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Alustan veelgi varasemast ajast 150-200 aastat tagasi. 

Esimesed olid 

Eestist pärit või Eestis tegutsenud teadusmehed 

GEORG WILHELM RICHMANN 

 

 

Georg Wilhelm 
Richmann (1711-1753) 

 

Esimene Vene elektrilabor 
 

Richmanni surm 

 
Georg Wilhelm Richmann sündis Pärnus, õppis Tallinnas Gustav Adolfi gümnaasiumis (lõpetas 1729) 
ning Halle ja Jena ülikoolides usu- ja loodusteadusi. Sisustas Peterburis esimese vene elektrilabori 
(1744), arendas elektrimõõtmise tehnikat, tõestas samaaegselt Frankliniga, et välk on elektrilahendus. 
Välgu uurimisel sai Richmann surma. Peterburi TA akadeemik (1745). 

 

GEORG FREDERIC PARROT 

 

 
Georg Frederic Parrot 

(1767-1852) 

 
Parrot hangitud elektrostaatiline 

generaator 

 
Fragment Parrot füüsika- 

õpikust 

 
Georg Friedrich Parrot sündis  Württembergi hertsogiriigis, oli šoti-prantsuse päritolu. Tartu 
Ülikooli  füüsika korraline professor ja esimene taastamisjärgne (TÜ taasavati 1802) rektor ning 
Peterburi Teaduste Akadeemia akadeemik. Parroti 1802.a loodud TÜ füüsikakabinetis olid juba 1803 
olulised seadmed olemas. Kabinet oli 19. sajandi alguses Venemaa kõige moodsam. Uuris ka elektrit, 
lõi galvaanilise elektri keemiline teooria. Kirjutas kolm füüsikaõpikut. Parroti konstrueeritud 
horisontaalset Volta sammast kasutas Jacobi vooluallikana maailma esimesel elektrimootoriga paadil 
1839. aastal Neeva jõel. 

https://et.wikipedia.org/wiki/W%C3%BCrttembergi_hertsogiriik
https://et.wikipedia.org/wiki/Tartu_%C3%BClikool
https://et.wikipedia.org/wiki/Tartu_%C3%BClikool
https://et.wikipedia.org/wiki/Peterburi_Teaduste_Akadeemia
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Galvaaniline_elekter&action=edit&redlink=1


THOMAS JOHANN SEEBECK 

 

 
Thomas Johann  

Seebeck (1770-1831) 

 
Seebecki termoelektri  

katseseade 

 
Mälestussammas TTÜ vana 

raamatukogu kõrval 

Thomas Johann Seebeck sündis Tallinnas, õppis Gustav Adolfi Gümnaasiumis (lõpetas 1787) ja 
Göttingeni ülikoolis arstiteadust, tegeles kogu elu Saksamaal füüsika ja keemiaga, eriti termoelektriga, 
avastas muuhulgas nn Seebecki efekti: temperatuuride erinevus erinevate elektrijuhtide liitekohtades 
tekitab vooluahelas elektrivoolu (1821). Berliini TA akadeemik (1819). Seebecki nime kannab TTÜ 
elektroonikainstituut. 

 

PAUL LUDWIG SCHILLING 

 

 

Paul Ludwig  
Schilling (1786-1837) 

 
Puškini joonistus, 1829 

 

 
Elektrilise sütikuga miinid 

ja Shillingi telegraaf 

Paul Ludwig Schilling sündis Tallinnas, 1803–1812 tegeles Baieri kuningriigis elektromagnetismi 
uurimisega, 1812 siirdus Peterburgi, töötas välja veealuse kaabli ja katsetas seda. Leiutas ka 
galvaanilised maa- ja meremiinid, kus püssirohi pandi plahvatama sütiku abil, mis kujutas endast 
kaldalt galvaanielementide patareiga toidetavat sädevahemikku. Meremiini katsetati Peterburis 
Obvodnõi kanalis (1834). Schilling ehitas ja demonstreeris  oma Peterburi korteris oletatavalt maailma 
esimest elektromagneetilist telegraafi (1832). 

