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Sissejuhatus
Veskite rajamisel ja jõgede paisutamisel on Eestis pikk ajalugu ning
majanduslik tagapõhi. Vanimad vesiveskid Eestis olid jahuveskid, nende rajamist
alustati siinsetel aladel 13. sajandi paiku. Saeveskid hakkasid kerkima 16. saj. viimasel
veerandil. 19. saj. lõpul pandi vesiveskid ka elektrit tootma.

1

Esimesed teated Kulina mõisa veski kohta leiame Ludwig August Mellini
2

1796. aasta Eestimaa atlasest, kus on ära märgitud kõik selleaegsed vesiveskid.
Veskikoht ise oli Kulina mõisas aga tõenäoliselt juba palju varem.

Veski algusaegne käekäik on üsna ähmane ja lünklik, materjale selle kohta
napib. Kuid Kulina möldritest on mõned nimeliselt teada alates 18. sajandist. Näiteks
3

1782. aastal aastal oli siin möldri ametis Mihkli nimeline talupoeg. 1818. aastal on
4

mõisnikuga rendilepingu sõlminud Juhan Juhanson. 1916. aastal tuli veskit pidama
Tõnis Siil.5
Selliseks, nagu Kulina veski praegu, on see
kujunenud läbi mitme etapi ja on rajatud Richard
Siili poolt vana vesiveski alusmüürile. Ehitamiseks
kulus mitmeid aastaid. Kuid sellest hoolimata on
meie ette kerkinud veski, mis oma hiilgeaegadel
tõi selle omanikule au ja kuulsust kodukülast
kaugemalgi.6
Läbi raskuste on veski omanikud olnud
hinge, armastuse, jonni ja järjekindlusega

selle

kujunemise ja püsimajäämise juures ning ajad ja
võimud, mis veskist üle käisid ei murdnud seda.
Veski võib uhkusega veel aastakümneid hiljemgi teenida oma peremeest ja rahvast.

Fragment
Mellini
1796.
aastal koostatud
Rakvere
kreisi
kaardilehest,
kaardilehest, kus
ära märgitud ka
Kulina vesiveski
koht Kunda jõel.

1

H.TALVING, Eesti tuulikud, Tartu 2005,lk.5.

2

Krahv L.A.Mellini Liivi- ja Eestimaa atlas (1791-1798). Ludwig August Mellini(1754-1835) oli baltisaksa kartograaf ja

ühiskonnategelane. Tema ´´Liivimaa atlas´´ valmis lõplikult 1810. aastal ja on baltimaade silmapaistev saavutus.
3

Eestimaa kubermangu neljas hingerevisjon 1782. aastal. EAA,f.1864,n.2,s.IV-5,l.92.

4

EAA,f.30,n.1,s.23747,l.4.

5

ERA,f.62,n.5,s.29.

6

ERA,f.542,n.1,s.1723.
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Töövalmis
käsikivi 19.
sajandi talus.
talus.

Veski põhiosa moodustavad
moodustavad veskikivid,
veskikivid, mille keskel on ümmargune silm.
veskiratas..
Veskikivi paneb pöörlema võllil olev veskiratas
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Aegade hämarusest
Enne veskite ehitamist kasutasid eestlased viljaterade peenestamiseks
hõõrumiskive ja suurtest puupakkudest õõnestatud uhmreid, milles nuia abil teri
purustati. Viimastel sajanditel e.Kr. tulid kasutusele
käsikivid. Käsikivi koosneb kahest üksteise peale asetatud
soonilise sisepinnaga kivikettast. Nihutades pealmist ketast
üles- või allapoole saab kivide vahekaugust muuta ja
vastavalt peenemat või jämedamat jahu teha. Jahvatatakse
1

peamiselt kivi ringi ajades.

Nimetus ´´veski´´ on tulnud sõnadest ´´vesi´´ ja
2

´´kivi´´. Iga kivi jahvatamiseks ei kõlba, seega ei võinud
kivid olla liiga kõvad, ega liiga pehmed. Nii ütles ka
rahvasuu, et kaks kõva kivi ei tee head jahu.3
Siinsed veskid töötasid vesirattalt lähtuva jõuülekande põhimõttel. See

Käsikivi.

tähendab, et jõe vooluvette paigutatud labadega vesiratta võll pani pöörlema tema
teise otsa kinnitatud kuivratta, mis vedas värtnapilli kaudu ringi ülemist veskikivi.
Vesiveski käivitamiseks paisutati jõgi tammi abil veskijärveks. Tammi sees oli kaks
tõstetavate vesiluukidega ava ehk silma – väikese silma kaudu juhiti vesi vesirattale,
suurt silma kasutati liigvee ärajuhtimiseks.

4

Kuni 1920. aastani kuulus suurem osa vesiveskitest mõisatele. Veskid anti
rendile ja mõis sai tasu ehk veskimatti.
1930.aastatel lõpetas enamus veest sõltuvaid veskeid töö, sest nad jäid
konkurentsilt alla auru- ja mootorveskitele. Rajati võimsamad ehitised, mis jahvatasid
vilja, panid tööle saekaatrid, kraasisid villa ja osa neist tootis ka elektrienergiat
5

kohalikuks tarbeks.

Veskil liikus alati palju rahvast. Sageli tuli päevade kaupa veskikorda oodata.
Nii kujunes veskist omamoodi keskus, kus vahetati infot ning arutati muid olulisi
teemasid. Möldri amet oli väga austusväärne. Vanasõnagi ütleb, et sepipajas ja
veskikojas aetakse kõige magusamad jutud.6

1

K.PÕLLU, Hiiumaa rahvapärane ehituskunst, Tartu 2004, lk.255.

2

H.TALVING, Eesti tuulikud, Tartu 2005, lk.5.

3

A.JUSKE, Eesti veiveskid, Tallinn 2006, lk.21.

4

K.PÕLLU, Hiiumaa rahvapärane ehituskunst, Tartu 2004, lk.255.

5

A.JUSKE, Eesti veiveskid, Tallinn 2006, lk.7-8.

6

Samas, lk.22.
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Pärast II maailmasõda, kui kümned tuhanded eestlased varjasid ennast

Vaade Kulina
veskile
veskile 1927.
aasta 15.märtsil.
15.märtsil.

metsas, kujunesid tavaliselt asulatest eemal olevatest veskitest elutähtsad
toiduhankimise tugipunktid. Seda teadsid ka Nõukogude Liidu julgeolekuorganid, kes
korraldasid sinna sageli veriseid haaranguid.
Vesiveskite allakäik algas pärast 1940. aastat. Paljud said kannatada või
hävisid sõjas. Algas veskite riigistamine, hooned läksid kolhooside või sovhooside
kätte. Töö viidi üle elektrijõule, mis omakorda viis paisude lagunemiseni. Paisjärved
ning sisse- ja väljavoolukanalid kasvasid kinni või täideti. Vesiveskid jäid lagunema
või kasutati neid mõneks muuks otstarbeks. Suurem osa jäidki seisma tühjana ja
lagunesid ajapikku.

1

Kõigest paar-kolm inimpõlve tagasi Eestis olnud tuhatkonnast vesiveskist on
2

praeguseks järele jäänud käputäis, nendestki enamik peagi kaduvate varemete näol.

1
2

H.HANNI, M.PÄRNAPUU, H.-A.VALNER, Vesiveskid – Kultuuri- ja tehnikapärand Eestis, Tallinn 2007, lk.8.
H.TALVING, Eesti tuulikud, Tartu 2005, lk.5.
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Richard Siil
30.juunil 1917. aastal.

Tõnis Siil laste ja nende abikaasadega.

12

Kulina veski
Virumaal Kulina küla serval Pukale viiva tee ääres, varjul Mõdriku-Roela
vallseljaku taga asub vana vesiveski. Läbi aegade on veski kuulunud Kulina mõisale.
Kuid 1916. aasta 28.märtsil müüs Kulina viimane mõisnik Arthur Kirschten oma
sealsed valdused Talurahva Põllupangale ja 1916. aasta 5.detsembri lepingu järgi
kinnitati veskikoha uueks rentnikuks Tõnis Siil. Talurahva Põllupanga ja Tõnis Siili
vahelise leppe järgi oli rentnikul õigus kasutada vesiveskit koos nelja elutoaga, kolme
dessatini ümber heinamaad, saada 5 jooksvat sülda arschinat puid aastas. Rentnikul oli
õigus karjatada kahte lehma mõisa karjamaal. Veski, korteri ja heinamaa eest maksis
Tõnis Siil Põllupangale 350 rubla aastas ja peale selle oli ta kohustatud ilma maksuta
jahvatama mõisa jaoks 400 puuda rukist ja 300 puuda otra neile, kellele mõisa valitsus
selleks õiguse andis. Kõik hooned ja sisseseaded võttis rentnik vastu heas seisukorras ja
kohustub enda kulul neid ka korras hoidma. Samalaadse sisuga leping kinnitati Tõnis
Siili nimele veel mitmeks aastaks.1
8.augustil 1923. aastal sõlmis Põllutööstusministeerium Tõnis Siiliga lepingu,
mille järgi anti Kulina vesiveskikoht talle rendile 1947. aastani. Samuti käisid rendi
eesõigused elumaja ja kõige selle juurde kuuluva kohta. Nii jäi veskikoht veel paariks
aastakümneks Siilide perekonna kätte.
Ettevõtliku mehena pidas Tõnis Siil (18651939) lisaks Kulina veskile ka Võhu vesiveskit, mille
ta ostis peale 1904. aastat, kui oli perega Võhusse
kolinud.

