
 
 
 

12.märtsil 2005.a. aadressil Kivila tee 12, Haabneemel toimunud EESTI 
BIOKÜTUSTE ÜHING’u üldkoosoleku PROTOKOLL 

 
 
 
ALGUS: kell 11.00 
LÕPP: kell 16.15 
OSALESID: 13 inimest, kusjuures oli esindatud 12 ühingu liiget (Agrosilva 
AS, Kuressaare Soojus AS, Märja AS, Tamult AS, Terts AS, TTÜ 
Soojustehnika Instituut, Avo Rosenvald, Katrin Heinsoo, Maria Habicht, 
Martin Kruus, Rein Veski, Meeli Hüüs) 
PROTOKOLLIS: Meeli Hüüs 
 
 
PÄEVAKORD: 
11.00 – 11.15  Kogunemine ja esitletavate materjalidega tutvumine 
11.15 – 11.40 Tamult AS esindajate (Jüri ja Andrus Taal) tervitus ja ettevõtte tegevuse 
tutvustus 
11.40 – 12.05 REPROMO-rojektist ja selle jätkust – Maria Habicht 
12.05 – 12.20 ”Intelligent Energy – Europe” projekti tutvustus – Meeli Hüüs  
12.20 – 13.00 KIK-i toetus ajakirja ”Eesti Põlevloodusvarad ja –jäätmed” väljaandmiseks – 
Ülo Kask 
13.00 – 13.20 Kohvipaus 
13.20 – 14.00 Ülevaade biomassi edendamise projektidest – Katrin Heinsoo 
14.00 – 14.45 Terts AS-i tegevuse tutvustus – Indrek Tiidemann 
14.45 – 15.15 Ülevaade 2004.a. tegevusest ja finantsidest - Meeli Hüüs  
15.15 – 15.30 Kohvipaus  
15.30 – 15.45 Uue juhatuse valimine 
15.45 – 16.15 Diskussioonid 
 
Esitletavate materjalidena tõi Jaan Mehik Kuressaare Soojus AS-st kohalviibijaile 
tutvumiseks ühele leheküljele koondatud infomaterjali pealkirjaga ”Puiduhakke tootmine AS 
Kuressaare Soojus’es”; Indrek Tiidemannil oli toodud kaasa Terts AS-i tutvustusbukletist ja 
ajakirjas SALDO avaldatud artiklist koopiad; Maria Habichtil oli veel TEUK IV kogumikke 
välja jagada. EBÜ-le posti teel saabunud ja hoiul olnud materjalidest tõin ühingu liikmetele ja 
osaliselt ka välja jagamiseks järgmised materjalid:  

1) AEBIOMI poolt publitseeritav väljaanne ”The Bioenergy” December 2004; 
2) AEBIOMI poolt publitseeritav väljaanne ”The Bioenergy” February 2005; 
3) 21-23.aprilli 2005.a. Tartus toimuva Maamessi (Mets 2005) registreerimisleht; 
4) 19-25.augustis 2005.a. Florences (Itaalia) toimuva Maailma Taatuva Energia (WRE) 

9. kongressi ja näituse bukletid; 
5) 17-21.oktoobril 2005.a.Pariisis toimuva  14-nda Euroopa konverentsi ”Biomass for 

Energy Industry & Climate Protection” tutvustusbuklett; 



6) 30mai -1.juunil 2006.a. Rootsis Jönköpingis toimuva konverentsi ja näituse “Pellets 
2006” tutvustusbuklett; 

7) 11-15.mail 2005.a. Hannoveris (Saksamaal) toimuva maailma suurima tööstusmessi 
CeMAT 2005 tutvustusbuklett; 

8) 22-27.mail 2005.a. Aberdeenis (šoti) toimuva Maailma Taastuva Energia 
kontrollkomitee koosoleku toimumise teade; 

9) 8-9.novembril 2005.a. Prahas (Tšehhi) toimuvarahvusvahelise seminari RecAsh – A 
Life kekkonna-alase projekti demonstreerimiseks; 

