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Sissejuhatus
Olen pärit talust Narva lähistelt ning minu edasine elukäik on olnud
seotud korduvalt muutunud riigikorra ning mitmete erinevate Eesti
paikadega.
Elu on sundinud mind juba väga noorena vastutama ning tegema
vajalikke, sealhulgas ka kiireloomulisi ja ebameeldivaid otsuseid. Seepärast ei saa ma aru inimestest, kes püüavad vältida vastutust nii oma
töös kui ka eraelus.
Raamatus on lisaks tööalasele tegevusele ning eluloolisele materjalile esitatud lugusid sõjaaegsetest üleelamistest ja minu sünnipaigaga
seotud Vana-Narva Seltsi ettevõtmistest. Taustmaterjalina on kasutatud autori tegevusetappide ajal toimunud ning teabekirjanduses
avaldatud globaalsündmusi ja olukordi iseloomustavaid kirjeldusi.
Loodan, et siin esitatud ning Narva ajalooga seotud materjalid aitavad lugejatel paremini mõista seda, mis on toimunud meie idapoolse naaberriigi tegevuse tagajärjel Narvas ja Narva ümbruses. Mõned
olukordade kirjeldused võivad lugejale tunduda liiga detailsed. Siin
on lähtutud aga sellest, et enamik neist on iseloomulikud vaadeldavale
ajale üldisemas kontekstis.
Raamatus on esitatud jooniseid ning suur kogus fotomaterjali. Viimaste hulgas lisaks minu ja pereliikmete fotodele arvukalt neid, mis
on võetud Narva ajalugu puudutavast kirjandusest. Loen oma kohuseks avaldada tunnustust nende fotode autoritele.
Raamatu käsikirja retsenseeris TTÜ ehitusteaduskonna dekaan professor Roode Lias, kes eraldas teose kirjastamiseks vajalikud vahendid. Teksti vaatas kriitiliselt üle Lea Tamm. Neile ning TTÜ kirjastuse
ja raamatukogu töötajatele kuulub autori siiras tänu.
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1. Põlvnemine ja lapseiga
1.1. Esivanematest ja lapsepõlvest
Minu vanavanaisa Juhan Kulbach elas teoorjuse ajal Simuna kihelkonnas Muuga mõisa Kulli talus, mida läbis oja (das Bach, võimalik, et
Avijõe läte). Siit pärineb arvatavasti meie perekonnanimi.
19. sajandi keskel asutas parun Ludwig Knoop Kreenholmi Manufaktuuri ning ostis sellest lääne ja lõuna suunas suuri maa-alasid koos
suurte okaspuumetsadega, muuhulgas ka Joala mõisa, mille juurde
oli eraldatud kümme renditalu. Et pääseda teoorjusest, asus Juhan
Kulbach talusse number 4 rentnikuks, kuid ei osanud arvata, et tema
järglased satuvad „herilasepessa”.
Teose „Eesti Vabadussõda” 1. köites [1] on trükitud koopia õhufotost,
millelt on näha „punaste” pealetung meie talu suunas 28. novembril
1918. Minu isa pääses mahalaskmisest ainult tänu püssitõrkele ja ühe
tuttava töölise sekkumisele.
Meie talu paiknes 1,2 kilomeetri kaugusel Joala vabrikust lääne suunas. Lisaks Joala küla talude tavapärasele eristamisele numbritega oli
meie talu lisatunnuseks Venekantsi nimi, mis viitab sõjategevusele talu
maa-alal juba Põhjasõja päevil. Minu isatalu elamu säilis mõnda aega
pärast Teist maailmasõda kuni Narva linna laiendamiseni uute tööstushoonetega, kuid sõjavägi oli lammutanud kõik kõrvalhooned.
Vanavanaisast puuduvad mul lähemad andmed, kuid mäletan hästi
oma vanaisa Jüri Kulbachit (1851–1935). Vanaisa Jüri oli vaikse olemisega piipu popsiv ja piiblit lugev mees, kes oli nooremas eas olnud
ka tolleaegse valla vallavanem. Temal ja tema naisel Annal (sündinud
Koppelmann) oli kokku 11 last, kellest mitu suri noorelt.
Minu isa Rudolf (1885–1970) oli üks oma vanemate eelviimaste lastena sündinud kaksikutest. Rudolf võttis taluperemehe kohustused üle
pärast Vabadussõda, kus ta osales tagalateenistuses. Vabadussõja järel
9

Väljavõte 1918. aasta Saksa okupatsiooni aegsest Narva kaardist

Õhufoto punavägede pealetungist Joala väljadel 28. novembril 1918
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Vaade Venekantsi talu elamule pärast majapidamishoonete lammutamist 1944

läbi viidud maareformi alusel muutus isa riigirentnikuks ning varsti
tekkis võimalus talu ostmiseks pärisomandusse. Oma vanima venna
Mihkli eeskujul teenis ta talutööde talvisel vaheajal lisaraha viinapõletusmeistrina Orenburgi viinavabrikus Venemaal. Kodumail jätkas
ta ka oma isa ametit vallavanemana. Isa Rudolfi esimene abikaasa Liisa
suri suhteliselt noorelt ja jäi lasteta. Teine abikaasa, minu ema Aliide
(sündinud Trasberg, 1896–1988) pärines sama Joala küla talust number 9.
Emapoolne vanaema Maria (sündinud Güldenkoff, 1854–1944) elas
meie talus ning on meelde jäänud sõbraliku lapsehoidjana ning osava
kinnaste-sokkide ja kangakudujana. Ta oli pärit omaaegse Vaimastvere valla Väinjärve külast Koeru lähistelt (Koeru kalmistul olen
näinud mitmeid Güldenkoffi nimega haudu), seega minu isapoolse
vanavanaisa kodukoha lähedalt. Nähtavasti abiellus ta samas Trasbergide suguvõsast pärit Jaan Trasbergiga. Jaan Trasbergi perekond siirdus
samuti Kreenholmi lähedal paiknevasse Joala külla samadel põhjustel
nagu minu isapoolne vanavanaisagi.
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Emapoolne vanaisa Jaan, olles juba Joala küla talu number 9 peremees,
sai õnnetult surma Kreenholmi turbiine käivitavas kanalis selle vesiväravate ootamatul avanemisel. Sel ajal oli tavaks veotöödel piki
munakiviteed rasket vankrit vedavate hobuste jalgu ravitseda kanali
voolusängi põhjast võetud saviga.
Meie talu peres oli neli last, kellest mina olin noorim (sündinud 1927).
Vanemad vennad Paul (1918–2000, surnud Adelaide’is) ja Otto
(1921–2011) tegid läbi Nõukogude Liidu vastase sõjakäigu.
Vanema venna Pauliga olid mul alati head suhted. Mind haaras ka
tema võime hankida talutööde kergendamiseks vajalikke masinaid,
sõja-aastatel koguni traktoreid, mille roolis ma meeleldi istusin. Langenud vangi „Tšehhi põrgus”, kuid sattunud seejärel vene vangilaagrisse, õnnestus tal koos kahe baltisakslasest vangiga ületada Elbe jõgi
ning pääseda USA laagrisse. Kui kohapeal sobiva tegevuse otsingud
ebaõnnestusid, otsustas ta ümber asuda Austraaliasse. Adelaide’is töötas ta algul meiereis, kus tänu võimalusele süüa rammusat piimakoort
peale pikaajalist nälgimist võttis kaalus tugevasti juurde. Hiljem organiseeris ta oma ehitusfirma. Austraalias sai ta tuttavaks ka minu noorpõlve sõbraga Narvast Jaan Sägiga (1927–2012).
Vend Otto sai kergelt haavata Narva jõe ülemjooksul paiknenud rindelõigus, sattus Haapsalu lähistel (juba erariietes) ärasõidu võimaluse
otsingutel punavägede kätte, kuid lasti ootamatult pärast peksmist
vabaks. Varsti mobiliseeriti ta punaväkke ning lõpetas oma sõjatee
Kuramaal. Otto tuletas mulle ikka aeg-ajalt meelde, et kui ma olin
3-4-aastane, oli ta päästnud mu uppumisest taluhoonete kõrval asuvasse saviauku.
Õde Elsa (1923–2012) elas Tartus, kus töötas õppejõuna Tartu Ülikooli saksa keele kateedris. Tema oli meie peres see, kes õhutas minus
huvi õppimise vastu, kuigi tol ajal ei olnud see kaugeltki minu meelistegevus.
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1.2. Narva ja Kreenholm
Linna soodne asukoht Narva jõe keskjooksul on paljuski tinginud
tema heitliku, traagilise ja värvika ajaloo.
Narva jõe kaldaterrassi alumistest kultuurikihtidest välja kaevatud
esemed on osutunud kõige vanemateks neoliitikumi asulakohtade
leidudeks (Narva keraamika, kammkeraamika, luu- ja kiviesemed).
Need leiud viitavad küttijate ja kalastajate tüüpilise asula olemasolule.
Käesoleva aastatuhande esimestel aastatel Narva raekoja platsi väljakaevamiste käigus saadi uusi leide (savinõukillud, mis võivad olla pärit
umbes 3500. aastast eKr), aga ka keskaegseid hammasripatseid.
13. sajandi algusest on teada küla Narvia, kirjalikud andmed Narva
kui asula kohta pärinevad Taani vakuraamatust 1240. aastast [2]. 1276
ehitasid taanlased Narva linnuse (tänase Hermanni kindluse). Linnana on Narva tuntud aastast 1345, kui Taani kuningas Valdemar IV
andis talle linnaõigused (k.a Lübecki õigus).
Juba 1436. aastal oli kuningas sunnitud müüma oma valdused Teutooni ordule.
1492–1496 ehitasid venelased Narva linnuse vastu Ivangorodi linnuse
(tsaar Ivan III nime järgi). Linnust laiendati 16. sajandil. 1558 vallutasid Narva Vene väed, 1581 aga rootslased.
17. sajandi keskel ehitati esimesed manufaktuurid. Sel ajal kujunes
Narva oma aja kauneimaks barokklinnaks. 1648 ühendati Ivangorod
Jaanilinna nime all Narvaga.
17. sajandi teist poolt on nimetatud linna kuldajastuks. Sel ajal ehitati
linna ümber suurejoonelised bastionid. Kuni Põhjasõjani kestis linna
hoogne areng.
Põhjasõjas 1700. aastal said Peeter I väed Rootsi vägedelt Karl XII juhtimisel lüüa, kuid vallutasid linna tagasi 1704. aastal. Kuigi ülejäänud
Eesti kuulus Eestimaa kubermangu, jäi Narva Peterburi kubermangu
osaks. Peeter I püüdlused sidemete arendamiseks Lääne-Euroopaga
viisid Narva kui tähtsa sadama- ja kaubalinna väljakujunemisele [2].
1819 asutati jõe paremale kaldale kalevivabrik, 1851 linavabrik.
1858 algas Narva jõe odavat vee-energiat kasutava Kreenholmi Manufaktuuri ehitus. Mõlemad joad Narva jõel olid säilinud veel 1940-ndate
aastate lõpul.
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Tsaarivõim kestis 1917. aastani, 1917–1919 vaheldusid punaste võim
ja Saksa okupatsioon. Narva all 28. novembril 1918 alanud ning
3. jaanuaril 1920 samas lõppenud Vabadussõda tõi Eestile iseseisvuse. 20 aasta jooksul kujunes Narva üheks kaunimaks ja huvitavamaks Eesti linnaks.
Narva oli aga ka väravaks, mille kaudu Punaarmee vallutas kõiki kokkuleppeid rikkudes Eesti 1940. aastal. Saksa väed (kuigi neidki loetakse
okupantideks) vabastasid Narva 17. augustil 1941, kuid olid sunnitud
jätma Narva Venemaa kätte 26. juulil 1944. Enne seda, jaanuari lõpus
1944, olid Narva ja ümbruskonna elanikud sunnitud maha jätma oma
kodukohad, suurem osa neist alatiseks. Kuu aega hiljem, 6.–8. märtsil,
hävitasid Punaarmee pommilennukid linna täielikult.
Pärast Nõukogude võimu kehtestamist Narvas võimutsenud punameelsed linnajuhid viisid hävitamise lõpuni – lammutati vanalinna
kõik taastamiskõlblikud müürid (v.a Narva raekoda ja paar koolimaja)
ning ehitati massiliselt Venemaa kõikidele linnadele omaseid korruselamuid. 1950-ndatel aastatel ehitati Jaanilinna poolele Narva hüdroelektrijaam ja selle veega varustamiseks veehoidla. Viimane uputas
hulga metsa ja heinamaid, aga ka suurema osa elamurajoonist Kulgu
linnaosas.
Vabadussõja-järgse rahulepinguga nihutati Nõukogude Liidu läänepiir Narva jõest 6–10 km ida poole. 1944. aasta novembris viidi piir
tagasi Narva jõe joonele. Vaatamata ENSV juhtkonna taotlustele
1947., 1949. ja 1956. aastal, ei lubanud Leningradi oblasti juhtkond
tuua Jaanilinna tagasi Narva koosseisu.
Suur mõju Narva arengule on olnud Kreenholmi Manufaktuuril.
Narva linnaosaks (ametlikult 1917. aastal) kujunenud Kreenholm
on tuntud eeskätt Krähenholmi (Varese-) saarel paiknevate tekstiilivabrikute tõttu. See saar jaotab Narva joa kaheks osaks. 1856. aastal
omandas saare osaühisus Kreenholmi Puuvillasaaduste Manufaktuur,
mille peaosanikuks oli parun Ludwig Knoop. Tema eestvõttel püstitati
(1858–1862) saarele kolm paekiviseintega vabrikut (Vana ketrusvabrik, Vana kudumisvabrik ja Uus kudumisvabrik). 1880. aastal osteti
Georgi saar ja Joala mõisa maad, mille piirides olid suured metsamassiivid. Jõe vasakule kaldale ehitati tellisseintega Joala vabrik (1884)
ning Georgi saarele Georgi kudumisvabrik ja Georgi ketrusvabrik
14

Autori foto Narva joast ja Georgi vabrikust Narva külastamisel 1945

(1899). 1912. aastaks suurenes Kreenholmi Manufaktuuri tööliste arv
10400-ni (teistel andmetel 12000-ni).
Ketrus- ja kudumismasinaid käitati turbiinide ja transmissioonisüsteemide abil, mille pani tööle Narva joa vee-energia. Tehasehoonetega samal ajal ehitati kõrgetasemelised telliselamud tehaseomanikele ja
meistritele (meistritena töötasid peamiselt inglise spetsialistid) ja haldushooned ning tellis- ja puitkasarmud tööliskonnale. Kasarmud olid
varustatud ühiskasutatavate pesuruumide ja kuivkäimlatega. Kuivkäimlaid tühjendati öösiti ning nende sisu veeti hobuvankritega Joala
mõisa maal paiknevasse sibiauku. 1884 valmis (Eesti suurim) Aleksandri kirik, 1896 õigeusu kirik. Kreenholmi rahva teenindamiseks
ehitati esinduslik haigla (1913, praegu on see Narva linnahaigla).
Kuni Narva tänavatesüsteemi muutmiseni okupatsiooniaastatel ühendas kahte kirikut esinduslik Kiriku tänav, mis katkestati sõjajärgsetel
aastatel piki Joala tänavat ehitatud hoonetega.
2010. aastaks taastati Aleksandri kiriku sõjas purustatud kellatorn, mis
on varustatud liftiga ning kasutusel vaatetorni ja kontserdipaigana.
15

Narva Aleksandri kirik enne
Teist maailmasõda

Narva Aleksandri kirik pärast Teist maailmasõda

16

Enne Teist maailmasõda oli Kreenholmis saun, veetorn, jahuveski ja
isegi tapamaja ning kaks poodi; 17. kasarmus paiknevas ETK (tulu-)
poes olid lisaks toidukaupadele müügil ka koolitarbed ja mõned kodukaubad.
Pärast Teist maailmasõda taastati enamik Kreenholmi vabrikuhooneid
ning Joala mõisa maadele ehitati juurde viimistlusvabrik. Tööliste arv
suurenes 1970. aastaks 9600-ni.
Tänaseks on tehased seiskunud ja paljud Narva elanikud kaotanud
töö.
1.3. Joala mõis ja Joala küla
Pärast Vabadussõda riigistati seni Joala mõisale kuulunud maadest
kümne taluga Joala küla (siia asusid juba 19. sajandi lõpukümnenditel
elama nii minu isa kui ka ema vanavanemad), kuid koos paarisaja hektarise mõisasüdamega jäid Kreenholmi Manufaktuuri omandusse ka
suured metsad.
Mõisa majandushooned paiknesid Joala vabriku ja Kreenholmi haigla
vahel, üsna lähedal Manufaktuuri juhtide elamule (kuigi viimane oli
kõrge aiaga piiratud).
Sõjaeelsetel aastatel kasutati põllutöödel hobuseid, künnil mõisas
tavaliste kahehobuserakendite asemel kolmehobuserakendeid. Meie
ja ka naabrite talumaad koosnesid neljast osast: meie 60-hektarise
talu keskse, hoonestatud osa suuruseks oli 30 hektarit, s.h põllumaad
12 hektarit, kolm heinamaatükki paiknesid vastavalt 2 km kaugusel
ning Narva jõe ülemjooksu jõekaldal 7 km ja Uusnova saarel 25 km
kaugusel taluhoonetest. 1940. aasta juunis andis tolleaegne Narva
Linna TSN Täitevkomitee minu isale tõendi, milles ta oli tituleeritud
kulakuks.
Naabertaludest olid meil lähedasemad suhted Paemurru linnaosa kõrval paikneva Jaan Malmi (number 1) taluga, Kulgu tee ääres paikneva
Mihkel Roska (talle meeldis nimetada ennast kindral Orasmaa vennaks) taluga number 6 ning Oskar Jõesaare (number 2) taluga; viimasega oli meie talul ühine rehepeksugarnituur. Enne selle hankimist
kasutati meil väiksemat, Raasiku põllutööriistade tehases valmistatud
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rehepeksumasinat, mis ei eraldanud viljast aganaid; seda käitati 3-4
hobuse jõul ringleva gööpli abil; viimane moondas aeglase pöörlemise
püsttelje ümber koonilise hammasülekande abil kiireks pöörlemiseks
rõhttelje ümber.
1930. aastakümne esimesel poolel olid talutööd siiski üsna mõõdukalt
mehhaniseeritud – heinaniitmine ja viljalõikus toimus käsivikatiga,
rukkilõikus isegi sirbiga, külvamine käsitsi, kartulivõtmisest rääkimata.
Alles kümnendi teisel poolel hangiti tähtsamad põllutöömasinad.
Lisateenistust said talupered veotöödest Kreenholmi Manufaktuuri
tellimisel. Tähtsamateks veetavateks materjalideks olid külmhoones
kasutatavad jääplokid (neid tuli endal välja raiuda Narva jõe jääkattest) ning Joala mõisa metsast saetud küttepuud ja palgid; viimaseid
kasutati nii saematerjali valmistamiseks kui ka tehastevaheliste kanalite lüüside ehitamiseks.
Koolieelsetel aastatel oli minu meelistegevuseks liivahunnikus mängimine, kus seadsin sisse oma talumajapidamise – kõige enam meeldisid
mulle omavalmistatud hobused, vankrid ja hoburakendid. Hobustest
saidki minu lemmikloomad. Juba viimasel koolieelsel aastal alustasin tööd hobustega lihtsamatel põllutöödel – äestamine tavalise ja
vedruäkkega, heinariisumine hoburehaga, kündmine kolmesahalise
adraga ja rullimine. Talutöödest on pärit minu esimesed tehnikaalased teadmised, mis kulusid ära algteadmistena õppimisel tehnikaülikoolis.
Joala mõisa ja selle kõrval paikneva Venekantsi talu (minu isatalu)
maadel algasid 28. novembril 1918 Vabadussõja esimesed lahingud.
Nende järel mõrvasid „punased” ja matsid Joala mõisa sibiauku hulga
eestimeelseid inimesi. Ka Vabadussõja viimased lahingud lõppesid
Narva lähistel, kuigi ida pool Narva jõge.
Pärast rahulikke Eesti Vabariigi aastaid vähendati Nõukogude ajal
1940. aastal suuremate talude maad kuni 30 hektarini.
1940. aasta küüditamisest jäi meie küla puutumata, kuid 22. juunil
1941 alanud sõda, mis algas Punavägedele suurte kaotustega, tõi ka
meie suurde rehealusesse hulgaliselt põgenikke. Nendeks olid eeskätt
15. juulil toimunud Narva jaama pommitamise tagajärjel põhjalikult
purunenud Uusküla linnaosa elanikud.
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Juulikuu kolmandal dekaadil andis tolleaegne Narva TSN Täitevkomitee meie küla talupidajatele „kulaku” staatuse ja venekeelse „spravka”
kohustusega jätta kodukoht maha ning kolida kogu majapidamisega
Kunda sadamasse. Sel ajal varjasid end meie talu talli lakka ehitatud
peidikus minu vennad Paul ja Otto ning vanema venna Pauli sõber
Ats (Adolf Küttis) Auvere külast. Peidikus asuvatel meestel tekkis
ajuti soov liikuda värskes õhus; meelde on jäänud juhtum, kui Ats oli
just alla tulnud, kui ootamatult ilmus õuele punapolitruk, kes hakkas
uurima tema siinviibimise põhjust. Ats oskas olukorrast väga osavalt
välja tulla – meie rehe all oli Uusküla purunenud linnaosast põgenenud inimeste kodusisustus, millele Ats viitas kui enda omale; ta olevat
töötanud Kreenholmi Manufaktuuris poolmeistrina (need olid sõjaväekohustusest vabastatud) ja purunenud kodust siia asunud. Minu
ülesandeks sai peidiku asunike ümberasustamine ning kogu talumajapidamise üleveo korraldamine Auvere külla.
Auvere päevil oli meil isaga ootamatu kohtumine ühe punapolitrukiga. Olime minemas piki põlluteed peidikus ennast varjava Adolf
Küttise vanaisa talust tema isatallu, kui kohtasime meile vastu tulevat
punaväelast, kes nõudis dokumente. Nagu kiuste oli punaväelase kätte
haaratud isa rahakoti vahel lahtiselt venekeelne tõend meie suunamisest Kunda sadamasse. Samal hetkel pikeeris Saksa hävitaja ja laskis
kuulipildujavalangu üle meie peade – sellest hirmunud politruk viskas
isa rahakoti tagasi isa kätte ja pistis jooksu. Kas ei pea nüüd uskuma
saatuse mõjuvõimu?
Narva vabastamine 17. augustil 1941. aastal võimaldas meil koju tagasi
kolida ning jätkata tavapäraseid talutöid. Kodu oli küll rüüstatud,
aga ei jätnud rusuvat muljet. Ootamatult ilmusid paari päeva pärast
meile Saksa tagalateenistuse mehed ning nõudsid (seda õigustava
dokumendiga) nelja lehma müümist (tühise väärtusega riigimarkade
eest). Kolmest talust viidi kokku ära kümme lehma. See nördimust
põhjustanud intsident ei muutnud siiski meie suhtumist Saksa võimudesse kui vabastajatesse Nõukogude põrgust.
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1.4. Algkooli- ja progümnaasiumiaastad
Minu algkooliaastad algasid 1934 ning kestsid neli aastat Kreenholmis
[3] Narva 1. Algkoolis (vanema jaotuse järgi oli see Narva 7. Algkool),
kus eestikeelsete klasside kõrval tegutsesid ka venekeelsed. Minu
koolitee (umbes 2 km) möödus Põhjasõja arvatavate ohvrite osaliselt
lahtikaevatud matmispaigast ning Vabadussõja alguskuudel „punaste”
poolt selle lähedal paiknevasse Joala mõisa sibiauku uputatud ohvrite
hukkamiskohast, aga ka tühjalt seisvast kummituslikust Petersoni
majast (arvatavasti olid ka selle maja elanikud punavõimude ohvriteks
langenud). Kooliteel tekitas see hirmu, mida tugevdas vanematele
vendadele lõbu pakkuv hurjutamine.
Kooli direktor oli härra Lego, kellega meil õppetööd polnud. Minu
klassijuhataja 1. klassis oli Pauline Säkk. Sellest õppeaastast on meelde
jäänud juhus, kus proua Säkk ei lubanud tunni ajal välja minu pinginaabrit. Minu ebasündsa soovituse alusel tühjendas pinginaaber oma
põie pingi alla; nüüd oli klassijuhataja ähmi täis ja soovitas pinginaabril minna WC-sse; sellel polnud aga enam mõtet.
2. kuni 4. klassini oli meie klassijuhatajaks Marta Adosson, kellelt ma
sain paremaid hindeid kui 1. klassis. Usuõpetust õpetas härra Johannes Kristjan, laulmist härra Nikolai Klaas. Algkooli 4. klassi lõpetasin
heade (kuid mitte silmapaistvate) hinnetega.
Minu klassikaaslaseks 1. Algkoolis oli Jaan Sägi (1927–2012), kes langes pärast lennuväe abiteenistust vangi Saksamaa USA tsoonis ning
evakueerus sealt Austraaliasse, kus ta oli minu vanema venna Pauli
töökaaslane ja sõber. J. Sägi jätkas pärast 6. klassi lõpetamist õpinguid
Narva Kaubanduskoolis.
Kreenholmi algkoolis õppisid enne mind ka minu vennad, kuid õe
Elsa jaoks peeti vajalikuks õppimist autoriteetsemas Narva 3. Algkoolis, mis paiknes linna teises ääres; tavaliselt sõidutas isa tütre kooli
vedruvankri või saaniga.
Minu algkooli 4. klassi lõpetamise ajal kehtis kõrvuti kaks koolisuunda: 1) 4 klassiga algkooli-, 5 klassiga progümnaasiumi- ja 3 klassiga
gümnaasiumiõpe; 2) 6-klassine algkool ja 3-4-aastane õping tööstuskoolis või tööstuskeskkoolis. Viimase lõpetamise järel sai õpinguid
jätkata tehnikumis. Minu vend Otto asuski pärast tööstuskeskkooli
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Narva 1. Algkool Kreenholmis