 

HEINRICH EMIL LENZ 

 
Heinrich Emil  

Lenz (1804-1865) 

 

 „Predprijatie“. Reis ümber 
maailma 1823-1826 

 

 



Heinrich Friedrich Emil Lenz sündis Tartus, lõpetas 1820 Tartu Kubermangugümnaasiumi. Aastail 
1820–1823 õppis ta Tartu Ülikoolis keemiat ja füüsikat, oli Parrot õpilane, hiljem assistent. Lenz 
sõnastas 1833. aastal induktsioonivoolu suuna määramise reegli (Lenzi reegel). Tema järgi on valitud 
induktiivsuse tähis L. Lenz avastas J. P. Joule'ist sõltumatult elektrivoolu soojusliku toime seaduse 
(1842). See seadus on tuntud Joule-Lenzi seaduse nime all. 

 

MORITZ HERMANN JACOBI 

 
Moriz Hermann  

Jacobi (1801-1874) 

 

 
Elektriajamiga paat, 1838 

 
Jacobi, Lenz ja telegraaf 

 

 
Jacobi galvaanilise miini lõige 

1-puust korpus, 2-vaskkest,  
3-laeng, 4-sütik, 5,6-vaskplaadid 

Moritz Hermann Jacobi sündis Potsdamis, õppis Berliini ja Göttingeni ülikoolis ehituskunsti. Aastatel 
1835–1840 oli ta Tartu Ülikooli ehituskunsti professor ja 1835–1837 ka ülikooli arhitekt. Tartu 
linnapildis meenutab teda Inglisild, mis sai 1836. aastal oma praeguse kuju Jacobi projekti järgi. Tartust 
läks Jacobi Peterburgi, kus nad koos Emil Lenziga uurisid elektromagnetismi ja panid aluse 
elektromagnetiliste masinate teooriale. 1838 katsetati Neeva jõel Jacobi konstrueeritud 
elektrimootoriga paati, mis oli esimene kord, kus elektrimootor tegi kasulikku tööd.  

Jacobi täiendas ka Schillingi telegraafiaparaati ja toitepatareisid ning arendas edasi Schillingi leiutatud 
meremiine ja konstrueeris neile erinevad sütikud. Neid katsetati Tallinna lahel augustis 1852 admiral 
Lütke juhtimisel. Lütke oli Väike-Maarja lähedal asuva Avanduse mõisa omanik ning 1850–1853 
Tallinna sõjakuberner ja Tallinna sadama komandör. See oli elektri esimene praktiline kasutamine 
Eestis.  

SELLEST MÖÖDUS ÄSJA 170 AASTAT! 

Miiniasjandus jätkus mõne aasta pärast, kui Krimmi sõja ajal, aastatel 1854 ja 1855 kasutati, nüüd juba 
sõjalisel eesmärgil, meremiine Mustal merel ja Soome lahes, sh Tallinna lahel. Tallinna lahte pandi 
võimas miiniväli vastavalt Jacobi 1854. aasta veebruaris valminud plaanile. Erinevatel andmetel said 
Soome lahes miinidel vigastada (uputamiseks oli püssirohu laeng miinis liiga väike) ühtekokku neli 
inglise laeva. 

 

Pidev elektrikasutus Eestis algas 1855. aastal, see oli elektromagnetiline telegraaf.  

SELLEST MÖÖDUS 168 AASTAT! 

Esimeseks telegraafiliiniks Eestis oli Krimmi sõja ajal ehitatud Tallinna ja Gatšina vaheline liin, mis pandi 
tööle 10. juunil 1855. Ülekandeks kasutati ühejuhtmelist õhuliini, kasutati Morse aparaate. Telegraafi 
vooluallikaks oli galvaanielementidest koostatud patarei. Esimene Tallinna elektromagnetilise 
telegraafi jaam paiknes Toompeal Stenbocki majas ja ülemaks oli, alates 11. oktoobrist 1855 kuni 
1876, parun Woldemar Georg von Maydell. Jaam töötas ööpäev läbi.  

https://et.wikipedia.org/wiki/1833


Tallinn-Gatšina telegraafiliini ehitas firma Siemens & Halske, kellel oli osakond Peterburis. Esimeseks 
puitpostidega liiniks Venemaal oli S&H ehitatud Peterburg-Varssavi liin (1854), selline oli ka Tallinn-
Gatšina liin.  

