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püstitatud ülesandeid ja täita tühimik seni õhukaitse ajalugu puudutanud käsitlustes.
Uurimustöö objekt: lennubaasi areng ja tegevus aastail 1930–1940, kuid objekti
saavutamiseks nimel on vajalik ka lennubaasi ajaloost ülevaate andmine enne baasi
iseseisvaks väeosaks muutumist.
Uurimustöö eesmärk: saada ülevaade lennubaasi tegevusest, arengust, võimest täita
püstitatud ülesandeid ning mõista lennubaasi tähtsust õhukaitse ja üldse kaitseväe jaoks.
Annotatsioon: töö eesmärk on anda ülevaade õhukaitse koosseisu kuulunud lennubaasi
ajaloost aastail 1930–1940, andes vajalikul määral ülevaate ka baasi maa-ala ja taristu
arengust enne 1930. aastat. Töö koosneb viiest peatükist ja nende alapeatükkidest. Esimeses
peatükis tutvustatakse Lasnamäel paiknenud lennubaasi, selle loomist ja edasist arengut kuni
likvideerimiseni 1940. aastal.

Teises peatükis antakse ülevaade lennubaasis toimunud

ehitustest ja taristust üldiselt ajavahemikul 1914–1940 ning võrreldakse lennubaasi ülesandeid
tänapäeva lennubaasiga. Kolmandas peatükis kirjeldatakse lennubaasis läbiviidud väljaõpet
isikkoosseisule.

Neljandas peatükis antakse ülevaade lennubaasi kattekavadest ja

ümberpaiknemisest ning sisejulgeoleku tagamisest. Viiendas peatükis käsitletakse nii
lennubaasi saavutusi spordi alal kui ka kaasnevaid tegevusi. Töös arutletakse, kas baas oleks
suutnud oma eksisteerimise vältel olla võimeline täitma talle püstitatud ülesandeid ning
osalema tõhusa üksusena Eesti Vabariigi õhukaitses.
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SISSEJUHATUS
Käesoleva lõputöö teemaks on õhukaitse lennubaas aastatel 1930-1940. Lennubaasi tegevust
on seni ilmunud teostes küll käsitletud, kuid seda vaid ülevaatlikult ja formaalselt.
Olemasolevas kirjanduses puudub sõjaline analüüs LB-i tegevuse ja arengu kohta. Tööle
seatud mahulise piirangu tõttu, on uuritud LB-i peamiselt aastatel 1930-1940. Lõputöö
eesmärk on välja selgitada, kuidas arenes Eesti Vabariigi õhukaitse LB aastatel 1930-1940,
kuid töö terviklikkuse huvides on käsitletud ka varasemat aega. Töö annab ülevaate LB-i
tegevustest ja ülesannetest ning sellest, kuidas neid ülesandeid täideti. Antud lõputöö on
mõeldud Eesti Vabariigi õhukaitse arengust ja ajaloost huvitatud isikutele, eelkõige
õhuväelastele, kes mõistavad ajaloo tähtsust enda organisatsiooni arengus.
Lõputöö koosneb viiest peatükist ja nende alapeatükkidest. Esimeses peatükis tutvustatakse
Lasnamäel paiknenud lennubaasi, selle loomist ja edasist arengut kuni likvideerimiseni 1940.
aastal. Teises peatükis antakse ülevaade lennubaasis toimunud ehitustest ja taristust üldiselt
ajavahemikul 1914–1940 ning võrreldakse LB-i ülesandeid tänapäeva lennubaasi omadega.
Kolmandas peatükis kirjeldatakse lennubaasis läbiviidud väljaõpet isikkoosseisule ja antakse
ülevaade õnnetustest.

Neljandas peatükis antakse ülevaade lennubaasi kattekavadest,

ümberpaiknemisest ning sisejulgeoleku tagamisest. Viiendas peatükis käsitletakse nii
lennubaasi saavutusi spordis kui ka muid lisanduvaid tegevusi. Töös arutletakse, kas baas
oleks olnud suuteline oma eksisteerimise vältel täitma talle püstitatud ülesandeid ning
osalema tõhusa allüksusena Eesti Vabariigi õhukaitses.
Lennubaasi tegevuse kohta leiab üksikuid fakte raamatutest „Aeg, mehed, lennukid. Eesti
lennunduse arengulugu 1940.

aastani“1, „Lasnamäe ajalugu“2 ning lendurite kohta saab

andmeid teosest „Põhjakotkad. Eesti lendurid ja lendurvaatlejad tsaariajast kuni 1940.
aastani“3. Põhilised faktid põhinevad Riigiarhiivi materjalidel. Enam kasutatud on õhukaitse
staabi (fond 526) ja lennubaasi fondid (fond 627). Õhukaitse staabi fondis on 410 säilikut,
mis omakorda jagatud viieks sarjaks, millest selles töös on kasutatud eelkõige esimest,
õhukaitse juhatuse sarja. Selles on eraldi allsarjad õhukaitse ülema käskkirjadest, õhukaitse
kavadest, sisekaitse korraldusest, õhuvaatlusteenistusest, väeosade likvideerimisest

ning

lisaks kolm kirjade ja juhendite allsarja. Lennubaasi fond koosneb aga 843 säilikust ja on
jaotatud 14 eri sarja, millest töö autor on kasutanud eelkõige 13. sarja, milles on kajastatud
koosseisud.
1

Gerdessen, F.; Kitvel, T.; Tilk, J. Aeg, mehed, lennukid. Eesti lennunduse arengulugu1940. aastani. Tallinn,
2001
2
Nerman, R. Lasnamäe ajalugu. Tallinn, 1998
3
Kitvel, T.; Türk, T.; Vercamer, A. Põhjakotkad. Eesti lendurid ja lendurvaatlejad tsaariajast kuni 1940. aastani.
Tallinn, 2011
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1. LENNUBAASI LOOMINE JA SELLE ARENG
1.1 Lasnamäe lennuväli lennuväerügemendi alluvuses
Eesti lennunduse ajalugu on tihedalt seotud Lasnamäe piirkonnaga. Juba Vabadussõja ajal
paiknes omaaegsel sakslaste lennuväljal Eesti Lennusalk. See väeosa kandis nii Vabadussõja
ajal kui ka järgselt erinevaid nimesid: Lennuväerood, Lennuvägi ja Lennuväerügement.
Lennusalga ning selle järeltulijate koosseisu kuulus muuhulgas õppe- ja tehnikajaoskond. 1.
aprillil 1927. aastal

muudeti tehnikajaoskond

Lennubaasiks ning õppejaoskond

Lennukooliks. Mõlemad allusid tollal Lennuväerügemendile ning said pärast rügemendi
likvideerimist 1. juulil 1930. aastal iseseisvateks väeosadeks.4
Sõja korral olnuks lennuväe peamine roll toetada maavägesid. Sarnane roll oli ka tollasel
Nõukogude lennuväel, kuid erinevus seisnes selles, et Nõukogude poolel nähti ette lennuväe
olulist rolli ka strateegilises kaugpommitamises. Eestis kui väikeriigis kavandati eelkõige
õhu- ja tsiviilkatse tõhustamist, kuid õhukaitse ülem Tomberg nägi ka ette douhet´likku
lennuväljade pommitamist, et nõrgestada vastase õhujõude maapeal. Giulio Douhet teooria
nägi ette lühikest intensiivset õhusõda, kus linnade ja strateegiliste punktide pommitamine
murrab kodanike tahte sõdida, tänu millele saavutatakse vajalikud eesmärgid palju kiiremini
ja väiksemate kaotustega.5

1.2 Lennubaas kui väeosa
Lasnamäel asus küllaltki suurel maa-alal sõjaväelennuväli, mida dokumentides enamasti
kaitseväelennuväljaks nimetati (vt lisades joonis 1). 1930. aastad algasid suurte
ümberkorraldustega. 1. juulil 1930 hakati likvideerima lennuväerügementi ning 1. augustiks
oli likvideerimine lõpetatud6. Lennuväerügemendile allunud lennukool ja lennubaas muudeti
iseseisvateks väeosadeks. Lasnamäel asunud lennuväerügemendi üksuste põhjal loodi ka
Üksik Lennudivisjon nr 3., mille ülemaks määrati kapten Eduard Reissar, kes jäi divisjoni
juhiks kuni väeosa likvideerimiseni 1940. aastal.7

