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Leevaku hüdroelektrijaama 
taastamine komsomoli 
löökehitusena 1947 – 
müüt või reaalsus?

Anu Raudsepp 

Kirjandus on läbi aegade mõjutanud meie mõttemaailma, vahel 
aidanud luua ka müüte, serveerides neid reaalsusena. Juhan Smuuli 
„Järvesuu poiste brigaad“ (1948) kinnistas nii nõukogudeaegsete 
kirjandus- ja ajalooõpikute kui ka ajalookirjanduse kaudu kauaks 
kommunistlike noorte töökangelasteo Leevaku hüdroelektrijaama 
taastamisel 1947 (Eesti NSV ajalugu III 1971: 605–606). Tsiteerides 
õpikuautorite sõnu: „Esimese sõjajärgse viisaastaku ülesannete täit-
mine nõudis jõudude maksimaalset pingutamist ja tõelist töökangelas-
likkust. Tähtsaks hoovaks raskuste ületamisel oli sotsialistlik võistlus, 
mida organiseerisid ja juhtisid partei-, ametiühingu- ja komsomoli-
organisatsioonid. Esimese sõjajärgse komsomoliehitusena valmis 
Leevaku hüdroelektrijaam Võrumaal“ (Lõhmus, Siilivask 1979: 138). 

Nii Friedrich Haidaku nõukogude ajal koostatud mahukas kodu-
loolises uurimuses1 kui ka taasiseseisvunud Eestis Leevaku hüdro-
elektrijaama 50. aastapäevaks avaldatud õhukeses mälestustel põhi-
nevas brošüüris (Saar jt 2007: 3) keerleb põhisisu samuti peamiselt 
komnoorte tööpanuse ümber. Nimeliselt on meedias tuntud tollane 
ELKNÜ Võrumaa komitee sekretär Felix Pärtelpoeg, väidetav tööde-
juhataja Andres Ojasoo ning poeet Paul Haavaoks,2 kelle teenetest 
kõnelevad kõik antud teemal avaldatud kirjutised. Elektri tähtsust ei 
saa alahinnata – ilma selleta pole tänapäevane elu mõeldav. Paraku 

1  PTM 799:52. Leevaku hüdroelektrijaam. Koost. Fr. Haidak. Võru, 1972.
2  https://et.wikipedia.org/wiki/Leevaku_h%C3%BCdroelektrijaam (10.02.2016).
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on Eesti elektrifitseerimise ajaloos, mida seni valgustab vaid üldiselt 
asjalik Kulno Kala käsitlus (1974), tänaseni valgeid laike, mille katmine 
avardaks oluliselt pilti meie lähiajaloost. Nii pole siiani selge, mis 
Leevakul tegelikult toimus: kes ja miks tellis ja finantseeris hüdro-
elektrijaama taastamise; mida kujutas endast komsomoli löök objekt; 
kas ja kellel oli põhjust oktoobrirevolutsiooni 30. aastapäevaks avatud 
jaama üle rõõmustada; millal ja kuidas rakendati see tööle; oli see 
ikkagi kohalikule rahvale suur kasum või hoopis kahjum? Käes-
oleva artikli eesmärk on otsida vastust neile lähiajaloo intrigeeriva-
tele küsimustele. 

Uurimuse aluseks olnud rikkalikest arhiiviallikatest on informat-
sioonirohkuse tõttu eriti väärtuslikud põllumajanduslikku ühistege-
vust (sh Leevaku Põllumajandusühistut), aga ka Võrumaa partei- ja 
komsomolitööd puudutavad materjalid. Elektritootmisega seotud küsi-
musi aitas täpsustada ja selgitada elektroonikainsener Hillar Toomiste.

Elekter Leevakul enne komsomoli löökobjekti
Elekter võeti Eestis kasutusele 1880. aastatel Kreenholmi vabri-
kutes, pea samal ajal maailma esimeste elektrijaamade rajamisega 
USAs, Saksamaal ja Venemaal (Kala 1974: 12). Üheks elektrienergia 
kasutamise valdkonnaks sai Eestis põllumajandus, mille tarbeks 
toodeti siinsetes mõisates ja veskites elektrit juba tsaariajal. Teada-
olevalt oli üks neist Leevaku elektrijaam Artur ja Alide Reino mägile 
kuulunud lina- ja villavabriku juures. 1920. aastatel nende ettevõte 
pankrotistus ja müüdi 1930 oksjonil Pikalaenu Pangale. 

Veebruaris 1931 ostis Leevaku tööstuse 5,5 miljoni krooni eest 
Voldemar Tamman. Sellele Tartu Õpetajate Seminari 1903 lõpe-
tanud ettevõtjale kuulus ka 1920. aastal asutatud kooliraamatute 
kirjastus. Lisaks oli ta tegev Eesti Kirjanduse Seltsis, Vanemuise 
Seltsis, juhtis Üleriiklikku Veskipidajate Ühingut jm. (Eesti majan-
dustegelased 1938: 211.) Leevakul käivitus suur ehitustegevus ning 2. 
jaanuaril 1932 alustas tööd Leevaku lina- ja villaketruse, kudumise 
ja värvimise vabrik, veski ja telliskivitehas 13 töölisega. Paraku hävis 
tööstus suuresti juba nelja kuu pärast (21. aprillil) puhkenud kohu-
tavas tulekahjus. Uued hooned vajaliku sisseseadega valmisid sama 
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aasta septembriks. Vahemikus 6. märtsist 1939 kuni 1. jaanuarini 
1940 oli Leevaku vabriku villaveski omanik Eduard Sööt ja saeveski 
omanik alates 1. juunist 1939 Tammani abikaasa Ida. Alates 1. jaanua-
rist 1940 kandis vabrik ametlikult nime „Leevaku villa- ja jahuveski 
ning elektrijaam“.3 

Tegemist oli moodsa tehnikaga heas töökorras elektrijaamaga, mis 
oli kohalike elanike meenutusel andnud elektrienergiat nii mõnelegi 
talule ja asutusele.4 Leevaku vabriku elektritootmise tehnilise olukor-
raga jäi 1930. aastatel üldjoontes rahule Eesti Rahvusliku Jõukomitee 
range tehniline järelevalve.5

Okupatsioonid muutsid järsult ka Leevaku vabriku ja tema omanike 
saatust. Nõukogude võimuorganid küüditasid 1941. aasta juunis 
57-aastase Voldemari koos 66-aastase abikaasa Ida Tammaniga6 Vene-
maale.7 Voldemar Tamman suri vangistuses 1942 (Salo 1993: 181), 
abikaasa hilisemast saatusest andmed puuduvad. Saksa okupatsiooni 
ajal jäi Leevaku tööstus laokile, aga siiski veel töökorda. Tammanite 
mahajäänud vara hooldamisõiguse üle pidasid suulistele ja kirjalikele 
lubadustele viidates 1943–1944 kohtuvaidlust küüditatud Tammanite 
sugulased (lapsi Tammanitel polnud) ja ühisvara omanikuks preten-
deerinud Eduard Söödi esindajad.8 Toimikust ilmneb, et Leevaku veski 
polnud Saksa ajal just kõige paremates kätes. 