 
Ühejuhtmeline telegraafiliin 

Raudtraadist õhuliin (L), teiseks juhtmeks oli maa (P).  
Jaamades (A ja B) olid: saatja – Morse võti (k), vastuvõtja – Morse 
aparaat (zd) ning voolu allikas – galvaani elementide patarei (b). 

 

 
Telegraafist telegrammi 

saatmas (laual Morse 
apataat, laua all galvaani-

elementide patarei) 

 

 

Nii võis see maastikul välja 
näha 

 

Juhtme kinnitamine postile 

 

Siemens & Halske  
telegraafiisolaator 

 

 

 

Maydellide 
vapp 

 

Telegraafi õhuliinid aastal 1855 

 

Telegraafi õhuliinide võrk aastal 1865 

 

Kümne aasta pärast, 1865, oli Eesti telegraafiliinide võrk juba üsna tihe. Siinkohal on paslik märkida, 
et esimesed pikemad linnadevahelised elektriülekandeliinid ehitati alles u 60 aastat hiljem, ehk  
100 aastat tagasi, 1923 ! (Ellamaa–Haapsalu, Ellamaa–Tallinn, Ulila–Tartu, Ulila–Puhja). 

 

 



VAHEKOKKUVÕTE 

ELEKTRI TULEK EESTISSE 

1803 
Esimesed katsed 
elektriga laboris 

 
Tartu Ülikooli 
füüsikakabinet. 
Avati 1802. 
Tolle aja Venemaa 
moodsaim 

Galvaanielemendid ja  
elektrostaatiline generaator 

 

 
Kabineti 
juhataja 
Georg 
Frederic 
Parrot 

1852 

Esimene elektri 
praktiline 
kasutamine. 
Toide: galvaani-
elementide patarei 

 
 
Galvaaniliste 
miinide 
katsetamine 
Tallinna lahel. 
 

 

Planeeris 
Moritz 
Jacobi 
Katseid 
juhtis 
admiral 
Friedrich 
Lütke 

1855 

Pideva 
elektrikasutuse 
algus 
Toide: galvaani-
elementide patarei 

Läks käiku esimene 
elektromagnetise 
telegraafi liin ja 
telegraafijaam 
Tallinnas 

 

 
 
Ehitas firma 
Siemens 

1871 

Süttis esimene 
elektrivalgus 
Toide: galvaani-
elementide patarei 

Tallinna sadamas 
süüdati 
suurvürstinna 
Maria Feodorovna 
külaskäigu auks 
kaarlamp, nn 
elektripäike  

 

 
Oletus 

1882 

Esimesed 

alalisvoolu-
generaatorid 

 
Pandi üles Narvas 
Kreenholmis ja 
Tallinnas  
Fr. Wiegandi 
tehases 

 

 

 

 
Oletus 

1893 
Esimene 
elektrijaam 

 
 
Kunda 
tsemenditehase 
hüdroelektrijaam 

 

 

 
Oletus 

1899 
Esimene  
vahelduvvoolu 
generaator 

Pandi üles 
Tallinnas 
Dvigateli tehases  

 
Oletus 

 



Nüüd siis 100 aasta tagustest asjadest. 

Me oleme harjunud tõdema, et Eestis puudus 1920ndatel koordineeriv keskus. Päris nii see ei olnud – 
energeetika arenguga tegeles Kaubandus- ja Tööstusministeerium (KTM) ja selle juurde Ajutise 
Valitsuse 1918. aasta 18. detsembri määrusega sõjaaegse küttekriisi lahendamiseks loodud 
Kütteainete Keskkomitee. Keskkomiteele allus rida raudteeliine ning metsa- ja turbatööstusi. 
Suuremad Lääne-Eesti turbarabad olid Ellamaa ja Jõõpre. Jõõpre rappa asutati 1919. aastal Lavassaare 
turbatööstus. Ellamaa turbarabast ammutas turvast esialgu Raudteevalitsus, kuid andis ka selle 1921. 
aasta septembris Kütteainete Keskkomiteele üle. Samal ajal tuli mängu Ellamaa elektrijaam. (Jõõpre 

