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MEIST 

ESTIS moodustati 26. mail 2000. aastal ja meie eesmärgid on omistada 
inseneri kutset soojusenergeetika alal, osaleda soojusenergeetikaalaste 
normdokumentide väljatöötamisel, soosida keskkonnahoidliku 
energiatehnoloogia ja soojusenergeetika arengut Eestis ning aidata kaasa 
energiatehnoloogia ja soojusenergeetika alase hariduse tõhustamisele Eestis.  

INSENERIDE KUTSED 

Soojusenergeetikainseneride kutsestandardid kehtisid kuni 
04.06.2018, millega seoses ei saa ESTIS hetkel uusi kutseid 
väljastada. Uute kutsestandardite väljatöötamine on praegu töös ja 
uued dokumendid peaksid kinnituse saama sügisel, siis saab 
kutset taotleda juba uute kutsestandardite järgi.  
 
2018. aasta teises kvartalis laekus ESTIS-e kutsekomisjonile 26 kutse taotlust 
ning hindamiskomisjoni hinnangul vastasid kõik taotlejad kehtivatele 
nõuetele ja kutsekomisjon otsustas kõik kutsete taotlused rahuldada. 
Volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8 kutse taastõendasid: Mati Kuusk, 
Irina Demidova, Toomas Rähmonen, Raigo Pert; Volitatud 
soojusenergeetikainsener, tase 8 kutse väljastati: Hain Dengo; diplomeeritud 
soojusenergeetikainsener, tase 7 kutse väljastati: Jevgeni Tšernomorov, 
Jelena Morozova, Jüri Tilk, Margo Nurk, Renno Jürgenson, Tanel Rugam, 
Elmo Vürst, Velvo Jõger, Kalmer Kips, Kaspar Kasepõld, Olga Saar, Jevgenia 
Šmõreitšik, Aleks Kappo, Priit Paalo, Urmo Kallissaar, Ivar Vilop, Jaagup 
Saarniit, Allan Vrager, Pavel Bogdanov, Tanel Ratnik, Raimo Urgard. 
 
Uued kutseomanikud kanti Kutseregistrisse 1. juuni 2018 seisuga ning need 
olid ühtlasi ka viimased soojusenergeetikainseneri kutsed, mis väljastati kuni 
04.06.2018 kehtinud kutsestandardite järgi. Palju õnne uutele 
kutseomanikele! 
 
Suur-suur tänu hindamiskomisjoni liikmetele: Alar Konist, Aleksander 
Iivanainen, Igor Krupenski ja Mati Tatar ning kutsekomisjoni liikmetele: 
Leida Uibo, Enn Rooneem, Jako Reinaste, Kuuno Külasalu, Andrei Melnik, 
Aadu Paist ja Kauri Koster, kes viibivad hetkel teenitud suvepuhkusel. 
 
Alates 2017. aasta oktoobrikuust on Kutsekojas koos käinud uute 
kutsestandardite koostamise töögrupp koosseisus: Kauri Koster, Andres 
Siirde, Aleksander Iivanainen, Eimar Jõgisu, Toomas Rähmonen, Vladislav 
Mašatin ja Igor Krupenski ning Kutsekoja koordinaator Mare Johandi. 
Soojusenergeetikainseneride uute kutsestandardite koostamisse on kaasatud 
ka Eesti Gaasiliidu ja Eesti Külmaliidu esindajad. Seni peetud kuueteistkümne 
2,5-tunnise koosoleku tulemusel on uute kutsestandardite koostamine 
lõpusirgel. Suvel ootab ees veel ESTIS-e uue kutse andmise korra koostamine 
ning uued dokumendid peaksid Kutsenõukogu poolt saama kinnitatud 
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sügisel. Uute kutsestandardite spetsialiseerumised on konkreetsemad, kui 
seni ja lisaks tulevad spetsialiseerumiste alla ka valitavad kompetentsid, mis 
meie kutsetel seni puudusid. 
 