Fr. Haidaku väitel hävitasid Leevaku vabriku taganevad Saksa väed 
14. augustil 1944,9 mis haakub Kulno Kala nõukogudeaegse arvamu-
sega, et Saksa okupatsioonivõimud oleva püüdnud hävitada või kaasa 

3  ERA 842-1-1903. Leevaku lina, villa ja kudumise vabrik (lehed nummerdamata).
4  PTM 798:19. Olev Toomet. Leevaku läbi aegade. II. Käsikiri 1978–1988.
5  ERA 969-4-1538 („Leevaku“ Voldemar Tammani Võrumaa Toolamaa v. jahu- 
ja saeveski, värvi- ja villatööstus. 4. 04.1938–19.09.1938).
6  Leo Õispuu on ekslikult pidanud Idat ilmselt vanusevahe tõttu Voldemari õeks. 
Vt Õispuu 2001: 653. 
7  ERA R-795-5-1133 (Adele Tamme palve Ida Tammann’i ja Voldemar Tammann’i 
äraolijaiks tunnistamise ja nende vara hooldamise kohta. 2002.1943–11.03.1943).
8  ERA R-795-5-1133, l. 1–6; ERA R-795-5-1719 (Tartu Ringkonnakohtu tsiviiltoi-
mik teadmata äraolijate Voldemar ja Ida Tammanite vara hoolekande asjas); ERA 
4814-1-8 (A. Allapert’i avaldus Leevaku veski majapidamise hooldajaks määra-
mise küsimuses, 19.06.–3.08.1944).
9  PTM 799:52. Leevaku hüdroelektrijaam. Koost. Fr. Haidak. Võru, 1972, 3.
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viia võimalikult palju elektrimootoreid ja -materjale, et elektrimajan-
duse süstemaatilise purustusega nõukogude rahvamajandus halvata 
(Kala 1974: 86). Selle seisukoha on kahtluse alla seadnud Võrumaa 
ajalootalletaja Olev Toomet, aastatel 1978–1988 kirjutatud käsikirja-
lise Leevaku ajaloo autor, sest kohalike elanike meenutustel süttinud 
Leevaku tööstushooned 1944. aasta suvel hoopis nõukogude lennu-
kite pommitamise tagajärjel.10 Seega hakkas nõukogude võim 1947. 
aastal taastama Leevakul elektrijaama, mille ta tõenäoliselt ise oli 
purustanud. 

Leevaku hüdroelektrijaama taastamise 
tellimine ja rahastamine

Elektri kõrgele väärtustamisele Nõukogudemaal rajas teed Lenin oma 
kuulsa lausega Kommunism, see on nõukogude võim pluss kogu maa 
elektrifitseerimine. Eesti sõjajärgses elektrifitseerimises lähtuti kõige-
pealt NSV Liidu Ülemnõukogu poolt vastu võetud neljanda viisaas-
taku (1946–1950) plaanis Eestile ettenähtud ülesandest saavutada 1950. 
aastaks elektrienergia toodang 395 miljonit kWh. Seejärel võttis Eesti 
NSV Ülemnõukogu Presiidium vastu seaduse 13. juulist 1946 Eesti NSV 
rahvamajanduse taastamise ja arendamise viie aasta plaani põhiüles-
anded kohustusega rajada elektrijaamu koguvõimsusega 92 000 kW. 
Järgnes Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja EK(b)P Keskkomitee määrus 
28. märtsist 1947 „Ülesanded ja nende täitmine elektrifitseerimise alal“ 
kohustusega rajada neljandal viisaastakul 163 küla-elektrijaama kogu-
võimsusega 7400 kW (ENSV Teataja 1946: 649–668). 

Eesti sõjajärgset elektrifitseerimist juhtis ja koordineeris trust Eesti 
NSV Elekter, mis allus 1944–1945 Eesti NSV Kommunaal majanduse 
Rahvakomissariaadile, 1945–1957 NSV Liidu Elektrijaamade Rahva-
komissariaadile (hiljem ministeeriumile), uue nimetusega Eesti 
Riiklik Energeetikavalitsus „Eesti Energia“. Põllumajanduse elektri-
fitseerimist juhtis 1945–1955 tehniliselt (projekteerimine, seadmete 
hankimine ja monteerimine jm) Eesti NSV trust Maaelekter, mis 
allus NSV Liidu Põllumajanduse Ministeeriumile (Kala 1974: 87–90). 

10  PTM 798:19. Olev Toomet. Leevaku läbi aegade. II. Käsikiri 1978–1988. 
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Ehitustööde finantseerimist korraldas, koordineeris ja kontrollis Eesti 
NSV Põllumajandusliku Ühistegevuse Keskliit (edaspidi PÜKL) koos 
oma maakondlike allasutustega. Reaalselt pidi seda rahastatama 75% 
ulatuses riikliku laenu ja 25% ulatuses kohalike üksiktalupoegade 
põllumajanduslike ühistute (nimetati ka piima- või elektriühistuteks) 
omafinantseeringuga.

Eestis tuli elektriseadmete ülisuure defitsiidi tõttu taastada ja 
laiendada esmajoones sõjaeelseid elektrijaamu (Kala: 96), millest 
maal oli asunud 42.11 Leevaku hüdroelektrijaama taastamine sobis 
sellesse plaani suurepäraselt ning vastavalt Eesti NSV Ministrite 
Nõukogu 1946. aasta määrusele nr 298 tuli ENSV põllumajanduse 
elektri fitseerimise eesmärgil ehitada Leevakule hüdroelektrijaam.12 
Seejärel tegi Eesti NSV Põllumajandusliku Ühistegevuse Keskliit 
Võrumaa Põllumajandusliku Ühistegevuse Liidule (edaspidi Võrumaa 
PÜL) ja EK(b)P Võru maakonna komiteele ülesandeks korraldada 19. 
jaanuaril 1947 Leevaku hüdroelektrijaama küsimuses juba valminud 
projekti13 alusel Leevaku elektriühistu koosolek.14 

20. mail 1947 sõlmisid trust Maaelekter töövõtjana ning Leevaku 
Piimaühistu15 tellijana NSV Liidu 1938. aasta tüüplepingu vormis 
lepingu Leevaku hüdroelektrijaama taastamiseks kogumaksumu-
sega 271 580 rbl ja valmimistähtajaga 25. detsember 1947.16 Aasta hiljem 
lepingut põhjalikult analüüsinud Eesti NSV Põllumajanduslike Ühis-
tute Keskliidu elektrifitseerimise sektori juhataja sõnul olid selles 
Maaelektri kohustused väga piiratud, sealhulgas muudeti lisamär-
kustega kohustuste sisu, andes trustile vabad käed töö teostamisel ja 
lisakohustuste pealepanemisel Leevaku Põllumajandusühistule (edas-
pidi Leevaku PÜ-le). Leping vabastas Maaelektri isegi kuuekuulisest 

11  ERA R-1-17-731, l. 74 (Kirjavahetus ministeeriumide ja asutustega põllumajan-
duslike elektrijaamade ehituse ja ekspluatatsiooni ning trust „Maaelekter“ tege-
vuse kohta. 21.10. 1950–20.11.1951).
12  ERA R 711-1-70, l. 298 (Plaanid, otsused, protokollid, kontrollaktid ja muud 
materjalid Leevaku hüdroelektrijaama ehitamise kohta 05.09.1946–27.02.1951); 
Eesti NSV Teatajas seda määrust avaldatud ei ole.
13  Seda projekti pole artikli autoril õnnestunud arhiivist leida.
14  ERA 711-1-70, l. 2–3. 
15  Hiljem nimetati seda peamiselt põllumajandusühistuks.
16  ERA 711-1-70, l. 116–119p.
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garantiist, kui puudused tekkisid mitteküllaldase järelevalve või hoole-
tuse tõttu tellija poolt jaama kasutamise ajal. Seevastu Leevaku PÜ 
kohustused olid loetletud väga detailselt: laenu ja omafinantseeringuga 
rahastamine, tööjõuga varustamine koos tööriistade ja veo vahenditega, 
töötajate toitlustamine ja koos vastava teenindusega puhkeruumi 
andmine, töödejuhatajale küttega korteri muretsemine, tööde järele-
valve ja tulekaitse korraldamine jne. Kohustuste täitmata jätmise korral 
olid lepingus täpselt välja toodud sanktsioonide (viiviste) protsendid ja 
tasumise aeg. Seega oli leping Leevaku PÜ suhtes ebaõiglane.17 PÜKLi 
korraldusel vastutas Leevaku hüdroelektrijaama tähtaegse valmi-
mise eest Võrumaa PÜLi esimees Adasson, kelle ülesanne oli jälgida 
Leevaku PÜ kui tellija poolt võetud kohustuste täitmist. Leevaku PÜ 
esimehe Eduard Urtsoni (lühikest aega 1947. aasta suveni juhtis ühistut 
Rudolf Heidorf) õlgadel lasus aga põhivastutus.18