4

Nerman 1998: 127-128
Gerdessen jt. 2001: 193; Raudvassar, M. Tough Choises in Estonian Air Defence. Interwar Years. (ilmumas):
25; Douhet, G. The Command of The Air. New York, 1942.
(http://permanent.access.gpo.gov/airforcehistory/www.airforcehistory.hq.af.mil/Publications/fulltext/command_
of_the_air.pdf) (29.10.2013): 15-22
6
ERA.526.1.280 l 71
7
Nerman 1998: 229
5
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Kuigi LB sai iseseisvaks väeosaks alles 1930. aastal, oli lennubaas eksisteerinud oma
põhiliste ülesannete kohaselt juba lennukite saamisest saati. Vastavalt 1934/1935 tegevusaasta
aruandele tähistas LB toona juba oma 15. aastapäeva, mis näitab, et LB luges enda tõeliseks
loomiseks ikka Vabadussõja aegu (vt lisadest joonist 26).8
1. juulil 1930. aastal moodustatud lennubaas (alates 22. maist 1939. aastast Lennuväe Baas)
jagunes seitsmeks allüksuseks9 ning majandas lennukite remondi ja hooldusega kõiki
lennuväe osi. Baas valdas Jägala mõisa ja Maarjamäe lossi, mis olid tol ajal eeskujulikus
korras. Väeosa formeerimist alustas 1. juunil 1930. aastal kolonelleitnant Johannes Vellerind,
kes kuu aega hiljem määrati LB-i ülemaks10. Ajutiselt asendas lennubaasi ülemat ka
kolonelleitnant Karl Abel ning 1930. aastate teisel poolel sai uueks ülemaks kolonel Freidrich
Haas. Lennubaasi ülem täitis ka õhukaitse ülema kohustusi, kui viimane oli puhkusel või
lähetuses. Lennubaasis konstrueeriti ja valmistati ka eralennukeid ning õpetati välja töölisi,
millega muuseas aidati kaasa ka eralennunduse arengule Eestis. Lennubaasis konstrueeriti ja
valmistati teistele riigiasutustele ka mootorsõidukite osi, näiteks autobusside ja sanitaarautode
keresid jms. Lisaks tehti veel õppevahendeid, näiteks õppepomme, ja täiendati lennukite
varustust. Eraldi tuleb välja tuua lennubaasi aviotöökoja suurt osalust Eestis konstrueeritud
lennukite ehitamises ja viimistlemises. Iga pisemagi osa valmistamisel avaldasid lennubaasi
asjatundlikud konstruktorid oma arvamust ja tegid ettepanekuid, mille tulemusena valmistati
mitmeid häid lennukimudeleid.11

1.3 Lennubaasi ülesanded
Lennubaasi peamiseks ülesandeks on õhukaitse väeosade lennutehnilise varustuse remont,
kontroll ja uuendamine ning Tallinnas asuvate õhukaitse väeosade majandamine.12
Lennubaasi ülesanded 1931. aasta seisuga:
1. Õhukaitse väeosade varustuse muretsemine korraldamine ning varustamine lennukite,
relvadega, side ja kõige muu lennuväes tarvisminevate tehniliste vahenditega ning
materjalidega;
2. Lennukite, relvade ja kõigi tehniliste vahendite remont ning üksikute artiklite
valmistamine;
3. Uute lennukite kokkupanek ja katsetamine;
8

ERA.526.1.276 l 110p
ERA.627.1.660 l 34-35p
10
Ohitseride andmekogu (http://prosopos.esm.ee/index.aspx?type=4&id=23492)(10.10.2013)
11
Nerman 1998: 229-231
12
ERA 526.1.277 l 66
9
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4. Lennuväes vajalike kaitseabinõude hankimine ning valmistamine;
5. Lennuväljade sisseseadete muretsemine ja korrashoidmine;
6. Tehnilise varustuse ja relvastuse projektide ning tehniliste tingimuste väljatöötamine
ja läbivaatamine;
7. Juhendite väljatöötamine tehnilisel alal;
8. Õhukaitse eelarve kokkuseadmine tehnilisel alal;
9. Lennubaasi ja Tallinnas asuvate õhukaitse väeosade ja asutuste varustamine raha ja
sisseseadete varustusega;
10. Ettepanekute läbitöötamine ja läbivaatamine uute esemete muretsemise ja ehitamise
asjus;
11. Arvepidamine ning aruannete koostamine kõigi lennubaasi tegevusalasse kuuluvate
rahaliste ja materiaalsete väärtuste kohta;
12. Lepingute sõlmimine hangete ja alltöövõttude alal, nende lepingute järele maksmine
ja lõpparvete tegemine lepingu osalistega;
13. Transpordi korraldamine lennubaasis ja LB-ga külgnevate õhukaitse väeosades;
14. Tallinna lennuvälja piirkonna valve ja kaitse korraldamine.13
Siin kohal saab välja tuua, et tol ajal oli LB oma ülesannetes terve Eesti lennuüksuste
varustamise keskuseks ning ka terve lennupargi hooldust teostav väeosa, millest otseselt
sõltuski Eesti sõjalennundus.
1.4 Lennubaasi juhtkond 1. aprillil 1932
LB-i toimimiseks ja eelpool mainitud ülesannete täitmiseks oli 1932. aastal all toodud
juhtkond, mis mängis tähtsat rolli LB arengus ja igapäevases toimimises.
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Ülem
Adjutant
Vanemarst
Majandusjaoskonna ülem
Laekahoidja (ühtlasi asjaajaja ajutine kt)
Transpordiülem (ühtlasi kortermeister)
Tehnikajaoskonna ülema kt
Laoülem, ühtlasi relvurohvitser
Lennusalga ülem ja kontroll-lenduri kt
Lennusalga ülema abi kt
Nieländer,
Aviotöökoja ülema kt
Aviotöökoja ülema abi kt
Lennubaasi komandant, komandoülem

ERA.526.1.295 l 216

11

kol-ltn
kapten
major
major
leitnant
kapten
kol-ltn
kapten
n-ltn
v-ltn

Johannes-August Vellerind,
Gustav Mihkelson,
Oskar Palu,
Aleksander Joost,
Evald-Heinrich Laasi,
Verner-August Steinberg,
Karl Abel,
Edmund-Roland Rokk,
Peeter Olt,
Voldemar-Gottfried

kapten
Arnold Under,
dipl. insener Otto Org,
major
Jüri Mõis.14

1.5 Lennubaasi isikkoosseisud
Tabel 1
Lennubaasi isikkoosseisud erinevatel aastatel15
Aasta

1930

1933

1934

1939

1940

Ohvitserid

15

15

18

23

21

Üleajateenijad

56

56

60

73

72

Ajateenijad

82

82

79

92

77

Riigiametnikud

27

80

27

9

121

Kokku

180

233

184

197

293

aviotöökoda,

tehnikajaoskond,

LB-i

koosseisu

kuulusid

staap,

majandusjaoskond,

sanitaarjaoskond, LB komando ja algus aastatel lennusalk, mis pärast likvideerimist 1934.
aastal muudeti kontrolljaoskonnaks.16 LB-i isikkoosseis jäi üldjuhul 200 inimese kanti. Selle
suurus sõltus ka tehtavate töödest ajahetkest, sellest tulenevalt oli 1940. aasta jaanuaris oli
nimekirjas ligi sada inimest rohkem. Lisa tööjõud pandi tabelites riigiametnike alla ja
märkustesse lisati, et tegemist on päevatöölistega. Sõjaaegne koosseis võis olla üle kahesaja
inimese rohkem, seda eeskätt just aviomotoristide palkamise näol (vt lisadest joonist 14).
1.6 Lennubaasi ülemad
Lennubaasi iseseisva väeosa ajalugu jäi lühikeseks ja kestis veidi üle kümne aasta. Selle aja
jooksul oli LB-i ülemateks ametlikult J. A. Vellerind ja K. F. Haas ning tähtsat rolli
vahepealsetel aegadel mängis ka Karl Abel, kuigi teda ametlikuks LB-i ülemaks ei määratud.
1.6.1 Johannes – August Vellerind
Johannes–August Vellerind sündis 22. augustil aastal 1891 Väinjärve vallas Koeru
kihelkonnas põllumehe Villem Viitmanni noorima, viienda lapsena. Ta lõpetas Väike-Maarja
kihelkonnakooli ja Tartu õpetajate seminari, sõjaväeteenistusse asus oktoobris 1912. Enne
vabatahtlikuna Esimesse maailmasõtta minekut jõudis ta lühikest aega olla Türi
kihelkonnakoolis õpetaja. 1915. aasta septembris lõpetas ta Odessa 2. lipnike kooli ning
jõudis viibida rindel Ida- Preisimaal ja Rumeenias.17

