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Jätkusuutlikkus on biomassi kui taastuva ning kontrollitava energiaallika 
eduloo oluline osa. Näitamaks oma täielikku pühendumust nii 
jätkusuutlikule biomassile kui ka tegevuse läbipaistvusele, avaldame 
lisaks iga-aastastele sertifitseerimisaudititele, oma teise jätkusuutlikkuse 
aruande.



Taastuvenergia mängib söe ja gaasi asendamisel hädavajalikku rolli, 
kuid katkendliku loomuga tuule- ja päikese energia kõrval on biomassil 
kui taastuval ja juhitaval energiaallikal üha olulisem koht. Biomass 
võimaldab kulutõhusat soojuse tootmist ja pakub lahendust 
vajadusepõhise energia tootmisele. Seeläbi võime neil pimedatel ja 
külmadel talvepäevadel, kui päikese- ja tuuleenergiat napib, olla 
kindlad, et puhas elektrienergia on soojuspumpade tarbeks 
kättesaadav.

Warmeston hangib 100% oma biomassist Euroopast, aidates sellega 
kaasa ELi energiasõltumatuse ja energiajulgeoleku tagamisele. 
Praegusel ebakindlal ajal on Euroopas üha olulisem pöörata 
tähelepanu energia allikatele ja päritolule. Biomassi kasutamine aitab 
meil piirata oma sõltuvust Venemaa gaasist ja vedelatest fossiilkütustest, 
aidates samal ajal eemaldada atmosfäärist süsinikku – võimalus, mille 
tööstuslikult rakendatavad lahendused on juba valmimas.



2018. aastal võttis EL vastu ümbersõnastatud taastuvenergia direktiivi 
2018/2001 (RED-II), mille eesmärk on saavutada liidus taastuvenergia 
32%-line osakaal 2030. aastaks. Ühe suurema pelletitootjana Euroopas 
tunnistab Warmeston oma rolli ja vastutust piirkonna üleminekul  
puhtale energiale ning peab regulatiivsete raamistike järgimist 
esmatähtsaks. Seda silmas pidades oleme teostanud oma 2021. aasta 
süsiniku jalajälje hindamise kooskõlas RED-II nõuetega.

Mait Kaup
Warmestoni tegevjuht

Sõnum meie tegevjuhilt



2021. aasta 
arvudes

3 Kaasa arvatud sidusettevõtted ja vähemusosalusega ettevõtted*

23%
müügitulu kasv 

võrreldes eelmise 
aastaga

60
Keskmiselt üle

%

kõrgemad palgad , 
võrreldes maakondade 

keskmise palgaga

*

66,7 M€

müügitulu

230
töötajat meie 

ettevõtetes

Grupi finantsnäitajad

500 000 t

maksimaalne 
tootmisvõimsus

474 798t

toodetud pelleteid

87
tarnijate arv

79%

meie toorainest 
pärineb puidutööstuse 

jääkidest

16
rahvusvahelises 

sadamas võetakse vastu 
meie pelleteid

Pelletiäri

Keskkond

100%

jääktuhast võeti 
ringlusse väetisena

491 085
istutatud puud

2%

pelletite kasvuhoonegaaside 
heitkoguste langus MJ kohta 

(võrreldes 2020. aastaga) 

8,73
meie pelletite keskmine 

kasvuhoonegaaside heide
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WARMESTONIST LÜHIDALT

TOORME HANKIMINE

JÄTKUSUUTLIKKUSE STRATEEGIA

MEIE SÜSINIKUJALAJÄLG

TÖÖTLEMINE

KOKKUVÕTE

Transport

MEIE TÖÖTAJAD, KOGUKOND JA ÜHISKOND





JÄTKUSUUTLIKKUSE 
sTRATEEGIA



Meie jätkusuutlikkuse 
suunad 

Oleme keskkonnateadlikud - pöörame tähelepanu 
ressursitõhususele, heitkogustele ja jäätmekäitlusele

Oleme ressursitõhusad ja pühendunud jätkusuutlikele 
lahendustele alates rohelise energia kasutamisest ja oma 
päikesepargi rajamisest kuni paberivaba kontorini. Teadlik 
tarbimine ja tõhus ressursikasutus vähendavad heitkoguseid 
ja süsinikujalajälge.

Toetame kliimapoliitika elluviimist puidupõhise 
biomassikütuse tootmise kaudu

Kliimapoliitika vormib meie ärikeskkonda ja kujundab meie 
pikaajalist eesmärki. Euroopa Liidu eesmärk on olla 2050. 
aastaks kliimaneutraalne - tulevik, milleni viivad meid 
biokütused ja tehnoloogilised innovatsioonid. 
Pelletitootmine aitab majandusel liikuda fossiilkütustelt 
taastuvatele energiaallikatele ning tasakaalustatud 
süsinikuringluse ja isegi negatiivsete heitkoguste suunas. 
Visioon, mis on kooskõlas ELi paketiga „Fit for 55".
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Töötame pikaajalise majanduskasvu ja arengu nimel, 
pidades silmas majanduslikku jätkusuutlikkust

Strateegiliste sihtide suunas liikumisel on oluline eeltingimus 
majanduslik võimekus. Kasumlikkuse säilitamine võimaldab 
meil tagada pikaajalised tegevused, investeerida 
innovatsiooni ja kaitsta loodud töökohti.

Väärtustame oma töötajaid, pakkudes sisukat tööd ja 
konkurentsivõimelist palka

Kvalifitseeritud ja motiveeritud töötajad on meie eduks 
hädavajalikud. Meie töötajatel on sisukas ja väljakutseid 
pakkuv töö. Pakume kaasaegseid ja turvalisi töötingimusi, 
õiglast töötasu, rakendame boonusprogramme ning 
toetame osalemist koolitusprogrammides ja 
sporditegevustes.
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Panustame Eesti metsa- ja puidutööstuse 
konkurentsivõimesse nende sektorite jääkide töötlemisega

Pelletitööstus annab lisandväärtuse metsa- ja 
puidutööstuse jääkidele ning väljundi madala väärtusega 
puit-materjalidele. Antud jääkide müük annab nendele 
tööstusharudele lisatulu tegevuse laiendamiseks, 
arendamiseks ja töökohtade loomiseks maapiirkondades.

PAINDLIKKUST 
lahendustes

LÄBIPAISTVUST 
tegevustes

USALDUSVÄÄRSUST 
koostöös

Warmestonis hindame:



Meie pühendumus ÜRO säästva 
arengu eesmärkidesse

2021. aasta tähistas meie rekordiliselt suurt toodetud pelletite mahtu: > 474 000 t. Seda suurt nõudlust võib põhjendada üha suureneva 
üleminekuga fossiilkütustest taastuvenergia kasutamisele. Warmeston on suunanud oma tähelepanu soojuse ja elektri 
koostootmisjaamade varustamisele, tagamaks graanulite kasutamist energiatõhusas tootmises.

Warmeston pöörab suurt tähelepanu töötajate heaolule. Personaliga seotud teemade juhtimise parandamiseks lõime Tartus uue 
ametikoha ja palkasime sobiva inimese, kes nüüd koordineerib meie sotsiaalteemasid. Lisaks uuendasime oma Tartu kontorit ja 
värskendasime ohutusjuhendeid, et tagada töötajatele veelgi suurem mugavus ja ohutus. Pakume oma töötajatele sisukaid ja positiivseid 
väljakutseid pakkuvaid töökohti õiglase palgaga, mis on maakonna vastavatest keskmistest kuni 2x kõrgem.