PÜKL korraldas Leevaku Põllumajandusühistule Eesti NSV Põllu-
majanduspangast laenu vormistamise, selgitades ka vastavate doku-
mentide vajalikkust. Laenu saamise eeltingimusena pidi Leevaku PÜ 
olema elektrijaamale kuuluva maakoha omanik, seepärast andiski 
Eesti NSV Ministrite Nõukogu 1947. aasta juulis Leevaku vesiveski 
ja Kruushaua maakoha (kokku 23,25 ha, sellest põllu- ja aiamaa 11,4 
ha) koos hoonetega (kahekorruseline tööliselamu, vabrikukontori 
hoone, kelder ja sepikoda, veski ja selle kõrvalhoone varemed) ühis-
tule.19 Maakoht oli endisest Leevaku vabrikule kuulunust mitu korda 
väiksem (endine W. Tamman ja co kinnistu oli koosnenud kolmest 
krundist: Veski talu 16,26 ha, vakutalu „Kruushaua“ 34,84 ha ja savi-
tööstuse krunt 30,29 ha).20

Laenuna laekus ühistule 1947. aasta augusti alguses 200 000 rbl ehk 
75% elektrijaama eelarvest.21 Kuigi sellest oli 5. oktoobriks kulunud 
ainult 29 144 rbl (sh töötasud 14 576 rbl), otsustas ühistu üldkoosolek 
võtta veel 300 000 rbl laenu. Sealjuures oli juba esimese laenu puhul 
suureks probleemiks ühistu liikmemaksudest kaetav omafinantseering. 

17  Samas, l. 144–147.
18  Samas, l. 7.
19  Samas, l. 9–12.
20  ERA 4814-1-8.
21  ERA 185-2-324, l. 2–5. 
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1947. aasta suvel oli ühistus 101 liiget, kuu enne jaama valmimist liitus 
74 inimest. Seega oli esimese laenu omafinantseering ca 400 rbl liikme 
kohta,22 mille kättesaamiseks palkas ühistu sisseastumis- ja liikme-
maksu sissekasseerija kuupalgaga samuti 400 rbl.23 

Leevaku nn komsomoli löökehituse töötajad
Komsomoli löökehituseks sai elektrijaama taastamine Laheda valla 
komnoorte üleskutsega 26. juunist,24 mille järel otsustasidki Võrumaa 
komnoored eesotsas Feliks Pärtelpojaga taastada Leevaku hüdro-
elektri jaama oktoobrirevolutsiooni 30. aastapäevaks.25 Seda kinnitas 
EK(b)P KK samasisulise otsusega 16. septembrist 1947,26 allikas rõhu-
tatakse seejuures Nikolai Karotamme isiklikku korraldust süüdata 
esimesed tuled Leevakul 1. novembril 1947. Karotamm külastas 
Leevakut 3. oktoobril 1947.27 ELKNÜ Võrumaa Komitee moodustas 
Leevakul oma staabi, mille eesotsas seisis komitee instruktor Paul 
Oone, liikmeteks Paul Lauga, Endel Raudnask, Viktor Brückel, sekre-
täriks Vilma Pärnaste.28 

Komsomoli puhul kerkib kõigepealt küsimus komsomoliorganisat-
siooni tollasest arvukusest ja populaarsusest Võrumaa noorte seas. 
Kuigi andmed on lünklikud, saab üht-teist järeldada. 1947 veebruaris oli 
maakonnas 80 komsomolialgorganisatsiooni,29 juulis kuulus komsomoli 
kohalikest noortest näiteks Sõmerpalu vallas 20% (30-st 6), Krootuse 

22  Samas, l. 18–23p.
23  ERA 185-2-325, l. 14 (Leevaku Piimaühistu juhatuse koosolekute protokollid 
24.09.1947–17.10.1948).
24  R. Aadola. Kuidas süttisid Leevakul tuled. Katkendeid Leevaku elektrijaama 
ehitamise päevikust. – Stalinlik Noorus. 1947, nr 12, 538; E. Loorits. Hüdro-elektri-
jaam valmib. Kommunistlikud noored Leevaku hüdroelektrijaama ehitustöödel. 
– Töörahva Elu, 5.07.1947.
25  ERAF 65-4-4, l. 27 (Informatsiooni-aruanded Keskkomiteele 10.02.1947–24.12.1947).
26  ERA 711-1-70, l. 29.
27  EK(b)P Keskkomitee sekretär sm N. Karotamm Leevakul. – Töörahva Elu, 
7.10.1947.
28  R. Aadola. Kuidas süttisid Leevakul tuled. Katkendeid Leevaku elektrijaama 
ehitamise päevikust. – Stalinlik Noorus. 1947, nr 12, 538–541; E. Loorits. Kommu-
nistlikud noored Leevaku elektrijaama ehitustöödel. –Töörahva Elu, 17. 07. 1947.
29  ERAF 18-6-50, l. 19 (ELKNÜ Võrumaa Komitee aruanded 1. III 1947–9. IX 1947).
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vallas 15% (15-st 3), Mooste sovhoosis olid aga kõik 12 noort organisee-
rimata.30 Samas oli ilmselt lihtne leida uusi liikmeid värbavaid komso-
molisekretäre, sest nad said oma ametis korralikku kuupalka 640 rbl.31 
Omaette probleemiks oli algul Leevaku komsomoli löökehituse idee 
vähene väärtustamine kohalike parteilaste seas. Nii saatis Lepistu valla 
partorg komsomolikomitee poolt Leevakule organiseeritud noored laiali, 
Leevi valla täitevkomitee esimees aga viskas sama eesmärgiga sinna 
saabunud Võru komsomoliinstruktori lausa täitevkomiteest välja.32

Ajalehe Töörahva Elu veergudel paistab töötajate kirjeldustes silma 
noorte naiste rohkus võrreldes meestega. Eraldi tunnustatakse naiste 
brigaade, mida juhtisid Hilja Kepsner Räpina vallast, Kõlleste valla 
komsomolisekretär Leida Mägi (palgiparvetajad), Valgjärve valla 
komsomolisekretär Linda Selge (tellisepuhastajad/riitaladujad),33 Saru 
komsomolisekretär Helmi Abar, Mooste brigadir Agnete Oinus jt.34 
Võrumaa neidude kõrval kiideti ka Valgamaa tüdrukuid, näiteks 
nende sitkeid käsi jõeäärse muldvalli ehitamises.35 

Tuntumateks Leevaku ehitajateks olid aga kahtlemata Järvesuu 
poisid. Tsiteerides Smuuli: Kas tunnete Andres Ojasood? Ta on ehitus-
töödel üks ülem (Smuul 1948: 71). Tegelikult oli tema ülesanne virgu-
tada komnoori tööle. Üllatavalt ei maini Ojasoo aga oma vahetult 
pärast löökehitust koostatud eluloos Leevakut sõnagagi.36 Kuigi 
Smuuli sõnul viibis ta Luki all tuleliinil (Smuul 1948: 72), astus ta 
20-aastasena Eesti laskurkorpusesse alles 1. septembril 1944, saades 
haavata mitte Velikije Luki kuulsates lahingutes 1942–1943, vaid hoopis 
22. novembril Saaremaa külapõllul.37 Ojasoo, kes koos parteijuh-