14

ERA.526.1.273 l 89
ERA.627.1.680 l 28; ERA.627.1.660 l 6p, 36 ja ERA.526.1.38 l 269
16
ERA.627.1.660 l 2-6p; 34-35p
17
Kitvel, T.; Türk, T.; Vercamer, A. Põhjakotkad. Eesti lendurid ja lendur-vaatlejad
15
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1918. aasta lõpust määrati Vellerind Koeru kihelkonna Kaitseliidu ülemaks, 1919 kevadel
juba Järva maakonna KL ülema abiks, kust ta mõni nädal hiljem viidi üle KL staapi.
Vabadussõjas lahingutes osales ta Vasknarva, Rakke ja Paide all. Augustis 1919 ülendati
leitnandiks. Sama aasta septembrist määrati Vabariigi Kaitse Liidu korraldusosakonna ülema
abiks. Veebruaris 1920 ülendati alamkapteniks. Vabaduse Ristile lisandusid 40 000 marka,
prii kool kuni kõrgkooli lõpuni ja Vabadussõja Mälestusmärk18. 1921. aasta kevadel määrati
Harju maakonna Rahvaväe ja KL ülema ajutiseks kohusetäitjaks. Eesti lennuväes oli ta alates
01. juunist 1921, kus ta määrati esialgu merelennusalga nooremaks ohvitseriks, seejärel
adjutandi kohusetäitjaks. 1921. a lõpetas Vellerind Tallinna Kolledži ja asus Tartu Ülikoolis
õigusteadust õppima. Need õpingud katkesid 1931. a ja ülikool jäi lõpetamata. 01. mail 1922
oli Lennuväe majandusosakonna ülem. Ülendati 24. veebruaril 1923 kapteniks ja järgmine
aasta

majoriks.

1924.

a

suvel

lõpetas

jalaväe

alalisväe

ohvitseride

kursused

(tegevväeohvitseride kursused). Pärast lendurvaatlejate kursuse läbimist määrati ta maalennu
divisjoni ülema abiks, 01. aprillil 1927 eskadrilli nr 1 ülemaks. Aastal 1929-30 viibis ta
komandeeringus Soomes ja Lätis, talle omistati õigus kanda Tšehhoslovakkia ja Läti
sõjaväelenduri rinnamärki. 24. veebruaril 1930 ülendati Vellerind kolonelleitnandiks. 01.
juulist 1930 kuni 1934 oli ta lennubaasi ülemaks.19
1934. – 1937. a õppis ta Kõrgemas Sõjakoolis juhtimise ja staabiteenistuse alal. 01. novembril
1936 lahkus Lennubaasi ülema kohalt, kuna määrati Haridusministeeriumi noorsoo ja
vabahariduse osakonna direktoriks.20
Johannes – August Vellerind suri 1941. aasta 6. juulil Viljandi haiglas toksilisse angiini.21

1.6.2 Karl – Friedrich Haas
Sündis 01. detsembril 1891. aastal Tori vallas Tohera külas Kaupmehe talus. Lõpetas Pärnu
Gümnaasiumi 4 klassi. Alates 1913. aasta oktoobrist teenis neljandas Siberi õhusõiduroodus,
alates 01. veebruarist 1914 XXIII korpuse lennusalgas motoristina. Alates 1916. aasta

tsaariajast kuni 1940. aastani. Tallinn, 2011: 252, 253
18
Pihlak, J. 2010. Viljandi linn ja vabaduse risti vennad.
(http://muuseum.viljandimaa.ee/aastaraamat/2010_toim_1/pihlak_vrv_viljandi_linn.pdf) (01.11.2013): 92
19
Kitvel jt. 2011: 253
20
Ibid.: 253
21
Ibid.: 254
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oktoobrist õppis ta Gattšina Sõjaväe lennukoolis ja sooritas seal lennueksami. Haas sooritas
Esimeses maailmasõjas 41 lahingulendu kestusega 67 tundi 48 minutit.22
Ta kuulus Eesti rahvaväe Lennuväe poolroodu alates 27. oktoobrist 1918. 27. jaanuarist 1919
sai temast Narva lennurühma ülem pärast, mida ta 30. jaanuaril sooritas koos motorist J.
Kelguga esmalennu, mis oli üldse Eesti lennuväe esimene vaenulend Eesti esimesel
sõjaväelennukil Farman HF-30.23
Lisaks jõudis Haas veel olla lendurõpilaste ja lendurite juhendaja, maalennurühma ülem,
formeerida õppejaoskond, mis hiljem nimetati ümber lennukooliks, käia 1921. aastal
Saksamaal Eestile lennukeid ostmas ning osales 1924. aastal Prantsusmaal Cazaux`s lennuväe
laske- ja pommituskursustel.24
Alates 1. juulist 1930 oli ta üksik lennuväedivisjoni nr 1 ülem. Lennubaasi ülema kohustusi
täitis Haas alates 1937. aasta jaanuarist ning 11. veebruaril 1938. aastal määrati lennubaasi
ülemaks.25
Karl Friedrich Haas arreteeriti 14. juunil 1941. Tema lahutatud naine ja kaks tütart küüditati
samal päeval. Karl Friedrich Haas lasti maha Sverdlovskis 1942. aasta 24. septembril.26

1.7 Lennubaasi lennusalk
Lennubaasi koosseisu kuulus 1930. kuni 1934. aastani lennusalk, mille lennukiteks olid 1932.
aastal kaks Avro Aviani, üks sanitaarlennukiks ümberehitatav LVG ja üks Vabadussõjas
sõjasaagiks saadud DFW. LB-i lennusalga ülesannete hulka kuulus muuhulgas ka talviste
ühenduste pidamine saarte ja mandri vahel ning vajadusel korral Kihnu hülgeküttide
abistamine. Lennubaasi lennusalk likvideeriti 1934. aastal27 kuna lennukeid oli õhukaitsel
vähe ja raha vanade remontimiseks ka nappis ning Kõigele lisaks ei kuulunud LB-i
põhiülesannete hulka otsese lennuüksuse ülalpidamine.
1.7.1 Lennusalga tegevused
1930/1931 tegevusaastal viidi lennukitega saartele posti kuuel korral ja otsiti ka Kihnu
hülgekütte kahel lennukil. Järgmisel tegevusaastal viidi Hiiu- ja Saaremaale posti kuuel korral

22
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24
Kitvel jt. 2011: 91
25
Ohvitseride andmekogu (http://prosopos.esm.ee/index.aspx?type=4&id=23492)
26
Kitvel jt. 2011: 91
27
Gerdessen jt. 2001: 169
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ja Naissaarele viiel korral. Õhukaitse suurtükiväe grupi palvel lennati seitsmel korral ka
erinevatesse merekindlustesse.
1930. aasta 4. septembril peeti Eesti esimesed õhukaitse lennuvõistlused eesmärgiga hinnata
lendurite oskust orienteeruda, mootorite ökonoomset kasutust ja kindlust lendamisel.
Lennumatkaks oli Lasnamäe – Rakvere – Jõhvi – Tartu – Nursi – Laatre – Tartu – Lasnamäe
vahemaandumistega Rakveres ja Tartus, lennu üldpikkus oli 590 km. Osa võtsid kõik viis
lennuväeosa kahe lennukiga. Võistluste tulemused avaldati Kaitseministri käskkirjas nr 307
aastast 1930.28 Nendel võistlustel võttis kahel aastal, 1930. ja 1931. aasta septembris, osa
lennubaasi kaks ohvitseri ja kaks sõdurit kahel lennukil.29

1.8 Aviotöökoda
Lennubaasi aviotöökojas Lasnamäel tööpuudust ei tuntud (vt joonist 1). Näiteks 1932-33
aastal remonditi aviotöökojas 10 lennukit ja 62 lennukimootorit ning tehti 10 lennuki
pisiremonti. 1933/34 tegevusaastal tehti töökojas 19 lennukile ning 57 mootorile
kapitaalremonti (vt joonist 1). Lennukite kapitaalremont tähendas kõigi puitosade ja ligi
kolmandiku metallosade asendamist ning selleks kulus üle 4000 töötunni. Ühe mootori jaoks
kulus 500 tundi30. Aviotöökojas asusid mootorite, lennukite, mõõduabinõude, tisleri- ja
mehaanikatöötuba, katsekoda ning joonestusbüroo. Töökoja ülem oli alates 1. veebruarist
1931 major Karl Abel ning alates 1. jaanuarist 1932 kolonelleitnant Arnold Under. 2. juunil
1940. aastal määrati ajutiseks ülemaks major E. Rokk. Aviotöökoda oli 1930. aastate lõpus
paisunud tõeliseks tehaseks. 1936. aastaks olid valminud esimesed biplaan treeninglennukid
PON-131 ning mitu aastat hiljem 10. veebruaril 1940. aastal alustati juba 12 monoplaan õppetreeninglennuki PTO-4 ehitamist. PTO-4 omahinnaks kavandati 33 087 krooni, millest
mootorite ostmiseks kulus 7862 krooni. Lennukite monteerimine kavatseti lõpetada
1940/1941 eelarveaastal.32
Tulenevalt lennubaasi põhiülesannete punktist kaks, kus seisis, et LB peab hoolitsema
lennukite, relvade ja kõigi tehniliste vahendite remontimise ning üksikute artiklite
valmistamise eest, seati aviotöökojale tähtis roll terves õhukaitses. Olemas oleva
isikkoosseisuga tuli ära teha tervele õhukaitsele strateegiliselt tähtis töö, hoida lennukid

