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Mets kui meie suurim vara – kuidas seda 
parimal moel väärindada ja kasutamata 

potentsiaal realiseerida?



Miks?

• Eestis, samuti Lätis ja Leedus on suured metsavarud. Praegu veetaks valdav osa 

varutavast paberipuidust ja puiduhakkest Eestist väärindamata kujul toorainena 

välja teistesse riikidesse.

• Aeg on küps, et Eesti kohalik metsatööstus asuks mõtlema ja tegutsema teiste 

arenenud riikide eeskujul ning astuks väärtusahelas mitu sammu ülespoole. 

• Puidupõhiste biotoodete, sh tselluloosi, viskooskangaste valmistamiseks kasutatava 

puhta tselluloosi ja ligniini nõudlus kasvab maailmaturul stabiilselt.

• Tahame ise kodumaal anda maksimaalse lisandväärtuse oma taastuvale 

loodusressursile.

• Puidurafineerimistehas on majanduslikult konkurentsivõimeline, sest kasutab 

tõhusalt energiat, toorainet ja moodsaimat tehnoloogiat ning on lähedal taastuvtoormele  

ja sadamatele. 



Biomajandus – vajadusest tulenev

• Inimkond on sunnitud otsima 

alternatiive taastumatutele 

loodusvarudele

• Eestis on olemas piisav 

taastuvate loodusvarade 

ressurss, mida tuleb 

inimkonna hüvanguks 

jätkusuutlikult majandada



Puidurafineerimistehas kui näide uuest 
biotoodete ringmajandusest

• Tooraine on looduslik ning taastuv 

• Ei kasuta fossiilseid kütuseid

• Toodab kogu kasutatava energia ise

• Suudab toota taastuvast toorainest 
2. generatsiooni biokütuseid 

• Tootmisjääke ei teki

• Minimaalne ja kontrollitud mõju vee-
ja õhukeskkonnale



Tehas ei avalda survet raiemahtudele
• Tehas kasutab toormeks metsaraiega paratamatult kaasnevat ja seni Eestis vähesel määral 

kasutatavat paberipuud ja saeveskites kõrvaltootena tekkivat puiduhaket.

• Hea raudteeühendus Läti ja Venemaa suunal võimaldab tooret hankida lisaks Eestile ka 

Lätist, Leedust, Valgevenest ja Venemaalt. 

• Tehase toorme vajadus on alla 9% regiooni raiemahtudest ja alla 45% regioonist juba 

eksporditavast tehasele sobivast toorest.



Metsa raiudes tekib igast puust erinevaid 
sortimente, ei saa langetada vaid saepalki
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Uued võimalused Tartu piirkonnale

Koostöövõimalus: kokku koguda piirkonna probleemne jääde -

munitsipaal-veepuhastusjaamade biomuda ning toota sellest biogaasi 

ja rohelist elektrienergiat

Koostöövõimalus:  kokku koguda piirkonna probleemne jääde -

põllumajanduslikud biojäätmed ning toota sellest biogaasi ja rohelist 

elektrienergiat

Koostöövõimalus: bioväetiste ja kasvupinnase tootmine, kasutades 

tekkivat puidutuhka, lubjajääke, biomuda jääke ja lisatavaid 

biomaterjale

Koostöövõimalus: veekindlate platside ja teede muldkehade 

ehituseks sobiliku mineraalse materjali tootmine, kasutades 

puidutuhka ja lubjajääke



Uued võimalused Tartu piirkonnale
Koostöövõimalus: tehase hooldus – tehasel on oma hooldetiim 

ainult igapäevaseks hoolduseks. Suuremate hoolduste 

planeerimiseks ja läbiviimiseks läheb vaja väliste partnerite abi

Koostöövõimalus: tehas vajab partnereid tooraine ja 

valmistoodete transpordiks ja ladustamiseks. Kasutatakse raudtee, 

maantee ja meretrasporti

Koostöövõimalus: koostöö ülikoolide ja teadlastega 

tootmisprotsesside parendamiseks, uute biotoodete arendamiseks 

ja pilootkatsete tegemiseks



Eelvalikus Suur-Emajõe piirkond

Kriteeriumid
- Paiknemine toormeressursi keskel
- Maatükk pindalaga ca 100 ha
- Toimiv logistiline võrgustik (maantee ja 

Läti-suunaline raudtee)
- Ligipääs mageveeressursile

• Eelanalüüsi kohaselt vastab kriteeriumitele 
piirkond Tartumaal kuni 10 km kaugusel 
Suur-Emajõest ja raudteest

• Ühtki kindlat asukohta ei saa enne 
planeeringuprotsessi välja valida

• Riigi eriplaneeringu (REP) avaliku protsessi 
II etapi käigus leitakse sobivaim asukoht



Mõju Eesti keskkonnale
● Puidurafineerimistehas propageerib jätkusuutlikku metsade majandamist ning metsade laialdast 

sertifitseerimist FSC ja PEFC standardite kohaselt.

