
VEUKO kongress 2018 Viin, Austria. 

 

 

Sel aastal toimus igaaastane VEUKO kongress  Austrias  ajavahemikul 16.-18.05.2018 

VEUKO  viieteistkümnest  liikmesriigist oli kohal neliteist, puudusid Leedu kolleegid. Lisaks 

osalesid veel Prantsusmaa kutseühingu esindajad.  

Kongressi esimene ja viimane päev toimusid  Austria väikelinnas Rust`is 

 http://www.rust.at/ 

 Rust  asub Viinist ca 60 km kaugusel. Samas linnas ka ööbiti. Keskmise päeva üritused 

toimusid Viinis. Päeva seminariosa toimus Austria  kutseühingu hoones, kus asub ka 

tahkekütteseadmete testimiseks ehitatud ajakohane katselabor. 

https://www.kachelofenverband.at/ 

Sama päeva õhtupoolikul organiseerisid meie Austria sõbrad eksursiooni Viini vanalinna. 

Kongressi esimesel ja teisel päeval toimusid liikmesriikide ettekanded, milles käsitleti seal 

toimuvat. Selle aasta kongressi tehniliseks eripäraks oli see, et võrreldes varasemaga osales 

rohkem riike, kelle töökeeleks oli inglise keel. Nii toimuski töö kahes keeles- sakasa ja inglise. 

Kuna sünkroontõlget polnud , võttis selline suhtlus päris märgatava osa ettekannete ajast. 

Eestit esindasid MTÜ Eesti pottsepad juhatuse liikmed Aleksander Ljubajev (juhataja) ja Mati 

Malm.  Aleksander esines ettekandega meil Eestis toimuvate  valdkonda puudutavate 

arengute kohta, samuti sisaldas ettekanne arengusuundi, mida oleme Kutseühinguga 

plaaninud. Esitlesime Paavo Pentineni poolt välja pakutud ning Ahto Kruusamäe poolt 

filmitud videot, kuidas põlevad lõkked välitingimustes kui üks neist süüdata alt-, teine 

pealtpoolt. 

 

Sarnaselt eelmisele kongressile oli ka sel aastal üheks peamiseks teemaks õhusaaste, eriti 

peenosakesed, mille päritolu pole igakord võimalik täpselt määratleda, kuid mida on mugav 

ahjude- pliitide kütmisjääkidena eksponeerida. Probleemi tõid hästi esile Saksamaa 

esindajad. Tim Froitzheim rääkis kuidas tselluloositehaste jääkide põletamisel õhku sattuvad 

peenosakesed kirjutatakse ka väikeste tahkekütteseadmete arvele.  Õnneks on sakslastel 

keskonnahoiuga asjad korras ning ainuke linn , kus teatud päevadel esineb probleeme, on 

Stuttgart. Seda tema geograafilisest asupaigast tingituna(asub orus). Sama teema on hästi 

jõuliselt käsile võtnud Poola valitsus. Kraakovis plaanitakse alates 2019 a. septembrist 

keelata  tahkeküttel töötavate  väikekütteseadmete kasutamine. Ülejäänud riigis kehtib 

nõue, et alates 01.07.2017 ehitatud tahkekütteseadmed peavad vastama   2020. aastast 

http://www.rust.at/
https://www.kachelofenverband.at/


euroopas üldiselt kehtima hakkavatele saastenormidele ning nende kasutegur peab olema 

vähemalt 80%. Kütteseademetele, mis normidele ei vasta tuleb paigaldada suitsufiltrid. 

Enamuse riikide ettekannetest jäi kõlama, et tahkekütteseademete ehitamist ei toetatata 

riiklikul tasandil võrreldes teiste küttesüsteemide(solaarelemendid, erinevad soojuspumbad) 

arendamistega piisavalt.  Paljudes riikides ei mõisteta siiani, et tahkeküttel töötavad 

seadmed vähendavad kriisiolukordades sõltuvust muudest 

energiakandjatest(energiajulgeolek). 

Uuematest arengusuundadest pakkus kõige enam huvi Itaallaste uuring kollete kohta, kus 

saab koos põletada nii halupuid kui pelleteid, ilma elektril töötavaid lisatarvikuid kasutamata. 

Samuti jätkavad nad uuringuid pürolüüsitehnikas puidu põletamisel, kus koldes saavutatakse 

kasutegur üle 85% ning väga madalad CO näitajad heitgaasides. 

Teavitustöö osas rõhutati , vajadust tegutseda jätkuvalt  kahes suunas: kütteseadmete 

kasutajad  ning riiklik tasand(otsustajad). Lepiti kokku, et VEUKO liikmed võivad omavahel 

jagada eri kohtades toodetud reklaam- ja videomaterjale ning muud teavet.  Sakslaste poolt 

valmistatud voldik edastatakse elektrooniliselt teistele liikmesriikidele, mille nad tõlkida 

saavad. Tõsteti esile Šveitsi,Itaalia ja Eesti teavitusvideod.  

Kokkuvõtvalt sõnastati VEUKO põhieesmärkidena: 

1.Tuleb jätkata inimeste koolitamist õige kütmise osas( kuiv puu, pealt süütamine) 

2.Ahjude regulaarse hooldamise vajalikkus (koostöö korstnapühkijatega) 

3. Ca 10 % halvas olukorras olevate ahjude väljavahetamine kaasaegsete vastu. 

4. Olemasolevate määruste täitmine, uute eeskirjade loomise asemel, teadmata kuidas 

nende täitmist kontrollida. 

 Kolmandal päeval  toimus VEUKO jooksva majandusaasta aruande kinnitamine. Uue 

perioodi prioriteetide paika panek(enamus vaba raha suunatakse keskonna alasesse lobby- 

ja  teavitustöösse). 

Uue presidendi ja viitsepresidendi ning koolitus- ja tehnilise töörühma valimine. 

Presidendiks  taasvaliti  Robert Salvata slovakkiast 

Viitsepresidendiks taasvaliti Thomas Schiffert austriast 

Koolitustöörühma juhiks taasvaliti Wolfgang Kippes austriast 

Tehnilise töörühma juhiks valiti Tim Froitzheim saksast 

Vastu võeti uus liikmesriik Prantsusmaa. 



Lisaks moodustati kommunikatsioonitöörühm, mille koosseisu kuulub ka Eesti. Lepiti kokku, 

et VEUKO kodulehele saavad liikmesmaad lisada siseriiklikke ürituste ja võistluste infot. 

Samuti on oodatud teiste riikide esindajad siseriiklikele ettevõtmistele. 

Lähimad üritused: 

Wels`i mess 31.01-01.02 Austrias https://www.kok-austria.at/en/ 

Samal ajal toimuv Austria Skil pottseppadele 

Järgmine VEUKO kongress toimub 14.- 17.05.2019  Tšehhi pealinnas Prahas. 

Euro Skil pottseppadele 2021.a  jaanuar Wels. 

 

Kokkuvõtte koostas Mati Malm. 
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