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ÜRO põlevkivisümpoosion 
Tallinnas 1968 

Saatkonnasekretär Henning von 
Wistinghauseni memo

I B 1 – 80.75/69
Saatkonna sekretär v. Wistinghausen1 Bonn, 14. veebruar 1969

Aruanne

Teema: osalemine 26. augustist kuni 4. septembrini 1969 Tallinnas (Revalis) / NSV Liidus toimunud 
ÜRO sümpoosionil põlevkivimaardlate kasutamisest

Lisad: 6 tk.

Eelmärkus:

Tehnilis-teaduslikus osas rajaneb aruanne delegatsioonijuhi prof. Kroepelini aruandel 10. veeb-
ruarist 1969. Selles toodud fakte üritatakse paigutada ÜRO kaudu osutatava tehnilise arenguabi 
raamistikku.
Muus osas on aruande eesmärgiks kirjeldada Nõukogude võimu all oleva ala poliitilist õhustikku 
vahetult pärast vägede viimist Tšehhoslovakkia SFV-sse ja anda edasi muljet oludest tänases Eestis.

I Eellugu

1) 28.08–04.09.1968 toimus Tallinnas2 esimene ÜRO sümpoosion põlevkiviressursside arendami-
sest ja kasutamisest. Selle valmistasid ette ÜRO sekretariaat (majandus- ja sotsiaalosakond, 
energeetikasektsioon) koostöös NSV Liidu valitsusega (NSV Liidu Keemia- ja Naftatöötle-
mistööstuse Ministeerium) ning Eesti NSV valitsusega. Sümpoosioni eesmärgiks oli ärgitada 
arengumaid, kus leidub põlevkivi, kasutama selle tooraine varusid tulevikus energiaallikana.

2) Vastavalt seatud eesmärgile kutsus ÜRO sekretariaat üles nende riikide valitsusi, mis tulid antud 
vaatepunktidest lähtuvalt kõne alla ja mis olid ÜRO arenguprogrammi (UNDP) raames õigus-
tatud saama tehnilist abi, saatma sümpoosionile osalejaid. Samaaegselt paluti mõnede selliste 
riikide valitsusi, millel on tehnilisi kogemusi põlevkivi kasutamise alal, saata eksperte, kes oma 
sellekohaseid kogemusi kirjeldaksid. Viimati nimetatud palve esitas ÜRO sekretariaat ÜRO 
Saksa vaatlejale saadetud kirja 25.09.1967 TE 326/1 (113-9) vahendusel ka SLV valitsusele. 

3) Sümpoosioni kulud kaeti UNDP vahenditest, sh. ka arengumaade osalejate NSV Liidus viibi-
misel tekkinud kulud. Eksperdid osalesid kas oma või nende valitsuste kulul.

1 Aruande koostaja Henning von Wistinghausen (s. 1936) oli alates 1965. aastast Saksamaa Liitvabariigi välisteenis-
tuses. Aastail 1967–1969 oli ta välisministeeriumis kolmas sekretär (Legationssekretär), kellena lähetati 1968. 
aastal Tallinnas ÜRO algatusel korraldatud rahvusvahelisele põlevkiviteemalisele sümpoosionile. 

2 Wistinghausen on siin ja allpool kasutanud Tallinna kohta järjepidevalt nime „Reval“. Tõlkes on neis kohtades 
„Tallinn“. 
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4) Saksamaa nimetas ÜRO sekretariaadile sümpoosionil osalejateks Braunschweigi Tehnikakõrg-
kooli Keemiatehnoloogia Instituudi direktori prof. dr. H. Kroepelini; härrad dr. Rammleri ja 
dr. Schmalenbachi Maini-äärse Frankfurdi Lurgi-ühingust; härra Rohrbachi Balingeni juures 
asuva Dotternhauseni Portlandi tsemendi usaldusühingust, samuti saatkonna sekretäri Henning v. 
Wistinghauseni välisteenistusest (referaat I B 1). Prof. Kroepelin on teaduslikult tegelenud Saksa 
põlevkivi (Poseidonia põlevkivi) keemia ja keemiatehnoloogiaga; Lurgi-ühingud ehitavad põlev-
kivitöötlemise seadmeid ja härra Rohrbach kasutab Poseidonia põlevkivi tsemendi tootmiseks.

 Välisteenistuse ametniku lähetamist sümpoosionile peeti soovitatavaks ÜRO idabloki riikides 
toimunud üritustel saadud kogemuste põhjal („SDV“3 võimaliku osalemise ohjeldamine).

5) Koha valik tulenes kahtlemata Nõukogude Liidu erilisest huvist antud teema vastu ja Nõuko-
gude poole vastavast pakkumisest. Tõenäoliselt loodab Nõukogude Liit seoses oma kogemus-
tega põlevkivi töötlemise alal – Eestis on tal suur põlevkivimaardla, kus kaevandatakse juba 
aastakümneid –, et tal avanevad erilised võimalused seda uut tehnilise abi valdkonda mõjutada. 
See väljendub panuses, mille andis sümpoosioni toimumisse ÜRO sekretariaadi energiarefe-
raadi tehnikanõunik G. Oserov/NSVL. Nimelt just härra Oserovi põlevkivi kasutamist käsitleva 
uurimuse alusel viitas ÜRO teaduse ja tehnika arengukomisjon (United Nations Commission 
on Science and Technology for Development) oma 3. aruandes ÜRO Majandus- ja Sotsiaal-
nõukogule (ECOSOC) põlevkivi tähtsusele energiaallikana. Komisjoni seda teemat käsitlevad 
kirjeldused said seepeale osaks ettepanekutest, mis puudutavad ÜRO poolt läbi viidava rah-
vuslike tootmisjõudude inventeerimise viieaastast programmi (Five Year National Ressources 
Survey Programme). Muide, tõenäoliselt on härra Oserov pärit Põhja-Eestist Kohtla-Järve 
tööstuspiirkonnast või on vähemalt seal töötanud.4 Igatahes võisime ekskursioonidel sellesse 
Eesti peamisesse põlevkivi kaevandamise piirkonda märgata, et ta tundis väga hästi sealseid 
kohalikke olusid ja isikuid.

II. Konverentsi käik

1) Korraldus
 Sümpoosioni valmistas ette Nõukogude-poolne korralduskomitee, mille juhatajaks oli NSV 

Liidu Naftatöötluse- ja Naftakeemiatööstuse Ministeeriumi aseminister G. F. Ivanovski. Komi-
teesse kuulus peale tema veel 18 vastavate tootmisettevõtete juhtivametnikku ja teadlast (kee-
mikuid, geolooge) Vene SFNV-st ja Eesti NSV-st, sealhulgas TPI rektor ning Tallinna linnavo-
likogu5 esimees.

 Sümpoosioni juhatas viieliikmeline „management“, mis koosnes kolmest ÜRO ametnikust ja 
kahest NSV Liidu esindajast. ÜRO esindajateks olid majandus- ja sotsiaalosakonna energeeti-
kasektsiooni juhataja, jugoslaavlane V. Baum sümpoosioni direktorina, keda assisteerisid tema 
New Yorgi kaastöölised G. Oserov/NSVL tehnilise nõunikuna ja C. Konstantinou/Küpros sek-
retärina.

2) Tööprogramm

 a) Avamine: 
 Kui kõik välismaised osalejad olid 24/25. augusti nädalavahetusel – kõik Moskva kaudu – kohale 

reisinud, avas härra Baum 26. augusti ennelõunal „Polütehnilise Instituudi“ (tehnikakõrgkooli) 
suures auditooriumis Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe juuresolekul sümpoosioni. Nagu 
meile öeldi, said selle linna servas asuva tehnikakõrgkooli hoonete kompleksi ehitustööd just 
sümpoosioni alguseks õigeaegselt valmis.

3 Vastavalt SFV-s kehtinud eeskirjadele tuli „Saksa Demokraatlik Vabariik“ ja selle lühend „SDV“ ametlikes 
dokumentides anda jutumärkides. 

