanud graanuli tootmine, millest on saanud osakaalult üks suurimaid 

puidutööstusjäätmete tarbijaid Eestis. Kindlasti on graanulite tootmise tõusu mõjutanud 
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erinevad Euroopa Liidu sisesed taastuvenergia kasutust soosivad poliitilised otsused, 

regulatsioonid ning ka toetused, mis on loonud Eesti ettevõtetele hea võimaluse väärindada 

nii metsa- kui ka puidutööstuse jäätmeid. Lisaks võimaldab taastuvenergia kasutamine 

vähendada energeetilist sõltuvust riiklikult. 

 

Eestis toimub väidetavalt maailma suurim graanulitootmine ühe elaniku kohta, kuid Eesti 

sisetarbimine on äärmiselt väike, jäädes alla 10% kogutoodangust. Eesti graanulitööstuse 

arengu edule on tõuke andnud piisavate ressursside olemasolu nii puidutööstuste 

kõrvaltoodanguga kui ka väheväärtusliku puidu osakaaluga Eesti metsades. Lisaks võib 

lugeda eeliseks Eesti väiksust ning aasta ringselt laevatatavaid sadamaid, mis annab hea 

logistilise eelise transportida toodangut põhiturgudele nagu Taani, Itaalia, Inglismaa 

(Mihkelson 2015). 

 

Antud töö eesmärkideks on: 

 

- välja selgitada sae- ja höövlitööstustes puidu töötlemisel tekkiva kõrvaltoodangu 

ligikaudne maht; 

- välja selgitada, kui suur on nõudlus kõrvaltoodangu järgi Eestis; 

- välja selgitada, millises koguses kõrvaltoodangut kasutavad valimis osalenud sae- 

ja höövlitööstused oma tarbeks; 

- välja selgitada, kuidas ning kellele on võimalik kõrvaltoodangut realiseerida 

valimis osalenud ettevõtete põhjal; ja 

- analüüsida kõrvaltoodangu transporti, edasist väärindamist, väärindatud toodetest 

graanuli tootmist ja müüki Eestis ning tuleviku perspektiive.  
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1. METOODIKA 

 

Käesolev töö koosneb kahest osast. Esimeses osas kirjeldatakse sae- ja höövlitööstustes 

tekkiva kõrvaltoodangu mahtusid ning kasutust. Teises osas analüüsitakse kõrvaltoodangu 

edasist tarbimist sellele lisandväärtuse andmisega. 

 

Eestis on 2015. aasta 8. mai seisuga 499 ettevõtet, kelle tegevusalaks on vastavalt 

andmebaasi (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) andmetele järgnev: 

 

- puidu saagimine, hööveldamine ja masintöötlus 

- palkide tükeldamine, koorimine või lõhkumine 

- puidust raudteeliiprite tootmine 

- kokku ühendamata põrandamaterjali tootmine 

- pidevprofiiliga puitmaterjali tootmine (Registrite ja Infosüsteemide Keskus). 

 

Kõigis väljatoodud tegevusaladega ettevõtetes tekib erinevas koguses kõrvaltoodangut. 

Antud töö eesmärgi täitmiseks on viidud läbi küsitlused (vt. lisa 3 ja 4) kümnes erinevas 

Eestis tegutsevas sae- ja höövlitööstusettevõttes, mis moodustab 2% eelmainitust. Andmete 

põhjal on koostatud võrdlused. 

 

Valdava osa puidutööstuses jäätmetena tekkinud saepurust ning hakkpuidust tarbib Eestis 

graanulitööstus. Autor viis läbi intervjuu kahe Eesti suurima graanulitööstuse juhatuse 

liikme Jaano Haidla (AS Graanul Invest) ning Tanel Mihkelsoniga (OÜ Purutuli), saamaks 

ülevaadet ning empiirilisi andmeid graanulitööstuse hetkeolukorrast Eestis. Küsitlus on 

välja toodud lisas 1. 

 

Graanulitööstustele pakub konkurentsi toorme osas ka puitplaaditööstus. Eestis on viis 

ettevõtet, kelle tegevusalaks on puitlaast- või puitkiudplaatide tootmine (Registrite ja 

Infosüsteemide Keskus). Uuritud on Eesti suurima puidkiudplaadi tootja Skano Group AS 

puidutööstustest ostetavate jäätmete koguseid ning kvaliteedi nõudeid aastatel 2012 – 

2014. 
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Töö koostamiseks vajalikke andmeid on kogutud nii intervjuude käigus kui ka e-kirjade 

teel ajavahemikul veebruar 2015 kuni mai 2015. Töö eesmärgide täitmiseks on  

küsimustiku ning intervjuudega kogutud ettevõtete esindajatelt järgnevaid andmeid: 

 

- kõrvaltoodangu tekke maht ettevõttes aastatel 2012 – 2014;  

- ettevõtte kõrvaltoodangu kasutus ning turustamine aastatel 2012 – 2014; 

- nõuded ning väärindamise võimalused kõrvaltoodangule Eesti ettevõtetes; 

- väärindatud toodete tootmis- ning müügimahtusid.  
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2. SAE- JA HÖÖVLITÖÖSTUSE ETTEVÕTETE 

KÕRVALTOODANGUST EESTIS 

 

 

2.1. Eesti saetööstuste toodangumahud 

 

Sae- ja höövelmaterjali toodang on Eesti metsatööstuse kõige mahukaim tooteartikkel. 

Aastatel 2010 - 2013 oli saematerjali toodang Eestis küllaltki stabiilne püsides 1,38 ja 1,43 

miljoni kuupmeetri vahel. Eelmisel aastal toimus veidi suurem toodangumahu kasv, mil 

toodeti 1,69 miljonit kuupmeetrit saematerjali. Täpsemad mahud on toodud joonisel 1 

(Toodang aastate lõikes... 2013,  Mahud ja indeksid... 2014). 

 

 

Joonis 1. Eesti saetööstuste saematerjali toodangumahud aastatel 2003-2014. 

Allikas:(Toodang aastate lõikes... 2013, Mahud ja indeksid... 2014) 

 

Tootmise käigus tekib Eesti puidutööstustest mahuliselt enim jäätmeid saetööstustes, 

kusjuures keskmiselt moodustab kõrvaltoodang 50% tootmismahust (Meier 2008). 

Kõrvaltoodangut kasutatakse nii saetööstuste enda tarbeks kui ka katlamajades kütmiseks, 

lisaks müüakse seda edasi ettevõtetele, kes tegelevad kõrvaltoodangu edasise 

väärindamisega. 

 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Aasta 1,954 2,03 2,063 1,958 1,565 1,133 1,128 1,32 1,381 1,376 1,438 1,69
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2.2. Eesti puidutööstuste kõrvaltoodangust eelmisel kümnendil 

 

2004. aasta andmetel tekkis saetööstuses iga saetud kuupmeetri kohta kõrvaltoodanguna 2 

puistekuupmeetrit hakkpuitu (1m3 = 2,6 puistekuupmeetrit), mis moodustas ligikaudu 38% 

kogu toodangust. 

 

Peenpalgi tootmisel hinnati toona keskmiseks saematerjali väljatulekuks ligikaudu 48%, 

hakkpuidu väljatulekuks 37- 40%, ülejäänud osa (12-15%) moodustas saepuru (Roolaht 

2004).  

 

Saeveskites kasutatav tehnoloogia mõjutab suuresti saematerjali väljatulekut. Kui 2004. 

aastal võeti üldiseks saematerjali ja hakkpuidu suhteks  2 – 2,15, tekkis eeldatavalt 

hakkpuitu 40 – 50% tootmismahust (Roolaht 2004). Arenenud tehnoloogiaga saetööstustes 

tekib hakkpuitu 30 – 35% (Meier 2008). 

 

Näitena oli 2002. aastal Eestis saetööstuste kogutoodang 1,86miljonit kuupmeetrit. Võttes 

aluseks eelnevalt mainitud hakkpuidu ning saematerjali suhte, saadi aastaseks hakkpuidu 

koguseks Eestis 3,7 – 4 miljonit puistekuupmeetrit. Toonaste FAOSTATi andmete järgi 

tekkis Eesis puiduhaket 1,592 miljonit kuupmeetrit, millest 62% eksporditi. Arvestades 

palgikasutuseks 3,72miljonit m3 saadi keskmiseks hakkpuidu väljatulekuks: (1592 x 100) / 

3720 = 42,8%. (Roolaht 2004). 

 

Arenenud saetööstusega riikides ning käesolevas töös tehtud uuringute järgi on hakkpuidu 

väljatulekud vähenenud ning vastavad tabelis 1 toodud näitajatele (Meier 2008, Ehrpais 

2015). 

 

Tabel 1. Saetööstuste kõrvaltoodangu bilanss saematerjali tootmisel (Meier 2008). 

 Koorimata toore(%) Kooritud toore(%) 

Saematerjal 42 – 46 48 – 52 

Tehnoloogiline laast 27 – 32 30 – 36 

Saepuru 10 - 15 11 – 16 

Koor 10 – 12  

Kuivanemiskahanemine,  

järkamise varu 

4 - 6 5 – 7 
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Kui täna valdava osa puidutööstustes tekkinud hakkpuidust kasutab ära graanulitööstus, 

siis 2002. aastal oli peamiseks tarbijaks tselluloosi- ja paberitööstus ning plaaditööstus. 

2002. aastal eksporditi 62% kõrvaltoodangust.  

 

Eestis turustas toonane Imavere Saeveski suurema osa hakkpuidust Horizon Tselluloosi- ja 

Paberitehasele Kehras. Järeltoodanguna tekkinud saepuru ja puukoort kasutati peamiselt 

saetööstuses kütteks (Roolaht 2004).  

 

Järgnevas tabelis on toodud 2000. – 2002. aasta kahe suurema saetööstuse tootmismahud 

ning järeltoodanguna tekkinud puiduhakke kogused. 

 

Tabel 2.Eesti kahe suurima saetööstuse toodangumaht ning hakkpuidu osakaal (Roolaht 

2004). 

 
2000 2001 2002 

 

Tootmis-

maht (m3) 
Hakk- 

puit (pm3) 
Tootmis-

maht(m3) 
Hakk- 

puit(pm3) 
Tootmis-

maht (m3) 
Hakk- 

puit(pm3) 

Imavere Saeveski 2 40100 480 000 305000 598000 329807 646373 

Toftan 83474 1 75000 93434 190000 97008 195000 

 

Tabelist järeldub, et aastatel 2000 – 2002 tekkis Imavere ning Toftani saeveskis iga 

toodetud kuupmeetri kohta ligikaudu 2 puistekuupmeetrit puiduhaket. 

 

2010. aastal tekkis Eestis metsa-, puidu- ja mööblitööstusettevõttetes kokku 3,44 miljonit 

kuupmeetrit erinevaid puidujäätmeid. Jäätmetest moodustasid 2,285 miljonit kuupmeetrit 

puitlaastud ning puitpilpad, 836,4 tuhat kuupmeetritsaepuru, lisaks tekkis 319 tuhat 

kuupmeetrit muid puidujäätmeid. 2010. aastal oldi Euroopa Liidu riikidest puidujäätmete 

tekkimismahtude osas kuuendal kohal. Kokku tekkis 2010. aastal maailmas 228,7 miljonit 

m3 puidujäätmeid. (Eesti Konjunktuuriinstituut 2011), mis tähendab, et Eestis tekkis 2010 

aastal 1,5% kogu maailma puidujäätmetest. 
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Tabel 3. Puidujäätmete teke Eestis aastatel 2008 – 2010 (mln. m3) (Eesti 

Konjunktuuriinstituut 2011). 

 2008 2009 2010 

Puidulaastud ja pilpad 1,669 2,503 2,604 

Saepuru 0,822 0,629 0,836 

Kokku: 2,491 3,132 3,440 

 

Võrreldes 2008. aastaga, kasvas jäätmete maht kolmandiku võrra. Joonisel 1 on näha, et 

2008. ning 2009. aastal oli languses ka saetööstuste saematerjali toodangu maht, mis 2010. 

aastal kasvas ligi 15% võrreldes eelneva kahe aastaga. Mõju avaldas 2008. aasta majandus-

kriis, mis mõjutas lisaks saetööstusele ka mitmeid teisi puidutööstusettevõtteid. 2010. 

aastal hakkas majandus taas kasvama, mis mõjus positiivselt ka toodangumahu kasvule 

ning soosis jäätmete tekke tõusu (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda 2010). 

 

 

2.3. Jäätmed sae- ja höövlitööstustes 

 

2.3.1. Jäätmete teke 

 

Saetööstuses on jäätmete teke seotud paljuski palgile koostatud saekavast, lisaks mõjutab 

väljatulekut saetee laius, kasutatav tehnoloogia, toormaterjali kvaliteet, puuliik, saepalkide 

hoidmisviis ning saeterade teravusaste  (Šumigin 2010). Ligikaudne kõrvaltoodangu hulk 

jääb 50% lähedale toodangu mahust. Saetööstuses kasutatakse toormena peen- ning 

jämepalki, millest tekivad järgnevad jäätmed: 

 

 saepuru, 

 puukoor, 

 tükkjäätmed (külglauad, servamisel tekkinud lauaservad, otsamisjäägid), 

 puidutolm. 

 

Höövlitööstuses kasutatakse eelnevalt saetööstuste poolt toodetud saematerjali, mille 

kvaliteet määrab kvaliteetse höövelmaterjali väljatuleku tootmises. Höövlitööstuses tekivad 

järgnevad jäätmed: 
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 höövellaast, 

 saepuru, 

 tükkjäätmed, 

 puidutolm. 

 

Hööveldamisel sõltub jäätmete teke valdavalt sellest, kas tehakse nelikant- või 

profiilhööveldust. Lisaks avaldab mõju valmis- ja toormaterjali ristlõike suhe, splittimiste 

ehk toormaterjali lahtilõigete arv ning saetee laius. Nelikant höövelpuidu valmistamisel 

tekib tööstustel keskmiselt 7-10% kõrvaltoodangut, profiilhööveldusel tunduvalt rohkem, 

20 – 35%, millele lisandub mittesobiliku praakmaterjali kulu (Matson 2015, Kuuskmaa 

2015). Mõningad näited jäätmete tekke kohta nelikant höövelmaterjali tootmisel on toodud 

tabelis 4 ja profiilmaterjali tootmisel tabelis 5. Kaod on arvestatud ettevõtte OÜ Puidukoda 

siseselt vastavalt toormaterjali ja valmismaterjali ristlõike suhtele. 

 

Tabel 4. Näited nelikant höövelmaterjali kadudest tootmisel. (Puidukoda OÜ, Matson 

2015). 

Joonis Profiil Toormaterjali 

ristlõige 

Valmismaterjali 

ristlõige 

Kadu 

(%) 

 4R3, 32 150 28 45 21 

 4R3, 32 150 28 70 18 

 4R3, 50 100 45 45 19 

 F/S4S/F 44 100 21 95 9 

 F/S4S/F 44 125 21 120 8 

 F/S4S/F 44 150 21 145 8 

 S4S 44 100 18 95 22 

 S4S 63 125 18 120 18 

 S4S 42 150 18 145 17 

 S4S 42 100 21 95 5 
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Tabel 5. Näited profiilhööveldatud materjali kadudest tootmisel (Puidukoda OÜ, Matson 

2015). 

Joonis Profiil Toormaterjali 

ristlõige 
Valmismaterjali 

ristlõige 
Kadu 

(%) 

 
UTP 44 125 19 121 29 

 
UTV 47 150 21 147 26 

 
UYS 47 150 21 145 31 

 
 UYV 47 100 18 95 44 

 
 STF 47 125 14 121 20 

 
 STP 32 100 9 96 30 

 
 HLL 63 150 28 145 21 

 

Tabelitest järeldub, et profiilmaterjali hööveldamisel tekib kõrvaltoodangut rohkem. 

Suuresti mõjutab kadusid höövelmaterjali kuju, veidi vähemal määral ka materjali 

kompensatsioonijooned. Mõned höövlitööstused on hakanud nelikant ning ümara kujuga 

kompensatsioonijooni asedama rombiga, mille käigus tekib rohkem hinnalist puidupuru 

(Kuuskmaa 2015). 

 

Puidutööstustes on täpseid kõrvaltoodangu mahtusid tervikuna keeruline leida, sest 

osaliselt kasutatakse jäätmeid tootmisprotsessis energia tootmiseks ning osa müüakse 

edasiseks töötlemiseks või kütteks. Sageli ei peeta ettevõtetes täpsemat arvestust jäätmete 

kasutuse üle.  