(Lavassaare) elektrijaamast on juttu 2022 Elektrialas nr. 5, Ulilast tuleb Mee ja minu artikkel Mälestuste III osas, 

seepärast siin ainult Ellamaast). Ellamaale elektrijaama ehitamise vajadusele viitas nii Raudteevalitsuse 
vastav komisjon kui ka Kütteainete Keskkomitee, esialgu küll ainult turbaraba vajaduseks. 
Keskkomiteel oli isegi plaan võimaluse korral jõuallikana kasutada merepõhjast tõstetud laevadelt 
saadud katlaid ja masinaid. Peagi lõpetas Kütteainete Keskkomitee oma tegevuse, tema järglaseks sai 
1922. aasta juunis loodud Riigi Turbatööstus. Nüüd otsustati jaama laiendada kirjutab 1922. aasta 27. 
juuli Postimees – tuua vool ka Tallinna muutes sellega Ellamaa jõujaama ülemaajaamaka ning selleks 
suurendada rajatava jaama võimsust. Nii olemegi jõudnud 1923. aastasse, mil läksid käiku jaam ja 
liinid. 1923 olid Turbatööstuses ja Ellamaas juhi rollis:  

Riigi Turbatööstus direktor Aleksander Kink 
elektrotehnika osak. juhataja Gotfried Hacker (Kotri Hangelaid) 

Ellamaa turbatööstus juhataja Jüri Brandt 
Ellamaa elektrijaam juhataja Jaan Ackerberg (Jaan Põldmaa) 

Vaatame siin lähemalt, kes olid need Ellamaa jõujaama ja võrgu ehitamise ja arenguga vahetult seotud 
mehed. 3. novembri Wõru teataja teab öelda: 

 

ALEKSANDR WLADOWSKY 

Aleksandr Vladovski (1876 Peterburis – 1950 Tallinnas), 1903 lõpetas Peterburi Kunstide Akadeemia. 
1908-1920 oli Kreenholmi Manufaktuuri arhitekt. Aastast 1920 Tallinnas. 

 
Vladovski 

ja tema töid 
 

Peastaap 

 

 
Kopli kirik 

 

 
Kalma saun 

 

JÜRI BRANDT 

Jüri Brandt sündis 1867 Rapla vallas, alates 1886 oli mõisavalitseja Ülgasel ja Lagedil, 
kaevandas turvast Soodevahe rabast, tutvus juurviljakasvatusega Poolas ja 
Venemaal, 1920 opteerus Eestisse, oli Aruküla turbatööstuse ja 1922-1925 Ellamaa 
turbatööstuse juhataja, 1928 kuni surmani 1944 oli Tähtvere mõisa valitseja, Tartu 
Eesti Põllumeeste Seltsi esimees, suured teened karja aretuse alal. Seega – põline 
põllumees! Suri 1944 Tartus 



JAAN ACKERBERG  
Jaan Ackerberg (Jaan Akerberg, 1935. aastast Jaan Põldmaa). Sündinud 1884 
Viljandimaal. 1911-1919 oli Saksamaal, kus lõpetas Mittweida kõrgkooli 
elektriinsenerina. Alates 1. märtsist 1923 oli Ellamaa jõujaama juhataja, 1925-1927 
ka kogu Ellamaa turbatööstuse juhataja. Tema ajal käivitati jaama esimesed 
agregaadid ja lülitati sisse liinid. 1927 kinnitati ta Tallinna linna turbatööstuse 
juhatajaks kui turbaasjanduse tundmise ja juhtimise poolest sobiv, 1937 oli ta veel 
selles ametis. Siirdus tõenäoselt 1944 Saksamaale, kus ta 1948. aastal Kasselis suri. 

ALEKSANDER KINK 

Aleksander Kink (1882-1937) sündis Arula vallas, õppis Arula vallakoolis, Otepää 
kihelkonnakoolis ja Tartu Õpetajate Seminaris, viimase lõpetas 1903. Oli 1907-1913 
üliõpilane Peterburi Mäeinstituudis, mille lõpetas cum laude mäeinseneri kutsega, 
suvevaheaegadel töötas Ukraina ja Siberi raua- ja kullakaevandustes, suunati kaheks 
aastaks valmistuma professori kutseks Euroopasse ja Ameerikasse. 