Viimase 5 aasta jooksul oleme vähendanud 1 tonni pelletite tootmise energiamahukust rohkem kui 17%. Et tagada meie tootmisprotsessis 
tekkiva tuha võimalikult kõrge ringlussevõtu määr, tellis Warmeston tuha käitlemise kohalikult litsentseeritud operaatorilt, kes töötleb selle 
ümber lubjaväetiseks. Warmeston alustas ka oma peamiste IT-süsteemide uuendamist, sealhulgas üleminekut kaasaegsele ettevõtte 
ressursside planeerimise tarkvarale, et veelgi suurendada tooraine tarnimise, pelletite tootmise ja müügi planeerimistõhusust.

Lisaks taastuvkütuse tootmisele toodame ja kasutame ka taastuvenergiat. Meie Sõmeru päikesepargis viidi läbi laiendus, et rahuldada 
tehase vajalikku energianõudlust. Täiendavalt paigaldatud päikesepaneelidega ulatub nende koguarv nüüd 5420-ni, mille 
energiatootmisvõimsus on 1260 kW. Üleliigne elekter müüakse võrku vastloodud ettevõtte all: Ardor Energia OÜ.

Looduse tervis ja heaolu on Warmestoni jaoks väga olulised. Lisaks rangetele eeskirjadele, et hoiduda meie materjali hankimisest kõrge 
kaitseväärtusega aladelt, nagu vääriselupaigad, Natura 2000 metsaelupaigad või looduslikud pühapaigad, anname endast parima, et 
tagada metsaökosüsteemide jätkumine ja hea tervis, osaledes aktiivselt raiejärgses metsa istutamises. Jõupingutuste edasiseks 
suurendamiseks omandasime 2021. aastal kaks uut istutusmasinat, mis aitasid meil sel aastal istutada üle 491 000 uue puu.

Eesmärk Meie panus
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WARMESTONIST 
LÜHIDALT



WARMESTONI TEEKOND

Warmeston OÜ teekond algab asutamisega 2003. aastal ja saab 
hoogu 2010. aastal, kui Saugasse rajati esimene tehas. Alates 2013. 
aastast avati kolmel aastal järjest Sõmeru (Ardor), Järvere ja Purila 
tehas. Warmeston mõistab oma rolli ülemaailmses üleminekus puhtale 
energiale, mistõttu on jätkusuutlikkus mänginud ettevõttes olulist rolli 
juba alates algusaastatest. 2016. aastal, kui biomassi jätkusuutlikkus ei 
olnud veel nii palju tähelepanu pälvinud kui praegu, oli Warmeston üks 
esimesest 10 ettevõttest maailmas ja esimene Eestis, mis sai SBP 
(Sustainable Biomass Program) sertifikaadi. See osutus õigeks suunaks, 
kuna EL komisjon on andnud positiivse tehnilise hinnangu SBP 
sertifitseerimisele ja tunnustanud seda uue jätkusuutlikkuse raamistiku 
alusel kui usaldusväärset viisi, kuidas tõendada vastavust 
taastuvenergia kohandatud direktiiviga (RED-II). Liikudes edasi 2018. 
aastasse, juurutas Warmeston ISO 50001 sertifitseeritud 

energiajuhtimissüsteemi, mis tagab energiatõhususe suurendamise 
pideva seire- ja täiustamisprotsessi kaudu. 
 

Mõistes oma mõju teadvustamise tähtsust, viisime 2020. aastal läbi 
oma tööstusliku pelleti süsiniku jalajälje hindamise, mis oli esimeseks 
etapiks meie lubadusele jälgida oma jätkusuutlikku käitumist ja anda 
sellest läbipaistvalt aru. Antud lubadusele tuginedes edastab käesolev 
aruanne süsiniku jalajälje analüüsi uuendatud tulemusi, hõlmates 
seekord kogu meie toodangut, sealhulgas ka premium pelleteid. Meie 
järgmiste jõupingutuste eesmärk on suurendada meie energiatõhusust 
ja tootmisvõimsust tootmisprotsessi edasise optimeerimise kaudu.

Jätkusuutlikkuse verstapostidOperatiivsed verstapostid

12

2022

Kogu toodangu 
süsiniku jalajälje 

hindamine

Warmeston avaldab oma 
esimese jätkusuutlikkuse 

aruande

20212003 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Asutati

Warmeston OÜ

Asutati

Ardor OÜ

Asutati  
Järvevere tehas

Asutati

Combitrans OÜ

Warmeston ja Ardor 
saavad ISO 50001 

sertifikaadi

Warmeston teeb esimese 
keskkonnajalajälje 

hindamise

Avati

Sauga tehas

Asutati

Purila tehas

Asutati

Timberstock OÜ

Saadakse 
omandiosalus Iriscorp 

Transport OÜ-s

Warmestonist saab üks 
esimestest SBP sertifikaadiga 

ettevõtetest maailmas



WARMESTONI PELLETITOOTMINE

Warmestoni pelletitootmine võimaldab muuta nii metsa- kui ka 
puidutööstuse jäägid energiatõhusaks biokütuseks. Meie toormaterjali 
osa, mis tuleb otse metsast (metsajäägid), koosneb madala 
kvaliteediga ja madala väärtusega metsapõhisest biomassist, mis ei 
sobi esmaseks töötlemiseks defektide, haiguste või kõveruse tõttu. 
Puidutööstuselt saame selle jäägid, nagu saepuru, puiduhaket, 
höövlilaaste ja klotse. Kuna antud tooraine gruppidel ei ole Eesti 
puidutööstuses muud olulist rakendust, siis pakume oma tarnijatele 
võimalust oma jääkide turustamiseks, aidates sellega kaasa Eesti 
metsa- ja puidutööstuse konkurentsivõimele ning töökohtade loomisele 
maapiirkondades.�

Toorainest toodetakse kahte erinevat liiki pelleteid. Premium pelletid on 
madalama tuhasisaldusega ja heledama värvusega ning on mõeldud 
era- ja äriotstarbeliseks soojuse tootmiseks. Tööstuslikud pelletid 
saadetakse suurtesse elektrijaamadesse elektri tootmiseks või soojuse 
ja elektri koostootmisjaamadesse. 



Pelletite kasutamine asendab fossiilkütuseid taastuvenergiga ja aitab 
võidelda kliimamuutuste vastu.
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KLASSIKALINE PUIDUTÖÖSTUS WARMESTONI SISENDID
 WARMESTONI TOOTMISPROTSESS

Metsamajandus

Esmatöötlus�  

Järeltöötlus�

Saeveskid

Järgnev puidutööstus (nt uste, 
aknaraamide, mööbli, puitmajade 
tootmine)

Järeltöötluse jäägid
Saepuru (kuiv)

Höövlilaast

Klots

Metsamaterjal
Küttepuit e. ümarpuit, mis ei sobi esmaseks 
töötlemiseks (mädanik, kõverus jne)

Puiduhake metsajääkidest (võsa, 
puuladvad ja oksad)

Tööstuslik soojuse- ja 
elektritootmine

Soojuse era- ja 
äriotstarbeline 
tootmine�

Esmatöötluse jäägid
Saepuru (märg)

Puiduhake (märg)

Pelleti- tootmine

Saepalgid

Saematerjal

Tööstuslik pellet

Premium pellet
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Warmestoni organisatsiooniline 
ülesehitus ja tegevusvoog

Warmestoni Grupp koosneb Warmeston OÜ-st ja neljast seotud 
ettevõttest, mis osutavad teenuseid kogu tarneahelas. 
Metsamajandamisettevõte Timberstock on Warmestoni sidusettevõte, 
kus Warmeston on ainuosanikuks. Premium pelletite tootja Ardor, 
teenusepakkuja Combitrans ja küttepuidu vahendaja Iriscorp Transport 
on Warmestoni sidusettevõtted vähemusosaluse kaudu. Lihtsuse 
huvides viitame selles raportis kõigile nendele ettevõtetele kui 
Warmestoni sidusettevõtetele. 