 

Valdavalt kasutatakse saetööstustes tekkinud kõrvaltoodangut toormena puitlaastplaatide, 

tselluloosi ning puidugraanulite valmistamisel või kütteks. Höövlitööstustes tekkinud kuiva 

saepuru tarbitakse valdavalt puidugraanuli ning –briketi tootmisel, vähemal määral ka otse 

kütteks või loomadele allapanekuks. Puukoort, mida tekib saetööstustes 10 - 13% 

saematerjali tootmismahust, kasutatakse peamiselt kütteks (Šumigin 2010, Matson 2015). 

Majanduslikult üheks kasumlikumaks saetööstuse kõrvaltooteks on tehnoloogiline laast, 

milleks on 35o - 60o all (puidu kiudude suhtes) hakkuris lõigatud kindlate parameetritega 

puiduosad. Tehnoloogilise laastu parameetrid (mõõtmed, mädaniku, mineraalainete ning 
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koore lubatav osakaal, koosseis puuliigi järgi) on sõltuvuses kasutuse eesmärgist. 

Tehnoloogilist laastu kasutatakse põhiliselt toormena puidukeemia tööstustes puitmassi 

ning tselluloosi tootmiseks. Lisaks ka puitlaast-, puitkiud- ning OSB plaatide tootmisel 

Šumigin 2010).  

 

Kõrvaltoodanguna tulev materjal on sõltuvalt töötlemisviisist erineva niiskusega. 

Höövlitööstusest tulev höövlilaast ja saepuru on keskmiselt niiskusega 17%, samas 

saetööstusest saadav kõrvaltoodang on keskmiselt niiskusega 47%. Seetõttu on ka 

höövlitööstustel kõrvaltoodangu müügihinnad veidi kõrgemad (Ibid). 

 

2.3.2 Jäätmete tekke potentsiaal sae- ja höövlitööstustes 

 

Tabelis 6 on välja toodud ligikaudsed kõrvaltoodangu mahud Eestis aastatel 2010 – 2014. 

Autor on arvutamisel aluseks võtnud järgnevad parameetrid: hakkpuidu osakaal tootmisel 

27%, saepuru ning koore maht vastavalt 13% ning 10%. 

 

Tabel 6. Aastatel 2010 – 2014 Eesti saetööstustes tekkinud hakkpuidu, saepuru ning koore 

ligikaudne osakaal (Mahud ja... 2011, 2012, 2013, 2013,2015; Meier 2008) 

Aasta 

Saematerjali 

toodang 

(milj.m3) 

Hakkpuit 

(milj.m3) 
Saepuru  

(milj.m3) 
Koor 

(milj.m3) 
Jäätmed 

kokku(mij.m3) 

2010 1,32 0,71 0,34 0,26 1,32 

2011 1,38 0,75 0,36 0,28 1,38 

2012 1,38 0,74 0,36 0,28 1,38 

2013 1,44 0,78 0,37 0,29 1,44 

2014 1,69 0,91 0,44 0,34 1,69 

 

Järeltöötluse (höövlitööstus, jätkamine, liimimine, komponendid) ligikaudne jäätmete teke 

oli eelmisel aastal 600 000 m3 (Puitkütuste ja puitkütuseks sobiliku toorme kasutus Eestis 

2013). Kokku tekkis  2014. aastal puidutööstustes kõrvaltoodangut ligikaudu 2,3 miljonit 

kuupmeetrit.  

 

Kütteks tarbiti 2014. aastal kolmandik ehk 748 000 kuupmeetrit jäätmeid (Metsa ja 

puidutööstus... 2014). Kui välja arvestada kütteks mineva materjali osakaalu, siis jäätmete 

potentsiaal edasiseks töötlemiseks oli ligikaudu 1,55 miljonit kuupmeetrit (Ibid).  
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2.4. Puidutööstuste jääkide hindadest 

 

Puidujäätmete hinnad aastate lõikes on pigem tõusvad. Joonisel 2 on näha, et 2012. aasta 

puidujäätmete hinnad on kasvanud 4,3 korda võrreldes 2005. aastaga. Hinnakasvu on 

eeldatavasti põhjustanud suurenenud nõudluse kasv peamiselt mitmete uute soojuse ja 

elektri koostootmisjaamade ning katlamajade rajamisega. Lisaks on hinnakasvule hoogu 

andnud graanulitööstuse tootmismahtude suurenemine (Puitkütuste ja puitkütuseks 

sobiliku toorme kasutus Eestis 2013).  

 

Joonis 2. Puidujäätmete keskmised hinnad ilma käibemaksuta (€/pm3) 2005-2013. Allikas: 

(Statistikaamet 2014) 

 

Saepuru puistekuupmeetri keskmised hinnad on püsinud viimase viie aasta jooksul 7,7€ 

(aastal 2010) ja 9,3€ (aastal 2012) vahel. 2014. aastal oli keskmine saepuru 

puistekuupmeetri hind 8,6€. Andmed on toodud joonisel 3.  
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Joonis 3. Saepuru keskmised hinnad (€/pm3) ilma käibemaksuta aastatel 2010-2014. 

Allikas: (Hepner 2014) 

 

2012. aastal saepuru ja puidujäätmete hinnad veidi tõusid. Üheks põhjuseks võib lugeda 

AS Stora Enso Eesti poolt käivitatud uut graanulitehast Imaveres, kuna tehase avamine 

tekitas toona segadust saepuruturul (Rozental 2012). Hinnakasvule avaldas mõju ka 

asjaolu, et Narva elektrijaamades kasutati elektritootmisel kuni 2012. aasta septembrini 

hakkpuitu, mis tekitas nõudluse kasvu tõttu hindade ebastabiilsust ka puidujäätmete ning 

saepuru osas. Peale hakkpuidu kasutamise lõpetamist elektrijaamdes on olnud nii saepuru 

kui ka hakkpuidu hinnad languses (vt. joonis 2 ja 3). Lisaks on hinnalangusele mõju 

avaldanud ka suhteliselt soojad talved (Pao 2012). 

 

 

2.5. Puidujäätmete ekspordist 

 

2010. aastal eksporditi Eesist 89 tuhat tonni puidujäätmeid, saepuru ning -briketti. Valdava 

osa, ligi 75% mahust moodustasid puitlaastud (sisaldab ka haket nii kütteks kui ka 

tselluloositööstustele), millest  98% moodustas okaspuu laast (Eksport ja import... 2015, 

Eesti Konjunktuuriinstituut 2011). Puidujäätmete ekspordimahud aastatel 2008 – 2014 on 

toodud joonisel 4. 
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Joonis 4. Puidujäätmete (laastud ja pilpad), saepuru ja –briketi eksport aastatel 2002, 2009 

– 2014. Allikas:(Eksport ja import... 2015, Eesti Konjunktuuriinstituut 2011, Roolaht 2004) 

 

Puidujäätmete eksport on alates 2009. aastast olnud stabiilselt languses. Selle üheks 

põhjuseks oli paberi tarbimise ja hinna langusest tekkinud toodangumathude ning 

paberitööstuste maksevõime vähenemine 2009. aastal vt. joonis 5 (Finnish forest Sector 

Economic Outlook 2008 – 2009, Finnish forest Sector Economic Outlook 2014 – 2015). 

Lisaks avaldasid mõju samal aastal Eestis tõusnud ostuhinnad, seoses graanulitööstuste  

ning energeetika sektori nõudluse kasvuga. 2010. aastal eksporditi valdav osa (95%) 

saepurust Soome peamiselt paberitööstustele. Ülejäänud puidujäätmed tarniti Rootsi, Norra 

ja Taani (Eesti Konjunktuuriinstituut 2011).  

 

 

Joonis 5. Papi ja paberi toodangumahud Soomes aastatel 2002, 2005 – 2014. Allikas: 

(Finnish Forest Industries Federation 2015, Advisory Committee on Paper and Wood Products 2003). 
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Kui võrrelda jäätmete eksportimisel aastaid 2002. 2010. ja 2014., siis on vahe silmaga 

märgatav. 2002. aastal eksporditi 62% ehk 987 000 kuupmeetrit Eesti puidutööstuste 

kõrvaltoodangust. Aastal 2010 moodustas eksport ligikaudu 16% ning 2014. aastal vaid 

1,5% kogu kõrvaltoodangu mahust (Eesti Konjunktuuriinstituut). Ekspordi vähenemisele 

on valdavalt mõju avaldanud Eesti graanulitööstuste areng ja toodangumahu kasv ning 

jäätmete hinnatõus Eestis, soojadest talvedest tekkinud hinnalangus ekspordi turgudel ning 

mitmete uute hakkpuitu tarbivate katlamajade rajamine Eestis. 

 

 

2.6. Puidujäätmete impordist 

 

Jooniselt 6 järeldub, et puidujäätmete import on 2011. aastast olnud pidevalt kasvav.  

 

 

Joonis 6. Puidujäätmete (laastud ja pilpad), saepuru ja –briketi import tonnides aastatel 

2009 – 2014. Allikas: (Eksport ja import... 2015, Eesti Konjunktuuriinstituut) 

 

Praktiliselt kogu import toimus naaberriigist Lätist (Eksport ja import... 2015). Impordi 

kasvule on mõju avaldanud peamiselt hakkpuitu tarbivate katlamajade ning kahe uue 

graanulitehas rajamine Võrumaale, mille tooraine hankimise raadiusesse (70 kilomeeetrit) 

Läti jääb.   
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3. PUIDULISTE JÄÄTMETE TEKE NING KASUTUS 

VALITUD SAETÖÖSTUSTE NÄIDETEL 

 

3.1. Sora Enso Eesti AS Imavere Saeveski 

 

Stora Enso Eesti AS Imavere Saeveski on Imavere vallas, Järvamaal asuv Baltikumi 

suurim saeveski. Imaveres asuvad saematerjali-, komponendi-, talatehas ning 2012. aastal 

valminud graanulitehas. Imavere tootmismahud aastatel 2010 – 2014 on välja toodud 

tabelis 7. 

Tabel 7. Stora Enso Eesti AS Imavere saeveski tootmismahud (Perillus 2015) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Saeveski (m3) 313665 319830 273032 305220 291400 

Komponenditehas 

(m3) 65878 70828 69975 78578 
 

74700 

Talatehas (m3) 80614 83683 60425 62822 67500 

Graanulitehas (t) 
  

85057 92174 100000 

 

Jäätmete teke Imavere Saeveski erinevates tehastes (komponenditehas, talatehas ning 

saetööstus) on toodud tabelis 8. 

 

Tabel 8. Stora Enso Eesti As Imavere Saeveski kõrvaltoodangu mahud (Perillus 2015) 

 
2012 2013 2014 

Saepuru, 

höövlilaast, 

klotsid (t) 

283900 296800 276400 

Koor (t) 127900 121500 149890 

 

2012. aastal kasutas Stora Enso Imavere saeveski enda tarbeks vastavalt 48% saepuru ning 

93% koore mahust. 2013. aastal vastavalt 48% saepuru ning 88% tekkinud kooremahust. 

Aastal 2014 tarbiti kogu tootmises tekkinud koor tehase siseselt kütteks. 44% saepurust 

tarbiti ettevõtte siseselt (vt. tabel 9). Saepuru, mida kasutati enda tarbeks, tarbiti valdavalt 

Imaveres asuvas Stora Enso Eesti AS Imavere graanulitehases. 
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Tabel 9. 2012. - 2014. aastal Stora Enso AS Imavere Saeveski enda tarbitud ja müüdud 

materjali osakaal (Perillus 2015)  

  

2012 2013 2014 

Enda 

tarbeks 

Saepuru, 

höövlilaast, 

koltsid (t) 

136159 112780 120255 

Puukoor 

(pm3) 
119214 120476 49860 

Müüdud 

Saepuru, 

höövlilaast. 

Klotsid (t) 

147701 184000 156106 

Puukoor 

(pm3) 
8679 1070 0 

 

Müüdud saepuru, höövlilaastu ja klotse realiseeriti suures osas Stora Enso Mets AS- ile, 

kes tegeleb materjali ekspordiga Soome tselluloositehastesse. Lisaks müüdi jäätmeid 

graanulitehasele Purutuli OÜ ning Eestis asuvale tselluloosi tehasele Horizon Tselluloosi ja 

Paberi AS. Puukoort, mille müügihind on väike ja transport kallis, müüdi valdavalt 

Imaveres asuvale Graanul Invest AS-ile, ReinPaul OÜ-le ning Imavere Soojus OÜ-le.  

 

 

3.2. Combimill Sakala OÜ 

 

Combimill Sakala OÜ on Suure-Jaani vallas, Viljandimaal, Kõidama külas asuv 

saematerjali tootja (Combimill Sakala OÜ 2015). Ettevõtte viimase kolme aasta tootmise 

ning kõrvaltoodangu mahud on  olnud kasvavad (vt. tabel 10 ja 11).  

 

Tabel 10 Combimill Sakala OÜ saematerjali tootmismahud aastatel 2012-2014 (Kopteva 

2015) 

 
2012 2013 2014 

Tootmismaht (m3): 32128 62212 87061 
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Tabel 11. Combimill Sakala OÜ kõrvaltoodangu mahud (Kopteva 2015) 

 
2012 2013 2014 

 
(pm3) (pm3) (pm3) 

Hakkpuit 46015 103016 131933 

Saepuru  27666 54397 73897 

Koor  4769 5950 6502 

 

Ettevõte müüb järeltoodangust saepuru graanulitootjale OÜ Purutuli ning hakkpuidu Metsä 

Forest Eesti AS-ile. Müügimahud on toodud tabelis 12 ning müügist saadava tulu 

ligikaudne osakaal tabelis 13. 

 

Tabel 12 . Combimill Sakala OÜ kõrvaltoodangu müügimahud (pm3) (Kopteva 2015). 

 
2012 2013 2014 

Hakkpuit 38 955 90 216 110 603 

Saepuru 23 236 49 367 70 167 

Koor 1 879 1 670 4 302 

 

Tabel 13. Combimill Sakala OÜ kõrvaltoodangu müügist saadava tulu ligikaudne osakaal 

ettevõtte kogutulust (Kopteva 2015). 

 

 2012 2013 2014 
Hakkpuit 194 775 451 080 553 015 
Saepuru 104 562 222 152 315 752 

Koor 3 758 3 340 8 604 
Käive 6 884 678 13 299 048 18641187 

Osakaal ettevõtte kogutulust (%) 4 5 5 

 

Suure osa koorest ning veidi hakkpuitu kasutatakse ka ettevõttes soojatootmiseks. 

Ettevõttes omatarbeks kasutatud järeltoodangu osakaal on toodud tabelis 14. 

 

Tabel 14. Combimill Sakala OÜ kõrvaltoodangu endatarbeks kasutuse osakaal (Kopteva 

2015) 

 
2012 2013 2014 

Hakkpuit 15% 12% 16% 

Saepuru 16% 9% 5% 

Koor 61% 72% 34% 
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Keskmine toodangu ja kõrvaltoodangu (saepuru, koore, hakkpuidu) osakaal on ettevõttes 

varieerunud aastatel 2012-2014 vastavalt 51% ja 53% vahel. Täpsem osakaal kajastub 

joonisel 7.  

 

 

Joonis 7. Combimill Sakala OÜ toodangu ja kõrvaltoodangu osakaal. Allikas:(Kopteva 2015) 

 

 

3.3. Erapuit AS 

 

Erapuit AS on Tartumaal Võiblas asuv saematerjali tootja. Ettevõtte toodangumahud on 

aastatel 2012 – 2014 varieerunud 8920 ja 9517 kuupmeetri vahel. (Vt. tabel 15). 

Tabel 15.  Erapuit AS tootmismahud (Lill 2015) 

 
2012 2013 2014 

Toodetud 

saematerjal (m3) 
8920 9517 8752 

 

Ettevõtte hakkpuidu realiseerimishinnad olid vastavalt aastatel 2012, 2013 ning 2014 

8€/pm3, 6€/pm3 ning 5€/pm3. Kui jälgida joonist 2, siis on näha, et 2012 – 2014. aastal on 

kõrvaltoodangu hinnad iga aastaga vähenenud, seda kinnitavad ka Erapuit AS andmed. 

Põhjus, miks hakkpuidu hinnad ei kattu tabelis joonisel 2 tooduga, on selles, et 

kõrvaltoodangu transport avaldab hinnale mõju. Saepuru realiseerimishinnad on ettevõttel 

olnud eeltoodud kolmel aastal stabiilselt 4,5€/pm3. Erapuit AS järeltoodangu müügimahud 

ning tulu on toodud alljärgnevas tabelis.  