28
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töökorras. Eestil oli küll 1937. aasta 1. detsembri seisuga alles ainult 41 lennukit33, mida on
pea poole vähem kui 1932. aastal, kuid töö vähenemist aviotöökojas ette ei tulnud. Lennukite
kiire areng sundis ka õhukaitset moderniseerima ja hankima endale uuemaid lennukeid ning
vananenud lennukite kapitaalremont ei tasunud enam ära. See tähendas ka seda, et
aviotöökojas tuli aastatega vähem lennukeid remontida, kuid viimastel tegevusaastatel läks
põhiosa tööst prototüüplennukite ehitamistele ja täiendamistele.

Aviotöökojas
kapitaalselt remonditud lennukid
25
20
20
15

21

19
16

13

15
10

20

19

9
lennukit

5
0

Joonis 1. Aviotöökojas kapitaalselt remonditud lennukite arv aastatel 1930-39.34

1935/1936 tegevusaastal oli juba alustatud lahinglennuki PN3 (Post Neudorf 3) prototüübi
ehitamist. Nime sai lennuk oma kahe konstruktori järgi kelleks olid Voldemar Post ja Rein
Tooma (varasema nimega Ludvig-Roman Neudorf)35. Alguses tehti lennuki väiksemate
üksikosade katseid, kuid juba 1936. aastaks oli valmis ehitatud täismõõduline kandepind (vt
lisades joonis 21), millele tehti vastupidavuse määramiseks koormustesti kuni selle
purunemiseni36. Lennuk suudeti kokku panna 1938/1939 tegevusaasta jooksul. 1. juuli 1940.
aastaks oli PN3 lennanud kokku 37 tundi ja tema mootor oli kokku töötanud 66 tundi37. PN3
sai rahva poolt hüüdnimeks „Isamaa päästja“ ja lennuki aerodünaamilist poolt hinnati
võrreldavaks isegi brittide Supermarine Spitfire´iga. Teise maailmasõja alguse tõttu ei
suudetud kahjuks viia täide 1000-hobujõulise mootori tellimust, mistõttu pidi lennuk leppima
570-hobujõulise Rolls-Royce Kestreli mootoriga. Viimase tippkiiruseks jäi vaid 395 km/h .

33
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Lennuki lõpliku valmimise korral oleks see suutnud täita nii hävitaja kui ka kerge
pommituslennuki rolli (vt lisades joonised 22, 23).
1.9 Isikkoosseisu ülesanded
Nagu igas väeosal oli ka LB-il ülem ja tema vahetud alluvad ning neil kõigil olid kindlaks
määratud ülesanded. Selleks, et anda ülevaade, kuidas LB-is ülesanded jagunesid on alltoodud
lõikudes kirjeldatud ära LB-i ülema ja adjutandi vastavad ülesanded ja kohustused ning
lisades joonistel 4-10 on kajastatud ülejäänud LB-i ülema vahetusalluvuses olnud ülemate
ülesanded ning kohustused.

Joonis 2. Lennubaasi ülema vahetus alluvuses olnud ametikohad.38 (vt lisadest joonised 4-10)
1.9.1 Lennubaasi ülem
Lennubaasi ülem allus vahetult õhukaitse ülemale, kelle korraldusel pidi ta aeg-ajalt täitma
Toompea vahtkonna ülema kohuseid. Ta korraldas lennubaasi väljaõpet, kontrollis õppuste
käiku ja tulemusi ning hoolitsedes selle eest, et kõik lennubaasi kaitseväelased omandaks
vajalikud oskused ja teadmised vastavate õppekavade ulatuses. Lennubaasi ülem pidi tagama
allüksuste mobilisatsiooniks tarviliku isikkoosseisu valmisoleku ja tagama nõutavad
mobilisatsioonivarud. Samuti tuli aeg-ajalt kontrollida, et isikkoosseis tunneks mobilisatsiooni
korral oma kohuseid ning, et asendajad võimalike eriolukordade puhuks oleks määratud.
Ülem vastutas lennubaasi lennukite, relvastuse, tööriistade ning tagavaraosade olemasolu ja
hea seisukorra eest, samuti isikkoosseisu varustuse ja dokumentatsiooni korrasoleku eest.
Lisaks pidi lennubaasi ülem tagama ajateenijate heaolu, näiteks garanteerima neile antava
toidu hea kvaliteedi ja mitmekesisuse.
Lisaks pidi lennubaasi ülem juhtima kogu õhukaitse tehnilise varustuse muretsemist ja nende
varustamist. Veel pidi ta juhtima lennubaasi juurde kuuluvate õhukaitse väeosade

38

ERA.526.1.295 lk 217-224

17

majanduslikku varustatust ning erialasse puutuvate juhendite ja tehniliste tingimuste
kokkuseadmist ja tööde täitmist.39
1.9.2 Adjutant
Adjutant

allus vahetult lennubaasi ülemale. Tema alluvusesse kuulusid rivijaoskonna

kirjutaja ja staabi koosseisus ettenähtud ametimehed. Adjutandi igapäevaseks kohuseks oli
hoolitseda käskkirjade õigeaegse kokkuseadmise ja nende esitamise eest lennubaasi ülemale,
samuti kontrollida, et käskkirjadest saaks tehtud õige arv koopiaid. Tema ülesanne oli pidada
salajast kirjavahetust kaitseväe üksustega, mis hõlmas salajaste kirjade vastuvõtmist,
registreerimist ja esitamist lennubaasi ülemale. Adjutant pidi iga kuu
kuupäeval esitama

õhukaitse staabile

teisel kalendri

andmed lennubaasi koosseisu, ümberpaigutuste,

lennukite seisukorra kohta ning ohvitseride nimekirja koos ülevaatega meeskonna meeleolust.
Ta edastas lennubaasi ülemale ka avaliku posti, eelnevalt eraldades ülema tasemele
mittevastavad kirjad ja vastates neile ise. Adjutandi ülesannete hulka kuulus isikkoosseisu
teavitamine lennubaasi ülema käskudest ja korraldustest. Lisaks

vastutas adjutant

kaitseväelaste teenistuslehtede, toimkonnalehtede ja lennubaasi päevaraamatu korrektse
täitmise eest ning ettekannete õigeaegse esitamise eest kõrgemale staabile. Ta hoolitses ka
mobilisatsiooniplaanide ajakohasuse eest ja pidi tagama, et isikkoosseis teaks oma kohuseid
vastavalt mobilisatsiooniplaanile.40 Lisaks vastutas ta fotode tegemise ja hoiustamise eest.41