2

Tõnis Siil oli abielus Mai Haunmanniga ja
nende peres kasvasid pojad Artur (sünd.1896),
Richard (sünd.1897), Leo (sünd.1899), Voldemar
(sünd.1902)

ja

Erich

(sünd.1904)

ning

tütar

Margareta (sünd.1901).
Tollane maamees oskas mõista hariduse
tähtsust inimese elus. Korraliku hariduse andis ta ka oma lastele. Nii oli Tõnis Siil
aktiivselt seotud ka Viru-Jaagupi kooliga, olles selle toetaja.

KulinaKulina- Puka
Saare talu.
talu.

1920. aastatal loovutas Tõnis Siil Kulina vesiveski pidamise õigused oma
pojale Richard Siilile. Endale ostis ta Kulina–Pukale Saare talu, kus sai tegeleda
põlluharimise ja loomakasvatusega. Sisse oli seatud ka puutöötuba.3
1
2
3

ERA,f.62,n.5,s.29.
EAA,f.1232,n.1,s.236,l.259.
ERA,f.62,n.5,s.29.
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Ülesvõte Heleni ja Richardi pulmast 22.oktoobril
22. oktoobril 1927. aastal.

Helen ja Richard koos laste
Juta ja ElmarElmar -Raul 1935. aasta suvel.
Juta ja ElmarElmar- Rauliga.
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Kahjuks lõppes Tõnis Siili elu traagiliselt: tõupull tõmbas end
ketist lahti ja pusis peremeest nii, et viimane suri 1939. aastal. Ta on
1

maetud Viru-Jaagupi koguduse kalmistule.

Richard Siil sündis 20.okt.1897a. Äntus. Elu oli raske ja suure
pere lapsena hakkas ta juba varakult talutöid tegema. Lõpetanud
Viru–Jaagupi kooli, lahkus ta kodust juba 15. aastasena. Omandas
tisleriameti ja asus tööle Peterburi. Teenis 1916-st kuni 1917. aastani
Tsaariarmees. Läbinud sõjaväeteenistuse, naases Richard koju ja
alustas tööd Kulina veskis möldrina. Veskimehe pojana oli ta selle
ametiga kokku puutunu juba lapsepõlves. 1919. aastal mobiliseeriti
Richard Eesti sõjaväkke, sealt saadeti ta Tallinnasse Sõjakool.
Lõpetades õpingud, teenis 3. reserv-jalaväepataljonis kuni 1920. aasta
detsembri demobilisatsioonini. Saabudes koju noore ja teotahtelise
2

mehena, jätkas Richard Siil tööd Kulina veskis.

Saades isalt õiguse veskit üksi pidama hakata asutas Richard 1921. aastal firma

Richard Siil.
Siil .

´´Richard Siil puu- ja jahutööstus´´. Koheselt võttis ta ette jahuveski uuendamise 3

soetas paremad seadmed ja korrastas veski juurde kuuluvad hooned.

Kui jahuveski oli korda seatud, tekkis 1923. aastal vajadus ka
uue saetööstuse järele. Et veski juurdeehituse tarvis finantse leida,
loodi uus äriühing. Sinna kuulusid neli aktsionäri, nende hulgas ka
Richard Siil.
Ehituse alustamiseks sai Richard raha vekslite alusel pangast.
Uues saekaatris töötas algusest peale juhatajana Richard ja sai 1924.
aasta 20.märtsil selle ainuisikuliseks aksjonäriks.4 Ettevõttes oli
Richardi paremaks käeks Bernhard Jõgiver. Ta oli usaldusväärne
mees, kelle ülesandeks oli korras hoida firma paberimajandust. Samas
tuli

tal

suhelda kindlustusfirmaga ja teiste ametkondadega,

vormistada tellimused, arved ja töölepingud jne. Kuna Bernhard oli
ülimalt täpne ja kohusetundlik mees, siis ettevõtte raamatupidamine
oli alati laitmatult korras. Bernhard töötas Kulina veskis kuni selle
natsionaliseerimiseni. Ta hukkus sõjas.

5

Bernhard
Jõgiver.
Jõgiver .
1

H. ARRO, M.DIITS, E.MOLOTOK, Kus küla, seal kodu, 2000, lk.103; ERA,f.179/R-66,n.1.s.1110.

2

ERAF,f.130SM,n.1.s.11415; ERA,f.62,n.5,s.29.

3

ERA,f.891,n.2.s.16, l.1.

4

ERAF,f.130SM,n.1,s.11415.

5

ERA,f.542,n.1,s.1723.
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Helen lastega
1934. aasta sügisel.

ElmarElmar- Raul ja Juta.
Juta.

Richard pere keskel
pikutamas.

Haned koduõuel.

16

Vaade elumajale.
elumajal e.

1927. aasta sügisel pidas Richard Viru-Jaagupis pulmad Helen-Marie
Pertmann´iga. Helen oli pärit Rägavere vallast ja sündinud 23.veebruaril 1905. aastal.
Nende esimese lapsena sündis 1928. aasta 9.märtsil tütar Juta. Poeg Elmar-Raul nägi
ilmavalgust 1932.aasta 19.aprillil ja tütar Helgi-Mare 1936.aasta 6.oktoobril. Richard
elas oma perega veski lähedal asuvas endises mõisa valitsejamajas, mis oli üsna suur
tolle aja kohta ka luksuslik – veevärgi ning vannitoaga. Helenil oli majapidamistöödel
abiks paar teeniatüdrukut. Richard läks igapäevaselt kell 6.00 hommikul veskisse, et
seal töödel silma peal hoida ja vajaduse korral ka ise abiks olla.
Isa ja abikaasana oli Richard hoolitsev ja loomult pehme,
kuid samas talle omasel moel ka range. Kehtis ikka reegel, et lapsed
pidid suviti paljajalu jooksma ja hommikuti silmi pesema külmas
jõevees. Veskitalus pidas pere ka koduloomi ja -linde. Suviti oli
tiigipealne ikka hanedest valge. Jutale meeldisid haned nii väga, et
vahel unustas ta end nende seltsi nii mõnekski tunniks. Ta olevat
kord hanede juurde lauta tukkumagi jäänud. Vanemad leidsid ta
otsimise peale magamas rahulikult hanede juures põhus.

1

Kodukandis teati Richard Siili kui usaldusväärset ja
autoriteetset meest - ta ei napsitanud ja tema peale võis alati kindle
olla. Maksis mehe sõna. Külarahva soosik oli ta juba noore mehena.
Seda näitab Põllupangale Jacob Reinholmi poolt saadetud
1919.aasta 8.veebruari mõisa aruanne, kus seisavad Richard Siili
kohta järgmised read:

Heleni ja
Richardi lapsed:

´´Selle inventari andsin Küti valla miilitsa vanema K.Mäe juuresolekul mõisas
asuva möldri Richard Siili kätte hoiule allkirja vastul. Viimase usaldusväärsuse kohta
sain teateid juba vanast Voore kõrtsist, selle kõrtsi maade pidaja Koppel´i, Küti mõisa
2
valitseja Welding´i ja miilitsa Vanema Mäe käest´´

Juta,
ElmarElmar -Raul ja
HelgiHelgi- Mare
1937. aastal.

Aktiivse ja eestimeelse mehena tegutses Richard Kaitseliidu ridades Viru-Jaagupi
rühma juhina. 1937. aastal astus Isamaliitu ja tegutses vallajuhtide soovitusel Küti
salga esimehena. Ta oli aastaid Kaubandus-Tööstuskoja Rakvere esinduse abijuhataja
ja oli 1936. aastal Viru-Jaagupi Ühispanga juhatuse esimeheks. Abikaasa Helen Siil
kuulus Naiskodukaitsjate ridadesse ja oli samuti kohaliku rühma juhiks. Tütar Juta
õppis Kulina koolis ja oli sealse Kodutütarde salga liige.
1

ERA,f.179/R-66,n.1.s.1110.

2

ERA,f.62,n.5,s.29.

3

ERAF,f.130SM,n.1,s.11415

3
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1925. aasta maiks taastati esmalt tulekahjus hävinud saekaater.
(Tagaplaanil parempoolne hoone)

1926. aasta jaanuariks saadi töökorda ka jahuveski.
jahuveski. (taga paremal)
Esiplaanil ppaalkide laoplats.
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Veski uuesti rajamine.
rajamine.
Veskikoha ajaloos sai pöördepunktiks 1925. aasta talv, kui ööl vastu 18.
veebruari Richard Siili lauavabrik ja jahuveski täiesti maha põlesid. Tuleroaks jäid ka
kõik seadmed.

1925. aasta 18.veebruaril mahapõlenud veski varemed.