Kink oli Petrogradi Mäeinstituudis (PMI) assistent (1914–1916) ja Jekaterinburgi 
Mäeinstituudis professor (1916–17), seejärel Siemens-Schuckerti dünamovabrikus. 

Seal alustas ta insenerina ning jõudis välja asedirektoriks, töötades ettevõttes kuni 1920. aastani.  

Kink osales koos teiste Petrogradis töötavate eesti inseneridega 23. aprillil 1917 Eesti Tehnika Seltsi 
asutamisel ja oli Seltsi abiesimees. Seltsi eesmärgiks oli aidata 
kaasa tootlike jõudude arengule Eestis. Seltsi liikmete vahel jagati 
tähtsamad valdkonnad. 

Kinkile koos Märt Rauaga jäi Eesti varustamine elektriga. Kink 
asus kohe arengukava koostama.  

Aleksander Kink aitas kaasa ka Tartu rahu sõlmimisele. Ta oli 
Peterburis tuttav Eesti punaste juhtkujudega 
(Anvelt,  Pöögelmann  ja  Nieländer) ja koos Nieländeriga käis Kink 
Grigori Zinovjevi  juures. Zinojevi poolt heaks kiidetud plaaniga 
tuli Kink salaja läbi rindejoone Eestisse ja jõudis 

sõjaministeeriumisse, kus plaan heaks kiideti. 31. augustil saadeti Venemaalt raadio teel ametlik 
ettepanek rahuläbirääkimiste alustamiseks, millele  Jaan Poska  4. septembril jaatavalt vastas. Kink oli 
selleks ajaks juba Petrogadis tagasi. Oma tegevuse eest Tartu rahu ettevalmistamisel annetas(?) Eesti 
Vabariik hiljem Kinkile  Leetse mõisa härrastemaja koos seda ümbritseva 20 hektarise maatükiga.  

Pärast Tartu rahu sõlmimist 1920. aasta veebruaris õnnestus Aleksander Kinkil 
kodumaale naasta. Eestisse tuli ta üle Peipsi järve jää. Oma Peterburis 
koostatud põhjaliku arengukava avaldas ta 1920. aasta 15.–23. aprilli 
Päevalehtedes ja ka eraldi raamatuna „Meie jõumajanduse sihtjooned 
tulevikus“, mis algab sõnadega "Meie oleme enesele poliitilise iseseiswuse kätte 
wõitnud, ligem ülesanne on ka majanduslikul alal iseseiswaks saada". Ta 
analüüsis eeldatavat elektritarbimist ja kaalus elektri tootmiseks võimalikke 
energiaallikaid. Esmalt andis ta hinnangu valitsevale olukorrale. Samas maalib 
Kink tulevikupildi: „Kõikidel linnadel on igaühel oma jõujaam. Tulewikus 
kujutame meie hoopis teise süsteemi enesele ette. Terwe maa tarwis tuleb 

ehitada kaks-kolm tugevat elektri-keskjaama – tsentraali, kust põllumajandus, tööstus j.t. energiat 
odava hinna eest saavad“.  

Energiaallikatena nägi Kink ette vee-energiat, turvast ja põlevkivi. Kink kavandas kolme suure „elektri-
keskjaama“ ehitamist: hüdrojaam Narva (võimsus 45 MW), turbal töötavad jaamad Pärnu ja Tartu 
lähedale (vastavalt 25 MW ja 10 MW). Narva jaama kohta lisab Kink, et see tuleb kohe täies ulatuses 

https://et.wikipedia.org/wiki/Jekaterinburg
https://et.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnamo
https://et.wikipedia.org/wiki/Jaan_Anvelt
https://et.wikipedia.org/wiki/Hans_P%C3%B6%C3%B6gelmann
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Rudolf_Niel%C3%A4nder&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/Grigori_Zinovjev
https://et.wikipedia.org/wiki/Kaitseministeerium#Ajalugu
https://et.wikipedia.org/wiki/Jaan_Poska
https://et.wikipedia.org/wiki/Leetse_m%C3%B5is


välja ehitada ja kui esimestel aastakümnetel ei jätku Eestis tarbijaid, siis müüa elektri ülejääk 
Venemaale. Pärnu jaam tuleks ehitada Tallinna ja Pärnu koormusi silmas pidades nähes ette selle 
laiendamist võimsuseni kuni 50 MW. 