Kauri Koster, ESTIS-e juhatuse liige 

KOOLITUSREISID 2018. AASTAL 

Selle aasta ESTIS-e välismaine koolitusreis toimub Taani 12.–16.augustil 
2018. Kõik kohad on juba täis. Reisidega seotud küsimuste korral palun 
pöörduge projektijuhi Aleks Mark poole: aleks.mark@estis.ee. 

ÜRITUSED ESTIS-E LIIKMETELE 

 13. aprillil toimus Beer Gardenis kohtumisüritus ESTIS-e liikmetele. Osa 

võttis umbes 25 liiget.  

 23. aprillil 2018 kell 18.00 aadressil Ehitajate tee 5, TTÜ VI korpus 
auditoorium 220 toimus loeng teemal Laineenergeetika tulevik ja 
Lainergy. Lektoriks oli TTÜ tudeng ja Lainergy üks asutajatest, Nikon 
Vidjajev, kes rääkis laineenergia tehnoloogia arendamisest. Salvesta 
ettekanne siit lingilt: Nikon Vidjajev. 

 21. mail 2018 kell 18.00 aadressil Ehitajate tee 5, TTÜ VI korpus 
auditoorium 220 toimus loeng “Transpordikütused ja alternatiivkütused”. 
Turutõketest tulevikukütuste tootmisel rääkis Ain Laidoja. Oma pikaajalisi 
kogemusi kütuseturul jagas ka Alexela Group juhatuse liige ja kütuseblogi 
autor Alan Vaht. Ettekanded: Ain Laidoja ja Alan Vaht. 

 

 

  

AUVERE ELEKTRIJAAMA JA ÕLITEHASE KÜLASTUS 

Tänavune kevadine kodumaine koolitusreis 16. mail viis ESTISe liikmed 

Auverre, kus nad said tutvuda uue elektrijaama ja õlitehase tööga. 

Elektrijaamas tegi külalistele ettekande ESTISe liige ja Enefit Energiatootmise 

arendusjuht Rain Veinjärv, kes viis seltsi liikmeid kurssi ennekõike Eesti 

Energia elektri- ja õlitootmise käekäiguga. Giidiks oli meil Eesti Energia 

ekskursioonide projektijuht Laura Jamsja, kes aitas meil kohapeal 

orienteeruda ja muretses meie turvavarustuse eest, mida me pidime 

ehitustööde pärast kandma. 

Õlitehases tegid kaks õlitehase töötajat ESTISe liikmetele ekskursiooni, kus 

nad tutvustasid põlevkiviõli tootmistehnoloogiat ja heitgaaside 

puhastussüsteeme. Ka elektrijaamas tegid Eesti Energia töötajad meile 

huvitava ringkäigu, mida oli kahjuks pisut raske kuulda seal toimuvate 

ehitustööde pärast. 

 

Aleks Mark, ESTIS-e projektijuht 

 

Üritused:  

13. aprillil toimus ESTIS-e liikmetele 
kohtumisüritus Beer Gardenis. 

23. aprillil toimus ESTIS-e liikmetele loeng 
„Laineenergeetika tulevik ja Lainergy”, 
esineja TTÜ tudeng ja Lainergy üks 
asutajatest, Nikon Vidjajev. 

16. mail toimus ESTIS-e ekskursioon Eesti 
Energia uude 300 MW Auvere Elektrijaama 
ja Enefit280 õlitehasesse. 

21. mail 2018 toimus loeng 
“Transpordikütused ja alternatiivkütused”, 
esinejateks ESTIS-e liikmed Ain Laidoja ja 
Alan Vaht. 