Narva 3. Algkool Posti tänaval

21

lõpetamist jätkama õpinguid Tallinna Tehnikumis, mis jäid aga lõpetamata sõja algamise tõttu.
1938. aastal võeti mind konkursi korras vastu Narva I Progümnaasiumi. Riigikorra vaheldumise tõttu jätkusid minu õpingud pärast
2. klassi lõpetamist muude nimedega õppeasutustes. Progümnaasiumi
konkursi korras pääsemiseks tuli teha sisseastumiseksamid eesti keeles
ja matemaatikas. Küsimusele eksamitulemuste kohta kuulsin kaudses
vormis direktori Villem Nano kiidusõnu eksamitulemuste kohta repliigiga „Mida siin küsida on?”
Minu klassikaaslasteks progümnaasiumis olid hilisem pikaajaline
sõber Ants Vaimel, pinginaaber Endel Madisson (viimane sai õnnetult
surma 1945. aastal toimunud tulevahetuses) ning muusikud Heino
Kaljuste ja Vello Lipand.
Progümnaasium paiknes gümnaasiumiga [4] samas majas. Õppemaks
oli 60 krooni õppeaastas. Lisaks muudele ainetele oli kavas riigikaitseõpetus, mille liinis saime teha laskeharjutusi sportpüssidega. Riigikaitset õpetas meile legendaarne kapten Karl Talpak. Teistest õpetajatest on meelde jäänud eesti keele nõudlik õpetaja Emilie Janno. Lisaks
tavalistele õppetundidele on meelde jäänud töö peale tunde – selle
raames tuli selgeks teha näiteks luuletuse sõnad, mis jäid kodus õppimata.
Matemaatikat õpetas Johannes Joosep, kes paistis silma õpilaste nahutamisega puudulike teadmiste eest. Meelde on jäänud laused „Te olete
udukogud”, „Te olete puuhobused”. Hiljem läks matemaatika õpetamine proua Alma Tamme kätte, kes oli tuntud hea lauljana – kasutasime seda ära ja palusime tal tunni ajal meile laulda.
Inglise keelt õpetas heatahtlik naisõpetaja Elisabeth Kibbermann, kes
töötas hiljem Tartu Ülikoolis. Ajalugu õpetas meie klassijuhataja Linda Annist, loodusteadust Marta Olev. Loodusteaduse õppeülesannete
käigus tuli ühel suvevaheajal koostada herbaarium, vajalikud taimede
nimed saime Gustav Vilbaste taimemääramise raamatust.
Maateadust õpetas proua Erika Joosep. Tema korraldatud kontrolltöös Aafrika maade kohta (tol ajal oli seal palju asumaid) kasutasin
spikrit, kuid panin maade pindalad ja rahva arvud kirja liiga täpselt.
Kontrolltöö hindeks oli puhas 5, kuid proua Joosep pidas vajalikuks
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Narva 1. Gümnaasiumi hoone Lai tänav 2

minu teadmisi suuliselt kontrollida; kuna ma neid numbreid ei teadnud, parandati minu kontrolltöö hinne 3-ks.
Ladina keelt õpetas alguses härra Valter Neumann, hiljem Narva Peetri kiriku õpetaja Einar Kiviste. Einar Kivistet iseloomustas kuraasikas
suhtumine vale vastuse puhul. Meelde on jäänud minu eksimus nime
Iuppiter käänamisel. Kasutasin reeglipärast genitiivi „Iuppiteris”, kuid
erandina on õige genitiiv „Iovis”. Härra Kiviste sirutas käe minu suunas, öeldes naudinguga hääles häbistava sõna „Vale!”. Laulmist õpetas
3. Algkooli direktor härra Kristov Maasik, joonistamist härra Artur
Tuisk, võimlemisõpetajaks oli härra Harald Kallas.
Kooli vastas tegutses toidupood, kust poistel oli tavaks osta kommi
– šokolaadikomme, mille ümbrispaberi siseküljel oli üks lõik Maksi
ja Mooritsa jutust (oli tahtmine koguda kõik erinevad kommipaberid, kuid see ei õnnestunud; üks komm maksis 2 senti), ning odavaid
komme „Tilk piima”, mida sai 1 sendi eest 3 tükki. Nüüd paikneb meie
endises koolimajas Vanalinna Riigikool, kus venekeelse õppe kõrval
pööratakse suurt tähelepanu eesti keelele ja eesti kultuuri tutvustamisele.
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2. Keskkooliaastad
2.1. Eesti okupeerimine 1940 ja vabastamine 1941
Pärast Teise maailmasõja algust 1939. aasta septembris sõlmiti mittekallaletungileping kahe diktaatorliku riigi – Saksamaa ja Nõukogude
Liidu vahel (k.a kurikuulus Molotovi-Ribbentropi pakt koos lisaprotokolliga Balti maade jagamise kohta). Suhteid Nõukogude Liidu ja selle
mõjupiirkonda määratud Eesti Vabariigi vahel teravdas interneeritud
Poola allveelaeva Orzel põgenemine Tallinna sadamast, mida Nõukogude Liit kasutas ära Eesti šantažeerimiseks. Eestisse sissetungimist
ootasid suured Punaarmee üksused [5]. Allakirjutamist ootas kaubandusleping kahe riigi vahel. Selle allakirjutamiseks kutsuti Moskvasse
Eesti Vabariigi välisminister Karl Selter, kuid teda sunniti astuma läbirääkimistesse hoopis nn vastastikuse abistamise pakti sõlmimiseks.
Nõuti Eestisse Nõukogude Liidu sõjaväebaaside rajamist. Meie sõjavägi oli küll lahinguvalmis, kuid sõjalisest toetusest keeldusid nii Läti,
Soome kui ka Saksamaa. Selles olukorras otsustas Eesti kõrgem juhtkond lepingu 28. septembril 1939 alla kirjutada. Oktoobris 1939
lahkus Eestist valdav osa baltisakslasi. Kohe seejärel algas punavägede tungimine Eestisse Narva kaudu. Meelde on jäänud päevad, kui
punavägede liikumistee oli ülepääsuks suletud ning pidime loobuma
tavapärasest koolitööst. 16. juunil 1940 esitas Nõukogude Liit Eesti
valitsusele noodi, milles väideti tavalise valetamise moel, et Eesti ei täida ausalt vastastikuse abistamise pakti ning esitati nõue uue valitsuse
moodustamiseks. Nõuti õigust punavägede täiendavate väekoondiste
toomiseks Eestisse, desarmeeriti Kaitseliit, suurem osa Eesti kaitseväe
hoonetest kasutati ära Punaarmee majutamiseks. Juba 17. juunil 1940
tegutsesid Punaarmee üksused kõikjal Eestis. Vanglast vabastatud
punategelased korraldasid A. Ždanovi juhtimisel ja Nõukogude Liidu sõjaväe toetusel 21. juuni riigipöörde ja moodustasid uue, punase
kallakuga valitsuse. Juuli keskel 1940 korraldati püssimeeste valve all
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sundhääletamine punategelaste toetuseks (kuigi seda nimetati valimisteks, oli see tegelikult hääletussedelite sunnitud laskmine valimiskastidesse). Juba 21. juulil kuulutati Eesti nn nõukogude vabariigiks,
6. augustil 1940 vormistati Moskvas ühinemine Nõukogude Liiduga.
Eesti kaitsevägi ja piirivalve liideti Punaarmeega, Eesti poliitikud ja
sõjaväejuhid kõrvaldati ametist, suurem osa neist represseeriti. Tehased ning suuremad ja keskmised elamud kuulutati riigi omandiks.
Maareformi nime all võeti suurematelt taludelt ära maa, mis ületas
30 ha piiri. Lisaks Punaarmee üksustele toodi Venemaalt Eestisse hulgaliselt töölisi koos perekondadega. Punavõimude tähtsaks tegevuseks oli riigiametnike ja jõukamate kodanike arreteerimine ja 14. juuni
1941. aasta küüditamine. Loomavagunitesse viidi enam kui kümme
tuhat inimest, kes küüditati Siberisse. Narva jaama läbis 8 küüditatute
ešeloni 148 vaguniga. Küüditatuteks olid suuremas osas naised, lapsed
ja vanurid. Arreteeriti sajad ohvitserid, politseinikud ja riigiametnikud,
kellest suurem osa lasti varem või hiljem maha.
Memento Tallinna Ühingu andmetel küüditati ajavahemikul 1940–
1990 Narvast ja ümbruskonnast Siberisse 370 inimest, arreteeriti
1340 inimest [5]. Need numbrid on elanike arvu kohta märgatavalt
suuremad kui mujal Eestis. Arreteeritute ja küüditatute arvel vabanenud korteritesse asusid elama nii Punaarmee ohvitserid kui ka erinevaid ameteid pidavad punategelased.
Vaatamata mittekallaletungipaktile ja mõjupiirkondade omavahelisele
jagamisele, alustas Saksamaa 22. juunil 1941 sõda Nõukogude Liidu
vastu. Sõja algusnädalatel moodustatud hävituspataljonide tegevus
paistis silma inimeste piinamise ja tapmistega ning paljude hoonete
mahapõletamisega. Jätkus „rahvavaenlaste” arreteerimine. Kreenholmi
külje all paikneva Joala küla talupidajad tunnistati kulakuteks ning
neile anti korraldus liikuda koos kogu majapidamisega Kunda sadamasse. Enne seda, 15. juulil 1941, pommitasid Saksa lennukid Narva
jaama lähistel seisnud meremiinidega täidetud laskemoonavaguneid;
purunesid ka nende kõrval seisnud vagunid arreteeritutega, aga ka
valdav osa Uusküla linnaosa elamutest. Hukkus või sai vigastada hulgaliselt Narva elanikke. Purunenud vagunitest väljapääsenud inimestest leidis osa endale peidukoha, osa aga sattus ikka punavõimude
kätte. Koos Saksa vägedega võttis Eesti vabastamisest osa metsavendi
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Narva kaunis puusild enne Teist maailmasõda

ja Omakaitse liikmeid (viimaste arv ületas mõnedel andmetel isegi
40 000 piiri). Eduka pealetungi tulemusel lähenesid Saksa väed augusti keskel Narvale ida poolt ja vabastasid linna 17. augustil 1941 (enne
Tallinna vabastamist). Enne seda olid punavägede pommituslennukid
hävitanud Narvas muuhulgas ka kauni puusilla ja pärast Vabadussõda
ehitatud raudteesilla. Olles oma majapidamisega varjul Auvere küla
Küttiste talus, kuulsime 15. juuli õhtul venekeelset käsklust „nazad”
(tagasi) ning 16. augusti hommikul saksakeelset käsklust „weiter”
(edasi). Saksa vägesid võeti kõikjal vastu vabastajatena ning neid kostitati heameelega.
2.2. Õppetegevus ja talutöö 1941–1944
Pärast kahte aastat õpingut progümnaasiumis viidi meid 1940. aasta
sügisel üle keskkooli 7. klassi; 1941. aasta sügisel (pärast Narva vabastamist) jätkusid õpingud uuele süsteemile vastava gümnaasiumi
alamastmes (vastava lõputunnistuse saime 1942. aasta kevadel) ning
jätkusid samas 9. ja 10. klassi mahus. Minu klassikaaslaseks keskkoolis nendel aastatel oli jätkuvalt Ants Vaimel. 1944. aasta 25. jaanuaril
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1922. aastal ehitatud ja sõjas purustatud raudteesild

saime kätte 10-aastasele haridusele vastava tunnistuse, kuna Narva ja
ümbruskond kuulus sundevakueerimisele. Õpingud olid sõjaoludes
küll lünklikud, kuid hea ettevalmistuse saime matemaatikas, füüsikas
ja keeltes. Vastavalt Saksa võimude plaanidele saavutada võim Venemaal ei õpetatud saksa keele kõrval Narvas teise võõrkeelena mitte
inglise, vaid vene keelt.
Minu õpitöö sõja-aastatel oli pinnapealne, sest huvi muu tegevuse
vastu (muuhulgas töö vastu sel ajal veel uudsete Lanz Bulldogi traktorite roolis) oli suurem. Samal aastal sattusin koolis katsetama apteegis
vabalt müüdava magneesiumipulbri süütamist; tekkinud plahvatuse
pärast heideti mind koolist välja. Olin sunnitud koolist lahkuma ja isa
kooli kutsuma. Talle öeldi: “Tütar on Teil briljant-õpilane, aga sellest
pojast küll midagi loota pole”. Siiski lubati mul pärast kahenädalast
sundpuhkust õpinguid jätkata. See sundpuhkus ja vahepeal matemaatika kontrolltöö hindeks saadud “1+” muutsid nähtavasti minu suhtumist koolitöösse.
Minu osavõtt talutöödest laienes võrreldes varasemate aastatega –
kündmisele (nii hobuste kui ka traktoriga) lisandusid niidumasina ja
reaskülvimasinaga töötamine ning vilja söötmine rehepeksumasinas27

se. Kuna osa talu heinamaadest olid soised ega võimaldanud kasutada
hobuniidukit, tuli mul selgeks teha ka käsivikatiga niitmine. Tahtmine
grupiniitmisel mitte maha jääda kogenumatest niitjatest (pealegi
kogenematuse tõttu halvemini teritatud vikatiga) nõudis suurt tahtejõudu. Ühel talvel, kui ema käevigastusele järgnes peopesapõletik,
pidin osalema isegi lehmakarja lüpsitöödel. Saksa okupatsiooni ajal
olid veotööd meie küla talupidajatele kohustuslikud. 1942. aastal osalesin palgiveol Joala mõisa metsast Kreenholmi, kus veetavad palgid
olid 18 meetri pikkused (tavalise palgi kolmekordne pikkus). Sellise
palgi tõstmiseks tugevale reele ja ladvapoolt toetavale palgikelgule tuli
kasutada kangi, mis oli üsna lähedane väiksemale palgile.
Meie talumajapidamise uus ja lõplik ümberasumine toimus 1944.
aasta jaanuarikuu lõpupäevadel. Sel korral jäi maha lehmakari, keda
talus paikneva sõjaväeosa loal jäi hooldama Jaan Kroon, meile Jamburgi lähedalt ümber asunud raudteelane. Vähenõudliku (mõneti
ka laisa) mehena oli ta rahul oma eelnenud eluga Venemaal. Esialgu
suundusime (koos Malmi talu perega) kolme venna tallu Illuka vallas
Jõhvi lähedal, kevadel aga kolisime ümber Jõetaguse külla Mäetaguse
vallas Jõhvi-Tartu maantee ääres, kust meie sugulaste pere oli juba
lääne poole ära kolinud. Siin külvasime maha ka vilja ning kogusime
heina allesjäänud loomade ülalpidamiseks. Punavägede lähenemisel
jätkasime siiski liikumist lääne suunas (seekord lahtistes kaubavagunites), mis oli seotud mitmete edasi-tagasi rännakutega.
Noarootsist elukohaotsingud olid edutud, kuna sinna olid asunud paljud Ingerimaa perekonnad. Maandusime algul Lokuti mõisa, hiljem
Väljaotsa tallu Harjumaal. Lokuti mõis kuulus Saksamaale ümber asunud omanikule, kes jättis mõisa hooldajaks oma varem vedurijuhina
töötanud seljavigastusega venna. Siin külvasime jälle maha talivilja
ning tegime heina (kuigi hilise niitmise tõttu juba halva kvaliteediga)
loomade ületalve pidamiseks. Varsti omastas Lokuti mõisa punalaevastiku ehitusvalitsus, kes rekvireeris meie hobused ja lehmad. Meie
kolmeliikmeline pere (vahepeal oli surnud 89-aastaselt minu emapoolne vanaema) sunniti mõisast välja kolima; ajutise peatuspaiga
leidsime Sootaguse küla Kaunissepa talus. Järgmisel kevadel õnnestus meil leida pikaajalisem elukoht Saku-Nõmme küla Väljaotsa talus.
Viimane oli kuulunud ennesõjaaegse ühiskonnategelasena (vahepeal
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ka ministrina) töötanud Oskar Suursöödi (suri 1950 Magadanis) isale.
Enne meie pere ümberkolimist Väljaotsa tallu tegin läbi väljaõppe
lennuväe abiteenistuse õppelaagris Pirita-Kosel, kus teistest parema
keeleoskuse tõttu täitsin laagri tõlgi ülesandeid [6]. 20. septembril
1944, kaks päeva enne punavägede saabumist Tallinna, läksime grupi
poistega üle laagri läheduses paikneva soomepoiste II pataljoni koosseisu kuuluva kompanii positsiooni juurde, et koos nendega asuda
võitlema läheneva vaenlasega. See kompanii oli ära toodud Kehra
õppelaagrist, et mehitada sakslaste poolt maha jäetud kaevikute liin,
kuhu jõuti 19. septembri hommikuks. Õnneks oli väeosa ülemal meist
erinev arusaam ning meil kästi asuda koduteele, et minna võitlema
siis, kui selleks on kohasemad võimalused. Pärast Lehmja mõisas ühe
kaasvõitleja kodus veedetud ööd vastu 22. septembrit asusingi (juba
erariietes) teele vanemate selleaegsesse peatuspaika Lokuti mõisas.
Viljandi maanteel tuli mulle vastu üks grupp punaväelasi, kuid õnneks
ei tundnud nad minu vastu mingit huvi.
2.3. Abituurium Nõmme Gümnaasiumis ja kõrgkooli eriala valik
Kuna meie pere pääses uues ümbruses otsesest represseerimisest,
kerkis üles vajadus minu õpingute jätkamiseks keskkooli lõpuklassis.
Tänu sellele, et Lokuti mõisa hooldajal oli tuttav majavalitseja Nõmmel, sain õnnekombel viimase abiga vaba toa Hiiul ning võimaluse
lõpetada keskhariduse Nõmme Gümnaasiumis (ametlikult Tallinna
X Keskkoolis). Kooli direktor härra A. Teaste suhtus küll skeptiliselt
minu võimalusse gümnaasium lõpetada (oli ju õppetöö 10. klassis
lõppenud sama aasta jaanuari lõpus ning saabusin Nõmmele alles
oktoobri teisel poolel). Siiski võimaldas ta mul asuda õppima kooli
11.b klassis.
10. Keskkoolist jäi mulle palju meeldivaid mälestusi. Siin sain heaks
tuttavaks klassivanema Eevi Hiieloga ja minust veelgi hiljem kooli
saabunud hilisema lähedase sõbra Guido Targoga. Enne Nõmmele
kolimist tuli lahendada küsimus, kuidas asendada väikeseks jäänud
ülikond minu kasvule vastavaga; siin tuli mulle appi vend Otto, kes
õmbles osavalt kokku võõrsil viibiva venna Pauli ümberpööratud riidest pintsaku. Vend Otto paistis terve elu jooksul silma oskusega ise
29
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Nõmme Gümnaasiumi (Tallinna 10. Keskkooli) b-klassi lõpetajad 1945. Autor tagareas keskel

Teel heinatööle koos sõpradega 1946

valmistada ja kokku panna iga laadi seadmeid ja esemeid; see oskus oli
eriti vajalik Nõukogude Liidu võimutsemise ajal, kui vajalike seadmete ja materjalide hankimine oli raske või ülejõukäiv.
Kui minu kõrvaltuppa Hiiul saabus Punaarmeest tagasi seal enne sõda
elanud militsionäär, olin sunnitud leidma omale uue elukoha. Omaette toa sain praeguses Hämariku tänavas E. Hiielo üksinda elava vanaonu korteris. Seal elasin ka TPI-s õppimise ajal.
Sel ajal oli toitlustamine linnas viletsapoolne. Leiba, rasvaineid ja
harva ka liha sai osta tšekiga. Tänu minu vanemate majapidamisele
Väljaotsal oli minu toidulaud rikkalikum kui mu sõpradel (isa käis aegajalt Nõmme turul piima müümas ning tõi minu jaoks lisaks piimale
kaasa ka pekki, mune ja kartuleid). Seda jätkus ka sõpradele Nõmme
Gümnaasiumi ja TPI päevilt. Pärast vanemate ümberkolimist Väljaotsa tallu võtsin talutöödest sageli osa ka mina. Neilt päevilt pärineb
ka foto, kus sõidame koos sõpradega niidumasinal heinatöödele. Oma
Nõmme Gümnaasiumi klassikaaslastega kohtusime hiljem ka kooli
kokkutulekutel Tallinna Linnahallis, aga ka klassikaalase Helge Pihelga
kodus.
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Nõmme Gümnaasiumi klassikaaslased kokkutulekul Helge Pihelga kodus 1999