10) WIP – Renewable Energies – Innovative Energy Systems for Europe’s Cohesion – “ 
Energy 4 Cohesion”; 

11) Austriast saadetud ajakiri ”Ökoenergie Jänner 2005”; 
12) Soomest saadetud ajakiri „High Technology Finland, 2005“; 
13) Ajakiri “Sustainable Energy News” Nr.47, December 2004; 
14) Euroopa Komisjonilt saadetud ajakiri “Corine Land Cover 2000; 
15) Euroopa Keskkonna Agentuurilt saadetud broshüür “Greenhouse gas emission trends 

and projections in Europe 2004”; 
16)  Euroopa Keskkonna Agentuurilt saadetud broshüür “Mapping the impacts of recent 

natural disasters and technological accidents in Europe; 
17) Euroopa Komisjoni Keskkonna Direktoraadi brožüür “Environment for Europeans”; 
18) Brožüür “The European Environment Agency”; 
19) Infolehed “The New Bioenergy Database” – Nordic Energy Research; 
20) European Biomass Association – invitation to the AEBIOM Steering Committee; 
21) AS “DORGOBUZHKOTLOMASH” infolehed;  
22) TEUK 2 kogumikud, 
23) TEUK 4 kogumikud; 
24) RePromo projekti raames valminud näidisbuklett, mida saab veel osaliselt (osa EBÜ 

liikmeid on lehelt puudu ja osa on ühingust lahkunud). 
 

Koosolekul osalenute uuenenud andmed said lisatud meie ühingu liikmete kontaktandmete 
tabelisse, mille saadan lisana nr.1 ka kõigile liikmetele, et ka neil oleks võimalus võimalike 
muudatuste tegemiseks. Olen kollasega märkinud liikmed, kes ei ole esitatud 
kontaktandmetele kättesaadavad või palunud nn. ”puhkeaega” või ei ole juba tükk aega 
ühenduses olnud (BTG Baltic OÜ). 
 
Päevakorrale vastavalt esinesid ühingu liikmetele oma tööruume võimaldanud Tamult AS 
esindajad, isa-poeg Jüri ja Andrus Taal. Nad tutvustasid kohalviibinuile ettevõtte struktuurset 
toimimisskeemi ja tegevust Eestis, Lätis ja Venemaal. Nende hinnangul on soojatootjatel 
Eestis probleeme biokütuse kättesaadavuse ja toimivate süsteemide (just soojustrasside 
poolel) efektiivsel majandamisel võrreldes välismaailmaga, kus on olemas riiklikud toetused 
biokütuste kasutamiseks ja meetmed energiaefektiivsete süsteemide ehitamiseks.  Eriti 
Andrus pidas oluliseks alustada ühinguga aktiivsemat lävimist poliitikute ja just Riigikogu 
esindajatega. Ta tundis muret ka väike ehk eramajapidamiste varustamise osas biokütustega. 
Mõlemad esinejad hindasid biokütuste (Pelletite) suuremahulise turule tuleku meie naabrite 
juures Venemaal positiivselt mõjuvaks, kus neil on ka juba töiseid (katelseadmete 
paigaldamised) kogemusi piisavalt olemas.  
 
Repromo-projekti osas tegi põhiettekande Maria Habicht, kes andis ülevaate tegevustest ja 
tegijate panustest: Osaletud on välismaal kahel töökoosolekul Ülo Kasega üheskoos. Enerex 
2004 raames meie ühingu liikmete (Luberg, Prinztal, Hüüs) poolt kolmel päeval Repromo 
tutvustamiseks korraldatud tegevusi (EBÜ poolt korraldatud seminar, projekti tutvustamine 
EBÜ 2004.a.  bukletil, näitusepinnal ja sealsamas teistegi Repromo välispartnerite poolt 