30  ERAF 65-4-4 (Informatsioonid ELKNÜ Keskkomiteele tehtud tööst 
10.02.1947–24.12.1947).
31  ERAF 65-4-6, l. 1–3. (Maakonnakomitee sekretäri käskkirjad 
18.02.1947–08.12.1947).
32  ERAF 65-4-4, l. 25.
33  E. Loorits. Hüdro-elektrijaam valmib. Kommunistlikud noored Leevaku hüdro-
elektrijaama ehitustöödel. – Töörahva Elu, 5.07. ja 17.07.1947.
34  E. Tammekand, R. Kallaste. Täies tööhoos. – Töörahva Elu, 2. 08.1947.
35  R. Kallaste. Leevaku hüdro-elektrijaama ehitustöödest. Ühisel jõul. – Töö-
rahva Elu, 7.08.1947.
36  ERAF 65-8-1820. (Ojasoo, Andres Augusti p. 27.12.1946–26.02.1949).
37  ERAF 18-10-302, l. 5–8p.
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tidega pidi kontrollima ka Leevaku PÜ tööd, on selle koosolekutel 
osalenud tagasihoidlikult.38 Oktoobris nimetati Ojasoo veel pree-
miate määramise komisjoni.39 Feliks Pärtelpoja iseloomustusel oli ta 
distsiplineeritud, Nõukogude korrale ustav noor, töös püüdlik, juhen-
deid täitis ennastsalgavalt.40 Teine kuulus ehitaja oli luuletaja Paul 
Haavaoks. Järvesuu valla komsomoliorganisatsiooni kuulus 1944. 
aastast Paul Toomeoja.41 Töörahva Elu Valveposti andmetel töötas 
Leevakul oktoobris 1947 Haavaoja Järvesuult,42 novembris aga juba 
Paul Haavaoks.43 Tõenäoliselt sobis Haavaoks propaganda jaoks koha-
likust noormehest paremini. Leevakul töötas 1947. aasta lõpus Järve-
suult veel Paul Suvi,44 kes kuulus Järvesuu komsomoliorganisatsiooni 
küll juba aastast 1944,45 kuid poeemi ei jõudnud. Smuuli teoses nime-
tatud Paul Külvija jõudis ajalehte aga alles elektrijaama avamispäevale 
pühendatud kirjutises kui sellel lööktööl komsomoli astunu.46 Leevaku 
komnoorte hulka kuulus 1945. aastast veel kolmaski Paul (Paluste),47 
keda aga ehitajate hulgas kuskil ei nimetata. Järvesuu komsomolisek-
retär Valter Päkk, kelle juhtimisel brigaad 11. oktoobril 1947 Leevakule 
saabus,48 on aga miskipärast täiesti maha vaikitud, ehkki ta kuulus 
Järvesuu komsomoliorganisatsiooni juba 1944. aasta detsembrist.49 

Kommunistlike noorte peamiseks ülesandeks olid jaamahoonetega 
seotud ehitustööd, kuna füüsiliselt rasketel abitöödel (metsa langeta-
mine, palkide väljavedu, elektriliini sihtide raiumine, elektripostide 

38  ERA 711-1-70, l. 24, 26.
39  ERA 185-2-325, l.18 (Põllumajandusühistu üld- ja juhatuse koosolekute pro-
tokollid 24.9.1947–17.10.1948).
40  ERAF. 18-10-302, l. 9.
41  ERAF. 65-1-14 (Järvesuu valla komsomoliorganisatsiooni protokollid ja aru-
anded 26. II 1944–13. XII 1944).
42  G. Ardla. Leevakul jätkub noorte innukas töö. – Töörahva Elu, 9.10.1947.
43  R. Kallaste, G. Ardla. Leevakul süttisid tuled. – Töörahva Elu, 6.11.1947. 
44  K. Kurg. Leevakul süttivad elektrituled Suure Oktoobri aastapäevaks. – Töö-
rahva Elu, 28.10.1947.
45  ERAF 65-1-14, l. 4. 
46  R. Kallaste, G. Ardla. Leevakul süttisid tuled. – Töörahva Elu, 6.11.1947.
47  ERAF 65-2-7, l. 15 (Järvesuu valla aruanded 15.01.1945–09.11.1945) .
48  Homme toimub liiniehitamise hoogtööpäevak Leevakul. – Töörahva Elu, 
11.10.1947.
49  ERAF 65-1-14, l. 4.
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aukude kaevamine külmunud maasse jne) rakendati peamiselt talu-
nikke. Sellest, kes ja kui palju olid 1. oktoobriks 1947 jaama taasta-
misse panustanud, annab ülevaate tabel 1.

Tabel 1. Leevaku HEJ töötajad 50 
Võrumaa vald Komnoorte töö-

päevad
Talunike jt töö-
päevad

Tööpäevad 
koos hobusega

Tööpäevad 
kokku

Räpina 168 1673 288 2129

Mooste 40 103 79 222

Laheda 96 103 199

Mäe 12 163 175

Veriora 58 58 47 163

Antsla 66 86 152

Valgjärve 45 60 105

Varstu 56 49 105

Mõniste 40 35 75

Kooraste 9 63 72

Põlva 6 66 72

Lepistu 45 15 60

Vastseliina 36 17 53

Kõlleste 30 15 45

Rõuge 36 4 40

Lasva 21 15 36

Sõmerpalu 15 17 32

Ruusmäe 16 4 20

Järvesuu 4 16 20

Orava 10 6 16

Leevi 8 0 8

Kokku 817 2568 3385

Valgamaa 92 16 108

KOKKU 909 2584 3493

Koguarvust, % 26 % 74 % 100 %

Tabelist selgub, et suvest kuni oktoobrini olid põhiosa tööst teinud 
talunikud, eriti Räpina valla omad, kelle arvele langes üle poole kõigist 
tööpäevadest. Oktoobri kohta sarnane ülevaade puudub. Ajalehes 
Töörahva Elu nimetatakse aga metsatöödel Räpina Aiandustehnikumi, 
Antsla Põllumajandustehnikumi, Põlva Maanoorte Kooli, Räpina 

50  Tabeli andmed: ERA R-711-1-70, l. 35; ERA 185-2-234, l. 19.
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Keskkooli, Radamaa 7-klassilise Kooli ja Leevaku 7-klassilise Kooli 
õpilasi, Veriora ja Räpina tarbijate kooperatiivi töötajaid, sportlasi, 
kohalikke talunikke, ehitustöödel komnoori, sh Järvesuu noori.51 

Kui komnoored tulid tööle vabatahtlikult, siis talunikke kohustas 
rasketele metsatöödele kohalik võim. Räpina Täitevkomitee esimehe 
Kaare korraldusel pidi iga majapidamine andma 1. augustist 1947 ühe 
töötaja (50 töötundi),52 septembri lõpust tuli hakata metsast elektri-
postide jaoks materjali välja vedama, kolm posti pere peale.53 Tööle 
ilmumata ühistuliikmete ja voolusaajate arvel ähvardati aga palgata 
teisi 100-rublase päevapalgaga.54

Leevaku PÜ liikmed pidid osalema nii tasuta metsatöödel kui ka 
hoolitsema mujalt tööle tulnute, eriti komnoorte heaolu eest. Kõige 
tähtsam oli oskustööliste (müürsepad, puusepad, trusti Maaelekter 
töötajad) toitlustamine. Ühistu otsustas 1947. aasta suvel koguda tule-
vastelt elektrisaajatelt toiduaineid eri fondi.55 1947. aasta oktoobri 
alguses oli sel majanduslikult vaesel ajal oma liikmetelt kogutud 
näiteks 250 kg kartuleid, 171 kg rukist, 7 kg võid, 40 kg piima, liha, 
jahu jne.56 Leevaku PÜ pidi korraldama ehitajate majutuse (sh maga-
misasemed), varustama neid tööriistadega ja hoolitsema ka meele-
lahutuse eest. Tänaseni meenutavad Leevakul töötanud noored 
Leevaku rõõmsaid tantsupidusid (Saar jt. 2007: 24–37), mille eest 
aga maksis Leevaku PÜ. Näiteks nõudis Räpina puhkpilliorkester 
töölistele mängimise eest 600 rbl, jne.57

Omaette küsimus oli töötajate tasustamine. Ühistu üldkoosolek 
otsustas üksmeelselt maksta müüri- ja ehitustöölistele palka ja anda 
toiduaineid, palgata 400-rublase kuupalgaga kokk, koka abilised (à 

51  Homme toimub liiniehitamise hoogtööpäevak Leevakul. – Töörahva Elu, 
11.10.1947; E. Pae. Leevaku hüdroelektrijaama ehitustöödest. Tulemusrikas liini-
ehitamise hoogtööpäevak. – Töörahva Elu, 14.10.1947; E. Pae. Leevakul algas ka 
kõrgepingeliini ehitamine. – Töörahva Elu, 21.10.1947.
52  ERAF. R-711-1-70, l. 17.
53  ERA 185-2-325, l. 2p (Leevaku Põllumajandusühistu üld- ja juhatuse koosole-
kute protokollid 24.09.1947–17. 10.1948). 
54  ERA 185-2-324, l. 25p.
55  ERA 185-2-324, l. 1p. 
56  ERA 185-2-325, l. 1p, 10p, 20.
57  ERA 185-2-325, l. 23.
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200 rbl), öövaht (300 rbl), elektrijaama juhataja (800 rbl), noorem-
montöör (480 rbl) jne.58 Jaama avamise järel nõudsid üllatuslikult 
töötasu ka tasuta töötada lubanud komnoored, mis käis aga ühistule 
üle jõu.59 Hoolimata oma suurest panusest sai ühistule tänu asemel 
osaks vaid pidev kriitika ajalehes Töörahva Elu.60 

