
Eesti Energeetika Veteranide Ühenduse 

koosoleku memo nr 6/2015 
 

Tallinn, Eesti Energia, Lelle 22 

22.09.2015 

 

Koosolekust võttis osa 21 EEVÜ liiget (vt registreerimislehte) + 4 liikmekandidaati (lühidalt 

tutvustasid ennast Malle Allika, Mait Allika, Janis-Aivars Balodis ja Laur-Priit Ratassepp). 

 

Päevakorras: 1. Tegevuskava projekti arutelu – projekti tutvustab Rein Talumaa. 

2. Info Paide arvamusfestivalil käsitletud energeetika küsimustest – esitab Enn Kallikorm 

3. Tegevuskava kinnitamine. 

4. Juhatuse asendusliikmete valimine. 

5. Info Rein Levo raamatu kirjastamisest – esitab Rein Talumaa. 

6. Veteranide meenutuste kogumise jätkamisest – esitab Rein Talumaa. 

7. Muud. 

 

Koosoleku algul mälestasime leinaseisakuga lahkunud EEVÜ liiget Heino Antonit. 

Õnnitlesime juubilare Eldur Tõnismäed (85 a) ja Uudo-Rein Lehtset (80 a). R. Talumaa teavitas 

koosolekut hiljuti möödunud auväärsetest sünnipäevadest – Hilja Alak (94 a), Raul Kuutma (91 a), 

Hillar Sild (89 a), Tõnis Raudsepp (86 a) ja Aleksander Moltsar (83 a).  

 

1. Rein Talumaa tutvustas põhjalikul EEVÜ tegevuskava projekti tegevusaastaks 2015-2016. 

Täiendusi-parandusi projekti ei tehtud. 

2. Päevakorra 2. punkt jäi ära, kuna Enn Kallikorm ei osalenud koosolekul. 

3. Üldkoosolek kinnitas EEVÜ tegevuskava 2015-2016. 

4.  Omal soovil lahkuvad juhatusest Roomet Hausmann ja Robert Lääne. Koosolek kinnitas 

senise juhatuse ettepaneku valida asendusliimeteks Rein Tivas ja Lembit Berkis. Tööd alustab 

juhatus koosseisus: Rein Talumaa (esimees), Johannes Kasemetsa, Tõnu Truupõld, Rein 

Tivas ja Lembit Berkis. R. Talumaa teavitas koosolekut ülesannete jaotusest juhatuse liikmete 

vahel. 

5. R. Talumaa informeeris koosolekut R. Levo raamatu kirjastamise seisust. R. Levo 

üksikisikuliselt kogutud 88 energeetikaveterani mälestust-meenutust on ette valmistatud 

kirjastamiseks (tuleks 2 köidet a´215 lk), materjal on kujundamiseks ja trükkimiseks esitatud 

juuni kuus Eesti Energiale. EE sponsorkomitee pole rahastamisotsuse tegemiseks suvel koos 

käinud, eeldatavalt tuleb kokku selle kuu lõpus. R.T. vastas L. Kaberi, Mait Allika, J. Rebase 

ja U.-R. Lehtse küsimustele raamatu jaotamisest, tiraažist, hinnast jm, aga ka EE muuseumist. 

U.-R. Lehtse esitas soovi, et eksemplar R. Levo raamatust jõuaks ka Eesti Inseneride Liidu 

arhiivi. 



6. Energeetikaveteranide meenutuste-mälestuste kirjutamist ja kogumist tuleks jätkata. Seni pole 

seda ka paljud EEVÜ liikmed veel teinud. R. Talumaa kutsus üles neid kõiki seda tegema 

(kuigi see ei saa olla kohustuslik). Juhatuses hakkab seda tegevust kureerima R. Tivas. 

Koosolekule demonstreeriti Rein Levo ja Heino Viidingu kirjutatud tekste.  

7. Päevakorrale lisapunkte ei esitatud. 

 

Koosolekut juhatas Rein Talumaa 

Memo koostas Tõnu Truupõld 

 

Pärast koosolekut kogunenud EEVÜ juhatus kinnitas uuteks liikmeteks Mait Allika, Malle Allika, 

Janis-Aivars Balodise ja Laur-Priit Ratassepa.  

 

Eesti Energeetika Veteranide Ühenduse 

koosoleku memo nr 7/2015 

 

Tallinn, Eesti Energia, Lelle 22 

21.10.2015 

 

Koosolekust võttis osa 22 EEVÜ liiget (vt registreerimislehte) + liikmekandidaat Toomas-Jaak Juss.  