Tuli pääses lahti umbes kella 2 ajal öösel. Sel ajal olid veskihoones ka Richardi
eluruumid. Põlevast veskist pääses ta imekombel, hüpates
pesuväel alla teise korruse aknast. Hooned olid küll riigi
omanduses, kuid seadmed kuulusid Richard Siilile. Kuna
kindlustussumma oli umbes 1,5 miljonit, siis Richardi
kahju hinnatakse umbes kolme ja poole miljoni margani.
Tulekahju tekkis nähtavasti kuritahtlikust süütamisest.
Ehk tekitas mehe töökus ja nähtav edu kadedust mõne
kaaskondlase hulgas.
Richard Siil asus kiiresti veskit taastama. Korda
seatud lauavabrik alustas tööd juba 1.maist 14-ne töölisega. Metsaärist ja saeveskist
saadud tulu eest ehitati üles ka jahuveski, mis saadi töökorda 1926. aasta
1

28.jaanuariks.

1

Virulane 21.veebr.1925aasta, Päewaleht 21.veebr.1925aasta.

Väljavõte 1925.
aasta
21.veebruari
Päev
Päev alehest.

19

Veski töölised 1927. aastal väljavoolukanali
väljavoolukanali ääres, nende keskel ka Richard Siil.

20

1925. aastal rajatud tööstuse kirjeldus.
Et saada aimu selleaegse veski tehnilisest poolest on siinkohal ära toodud ka
väga põhjalik tööstuse kirjeldus, mis on allkirjastatud Richard Siili poolt:
´´Minu tööstus nimetusega:´´Richard Siili puu ja jahutööstus´´ on ehitatud
minu plaani järgi 1925a. endise ärapõlenud tööstuse alusmüürile.
Plaani põhiplaanilon näidatud:
1. Ruum A – hööveldamise osakond on ehitatud püstpostidest kivist alusmüürile
ja väljast kaetud laudadega. Katus papist. Ruumis asub hööveldamismasin koos
lettidega ja veoosadega. Osakonnas saab valmistatud igasuguseid hööveldatud laudu,
mida ehituse juures kasutatakse. Osakonnas töötab 3 inimest.
2. Ruum B – saagimise osakond, ehitatud püstpostidest kivist alusmüürile ja
väljastpoolt kaetud laudadega. Põranda alt jooksevad läbi veo transmisjoon ja
saepuruelevaatori kanalid. Osakonnas asub saeraam, kantimismasin ja kappsaag, koos
juurde kuuluvate osadega. Õnnetuste ära hoidmiseks kõik võllid, veorattad ja rihmad
kaitstud võrudega ja luukidega. Osakonnas saab palke laudadeks saagida. Lauad
lähevad kõrval asuvale letile, kus laua otsad lõigatakse siledaks ja vajaduse korral
lõigatakse ka pooleks, sellejärel lähevad lauad kantimismasinasse ja saavad kanditud.
Saetud saab Välisturu materjali 75% tervest toodangust. Osakonnas töötab hooajal 8
inimest.
3. Ruum C – vaheruum, mille seinteks ühelt poolt saagimise osakonna sein ja
teiselt poolt jõumasinaruumi sein. See ruum asub turbiinidest tuleva veekanali peal.
Põrandaid kannavad kanali müüridesse pandud raudrelsid. Ruumis asuvad veepump,
käi, lintsaag, saagide teritamise ja höövelpingid. Seda ruumi kasutatakse saagide ja
höövelmasina terade teritamiseks, remonttöödeks ja kõigi tööriistade hoiuruumiks.
Vaheruumis töötab vajaduse järgi 1 tööline.
4. Ruum D – jõumasinaruum, ehitatud kivist.
Betoonpõranda ja pappkatusega. Katuse alt on läbi
pandud raudrelsid, mis tuleõnnetuse korral hoiavad ära
sarikate ja katuseosade jõumasinatele kukkumise.
Ruumis asub aurulokomobiil nomin. H.P., koos saepuru
eelkütte ahjuga. Lokomobiil on asetatud betoonalusele.
Lokomobiil annab jõudu liikumiseks ja töötamiseks
saeraamile, kappsaele, höövelmasinale, veepumbale.
Ruumis töötamas 1 tööline. 1
Richard Siili
puupuu- ja
jahutööstuse
veoauto.
1

ERA,f.969,n.4,s.1569.
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Tööliste ühisvõte laoplatsil 1927. aastal.

Vaade saeveski hoovile 1927. aasta kevadel.
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5. Ruum E – jahuveski, ehitatud püstpostidest kivist alusmüürile, löödud
hööveldatud laudadega seest- ja väljastpoolt, pappkatusega. Hommikupoolses otsas,
põranda all veekanali turbiini lüüs. Põhjapoolses nurgas elektrijaam oma tööstusele.
Veskis asuvad 1 paar universal altjooksuga koonus tangukive, 1 paar pealtjooksuga
jahukive, 1 paar palanseerivaid altjooksuga jahukive, püülisilinder, koos vajalike
osadega ja tangu tegemise sisseseaded.
Jõuandjaks veeturbiin ja vee puuduse korral aurulokomobiil. Veskis saab
valmistada igat sorti jahu, püüli, tangu ja kruupi. Töötab 1 tööline. Elektrijõujaamas
4,5 jõuline ´´Volta´´ dünamo ühes reostaadi, volta ja ampermeetritega. Elektritraadid
on sisseseatud tsinktorudes ja igal liinil oma kaitsekorgid. Lauahoovi ja teid
valgustavad 250 küünlalised lambid. Jõuandjaks teine turbiin.
6. Ruum F – küttetagavararuum, ehitatud püstpostidest kivist alusmüürile,
kaetu väljast poolt hööveldatud laudadega, pappkatusega. Kasutatakse kuiva saepuru
ja laastude tagavara hoiuruumina. Põhjapoolses otsas õlide ja rihmade hoiuruum.
7. Ruum G – veskilkäijate soojendamisruum. Ehitatud püstpostidest löödud
laudadega seest- ja väljastpoolt, vahe täidetud saepuruga.
Töö kestab hooajal vajaduse järgi 1 ehk 2 vahetusega, saagimise ja hööveldamise
osakondades 4-5 kuud 20-30 töölisega 1 vahetuses, kaasa arvatud ka platsi töölised.
Jahuveskis 10 kuud 1 töölisega. Tuleõnnetuse ärahoidmiseks väike käsiprits, mis asub
talli juures kuuris ja kolmest kandist ümbritsev vesi. Õhtul kella 9-st kuni hommikul
kella 5-ni väljas valvamas öövalvur.´´
Kui eelkirjeldatud projekti järgi oli veski valmis ehitatud, esitas Richard Siil
27.augustil 1927. aastal Viru Maavalitsusele ka tööstuse plaani ja samas palus
võimaldada töö jätkamist eesseisval hooajal. Tol ajal esitati projektid sageli alles siis,
kui hoone juba valmis.
Majandusministeeriumi Tööstusosakond kinnitas veski plaanid ja Richard
Siilil lubati Kulina jahu- ja saeveskis ka edspidi töötada.
1928. aastaks oli ilmselgelt tekkinud olukord, kus jahuveski osa

vajas

laiendamist. Veskit hakati taas, siis juba järgmise plaani järgi põhjalikult ümber
ehitama. Uuendused teostati etappide kaupa. Esmalt võeti ette püüliveski rajamine,
siis jätkati jahuveski ja teiste ruumidega.

1

ERA,f.969,n.4,s.1569.

1
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Püüliveski ehitamine 1928. aastal.

Püüliveski juurdeehitus
juurdeehitus lõpetati 1929. aastaks.
aastaks .
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JuurdeJuurde- ja ümberehituse kirjeldus.
Ümberehitamisele

tulevad

jahuveskiruum,

lokomobiiliruum

ja

juurdeehitamisele püüliveskiruum koos tagavarade laoruumiga ja mootoriruum.
Puutumatuks jäävad saeveskiruumid. Mootoriruumi ehitamiseks tuleb
lammutada küttetagavararuum ning püüliveski ehitamiseks osa kõrval asuvast
tallideruumist. Vanas jahuveski osas tuleb välja ehitamisele II korrus täiskorrusena
senise katusekorruse asemel. Koos II korruse väljaehitamisega on ette nähtud ka tõsta
vahelagi, et saada alla suuremat kõrgust.
Kuna veejõud käesoleva tööstuse kohal on niivõrd väike, et suudab vaid
käitada dünamot, siis üldise tööstuse jõuallikaks seatakse üles puugaasi mootor
´´Grossley´´ võimsusega 100 HP. Senine jõumasin, lokomobiil, läheb kõrvaldamisele,
kui nõrk ja ebaratsionaalne.
Uues veskiosas seatakse üles järgmised masinad: valtstool, mannamasin, koorija,
plaansõel, aspiraator ühes triööriga ja vastavad filtrid ning elevaatorid. Masinatest
tuleb ümberpaigutamisele dünamo, mis projekti kohaselt asub eriruumis saeveski osas.
Uus jahuveskihoone, samuti ka vana juurdeehitus on ette nähtud
sõrestikehitus laudadest kattega ja pappkatusega. Endisesse lokomobiiliruumi
paigutatakse puugaasi generaator koos vastavate gaasifiltrite ja
pumpadega, millede äramahutamiseks tuleb hoonet kõrgemaks
ehitada. Mootoriruumi seined on projekteeritud ½ kivi
paksused, laiale alusmüürile kontraforside vahele, mis pealt
ühendatakse raudbetoon vööga. Pimedal ajal on hoone
valgustatud

elektrivalgusega.