 

(m3) (m3) (m3)

2012 2013 2014

Tootmismaht 32 128 62 212 87 061

Koor 3 577 4 463 4 877

Saepuru 6 917 13 599 18 474

Hakkpuit 18 406 41 206 52 773
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Tabel 16. Erapuit AS realiseeritud järeltoodangust saadud tulu (Lill 2015) 

Aasta: 2012 2013 2014 

Realiseeritud puiduhake (pm3) 8969 12009 12858 

Tulu puiduhakke müügist (EUR) 71752 72036 69290 

Realiseeritud saepuru (pm3) 2714 2580 2018 

Tulu sepuru müügist (EUR) 12213 11610 9081 

Käive 1 835 657 1978329 
 Tulu kokku järeltoodangust (EUR) 83965 83646 78371 

Osakaal käibest 5% 4% 

  

Kogu kõrvaltoodanguna tekkiv koor ning ligikaudu veerand järeltoodanguna tekkinud 

hakkpuidust ja saepurust tarbitakse ettevõttes sooja tootmiseks. Erapuit AS enda tarbeks 

kasutatud järeltoodangu osakaal on toodud tabelis 17. 

 

Tabel 17. Erapuit AS enda tarbeks kasutatud laastu ja saepuru osakaal (Lill 2015) 

 

2012 2013 2014 

Erapuit AS enda tarbeks kasutatud 

laastu,koore ja saepuru osakaal (%) 29 25 25 

 

Erapuit AS toodangu osakaal on varieerunud aastatel 2012 – 2014 49% ja 52% vahel.  

 

 

3.4. Lemeks Grupp 

 

Lemeks Grupp on Eesti üks suurimaid tööstusettevõtteid. Gruppi kuuluvad tütarettevõtted 

tegelevad metsavarumise, metsamaterjali turustamise ning põllumajandusega. Lisaks 

kuulub gruppi kuus puidutöötlemisega tegelevat ettevõtet, millest kolm on järgnevad 

saetööstused: 

 

 AS Viirastsi Saeveski – Viiratsi vald, Viljandimaa; 

 AS Aegviidu Puit – Aegviidu, Harjumaa; 

 AS Viru- Nigula Saeveski- Viru- Nigula vald, Lääne- Virumaa (AS Lemeks). 

 

Toodangumahult on suurim AS Viiratsi Saeveski, millele järgnevad AS Aegviidu Puit ning 

AS Viru- Nigula Saeveski. Lemeks Grupi saetööstuste tootmismahud on toodud tabelis 18.  
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Tabel 18. Lemeks Grupp saeveskite tootmismahud aastatel 2012 – 2013 (Ehrpais 2015) 

 

Tootmismaht (kuupmeetrit) 

Aasta 2012 2013 2014 

AS Viiratsi Saeveski 100846 98631 99460 

AS Aegviidu Puit 43413 69557 80586 

AS Viru- Nigula 

Saeveski 0 19158 36133 

Saeveskid kokku 144259 187346 216179 

*AS Viru- Nigula saeveski alustas tööd 2013. aastal. 

 

Grupi tootmismahud on olnud viimasel kolmel aastal kasvavad.  

 

3.4.1. As Viiratsi Saeveski jäätmed aastatel 2012 – 2014 

 

As Viiratsi Saeveski keskmised saematerjali väljatulekud olid aastatel 2012 ja 2013 

mõleml 52% ning aastal 2014 51%. Järgnevas tabelis on toodud ettevõttes tekkinud 

puukoore, saepuru ja hakkpuidu mahud puistekuupmeetrites. 

 

Tabel 19.  As Viiratsi Saeveski jäätmete teke aastatel 2012 – 2014 (Ehrpais 2015). 

 
Aasta Puukoor (pm3) Saepuru ja klotsid (pm3) Hakkpuit (pm3) 

AS Viiratsi Saeveski  

2012 47877 105540 170309 

2013 43508 102377 162252 

2014 37909 106057 173533 

 

Ettevõttes tarbitakse kütteks puukoort ning klotsihaket, mille tarbimismahud on toodud 

tabelis 20.  
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Tabel 20. As Viiratsi Saeveski ettevõtte sisene jäätmete tarbimine aastatel 2012 – 2014 

(Ehrpais 2015). 

 

2012 2013 2014 

Puukoor (pm3) 18893 24583 18004 

Klotsihake (pm3) 19934 13848 17347 

Osakaal jäätmetest (%) 12 12 11 

 

Tabelist järeldub, et ettevõttes tarbitakse ligikaudu 12% jäätmetest kütteks. Ülejäänud 

materjal müüakse edasi valdavalt kõrvaltoodangu väärindamisega tegelevatesse 

ettevõtetesse, kelle nimesid ärisaladuse hoidmise eesmärgil Lemeks Grupp ei avalda. 

Ligikaudne tulu kõrvaltoodangu müügist As Viiratsi Saeveski näitel on toodud tabelis 28. 

 

Tabel 21.  As Viiratsi Saeveski ligikaudne tulu jäätmete (väljaarvatud koor) müügist 

(Ehrpais 2015). 

 
2012 2013 2014 

Koor (€) 57968 37850 39810 

Saepuru, klotsihake (€) 15840 398380 399195 

Hakkpuit (€) 1362472 973512 867665 

Tulu jäätmete müügist (€) 1436280 1409742 1306670 

Ettevõtte aastane tulu (€) 20896180 21197563 22752795 

Jäätmete müügitulu ligikaudne 

osakaal ettevõtte kogutulust (%) 
7 7 6 

*Tulu arvutamisel on võetud aluseks keskmised saepuru ning hakkpuidu hinnad veoga 70 

kilomeetri raadiuses, milleks on ligikaudsed hinnad hakkpuidul 5€/pm3, koorel 2€/pm3 

ning saepurul 4,5€/pm3,  (Lill 2015, Haidla 2015). 

 

Tabelist järeldub, et ettevõte teenib jäätmete müügist ligikaudu 7% aastasest kogu tulust. 

 

3.4.2. AS Aegviidu Puit 

 

AS Aegviidu Puit keskmised aastased saematerjali väljatulekud on aastatel 2012 – 2014 

olnud 52%. Tabelis 22 on toodud AS Aegviidu puit tootmisel tekkinud jäätmete hulk. 
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Tabel 22. AS Aegviidu Puit jäätmete teke aastatel 2012 – 2014 (Ehrpais 2015). 

 

Aasta Puukoor (pm3) Saepuru ja klotsid (pm3) Hakkpuit (pm3) 

AS Aegviidu Puit 

2012 17968 40581 86609 

2013 9163 62676 132760 

2014 52848 76718 158440 

 

AS Aegviidu Puit biokütuseid (jäätmeid) ettevõttesiseselt ei kasuta, kogu kõrvaltoodang 

müüakse edasi. Ettevõtte kõrvaltoodangu ligikaudsed müügikäibed on toodud tabelis 23. 

 

Tabel 23. AS Aegviidu Puit jäätmete teke aastatel 2012 – 2014  

 
2012 2013 2014 

Koor (€) 35936 18326 105696 

Saepuru, klotsihake (€) 182615 282040 345230 

Hakkpuit (€) 433045 663800 792200 

Tulu jäätmete müügist (€) 651596 964166 1243126 

Ettevõtte aastane tulu (€) 8606500 15644550 19429200 

Jäätmete tulu ligikaudne 

osakaal ettevõtte 

kogutulust (%) 8 6 6 

  

*Tulu arvutamisel on võetud aluseks keskmised saepuru ning hakkpuidu hinnad veoga 70 

kilomeetri raadiuses, milleks on hakkpuidul 5€/pm3 ning saepurul 4,5€/pm3, koor 2€/pm3 

(Lill 2015, Haidla 2015). 

 

Kõrvaltoodangu müük moodustab ettevõtte aastasest tulust 6% - 8%. 

 

3.4.3. AS Viru- Nigula Saeveski 

 

AS Viru- Nigula Saeveski alustas taas tööd 2013. aastal, mil pankrotistunud saeveski 

omandasid AS Lemeks ning AS Rait. AS Viru- Nigula Saeveski keskmised saematerjali 

väljatulekud on jäänud 51% ja 52% piiridesse. Tabelis 24 on toodud ettevõtte jäätmete 

mahud aastatel 2013 – 2014. 
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Tabel 24. AS Viru- Nigula Saeveski jäätmete mahud aastatel 2013– 2014(Ehrpais 2015). 

 

Aasta 

Puukoor 

(pm3) 

Saepuru ja 

klotsid (pm3) 

Hakkpuit 

(pm3) 

AS Viru- 

Nigula 

Saeveski 

2013 659 16103 38092 

2014 16341 33229 64871 

 

Ettevõttes tarbitakse kütteks valdavalt klotsihaket ning saepuru, mille tarbimismahud on 

toodud tabelis 25. 

 

Tabel 25. AS Viru- Nigula Saeveski ettevõttesisene jäätmete tarbimine aastatel 2012 – 

2014 (Ehrpais 2015). 

 

2013 2014 

Klotsihake, 

saepuru (pm3) 7933 21170 

Osakaal jäätmetest 

(%) 14 18 

 

Jäätmete ettevõttesisene tarbimine on jäänud 14% ja 18% vahele.  

 

Tabel 26. AS Viru- Nigula Saeveski jäätmete müügi tulu ligikaudne osakaal ettevõtte 

aastasest tulust (Ehrpais 2015). 

 

2013 2014 

Koor 0 32682 

Saepuru, klotsihake (€) 39874,5 78646,5 

Hakkpuit (€) 190460 297270 

Tulu jäätmete müügist (€) 232347,5 410613 

Ettevõtte aastane tulu (€) 3774689 9079998 

Jäätmete tulu ligikaudne 

osakaal ettevõtte 

kogutulust (%) 6 5 

*Tulu arvutamisel on võetud aluseks keskmised saepuru ning hakkpuidu hinnad veoga 70 

kilomeetri raadiuses, milleks on ligikaudsed hinnad hakkpuidul 5€/pm3, koorel 2€/pm3 

ning saepurul 4,5€/pm3,  (Lill 2015, Haidla 2015). 
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3.5. Analüüs valimis osalenud saetööstustest 

 

3.5.1. Kõrvaltoodangu väärindamine valimis osalenud saetööstustes 

 

Valimis osalenud saetööstuste vastustest järeldus, et vaid üks ettevõte (Stora Enso Eesi AS 

Imavere Saeveski) tegeleb kõrvaltoodangu väärindamisega, tootes sellest puidugraanulit. 

Graanuli toodangumahud on olnud kasvavad ning eelmisel aastal toodeti ettevõttes 

100 000 tonni graanuleid. Stora Enso Eesti AS Imavere Saeveski graanulitootmise eeliseks 

on suur ja võrdlemisi stabiilne puitmaterjali toodangumaht Imaveres. Lisaks asub 

tootmiskompleks ühel territooriumil, mis võimaldab hoida kokku transpordikuludelt ning 

seeläbi efektiivselt väärindada ettevõttes tekkivat kõrvaltoodangut. 

 

Teised saetööstused kõrvaltoodangut ei väärinda vaid müüvad valdava osa jäätmetest 

edasi. Veidi tarbitakse kõrvaltoodangut ka ettevõtte siseselt, peamiselt kuivatite kütmiseks. 

Valimis osalenud ettevõtete kõrvaltoodangu tarbimise osakaalud ettevõtte siseselt on 

toodud tabelis 27. 

 

Tabel 27. Valimis osalenud saetööstuste kõrvaltoodangu tarbimise osakaal ettevõtte 

siseselt 

Aasta 

Imavere 

Saeveski 

Combimill 

Sakala 

Erapuit 

AS 

AS Viirasti 

Saeveski 

AS Viru- Nigula 

Saeveski 

2012 62% 18% 29% 12%    0% 

2013 56% 13% 25% 12% 14% 

2014 52% 12% 25% 11% 18% 

 

Tabelist järeldub, et kõrvaltoodangu kasutamine ettevõtete siseselt varieerub oluliselt. 

Imavere Saeveski, kes toodab kõrvaltoodangust ka graanuleid, tarbib osakaalult enim 

jäätmeid ettevõtte siseselt. Samas AS Aegviidu Puit kõrvaltoodangut ettevõtte siseselt ei 

kasuta. 

 

Valdavalt kasutavad saetööstused kõrvaltoodangut kuivatite kütteks ning osakaal sõltub 

kuivatite tüübist, töömahust ja ilmast (Ehrpais 2015). 
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Kui hööveldamisel tekib kõrvaltoodanguna kuiv saepuru ning höövellaast, mida pole vaja 

täiendavalt kuivatada, siis saetööstustel tekib jäätmetena märg kõrvalmaterjal (niiskusega 

ca 50%). Seetõttu pole sageli saetööstustes kõrvaltoodangu väärindamine otstarbekas, kuna 

nõuab täiendavat ressurssi puidu kuivatamise, investeeringute ning laoplatside osas. Lisaks 

on väikese toodangumahuga graanulitööstuse kulud võrdlemisi suured. Seetõttu on 

saetööstustel mõistlikum keskenduda ning investeerida saematerjali tootmisele. Graanulite 

müümisel on tähtis stabiilsus, tarnekindlus ja usaldus, mida tõenäoliselt väiksemad 

saetööstused oma kõrvaltoodangu väärindamisel tihti tagada ei suudaks (Mihkelson 2015).  

 

Kõrvaltoodangu müügist teenitav ligikaudne tulu osakaal viie saetööstusettevõtete näitel 

on toodud joonisel 8. 

 

 

 

Joonis 8. Saetööstuste kõrvaltoodangu müügist teenitav ligikaudne tulu osakaal ettevõtete 

aastasest kogutulust. 

 

Jooniselt järeldub, et eeldatav tulu kõrvaltoodangu müügist jääb 4% - 8% vahele. Tulu 

sõltub eelkõige saetööstuste ja kõrvaltoodangut tarbivate tööstuste vahelistest lepingutest. 

Täpseid hindu ettevõtted ei avaldanud, seega on tulud spekulatiivsed. 
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4. PUIDULISTE JÄÄTMETE TEKE NING KASUTUS 

VALITUD HÖÖVLITÖÖSTUSTE NÄIDETEL 

 

4.1. OÜ Puidukoda 

4.1.1. Ettevõtte üldandmed 

 

OÜ Puidukoda on 1997. aastal loodud Viljandi maakonnas Karksis asuv höövlitööstus, 

mille omanikuks on alates 2013. aastast Prantsuse ettevõte. Algselt toodeti ettevõttes 

teenustööna AS Stora Ensole neljakülgset hööveldust. 1999. aastal siseneti Hollandi turule, 

kuhu tippaegadel toodeti 30 - 40% Hollandi turumahust. Enne majanduskriisi toodeti vaid 

karkassilauda, kuid majandussurutise ajal hakati keskenduma profiillaua tootmisele. Hetkel 

on ettevõtte tegevusalaks kuusest, männist ning lehisest höövelmaterjali tootmine ning 

turustamine. Lisaks sellele pakutakse järeltöötlusena värvimise, kappimise, otsatappimise 

ning immutamise võimalusi. Toodetakse ka puitbriketti (Matson 2015, OÜ Puidukoda). 

 

Toodanguks kasutatav okaspuit on põhiliselt imporditud Põhja-Venemaalt. Ettevõttes 

töötab üle 80 inimese ning tegutsetakse 22 ekspodrditurul. 

 

2013. aastal oli ettevõte käive üle 17 miljoni euro ning käesoleval aastal on prognoositav 

käive üle 20 miljoni euro. Tootmine on olnud aastate lõikes pidevalt kasvav. Ettevõtte 

höövelmaterjali toodangumaht aastatel 2012-2014 on välja toodud tabelis 28. 

 

Tabel 28. OÜ Puidukoda höövelmaterjali toodangumaht 2012-2014 (Laanemäe 2015) 

Aasta Toodangumaht (m3) 

2012 55100 

2013 67015 

2014 71697 

 

Kuni 2013. Aastani müüdi jäätmetest saepuru ning höövellaastu graanulitöösustele OÜ 

Purutuli ning AS Graanul Invest (Helme tehas). Lisaks müüdi AS Graanul Investile 

tootmisjääke (servamise klotsid, praak materjal). Alates 2013. aasta oktoobrist jäi ainsaks 
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ettevõtteks, kellele saepuru ning höövellaastu tarnitakse, AS Graanul Invest (Laanemäe 

2015). 

 

4.1.1. Brikett ja hobulaast 

 

2012. aasta veebruaris alustati ettevõttes saepurubriketi ning hobulaastu tootmisega. 