Pärast lõputunnistuse saamist asusime koos sõprade Guido Targo ja
Ants Vaimeliga uurima edasiõppimise võimalusi. Sõitsime Antsu autoga (tema kaupmehest isal oli võimalus osta oma pojale Moskvitš 400)
Tartusse, kus tutvusime arstiteaduskonna võimalustega. Otsustavaks
sai vana anatoomikumi külastamine, kus toimunud tegevus laipadega
polnud meile vastuvõetav.
Nii jäimegi kaalumisel olnud teise põhivariandi – TPI ehitusteaduskonna juurde. Minu puhul oli määravaks maatöödelt pärinev tehnikahuvi, aga kindlasti ka professor Ottomar Maddisoni loeng abiturientidele sildadest nii otseses kui ka kaudses mõttes (ta rääkis esinemisel
isegi Soome sillast). 1945. aasta sügisel võeti mind eksamiteta vastu
TPI ehitusteaduskonda. Sel ajal oli ehitusteaduskonnas, kus kursusel
oli kaks õpperühma, võimalus õppida kolmel erialal – tööstus- ja
tsiviilehitus, autoteed ja sillad ning hüdrotehnilised ehitised. Hiljem
asendati viimane eriala sanitaartehnika erialaga (see haaras nii veevarustust ja kanalisatsiooni kui ka kütet ja ventilatsiooni). Pärast teist
kursust jaotati teaduskonna kaks õpperühma üheks tööstus- ja tsiviilehituse rühmaks ning teiseks vesiehituse ja teedeehituse koond32

rühmaks. Mõningate arusaamatuste selgitamise järel sai minust esimese rühma liige. Üks minu lähemaid sõpru, Guido Targo, kellega
samal ajal lõpetasime Nõmme Gümnaasiumi, jätkas minuga samas
õpperühmas ning koos lõpetasime ehitusteaduskonna 1951. aastal;
minu klassikaaslane Narva päevilt Ants Vaimel lõpetas teaduskonna
teedeehituse erialal (nii tema kui ka Guido Targo asusid hiljem tööle
TTÜ õppejõududena).
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3. Õpingud TPI-s ja LPI-s
3.1. Tehnikaharidus Eestis ja Tallinna Tehnikaülikooli
ehitusteaduskond
Tehnikaalane kõrgharidus Eestis kasvas välja Tallinna Raudtee Tehnikakoolist ja Vabadussõja ajal 1918. aastal korraldatud Tehnilistest
Erikursustest (viimane jätkas tegevust Tallinna Tehnikumi nime all).
Enne Vabadussõda oli Eestis insenere vähe, need vähesed olid saanud oma insenerihariduse Peterburi kõrgkoolides, Riia Polütehnikumis või Saksamaal [7]. Eesti oma inseneriharidus sai hoo sisse pärast
Peterburi Teedeinstituudi cum laude lõpetanud, samas inseneriteaduste doktoriks saanud ning professori ja (kuulsa S. Timošenko järglasena) tugevuslaboratooriumi juhatajana töötanud Ottomar Maddisoni (1879–1959) opteerumist Eestisse 1921. aastal. Alustanud tööd
Tallinna Tehnikumis, seadis O. Maddison eesmärgiks viia tehnikumi
õppetöö kõrgkooli tasemele. Ta asutas hea sisustusega tugevuslaboratooriumi, olles ühtlasi Riikliku Katsekoja töö peamine korraldaja ja
direktor kogu selle tegevusaja jooksul. Tallinna Tehnikumi kõrgema
tasemega haru laskis esimesed insenerid (selle aja nimetusega tegevinsenerid) välja 1923. aastal. Kuni 1936. aastani laskis vana tehnikum
välja 300 inseneri ja arhitekti. 1930-ndate algusaastate poliitiliste erimeelsuste oludes anti välja Tallinna Tehnikumi likvideerimise seadus
ning selle baasil asutati 1934. aastal Tartu Ülikooli matemaatika-loodusteaduskonna juurde tehnikaharu (1935. aastal muudeti see tehnikateaduskonnaks). Tehnikumi juhtkonnas, aga ka valitsusringkondades esines eriarvamusi tehnilise kõrghariduse andmise osas Tallinnas
või Tartu Ülikooli teaduskonnas.
O. Maddison oli juba varem kinnitatud Tartu Ülikooli eradotsendiks
ning määrati 1935. aastal tehnilise mehaanika ja raudkonstruktsioonide professoriks. Sellele vaatamata pole mul õnnestunud leida tema
nime õppejõudude nimistust Tartu Ülikooli juubeliaasta puhul välja
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antud köidetest. Tartu Ülikooli tehnikateaduskond sai eksisteerida
alla kahe aasta, kui 1936. aasta kevadel anti Riigivanema dekreedina välja Eesti Vabariigi Tallinna Tehnikainstituudi seadus. Instituut
alustas 456 üliõpilasega. 1938 nimetati õppeasutus Tallinna Tehnikaülikooliks. Kodumaal kandus Ottomar Maddisoni teadusalane huvi
sillasammaste aluste kandevõime probleemidelt üle kohalike ehitusmaterjalide (eeskätt põlevkivituha) omaduste uurimisele. Tema kõige
tuntumaks järglaseks sellel alal sai hiljem ehitusmaterjalide kateedri
juhatajana töötanud professor Verner Kikas (1916–2000).
Ehitusteaduskonna kuulsa professori ja kateedrijuhatajana töötades
andis O. Maddison paljudele TTÜ üliõpilastele edasi oma teoreetilisi
teadmisi ja praktilisi kogemusi tehnilisest mehaanikast, tugevusõpetusest, ehitusmehaanikast ning teras-, raudbetoon- ja puitkonstruktsioonidest. Veel sõjajärgsetel aastatel luges ta tema jaoks uut ning
küllalt komplitseeritud elastsusõpetuse kursust. Ehitus- ja mehaanikateaduskonna dekaanina juhtis ta õppetöö korraldamist teaduskonnas
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aastatel 1944–1947. Juhendaja ja oponendina aitas O. Maddison tegusalt kaasa paljude inseneride teaduskraadini jõudmisele.
O. Maddison oli range käitumisega, nõudlik, sageli tujukas õppejõud
ja kolleeg, kelle suhtumist üliõpilastesse ja töökaaslastesse oli raske
ette aimata. Olin tema loengut kuulamas, kui auditooriumi sisenes üks
dotsent, TPI ametiühingu komitee esimees, ja pöördus vaikselt ühe
esireas loengut kuulava tudengi poole mingis ametiühingu tegevust
puudutavas küsimuses. Professor Maddison läks tema juurde, võttis
kinni ta kuuekraest ning juhtis ta loengusaalist välja sõnadega “ise dotsent, aga ei oska käituda”.
Kodanlike natsionalistide paljastamise käigus sunniti O. Maddison
lahkuma TPI professori ametikohalt, kuid ta jäi tööle Eesti Teaduste
Akadeemia selleaegses Ehitusinstituudis. Samal ajal tegi O. Maddison
kõik, et represseeritud üliõpilastel oleks võimalus kas või poolsalaja
stuudium lõpetada.
O. Maddisoni kõrval kujunesid TTÜ ehitusteaduskonna suurkujudeks
professorid Leo Jürgenson (1901–1986) ja Heinrich Laul (1910–
1991). Nagu O. Maddison, olid ka nemad Eesti Teaduste Akadeemia
liikmed ning autoriteetsed õppejõud.
Lõpetanud 1924 Tallinna (kõrgema) Tehnikumi laevaehitusinsenerina, täiendas L. Jürgenson oma teadmisi USA Massachusettsi Tehnoloogiainstituudis, kus andis lahenduse ühele pinnasemehaanika
probleemile (poolruumi koormamine joonkoormusega). 1935 tuli ta
tagasi Eestisse, sai algul Tartu Ülikooli, 1936. aastal Tallinna Tehnikaülikooli erakorraliseks professoriks ja ehitusõpetuse laboratooriumi
juhatajaks. Temagi pidi loobuma oma eelnevast teadustööst pinnasemehaanika alal ning alustama Eesti tolleaegsetes oludes vajalikumate,
hoonete soojapidavust käsitlevate probleemide uurimist. Arvatavasti polnud Eesti ehitusjuhid seni nende probleemidega üldse kokku
puutunud. Selle näiteks on minu isatalu paksude paeseintega lauda
konstruktsioonid, kus puuduliku ventilatsiooni tõttu mädanes puitlagi
mõne aastaga (projekti oli koostanud insenerina allakirjutanud isik).
Märkimisväärsed on L. Jürgensoni teened tehnilis-majanduslikult
otstarbekate seinakonstruktsioonide väljatöötamisel. Ta uuris põhjalikult elamute, hiljem ka loomapidamishoonete sooja- ja niiskuserežiimi, kujunedes tunnustatud eriteadlaseks ka kaugel väljaspool
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Eestit. Tulemusrikas oli L. Jürgensoni tegevus eesti tehnikakeele
arendamisel. 1930-ndatel koostas ta ehitusala terminoloogia sõnastiku, mis ilmus lehekülgede kaupa Tehnika Ajakirjas. Sealt on pärit nii
mõnedki tänaseks välja kujunenud terminid (koormus, raketis, sille,
sillus jne). Kui 1948. aastal alustati TPI-s arhitektide koolitamist, oli
L. Jürgenson arhitektuuri kateedri juhataja. Ta õpetas nii arhitektuurseid konstruktsioone (k.a ehitusfüüsika) kui ka pinnasemehaanikat.
Tema juhendamisel on kaitsnud kandidaadiväitekirja kaks inseneri
pinnasemehaanikas ning üle kümne inseneri ehitusfüüsikas.
Heinrich Laul kujunes ehitusteaduskonna suurmeheks pärast naasmist TPI-sse 1946. aastal. Lõpetanud 1939 cum laude TTÜ, töötas ta
1935–1940 professor Maddisoni assistendi (hiljem ülemassistendi)
ametikohal, kuid 1940. aastal asus ootamatult tööle Tallinna kommunaalmajanduse osakonna peainseneri ametikohale (osakonna juhatajaks oli oma hilisemas tegevuses meetodeid mittevaliv Johannes
Hint, kes oli saanud inseneridiplomi 1941. aastal). Sõja-aastatel töötas H. Laul Tallinna Elektrijaama taastamisel töödejuhatajana, hiljem
sillainsenerina, 1945–1947 Estonia taastamistööde tehnilise juhatajana juhtivinseneri ametikohal. Estonia taastamistööde ajal asus ta
TPI dotsendi ametikohale, kaitses 1947. aastal kandidaadiväitekirja
ning määrati ehitusteaduskonna dekaaniks (seni oli ühise ehitus- ja
mehaanikateaduskonna dekaanina töötanud professor Maddison).
Dekaanina töötas H. Laul 1958. aastani. 1955 kaitses ta Leningradi
Raudteetranspordi Instituudis doktoriväitekirja raudbetoonkoorikute valdkonnas, sai doktori teaduskraadi ning 1956 professori kutse.
1951–1975 töötas ta ehituskonstruktsioonide kateedri juhatajana.
1961 valiti ta Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks ning 1974 sai Eesti
teenelise teadlase aunimetuse. Ta on kolmekordne Nõukogude Eesti
preemia laureaat ning autasustatud nelja Eesti NSV Ülemnõukogu
Presiidiumi aukirjaga. Autori või kaasautorina on tema sulest ilmunud
130 teadusartiklit, 25-le tema aspirandile on omistatud tehnikateaduste kandidaadi teaduskraad, ta on olnud oponendiks paljude DSc
ja Cand.Sc väitekirjade kaitsmisel mitmetes NSVL-i teaduskeskustes.
Ta organiseeris ehituskonstruktsioonide õpik-käsiraamatute koostamise, olles ise raudbetooniõpikute autoriks. Ta on osalenud paljude
keerukate konstruktsioonide projekteerimisel, millest kõige kaalukam
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on Tallinna laululava kõlaekraan. H. Laul on olnud asendamatu ekspert ja konsultant paljude keerukate raudbetoonkonstruktsioonide
projekteerimisel, ehitamisel ja avariidejärgsel taastamisel. H. Laulul
oli nõukogude võimu ajal tavaks pommitada punaparteisse kuuluvaid funktsionääre provokatsiooniliste küsimustega. Seda pandi küll
pahaks, kuid teda ei söandatud lugeda kodanlikuks tegelaseks, sest
Saksa okupatsiooni ajal oli ta lühikest aega viibinud koonduslaagris.
Selle põhjuseks oli olnud tema töötamine Tallinna linna täitevkomitee kommunaalosakonna peainsenerina 1940. ja 1941. aastal; valekaebus ning betooni lagunemine ühe vene vangi poetatud suhkru tõttu,
kui H. Laul sõja-aastatel Tallinna elektrijaama taastamistööde juhatajana ametis oli.
Professor H. Laulul kujunesid 1970-ndate aastate lõpul lähedased
tööalased sidemed Tampere Tehnikaülikooli ehituskonstruktsioonide
kateedriga, eeskätt kateedri tollase juhataja professor Lauri Mehtoga.
Neid suhteid kroonis H. Laulu esitamine Tampere Tehnikaülikooli
audoktori kandidaadiks. TPI juhtkond pidi omapoolse esitise kooskõlastama meie ministeeriumiga, see omakorda Moskva administratsiooniga. Moskva esindajad aga keeldusid H. Laulu esitamisest ning
pakkusid tema asemel välja oma kandidaadi, kelle kandidatuuriga aga
Tampere Tehnikaülikool ei nõustunud.
H. Laulu võib iseloomustada ka sõnaosava professorina. Huvitavaks
näiteks sellest on tema juhtimisel aset leidnud kateedri koosolek, kus
kuulati ühe J. Hindi aspirandi väitekirja. Pärast seda pidas J. Hint vajalikuks selgitada meie kateedri liikmetele, et tsementbetooni aeg läheb
minevikku, kuna silikaatbetoon (tema terminoloogia järgi silikaltsiit)
hakkab seda kõikjal asendama. Selle peale ütles H. Laul umbes järgmist: “Kuule, Juku, niipalju peaks tsementi siiski tootma, et seda jätkuks hambaplommide valmistamiseks, inimese pead ju autoklaavi ei
saa panna”.
O. Maddisoni, L. Jürgensoni ja H. Laulu hauaplatsid paiknevad Metsakalmistul lähestikku. Kõik nad on jätnud kustumatu jälje Eesti ehitusteaduse arengusse ning õpetanud ja kasvatanud sadu ehitusinsenere
ja -teadlasi, kõik nad olid esimese põlvkonna intelligentsi esindajad,
kes saavutasid kõrge tunnustuse visa tööga ja säilitasid hea töövõime
kõrge eani. Nõukogude okupatsiooni ajal ei kasutanud ükski neist oma
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Ehituskonstruktsioonide kateedri liikmed Heinrich Laulu haua juures 1998

elu kergendamiseks punapartei abi ning nad olid selle parteiga vaikses
opositsioonis. Parteilise toetuse puudumine oli nähtavasti ka peamine
põhjus, miks nad pälvisid kõrgeima tunnustuse alles suhteliselt kõrges
eas.
Kuni 1940. aastani olid ehitusteaduskonna (1938–1947 ehitus- ja mehaanikateaduskonna ehitusharu) allüksusteks laboratooriumid. Neid
oli kokku kuus: tugevus-, konstruktsioonide, ehitusõpetuse, teedeehituse, vesiehituse ja geodeesia labor (viimane ühines 1947 teede kateedriga, kuid eraldus sellest 1950. aastal, ühinedes siis hüdrotehnika
ja geodeesia kateedriga). Alates 1958. aastast kuulub labor autoteede
ja geodeesia kateedri koosseisu. Nii tugevus- kui ka konstruktsioonide (täpsemini raudbetoon-, puu- ja massiivkonstruktsioonide) laboratooriumi juhatajaks oli O. Maddison, ülejäänutel eespool toodud
järjekorras professorid L. Jürgenson, Oskar Martin (1897–1960),
Vladimir Paavel (1900–1958) ja Robert-Johannes Livländer (1903–
1944). O. Maddison oli saanud oma erialase hariduse Peterburis,
L. Jürgenson Eestis ja USA-s, O. Martin ja V. Paavel Saksamaal ning
R.-J. Livländer Tartu Ülikoolis.
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Teaduskonna dekaanideks olid V. Paavel (kuni 1938) ja O. Martin
(1938–1944). Alates 1940. aastast loodi laboratooriumide asemele
kateedrid. Ehitusmehaanika ja konstruktsioonide kateeder tegutses
O. Maddisoni juhtimisel kuni 1951. aastani, seejärel jagunes see kaheks. Ehituskonstruktsioonide kateedri juhatajaks sai H. Laul ja ehitusmehaanika kateedri juhatajaks Sverdlovski PI-st üle tulnud dotsent
(eesti keelt mitteoskav eestlane) Lev Narets, kes töötas sellel ametikohal 1962. aastani. Tema järel olid ehitusmehaanika kateedri juhatajateks dotsendid Konstantin Ollik (1917–1989), Emma Jõgi (1920–
1998) ning professor Jaan Metsaveer (sündinud 1933).
Teede ja ehitiste kateeder tegutses O. Martini juhtimisel 1944. aastani, seejärel jätkas kateeder L. Jürgensoni juhtimisel 1947. aastani, kui
see nimetati ümber arhitektuuri ja arhitektuursete konstruktsioonide
kateedriks (selle juhatajana jätkas L. Jürgenson kuni 1975. aastani, kui
see ühendati ehitusmaterjalide kateedriga). Kateedrist eraldus 1946.
aastal ehitustööde teostamise kateeder (alates 1967. aastast ehitustehnoloogia kateeder), selle juhatajateks olid dotsent Tarmo Randvee
(1909–1992), dotsent Sergi Konstantinov (1909–1984), dotsent
Heino Remma (1919–1981), professor Värdi Reiman (sündinud
1927) ja dotsent Toomas Laur (sündinud 1932).
1948 eraldus senisest ehitiste kateedrist teede ja vesiehitiste kateeder,
selle juhatajaks kuni 1950. aastani oli professor August Velner (1884–
1952), kes oli saanud oma inseneridiplomi Peterburi Teedeinstituudis
1911 ning sai tehnikateaduste doktori kraadi 1947. aastal. 1950. aastal
ühines teede ja vesiehitiste kateedriga geodeesia kateeder, kateedrijuhatajaks sai dotsent Leo Tepaks (1913–1984), kes töötas sellel ametikohal kuni 1968. aastani. Juba 1958. aastal eraldus sellest autoteede ja
geodeesia kateeder, mille juhatajaks olid 1958–1972 dotsent Richard
Ambros (1897–1981), 1972–1982 dotsent Vladimir Segercrantz
(sündinud 1936), 1982–1991 dotsent Ants Vaimel (1927–2008) ja
1991–1992 hilisem TTÜ prorektor ja rektor professor Peep Sürje
(1945–2013).
1958. aastal määrati ehitusteaduskonna professori H. Laulu asemel
dekaaniks dotsent Sergei Dokelin kui punapartei suuniseid paremini
ellu viiv õppejõud. Temale järgnes Helmut Oruvee (1964–1971), siis
Lembit Joorits, 1988–1994 Kaido Hääl, 1994–1995 mina, 1995–1997
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Heino Mölder, 1997–2005 Karl Õiger ja tema järel tänaseni professor
Roode Liias. 1992. aastal asendati senine kateedrite süsteem instituutide ja õppetoolide süsteemiga, nendest käsitleme järgnevas ainult
ehitiste projekteerimise instituuti.
3.2. Ehituskonstruktsioonide kateeder ja ehitiste
projekteerimise instituut
Ehituskonstruktsioonide kateeder eraldus senisest ehitusmehaanika
ja konstruktsioonide kateedrist 1951. aastal. Saades kateedrijuhatajaks, oli H. Laul öelnud: „Poisid, hakkame nüüd tööle!” (mõeldud oli
seni tagaplaanil püsinud teadustööd ja teaduskraadide taotlemist –
talle endale oli tehnikakandidaadi teaduskraad omistatud juba 1947.
aastal).
Oma kandidaaditööd kaitsesid H. Laulu järel Leonid Allikas 1951,
Enno Soonurm ja Johannes Aare 1953 ning Valter Raidna 1955.
1955 kaitses H. Laul juba doktoriväitekirja. Kateedrijuhatajana jätkas
H. Laul kuni 1975. aastani, kui sellest omakorda eraldus ehitusmaterjalide kateeder. Lahknenud kateedrite juhatajateks said Verner
Kikas (ehitusmaterjalide kateeder) ning käesoleva publikatsiooni autor. Ehituskonstruktsioonide kateedri juhtimise ülevõtmisel professor
H. Laulult olin töötanud kateedris assistendi, vanemõpetaja ja dotsendina ning alates 1972. aastast professori ametikohal. 1973. aastal
omistas Kõrgem Atestatsioonikomisjon mulle tehnikateaduste doktori teaduskraadi ning 1974 professori kutse. Kateedrijuhataja ameti
ülevõtmise järel töötasid minu juhitud kateedris professorid Heinrich
Laul ja Johannes Aare (1915–2000), dotsentidena Leonid Allikas
(1915–1990), Enno Soonurm (sündinud 1923), Allan Sumbak (sündinud 1928), Vello Otsmaa (sündinud 1932), Väino Voltri (sündinud
1934), Anatoli Lavrov (1930–2012), Valter Raidna (1913–1988) ja
Urmas Mänd (sündinud 1938). Enno Soonurm oli tuntud nõudliku
õppejõuna, kuid sellele vaatamata oli kõige kõrgemini hinnatud õppejõud meie kollektiivis. Allan Sumbak oli tuntud kõrgetasemelise
konstruktori ja eksperimentaatorina. Vello Otsmaa oli H. Laulu
väärikas järglane raudbetoonkonstruktsioonide õpetamisel ja uurimisel. Väino Voltri õpetas raudbetooni kursuse kõrval põhiõppeainena
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kivikonstruktsioone, olles samal ajal kateedri pidude, kokkutulekute
ja väljasõitude kõige aktiivsem organiseerija.
Minu kutsel liitusid kateedri eelnimetatud liikmetega 1976. aastal Karl
Õiger (sündinud 1933), kes enne seda töötas EKE Projekti peakonstruktori ametikohal, 1979. aastal Valdo Jaaniso (sündinud 1933), kes
oli seni Kommunaalprojekti peakonstruktor, ja 1981. aastal vanemõpetajana Kalju Loorits (1944–2008) koondise Eesti Kolhoosiehitus
arvutuskeskuse juhataja ametikohalt. 1983. aastal lõpetas aspirantuuri
H. Laulu ja K. Õigeri juhendamisel Riho Oras (sündinud 1953) ning
asus tööle assistendi ametikohale; hiljem sai ta dotsendiks ning määrati minu järel ootamatult ehituskonstruktsioonide kateedri juhatajaks.
Valter Raidna asus kateedrisse tööle 1963. aastal. L. Allikas jäi pensionile 1981. aastal ja V. Raidna 1983. aastal.
1992. aastal toimus TTÜ-s üleminek uuele struktuurile. Teaduskond
jagunes instituutideks; ehitusteaduskonnas on neid viis: ehitiste projekteerimise, mehaanika-, teede-, keskkonnatehnika ja ehitustootluse
instituut. Instituut koosneb erialade õppetoolidest. Ehitiste projektee42