● Tehas vajab tootmiseks ca 22 miljonit m3 magevett aastas. 

○ Tehas tootmisprotsessi läbiks ca 1,3% Emajõe keskmisest vooluhulgast  

○ Tehase mageveetarbimine on 0,13% Emajõe keskmisest vooluhulgast

○ Tehas kasutab toormeks looduslikku puitu ning ka puhastatud heitvees sisalduvad ained on 
peamiselt loodusliku päritoluga. 

○ Enne investeerimisotsuse tegemist tuleb veenduda, et tehase mõjul Suur-Emajõe vee kvaliteedi ja 
ökoloogilise seisundi klass ei halveneks.

○ Enne investeerimisotsuse tegemist veenduvad investorid, et kavandatava 
puidurafineerimistehase rajamine on sotsiaal-majanduslikult kestlik ning kooskõlas kõigi 
keskkonnanõuetega.

● Tehas järgib kõiki keskkonnanõudeid ning suudab kindlustada minimaalse ja talutava keskkonnamõju 

tänu parima võimaliku tehnika (PVT) kasutamisele.

● Tehast planeeritakse opereerida “Zero Waste” põhimõttel.

● Tänapäevane tehas on lõhnavaba!



Tehase võimalik mõju 
jõeveele



Tootmisprotsessiga mitteseotud 
elemendid (MPE)



Lahendused võimalikele 
eriolukordadele







Tehase mõju kliimamuutustele

Eesti on ennast sidunud rahvusvaheliste 
kohustustega - Pariisi kliimakokkulepe (2016).

Lisaks on võetud vastu Eesti energiamajanduse 
arengukava aastani 2030 ja kliimapoliitika 
põhialused aastani 2050.

• Tehas panustab kõigi kolme põhilise 
kliimaeesmärgi saavutamisse:

1) kasvuhoonegaaside vähendamine

• vähendab kasvuhoonegaaside teket Eestis 
praeguse seisuga võrreldes ca 1,6% (Eesti 
kasvuhoonegaaside heide praegu ca 21 
miljonit tonni);

2) energiatõhususe suurendamine

• parim võimalik tehnika (PVT) võimaldab 
sarnaste tehaste tehnoloogiaga võrreldes 
rajada oluliselt energiatõhusama tehase 
ning suurendada töötleva tööstuse 
keskmist energiatõhusust Eestis;

3) taastuvenergia osakaalu suurendamine

• tõstab taastuvatest allikatest toodetud 
elektri osakaalu elektrienergia tarbimisest 
9% võrra ehk 26%-ni.



Tehase mõju süsinikuringele
• Lisaks panustamisele Eesti kliimaeesmärkide saavutamisse, aitaks tehase rajamine 

Eestisse kaasa kliimamuutuste leevendamisele ka globaalses mõttes.

• Eestisse rajatav moodne tehas oleks energiatõhusam ja madalama CO2 jalajäljega kui regiooni vanemad tehased.

• Eestisse rajatav tehas asendaks oluliselt suurema CO2 jalajäljega põlevkivielektri tootmist, võrreldes analoogse 

tehase rajamisega Põhjamaadesse asendamaks tuumaelektri tootmist.

Uuring „Est-For puidurafineerimistehase olelusringipõhise 

süsiniku jalajälje hindamine“, SEI Tallinn, 2017

• Tehase süsiniku jalajälg negatiivne, ehk 

võimaldab vältida CO2 emissiooni.

• Tselluloosi-, paberi- ja puidutööstus erineb 

teistest tööstusvaldkondadest, sest 

võimaldab süsinikku toodetesse siduda. 

• Võrreldes praeguse olukorraga vähendaks 

tehas transpordi ümbersuunamise käigus 

eralduvat süsihappegaasi kogust. 

