Veteranide Ühendus
Tiit Metusala
emeriitdotsent
tiit.metusala@ttu.ee

EESTI ENERGEETIKA 100

SISU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Esimene arengukava
Esimene kõrgepingeliin
Esimesed iseseisvusaegsed elektrijaamad
Põlevkivitööstuse areng
Arengukava aastateks 1938-1947
Sõja-aastad

Tallinnas
14.02.2018

Sissejuhatus
Juubelirikas aeg!
2018

100 Eesti Vabariik
24. veebruar

100 TTÜ
17. September

Vaatame siin lisaks ka möödunud ja tulevat aastat:
----------------------------------------------------------------------

2017

175 Joule-Lenz seadus
135 Esimesed elektrigeneraatorid
Narvas ja Tallinnas
110 Pärnu Linna Elektrijaam

2019

800 Esimene statsionaarne energiaallikas Eestis –
Koila vesiveski Jõelähtmel

Väljavõte Taani hindamisraamatust

Jonval turbiin Narvas 1300 hj, 1868 (150!! taas Juubel!)

100 AASTAT EESTI ENERGEETIKAT
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Esimene arengukava

Mõned daatumid enne Iseseisvust:
26.03.1917

suur rongkäik Peterburis Eesti autonoomia toetuseks

30.03.1917

Ajutine Valitsus kinnitas Eesti autonoomia eelnõu
Loodi Maanõukogu (esimees Konstantin Päts)

23.04.1917

Petrogradis asutati Eesti Tehnika Selts.
Eesmärk: aidata kaasa tootlike jõudude arengule Eestis
Seltsi liikmete vahel jagati tähtsamad valdkonnad, sh:
- Linnade veevarustus ja põlevkivi (M. Raud)
- Eesti varustamine elektriga (A. Kink ja M. Raud)
- Narva kose kasutamine (A. Velner)

Aleksander Kink uuris põhjalikult elektrimajandust. Oma töö tulemused
avaldas ta esmalt Päevalehes (15-23. aprill 1920) ja ka eraldi raamatuna:

Meie jõumajanduse sihtjooned tulevikus
Mõned väljavõtted:
Meie oleme enesele poliitilise iseseiswuse kätte wõitnud, ligem ülesanne
on ka majanduslikul alal iseseiswaks saada.

Aleksander Kink (1882 - 1937):
1925-1935

TTÜ (siis nime all Tallinna
Tehnikum, TT) õppejõud,
ained: elektrotehnika,
elektriseadmed.

1922-1927

„Riigi Turbatööstuse“ juhatuse
esimees
osales koos Hangelaidiga Ellamaa
elektrijaama ehitamisel

1928

asutati ühiskondlik jõukomitee, Kink kutsuti selle
esimeheks

1930–1934

väljaande Tehnika Ajakiri vastutav toimetaja
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Eesti esimene kõrgepingeõhuliin

Kunda-Aru – Rakvere, pingestati oktoobris 1918 (taas juubel, 100!),
pinge 15 kV, ehitas elektriinsener Gottfried Hacker (Kotri Hangelaid).

Gottfried Hacker (1887-1961):
1918–1919

tsemenditehases “Port-Kunda”
elektriinsener

1920-1929

TTÜ (TT) õppejõud, 1921-1922
el. tehn. osakonna juhataja
ained: elektrotehnika, vahelduvvoolu
teooria, elektrimõõtmine.

1922-1940

Riigi Turbatööstuses, 1927-1940
juhatuse esimees või direktor

Kunda-Aru elektrijaama plaan ja skeem ning
alajaam Kunda-Aru – Rakvere 15 kV liinil (fotol)

Kunda-Aru – Rakvere 15 kV liinist kirjutab Hacker:
Voolujuhiks on tarvitud 20 mm2 jämedune tsingitud raudtraat. Valged ja osalt
rohelised delta-isolaatorid on kahest tükist kokku kititud.
Mastid on 10-13 meetrit pikad, 0,75-2 meetrit maa sisse lastud ja alt
põletatud ehk masuudiga määritud. ….
Kõigi raskuste peale vaatamata seati ülesse 8 nädala jooksul 326 toetusposti,
nende hulgas 62 A-masti. … Postide vahe on keskmiselt 51 m; kõige väiksem
vahe on 11 m ja kõige suurem 70 m.“

Eesti esimene 15 kV võrgu skeem (pidev joon – raudtee)
Selle kõrgepingevõrgu ostis 1918 aasta lõpus Viru maakonna valitsus ja
kõrgepingevõrgu juhatajaks sai Viru Maavalitsuse insener Otto Reinvald.
Joonisel olevad haruliinid on tema projekteeritud.

