RÄPINA PABERIVABRIK EHITAS UUE
TOOTMIS- JA LAOHOONE
Tänaseks on Räpina Paberivabriku AS kasvanud kõige
laiema tootevalikuga pakkeprofiilide tootjaks Euroopas
ning laiendab oma tegevust veelgi.

nad oma eri profiilidele teha kliendi soovidele vastavalt ka sisselõikeid, auke ja perforatsiooni.

„Esimesed liiniosad uude tootmisse on juba kohal, osa saabuvad veel sel kuul. Mõned seadmed kolime ka oma olemasolevatest ruumidest sinna, nendega loodame paari
nädala jooksul uues hoones tootmist alustada,” tutvustas
Räpina Paberivabriku AS-i juhataja Mihkel Peedimaa.

Kõige laiema tootevalikuga
Tänaseks on Räpina paberivabrik kasvanud
kõige laiema tootevalikuga pakkeprofiilide
tootjaks Euroopas, paberivabriku toodangut
kasutavad hinnanguliselt 70 protsenti Soome, Rootsi ja Taani tootmisettevõtetest.
Need kolm riiki kokku annavad ka pea poo-

Uus tootmishoone on vajalik mitmel põhjusel: suurendada
toodangumahtusid ja tootlikkust, efektiivsust, paindlikkust
ja parandada töötingimusi. „Näiteks aitab investeering oluliselt vähendada tõstukite tühisõite ning laos kaupade
ringi tõstmist. Seejuures võimaldab laohoone paremates
tingimustes teha laadimisi ja paremini hallata kasvavat tooraine- ja tootevalikut,” tutvustas Mihkel Peedimaa.
Töötlevad ka vanapaberit
Viimastel aastatel maailmas kasvanud loodushoidlike pakkevahendite kasutus ja paberipõhised materjalid on kahtlemata üks paremaid võimalusi keskkonnasäästu eesmärkide
saavutamisel. „Räpina paberivabrikus kasutusele võetud vanapaber aitab metsades säilitada igal aastal umbes 300 000
puud!” teadis Peedimaa.
Räpina paberivabriku põhitoodeteks on eri kujudega (I; V; L; U)
pakkeprofiilid, mida toodetakse kliendi vajadustest lähtudes. „Kuigi endiselt suurem osa lõpptoodangust läheb komplekteeritud kaubaaluste nurkade kaitsmiseks, siis järjest
enam kasutatakse meie profiile ka toodangu lõpp-pakendina,
näiteks trükituna mitmevärviliste kasutusjuhendite, logode
ja triipkoodidega,” tutvustas Peedimaa.
I-profiile kasutavad näiteks puidutööstused, et rohkem kaupa konteinerisse mahutada. U-profiile kasutatakse näiteks
paigaldusjuhiste kandjatena ja väga palju lõpp-pakendina.
Eri töötlusega väga suuri V-profiile aga näiteks merekonteinerites kaubaaluste fikseerimiseks. Peedimaa sõnul suudavad

le paberivabriku müügikäibest. Lisaks eksporditakse väga suur osa tooteist ka Saksamaale, Hollandisse, Belgiasse, Austriasse,
Suurbritanniasse, Lätti ja Leetu. „Teame, et
meie tooted jõuavad läbi edasimüüjate
näiteks ka Araabia Ühendemiraatidesse ja
Ameerika Ühendriikidesse,” rääkis Peedimaa. Ta lisas, et tema jaoks on väga oluline ka koduturg. Siinsete klientidega arendatakse tihti tooteid paremaks. Enamikus
riikides on nende klientideks pakendite
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edasimüüjad, aga kliendiportfellist leiab ka ühe
maailma suurima põrandaplaatide ja OSB-plaadi
(Oriented Standard Board) tootja Kaindl/Kronospan grupi.
„Lisaks pakkeprofiilidele toodame vahelehti,
mida kasutatakse tööstuses kaupade pakkimisel, ja ehituspabereid ning kartongi väikerullides
nii tööstustele kui ka lõpptarbijatele ehituskauplustes müümiseks,” lisas Peedimaa.
Eelnev jutt peaks tema meelest olema ka hõrguks
reklaamiks, et meelitada Räpina paberivabrikusse tööle vahvaid ning usinaid töölisi. Peedimaa
sõnul on neil ametis inimesi, kes enne töötasid
Soomes ja on nüüd Kalevipoja staatuse lõplikult
maha pannud ning kodumaale tagasi pöördunud. Ja kartust, et töö paberivabrikus otsa lõppeks, ei ole.
„Pakendi- ja hügieenipaberi tootmine kasvab
kõikjal maailmas, samal ajal kui ajalehe-, ajakirjaja raamatupaberi tootmist tõmmatakse koomale,”
täheldas Peedimaa.