Hobulaast kujutab enadast 25 kg kotti pressituna pakendatud höövellaaste. Briketti 

tarnitakse ühele ettevõttele. Loomadele allapanuks mõeldud hobulaastu toodeti ettevõttes 

kuni 2014. aasta märtsini, kuid tootmine lõpetati 2014. aasta lõpus seoses vähese 

turunõudluse ning tootmisporbleemidest tekkinud ajakuluga. Briketi ja hobulaastu 

tootmismaht ning ligikaudne tulu on toodud tabelis 29. Hobulaastu tootmine (Matson 

2015). 

 

 

4.1.2. Kokkuvõte OÜ Puidukoda kõrvaltoodangust 

 

Ettevõttes OÜ Puidukoda tekib keskmiselt 34% kõrvaltoodangut kogu tootmismahust. 

Jäätmete müügist teenitav ligikaudne tulu on viimase kolme aasta jooksul varieerunud 3% 

ja 5% vahel ettevõtte tulust (vt.tabel 29). Saepuru ning höövellaastu müügimahtude 

vähenemist on põhjustanud eelkõige briketitootmise kasv. 

 

 

Tabel 29. Koondtabel ettevõttes tekkinud kõrvaltoodangu mahtudest ning tuludest 

(Laanemäe 2015) 

Tekkinud kõrvaltoodang / aasta 2012 2013 2014 

 
Saepuru 

5808 3826 3420 t 

14230 9373 8380 m3 

Tulu 415000 259000 273600 EUR 

Tootmisjäägid 
169 140 175 t 

400 343 424 m3 

Tulu 5500 4600 5900 EUR 

Hobulaast 475 556 96 t 

Saepuru/ höövellaastu kulu 1162 1362 235 m3 

Tulu 68200 76100 12300 EUR 
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Tabel 29. järg. Koondtabel ettevõttes tekkinud kõrvaltoodangu mahtudest ning tuludest 

(Laanemäe 2015) 

Tekkinud kõrvaltoodang / aasta 2012 2013 2014 

 Brikett 307 4322 5659 t 

Saepuru/ höövellaastu kulu 753 10805 13864 m3 

Tulu 35300 496000 650700 EUR 

Tulu Kokku 523911 836635 942539 EUR 

Aasta käive 14500000 17500000 23000000 EUR 

Kõrvaltoodangu müügiosakaal käibest 4 5 4 % 

Saepuru/ höövellaast kütteks 700 900 900 m3 

Kokku jäätmeid 
17242 23566 24802 m3 

6752 8843 9348 t 

Aastane toodangumaht 55100 67015 71697 m3 
Kõrvaltoodangu osakaal  
tootmismahust 31 35 34 % 

 

Ettevõte on kaalunud ka graanulitehase rajamist. Aastane võimekus oleks ca. 9000 tonni, 

kuid hetkel on investeeringu maksumus liialt kõrge ning tõenäooliselt oleks hetkel 

keeruline leida kliente (Matson 2015). 

 

 Höövlitööstuses OÜ Puidukoda on aastatel 2012 – 2014 tekkinud keskmiselt ca 1% 

tükkjäätmeid, mis müüakse hakkpuiduna. Saepuru ja höövellaastu osakaal on jäänud 35% 

piiresse toodangumahust. Ettevõtte toodangu ning kõrvaltoodangu osakaalud on toodud 

joonisel 9. 

 

Joonis 9.  OÜ Puidukoda kõrvaltoodangu ja tootmismahu osakaal. Allikas:(Laanemäe 2015) 

 

2012 2013 2014

Tootmismaht (m3) 55 100 67 015 71 697

Klotsid (m3) 397 343 424
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0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%



35 

 

4.2.Tapa Mill OÜ 

 

Tapa Mill OÜ on 1999. aastal loodud Lääne-Virumaal, Tapal asuv höövlitööstus. 

Ettevõttes on kaks höövelliini, lisaks sõrmjätku liin ning vaakumsurve immutus (Tapa Mill 

OÜ). Ettevõte toodab peamiselt nelikant höövelmaterjali. Tapa Mill OÜ  höövelmaterjali 

tootmismahud ning jäätmete teke on toodud tabelis 30. 

Tabel 30. Tapa Mill OÜ tootmismaht ning jäätmete osakaal (Valdlo 2015) 

Aasta Tootmismaht (m3) Jäätmete teke (m3) 

2012 47100 7065 

2013 43000 6450 

2014 48300 7245 

 

Ettevõttes valmistatakse ka loomadele allapanuks 25kg kottidesse pakendatud hobulaastu, 

millest 80% eksporditakse, 20% müüakse valdavalt kohalikele hobusekasvatajatele. 

Keskmised hinnad hobulaastul on ligikaudu 168€/t ning toodangumaht 250t/aastas. 

Hobulaastu tootmiseks kulub ettevõttel saepuru ligikaudu 615 kuupmeetrit aastas.  

Kolmandik tootmisjääkidest kasutatakse kütteks ning hobulaastu tootmiseks. Ülejäänud 

müüakse graanulitööstustele Ardor OÜ ning AS Graanul Invest Väike-Maarja tehasesse 

(Valdlo 2015).  

 

4.3. AS Rait 

 

AS Rait on Tartumaal Reolas asuv 1991. aastal loodud kaasaegne höövlitööstus, kus 

toodetakse okaspuu höövelmaterjali. AS Rait toodangu, kõrvaltoodangu ning ettevõtte 

sisesed tarbimismahud on toodud tabelis 31 ning joonisel 10. (Tenno 2015, AS Rait).  

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Tabel 31. AS Rait tootmismahu ning kõrvaltoodangu analüüs (Tenno 2015). 

 

2012 2013 2014 

Toomismaht, m³ 62400 70900 74100 
Höövellaast, saepuru, klotsid, m³ 

(müügiks) 15600 17700 18100 

Oma tarbeks, m³ 1600 1650 1800 

Kõrvaltoodangu osakaal (%) 28 27 27 
Tulu kõrvaltoodangu müügist 

(EUR): 511680 566400 593680 

Käive kokku 
 

23020894 
 Kõrvaltoodangu osakaal käibest 

(%) 
 

2,5 
  

 

 

 

Joonis 10. AS Rait kõrvaltoodangu osakaal. Allikas:(Tenno 2015) 

 

Kogu ettevõttes tekkinud kõrvaltoodang müüakse Tartumaal Kavastus asuvasse AS 

Palmako graanulitehasesse. Ligikaudu 10% kõrvaltoodangust tarbitakse ettevõtte siseselt 

sooja tootmiseks (Tenno 2015). 

 

4.4. Stora Enso Eesti AS Näpi Saeveski 

 

Stora Enso Eesti AS Näpi Saeveski on Lääne– Virumaal, Näpil asuv sae- ja höövlitööstus. 

Ettevõtte aastane toodangumaht saetööstuses on 40 000 kuupmeetrit. Lisaks teostatakse 

ettevõttes hööveldust, mille maht aastas on ca 110 000 kuupmeetrit. Kogu höövlitööstuse 
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kõrvaltoodang (30000 kuupmeetrit) saepuru ning höövlilaastu väärindatakse kohapeal 

kõrgema kvaliteedi (premium) graanuliks. Hööveldusel tekkiv kadu on ligikaudu 27% 

(Floren 2015). 

 

 

 

 

 

 

4.5. Analüüs valimis osalenud höövlitööstuste andmetel 

 

4.5.1. Kõrvaltoodangu väärindamine höövlitööstustes 

 

Höövlitööstustes läbiviidud küsitluses selgus, et valdav osa hööveldamisel tekkivast 

kõrvaltoodangust müüakse graanulitööstustele. Kolm ettevõtet tegelevad ka ise 

kõrvaltoodangule lisandväärtuse andmisega tootes hobulaastu, puidugraanulit või 

puitbriketti. Suhtluses höövlitööstuste ettevõtete esindajatega järeldati, et hetkel on 

mõistlikum müüa kõrvaltoodang graanulitööstustele kui seda ise väärindama hakata. 

Höövlitööstustes tekkiva kõrvaltoodangu müügihinnad varieerusid valitud ettevõtetes 80€/t 

– 82€/t vahel (Matson 2015, Tenno 2015, Valdlo 2015).  

 

Höövlitööstuses tekkiv höövlilaast ja saepuru on niiskusega ca 17%, mis vähendab edasist 

töötlusmahtu kuivatamise tõttu ning sellepärast on höövlitööstustes tekkiva kõrvaltoodangu 

hind võrreldes saetööstustes tekkiva kõrvaltoodanguga (Tenno 2015). 

 

OÜ Puidukoda tootis kuni 2014. aastani loomadele allapanuks mõeldud hobulaastu, kuid 

loobus tootmisest seoses vähenenud nõudlusega (Matson 2015). Seoses tootmise 

lõpetamisega suunati kliendid anti ettevõttesse OÜ Tapa Mill, kellest on saanud tänaseks 

Eesti suurim hobulaastu tootja (tootmismaht aastal 2014 oli 250 tonni). Hobulaastu 

tuleviku osas on ettevõtte juht skeptiline ning ei näe suurt müügimahtude tõusu. Põhjuseks 

peamiselt kallis omahind ning toode kipub tolmlema (Valdlo 2015). 
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OÜ Puidukoda toodab hetkel puitbriketti. Toodangumahult ollakse Eesti ühed suurimad 

(aastal 2012 toodeti 5659 tonni), kuid soojad talved ning sellest põhjustatud lattu tootmine 

on vähendanud toodangu mahtusid ja hindu. Ettevõtte tegevjuht nendib, et kõrvaltoodangu 

müük otse väärindajatele on hetkel praktiliselt sama tulus, kui proovida seda ettevõttes ise 

väärindada. Lisaks aitaks edasine mitte väärindamine keskenduda ettevõtte põhitööle– 

hööveldamisele. Mõeldud on ka graanulitehase rajamisele, kuid selle investeering on liiga 

mahukas ning tootmine vajaks suurt ladu. Lisaks ollakse skeptilised graanulile ostjate 

leidmisega (Matson 2015).  

 

4.5.2. Kõrvaltoodangu tarbimine valimis osalenud höövlitööstustes 

 

Kõik küsitluses osalenud ettevõtted tarbisid teatud osa kõrvaltoodangust tootmises 

valdavalt hoonete ning kuivatite kütmiseks. Samuti tegeleti mitmes küsitletud ettevõttes 

kõrvaltoodangu edasise väärindamisega. Höövlitööstustes tarbitud kõrvaltoodangu mahud 

on välja toodud tabelis 32.  

 

Tabel 32. Valimis osalenud ettevõtete kõrvaltoodangu tarbimise osakaal. (Matson 2015, 

Floren 2015, Valdlo 2015, Tenno 2015). 

Saeveski 2012 2013 2014 
AS Stora Enso Näpi 

Saeveski 50% 100% 100% 

Tapa Mill OÜ 33% 33% 33% 

OÜ Puidukoda 12% 55% 57% 

AS Rait 10% 9% 9% 

 

Tabelist järeldub, et kõrvaltoodangu kasutamine ettevõtete siseselt varieerub suuresti. 

Ettevõtted, kes väärindavad ise kõrvaltoodangut tarbivad valdava osa saepurust ja 

höövlilaastust ise.  

 

Kindlasti annab materjali kuivus (ca 17%) suure eelise höövlitööstustes kõrvaltoodangu 

väärindamisele, kuna pole vaja teha investeeringuid kuivatitesse. 

 

Valimis osalenud ettevõte Rait AS tarbib 10% kõrvaltoodangust kuivatite ja 

tootmishoonete kütmiseks. Ettevõte ei ole lähiajal plaaninud alustada kõrvaltoodangu 

väärindamist (Tenno 2015).  



39 

 

Tapa Mill OÜ kasutab ettevõttesiseselt ligikaudu ¼ hobulaastu tootmiseks ning ülejäänud 

kuivatite ning tootmishoonete kütmiseks (Valdlo 2015).  

 

Aastal 2013 suurenes OÜ Puidukoda briketi tootmine, mis tõi kaasa ka kõrvaltoodangu 

tarbimise kasvu ettevõtte siseselt. Tõenäoliselt on oodata käesoleval (2015) aastal briketi 

tootmisel väikest langust, mida on põhjustanud lattu tootmine seoses soojade talvedega 

(Matson 2015). 

 

Stora Enso Näpi Saeveski alustas 2012. aasta novembris höövlitööstusest tekkinud 

kõrvaltoodangu väärindamisega. Eelnevalt oli ettevõttes graanulite tootmisega tegelenud 

Graanul Invest AS, kellega 2012. aasta juunis leping lõpetati. Aastane puidugraanulite 

toodangumaht on hetkel 12 000 tonni. Stora Enso kontsernil on Eestis ka teine 

graanulitehas ning välja kujunenud kindlad kliendid, mistõttu ettevõtte esindaja väitel 

Näpil toodangu turustamisega  probleeme pole (Floren 2015).  

 

4.5.3. Ettevõtete tulu kõrvaltoodangu müügist ja selle väärindamisest 

 

Ettevõtjad on väitnud, et kõrvaltoodangu müük aitab arvestavas koguses teenida lisatulu. 

Näiteks Lotus Timber OÜ esindaja väitis, et kõrvaltoodangu müügist saadav tulu aitab 

tasuda ettevõtte aastase elektrikulu (Kaukver 2015). Järgnevas tabelis on võrreldud 2013. 

aastal kõrvaltoodangu müügist saadud tulu ja ettevõtete käivet.  

 

Tabel 33. Kõrvaltoodangu müügist saadava tulu ligikaudne osakaal käibest. (Matson 2015, 

Floren 2015, Valdlo 2015, Tenno 2015, Inforegister). 

Saeveski 

Käive 2013 

(€) 

Tulu 

kõrvaltoodangu 

väärindamisest (€) 

Tulu väärindamata 

kõrvaltoodangu 

müügist (€) 

Osakaal 

käibest 

(%) 

AS Stora Enso Näpi Saeveski 189189654 1680000 0 1 

Tapa Mill OÜ 11019770 42000 138288 2 

OÜ Puidukoda 17500000 573086 258791 5 

Raitwood AS 23020894 0 566400 2,5 

*Tabelis on koostamisel on arvestatud järgnevaid müügihindu: höövlilaast/saepuru 80€/t, 

brikett 115€/t, hobulaast 148€/t, puidugraanul 140€/t. (Tenno 2015, Laanemäe 2015, 

Valdlo 2015). 
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Kõrvaltoodangu edasine väärindamine aitab ettevõtetel suurendada kogukäibe osakaalu. 

OÜ Puidukoda, kus toodetakse saepurubriketti, edestab kõrvaltoodangu müügikäibe 

osakaalult teisi ettevõtteid kahekordselt. Kui ettevõte müüks kogu tööstuses tekkiva 

saepuru ja höövlilaastu väärindamata edasi, moodustaks kõrvaltoodangu osakaal ettevõtte 

tulust ca 3,5%. Seega võib järeldada, et kõrvaltoodangu väärindamine briketina aitab 

konkreetse näite puhul käivet tõsta  1,5%. Kuna briketitootmine tekitab kulusid tööjõu ning 

seadmete hoolduse vaatenurgast, võib eeldada, et  briketitootmine pole kokkuvõttes siiski 

kuigi tulus.  

 

AS Stora Enso Näpi Saeveski höövlitööstuse kogu kõrvaltoodang pressitakse kõrval asuvas 

graanulitehases graanuliks, mille tootmisega teenitakse ligikaudu 1% kogu Eesti kontserni 

käibest. Tabelis 34 on toodud eeldatav käibe osakaal 2013. aasta kohta, kui valimis 

osalenud ettevõtted oleksid väärindanud kõrvaltoodangu ise graanulina ning müüksid seda 

hinnaga 140€/t. 

 

Tabel 34.  Näide ettevõtete käibe osakaal juhul, kui oleks kõrvaltoodangust valmistatud 

graanuleid (Matson 2015, Valdlo 2015, Tenno 2015). 

Ettevõte 
 

Tulu müügist (€) Osakaal käibest (%) 

Tapa Mill OÜ 605080 5,5 

OÜ Puidukoda 1238160 7,1 

Raitwood AS 1008000 4,4 

 

Võttes aluseks eelneva tabeli saab järeldada, et kõrvaltoodangu väärindamine graanuliks 

nendes ettevõtetes märkimisväärselt aastase käibe osakaalusid ei muudaks. Samuti  võib 

eeldada, et graanulitootmiseks vajaliku seadmepargi investeering ja laomahu suurendamine 

väikse käibe osakaalu juures ei tasuks ära. Lisaks võib tekkida probleeme toodangu 

turustamisega, kuna kogused pole väga suured. Seega võib järeldada, et mõislikum on 

ettevõtetel pühenduda ning investeerida enda põhitööle- hööveldamisele. 