1.10 Lennubaasi likvideerimine 1940. aastal.
Kohe pärast Nõukogude vägede nn. täiendava kontingendi saabumist tuli õhukaitse ülemalt
18. juunil 1940. aastal suuline korraldus, et juba järgmiseks päevaks oleksid oma Lasnamäe
kasarmute rajoonis asuvatest korteritest lahkunud kolonel Karl Friedrich Haas, major Martin
Sukk, kapten Artur Asu, veeblid Herbert Raude ja Nikolai Schmidt, nooremveeblid Eduard
Mölder, Arno Sillaste ja Eduard Usai, vanemseersant Ernst Saare ning nooremseersandid
Aleksei Pagel ja Hans Roosiorg. 26. juuniks pidid oma korterid vabastama vanemseersant
Aleksander Kuudre, seersant Johannes Pähkel ning nooremseersandid Oskar Piir ja Hermann
Põrk. Juba 20. juunil anti Nõukogude vägedele üle korralikult väljaehitatud Lennuväebaasi
esimesed kümmekond hoonet, üle poole rajatistest loovutati 22. juuniks. Peagi paigutati
hoonetesse polkovnik Raskasovi 38. lennubaasi sõjaväelased ja tehnika.42
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Eesti iseseisvus likvideeriti järk-järgult. Veel mõnda aega, isegi Nõukogude Liidu liikmena,
oli selleks ajaks ametlikult Eesti Nõukogude Sotsialistlikuks Vabariigiks nimetatud Eestil
näiteks veel oma raha ja sõjavägi. Lasnamäelt äraviidud Lennuväebaas paiknes 1940. aasta
suvel Tallinnas Jaama tänavas, Irus ja Jägalas. Tingimused polnud varasematega vähimalgi
määral võrreldavad.43
23. juulil tagandati Lennuväebaasi ülema Karl Friedrich Haasi korraldusega ametist
tehnikajaoskonna ülem, kapten J. Ainjärv. Kuu aega hiljem sunniti ka Haas lahkuma ning
ajutiseks baasi ülemaks sai Edmund-Roland Rokk. Punaarmee eeskujul määrati Eesti
sõjaväkke poliitjuhid ning moodustati väeosakomiteed. 17. augustil sai Eesti sõjavägede
juhataja korraldusel Lennuväebaasi poliitjuhiks kapten Evald – Heinrich Laasi ÜLD 3-st. 44
30. juulil otsustati Lennuväebaasi komitee koosolekul intensiivistada vene keele õppimist
ning lennubaasi isikkoosseisu kohustati astuma kontakti Irus asuva Nõukogude sõjaväeosa
poliitjuhiga. Seinalehte „Tõde ja õigus“ anti toimkonna esimehe kapten A. Ürgsoo juhtimisel
välja kaks korda kuus. Artiklid tõendavad, et lennuväelased ei kippunud pimesi kiitma
punaväge, vaid kirjeldasid üsna julgelt ja vabalt Nõukogude sõjaväe eripära. Moodustati ka
laulu-, muusika- ja spordiring ning käsipallimeeskond. Iru külas paiknenud lennuväebaasi
komitee pidas oma üritusi Tedre talus, kus õpiti „Internatsionaali“, arutati NSV Liidu
põhiseadust ning nädala poliitilisi sündmusi. 1. oktoobril 1940. aastal hakati likvideerima
lennuväe baasi.45
Likvideerimine kestis 1940. aasta 29. detsembrini. Likvideerimise läbiviimiseks oli palgatud
42 inimest. Enamik varustusest läks otse 22. territoriaalkorpusele osa saadeti ka teistele
NSVL väeosadele ja ka varustuse valitsusele (vaata lisadest joonis 24).46
Lennubaasis oli hulgaliselt erinevat varustust ja sellest tulenevalt palju arusaamatusi, kuhu
täpselt ning mida anda tuleb, mis tõttu venis LB-i likvideerimine plaanitust kauemaks.
Näiteks 11. oktoobri seisuga polnud suudetud üle anda tehnilise kesklao varustust, kuna see
tuli üle anda PRIBOVO erikomisjonile. Lisaks puudusid dokumendid relva-ja tehnikaladude
varade kohta, mis tõttu ei saanud ka neid maha kanda47. 22. oktoobriks oli suudetud üle anda
lennubaasi

varustusest

100%

ulatuses

relvastust,

sanitaarvarustust,

toiduvarustust,

voorivarustust ja lennuväljade ehitustöid. Samuti anti veel üle enamik riidevarustusest,
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inventarist ja aviotehasest. Pool ja vähem oli õnnestunud üle anda sõidukeid, tehnika
kesklaost ja kontrolljaoskonna asjadest.48
2. detsembril likvideerimise käigus kandis üks töödejuhatajatest ehituskorteriosakonna
ülemale ette, et osa Lasnamäe lennujaama varadest, mis allkirja vastu anti Nõukogude
sõjaväelastele üle, on kaduma läinud. Hiljem tehti selliseid avaldusi juba tunduvalt vähem,
sest kardeti, et seda võib pöörata Nõukogude sõjaväe laimamisena kaevanud isiku enda vastu.
Et rahuldada okupantide järjest suuremaid ambitsioone, vallandati massiliselt Eesti riigile
kõige lojaalsemaid isikuid.49

1.11 Pärast likvideerimist
Eesti lennuväest moodustati 22. territoriaalkorpuse lennueskadrill. Sõjaväelendur kapten A.
Ürgsoo mälestuste järgi ei peetud ohvitseride meelsust algul oluliseks, tähtsam oli erialane
oskus. Eskadrilli poliitjuhiks määrati kapten Vain, kes üritas hoolega lennuväelasi poliitiliselt
ümber kasvatada ja vene keele õppimist propageerida, kuigi tema enda vene keel jäi
mitteküllaldaseks. Hiljem jäi ta Venemaalt toodud politruki Štšektšihhini asetäitjaks. Laagris
valitses pärast uue politruki saabumist terroriõhkkond. Võõrvõimul oli raskusi eestlastest
sõjaväelaste usaldamisega, mis tõttu nende suhted olid pigem antagonistlikud. Pärast seda, kui
KGB ohvitser Radinov oma saatjaskonnaga tappis osad Eesti ohvitserid, et külvata
eestlastesse paanikat ning halvata nende juhtimine muutusid suthed veelgi vastuolulisemaks.
Eestlased said aru, et võõrvõim võib nende usaldamatusest tingituna sõjaolukorras tekkinud
segaduses nad kõik hukata. Parima väljapääsuna võimalikust hukatusest tundus püüe
põgeneda. 60-liikmeline salk põgenes baasist sõja viiendal päeval varem läbimõeldud plaani
järgi kahes grupis. Esimesele veoautole mahutati 23 ohvitseri, teisele autole ülejäänud
allohvitserid ja sõdurid ning toidumoon viieks päevaks.50
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2. LENNUBAASI TARISTU
2.1 Osalemine I maailmasõjas lennuväljana
Lasnamäe lennuvälja sünni puhul tuleks ilmselt alustada samast Peterburi sõjaväeringkonna
1914. a. suvisest ringlennust nagu Raadi lennuvälja puhul Tartus. 17. kuni 20. juunini 1914,
asus 18. armeekorpuse lennusalga 10 lennukit Lasnamäel lennuväljal. Siiski ei saa päris
kindlalt öelda, et asuti samal kohal, kuhu hiljem lennuväli rajati. Aasta varem oli prantsuse
lendur Brindejonc kasutanud oma lennudemonstratsioonideks platsi valge majaka lähistel.
Vahetult Esimese maailmasõja eel asuti rajama lennuvälja juba hilisemale kohale.51
Platsi silumise lihtsustamiseks kasutati veohärgi, kuid nende abiga seda eriti siledaks ei
saadud. Lisaks sellele kasutasid kohalikud vanast harjumusest seda endiselt karjamaana. Nii ei
olnud haruldane juhus, kus lehmad lennukeil startimist ja maandumist häirisid. Kuid hiljemalt
1916. a. oli juba rajatud alaline lennuväli koos seal baseeruva üksusega. Linnapoolsesse serva
oli ehitatud neli tõrvapapist katusega puitangaari. Narva maantee poolsesse serva oli rajatud
pommikelder ja bensiinihoidla. Neist veidi eemale lennuvälja nurka olid rajatud
teenistushoone, remondi- ja puutöökoda, ladu ning torniga valvuri maja. Ülemiste
raudteejaamast tuli lennuväljale raudteeharu. Lennukid toodi lennuväljale suurtes puukastides
lahtivõetuina. Neid samu puitkaste kasutati hiljem lennuväljal mitmesuguste abihoonete ning
soojakutena.52
Peeter Suure merekindluse üksikusse maalennusalka kuulus umbes 150 sõjaväelast.
Lendureiks olid vaid ohvitserid, kes valdavalt olid sinna saadetud puhkama pärast intensiivset
lahingtegevust rindel. 1917. aasta algupoolel oli Tallinnas asunud maalennu salga
komandöriks sõjaväelendur kapten Agejev. Pärast Oktoobrirevolutsiooni ta arreteeriti ning
tema asemel sai üksuse ülemaks lipnik Želežnjov.53
Värvikalt on olukorda 1917. a. lõpul Lasnamäe lennuväljal kirjeldanud (tol ajal lendur-lipnik)
Arnold Under. Nimelt oli ta 1917. a. lõpul Moskvas lendurite reservis. Saades jõuluks
puhkust, saabus ta Tallinnasse ning üritas ka maad kuulata teenistusvõimalustest Eestis. Äsja
loodud Eesti Diviisi staabis sai ta lahke vastuvõtu ning lühiülevaate Tallinnas paiknevaist
lennuüksustest. Lasnamäel asuvast Peeter I Merekindluse lennueskadrillist kuulis ta seda, et
seal teenivat neli-viis eestlasest tehnikut ja Inglise lendurikoolitusega lipnik Nusberg.
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Nusberg oli Underi koolivend Inglismaal lennukoolis õppimisest. Ning seetõttu ütles ta diviisi
staabis kiirelt koha üles ja asus teenima Lasnamäele.54