4 Vt. Georgi Oserovi kohta Enno Reinsalu kommentaarist.
5 Tollal Tallinna Linna Töörahva Saadikute Nõukogu.
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 Oma avakõnes viitas härra Baum muu hulgas sellele tohutule mahule, mille ulatuses ener-
giatarvidus maailmas pidevalt tõuseb, ja, arvestades nafta- ja gaasimaardlate piiratust, põlev-
kivi kasutamise olulisusele seni suuresti kasutamata energiaallikana (hinnang: teadaolevate 
põlevkivimaardlate energiasisaldus = teadaolevate nafta- ja gaasimaardlate energiasisaldus). 
Erinevates arengumaades tehtud uurimused olevat näidanud, et paljudel juhtudel on põlevki-
vivarud riigi ainsad energiaallikad, mille hõlvamata jätmine seadvat igasugusele majanduslikule 
arengule väga ahtad piirid (vrd. lisa 2).

 b) Osalejad:

 29 riiki olid esindatud kokku 266 osalejaga. Lisaks osales neli ÜRO ametnikku ja üks ametnik 
Rahvusvahelisest Aatomienergia Agentuurist (IAEA) – venelane (vt. lisa 3).

 Pilt muutub, kui võtta arvesse, et üksnes NSV Liidust oli 221 osalejat, sealhulgas peamiselt 
eestlased Tallinna tehnikakõrgkoolist, Eesti NSV Teaduste Akadeemiast ja põlevkivitööstusest.

 Ülejäänud 45 osalejat jagunesid järgmiste riikide vahel:
 Brasiilia (2), Boliivia (1), Bulgaaria, Birma, Costa Rica, Kuuba, Equador, Prantsusmaa, Jordaa-

nia (2), Madagaskar, Mali, Maroko, Uus-Meremaa, Pakistan, Panama, Rumeenia (3), Somaalia, 
Hispaania, Rootsi (2), Süüria, Taimaa, Türgi (2), Ühinenud Araabia Vabariik, Inglismaa, USA 
(11), Jugoslaavia (2) ja Saksamaa Liitvabariik (2).

 Saksamaa poolt osalesid ainult prof. Kroepelin ja allakirjutanu. Samuti registreeritud härrad 
dr. Rammler ja dr. Schmalenbach andsid prof. Kroepelini Tallinnast telegraafi teel edastatud 
järelepärimise peale teada, et kuna nad ei saanud õigeaegselt Nõukogude viisat, pidid nad teisiti 
otsustama; härra Rohrbachi takistas tulemast haigus.

 Programmis välja kuulutatud osalejad Hollandist, Austriast, Inglismaalt, Austraaliast ja USA-st 
jäid samuti tulemata.

 Vastu ootustele ei olnud osalejaid „SDV“-st.

 c) Tööistungid:

 Seitsmel päeval (26.–30.08., 2. ja 3.09.) toimusid – enamasti ennelõunal ja pealelõunal – tööis-
tungid, kus peeti kokku 89 ettekannet, millele järgnesid arutelud.

 Ettekanded jaotusid neljale paralleelselt toimuvale sektsioonile:
 I Põlevkivi geoloogia, mineraloogia ja kaevandamine
 II Kerogeeni (s. t. põlevkivi mittemineraalsed osad) geokeemia
 III Utmine, rafineerimine, põletamine ja kõrvalsaaduste kasutamine
 IV Majanduslikud aspektid

 Prof. Kroepelin nimetati kolmanda sektsiooni aseesimeheks ja ta pidas mitte üksnes omalt poolt 
ette valmistatud ettekande, vaid kandis sümpoosioni juhtkonna sõnaselge soovi kohaselt ette ka 
härrade Rammleri ja Rohrbachi seisukohad, mis oli võimalik tänu sellele, et kõik ettekanded 
olid eeltrükina olemas.

 Ameerika osalejad pidasid terve rea ettekandeid, samuti kõnelesid rootslased (põlevkivist uraani 
eraldamine), brasiillane ja uusmeremaalane.

 Kõige rohkem oli siiski eesti ja vene ekspertide ettekandeid Eesti põlevkivi („kukersiidi“) pea-
miste töötlemismeetodite kohta:

 aa) utmine õlirežiimil (saadus: tõrv)
 bb) utmine gaasirežiimil (saadus: majapidamisgaas)
 cc) põletamine (ühte suurt Narva lähedal asuvat elektrijaama köetakse kukersiidiga, vt. allpool)
 dd) utmissaaduste keemiline kasutamine

 Majanduslike aspektide käsitlemisel (sektsioon IV) kõnelesid enamasti nooremasse põlvkonda 
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kuuluvad eesti ja vene esinejad prof. Kroepelini tähelepanekute kohaselt üllatavalt objektiivselt 
ja avameelselt. Nad väljendasid üksmeelset arvamust, et ka Eestis ei ole põlevkivi kasutamine 
majanduslikult kasulik, olgugi et Eesti kukersiit on võrreldes Ameerika „green river shale’i“ 
ja Saksamaa Poseidonia põlevkiviga palju suurema kütteväärtusega. (Saksamaal on põlevkivi 
utmist kasutatud üksnes sõdade ajal ja pärast 1918. ja 1945. aastat varsti jälle lõpetatud, sest 
see ei olnud majanduslikult kasumlik). Ka III sektsioonis mainiti, et majapidamisgaasi saamine 
kukersiidist on kaks korda kallim kui selle transportimine juhtmete kaudu, isegi kui seda tuleb 
teha sadade kilomeetrite kauguselt.

 d) Ekskursioonid:

 Lisaks teema teoreetilisele käsitlemisele tööistungitel oli osalejatel kahel päeval (31. augustil 
/ 5. septembril) võimalik tutvuda: 1. põlevkivi kaevandamisega nii allmaakaevandustes kui 
ka karjääris, 2. utmisega nii õli- kui ka gaasirežiimil ja kõrvalsaaduste ärakasutamisega, ning 
ka 3. ühe elektrijaamaga, mis kõik asuvad Kohtla-Järve tööstuspiirkonnas, mis algab umbes 
150 km kaugusel Tallinnast ida suunas ja ulatub peaaegu Narvani.

 Sellel alal – kus juba enne 1940. aastat moodustasid venelased ühe osa rahvastikust – tundus, 
et eesti ja vene rahvastiku osad on enam-vähem tasakaalus, vähemalt selles osas, mis puudu-
tab neid, kes töötasid tööstuses. Ettevõtetes torkas partei teadetetahvlitel silma ohtralt vene 
nimesid. Kohtla-Järve linnas, Eesti põlevkivi peamise kaevandusala keskuses, asub Tallinna 
tehnikakõrgkooli alla kuuluv põlevkivi teadusliku uurimise instituut, mis pakub selles töös-
tusharus töötajatele vabal ajal täiendkoolitust.

 Konkreetselt külastati:

 aa) Põlevkivikaevandus
 maardla ulatus on mitmeid ruutkilomeetreid, paksus umbes 3 m.
 - Allmaakaevandus

Sissesõit vaguniga mööda kaldpinda. Sügavus umbes 3 m. Kaevandamine on suures osas 
mehhaniseeritud (ei näidatud). Kerged suure kütteväärtusega fraktsioonid lähevad Narva 
elektrijaama (vrd. allpool), raskemad väiksema kütteväärtusega poolkoksimägedele, mis 
määravad üha enam Kohtla-Järve piirkonna maastikupilti.
Prof. Kroepelini hinnangul vastab tootmine Lääne standarditele.

 - Karjäär
Kaevandatakse mõne suure iseliikuva Lääne päritolu elektriajamiga trossekskavaatoriga. 
Kaevandus jättis prof. Kroepelinile hea mulje.

   Ameerika eksperdid väljendasid arvamust, et areng vastab USA omale 15–20 aastat tagasi.

 bb) Suur Balti elektrijaam Narvas
 Varustab suurt osa Eestist ja üht osa Narva ja Leningradi vahel paiknevast alast. Toodang moo-

dustavat mitu protsenti Nõukogude Liidu koguelektritoodangust (1 612 MW).

 cc) V. I. Lenini nimeline Kohtla-Järve Põlevkivitöötlemise Kombinaat (vrd. lisa 4)
 Poolkoksistamine, utmine gaasirežiimil, koksistamine ja kõrvalsaaduste keemiline töötlemine. 