rimise instituudi algaastatel olid need järgmised: teras-, raudbetoonja puitkonstruktsioonide õppetoolid ning geotehnika õppetool ja ehitusfüüsika õppetool. Käesoleva väljaande koostamise ajaks oli neist
neli esimest ühendatud ühiseks konstruktsioonide õppetooliks.
3.3. Õpingud TPI-s ja aspirantuur Leningradi PI-s
Pärast Nõmme Gümnaasiumi lõpetamist võeti mind eksamiteta vastu
TPI ehitusteaduskonda. 1. ja 2. kursusest on tähtsamate õppeainetena meelde jäänud professor Arnold Humala (1908–1987) süstemaatiliselt ette kantud kõrgem matemaatika, dotsent Ott Rünga esitatud
mulle uudse, kuid väga olulise materjaliga kujutava geomeetria kursus
ning dotsent Hugo Oengo ja dotsent (hiljem professor) Verner Kikase
esitatud ehitusmaterjalide kursus. Viimases esines gümnaasiumiharidusega tudengitele veel tundmatuid mõisteid tugevusõpetusest (tehnikumist tulnud üliõpilastele olid need mõisted juba tuttavad).
Kolmas kursus tähendas teatavat murrangut konstruktsioonide projekteerimisega seotud õppeainete omandamise suunas. Üheks tähtsamaks õppeaineks kujunes ehitusmehaanika, mille põhitõdesid esitas
algul Kiievis sõja-aastatel doktorikraadi kaitsnud professor Nikolai
Alumäe, hiljem dotsent Raimund Räämet. Lisaks varrassüsteemidele
saime siin ka esimesi teadmisi plaatide teooriast. Need teadmised osutusid eriti vajalikeks otseste erialaainete (konstruktsioonide projekteerimisega seotud ainete) õppimisel. Huvitavalt esitas raudbetooni
arvutuse ja konstrueerimise probleeme Estonia teatri taastamistööde
tehnilise juhi kohalt TPI-sse naasnud suurte kogemustega projekteerimisala asjatundja professor (sel ajal veel dotsent) Heinrich Laul.
Ehitusteaduskonna dekaani kohalt lahkuma sunnitud professor
O. Maddisoni oli H. Laul vahetanud välja juba 1947. aastal, O. Maddisoni põhiliseks töökohaks sai Eesti Teaduste Akadeemia Ehitusinstituut. Ta jätkas veel oma traditsioonilisi loenguid ning hiljem
uue õppeainena ka elastsusõpetuse kursust kuni lõpliku lahkumiseni
TPI-st „kodanlike natsionalistide paljastamise” kampaania käigus.
Siin on huvitav kirja panna ülekuulamisel professor Laulu esitatud
mõte professor Maddisoni poliitiliste suundumuste kohta järgmise
lausega: „Ta ei saa kunagi ohtlikuks kehtivale võimule.” Siinkohal tuleb
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mainida ka seda, et minu õpingute algusaastatel (1945–1948) oli TPI
rektoriks oma doktoriväitekirja Münchenis kaitsnud ja sõja-aastatel
Nõukogude Liidu tagalas viibinud, kuid punaparteisse mittekuulunud
professor Albrecht Altma (1897–1969). TPI parteilise juhtimise parandamise nõude tingimustes määrati uueks rektoriks Richard Mahl
(1898–1964), kes oli keemikuhariduse ja kandidaadikraadi saanud
Leningradis ning oli tegutsenud seal ka Nõukogude Liidu julgeolekuorganites. Huvitav on märkida, et R. Mahl kasvas üles Kreenholmis,
kust asus 1915. aastal elama Leningradi. Tema rektoriaastatel meenutas minu isa, et noore poisina olnud R. Mahl tihti liikumas ka meie
Kreenholmi-lähedase talu maadel.
Tulles tagasi minu õpingute ajal esitatud erialaainete juurde, tuleb
märkida puitkonstruktsioonide aine esitamist mehaanikaala teoreetiku professor Nikolai Alumäe (ta loobus sel ajal TPI õppejõu kohast
ning jäi tööle ainult Teaduste Akadeemiasse) ja dotsent Vladimir
Polonski ettekandes.
Pinnase mehaanikat, aga ka arhitektuurseid konstruktsioone õpetas
meile professor L. Jürgenson, laboritöid viis läbi üks väheseid naisõppejõude Valve Kamsen (hiljem Kikas), kes oli ka ehitusfüüsika
assistent, ning aluste ja vundamentide kursuse esitas dotsent Vladimir Polonski. Minu hilisema kitsama erialaga seotud metallkonstruktsioonide kursus dotsent Hugo Oengo ja professor (sel ajal dotsent)
Johannes Aare esituses oli minu jaoks kõige asjalikum ja huvitavam.
Dotsent Aare juhendamisel valmis ka mu tudengipõlve teadustöö jõudude jaotusest neetliidetes. Temast sai hiljem minu lähedasem kolleeg
suure massiga kõrgete seadmete montaaži probleemide lahendamisel
ning sildade projekteerimisel. Suurem huvi metallkonstruktsioonide
vastu viis mind sel ajal veel TPI-s tegutsenud professor O. Maddisoni
terassildade kursuse (see ei kuulunud minu ametliku eriala õppeplaani) kuulamisele.
Lisaks erialaõpingutega otseselt seotule tuli meil õppida punapoliitilisi sundaineid, läbida sõjalise väljaõppe kursus (selle lõpetamise järel
tehti meist jalaväeohvitserid), studeerida ehitustootlust ja -ökonoomikat ning erialaga nõrgemalt seotud tehnilisi aineid.
Asjakohane on siin märkida, et meie õpingute ajal viisid sõjalist väljaõpet läbi sõjaeelse Eesti sõjakoolis väljaõpetatud ohvitserid ja seda
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eesti keeles. Kuigi need ohvitserid olid sõjas võidelnud Saksa armee
vastu, sattusid mitmed neist hiljem punavõimude usalduse kaotanud
isikute hulka. Nii näiteks vangistati 1950-ndatel aastatel TPI sõjalise
õpetuse kateedri ülem kindral (enne sõda kolonel) Jaan Lukas, kes
suri vangistuses. Pärast meie õpingute lõppu uuendati sõjalise õpetuse
kateedri isikkoosseis, kuhu jäeti tööle vaid üks eestlane. Arusaadavalt
muutus ka õppekeel. Meelde on jäänud minu pöördumine (siis juba
TPI õppejõuna) nimetatud kateedris sel ajal ainsa eestlasena töötanud kapten Anton Lauri poole mingis õppeplaaniga seotud küsimuses
eesti keeles, millele sain venekeelse vastuse, et siin ruumis räägitakse
ainult vene keeles.
Ehitusteaduskonna tolleaegne õppeplaan oli minu arusaamise järgi
asjakohane, kuigi väga mahukas, sisaldades lisaks otsestele erialaainetele väga palju kõrval-, kuid ehitusinsenerile siiski vajalikke aineid
(teoreetiline mehaanika, soojusenergeetika, elektrotehnika, töökaitse
jms), aga ka sunnitud poliitkursusi ja sõjalist õpetust. Inseneritegevuse kogemuste alusel võib väita, et vaja oleks olnud enam arvutusmatemaatikat tegelikult õpetatud kõrgema matemaatika suuremahuliste teoreetiliste probleemide arvel.
Meie mitmekülgseid teadmisi nõudnud erialane koolitus päädis diplomiprojekti koostamise ja kaitsmisega riikliku eksamikomisjoni ees.
Olles hiljem TPI õppejõuna töötamisel selle komisjoni koosseisu
kujundaja ja kokkukutsuja, on asjakohane meenutada enda diplomiprojektiga seotut. Minu diplomiprojekt käsitles mind kõige enam
huvitanud teraskonstruktsioone, teemaks olid trammidepoo uue hoone konstruktsioonid. Esialgu määrati minu diplomiprojekti juhendajaks professor O. Maddison, kuid tema sunnitud lahkumise järel jätkas
juhendajana J. Aare. Huvitav on märkida, et sama hoone jaoks projekteeris raudbetoonkonstruktsioonid minu rühmakaaslane, hilisem
kolleeg ja kaasvõitleja lennuväe abiteenistuses Värdi Reiman. Tema
juhendajaks oli H. Laul, kellega mul kujunes hiljem välja väga hea läbisaamine ja teadusalane koostöö.
Meie diplomiprojektide kaitsmise ajal toimus üleminek endiselt kuueaastaselt õppeajalt NL-s kehtestatud viieaastasele õppeajale. Meie
tööstus- ja tsiviilehituse õpperühm, aga ka kursuse paralleelrühmad,
lõpetas TPI üleminekuajal, seetõttu toimus diplomitööde kaitsmine
45
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kuuenda õppeaasta kevadsemestri alguses 1951. aastal. Teaduskonna
kiitusega lõpetanute nimistusse oli kantud ka käesoleva kirjutise autori nimi.
Sel ajal oli riikliku eksamikomisjoni esimeheks H. Laulu kursusekaaslane, Riikliku Ehituskomitee tehnikaosakonna juhataja insener Evald
Vaino. Kõige rohkem kardeti komisjoni liikme O. Maddisoni küsimusi, mis oma ootamatu rõhuasetusega võisid viia diplomiprojekti kaitsja
segadusse.
Nagu hiljem selgus, oli suur osa meie kursuse lõpetajatest teeninud
sõjaväes n-ö valel poolel. Märkimisväärne oli tolleaegse TPI juhtkonna vähene huvi (positiivses mõttes) meie täpsema mineviku suhtes.
Üsna ootamatu oli ka professor Maddisoni käitumine NKVD huviorbiiti sattunud ühe vanema kursuse lõpetaja diplomiprojekti kaitsmise
korraldamisel. Nimelt pani ta välja valvemehed, et vajadusel tagada
selle diplomandi põgenemine tagaukse kaudu. Samal ajal käis tõsisem
nõiajaht punavägede vastu võidelnud õppejõududele. Kõige drastilisemaks näiteks oli dotsent Ott Rünga saatus – ta ei pidanud vastu ülekuulamiste vintsutustele ning lõpetas oma elu enesetapuga.
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Vaatamata pingelisele õppetööle, jätkus mul ja minu sõpradel jõudu
stuudiumi ajal töötamiseks – algul inseneridena majavalitsustes ning
hiljem projekteerijatena Eesti Projektis ja Dorprojektis. Pärast diplomiprojekti kaitsmist töötasin tasuvamal töökohal paberi- ja tselluloositööstuse projekteerimise instituudis Giprobum, pärast paarikuist
eelnevat praktiseerimist selle instituudi Läti osakonnas. Töö selles
instituudis lõppes minu suunamisega aspirantuuri aluste ja vundamentide kateedrisse tollase Leningradi Polütehnilise Instituudi hüdrotehnika teaduskonnas (selles instituudis polnud ehitusteaduskonda
ega konstruktsioonide eriala). Kuigi olin esialgu pettunud, et ei saanud
jätkata õpinguid metallkonstruktsioonide alal, kujunesid aspirantuuriaastad üsna sisukateks, eriti täiendavate teadmiste osas matemaatikas
ja elastsusõpetuses.
Aspirantuuri ajal suunati mind tutvuma Läti idaosas Rēzekne jõel
paiknenud hüdroelektrijaamaga, mis oli varisenud aluspinnase väljauhtumise tõttu. Asjakohaselt suutsin oma väitekirjas lahendada küsimuse liivnõlva stabiilsusest sellest väljuva filtratsioonivoolu mõjumisel. Tuues parameetritena sisse samarõhu- ja samasurvejoonte
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kaldenurgad, sain esitada tegelike ja kriitiliste (pinnast välja uhtuvate)
filtratsioonijõudude võrdluse, mis määrab nõlva varisemisohtliku
piirkonna. Teoreetilise uurimise kõrval viisin läbi eksperimente kahel
endaehitatud originaalsel klaasseintega mudelil, kus voolujoonte esiletoomiseks kasutasin kaaliumpermanganaadi lahust. Väitekirja oponendid andsid tööle kõrge hinnangu, kuid riikliku eksamikomisjoni
liige, hüdrotehnikateaduskonna dekaan, kes oli mu juhendajaga (viimane ei osalenud millegipärast kaitsmisel) vaenujalal, esitas mitu formaalset vastuväidet; kaitsmine lõppes siiski ainult paari vastuhäälega.
Aspirantuuri ajal oli mul võimalus projekteerida mitmeid sildu Eesti kohalikel teedel. Sel ajal ehitati palju puitsildu, mille peakandurid
moodustati liittaladena kõrvuti ja pealistikku paiknevatest ümarpalkidest. Huvitav situatsioon tekkis Kiisa maanteesilla ehitamisel, kus
minu projektis näitamata jäänud koonilisuse tõttu tahuti kõik palgid
silindrilisteks. Aspirantuuri ajast on meelde jäänud LPI hüdrotehnikateaduskonna ametnike riigitruudus – nii näiteks heideti mulle dekanaadis teravalt ette seda, et ma oma allkirja kirjutasin ladina tähtedega.
Poliitilist valvsust näitas üles minu ühe mõtlematu lause kuulamisel ka
üks mu kaasaspirantidest. Samal ajal töötas kateedris mitu asjatundjat,
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kes ei kuulunud punapartei koosseisu. Nende hulka kuulusid ka kateedri juhataja professor Viktor Anatoljevitš Florin ise, kes hoidis oma
kateedri poliitilist mainet ülal õppejõudude ja aspirantide hulka kuulunud mõne parteilase arvel, aluste ja vundamentide dotsent Mihhail
Tartakovski ning V. Florini andekas järglane, hilisem professor Pjotr
Ivanov. A. Florini kaadripoliitika oli muide mulle heaks eeskujuks hiljem TPI-s kateedrijuhatajana töötades.
Aspirantuuriaastate järel jätkus minu osavõtt talutöödest Väljaotsal.
Sel ajal oli mu isa veel täiesti töövõimeline ja aktiivne pensionär.

Autori isa Rudolf kolhoosi aidamehena koos oma tütre kaksikutega

Väljaotsal koos 3-aastase
tütre Leaga kartulivagusid
lahti ajamas
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4. Põhitöö TPI-s ja TTÜ-s
4.1. Põhitöö TPI-s ja teine väitekiri
Pärast aspirantuuri lõpetamist suunati mind 1. jaanuariks 1955 tagasi TPI-sse, kus dekaan H. Laul määras minu töökohaks ehituskonstruktsioonide kateedri ja õppeaineks metallkonstruktsioonid. Algaval
kevadsemestril tuli mul siiski õpetada hüdrotehnilisi ehitisi vesiehituse kateedris. Töötades selles kateedris (kuigi suhteliselt lühikest
aega), jäi mulle mulje kateedri liikmete väga heast omavahelisest
läbisaamisest. Hiljem selgus, et vastuolud professoriteks pürgivate
õppejõudude vahel olid nii suured, et senini kateedri juhatajana töötanud Leo Tepaks lahkus TPI teenistusest. Sanitaartehnika kateedriks
ümber nimetatud kateedris kaitsesid seejärel oma doktoritöid järjest
Harald Velner (1923–2012), Ain Aitsam (sündinud 1931) ja Leopold
Paal (1928–1991).
Olles alustanud õppetööd ehituskonstruktsioonide kateedris, tundus
esimestel tööaastatel mulle, et õppe- ja teadustöö kõrval jääb aega üle
lisategevuseks ning osalesin projekteerimistöös Eesti Projektis, kus
peainseneriks oli sel ajal minu hilisem kolleeg dotsent Valter Raidna.
Minu suuremaks tööks seal oli Kalevi siseujula konstruktsioonide arvutus ja kujundamine. Tõsisem sisseelamine kateedri tegevusse näitas
aga, et tegevust väljaspool ülikooli tuleb piirata. Tekkis vajadus osaleda kateedrilt tellitud ekspertiisides ning sel perioodil päevakorda tõusnud tugevus- ja konstruktsioonide laboratooriumi projekti koostamisel Mustamäe hoone jaoks.
Esialgu koostasin TPI Toimetistes ilmunud teadusartiklid oma esimese väitekirja tulemuste edasiarendamisega, seejärel tegin ekskursi
keevisliidete temperatuuripingete valdkonda. 1950-ndate aastate lõpul tõusis professor H. Laulu algatusel päevakorda ehituskonstruktsioonide projekteerimist käsitlevate esimeste eestikeelsete õpikute
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koostamine ja trükis avaldamine. Esimesteks neist olid H. Laulu raudbetooniõpikud, seejärel koostasin koos professor J. Aarega esimesed
metallkonstruktsioonide õpikud [8, 9]. Minu osavõtul järgnesid neile
puitkonstruktsioonid (koos dotsent Leonid Allikasega) ning ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused (autorite kollektiiv). Kõik
need raamatud olid selle ala esimesed eestikeelsed väljaanded ning
seotud mitmete terminoloogiaprobleemide lahendamisega.
Seoses Tallinna laululava projekti koostamisega Eesti Projektis tõusid
1958. aastal päevakorda sadulakujuliste rippkatuste käitumist kirjeldavad probleemid. Arhitekt Alar Kotli väljapakutud ja konkursil esikoha
pälvinud kõlaekraani kujundamisel sadulakujulise rippkatusena oli
projekti autori esimeseks konsultandiks professor H. Laul, kes pidas
vajalikuks ekraani mudeli katsetamist. Ehituskonstruktsioonide kateedri õppemeistri Evald Kalda ehitatud mudeli staatilise katsetamise viis läbi dotsent Allan Sumbak, selle akustiliste omaduste sobivust
kontrollis professor Helmut Oruvee. Selle kõlaekraani kontuurikaared
on toetatud massiivsetele kontraforssidele. Käesoleva kirjutise autor
töötas koos professor J. Aarega kaabelvõrgu pingestamise ja sisejõudude mõõtmise probleemide lahendamisega. Laululava kiireloomulise
ehitamise käigus tuli kateedri liikmetel olla regulaarselt ehitusplatsil, et
operatiivselt lahendada kaabelvõrgu pingestamise probleeme. Kaablite pingestamisel oli suureks abiks meie pakutud lahendus enam kui
30 tf sisejõudude saavutamiseks tugilaagritele toetatud pingestusmutri, eraldi fikseeriva mutri ning 2 m õlaga mutrivõtme, aga ka sisejõudude mõõturi kasutamise abil raske ja kohmaka tungraua asemel.
Uue lava ja kõlaekraaniga lauluväljakul 1960. aasta suvel toimunud
üldlaulupeole järgnenud aastatel tekkis mul tõsisem teaduslik huvi
rippkatuste projekteerimisega seotud probleemide lahendamiseks.
Selle ala teadustöö toimus koostöös aspirantide Jüri Engelbrechti,
Arvi Ravasoo, Karl Õigeri, Urmas Männi, Andres Talviku, Peeter Paane ja Tiina Hallanguga ning jätkus koostöös magistrantide Ahti Lääne, Andres Läänesaare ja Indrek Tärnoga; viimane neist kaitses minu
juhendamisel veel litsentsiaadi väitekirja Stockholmi Tehnikainstituudis. Hiljem jätkus koostöö doktorantide Juhan Idnurme ja Egon Kiviga. Väitekirjade kaitsmisel kutsusime oponentideks professoreid või
tehnikadoktoreid naabermaade kõrgkoolidest. Positiivsete kogemuste
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kõrval pidime kogema ka ootamatuid arvamusi, kuigi mitte retsenseeritavate tööde, vaid kõrgkoolide töökorralduse kohta. Nii näiteks
esines Moskva Ehitusinseneride Instituudi metallkonstruktsioonide
kateedri juhataja Jevgeni Belenja seisukohaga, et inseneride õpetamisel Eestis tuleks kasutada ainult vene keelt. Siiski võtsin osa Nõukogude Liidu ehitus- (või metall-)konstruktsioonide kateedrijuhatajate
kvalifikatsiooni tõstmise kursustest kas Moskva või Leningradi ehitusinseneride instituudis. Uusi teadmisi sain seal peamiselt rakendusmatemaatikas ja elastsusõpetuses.
Kaabelkonstruktsioonidealane teadustegevus toimus koostöös minu
aspirantidega (hiljem magistrantide ja doktorantidega). Selle ala tegevuse krooniks oli minu jaoks teise väitekirja koostamine ja kaitsmine
1972. aastal. Nagu kõigi doktoritööde (ja mõnede kandidaaditööde)
autorid, pidin ka mina käima läbi Nõukogude Liidu Kõrgema Atestatsioonikomisjoni kadalipu. See komisjon määras töö läbivaatamiseks
täiendava retsensendi (nn musta oponendi); minu väitekirja puhul
ei osutunud selleks ehituse eriala esindaja, vaid hoopis (läbitilkunud
andmete kohaselt) Moskva Ülikooli teoreetilise mehaanika kateedri
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juhataja professor Rekatš, kelle üksikud artiklid kaablite arvutamise
valdkonnas polnud isegi esindatud minu töö kirjanduse loetelus.
Sellest sattus „kuulus” teadlane niivõrd raevu, et mõne tühise märkuse
kõrval püüdis ta vaidlustada minu töös puudutatud diferentsiaalgeomeetria võrrandeid pinnal paikneva joone kirjeldamisel; ootamatult
selgus, et see persoon polnud üldse kursis nimetatud probleemiga
ning tema esitatud väited olid lausvaled. Seetõttu oli mul atestatsioonikomisjoni ees esinemisel suhteliselt kerge selgitada tema retsensiooni
paikapidamatust. Hiljem oli kuulda, et atestatsioonikomisjonis olevat
öeldud, et teda loeti õigustamatult „austamisväärseks retsensendiks”.
Seejärel saadeti minu töö tollase Leningradi Ehitusinseneride Instituudi teoreetilise mehaanika (jälle!) kateedri juhataja kätte; viimane esitas positiivse retsensiooni ja kutsus mind varsti oma instituudi
doktorinõukogu liikmeks. Ametlikud oponendid ega kumbki VAK-i
retsensent ei kritiseerinud minu väitekirja vene keele taset (kuigi selle
koostamisel ei kasutanud ma vene keele konsultante).
Tallinna laululava ehitamisega seotud tööde käigus kujunesid meie
kateedril 1960-ndatel aastatel lähedasemad tööalased suhted tol ajal
ametis olnud Ehitusministeeriumi ja Riikliku Ehituskomitee juhtidega (selleks ajaks olid endised, Venemaa päritolu juhid asendatud meie
oma ehitusteaduskonna haridusega inseneridega). Eriti hea koostöö
kujunes meil välja Ehituskomitee esimehe Rein Kvelliga, kes kasutas
meie kateedri liikmete oskusi raskemate tehniliste ehitusprobleemide
lahendamisel. Korduvalt tulekahjudes kannatanud Niguliste kiriku
terastorni taastamisvõimaluste selgitamiseks sõitsin koos temaga helikopteriga ümber kiriku. Tema initsiatiivil andsime 1986. aastal välja
ka raamatu „Ehitusinsenerid TPI-st”. 1980-ndatel aastatel, kui kerkis
päevakorda plaan laululava ehitamiseks Tartusse kui Eesti esimese
laulupeo toimumiskohta, pöördus minu poole sobiva tehnilise lahenduse saamiseks ehitusminister Peeter Palu. Minu ettepanek saigi hiljem laululava kõlaekraani projekti aluseks. Nähtavasti sundis ministrit
minu poole pöörduma arhitektide väljapakutud postide haralistele pikendustele toetuva katusega vastuvõetamatu variant, kus postid pidid
meenutama kasvavaid puid.
Jooksva teadustöö ning konsultatsioonide ja ekspertiiside kõrval võttis omaaegne ehituskonstruktsioonide kateedri töörühm H. Laulu ja
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E. Soonurme juhtimisel osa paljude maanteesildade katsetamisest.
Nende hulgas olid tähtsamad Tartu turuhoone sild, Pärnu linnasild,
Tori maanteesild, Narva raudbetoonsild, Sauga jõe kaarsild Pärnus ja
Tartu jalakäijate sild. Huvitav oli Narva silla katsetamise ajal toimunud jutuajamine silla ametliku avamise küsimuses. Kui meie andmetel
pidid silla avamisel selle keskel kingituste vahetamiseks kohtuma Eesti
ja Venemaa neiud, vastas ehitustöid juhatanud ehitusmeister meile
vene keeles umbes järgmist: “Midagi niisugust ei toimu, tuleb ühelt
poolt Vanka ja teiselt poolt Vanka, ning sild saab avatud”.
Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise järel kehtestatud TTÜ uues
struktuuris asendati seniste suurte kateedrite süsteem erialaste õppetoolide ja neid koondavate instituutide süsteemiga. Minu ettepaneku
alusel loodi ehitusteaduskonnas ehitiste projekteerimise instituut,
millesse kuulus algselt viis õppetooli. Mina jäin metallkonstruktsioonide õppetooli juhatajaks kuni emeriitprofessori nimetuse saamiseni
1996. aastal. Enne seda jõudsin olla veel ehitusteaduskonna dekaan
1994/1995. õppeaastal. Täiskohaga professorina töötasin kuni 1998.
aastani.
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4.2. Kaabelkonstruktsioonidealased uurimistööd
Järgnevatel aastakümnetel laiendasime kaabelkonstruktsioonide uurimist võrk-rippkatustelt pingestuskaabliga rippkatustele, jäikurtalaga
rippsildadele ja isegi vantidega toetatud montaažimastidele [10, 11].
1980. aastate alguses kerkis päevakorda laululava ehitamine Tartusse
kui Eesti üldlaulupidude mõtte sünnilinna, millega tekkis võimalus
pakkuda välja lahendus minu väitekirjas uuritud hüpari- (hüperboolse paraboloidi) kujulise rippkatusena kujundatud kõlaekraani kasutamiseks. Võrreldes Tallinna laululava kõlaekraani jaoks kasutatud kahe
tasandkaare vahele moodustatud kaabelvõrguga on hüparikujulisel
võrgul mitu eelist. Hüpari kaabelvõrgu pind on sujuva kõverusega ega
vaja rõhtjõudu tasakaalustavaid massiivseid kontraforsse, sellel puuduvad kaare kanna piirkonna järsud üleminekud ja kaare luku piirkonna liigne lamedus, mis võib mõnel juhul tingida isegi pinna negatiivse
kõveruse ülemineku positiivseks. Kahe kaare vahelise võrgu ebasoodsa töötamise iseloomulikuks näiteks on USAs 1952. aastal ehitatud
Raleigh Arena katus, mille lamedate piirkondade normaalse töötamise
tagamiseks tuli kasutada seinapostidega ühendatud lisavante. Tallinna
kõlaekraani puhul seda probleemi ei tekkinud tänu katusepaneelide
suhteliselt suurele paindejäikusele.
Tartu laululava kõlaekraani iseärasuseks võrreldes mõlemas suunas
sümmeetrilise hüpariga, mis peaks toetuma neljale tasapindsele, vabalt
kalduvale toele, on selle kaldasend ja neljanda toe puudumine ekraani
esiküljel. Nende erisuste tundmaõppimiseks ehitas E. Kalda ehituskonstruktsioonide laboris ekraani mudeli 1 : 10, mille staatilist töötamist uuris aspirant Peeter Paane, võnkumise küsimustega tegeles
professor K. Õigeri aspirant Ivar Talvik. Professor K. Õigeri ettepanekul ühendati kolmekihilise laudkoorikuna moodustatud ekraan kaabelvõrgu ja kontuurrõngaga niiviisi, et sai tagatud nende omavaheline
koostöö. Tartu laululava kõlaekraani projekteerimise ja ehitamisega
seotud probleemide lahendamise eest autasustati mind ja K. Õigerit
2005. aasta riikliku teaduspreemiaga. Tuleb märkida, et kaabelkonstruktsioonide uurimist alustas minu juhitud uurimisgrupp kõige keerukama kujuga – sadulakujuliste – ripp-võrkkatustega ning laiendas
järgnevas uurimist mõnevõrra lihtsamatele konstruktsioonidele, s.h
kande- ja pingestuskaablitega tasandsüsteemile ja talaga jäigastatud
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Mudel hüparikujulisest rippkatusest, mis sobib kasutamiseks spordi- ja
vaatehoonetel
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kaabeltarindile (viimaste põhikasutusalaks on teatavasti rippsillad).
Nendele järgnesid radiaalkaablitega rippkatused ning vantidega toetatud tõstemastid. Erinevalt muud tüüpi kaabelkonstruktsioonide ankurvantidest tuleb tõstemaste toetavaid vante minu uurimistulemuste
alusel arvutada mittelineaarse arvutusmudeli kohaselt.
Tasapindse kaabelkonstruktsiooniga sarnaselt töötab sale, ühes suunas painduv plaat. Minu töödes on näidatud, et sellise plaadi täiendaval koormamisel tuleb erinevalt varasemast ettekujutusest arvesse
võtta lisaks plaadi algläbipaindele ka algpinget.
Minu esimesed teaduspublikatsioonid TPI-s käsitasid temperatuuripingete mõju keevisliidete kandevõimele ja filtratsioonijõududega
koormatud nõlvade stabiilsust [11]. Tallinna laululava projekteerimise ja ehitamise ajal koondus mu tähelepanu rippkonstruktsioonidele.
Minu esimesed kohtumised väljaspool Eestit töötavate mehaanikateadlastega leidsid aset Tartus, kus 1957. aastal toimus N. Alumäe ja
H. Laulu organiseeritud üleliiduline mehaanikakongress.
4.3. Suhted välisriikidega
1960. aastatel tekkisid võimalused esinemiseks rahvusvahelistel konverentsidel Moskvas ja Leningradis ning esmakordselt ka välismaal.
Lisaks Moskvale ja Leningradile esinesin korduvalt ka üleliidulistel
ja rahvusvahelistel teaduskonverentsidel nii Tallinnas kui ka mitmetes Nõukogude Liidu keskustes, kus tehtud ettekanded trükiti konverentsikogumikes. 1966. aastal tekkis esimene võimalus esineda väljaspool Nõukogude Liitu – Väike-Tatra mäestikus Bratislava lähistel.
Sõit Slovakkiasse toimus Nõukogude Liidu delegatsiooni koosseisus.
Seal pidin delegatsiooni juhi nõudmisel esinema vene keeles, kuigi ettekanne oli koostatud ja trükiti Prahas saksa keeles. Tähelepanu pälvis
ka minu esinemine 1971. aastal rahvusvahelisel konverentsil Leningradis, kus saime tuttavaks meie pikaajalise Soome kolleegi professor
Heimo Paavolaga (1921–1993). Samal aastal sain esineda Prahas,
1975. aastal jälle Bratislavas ning 1976. aastal Bulgaaria kuurortlinnas
Varnas. Nõukogude Liidus oli mul võimalik esineda rahvusvahelistel konverentsidel lisaks Moskvale ja Leningradile ka Jekaterinburgis
(sel ajal Sverdlovskis), Voronežis, Kiievis, Tbilisis, Krasnojarskis ja
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Rahvusvahelisel teaduskonverentsil Bratislavas 1975
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Teaduskonverentsil Jekaterinburgis (sel ajal Sverdlovskis) 1982