2.2 Lasnamäe lennuväli Vabadussõja ajal
1918./19. aasta rasketes oludes leidus mehi, kes otsisid Eesti lennuväe rajamiseks sobivat ala.
Nende valik langes Lasnamäele Saksa lennukikuuride lähedusse. Esimene lennuk saadi oma
valdusse Narva rindelt. Pähklimäe veski juures ootas vana „Farman HF-30“, mille punased
olid põgenemisel maha jätnud. Sellest sai Eesti lennuväe esimene töökorras lennuk. Lennuki
peamiseks ülesandeks oli luure, kuid sellel oli ka pommiheitmise võime. Esimese lennu Eesti
kaitseväes sooritas 30. jaanuaril 1919. aastal lipnik Jakob Tillo. Sama aasta 15. veebruaril
käidi esimesel lahinglennul ning visati punaste positsioonidele 7 pommi koos umbes 1000
lendlehega 1919. aastal hangiti välismaalt lennukeid lisaks ning saadi Landeswehrilt
sõjasaagiks veel kolm lennukit.
Lasnamäel käis Vabadussõja ajal kibekiire lennuvälja korrastamine. Lennuväljal oli neli puust
angaari, kolm väikest elumaja, kaks talli, kaks ladu, kuur ja töökoda. Sõja vältel jõuti
Lasnamäele ehitada veel üks angaar, kaks elumaja ja kuurid, rajati kaev ja veevärk. Leitnant J.
Tillo juhtimisel alustati lendurite väljaõpetamist. Vabadussõja lõpuks oli Eestil 40 lennukit,
kuid kaugeltki kõik ei olnud lennukõlbulikud. Ainuke arvestatav lennuväli oli Lasnamäel.
Tartu lennuväli oli tollal äärmiselt väike ning 1919. aastal varises kokku ainuke sealne puidust
angaar. Vana-Nursis ja Laatres olid olemas vaid maandumiskohad.55

2.3 Suuremad ehitused
1920. aastate alguses alustati Lasnamäe lennuväljal suuremate ehitustöödega. 1922. aastal
saadi valmis angaar ja keskladu. Ainuüksi keskladu läks maksma 1,5 miljonit marka. 1923.
aastal viidi lõpule puidust kasarmu, ehitati ümber elumaja, rajati puurkaev, pumbamaja ja
veereservuaar. 1924. aastal saadi valmis „Russalka“ juurest Lasnamäele suunduv
elektrikaabel ja transformaatorikiosk.56
Kuna lennundus oli pärast Esimest maailmasõda tsiviilpoolel õitsele löönud, loodi ka Eestis
22. märtsil 1921 Eesti õhusõidu aktsiaselts Aeronaut Robert Holsti ja Jakob Tillo algatusel.57
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Antud aktsiaselts paiknes algselt Lasnamäe sõjaväe lennuväljal, sest leiti, et koos on kergem
majandada ühte lennuvälja. Aeronaut jõudis 1922. aastal Lasnamäele ehitada raudbetoonist
angaari, mis hiljem läks õhukaitse käsutusse.58
Sõjaväe angaarides paiknesid nii lennukooli kui ka ÜLD 3 lennukid. Sõjaoludes pidid seal
asuma õhukaitse kõik remonti vajavad lennukid. Kokku võisid angaarid mahutada 35
lennukit, remontida sai korraga 4-5 lennukit, „Aeronaudi“ angaarid mahutasid ka umbes sama
palju. Nädala jooksul suudeti keskmiselt remontida 10 lennukit. Töökojas olid nn. raadiofoto-,
mootori-, mehaanika-, puidu-, montaaži-, plekk- ja vasesepa-, näidiste-, armatuuri- ja
relvatuba. Oli ka kavas rajada keskküte. Kõik mehaanilised pingid liikusid elektrijõul.
Töökojast viis välja raudtee, mille abil said raskeid asju kiiresti ühest kohast teise toimetada.
Barakis asusid valvur ja korrapidajaohvitser, seal paiknesid veel vahitorn, telefonikeskjaam,
raadiojaam ja jõujaam. Hädasti oli vaja rajada baraki asemel kivist maja. Sellesse hoonesse
olid ette nähtud veel divisjoni kantselei, ambulants, aviomehaaniku korter ning teisel korrusel
korterid lennuvälja komandandile ja tema abile. Maja kõrgemas osas pidi asuma vahitorni
helgiheitja ning kuulipildujad. Ajateenijate kasarmu vajas vooderdamist ja seestpoolt
krohvimist. Puudust tunti hoonest üleajateenijaile, kes elasid laialipillatuna üle linna.
Meeskonna köök ja söögitoad olid olemas, kuid need vajasid samuti remonti. Garaažis
paiknes tollal tisleritöökoda. See lubati ära viia kohe pärast kesktöökoja valmimist. Peale
nende ruumide olid lennuväljal kivist tehnikaladu, mootorite katsetamise hoone,
elektritrafoputka, kivist ja mullaga kaetud bensiiniladu, mille sisse viis raudtee, ning kasiino
kaev. Pärast eelkirjeldatud ülevaatust kinnitas Sõjanõukogu Lasnamäe lennutöökodade
ehitusprojekti.59
Lasnamäe lennuväli hakkas meie õhujõududele peagi kitsaks jääma. Lennubaasi muutmine
omaette väeosaks mõjus soodsalt. 1930. aastal ehitati raudbetoonangaar, maa-alune
bensiinimahuti ning ohvitseride ja üleajateenijate kasiino (vt lisadest joonist 17). 1931. aastal
renditi 2000 m2 suurune maa-ala, millele rajati lasketiir (vt lisadest joonist 15). Valmisid
kasiino

toiduainetekelder

ja

puukuur,

samuti

pommikelder.

1932.

