Eesti Biokütuste Ühingu 2015. aasta aruande koosolek ja õppepäev
Koosoleku protokoll
Koosolek toimus 06.06.2015 AS Danpower Eesti ASi kontoris aadressil: Vilja 14, 65605 Võru.
Kohal viibisid 22 EBÜ liiget (üksikliikmed ja ettevõtete esindajad). Juhatuse liikmetest olid
kohal Maria Habicht (füüsilisest isikust liige, Meelis Luberg (AS Agrosilva) ja Ülo Kask (TTÜ
STI).
Koosolek algas 12:00 kohalolijate lühitutvustusega. Juhatuse liige Ülo Kask tutvustas ühe uue
liikme - Ain Laidoja - avaldust, tema ise oma isikut ja tegevust. Ain Laidoja on hetkel TTÜ
magistrant ja tegutseb puitkütuse logistikaäris. AS Bemixe oli esitanud avalduse EBÜ
liikmeksolemise lõpetamisest (firma tegevus on kaks aastat olnud peatatud), samas enne seda
firmat esindanud Tiit Maidre soovis astuda EBÜ füüsilisest isikust liikmeks. Mõlemad isikud
võeti vastu EBÜ uuteks liikmeteks.
Seejärel tutvustas Ülo Kask EBÜ 2014-2015. aasta (aruandekoosolekute vahelise aja) tegevusi.
Kajastamist leidis üle kümne olulisema tegevuse, mille hulgas oli AEBIOM’i tellitud Euroopa
Liidu programmi IEE BASIS projekti uuringus alltöövõtu täitmine, EASi tellitud töö täitmine,
Poola põllumeste delegatsioonile kahepäevase ekskursiooni korraldamine Lihula heinkütuse
katlamajja ja Aravete biogaasijaama aga ka Erametsakeskuse tellitud metsakonsulentide
koolituse läbiviimine, ajakirja Eesti Põlevloodusvarad ja –jäätmed 2014. aasta numbri
väljaandmine, ning EBÜ liikmetele korraldatud õppereisid Leetu Radviliškise Masinatehasesse
ja Iru Elektrijaama jäätmepõletusplokki jm.
Järgmiseks külastusobjektiks valiti AS Rapla Metall (EBÜ liige) ja Rapla rekonstrueeritud
katlamaja (AS Eraküte). Võimaluse korral külastatakse ka Kohilas vineeritehast.
Järgmise päevakorrapunktina tutvustas Ü. Kask EBÜ 2014. aasta majandusaasta aruannet.
Aruanne võeti vastu ühehäälselt.
Ülo Kask ja Peeter Volke (United Loggers OÜ) rääkisid puitkütuse piisavusest ja kasutamise
laienemisest Eestis ja puitkütuse hindadest. Puitkütuse kasutajad (AS Danpower Eesti, AS
ESRO, AS Kuressaare Soojus jt) rääkisid oma firma puitkütusega varustatusest ja sellega seotud
probleemidest.
Juhan Aguraiuja tutvustas firmat Danpower laiemalt, rääkis selle tegevusest Saksamaal, Eestis,
Leedus ja Lätis.
Kella 13.40st siirduti Juhan Aguraiuja, Valter Banhardi ja Mati Lauri juhtimisel tutvuma Võrus
asuva kahe katlamajaga (Võrusoo ja Võrukivi), kus AS Danpower Eesti on viimastel aastatel
tugevasti olemasolevaid katlamaju renoveerinud, Võrusool on demonteeritud nõukogudeaegsed
aurukatlad ja paigaldatud kaks uut Danstoker katelt, millest reserv- ja tipukatel töötab
põlevkiviõliga ja baaskoormuskatel hakkpuiduga, kusjuures säilitati juba 1994. aastal
paigaldatud ja heas töökorras olev Järnforsen’i eelkolle. Võrukivi katlamajja paigaldati
baaskoormuse katlaks 1,5 MW puitkütusel töötav Schmid katel (SCHMID AG, WOOD FIRING
SYSTEMS, Šveits), mis oli enne Saksamaal lühiajaliselt töötanud. Nüüd on puitkütuse osakaal
Võru linna soojusega varustamisel aasta keskmisena 90% ringis.
Huvi ASi Danpower Eesti Võru katlamajade ja kaugküttevõrkude vastu oli suur, nendest saadi
üsna põhjalik ülevaade. EBÜ aastakoosolek ja õppepäev lõpetati ühise lõunaga Ränduri pubis.
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