50% Ardor OÜ – Sõmeru tehas

50% Combitrans OÜ

100% Timberstock OÜ

12,5% Iriscorp Transport OÜ 

Metsamajandamine
Metsapõhiste materjalide hankimine�

Metsapõhiste materjalide 
hankimine�

Pelletitootmine

Pelletitootmine

Hakkimine ja transport
Transport sadamatesse

Warmeston OÜ toodab tööstuslikku pelletit Eestis kolmes tehases: 
Sauga, Purila ja Järvere tehases. 

Toodab premium pelleteid Sõmeru tehases Eestis, 
pakkudes kvaliteetseid pelleteid nii era- kui ka 
äriklientidele.

Combitrans vastutab sisendmaterjalide logistika ja 
transpordi eest tarnijalt Warmestoni tehastesse ja pelletite 
transportimise eest sadamatesse. Combitrans pakub ka 
raie, hakke- ja metsaveoteenuseid.

Timberstocki eesmärk on Warmestoni metsaportfelli 
haldamine ning metsapõhise biomassi hankimine kuivatite 
kütuse ja pelletite tootmiseks. Timberstock varustab 
puidutööstust ka saepalkide ja koostootmisjaamu 
metsajääkidest toodetud hakkpuiduga.

Ettevõte tegeleb metsamaterjali transportimise, ostmise ja 
müügiga, osaledes samal ajal ka metsamajandamises. 
Warmestoni tegevustes osaleb Iriscorp peamiselt 
küttepuidu tarnijana.



Sõmeru tehas – Warmestoni premium pelletite tootja

Täiendusena eelmise aasta jätkusuutlikkuse aruandele sisaldab 
käesolev raport ka Warmestoni premium pelleti tootja süsinikujalajälje 
hindamist Sõmeru tehases (Ardor OÜ). Siinkohal on sobiv heita kiire pilk 
tehasesse.�



Ardor OÜ asutati täpselt 10 aastat pärast Warmeston OÜ-d, 2013. 
aasta augustis. Sõmeru tehase territoorium osteti sama aasta 
septembris ja juba neli kuud hiljem valmis esimene pelletite partii. 
Sellest ajast alates on tehas osutunud väga edukaks ning aasta-aastalt 
kasvanud toodang moodustab täna 18% kogu Warmestoni 
pelletitoodangust.
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Pelleteid iseloomustab kõrge mehaaniline tugevus, madal tuhasisaldus, 
kõrge kütteväärtus ja eriline kuldne värv, mis muudab need ideaalseks era- 
ja ärikasutuseks ning puhurautoga vedamiseks.�

Toodab kvaliteetseid premium pelleteid

Kuna tehas kasutab ainult kuiva toorainet millest tuleb hakkida vaid väike 
osa (15%), nõuab tootmisprotsess 6-7 korda vähem energiat kui 
pelletitootmine metsamajanduse või esmatöötluse jääkidest.�


Lisaks on tootmisprotsess väga töökindel, mida näitab pelletipresside üle 
99% saadavus.

Tootmisprotsess on energiatõhus

Vaatamata oma eraotstarbelisele fookusele, vastavad toodetud premium  
pelletid kõigile samadele rangetele jätkusuutlikkuse nõuetele, mis on 
kehtestatud tööstuslikul turul. �


Sõmeru tehasel on ka oma päikesepark. 5420 paneeli 
energiatootmisvõimsus on 1260 kW, mis moodustab umbes 12-15% tehase 
aastasest energiavajadusest.

Suur tähelepanu jätkusuutlikkusele

SÕMERU TEHAS



Meie pelletitehased

Warmestoni pelletitootmine toimub neljas tehases üle Eesti. Sauga — 
meie suurim tehas 195 tuhande tonnise aastase tootmisvõimsusega 
asub Edela-Eestis Pärnumaal. Purila tehas paikneb Kesk-Eestis, 
Raplamaal, Järvere ja Sõmeru tehased asuvad vastavalt riigi lõuna- ja 
põhjaosas. Sauga ja Sõmeru tehaste asukohaeelis on sadama lähedus, 
Järvere tehas paikneb aga tooraine lähedal. Purila asukoht 
tasakaalustab mõlemaid aspekte.



Purila ja Sauga tehastes toodetakse tööstusklassi pelleteid, ning 
premium pelletid valmivad Sõmerus. Järvere tehas on ainulaadne, kuna 
see on Warmestoni ainus pakkeliiniga varustatud tehas. Samuti saab 
seal toota nii tööstus- kui ka premium pelleteid, mis tagab täiendava 
tootmiskindluse pikaajaliste müügilepingute puhul. 
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SAUGA TEHAS
Käivitamine: 2010

Maksimaalne tootmisvõimsus: 195 kT 

Kvaliteet: I2, ENplus A2

Tooted: 6 mm tööstuspelletid 

Töötajaid: 28

Metsamaterjal (31%)


Esmatöötluse jäägid (56%)


Järeltöötluse jäägid (13%)

Tooraine profiil:

SÕMERU TEHAS
Käivitamine: 2013

Maksimaalne tootmisvõimsus: 90 kT 

Kvaliteet: ENplus A1

Tooted: 6 mm premium pelletid

Töötajaid: 12

Järeltöötluse jäägid (100%)

Tooraine profiil:

JÄRVERE TEHAS
Käivitamine: 2014

Maksimaalne tootmisvõimsus: 115 kT 

Kvaliteet: I1, I2, ENplus A1 ja A2

Tooted: 6 mm tööstus- ja 
premium pelletid

Töötajaid: 21

Metsamaterjal (2%)


Esmatöötluse jäägid (76%)


Järeltöötluse jäägid (22%)

Tooraine profiil:

PURILA TEHAS
Käivitamine: 2015

Maksimaalne tootmisvõimsus: 100 kT

Kvaliteet: I2, ENplus A2

Tooted: 6 mm tööstuspelletid

Töötajaid: 21

Metsamaterjal (39%)


Esmatöötluse jäägid (55%)


Järeltöötluse jäägid (6%)

Tooraine profiil:



Eesti päritoluga puidu väärtus

Valdav osa Warmetsoni toorainest (98,8%) pärineb Eestist. Lisaks 
tooraine transpordivahemaade minimeerimisele aitab Eesti päritoluga 
puit oluliselt kaasa Warmestoni pelletite üldise jätkusuutlikkuse 
tagamisele.
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Umbes 54% Eesti maast on kaetud metsaga ja metsaala on 
alates 1950. aastatest pidevalt laienenud.

Eesti metsi majandatakse säästlikult, mis tähendab, et metsi ja 
metsamaad kasutatakse viisil, mis säilitab nende elurikkuse, 
tootlikkuse, taastumisvõime ja elujõu.

Ligi 66% Eesti metsadest omab FSC (Forest Stewardship 
Council), PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification) või mõlemat sertifikaati.

Transparency International reastab 180 riiki ja territooriumit 
avaliku sektori tajutava korruptsiooni taseme järgi, määrates 
korruptsiooni tajumise indeksi. Tulemused on esitatud skaalal 0 
(väga korrumpeerunud) kuni 100 (väga aus ja läbipaistev). 
Alates 2021. aastast omab Eesti märkimisväärset 13. kohta, 
skooriga 74, mis annab suure kindlustunde, et äri Eesti 
tarnijatega tähendab õiglast ja eetilist äritegevust.

 SoEF_2020.pdf (foresteurope.org);  https://www.transparency.orgAllikad:

https://foresteurope.org/
https://www.transparency.org/en/countries/estonia
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Meie pelletid

Tööstuslikke pelleteid põletatakse peamiselt 
suurtes elektrijaamades elektri tootmiseks või 
soojuse ja elektri koostootmisjaamades elektri ja 
soojuse tootmiseks. 