teostatud materjalide levitamine), Eestipoolsete potentsiaalsete partnerite infopanga 
koostamine-kontrollimine(Livia Kask), EBÜ Interneti-lehel (Eha Kask) Repromo 
tutvustamine on projektijuhi Christian Eppu poolt väga heaks kiidetud. Väga põhjaliku 
materjali on selle projekti raames koostanud Indrek Tiidemann Terts AS kohta. Suure panuse 
on lisaks biokütuste infobaasi koostamisele andnud Teolan Tomson ja seda päikeseenergia 
info osas. Samas andis Maria Habicht ka teada, et sama projekti jätkuks on koostamisel 
ühisprojekt, kus EBÜ asemel võiks projekti partneriks olla Tartus paiknev teaduskeskus 
Arcimedes ja seda peamiselt projektipartneriks saaja finantskäibe suuruse tõttu, mis on 
projktis osalemise üheks kriteeriumiks. Koosolijad kiitsid sellise EBÜ liikmete osalemise 
võimalikkuse heaks. Lisaks esitluse käigus tekkinud diskussioonidele kiitis Ülo Kask Maria 
Habichti kindlat projekti juhtimist. Samas tutvustas Maria ka Valdur Tiidu poolt selle aasta 
sügisesse planeeritava TEUK-i läbiviimise infot ning sai koosolijatelt heakskiidu ka EBÜ 
osaluseks. 
 
”Intelligent Energy – Europe” projekti tutvustuse alustusel selgitasin koosolijaile juba 
Repromo projekti raames selgunud tõsiasju, et ühingusisene huvi oli praktiliselt olematu. 
Projektijuhi Eijja Alakangase ja tema assistendi Tytti Laitineni kirjavahetusel selgus ka 
asjaolu, et EBÜ-l ei ole ALTENER ja SAVE programmide raames programmilisi tegevusi 
olnud ja finantskäive võimaldaks olla vaid alltöö-partner. Interneti teel kõigile liikmetele 
saadetud info edasisaatmise ja tagasisaamise kulgu. Kuna mitte ükski ühingu liige ei näidanud 
üles initsiatiivi, aga et koosolijad pidasid vajalikuks uurida ka alltöö-partnerina osalemise 
võimalusi, siis võib ikkagi õnnestuda ka selles projektis osalemine.  
 
Ülo Kask ja Rein Veski selgitasid koosolijaile olukorda ning tingimusi, mida tuleks EBÜ-l 
juba KIK-i poolt heakskiidetud toetuse saamise lõplikuks vormistamiseks teha. Kuna Ülo 
Kask on olnud tööga hõivatud ja ei ole varem saanud talle volitatud ülesannet täita, siis 
lubasid nad üheskoos Rein Veskiga hakata selle toetuse vormistamisega tegelema. Koosolijad 
kiitsid heaks ka EBÜ-poolse rahalise toetuse, mis oleks järgmise ajakirja ”Eesti 
Põlevloodusvarad ja –jäätmed” tiraaži väljaandmiseks 5000 krooni.   
 
Katrin Heinsoo, kes töötab Eesti Põllimajanduse Ülikooli Zoloogia ja Botaanika Instituudis, 
on juhtinud Eestis reovete puhastamiste projekte. Ta on eelnevatel aegadel esinenud ka meie 
ühingu poolt korraldataval Taastuvenergiakandjate-alasel konverentsil pajuvõsa kasvatamise 
teemal. Samuti juhib ta Eestis nii mitmelgi pool märgalade kasutamise projekte. Tal oli kaasas 
ka materjal nende tööde kohta ning kiiresti kasvavate biokultuuride tutvustuseks. Tema 
peamiseks eesmärgiks on pajukasvatusega seonduvate teiste harude-teemade (tehnoloogiat, 
masinad, energia tootmine, ehituslik osa, seadusandlus jms.) tundmaõppimise ning Eesti ja 
välismaa spetsialistide koostöö vajadus. Tema kohapeal antud lubadusele lootes saaksin 
protokollile lisada Lisa 2 all eelnimetatud materjali. 
 