ESTIS-e toetajad: 

 

Soovid oma firma siia lisada? Kirjuta 
ESTIS-e esimehele 
nadezda.dementjeva@estis.ee 

Tööotsing ja praktika: 

https://www.utilitas.ee/meie-
inimesed/  

Koostööpartnerid:

  

 

 

 

 

aleks.mark@estis.ee
http://estis.ee/wp-content/uploads/2018/04/Lainergy-loeng.pptx
https://docs.google.com/presentation/d/1P6J-mx1TnSdlf2u4Zy82db0dVZXxZgkP4IW6HN1iTqo/edit?usp=sharing
http://estis.ee/wp-content/uploads/2018/05/kytuseaktsiis_2018-05-21_Alan_Vaht.pdf
mailto:nadezda.dementjeva@estis.ee
https://www.utilitas.ee/meie-inimesed/
https://www.utilitas.ee/meie-inimesed/
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GÜMNASISTIDE KÜLASTUSED TALLINNA ELEKTRIJAAMA 

 
ESTIS on meie valdkonna propageerimiseks organiseerimas kooliõpilastele 

külastusi huvitavatele energeetikaobjektidele. Eesmärk on leida meie seltsi 

liikmeid ja eriala tudengeid, kes koos õpilastega kaasa läheksid, teeksid 

erialast ettekande ning tagada ka rahalise kompensatsiooni olemasolu. Utilitas 

on lahkelt olnud nõus mitmeid gruppe vastu võtma oma OÜ Utilitas Tallinna 

Elektrijaamas, mis nüüdseks tegelikult koosneb juba kahest 

koostootmisjaamast.  

 

Nagu kirjutasime juba eelmine kord, käis 7. märtsil Tallinna Elektrijaamas 

ESTIS-e liige Linda Sakala 32. Keskkooli õpilastega. 4. mail käis samas jaamas 

ESTIS-e projektijuht Aleks Mark koos Nõmme Gümnaasiumi 11. klassiga. Ja 

14. mail käis ekskursioonil 3. kursuse soojusenergeetika tudeng ja ESTIS-e 

liige Markus Tamm Tallinna 21. Kooli õpilastega. Ekskursioone rahastas TTÜ 

Energiatehnoloogia Instituut.  

 

Tallinna Elektrijaamas võttis iga kord õpilasi vastu ESTIS-e liige Sander Orasi, 

kes tutvustas abiturentidele jaama toimimist lähemalt. Lisaks jaama 

tutvustusele said iga kord õpilased kuulata ka esitlust, kus tutvustati nii 

energiatehnoloogia eriala kui ka energeetika teemasid üldiselt. Koolide poolne 

tagasiside on siiani olnud positiivne ja loodetavasti tuleb selliseid külastusi ka 

tulevikus. 

 

Video Tallinna Elektrijaamast: 

https://www.youtube.com/watch?v=GYhTiJy5dio 

 

 

Aleks Mark, ESTIS-e projektijuht 

 

 
  

UUED LIIKMED 

ESTIS-e uued liikmed perioodil 01.04-30.06.2018: 

Raimo Simson 
Georg Muda  
Velvo Jõger  
Igor Špakov 

 
 
 
 

Tere tulemast!  

 

Kontaktid 

 
ESTIS 
Ehitajate tee 5, Tallinn 
 
Juhatuse esimees  
Nadežda Dementjeva   
nadezda.dementjeva@estis.ee 
tel. +372 539 67 467 
 
Koduleht: 
http://estis.ee/  
 
Liitu meiega Facebookis: 
https://www.facebook.com/estis.ee/ 
 
Liitu meiega LinkedInis: 
 
https://www.linkedin.com/company/e
esti-soojustehnikainseneride-selts-
estis-/ 
 
 
Koolitused: 
Aleks Mark - projektijuht 
aleks.mark@estis.ee 
 
Kutsed: 
Kauri Koster - juhatuse liige 
kauri.koster@estis.ee 
 
 
 
 

 
Kuidas astuda ESTIS-e liikmeks?  
Loe lähemalt: 
http://estis.ee/index.php/astu-
liikmeks/ 
 
 
ESTIS-e infoleht ilmub tasuta kord 
kvartalis. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GYhTiJy5dio
mailto:nadezda.dementjeva@estis.ee
http://estis.ee/
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https://www.linkedin.com/company/eesti-soojustehnikainseneride-selts-estis-/
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mailto:kauri.koster@estis.ee
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