Saadud majapidamisgaasi kasutatakse osaliselt varustamiseks kuni Leningradini välja. 
 Seadmed on suuremas osas vanemad ja Saksa päritolu. Uued gaaside väävlitustamise ja raskeõli 

töötlemise seadmed on osalt ise konstrueeritud.
Selles kombinaadis töötavate isikute kohta saime teada järgmist: 2700 töölist (naisi ja mehi 
pooleks, 50% eestlased, 50% venelased), 150 tehnikut, 100 inseneri (peamiselt eestlased), 40 
teenistujat. Keskmine palk 125 rubla, miinimumpalk 60 rubla, maksimumpalk üle 200 rubla. 
600 töölist käib täienduskursustel, üle 100 Tallinna tehnikakõrgkooli instituudis Kohtla-Järvel.
Külastatud ettevõtete juhid andsid esmalt ülevaate oma ettevõttest ja kutsusid seejärel üles 
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küsimusi esitama. Lääne ekspertidel tekkis korduvalt kahtlusi, kas nimetatud tehnilised and-
med on ikka õiged või mitte. Küsimustele kulude ja majandusliku kasumlikkuse kohta esitati 
enamasti hämaraid ja puiklevaid vastuseid; jäi ka mulje, et nendele ei omistata või ei peagi 
omistama erilist tähtsust. 
Ettevõtete juhtkondadel, kelle jaoks külalised „kapitalistlikust maailmast“ – enamuse erialas-
test küsimustest esitasid ameeriklastest osalejad – olid ainulaadne kogemus, oli oma ettevõtete 
tutvustamisel ilmselt raske leida keskteed kindlasti käsu korras määratud „suuremeelsuse“ ja 
oluliste tehniliste andmete esitamisel välismaalaste suhtes ilmsesti nõutava tagasihoidlikkuse 
vahel. See väljendus mitmetes üksikasjades. Varjamise tendents torkas mulle eriti silma Narva 
elektrijaama direktori – venelase – puhul, kes muidu tundus olevat äärmiselt kompetentne 
ekspert. Nii näiteks olid tema nimetatud andmed põlevkivikoguse kohta, mida on vaja ühe kWh 
tootmiseks, prof. Kroepelini arvutuste kohasel kaugelt väiksemad kui tõenäoline tegelik vajadus, 
mis on ilmselt kolm kuni neli korda suurem. Vene keelt valdavad kohalviibijad märkasid, et 
direktor andis küsimustele tehniliste andmete kohta vastuolulisi vastuseid, ja kui tõlgid küsisid, 
millise arvu nad peavad tõlkima, vastas ta tõredalt: tõlgi midagi.
Ekskursioonidel leidis kinnitust tööistungite kõrval peetud vestlustel saadud mulje, et tehno-
kraatide noorem põlvkond on valmis rohkem suhtlema, on küsimustele rohkem avatud ja vastab 
neile asjatu salatsemiseta.

e) Tulemuste kokkuvõte lõppistungil 4. septembril

- nelja sektsiooni juhatajad rääkisid tööistungite käigust ja tulemustest. ÜRO kannab hoolt 
sümpoosioni tulemuste trükkimise eest.

- Põlevkivi klassifitseerimise jaoks ühtse rahvusvahelise terminoloogia väljatöötamiseks moo-
dustati komisjon, mis koosneb kuuest kohal viibinud teadlasest:

 prof. dr. A. Aarna, TPI rektor, samaaegselt ka komisjoni töö koordineerija; prof. dr. A Fomina 
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keemia Instituudist; Gerald U. Dinneen – Bureau of Mines, 
Washington D.C.; prof. dr. Josef J. Schmidt-Collerus, Denveri Ülikool, Colorado; dr. Dragomir 
Vitorovic, Belgradi Ülikool ja prof. dr. H. Kroepelin, Braunschweigi Tehnikakõrgkool.

- Järgnevalt oli võimalus sümpoosioni käigu kohta individuaalselt sõna võtta, mida kasutas 
terve rida osalejaid – osalt ühtlasi teiste riikide esindajate nimel, et rõhutada üldistavalt 
põlevkivi olulisust tuleviku energiaallikana ja sümpoosioni tulemuste väärtuslikku panust 
selle hõlvamise edendamisse.

 Arengumaade nimel kõneles egiptlane, lisaks võtsid sõna hispaanlane (ühtaegu ka Ladi-
na-Ameerika esindajate nimel), türklane, jugoslaavlane, uusmeremaalane ja prof. Kroepelin. 
Esmajoones oli see hetk, mil oli võimalik tänada korraldajaid ja vastuvõtjaid. Kõik osalejad 
tegid seda väga südamlikult ja viisil, mis ulatus kaugemale tavalistest viisakusavaldustest. 
Nad rõhutasid sealjuures eriti Tallinnas ja kogu Eestis kogetud südamlikku vastuvõttu ja 
suurejoonelist külalislahkust.

- Võtnud vastu ÜRO-le suunatud soovitused („for consideration by the appropriate bodies“), 
mille oli välja töötanud „drafting commitee“ (vrd. lisa 5), jõudis sümpoosion ametliku lõpuni.

 Lähtudes veendumusest, et ülemaailmsete põlevkivivarude hõlvamine on terve rea riikide 
majandusliku edenemise seisukohalt väga oluline, tervitatakse ÜRO peasekretäri initsiatiivi 
rahvuslike tootmisjõudude, sh. põlevkivi inventeerimise viie aasta programmi koostamiseks ja 
antakse järgmised konkreetsed soovitused:

 1. kutsuda peatselt kokku ekspertrühm, mis nõustaks arengumaid põlevkivi kasutuselevõtu 
osas;

 2. ÜRO arenguprogrammi (UNDP) antava tehnilise abi suurendamine põlevkivi kasu-
tuselevõtmise alal (k.a. ekspertide saatmine arengumaadesse, kus leidub põlevkivi, ja nendes 
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riikides ekspertide väljaõpetamine; tervitatakse mõnede põlevkivi kasutamise kogemustega 
riikide valmisolekut saata välja eksperte ÜRO egiidi all sedalaadi tehnilise abi osutamiseks);

 3. teise põlevkiviteemalise sümpoosioni korraldamine 1973. aastal (mispuhul tervitatakse 
Ameerika osalejate väljendatavat lootust, et see toimuks USA-s).

 Punktis 2 nimetatud temaatika osas võtsid eelnevalt sõna kaks Vene osalejat:

 Härra Gvosdev NSV Liidu ministrite nõukogu välismajandussuhete riiklikust komiteest ja süm-
poosioni asedirektor A. M. Kotov, NSV Liidu Naftatöötluse- ja Naftakeemiatööstuse Ministee-
riumi põlevkivitööstuse peaosakonna juhataja. Kui härra Gvosdev kõneles vaid üldiselt, et ÜRO 
võiks võtta ette praktilisi samme arengumaades põlevkivitööstuse ülesehitamiseks, võimaldades 
nende maade ekspertidele täiendkoolitust riikides, kus on kogemus põlevkivi tööstusliku kasu-
tamise alal (loe: NSV Liidus), ja vastupidi, saates arengumaadesse nendest riikidest eksperte, 
siis härra Kotov oli konkreetsem. Avaldades oma ministeeriumi valmisolekut anda igasugust 
vajalikuks peetavat multilateraalset abi ÜRO raames, nagu ka iga soovitud kahepoolset abi, 
väljendas ta Vene poole püüdlust sel viisil tulevase tehnilise abi ühes spetsiifilises valdkonnas 
kaasa lüüa, nagu seda sümpoosioni kuluaarides oli korduvalt väljendatud. Esiteks sai meile 
teatavaks Vene initsiatiivil arengumaade osalejatega toimunud kogunemine, kuhu olid kaasatud 
ka ameeriklased ja prantslane, samuti venelaste poolt kokku kutsutud istung prantsuse keelt 
kõnelevate arengumaade esindajatega, kuhu viimaste soovil olid palutud ka Prantsusmaa osa-
lejad. Kui esimesena nimetatud kokkusaamisel kõnelesid venelased üldiselt vajadusest hõlvata 
põlevkivimaardlaid ja pakkusid selleks oma abi, siis teisel, väikses ringis toimunud istungil, 
väljendasid nad varjamatult ambitsiooni etendada Nõukogude ekspertide saatmisega selles 
valdkonnas tehnilise abi osutamisel olulist rolli, ja püüdsid saavutada, et arengumaade esinda-
jad oma koduriikides selle kasuks tegutseksid. Prantslane, kes mulle mõlemast kokkusaamisest 
teada andis, paljastas selle läbinähtava manöövri oma sõnutsi ühemõttelise viitega sümpoosioni 
deklareeritud eesmärgile, mis seisnevat selles, et arutada mitmepoolse abi osutamise ja mitte 
kahepoolse mõjutamise võimalusi. Ka teistel juhtudel üritasid Moskvast kohale tulnud ametni-
kud (Gvosdjev, Kotov jt.) ilmsesti tuua mängu Vene huvisid. Ühe Lõuna-Ameerika riigi (millel 
puuduvad diplomaatilised suhted NSV Liiduga) osaleja jutustas mulle näiteks, et Gvosdjev (kes 
enda sõnul oli varem tegev NSV Liidu välisteenistuses) on talle korduvalt öelnud, et Nõukogude 
Liit annaks tema maale küll hea meelega arenguabi, aga enne seda tuleks luua normaalsed 
suhted, mida nad peaksid oma kodumaa mõjukatele isikutele soovitama.