Ajakirjanduses kõneldi peamiselt komnoortest kui ehitajatest ja 
Leevaku PÜst kui tööde eest vastutajast, aga elektrijaama projekti 
tehnilise teostamise tegelik asjatundja ja lepingujärgne töövõtja trust 
Maaelekter jäi 1947. aastal pea täiesti varju. Aeg-ajalt nimetati kirju-
tistes või dokumentides vaid selle juhte. Esimene insener ja tehni-
line juht J. Semmelson ei tulnud 1947. aasta suvel oma tööga toime ja 
septembris saabus Leevakule uus insener Alfred Hanson.61 Oktoobri 
alguses oli Leevakule saabunud teinegi Maaelektri insener Aleksander 
Saks, kes esitas ühistule esimese tehnilise aruande, resümeerides, et 
ehitustööd on paremini arenenud. Tehnilise ülesandena nimetas ta, et 
väiksem turbiin tuleb lahti võtta, roostetanud osad petrooliga puhas-
tada. Paari nädala pärast aga jõudis ta arusaamisele, et turbiin on 
siiski vana ja kulunud ning remont läheb kallimaks kui uue ostmine, 
mistõttu otsustati tellida uus turbiin.62 Nädal enne jaama pidulikku 
avamist kaebasid talupidajad, et Maaelekter toob ainult elektri traadid 
õue, sisseseadmine jääb talunike endi algatuseks. Paluti, et Maa elekter 
paneks siiski igasse majapidamisse kaks valgustuspunkti riiklike 
hindadega.63 Seega ajakirjandus ei eksinud – Maaelektri insenerid 
Semmelson, Hanson ja Saks osalesid elektrijaama taastamistöödes 
marginaalselt, rääkimata asjatundlikust tehnilisest juhtimisest.

58  ERA 185-2-325, l. 4–15 p.
59  Samas, l. 19.
60  R. Kallaste. Leevaku hüdro-elektrijaama ehitustöödest. Ühisel jõul. – Töö-
rahva Elu, 7.08.1947; EK(b)P Võrumaa komitees Leevaku hüdroelektrijaama ehi-
tustööde käigust. – Töörahva Elu, 21.08.1947; R. Kull, R. Kallaste. Leevaku hüdro-
elektrijaama ehitustöödelt. Töörahva Elu, 23.08.1947; G. Ardla. Leevakul jätkub 
noorte innukas töö. – Töörahva Elu, 9.10.1947. 
61  E. Tammekand, R. Kallaste. Täies tööhoos. – Töörahva Elu, 2.08.1947; EK(b)
P Võrumaa komitees Leevaku hüdroelektrijaama ehitustööde käigust. – Töö-
rahva Elu, 21.08.1947.
62  ERA 185-2-325, l. 9p,13.
63  Samas, l. 15.
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Leevaku hüdroelektrijaama 
avamine 5. novembril 1947

Leevaku hüdroelektrijaama avamine oli suursündmus kogu Eestis, 
milleks moodustati juba kuu aega varem pidukomisjon eesotsas Räpina 
partorgi Oskar Haugasega,64 kes oli vallas hangeldamise, hirmuta-
miste ja ähvarduste tõttu kurikuulus.65 Peolaua menüü eest hoolitses 
Leevaku külanõukogu sekretär ja hiljuti Leevaku PÜ liikmeks võetud 
Linda Heeringson.66 Pidustusteks kavandatud kulud (3500 rbl) otsus-
tati katta ühistu liikmete töötasust. Hiljem nõuti ühistult ka autahvli 
eest 400 rbl, millest juhatus maksis siiski vaid poole, sest oli ise 
andnud selleks vajalikud materjalid ja värvid.67 

Leevaku PÜ õlgadele pandi ühtlasi töötajate premeerimine. Päev 
enne jaama avamist otsustati ühistu koosolekul luua üheteistkümnele 
eesrindlikule töötajale premeerimisfond 2000 rbl.68 Preemiat taotles 
ka komsomol. Juba kaks nädalat enne avamist kirjutas Feliks Pärtel-
poeg ENSV Põllumajandusliku Kesktegevuse Liidule oma suurtest 
teenetest Leevaku HEJ taastamisel (eriti 12. oktoobri pühapäevaku 
korraldamisest ja planeeritavast uuest pühapäevakust) ning palus 
tööde tähtaegsel lõpetamisel ka Võru komsomolijuhte meeles pidada. 
Pärtelpoeg soovis nimelt preemiana autot, seda just enda nimele, 
ükskõik kuhu ta läheb.69 ENSV Põllumajanduslike Ühistute Keskliit 
kohustaski 5. novembril 1947 Leevaku PÜd andma ELKNÜ Võrumaa 
Komiteele auto ostmiseks 15 000 rbl. Kuna ühistul seda raha polnud 

64  ERA 185-2-234, l. 23p.
65  ERAF 18-6-152. (Anonüümsed avaldused 1947.)
66  Linda Heeringson pakub erilist huvi seetõttu, et Tartu Riikliku Ülikooli aja-
loo osakonna kauaaegne ajalooõppejõud oli Linda Eringson (hiljem Linda Hee-
ringson). Riigiarhiivis on kaks toimikut: ERAF 19-4-77 (Eringson, Linda Karli 
t. 04.1947–10.1948) ja ERAF 18-10-183 (Heeringson, Linda Oskari t. 08.02.1948–
03.03.1949). Antud isikute vanusevahe on paar aastat ja isanimed erinevad, aga 
nende käekiri, sh allkiri, on väga sarnane. Tartu Ülikoolis säilitatavas Linda 
Eringsoni (Heeringsoni) isikutoimikus (Linda Eringson. Tartu Ülikooli arhiivi 
fond, 11k-4921) Leevakut ei märgita.
67  ERA 185-2-325, l. 19.
68  ERA 185-2-325, l. 18.
69  ERA 711-1-70, l. 36–36p.
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(see polnud eelarves), siis protsessis Pärtelpoeg auto nimel veel 1948. 
aasta kevadeni, väites, et see pole mitte kasu, vaid au ja kogu komso-
moliorganisatsiooni autoriteedi küsimus.70 Auto jäi siiski saamata, 
kuna riigipank selle kuluga ei nõustunud. 

Leevaku HEJ avati pidulikult 5. novembril 1947. aastal NSV Liidu 
kangelase Arnold Meri sõnadega: Leevakul on Võrumaa kommunist-
likud noored ja noored püstitanud uue mälestusmärgi oma töövap-
rusele, piiritule armastusele oma sotsialistliku kodumaa vastu.71 
Töörahva Elu kirjeldusel lõikas EK(b)P Võru maakonna sekretär 
Tõnissoo punase lindi läbi, turbiin ja generaator hakkasid tööle ja 
kui voltmeeter näitas 380 ja ampermeeter 44, lasti traatidesse vool ja 
elektrituled hakkasid särama. Ehitajate auks hakkas jaam kandma 
Komsomoli nime.72 Oktoobrirevolutsiooni 30. aastapäevaks said neli 
ehitajat (Paul Lauga, Aleksander Telling, Ella Virro, Johannes Oinak) 
ELKNÜ Keskkomitee aukirja,73 Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 
aukirja said Räpina vallakomitee sekretär Oskar Haugas, Räpina valla 
Leevaku külanõukogu sekretär Linda Heeringson ja ELKNÜ Võru 
maakonnakomitee sekretär Feliks Pärtelpoeg.74