Rajatava elektrivõrgu kohta on nendes sihtjoontes kirjas: „Ülemaalise elektrivõrgu pinge tuleb walida 
115 000 wolti keskjaamade transformaatorites ja 110 000 wolti alajaamades tarvituse kohtades. ... 
Esimese järgu alajaamad 100 000 wolti ehitatakse igasse maakonda ... üks ehk kaks tükki. Nendest 
saadetakse vool teise järgu alajaamadesse, kus pinge 15 000 wolti tuleb valida. Wiimaste alajaamade 
piirkond oleks um. 40 km läbimõõt. ... Tööstuse ja valgustuse wool kohtade peal oleks 210 wolti valida“. 
Kuigi neil Kinki sihtjoontel ei olnud mingit seaduslikku jõudu olid need aluseks edaspidisel tegevusel.  

1920. aastal sai Kinkist kaubandus- ja tööstusministri abi, kelle haldusalasse kuulus Kütteainete 
Keskkomitee. Ministeeriumi juures oli kavas luua ka „ülemaaliste elektri-keskjaamade ehitamise 
kommision“, mille ülesandeks oli Narva kose ja Lääne-Eesti turbarabade uurimine ning jõujaamade 
projekteerimine ja ehituse korraldamine.  

Narva osas leiti, et Eestil puuduvad hetkel majanduslikud võimalused Narva kosele jõujaama 
ehitamiseks. Samuti kaheldi, kas Eestis leidub tööstust, kes suudab selle võimsuse ära tarbida. Nii 
jäetigi Narva kose võimsuse kasutamine tuleviku küsimuseks. Alles 1931. aasta lõpus paigaldas 
Virumaa Elektri AS Narva vastvalminud elektrijaama kaks generaatorit, kumbki võimsusega 1750 kW. 
Nagu eespool juttu, läks Lääne-Eestis läks mõnevõrra paremini. Primaarenergia allikaks siin oli turvas. 

Kui 1922. aastal loodi KTM juurde Riigi Turbatööstus sai selle direktoriks seesama Kink. 

Riigi Turbatööstus mängis olulist rolli kahe „ülemaa“ elektrijaama – 
Ellamaa ja Lavassaare (Jööpre) ehitamisel. Need jaamad polnud 
mõeldud ainult turbatööstuste toiteks, vaid ette nähti ka suuremate 
linnade (Tallinn, Haapsalu, Pärnu), tööstuse, raudtee ja 
põllumajanduse varustamiseks. Jaama seadmete saamiseks korraldati 
konkurss. Generaatorid ning jaotla seadmed tarnis ja projekteeris 
Siemens-Schuckert Kinki osalusel ja pideva kontrolli all.  

Toetudes peamiselt neile kahele elektrijaamadele asus Riigi 
Turbatööstus Kinki ja Hangelaiu juhtimisel koostama Lääne-Eesti 
elektrifitseerimise kava. 1923. aasta sügisel esitas Riigi Turbatööstus 
selle kava Vabariigi Valitsusele.  

Kavas vaadeldi esimese asjana genereeritavaid võimsusi. Kuna Ellamaa elektrijaama võimsus oli juba 
20 aastaks lepingute järgi ette ära müüdud, st tuli kas Ellamaa jaama laiendada või Lavassaare 
võimsust suurendada. Kava näeb ette kasutada ka odavamat veejõudu, selleks pakutakse Pärnu jõge, 
seda kahes astmes: Tori juures umbes 3000 hj ja Taali mõisa juures umbes 1200 hj. Kavas pakutakse, 
et peale Ellamaa ja Lavassaare valmimist tuleks alustada Tori hüdrojaama ehitamist ja asuda 
turbajaamade laiendamisele siis, kui veejõudu enam ei jätku. Tori HEJ jäigi aga ehitamata. 