3. Raamprogramm

 a) Tallinn
Võõrustava maa korraldajad olid tööistungite täienduseks ette valmistanud mahuka ja vahel-
dusrikka seltskondliku programmi, samuti „daamide programmi“, mis mõlemad ületasid 
suuresti võrreldavatel konverentsidel tavapäraselt pakutava, ja mille läbiviimine oli täielikult 
Eesti kätes.
Ilmne oli taotlus näidata välisosalejatele nii palju kui võimalik tänast Eesti elu. Ühelt poolt 
väljendus see asjaolus, et õhtused üritused olid korraldatud nii, et alati oli tegemist ühe ja 
sama piiratud osalejate ringiga. Selle tulemusena tekkis kiiresti pisut isiklikum õhkkond, 
kuivõrd kohtuti ju terve nädala jooksul iga päev, ja ka Vene osalejad olid („ruumipuudusel“) 
peaaegu välistatud. Praktikas jaotusid 45 välisosalejat – eeskätt keelte järgi – kaheks rüh-
maks, kes said kokku igal õhtul. Eestlaste ja välismaalaste intensiivne suhtlus andis võimaluse 
nii mõnekski vestluseks, mis väljus puhtakujulise „small talk’i“ raamidest.
Nende ürituste hulka, kus said kokku kõik osalejad, kuulus avapäeva õhtul Tallinna Lin-
nanõukogu esimehe vastuvõtt Tallinna keskaegses raekojas. Alamsaksakeelsete kirjadega 
vana raesaali genius loci ei teadvustanud mitte üksnes välismaalastest osalejatele, vaid ka nii 
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mõnelegi Vene osalejale esimest korda, et siin Tallinnas viibivad nad väga erilistel ajaloolistel 
tingimustel kujunenud keskkonnas. Mitte üksnes päris välismaalased, vaid ka Leningradist 
ja Moskvast tulnud venelased tundsid ennast „külalistena“ keskkonnas, mis erineb tänagi 
veel selgelt ülejäänud Nõukogude Liidust. See mulje muutus järgneva pooleteise nädala 
jooksul ilmselgelt tugevamaks ja seda mitte üksnes vana Tallinna arhitektuurilise kulissi tõttu, 
mille eest eestlased otse armastusega hoolt on kandnud, vaid ka Eesti muust NSV Liidust 
silmatorkavalt erineva elukorralduse pärast. – Viimaseks päevaks välja kuulutatud Eesti 
NSV Ministrite Nõukogu vastuvõtt jäi ära; seda ei põhjendatud. Mitteametlikult oli kuulda, 
et Eesti poliitiline juhtkond oli sellel päeval (4. septembril) seotud Uruguay Kommunistliku 
Partei ootamatu delegatsiooni vastuvõtmisega.
Kogu raamprogrammi iseloomustamiseks olgu muude ürituste seast (igal õhtul oli enamasti 
valida mitme vahel) nimetatud vaid need, millel osales allakirjutanu:
Eesti muusikute kontsert Kadrioru lossis; umbes 40 km Tallinnast lõuna pool asuva Kurtna 
linnukasvatusfarmi külastus koos sellele järgnenud vastuvõtuga; „Kirovi“ kalurikolhoosi 
külastus koos sellele järgnenud dineega; saunakülastus umbes 50 km Tallinnast lõuna pool 
maal; ringsõit mootorlaevaga Tallinna lahel; piknik maal koos eesti rahvatantsurühma ja 
laulukooride esinemisega (TPI üliõpilased) Tallinna lähedal Rocca al Mare rannas; Eesti 
ooperi külastamine („Trubaduur“); lõpubankett kõigile osalejatele vastvalminud restoranis 
(„Lillepaviljon“) linna servas, kus intervjueeriti esinduslikku osa välisdelegaatidest (mh. prof. 
Kroepelini), mida kanti Eesti televisioonis osaliselt „otse“ üle.

b) Leningrad – Moskva 

Tagasitee 5. septembril – mille katkestas Kohtla-Järve külastus (vt. eelnevalt 2. d) – viis 
bussidega Leningradini. Sõidu kohta piki kogu Põhja-Eestit läbivat maanteed on märkida, 
et silma torkavad kollased viidad, mis blokeerivad kõiki mere suunas ja osalt ka maa suunas 
viivaid kõrvalteid. Need märgistavad vene, eesti ja inglise keeles kirjaga fronteer zone („pii-
ritsoon“) rannikuala, kuhu reisil kaasas olnud eestlaste sõnul on NSV Liidu kodanikelgi 
lubatud minna vaid eriloaga.
Leningradis oli 6/7. septembriks valmistatud ette „sightseeing“ programm (linnaekskursioon, 
Ermitaaž, ekskursioon Peterhofi). 7. septembri ööl vastu 8. sõideti tagasi Moskvasse, kus 
oli 8. septembriks korraldatud linnaekskursioon, mille järel said osalejad koduteele asuda. 
Prof. Kroepelin ja allakirjutanu kasutasid sellel päeval võimalust anda saadikule parun von 
Stempelile üle esmane aruanne sümpoosionist ja Tallinna-muljetest.

III Kokkuvõte ja hinnang

1. Sümpoosioni tehnilis-teaduslik tase vastas kaasaegsetele teadmistele põlevkivi kasutamise või-
malustest. Ometi töötatakse sellel alal tänapäeval peamiselt üksnes USA-s ja eriti NSV Liidus. 
Vene pool näis eriti suurt huvi tundvat ameeriklaste ja prof. Kroepelini kogemuste vastu. Prof. 
Kroepelin võttis muljed, mis ta sai vestlustest vastuvõtva maa peamiselt eestlastest teadlaste ja 
tehniliste töötajatega, kokku järgmiselt:

 „Tallinnale ja eesti härradele kõrgkoolist ja tööstusest oli see, esimene rahvusvaheline üritus 
pärast vene anneksiooni, oluline sündmus, sest esimest korda oli võimalik suhelda otse Lääne 
ekspertidega.

 Eesti spetsialistide tehnilised oskused ja isiklikud omadused – niivõrd kui nad ei olnud kas 
ametikoha tõttu või omal valikul seotud parteiga – on täiesti rõõmustavad. Nende saavutused 
väärivad suurt tunnustust. Olemasolevates keerulistes oludes on neil õnnestunud saavutada see, 
mis on tehniliselt ja majanduslikult võimalik. Kes mäletab autarkia aegu meie maal, oskab neid 
saavutusi hinnata. Jääb mulje, et nad kõik on energia ja vaimustusega asja kallal. Vaimustusega 
asja ja ülesande vastu, mitte süsteemi suhtes. Meie, SLV vaatenurgast lähtudes, s. t. meie ajale 
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vastavate moraalsete mõõdupuude järgi, võib sellist hoiakut ju taunida. – Kes on teadlikult 
kogenud Kolmandat Reich’i, teab, et selline vaimustus asja vastu on peaaegu ainus võimalus 
kõlbeliselt ja vaimselt püsima jääda. Üldine meeleolu meenutab silmatorkavalt nelja-aastaste 
plaanide aega. Tehnilised tippsaavutused kasutada olevate vahenditega, intelligentne abivahen-
dite süsteem, kõige selle taga teadvus, mis ei lase endalegi tunnistada, et töö ei ole tegelikult 
mõttekas.“

2. Nõukogude Liidul on põlevkivitööstus, millega võrreldavat pole üheski teises riigis ja mille 
tähtsuse esiletõstmisega sümpoosionil osavalt tegeleti, ilmselt poliitiliselt kalkuleeritult, soovides 
suurendada mõju UNDP raames antavale tehnilisele abile. Jääb üle oodata, mil määral ÜRO 
poolt Tallinna sümpoosioniga haaratud initsiatiiv konkretiseerub mainimisväärseks tehniliseks 
abiks põlevkivist energia saamise alal ja kas Nõukogude Liidul õnnestub sealjuures kindlustada 
endale domineeriv roll.