Otto Reinvald (1886-1940):
1918-1921

Virumaa Maavalitsuse tehnilise
osakonna juhataja

1921-1936

TT õppejõud, õppeained:
elektrivõrgud, -mõõtmine, kõrgepingetehnika, üldelektrotehnika.
Õpiku “Üldelektrotehnika” autor

1923-1936

TT ja Katsekoja elektrotehnika
labori juhataja, 1926-1936 mehaanikaosakonna juhataja (dekaan)

1935-1937

Tallinna Linna Elektrijaama abidirektor

1937-1940

TTÜ erakorraline professor elektrotehnika alal
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Esimesed iseseisvusaegsed elektrijaamad
kohalikul küttel

Pärast võitu Vabadussõjas algas tolle aja kohta kiire elektroenergeetika
areng. Peatähelepanu pöörati kohalike kütuste (turvas, põlevkivi, hüdro)
kasutamisele, nagu oli öeldud eespooltoodud arengukavas.
1923

Ellamaa elektrijaam, turbaküttel
Liinid (35kV ja 15 kV) Tallinna ja Haapsallu

1400 kW

1923

Ulila elektrijaam, turbaküttel
Liinid (15 kV) Tartu, Puhja ja Elva

1000 kW

Mõlemad jäid Tallinna EJ järel 20-30-ndail aastail
suurimateks Eestis (Ellamaa 5600 ja Ulila 5250 kW)
1924

Tallinna Elektrijaama laiendamine,
mindi üle põlevkiviküttele.

3800 kW

1930-ndate aastate lõpuks saavutas jaam võimsuse 19 MW
olles Eesti tolle aja võimsaim

Ellamaa elektrijaam (arhitekt Aleksandr Vladovski)

Siin tuleb jälle nimetada Otto Reinvaldi:
Tema juhtimisel katsetati ja võeti vastu Ellamaa ja Ulila generaatorid.
Tema juhtimisel ehitati ümber Narva linna elektrivõrk.
Koos Hangelaiuga kuulus ta Narva kose kasutuselevõttu uuriva erikomisjoni
kooseisu.
Tema projekteeritud oli ka 15 kV liin Tondilt Harku turbarappa.
1930-ndatel aastatel arvutas Reinvald koos prof. E. Malteneki ja ins. N.
Semjonoviga ümber Tallinna ja Nõmme elektrivõrgud.
Ellamaa elektrijaamast sai 35 kV liini (esimene 35 kV liin Eestis!) kaudu
toidet Tallinn-Pääsküla elektriraudtee (Baltimaade esimene).

Eesti esimene elektrirong Balti jaamas
Veomootor saadi Siemensilt. Mootorvagun ja järelvagunid valmistati
Raudtee Peatehases. Esimene reis: Tallinn-Pääsküla, 20.09.1924

Ulila elektrijaam

Tallinna linna elektrijaam käikulaskmisel, 1913 (3x600 kW)
1924

lasti käiku Linnamäe hüdroekektrijaam Jägala jõel (võimsus
1100 kW), projekteeris 1917. aastal Põhja Paberi- ja
Puupapivabriku tellimusel Helsingi Tehnikaülikooli professor
Axel Juselius. Lõviosa energiast toodi 33 kV liini kaudu
Tallinnasse Põhja Paberi- ja Puupapivabriku toiteks.

Masinasaal
Hoone ja pais
Linnamäe hüdroelektrijaam, 1924

Tarbitavate kütuste suhteline muutus 1920-1924
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Põlevkivitööstuse areng

Põlevkivi kaevandamist alustati I Maailmasõja ajal
puhkenud kütusekriisi ajendil. Hoo sai see sisse aga
alles Eesti Vabariigi ajal. Põlevkivitööstusele pani
aluse eespool nimetatud insener Märt Raud (18781952). Tema arendas Riigi
Põlevkivitööstuse
direktorina Eesti põlevkivitööstuse lühikese ajaga
tasemele, mis äratas tähelepanu kogu maailmas.
Olulisimaks produktiks oli põlevkiviõli.