Koheselt

alustati

ka

1

ümberehitustöödega, mis kestsid üle kümne aasta.

5.oktoobril 1931.aastal teatas Richard Siil KaubandusTööstuskojale, et alates 1.septembrist on tema firma nimetuseks
´´Jahutööstus Richard Siil´´ ja ettevõtte äriklass on ka ainult
jahutööstus, kus toimub püüli- ja lihtjahu jahvatamine. Saeveski
oli ta rentinud alates 1931. aasta 1.septembrist Artur Siilile.2

Richard Siil
masinaruumis .
1

ERA,f.969,n.4,s.1569.

2

ERA.f.891,n.2,s.16.
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Uue aurulokomobiili transportimine Tallinna köievabrikust Kulina veskitööstusesse
19.juunil.
1934. aasta 19.
juunil.

Mõisa vana viinakelder, kus peale 1936. aasta ümberehitustöid asusid
autogaraaz, sepikoda ja masinisti korter.
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Hoonete kirjeldused.
Kulina veskikoht on Põllutööministeeriumi poolt rendilepingu alusel Tõnis
Siilile rendile antud 8.08.1923. aastast kuni 1.05.1947. aastani. Tõnis Siil loovutas oma
rendiõigused Richardile ja koos sellega kinkis ka talle kuuluvad turbiinid ja viimastega
seoses olevad vesiehitused ja kivist tallihoone. Krundil olevad teised hooned kuulusid
aga Richard Siilile, ta oli need ostmise teel omandanud või siis oma rahadega
püstitanud. Nimelt, ostis Richard riigilt Kulina mõisa viinakeldri ja vana
meiereihoone, mis mõlemad olid ostu korral kasutamiskõlbmatud. Richard ehitas
samale krundile uued tööstushooned, laoplatsi ning raudtee.
1925.aastal alustas taastatud saeveskis tööd saeraam ühes saagide ja seimeriga,
höövelmasina ja kappsaega. 1926. aasta alguses pandi tööle uus jahuveski. Tööstusesse
paigaldas elektrisisseseadmed ühes dünamoga kõigi välis- ja siseliinidega ja
sisseseadetega ja valgustuslampidega, ehitas kõik transmissioonid ja muud abimasinad
ja muretses ka kõik vajalikud tööriistad.
1929.aastaks valmis püüliveski osa koos selle juurde kuuluva jahulaoga pappkatusega kahekordne laudvoodriga puitehitis, sees puitpõrandad. Kasutusel
tööstushoonena, kus asus ka viljatagavarade hoiuruum.
Vana meiereihoone ehitas Richard 1932.aastal ringi
puidutöötoaks, veskilistetoaks ja viimaste hobustetalliks
ning saunaks - sindelkatusega ühekordne kiviehitis, tubades
1

laudpõrandad.

1934. aasta juulis ostis Richard Siil veskisse suurema
aurukatla, mis kaalus ligi 10 tonni. Selle transpordi teostas
firma Ed.Poola. Tallinna köievabrikus tõmmati lokomobiil
käsivintsidega autole ja veeti Kopli kaubajaama ning saadeti
Rakveresse. Seal laaditi see uuesti sinna saadetud suure
"Renault'i" peale ja viidi mööda kitsaid külateid Kulina tööstusesse. Vaatamata
lokomobiili suurusele ja raskele kaalule sooritas firma Ed.Poola transpordi laitmatult
ja äärmise asjatundlikkusega.2
1934. aastal valmis jõujaam koos uue aurukatlaga, kahe aurumasinaga, koos
veepehmendussisseseadmega, veepumpadega ja veepaagiga ning püstitas raudkorstna.
Mõisa vana viinakelder ehitati 1936. aastal ümber autogaraaziks. Koht leiti
seal ka

Vana
meiereihoone,
mis kohandati
1932. aastal
veskiliste
veskiliste
vajaduste jaoks
ümber..
ümber

sepapajale ja masinisti korteririruumidele - pappkatusega ühekordne

kiviehitis, tubades laudpõrand. Hoone ehitusaasta on teadmata.
1

ERA,f.178/R-66,n.1,s.1110. ERA,f.3736,n.1,s.143.

2

http://eag.vanatehnika.ee/ewedpoola_art1935.html.

3

ERA,f.178/R-66,n.1,s.1110.

3
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Püüliveski valtsid.

Püüliveski sisevaade.
sisevaade .
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1936. aastal ehitas Richard töölistele seitsme korteriga maja. Elumaja juurde
puukuuri, sauna ja loomalauda ning rajas sinna ka viljapuuaia. Tsementkivikatusega
ühekordne puitehitis, tubades laudpõrandad.
Ümberehitustööd jahuveskis lõpetati alles 1939. aastaks. Sama aasta
detsembris kinnitati ka jahuveski ümberehitusprojekt.
Richard ostis jahuveskisse uued kaasaegsed masinaid. Peenemaid seadmeid
nagu püülivaltsid ning

kroovimis- ja tangumasinad, käis ta toomas Leipzigist ja

Prahast.
Veski oli kaugele kuulus oma hea töö poolest. Kaks suurt kivi jahvatasid
jämedamaid jahusorte. Kõrvalkorrusel sai aga teha püülijahu, tangu ja mannat.

1

1939. aastal olid Kulina jahuveskis sisse seatud järgmised masinad ja
tööstusseadmed:
2 paari jahukive - läbimõõt 108cm, jahvatusvõimsus
8 tunni kestel 3000-4000kg,
valtstool 2 paari valtsidega - jahvatusvõime
8 tunnis 800-1000kg,
kruubimasin - läbimõõt 120cm, jahvatusvõime 8 tunnis 500kg,
koorija - läbimõõt 100cm, jahvatusvõime 8 tunnis 500kg,
tangulõikaja - jahvatusvõime 8 tunnis 500kg,
kroovija - jahvatusvõime 8 tunnis 2000kg,
plaansõel 2 poolne - jahvatusvõime 8 tunnis 800-1000kg
mannamasin - ühe valtstooli jaoks
aspiraat
aspiraator
at or - puhastusvõime 8 tunni kestel 2000 kg,
2

koorija - puhastusvõime 8 tunni kestel 2000 kg.

Kulina puutööstus registreeriti 1939. aasta 25.jaanuaril täisühingu nimele, kus
täisomanikeks olid Richard Siil ja Leo Siil. Täisühingu firmaks sai ´´Kulina puutööstus
Richard Siil ja Leo Siil´´. Ühingu osakapitaliks oli 1000.- kr.

3

1

ERA.f.178/R-66,n.1,s.1110; ERA,f.3736,n.1,s.143; ERAF,f.130SM,n.1,s.11415.

2

ERA,f.969,n.4,s.1569.

3

ERA,f.831,n.2,s.30026.

Pildil on näha
veski
Kulina
väljapanek 1930.
aasta Tudulinna
näitusel.
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Kulina jahujahu- ja saetööstuse veoauta saematerjali laoplatsil 1936. aastal.
Enamus valmistoodangust läks ekspordiks.