Lisaks sõltub kõrvaltoodangu väärindamise mõistlikus peamiselt tekkemahust. Sageli pole 

vähese kõrvaltoodangu mahu juures tulus investeerida seadmetesse, hoonetesse, ladudesse. 

Seetõttu on pigem edukamad kõrvaltoodangu väärindajad suure tootmismahuga 

höövlitööstused. 
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5. PUIDUTÖÖSTUSJÄÄTMETE PEAMISED TARBIJAD 

EESTIS 

5.1. Kõrvaltoodangut tarbiva tööstuse toormevajadus Eestis 

 

Sae- ja höövltööstuse kõrvaltoodangu peamised kasutajad on graanuli-, tselluloosi-, 

puitkiud- ning puitlaastplaaditööstused. Suurimateks tarbijateks on graanulitootjatest AS 

Graanul Invest, OÜ Purutuli, Warmeston OÜ ja OÜ Ardor. Plaaditööstustest AS Repo 

Vabrikud, Skano Group AS ning tselluloosi tootja Horizon Tselluloosi & Paberi AS. Eesti 

kõrvaltoodangu tarbijate ligikaudne toorme vajadus on toodud tabelis 35 (Eesti metsa- ja 

puidutööstuse sektoruuring 2012).  

 

Tabel 35.  Puidulise toorme vajadus Eesti graanuli, puitlaastplaadi, puitkiudplaadi, 

pleegitamata paberi ja briketi tootmisel (Mahud ja indeksid... 2013, 2014, 2015; 

Puitkütuste ja puitkütuseks sobiliku toorme kasutus Eestis 2013, Mahud ja indeksid... 

2013, 2014, 2015; Puitkütuste ja puitkütuseks sobiliku toorme kasutus Eestis 2013,Haidla 

2014). 

Tööstuse liik Aasta 
Toodangu 

maht 

Arvtusel 

kasutatud 

koefitsient 
Toorme 

vajadus 

(m3) 

Toorme vajaduse 

kasv/ langus 

võrreldes eelneva 

aastaga (%) 

Graanuli 

tööstus 

2012 442000 t  1167700 - 

2013 610000 t  1570100 26% 

2014 680000 t  1750300 10% 

Puitlaast-

plaadi tööstus 

2012 163300 m3 1,65 269450 - 

2013 183500 m3 1,65 302800 11% 

2014 175600 m3 1,65 289750 -4% 

Pleegitamata 

paberi 

toodang 

2012 71300 t 4,9 349400 - 

2013 70100 t 4,9 343500 -2% 

2014 67600 t 4,9 331200 -3,5% 

Puitkiud-

plaadi tööstus 

2012 78070 m3 0,63 49200 - 

2013 75250 m3 0,63 47400 -4% 

2014 75340 m3 0,63 47500 0% 

Briketi 

tootmine 

2012 21000 t 2,5 52500 - 

2013 18500 t 2,5 46250 -14% 

2014 16100 t 2,5 40250 -15% 
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Tabel 35. järg. Puidulise toorme vajadus Eesti graanuli, puitlaastplaadi, puitkiudplaadi, 

pleegitamata paberi ja briketi tootmisel (Mahud ja indeksid... 2013, 2014, 2015; 

Puitkütuste ja puitkütuseks sobiliku toorme kasutus Eestis 2013, Mahud ja indeksid... 

2013, 2014, 2015; Puitkütuste ja puitkütuseks sobiliku toorme kasutus Eestis 2013,Haidla 

2014). 

Vajadus 

kokku 

2012 
  

 1888200 - 

2013 
  

 2310100 20% 

2014 

  

 2459000 7% 

*Graanulitööstuse toorme vajaduse arvestamisel on arvesse võetud andmeid Jaano Haidla 

ettekandest „Lisandväärtuse loomine läbi pelletitööstuse arengu”. 

 

Jälgides trende, on graanulitööstuse toormevajadus eelmise kahe aasta jooksul tunduvalt 

suurenenud ning tabelis järeldub, et suurim vajadus toorme järgi on graanulitööstusel. 2014 

aastal moodustas graanulitööstuste eeldatav toormevajadus 71% kogu eelnevas tabelis 

toodud mahudest. 

 

Puitriketi tootmisel on olnud aastatel 2012 – 2014 suur langus. Seda on eelkõige 

põhjustanud graanulitööstuste suurem võimekus maksta toorme eest paremat hinda, 

mistõttu pole briketi tootmine enam nii tulus kui varasemalt. Lisaks on mõju avaldanud 

soojad talved, mis on vähendanud briketi hindu vähenenud tarbimise tõttu. Mitmed puidu-

tööstusettevõtted, kes toodavad tööstuses kõrvaltoodangust briketti on nentinud, et 

graanulitööstusele saepuru müümine on kasumlikum, kui ise seda väärindada. Tõenäoliselt 

kaotab brikett graanulile turgu ka järgnevatel aastatel (Matson 2015).  

 

Puitlaast- ja puitkiudplaadi ning pleegitamata paberi tootmismahud on olnud võrdlemisi 

stabiilsed ning võib eeldada, et lähi-ajal suuri muutusi antud sektoris ootata pole.  

 

Aastast 2013 on toormaterjali vajadus olnud graanulitööstuse mahtude suurenemise tõttu 

kasvav. Tõenäoliselt on oodata ka veidi kasvu 2015. aastal seoses Osulas asuva 

graanulitehase tootmisvõimsuse saavutamisega. Siiski prognoosivad graanulitööstuste 

esindajad, et järgnevatel aastatel enam suuremat toodangu kasvu oodata pole, kuna 

toodangumaht on saavutamas küllastuspunkti, mida ületades võib tekkida probleeme 

toorme hankimisega (Mihkelson 2015).  
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Kui arvestada, et kütteks tarbiti Eestis 2014. aastal 748 000 kuupmeetrit puidutööstuse 

jäätmeid, siis potensiaal edasiseks töötlemiseks oli 1 552 000 kuupmeetrit. Ligikaudu 

907 000 kuupmeetrit tuli tooret hankida juurde raiejäätmetest, kütte- ja paberipuust.  

 

 

 

5.2. Kõrvaltoodangu väärindamine Eestis 

 
Eesti puidutööstuste kõrvaltoodang on läbi väärindamise leidnud endale otstarbelise 

kasutuse. Kui paarkümmend aastat tagasi oli puidutööstustel keeruline leida 

kõrvaltoodangule sihipärast kastutust ja sellest tulu teenida (Haidla 2015), siis praegusel 

ajal leiab kogu kõrvaltoodang uue kasutuse, valdavalt väärindamise kaudu. Seoses 

graanulitööstuse ning energiatootmise arenguga on vähenenud ka aasta- aastalt 

kõrvaltoodangu eksport. (Otsmann 2015). 

 

Vastavalt Euroopa Liidu taastuvenergia direktiivile, on ette nähtud, et aastaks 2020 peab 

iga liikmesriigi aastasest energiatarbimisest 20% põhinema taastuvenergia allikatel. 

Direktiiv on kasvatanud Euroopa sisest graanuli tarbimist läbi erinevate toetuste. Mitmed 

riigid on hakanud leidma alternatiive asendamaks fossiilseid kütuseid 

keskkonnasõbralikemate kütustega energiatootmissektoris (Otsmann 2015). Graanuli 

kasutamise eeliseks on kerge automatiseeritavus, keskkonnasõbralikus ning võrdlemisi 

kõrge kütteväärtus, mis on andnud tõuke suurele tarbimisekasvule viimastel aastatel. Kuna 

Eestis on tootmiseks piisavalt ressursse, on graanulitööstus viimastel aastatel kasvatanud 

tunduvalt tootmismahtusid. Hetkel on graanulitööstus osakaalult suurim puidutööstuste 

kõrvaltoodangu tarbija (Hoefnagels et a.l, Otsmann 2015).   

 

Plaadi- ja paberitööstus viimastel aastatel tootmismahtusid oluliselt kasvatanud pole. Eesti 

Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevdirektor leiab, et tulevikus võiks Eestis plaaditööstus 

rohkem areneda ja kasvada, kuid eeldab, et näiteks biorafineerimise tehasel Eestis 

perspektiivi poleks, kuna puudub piisavalt suur ressurss puidutööstuste kõrvaltoodangu 

ning paberipuu näol (Otsmann 2015). 
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Tooraineressurssi puidutööstuste kõrvaltoodangut tarbivale tööstusele ning hakkpuidu 

katlamajadele jätkub ning lähiajal defitsiiti ette näha pole. Seni kuni taastuvenergia 

poliitika ning ehitussektor Euroopas edukad on, on heal järjel ka Eesti puidutööstuse 

kõrvaltoodangu väärindajad (Ibid). 

 

 

 

5.3. Puitplaaditööstus Eestis 

 

Puitplaatide tootmine sai Eestis alguse 1950ndatel aastatel, mil alustati Eestis 

puitlaastplaatide tootmist. Hetkeseisuga on Eestis registreeritud 5 ettevõtet, kes tegelevad 

puitlaast- ja puitkiudplaadi tootmisega. Suurimad neist on puitlaastplaatide tootmisega 

tegelev AS Repo Vabrikud ning puitkiudplaatide tootja Skano Fiberboard OÜ (Eesti 

metsa- ja puidutööstuse sektoruuring 2012). Mõlemad ettevõtted kasutavad tootmisel ka 

puidutööstusjääke, valdavalt hakkpuitu. 

 

Puitlaast- ja puitkiudplaatide tootmismahud ning toormevajadus on toodud tabelis 36. 

 

Tabel 36. Puitlaast- ja puitkiudplaatide tootmismahud Eestis aastatel 2012 – 2013 (Mahud 

ja indeksid... 2015; Puitkütuste ja puitkütuseks sobiliku toorme kasutus Eestis 2013) 

 

Puitlaastplaadid 

(m3) 

Hinnanguline 

toorme vajadus 

(m3) 
Puitkiudplaadid 

(m3) 

Hinnanguline 

toorme vajadus 
(m3) 

2012 163 000 269450 78 000 47400 

2013 183 000 302800 75 250 47500 

2014 175 000 289750 75 340 52500 

 

Puitlaast- ja puitkiudplaatide tootmismahud on Eestis olnud võrdlemisi stabiilsed ning 

tõenäoliselt pole oodata ka toodangumahtude kasvu. 

 

Eestis toodab puitkiudplaate Skano Fibreboard OÜ, mis on Skano Group AS gruppi kuuluv 

ettevõte. Ettevõtte tehased asuvad Lääne-Virumaal Püssis ning Pärnus. Tootmine sai 

ettevõttes alguse 1968. aastal. Hetkel valmistatakse ettevõttes kahte eri tüüpi 

puitkiudplaate: ISOPLAAT, mille kaubamärgi all müüakse soojustus-, tuletõkke-, katuse- 

ning põrandaplaate ning ISOTEX, mis kujutab endast erinevaid siseviimistluspaneele. 
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Ettevõte on võrdlemisi suur saetööstuse tehnoloogilise laastu tarbija. Pärnu tehases 

kasutatakse aastas ca 100 000 puistekuupmeetrit tehnoloogilist laastu ning Püssi tehases 

vastavalt 75 000 puistekuupmeetrit, tootmismahud on olnud aastate lõikes stabiilsed. 40%  

toormest hangitakse otse Stora Enso Näpi, Viru-Nigula, Aegviidu ning Viiratsi saeveskist. 

60% toormaterjalist tarnitakse läbi vahendajate, kelleks on peamiselt Reinpaul OÜ; Raja 

KT OÜ; Pk Oliver AS. 

 

Nõuded tehnoloogilisele laastule Skano Fiberboard OÜ tehastes on toodud tabelis 37. 

 

Tabel 37. Tehnilised nõuded isolatsioonpuitkiudplaatide tootmisel kasutatavale toormele 

(Kaukver 2015) 

Jrk. 

nr. Mõõdetav suurus Nõutav väärtus 

1. Okaspuidu sisaldus 100% 

2. Lehtpuidu sisaldus 0% 

3. Koore sisaldus mitte üle 15 % 

4. Fraktsiooniline koosseis: 
 

 
Jämefraktsioon, laast mõõtmetega > 39 mm mitte üle 10 % 

 
Keskmine fraktsioon, laast mõõtmetega (5 … 39) mm mitte alla 89 % 

 
Peenfraktsioon, laast mõõtmetega < 5 mm mitte üle 1 % 

5. Niiskusesisaldus mitte alla 40 % 

6. Liiv, kruus jms. mitte üle 1 % 

 

Osaliselt on lubatud tootmisel ka paberi- ja küttepuu tüvehakkest valmistatud 

tehnoloogilist laastu, mis on pigem erakorraline ning moodustab ettevõtte esindaja sõnul 

mahust alla 10% (Kaukver 2015). 

 

Puitlaastplaate toodab Eestsis AS Repo Vabrikud asukohaga Lääne- Virumaal, Püssis. 

Tootetakse valdavalt lamineeritud puitlaastplaate. Ärisaladuste tõttu ettevõtte kohta  antud 

töö koostamisel  infot ei jagatud. 

 

Lähiaastatel tõenäoliselt uusi plaaditööstusi Eestisse tulemas pole. Selle põhjuseks on 

valdavalt kõrged investeeringud ning tootmise kulukus. Lisaks on ka Eesti turg äärmiselt 

väike. Kuna valdav osa plaaditööstuse toodangust eksporditakse, on plaaditööstuse 
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konkurents valdavalt rahvusvahelisel tasandil (Eesti metsa- ja puidutööstuse sektoruuring 

2012).  

 

Eestis toodetud puitkiudplaadid eksporditakse peamiselt Soome, Rootsi, Norra ja 

Venemaale. Puitlaastplaate eksporditakse valdavas osas Soome ja Rootsi (Ibid). 
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5.4. Graanulitööstus Eestis 

 

Graanuli tööstusele Eestis andis tõuke saetööstuse areng. Esimene graanulitööstus alustas 

tootmist 1999. aastal, seega on graanulitootmine Eestis võrdlemisi uus (Haidla 2014). Eesti 

ja teiste Baltimaade graanulitootmise eripäraks on see, et tööstus on keskendunud vaid 

välisturgudele, mistõttu on kogu Baltikum peamiselt graanulite eksportija. Baltikumi 

eeliseks loetakse kasutamata potensiaali energiapuidu näol (Mola-Yudego, et al 2013). 

 

Graanuli pressimisel kasutati algselt vanu modifitseeritud rohujahu veskeid. (Haidla 2014). 

Tootmise algusaastatel oli saetööstusest tulev kõrvaltoodang praktiliselt väärtusetu ning 

graanulitööstuse arenguga tekkis saetööstustel laialdasem võimalus jäätmeid realiseerida. 

Algselt kasutati tootmisel toormena saetööstustest ülejäävat kõrvaltoodangut, kuid tänasel 

päeval seoses graanuli toodangumahu kasvuga, on suurenenud metsast saadava küttepuu ja 

hakkpuidu osakaal toormes (Haidla 2014,2015, Mihkelson 2015). 

 

Laialdasemalt hakkas graanulitööstus arenema nii Eestis kui ka mujal Euroopas läbi 

erinevate taastuvenergia kasutust soosivate programmide, mis hoogustas Euroopa sisest 

tarbimist. Tootmismahud Eestis aastatel 2004 – 2015 on toodud joonisel 11. 

 

 
Joonis 11. Graanuli toodang Eestis aastatel 2004 – 2015 (andmed tonnides). Allikas: (Mahud 

ja indeksid... 2014, Haidla 2014). * aasta 2015 on prognoositav. 
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Graanulitootmine on Eestis aastate jooksul olnud pigem kasvav. Võrreldes 2004. ja 2014. 

aastat on tootmismahud kasvanud üle kuuekümne protsendi. 

 

Tabelist selgub, et 2008. aastal on olnud suurem langus graanulitootmisel (ca 30%) 

võrreldes 2007. aastaga. Toodangumahtude vähenemist võib selgitada AS Hansa Graanuli 

majanduslike probleemide ja pankrotistumisega 2007. aastal. Tehase omandas 2008. Aastal 

AS Graanul Investi tütarfirma OÜ Helme Graanul, kes taastas samal aastal sealse tootmise 

(Rudi 2008). 

 

Eestit loetakse maailma suurimaks puidugraanuli tootjaks ühe elaniku kohta. Võttes 

arvesse rahvaarvu Eestis, mis oli 2015 aasta 1. jaanuari seisuga 1 313 271 inimest, toodeti 

Eestis ühe elaniku kohta 2014. aastal 0,4 tonni graanulit (Statistikaamet 2015). 