3, Läänest tulnud osalejate jaoks oli aga 14-päevase NSV Liidus viibimise kogemus seal valitse-
vates tingimustes – mõned päevad pärast 21. augustit üsnagi ulatuslik sissevaade tänase Eesti 
ellu – keskseks momendiks, et anda hinnang Tallinna-reisi tunnetuslikule väärtusele. Selles osas 
olid ühel meelel kõik osalejad, kellega oli võimalust sel teemal arutleda, ükskõik kui suurt huvi 
neile sümpoosioni teaduslik töö ka ei pakkunud.

 Muljete suurest hulgast tuleks talletada järgmist:
 - Eestlaste sõnul oli sümpoosion esimene pärast 1939. aastat Tallinnas toimunud rahvusvahelist 

konverentsi, kus oli osalejaid ka Läänest. Seega oli sümpoosionil Eesti teadlaste ja tehnika-
inimeste jaoks tähendus, mis oli kaugelt olulisem kui vaid võimalus välismaa kolleegidega 
erialast vestlust pidada.

 - Igas võrreldava tähendusega linnas väljaspool idablokki oleks sümpoosion kulgenud avalik-
kuse jaoks märkamatult – Tallinnas pälvis see aga jagamatu tähelepanu. Selle eest kandsid 
hoolt igapäevased reportaažid Eesti televisioonis, mis talletasid minuti täpsusega sümpoo-
sioni kulgu ja nimelt õhtuseid üritusi. Kõikidele osalejatele jagatud rinnamärk oli linnas üld-
tuntud ja see oli mitte üksnes nii mõnegi vestluse pidepunktiks, vaid ka omalaadne „laissez 
passer“, mis tuli kasuks nii mõnelegi, kes kohalikku keelt ei vallanud.

 - Kui sai öeldud, et ametliku raamprogrammi eesmärgiks oli Eesti poolt pakkuda välismaa 
külalistele – kahtlemata poliitilise juhtkonna määratud piirides – ülevaadet võimalikult palju-
dest tänase Eesti elu aspektidest, siis tuleb lisada, et see ei jätnud ainult positiivse rahvusliku 
enesenäitamise ürituse muljet, vaid selles oli tunda ka tugevat siirast külalislahkust. Eestis 
viibimisest pidi kõigile jääma meeldiv mälestus.

 - Kellel aga oli juhust selle välise meeldivuse kahtlemata ehtsast fassaadist läbi tungida, sellele 
avanes põhjatu inimlik viletsus, mille ajendil üks Lõuna-Ameerika osaleja tegi ühisel kodu-
teel kokkuvõtte, et ta on küll alati armastanud vabadust, ent ei ole kunagi enne kogenud, 
mida tähendab jääda sellest ilma; nüüd teadvat ta, et ta võitleb selle säilimise eest.

 - Momendi emotsioonid tekitasid impulsse, mis ajalise ja ruumilise distantsi tekkides vaibuvad. 
Kindel võib aga olla selles, et kõik Lääne osalejad – kellest peaaegu ükski ei olnud varem 
seisnud silmitsi nõukogude reaalsusega ja kellest ka mitte kõik ei suutnud selle fassaadi läbi 
näha – pöördusid tagasi arusaamadega, mille tagajärjeks oli Nõukogude Liidule realistli-
kuma hinnangu andmine. Nõukogude Liidu poolt sümpoosionile omistatud tähtsus ilmneb 
ka asjaolust, et ta selle tulemusega leppis, olgugi et paljudel puhkudel tulid ilmsiks Vene 
poole püüdlused mitte lasta kontaktil kohalikega liiga tihedaks muutuda.

- Vähesed ebatäielikud sissevaated sümpoosionil osalenud eestlaste olukorda, mis meile ava-
nesid, näitasid rühma inimesi, kes küll – tegutsedes kas teadlastena või juhtfunktsionääridena 
tööstuses – elasid nõukogude olude kohta mugavat materiaalset elu, kellest aga paljud ei 
olnud leppinud riikliku iseseisvuse ja vaimse vabaduse puudumisega. Just noorematelt ini-
mestelt saime kuulda eestluse kinnitusi ja soovi väljendada vabalt mõtteid, mis tagantjärele 
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näivad otsekui sõnasõnalt pärinevat „paljude Eesti NSV tehnilise intelligentsi esindajate“ 
vastusest A. D. Sahharovi memorandumile (vt. ajaleht Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18. 
detsember 1968).

 - Kui ametlik raamprogramm järgis positiivse rahvusliku enesekujutamise eesmärki, millega 
poliitiline juhtkond leppis, siis siin astus vastu täiesti vahetu vajadus anda „maailmale“ teada 
vajadusest „inimese moraalse nälja rahuldamise järele“ (nii vastuses Sahharovile) ja samas 
täie uhkusega anda kõigest väljapääsmatusest hoolimata märku murdumatust rahvuslikust 
enesekehtestamisest. On tähenduslik, et seda taheti eriti kuulutada kohal olnud ameerik-
lastele.

 - Tšehhoslovakkia sündmused lasusid otsekui läbitungimatu vari kõigel – sest veel ei tead-
nud ju mitte keegi, kuidas arengud edasi lähevad. Neil oli oma osa selles, et tekkis nendele 
Tallinna-päevadele iseloomulik, sageli vaid tasastes pooltoonides väljenduv algupärastele 
tunnetele taandatud inimliku solidaarsuse tunde õhustik. Sõltudes ametlikust Nõukogude 
informatsioonist ja olles lõpuks ühel meelel invasioonile hinnangu andmise osas, seda teemat 
tegelikult ei arutatud.

Just Idabloki riikidest tulnud osalejate puhul oli märgata muret tuleviku pärast; osalt olid nad 
viimase minutini kahelnud, kas võtta reis ette või mitte. Seda, et terve rida Lääne välismaalasi jäigi 
tulemata, seostati loomulikult poliitilise olukorraga; ameeriklased andsid teada, et nende valitsus 
oli soovitanud neil mitte osaleda. Ent seda nõuannet järgisid nendest vaid vähesed. Eestlased ise 
teadsid tegelikke seoseid üpris täpselt ning nimetasid allikana BBC saateid ja Rootsi raadiojaamu 
(mida aga sageli segatavat). Mõned neist olid olnud 1940. aastal tunnistajaks vabariigi annekteerimi-
sele Venemaa poolt ning olid veetnud aastaid Siberis – viide, mis välistas igasuguse edasise arutelu.

Alla kirjutanud 
Henning von Wistinghausen

Tõlkinud 
Mari Tarvas, 

toimetanud 
Lea Kõiv

Henning von Wistinghausen 



Tuna  3/2018 111

Sümpoosionist osavõtjad kohvik „Tuljaku” ees. Tagareas keskel Henning von Wistinghausen. Foto: erakogu

ÜRO põlevkivisümpoosionist osavõtjad TPI ühiselamu ees.
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Kommentaarid Henning von 
Wistinghauseni memole ÜRO 
põlevkivisümpoosionist
Enno Reinsalu*

¢ 1968. aastal sai Eesti riiklik põlevkivitööstus 50-aastaseks. Ent toonase võimu silmis ei 
olnud seda sünnis mainida, veel vähem tähistada. Oli ju Eesti riiklik põlevkivitööstus loodud 
koos Eesti riigiga. Seejuures põlevkivi tarbijatele – keemiatööstusele ja elektrienergeetikale 
oli aastapäev suurem tabu kui kaevandajatele. Üsna eestimeelne kaevanduskoondis kasutas 
kavalust ja koostas mahuka koguteose „50 aastat põlevkivi kaevandamist ENSV-s“. 1916. 
aasta sõjaolukorras alustatud põlevkivi proovikaevandamine Eestimaa kubermangus ei olnud 
võimude silmis kahtlane. Raamat ilmus 1968. aastal ja märgistas Eesti riikliku põlevkivitöös-
tuse aastapäeva.