 

Päevakorras: 1. Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030 (ENMAK 2030+) -  Timo Tatar  

(MKM energeetika osakonna juhataja)  

2. Muud küsimused  

2.1. Täpsustatud tegevuskava tutvustamine – R. Talumaa. 

2.2. Koduleheküljest internetis – L. Berkis. 

2.3. Info R. Levo raamatu kirjastamisest – R. Talumaa. 

2.4. Veteranide meenutuste kogumise jätkamisest – R. Talumaa ja R. Tivas.  

 

Koosoleku algul mälestasime leinaseisakuga lahkunud energeetikaveterane Väino Milti ja Karli 

Merendit (oli ka EEVÜ liige).  

 

1. Ettekandega „Uuest energiamajanduse arengukavast: arengud elektris, gaasis, soojuses“ 

esines Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna juhataja Timo 

Tatar (esineja ettevalmistatud materjal on toodud lisas). 

Esineja tutvustas arengukava üldeesmärki, võtmevaldkondi ja eesmärke, esitas peamised 

väljakutsed.  

Suure osa ettekandest pühendas ettekandja probleemidele elektritootmises/ülekandes ja 

siinsetele põhisuundumustele. Stsenaarium aastaks 2030 näeb ette Eestis elektritootmise 



vähenemise 11,8 TWh-lt (2012) 10,6 TWh-ni (2030), seejuures CO2ekv heitekoguse 

vähendamise 13,1 mln tonnilt 4,5 mln tonnini. Põlevkivist elektri otsetootmine väheneb järk-

järgult, põlevkivist toodetakse põlevkiviõli, mille jääkprodukt uttegaas on elektrienergia 

kütuseks. Esineja vaatles ka elektrimajanduse visiooni aastaks 2050. 

Edasi vaadeldi olukorda gaasiturul (gaasiturg on kontsentreeritud ja monopoolne, senine 

poliitika on soosinud gaasi tarbimise vähenemist, investeeringud taristusse on Eestile üle jõu 

käivad) ja arengusuundi (vajalik on Baltimaade, Poola ja Soome ühisturg, gaasi osakaalu 

suurendamine transpordis, biogaasi tootmine jm). 

Kolmas osa ettekandest käsitles hoonefondi ja soojamajanduse küsimusi. Kütteks läheb meil 

20 TWh energiat (peamised allikad on puiduhake, maagaas ja halupuit). Kaugküte on Eestis 

100% reguleeritud, hind määratud (keskmine hind 68,5 €/MWh). Ettevalmistatav kaugkütte 

seaduse eelnõu peaks tekitama motivatsiooni kaugkütte ettevõtetele kasumlikkuse tõusuks. 

Trendideks on soojustarbimise vähendamine, soojusvõrkude auditeerimine (üleminek 

lokaalsetele lahendustele), paralleeltarbimine (soojuspumbad, päike), hoonefondi 

rekonstrueerimine (uutele hoonetele rangemad nõuded, liginullenergia-kontseptsioon).  

Ettekandja vastas kuulajate (V. Kõppo, R. Hausmann, V. Prei jt) küsimustele. R. Talumaa 

oponeeris 2030. a. stsenaariumis näidatule, et elektritootmisel on põlevkivi osakaaluks null; 

T. Tatar lükkas väite tagasi osundades, et pool elektrist on siis ette nähtud toota uttegaasist, 

aga selle saame  põlevkivist õli tootmise käigus. 

2.1. R. Talumaa tutvustas EEVÜ täpsustunud 2015/2016 tegevuskava. Riigikogu külastus 

toimuks novembris 2015 ja Jussi Heske esinemine teemal „AEJ-de arengust“ veebruaris 

2016.  

2.2. L. Berkis informeeris positiivsetest  arengutest seoses ühenduse kodulehega internetis. 

Domeen (energiaveteran.ee) on registreeritud tema nimele, kolme aasta eest maksis 

Elering. L. Berkis on administraator, materjalide muutja ja ülespanija. Kasutatav maht on 

100 GB. Täpsustatakse kodulehele juurdepääsu, vastavad paroolid teatatakse ühenduse 

liikmete hiljem. 

2.3. R. Talumaa andis infot R. Levo raamatu väljaandmise seisust: EE sponsorkomitee pole 

veel teinud otsust teose (2 köidet a´ umbes 225 lk) toimetamise ja trükkimise rahastamise 

kohta, tõenäoliselt jääb raamatu väljaandmine järgmise aasta sisse. 

2.4. R.Tivas informeeris esimestest sammudest veteranide meenutuste kogumise jätkamiseks: 

on saatnud reale veteranile eeskujuks Heino Viidingu kirjutatud mälestused.  

 

Koosolekut juhatas Rein Talumaa 

Memo koostas Tõnu Truupõld 

 

Pärast koosolekut kogunenud EEVÜ juhatus kinnitas uueks liikmeks Toomas-Jaak Jussi.  

 


