
Leonid Teder: tagasitee Eestisse, inseneriks saamise lugu (IV osa) 
 
1946. aasta augustis saadeti mind Varssavi lähedal asunud koonduslaagrisse, kuhu oli 
kogunenud väga suur hulk „patuseid“ kodanikke. Mõne aja pärast formeeriti kaubavagunitest 
rong, kuhu sattusin minagi. Meid viidi Venemaale marsruudil Bialostok-Grodno ja edasi ei 
tea kuhu. 
Grodnosse saabudes otsustasime ühe lätlasega põgeneda. Sõitsime reisirongiga Riiga. 
Käisime selle lätlase vanemate talus. Seejärel ma lahkusin Riiast ja sõitsin Tallinna suunas. 
Tartus astusin rongist maha ning hakkasin astuma 30 km kaugusel asunud Vara mõisa poole. 
Seal sain teada, et vanemad on kolinud Välgi külasse, kus isa töötas vesiveski meistrina ja nad 
olid niinimetatud „uusmaasaajad“. Välgi külas elas palju venelasi, kuna mind ei tuntud, siis 
teatas isa, et „poiss on punaarmeest demobiliseerunud...“. Vaja oli olla kaval ja ettevaatlik. 
Kasutasin aega kosumiseks, samuti oma keskkooli teadmiste värskendamiseks.  
 
Ülikooli astumisel tuli olla kaval 
 
Varsti sain Tartus passi. Selleks tuli minul Tartu NKVD osakonnas vastata, kus ma olin ja 
mida tegin aastatel 1943-1946. Vaja oli välja mõelda „nõukogudelembeline“ legend. 
Luuletasin, et olin arreteeritud ja saadetud Danzigi linna sunnitööle. Polkovnik oli kergelt 
auru all, pani kõik vastavasse ankeeti kirja. Aga kui ma ütlesin, et olen sündinud 
Simferoopolis, siis ta kirjutas hoopis Konstantinoopolis... 
1947. aastal astusin Tallinna Polütehnilise Instituudi (TPI) mehhaanikateaduskonda. 
Vaatamata „kaotatud“ kuuele aastale tegin ma siiski kõik sisseastumiseksamid hindele viis, 
kuid vastuvõtukomisjonis tekkis tõrge. Komisjonis öeldi: „teie olite kindlasti saksa 
sõjaväes?!“ Vastasin, et ei olnud, olin hoopis sakslaste poolt arreteeritud ja saadetud 
sunnitööle Danzigi linna. See komisjonile meeldis, sain üliõpilaseks. 
Elasin ühiselamus, põhiliselt stipendiumist ja juhuslikest sissetulekutest, näiteks sain 
mõnikord raha nõrkade üliõpilaste konsulteerimise ja abistamise eest. Alguses sain abi ka 
vanematelt, kuid pärast seda, kui nad 1949. aastal sõitsid Eestist tagasi Krimmi 
(kolhoosnikuks saama nad ei nõustunud), elatusin ainult stipendiumist. 
TPI ajast on meelde jäänud episood, kuidas KGB värbas üliõpilaste hulgast omale teenreid. 
Selleks oli neil Kopli peahoones sisustatud eraldi tuba, kuhu vahetevahel kutsuti üliõpilasi 
vestlusele. Jõudis järjekord ka minuni. Keset tuba oli tühi tool, millele tuli mul istuda. 
Toanurgas oli pikem töölaud, mille taga istusid neli tundmatud erariietes meest. Mulle pakuti 
võimalust astuda vabatahtlikult nende teenistusse. Seletati koheselt, milliseid privileege ja kui 
suurt palka hakkan saama jne. Ütlesin ettepanekust kohe ära ja teatasin, et minu eesmärgiks 
on vaid inseneriks saamine. Siis pakuti mulle nii-öelda kohaaaslust! Vastasin kategooriliselt, 
et nende teenistus mind üldse ei huvita, pikk sõnademulin meelituste saatel lõppes siiski 
sellega, et mind lasti minema. Nii mõnedki posid tulid sellest toast välja rõõmsa meelega. 
 
Uuenduslikud tehnoloogilised lahendused inseneriametis 
 
1952. aastal, pärast TPI lõpetamist, suunas mehhaanikadekaan E. Soonvald mind tööle Tartu 
Põllutöömasinate tehasesse „Võit“. Töötasin seal alates 27. augustist 1952 peamehaanikuna. 
Erakordsete töötulemuste eest, vaatamata sellele, et ma ei olnud kompartei liige, edutati mind 
kolme kuu pärast tehase peainseneri töökohale. 
Tehase „Võit“ tootmisplaan koosnes ca 50% ulatuses põllutöömasinate tootmisest ja 50% 
ulatuses niinimetatud välistellimustest. Tehnoloogilised protsessid keerukate üksiktellimuste 
täitmiseks tuli vähesearvulise inseneride kaadri tingimustes töötada välja minul nii-öelda 
mittestandardsel kiirmeetodil ja sellest kujunes minule omamoodi kolmas tehnikaülikool. 