Indrek Tiidemannil oli toodud kaasa Terts AS-i tutvustusbukletist ja ajakirjas SALDO 
avaldatud artiklist koopiad, mida ta täiendas eelmise aasta 10.novembril Pääskülas avatud uue 
elektrijaama kohta saadava infoga ning tulevikuväljavaadetega. Ka tema lubadusele 
põhinevalt, saavad ühingu liikmed tutvuda esitatuga Lisas 3. 
 
EBÜ eelmise aasta olulisemaks sündmuseks oli kahtlematult ENEREX’2004-l osalemine nii 
näituspinnal esinemisega (Eesti Vabariigi Presidendiga kohtumisest on meie Internetilehel ka 
jäädvustused), biokütuste-alase konkursi korraldamisega ja võitjate autasustamisega kui ka 
juba eelnevalt märgitud Repromo-projekti tutvustamiseks korraldatud üritusega. Kahjuks ei 
olnud ühingu liikmeil huvi esindada EBÜ-d meie jaoks traditsioonilistel Tartu Mets 2004 ja 
Jäneda Talupäevadel, kuigi materjale ju selle tarvis oli nii Enerex-i tarvis koostatute kui ka 



spetsiaalselt Christian Eppu ja  Norbert Vaaseni poolt Eestisse tooduna. Tuli konstateerida 
fakti, et Repromo-projekt jäi siiski EBÜ-le ja Eestile ainult väheseid liikmeid ning huvigruppe 
puudutavaks = projekti tarvis tekitatud andmebaas, materjalid ei aidanud informeeritavate 
isikute-ettevõtete suurehulgalise kuulajaskonna toomisele Enerex-i üritusele. Kui oli näha, et 
osalejaid oli esimesel Repromot tutvustaval üritusel vähe (teadaolevalt toimus samal ajal 
Enerex-i raames ka muid huvitavaid ettevõtmisi), siis oleks ju saanud neid samu materjale-
esinemisi juba järgmistel tähtüritustel esitleda. Küllap peaksime hakkama planeerima ka 
vastavaid infopäevi just eraldi suursündmustest, mis väidetavalt meie potentsiaalsed kuulajad 
ära meelitavad. Miks ei võiks näiteks moodustada projektijuhi initsiatiivil toimkonna, kes 
koostaks konkreetsed tegevuskavad ja tutvustaks Repromot sarnaste tegevustega (Tuule ja 
Väikehüdro Assotsiatsiooni, Päikesepaneelide vahendusfirmade jne) tegelevatele esindajatele, 
tudengitele, koolilastele või huvi tekkimiseks koolilastel, pensionäridele jne. nendele sobivas 
kohas ja ajal otse või meedia vahendusel (televisioonis, raadios jne.). Kuigi meil on kõige 
rohkem liikmeid Tartus ja Tallinnas, saaksime rakendada ka teistes piirkondades paiknevad 
liikmeid aktiivsemalt kui seni. Miks ei võiks me võtta eeskuju sakslastest, kes on juba paar 
aastat biomassi ehk rohelise energia kasutamise nädalaid omal maal ning  Euroopas 
propageerimas ja esmapilgul vähe kasu toovate tegevuste läbi ka Eestis aktiivsemalt 
biokütuseid (EBÜ-d) propageerida. Üks inimene seda teha ei jõua ja laia toetuskõla harvade 
esinemiste, sihipäratu tegevusega ei saada, siis peaksime kogu oma võimalused (projektis 
osalemine, igaühe oma kogemus ning teadmised jne.). Kuna päevakord oli koosoleku joosul 
ajaliselt käest ära libisenud, siis ei antud aega peatuda ka põhjalikumal tuleviku ürituste 
planeerimisel. Siiski sai südamele pandud, et vähemalt Tartus toimuval Mets 2005 raames 
võiks EBÜ esindatud olla (näitusepind, seminar, ümarlaud jne.).  
 