Tehased: Sauga, Järvere, Purila

Kliendid: Elektrijaamad ja koostootmisjaamad

Kvaliteet: I1, I2 ja ENplus A2

Tootmismaht 2021. aastal: 370 445 tonni

Premium pelletid vastavad kõrgeimatele 
kvaliteedinõuetele ja on iseloomuliku heleda 
värvusega. Need leiavad kasutust soojatootmisel 
pelletiahjudes ja -kateldes nii era- kui ka 
äriklientide poolt.

Tehased: Sõmeru, Järvere

Kliendid: eratarbijad ja ärikliendid

Kvaliteet: ENplus A1

Tootmismaht 2021. aastal: 104 353 tonni

+9%

WARMESTONI TÖÖSTUSPELLETITE 
TOODANG, 2019-2021, tonnides

312 883 327 247
370 445

2019 2020 2021

+13%

WARMESTONI PREMIUM PELLETITE 
TOODANG, 2019-2021, tonnides

80 738
102 809 103 381

2019 2020 2021
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pe
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Metsa istutamine

Warmestoni metsauuendusprojekte juhib meie sidusettevõte 
Combitrans, mis kasutab istutamisel kolme ainulaadset Risuteci 
istutuspead. Need professionaalsed masinad on oma töös paindlikud 
ja tõhusad ning iseloomustavad hästi meie püüdlusi uuenduslike 
lahenduste otsimisel.



Eestis tegutseb veel vaid kolm taolist professionaalset 
puuistutusmasinat. 

THE NUMBER OF TREES 
PLANTED BY 
COMBITRANS IN 2021

66 916

Erasektor

324 169

Avalik sektor

COMBITRANSI ISTUTATUD PUUDE 
ARV 2021. AASTAL2021. aastal istutas 

Combitrans 391 085 puud, 
aidates seeläbi uuendada 
metsa umbes 220 hektari 
ulatuses.

Lisaks Combitransile istutas 
Warmestoni sidusettevõte Iriscorp 
Transport umbes 100 000 puud enam 
kui 52 hektarile

Seadmed: 3 Risutec PM istutuspead

Kliendid: riigi- ja erametsaomanikud 

Aastane istutusvõimekus: 1 200 000 istikut

Meie istutusmasinate peamised eelised on:

Suurem edukuse määr GPS-jälgimine

Istutatud puude dokumenteerimine

Suurem efektiivsus võrreldes ekskavaatorite kasutamisega

Paindlikkus

Madalamad kulud hektari kohta

M
et

sa
st

am
in

e (C

om
bitra

ns)
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Meie areng 2021. aastal

2021. aastal investeeris Warmeston ettevõtte ja kontserni kasvu ning 
arengusse. Tehtud pingutused on parandanud meie tootmisvõimsust, 
tegevuse efektiivsust ja võimekust keskenduda jätkusuutlikkusega 
seotud projektidele.�


2021. aastal laiendasime oma Sauga tehast, paigaldades kolmanda 
haamerveski, mis võimaldab töödelda toorainet veidi kõrgemal 
niiskustasemel, vähendades seeläbi eelneva kuivatamise vajadust – 
see on toonud kaasa märgatava languse tehase soojusnõudluses. 
Koos uue masinaga täiustasime ka automaatseid sädemetuvastus- ja 
tulekustutussüsteeme, et tagada ohutud töötingimused ja tootmise 
järjepidevus. Sõmeru tehasest mõjutatuna oleme algatanud uusi 
taastuvenergia projekte ka teistes tehastes, alustades ümbruskonna 
päikeseenergia potentsiaali kaardistamisest. 2021. aastal paigaldasime 
kõigile Järvere tehase suurematele elektritarbijatele kaugloetavad 
elektriarvestid, viies sellega lõpule Warmestoni elektritarbimise 
seiresüsteemi täiustamise. Uuendatud süsteem on osutunud väga 
kasulikuks ja on toetanud teadlike otsuste langetamist energiatõhususe 
suurendamisel.�


2021. aastal keskendusime tugevalt IT-le, kus investeerisime umbes  
49 000 eurot erinevatesse arendustesse, sealhulgas IT-juhi ametikoha 
loomisele. Meie võtmeisikud osalesid põhjalikul digitaliseerimiskursusel, 
mis valmistas meid ette uute asjakohaste IT-lahenduste juurutamiseks, 
sealhulgas uue ERP-süsteemi kasutuselevõtuks. Paberivaba kontori 
algsest eesmärgist on kasvanud välja kogu organisatsiooni hõlmav  
digiteerimis- ja automatiseerimisprojekt, et parendada andmevahetust 
ja otsustusprotsesse ning suurendada tõhusust.

2021. aastal avaldasime oma esimese jätkusuutlikkuse aruande, mis 
sisaldas Warmestoni 2020. aastal toodetud tööstusliku pelleti süsiniku 
jalajälje hindamist. Jätkates oma jõupingutusi, lisasime käesolevasse 
aruandesse ka Sõmeru tehases toodetud premium pelletite CO2-
jalajälje analüüsi. Lisaks sellele järgis seekordne hindamine RED-II 
kasvuhoonegaaside arvestamise nõudeid, tagamaks kooskõla EL-i 
kliimapoliitikaga.

Areng jätkusuutlikkust puudutavates tegevustes

2021 TEHASTE 
INVESTEERINGUD, eurodes

823 483

Sauga

220 720

Järvere

158 000

Sõmeru

149 946

Purila

MEIE TEHASTE MAKSIMAALNE 
TOOTMISVÕIMSUS, 
tuhat tonni aastas

+9%
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Järvere

Sõmeru







MEIE 
SÜSINIKUJALAJÄLG

TOORaine varumine



Sa
epuru

Ülevaade tooraine 
sisenditest

Meie tooraine grupid saab jagada metsamajanduse ja puidutööstuse 
jääkideks. Pelletite tootmisprotsessi käigus ühtlustatakse nende 
erinevate jääkide füüsikalised omadused ja tõstetase energiatihedust. 
See muudab pelletite kasutamise lõpptarbija jaoks mugavamaks ja 
aitab seeläbi asendada fossiilkütuseid.

TOORAINE PROFIIL 2021. AASTAL, %
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54
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Metsa-
materjal

Esma-
töötluse 
jäägid

Järel-
töötluse 
jäägid

Küttepuid võib tarnida ka 
puiduhakke kujul.

Küttepuitu nimetatakse ka madala 
kvaliteediga ümarpuiduks. See on 
defektne ümarpuit, nt mädaniku, 
lõhenemiste või kõveratega, mida ei 
kasutata väljaspool energiatootmist.

METSAMAJANDUSE JÄÄGID

Metsamaterjal

Puidu töötlemisel tekkivad jäägid, 
mis sisaldavad suuremaid ja 
peenemaid puiduosakesi.

Puidu töötlemisel (sh saagimine, puurimine, lihvimine jne) 
tekkivad jäägid, mille osakeste suurus on alla 20 mm. Pelleti 
tootmiseks kasutatakse nii kuiva kui ka niisket saepuru. Viimase 
niiskusesisaldus on peaaegu 6x kõrgem kui järeltöötlusest pärit 
materjalil, mistõttu on vajalik selle kuivatamine.

Puidutööstuses tekkivad jäägid väikeste 
puidutükkide kujul, mille osakeste suurus on 

alla 50 mm. Võib olla nii kuival (niiskuse tase u  
10%) kui ka märjal (u 45%) kujul.

Puidutööstuses tekkivad kuivad 
klotsid ja tükkjäätmed (nt 

sõrmjätkatud puidu tootmine).

PUIDUTÖÖSTUSE JÄÄGID

Esma- ja järeltöötluse jäägid
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Höö
vlilaast

Puiduhake

Klots

Küttepuit

Puiduhake



Pelletite vähenenud maht ja suurenenud energiasisaldus

Lisaks pressimisele hõlmab pelletite tootmine ka selliseid protsesse 
nagu tooraine kuivatamine ja jahvatamine. Selle tulemuseks on väga 
kompaktne lõpptoode, mille energiasisaldus m3 kohta on toorainega 
võrreldes oluliselt suurem.
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Pelletiks töötlemise tulemusel väheneb 1 GJ energia 
jaoks vajaliku materjali maht keskmiselt 3-4 korda.