Leevaku HEJ avamine oli aga ennatlik, sest juba kuu aega pärast 
jaama pidulikku avamist kirjutas Leevaku PÜ esimees Eduard Urtson 
nii Võrumaa parteijuhtidele kui ka EK(b)P Keskkomiteele, et Leevaku 
HEJ on katastroofilises seisukorras ja töö seisab peaaegu täieli-
kult.75 Paraku olid samal ajal kehvas seisus mitmed teisedki elektri-
jaamad (Varbla SEJ, Haljala HEJ, Kõnnu HEJ), mida põhjendati trusti 
Maa elekter nõrga tehnilise juhtimisega.76

70  Samas, l. 65, 77, 91. 
71  PTM 799: 52, lk 20.
72  R. Kallaste, G. Ardla. Leevakul süttisid tuled. – Töörahva Elu, 6. nov 1947.
73  E. Tammekand, R. Kallaste. Täies tööhoos. – Töörahva Elu, 2.08.1947.
74  Eesti NSV Teataja 1947: 493, 512.
75  ERAF 18-6-152, l. 39.
76  ERA R-711-4-12, l. 105.
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Leevaku hüdroelektrijaama taastamise jätk 1948
Aastal 1948 hakkas tehnilistest ekspertiisidest järk-järgult selguma, 
et tegelikult oli tehtud palju praaktööd, mistõttu jaam ei saanudki 
normaalselt tööle hakata. Tehnilise ülevaatuse aktis 11. juunist 1948 
loetletud elektrijaamaga seotud puudused olid näiteks: vaheseinad ja 
laed krohvimata, mille tagajärjel vaheseinte täidis (saepuru) laudade 
vahelt välja varises; uksed hingedel viltu vajunud, teise korruse 
põranda talad olid nõrgad ja kõikusid astumisel; paisu põhja betoon-
kate oli lagunenud ja veevoolust ärauhutud ning keset põhja oli 
tekkinud suur auk; betoontamm oli valatud otse liivakaldale jne.77 
Nende tööde eest vastutas reaalselt trust Maaelekter, teostasid aga 
noored või komnoored, sealhulgas paljukiidetud nn Järvesuu poiste 
brigaad. Komnoortest ehitajaid võib ehk vabandada vilumatusega, 
millele viitasid ka kaasaegsed, tehes etteheiteid töödejuhataja tegemata 
juhendamisele.78 Kõrgetasemelise tehnilise ülevaatuse aktiga 9. juulist 
1948 (allkirjastanud Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Hüdroprojek-
teerimisbüroo nr 1 esindajad, Võrumaa TSN Täitevkomitee, Eesti 
NSV PÜKL, Maaelekter jt juhid) konstateeriti üllatuslikult tõsiasja, 
et halvasti või valesti tehtud tööde põhjus seisnes trusti Maa elekter 
poolt projekti eiramises.79 

Tööde halb kvaliteet oli aga alles trusti Maaelekter põhjustatud 
probleemide kuhjumise algus, mille eest pidi jätkuvalt maksma 
Leevaku PÜ. Üheks tõsiseks küsimuseks oli trusti raamatupidamise 
süstemaatiline finantseksimus enda kasuks ja ühistu kahjuks, kellele 
esitati vigade avastamisel küüniliselt uusi arveid.80 Näiteks arvega 20. 
märtsist 1948 nõuti 2 141 rbl 27 kop posti otste tagumise eest tööajaga 
à 1,1 tundi post. Seda kontrollinud tehnikainseneri Karepa kommen-
taari kohaselt raiuvat aga iga kirvest vähegi käsitseda oskav talumees 
posti otsa 5–10 minuti jooksul valmis. 

Teiseks tuli välja, et Maaelektri hangitud ebakvaliteetsete ehitus-
materjalide töökorda saamine nõudis ühistult juba 1947. aastast samuti 

77  ERA R-711-1-70, l. 106–109.
78  Samas, l. 113–114.
79  Samas, l. 156.
80  Samas, l. 113–115.
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lisakulutusi, kuigi neid lepinguga ei sätestatud. Iseloomulikud näited. 
Arvega 21. oktoobrist 1947 tasus ühistu Leningradist toodud nelja tonni 
alumiiniumtraadi eest 26 540 rbl 80 kop.81 Traadi Tallinna transportimise 
eest pidi ühistu trustile maksma veel 1 821 rbl 75 kop. Kuna seal osutus 
traat vigastuste tõttu sobimatuks, viidi see Urania tehasesse ümbertööt-
lemisele arvega 36 800 rbl. Seega oli traadi lõplik hind projektist umbes 
kolm korda kallim ehk 65 161,55 rbl. Teise näite võib tuua hüdrotehnilise 
sisseseade vallast, milleks vajati kahte turbiini ja kahte generaatorit võim-
susega à 45 kW. Ainus töötav, tsaariaegne turbiin oli remonditud Tallinna 
artellis Teras. Trust hankis 1948. aastal generaatori võimsusega 75 kW, 
hinnaga 2603 rbl 65 kop, mida remonditi tehases Volta 8000 rubla eest.

Sellises olukorras tootis Leevaku HEJ 1948. aastal võimsusega ca 
25 kW82 vaid piiratud koguses elektrienergiat valgustuseks (13 560 
kWh) kahjumiga 12 369 rbl.83 Suvel jaam ei töötanud.84 Sel ajal vähen-
dati suvel teistegi selliste elektrijaamade koormus miinimumini, sest 
elektrit kasutati peamiselt valgustuseks (Kala 1974: 157). Kuigi Leevaku 
PÜ ei saanud trusti Maaelekter tõttu elektrijaama taastamist lõpe-
tada, määras trust vastavalt lepingule ühistule väga suured viivised 
ning ähvardas maksmata jätmisel teatada valitsusele ja parteiorgani-
tele kõikide tööde katkestamisest Leevakul ja ühistu kohtusse anda.85

Kõige selle tagajärjel oli kahesajaliikmeline Leevaku PÜ, kelle 1947. 
aasta kahjum ulatus 46 000 rublani,86 sattunud 1948. aastaks väga 
suurtesse majandusraskustesse. Ühistule polnud jõukohane ka elektri-
jaama ehituse 25%-ne omafinantseering. Püüti küll värvata uusi 
liikmeid, selgitades külade kaupa elektri kasulikkust ja kohustust 
elektri jaama taastamisel, aga potentsiaalsetest elektrisaajatest soovisid 
ühistuga liituda vähesed ja sedagi alles elektri sisseseadmise järel.87 
Olukorra lahendamiseks kaaluti kõigepealt veebruaris võimalust võtta 
uut laenu 260 000 rbl elektrijaama lõplikuks valmisehitamiseks ja 

81  Samas, l. 79.
82  Samas, l. 243.
83  ERA 185-2-324, l. 35.
84  ERA 185-2-325, l. 46p.
85  ERA R 711-1-70, l. 99. 
86  Samas, l. 78. 
87  ERA R 711-1-70, l. 112.
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2500 rbl põllumajandusliku abimajandi jaoks.88 Ehkki juba oktoobris 
1947 oli kaalutud võtta 300 000 rbl uut laenu,89 puuduvad andmed 
uute laenude reaalsest võtmisest.

Kujunenud olukorras otsustasid kohalikud partei- ja omavalitsus-
tegelased liita Leevaku PÜ elujõuliste põllumajanduslike naaber-
ühistutega, milleks olid Räpina-Võhandu piimaühistu (ca 300 liiget, 
1947 kasum 88 000 rbl) ja Linte piimaühistu (ca 270 liiget, 1947 
kasum 93 000 rbl). Paraku need aga ei soostunud: Räpina-Võhandu 
piimaühistu keeldus Leevakuga liitumast viimase suurte laenude 
ja võlgade tõttu, aga nõustus ostma Leevaku meiereilt koort, Linte 
piimaühistu aga oli valmis toetama Leevaku elektrifitseerimistöid 
vaid 20 000–25 000 rublaga.90 

Kuigi hingitsev Leevaku HEJ tootis kahjumit ja kohalikud talu-
pidajad seisid pankroti äärel, ülistati riiklikult Leevaku komsomoli 
löökehitust, tehes sellest ajastu märgilise sündmuse. Nii ilmus 1948. 
aasta sügisel J. Smuuli „Järvesuu poiste brigaad“ ning ÜLKNÜ 30. 
aastapäeval said Feliks Pärtelpoeg ja Juhan Smuul Eesti NSV Ülem-
nõukogu aukirja.91 