ERM fotokogu

Õlivabrik, kaks tooresõli tsisterni ja elektrijõujaam (1924)

Põlevkivimuuseumi kogu

Kolm õlitööstust Kohtla-Järvel,
1930-ndatel aastatel

1918. aastal alustas tegevust
riigiettevõte Riigi Põlevkivitööstus
(direktor, hiljem juhatuse esimees
Märt Raud) Kohtla-Järvel, kuhu
kuulusid kaks kaevandust – Kukruse ja Kohtla ning õlitööstus.
Põlevkivi peamine tarbija oli
õlitööstus, kes kasutas kaks
kolmandikku kaevanduste toodangust. Põlevkiviõli ja –bensiin olid
Eesti olulised ekspordiartiklid

Tänaseks on kõik ennesõjaaegsed kaevandused suletud. Pärast teist
maailmasõda on ehitatud 12 kaevandust. Praegu on töös: Narva, Ubja ja
Põhja-Kiviõli karjäärid ning Estonia ja Viru kaevandused.
1930

Põlevkivitööstuse elektriga varustamiseks asutati
AS “Virumaa Elekter”

1931

AS “Virumaa Elekter” ehitas Narva HEJ
55 kV liini Narva - Kiviõli (75 km)

3500 kW

1937

Püssi elektrijaam, põlevkiviküttel

3800 kW

Narva HEJ ja Püssi EJ töötasid 55 kV liini kaudu
paralleelselt

55 kV nurgamast

Püssi elektrijaam, 1937
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Elektrifitseerimise üldkava aastateks 1938 - 1947

Elektrijaamade ümber oli väljakujunenud 4 eraldi töötavat elektrivõrku.
Puudus aga ühtne juhtimine ja ühtne arengukava.

Eesti kõrgepingevõrk 1939. aastal
Ühtset arengukava püüdsid küll korduvalt luua ärksamad insenerid.
1926. aastal esitas Eesti Inseneride Ühing kaubandus-tööstusministeeriumile vastavasisulise märgukirja. See aga ei leidnud vajalikku
tähelepanu.
1928. aastal loodi nn ühiskondlik Jõukomitee. Selle esimees oli meile
eestpoolt tuttav Aleksander Kink. Riiklikust toetuse puudumisest hoolimata
asuti koostama Eesti elektrifitseerimise kava. Arutati Narva hüdrojaama
ehitamist, selle paremaks koormamiseks kavandati Narva tselluloositehas.
Kõne all oli ka turbajaama ehitamine Jõõpresse.
Enne riikliku kava koostamist tellis majandusminister kahelt juhtivate
inseneride grupilt (Hangelaidi ja Veeruse/Reinvaldi grupid) kaks
konkureerivat arengukava.

Vaatame lähemalt nn Hangelaidi kava. Eesti jagati varustusringkondadeks:

Jaamade paralleeltööd polnud ette
nähtud. Kokkuühendamiseks olid nn
ühendusjaamad.
55 kV liini pikendatakse Tapani, muud
olulisemad liinid 35 kV, alles jäi ka 15 kV.
Veeruse/Reinvaldi kava jätan siin analüüsimata, kuna erineb vähe hilisemast
Rahvusliku Jõukomitee kavast.