Mannamasin
Man namasin ja valtsid
valtsid 1936. aastal püüliveskis.
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Revideerimise andmed 19241924-36.
Ühisuse alla on arvatud 1924. aasta 15.märtsist Richard Siili lauavabrik
Kulinal. Selles on 22 töölist. 1.juulist töötab lauavabrik ainult ühe vahetusega. Tööd
jätkub 14 töölisele. Töö kestab 1.detsembrini.
1925.aastal alustab Richard Siili lauavabrik Kulinal tööd 1.mail 14 töölisega.
Tähendatud ettevõte põles 18.veebruaril maha, kuid on nüüd jälle korda seatud. Töö
lõpetatud 25.oktoobril.
Lauavabrik alustab uue hooaja tööd 1926.aasta 1.veebruaril 15 töölisega, 1
teenija ja 1 ametnikuga. Uuesti ehitatud jahuveskis algab töö 1926.aasta 28.jaanuaril 1
töölisega. 1926. aasta augustikuu revisjonil selgus, et saeveski töötab ainult 4 kuud
aastas 15 töölisega ja jahuveski 10 kuud aastas 1 möldriga.
Richard Siili sae- ja jahutööstuses Kulinal algab saeveskis uus hooaeg
10.jaanuaril 1927. aastal 16-ne töölisega.
Revideeritud 1931.aasta 23.septembril – saeveski hooaeg oli veebruarist
aprillini, 20-23 töölisega. Peale hooaega töötab saeveski vajaduse järgi. Alates 1931.
aasta 1.septembrist läks saeveski Artur Siili kätte. Jahuveski on Richard Siili
omanduses. See töötab umbes 10 kuud aastas 3 möldriga, 2 on püüliveskis ja 1
lihtjahuveskis. Alaliselt on veel 2 masinisti ja mõlemate tööstuste peale 1 ametnik.
Revideeritud 1.septembril 1932. aaastal – jahuveski käib enamjaolt aasta ringi,
seisab umbes 1 kuu. Jahuveskis kokku 3 meest, lihtjahuveskis 1 ja püüliveskis 2. Artur
Siili lauavabrik alustas tööd veebruari keskel 12 töölise, 2 masinisti ja 1 ametnikuga.
Andmed peale revideerimist 18.septembril 1933. aastal – on olemas
lihtjahuveski ja püüliveski. Tööstus seisab aastas umbes 1 kuu remondi tõttu.
Alaliselt on veski teenistuses 3 möldrit. Tööstus saab lokomobiili ja transmissioonide
abil käima pandud.
Revideeritud 17.augustil 1934. aastal – Artur Siili Kulina lauavabrik ja
Richard Siili Kulina jahuveski. Tööstus käib aurujõuga. On ostetud suurem
lokomobiil, Tallinna köievabriku endine masin. Jaanuari keskelt umbes maikuu
keskpaigani tööl 4 nais- ja 16 meestöölist. Suvel hööveldamistöö juures 7, sügisel 6-7
meest. Jahuveskis aastaringi 1 mölder, jõulude ajal 1 mees abiks. Püüliveskis 2 möldrit.
Andmed peale revideerimist 6.juulil 1936. aastal – Richard Siili Kulina
saeveski. Töökojad on üsna ruumikad, tööstus käib aurujõuga. Saeveski läks käima
4.jaanuaril 1936. aastal ja käis juunikuu alguseni. Siis olid eksporttööd. Eksporttööde
ajal 19 meestöölist (a 15-20senti tunnis) ja 5 naistöölist (a 13-14 senti tunnis).
1

Hööveldamise juures 2 naist ja 1 mees. 1 raamatupidaja saab 50.- krooni kuus.
1

ERA,f.542,n.1,s.1723.
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Vaade Kulina jahujahu- ja saeveskile 1935. aastal.
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Endel Kuusiku meenutusi lapsepõlvest.
Oma lapsepõlvest on vahvaid Kulina veskiga seonduvaid meenutusi kirja
pannud Endel Kuusik. Järgnevad kirjeldused ja sündmused jäävad esimese Eesti
Vabariigi lõpuaastatesse.
Kulina vesiveskit ümbritsev Kunda jõgi oli väga kalarikas. Vanasti oli see
põhiliselt forellijõgi. Tammide ehitamine Kulinale ja Võhusse tõstsid veetaset kõvasti.
Vesi muutus sügavamaks ja soojemaks. Forelli asemele asus nüüd haug. Haugile olid
suurepärased tingimused laiade luhtade ja kraavide tõttu. Kudemine õnnestus pea
alati ja peagi olid kõik kohad hauge täis. Haugi püügiks korjasime sukasäärde noori
konnasid nii 15-20 tükki. Kaheharuline hund torgati seljanaha alt läbi ja raskusega
korgiga nöör visati söödaga vette. Latt tuli metsast leida, mida pikem ja kergem, seda
parem. Toorik kooriti, kuivatati ja oligi püügiriist valmis. Kolm-neli haugi sai ikka
õhtu jooksul kätte.
Forelle püüti laialdaselt põhjaõngedega, millel söödaks vihmauss. Oma 100
konksu põhjaõngi oli pea kõigil. Minu kalamehetee algas varakult. Ema pahandas
pidevalt, et kahvlid kaovad majast. Me tagusime kahvlid sirgeks, et oleks mugavam
veskitammi alt lutse torkida. Seal, kus jõgi Kulina-Puka tee alt truupidest läbi voolas
oli 100m Puka poole kunagi kaevatud kraav. Kraav algas Ristiküla alt ja suundus
mööda Kulina ja Võhu veskitammidest. Kutsuti aga seda kraavi uhkelt lõhede
1

kraaviks.

Veski ehitamise aegu ehitati mäe äärde maja spetsialistidele. Tuba ja köök ja
WC kahe korteri peale. Teises hoones üle õue olid saun ja loomapidamisboksid.
Liivase mäekülje sisse olid ehitatud keldrid. Mäe harjal oli suur, kahe poolega kiik,
millega sai üle võlli ajada. Kevadeti oli suurvesi peaaegu saunani.
Külas oli elektrivalgustus, mida saadi veskis olevalt veega töötavalt
elektrigeneraatorilt. Voolu pinge oli ilmselt 110 voti. Päeval koguti vett, et turbiin
võiks voolu anda. Tavaliselt oli elekter kella 24.00-ni, aga mõne peo puhul ka kauem.
Korterite laevalgustid olid huvitavad: pikk juhe üle ploki, valgusteid
tasakaalustas haavlitega täidetud valgest portselanist raskus. Nii oli valgusteid lihtne
üles-alla reguleerida. Peagi kasutati haavlid padrunite laadimiseks. ``Vargapesa`` teises
otsas oli jällegi pesa pirni jaoks. Küljepealt võeti vastavatest avadest pistikusse voolu,
2

näiteks triikrauale.

1

E.KUUSIK, Meenutusi lapsepõlvest, 2001, lk.42-43.

2

Sama, lk.3.
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Palkide lõikamine saeveskis.

Viljakotid
Viljakotid lihtjahuveski
l ihtjahuveski teisel korrusel
korrus el.
el.
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Veski.
Veski .
Hoone ise on puidust, 2,5 korruseline ja puutõrvaga immutatud katusega.
Veski Puka poolse seina vastu ehitati saeveski saeraami, lauaseimeri, profiillaua
höövli ja pindade tükeldamissaega. Olid raudrelssidel liikuvad mitme otstarbega
kärud. Palgid toodi ja veeretati jõkke, kus need puhastusid porist-liivast. Vintsiga
tõmmati palgid mööda plekkrenni saeraami kõrvale alusele, edasi saeraami
spetsiaalkärudele ja suunati lahtilõikamisele.
Saeraami kõrval oli väike ruum elektrigeneraatoriga. Generaatori käivitas
veski alt läbivoolav jõgi. Vett koguti päeval, et õhtuti anda valgustuseks voolu.
Elektrit müüdi ka koolile 28 senti kw/h. Vee kogust reguleeriti kolme väravaga
tammi abil. Kuna jõe ääres, suunaga Roela poole olid talunike heinamaad, lasti vesi
tammi abil alla, et hein saaks tehtud. Heinakuhjad viidi kõrgemale kohale, kust need
siis talvel koju veeti. Hiljem veetase jões taastati.1
Veski juures oli suur hobuste varjupaik, kus talunikud jahvatusjärjekorda
ootasid. Sügiseti olid järjekorrad üsna pikad. Eks siis tehtud nalja, mängitud pilli ja
pruugiti samagonni. Vilja sai jätta ka hoiule juhuks, kui mõni talunik ei saanud
päevade kaupa veskil olla.

Pildil on näha, kui pikaks võis venida veskiliste voor.

Veskis kärutati viljakotid vintsi alla. Kahele kotile pandi korraga kett ümber
ja tõsteti teisele korrusele. Ülal oli luuk, mis avanes ainult ülespoole. Kui kotid olid
luugi läbinud, langes see ise oma raskuse mõjul tagasi ja moodustus jällegi ühtne
põrand. Vints lasti tagasi ja kotid vajusid põrandale. Sealt kärutati kotikärudega
veskikoludesse. Jahvatatud jahu langes puittorusid mööda esimesele korrusele, siibriga
torudele kinnitatud kotti. Kott täis - pandi siiber kinni ja järgmine tühi kott paika.2

1

E.KUUSIK, Meenutusi lapsepõlvest, 2001, lk.22-23.

2

Sama, lk.24.
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Veski kõige unikaalsem seade oli jõuallikas – puugaasiga töötav mootor. Kes
veel mäletab peale sõda sõitvaid veoautosid, mis töötasid puugaasiga. Sama
põhimõtet kasutati ka siin. Generaator kujutas endast mitu meetrit kõrget ja 3-4
meetrise läbimõõduga raudsilindrit. Külje peal oli väike käsiventilaator põlemise
alustuseks. Teisel korrusel oli generaatori luuk, kust toideti seadet saepuru ja
klotsidega kihtide kaupa. Vintsiga tõsteti saepuru ja pinnad üles. Ülal oli saag,
millega pinnad tükeldati. Tekkinud gaas jahutati, puhastati ja ja suunati mootorisse.
Mootor oli ühesilindriline, umbes 500-600cm kolvi läbimõõduga. Magneeto pealt
saadud elektrisäde süütas segu silindris. Mootorit käivitati suruõhuga, kuni kolb
hakkas liikuma. Silindrisse imetud gaasisegu suruti kokku ja ja süüdati
elektrisädemega, suruõhk suleti ja mootor hakkas ise pöördeid kasvatama.
Ühesilindrilise mootori tasakaalustas hooratas kaaluga 6-7 tonni. Plahvatus silindris
oli nii tugev, et mürts ja kerge maavärin kandus umbes 900m kaugusel asuvasse
koolimajja. Mürtsud sagenesid kuni mootor saavutas töökiiruse nii 60-90 käiku
minutis.
Mootor oli isegi tänapäevaselt mõeldes väga moodne. Näiteks oli kõikide
liikuvate pindade õlituseks täielik tsentraalõlitus. Kontrollplokis olevates klaastorudes
oli näha õlitilkade liikumine oma kohale. Mootorilt käivitati ka väikest generaatorit
raadio akude laadimiseks. Raadiod
olid

tol

ajal

lampidega,

mille

kütteniidid tarbisid palju voolu.
Gaasigeneraatoris eraldus ka
puutõrva, mis oli väga hea katuste
immutusvahend.