Lisaks toodetud biomassi lihtsustatud kasutamisele lõpptarbija poolt on 
energiatiheduse märkimisväärsel suurenemisel suur mõju järgnevale 
tarneahelale. 



Kuna logistikaga seotud tegevused nagu transport, lasti laadimine jne 
mängivad toote süsinikujalajäljes olulist rolli, toob jaotatava massi ja 
ruumala vähenemine kaasa ka transpordiga seotud heitkoguste 
kahanemise.

PELLETITE ENERGIATIHEDUS ON KESKMISELT 3-4 
KORDA SUUREM KUI TOORAINEL



Meie tarneahela usaldusväärsus

Meie tarneahel on kindel ja läbipaistev ning vastab kõikidele õiguslikele ja 
jätkusuutlikkuse nõuetele. Seda kinnitavad igal aastal kolme rahvusvaheliselt kõige 
mainekama puidu ja puidupõhiste toodete tarneahela sertifitseerimissüsteemide 
välisaudiitorid. 

FSC® (Forest Stewardship Council®) asutati 1993. aastal ja püüdleb eesmärgini 
saavutada vastutustundlik metsamajandamine kogu maailmas. FSC põhimõtted 
ja kriteeriumid on aluseks kõikidele ülemaailmsetele metsamajandamise 
standarditele ning FSC tarneahela sertifikaat annab kindluse, et FSC 
märgistusega müüdavad tooted pärinevad hästi majandatud metsadest, 
kontrollitud allikatest või taaskasutatud materjalidest.

Sertifikaat alates 2014. aastast

SBP (Sustainable Biomass Program) loodi 2013. aastal ja selle 
sertifitseerimissüsteem annab kindluse, et tööstuslikus suuremahulises 
energiatootmises kasutatav puidu biomass pärineb seaduslikest ja jätkusuutlikest 
allikatest, võimaldades biomassisektori ettevõtetel tõestada oma vastavust 
regulatiivsetele nõuetele.

Sertifikaat alates 2016.aastast

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) asutati 1999. aastal 
vastuseks väike- ja peremetsaomanike erinõuetele, kes pakuvad riiklike metsa 
sertifitseerimissüsteemide sõltumatut hindamis-, kinnitamis- ja tunnustamisteenust. 
PEFC tarneahela sertifitseerimine annab sõltumatult tõendatud kinnituse, et 
tootes sisalduv sertifitseeritud metsapõhine materjal pärineb säästvalt 
majandatud metsadest. 

Sertifikaat alates 2018.aastast
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„Meie väärtused: paindlikkus, usaldusväärsus ja läbipaistvus 
on esindatud ka meie tarneahela haldamisel. Kogume ja 
kontrollime oma andmeid ning koostame aruandeid 
läbipaistvalt - viisil mis on lihtsasti auditeeritav. Meie 
tarnijad teavad, et me ei tee oma jätkusuutlikkuse 
kriteeriumide osas järeleandmisi, kuid oleme paindlikud 
kuidas tõestada nõuetele vastavust. Kuigi peame 
sertifitseeritud tarneahelaid väga tähtsaks, ei ole see 
eeltingimus meiega koostöö tegemiseks – sobima peavad 
väärtused ja äritegevuse mentaliteet. Nii suudame luua 
usaldusväärseid võrgustikke, mis loovad väärtust 
keskkonnale, meie ühiskonnale ja tarneahela liikmetele.“



Viljo Aros, kvaliteedi- ja keskkonnajuht



Meie kõrged ootused tarnijatele

Minimeerimaks tõenäosust, et meie kriteeriumitele mittevastav tooraine 
jõuaks väärtusahelasse, oleme oma tarnijate valimiseks loonud 
usaldusväärsed protsessid ja kehtestanud neile ranged nõuded. Kõik 
meie tarnijad mõistavad meie ootusi, on allkirjastanud meie tarnijate 
käitumisjuhendi ja läbinud kontrolliprotsessi, mis vastab FSC, PEFC ja 
SBP nõuetele. Seetõttu võime suure kindlusega öelda, et kasutame ja 
tarnime ainult biomassi, mis on seaduslik, jätkusuutlik ja kooskõlas meie 
kõrgete ärikäitumise standarditega. 

Meie tooraine miinimumnõue on vastavus FSC kontrollitud puidu 
standardiga. Sellest tulenevalt on 94% meie toorainest tarnitud FSC-
sertifitseeritud ettevõtete poolt, mis tähendab, et nad on juurutanud 
kolmandate osapoolte kontrollitud protsessid, vältimaks vastuolulise 
päritoluga puittoodete kasutamist. Sertifikaadita tarnijad on peamiselt 
väikeettevõtted, kes on läbinud meie-poolse koolituse ja vastavad 
eespool nimetatud nõuetele, kuid kes ei ole sertifikaadi saamiseks 
vajalikke samme veel läbinud.



Enne vastuvõtmist kontrollitakse kõiki toorainete tarneid tehase väravas. 
Kontrollprotseduur koosneb kolmest põhietapist, mille eesmärk on 
kontrollida, kas: 
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Kui mõni kriteeriumidest ei ole täidetud, siis saadetist vastu ei võeta.



Kõik meie tarnijad on allkirjastanud tarnija käitumiskoodeksi, kinnitades, 
et nad tegutsevad Warmestonile oluliste väärtuste ja põhimõtete 
kohaselt. Koodeks põhineb ÜRO ülemaailmse kokkuleppe kümnel 
põhimõttel ning hõlmab inim- ja tööõiguste, keskkonna ja 
korruptsioonivastasuse teemasid.�

tarnija on heakskiidetud tarnijate nimekirjas; 

tarnedokumendid on kooskõlas tarnitud materjaliga; 

tarnitud materjal pärineb sertifitseeritud tarneahelast või vastab meie 
tarneahelasse sisenemiseks vajalikele jätkusuutlikkuse kriteeriumidele. 

6%

94%

FSC SERTIFITSEERITUD TOORAINE OSAKAAL, % 

FSC sertifitseeritud

FSC kontrollprogrammid



Tooraine süsinikujalajälg �

Warmestoni pelletite tootmisel tekkiva süsiniku jalajälje analüüs algab 
toorainest. Saadud heitkogused arvutati RED-II juhiseid järgides, mille 
kohaselt on Warmestoni poolt kasutatav tooraine liigitatav metsandus- 
ja puidutööstuse jääkideks. Vastavalt direktiivi vaikeväärtustele antud 
etapi kohta, jääkpuidu hankimisega emissioone ei kaasne.



Tulenevalt asjaolust, et 100% Warmestoni toorainest koosneb jääkidest, 
siis toorainega seotud emissioonid puuduvad.
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„JÄÄK” - aine, mis ei ole tootmisprotsessi vahetuks eesmärgiks olev 
lõpptoode; selle tootmine ei ole tootmisprotsessi esmaseks eesmärgiks 
ja selle tootmiseks ei ole protsessi tahtlikult muudetud ” *

— Direktiiv (EL) 2018/2001: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001  *

TOORAINEAHELAST TULENEVA emissiooni 
OSAKAAL KOGUHEITEST

0%
2021

WARMESTONI PELLETITE emissioonid TOORAINE HANKIMISEL, 
gCO2e/MJ


MetsajäägidPuidutööstuse jäägid

0 0 0 0

2020 2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001






MEIE 
SÜSINIKUJALAJÄLG

TÖÖTLEMINE



Meie tootmisprotsess – hakkimine�

Meie tootmisprotsessi saab laias laastus jagada kaheks etapiks – 
hakkimine ja pelletitootmine. �



Esmalt hakitakse küttepuit mobiilse hakkuriga kas tehases kohapeal või 
metsas enne tarnimist. Pärast seda purustatakse kogu puiduhake 
statsionaarse peenhakkuriga, et tagada tooraine edasiseks 
töötlemiseks sobiv fraktsiooni suurus. Kasutatud sisendid on diislikütus 
mobiilses hakkuris ja/või taastuv elekter statsionaarses peenhakkuris. 
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Diislikütust kasutatakse mobiilsetes hakkurites ja tooraine transportimiseks tootmisterritooriumil.*

Mobiilne hakkur töötleb küttepuidu puiduhakkeks, 
mille fraktsiooni suurus on kuni 50 mm. Seda tehakse 
kas raiepaigas või tehases ning on vajalik materjali 
ettevalmistamiseks järgmisteks tootmisetappideks.