Eesti põlevkivitööstus hakkas eelmise sajandi 60-ndatel maailmas silma paistma. Edu 
oli ENSV Rahvamajanduse Nõukogu (1957–1965) süsteemse juhtimise vili. See oli aeg, kui 
meie ettevõtteid juhtisid ja ohjasid veel talupoja mõtteviisi ja klassikalise inseneriharidusega 
tootmisjuhid. Oli, mida näidata. Pärast Hiina suure hüppe (1958–1960) kollapsit oli Eesti jälle 
maailma suurim põlevkivi kaevandaja ja kasutaja. Kütust ja tooret väljati kaheksas karjääris ja 
kaevanduses. Töötlevas tööstuses oli neli erinevat utmistehnoloogiat, elektrit toodeti kolmes 
suures elektrijaamas. Eesti eksportis energiat. Saastet toona ei mõõdetud.

Juba siis oli maailmas mure maaõli varu kahanemise ja maardlate lokaliseerumise 
pärast. Kergendust oodati põlevkivist, mida maailmas on palju ja kõikjal ning millest saab 
toota õli. ÜRO, kellel toona oli arvestatav koordineeriv roll, otsustas korraldada ülemaa-
ilmse eriteadlaste kokkutuleku Eestis. Ürituse halliks kardinaliks oli ÜRO Sekretariaadi 
ressursside ja transpordi osakonna erinõunik põlevkivi küsimustes Georgi Oserov1. Süm-
poosion, mis toimus 26. augustist 4. septembrini 1968, sai ja jäi Eesti põlevkivitööstuse 
tähtsündmuseks. 

Nõukogudemaal oli rahvusvaheliste kokkutulekute korraldajatel kaks „klassikalist“ muret: 
mida näidata, mida varjata? Näidata tuli tehnilisi saavutusi, eelkõige nende kvalitatiivset 
poolt. Varjata tuli viletsust ja tootmissaladusi. Lisandus kolmaski mure – võimudel tuli jälgida 
inimeste meelsust ja kontakte, sest just samal ajal, täpsemalt 21. augustil tungisid idabloki 
väed Tšehhoslovakkiasse, et Praha kevade nime all alanud iseseisvusliikumine lämmatada. 
Polnud saladus, et Eestis jälgiti Praha sündmusi hoole ja murega.2

Osalesin sümpoosionil lihtliikmena – staatus oli madal. Olin just saanud teaduskraadi 
ja meie teadusasutus oli vaid kahe kuu vanune. Siit paralleel – ka minust mõni kuu noorem 
Henning von Wistinghausen, kellelt pärineb sümpoosioni memo (Vermerk), oli toona oma 
karjääri esimesel astmel. Nii oleksid paralleelsed ka meie muljed – ühelt väljastpoolt, teiselt 
seestpoolt nähtuna.

Tallinna Tehnikaülikooli, toona Tallinna Polütehnilise Instituudi, peahoone ja hea akusti-

* Enno Reinsalu (1936), tehnikakandidaat, PhD, TTÜ emeriitprofessor, enno.reinsalu@ttu.ee
1 Georgi Oserov (Ozerov), (23.03.1921 Võrumaa – 28.11.1991 Tallinn), eesti keemiateadlane, TPI, tehnikakan-

didaat 1955.
2 Seda pidi kogema ka sümpoosionile lähetatud saksa välisteenistuse esindaja Henning von Wistinghausen.

Enno Reinsalu 
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kaga aula olid just valmis saanud. Peahoone soklikorruse sööklas kattis vasakut seina enne-
olematu, hiljem legendiks saanud rikkalik baar – sümpoosionis osalejate kommunikatiivsuse 
parandamiseks. Tundsin üht dotsenti, kes oli saanud korraldavalt komiteelt taskuraha suht-
luste edendamiseks. Summa sihipärase kasutamise kohta tuli tal esitada kuluaruanne. Kas 
ka tuluaruanne, ei tea.

Sekretariaadi lähikonnas oli pressigrupp (nii nad end nimetasid), mis koosnes kenadest 
neidudest ja noorikutest, neist mitmedki ideoloogiaõpetuse kateedritest. Press, kaasaegses 
mõistes eskort, oli kaasatud ka kultuuriprogrammi, sh. saunapeole. Mainitu toimus tuntud 
lustimiskohas Keila jõe ääres Koppelmaal. Seal kogesime ka kultuuride konflikti. Üks noor-
mees Lähis-Idast tuli kohe alguses Tallinna tagasi transportida, sest tema usk ei lubanud 
näha paljast inimest. Eestlaste saunakultuuri tutvustav põlevkivikeemik tõlkis ’saun’ inglise 
keelde ’saunapäev’, mitte ’sauna’, nagu tänapäeval. Nii pidavat Inglismaal olema kombeks. 
Võimalik, et toona oligi. 

Sümpoosioni töökeeled olid inglise ja vene. Eriteadlasi, kes valdasid mõlemat, oli üsna 
vähe ja sestap olid nad hinnatud vahendajad. Huvitavaid seiku oli eesti keelega. Ühe roots-
lase puhul märgati, et kui ta järjepanu liitus mõne small talk grupiga, viis ta jutu Põhja-Eesti 
savikivile.3 Meile oli see teema, mida ei tohtinud käsitleda. Pealegi – ega me suurt teadnudki, 
sest kõik, mis puudutas eestimaist uraanimaaki, oli sedavõrd salastatud, et tundsime oma 
savikivi vähem kui Rootsi analoogi. Hiljem teadis keegi mainida, et rootslane oskas eesti 
keelt. Ja veel üks eestiteemaline seik – üks noorepoolne USA teadlane kandis esinemisel 
selgelt sini-must-valge-triibulist lipsu. Kui kuluaarides tema lipsu ilu kiideti, vihjas ta kerge 
naeratusega oma koduste sõpradele. 

Teaduslik arutelu keskendus kahele põlevkivi eriomasele probleemile: kaevandamisväär-
susele ja töötlemisele. Vahemärkusena – need probleemid on kõigis põlevkivimaardlates seni 
aktuaalsed. Kütuse kaevandamine ja põletamine, mille mitmekülgsed tehnilised lahendused 
olid maailmas olemas, tulid sümpoosionil teemaks eelkõige korraldajate soovil. 

Päris kindlasti oli väliskülaliste suurima huvi objekt põlevkivi termiline töötlemine – 
utmine õliks ja gaasiks. Sestap juhtis Saksa delegatsiooni ja koostas tegevusaruande just 
termilise töötlemise eriteadlane prof., dr. Hans Kroepelin4. Ebaselged on teiste põlevkivi 
tundvate sakslaste osalemisega seotud asjaolud. Von Wistinghausen mainib memos, et dr. 
Rammler5 (Lurgi, Frankfurt am Main) ei saanud Nõukogude viisat. See viis mind mõttele, et 
võinuks tulla ka teine eriteadlane, prof. Erich Rammler6 Freibergist (toona Ida-Saksamaa). 
Kuid nagu memos kirjas, „vastupidiselt ootustele ei osalenud GDR-i osavõtjad“. Arvan, 
et Freibergi professor Rammler, kui ta poleks juba olnud pensionil, oleks olnud ainukene 
väliskülaline, kes oli näinud Eesti sõjaeelset põlevkivitööstust. 1930. aasta mais-juunis tegi 
dr. Erich Rammler Kiviõlis7 katsetööd, hinnates muu seas ka lõhkeaine kulu põlevkivi 
purustamisel.8 Seda selleks, et sobitada põlevkivikaevist tunnelahjudele. Mina tegelesin 
analoogse küsimusega kolmkümmend aastat hiljem (kraadi-uuring 1962–1966) ja olin oma 
töö raames „leiutanud jalgratta“ – tõestanud Rosin-Rammleri jaotusseaduse9 kehtivuse 

3 Savikivi, põlevkivi liik, teadusliku nimetusega graptoliitargilliit, ka diktüoneemakilt, uraani sisaldav kivim, 
mida eelmise sajandi neljakümnendatel kaevandati ja töödeldi Sillamäel. Analoogi (Alum shale) kaevandas 
Rootsi.