 

Lavassaare turbatööstuse keskus, 1930.  
Vasakul olev suur puithoone on elektrijaam 



Magistraalliinide võrgu ehitus oli selles kavas jagatud kaheks järguks, kumbki kolm aastat. Kava 
koostamise ajal olid Ellamaa-Haapsalu ja Ellamaa-Tallinna liinid juba ehitamisel. Järgmisena tuleks 
ehitada liinid, mis ühendaks jõujaamu riiklikult tähtsate tarbijatega, nt raudteed, turbatööstus, Pärnu 
linn, Sindi vabrik jt., lisaks tuleksid veel 44 alajaama ja 77 km haruliine. Teise ehitusjärku kuuluksid 
liinid, mis viiks Tori elektrijaama elektri Järvamaale ja Ida-Harjumaale. Selleks tuleks pikendada Tori-
Vändra liini Käru, Paide, Rapla ja Tallinna suunas. Nii moodustuks Lääne-Eestis „ülemaaline“ 
kõrgepingevõrk, mis koosneks kahest suletud kontuurist (vt skeem). 

 

Kavandatud kõrgepingevõrk Lääne-Eestis  
(jäme joon – 35 kV, peenem joon – 15 kV)  

Suur maksumus sai saatuslikuks ja see kava jäigi täies ulatuses realiseerimata. Tõsi küll, tulevaste 
kõrgepingeliinide ehitamisel lähtuti mõnevõrra ka sellest kavast, eriti vaadeldava piirkonna põhjaosas.  

1928 asutati ühiskondlik jõukomitee ja Kink oli sellegi esimees. Hoolimata riikliku toetuse puudumisest 
asuti koostama taas üht Eesti elektrifitseerimise kava.  

 

Kinkid Leetse mõisa ees 

 

 E.I.Ü. asutava koosoleku 

täidesaatev komisjon 

 

 

Kink  osales 1921. asutatud Eesti Inseneride Ühingu töös ja oli selle asutajaliige. Vahemikus 1930–1934 
oli ta väljaande „Tehnika Ajakiri“ vastutav toimetaja. Aastatel 1925–1935 oli Kink ka Tallinna 
Tehnikaülikooli eelkäija – Tallinna Tehnikumi õppejõud. Seal luges ta elektrotehnika ja elektri-
aparaatide kursusi. 

Aleksander Kink suri 18. detsembril 1937 Tallinnas.  

 

https://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_Inseneride_%C3%9Ching
https://et.wikipedia.org/wiki/Tehnika_Ajakiri
https://et.wikipedia.org/wiki/Tallinna_Tehnika%C3%BClikool
https://et.wikipedia.org/wiki/Tallinna_Tehnika%C3%BClikool
https://et.wikipedia.org/wiki/Tallinna_Tehnikum
https://et.wikipedia.org/wiki/Elektrotehnika


KOTRI HANGELAID (GOTTFRIED HACKER) 

 

 

Kotri Hangelaid 
(1887-1961) 

 
Kunda-Aro – Rakvere  

15 kV liin 

 
Tallinna Tehnikumi tugevvoolu labor 

Pikal tänaval, 1928 

 

Kotri Hangelaid (kuni 1935 Gottfried Hugo Vilhelm Reinhold Hacker) sündis Tallinnas, lõpetas 1908 
Gustav Adolfi Gümnaasiumi ja 1913 elektriinsenerina Wismari Polütehnikumi (Inseneriakadeemia) 
Saksamaal. 

Esimene töökoht: Bekkeri laevatehase elektriosakonna ülema asetäitja 1913-1917. 

Port-Kunda tsemenditehase insener ja elektrijaama juhataja 1918 ja 1919. Ehitas Kunda-Aro 
turbarappa 60 kW elektrijaama ja Eesti esimese 15 kV õhuliini rabast Rakverre - 18 km, siit tema liinide 
ehitamise kogemus. Siis töö Põllutööministeeriumi Tehnika Peavalitsuses, algul vaneminsener, lõpuks 
ülem. 