Leevaku hüdroelektrijaama taastamise 
jätk ja lõpetamine 1949–1951

Aastal 1949 raskenes Leevaku PÜ majanduslik olukord veelgi, sest 
väga väikese energiatarbimise ja -võimsuse (25 kW) tõttu tootis jaam 
endiselt kahjumit,92 taastamistööd sisuliselt seisid. Ühistu raskuste 
ulatust näitab ilmekalt märtsis sugupulli ja reaskülvaja müümine, et 
veidigi oma kõhna rahakotti täita.93

Alles 1950. aasta juulis selgus, kui lootusetus olukorras oli häda-
vaevu töötav Leevaku HEJ tegelikult. Nimelt telliti Eesti NSV Riigi-
kontrolli ministri asetäitja käskkirjaga 24. juulist 1950 Eesti Energialt 

88  ERA 185-2-324, l. 27–29p. 
89  ERA R-711-1-70, l. 29.
90  ERA R-711-1-70, l. 78-79, 85. 
91  Eesti NSV Teataja 1948: 625.
92  ERA R 711-1-70, l. 243.
93  ERA 185-2-324, l. 41p.
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uus ekspertiis, mille tegid selle projekteerimise-konstrueerimise 
büroo juhataja Aleksander Müürisepp ja vaneminsener Herbert 
Jemmer.94 Ekspertiisi esimene osa tõi detailselt välja ehitiste usku-
matud puudused, millest võib loetleda suuremaid eksimusi: 1) jaama 
masinaruumi teostamata ehitustööd (seinad värvimata ja krohvimata, 
osa lage vineeriga katmata, jne), projektile mittevastavalt ehitatud 
põrand ilma vastavate kaablikanaliteta, põrandatalade külge kinni-
tamata jäetud ja ebarahuldavas seisus põrandakate; 2) vihmavett 
läbilaskev katus, mistõttu polnud turbiinide kambrid veekindlad; 
3) projekti eirav mittepiisavalt veetihe pais; 4) projektile mittevastav, 
otse liivakaldale valatud ilma kindlustamata betoontamm, mis oli 
muutunud viie meetri ulatuses hädaohtlikuks jne. Teise, elektri-
lise osa vajaka jäämised olid aga võrreldamatult tõsisemad, millest 
olulisemad: 1) maandamata jäetud teise generaatori ergutusdünamo 
kollektor oli ilma mehaanilise kaitseta, mis võivat põhjustada õnne-
tusjuhtumeid; 2) projektis ettenähtud kaablikanalite puudumine ning 
kaablite viimine jõujaama saepurutäidisega pööningule kuni õhulii-
nile üle minekuni koos tuleohu tekkimise võimalusega; 3) jaama lüli-
tusskeemi ja tagavarakaitsmete komplekti puudumine; 4) tugiisolaatori 
purunemise oht pingekõrgendaja transformaatori alajaamas; 5) alajaama 
vett läbilaskev katus, mistõttu võis vee tilkumine trafo isolaatoritele 
põhjustada otsesidet trafo klemmidele ning muutuda hädaohtlikuks; 
6) viltu vajunud kõrgepinge- ja madalpingemastid; 7) Räpina mast-
transformaatori puuduste tõttu on seda hädaohtlik ekspluateerida jne.

Sellest ekspertiisist lähtudes võttis Eesti NSV Ministrite Nõukogu 
vastu määruse 12. septembrist 1950 nr 802 „Puudustest Võrumaa Räpina 
valla Leevaku hüdroelektrijaama ehituses ja ekspluateerimisel“, milles 
konstateeriti, et trusti Maaelekter poolt on juunis 1950 Leevaku elekt-
riühistule ekspluatatsiooni antud elektrijaamal ikka veel hulk lõpeta-
mata või halva kvaliteediga tehtud ehitus- ja montaažitöid ning jaama 
eba rahuldava tehnilise juhtimise mehhanismide ja võrkude eksplua-
teerimise eeskirjade jämeda rikkumise tagajärjel on rida jaama agre-
gaate avarii seisukorras. Nõuti puuduste kõrvaldamist.95 Aasta lõpus, 

94  ERA R 711-1-70, l. 330–335. 
95  Samas, l. 326–328.
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20. detsembril tegi Eesti NSV PÜKL Likvideerimiskomisjon korralduse 
nimetatud määruse täitmiseks, kohustades andma Leevaku Elektri-
jaama Kolhoosidevahelisele Nõukogule HEJ väljaehitamiseks 124 830 
rbl, mis tuli välja maksta Võrumaa põllumajandusühistute likvideeri-
misest laekunud summadest.96 Nimelt lõpetas seoses kollektiviseeri-
misega tegevuse Eesti NSV Põllumajanduslike Ühistute Keskliit ning 
sellega seoses ka põllumajanduse elektrifitseerimisega tegelenud ühistud. 
Elektri fitseerimisega seotud laenud tasus keskliit tsentraliseeritud korras. 
Ehitatud elektri jaamad ja seadmed anti tasuta üle tööstusettevõtetele, 
sovhoosidele ja tarbijate kooperatiividele, enamik aga kolhoosidele 
või kolhooside vahelistele nõukogudele. 24. jaanuaril 1951 antigi põllu-
majandusühistute elektrijaamad tasuta üle uutele omanikele.97 

 Leevaku elektrijaam polnud aga ikka veel valmis. Lahendus saabus 
lõpuks pärast Eduard Urtsoni (Leevaku Kolhoosidevahelise Nõukogu 
esimees) ja tema raamatupidaja kirja 22. maist 1951 Eesti NSV Ministrite 
Nõukogu esimehele. Nad selgitasid, et Eesti NSV Ministrite Nõukogu 
1950. aasta 12. septembri määruse nr 802 ja Eesti NSV Põllumajandus-
ühistu Keskliidu Likvideerimise Komisjoni 1951. aasta 20. septembri 
kirja nr 3206 ja 1950. aasta 19. septembri korralduse nr 158 alusel koostas 
vastav komisjon 25.–27. septembril 1950 Leevaku elektrijaamas akti, 
milles loetleti kõik vajalikud tööd Leevaku HEJ normaalse ekspluatee-
rimise kindlustamiseks. Selle akti alusel koostas Maaelekter eelarve, 
mille Leevaku Elektrijaama Kolhoosidevaheline Nõukogu esitas Põllu-
majandusühistute Kesklikvideerimise Komisjonile tööde lõpetamiseks 
toetussumma 58 560 rbl saamiseks, aga määrati vaid 9 315 rbl, sest 
kõiki trusti mittekvaliteetseid töid ei loetud lõpetamata tööde lõpeta-
miseks.98 Seepeale nõudis Leevaku Elektrijaama Kolhoosidevahelise 
Nõukogu esimees Urtson 28. märtsil trustilt madalpingeliinide ümber-
tegemist ja teisi töid Maaelektri kulul, kuna nende tõttu olidki kõik 
probleemid tekkinud. Trusti keeldumise peale saatsid Räpina Rajooni 
TSN Täitev komitee ja EK(b)P Räpina Rajoonikomitee 23. aprillil ühise 

96  Samas, l. 360.
97  ERA R-1-17-731, l. 57–69 (Kirjavahetus ministeeriumide ja asutustega põllu-
majanduslike elektrijaamade ehituse ja ekspluatatsiooni ning trusti „Maaelek-
ter“ töö kohta 21.10.1950–20.11.1951).
98  ERA R 711-1-70, l. 372. 
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abipalve Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumile. Seepeale kaebas 
trusti Maaelekter juhataja omakorda 7. mail Eesti NSV põllumajandus-
minister Ojale Leevaku PÜ peale, kes polevat andnud kvalifitseeritud 
tööjõudu, teinud vajalikku remonti jms. Lõpetuseks palusid Eduard 
Urtson ja raamatupidaja Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimeest võtta 
seisukoht, kelle kulul tuleks viimased nõutud tööd ümber teha Leevaku 
HEJ normaalse ekspluatatsiooni tagamiseks. Sellele kirjale järgnes küll 
veel kirjavahetus erinevate kõrgete instantside vahel, kuid lõpptulemu-
sena pidi Maaelekter tööd ikkagi oma kulul ära tegema ning Leevaku 
HEJ taastamistööde viis aastat kestnud saaga lõppes.

