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TÖÖSTUSPLAST: 
LOOME LAHENDUSI NII 
RADIOAKTIIVSESSE KESKKONDA 
KUI KOSMOSESSE
Tööstusplast on paarikümne aasta jooksul 
arenenud pooltoodete importijast 
rahvusvaheliseks ettevõtteks, kelle 
plastlahendused peavad vastu nii maa all kui 
kosmoses. 

„POLÜMEERID ON VIIMASTE 
aegade suurimad keskkonna-
säästjad ning plastlahendus-

teta ei ole täna võimalik elada,“  ütleb 
Tööstusplast OÜ juhatuse liige Alar 
Künnapuu. Sada erinevat plasti ning 
enam kui 15 sorti nailoneid tarniva 
ettevõtte juht tunneb muret sõna „plast“  
negatiivse tausta pärast.

„Eks negatiivse arvamuse peamine 
põhjus oleme meie ise ehk inimkonna 
lohakus, organiseerimatus, riikide 

oskamatus ja soov jäätmeid koguda, 
sorteerida ja taaskasutada. Vaid 
harimatu võib väita, et plast on meie 

Künnapuu. „Süüdi on ka plastisektori 
enda vähene töö plasti tutvustamisel 
ning ka kutsekoolist ja ülikoolist 
tulevad noored ei ole kursis elementaar-
seimate polümeeridega, sest kõik on 
väga metallikeskne.“

Tööstusplast OÜ asutasid 1996. 
aastal Alar Künnapuu ja Toomas Lepp 

(Tarmetec OÜ juhatuse esimees). 

tehniliste plastide erivorme pooltoode-
tena ja vahetas turul levinud metallist 
lahendusi plastidega. Tollal olid enami-
kul Eesti tööstustest oma töökojad ja 
suurearvulised remondibrigaadid ning 
mentaliteet oli sell ine, et lõpptoodangu 
soodsamast hinnast peeti olulisemaks 
oma remondiosakonna olemasolu. Täna 
on olukord oluliselt muutunud ning 
Tööstusplast on 20 aastaga koostöös 



tarnijate ja avatud klientidega kasvanud 
rahvusvaheliseks plastlahendusi 
pakkuvaks ettevõtteks, mis müüb 
kompleksset teenust nii ladustamise, 
tarne kui ka nõuande näol.

„Valmistame erinevatele tööstusvald-
kondadele plastlahendusi, mis peavad 
vastu keerul istes tingimustes, olgu siis 
suurtel koormustel ja kiirustel, tempe-
ratuuril kuni 1500 kraadi, otseses 
kokkupuutes inimkudedega, radioak-
tiivses keskkonnas, maa all ja kosmo-

Alar Künnapuu Elmia messil 2016. aastal
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ses, elektroonikas või lõõmavas 
valukojas,“  räägib Künnapuu. „Selliste 
lahenduste loomine ja leidmine ongi 
täna meie esmane ülesanne ja ka üks 
meie tugevusi. Meie esimene mure on, 
kas see materjal on kliendile ikka 
optimaalseim.“

Aastal 2013 li itus Tööstusplast OÜ 

Plastics Group, mille kogukäive 
plastivallas on üle 23 miljoni euro. 
Sellest ajast peale on Tööstusplast 
pööranud pilgu tootmisele ja investeeri-
nud Tartu tehasesse juba peaaegu 
miljon eurot. 

Töötajaid on Tartu ettevõttel praegu 

seeritud tööjõudu. Järgneva kahe-kolme 
aastaga on plaan tootmist kahekordis-
tada ja suurendada eksporti nii Skandi-
naavia maadesse kui n-ö vanasse 
Euroopasse. Selle aasta algusest alustas 
tegevust Merrem Plast OOO Peterburis 
ja ka Tööstusplast loodab kasvatada 
eksporti ida suunas.

