
Eesti Energeetika Veteranide Ühenduse 

koosoleku memo nr 2/2016 

 

Tallinn, Eesti Energia, Lelle 22. 

18.02.2016. 

 

Koosolekust võttis osa 25 Ühenduse liiget + külalisena-liikmekandidaadina Lembit Kukk.     

 

Päevakorras:  

1. Tuumajaama otstarbekusest ja võimalikkusest Eestis. Esineb akad Anto Raukas.  

2. Energiamüük – 70 aastat. Esineb Enn Kallikorm.  

3. Muud.   

 

Koosoleku algul mälestasime leinaseisakuga lahkunud EE veterane Juta Treikelderit ja Rein 

Luusi.  

Rein Talumaa teavitas koosolijaid hiljutistest energeetikaveteranide auväärsetest 

sünnipäevadest: Heino Viiding (90 a), Leiger Kaber (87 a) ja Valdor Prei (oli ise kohal) (84 

a).  Õnnitlesime ka meie külalist Anto Raukast eilse 81. sünnipäeva puhul.  

 

1. Akad Anto Raukas alustas esinemist lühiülevaatega oma akadeemilisest karjäärist, 

millele järgnes pikk ja sisukas ettekanne tuumaenergeetika arenguteest, hetkeseisust ja 

perspektiividest, energeetika probleemidest maailmas ja meil, tuumaenergia eelistest 

ja ohtudest, uraaniressurssidest ja tootmismahtudest, Eestisse tuumajaama rajamise 

otstarbekusest ja probleemidest jm. Ettekande materjalid on kättesaadavad meie 

Ühenduse interneti kodulehel rubriigis „Ettekanded“. 

Ettekandja arvates on sobiva võimsusega (500-750 MW) tuumajaama, kui kõige 

odavama, ohutuma ja CO2-vaba energiaallika ehitamine Eestisse vajalik ja võimalik.  

Ettekandja vastas kuulajate (Väino Kõppo, Enn Kallikorm, Lembit Berkis jt) 

küsimustele. 

Ettekande lõpetuseks rääkis hr Raukas Tšernobõli AEJ 1986. aasta katastroofist, selle 

tagajärgede likvideerimisest, uue kaitsesarkofaagi ehitusplaanist, demonstreerides 

fotosid. 

Lühikese kommentaari lisas Rein Talumaa. 

 



2. Veebruaris 2016 täitus 70 aastat Energiamüügi loomisest. Ettevõtte ajaloost, juhtidest, 

ülesannetest, raskustest rääkis Enn Kallikorm (ettevõtte juhataja aastatel 1975-1986), 

E.K. alustas juttu tsitaadiga A. H. Tammsaarelt.  

Veebruaris 1946 loodi energeetikavalitsuse „Eesti Energia“ koosseisus ettevõte 

Elektrimüük, mis 1957. aastal nimetati Energiamüügiks ja 1980. aastal sai nimeks 

Eesti Energiajärelevalve. EM on asunud Tallinnas aadressidel Põhja pst. 27, Pärnu 

mnt 8 (1950. a), Estonia pst 1 ja 3 (aastast 1958).  

Ettekandja tuletas kuulajatele meelde ettevõtte juhtivaid töötajaid (direktorid, 

peainsenerid, inspektsiooni juhid), kellest erilise tähelepanu sai suurepärane inimene, 

kauaaegne (1946-1980) peainsener Vladimir Egorov. Aga nimeliselt toodi ära ka meie 

Ühenduse liikmete Jaan Kundla (direktori asetäitja) ja Ado Uustalu (tehnika osakonna 

legendaarne spetsialist) positiivne tööpanus. 

Ettekandja rõhutas head atmosfääri ja sooja suhtumist suhetes teiste EE töötajatega 

(Liivak, Tomberg, Hein, Luberg jt). 

Lühikese sõnavõtuga esines Jaan Kundla, kelle põhisõnumiks oli tänu omaaegsele 

suurepärasele ülemusele Enn Kallikormile.  

 

3.1. Ühenduse järgmine koosolek toimub 15.03.2016 Lelle 22.  

3.2. Rein Talumaa tutvustas meiepoolseid ettepanekuid ettekannete ja esinejate kohta 

EE vastuvõtul.  

Enne koosolekut andis Rein Pehka üle Ühenduse arhiivi 2 DVDd Evald Liiviku 90. ja 

95. sünnipäeva juubelipidude materjalidega. Tänuväärne tegu ja eeskuju meile kõigile! 

On ju energeetika töötajate mälestuste kogumine ja talletamine meie Ühenduse 

põhikirjaline eesmärk ja tegevus.  

 

 

Koosolekut juhatas Rein Talumaa 

Memo koostas Tõnu Truupõld 

 