Alma-Atas. 1979. aastal avanes mul võimalus sõita rahvusvahelisele
teaduskonverentsile Madridi (nagu teistelgi välissõitudel, toimus reis
Moskva kaudu, kus enne väljasõitu tuli ära kuulata juhised välismaal
käitumise kohta). Sellel konverentsil kohtusin Oulust pärit professori
P. A. Tupamäkiga, kellega soome keeles toimunud jutuajamisse sekkus inglise keeles Nõukogude Liidu delegatsiooni politruk. Ootamatu oli ka punavõimude keeldumine lubada mind 1980. aastal Oulus
toimunud puitkonstruktsioonidealasele teaduskonverentsile. Hiljem
esinesin rahvusvahelistel teaduskonverentsidel Varssavis, uues Poola
linnas Wislas, Vroclavis (endises Breslaus), Stockholmis, Bergenis,
Kopenhaagenis, Viinis, Roomas, Metzis (Prantsusmaal), Sheffieldis,
Birminghamis, Madridis ja San Sebastianis, rääkimata paljudest endise NLi linnadest.
Autori või kaasautorina olen esinenud enam kui 40 rahvusvahelisel
konverentsil, minu kolleegid ja õpilased on esitanud sama palju minu
kaasautorlusega ettekandeid. Samal ajal saime avaldada ingliskeelseid
artikleid Soome ehitusmehaanika ajakirjas Rakenteiden Mekaanikka.
Tekkis olukord, kus meil polnud luba sõita Soome konverentsidele,
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Viinis toimunud teaduskonverentsile järgnenud pidusöögil koos abikaasaga

kuid samas saime sõita sinna Soome tehnikaülikoolide kutsel. Tekkisid kontaktid Soome ja teiste Euroopa maade teadlastega; rahvusvahelistel konverentsidel võis kasutada inglise ja saksa keelt. Koos professor J. Aarega saime teha loenguturnee Soome, kus esinesime Helsingi,
Tampere ja Oulu tehnikaülikoolides. Muidugi tuli läbi teha Nõukogude Liidu süsteemile omased protseduurid, s.h poliitiliste juhendite kuulamine parteiorganites. Eelnimetatud loenguturneele sõitsime
rongiga Moskva kaudu. Viiburi jaamas sisenes meie kupeesse ootamatult naine, kes nõudis meie loengutekstide esitamist, minul neid polnud (olid vaid trükis ilmunud materjalid), kuid õnneks sai professor
J. Aare esitada oma glavlitis (selleaegses kirjastusasjade peavalitsuses)
kontrollitud ja haridusministri allkirjastatud loengutekstid. Pikemaajalised kontaktid Soome kõrgkoolidega olid aluseks minu valimisele
Tampere Tehnikaülikooli audoktoriks 2002. aastal. Ühe külaskäigu
ajal Helsingisse kutsuti mind koos TTÜ rektori professor Boris Tammega Helsingi Tehnikaülikooli rektori vastuvõtule. Lisaks professorite Heimo Paavola ja Lauri Mehto perekonnale on lähemad suhted
välja kujunenud ka professorite Pentti Mäkelaise, Pekka Kanerva ja
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Otto Wahlgreni ning inseneride Jouko Pellosniemi, Ahti Suomalaise
ja Matti Mikkola perekondadega. Professorite Pentti Mäkelaise ja Juha
Paavola külaskäik meie koju minu 80. sünnipäeval on jäädvustatud
fotol lk 62. 2002. aastal valiti mind Tampere Tehnikaülikooli audoktoriks. 2011. aastal valiti professor Pentti Mäkeläinen TTÜ audoktoriks.
Loenguretkedel välismaale olen sealsete ülikoolide kutsel viibinud
korduvalt Helsingis, Tamperes, Oulus, Turus, Stockholmis, Göteborgis, Oslos, Trondheimis, Frankfurdis, Stuttgardis ja Lausannis. Külaskäikudel Rootsi tutvusin Stockholmi Tehnikainstituudi teraskonstruktsioonide kateedri juhataja professor Torsten Höglundi, sildade
kateedri juhataja professor Hakan Sundquisti ning oma eestlasest eakaaslase, raudbetooni kateedri juhataja professor Sven Kinnuneniga
(1927–2011). Göteborgis kohtusin eestlastest teadlaste Enno Abeli,
Jaan Teäre ja Väinu Suu’ga. Viimase kolleeg Bent Arvidsson kaitses
1995. aastal TTÜs minu juhtimisel tegutsenud kaitsmisnõukogus oma
raudbetoonkonstruktsioone käsitlevat PhD väitekirja. 1990-ndate
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Helsingi Tehnikaülikooli professorid Pentti Mäkeläinen ja Juha Paavola autori
80. juubelisünnipäeval Pääskülas

lõpul sain kirja Šveitsist, milles Lausanni Tehnikaülikooli president
Jean-Claude Badoux tegi kostööpakkumise teraskonstruktsioonide
valdkonnas. Selle alusel viibisin 1996. aastal kahenädalasel külaskäigul Lausannis. Kuna ma prantsuse keelt ei valda, leppisime kokku,
et pean loengud saksa keeles kui Šveitsi ühes riigikeeles; kohapeal
selgus aga, et kuulajaskonnas oli mitu Inglise päritolu teadlast, mistõttu pidin ümber orienteeruma inglise keelele. Minu ja meie kateedri
suhted Lausanni TÜga jätkusid professor Badoux’ külaskäiguga Tallinna ning meie kateedri mitme õpilase teadustööga Lausannis. Turus
toimunud konverentsil tutvusin ka Ukraina teraskonstruktsioonide
projekteerimise ja uurimise instituudi direktori professor Alexander
Shimanovskyga. Aastaid tagasi olin olnud oponendiks tema isa doktoriväitekirja kaitsmisel Moskvas. Professor Shimanovsky oli omakorda meil oponendiks minu doktorandi Egon Kivi väitekirja kaitsmisel.
Väljapoole Euraasiat olen sattunud vaid 1988. aastal, kui pärast sõda
Austraaliasse rännanud vanem vend Paul kutsus mind ja teist venda
Adelaide’i külla.
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Kohtumine Ukraina Teraskonstruktsiooni Instituudi direktori A. Shimanovskyga
Turus 2005
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4.4. Administratiivtegevus ja populaarteaduslikud
publikatsioonid
Esimestel tööaastatel TPIs tuli mul suveperioodil töötada vastuvõtukomisjoni sekretäri asetäitjana või sekretärina. Kuna vastuvõtukomisjoni sekretäri seisus nõudis kooskõlastamist punapartei keskkomiteega, pidi TPI rektor ühel korral minu asemel määrama sekretäriks
parteisse kuuluva poliitainete õppejõu, mina aga täitsin sekretäri tegelikke ülesandeid jälle asetäitjana.
Teadus- ja õppetöö ning arendustegevuse kõrval ei saanud ma kõrvale
jääda ka administratiivtegevusest ning populaarteaduslikest esinemistest ja sellealaste artiklite koostamisest. Nende hulka kuuluvad Eesti
Entsüklopeedia artiklid, Vahur Mägi juhtimisel korraldatud tehnikaajaloo konverentsidel esinemised ja artiklite kirjutamine tema koostatud kogumikes avaldamiseks. Minu sellealase tegevuse tähtsaimaks
märgiks võib siiski lugeda TPI lõpetanud ja TPIs töötavate (või töötanud) ehitusinseneride tegevust kajastava raamatu „Ehitusinsenerid
TPI-st” koostamist koos endise laborijuhataja Armas Luige ja oma
kolleegi dotsent Enno Soonurmega ning publitseerimist 1986. aastal.
Viimase aastakümne põhilisteks populaarteaduslikeks kirjutisteks on
TTÜ aastaraamatutes ilmunud artiklid [12] ja artiklid Eesti TA väljaantud kogumikes „Teadusmõte Eestis” [13, 14]. Märkida võib ka Eesti
Raadios ja Eesti Televisioonis toimunud vestlusi ning ajakirjanduses
ilmunud materjale. Üheks eriti märkimisväärseks ettevõtmiseks kateedri juhataja ametikohal töötamise ajal oli ehitusinseneride erialapäeva korraldamine Tallinna Linnahallis 1981. aasta sügisel deviisi all
„Ehituse areng”. Ürituse avas rektor Boris Tamm, sõnavõtjateks olid
dekaan Lembit Joorits, Ehituskomitee esimees Rein Kvell, professor
Heinrich Laul, ehitusminister Peeter Palu ja koondise EKE juhatuse
esimees Vivo Tamm. Vahepaladega esinesid EKE Projekti naisansambel, TPI nais- ja meeskoor ning tantsutrupp Kuljus. Kokkutuleku
viimaseks ettekandeks oli minu lõppsõna.
Koostöös Riikliku Ehituskomiteega otsustati arhitektuursete ehitusmälestiste kõrval esile tuua ka ehituslikke tehnikamälestisi. Tähtsaimateks nende hulgas loeti Kasari jõe raudbetoonsilda, vesilennukite
angaare Tallinna lennusadamas, Kadrioru staadioni tribüüne oma
originaalse varikatusega ning Tallinna laululava kõlaekraani. Nende
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riikliku kaitse alla võtmise küsimuse lahendamiseks esitas TPI taotluse Kultuurimälestiste Projekteerimise Instituudile. Minnes vastava
tellimiskirja allkirjastamiseks TPI pearaamatupidaja E. Mätase jutule, kartsin, et rahalist garantiid tellimise täitmiseks pole kerge saada;
minu üllatuseks aga ütles pearaamatupidaja, et selleks peab ikka raha
leidma. Saimegi dokumentatsiooni nimetatud ehitiste võtmiseks riikliku kaitse alla.
Tulles tagasi minu administratiivtegevuse juurde, on asjakohane märkida, et punaparteisse astumisest keeldumise tõttu ei sobinud ma ehitusteaduskonna dekaaniks (kasvatustöö juhtimine!). Kunagi kuulsin
tahtmatult pealt dekaanikandidaadi leidmiseks toimunud vestlust,
kus minu sobimatuse kohta kõlas väljendus: „Teda ei saa ju usaldada,
ta pole partei liige”. Sellele vaatamata määrati mind 1963. aastal õhtuõppe prodekaaniks ja 1972. aastal kaugõppe dekaaniks.
Meelde on jäänud õhtuõppe prodekaanina tegutsemise ajal 1966.
aasta paiku saadud ülesanne koostada TPI Kohtla-Järve teaduskonna
hoone lähteülesanne, mille alusel selle projekt ka koostati ja hoone
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ehitati. Õnneks ei tekitanud hoone hilisem ekspluateerimine oma
ruumijaotuse seisukohalt mingeid probleeme. Dekaanina, hiljem aga
kateedrijuhatajana töötades kuulusin ehitusteaduskonna nõukogusse,
mitmel korral välisliikmena ka mehaanikateaduskonna nõukogusse,
TPI (hiljem TTÜ) nõukogu, ülikooli teadusnõukogu ning mitme
eri komisjoni koosseisu. Ehitusteaduskonna dekaaniks määrati mind
sügavas pensionieas 1994/1995. õppeaastaks. Prodekaani ja dekaanina töötamise aastatel olin ühtlasi nn dekaanide maffia liige; selle
tööd juhtis õhtuõppe pikaaegne (punaparteisse mittekuuluv) dekaan,
minu sõbraks kujunenud Heino Ross. See maffia oli TPI-aegse rektoraadi nõuandjaks ning mängis tähtsat rolli TPI juhtivtöötajate ametisse nimetamsel. TPI rektoriteks minu töötamise ajal olid dotsent
Ludvig Schmidt (1951–1959), tema järel TPI arendamisse tõsise jälje jätnud Agu Aarna (1960–1976). 1976–1990 oli rektoriks TPI elu
sujuvalt juhtinud akadeemik Boris Tamm, tema järel TTÜ lülitamist
ühise Tallinna Ülikooli koosseisu propageerinud professor (hiljem ka
akadeemik) Olav Aarna (1991–2000). Teisel kandideerimisel 2000.
aastal valiti rektoriks professor Andres Keevallik, kellel on TTÜ arengus kõige suuremad teened ning keda formaalsetel asjaoludel asendas
ühe valimisperioodi vältel autoteede kateedri juhataja, endine ja hilisem prorektor Peep Sürje. Õhtu- ja kaugõppe dekaanid allusid sama
täiendnimetusega prorektorile. Selleks oli 1966–1967 dotsent Leonid
Gordejev, 1967–1969 professor Raoul Üksvärav, seejärel kuni 1974.
aastani dotsent Georgi Oserov ning viimasena rektori nimekaim Boris
(Leo p.) Tamm. Georgi Oserov oli eriti agar dekaanidele mõttetu lisategevuse otsimisel.
Ootamatu oli kaugõppe metoodikakomisjoni juhi kohale ilma minu
kui dekaaniga kooskõlastamata, kuid minu kui parteitu administraatori juurde „ümberkasvatamiseks” suunatud poliitökonoomia õppejõud, kes oma parteidokumentides oli jätnud märkimata teenistuse
Saksa poole sõjaväes. Tihti jäid arusaamatuks minu kui punaparteisse
mittekuuluva õppejõu usaldusküsimused – kord ei lastud mind teaduskonverentsile Soome, teistel kordadel sain aga osa võtta rahvusvahelistest konverentsidest Saksamaal, Prantsusmaal, Inglismaal, Hispaanias ja Itaalias. Samal ajal sobisin mitmete väljaannete vastutavaks
toimetajaks ning väliskülaliste vastuvõtjaks. Neid saabus nii Soomest,
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Rootsist, Ungarist, Tšehhoslovakkiast, Saksamaalt kui ka USAst. Enamasti tekkis ka vajadus nende kutsumiseks kodustele vastuvõttudele,
mille peakorraldajaks oli mu abikaasa Vilma. Kõige suurejoonelisem
vastuvõtt oli minu 50. sünnipäeval, kui ühel päeval oli meil külas üle
20 Soome kolleegi ja külalise.
10 aastat hiljem toimus 60. juubeli ametlik osa ja sellele järgnev pidusöök teaduskonna ruumides, kus ma esinesin ettekandega enda ja oma
õpilaste teadustöödest. 2003. aastal valiti uusi audoktoreid ning anti
kätte TTÜ kõrgeimaid aumärke – Mente et Manu suuri medaleid. Ka
mina sain medali. Sel perioodil nimetati kõik Eesti Teaduste Akadeemia korrespondentliikmed ümber (tegev)liikmeteks. Kui päevakorda
tõusis TTÜ ehitiste projekteerimise instituudi ja sellesse kuuluvate
õppetoolide juhatajate küsimus, meenutasin kahetsusega õnnetu
juhuse tõttu lahkunud omaaegset aspiranti Ants Reimanit, kelles ma
nägin enda kui kateedri juhataja kõige perspektiivsemat järglast.
Eriti meeldejäävad olid dekaanide-prodekaanide väljasõidud talvisel
õppevaheajal Kääriku spordibaasi, kus keskseks tegevuseks oli suusatamine. Laskumistel Otepää metsavahelistest järsakutest sain pesast
välja nii parema kui ka vasaku õlaliigese (parema õlaliigese nihestuse
olin saanud juba varem mootorrattalt kukkudes). Märkimist väärib
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60. sünnipäeval on mind õnnitlemas ka kateedri endine perenaine Lia Öpik
(keskel) ja praegune perenaine, minu endine aspirant Tiina Hallang

Mind õnnitleb ka akadeemik Nikolai Alumäe
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Autorit õnnitleb 80. sünnipäeval Karl Õiger

TTÜ Mente et Manu suure teenetemedali kätteandmise pidulik koosolek 2005
koos doktorite promoveerimisega
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arstide erinev oskus liigese paikapanemisel – eriti hästi said sellega
hakkama treenitud spordiarstid. Väljasõitudel Käärikule oli võimalus
saada tuttavaks mitmete juhtivate õppejõududega teistest kõrgkoolidest. Tolleaegse TPI esindajad paistsid silma teistest vabama käitumisega nii bridžilauas kui ka hilisõhtustel koosviibimistel. See kutsus
esile teiste kõrgkoolide esindajate kaebusi, kuid ka teatavat kadedust.
Kaebuste tõttu otsustasime kolida peahoone magamisblokist ühe
kõrvalhoone lakas paiknevasse magamisruumi. Meeldejäävatel suusaretkedel suutsin ma noorematele kolleegidele järele jõuda või neist
mööda sõita vaid väiksema või suurema kaldega tõusudel. Kääriku
kokkutulekutelt on meelde jäänud ka vaidlused Kõrgema Hariduse
Ministeeriumi eriosakonna juhatajaga välislähetustes peetavate loengutekstide vormistamise küsimustes.
Kateedrijuhataja ametikohal oli minu lisakohustuseks (professor
H. Laulu järel) korraldada teaduskonna nn teoreetilisi seminare. Enamasti õnnestus nendele seminaridele esinejateks kutsuda ehitusala
juhtivaid töötajaid – meie endisi üliõpilasi. Siiski tuli aeg-ajalt esinejateks kutsuda ka poliitiliste kateedrite õppejõude.
Meelde on jäänud Punase Professuuri Instituudi kasvandiku „professor” Otto Šteini esinemine meie seminaril pärast „suure juhi” J. Stalini surma ja tema isikukultuse hukkamõistmist. Seminarist osavõtjatel
tekkis küsimus eestlaste kaotustest Stalini isikukultuse oludes. Sellele
vastas esineja ligikaudu järgmiselt: „Kaotusi ju oli – Jaan Anvelt, Hans
Pöögelmann, kindral August Kork ja mõned teised. Kuid ega kõik eestlased ei langenud isikukultuse ohvriks.” Seejärel lõi seltsimees Štein
käed ümber oma rindkere kokku ja hõiskas: „Näete, mina ju elan!”
Meeldiva mälestuse jättis 2004. aastal TTÜ kommunikatsiooniosakonna korraldatud (järjekorras teine) „Õhtu emeriitprofessoriga”.
Õhtut juhtis Vahur Mägi, vestlusringis osalesid Karl Õiger ja Heino
Ross. Jutuajamise ja teejoomise vaheajal esitasid muusikapalu Jandra
Puusepp saksofonil ja Mai Ots klaveril. Esitamisele tulid muuhulgas
minule väga meeldivad palad „La Traviatast” („Joogilaul”), „Carmenist” („Habanera”) ja „Elisa laul” muusikalist „Minu veetlev leedi”.
Kui professor H. Laul loobus ehituskonstruktsioonide kateedri juhataja ametikohast, olin mina tema järglane 1975-ndast kuni 1991. aastani, kui suurte kateedrite asemel moodustati väiksematest õppetoo71
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Eesti Teaduste Akadeemia liikmed pärast aruandlus-valimiskoosolekut 1997

lidest koosnevad instituudid; viimases olin metallkonstruktsioonide
õppetooli juhatajaks kuni emeriitprofessori nimetuse saamiseni
2006. aastal. Kateedrijuhataja ametikohal oli minu ülesandeks ka eriala lõpetajate töölesuunamine; selleks ajaks oli lõppenud mõnede
lõpetajate töölesuunamine väljapoole Eestit, mistõttu toimus nimetatud protseduur üldises üksteise mõistmise õhkkonnas. Ajavahemikul
1972 kuni 1990 oli TTÜ ehitusteaduskonna, eeskätt aga tolleaegse
ehituskonstruktsioonide kateedri õppejõudude koosseis eriti kõrgetasemeline. Eesti Teaduste Akadeemia koosseisu kuulusid professorid
O. Maddison, N. Alumäe, L. Jürgenson ja H. Laul. 1986. aastal valiti ka
mind Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks mehaanika erialal, hiljem ka
minu endine aspirant Jüri Engelbrecht. Kateedri kõrge teadustaseme
tõttu Nõukogude Liidu ajal oli meile antud õigus doktoritööde kaitsmise läbiviimiseks, rääkimata kandidaaditöödest. Minul oli kohustus olla vastava komisjoni aseesimees või esimees. Pikka aega olin ka
Leningradi Ehitusinseneride Instituudi doktorinõukogu liige, samuti
Nõukogude Liidu Teaduste Akadeemia mehaanika ja kergehituse
komisjoni liige. Meie kateeder korraldas mitu vabariiklikku või üleliidulist konverentsi õhukeseseinaliste ja kergkonstruktsioonide
valdkonnas. Korduvalt olin kandidaadi- ja doktoritööde oponendiks
mitmes kõrgkoolis. Arusaadavalt kuulusin ka TTÜ nõukogu, ehitusteaduskonna nõukogu ning ülikooli õppe- ja teaduskomisjonide koosseisu. Väljaspool TTÜd olin Ehitusreeglite Nõukogu liige ning olen
jätkuvalt mitme ehitusala seltsi liige. Pikemat aega kuulusin ka rahvusvaheliste liitude IABSE (sildade ja konstruktsioonide inseneeria) ja
IASS (koorik- ja ruumkonstruktsioonid) koosseisu.
Eesti Vabariigi taastamise järgsetel aastatel korraldab meie rektor professor Andres Keevallik jõulueelseid vastuvõtte TTÜ professoritele
(ka emeriitprofessoritele).
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Rektoraadi esindus autorit õnnitlemas 75. sünnipäeval 2002

Professorite jõulueelsel kokkutulekul TTÜ sööklas koos õppeosakonna endise
juhataja Asta Vau, professor Värdi Reimani ja hiljuti lahkunud professor Harald
Velneriga 2009
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5. Arendus- ja inseneritegevus
5.1. Mastkraanad üliraskete seadmete montaaŽiks
Rippkatuste ja -sildade uurimise kõrval lülitusin 1960-ndate aastate
keskel suure tõstevõime ja kõrgusega montaažimastide loomise ja töö
uurimise probleemidesse. Enne seda olid tuntuks saanud Tallinna
Masinatehase ja professor J. Aare koostöös välja töötatud „Tallinna
mastid”, mille tõstevõime küündis 200 tonnini. Varsti pakkus koostööd
montaažiprobleemidega tegelev Moskva instituut „Giproneftespetsmontaž”, et tekiks võimalus senistest oluliselt suurema massiga naftatöötlemisreaktorite kohalemonteerimiseks. Reeglina monteeriti ühe
ettevõtte territooriumil järjestikku suurem arv reaktoreid, kusjuures
selleks võimalikult kohaldatavate paariskraanade kohaletoimetamine
oleks olnud keerukas ning ekspluatatsioonikulud montaažil tekkivate
vaheaegade tõttu suured. Tänu erinevatele võtetele masti tüve paindemomentide vähendamiseks ja üldstabiilsuse suurendamiseks ning
alumiste ja ülemiste toesõlmede uudsele kujundamisele õnnestus
meie ettepanekute alusel välja töötada mastkraanad, mille omamass
(esialgu kuni 500 t, hiljem kuni 1000 t massiga) kuni 100 m kõrguste
reaktorite montaažiks suurenes võrreldes „vanade” mastidega vaid
paarikümne protsendi võrra. Nende mastide üldise kandevõime, sõlmede konstruktsiooni ja tugevuse kontrollimiseks ehitasime ja katsetasime 1 : 10 mudeleid, mida sai koormata kuni 10 tf suuruse koormusega (sel juhul olid pinged mudelis võrdsed tegelikus konstruktsioonis
esinevate pingetega). Kokku töötasime välja kolm seeriat maste alates
tõstevõimest 400 tf ja lõpetades 1000 tf-ga. Iga seeria mastide esmakordsel kasutamisel naftatöötlemise keskustes olime koos professor
J. Aarega kohal ning kontrollisime mastkraana projektikohast kasutamist. 1982. aastal asendas meid (seoses minu välismaasõiduga)
Tobolskis toimunud montaažtöödel uute väljakutsetega alati silma
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1000-tonnise tõstejõuga mastkraana pärast edukat montaaži