Alates 1922 oli ta Riigi Turbatööstuse teenistuses, algul elektrotehnika osakonna juhatajana, 1927 
nimetati juhatuse liikmeks ja 1929 ülemaks. 1936 sai nimetatud riigiettevõttest AS Eesti 
Turbatööstused ja Hangelaidist selle juhatuse esimees. 

Just Hangelaidi aktiivse tegevuse tõttu Riigi Turbatööstuses sai Ellamaa elektrijaamast „kaugemaa 
jõujaam“ ja sündisid esimesed 15 kV ja 35 kV liinid. 

Samal ajal (1920-1929) oli Hangekaid Tallinna Tehnikumis (TTÜ eelkäija) õppejõud. Põhiained: 
elektrotehnika, elektrimõõtmised, elektri kasutamine tööstuses, jätkas Malteneki poolt alustatud 
tugevvoolu labori sisustamist. Tema sulest ilmusid raamatud „Elektrotehnika algõpetus“ (1921) ja 
„Elektrivalgustus“ (1923). 

Lisaks tööle Riigi Turbatööstuses ja Tallinna Tehnikumis nägi Kotri ka laiemat pilti. Ta osales mitme 
Eesti elektrifitseerimiskava väljatöötamisel. Lääne-Eesti elektrifitseerimise kavast oli eespool juttu. 

Üks selline, vähemtuntud kava valmis tema juhtimisel 1937. Selle koostas ta koos oma endiste õpilaste 
August Otema ja Karl Puidakuga majandusministri ülesandel. Kogu Eesti varustamiseks nägi see kava, 
lisaks Tallinnale, ette neli varustuspiirkonda. Nendeks olid:  

1. Ellamaa–Pööravere  
(Pööraverre oli plaanitud uus turbajaam: 2 MW),  skeemil roheline 

2. Kehra (ka sinna uus elektrijaam: 5,5 MW),   skeemil lilla 
3. Narva–Püssi       skeemil tumepunane 
4. Ulila       skeemil punane 



 

Varustusringkondade kaart (väljavõte Hangelaidi elektrifitseerimiskavast) 

See kava jäi teostamata, kuna samal ajal loodi Eesti Rahvuslik Jõukomitee, kus töötati välja Eesti 
elektrifitseerimise uus ulatuslik 10aasta arengukava. Hangelaid kuulus ka selle elektrifitseerimise 
üldkava koostamise viieliikmlisesse komisjoni. See üldkava on eraldi jutt ja väärib eraldi käsitlemist. 

Nõukogude okupatsiooni ajal 1940 AS Eesti Turbatööstused natsionaliseeriti, Hangelaid jäeti esialgu 
direktori käsutusse eriteadlasena, kuid 1941 siirdus koos abikaasa ja noorima pojaga Saksamaale 
(abikaasa oli baltisakslane), vanim poeg arreteeriti 1941 ja suri Venemaal vangilaagris, keskmine 
langes idarindel 1943.  

Tema edasisest tegevusest tean vähe. Algul oli ta Saksamaal Uchte pagulaslaagris. 1952 alul läks 
Iirimaale ja töötas Dublini lähedal turbakatsejaamas (teated 1952 ja 1953). Elas mõnda aega Islandil 
(teade 1955). Suri 25. augustil 1961 Saksamaal Stolzenaus. 

Kotri Hangelaid oli aktiivne ka peale elektriasjanduse: ta oli Loodusvarade Instituudi nõukogu 
aseesimees, Ellamaa vabatahtliku tuletõrjekomando esimees, Rotary klubi liige, tal olid Tuletõrje 
kuldrist, Eesti Punase Risti 3. järgu rist jne jne. 

Leidsin ajalehtedest, et Hangelaid oli ka tunnustatud muusikamees. Saksamaal pagulaslaagris viisistas 
ta vähemalt kaks soololaulu “Koju, koju” ja “Õnn tuleb homme”. Viimasest üks salm: 

  
Õnn tuleb homme! Käekõrval 

su sinna, kus igatsed viib. 

Pühib mured ja valu su hingest 

ta taevasinine tiib… 

 

 

 

 

Aitäh et kuulasite! 
 