Ettevõtte tootmine sai eelmise 

14001 järgi. Enamus tootmisjääke 
sorteeritakse ja müüakse taaskasutus-

juurutatakse LEAN printsiipe ja 
nauditakse selle kiiret ja selget mõju 
tootmise efektiivsusele. Äsja alustas 

Evocon OÜ, et seadmete kasuteguril 
silma peal hoida ja analüüsida kõiki 
kasumit kärpivaid faktoreid. Künnapuu 
sõnul on väga oluline töötajate endi 
panus lahenduste leidmisel, sest l isaks 
tootmise tõhususele on selline mees-
konnatöö ka väga nauditav. 

„Tänavune eesmärk oli töid alustada 
viieteljelise CNC-freesiga, mis sai ka 
just kuu tagasi reaalsuseks,“  ütleb 
Künnapuu, lisades, et masinate valiku 
kriteeriumid paneb paika ikkagi turg ja 
konkreetsed kliendisoovid. „Täna on 
meil Tartus töös 10 CNC-pinki ja kogu 
grupis üle 120. Kõik emaettevõttes 
olevad seadmed on ka meie kasutuses. 
Koos professionaalse tootmise korralda-
mise, uue tehnoloogia ja viie robotiga 

tooted konkurentsivõimelised nii Eesti, 
Läti kui Poola turul. Jagades kõikide 

musi, kiirendab see meie arengut 
veelgi.“

Saeoperaator mõõtmas detaile

Väike pilt laost

CNC- pingi operaatorid Taavi Tamm ja Urmo Raudhein (paremal)
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Merrem Plast ics Group on üks juhtivaid tehniliste plastide 
turustajaid ja töötlejaid Euroopas. Enam kui 120 töötajast koosnev 
meeskond teenindab rohkem kui 7000 klienti üle kogu kontinendi 
erinevates tööstusvaldkondades. Ettevõtte esindused asuvad Eestis, 
Lätis, Hollandis ja Saksamaal.

5- teljeline frees
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TULEVIKUPROJEKT SEOB  
POLÜMEERIDEGA 

Eesti firma Mineralplasti plaan 
segada kokku põlevkivituhk ja 
polümeerid võib tähendada 
pöördelisi arenguid Ida-
Virumaal kõrguvate 
tuhamägede jaoks. 

MARI KAMPS, 
INSENEERIA PEATOIMETAJA

EESTI PLASTITÖÖSTUSE LIIDU 
juhatuse esimehe Ivar Viira 
kinnitusel võtab tuhagraanuli 

projekt järjest enam tuure üles ning 
selle vastu on Euroopas märgata üha 
suurenevat huvi. Nimelt on eestlased 
tootnud polümeerigraanulit, mis 
sisaldab 85 protsenti põlevkivituhka. 

Polümeeritööstuses on palju 
kasutatud kri idigraanulit, mida 
l isatakse näiteks ki ledele ja pakkema-
terjal idele. Paljudel juhtudel saab seda 
aga põlevkivituhaga asendada. „ Kui 
sel leni jõudsime, siis tekkis küsimus, 
et miks keegi teine pole seda teinud,“  
rääkis Vi i ra. Tema selgitusel on asja 

iva sel les, et põlevkivi on l ihtsalt ni i 
Eestikeskne ning väljaspool Eestit, 
eriti Lääne-Euroopa  pool, ei teata 
sel lest suurt midagi. 

„ Meil on polümeeride tootmine 
suhtel iselt võõras asi, sest pole 
maagaasi ega naf tat, mil lest neid 
tehakse. Graanul itest tehakse küll 
tooteid, kuid toormaterjal i tootmine 
on võõras ja praegu tuuakse seda sisse 
üle kogu maailma,“  jutustas Vi i ra. 

Põlevkivituha ja polümeeride 
kokkusegamine ning tekkinud 
graanulite katsetamine on olnud 
aastatepikkune protsess. Kuna 
seadmed on ül imalt spetsi i f i l ised, on 

KAS PÕLEVKIVITUHA MÄED 
KAOVAD AJALUKKU?