Mobiilne hakkur

Kõiki erinevaid sisendgruppe peale saepuru 
töödeldakse statsionaarsetes peenhakkurites, et 
saavutada osakeste suurus alla 20 mm. Tekkiv peen 
homogeenne biomass on valmis termiliseks 
kuivatamiseks.

Peenhakkur

Diislikütus*

Diislikütus , taastuv elekter*



Meie pelletite tootmise protsess�
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Tooraine, mille niiskuse tase on üle 15% (metsa- ja 
tööstushake, märg saepuru), kuivatatakse 
trummelkuivatis, et saavutada u. 10% niiskuse tase.�

Termiline kuivatamine�

Pärast kuivatamist siseneb tooraine jahvatamiseks 
haamerveskisse, mis vähendab fraktsiooni suurust 
veelgi. �

Jahvatamine

Pärast soovitud fraktsiooni suuruse saavutamist on 
biomass valmis pelletiteks pressimiseks.�

Pressimine

Kuna pelletid on pressimisprotsessi tagajärjel väga 
kuumad, tuleb neid jahutada. Seda tehakse 
vastuvooluga jahutites, kus jahutuskeskkonnaks on 
välisõhk.

Jahutamine

Pelletite tootmisprotsessis tekib kahte tüüpi jääke.�

Tuhk on biomassi põlemisjääk kuivatites. 2021. aastal tootsid 
kõik tehased kokku 430 tonni tuhka, millest 100% töödeldi 
ümber lubiväetiseks, mis aitab võidelda mulla hapestumise 
vastu ja annab taimedele mikrotoitaineid. Tuha käitlemist 
teostab vastavaid keskkonnalubasid omav väline 
teenusepakkuja.

Kuivatite suitsugaasiheide on proportsioonis kuivatites 
kasutatava biomassi mahuga. Deklareerime oma heitkogused 
kord kvartalis vastavalt oma keskkonnalubade nõuetele ning 
tagame regulaarse hoolduse nii oma ahjudele kui ka 
püüdeseadmetele.

Biomass

Elekter

Elekter

Elekter



Warmestoni pelletitootmise süsinikujalajälg

Erinevalt toorainega seotud heitkogustest, mis tuletati RED-II 
vaikeväärtustest, on pelletitootmise süsinikujalajälg arvutuslik väärtus, 
milles arvestatakse Warmestoni tegelikku tootmistegevust ja kasutatud 
ressursse.�



Tootmisetapi süsinikujalajälje hindamine hõlmab hakkimist ja pelletite 
tootmist, mis omakorda sisaldab kuivatamist, peenestamist, pelletite 
tootmist ja muid sisendeid/tegevusi (nt transport tootmisterritooriumil, 
kasutatud vesi ja tärklis).



Kõige suurema panuse selle etapi heitkogustesse annab pelletite 
pressimine, mis moodustab peaaegu poole kogu tootmise jalajäljest. 
Tuleb märkida, et 100% Sauga, Purila ja Järvere tehases kasutatavast 
elektrist on pärit taastuvatest allikatest. Küll-aga ei saa RED-II nõuete 
kohaselt süsinikujalajälje arvutustes arvestada võrgust ostetud 
taastuvenergia kasutamist, mistõttu elektrimahukad protsessid, nagu 
pelletite pressimine, tunduvad heitemahukamad kui need tegelikkuses 
on. Kasutatud taastuvenergiat arvesse võttes oleks selle etapi 2021. 
aasta heitkogused üle 4 korra väiksemad: 1,59 gCO2e/MJ.



Võrreldes 2020. aastaga vähenes pelletite tootmisest tulenev heide 
2021. aastal ligikaudu 3%, moodustades koguheitest 80%.
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WARMESTONI emissioonid PELLETITE TOOTMISE 
ETAPIST, gCO2e/MJ

7,18 6,99

2020 2021

0,65 0,54
0,24 0,380,38

1,00 1,13

3,28 3,22

2,02 1,72

-3%

Muu

Pelletite pressimine

Peenestamine

Hakkimine

Kuivatamine

PELLETITE TOOTMISEST TULENEVA 
emissiooni OSAKAAL KOGUHEITEST�

80%
2021







MEIE 
SÜSINIKUJALAJÄLG

TRANSPORT



Tooraine teekond meie tarnijatelt 
meie tehastesse�

Lisaks ühele väikesele Läti saeveskile Eesti piiri lähedal ja kahele 
saepurusaadetisele Rootsist 2021. aastal, toetume tooraine varumisel 
vaid Eesti metsa- ja puidutööstusele. Tooraine tarnijateks on 
metsaomanikud ja -majandamisettevõtted, saeveskid, vineeritehased, 
höövelveskid, mööblitootjad, palkmajade tootjad jpt. Meie tarnijad on 
erineva tausta ja suurusega, kuid nad kõik jagavad samu väärtuseid 
säästva metsamajandamise osas. Tootmisjääkide müümise võimalus on 
eriti oluline väiksemate ettevõtete jaoks. 



Et hoida tarne vahemaad võimalikult lühikesena, pöörame suurt 
tähelepanu tarnijavõrgu optimeerimisele – see aitab vähendada 
kulusid keskkonnale, samal ajal suurendades tehaste tegevuse 
paindlikkust ja tõhusust. 
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TOORAINEGRUPPIDE TEEKOND TEHASTESSE. KAALUTUD KESKMINE 
KAUGUS, 2021�

Sauga Sõmeru Järvere Purila

Metsamaterjal  
(63 km)

Metsamaterjal  
(56 km)

Metsamaterjal  
(64 km)

Järeltöötluse jäägid 
(62 km)

Esmatöötluse jäägid  
(68 km)

Esmatöötluse jäägid  
(54 km)

Esmatöötluse jäägid  
(85 km)

Järeltöötluse jäägid 
(25 km)

Järeltöötluse jäägid 
(33 km)

Järeltöötluse jäägid 
(33 km)



Valmistoodangu transportimine 
sadamatesse

Kui pelletid on ladustamisvalmis, transporditakse need tehastest ühte 
kolmest Eesti sadamast, mida Warmeston kasutab: Pärnu, Muuga või 
Kunda. Sauga, Purila ja Sõmeru toodangut transporditakse ainult 
nendele tehastele kõige lähematest sadamatest, Järveres toodetud 
pelleteid hoitakse nii Muuga kui Pärnu sadamates. 



Pelleteid transpordib tehastest sadamatesse Warmestoni sidusettevõte 
Combitrans OÜ. Veokid sõidavad diislikütusega, kuid meie 
pilootprojekti raames teenindab Purila-Muuga marsruuti LNG veok. 


39

Kunda 
15%

Pärnu 
45%

Muuga 
40%



Pelletite teekond klientideni�

Kui pelletid on sadamatesse transporditud, toimetatakse need 
klientidele coaster (3-10kt DWT), handysize (15-35kt DWT) või 
handymax (35-50kt DWT) laevadega. Laevad kuuluvad meie klentidele 
või on nende poolt tellitud, ning kasutavad kütusena kütteõli.