1000-tonnise mastkraana mudel TTÜ
õuel

Mastkraanade kasutamine on eriti otstarbekas mitme reaktori järjestikusel
montaaŽil
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1000-tonnine reaktor montaaži lõppfaasis

paistev professor Karl Õiger. Suure massiga reaktorite montaažiprobleemide eduka lahendamise eest on ettepaneku autoritele välja antud neli autoritunnistust, arvukalt näitusemedaleid ning Nõukogude
Liidu Ministrite Nõukogu tehnikapreemia. Uut tüüpi mastide vallas
tehtud uurimistööde eest omistati meie juhendamisel tegutsenud
partneritele Izrail Goldenbergile ja Aleksandr Voronovile tehnikakandidaadi teaduskraad. Iga raskete reaktorite seeria montaažitööde
järel oli asjaosalistel ametnikel kombeks korraldada väljasõit vabasse loodusesse. Pärast reaktorite edukat montaaži Omskis kutsusime
Rannamõisa külla mastkraana loomisel aktiivselt osalenud „Giproneftespetsmontaži” peainseneri I. Goldenbergi ja juhtivkonstruktori
L. Diamidovi. Meelde on jäänud Ufaas toimunud töödele järgnenud
koosviibimine väljasõidul, kus sain ülesandeks esineda päevakohase
sõnavõtuga. Kuna Moskvat esindavatele venelastele ja juutidele ning
meile eestlastele olid lisaks hõivatud väga heade montaažitöölistena tuntud volgasakslased ja kohalikke ehitajaid esindavad baškiirid,
ehitasin oma ettekande üles eri rahvuste viljakale koostööle; teiste
rahvuste esindajate osavõtu toonitamine toimunud edukas tegevuses
aga tundus suurrahva osatähtsuse alahindamisena ning kõlama jäi
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Mudel (1; 2) edukalt kasutatud servapainutusseadmest, mis töötati välja TPI-s

Moskva esindajate leige suhtumine. Teise arusaamatuse näitena on
kohane esile tuua meie „paarisrakendi” osalemist tõstemastide kandevõime suurendamise probleemide lahendamisel 1980-ndate aastate
keskel Stavropolis (selle aja nimega Togliattis). Pärast sealsete probleemide lahendamist avaldasime soovi külastada läheduses paiknevat
Samaara (sel ajal Kuibõševi) linna. Selleks helistati Kuibõševi Ehitustrusti ettepanekuga meid vastu võtta. Sinna saabumisel jäeti meid
pikaks ajaks ootama kokkusaamist trusti direktoriga. Kui avaldasime
kärsituse märke, kutsuti meid direktori kabinetti. Seal teatas direktor
meile väga ametlikul toonil, et Kuibõšev on välismaalaste jaoks suletud linn. Mina kui parem vene keele oskaja küsisin, kuidas see meid
puudutab. Pärast direktori teistkordset konstateeringut ja minu vastuküsimuse kordamist küsis direktor, kas me polegi belglased. Kui selgus,
et me olime ametlikult Nõukogude Liidu kodanikud, saadeti minema
meie „organitesse” ärasaatmiseks ette nähtud kinnine musta värvi kaubik ning võimaldati meile väike ringkäik selles kinnises linnas.
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Pärast montaaži külastasid meid Rannamõisas „Giproneftespetsmontaži” töötajad

5.2. Tegevus reservuaaride, sildade ja talasüsteemide projekteerimise valdkonnas
Koostöös Moskva instituudiga „Giproneftespetsmontaž” tekkis lisaks
raskete reaktorite montaaži probleemide lahendamisele vajadus rullimismenetlusel monteeritavate suuremahuliste reservuaaride servapainutusvahendite täiustamiseks. Meil valmistatud originaalse mudeli
katsetamise ning reservuaaride montaažil kasutatud ja autoritunnistusega hinnatud seadmete töö (neid kasutati ka Eestis) tulemused
osutusid edukaks. Samal ajal tuli meie „paarisrakendil” lahendada rida
probleeme reservuaaride ja silindriliste autoklaavide avariide põhjuste
väljaselgitamiseks ning tugevdusprobleemide lahendamiseks. Avariide näiteks võib tuua ühe vedelkütusemahuti purunemise Tsirguliinas,
kus montaažiliitena oli kasutatud ülekatteõmblusi. Seda tüüpi montaažiliidete avariide vältimiseks esitasime asjakohase tugevdusvariandi, mida kasutati korduvalt montaažil avariiohtlike ülekatteliidete
kandevõime viimiseks vajalikule tasemele.
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Purunenud naftasaaduste mahuti Tsirguliinas

Projekti autorid Nõmme suusatajate silla juures enne selle avamist
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Viljandi lossimägede sild pärast restaureerimist 1995

Tänu professor O. Maddisoni sildade projekteerimise loengutele
tundsin ma ikka huvi nende konstruktsiooni ja tegeliku töötamise
vastu. Aspirantuuriaastatel Leningradi Polütehnilises Instituudis sain
esimesed kogemused (tänu sõbra Ants Vaimeli töötamisele Eesti
kohalike teede valitsuses) mitme autoteesilla projekteerimiseks PõhjaEestis nii teras-, puit- kui ka raudbetoonkonstruktsioonidena. Huvitav
on ära märkida teatavat arusaamatust Kiisal paikneva Keila jõge ületava puitsilla ehitamisel. Silla olin projekteerinud tüüblitega liidetud
kolmekordsetest ümarpalkidest konstruktsioonina, kuid jätnud näitamata palkide koonilisuse. Tulemuseks oli see, et ehitajad tahusid peakandurite palgid kirvestega silindrilisteks.
Kasutades oma varasemaid kogemusi sildade projekteerimisel, koostasin koos professor Siim Idnurmega ajaloolise Viljandi lossisilla
rekonstrueerimise projekti ning koos professor J. Aarega Nõmme
suusatajate silla ja Tartu jalakäijate terassilla projektid. Hiljem projekteerisin Eesti Projekti tellimusel jalakäijate vantsilla konstruktsioonid
Linnamäe hüdroelektrijaama paisu kohale.
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Jalakäijate sild Linnamäe HEJ paisu kohal

1990-ndate aastate keskel tõusid Saaremaa maavanema ja Kuressaare
linnapea initsiatiivil päevakorda Suure väina silla ehitamise probleemid. Maavalitsuse juurde moodustatud sillakomisjoni esimees oli
maavanem Juhan Saar, liikmeteks TTÜ poolt olin mina konstruktorina ning professor Ilmar Pihlak liikluse ja silla ehitamise otstarbekuse uurijana. Geoloogia ala esindajaks komisjonis oli Tartu Ülikooli
rakendusgeoloogia kateedri juhataja, professor ja hilisem ülikooli prorektor ja rektor Volli Kalm. Regulaarselt toimunud koosolekutel, väljasõitudel ja konverentsidel püüti leida lahendusi sillaehituse tasuvuse,
keskkonnakaitse, trassi valiku, geoloogiliste tingimuste, väina laevatatavuse ning silla ehitustehnilistele probleemidele [15].
Minu peaülesanne oli sobivate konstruktiivsete lahenduste väljatöötamine koos nende maksumuse võrdleva analüüsiga. Meie ettepanek
nägi ette keskava sildamist rippsillaga ning juurdesõiduavade katmist
muutuva kõrgusega jätkuvtaladega (80–120 m silded olenevalt vundeerimissügavusest). Silla projektlahendite võrdlus koos mudelkatsetustega näitas, et vaatamata väina keskosa suhteliselt suurele sügavusele pole laevatatava ava ülemäära suur sille selle pikkusühiku suurema
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maksumuse tõttu õigustatud ning otstarbekas on piirduda sildega
300–400 m. Kuna peakaableid ankurdavate vundamentide koormamine rõhtjõududega viib nende suurele maksumusele, tuleb eelistada nn iseankurduvat rippsilda. Et aga peakaablite ankurdamine „iseankurduva” silla ehitamise ajal on raskendatud, kuulub meie lõplik
eelistus kombineeritud ripp-vantsillale. Sildade ja kaabelkonstruktsioonide projekteerimise eest hinnati minu inseneritegevust Aasta
Inseneri tiitliga 2000. aastal.
Suure väina silla arvutusküsimustele oli pühendatud minu doktorandi
Juhan Idnurme PhD väitekiri, mille ta kaitses 2004. aastal. Silla mudelite katsetamise ja mõnede arvutusprobleemide lahendamise viis läbi
doktorant Egon Kivi, kes kaitses PhD kraadi 2010. aastal. Mõlemad
doktorandid on esinenud oma töödes toodud materjalidega mitmel
rahvusvahelisel teaduskonverentsil.
Rippsilla arvutusküsimustega on seotud ka minu ja dotsent Ivar Talviku esinemised Ungaris, Norras ja Jaapanis ning nende ettekannete
alusel publitseeritud materjalid. Kokkuvõtlik esitus kaabelkonstruktsioonide arvutuse ja projekteerimise kohta on toodud minu 2007.
aastal Eesti TA Kirjastuses avaldatud monograafias [16].
Mis puudutab Suure väina silla ehitamist, tuleb vaatamata mõnede
väljapakutud tähtaegade möödumisele ära märkida Eesti valitsuse
leiget suhtumist silla ehitamise küsimustesse. Kõige selgema formuleeringu selle kohta esitas 2005. aasta lõpul Saaremaal toimunud rahvusvahelisel seminaril Eesti majandusminister, mis kõlas ligikaudu
järgmiselt: „Neile, kes silda tahavad, võib ütelda, et on tehtud järjekordne samm püsiühenduse realiseerimise suunas, aga need, kes silda
ei taha, võtku teatavaks, et seda lähemal ajal ei ehitata.”
Meie „paarisrakendi” üheks omapäraseks väljakutseks oli ühe olemasoleva tähetorni töökorda seadmine Tõraveres 1970-ndatel aastatel
ning seejärel ühe suurema läbimõõduga kupli projekteerimine. Kupli
remondiga seotud kahe professori tegevus, millega kohapealsed asutused hakkama ei saanud, äratas teatavat omapärast huvi.
Eraldi väärib märkimist meie „paarisrakendi” tegevus kolme vaatesaali
katusekonstruktsioonide võimalike varingute ärahoidmisel 1960ndate teisel poolel. Sel ajal oli Nõukogude Liidu teraskonstruktsioonide normidega lubatud kasutada (madalamate plastsusnäitajatega)
83

Autori pakutud variant Suure väina keskosa katmiseks ripp-vantsillaga

Suure väina silla komisjoni töökoosolek Saare maavanema juures 1996
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keevterast konstruktsioonides, kus ei esinenud otseseid dünaamikamõjureid (k.a katusesõrestikud). Selle tagajärjel toimus Nõukogude
Liidu mitmes keskuses ootamatuid avariisid. Saanud vastava info,
pöördus Eesti tolleaegse Ehituskomitee juhtkond meie poole tellimusega mitme vaatesaali katusesõrestiku ülevaatamiseks ja kandevõime
hindamiseks. Ootamatult selgus, et põhiprobleemiks olid hoopis
katusesõrestike valmistamisvead. Konstruktsioonide ülevaatusel avastasime, et Vanemuise vaatesaali katusesõrestike toediagonaalid olid
kahekordselt väiksema kandevõimega kui projektis ette nähtud. Pärnu
Endla vaatesaali katusesõrestike alumiste vööde jätkude kandevõime
oli samuti ligikaudu kaks korda väiksem kui ette nähtud. Kino Kosmose katusesõrestike ülemisi vöövardaid ähvardas aga põiksuunalise
väljanõtkumise oht. Meie ettepaneku alusel tugevdati kõigi nimetatud
hoonete katusesõrestikke, mille ülevaatus toimus hoopis teisel põhjusel.
1990-ndate algusaastatel tuli mul lahendada omapärane probleem
Tallinna teletorni terasantenni ümberehitamisel toimunud avarii tagajärgede likvideerimisel. Nimelt oli Peterburi spetsialiseeritud sideehitiste projekteerimise instituut ette näinud rekonstrueeritud antenni montaaži helikopteri abil ilma antenni asendi küllaldase stabiilsuse tagamiseta pärast kohaletõstmist. Esitasin projekti, milles kasutati samuti antenni kohaletõstmist helikopteri abil, kuid oli tagatud
antenni stabiilsus. Siiski on huvitav märkida, et minu projektis ette
nähtud kolmeetapilise montaaži asemel tegid montaažimehed töö ära
kahe etapiga, kasutades küllalt ohtlikke käte abil antenni püstasendis
hoidvaid töövõtteid.
21. sajandi esimesel aastakümnel tuli mul korduvalt teha ettepanekuid katlamaju teenindavate talastike konstruktsioonide kohta. Neist
keerukamad ehitati Mustamäe ja Kadaka katlamajades.
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6. Vana-Narva Selts ja Lennuväepoiste Klubi
6.1. Vana-Narva Selts
Vana-Narva Seltsi asutamise algatajaks ja pikaajaliseks juhtijaks oli
Vilma Talberg (1921–2005). Tema kutsus 16. veebruaril 1994. aastal
kokku ka seltsi asutamiskoosoleku, mis toimus Sotsiaalministeeriumi
koosolekute saalis Gonsiori tänaval. Vilma Talberg (sündinud Malm)
oli minule tuttav kui naabertalu peremehe Jaan Malmi venna Jüri
tütar. Selts loodi ja registreeriti mittetulundusühinguna. Seltsi deviisiks oli „Eestimaa algab Narvast”, Seltsi esimeseks ettevõtmiseks oli
Narva Garnisoni (Vabadussõja) kalmistu korrastamine. Taastatud
mälestussamba jalamil istun koos Vilma Talbergi ja seltsi aktiivse liikme Heljo Orniga. Kalmistu korrastustööde algatajaks ja kõige aktiivsemaks osalejaks selles ettevõtmises oli pärast sõda Narvas pikka aega
kultuurijuhina tegutsenud Jaan Lont. Narva Vabadussõja kalmistu oli
selleks ajaks põhjalikult rüüstatud – 1921. aastal püstitatud mälestusmärk oli hävitatud (alles oli vaid betoonalus), ligi 200 malmist
hauaristi oli aluse kohalt maha murtud ning paljud aluskivid kohalt
nihutatud, kalmistud piirav aed oli lõhutud, rääkimata sõjaaegsetest
pommiaukudest. Hauaplatsid olid rohtunud ja põõsajuurtega läbi kasvanud. Kalmistu kordaseadmise küsimuses oli meie seltsil erimeelsus
Narva Muinsuskaitse Seltsiga – muinsuskaitsjad olid ausamba ja haudade korrastamise vastu, soovides jätta rüüstatud kalmistu okupantide
tegevuse meenutajaks. Vabatahtlike annetuste, seltsi liikmemaksude ja
heategevuskontsertide tuludest ning Narva Linnavalitsuse, Kultuuriministeeriumi ja Muinsuskaitseameti toetustena saadud vahendite
abil õnnestus püstitada samba postament ning tellida kujur Viitmaalt
mälestussambal Voldemar Melliku kujutatud leinava ema koopia.
Viimistlemata alusega sammas avati 15. juunil 1996. Põhjalikum tegevus kalmistu restaureerimiseks algas 1997. aastal, kui seltsi esindajad
pöördusid Eesti valitsusjuhtide ja Isamaaliidu juhtide poole kalmistu
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Vabadussõja kalmistu taastatud ausamba juures koos Vilma Talbergi ja Heljo
Orniga 1996

Vabadussõja kalmistu
taastatud ausamba ees
koos Ants Vaimeliga 2000
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Vana-Narva Seltsi kokkutulekul koos Jaan Londi ja Ants Vaimeliga 2006

restaureerimiseks vajalike vahendite eraldamiseks. Kahjuks tuleb nentida, et need pöördumised lõppesid enamasti äraütlemistega. Samuti
on kohane märkida, et eelmise sajandi lõpukümnendil vältisid Narvat
külastanud Eesti riigijuhid peatumist Vabadussõja kangelaskalmistul.
Kalmistu restaureerimisprobleemidesse suhtus küll positiivselt Sõjahaudade Hoolde Liit, kuid selle peamine huvi oli suunatud Teises
maailmasõjas hukkunud sõjameestele. Põhjalikum kalmistu restaureerimine algas 1998. aastal, kui tellisime maastikuarhitektilt proua
Kersti Lootuselt kalmistu planeeringu ning saime kokkuleppele
Kaitseministeeriumiga suuremate tööde tegemiseks – uue piirdeaia
ehitus, vundamentidega liidetud ristijäänukite esialgsetele asenditele
ümbernihutamine, teede sillutamine, puude istutamine, mälestussamba aluse vooderdamine, lipuvarraste paigaldamine, langenute nimetahvlite valmistamine ja paigaldamine samba külgedele (neid tahvleid
originaalsambal ei olnud). Vabadussõjas langenute nimistu leidsime
ajalehe Põhja Kodu ühest sõjaeelsest numbrist. Minu ülesandeks oli
nimistu süstematiseerimine (et vältida väeosa nimetuste kordumist).
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Juba 1996. aastal koostasime ja andsime välja seltsi esimese trükise
(eesti-, inglis- ja saksakeelse voldikuna), milles püstitati seltsi eesmärgid:
1. Narvas eesti kultuuri ja traditsioonide taastamine, säilitamine ja
arendamine;
2. Narvas eestikeelse hariduse kvaliteedi ja kvantiteedi arendamine;
3. Narvas eestlastele kultuurisõbraliku elukeskkonna loomisele kaasaaitamine;
4. Narva muulastele eesti keskkonda integreerimisele kaasaaitamine;
5. vananarvakate sotsiaal-majanduslike õiguste kaitsmine ja nende
eest võitlemine.
Uuem Vana-Narva Seltsi tutvustav voldik ilmus 1998. aastal värvitrükisena, kusjuures eesti keele kõrval kasutati inglise ja vene keelt.
Seltsi eesmärkidele lisandus ülesanne Narva kui Eesti ühe tähtsama
linna ajaloolise maine taastamiseks. Välja olid toodud ka iga-aastased Vana-Narva päevad (kodukandi- ja laulupäevade nime all) ning
Narva Eesti Maja kui mittetulundusühingu ametlik asutamine koos
Narva Eesti Seltsi ja Narva Aleksandri kogudusega. Enne seda olime
teinud taotluse endise Peetri kogudusemaja allutamiseks Riigi Kinnisvaraametile, et selle kasutajaks jääks Narva Eesti Maja koos teiste
asutajaliikmetega. Selleks ajaks olime juba astunud kontakti Eesti
Luteri Kiriku peapiiskopi Jaan Kiivitiga Narva Aleksandri kirikule
oma pastori määramise küsimuses. Nimelt selgus jutuajamistel koguduse juhatuse esimehe Ülo Korjusega, et oma pastori puudumise
tõttu käis pühapäeviti Narvas jutlusi pidamas Narva lähedal paikneva
Pühajõe maakiriku õpetaja, kes ei leidnud aega põhjalikumaks tegevuseks Aleksandri kirikus. Jutuajamised peapiiskopiga (ja tema aktiivse
abikaasaga, kes oli Narva probleemidega tutvunud) viisid ühelt poolt
Vana-Narva Seltsi juhatuse liikmete koguduse liikme seisuse taastamisele, kuid ka õpetaja Villo Jürjo määramisele (ületoomise korras
Tartust) Narva Aleksandri kiriku pastoriks. Koos V. Jürjo ametiga sai
Aleksandri kiriku organistiks tema abikaasa Tuulikki. Seoses uue pastori määramisega otsustati anda endine Peetri kogudusemaja mitte
Riigi Kinnisvaraameti, vaid Narva Aleksandri kiriku omandusse
(kuigi Narva Aleksandri kirikul on oma kogudusemaja, mis on antud
rendile Narva Linnaarhiivile).
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See otsus tõmbas kriipsu peale Narva Eesti Maja plaanidele ning kutsus esile teatavaid erimeelsusi pastoriga, kes pani ruumijaotuse majas
paika oma suva järgi. Narva Eesti Maja sai üürida mõned ruumid kogudusemaja 1. korruse põhjatiivas. Eesti Maja tegevuse võimaldamiseks
külastasime koos V. Talbergiga regionaalministrit Eldar Jefendijevit
(kes oli meile tuttav sellest ajast, kui ta töötas Narva linnapeana) ning
tema toetusel saime Narva Eesti Majale iga-aastase riikliku rahaeralduse. Suutsime korraldada ka Eesti Maja kasutuses olevate ruumide ning
osaliselt ka hoone üldkasutatavate ruumide korraliku remondi. Maja
tegevust korraldab selle juhatuse aktiivne esimees ja Narva linnasekretär Ants Liimets. Arvestades V. Jürjo aktiivset tegevust Aleksandri
kiriku remondi organiseerimisel ning kiriku kellatorni kui atraktiivse
vaatetorni ehituse korraldamisel, on meie lahkhelid suurel määral sumbunud. Siiski häirib Narva Eesti Maja kasutajaid kiriku kava lõpetada
lähemal ajal üürileping Narva Eesti Majaga (selle asutajaliikmeks oli
ka Narva Aleksandri kogudus) ning vajadus leida endale uus asukoht.
Esimesed Vana-Narva päevad toimusid juba 15. ja 16. juulil 1994.
Nende kohta on öeldud, et need pole lihtsalt Narva päevad, vaid tõeline laulupidu. Selle peo põhikorraldajaks oli Vana-Narva Seltsi üks
selle aja aktiivsemaid liikmeid – juunis 2012 meie hulgast lahkunud
Kiira Kahn. Kõige esinduslikum oli 90 tütarlapsest koosnev Ellerheina koor. Päev algas kontsert-jumalateenistusega pooleldi varemetes Aleksandri kirikus. Koori esinemine Tiia Loitme dirigeerimisel
tõi paljudele pealtkuulajatele, aga ka esinejatele pisarad silma. Tänu
Kiira Kahni kutsele Eesti Raadios jõudsid peo alguseks kohale ka
teised koorid paljudest Eestimaa paikadest. Koos nendega toimus
15. juuli õhtul kontsert Pimeaias, kust liiguti rongkäigus Piirivalveameti puhkpilliorkestri saatel kesklinna ning seejärel suunduti NarvaJõesuusse. Seal ootas esinejaid ees pommiplahvatusega lõhutud laululava ning venekeelsed loosungid üleskutsega eestlaste Siberisse saatmiseks. Vaatamata nendele provokatsioonidele, toimus laulupeo teine
osa nii lauljate kui ka pealtvaatajate hea meeleolu tähe all. Järgnevas
kirjeldatud andmetes Narva päevade ja muude toimingute kohta on
suures osas kasutatud Vilma Talbergi kirjapandud märkmeid, aga ka
nende päevade jaoks koostatud ja trükitud kavalehti. Käesolev peatükk peaks säilitama põhiandmed Vana-Narva Seltsi tegevuse kohta.
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1995. aastal korraldas Vana-Narva Selts heategevuskontserdi Vabadussõja kalmistu taastamiseks. Kontsert toimus Estonia kontserdisaalis 31. jaanuaril ning selle kavas olid Ellerheina tütarlastekoori,
Tallinna Poistekoori, Eesti Raadio Laste Laulustuudio, laste keelpilliorkestri ning Muusikakeskkooli kvinteti ja solistide esinemised. Aasta
hiljem (30. jaanuaril 1996) toimus Estonia kontserdisaalis kontsert
Vabadussõja mälestussamba taastamise heaks. Kontsert oli Eesti Rahvusmeeskoori ja Eesti Kontserdi ühine annetus Vana-Narva Seltsile.
Kontserdi kavas olid eranditult eesti heliloojate teosed. Lisaks meeskoorile esinesid nais- ja meessolistid. Vana-Narva päevade raames
toimus 15. juunil 1996 restaureeritud mälestussamba avamine. Sellele
järgnes rahvakunstiõhtu ning 16. juunil laulupäeva kontsert Hermanni
kindluse õuel.
Koos Narva Linnavalitsuse ja Akadeemilise Sõjaajaloo Seltsiga korraldati 28. novembril 1998 Vabadussõja alguse 80. aastapäeva puhul
Narva Eesti Gümnaasiumis ajalookonverents, millele eelnes Vabadussõjas langenud õppurite mälestustahvli avamine. Sama päeva õhtul
toimus aastapäevale pühendatud pidulik kontsert Energeetiku Kultuuripalees. Kontserdil esines Eesti Rahvusmeeskoor koos Narva
Linna Sümfooniaorkestriga (dirigent Anatoli Štšura). 29. novembril
1998 toimus korduskontsert Estonia kontserdisaalis. Kontserdi kavas
olid Eesti heliloojate laulud, kusjuures esiettekandele tuli Urmas Sisaski reekviem Eesti vabaduse eest langenute mälestuseks. 1998. aasta
jooksul selgus, et meie tellitud Narva ajaloo filmi autor Märt Müür ei
viinud Hasartmängumaksude Nõukogu juhataja härra Viioli rahalise
afääri tõttu oma tööd lõpule.
2000. aasta 3. jaanuaril möödus 80 aastat Vabadussõja lahingute lõppemisest Narva rindel. Selle tähtpäeva äramärkimiseks organiseeris
Vana-Narva Selts koos Kaitseministeeriumiga kontsert-aktuse Estonia kontserdisaalis, kus poistekoor Revalia ja Eesti Meestelaulu Seltsi
poistekoor ning Piirivalve orkester ja solistid esitasid Eesti heliloojate isamaalisi ja vaimulikke laule ning orkestriteoseid, esimest korda
esitati ka Vana-Narva Seltsi tellimusel K. Kõrveri komponeeritud
„Laulud sõjast, maast ja rahvast”. 1990. aastate teisel poolel võttis
Narvas toimunud üritustest paaril korral osa ka Tunne Kelam koos
abikaasaga.
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Ausammas „Rootsi lõvi” uues asukohas. Foto Heidi Tooming

