
Kui Normasse sündis autoohutusrihm (V osa) 
 
20. märtsil 1973. aastal külastasime mina, Eesti NSV Kohaliku Tööstuse minister Vladimir 
Käo ja Norma peainsener Ants Aas Moskvas NSV Liidu autotööstuse ministrit Tarassovit ja 
siseministrit Nikolai Štšelokovi. Kaasas olid meil minu poolt loodud autoohutusrihmade 
näidised. 
Nendelt meestelt saime nõusoleku NSV Liidu Ministrite Nõukogu määruse nr. 557, 
08.08.1973 koostamise suhtes, mille alusel algaski ohutusrihmade tootmise evitamine 
Eestisse. Normat kohustati valmistama ja tarnima ohutusrihmasid NSV Liidu autotööstustele 
tsentraliseeritud korras. Esimesed tööstuslikud näidised monteerisin vene eksponeeritud 
sõiduautodele 1973. aasta juunis Moskvas toimunud rahvusvahelisel näitusel „Autoservis-
73“. See oli sensatsioon, konkurendid olid löödud. Minul oli sündinud supertoode! 
 
Minu kohtumised Nikolai Štšelokoviga 
 
Peagi tekkisid meil probleemid rihmalindi kvaliteediga. Kuna NSV Liidu liikluskomisjon 
allus otseselt siseministrile, pöördusingi Nikolai Štšelokovi poole abi saamiseks. Temalt tuli 
vastus, et selles küsimuses on ta nõus kohtuma minuga isiklikult. Kokkulepitud ajaks sõitsin 
Moskvasse, oli natuke kõhe tunne. Minul oli kaasas endiselt siseministrilt A. Vlassovilt 
saadud aukiri seoses NSV Liidu autoinspektsiooni 50. aastapäevaga. 
Kui astusin siseministeeriumi eeshalli, seisid valveohvitserid kindlaks määratud vahemaade 
järgi püsti. Nad andsid märku, et mind oodatakse. Astusin ülesse teisele korrusele suurde 
esituppa, kus kaldu asetatud laual seisid paljud kollased telefonid. Valves olnud polkovnik 
palus mul natuke oodata. 
Varsti avanes uks ja ma astusin mahukasse ruumi, kus suure tammepuust laua taga istus 
meeldiva välimusega minister. Tema kindrali mundri rinnas ilutses kuldtäht ja särasid mitmed 
ordenid. Ta tõusis püsti ja astus naeratades mulle vastu, ulatas käe ja pakkus istet. Seletasin 
talle probleemi sisu, nimelt, miks ohutusrihma hoidikud kapronlindist ei vasta nõuetele ja neid 
on tarvis valmistada polüesterlindist. 
Rääkisin otsesõnu, et keemia- ja kergetööstuses valitseva bürokraatia tõttu ei lahendata 
vajaliku kompetentsusega inimeste elu ja tervise päästmise ülesannet autoavariijuhtumitel. 
Kui ma mainisin, et sama olukord valitseb ka langevarjude tootmises, sest sealgi hoidikutena 
kasutatakse kaproni, siis Nikolai Štšelokov muutus kohe valvsaks ja lubas hakata asja uurima. 
Samas ütles ta minule kergelt varjatud muigega, et temal on ka mure ja nimelt – 
siseministeeriumile pandud plaani täitmisega kahe miljardi rubla ulatuses. Mõistsin, et see 
tähendas karistatud kriminaalide poolt teostatavat tootmismahtu... 
Sõbralikus vaimus toiminud jutuajamine lõppes sellega, et mina palusin, et ta külastaks 
Tallinna ja meie Projekteerimis-, Tehnoloogia- ja Kujundusinstituuti (PTKI). Üllatuslikult 
lubas ta seda teha. Mõne aja pärast Štšelokov saabuski Tallinna. Külastas ka PTKI-d. Asjalik 
vestlus tema ja teda saatva kahe kindraliga toimus instituudi KTM-toodete 
eksponeerimissaalis, selle nurgas üles seatud kohvilaua taga. Pakkusime kohvi ja küpsiseid, 
avasime ka konjakipudeli. Saatvatele kindralitele meeldis armeenia konjak väga, kuid 
Štšelokov ei võtnud tilkagi. 
 