Meie peamised kliendid on suured koostootmisjaamad, mis toodavad 
suure efektiivsusega elektrit ja soojust. 2021. aasta peamine turg oli 
Taani, mis on Ühendkuningriigi järel suuruselt teine Euroopa pelletite 
importija ja suurim ühe elaniku kohta.  �  



Selle põhjus on tugev liikumine fossiilkütustelt taastuvate energiaallikate 
suunas, mida toetavad valitsuse eeskirjad ja totatsioonid, mis on 
soosinud bioenergia kasutuselevõttu.  


¹

²

40— Bioenergy Europe statistkaaruanne 2019 

— Taani Energiaagentuur. Faktid bioenergia kasutamise kohta Taanis
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Warmestoni transpordi süsinikujalajälg

Nagu eelmiseski etapis, arvutati transpordiga seotud heitkoguseid 
Warmestonile omaseid tegevusi ja kasutatud ressursse arvesse võttes. 
Transpordi süsinikujalajälg hõlmab tooraine transporti tehastesse ja 
toodetud pelletite transporti meie tehastest sadamatesse ja seejärel 
lõpptarbijateni.�



Eelmise aastaga võrreldes pärines 2021. aastal kasutatud tooraine 
lähematest allikatest, samas kui kliendid asusid veidi kaugemal. 
Vaatamata 10% pelletitoodangu kasvule 2021. aastal, vähenesid 
transpordiga seotud emissioonid 1% võrra, näidates Warmestoni 
tarneahela tõhusust.



2021. aastal moodustas tooraine- ja pelletitranspordi süsinikujalajälg 
17% Warmestoni pelleti kogu heitkogustest.
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WARMESTONI PELLETITE SÜSINIKUJALAJÄLG 
TRANSPORDI ETAPIST, gCO2e/MJ

1,45 1,44

2020 2021

0,53 0,48

0,24
0,22

0,68 0,73

-1%

kliendile

Kaubavedu

Transport 
sadamasse

Tooraine 
transport

TRANSPORDIST TULENEVA emissiooni 
OSAKAAL KOGUHEITEST

17%
2021





MEIE 
SÜSINIKUJALAJÄLG

KOKKUVÕTE




Pelletite süsiniku jalajälje ülevaade

2021. aastal oli Warmestoni pelletite tootmisest tekkiv süsinikujalajälg 
8,73 gCO2e/MJ, mis väljendab pelletite süsinikuintensiivsust grammi 
süsinikdioksiidi ekvivalenti energia megadžauli kohta. Jalajälg koosneb 
neljast üldisest etapist: tooraine, tootmine, transport ja kasutatavast 
kütusest tulenev muu heide kui CO2 .



Suurem osa heitkogustest tuleneb energiamahukast pelletitootmisest, 
mis moodustab 80% kogu jalajäljest. Võrreldes eelmise aastaga 
vähenesid pelletite tootmisest tekkivad heitkogused MJ kohta 2%, 
näidates tootmisprotsessi tõhususe suurendamisks kasutusele võetud 
meetmete edukust. Sarnaseid järeldusi võib teha absoluutsete 
heitkoguste kohta, mis suurenesid vaid 6%, samal ajal kui pelletite 
tootmismaht kasvas 10%.

*
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See kategooria esindab teisi kasvuhoonegaaside heitmeid kui CO2 (N2O ja CH4) mis eralduvad pelletite põletamisel.*

Warmestoni pelletid asendavad tihti fossiilkütuseid ning mängivad 
seetõttu olulist rolli kasvuhoonegaaside suurte heitkoguste vältimisel.

Kivisöe asendamisel oli 
meie 2021. aasta pelletite 
toodangu läbi võimalik 

vältida:

WARMESTONI PELLETITE TOOTMISE SÜSINIKUJALAJÄLJE ÜLEVAADE 
TOOTMISETAPPIDE JÄRGI, gCO2e/MJ, 2021

Toormaterjal Tooraine 
transport

Pelletite 
tootmine

Pelletite 
transportimine 
lõpptarnijale

Kasutatavast 
kütusest tulenev 
muu heide kui 

CO2

Total

0,00
0,48

6,99
0,95 0,30 8,73

WARMESTONI PELLETITE 
TOOTMISMAHT 2020-2021, t

WARMESTONI PELLETITE TOOTMISEL 
TEKKINUD HEITKOGUSED AASTATEL 

2020-2021, gCO2e/MJ

WARMESTONI PELLETITE TOOTMISEL 
TEKKINUD HEITKOGUSED AASTATEL 

2020-2021, tCO2e

430 056

8,93

69 109

474 798

8,73


73 254

2020

2020

2020

2021

2021

2021

10+ %

6+ %

-2%
üle 313 000 t kivisöe 

põletamist

üle 933 000 t CO2e 
heitkoguseid



Süsinikujalajälje allikad�

Kui võtta arvesse erinevaid energiaallikaid, mis aitavad kaasa kogu 
süsinikujalajälje suurusele, on selge, et kõige suurem roll on elektril, mis 
moodustab üle 70% mõjust. �



Tehastele omaseid tulemusi võrreldes selgub, et Sõmeru premium 
pelletite tehases on emissiooniintensiivsus MJ kohta kõige väiksem: 6,33 
gCO2e. Selle peamine põhjus on kasutatud tooraine, mis on juba kuiv 
ja millest vaid väike osa (15%) vajab eelnevat hakkimist, nõudes seeläbi 
vähem töötlemist ja vähem ressursse. Selle tagajärjel tekib Sõmeru 
tehase tootmisprotsessist umbes 40% vähem heitkoguseid kui teistes 
tehastes.
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WARMESTONI PELLETI SÜSINIKUJALAJÄLJE ÜLEVAADE TEHASTE KAUPA, gCO2e/MJ, 2021

Tooraine Hakkimine Pelletite tootmine Transport Kasutatavast kütusest tulenev 
muu heide kui CO2

Kokku

Purila Järvere SõmeruSauga

0,00
0,66

6,77

1,08
0,30

8,81

0,00

6,98

0,96
1,60

0,30

9,84

7,22

0,00 0,25

4,35

1,82

0,30

9,58

0,00 0,13

1,55

0,30

6,33

WARMESTONI PELLETI SÜSINIKUJALAJÄLJE ÜLEVAADE ENERGIAALLIKATE 
KAUPA, gCO2e/MJ, 2021

Fossiilkütused Elekter Soojus Muu Kokku

1,65

6,34 0,40
0,34 8,73



RED-II tulemuste kontekstis�

Nagu juba varem mainitud, arvutati esitatud 2021. aasta 
süsinikujalajälg vastavalt RED-II raamistikule, mis jagab 
mõjukategooriad allpool esitatud nelja rühma vahel. Selleks et 
arvutatud tulemused kajastaksid reaalset olukorda suurimal võimalikul 
määral, on pelletite süsinikujalajälje arvutamisel kasutatud lisaks 
vaikeväärtustele ka Warmestoni tegelikke sisendandmeid.

Siinkohal on oluline märkida, et RED-II reeglite kohaselt ei olnud 
võimalik arvestada taastuvelektriga, mida Warmeston oma tootmisel 
tarbib, mistõttu kasutati energeetilise sisendina Eesti võrguelektrit. 
Seega vaatamata tõsiasjale, et 100% Sauga, Järvere ja Purila 
elektrivajadusest rahuldatakse taastuvelektriga ning Sõmeru tehases 
kasutatakse kohapeal toodetud päikeseenergiat, ei ole kasutatud 
taastuvelekteriga emissioonide arvutamisel arvestatud.