 

 

5.4.1. Graanulitööstuste konkurentsieelised Eestis 

 

Graanulitööstuste eelisteks loetakse Eestis nii logistilist kui ka tööstuslikku efektiivsust 

ning Eesti väiksust (Mihkelson 2015). Näiteks USA (kes tarnib valdava osa graanuli 

toodangust Euroopasse), eeliseks on odav tooraine, kuid riigisisesed pikad vahemaad ning 

transport Euroopasse võrdlemisi kulukas. Et transpordi hinda vähendada, kasutatakse 

mereveol suuremaid laevu, mida pole paljudes Euroopa sadamates võimalik tühjendada 

(Mihkelson 2015, Haidla 2015). Graanuli tarbimise languse ajal läksid mitmed USA 

graanulitehased, mis olid rajatud tooraine lähedale, kuid puudus piisav infrastruktuur, 

pankrotti. Viimasel ajal on hakatud USA-s pankrotistunud tehaste seadmeid üles ostma 

ning rajama uusi tehaseid sadamate lähedusse (Norris 2011).  

 

Eesti üheks peamiseks eeliseks puidugraanulite tootmisel on kohapeal piisava ressursi 

olemasolu. Kuna Eestis puudub puidulisel ressursil võrreldav väärindamistehnoloogiline 

lahendus, siis hetkel on parim viis seda väärindada graanuleid tootes. Seni kuni 

soojatööstus Eestis olevat ressurssi ise oluliselt ei tarbi ning siin puudub arenenud ja 

arvestatav plaaditööstus, loob see graanulitööstusele sobiliku võimaluse olla siinmail 

edukas. Näitena võib välja tuua, et Poolas on suur plaaditööstus, mis väärtustab suurema 

osa sealse puidu. Skandinaavias domineerivad jällegi väärtuslikud metsad, mis ei soosi 
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graanulitööstuste teket.Soomes onarenenud paberitööstus, mistõttu on sealsel 

graanulitööstusel raskem olla edukas (Haidla 2015).  

 

Suure konkurentsieelise loob ka sellise puidu suur osakaal, mis toorainelekonkureerivale 

paberitööstusesele otseselt ei sobi, kuid mille kvaliteet vastab graanulitööstuste nõuetele 

(Haidla 2015). Eelise näiteks USA graanulitehaste ees annab Eestile asjaolu, et Taani 

sadamatesse ei saa sisse silduda suuremad laevad, kui 10 000 tonni kaaluvad. Tüüpilised 

laevad, mis puistegraanulit Läänemeres liigutavad, on näiteks tonaašiga 3000-5000 

(Mihkelson 2015). 

 

 

5.4.2 Graanulitööstuse maksimaalne tootmisvõimekus Eestis 

 

Eesti graanulitööstuse maksimaalseks tootmisvõimekuseks hinnatakse ligikaudu 1,24 

miljonit tonni aastas, mis saavutatakse eeldatavasti 2015. aastaga. Graanulitööstused on 

Eestis jagunenud valdavalt kolme suurima tootja vahel (Stora Enso Eesti AS, Graanul 

Invest ning OÜ Purutuli) (Mihkelson 2015). Tootjad ja nende tootmisvõimsused on toodud 

tabelis 38. 

 

Tabel 38. Eesti graanulitootjad ja nende tootmisvõimsused 2015. aastal (Mihkelson 2015). 

Tehase nimetus 
Asutamise 

aeg 
Tehase haldaja Grupp 

Maksimaalne 

tootmisvõimsus 
Graanul Invest Imavere 

tehas 
2004 

AS Graanul 

invest 
Graanul Invest 105 000 

Graanul Invest Imavere 

tehas 2 
2006 Delcotec OÜ Graanul Invest 

30 000 
(suletud) 

Helme tehas 2002 
OÜ Helme 

Graanul 
Graanul Invest 180 000 

Ebavere tehas 1999 
OÜ Ebavere 

Graanul 
Graanul Invest 110 000 

Sõmerpalu tehas 2015 
OÜ Osula 

Graanul 
Graanul Invest 250 000 

   
Võimsus kokku 

2013 
395 000 

   
Eeldatav võimsus 

2015 
645 000 
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Tabel 38. järg. Eesti graanulitootjad ja nende tootmisvõimsused 2015. aastal (Mihkelson 

2015). 

Tehase nimetus 
Asutamise 

aeg 
Tehase haldaja Grupp 

Maksimaalne 

tootmisvõimsus 

Sauga tehas 2011 OÜ Purutuli Purutuli 120  000 

Sõmeru tehas 2014 OÜ Ardor Purutuli 50 000 

Järvere tehas 2014 OÜ Warmeston Purutuli/Vestman 115 000 

Purila tehas 2015 OÜ Warmeston Purutuli/Vestman 150 000 

   
Võimsus kokku 

2013 
120 000 

   
Eeldatav võimsus 

2015 
435  000 

Stora Enso AS Imavere 

tehas 
2012 

Stora Enso Eesti 

AS 
Stora Enso 100 000 

Näpi tehas 2013 
Stora Enso Eesti 

AS 
Stora Enso 20 000 

   
Võimsus kokku 

2013 
120 000 

   
Võimsus kokku 

2015 
120 000 

Lemeks Kavastu tehas 2013 Palmako AS Lemeks 30 000 

   
Võimsus kokku 30 000 

   
Tootmisvõimsus 

Eestis 2013 
665 000 

   
Tootmisvõimsus 

Eestis 2015 
1 240 000 

 

Aastane tootmisvõimekus sõltub peamiselt paberipuu turust, kuna paberitööstuste 

maksevõime on sageli suurem kui graanulitehastel (Mihkelson 2015, Haidla 2015). Lisaks 

avaldab tootmismahule mõju sobiva biomassi olemasolu, aastane raiemaht ning konkurents 

plaadi- ja soojatööstustega, kelle vahel jaguneb toore. Hetkel on Eesti raiemahu 

suurenemisega tekkinud ülejäägi katnud peamiseltgraanulitööstus. (Haidla 2015). 

 

Eesti suurimate graanulitootjate tootmismahud aastatel 2012 – 2014 on toodud joonisel 12. 
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Joonis 12. Eesti suurimate graanulitootjate tootmismahud aastatel 2012 – 2014. 

Allikas:(Perillus 2015, Floren 2015, Mihkelson 2015, Haidla 2014) 

 

Jooniselt on näha, et kolme aasta jooksul on jõudsalt tootmismahtusid kasvatanud Graanul 

Invest AS, seoses uute tehaste rajamisega. Kasvule on mõju avaldanud 2012. aasta 

novembris ostetud Eesti üks suurimaid graanulitööstuseid Flex Heat ning 2014. aastal 

valminud tehas Osulas (Graanul Invest AS).  

 

Purutuli OÜ, kes opereerib ühe tehasega Pärnumaal Saugal ning Stora Enso AS tehastega 

Imaveres ja Näpil, pole oluliselt tootmismahtusid kasvatanud.  

 

2015. aastal on oodata suuremat toodangu ning potensiaalse tootmismahu kasvu, kuna oma 

tootmisvõimsust on saavutamas OÜ Osula graanul ning OÜ Warmestoni kaks tehast. 

 

5.4.3. Graanuli hinnad, tarbimine ja eksport 

 

Graanuli hinnad järgneva kümne aasta jooksulolenevad peamiselt talvedest, mis võivad 

mõjutadasuuresti premium graanuli tarbmimist.Premium ehk kvaltieetsema graanuli 

suurenev tarbimine võib mõjutada graanuli hindu, kuid eeldatavasti jäävad hinnad 5%-lise 

kasvu või languse juurde (Haidla 2015).  

 

Peamiselt kodutarbijatele mõeldud kvaliteetsem premium graanuli tarbimine on olnud 

pidevalt kasvav. Turunõudlus premium graanulile on toodud tabelis 39. 
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Tabel 39. Kodutarbijate turunõudlus Euroopas Premium graanuli järgi (tuhat tonni). 

(Audigane et al 2012) 

 
2011 2015 2020 

Austria 710 1490 3500 

Belgia 100 150 200 

Taani 700 1000 1250 

Prantsusmaa 560 1400 2500 

Soome 70 150 450 

Saksamaa 1400 1900 3500 

Iirimaa 40 60 70 

Itaalia 1900 3100 4250 

Hispaania 150 450 1150 

Rootsi 1000 1200 1400 

Šveits 160 250 400 

Inglismaa 50 500 1250 

Muud riigid 1100 1600 2200 

Kokku 7940 13250 22120 

 

Tabelis prognoositakse, et aastal 2015 tõuseb premium graanuli tarbimine Euroopas 40% 

võrrelduna 2011. aastaga. Aastaks 2020 prognoositakse samamoodi edasist tarbimise 

kasvu eratarbijate osas 40%. Tarbimise prognoos Euroopas 2020. aastaks on 22,120 

miljonit tonni (Audigane et al 2012) 

. 

Premium (kvaliteetsema) graanuli eeliseks loetakse tarbijate stabiilsust, kuna turg pole 

oluliselt mõjutatav poliitilistest otsustest. Peamisteks kodutarbijateks on Lääne- Euroopa 

(Itaalia, Saksamaa, Austria), kus kodutarbija üha enam asendab õli-, gaasi- või elektrikütte 

odavama graanulikatlaga. Itaalias koguvad populaarsust graanulkaminad (Audigane et al. 

2012). Tärkavaks turuks loetakse Belgiat, seoses Venemaalt importitava gaasi 

hinnatõusuga, Aasiast Hiinat ning Jaapanit (Mihkelson 2015). 

 

Tööstusliku graanuli aastane tarbimine on Euroopas 10 miljonit tonni. Peamised tarbijad 

on Taani, Belgia, Hollandi, Rootsi ja Inglismaa koostootmisjaamad. Tööstusliku graanuli 

eeliseks on lihtne ja odav viis asendada söe baasil energiatootmisjaamad 

keskkonnasõbralikku biomassi kasutavate energiatootmisjaamadega (Ibid). 
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Praegusel ajal eksporditakse Eestist tööstuslik graanul peamiselt Taani 

koostootmisjaamadesse ning sealne tarbimine on pigem stabiilne. Uuteks turgudeks 

peetakse Inglismaad. Tööstusliku graanuli tarbijal on oluline võimekus võtta laevaga 

tarneid vastu, mis annab Eestile kerge eelise seoses riigisiseste väikeste vahemaadega ning 

aastaringselt laevatavate sadamate olemasoluga. Hetkel on peamised riigid, kuhu Eestist 

graanuleid eksporditakse välja toodud joonisel 13 (Ibid). 

 

 

Joonis 13. Peamised graanuli ekspordiriigid ja müügikäibed aastatel 2013 ja 2014 

(Väliskaubandus... 2015). 

 

Hetkel on peamised Eestist graanulite ekspordiriigid Itaalia, Taani, Rootsi ja Inglismaa. 

Rootsi, kes tarbib peamiselt premium graanulit, ekspordist moodustab Stora Enso Eesti AS 

poolt toodetud graanul umbes 60%. Jooniselt 13 järeldub, et Rootsi turul oli 2014. aastal 

ekspordilangus, mida põhjustas eeldatavasti sealne võrdlemisi soe talv ning kohapeal 

toodetud graanuli odavam müügihind, mis tulenes odavast toormest. Tulevikus peetakse 

Rootsit pigem stabiilseks või veidi langevaks turuks (Mihkelson 2015). 

 

5.4.4. Puidutööstuste jääkide osakaal graanuli tootmisel 

 

Graanulitööstuse tootmine on Eesis aasta- aastalt kasvanud.Puidutööstuste jäägid, mis 

liikusid varemalt paberitööstusesse Skandinaavias, väärindatakse täna valdavas 

osaskohapeal graanuliks (Haidla 2015). Vähesel määral importitakse ka saetööstustest 

tulevaid jääke Rootsist Eestisse, kuna rootslastel pole õnnestunud leida 
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väärindamisvõimalusi saepurule. Eelmainitu üheks põhjuseks on asjaolu, et Rootsis on 

graanulitööstus keskendunud pigem sisetarbimisele, mis on küllaltki väike ja seetõttu on 

saepuru hind ja sealne toodangumaht madal (Haidla 2015).  

 

Toorme hindu hinnatakse Eestis kõrgeks, võrreldes Skandinaavia või USA-ga. Hindu 

mõjutab enim tööstuste omavaheline konkurents. Saetööstusest tuleva hakke hind on 

ligikaudu 70€/t ning höövlitööstusest tuleva kuiva saepuru ning laastu hinnad jäävad 80€/t  

piirimaile (Mihkelson 2015, Haidla 2015). 

 

Puidutööstustes tekkiva kõrvaltoodangu osakaalust moodustab saepuru ja hakkpuit 

ligikaudu 30% graanulitetoodangumahust. Tulevikus on näha puidutööstusjäätmete 

osakaalu langustseoses graanulitoodangu mahu kasvuga (Mihkelson 2015, Haidla 

2015).Eesti Graanulitööstuste tooraine vajadus on toodud joonisel 14 ja 15. 

 

 

Joonis 14. Graanulitootmiseks vajaliku tooraine jaotus (m3). Allikas:(Haidla 2014) 
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Joonis 15. Graanulitootmiseks kasutatava tooraine osakaal (%). Allikas:(Haidla 2014) 

 

Graanulitööstuse eeldatav tarbimine oli 2014. aastal 618 800m3, mis moodustas 40% 

aastasest kõrvaltoodangu potensiaalsest tarbimismahust (1,55 miljonit kuupmeetrit) 

(Haidla 2014). Tootmisel tuleb arvesse võtta, et turul on teisigi konkurente (peamiselt 

plaadi ja tselluloositööstus), kes sageli on võimelised veidi rohkem toormaterjali eest 

maksma. Lisaks on oluline toorme ostul ka tema asukoht. Tabelist järeldub, et 

graanulitööstus tarbis 2014. aastal 0,47 miljonit kuupmeetrit saepuru. Saetööstustest tekkis 

2014. aastal saepuru ligikaudu 0,44 miljonit kuupmeetrit, mille valdavas osas kasutas 

graanulitööstus. Ülejäänud saepuru hangiti järeltöötlusest (höövlitööstus, jätkamine, 

liimimine, komponendid) saepuru ning höövellaastu näol. Osa imporditi ka Rootsist 

(Haidla 2015). 

 

Saetööstusest kõrvaltoodanguna tekkivate laastude (hakkpuidu) tarbimisele pakuvad 

konkurentsi veel plaadi- ja tselluloositööstus, lisaks eksporditakse vähesel määral ka 

Soome paberitööstustele. Laaste tekkis saetööstuses 2014. aastal 0,91 miljonit 

kuupmeetrtit. Graanulitööstus tarbis sellest ligikaudu 20%. Võib eeldada, et toorme eest on 

tselluloosi- ja plaaditööstused võimelised rohkem maksma, mistõttu on graanulitööstuste 

tarbimine tagasihoidlikum. 
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Võimalus oleks ka näiteks Venemaalt tooret importida, kuid see on sageli liiga tülikas ja 

keeruline. Põhilisteks porbleemideks on tolliga seotud regulatsioonid, paberimajandus ja 

impordimahu ebastabiilsus. Lisaks on sealne toore sageli sertifitseerimata, mis mitmetele 

ostajatele ei sobi.Soojaäris on tähtis usaldus, mistõttu sageli pole toorme import Venemaalt 

mõistlik. Sealne ebastabiilsus tekitab probleeme ka kohalikele tootjatele, kes pole seetõttu 

kuigi edukad (Mihkelson 2015). Lisaks eelnevale on toorme import sageli liiga kulukas 

väljaspoolt Eestist (Venemaa jääb 80km raadiusest välja) (Haidla 2015). 

 

Kokku moodustab puidutööstustest pärit jäätmetest graanulitööstuste toorme osakaal 

ligikaudu 30%. Nagu joonistelt 14 ja 15 järeldub, on aasta- aastalt kasvanud 

graanulitootmisel küttepuu osakaal, kuna puidutööstustest saadavat tooret lihtsalt ei jagu 

(Haidla 2015, Mihkelson 2015). 

 

Lähiajal tõenäoliselt jäätmeteostuhind enam ei tõuse vaid on juba stabiliseerunud. Näiteks 

aastal 2000 anti saetööstustes saepuru ära ilma rahata. Hetkel maksab saepuru 

puistekuupmeeter ca 10 eurot, seega on saepuru väärtus märkimisväärselt tõusnud. Hinna 

kasvpraeguste puidugraanulite hindade juures väga enam jätkuda ei saa, kuna lõpphinna 

määravad maailma energiaturu hinnad. Hetkel ontoormehinnad pigem stabiliseerunud, 

kuid tulevikus võib eeldada, et  hinnad kasvavad ca 1% aastas. (Haidla 2015). 