2000. aasta sündmustest väärivad erilist äramärkimist aga 17.,18. ja
19. novembril Narvas toimunud Rootsi ja Eesti ühised kultuuriüritused (Projekt Narva 2000). Ürituste ajal püstitati Joaoru kaldapealsele
uus „Rootsi lõvi” ausammas. Uue samba lõvi erines mõnevõrra 1936.
aastal püstitatud, kuid sõja-aastatel hävinud originaali omast. Ausammas tähistab Karl XII juhtimisel saavutatud võitu Põhjasõjas 1700.
aastal. Nende ürituste raames võtsid Vana-Narva Seltsi juhatuse liikmed 18. novembril osa „Rootsi lõvi” mälestusmärgi avamisest, millele
järgnes ajalooline konverents ja vastuvõtt Hermanni kindluse saalis.
19. novembril toimus kokkutulek Narva Linnavalitsuse saalis. Huvipakkuv oli Eesti Vabariigi Valitsust esindava haridusministri Tõnis
Lukase esinemisel väljatoodud teave, mille järgi Põhjasõja Narva lahingu kaotanud Vene sõjaväge juhtinud tsaar Peeter I põgenes üle Narva
jõe, jättes maha oma armee, mille koosseisust suurem osa uppus jõe
ületamisel. Märkimist väärib ka asjaolu, et diplomaatilistel kaalutlustel tõlgiti kõne vene keelde mõnevõrra muudetud sõnastuses. Lahingus langenute (tegelikult Narva jões uppunute) mälestuseks on jõe
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Koos abikaasa, kahe tütrepoja ja vanema tütrepoja abikaasaga Aleksandri kiriku
ees 2008. aastal

kaldale (Vabadussõja kalmistu lähedusse) püstitatud mälestussammas püramiidikujulisel alusel paikneva ristiga.
2001. aastal toimus Vana-Narva Seltsi algatusel ning koostöös Narva
Linnavalitsuse, Narva Eesti Maja ja Aleksandri kogudusega kaks ühisüritust: 1) Eesti iseseisvuse taastamise 10. aastapäevale pühendatud
rongkäik ja pidulik jumalateenistus Aleksandri kirikus koos Vabaduse
tamme istutamisega kiriku kõrvale; 2) ajaloopäev, kus esinesid tuntud ajaloolased ning ärkamisaja sündmustes aktiivsed osalejad. 2001.
aastal õnnestus minul koos V. Talbergiga anda välja raamat „Mäleta.
Narva kannatuste aastad 1940–1990”. Raamatu motoks on Marie
Underi luuleread 1941. aastast: „Igal lävel tahaks kummardada, ükski
maja pole leinata.” Lisaks punavõimude poolt mõrvatud ja küüditatud
Narvast pärit inimeste nimistule on siin antud ülevaade Narva ajaloost
pealkirjas toodud ajavahemikul.
6. ja 7. juulil 2002 toimunud Vana-Narva päevadel avati Seltsi tellitud
Peetri kiriku mälestusrist (6. juulil). Pärast avamist toimus ühine lõuna
Hermanni kindluse õuel ning 7. juulil võeti osa surnuaiapühast Sini93

Vana-Narva Seltsi liikmed Peetri kiriku mälestusmärgi juures. Foto Ants Liimets

nõmme kalmistul. 2002. aasta on märkimisväärne ka selle poolest, et
Narva linnavolikogu otsustas anda linna aukodaniku tiitli Vana-Narva
Seltsi asutajale ja esinaisele Vilma Talbergile.
2003. aastal korraldas Narva linnapea vastuvõtu Eesti Vabariigi 85.
aastapäeva puhul Narva Kultuurikeskuses (endise nimega Energeetiku Kultuuripalees) koos sellele järgnenud Narva Sümfooniaorkestri kontserdiga, kus esines ka sopran Nadja Kurem. Sama aasta VanaNarva päevadel 14. ja 15. juunil toimus kaks kontserti: päevane narvalaste kontsert raekojas ning Narva Sümfooniaorkestri kontsert
kultuurikeskuses, kus esinesid ka Estonia solistid, kaasa arvatud Jassi
Zahharov.
31. jaanuaril 2004 toimus meie seltsi tellitud mälestuskivi „Juured”
(60 aastat Narva mahajätmisest) avamine Vabaduse ja Hariduse tänava nurga juures paikneval väljakul; see mälestuskivi peab ära märkima
Narvast lahkuma sunnitud elanike sünnikoha ning tänuga meenutama häid inimesi, kes meid vastu võtsid. Pärast mälestuskivi avamist
koguneti Narva Eesti Gümnaasiumis, kus meenutati 60 aasta möödumist Narva tragöödia algusest ning toimus raamatusarja „Kuni sõda
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kõik purustas” haridus- ja kultuuritegevust käsitleva osa esitlus. 2004.
aasta rekordilise osavõtjate arvuga vanalinnapäevade keskseks ettevõtmiseks oli tammede istutamine Vabadussõjas langenute kalmistul
26. juunil. Märkimist väärib, et sellest sündmusest võttis osa ka meie
seltsi tegevusse lülitunud Sinimäe lahingute kangelane Kalju Vest.
Pärast kalmistult naasmist ootas meid hernesupp Eesti Maja hoovis
ning toimus kontsert Vanalinna Riigikoolis. Järgmisel päeval osalesime
jumalateenistusel Aleksandri kirikus, tutvusime kuivanud jõesängiga
Kreenholmis ning enne kojusõitu veel Sinimägede memoriaaliga.
Enne 2005. aasta Narva väljasõitu lahkus 5. juunil meie hulgast ootamatult Seltsi hing Vilma Talberg. Seni oli tema olnud kõigi meie ettevõtmiste organiseerija, suhtekorraldaja, seltsi dokumentide korrashoidja ning raamatupidaja (ka rahaliste vahendite hankija). Meelde on
jäänud tema ütlus, kui ajapuuduse tõttu soovisin loobuda külaskäigust
mõne ministri või erakonnajuhi juurde: ”Kas ma pean sinna minema
selle naistekarjaga?” Pärast Vilma surma ei söandanud seltsi juhatus
enam korraldada kogunemisi tema tütre Virve Rammusa külalislahkes kodus ning Jaan Londi ettepanekul saime ajutiseks kasutamiseks
ruumi Eesti Raadio majas. Igakuised üldkokkutulekud jätkusid Akadeemia Raamatukogu maja kohvikus. Seltsi juhatuse esimehe kohustusi polnud keegi nõus oma peale võtma. Pärast läbirääkimisi nõustus
Asta Liidemann vormistama raamatupidamise dokumente ning mina
võtsin enda peale dokumentidele allakirjutamise õiguse ja kohustuse. Igakuiste kokkutulekute juhtimise on oma peale võtnud juhatuse
aktiivne liige Heljo Orn. Märkimisväärset aktiivsust on üles näidanud
ka juhatuse liikmed Laine Palandi ja Milvi Abner. Kahjuks on seltsi
tegevusest kõrvale jäänud varem väga aktiivselt osalenud ning seltsi
ruumidele hulgaliselt sisustust hankinud Jaan Lont.
2007. aasta Vana-Narva päevadel toimus 7. juulil pärast traditsioonilist
lilledepanekut mälestusmärkide juurde ja tutvumist Aleksandri kiriku restaureerimistöödega lõuna Narva Vanalinna Riigigümnaasiumis,
järgnes lühikontsert ja Monika-Aino Jõesaare järjekordse raamatu tutvustamine. 8. juulil sõideti pärast mõnetunnist Narva-Jõesuus peatumist Kuremäe kloostrisse.
Narva külastamisel 2008. aasta 27. juunil oli keskseks sündmuseks
Aleksandri kiriku (liftiga) vaatetorni pühitsemine koos pastor Villu
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Jürjo õhtuse vastuvõtuga kiriku torni suures saalis. Enne õhtust vastuvõttu külastasime Narva Eesti Gümnaasiumis õpilaste etendust „Keskaegne armastuslugu” ning tutvusime raekojas Vadim Orlovi ehitatud
Narva sõjaeelse kesklinna maketiga. Kuna ööbisime Narvas, tegime
reisi Narva-Jõesuusse 28. juuni hommikupoolikul ning sõitsime tagasi
Narva, et teha ringsõit Pimeaias ja Kulgul. Seejärel sõitsime välja
Tallinna suunas peatusega Purtse linnuses koos asjakohase einega.
27. juunil 2009 toimus pärast lilledepanekut mälestusmärkide juurde
seminar Narva Linnavalitsuse saalis teemal „Kuhu lähed, Ida-Virumaa?
Kuhu lähed, Narva?” Seminaril esinesid Ida-Viru Maavalitsuse ja
Narva Arengu- ja Ökonoomika Ameti esindajad. Õhtul külastati Laagnal MTÜ Vanatare vabaõhuetendust „Minek”, mis meenutas 1949.
aastal kõige enam maarahvast puudutanud küüditamist. 28. juunil
külastati Narva sadamat ja punavõimude ajast koonduslaagrina tuntud Kreenholmi Manufaktuuri laohooneid ning kalmistuid ja vennashaudu. Seejärel tehti peatus Narva-Jõesuus ning sõideti välja tutvuma
Sinimäe vaatetorni ja muuseumiga. Edasi sõideti Toolsesse, kus külastati Metsaantsu talu jaanalinnufarmi.
2010. aasta 26. juunil toimunud Narva väljasõidu märksõnaks võiks
olla lähem tutvumine Hermanni kindluse ja selles paikneva Narva
Muuseumi vaatamisväärsustega. Muuseumi suures saalis kuulasime
kontserti eesti luule klassikast. Enne väljasõitu Narva-Jõesuusse (ööbimine hostelis Algus) toimus õhtusöök Vanalinna Riigikoolis. 27. juunil sõitsime Narva, peatusime Vabadussõja kalmistu juures, seejärel
tutvusime Sillamäe linnaga, külastasime sadamat ja ettevõtet Silmet.
Tagasisõidul Tallinna külastasime Oru parki ja Toila asulat ning
lauluväljakut.
18. juunil 2011 oli ette valmistatud traditsiooniline kohvilaud Narva
Eesti Majas koos sellele järgnenud filmide vaatamisega ja lilledepanekuga mälestusmärkide juurde. Pärast lõunasööki Eesti Majas külastasime Narva Eesti Gümnaasiumi, kus õpilased esinesid isetegevusliku
kontserdiga. Nagu paljudel eelmistel aastatel organiseeris härra Ants
Liimets soovijatele väljasõidu Jaanilinna kalmistule. Pärast saabumist
Narva-Jõesuusse toimus hotelli Algus õuel õhtusöök koos kultuuriprogrammiga. Pärast 19. juuni hommikupoolikut Narva-Jõesuus sõitsime Iisakusse, kus tutvusime huvipakkuva koduloomuuseumiga ning
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Vana-Narva Seltsi liikmed Narva Eesti Maja saalis 2006. Foto Ants Liimets

Iisaku kirikuga. Iisakust lahkumise järel jäi vihmase ilma tõttu ära planeeritud väljasõit Peipsi-äärsesse Kauksi randa. Seoses Iisaku kiriku
külastamisega on mul võimalus ära märkida, et pikka aega Iisaku kiriku pastorina töötanud ning sõjajärgsetel aastatel Tallinna Pühavaimu
kirikus teeninud pastor Kuljuse juures käisin leeris TPI üliõpilasena
(küllap see oli ka teatav protest tolleaegse kirikuvaenuliku valitsuse
vastu).
2012. aasta Vana-Narva päevad, mille motoks oli „Sõpruse sild”, toimusid esmakordselt ühiselt Narva Linnavalitsuse ja Narva Eesti Seltsi
iga-aastaste Narva päevadega 9. ja 10. juunil. Nimelt olid 7. kuni
10. juunini Narva külalisteks Marinski teatri solistid, Peterburi estraaditähed, Ukraina lauljad ja Venemaa kunstnikud. Meie saime osa
võtta galakontserdist Hermanni kindluse õuel ja rahvuskultuuriseltside peost Rugodivi kultuurimaja esisel väljakul. Mõlemal päeval esinesid ka Narva Eesti Maja rahvatantsijad. 10. juunil toimus kohtumine
Narva linnapea Tarmo Tammistega Linnavalitsuse saalis, kus linnapea andis positiivse alatooniga ülevaate tööstuse arengust Narvas.
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Tähtsaim neist tundub olevat ekskavaatoritehas, kus lisaks detailide
tootmisele monteeritakse ka masinaid. Huvitav on märkida, et selle
tehase paiknemiskoha valiku konkursi võitis Narva linn Ungari ees.
6.2. Lennuväepoiste Klubi
Lennuväepoiste Klubi koosnes 1944. aasta suvel Lennuväe abiteenistusse mobiliseeritud (või vabatahtlikult astunud) 1927. aastal sündinud (mitmel juhul ka noorematest) meestest. Paljud neist olid osa
võtnud õhutõrjepatareide meeskondade tööst, teiste tegevus abiteenistuses (minul kuni üleminekuni meie laagri läheduses paikneva soomepoiste väeosa juurde) lõppes väljaõppelaagris Pirita jõe kaldapealsel Pirita-Kosel sealse K. Pätsi nimelise vabaõhukooli territooriumil.
Mõned neist (näiteks Vaino Kallas) sattusid Saksa vägede taganemise
käigus 1944. aasta septembris ränkadesse lahingutesse punavägede
vastu kas Sõrve poolsaarel või Kuramaal. Lennuväepoiste Klubi asutati
1991. aastal, selle asutajate ja kõige aktiivsemate liikmete hulka kuulusid Enn Vohli (sündinud 1928) ja Pärnu mees Väino Kallas (ta on mitme lennuväepoiste ja teiste vabadusvõitlejate saatust käsitleva teose
autor). Andmeid minu tegevusest lennuväepoiste väljaõppelaagris ja
sealt lahkumisest on toodud noorpõlve lugu käsitleva jaotise 2.2 lõpuosas. Minu endistest kaasõpilastest (ja kolleegidest) kuulusid klubisse
Värdi Reiman ja Ants Vaimel. Lennuväepoiste esimene (ülemaailmne) kokkutulek toimus Pirita-Kosel juulis 1991. Siis toimus ka „poiste”
tegelik registreerimine. Juhtfiguurideks olid siingi Enn Vohli ja Väino
Kallas. Juba varem välismaal (Kanadas, Inglismaal, Rootsis) toimunud
kokkutulekutel olid loodud omaette ühingud (näiteks skaudiüksuste
kujul). Lennuväepoiste iga-aastastest kokkutulekutest Pirita-Kosel on
osa võtnud märkimisväärsel hulgal ka välismaal elavaid „poisse”, teiste
hulgas ka minu noorpõlve sõber Jaan Sägi Austraaliast. Eestis tuntud
eriteadlastest võtsid kokkutulekutest üksikjuhtudel osa kuulus kirurg
Ülo Sibul (1927–1997) ja populaarteaduslikke artikleid avaldanud
füüsik Harry Õiglane (1927–1999). Täielikult on osavõtust hoidunud
omaaegne TPI keemiateaduskonna dekaan Endel Uus. Teine ülemaailmne kahepäevane kokkutulek toimus 1992. aastal Sangaste lossis,
millele järgnevad kokkutulekud juba regulaarselt kuni 2010. aastani
Pirita-Kosel. Siin valiti klubi auliikmeks vabaõhukooli omaaegne
98

Lennuväepoisid pidulikul kokkutulekul Tallinnas 2008. aastal

Lennuväepoiste Klubi liikmed rivistusel Pirita-Kose Vabaõhukooli väljakul 2009
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Vabadusvõitlejate Liidu liikmete rongkäik Viljandis 2001. aastal

direktor Berends. 2009. aastal toimus lisaks Pirita-Kose kokkutulekule
pidulik istung Tallinna Eesti Majas.
2005. aastal pani klubi presidendi ameti maha selle pikaajaline juht
Enn Vohli. Tema järglaseks sai Endel Vasar, E. Vasara haigestumise
järel aga August Tuisk.
Lennuväepoiste Klubi liikmed loeti samal ajal Eesti Vabadusvõitlejate Liidu liikmeteks. Vabadusvõitlejate Liit asutati Tartus 8. veebruaril
1992. 25. aprillil asutati Sakala Kultuurikeskuses toimunud koosolekul
650 inimese osavõtul Liidu Tallinna Ühendus (EVTÜ). Minu liikmekaart on välja antud numbriga 692. Ühenduse juhatuse esimeheks valiti tuntud dirigent Harri Rent. Hiljem on juhatuse esimeesteks olnud
Erich Puusaag, Ants Teder ja Gunnar Laev. 1996. aastal oli ühenduse
nimekirja kantud 1715 liiget (paljud neist olid juba siis manalamehed,
teiste hulgas ka pikaajaline TPI ehitusmehaanika dotsent Raimund
Räämet). EVTÜ jaguneb seitsmeks tegevuspiirkonnaks. Nõmme
piirkonna esimeheks oli pikka aega Nõmme Gümnaasiumis õppinud
Heino Argus. Nüüd on piirkonna juhtimise üle võtnud meist noore100

Represseeritute Liidu liikmed Seli Tervisekeskuses 2011. aastal. Autor teises reas
paremalt teine

mad eruohvitserid. Vabadusvõitlejate Liidu ülemaailmsed kokkutulekud on toimunud 1992 Adaveres, 1994 Sinimägedes, 1995 Elvas,
1996 Toris, 1997 Võrus, 1998 Tallinnas, 1999 Haapsalus, 2000 Toris,
2001 Viljandis, 2005 Tartus.
1990-ndate keskel osalesin Vabadusvõitlejate Liidu liikmetest moodustatud rühma koosseisus Vabadussõja aastapäeva paraadil. Sellele
eelnes üsna pingutav „rividrill” Dünamo staadioni esisel väljakul. Vabadusvõitlejate Liidu liikmetel on olnud võimalus viibida kahenädalasel ravikuuril Seli Tervisekeskuses Rapla lähistel. Viimastel aastatel
saavad seda ravikuuri lisaks Vabadusvõitlejate Liidu liikmetele kasutada ka teised Nõukogude võimu poolt represseeritud.
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7. Perekond, kodu ja elu-olu
7.1. Perekond
Aspirantuuriaastatel Leningradis sõitsin sageli (tavaliselt öise TallinnaLeningradi kiirrongiga) koju Tallinna. Esialgu oli minu elukohana
säilinud omaette tuba Koidu (praegu Hämariku) tänaval Nõmmel.
Kohanud juhuslikult Tallinnas tuttavat koolivenda Henno Kasikovi
(1925–2000), kes oli äsja, 1952. aastal lõpetanud stuudiumi TPI-s
mäenduse erialal, kutsus ta mind seda sündmust tähistama. Henno
oli õppinud Narvas minust aasta võrra eespool, kuid Porkuni lahingu
käigus venelaste kätte vangi langenud, tervisliku seisundi tõttu vangist
vabanenud ning 1946. aastal TPI mäe erialale konkursi puudumise
tõttu (minevikuga seoses keelduti tema vastuvõtust ehitusteaduskonda) vastu võetud ja nüüd diplomi saanud. Henno lõpupeol taastusid minu Narva-aegsed, siis veel põgusad suhted tema õe Vilmaga.
See tutvus viis meid 1953. aasta juulikuus perekonnaseisuametisse
ning ka Hageri kirikusse abielusuhteid vormistama. Pulmad peeti minu sõjajärgses vanematekodus Väljaotsa talus, kuhu lisaks meie
sugulastele-sõpradele kutsuti arvukalt kohalikku külarahvast. Samas
olid toimunud ka minu õe Elsa ja venna Otto külalisterohked pulmad.
Pärast pulmi tekkis mul võimalus kolida üle Vilma ja ta ema (isa oli
raudtee teemeistrina saanud õnnetult surma manööverdava veduri all)
korterisse Raudteevalitsusele kuuluvas majas, kus saime oma käsutusse väikese magamistoa ja kirjutuslaua elutoas. 1953. aasta suveks sain
Leningradi PI ametiühingust kaks tuusikut ringreisile (pulmareisile!)
kolmes Kaukaasia „vabariigis”; selle kohustuslikuks osaks oli „suure
juhi” sünnikoha külastamine Gori linnas (nähtavasti polnud need tuusikud eriti ihaldatavad).
Pärast aspirantuuri sain 1954. aasta lõpuks ära tehtud vajalikud eksamid, välja arvatud väitekirja lõpetamine, mille tegin Tallinnas, et
asuda seda kaitsma aprillis 1955. Ametialast tegevust TTÜ-s käsitlesin
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Pärast abiellumist 4. juulil 1953
Väljaotsal

Autori foto mõned päevad pärast
abiellumist kodus

Abikaasa Vilma koos lastega jõulupuu ees 1963
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Telklaager Peipsi põhjarannal 1963

eespool. Juba aspirantuuriaastatel olin hankinud selle aja kohta sobiva
Zorki fotoaparaadi, mida kasutasin mitmete mustvalgete portree- ja
loodusfotode pildistamiseks (värvifoto polnud sel ajal veel kättesaadav). Noore abielumehena pildistasin meid kahte Tallinnas ja esimesel sõidul Narva, hiljem oma abikaasat koos lastega.
Paar fotomälestust sellest ajajärgust on säilinud meie telklaagrist
Peipsi põhjarannikul koos Vaimelite perega.
Neil aastatel olime seotud minu vanemate (pärast isa surma 1970
ainult ema) ettevõtmistega kartulikasvatamisel. Kartulivõtmise talgutest võtsid reeglina osa ka meie sõbrad. Väljaotsa talu elamu teisel
poolel elas minu venna Otto pere.
1988. aastal avanes mul võimalus koos venna Ottoga külastada LõunaAustraalias Adelaide’is vanemat venda Pauli tema 70. sünnipäeva puhul. Viis aastat hiljem pühitsesime venna juubelit Rannamõisas. Sellel
kokkutulekul osales ka Pauli vanem tütar Marika ning mitu inimest
Kulbachite suguvõsast. 80-aastase Pauli viimane juubel peeti Kaberneemes Eesti põhjarannikul. Sellest kokkutulekust võttis lisaks kolmele vennale osa ka mu õde Elsa.
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Kolme venna kohtumine Adelaide’is 1988

Pauli 80. sünnipäevale olid kutsutud ka meie sugulased
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Peolaud suvila teisel korrusel. Esiplaanil juubilar

Kolm venda ja õde viimasel kokkutulekul Kaberneemes 1998
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Kodusel kokkusaamisel osalesid Soome tuttav insener Ulla-Maija Jumppanen
(paremal) ja Heljo Orn (vasakul) 1992

Tulles tagasi oma perekonna juurde, võib ära märkida, et 2013. aasta
juulis täitub 60 aastat meie abielu. Kuldpulmad peeti 2003. aasta suvel
Rannamõisa suvilas. Koosviibimisi sõprade ja külalistega on ikka peetud ka meie Rõõmu tänava kodus.
1956. aastal sündis meie esimene tütar Lea ning 1960. aastal teine
tütar Anu. Lea lõpetas TPI majandusteaduskonna ehitusökonoomika
erialal ning töötab eduka raamatupidajana. Tütar Anu sai arhitektidiplomi Kunstiinstituudis ning teeb enamasti ajalooliste hoonete
restaureerimisprojekte. Alates Tartu Jaani kirikuga seotud projekteerimistöödest on tema elukohaks Tartu. Tal õnnestus hankida korter
ajaloolises majas Vallikraavi tänavas, mille remontimisega tuli minulgi
tegeleda. Leal on semiootiku ja muusiku bakalaureusekraadidega poeg
Kristjan (jätkab muusikaõpinguid Karlsruhes) ning arstiteaduskonna
põhikursuse lõpetanud ja residentuuris õpinguid jätkav tütar Kristiina
ning Turu Kunstikoolis näitlejaks koolitatud tütar Katariina; Anul on
poeg Hans-Andreas, kes raamatu kirjutamise ajal oli abiturient Tartu
Miina Härma Gümnaasiumis.
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Meil on külas minu ema, õetütar Anne ja Pauli abikaasa, 1986