Tehases „Võit“ olid märkimisväärsed minu uuendused malmivalu alal. Näiteks sain järsult 
tõsta vedelmalmi temperatuuri, mis võimaldas valada suure pinnaga õhukeseseinalisi detaile. 
Juurutasin tootmisse niinimetatud ülitugevat malmi, milleks töötasin välja originaalse 
tehnoloogilise protsessi, mis oli tuntud tehnoloogiatega võrreldes oluliselt efektiivsem. 
Võidus Ehitasin uut mehhaniseeritud valutsehhi vanaaegse Lellepi-tsehhi asemele. Võidus 
konstrueerisin ja juurutasin tootmisse üleliiduliselt tunnustatud kartulivõtja KTM-E, milline 
oli kohandatud väiketraktorile rippmasinana. Tuli täita ka vabariiklikke eritellimusi – näiteks 
maa-aluste varjendite rasked metalluksed ja -aknad, seadmed maisi ruutpesiti külvamiseks 
jne. 
Olles peainseneri ametis, sain tutvuda peaaegu kõigi NSV Liidu suurte tehastega, olin 
kutsutud paljudele teadus-tehnilistele konverentsidele. 
Töötasin Võidus kuni 20. maini 1959. a. Siis teatas direktor Aksel Kangro minule, et olevat 
saabunud andmed minu saksa armees teenimise kohta. Lahkusin tehasest omal soovil ja 
üleviimise korras hakkasin töötama Tallinnas Kohaliku Majanduse tuntud 
Konstrueerimisbüroos (KM KB) peainsenerina. 
See büroo sai kuulsaks. Teenindasime ligi 75 ettevõtet üle maa. Pärast KMMi 
reorganiseerimist pöördusin RMN Masinaehitusvalitsuse poole, et see võtaks 
Konstrueerimisbüroo oma koosseisu. 21. juunil 1963 määrati mind RMN MV KB 
peainseneriks. 
21. juulil 1965. a kutsus Eesti NSV RMN esimees Arnold Veimer mind enda juurde ja ulatas 
minule aukirja „tööstuse arendamisest aktiivse osavõtu eest“. Ta oli kuidagi kurvameelne, sest 
Eestisse oli saabumas ligi poolemiljoniline „töölisabivägi Eesti proletariaadile“. 
5. novembril 1965. a RMN likvideeriti, MV Konstrueerimisbüroo allutati Eesti NSV 
Kohalikule Tööstusele. Ministriks sai Vladimir Käo. KB kasvas kiiresti võimsamaks ja sellest 
kujunes välja Projekteerimis-, Tehnoloogia- ja Kujundusinstituut (PTKI), mille peainseneriks 
nimetati mind alates 17. juulist 1972. a. 
Konstrueerimisbüroodes ja PTKI-s töötasin peainsenerina 21 aastat, töö oli väga huvitav. 
Töötasime välja tehnoloogilisi seadmeid ja rakiseid, tehnoloogilisi protsesse. Projekteerisime 
ja rekonstrueerisime hulga tootmisettevõtteid. Töö oli tootmisharude äärmiselt laia profiili 
tõttu seotud väga paljude uute tehnoloogiatega. Isegi turbatööstusele teostasime küllaltki 
keerukaid projekte. 
Väga tuntud olid veel näiteks kultuuriministeeriumi tellimisel meie poolt välja töötatud 
mitmete teatrite lavaseadmete mehhaniseerimise alal (lavaseadmed, valgustusseadmed, 
hüdraulilised tõstukid jne). Teatritest võib eriti mainida teatreid Vanemuine, Estonia, Ugala, 
Tallina Draamateater, Panevežise teater Leedus, TÜZ Novosibirskis, Tallinna Linnahalli 
seadmed ja lava jne. Kuulsus nendest projektidest ulatus üle terve NSV Liidu. 
 
Leonid Teder, 
insener ja leiutaja 
(järgneb) 
 
Leonid Teder 
Postimees 29/12/1942 



 C+ 
(Kh6 Vb2 Vc7 Oc3 Rf6 Rh4 eb5 ef2 eh2 / Kf4 Rd2 eb3 eb6 eb7 ee6 ef5 eg4 eh3) 
Matt kahe käiguga! 
Lahendus: 1.Vc8! (ootekäik) 
1...e5 2.Oxd2#; 1...g3 2.hxg3#; 1...Rb1 2.Vc4#; 1...Rc4 2.Vxc4#; 1...Re4 2.Rh5#; 1...Rf3 
2.Rg6#; 1...Rf1 2.Vc4#. 
 
Leonid Teder 
Postimees 03/03/1943 

 C+ 
(Ke4 Lb2 Oe8 Rb5 Rh5 ec4 ec6 ef3 eg4 eg6 / Ke6 Vd7 Vf7 Oe5 Rd8 Rf8 ec7 ed4 ee7 ef4 
eg7) 
Matt kahe käiguga! 
Lahendus: 1.La1! (ootekäik) 
1...Vd6 2.Rxc7#; 1...Vd5 2.cxd5#; 1...Vf6 2.Rxg7#; 1...Vf5 2.gxf5#; 1...Rb7 2.Oxf7#; 
1...Rxc6 2.Oxf7#; 1...Rh7 2.Oxd7#; 1...Rxg6 2.Oxd7#; 1...Of6 2.Rxf4#; 1...Od6 2.Rxd4#; 
1...d3 2.Lxe5#. 