Kuigipalju

sattus

seda ka jõevette, mis tekitas veele
kerge tõrva maitse.
Kõik

jõuülekanded

tehti

võllide ja lamerihmadega. Mootor oli
nii võimas, et võis võtta järgi kogu
sae- ja jahuveski. Mootorit jahutati
veega, mis juhiti õues olevatele
puidust

jahutusrestidele.

Jahutatud

vesi

langes

allolevasse

umbes

5*3*2

M as in aruum .

betoonbasseini. Kuna üks minu onudest oli motorist, siis oli mul vaba pääse basseini
nii suvel kui talvel. Peale suplust kuivatasime end soojas mootoriruumis. Imetlesime
1

seal olles alati suurt pöörlevat hooratast.
1

E.KUUSIK, Meenutusi lapsepõlvest, 2001, lk.25-26.
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Ühel päeval tehti meiega tobedat nalja. Mehed sosistasid nii erutatud
nägudega omavahel ja meie kuulasime kõrvad kikkis. Nimelt olevat peavõllis suur, iga
päevaga kasvav pragu. Lähemal päevil peaks kuue-seitsme tonnine hooratas küljest
kukkuma ja läbi raba Võhu poole tormama ning hulga puid ja heinakuhje peaks oma
lõpu leidma. Meie tegime näo, et ei kuulnud midagi, ise aga kaevasime saepurumäkke
vaatluskoopa. Kooliskäimise asemel istusime koopas ja ootasime seda ``pauku``.
Viimaks hakati koolist uurima, miks poisid juba nädal aega puudunud on. Asi tuli
avalikuks ja meie tagumisest, targemast poolest, sai mõistus jälle rihmaga oma
õigemasse kohta aidatud.
Teine tobe nali oli motorist Riksi poolt. Tal oli väike tööõnnetus, lõikas klotse
tükeldades saega pool sõrme otsast. Pool sõrme vedeles üleval generaatori ruumi akna
peal juba mitu päeva. Meie seda muidugi ei teadnud. Meie kuivamise ajal kästi
kellelgi poistest treppi mööda üles ronida ja sõrm alla tuua, sest Riksi naine õmblevat
õmblusmasinaga sõrme otsa tagasi. Olime kõik üsna kohkunud, aga ei tahtnud ka häid
suhteid rikkuda. Võtsin julguse kokku ja ronisin üles. Pool sõrme oli tõesti aknalaua
peal. See oli tolmune ja kärbsed sumisesid kallal. Siis lõi järsku hirmus hais ninna.
Kukkusin oksendama. Mina näost kaame, meestel nalja kui palju.
Esimest korda saime seal tunda elektrilööki. Ruumis end kuivatades, käskis
onu võtta üksteisel käest kinni. Siis ta võttis äärmisel poisil käest ja
oma teise käe sõrme pani magneeto kontaktile. Tema oli saabastes ja
ei saanud eriti elektrit, meie aga olime paljajalu ruumi plekkpõrandal.
Meie saime sihukese ``nätsu`` et kogu eluks meeles.
Meile poistele leidus ikka mõni tööots. Pidevaks tööks oli
lumeredelite valmistamine. Paljud peaks veel mäletama maanteede
ääres neid puidust tuisutõkkeid. Töö oli lihtne. Saekaatris lõigatud
kitsamad ja õhemad lauad paigutati vastavasse rakisesse ja naelutati
1

kokku. Veel kärutasime saepuru ja korjasime pinnutükke.

Veski tammist Roela poole oli jõgi üles paisutatud ja seal
kohe tammi taga käis Kulina rahvas päevitamas ning ujumas. Vesi oli
veidi külmavõitu, aga eks me olnud siis noored. Kes ujus risti üle jõe,
seda loeti ``kõvaks kutiks``.
Nüüdseks on tamm lagunenud ja jõest võib kummikutega läbi minna. Kõik on
tihedat võsa täis kasvanud, kus ainult koprad tunnevad rohke söögilaua pärast
2

rõõmu. Elekter tuleb nüüd Narvast ja vana veeturbiin on legend.

1

E.KUUSIK, Meenutusi lapsepõlvest, 2001, lk.25-26.

2

Sama, lk.27-28.

Juta Siil
sõbratariga
veskitammil.
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Eesti Vabariigist saab Nõukogude liit
Eesti Vabariik lakkab olemast 16. juuni öösel vastu 17.juunit 1940. aastal.
18.juunil esitab Eesti Vabariigi valitsus tagasiastumispalve. 21.juunil kerkib Pika
Hermanni torni punane lipp. Nõukogude väed okupeerisid Eesti. Maha võetakse
Päts ja Laidoner. Nad kaovad Venemaale, paraku mitte omal soovil ja vabade
meestena. Uus peaminister Johannes Vare rahustab rahvast, et põllumehele jääb
tema põld alles ja eraomandisse suhtutakse täiesti seaduslikul aluse. Kuid nii see
kahjuks ei läinud.1
Algas

Eesti

riikluse

kavakindel

hävitamine.

Toimusid

massilised

arreteerimised, lõhuti kodud ja perkeonnad, algas eraettevõtete riigistamine. Kõik see
puudutas ka Richard Siili ja tema lähedaste käekäiku. Natsionaliseeritavate
ettevõtete hulka arvati ka Kulina veski. Koos sellega riigistati Richard Siilile ja tema
perele kuulunud Rakvere jahuveski. See oli Richardile suur löök.

2

Kulina veski natsionaliseerimine.
Juba 31.juulil 1940.aastal määrati Virumaa Natsionaliseerimise Komitee poolt
Kulina veski komissaariks Aleksander Lange, kes saadeti kiiresti oma ülesannet
täitma.
Richard Siil ei teinud komissaar Lange tööd lihtsaks. Ta näitas omal moel
välja vimma uue võimu vastu. Ta oli meile teada, kui täpsust ja korda armastav mees,
kuid selleks ajaks kui komissar Lange Kulinale esimest revideerimist tuli tegema leidis
seal aset paras korralagedus. Lange 2.augusti ettekandest võime jahu- ja puutööstuses
toimuva kohta lugeda järgmist:
´´Käigust Kulina puutööstusse leidsin igasuguseid väärnähteid ja ette tulnud
vigu. Alljärgnevale küsimusele palun kiiresti vastust, missugusele seisukohale asuda?
Jahu- ja saeveskile kuulub ühine jõujaam? Transmissioonivõll, mis käivitab saeveskit ja
ühtlasi ka lihtjahuveskit? Tisleri töötuba, ühes sisseseadega kuulub jahu-, laua- ja
põllumajandusmasinate parandamiseks? Veoauto ühes vankriga 6,5 kandejõudu kuulub
samuti laua-, jahu- ja põllumajanduse alale? Siin ette toodud asjad, kas kuuluvad need
3
natsionaliseerimisele või ei? Näide: kas jõujaam annab riigile või Siilile jõudu?

1
2
3

R.VIIRSALU, Külarahvas, lk.260-261.
ERA,f.R-1018,n.1.s.106,l.8.
Samas, lk.5.
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Natsionaliseeritud Rakvere jahutööstus
jah utööstus Richard Siil & Ko.
Ko.
Juhatajaks oli siin Richardi vend Erich Siil.

1939. aasta detsembriks valmis saanud Kulina veski natsionaliseeriti 1940. aasta suvel.
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Peale selle puudub seal igasugu raamatupidamine ja milleta on võimatu
igasuguseid kontrolle teostada, sest Kulina tööstus ei jõua ka oma kulul üksinda
raamatupidajat palgata. Kas võib palgata ühe raamatupidaja kahe tööstuse peale?
Lauahoov on igasuguseid materjale täis, tellimisi on olnud vähesel määral, kuid
tööstuse juhatus on mitte teadmata põhjusel tellimised täitmata jätnud. Minu
korraldusel peavad kõik tellimised täidetud saama, kuid tema tõrjub selle vastu ja ütleb,
et neil puudub selle kohane ametnik. Enne olemata põhjustel on pandud kolm öövahti,
kelle tasuks on määratud tööstuse juhataja poolt päeval 25 senti tund ja öösel 30 senti
tund. Minu arvates tundub see liialduseks, sest varem ei ole seal millalgi nii palju
vahtisid olnud. Mispärast on ka nüüd ülearune, sest päeval valvavad tööstuses töötavad
töölised ise ja peaks ka tööstuse juhataja päeval hoolt kandma. Minu arvates tuleks
anda jahu- ja lauatööstus, kui ühine ettevõte ja ühise jõujaamaga, tööriistadega, mida
1
tarvitataks kogu ettevõtte korrashoiuks natsionaliseerimiseks.´´
Kulina

veski

riigistati

17.augustil

1940.

aastal.