Läbipaistvuse huvides hinnati ka CO2-jalajälge, milles arvestatakse 
taastuvenergia kasutamist. Sellisel juhul oleks Warmestoni 2021. a 
pelletitootmisest tekkiv süsinikujalajälg 56% väiksem: 3,8 gCO2e/MJ. 
Antud erinevus näitab märgatavat langust pelletitootmisest tulenevates 
emissioonides - tulemus, mis Warmeston on saavutanud oma teadliku 
liikumisega taastuvenergia suunas kõikides oma tehastes.
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Mõjukategooria Arvutuste alus

Kasvatamine RED-II vaikeväärtuste põhjal

Töötlemine Warmestoni tegelike sisendandmete põhjal

Transport Warmestoni tegelike sisendandmete põhjal

Kasutatavast kütusest 
tulenev muu heide kui CO2

RED-II vaikeväärtuste põhjal

Selles kontekstis hõlmab regulaarne olelusringi hindamine (Life Cycle Assessment – LCA) samu sisendeid ja tegevusi nagu RED-II-l 
põhinev arvutus, kuid arvesse võetakse ka tootmisprotsessides kasutatava taastuvenergia osakaalu 
*

RED-II ja regulaarse LCA metoodika põhjal arvutatud süsinikujalajälje võrdlus, 2021, gCO2e/MJ*

Tooraine Hakkimine Pelletite tootmine Transport Kasutatavast kütusest tekkiv 
mitte-CO2-heide

Kokku

RED-IIREGULAARNE LCA

0,47 0,00 0,11 0,54

6,45

1,44 1,44
0,30 0,30

3,80

8,73

1,48





MEIE TÖÖTAJAD, 
KOGUKOND JA ÜHISKOND




Ülevaade Warmestoni inimestest

2021. aasta lõpu seisuga töötas Warmestonis ja selle sidusettevõtetes 
230 inimest, olles olulisteks tööpakkujateks tihti just maapiirkondades. 
Suurim tööandja on Combitrans ja teisel kohal on Warmeston, kus 
töötab vastavalt 37% ja 35% töötajatest. Warmeston OÜ-s töötas 2021. 
aasta lõpus 81 inimest, neist 86% töötas kolmes tehases ja ülejäänud 
meie kontoris Tartus.



Oma inimeste edasises analüüsis keskendume nelja pelletitehase 
töötajatele, tõstmaks esile inimesi, kes vastutavad meie 
tootmisprotsesside toimimise eest, mis on nii antud aruande kui 
Warmestoni tegevuse tuumaks.


Meie tehastes töötav keskmine töötaja on 40 aastat vana ja pika 
kogemusega – praeguste töötajate keskmine tööstaaž on 5 aastat ja 
mitmed on meie tehastes töötanud rohkem kui 10-aastat. 82 töötajast  
7 on naised, moodustades seeläbi naiste 7% osakaalu kogu tehaste 
töötajate seast. Keskmine naine on keskmisest mehest 4 aastat 
noorem, kes on vastavalt 38 ja 42 aastat vanad.
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40
Tootmisüksuse 

töötaja keskmine 
vanus

38
Naiste keskmine 

vanus

42
Meeste keskmine 

vanus

7%

93%

TOOTMISÜKSUSE TÖÖTAJATE SOOLINE 
JAOTUS, 2021

Mehed

Naised

WARMESTON GRUPI 
TÖÖTAJAD, 2021

TOOTMISÜKSUSE TÖÖTAJATE 
JAOTUS, 2021

Töötajad Töötajad

230 82

45
28

86

21

81

12

21

6

12

Timberstock

Warmeston

Sauga

Ardor

Purila

Combitrans
Järvere
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Panus meie inimestesse ja kogukondadesse

Pakume oma töötajatele sisukat ja väljakutseid pakkuvat tööd õiglase 
palgaga, mis on vastavate maakondade keskmisest kuni 2x kõrgem.
�


Pöörame suurt tähelepanu tööohutusele ja tegutseme rangelt 
kooskõlas Eesti tööohutuse eeskirjadega. Igale uuele töötajale 
tutvustatakse Warmestoni ettevõttesiseseid ohutusjuhendeid, milles 
kirjeldatakse muu hulgas kaitsevahendite kasutamist ja riske, mida 
tuleb arvestada tootmismasinatega töötamisel, ning millele järgneb 
kohapealne väljaõpe. 2021. aastal uuendasime ja täiustasime oma 
ohutuseeskirju kõikides tehastes, et tagada töötajatele vajaliku teabe 
edastamine.
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MEIE TEHASE TÖÖTAJATE BRUTOPALGA (SH PREEMIAD JA TEHASE JUHTKOND) TASEMED VÕRRELDES 
VASTAVATE MAAKONDADEGA, 2021

Maakonna keskmine

Töötajate keskmine brutopalk

Sõmeru 
(Lääne-Viru maakond)

Sauga 
(Pärnu maakond)

Purila 
(Rapla maakond)

Järvere 
(Võru maakond)

105+ %

44+ %
68+ %

55+ %



Panus ühiskonda

Warmeston ja selle sidusettevõtted peavad kohalikesse 
kogukondadesse ja kogu ühiskonda panustamist väga oluliseks.�



Meie heategevuslik tegevus peegeldab seda, millest meie meeskond 
hoolib - väärtustame tervislikku eluviisi ja usume professionaalsete 
sportlaste loodud eeskujude tähtsusesse. Seetõttu on Warmestoni 
suurim toetus suunatud Eesti spordile – oleme pikka aega toetanud 
spordiga tegelevaid meeskondi ja üksikisikuid,  alades nagu näiteks 
korvpall, jalgpall, võrkpall, tõkkejooks ja ratsutamine. Lisaks toetame 
Noored Olümpiale SA-d, mis suunab noori sportlasi nende arengus. 
Samuti aitasime kaasa Sõmeru suusa- ja kelgumäe rajamisel, et 
aktiivsed välitegevused oleksid kõigile kättesaadavamad!�



Mõistes mittetulundusühingute olulisust kohalike kogukondade 
kujundamisel ja abistamisel, toetame Pärnu-Jaagupi vabatahtlike 
tuletõrjujate liitu ja kohalikku loomade varjupaika Paikass MTÜ-d, 
varustades neid vastavalt küttepelletite ja allapanuga. Warmeston 
andis oma panuse ka Pai kampaaniasse, mille eesmärk oli väärtustada 
meditsiinitöötajaid nende jõupingutuste eest COVID-19 ajal.�



Meie pidev toetus haridusse hõlmab Sõmeru robootikaklassi, Eesti 
Metsaüliõpilaste Ühingut ja Kadrina Põhikooli iga-aastast 
inseneriteemalise võistluse CADrina toetamist.
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Lisa �

Süsiniku jalajälje hindamise metoodika

Warmestoni süsinikujalajälje hindamise peamine eesmärk on hinnata 
ettevõtte pelletitootmises tekkivat süsinikujalajälge globaalse 
soojenemise potentsiaali osas 100 aasta kohta (GWP 100).
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Warmestoni süsinikujalajälje analüüs tehti elutsükli hindamise 
(LCA) põhimõtete alusel, järgides kahte üldtunnustatud 
rahvusvahelist ISO standardit - ISO 14040: 2006 ja ISO 14044: 
2006.

Heitkogused sisendühiku kohta arvutati SimaPro programmis, 
kasutades IPCC 2021 metoodikat ning BioGrace-II ja EcoInvent 
Database v3.8 heitetegureid.

Analüüs on kooskõlas direktiiviga (EL) 2018/2001 taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise 
kohta (uuesti sõnastatud).

Analüüs põhineb MS Exceli dünaamilisel mudelil, mis on 
spetsiaalselt välja töötatud Warmestoni jaoks. 

Lähenemine toorainest kliendini (”hällist väravani”).

Globaalse soojenemise potentsiaal (GWP 100, kg CO2 
ekvivalent).

1 tonni pelletite tootmine; 1 MJ energiat.

Analüüsi ülesehitus

Süsteemi piirid

Mõju kategooria

Funktsionaalne üksus

Metoodika ja standardid
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