 

 

5.4.5. Põhilised graanulitarbimist mõjutavad faktorid Eestis 

 

Eestit koos Läti ja Leeduga loetakse graanuli ekspordiriikideks, mistõttu mõjutab 

välismaine tarbimine suuresti Eesti graanulitööstust (Mola-Yudegoet al. 2013). 

 

Graanulitarbimist mõjutav faktor nii Eestis kui ka mujal maailmas on peamiselt 

premiumgraanuli puhul soe talv. Näitena võib Eesti turul soe talv vähendada tarbimist  

50%. 

 

Eesti aastane graanulitarbimine on 25 000 tonni, mis moodustab 5% kogu toodangu 

mahust. Madala tarbimise põhjuseks on hakkpuidu odavusning puuduvad dotatsioonid, mis 

võiks toetada rohelise energia kasutust nii era- kui ka suurtarbijate seas. Lähiajal võiks 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148113004369
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siiski oodata tarbimise kasvu, kuna on eeldada kütuse aktsiisi tõusu, mis loob eelise 

graanuli tarbimisele (Mihkelson 2015, Haidla 2015). 

 

Lisaks on suhteliselt vähene tarbimine põhjustatud mitte madalast elatustasemest, vaid 

peamiselt ebapiisavast teadlikusest ning harjumustest, mistõttu näiteks elamut kütteõli või 

gaasiga kütjad ei võta kasutusele soodsamat lahendust graanulkütte rajamisel (Haidla 

2015). 

 

Eesti tarbijatel on võimalik osta nii kvaliteet (premium) - kui ka tööstusgraanulit 

läbimõõduga 6-8 millimeetrit. Graanuleid müüakse puistena, spetsiaalse puhurautoga 

kohale transpordituna, 1 tonnistest „Bigbag“ kottides ning pakendatult 15, 16, 20 ning 25 

kilogrammistes kottides (AS Pelletiküte, Purutuli OÜ). Hinnad on püsinud viimase kolme 

aasta jooksul stabiilselt muutumatuna. Hinnad on toodud tabelis 40. 

 

Tabel 40. Graanulite hinnad Eestis (AS Pelletiküte) 

 
€/t 

Premium 8mm (pakendis) 190,1 

Tööstuslik kvaliteet (puhurautoga) 210 

Premium kvaliteet (puhurautoga) 222 

Tööstuslik kvaliteet (Big Bag kotis) 192 

Premium kvaliteet (Big Bag kotis) 204 

 

AS Pelletiküte (AS Graanul Investi tütarfirma) tegeleb ka katlamajade haldamisega. 

Hallatavates katlamajades kasutatakse aastas ca 5000 tonni tööstuslikku graanulit (20% 

aastasest kogu Eesti tarbimisest).  

 

Kolme suurima graanulitootja graanulite müügimahud Eestis aastatel 2012 – 2014 on 

toodud tabelis 41.  

 

Tabel 41. Eesti suurimate graanulitootjate müügimahud Eestis (Mihkelson 2015, Kaasik 

2015, Floren 2015) 

  
AS 

Pelletiküte 

Purutuli OÜ/Warmeston 

OÜ 

Stora Enso Eesti 

AS  

2012 7500 t 5000 t   

2013 9000 t 5900 t  2000 t  

2014 11000 t 8000 t  3000 t 
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Kui võtta arvesse 2014. aasta müügimahtusid (25 000tonni), siis kolm Eesti suurimat 

tootjad müüsid kogumahust 90%. Tabelist järeldub, et iga aastaga on graanuli müük 

stabiilselt suurenenud. Võib eeldada, et Eesti tarbija on hakanud järjest enam vahetama 

küttelahendusi välja odavama ja mugavama graanulkütte vastu. 

 

5.4.6. Graanulitööstus tulevikus 

 

Tõenäoliselt graanulitööstust aastal 2050 enamsellisena ei eksisteeri nagu hetkel. 

Aratavasti võib antud tööstus olla integreerituna mingi tootmise osa (näiteks sooja- või 

elektritootmisel). Eelduste kohaselt on arenenud uued ja innovaatilised tehnoloogiad, mis 

aitavad efektiivselt toota näiteks biodiislit ja nanokeemilisi tooteid (Mihkelson 2015,Haidla 

2015). 

 

5.4.7. Põhilised kriteeriumid graanulitehase asukoha valikul 

 

Tehase rajamisel on tähtis hea logistiline asukoht. Kui võtta aluseks Eesti väiksus, siis on 

tähtsam pigem toorme kui sadama lähedal olemine ning sisemaal on ressurssi tunduvalt 

rohkem (Haidla 2015). Optimaalne veokaugus tehasest võiks olla 80 kilomeetrit. Kui 

ettevõte omab mitmeid tehaseid, siis on võimalik muuta logistikat tunduvalt 

efektiivsemaks. Transpordi osakaal maismaalmoodustab Eestis keskmiselt 20€/t toote 

puhul. Laeva vedu Taani või Inglismaale keskmiselt 13-15 €/t. Graanuli transpordil 

puistenaon lubatud purususe teke 3- 5% ningpakendatuna 2%(Mihkelson 2015). 

 

Et Eesti graanulitööstused saaksid olla konkurentsivõimelised, on tähtis hea 

teedevõrgustik, sadamate piisav sügavus ning talvine lahtioleku aeg. Tähtis on ka 

metsanduse ja raie stabiilsus (Mihkelson 2015, Haidla 2015).  
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5.5. Saepurubriketi tootmine Eestis 

 

Võrreldes graanulitööstusega on saepurubriketi toodang Eestis tagasihoidlik. Tootmine on 

Eestis viimase kolme aasta jooksul olnud stabiilses languses. Seda on põhjustanud nii 

soojad talved kui ka graanulitööstuste parem maksevõime toorme (saepuru ja höövellaast) 

eest. Briketi tootmismahud aastatel 2009 – 2014 on toodud joonisel 16. 

 

 

Joonis 16: Saepurubriketi tootmismahud aastatel 2009 – 2014 (tonni). Allikas:(Mahud ja 

indeksid... 2010, 2011, 2012, 2013, 2015) 

 

Nagu jooniselt näha, on 2011. aastal olnud tootmismahud tunduvalt suuremad, võrreldes 

aastatega 2012 – 2014. Tõenäoliselt toimus antud aastal (2011) ületootmine, mis põhjustas 

suuremat hinnalangust 2012. aastal (vt. joonis 17).  
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Joonis 17.  Saepurubriketi keskmised müügihinnad Eestis aastatel 2011 – 2014 (Hepner 

2014). 

 

Viimasel kahel aastal on müügihinnad Eestis olnud pidevalt kasvavad. 2014. aastal oli 

keskmine müügihind rekordtasemel 169€/t. Müügihindu on valdavalt mõjutanud toorme ja 

tootmise kallinemine (Matson 2015). Tootjatel läheb aina raskemaks konkureerimine 

toorme osas täielikult automatiseeritud kütuse- ja puidugraanulitootjatega. 

 

Eestis toodetud saepurubrikett realiseeritakse põhiliselt kohalikul turul. Ekspordi osakaal 

on väike. Aastased tarbimismahud on toodud joonisel 18. 
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Joonis18. Saepurubriketi tarbimine Eestis aastatel 2010 – 2013 (tuhat tonni). 

Allikas:(Statistikaamet 2014) 

 

Jooniselt järeldub, et 2012 aastal langes kodumaine tarbimine kaks korda. Selle põhjuseks 

oli peamiselt soe talv. Kui vaadelda tootmismahtusid, siis 2011. aastal toimus suur 

ületootmine. Tõenäoliselt tootjad ei osanud ettenäha tarbimise järsku langust. Ületootmine 

põhjustas ka tuntava toodangu müügihinna languse (vt. joonis 17), mis tõenäoliselt ajendas 

mitmeid tootjaid tootmist lõpetama. Toodangumahu languse tõttu on hakatud ka Eestisse 

saepurubriketti importima. Näiteks 2013 aastal imporditi viis tuhat tonni saepurubriketti 

(Statistikaamet 2014). 

 

5.6.Puidutööstuste kõrvaltoodangu transport 

 

Tööstuses tekkiva kõrvaltoodangu vedu toimub enamjaolt liikuva põrandaga poolhaagisega 

veoautodega, mis mahutavad kuni 90 puistekuupmeetrit materjali. Kõrvaltoodangu 

laadimine käib enamasti silost, või laoplatsilt laaduriga, kuhu ettevõtted koguvad tootmisel 

tekkinud jäätmed. Enamus ettevõtteid maksavad kuiva kõrvaltoodangu eest vastavalt 

kaalule. Märja materjali eest tasutakse mahu järgi. Mõningad katlamajad maksavad 

materjali eest ka saadud soojushulga järgi. Valdavalt teostab kaalumise ja mahu määramise 

kõrvaltoodangu tarnija (Kuuskmaa 2015, Mihkelson 2015). 

 

Valimis osalenud ettevõtete vedude marsruudid Eesti kaardil on toodud joonisel 19. 
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Joonis 19. Valimis osalenud puidutööstuste kõrvaltoodangu veod Eesti kaardil. 

Allikas:(Kaukver 2015, Kopteva 2015, Kuuskmaa 2015, Matson 2015, Perillus 2014, Valdlo 2015) 

 

Saepuru, höövlilaast ja hakkpuit on õhuline, mistõttu on tema mahumass väike ja 

transpordi hind küllaltki kallis. Seetõttu loetakse optimaalseks järeltoodangu veokauguseks 

80 kilomeetrit. Valimis kasutatud ettevõtete kõrvaltoodangu veokaugused on toodud 

järgnevalt:   

 

 OÜ Puidukoda (Karksi küla Viljandimaa)33 km   OÜ Helme Graanul (Patküla, 

Helme vald, Valgamaa) 

 Combimill Sakala OÜ (Kõidama küla, Suure-Jaani vald, Viljandimaa) 75kmOÜ 

Purutuli (Pärnumaa, Sauga vald, Kilksama küla) 

 Stora Enso Eesti AS Imavere Saeveski (Imavere vald, Järva Maakond)  

90kmHorizon Tselluloosi ja Paberi AS (Anija maantee 10, Kehtra, Anija 

Harjumaakond) 

 Stora Enso Eesti AS Imavere Saeveski (Imavere vald, Järva Maakond) 100kmOÜ 

Purutuli (Pärnumaa, Sauga vald, Kilksama küla) 

 Tapa Mill OÜ (Tapa, Lääne-Virumaa)36km Ardor OÜ (Sõmeru vald, Lääne-Viru 

maakond) 
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 Tapa Mill OÜ (Tapa, Lääne-Virumaa) 33km OÜ Ebavere Graanul (Ebavere, Lääne- 

Virumaa) 

 Lotus Timber OÜ (Maardu, Harjumaa) 115kmAS Graanul Invest Imavere tehas 

(Imavere, Järvamaa) 

 Stora Enso Eesti AS Näpi saeveski (Sõmeru vald, Lääne-Virumaa) 40kmAS Repo 

Vabrikud; Skano Fiberboard OÜ  (Püssi, Lääne, Virumaa) 

 

Andmetest järeldub, et keskmine kõrvaltoodangu veokaugus on 66 kilomeetrit. Suurim 

veokaugus on 115 kilomeetrit ning lühimad 33 kilomeetrit. Enamike ettevõtete 

veokaugused jäävad optimaalse (80km) piiresse. 

 

Kuna sageli on sae- ja höövlitööstustes kõrvaltoodangu hoiustamisala piiratud, on oluline, 

et toodang saaks kiirelt transporditud ostjani. Efektiivne logistika aitab säästa lisakulutusi 

nii kõrvaltoodangu müüjal kui ka ostjal. (Macquarrie 2013). 
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5.7. Eesti puidutööstuste kõrvaltoodangu tarbimise osakaal erinevates 

sektorites 

 

 

Aastal 2014 tekkis puidutööstustes jäätmeid 2,3 miljonit kuupmeetrit, mille tarbimise 

osakaalud on toodu joonisel 20.  

 

 
Joonis 20. Eesti puidutööstuste kõrvaltoodangu tarbimine 2014. aastal. 

 

Kõrvaltoodangust eksporditi ligikaudu 34 000m3. Graanuli ja briketi tootmiseks tarbiti 

vastavalt 619 000m3 ning 40 500m3. Puitkiudplaadi tootmiseks kasutati 47500m3. 

Kolmandik ehk enim osakaalult tarbiti kõrvaltoodangut kütteks (Mahud ja indeksid... 2013, 

2014, 2015; Puitkütuste ja puitkütuseks sobiliku toorme kasutus Eestis 2013, ja 

puidutööstus... 2014) .  

 

35% tarbisid puidutööstuste kõrvaltoodangust eeldatavasti puitlaastplaadi ning 

paberitööstus, kellelt ei õnnestunud seoses ärisaladusele andmeid hankida. Vähesel määral 

kasutati kõrvaltoodangut ka loomadele allapanekuks.  
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Tõenäoliselt sellel aastal kõrvaltoodangu kasutuse osakaal graanulitööstustes veidi kasvab. 

Ligikaudse prognoosi kohaselt vajab graanulitööstus 2015. aastal 15% rohkem  

puidutööstuste jäätmeid (võrreldes aastaga 2014) (Haidla 2014). Teised tööstusharud 

eeldatavasti toodangumahtusid ei kasvata.  
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6. EESTI PUIDUTÖÖSTUSTE KÕRVALTOODANGU 

KASUTAMISE TULEVIKUPERSPEKTIIVID 
 

Tõenäoliselt lähiajal suuri muutuseid kõrvaltoodangu tekkimise kasvu osas tulemas pole. 

Eestis tekkivast kõrvaltoodangust ei piisa praegu ega ka tulevikus kogu jäätmeid tarbivate 

tööstuste toormevajaduste täitmiseks. Ka tulevikus leiab kogu puidutööstuste 

kõrvaltoodang kasutuse, kuna puidujäätmeid on tehnoloogiliselt lihtsam ja odavam 

töödelda kui ümarmaterjali.  

 

Seoses tootmismahtude kasvuga peamiselt graanulitööstustes, suureneb nõudlus kütte- 

ning paberipuu järele. Käesoleval aastal prognoositakse graanulitööstuste tarbimise kasvu 

küttepuu osas enam kui 25% võrreldes eelmise aastaga. Eeldatavasti tabritakse graanulite 

tootmisel 2015. aastal miljon kuupmeetrit küttepuid (Haidla 2014). Tõenäoliselt on oodata 

ka küttepuu hinnakasvu, mis omakorda mõjutab ka eratarbijaid (Mihkelson 2015). 

 

Tulevikus peavad graanulitööstused perspektiivikaks peamiselt kütte- ja paberipuu  

kasutamise osakaalu suurenemiset (Mihkelson 2015). 2014. aastal eksporditi Eestist 1,8 

miljonit kuupmeetrit paberipuud, mille oleks saanud väärindada Eestis. 

 

 

Joonis 21. Paberipuu eksport Eestist (mln.m3) aastatel 2010 – 2014. Allikas:(Eksport ja... 2015) 

 

Paberipuu eksport on püsinud eelmisel viiel aastal 1,7 – 2 miljoni kuupmeetri vahemikus. 

Lähiaastatel tõenäoliselt suureneb Eestis nõudlus nii paberi- kui ka küttepuu järele. 

Prognooside kohaselt tarbib 2015. aastal graanulitööstus ligi pool küttepuu aastasest 
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raiemahust. Graanulitööstuse ligikaudne tarbimise osakaal küttepuu aastasest raiemahust 

Eestis on toodud tabelis 42. 

 

Tabel 42. Graanulitööstuse küttepuu tarbimise osakaal aastasest raiemahust (Haidla 2014, 

Švilponis 2014). 

Aasta 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Küttepuu raiemaht (m3) 1553000 1813000 2258000 2036000 2266000 2315600 
Graanulitööstuse tarbimise 

osakaal (%) 2,6 7,1 5,4 11,9 19,8 27,4 

 

Tabelist 42 järeldub, et graanulitööstustes on küttepuu tarbimine olnud pidevalt kasvav 

ning prognooside kohaselt mõjutab see lähiajal küttepuu hindasid (Mihkelson 2015). 