Kui päevakorras sai üle vaadatud ühingu liikmelisust, siis tuligi kahjuks tõdeda, et meie 
tegevusega liitus ainult üks firma, kolm liiget peatasid oma tegevuse, üks liige on auliikmeks 
ning kolm liiget on loobunud.  
 
Laekunud ja laekumata avalduste põhjal otsustas kokku tulnud koosseis, et ühingust valja 
astuda soovinud liikmed Visiit SV AS, Harri Ivask, Raja KT OÜ, Weima Baltic OÜ, Näpi 
Saeveski AS lugeda enam mitte liikmeteks. EBÜ liikmestaatuse peatamist palunud Erhard 
Janssen, Imavere Soojus OÜ ja BTG Balyic OÜ selle aasta algusest peatada, mida ka 
koosolijad aksepteerisid. Siiski loodetakse kõigi nende liikmete puhul, et eelnenud perioodide 
eest tasuvad nad neile esitatud arved. 
 
Raamatupidaja Merike Suursu poolt esitatud 2004.a. finantsandmed vaadati üle. Kõik liikmed 
saavad tutvuda nendega ka elektroonsel teel Lisa 4 nimetuse all. Majandusaruande 
koostamiseks moodustati revisjonikomisjon, kuhu kuuluvad Andrus Taal, Meelis Luberg, 
Martin Kruus. 
 
RePromo projekti raames pidas raamatupidaja ka eraldi arvestust. Kuna viimane makse (4500 
Eurot) selle projekti raames on veel toimumata, siis järgneb sama süsteemiga eriarvestuse 
pidamine ka aastal 2005. Eelmise aasta lõpus palus Christian Epp esitada ka 01.04.2005.a. 
lõppeva Repromo-projektile sellekohase arve nr.3. Eelmised arved on laekunud. Repromo-
projekti raames 2004.a. sõlmitud lepingupartneritele (EBÜ-sisesed) on  välja makstud kõik 
lepingusummad. Kuna kõik ühinguliikmed ei ole oma liikmemakse tasunud, siis ei ole veel 
sõlmitud lepingute pealt nõutavate maksete tasumine 100%-liselt toimunud ja saab 
võimalikuks peale rahade laekumisi.   
 
Mitmeid kordi koosolekul kõlanud küsimuste, et miks meie ühing ei ole vastanud 
Majandusministeeriumi  esindaja Madis Laaniste infole ning teinud aktiivsemat selgitustööd 



laiadele massidele biokütuste osas, arutades jõuti otsusele, et uue juhatuse valimisel tuleks 
arvestada valitavate võimalikke sidemeid juhtpoliitikutega ning eelistada neid inimesi, kes on 
ise suurte probleemide lahendamisel probleemidega jäänud ja soovivad ka seadusandluse osas 
aidata biokütustele nn. rohelise tee” saavutamist. Ülo Kask lubas koostada küsimustiku, mille 
abil saaksid kõik meie ühingu liikmed esitada oma probleeme ja ettepanekuid, mida võiks ja 
peaks nn. pöördumistena vastavatele institutsioonidele esitama. 
 
Uue juhatuse valimine kulges kiiresti ja vaidlusteta. Tehti ettepanek valida juhatus 4-
liikmeline ja seega on uues juhatuses Kuressaare Sooju AS-i esindaja Jaan Mehik, Tamult 
AS-i esindaja Andrus Taal, Tallinna Tehnikaülikooli Soojustehnika Instituudi esindaja Ülo 
Kask ja Eraküte AS esindaja Enn Pärnamägi.  
 
Ei saa märkimata jätta, et lisaks kaasatoodud küpsistele ja kohvile pakkus Tamult AS omalt 
poolt karastusjooke, kohvi ja teed ning võimalust ennast saunas turgutada (mida siiski ei 
tehtud). Kohapeal kasutatud paberite ja teenuste katteks ning tulevasteks toimetusteks sai 
ettevõttesse jäetud infomaterjale ja pakk koopiapaberit. 
  
Protokollis: 
 
Meeli Hüüs 
 


	PROTOKOLLIS: Meeli Hüüs