aastal

ehitati

raadiojaamahoone ning kivist laoruumid.60
1936. aastal alustati uue lennuvälja ehitust. Teedeministeeriumi avalikkude tööde osakond
suunas sinna 250 töölist. Oli kavas rajada neli 40 meetri laiust kiirendus- ja maandumisteed,
mille kogupindala u. 100 000 m2. Osa bituumenkattega teid pidi valmima juba sama aasta
58
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sügiseks. Kavas oli ehitada avar angaar. Kõikide tööde maksumuseks oli 660 000 krooni.
Lasnamäe kasvavaid vajadusi need kulutused aga ei rahuldanud. 1936. aastal saadi juurde üks
elumaja ohvitseridele, teine üleajateenijatele. 15. novembril 1937. aastal taotles Õhukaitse
ülem Sõjaväe Varustusvalitsuse ülemalt lennuvälja laiendamist, sest senine ei sobinud
moodsate lennukite, eriti aga öölendude jaoks. Õhukaitse ülem nägi probleemi lahendust
linnalt 23 ha ostmises hoonete püstitamiseks ning 74 ha ostmises lennuvälja laiendamiseks.
Ulatuslikum ehitus algas 1939. aastal, ametis oli 55 töölist. Kõigepealt tehti kuivendustöid
Karl Abeli juhtimisel, rakendades töömahukamatel töödel lisaks 500 vangi. Kraavide
rajamisel kasutati lõhkeainet. Äravoolukanalite süvendamine kestis 20.detsembrini 1939.
aastal. Ehitati kasarmu, remondiangaar, garaaž, ladude ja töökodade hoone, uus
lennukiangaar, vahtkonna- ja ambulantsihoone.
Lennubaasi juhtkond püüdis igati parandada sõjaväelaste ja nende perekondade toitlustamist.
1940. aasta suvel, vahetult enne Moskva poolt teostatud riigipööret, alustati Lasnamäel suure
karjalauda ehitust.61
2.4 Lennubaasi võrdlus tänapäeva omaga
Endist Lasnamäel asuvat lennubaasi saab võrrelda meie tänapäevase Ämari lennubaasiga.
Oma ülesannetelt on neil sarnasusi päris palju, nimelt Lasnamäe lennubaasi ülesanneteks oli
lennukite remont, kokkupanemine ja Tallinnas asuvate õhukaitse osade majandamine.
Lennubaasi hallatavat lennuvälja kasutasid lennukool ja ÜLD 3. Hetkel kasutavad Ämari
lennubaasi igaaastaselt USA rahvuskaart oma Balti regiooni harjutuse Saber Strike käigus ja
Leedus paiknevad NATO õhuturbe hävitajad, mis käivad siin, et harjutada eriolukordi Balti
riikides. Ämari lennubaas ise küll ei ehita lennukeid, kuid hooldust ja remonti oma AN-2
lennukitele ja R-44 helikopteritele tehakse pea igapäevaselt, sest Kaitseväe põhimääruse
paragrahvis 9 lõige 6 punkt 7 määrab õhuväe ülesandeks väeüksuse taristu hooldamise ja
remontimise ning punkt 3 määrab ära ka lennutegevuse korraldamise Kaitseväes 62. Eesti pole
küll tänapäeval enam võimeline ülal pidama 65 aasta tagusega võrreldavaid lennuüksusi, kuid
sellele on väikeriigi jaoks alternatiiv kuuludes suuremasse sõjalisse liitu, nagu seda on NATO.
Samas ei saa ka mööda vaadata tehnoloogia arengust ja mastaapide muutumistest viimase 65
aasta jooksul. Eestil pole enam õhuvaatlusvõrgustikku63, vaid on uued ja ajastu tasemel
olevad radarid ja korralik õhuseire juhtimiskeskus Ämaris64. Tehnoloogia on lihtsustanud
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õhuruumi jälgimist, kuid lennukite kiire areng, suured kiirused ja lennukaugused on teinud
meie asukoha eriti haavatavaks ja ajaliselt väiksemaks kui see oli Teise maailmasõja ajal.
Terve Eesti katmiseks pole enam vaja kolme eripaigus asuvat lennuüksust, vaid piisab ka
ühest, et jõuda sama ajaga või isegi kiiremini vajatavasse sihtkohta. Kui Lasnamäel asunud
lennubaas pakkus üle Eesti paiknenud lennuüksustele tehnilist tuge ja hooldas ning remontis
lennukeid, siis Ämaris asuv lennubaas tänapäeval pakub kohta lennuüksustele ja majandab
neid. Tsentraalse lennubaasi vastandiks võib tänapäeval lugeda Rootsi ja ka Soome
õhujõudude paigutust, mis omavad samuti suuri lennubaase nagu Ämari, aga on paigutanud
oma suurte teede äärde laskemoona ja kütuse hoidlad, et eriolukordades võimalikult hajutatult
ja ohutult tegutseda. Keskse lennubaasi nagu Ämari julgeolek ohuolukorras nõuaks samuti
alalises valmiduses ja kõrgetasemelise eelhoiatussüsteemidega ühendatud õhutõrjeüksusi,
kuid Eestis hetkel need puuduvad.
65 aastat tagasi oli lennubaasis olemas võime aviotöökoja näol isegi toota lennukeid, mis veel
kõige tähtsam, toota lennuki varuosi, et neid parandada. Tänapäeval oleme seisus, kus kogu
lahinguline lennuväe kasutamine on liitlaste kanda ja teha. Eestile jääb siin kanda ainult
toetav roll ja Ämari lennubaas on oma taristuga selleks ideaalne koht. Sõja korral jääme
logistiliselt täiesti sõltuvaks oma liitlastest, sest Eesti geopoliitiline asend koos teiste Balti
riikidega tähendab NATO-le „saare“ staatust. Liitlastega seob meid ainult alla 100 kilomeetri
pikk maismaapiir Leedu-Poola vahel, mis ilmselt kaoks kohe konflikti alguses, kuna Vene
Föderatsioon on kindlasti huvitatud maismaaühenduse loomisest Kaliningradi enklaaviga.
Seevastu on Eesti A. T. Mahani käsitluse järgi kontinentaalriik mitte saareriik. See tähendab,
et tema sõjaline julgeolek ei põhine ainult mereteede kontrollimisel ja blokeerimisel. Mere
kontrollimise kõrval on Eesti jaoks väga oluline ka maavägede võimekus, sest kaotus Petseri
või Narva rindelõigul hävitaks terve riigi65. Seega enesekaitselt oleme kontinentaalne riik
sõdides vastase vastu maismaal, aga liitlaste abi saaks tulla ainult, kas mööda merd või õhu
kaudu. See seab lennubaasile kohustuse võtta vastu sõjalist välisabi, sest sellest võib sõltuda
meie maavägede saatus pikemaks veninud konflikti korral, kuna Eesti sõjatööstus ei võimalda
Eestil pikalt iseseisvalt sõdida. Eesti pole kunagi võitnud sõda üksi sõdides – Vabadussõjaski
olid meil abis soomlased, britid, taanlased ning mitmed muud riigid, kes andsid varustust ja
muud vajalikku abi66.
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3. VÄLJAÕPE
3.1 Väljaõpe kaaderkoosseisule
Lennubaasis anti nagu ka teistes õhukaitse väeosades väljaõpet nii maa peal kui ka õhus.
Aastane väljaõpe jagunes kaheks: talviseks ja suviseks poolaastaks. Talvine õppekava kestis
üldiselt 2. novembrist kuni 1. aprillini.67
Näiteks 1934/1935. tegevusaastal viidi maapealses väljaõppes üleajateenijatega õppekava
kohaselt läbi 120 tundi laskeharjutusi lahingrelvast, 11 tundi püstolist, 17 tundi
väiksekaliibrilisest relvast ja 6 tundi õhupüssist. Rivi harjutati 16 tundi ja teoreetilist õpet said
üleajateenijad 20 tundi. Sama aasta jooksul said ohvitserid laskeharjutusi teha lahingrelvast 29
tundi, püstolist 18 tundi, jahipüssist 6 tundi, õhupüssist 4 tundi ja teoreetilist õpet saadi 48
tundi. Lendav koosseis sai sellel aastal kokku lennata 413 tundi, millest harjutuslende oli 269
tundi68. Mõistagi polnud LB-i ülesandeks koolitada välja lendureid, vaid lihtsalt hoida
lendurite kutseks vajalikku taset, et tegeleda LB-i põhiülesandega, milleks oli uute ja
remonditud lennukite lennukõlbulikkuse kontrollimine.

3.2 Väljaõpe ajateenijatele
Ajateenijad said väljaõpet vastavalt „Üldõppekava sõduri aastaseks ettevalmistamiseks teise
osa“ kohaselt. Lennubaasi ajateenijad olid maaväe üksustes noorteaja läbinud reamehed.
Lennuväeosadesse võetigi üldjuhul ainult juba noorte aja läbinud reamehi. Ajateenijate
põhiülesanneteks olid lennubaasis vahiteenistus ning õhutõrjekuulipildujate mehitamine (vt
lisadest

joonis

12).

Ajateenijate koolituse

põhirõhk langes

garnisonimäärustikele,

laskeasjandusele ja ka relvade tehnilisele õppele. Lisaks väljaõppele ja vahiteenistusele pidid
ajateenijad tegema majandustöid, mida lennubaasis oli palju. Selle pärast oligi
tegevusaruannetes märgitud enamike aastate juurde, et sõdurite üldist õppekava viidi läbi
lühendatud korras. See tähendas, et päevas tehti ainult kaks tundi väljaõpet69. Tollal polnud
kaasaegseid tehnilisi vahendeid, enamik tööst ja valvepidamisest tuli ära lahendada lihtsa
inimtööjõuga. Tänapäeval on palju töid ja valvefunktsioone suudetud ära lahendada tehniliste
vahenditega, seepärast ei vajagi hetkel Ämari lennubaas ajateenijaid, samuti ei ühtiks
lennubaasi tegevus hetkel ajateenijate väljaõppega. Tänapäeval on ajateenistuse põhirõhk
siiski sõjalises väljaõppes.
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3.3 Õnnetusjuhtumid
Ta b el 2
Õnnetusjuhtumid LB-is nii maal kui lennukitega juhtunud.70
Õnnetused maal
1932/33
1933/34
1934/35
1935/36
1936/37
1937/38
1938/39

Õnnetused õhus

õnnetusi vigastatud hukkunud õnnetusi vigastatud hukkunud
1
1
0
1
0
0
2
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kokku

4

4

0

2

0

0

Kuna LB ei omanud pärast 1934. aastat lennusalka, mis muidu koosnes vananenud
lennukitest, ei juhtunud ka enam lennukitega õhus rikkeid. LB-i peamiseks ülesandeks oli
testida uusi ja remonditud lennukeid. Vähene õnnetusjuhtumite arv annab märku, et
aviotöökoja kvaliteet oli väga heal tasemel ning kuigi aviotöökojas oli ohtlik sealsete
tööriistade ja-pinkide tõttu, oli siiski ligi 200 inimesega lennubaasis vähe õnnetusi. Enamik
maapealseid õnnetusi olid seotud ajateenija käe höövli vahele jäämisega või mõne muu
hooletusega.
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4. JULGEOLEK JA KATTEKAVAD
Üldises mõistes on kattekava sama, mis tänapäeval riigikaitse plaan. Kattekava eesmärgiks oli
riigikaitse seisukohalt tähtsate hoonete, materiaalsete väärtuste ja elavjõu kaitse. Lisaks tuli
tagada linnade (sealhulgas riiklike asutuste) julgeolek, mis taganuks ka kodanike moraalse
julgeoleku. Lennubaas oli ja on Eesti riigile strateegilise tähtsuse ja võimekusega üksus, mille
julgeoleku tagamine on prioriteetne tegevus. Sellest tulenevalt oli välja töötatud nii sisekatse
kava kui tegevus sõjaseisukorras. Rahuajal käis pidev töö mobilisatsiooni ja sisejulgeoleku
plaanide täiustamiseks. Allpool on kajastatud, kuidas oli LB-i sisejulgeolek tagatud ja kuidas
käituti mobilisatsiooni korral.