Süsiniku jalajälje elemendid Tehas on Eestis Tehast ei ole Eestis

Fossiilne 

CO2

Biogeenne 

CO2

Fossiilne 

CO2

Biogeenne 

CO2

kg/tonni valmistoote kohta kg/tonni valmistoote kohta

Biogeense süsiniku sidumine kokku -1659,31 0,00

Fossiilse süsinikdioksiidi heide kokku 55,71 502,42

Kasvuhoonegaaside heitmete vältimine ja 

kompenseerimine 

-444,01 0,00

Süsiniku jalajälg KOKKU -388,30 -1659,31 502,42 0,00



Ettevõtmise algatanud investorid

• Projekti algatanud investorid, kes finantseerivad kogu analüüsi ja planeerimise etapi 
kulusid, esindavad 100% Eesti kapitali. 

• Tegu on erainvestoritega, kel on pikaaegsed ja väga põhjalikud teadmised Eesti 
metsa- ja puidutööstuse sektorist. Investorite grupi moodustavad:

• Aimar Varula, Arvo Türner, Heiki Vahermets, Peedo Pihlak, Toomas Mets ja 
Virko Lepmets (OÜ Combiwood), 

• Peeter Mänd (Ivard OÜ), 

• Kaido Jõeleht (Kaamos Group), 

• Jüri Külvik (Lemeks Grupp), 

• Mati Polli (Tristafan OÜ)  

• Tiit Nilson (Woodwell).

• Projektifirmat Est-For Invest OÜ juhivad Margus Kohava ja Aadu Polli.



Kokkuvõtteks
• Puidurafineerimise tehnoloogia on viimase 15 aastaga teinud suure arenguhüppe ja ei 

ole võimalik võrrelda vanemaid tehaseid tänapäevastega: keskendutakse 

jätkutöötlemisele, uutele biotoodetele ja biomaterjalide uudsetele kasutusvõimalustele

• Uuringute tulemusena võrreldakse maailma tipptehnoloogiat ja võimalike asukohtade 

keskkonnatingimusi ning otsitakse välja Eestile sobivad lahendused. Vajadusel ja 

võimalusel arendatakse lahendusi edasi.

• Ootame ära 2-3 aasta jooksul tehtavate uuringute tulemused, mis annavad faktilise

vastuse tehase võimalikkuse kohta. Alles siis on võimalik teha järeldusi.

• Planeerimisprotsessi ja KSH/KMH tulemusena saadakse parim võimalik informatsioon

otsuse tegemiseks, positiivse otsuse korral kehtestab planeeringu Vabariigi Valitsus.



Avalik arvamus puidurafineerimistehasest
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Turu-uuringute AS
Uuringujuht Juhan Kivirähk

http://www.turu-uuringute.ee/


KAS OLETE KUULNUD KAVATSUSEST TEHAS RAJADA?

http://www.turu-uuringute.ee/


KOMMENTAAR

Vaatamata sellele, et kavandatav puidurafineerimistehas on saanud palju 
meediatähelepanu, on selle rajamise ideest kuulnud vähem kui pooled 15 aastased 
ja vanemad Eesti elanikud. Keskmisest enam on tehasest kuulnud eestlased, 
kõrgharidusega ja 65 eluaastast vanemad inimesed ning Kesk-Eesti, Tartumaa ja 
Põhja-Eesti elanikud.

Neid, kellele tehase ehitamise teema huvi pakub, on aga tehase ehitamisest 
kuulnutest veelgi vähem: väga või küllaltki huvitatud on sellest 28%, pigem 
vähehuvitatud 42% ja üldse mitte huvitatud 24%. 

Tartumaal on huvi siiski keskmisest oluliselt suurem: siin on väga või küllaltki 
huvitatuid 47%, vähe- või mittehuvitatuid 45%.

http://www.turu-uuringute.ee/


SUHTUMINE TEHASE EHITAMISE IDEESSE

http://www.turu-uuringute.ee/


KOMMENTAAR

Tehase ehitamise ideed pooldab kolmandik (32%) ja selle vastu on 15 protsenti 15 
aastastest ja vanematest Eesti elanikest. Neutraalselt suhtub tehasesse 38% 
küsitletutest.

Rohkem on toetajaid Lõuna-Eestis (Valga-, Viljandi-, Võru ja Põlvamaal) – 42 
protsenti, vähem Tartumaal (29%, vastaste osakaal on siin 21%).

Neutraalne suhtumine on arvatavasti seotud asjaoluga, et tehase rajamise kohta on 
veel vähe informatsiooni ning puuduvad mõjuhinnangud. Juhul, kui läbiviidavad 
keskkonna- ja sotsiaalsete mõjude analüüsid osutuvad tehase ehitamise suhtes 
soodsaks, muudaks oma seisukoha pooldavaks 60% praegu neutraalset suhtumist 
väljendanutest ning 27% idee praegustest vastastest. 

http://www.turu-uuringute.ee/