Lõpetuseks
Kuigi neljandal viisaastakul oli kavandatud rajada 163 maa-elektrijama, 
valmis tegelikult 16 (vt tabel 2) ehk planeeritust kümme korda vähem. 
Võrdluseks – Eesti vabariigi lõpuaastail oli maaelanikkonda elektriga 
varustanud 42 elektrijaama (Kala 1974: 74) ehk kolm korda rohkem.

Neli suuremat viisaastaku hüdroelektrijaama olid Leevaku, Tudu-
linna, Haljala (Varangu), Kotka-Kõnnu.99 Leevaku jaama võimsus pidi 
olema 85 kW ja see pidi valgustama 400 talundit,100 tegelikult saadi 
võimsust 25 kW ning elektrit suudeti anda optimistlikult 60 talule. 
Projektis kavandatud jahuveski, elektrifitseeritud töökoda tööriis-
tade ja traktorite remondiks, saekaater, viljasorteerimispunkt ja inku-
baator jäidki unistusteks. 

Kas Leevaku HEJ ehitamine komsomoli löökehitusena 1947. aastal 
oli müüt või reaalsus? Tegelikkus oli see, et komnoorte praakehitustöö 
tulemusena valminud elektrijaama hoone muutis seal elektriseadmete 
töö väga ohtlikuks. Müüt on see, et Pärtelpoeg, Haavaoks ja Ojasoo 
väärivad loorbereid. Reaalsus on hoopis see, et tänu targa Leevaku 
talumehe, Leevaku PÜ esimehe Eduard Urtsoni viieaastasele vaprale 
vägikaikaveole nõukogude võimu uskumatute rumalustega hakkas 
Leevaku HEJ lõpuks siiski tööle. Kohalikele talunikele oli see olnud 
ränkraske koorem nii füüsiliselt kui ka finantsiliselt.

99  Harju-Kõnnu on nimetatud ka Kotka-Kõnnu.
100  Võrumaa kommunistlike noorte patriootlik algatus. – Talurahvaleht, 10.07.1947.
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Tabel 2. NSVLi IV viisaastaku (1946–1950) maa-elektrijaamad Eestis101

Maakond HEJ SEJ Uus omanik

Harju Keila-Joa Elektriühistu Kolhoosidevaheline Nõukogu

Harju Kuusalu Põllumajandusühistu Kolhoosidevaheline Nõukogu

Harju Ravila Elektriühistu Kolhoos „Ravila“

Hiiu 4 SEJ

Järva Türi Piimaühistu (pooleli) Kolhoos „Looming“

Järva Ambla Piimaühistu Tapa Tööstuskombinaat

Jõgeva Vaimastvere Põllumajandus-
ühistu (pooleli)

Kolhoosidevaheline Nõukogu

Jõhvi Tudulinna Põllumajandus-
ühistu

Kolhoosidevaheline Nõukogu

Tartu Elva Põllumajandusühistu Elva Linna Elektrivõrk

Viru Haljala Põllumajandusühistu Kolhoosidevaheline Nõukogu

Viru Harju-Kõnnu Põllumajandus-
ühistu

Kolhoosidevaheline Nõukogu

Viru  Mahu Põllumajandusühistu Kolhoos „Oktoober“

Võru Võru Linnukasvatusühistu Kolhoos „Ühendus“

Võru Leevaku PÜ Kolhoosidevaheline Nõukogu

Võru Leevi PÜ Kolhoos „Energia“

Pikka iga elektrijaamal siiski polnud. Juba viie aasta pärast pidi 
Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumi Riiklik Projekteerimise 

101  ERA R-1-17-731, l. 57–69.
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Instituut koostama Kolhoosidevahelise Leevaku hüdroelektrijaama 
renoveerimise projekti võimsusele 72 kW.102 Aastast 1948 pärinev 
hüdroturbiin andis võimsust lubatud 103 kW asemel 41,3 kW, seevastu 
1910. aastal toodetud ja aastakümneid töötanud turbiin andis lubatud 
50 kW asemel veel 30,2 kW võimsust. Tõsi, viimase puhul märgiti, et 
turbiin on pika ea tõttu tugevasti kulunud ja vajab põhjalikku kapi-
taalremonti. Jõujaama hoone oli veel võrdlemisi hästi säilinud, kuigi 
probleeme jätkus, muu hulgas lasi omal ajal ebasobivalt lahendatud 
laekonstruktsioon endiselt sademevett läbi. Leevaku HEJ rekonst-
rueeriti 1957, suleti 1967 ja taastati 1993.103 

102  ERA V-127-1-924. Kolhoosidevahelise Leevaku hüdroelektrijaama projekt-
ülesanne. 1955.
103  Leevaku Hüdroelektrijaama eksperthinnang. Koost. Monika Eensalu, Laur 
Pihel. Tallinn, 2012. (https://register.muinas.ee/file/architecture/722.pdf. 05.09.2016).
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On the reconstruction of the Leevaku 
hydroelectric plant as a Komsomol shock-
building object in 1947 – a myth or reality

Summary
Through the ages, literature has had an impact on our imagination, 
sometimes even helping to create myths and serve them as reality. 
Owing to the poem of Juhan Smuul, „Järvesuu poiste brigaad” The 
Construction Crew of the Youngsters of Järvesuu (1948), both Soviet-
period textbooks and historiography perpetuated the Komsomol’s 
valiant act of work in reconstructing the Leevaku hydroelectric plant 
(HEP) in 1947.

This article aims to explain what actually took place at Leevaku: 
who requested and funded the reconstruction of the HEP and why; 
what the Komsomol shock-work object actually represented; if there 
was reason to be happy when the plant was opened by the 30th anni-
versary of the October Revolution and if so for whom; when and how 
it was brought into use; if it was a great advantage or, even more, 
a disadvantage to local people. The research is based on abundant 
archival sources of which overwhelmingly more informative are the 
materials related to agricultural joint actions (including Leevaku 
Agricultural Cooperation), as well as party and Komsomol activi-
ties of Võrumaa.

The USSR’s fourth five-year plan (1946-1950) envisaged the set-up 
of 163 electrical plants in the country.  Ultimately, only 16 got going, 
of which Leevaku, Tudulinna, Haljala (Varangu) and Kotka-Kõnnu 
were the largest. The ESSR trust Land Electricity, responsible for the 
technical aspect of electrification of agriculture in 1945-1955 (blue-
prints, supplying and assembling the respective equipment), did not 
follow the project of the Leevaku HEP and purchased materials of 
low quality. As a consequence of insufficient supervision and the 
poor quality of the work of the young Komsomols when building 
the HEP, working with the electrical equipment became very dange-
rous.  Although the Leevaku HEP operated at a loss and local farm 
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owners were on the verge of bankruptcy, the Leevaku Komsomol 
shock-construction was offered a state celebration, thus making it a 
symbolic event of the period.  

It is a myth that the Komsomol activists Feliks Pärtelpoeg, Paul 
Haavaoks and Andres Ojasoo deserved their laurels. The fact is that 
thanks to his brave five-year-long wrangle with the unbelievable 
ignorance of Soviet authorities, the wise farm owner at Leevaku, 
chairman of the Leevaku Agricultural Cooperation Eduard Urtson, 
work was progressing and, by the end of 1951, the Leevaku HEP was 
eventually completed. 

It had been an onerous burden for local farm owners both physically 
and financially because the work had to be funded by means of a 75% 
state loan and 25% equity from the Leevaku Agricultural Coopera-
tion (also called the Dairy or Electricity Cooperation). Instead of the 
planned capacity of 85 kW, the actual capacity amounted only to 25 
kW, so that instead of 400 farmsteads only 60 farmsteads received 
electric light. The project had planned to erect a flourmill, an elect-
rified workshop for repairs and maintenance of tools and tractors, a 
sawmill, a grain sorting point and a hatchery but those were never 
built. The plant was not destined to last long as already in 1955-1957 
it had to be reconstructed. The plant was closed down in 1967 and 
restored in 1993.