1935

kehtestati Eesti Rahvuslik Jõukomitee (ERJ) seadus
ERJ ülesannete hulka kuulusid:
 jõuallikate uurimine
 elektrifitseerimiskavade koostamine
 ohtlike jõuseadmete järelevalve

Koostati: Elektrifitseerimise üldkava aastateks 1938 - 1947
Kavas lähtuti järgmistest põhimõtetest:
 tarbijate varustamine ühtse elektrivõrgu kaudu,
 vee-, põlevkivi- ja turbajaamade koostöö,
 magistraalliinide võrgu (põhivõrgu) loomine,
 jaotusvõrk peab haarama kõik linnad, tähtsamad
tööstuskeskused ja põllumajandus-piirkonnad,
Kava koostamiseks moodustati komisjon, kuhu kuulusid Märt Raud,
August Vellner, Johannes Veerus, Kotri Hangelaid, Arnold Radik, Juhan
Kuusik ja Otto Reinvald.
Parimaks tunnistati variant, kus lisaks olemasolevatele nähti ette kolm uut
elektrijaama:
Narva HEJ
52,5 MW
Kohtla SEJ
15 MW
Tori-Leevi HEJ
1,7 MW
Ülekandevõrgu pingeks kavandati

110 kV ja 60 kV

Jaotusvõrgu pingetena eelistati

20 kV ja 15 kV

Kokku tulnuks ehitada 2800 km uusi liine.

Reinvaldi juhtimisel oli TT kõrgepingelaboris katsetatud ja valitud Eesti
tolle aja kõrgeima nimipingega, 55 kV, liini isolaatoreid. Saadud kogemused
võimaldasid Otto Reinvaldil Eesti Rahvusliku Jõukomitee juhatuse liikmena juhendada Narva–Tallinna 110 kV ja Tapa–Tartu 60 kV magistraalliinide
isolatsiooni projekteerimist. Ta kuulus ka elektriliinide poolt põhjustatud
raadiohäirete uurimiskomisjoni koosseisu. Need viimased tööd tehti juba
TT järglaste Tallinna Tehnikainstituudi ja Tehnikaülikooli juures.

Kava elluviimisel oleks moodustunud Eestis seni eraldi töötanud
elektrivõrgu asemele ühtne magistraalliinide võrk

Elektrifitseerimise kava 1938 - 1947
Elektrifitseerimise kava elluviimiseks asutati 8. mail 1939
AS Elektrikeskus (juhatuse esimees Johannes Veerus)
Ülesanded:
1. Eesti kavakindel elektrifitseerimine.
2. Elektrienergia tootmine ja tarbijate varustamine.
3. Kaasaaitamine elektrienergia levitamisel ja kasutamisel
Õigused:
1. Ehitada ja omada elektrijaamu, -võrke, alajaamu ja muid seadmeid,
mis vajalikud elektrienergia tootmiseks, jaotamiseks ja tarbimiseks
2. Toota ja müüa elektrienergiat
AS “Elektrikeskusest” kujunes välja praegune Eesti Energia AS
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Sõja-aastad

Selle Eesti elektrifitseerimise plaani täitmise nurjasid okupatsioonid ja
sõda. 1941. aastal lasti õhku Tallinna ja Ellamaa elektrijaamad ning 1944.
aastal Ulila ja Püssi elektrijaamad, osaliselt purustati taas ka Tallinna EJ.

Tallinna elektrijaam 1941. a. sügis

Linnamäe elektrijaam 1941. a. sügis

Ellamaa elektrijaam 1941. a. sügis

Ulila elektrijaam 1944. a. sügis

1944

Elektrienergia toodang (1920-1948) ühest minu 1990. aasta artiklist:

Sõjajärgsetel aastatel vaadeldi Eestit, kui Nõukogude Liidu looderajooni
peamist energiaallikat. Ehitati järgmised elektrijaamad:
Elektrijaam

Käikuandmise
aastad

Võimsus
Max. el.
2017,
võimsus, MW
MW

Kütus

Kohtla-Järve

1948 – 1958

48

78)*

põlevkivi

Ahtme

1951 – 1953

72,5

-

põlevkivi

Balti

1959 – 1965

1624

322

põlevkivi

Eesti

1969 – 1973

1615

1355

põlevkivi

Iru

1980 – 1982
(2013)

190 +
+ (17)

111

gaas /õli/
(jäätmed)

)* praegu VKG Põhja SEJ
Kõik tabelis olevad jaamad (v.a. Ahtme) töötavad ka praegu, aga nende
kasutatav võimsus pole enam kaugeltki see, mis oli käikuandmisel.

Järgmised aastakümned on juba omaette lugu ja
kõigil kuulajatel hästi meeles!

Aitäh tähelepanu eest !
Mõnusat Eesti 100ndat aastapäeva!