B  PÕLEVKIVITUHA 
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katsetusi tehtud Saksamaal Nürnber-
gis. Vi i ra kinnitusel on tulemused 
olnud suurepärased. Nii näiteks on 
toode töötlemisel stabi i lsem, toode 
saab juurde täiendavat jäikust, 
materjal i temperatuuristabi i lsus 
suureneb ja see seguneb paremini. 

Kui taol isi mineraalseid graanuleid 
toota, si is tuleb seda teha võimalikult 
efekti ivselt, et saaks kätte parima 
omahinna.  

Kus saaks kasutada põlevkivituhast 
ja polümeerist valmistatud toodet? 
Vi i ra toob näiteks musta värvi alused, 
mil le peale pakendatakse kasvõi 
šašlõki l iha ja salatit. Üks võimalik 
kasutusala on autotööstus, kuna auto 
armatuurlaud sisaldab umbes 25 
protsenti kri iti , talki või mingit muud 
täiteainet. Põhimõttel iselt võiks sel le 
asendada aga põlevkivituhaga. „ Meie 
teame seda täna, kuid nüüd läheb vaja 
dokumentatsiooni,“  l isas ta. 

„ Eelmise aasta lõpus saime kokku 
Eesti Energia tütarettevõtte esindaja-
tega, et teha koostööd ja töötada 
nende abiga välja uusi standardeid, 
kus on ka meile vajal ikud andmed,“  
rääkis Vi i ra. Ta on tuleviku suhtes 
väga optimistl ik. „ Meie oleme valmis, 
et seda võiks siin tootma hakkama. 
Kuid hakkame seda tegema n-ö 
korstnale võimalikult lähedal ehk 
Ida-Virumaal. Seal on ka põlevkivi-
tuhka. Seda, mida meie saaks seal 
kasutada, jääb aastas üle kaks miljonit 
tonni.“  

Eestis on põlevkivi aastane kae-
veluba antud kuni 20 miljoni le tonni le 
2030. aastani. Täna ni i palju ühe aasta 
jooksul ei kaevandata. „ Põlevkivi l on 
palju mineraalaineid sees ja ni i jääb 
ühest ki lost 430 grammi tuhana üle – 
need on ained, mis ei põle. Täna läheb 
tuhamägedesse kuni 6 miljonit tonni 
põlevkivituhka aastas,“  rääkis Vi i ra. 
„ Mina väidan, et seda saab kõike ära 
kasutada. Siin on veel valdkondi, kus 
saaks edukalt kasutada, kuid oleme 
tegevuse fookustanud ühele asjale. 
Paneme praegu ühe asja käima. Kui 
see läheb käima, si is tekib usaldus,“  
l isas ta.

„ Saame muuta arvamust, et põlev-
kivituhka ei saa kasutada või et see on 
hi rmus odav asi, mida saab heal juhul 
teematerjal ina kasutada. Selle kohta, 
et põlevkivituhk on hea asi, saadi 

kinnitust juba 1970. aastatel, mil 
töötati välja põlevkivituhk-portland-
tsement,“  rääkis Vi i ra. 

Eestlaste idee on panna Ida-Viru-
maale püsti tehas, mis hakkaks 
põlevkivituhast ja polümeerist 
mineraalset graanulit tootma. „ Kuna 
meie mahud on ni i väiksed, si is tuleb 
seda eksportima hakata,“  ütles Vi i ra. 
„ Euroopas tuntakse meie idee vastu 
järjest enam huvi,“  rääkis plasti l i idu 
tegevjuht Pi l leri in Laanemets. 

Vi ira sõnul otsitakse maailmas 
agressi ivselt igasuguseid võimalusi 
kõikvõimalike alternatiivide kasutuse-
levõtuks. „Tegemist on väga hea 
mineraalse materjal iga, mil le kohta 
me täna kõike ei tea,“  l isas ta.