4 Hans Dietrich Kroepelin (1901–1993), Braunschweigi tehnikaülikool. 
5 R. W. Rammler, kütuste, sh. põlevkivide ja õliliivade termilise töötlemise eriteadlane. 
6 Erich Rammler, 1901–1986, Freibergi mäeakadeemia.
7 Wikipedias: „im Frühjahr 1932 … in die Sowjetunion“
8 M. Rasch. Die Bedeutung des Bankhauses Mendelssohn & Co für die Industrialisierung Estlands. Die Est-

nische Steinöl AG, Tallinn, und der Heizölliefervertrag mit der deutschen Kriegmarine von 1935. – Mendels-
sohn Studien. Beiträge zur neueren deutschen Kultur- und Wirtschsftgeschichte, Band 6. Berlin: Duncker & 
Humbolt, 1986, lk. 183–227.

9 R. W. Rammler. One process retorts three feeds for synthetic crude. – Mining Engineering (NY) 1970, 22, nr. 
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põlevkivi kaevise kirjeldamisel.10 Aga siis ma veel ei teadnud, et kaevise jaoks on sellise 
nimega jaotusseadus. Toonasele mõtlemisviisile oli omane arvata, et väljaspool ja enne 
meid pole olemas ega olnud põlevkivitööstuse tehnoloogias mitte midagi teaduslikku. Alles 
hiljem, osaliselt juba 1968. aasta sümpoosionil hakkas selguma, et teabepuudusest tingituna 
täpsustasime vaid komataguseid kohti. 

Kommentaare väärivad mõned episoodid tööstusettevõtete külastustest. Kui memos mär-
gitakse, et Ameerika ekspertide sõnul vastas nähtud põlevkivikarjääride tehniline seisund 
USA 15–20 aasta tagusele, siis ei saa seda käsitleda kui kriitikat, vaid asjaolu, et just nii vanad 
need karjäärid toona (1968) olidki. Suured kaevandamismasinad ostetakse ja seadistatakse 
ettevõtte rajamisel ja neid ei uuendata, sest need peavad vastu 30–40 aastat. 

Kommunikatsioonihäire oli ilmselt ka Narva Elektrijaama direktori ja prof. Kroepelini 
vaheline arusaamatus põlevkivi erikulu kohta, vastamine küsimusele: kui palju kulub põlevkivi 
energia tootmiseks? Ehk teisisõnu – kui suur on elektrijaama kasutegur? Olen sellelaadseid 
arusaamatusi kogenud korduvalt. Minu arvates oli asi selles, et asjaosalistele polnud selge, kes 
mida mõtles. Elektrijaam koosneb kahest osast: esimene on katel, mis toodab auru, ja teine 
on turbiin, millega ühendatud generaator toodab elektrit. Turbiin+generaator on levinud 
seade, mille kasutegur on teada. Suur osa energiast läheb turbiinis soojusena kaduma, kuid 
see ei sõltu kütusest, põlevkivist. Põlevkivikatel on unikaalne, ja selle kasutegur on oluline 
tehniline tunnus nende võrdlemisel kivi- ja pruunsöekateldega. Põlevkiviinsenerid on aasta-
kümneid töötanud katelde kallal. Nende mõte ja meel on seotud katlaga, selle tõhususega, 
kasuteguriga, mitte niivõrd elektri tootmisega. Põlevkivikatla kasutegur on kolm kuni neli 
korda suurem kui elektrijaama brutokasutegur. Küllap seda direktor pidaski silmas. Arvata 
võib, et ta teadis „une pealt“ kasuteguri kõiki modifikatsioone, kuid tajudes küsijate kahtlust, 
et tõde varjatakse ja tegelikkust ilustatakse, ühmas tõlgile pahuralt: „Ütle mis tahes arv, kõik 
on õiged.“ 

Kokkuvõtvalt. Enamasti kirjeldasid ettekandjad sümpoosionil oma laboratoorseid ja toot-
miseelseid uuringuid. Euroopa maade tööstuslik kogemus pärines valdavalt sõja-aastate ja 
-järgsest perioodist. USA-st anti teavet ka mastaapsematest, ent pooleliolevatest või peatatud 
katsetöödest. Teisisõnu – ladusalt töötavaid tehnoloogilisi protsesse ei olnud kellelgi väljast-
poolt Eestit ette näidata. Edasine näitas, et Eestiski need kas lõpetati või jäid virelema. Ja 
seejuures mitte keskkonnamõju tõttu – see aktualiseerus 20 aastat hiljem –, vaid võimetuse 
tõttu võistelda nafta- ja gaasimajandusega. Nüüd, kus maailma kütuse- ja energiamajanduses 
on uue tegijana kerkimas tiivisgaas ja -õli11, ei ole põlevkivil endiselt suurt lootust esiplaanile 
tõusta. 

9, lk. 63–66. Valem, mis kirjeldab, kuidas jaotuvad kaevises tolm, väikesed tükid, suured tükid ja kivikamakad. 
Tuntud ka kui Weibulli jaotus: https://de.wikipedia.org/wiki/Weibull-Verteilung 

10 E. Reinsalu. Heal lapsel mitu nime ehk jalgratta leiutamine. – 60 aastat mäeinseneride õpetamist Eestis. 
Aastapäevakonverentsi ettekannete teesid ja artiklid. Tallinn: TTÜ MI, lk. 31−32. Avaldatud ka ajakirjas 
Tallinna Ülikoolid, 1998, lk. 36–39.

11 Tiivisgaas – kivimis sisalduv gaas, näiteks kildagaas kildas ja radoon fosforiidis; tiivisõli – kivimite ja setetega 
tihedalt seotud õli, näiteks õliliivas [Digitaalne mäesõnastik, https://digi.lib.ttu.ee/i/?1529]
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Henning von Wistinghauseni järelsõna

Ka pool sajandit peale neid päevi 1968. aasta augusti lõpus ja septembri alguses ei ole siinkir-
jutanu mälestused peaaegu et tuhmunud. Nii tugev oli selle minu perekonna kodumaale viinud 

reisi ebaharilike olude järelmõju (see oli minu teine retk peale lühikest viibimist 1965. a). See leidis 
aset tänu erilisele asjaolude kokkulangemisele: ma olin Bonnis diplomaatilise väljaõppe lõpeta-
mise järel määratud välisministeeriumis tööle saatkonna sekretärina (3. sekretärina) ÜRO osa-
konnas (I B 1). Saksamaa Liitvabariik ei olnud tollal ÜRO liige, vaid oli seoses lahendamata Saksa 
küsimusega vaatleja staatuses (ent oli selle allorganisatsioonides esindatud täisliikmena), samal 
ajal ei olnud SDV-l veel juurdepääsu ÜRO perre. Sellise olukorra tõttu koosnes vastav osakond 
I B 1 üksnes neljast diplomaadist, kellest mina olin noorim. Osakonda juhatas ajaloolane prof. 
dr. Ellinor von Puttkamer, kes oli hiljem Saksa diplomaatia ajaloo esimene naissoost suursaadik.

Kui pr. von Puttkameri lauale jõudis kutse ÜRO põlevkivialasele sümpoosionile Nõukogude 
Liidu mõjualal, oli talle selge: tuleb vältida, et SDV jõuaks sellel üritusel lähemale oma eesmär-
gile kinnitada mingilgi moel kanda ÜRO-s. SLV ametliku esindaja ülesandeks sai seda vajadusel 
kohapeal korraldajate kaudu sekkudes vältida. Pr. von Puttkamer, kes teadis, milline on minu 
perekondlik taust, otsustas, et selleks esindajaks saan mina. Seepeale lahvatas võitlus suhteid 
Nõukogude Liiduga koordineeriva osakonnaga, kes deklareeris, et sümpoosioni toimumiskoha 
tõttu kuulub see nende pädevusalasse, ent pr. von Puttkamer jäi välisministeeriumi juhtkonnas 
peale. Seega registreeriti mind ühena Saksa osalejatest, koos prof. dr. Hans Kroepelini (1901–
1993) ja mõnede Saksa ettevõtjatega, kes tundsid asja vastu erialast huvi.