Autoohutusrihmade masstootmise käivitamine 
 
Tänu autoohutusrihmade üritusele kasvas väikesest plekitööstusest välja kiiresti nii-öelda 
suureks Normaks arenenud tootmiskoondis. Autoohutusrihmade tootmine algas juba 1973. 
aasta detsembris. Esimesed 6200 rihma RB5 läksid tehase AZLK moskvitšidele. 1974. aastal 
saime järgi haarata GAZ, VAZ, ZAZ ja teised autotehased. Organiseerimistegevus 



ohutusrihmade tootmise laiendamiseks oli ainulaadne, tegevusrohke ja temporikas. 
Ohutusrihmadele moodustasime tugeva müügihinna. 
Ettevõttele, mis tootis varasemalt lihtsaid mänguasju ja plekist kööginõusid, ei olnud 
kvaliteetsete ohutusrihmade masstootmise käivitamine sugugi mitte kerge ülesanne. Tuli 
ehitada uued tootmishooned, kasutusele võtta moodsad seadmed ja uued tehnoloogiad. Oma 
teadmiste ja kogemuste põhjal pakkusin võtta kasutusele mitmed uuendused: vibroärastus-
lihvimisseadmed, galvaanika automaatliinid jne. 
1976. aastal moodustasin PTKI-s ohutusrihmade katsekeskuse. Selleks valmistasime kõik 
vajalikud katsestendid vastavalt ECE Reegli nr. 16 nõuetele. Eriti vajalik oli dünaamiline 
katapult M545. Valmistasin stendi tehnilise projekti. Tööjoonised stendi kohta valmistasid 
instituudi konstruktorid Arved Nelling ja Andres Unt. Ainulaadselt oli lahendatud kelgu 
hüdrauliline pidurdusseade. Esimesed mannekeenid ostsime Inglismaalt. Esimesed 
dünaamilised katsed toimusid juba 1976. aasta detsembri alguses. Vaatama kogunes suur hulk 
tähtsaid riigitegelasi. 
Minu aktiivne tegevus jätkus pidevalt. 1979. aasta juunis korraldasin Tallinnas rahvusvahelise 
näituse БД-79. See oli pühendatud NSV Liidu liiklusohutusele. See näitus osutus väga 
kasulikuks ohutussüsteemide arendamisel Eesti NSV-s. Näiteks valgusfooride alal, moodsade 
kiirabiautode ostmisel Saksamaalt, diagnostikaseadmete hankimisel jne. 
Ühel päeval külastas näitust EKP boss Vaino Väljas ja mina kui näituse tehniline juht pidin 
temale tutvustama huvitavaid eksponaate. Kui ma näitasin talle Tšehhoslovakkiast pärit 
diagnostikaseadmeid ja selgitasin, et mootordiagnostika aparaat trükib välja mootori 
seisukorra kohta kõik andmed, sattus ta vaimustusse ja avaldas kohe oma unistuse, et hea 
oleks saada analoogne diagnostikaseade andmete saamiseks ka iga konkreetse inimese hinge 
kohta. 
1980. aasta septembris asusin ma koos kogu autoohutusrihmade löögimeeskonna ja 
autoohutusrihmade katsekeskusega tööle Normasse peainseneri asetäitja ametikohale. 1981. 
aasta esimese poolaasta lõpuks teostasime Normas vajalike autoohutusrihmade 
konstrueerimistalituste väljaehitamise, sisustamise ja komplekteerimise. Normasse viisime ka 
kõik autoohutusrihmade katsetamise seadmed (stend M545 1982. aastal). Autoohutusrihmade 
konstruktsioonide loomisega tegelesin intensiivselt edasi. 
Siinkohal pole võimalik lühidalt ära kirjeldada ja selgitada minu poolt loetletud ja ka 
nimetamata tööde kogu mahtu. Tundub olema, et inimesel on seda võimatu ära teha, siiski oli 
see tehtud ja ilma selleta Normat ei olekski olemas olnud! 
Tahaksin veel eriti toonitada, et tänu minu edukale tegevusele ohuturihmade üritusega oleme 
täitnud suure humaansusega ülesande: kümnete tuhandete inimeste elu ja tervise päästmiseks 
50 aastat oma elust olen pühendanud Eesti tööstusele, sellest 32 aastat Normale! 
Minu tööd on hinnatud küllaltki kõrgelt: 29. detsembril 1976. aastal anti minule vabariigi 
teenelise inseneri aunimetus, 27. juunil 1980. aastal sain Eesti preemia laureaadiks, minule on 
antud Eesti Ministrite nõukogu medal, NSV Liidu GAI 50. aastapäeva aukiri, kuldmedalid 
Moskva RMN-lt jne. Olen Eesti teeneline insener, valgetähekavaler. 
 
Leonid Teder, 
insener ja leiutaja 
(järgneb) 
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 C+ 
(Kb1 La2 Ve1 Vh5 Oe8 Og1 Rc2 Rc4 ed4 ef3 / Kd5 Oa8 Og5 Rf5 ec5 ee7 ef6) 
Matt kahe käiguga! 
Lahendus: 1.La6! (ähvardab 2.Le6#) 
1...Oc6 2.Oxc6#; 1...cxd4 2.Lb5#; 1...e5 2.Of7#; 1...Rd6 2.Rb6#; 1...Rg7 2.R4e3#; 1...Rxd4 
2.R2e3#; 1...Re3 2.R4xe3#; 1...Oe3 2.R4xe3#. 