Polümeeritööstus kasvab ehk si is 
kri iti peab kaevandama, tuhka mitte. 
K ri iti peab peenendama ja kuivatama, 
tuhka ei pea. 

„Vaatame, kuidas meil si in edasi 
läheb. Midagi kindlat veel öelda ei 
saa, kuid reaalne peaks olema toota 

Põlevkivi põletamine 
ei kao meil kuskile ära, 
kuna riiklikus 
julgeolekukavas 
seisab, et me peame 
olema energeetiliselt 
sõltumatud. „Võime 
panna 
päikesepatareisid ja 
püstitada 
tuulegeneraatoreid, 
aga kui tuleb 
tuulevaikne ilm ja ka 
päikest eriti pole, mis 
siis saab? Fossiilne 
kütus annab ikkagi 
selle stabiilsuse," 
rääkis Viira.

Põlevkivituhk

Mineraalne graanul, mis sisaldab 
põlevkivituhka ja polümeere
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Laanemetsa kinnitusel 
on see Eestile 
strateegiliselt väga 
tähtis projekt. „Saame 
tuhale reaalselt kõrge 
lisandväärtusega 
rakenduse. Mida 
kõrgema 
lisandväärtuse 
suudame siin kodus 
anda, seda parem. 
Sellepärast ongi meil 
plaan, et tootmine 
peab tulema Eestisse ja 
võimalikult lähedale 
tuhamägedele." 

pool miljonit tonni aastas ja see si it 
si is välja saata. Statisti l isi numbreid 
vaadates ei tohiks see probleem ol la,“  
rääkis Vi i ra. 

Laanemetsa kinnitusel on see 
Eesti le strateegil iselt väga tähtis 
projekt. „ Saame tuhale reaalselt kõrge 
l isandväärtusega rakenduse. Mida 
kõrgema l isandväärtuse suudame si in 
kodus anda, seda parem. Sellepärast 
ongi meil plaan, et tootmine peab 
tulema Eestisse ja võimalikult lähe-
dale tuhamägedele. Kui rääkida, et 
meil on hea asi, si is kohe ei usuta. Kui 
seda on aga kümned laborid testinud, 
si is äratab see rohkem usaldust,“  ütles 
Laanemets.

Laanemetsa sõnul tehakse paral-
leelselt koostööd Eesti Energiaga, et 
toode saaks vajal ikud serti f ikaadid ja 
si is Euroopa suurtootjatega, kes 
teevad ka oma teste. „ Eesmärk on 
luua eeldused väl isinvesteeringute 
Eestisse toomiseks ja tootmise 
käivitamiseks,“  ütles ta.

Vi i ra selgitusel on ni i, et kui 
rahvusvahelistele korporatsioonidele 
näidata tehni l isi näitajaid ja dokumen-
tatsiooni, si is nemad vaatavad seda 
kui i luki rjandust. „ See on nende jaoks 
informati ivne, testid tehakse ikkagi 
oma laborites.“

Laanemetsa sõnul tekitab eestlaste 
projekt Euroopas toimuvatel tööstus-
pol i itika aruteludel järjest enam huvi 
ning tundub, et sel lel on ka teiste 
hinnangul potentsiaal i. 

Põlevkivi põletamine ei kao meil 
kusagile, kuna ri ikl ikus julgeolekuka-
vas seisab, et peame olema energeeti-
l iselt sõltumatud. „Võime panna 
päikesepatareisid ja püstitada tuulege-
neraatoreid, aga kui tuleb tuulevaikne 
ilm ja ka päikest eriti pole, mis si is 
saab? Fossi i lne kütus annab ikkagi 
stabi i lsuse,“  rääkis Vi ira. 

Pigem püüame pealtnäha tül ika ja 
mitte kel lelegi vajal iku põlevkivituha 
enda teenistusse tööle rakendada, et 
sel lest kõigile kasu oleks.
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