 

Kaugemas tulevikus oleks Eestis potentsiaali väärindada puidutööstusjäätmeid 

biorafineerimistehastes vedeldatud biokütuste tootmisega.  
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KOKKUVÕTE 

 

Mehaanilise puidutööstuse kõrvaltoodangu laialdasem väärindamine sai Eestis alguse 

graanulitööstuse rajamisega ning selle arenguga 1990ndate aastate lõpul. Varem puudus 

Eestis suurem võimalus kõrvaltoodangut kohapeal väärindada ning suur osa 

kõrvaltoodangust anti praktiliselt ilma rahata ära või ladustati prügilates. Viimase 15 aasta 

jooksul on puidutööstustel tekkinud hea võimalus teenida arvestatavat lisatulu 

kõrvaltoodangu müügi abil.  

 

Eesti mehaanilise puidutööstuse kõrvaltoodangu peamised tarbijad on katlamajad, 

graanuli- ja briketitööstus, paberi- ja tselluloositööstus ning plaaditööstus. 

 

Mehaanilise puidutööstuse ligikaudne kõrvaltoodangu maht oli eelmisel aastal 2,3 miljonit 

kuupmeetrit. Kolmandik kõrvaltoodangust tarbiti otse kütteks, teise kolmandiku tarbis 

Eestis asuv paberi- ning puitlaastplaaditööstus, kellelt äri konfidentsiaalsuse tõttu 

konkreetseid andmeid käesoleva töö jaoks koguda ei õnnestunud.  

 

Väärindamata kõrvaltoodangu tarbimise- ning hinnakasvu tõttu on Eestis viimastel aastatel 

kõrvaltoodangu eksport olnud pidevas languses. Suurenenud on seevastu impordimahud. 

Näitena alustas Graanul Invest AS talvel saepuru proovipartiide importi Rootsist, kuna 

sealne saepuru turg on väike ning hind odavam kui Eestis. 

 

Kõrvaltoodangut väärindavast tööstusest tarbis eelmisel aastal (2014) osakaalult enim 

puidutööstuste jäätmeid (27%) puidugraanuli tööstus. Ligikaudne koguvajadus Eesti 

puidutööstuste kõrvaltoodangu väärindajatel oli eelmisel aastal 2,46 miljonit kuupmeetrit. 

Kõrvaltoodangu potentsiaal aga 1,55 miljonit kuupmeetrit, seega tekkis defitsiit ligikaudu 

miljon kuupmeetrit, mille kompenseeris metsast saadav hakkpuit, kütte- ning paberipuu.  

 

Vajadus puidutööstuste kõrvaltoodangu järgi on käesoleval aastal tõusvas joones, kuna 

tootmisvõimsuse saavutavad kaks graanulitehast OÜ Warmeston ning OÜ Osula Graanul. 

Prognooside kohaselt kasvab graanulitööstuste nõudlus puidutööstuste kõrvaltoodangu 



69 

 

järele 15%, mis eeldatavasti mõjutab ka puidujäätmete hindu. Samas on graanulitööstus 

oma tootmisvõimsuse Eestis tõenäoliselt saavutanud ning uusi tehaseid lähiajal plaanis 

rajada pole. Lisaks pole oodata ka paberi- ning plaaditööstuse mahtude kasvu. Seetõttu 

ilmselt järgnevatel aastatel nõudlus puidutööstusjäätmete järgi stabiliseerub ning eriliselt 

suurt kasvu oodata pole.  

 

Puidujäätmete hinnad seoses graanulitööstuste nõudluse kasvuga võivad sellel aastal veidi 

tõusta, kuid lähiaastatel pigem stabiliseeruvad. Kindlasti avaldab hinnatõus mõju enim 

briketitootmisele, mille toodangumahud arvatavasti vähenevad ka käesoleval aastal. 

Graanulitootjate hinnangul suureneb puidutööstusjäätmete hindade kallinemisel 

tööstusharu vajadus metsast saadavate raiejäätmete ning küttepuu järele, kuid sageli ei olda 

võimelised maksma toorme eest sama palju, kui samale toormele konkureerivad plaadi- 

ning paberitööstused. 

 

Uuringu ja analüüsi käigus selgus, et höövlitööstustes tekib 15 – 35% kõrvaltoodangut, mis 

valdavalt müüakse edasi graanulitööstustele ning mille müügihinnad on suhteliselt kõrged 

(80€/t – 82€/t). Kõrvaltoodangu müügitulu moodustas ettevõtete aastasest kogutulust 2% - 

5%. Enamikes valimis osalenud höövlitööstustes tegeleti ka kõrvaltoodangule 

lisandväärtuse andmisega, tootes briketti, graanulit või hobulaastu. Siiski väitsid ettevõtete 

esindajad, et briketi ja hobulaastu müügimahud on viimastel aastatel väheneva nõudluse 

tõttu languses ning tootmine pole kokkuvõttes kuigi tulus. 

 

Autori poolt küsitletud saetööstustest tegeles kõrvaltoodangu väärindamisega vaid Stora 

Enso Eesti AS Imavere Saeveski. Teised valimis osalenud ettevõtted kõrvaltoodangut ei 

väärinda ning selles suurt perspektiivi lähiajal ei näe. Ettevõtted kasutasid 12 – 25% 

kõrvaltoodangut ettevõtte siseselt valdavalt kuivatite kütteks, väiksemate 

toodangumahtudega saetööstustel oli tarbimine suurem. Erandina kasutas Stora Enso Eesti 

As Imavere Saeveski enam kui pool kõrvaltoodangu kogusest enda tarbeks- kuivatite 

kütteks ning graanulite tootmiseks. Kõrvaltoodangu müügist saadav eeldatav tulu jäi 4 – 

8% piiridesse kogu ettevõtete aastasest kogutulust. Kõrvaltoodangut reliseeriti nii plaadi-, 

paberi- kui ka graanulitööstustele. Lisaks müüdi lähedal asuvatesse katlamajadesse osa 

kõrvaltoodangut, peamiselt koort. 
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Kõrvaltoodangu transport Eestis jääb valdavalt 70 kilomeetri raadiusesse. Transpordi hind 

on kallis, kuna kõrvaltoodang on väikese mahumassiga ning veoühikute mahud piiratud. 

Probleemile oleks lahenduseks suuremate mõõtmetega veoautode lubamine Eesti teedele, 

mis aitaks tõsta ettevõtete konkurentsivõimet. 

 

Graanulitööstuse arengule andis tõuke taastuvenergia kasutamist soosiv poliitika Euroopas 

ning fossiilsete kütuste hinnatõus. Käesoleval aastal saavutatakse Eestis graanulite 

tootmisvõimekus 1,2 miljonit tonni aastas. Toodangu mahult on Eesti Euroopas üks 

suurimaid, kuid kodumaine tarbimine on väike, ligikaudu 5% toodangumahust. Eesti 

graanulitööstuse eeliseks on piisava ressursi olemasolu nii puidutööstusjäätmete kui ka 

väheväärtusliku puidu arvelt. Aasta- aastalt on Eesti sisene graanuli tarbimine küll 

kasvanud, kuid tõenäoliselt jääb Eesti tulevikus riigiks, kes enamiku graanulitoodangust 

ekspordib. 
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SUMMARY 

 

Valorisation of wood industry by-production in Estonia started by establishment and 

development of pellet industries in the end of 1990s. Before that time, there were not many 

opportunities in Estonia to valorise by-production locally. The main part of by-production 

was practically given away free of charge or stored in dumping mills. During 15 years the 

wood industries had now good opportunities to earn complementary income by selling by-

production. 

 

The by-products of Estonian mechanic wood industry are mainly used by following 

entities:boiler houses, pellets and briquette industries, pulp and paper industrieswood panel 

industries . 

 

The approximate volume of the by-products from mechanical wood industry was 2.3 

Million m3 last year. One third of this production was directly used for heating purposes, 

another third was – it is assumed – used by paper and wood panel industries located in 

Estonia, although no data could be retrieved from them for confidentiality reasons. 

 

As the consumption of by-products has grown and prices are up in Estonia during last 

years, the export has constantly decreased. However, import volumes have increased. One 

example is that of Graanul Invest AS, an Estonian company that started importing sawdust 

sample batches from Sweden this winter, because in Sweden, the sawdust market is small 

and the price cheaper than in Estonia.  

 

The main by-product valorising industry that used the biggest share of wood industry 

wastes was the wood pellet industry (27%). The total volume of the wood wastes needed 

for the Estonian enterprises who deal with valorising wood industry by-production was 

2.46 Million m3 last year. The potential of the by-products was of 1.55 Million m3. Thus a 

deficit of approximately one Million cubicmeters occurred, compensated by woodchips, 

wood for heating and wood for paper produced by forestry sector. 
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The need for wood industry by-production is increasing this year, because two pellet plants 

– OÜ Warmeston and OÜ Osula Graanul – will be fully operational. The forecast shows 

that the demand for wood industry by-production by pellet industries will rise by 15%, 

which in turn will probably impact the price of wood wastes. It is probable that the pellet 

industry has reached its optimal capacity in Estonia and no new plant constructions are 

planned in the near future. In addition, no growth in volume of paper and wood panel 

industries may be foreseen. Therefore, in the forthcoming years, the demand for wood 

industry wastes will be probably stabilised and no significant growth might be expected. 

 

In connection with the growing demand of pellet industries the wood waste prices might 

slightly increase this year, but will rather stabilise next years. The price increase will 

certainly impact most briquette production, where production volumes will probably 

decrease this year as well. The pellet producers estimate that as the wood waste prices go 

up, there is an increasing need for extracting logging residues and firewood from forests, 

because pellet producers are often not able to pay as much as their competitors, wood panel 

and paper industries, for wood residues. 

 

The present research helped to point out that the planer industry produces 15 to 35% of by-

production, which is mainly sold to pellet industries. The sale price is relatively high (80€/t 

– 82€/t).  The sales revenue from by-production sales was about 2 to 5% for enterprises. 

Most of the planer industries that participated in the sample had also by-production 

valorising activities, they produced briquettes, pellets or horse chips. However, the 

companies`representatives claimed that the prices of briquettes and horse chips were 

falling last years, due to falling demands and that production was not very profitable.  

 

Among sawmills, only Stora Enso Eesti AS Imavere Saeveski had by-production 

valorising activities. Other companies that participated in the sample, did not valorise by-

products and did not see interesting opportunities in this field in near future. The 

enterprises mainly used 12 to 25% of by-production for heating dryers and producing 

pellets. The expected income of by-production sales was 4 to 8% of the annual income of 

enterprises. By-production was sold to wood panel, paper and pellet industries. In addition, 

mainly bark was sold to boiler houses in the neighbourhood. 
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The transport of by-products is mainly done within 70 kilometres. The transport costs are 

expensive, because the by-production has small volume mass and the volumes of transport 

units are limited. The problem could be solved by authorising bigger transport lorries to 

Estonian roads – that would contribute to the higher competitivity of enterprises. 

 

This year, 2015, the production capacity of pellets in Estonia will reach 1.2 tonnes per 

year. Estonia is one of the biggest in Europe as to the production volume, but the internal 

consumption is small, approximately 5% of production volume. The Estonian pellet 

industry has the advantage to have sufficient resources in wood industry waste as well as 

low cost wood. Every year, the local consumption of pellets has grown in Estonia, but in 

the future, Estonia will probably remain a country who exports most of its production. 
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LISAD: 

 

Lisa 1. Intevjuu küsimustik graanulitööstuste esindajatele 

 

1. Milline on graanulitööstuste põhiline eelis Eestis võrreldes teiste arenenud puidutööstuse 

ning metsa rohkete riikidega? 

2. Kui suur võiks olla Teie arvates Eesti graanulitööstuse maksimaalne tootmisvõimekus 

arvestades võimalikke ressursse? 

3. Kuidas hindate graanulitootmiseks vajaliku toorme hindu järgneva kümne aasta jooksul? 

4. Kui suur roll võiks olla puidutööstustes tekkiva kõrvaltoodangu osakaalul graanuli 

tootmisel tulevikus ja milline on see hetkel?  

5. Mis võiks olla põhilised graanulitarbimist mõjutavad faktorid (nii Eestis kui ka mujal 

maailmas)? 

6. Kuidas hindate graanuli tarbimist ning toodangu mahtu Eestis ja Euroopas aastal 2025? 

7. Mis võiks aidata kaasa graanulitarbimise kasvule Eestis? 

8. Kuidas hindate graanuli müügihindu järgneva kümne aasta jooksul 

9. Kas tulevikus olete plaaninud ka graanulite tootmiseks vajaliku toorme importi näiteks 

Venemaalt? 

10. Kuidas näete graanulitööstuse tulevikku globaalselt aastal 2050?  

11. Mis on põhilised kriteeriumid graanulitööstuste asukoha valikul? 

12. Milline on optimaalne toorme (saepuru, hakkpuit) ning valmistoodangu (graanulid) 

veokaugus? 

13. Kuidas hindate graanulitootmiseks vajaliku toorme hindu Eestis võrreldes teiste Euroopa 

riikidega? 

14. Mida võiks Eesti riigis muuta, et tõsta graanulitööstuse konkurentsivõimet? 

 

 

Lisa 2. Intervjuu küsimustik EMPL-i tegevdirektor Ott Otsmannile 

 

1. Kuidas hindate puidutööstuste kõrvaltoodangu väärindamist Eestis? 

2. Kas Teie arvates tasuks Eesti puidutööstustel leida ise võimalus väärindada tekkinud 

kõrvaltoodang või oleks mõislikum see edasi müüa? 
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3. Milline võiks olla järgmine suurem ja innovaatiline samm puidutööstuste kõrvaltoodangu 

väärindamisel? 

4. Kui palju võiks Teie arvates kasvada puidutööstuste kõrvaltoodangu tarbijate (graanuli-, 

plaadi-, tselluloositööstuse) toodangumaht? 

5. Kui suur võiks olla graanulitoodanguks vajaliku toorme hankimise potensiaal Eesti 

puidutööstustelt? 

6. Kuidas hindate graanulitööstuse tulevikku Eestis? 

7. Kas Teie arvates võib tuua graanulitööstuse toodangumahu kasv kaasa probleeme teistele 

kõrvaltoodangu tarbijatele (tselluloosi-, briketi-, plaaditööstus)? 

8. Mis on olnud Teie arvates põhiliseks tõukeks kiirele graanulitööstuse arengule Eestis? 

9. Kas Teie arvates oleks võimalik ning mõistlik suurendada Eestis graanuli tootmist? 

10. Kuidas hindate graanuli müügiturgusid hetkel ja tulevikus? 

11. Kuidas Teie arvates tõsta Eestis graanulite tarbimist? 

12. Kas puidutööstuste kõrvaltoodangu hankimine Venemaalt oleks mõistlik otsus? 

13. Mis võiksid Teie arvates olla põhilised eelised Eesti ettevõtetel, kes tegelevad 

kõrvaltoodangu väärindamisega? 

14. Millised on Teie arvates erinevate kõrvaltoodangut väärindavate tööstuste põhilised 

probleemid Eestis ja kuidas neid lahendada? 

 

Lisa 3. Küsimustik valimis osalenud Eesti saetööstustele 

 

1. Kui palju tekkis Teie ettevõttes erinevaid puidujäätmeid (saepuru, hakkpuit, koor) aastatel 

2012-2014? 

2. Milline oli Teie saeveskite keskmine väljatulek aastatel 2012-2014? 

3. Kui suures osas ning milliseid jäätmeid kasutasite enda tarbeks (näiteks kütteks) 2012-

2014? 

4. Kas müüsite puidujäätmeid teistele ettevõtetele? Kui jah, siis millistele ettevõtetele(2012-

2014)? 

5. Kas ka eksportisite jäätmeid (2012-2014)? 

6. Kui suur oli ettevõtte tootmismaht ning käive aastatel 2012-2014? 

7. Kas olete plaaninud ka ettevõtte siseselt hakata kõrvaltoodangut väärindama? 
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Lisa 4. Küsimustik valimis osalenud Eesti höövlitööstustele 

 

1. Kui palju tekkis Teie ettevõttes erinevaid puidujäätmeid (saepuru, höövellaast, klotsid) 

aastatel 2012-2014? 

2. Kui suures osas ning milliseid jäätmeid kasutasite enda tarbeks (näiteks kütteks) 2012-

2014? 

3. Kui palju müüsite puidujäätmeid teistele ettevõtetele ning millise hinnaga ja, millistele 

ettevõttetele (2012-2014)? 

4. Kui suur oli ettevõtte tootmismaht aastatel 2012-2014? 

5. Kui suur oli ettevõtte kõrvaltoodangu tootmismaht aastatel 2012-2014? 
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