Natsionaliseerimise

Peakomiteele saadetud ettekanne sisaldab alljärgnevat:
´´Virumaa ringkonna Natsionaliseerimise komitee teatab, et natsionaliseeritud
Kulina Puutööstuse juurde kuulub ka Richard Siil´i Kulina jahuveski, mis on ühise
katuse all Kulina puutööstusega ning ühise jõujaamaga. Neid kahte tööstust on raske
üksteisest lahutada. Natsionaliseeritud Kulina Puutööstus kuulus Richard ja Leo
Siil´idele – kui täisühing kuna Kulina jahuveski oli Richard Siil´i isiklik omandus.
Kulina jahu- ja saeveski juure kuulub veel ühine laudsepatöökoda, sepikoda ja kaks
ühekordset töölis elumaja, neist üks paekivist ja teine puust ehitus. Kulina jahuveskis
töötab neli töölist, veskil 2 paari kive, püülivaltsid, kruubimasin jne.
Samale omanikule kuulus ka Rakveres asuv ´´Richard Siil ja Ko´´ jahuveski,
mis oli Kulina veskiga liitkäitised ja natsionaliseeritud kui üks tervik.
Kõigi nende käitiste üldjuht ja omanik on Richard Siil, kuna teised kaasomanikud on
tähtsusetud. Ülaltoodud Teile ettekandes palume Natsionaliseeritud Kulina
2
Puutööstuse juure arvata kui liitkäitis ka Kulina jahuveski.´´
Richard Siil jätkas peale Kulina veski natsionaliseerimist seal tööd juhatajana,
kuid sealse töö eest maksti talle naeruväärset palka.

1

ERA,f.R-1018,n.1,s.106,l.5-7.

2

Samas, lk.9-11.
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Sõjaeelsed
Sõjaeelsed arreteerimised Virumaal.
Nõukogude okupatsioon Eestis toetus terrorile. Virumaal, nagu mujalgi
Eestis toimepandud hirmutegudes ei olnud midagi uut. Venelaste röövretki ja -sõdu
1

Virumaale on aastasadu saatnud idamaine terror.

1940. aasta teisest poolest kuni 1941. aasta kevadeni arreteeriti
Virumaal sadakond inimest. Nende hulgas ka Richard Siil. Richard
vahistati

1941.

aasta

9.

aprillil

ja

teda

süüdistati

rahva

vastupanuliikumisele kaasamises ja Nõukogude Liidu julgeoleku
ohustamises. Richard Siil viidi peale arreteerimist Rakvere vanglasse.
Ülekuulamised kestsid pikki tunde, selle juurde kuulus ka peks nuudiga
ja ähvardused revolvriga. Rakvere vanglast saadeti Richard Siil
Tallinnasse ja sealt edasi Venemaale. Kirovi Oblasti SARK´i* vägede
Sõjatribunal mõistis 31.augustil Richardi süüdi ja teda karistati
surmanuhtlusega. Ta saadeti mahalaskmisele 14.septembril 1941.aastal.
Otsus viidi täide kell 18.30.
Kui 1941. aasta talvel sagenesid Virumaal arreteerimised,
hakkas mõnigi mees ennast vahistamishirmus varjama. Sellal pagesid
metsa siiski vaid üksikud. Pärast 1941. aasta juuniküüditamist oli metsas
mehi juba hulgi. Seepärast peetakseg just küüditamist metsavendluse algusajaks.
Arreteerimisest ja küüditamisest pääsenud mehed otsisid kaitset ja varju
kodumetsades, soodes ja rabades. Metsapäevad olid täis musta muret. Oli vaid udune

Richard Siil
hukati
14.septembril
1941. aastal.

2

aimdus ja lootus, et viimaks ometi puhkeb kauaoodatud sõda.

Sõjavanker veereb üle Virumaa.
22.juuni varahommikul puhkes sõda Saksamaa ja NSV Liidu vahel. Sõjateade
oli rõõmusõnum ja ühtlasi eesti meeste sõjasarve hõige, mis andis tagasi elutahte ja
kutsus võitlema. Sõja algus tõi metsa palju võitlusjanulisi mehi ja ka naisi: oli aeg
võidelda vaba Eesti nimel ja maksta punastele nende terrori eest kätte! Võitlusjanu
tiivustas ka Siilide perekonda. Sõjauudis levis rahva hulgas kulutulena. See tõi kaasa
rõõmsa elevuse – viimaks ometi! Eesti rahvas on ikka pidanud sõda koletuks
õnnetuseks. Seda on kardetud ja neetud. Nüüd aga oli sõda oodatud, sest see andis
siinmail lootust pääseda enamlaste terrori alt.

3

1

H.LINDMÄE, Suvesõda Virumaal 1941, Tartu 2002, lk.117.

2

Samas, lk.128-135,375-377, ERAF,f.130SM,n.1,s.11415.

3

H.LINDMÄE, Suvesõda Virumaal 1941, Tartu 2002, lk.35.

* SARK – Siseasjade Rahvakomissariaat.
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KulinaKulina- Puka Saare talu,
talu, kuhu koondus 1941. aasta Suvesõja ajal metsavendade laager.
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Algas partisanivõitlus. Metsa läinud mehed koondusid laagritesse, nii oli
julgem. Pärast võimu oma kätte võtmist nimetasid metsavennad end 1917. a eeskujul
valla vm. piirkonna Omakaitseks. Kõiki Eestis tegutsenud metsavendi ühendas
kokkukuuluvus oma kodumaa saatusega. Armastades seda pinda, sooviti jääda sellega
ühte nii elus kui ka surmas.1

Suvesõda.
Suvesõda.
Suvesõja-eelse punase terrori ajal toimus massiline inimeste arreteerimine ja
juuniküüditamine, mis omakorda ajendas rahvast aina rohkem Nõukogude võimu
vastu välja astuma. Esimesed kokkupõrked metsavendade ja Punaarmee vahel
toimusid 22.juunil 1941. aastal.
Omakaitse tegevusest olid haaratud ka Leo ja Artur Siil ja ka Richardi
abikaasa Helen. 1941.aastal olid Kulina veski ja Kulina-Puka Siilide Saare talu
vastupanuliikumise ja metsavendade tegevuse keskpunktideks. 22.juunil koondus
metsavendade laager Kulina–Pukal Saare talus, mis omandas suurlaagri kuju
1941.aasta juulikuu lõpul, kui Pukal asuva laagriga liitus Koeravere grupi enamik.
Laagrisse tulles muretseti ühiselt ilma relvata meestele relvi ja laskemoona, kus oli
põhimõtteks, et igaüks peab olema omale relva muretsemisel kaasa-aitajaks.
1.augusti seisuga oli laagri koosseisu vastu võetud 130 meest ja 10 naist, kes
olid määratud majanduslikele töödele. Laagris oli ühistoitlustamine, seda juhtisid väga
korrapäraselt härrad Leo ja Artur Siil. Laagrit aitas majandada bolševikkudelt
sõjasaagiks saadud 2112 Rbl. ja Leo Siililt oli saadud Kulina Puu- ja Jahutööstuse arvelt
2823 Rbl. Laagri sõjaliseks juhiks ja õieti kogu tolle kupatuse alal ning elushoidjaks
ning temale väärtuse andjaks oli leitnant Erich Priskal. Majandusala ja voori ülemaks
oli kohaliku tööstuse juhataja ja talu omanik hr. Leo Siil. Propaganda juhiks hr. Artur
Siil. Kulina-Puka metsavendade suurlaager tegutses lähiümbruskonnas, kuid nende
2

tegevus ulatus peagi ka üle Küti valla piiri.

KulinaKulina-Puka suurlahing.
30.juunil 1941. aastal oli oodata karistushaarangut, leitnant Erich Priskal andis
korraldused kiireks evakueerumiseks, kõik valmis panna ja oodata vaid käsku.
Evakueeritava laagri jaoks said vajalikud veokid määratud ja jäädi ootama, mis toimub
3

edasi.

1

H.LINDMÄE, Suvesõda Virumaal 1941, Tartu 2002, lk.235.

2

Samas, lk.271-279.

3

T.NOORMETS, Asutada kangemad metsameeste salgad.
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1941. aasta suvesõja võitlejad.