Vahetult enne reisile asumist tungisid Varssavi pakti riikide väed 21. augustil 1968 Tšeh-
hoslovakkiasse, et suruda seal „Praha kevad“ maha. Mulle ei tulnud aga mõttessegi, et see 
võiks avaldada mõju mu reisiplaanidele, nii mõtles ka prof. Kroepelin – erinevalt tööstuse 
esindajatest, kes hiljem põhjendasid oma tulemata jätmist erinevalt, ent mitte eriti veenvalt. 
Kui ma olin reisilt tagasi pöördunud, tunnistas pr. von Puttkamer, et ta oli lubanud mind kui 
noort pereisa reisile vastumeelselt. 

Reis Tallinna viis üle Kopenhageni ja Moskva. Mul oli Kopenhagenis prof. Kroepeliniga 
lepitud kokku kohtumine. Teda oli kerge ära tunda, sest ta nägi oma igivana portfelliga välja 
täpselt tüüpiline Saksa professor. Seoses poliitilise olukorraga tervitas ta mind sõnadega: 
„Sõjaski on rindejoonel kõige turvalisem!“ – rõhutamaks, et me peaksime igal juhul sõitma. 
Algusest peale ja kogu ühiselt veedetud aja vältel mõistsime me teineteist oivaliselt. 

Moskvas suunati eri suundadest saabunud osalejad hotelli „Ukraina“, kust korraldati edasi 
sõit Tallinna. Tundes pisut Nõukogude olusid, sest mu isa oli töötanud Moskvas Saksa saat-
konnas ja ma olin seda linna mitu korda külastanud, tegin ma prof. Kroepelinile ettepaneku, et 
me hoiame rongikohtade jagamisel tagaplaanile. Meie arvestus läks täppi: kui kohad öörongile 
olid välja jagatud, saime üksnes meie lennukipiletid ja saabusime seega Tallinna esimestena 
veel samal päeval. Ent sellest hoolimata ei õnnestunud meil lennukilt maad ja linna pisutki 
silmata, sest me maandusime juba pimedas. Meile oli vastu tulnud noor blond eestlane, mis 
pani mind küsima, kas ta on rannarootslane – mispeale mees reageeris esmalt arusaamatusega, 
ütles mulle aga järgmisel päeval, et ta rääkis oma vanematega, kes kinnitasid, et see ongi nii. 
Ilmar Mullamaa – nii oli tema nimi – kuulus edaspidi meie saatjate hulka. Ma pidasin temaga 
inglise keeles pikki ja sisukaid neljasilmavestlusi. Tema oli ka see, kellel oli Narvas elektrijaama 
direktoriga kokkupõrge, kui ta tõlgina küsis üle, millise vastuolulistest andmetest ta peaks 
tõlkima – nagu ta mulle suure erutusega jutustas bussis teel tagasi Tallinna.

Välisosalejad majutati hotelli „Tallinn“ Toompea jalamil, mis oli enne „Viru“ hotelli valmi-
mist ainus väliskülalistele mõeldud hotell. Kuivõrd peagi ilmnes, et SDV ei olnudki esindatud, 
seega ma ei pidanudki oma algset ülesannet täitma, siis tegi prof. Kroepelin mulle ettepaneku, et 
ma ei kuulaks minu jaoks ebahuvitavaid erialaseid ettekandeid, vaid vaataks selle asemel linnas 
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ringi. Et tema pere oli pärit Lübeckist, oli ta Hansa 
ajaloolise keskkonnaga kursis ja mõistis minu huvi 
otsida oma perekonna jälgi. Ta palus mind üksnes, 
et ma võtaksin enda peale meie ekskursioonidel ja 
õhtustel üritustel osalemise korraldamise ja usaldas 
mind selles osas täielikult. Pakkumine oli rikkalik, 
selgesti Eesti käekirjaga ja igaks õhtuks oli mitu 
valikut. Ma püüdsin välja selgitada, millised üritused 
leiavad aset linnast väljas, et näha pisut ka maad. Et 
mul ei olnud maakaarti ja ma ei tundnud Eesti koha-
nimesid, ei olnud see alati hõlbus. Nii saime meie ja 
veel mõned välismaised osalejad – mul on meeles 
jugoslaavlased – osa meeldejäävast saunaõhtust. See 
reis viis meid bussiga oja veerul paikneva palkma-
jani, mille ette oli köietatud hobune. Rühm eestlasi 
tervitas meid, hüüdes „Hallo“, kõik oli ette valmista-
tud ja ka natukese õllega „soojendatud“. Algas lõbus 
õhtu. Tudengilauludele, osalt saksa keeles, järgnesid 
meeleolu ülenedes Teise ilmasõja aegsed sõdurilau-
lud, tunti ennast kindlalt (vt. saunadiplomi koopia).

Mitmekesistel ekskursioonidel oli osalejate eest 
hoolitsemine täielikult eesti Inturisti daamide kätes, 
kes ei jätnud Moskvast saabunud vene kolleegidele 
erilisi tegevusvõimalusi. Raekoda külastades mär-
kasin ma, et Moskva daamid vaatasid ajaloolises 
raesaalis saksakeelseid kirju, mida ma neile seepeale 

selgitasin. Ametliku programmi kõrval tekkis ka isiklikuma kontakti võimalusi; nii käisin ma koos 
noorema abielupaari, mormoonidega Utah’i osariigist / USA-st, ja ühe noore eesti neiuga Pirita 
rannas ujumas. Mormoonidelt sain ma palju teada nende koguduseelust ja igalt selle liikmelt 
oodatavast isiklikust pühendumisest. Neile sai osaks lõbus tähelepanu, kui nad pöördusid ühelt 
linnajalutuskäigult tagasi suure plekist supipotiga, mida nad soovisid tingimata koju kaasa võtta, 
sest Ühendriikides ei olevat selliseid enam osta olnud.

Selle Tallinnas viibimise ajal sain ma tuttavaks ka Sirje Annistiga (1936–2011), kellele ma 
olen nii väga tänu võlgu minu ajalooliste ja perekonnalooliste uurimistööde toetamise eest. 
Suurgildi hoones paiknevas Ajaloomuuseumis otsisin ma üles selle direktori Peet Sillaotsa ja 
küsisin talt, kas ma tohin vaadata dokumente oma perekonna ja Lihula kohta. Ta reageeris heas 
saksa keeles väga vastutulelikult, öeldes, et see on töötaja pr. Annisti pädevuses, ja viis mind 
tema juurde. Mitmel päeval sain ma seepeale heita esmakordselt pilgu paljudele dokumen-
tidele, millest Sirje valmistas hiljem mikrofilmid, mis jõudsid postiga ka minu kätte Saksamaale. 

Kui ma koju naasnuna koostasin aruande välisministeeriumi osakondadele ja meie diplo-
maatilistele esindustele New Yorgis ja Moskvas, püüdsin ma võimalikult täpselt panna kirja seda, 
mida ma objektiivselt kogesin Eestis valitsenud olukorrast ja meeleolust, nii et liigsubjektiivsete 
hinnangute tulemusena ei kannataks usutavus – see oli kõndimine noateral.

Aastakümneid hiljem, 1990-ndate aastate alul jutustasin ma president Lennart Merile 
nendest päevadest 1968. aasta suvel ja tema palvel andsin ma talle oma toonase aruande. Kui 
ta jõudis lugemisega sinna, kus oli juttu lõunaameeriklasest osalejast, kes ei olnud kunagi 
enne kogenud, mida tähendab vabaduse kaotamine, tahtis ta tingimata teada selle isiku nime 
ja aadressi, et kutsuda teda Eestisse. Seda tema soovi ei saanud ma kahjuks täita. 

Berliin 2018
Saksa keelest tõlkinud
Mari Tarvas

„Tõend selle kohta, et hr. H. von Wistinghausen 
läbis kangelaslikult Eesti sauna kõrgtemperatuuri 
testi 110 ºC, järgides kõiki saunatraditsioone.“ 
Tallinn, august 1968. Foto: erakogu.
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