Meie järeltulijate kolm
põlvkonda
2012.
Kristjani
kõrval tema
abikaasa
Kaidi.
Keskel tütretütar Kristiina oma tütre
ja sülelapsest
pojaga
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Kuldpulmade pühitsemisel Rannamõisas
2003

Elades kuni 1977. aastani Lõime ja Kopli tänava nurgal 8-korterilises
Eesti Raudteele kuuluvas puitmajas, tundsime abikaasaga puudust
suvisest puhkusest mere ääres.
1950-ndate lõpuaastatel olime suvekuud veetnud koos sõpradega
Peipsi põhjarannal, Alajõe lähedal organiseeritud telklaagris. 1959.
aasta suvel veetsime paar nädalat TPI-le kuulunud Kloogaranna suvemajas. 1960. aasta augustis, kui vanem tütar Lea oli nelja-aastane ja
noorem tütar Anu kolmekuune, võtsime kogu perega ette sõidu meile
veel tundmatusse Rannamõisa, kus saime nautida kaunist mereranda
ja männimetsa. Siis me veel ei osanud arvata, et kunagi avaneb võimalus ehitada sinna oma suvemaja.
Tänu lepingulistele töödele koos J. Aarega oli meil mitmel juhul võimalus ühildada töö ja puhkus. Kateedri kolleegid olid sagedased külalised meie kodus, aga ka suvemajas, mille esialgsel kokkumonteerimisel kasutasin ka nende abi.
Sagedasteks külalisteks on kujunenud ka minu õe kaksikutest lapsed – poeg Koit ja tütar Anne. Tütar Anne abiellus eestlannast ema ja
Poolast pärit isa pojana sündinud Richardiga, kes töötab USA-s
elektriinsenerina. Anne külastab Eestit sageli, enamasti igal suvel.
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Minu õe Elsa selgitustegevus hariduse tähtsusest on kandnud vilja
mitte ainult minu, vaid ka tema enda ja venna Otto lastelaste puhul,
kes on valinud teadlase elukutse.
7.2. Suvila Rannamõisas ja kodu Pääskülas
1961. aasta kevadel ilmus Õhtulehes kuulutus, kus ehitusmaterjalide
müügikeskus pakkus 450 rubla eest Järvakandis toodetud kahe suvemaja detaile nende ülesmonteerimiseks Rannamõisa ringtee siseses
parkmetsas. Läksin kohe pudeli konjakiga müügimehe juurde ning
leppisin kokku ühe suvila detailide ostmises ja detailide äravedamises
järgmisel päeval. Sama päeva õhtul leidsin ka võimaluse vajaliku summa laenamiseks. Minu kui tolleaegse TPI dotsendi palgast (250 rubla)
ei jäänud perekonna kulude kõrval, eriti pärast hiljutist autoostu 1959.
aastal spekulatiivse hinnaga, midagi säästmiseks.
Suvila projekti oli koostanud Eesti Projekt (autorid arhitektid Port ja
Ellandi). Selle ehitusalune pind oli tüüpprojekti alusel 23 m2 ja kasulik
pind 21,2 m2. Välikäimla asukoht polnud fikseeritud. Nähtavasti oli
suvilate projekteerimine lubatud ainult neis piirides. Vahemärkusena
olgu öeldud, et suvilaasula ehitamise Rannamõisa parkmetsa algatas
minu teada Ministrite Nõukogu aseesimees Vendelin pärast tutvumisvisiiti Rootsi.
Tolleaegse nomenklatuuri jaoks (kellest osa oli oma valdusesse haaranud sõjaeelsetel aastatel ehitatud suvilad) ehitati riigi kulul teise tüüpprojekti alusel mõnevõrra suurema pinnaga suvilad. Eelkirjeldatud
väiksemad tüüpsuvilad olid ette nähtud eruohvitseridest sõjaveteranidele, suvilad tuli püsti panna aga oma kuludega.
Nõukogude süsteemi ajal laialdaselt levinud aianduskooperatiividega võrreldes oli Rannamõisa suvilatel kaks suurt erinevust: 1) need
olid individuaal-, mitte aga kooperatiivehitised ja 2) suvila maa-ala
ei tohtinud kasutada köögiviljade kasvatamiseks. Rannamõisa ringteest ligikaudu 200 m kaugusel lõuna suunas asetses üks suhteliselt
kogukas rändrahn, mis pakkus erilist huvi geoloogidele. Selle läheduses aga paiknes ajalooline ohvriallikas, millest me enne kaevu ehitamist käisime joogivett toomas. Allika kõrvalt läks mööda tsaariaegse
kitsarööpmelise raudtee tamm, mis läbis Tilgu randa ja lõppes meres
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sadamamuuliga. Seda raudteed olevat tsaariajal kasutatud lubjakivi
vedamiseks Soome suunduvatele praamidele. Selle raudteetammi
kaldaotsa kõrval paiknes Nõukogude piirivalve vaatetorn, mida sõdurid kasutasid mereranna vaatlemiseks kuni 1980-ndate lõpuni. Nende
põhiülesanne näis olevat suvitajate jälgimine ja õhtusel ajal rannast
äraajamine. Õhtul rehitseti rannaäärne siledaks, et märgata merre
minejate ja merest väljujate jalajälgi. Lisaks vaatetornile oli piirivalvurite jaoks allika lähedale ehitatud saun ning sellest paarsada meetrit
mere poole sööklahoone; tänaseks on nii vaatetorn kui ka mõlemad
hooned lammutatud.
Meie suvila ehituskoht paiknes Kõrgemäe-nimelise naabertalu lähedal. See lähedus võimaldaski meil selle suvila hankida. Nimelt oli see
koht eraldatud ühele kõrgele erumereväelasele; kui viimane tutvustas ehituskohta oma uhkele prouale, teatas see kuuldavasti järgmist:
„Sarai vidno, ne hotšu”. Suvila asukohast on naabertalu rehehoone
tõesti nähtav, kuid meid see ei häirinud.
Järgnevatel nädalatel ehitasin suvila jaoks soodsale liivapinnasele
madalvundamendi ning kolleegide abiga paigaldasime hoone detailid.
Mere äärde pääsemiseks oli meil põhiliselt kaks võimalust: kas laskuda suvilast paarisaja meetri kaugusel paiknevalt kõrgelt kaldapangalt
mööda järsku laudtreppi või kasutada puude vahele tõmmatud köite
abi, kui trepp oli lõhutud. Aga võis ka jalutada või sõita autoga umbes
1,5 kilomeetri kaugusele Tilgu randa.
Sageli kasutasime ja kasutame tänaseni oma suvilat sõprade ja sugulastega kohtumisteks, varem ka bridžiõhtuteks. Viimasel ajal on pikaajalisem suvitamine suvilas ööbimisega jäänud harvemaks ning seetõttu on sinna mitmel korral sisse murtud. Enamasti on huvi tuntud
jalgrataste ja õmblusmasinate vastu, aga ka mõned ehitusmaterjalid,
nagu vee- või kanalisatsioonitorud, on pakkunud varastele huvi. Kuni
1980-ndate keskaastateni oli suvitajate kasutada väike kohalik kauplus
ringtee kõrval, kus ostujärjekorras seistes võis kuulda omapärast juttu
ja klatši mõlemas kohalikus keeles. Pärast selle sulgemist (ja lammutamist) tuleb sõita auto või jalgrattaga Kallaste suurtesse ostukeskustesse. Enne Merepiiga vana kohvikuhoone mahapõlemist sattusime
sinna juhuti einestama ja muusikat kuulama, kuid tänaseks üles ehitatud hoone pole millegipärast pakkunud samasugust huvi.
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Rannamõisa suvila
pärast restaureerimist

1983. aastal pöördusin Harju rajooni ehitusosakonda, et suvila omandiõigus seadusepäraselt vormistada. Ühtlasi teavitasin osakonda soovist suvilat laiendada. Seepeale öeldi, et vormistamine võiks toimuda
pärast projekti elluviimist. Arhitekt H. Kulbase koostatud rekonstrueerimisprojekti kohaselt on katusehari suunatud risti hoone põhifassaadiga, pikendades katusekorrust suvila algsest asendist üle abihoone
kuni majataguse kõrgendikuni. Juba 1960-ndate teisel poolel tegime
koos kolleegide K. Õigeri ja A. Lavroviga Nabala tee ääres metsatööd.
Sealsetest palkidest sain suvila ümberehitamiseks vajaliku koguse
saematerjali. Meelde on jäänud metsavahi üllatus, kui ma hobuse ree
ette rakendamisel ei vajanud kõrvalist abi (ta teadis, et metsamaterjali
varujateks olid tehnikaülikooli õppejõud). Osa saematerjali hankisime koos sõbra ja tütardega Kaberneeme lähistel metsatööde käigus.
Saematerjali kulus lisaks ehitusele ka omatehtud suvilamööbli valmistamiseks. Minu enda kõige mahukamaks tööks oli korstnate ladumine
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ning kaminate ja soemüüriga pliidi ehitamine. Rekonstrueerimistööd
olid veel pooleli, kui äsja arhitektidiplomi saanud tütar Anu pidas
vajalikuks hoone fassaadide teatavat muutmist, peamiselt akende ja
ruumide sisejaotuse osas.
1996. aastal kooskõlastas Harku Vallavalitsus maaeralduse suvilate
juurde. Selleks tuli tellida krundi geodeetiline mõõdistamine ja koostada piiriprotokoll. Nende dokumentide alusel tehti 1997. aasta
maikuus maaeraldus 1040 m2 piirides ning anti võimalus maatüki
väljaostmiseks. Muidugi tuleb arvestada, et suvilakruntide maamaksu
tasumine on küllalt kulukas. Samal ajal tuleb öelda kiitvaid sõnu Harku
valla juhtidele suvilapiirkonna kui terviku arendamise kohta. Rannamõisa ja Kallaste piirkond on tänaseks tundmatusena muutunud – on
rajatud teedevõrk, Rannamõisa teele on ehitatud jalakäijate ja jalgratturite eraldi valgustatud rada ning läbi viidud laialdane heakorrastus.
Tänaseks on moodustatud tänavad, meie suvila aadress on Kõrgemäe
tee 11. Suurem osa väikestest naabersuvilatest on kas ümber ehitatud
või lammutatud ning tänapäevaste elamutega asendatud.
Suvila olemasolu ei lahendanud meie kodu loomise küsimust. Parteipiletita professorit ei peetud aga töökoha kaudu saadud korteri vääriliseks. Kohates meie tulevast naabrit ja TPI füüsikalise keemia kateedri
juhatajat Jüri Varvast, sain teada, et Eesti Teaduste Akadeemia (ka selle allasutuste) töötajad on algatanud uue elamu ehitamise Pääskülas
Vikerkaare ja Rõõmu tänava vahelisel maa-alal. Asukoha valikul oli
küsimus kahe individuaalkrundi ärakasutamises, millest ühel oli
suurem osa täis ehitamata, teisel aga paiknes väike individuaalmaja.
Kaaludes ka aatriumi-tüüpi elamut, jäime ehitushinnast lähtudes
peatuma ühe 12-korterilise kahekorruselise ridamaja ja nelja korteriga ühekorruselise ridamaja juurde. Ehitusfirmaks oli Eesti Teaduste
Akadeemia Ehitusvalitsus, selle esindajate soovist lähtudes me õieti
lisasimegi oma plaani nelja korteriga maja (kuigi ehitusfirma esindajad loobusid hiljem oma korterite ehitamisest). Maja ehituse algatajateks olid TA Keemia Instituudi instrumentaalanalüüsi labori juhataja
Endel Küllik, dotsent Jüri Varvas ja TA Eksperimentaaltöökoja juhataja
härra Ahermaa, kes oli aktiivne tegutseja projekteerimise algstaadiumis, kuid loobus hiljem koostööst, hakates algatusgrupi tööd isegi
pidurdama. 12 korteriga (boksiga) ridaelamu projekteeris arhitekt
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Aljaste. Iga projektikohase kahe põhi- ja keldrikorrusega elamuboksi koosseisus oli ette nähtud elutuba, köök, esik ja WC alumisel
korrusel, neli magamis- või töötuba, WC-ga vannituba ja esik teisel
korrusel ning katlaruum, hoiuruum ja esik keldrikorrusel. Garaažid
paiknevad paarikaupa elamu ja tänava vahel. Ehitustööde käigus otsustasid meie pere ja mõned naabrid suurendada elutoa pinda esiku
ja osaliselt köögi vähendamise arvel ning suurendada keldrikorrust
kaminaruumi, sauna ja duširuumi lisamisega. Ühtlasi ehitati majaesise
garaaži alla töö- ja laoruum ning elamu ja garaaži vahelisele alale toidukelder, mis ühendati elamu keldri ja garaažialuse keldriga. Ehitustööd
lõppesid põhiliselt 1977. aastal, majja asus esimesena elama meie
perekond (kuigi mitmed viimistlustööd tuli teha hiljem). Ehitustööde
tegelik maksumus ületas tuntavalt eelarvelise (see vahe jäi põhiliselt
TA kanda). Selle peamise põhjusena näen ebamajanduslikkust; näidetena võib esitada ehitustööde alguses tornkraana kohaletoomist koos
soliidse kraanatee ehitamisega, mis aga enne selle kasutamist ära veeti,
(montaažitööd tehti autokraanaga) või olukorda karikeerides ka seda,
et mõne vajamineva tellise asemel toodi neid kohale autokoorem või
väikese augu kaevamiseks toodi kohale ekskavaator. Ehitustööde
kvaliteet vastas nõukogudeaegsele tasemele.
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8. Mente et manu
Pika tegevusaja jooksul on minust kui tavalisest talupoisist saanud
insener, teadlane ja ülikooli õppejõud. Aastakümneid kestnud tööst
Tallinna Tehnikaülikoolis möödus valdav osa (1955–1990) Nõukogude võimu all. Punaparteisse astumisest keeldunud õppejõuna pidin
paljude tunnustuste kõrval kogema ka teatavat kõrvaletõrjutust ja
soodustustest ilmajäämist, näiteks korteriküsimuse lahendamine ning
sõiduauto ostuvõimalusest ilmajäämine. Selle asemel, et saada korter
riigile kuuluvas majas, olin sunnitud oma kulutusi piirama, et ise enda
perele eluase ehitada. Juba 1950-ndate aastate alguses olin autokaupluse ostujärjekorras – oleksin saanud ostuvõimaluse 1958. aastaks. Siis
aga muudeti automüügi süsteemi, mille kohaselt pidid ostuvõimalusi
jagama asutuste ametiühingud (koos administratsiooniga), kusjuures
eelistada tuli kaua ostujärjekorras olnuid. Seda nõuet ignoreeriti ning
ostuvõimalus anti minu asemel alles tööle asunud poliitiliste ainete
õppejõule. Teaduste Akadeemia Nõukogude võimu aegne juhtkond
jättis mind ilma isegi autost, mille tarbeks oli mulle ostuloa eraldanud
Ministrite Nõukogu.
Seoses küsimusega parteisse kuulumisest tuleb märkida, et mulle on
tehtud ettepanek selle liikmeks astumiseks kolmel korral. Neist kahel
korral toimus vastav kahekõne üsna rahulikult, kolmandal korral aga
lõppes see minu põhjustatud teatava solvanguga. Selle kutse tegi enne
minu teise väitekirja esitamist ehitusteaduskonna partei algorganisatsiooni sekretär, kes oli oma liikmelisuse vormistanud enne oma doktoriväitekirja kaitsmist ning soovitas sama teha minulgi. Minu vastus, et
püüan teaduskraadi saada oma jõududega, oligi meie lahkhelide põhjustajaks. Nõukogude võimu aastatel takistati korduvalt välismaasõite
isegi rahvusvaheliste konverentside ametlike kutsete olemasolu korral
(ka ettekande päevakorda võtmise korral). Sellele vaatamata autasustati mind korduvalt eduka õppetöö ning tulemusliku teadus- ja aren115

dustegevuse eest TPI ja Kõrgema Hariduse Ministeeriumi aukirjade,
kiituskirjade ja rahaliste preemiatega.
Sel eluperioodil oli ka palju meeldivat. Meie perel oli mitmeid häid
sõpru nii kodumaal kui ka väljaspool Eestit, mul olid väga head suhted paljude kolleegidega ning teaduskonna ja TPI mitmete juhtidega.
Mul oli võimalus tegelda pikka aega huvipakkuvate probleemide
lahendamisega.
Olles kasvanud nn kommunistlikku võimu sügavalt vihkavas, samas
50 aasta jooksul selle võimu kehtestatud tingimustes elama sunnitud
keskkonnas, võime õnnelikud olla ainuüksi selle pärast, et elame jälle
iseseisvas Eesti Vabariigis. Uhke on meenutada osavõttu laulva revolutsiooni 300 000 osavõtjaga tippsündmusest Tallinna lauluväljakul
11. septembril 1988, kus Trivimi Velliste ütles välja Eesti Vabariigi taastamise mõtte. Meelde on jäänud TPI töötajate rongkäik kesklinnast
lauluväljakule, kus olin ainuke professor. Enne seda olin Evald Kalda
initsiatiivil toonud oma Moskvitši katusel TPI-st kesklinna rongkäigul
demonstreeritud loosungid. Samasugust rahuldust pakkus ka osalemine Balti ketis 23. augustil 1989 TPI ketilõigul Rapla jaama lähistel.
Pärast Eesti iseseisvuse taastamist olen pärjatud TTÜ kõrgeima autasu – „Mente et manu” suure aumärgiga (nr 7), Eesti Vabariigi Valgetähe IV klassi ordeniga, olen nimetatud Aasta Inseneriks 2000 ning
valitud Eesti Ehitusinseneride Liidu auliikmeks. Ka mulle omistatud
Tampere Tehnikaülikooli audoktori tiitel (1992) kuulub taastatud
Eesti Vabariigi perioodi.
Riikliku teaduspreemia saime koos K. Õigeriga Tartu laululava kõlaekraani loomise eest 2005. aastal. 2008. aastal määrati mulle elutööpreemia pikaajalise teadus- ja arendustegevuse eest. Üheks tõukejõuks
selle preemia omistamisel oli 2007. aastal minu kaabelkonstruktsioonide projekteerimist ja arvutamist käsitleva ingliskeelse monograafia
[16] väljaandmine Eesti TA Kirjastuse poolt. Pärast preemia kätteandmist korraldasin TTÜ-s koosviibimise oma kolleegidele ning pereliikmetele.
TTÜ Nõukogu põhjendas minu kandidatuuri esitamist 2008. aasta
riikliku elutööpreemia omistamiseks pikaajalise teadus- ja arendustegevuse eest üldjoontes järgmiselt:
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Elutööpreemia andis üle peaminister Andrus Ansip 2008. aastal

1. Erinevate kaabelkonstruktsioonide täiustatud arvutusmetoodika
loomine, mis lähtub mittelineaarse elastsusõpetuse täpsustatud
võrranditest ning võtab otseselt arvesse tugede järeleandvust.
2. Alus- ja rakendusuuringute ning arendustegevuse ühildamise tulemusena on autor saanud tõhusa vahendi keerukate inseneriprobleemide lahendamiseks.
3. Autor on andnud märkimisväärse täienduse mittelineaarse ehitusmehaanika probleemide lahendamiseks; siia kuuluvad seisukohad
pingeolekute superpositsiooni printsiibi rakendamiseks mittelineaarsetele konstruktsioonidele ning tingimuste formuleerimine
kaldvandi arvutamiseks kas lineaarse või mittelineaarse arvutusmudeli alusel.
4. Tulemuslik tegevus ehitusinseneride õpetamisel ja täiendkoolitamisel ning teadlaskaadri ettevalmistamisel teadustööde juhendaja,
väitekirjade oponendi ja kaitsmisnõukogu töö juhina.
Mulle on pakkunud erilist rahuldust võimalus ühildada õppetegevus
teadustöös uuritavate probleemidega, aga ka projekteerimis- ja ekspertiisitegevusega.
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Pidulikust koosolekust võtsid osa ka meie sugulased. Keskel tütretütar Kristiina,
vasakul tema mees Olavi, teisel pool meie tütar Anu

Mul on olnud võimalus nautida oma kaastöötajate ning TTÜ ametiisikute meeldivat, isegi soosivat suhtumist minusse ja minu tegevusse.
Meie kateeder oli omal ajal TPI-s kõigile eeskujuks oma ühtsuse ja
vastastikuse austuse tõttu. Niisuguste loominguliste kollektiivide
puhul on nähtavasti põhiküsimus selles, kas suudetakse ületada negatiivne kadedustunne või mitte. Kadedus võib olla ka positiivne, see
paneb inimesed millegi poole püüdlema. Juhan Aare on oma isa
Johannes Aare ja minu koostöö kohta kirjutanud: „J. Aare ja V. Kulbach olid teatud mõttes ka konkurendid, kuid ilmselt õnnestus neil
eemale tõrjuda kadeduse ohtlikud mõjud.” Seejärel refereerib ta minu
sõnu mingist raadio- või telereportaažist: „Parimad lahendused tekivad alati vaidluse käigus. Mastkraanade puhul tekkisid meil aeg-ajalt
eriarvamused, kuid vaidluse käigus suutsime alati leida võimalikult
parima lahenduse ja võib-olla just seetõttu andis meie pikaajaline
koostöö nii hea tulemuse.”
Tehnikaülikoolis ehituskonstruktsioonide projekteerimist õpetava
lektori, aga ka projektide juhendaja kõige tähtsamaks omaduseks pean
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Sõnavõtuga esineb üks peo korraldajatest – Karl Õiger. Foto Kaidi Tamm

oskust ühildada inseneritegevus, teadustöö ja õppetöö. Ehituskonstruktorite erialast õpetamist vajalikul tasemel ei kujuta ma ette ilma
õpetaja enda praktilise inseneritegevuse ja erialase teadustööta.
Ehituskonstruktorina töötava inseneri stuudium on tehnikaülikoolis
üks raskemaid, konstruktsioonide projekteerimist õpetava lektori
ettevalmistus nõuab suuri teoreetilisi ja praktilisi teadmisi. Stuudiumi
vältel tuleb anda suur arv eksameid ning koostada ligi kümme kursuseprojekti. Ehitustööde juhtide väga kõrge töötasu tõttu oli huvi ülikooli
õppejõu kohale kandideerimise vastu vahepeal tugevasti langenud.
Olukorda võivad parandada vahepealse majanduslanguse ja ehitusbuumi vähenemise tingimused. Juba on õppejõu ameti vastu huvi
tundnud mitu noort kõrgetasemelist PhD kraadiga inseneri, kuigi peljatakse juhtiva töökohaga kaasnevat vastutust. Siiski on alust loota, et
mõne aja pärast taastub meie instituudi õppe-, teadus- ja arendustegevuse endine tase ja autoriteet.
Oma pikaajalise tegevuse lõppakordiks korraldasin 85. sünnipäeva
puhul oma lähemate kolleegide ja perekonnaliikmete kokkutuleku
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Mind on õnnitlemas lähemad kolleegid. Vasakul instituudi pikaajaline perenaine
Tiina Hallang, paremal mudelite valmistaja ja katsetaja Evald Kalda.
Foto Kaidi Tamm

Peokülalised kuulamas Kristjani kitarrimängu. Foto Kaidi Tamm
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Pärast pidusööki vestlemas Andres Keevalliku, Roode Liiase ja Heino Rossiga.
Foto Kaidi Tamm

TTÜ-s koos TTÜ Raamatukogu abiga korraldatud näitusega peahoone
fuajees. Minu asendamatuteks abilisteks peo korraldamisel olid Tiina
Hallang ja Karl Õiger. Lisaks paljudele südamlikele õnnitlustele tõstis
selle sündmuse pidulikkust esile tütrepoja Kristjani professionaalne
esinemine kitarrisoologa ja sõnavõtt, kus ta toonitas minu osa tema
kasvatamisel ning tehnilisi oskusi nõudvale kodusele tegevusele kaasatõmbamisel.
Minu pikal eluteel toimunud olukordade kriitilisel hindamisel tahan
esile tõsta kõike positiivset, eeskätt häid suhteid perekonnas, Eesti
Vabariigi iseseisvuse taastamist ning huvitavat ja mitmekülgset tegevust Tehnikaülikoolis. Ebameeldivad sundkäigud Nõukogude Liidu
võimu aastatel (nagu meie kodu mahajätmine koos kogu talumajapidamise ümberpaigutamise raskuste ja varanduse rekvireerimisega)
on osutunud vajalikeks eeldusteks, et ära hoida selle võimu võimalikke rängemaid repressioone.
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