Metsavennad 1941. aastal.
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Umbes kella 14.00 algas lahing, mis lõppes metsavendadele soodsalt. Lahingu
käigus löödi vastane tagasi, ise taanduti. Metsavennad kaotusi ei kandnud. Küll sai
aga kannatada küla, kus lahing peeti. Rohu talu rööviti paljaks. Mida röövida ei
jõutud, lõhuti ja laastati või hävitati. Ka Saare talu rüüstati. Vähem kannatas
Maasika talu.
Kadunuks jäi aga 3 laagri koosseisu kuulunud inimest. Kaks neist tulid hiljem
laagrisse järgi, kuid laagri perenaine, pr.Helen Siil jäigi kadunuks. Kuulduste kohaselt
olevat ta peitnud enda rukkisse, kust bolševikud ta tabasid ja kaasa viisid. Tema
saatuse kohta puudusid andmed. Levised vaid kuuldused, et Helen Siili on piinatud ja
ta on Rakvere vanglas maha lastud. Tänaseks on teada, et Helen Siil viidi pärast
kinnivõtmist Venemaale ja ta suri vangilaagris 14.juulil 1942. aastal.

1

Nagu paljud vaba Eesti eest võitlejad, puhkavad Venemaa mullas ka Richard
ja Helen Siil, Erich Siil ja vandeadvokaadi Voldemar Siili abikaasa.

…Ja mõõgaga raiutud igatsust – vabanend tare,
kas näevad te silmad kord, hiljem või varem?
Ent need, kelle mured ja soovid jäid silmili mulda,
kord raiume marmorisse ja kulda,
ei, tulikirjaga meeltesse sööbigu
te soovid ja ihad,
te valud ja vihad…

Kalju Ahven. Kas mäletad?
Luuletusi 1939-1946.

2

Helen Siil suri
14.juulil 1942.
1942.
aastal.
1

H.LINDMÄE, Suvesõda Virumaal 1941, lk.271-279.

2

K.AHVEN, Kas mäletad? Luuletusi 1939-1946, Stockholm 1956, lk.43. Kogumikus ära toodud

Kalju Ahvena luulelooming on pärit sõjaaastatest ja kirjutatud ajal, kui autor sõdurimundrit
kandis. Kalju Ahven suri Lübecki vangilaagris enne oma 25. eluaasta täissaamist.
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Helen Siil lastega enne arreteerimist.
arreteerimist.
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Veski reprivatiseerimine.
reprivatiseerimine .
Peale Heleni arreteerimist saadeti lapsed Nõmmise külas elavate emapoolsete
vanavanemate juurde. Leo Siil taotles Heleni ja Richardi laste hooldusõigust, et
riigistatud Kulina veski taas pere valdusesse saada.
Leo töötas sõjaeelsetel aastatel Kulina veskis praakeerina. Peale Richardi
arreteerimist sai temast veski juhataja. Oli abielus Kulina kooli õpetaja Lilly
Krügeriga. Nende peres kasvasid pojad Tõnis ja Kalju. Ka Leo Siil võttis osa
Kaitseliidu, Isamaaliidu tegevusest ja kuulus Omakaitse
koosseisu.
Leo Siil määrati Küti vallakohtu poolt Richardi
alaealiste laste eestkostjaks ja

järelejäänud

varanduse

hooldajaks. 1942. aasta 23.oktoobril esitas Leo Siil avalduse
Richardi laste nimel Kulina jahuveski tagasi saamiseks.
Reprivatiseerimine viidi täide 1943. aasta suvel ja Kulina veski
1

tagastati Leo Siilile kui Richardi laste hooldajale.

Sõjajärgsed aastad.
Pärast sõda oli metsas palju neid, kes endid võimude eest varjasid.

Leo Siil.

Nõukogudevastase tegevuse pärast läks kibedaks ka Leo Siili elu. Ta pidi orbiidilt
kaduma, vähemalt niikauaks, kuni asjad vaibuvad. 1944. aasta novembris teel tööle jäi
Leo Siil kadunuks. Kuulduste järgi viibis ta metsas ja Mähka metsavaht Treiali Kutt
varjas Siili Leod oma vahtkonnas.
Et miski ei reedaks Leo metsas viibimist, alustas Lilly Siil 28.märtsil 1946.
aastal abikaasa teadmata kadunuks tunnistamise asja. 22.aprillil 1948.aastal
kuulutatigi Leo Siil surnuks. Temast järelejäänud vara riigistati.2
Leo Siil oli aastaid redus. Ta varjas ennast Vaiguri maja teisel korrusel, kus
tal oli omaette toake. Ajaviiteks punus ta imeilusaid korvikesi, sellest sai ka tema
elatusallikas. Kehva tervise tõttu pidi Leo 1959. aastal peidupaigast välja tulema.
Põletiku tõttu amputeeriti tal üks jalg ja 10 aastat hiljem ka teine jalg. Leo elas 5
viimast eluaastat jalutuna abikaasa Lilly juures Rakveres. Ta suri 1975. aastal.
22.detsembril 1962. aastal andis Tööstuskombinaat``Viru`` Kulina jahu- ja
saeveski üle Küti sovhoosile. Unarusse jäetud veski hakkas peagi lagunema ja õige
3

peremehe puudumine hävitas mõnekümne aastaga poole sellest toredast veskist.
1

ERA,f.178/R-66,n.1s.1110.

2

R.VIIRSALU, Külarahvas, lk.270; ERA,f.444,n.1,s.280.

3

ERA,f.735,n.1,s.56.
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Vana veski taastanud Juta ja Bernard Veidrik püüliveskis.
püüliveskis .

Bernard Veidrik ja tema abimehed püüliveskis.
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Veski taastamine

Oma

Peale Eesti iseseisvuse taastamist 1990-ndatel aastatel tagastati Kulina veski
Richard Siili tütrele Juta Veidrikule. Vahepeal perekonna omandusest kadunud ja
ajaloo hammasratseste vahel keerelnud veskit asus Juta koos abikaasaga taastama.
Selleks ajaks kui abikaasa Bernard Veidrik jonniga peale hakkas, oli veski väga

praeguse

väljanägemise
sai hoone 1939.
aasta
ümberehitamise
käigus..
käigus

õnnetus seisukorras.
Kuid tänaseks on veskihoone korda seatud ja väga unikaalsed seadmed
Bernard Veidriku poolt tööle pandud. Veskis saab jällegi jahvatada erinevat sorti
jahu, kruupe, tangu ja mannat.
Nüüdseks on Kulina veski saanud uue omaniku ning vahepeal unustusse
vajunud jahuveski saab oma vana ja väärikat elu edasi elada.
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Veskile minnes pidid vanasti teadma oskussõnu...
jahu - lintjahu ehk mitte püüliks tehtud jahu, ka kondijahu, kartulijahu jne.
jumalaande põrm - jahunatuke
sõelajahu e. ülesõela jahu
püül - sõelumise teel puhastatud jahu
tonk - kroovitud jahu, ülesõela jahu (läks veskile tonki tegema)
iva - jahu loomatoidu sees (lehmad olid juba iva saanud)
kamajahu - keedetud ja ahjus kuivatatud viljateradest või herneivadest
jahvatatud
toluk - kamajahu
manna - puhastatud ja väga jämedate sõmeratega nisujahu
tangud - ketest puhastatud ja peenendatud odratuumed
suurmad - tangud
kruubid - ketest puhastatud ja kruubimasinas ümmarguseks hõõrutud
odratuumed
kõlsid - sõelale jäänud jahujäänused
näkk - tükkijäänud jahu
tust (ka trust) - peenike jahutolm (möldri lehm sõi ennast külameeste jahu
tustist ennast lihavaks)
mült (ka jahulüüt) - peenike jahutolm
kivipuhastus - jahvatamisel saadav lõpujahu, mis liivaga segamini
jahvatama (ka jahvama) - veskil jahu peeneks jahvatama
laskma - jahvatama
pöperdama - midagi jahuga kokku tegema
1

sore (ka kore) - mitte pehme, jämedavõitu
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Valik veskiga seotud vanasõnu...
vanasõnu...
Aoga sepile ja kikkaga veskile.
Heenäkotiga ei liä keski veskile.
Hilja kiriku ja vara veskile, siis saab ennem tagasi.
Kirik, kõrts ja veskikoda, need on kõikidele alati lahti.
Ei see kott tolma, mis mullu veskil oli.
Küll saab käsikivistki, kui vana veskil varrud on.
Moonakate lapsed ja veski sead on julged.
Märga vilja ei jahvata ükskid veski.
Rikkal möldril on ikka kaks luuda: vana luud, millega veskilised pühivad, ja uus,
millega ta ise veskilisi pühib.
Sepapaja paku otsas ja veskikojas koti otsas kuuleb kõike.
Sepile ja veskile mine hästi vara, seal pead korda uutma.
Sedä ei tää kennigi, kun surm om, kas tii pääl või rii pääl või veskikojan koti otsan.
Ära mine tigedaga teed käima ega vihamehega veskile.
Ära pane veskit enne jooksma, kui sul teri korvis on.
Ärä nakka veskit enne kitmä, kui ei tiiä, määrdse jahu tä tip.
Kui veskil oled tullu, jahu pead saama.
Kellel palju vilja om, see hoidku palju tsiku, kellel palju raha om,
see nakaku veskit tegema
Veskile ja sepile mine vara, kõrtsi hilda.
Külap veskirott kooleb.
1

Kes enne veskile jõuab, see jahvatab enne.

Vanad
veskikivid.
1

http://www.folklore.ee/cgi-bin/script1.
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