4.1 Kattekavad 1939. aasta järgi
Mobilisatsiooni korral pidi uue kava järgi (1939. a) lennuväe baas ennast hajutama, et vältida
pommitamise kahjusid. 1935. aasta plaani järgi pidid aga õhukaitse suurtükiväegrupp,
lennubaas ja õhukaitse staap jääma rahuaegsetele asukohtadele ja teostama sealt
mobilisatsiooni.71
Kattekava teostamisel pidi lennuväe baas tagama:


Lasnamäe lennuvälja julgeolekut ja õhukaitset olemasolevate vahenditega;



lennuväe baasi ladude ja töökodade hajutamist vastavalt erikavale.72

Arvestati sellega, et vastase rünnaku korral satub Lennubaas õhulöökide alla, selleks tuli terve
LB hajutada Tallinna ja selle lähiümbrusse ära, arvestades järgmist:


Aviotöökoda tuli hajutada Tallinna või selle lähiümbruses asuvate tehaste ruumidesse,
mis võimaldavad minimaalse aja vältel Aviotöökojal ja selle üksustel töö alustamist;



Tehnilised laod hajutati töökodade uute asukohtade lähedusse;



Lennubaasi staap, transport, varalaod, ambulants jne hajutati Lasnamäel või
Kadriorus asuvatesse hoonetesse.



Lennubaasi sidesalk pidi ümber paiknema Ülemiste lennuväljale.73

Lahkudes tuli arvestada, et Lennukool ja ÜLD nr 3. lahkuvad samuti Lasnamäe lennuväljalt
õhukaitse staabilt kinnituse saanud kattekavade kohaselt.74
71
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1940. aastal 18. juunil kirjutati õhukaitse inseneri poolt tehnikaosakonnale murelik kiri, et
väliolukordade tarbeks puuduvad õhukaitsel lennukite moondamiseks vajalikud võrgud.
Kirjas määrati 500 krooni eest algsete katsetuste tegemiseks 2-3 lennukit, leidmaks sobilikke
võrkke moondamiseks75. See annab aimu, et õhukaitsel tervikuna puudus vajalik varustus, et
ümber paiknemiste korral oma lennukeid vastavalt moondada. Samuti oli puudust relvastuse
näol,

sest

LB-i

sisekaitsekava

nägi

ette

meeskondade

relvastamist

lennukite

kuulipildujatega.76

4.1.1 Aviotöökoja ja tehnilise lao paigutus
Aastal 1939 septembris koostatud kava kohaselt taheti alguses võtta aviotöökoja ja tehnilise
lao hajutamiseks kolme eraettevõtte ruume. Nendeks olid metallitööstuse „Laverna“ Narva
mnt 15 – kogu tööstuse ruumid (ca 700 m2 põranda pinda), Läti seltsi ruumid Narva mnt 13 ja
A/S A. M. Lutheri mööblitööstuse (Lõuna tänav) ruumidest põhjapoolne hall ja
tänavapoolsest blokist kaks alumist korrust (kokku ca 7000 m2).77 Kaks nädalat hiljem tehti
taotlus, et Läti seltsi ja „Laverna“ ruumid asendada hoopis Põhja paberi ja Puupapi vabriku
lukusepatöökoja ruumidega, ning võtta Lutheri lõunapoolse bloki kelder, 1. korrused ja osa
selle jõujaama ruumidest. Lisaks sooviti, et üleandmisel jäetakse osa sisseseadest õhukaitse
käsutusse.78
Esialgne paigutus oleks olnud järgmine:




Metallitööstuse „Laverna“ ruumidesse:
o mootori- ja elektritöökojad
o mootoriosade ladu.
Läti seltsi ruumesse:
o mootori- ja elektritöökodade ning lao meeskonnad.
A/S A. M. Lutheri mööblitööstuse ruumidesse:
o lennukite montaažikoda,
o mehaanika töökoda,
o tisleritöökoda,
o lennukite katmise ja impregneerimise töötuba,
o katsekoda,
o joonestusbüroo,
o materjalide ladu,
o töökodade ja lao meeskond (tänavapoolse bloki II korrusele).
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Kohale oleks pidanud jääma:





mootori katsetamine ja 30% mootoritöökoja isikkoosseisust,
mootoriosade ladu 50% ulatuses,
kokkupanemise töötuba ja teistest töökodadest 30% ulatuses,
materjali ladu 50% ulatuses.79

4.2 Sõjaaja koosseis
Nagu töös eelpool mainitud, oli LB-il nii rahuaegne koosseis kui ka sõjaaegne koosseis.
Kokku oli lennubaasis sõjaaja kava kohaselt: ohvitsere – 40; allohvitsere – 334; sõdureid –
201; kokku – 575.
Transpordiks olid tagasihoidlikult järgmised vahendid: kergeveohobuseid – 5; ühehobuse
veovankreid – 5; sõiduautosid – 2; veoautosid – 7; busse – 2, külgkorviga mootorrattaid – 2 ;
sanitaarauto – 1; traktor – 1; tsisternauto – 1; teerull – 1; jalgrattaid – 4; suuski – 4 paari.80
Märkused:



Päevapalga alusel töötavaid töölisi võis aviotehas palgata vastavalt vajadusele.
Lendurite ametikohtadele võis lendur-ohvitseride puudusel määrata ka lendurallohvitsere.

Lennubaasi sõjaülesanded olid samad, mis rahuajal, ainult sõda oleks kaasa toonud palju
rohkem remontimist ja aega oleks olnud vähem. Kuna LB tuli sõjaajaks Tallinnas hajutada,
puudus neil otsene vajadus suure kaitseüksuse tarbeks. Ligi 200 lisakätt sõjaajaks pidanuks
aitama oluliselt kaasa remonditavate lennukite kiirele parandamisele. Teisalt jätab soovida LB
transpordi varustus, mida on ilmselgelt vähe kiireks hajutamiseks. Kogu kattekava on hea ja
kindlasti toimiv, kuid vastase ootamatu rünnaku korral, poleks suudetud piisavalt hajutada
tervet LB-i, eriti on raskusi töötava aviotöökoja ümberpaiknemisega, kus on mitmed lennukid
osadeks lahti võetud.
4.3 Sisekaitse
J. Laidoner kirjutas Tallinna sisekaitsekava kohta 10. oktoobril 1938, et sisekaitse eesmärk
on: kindlustada riigile sisemist julgeolekut ja kehtiva riigikorra vastu väljaastumiste korral
resoluutse ja plaanikindla tegevusega otsustavalt likvideerida väljaastujate relvastatud jõud
ning kindlasti võtta oma kätte kõik riikliku elu juhtivad asutused.81
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Sisekaitse alal kuulus lennubaas õhukaitse väeosade kaitsegrupi nr 1 koosseisu. Samuti
kuulusid sinna veel üksik lennuväedivisjon nr. 3 ja lennukool. Kaitsegruppi nr 2 kuulusid
õhukaitse suurtükiväegrupp ja

üksik

merelennusalk. Õhukaitset Lasnamäe lennuväljal

teostas LB.
Kaitsegrupi nr 1 ülemaks oli määratud LB-i ülem, kelleks 1932. aastal oli kolonel-leitnant
Vellerind, kes on allkirjastanud 14. novembril ühise kaitsegrupi isikkoosseisu tabeli koos
relvastusega. Tabelisse oli märgitud 33 ohvitseri ja 230 sõdurit. Relvastuseks oli neil 229
püssi, 59 kergkuulipildujat, millest 55 olid lennukite omad, ja 11 raskekuulipildujat. Lisaks oli
tabelis märgitud 13 lahinguvalmis lennukit.82
Lennubaasi ja Lasnamäel paiknenud õhukaitse osade õhutõrje jaoks oli 1935./36. aasta
tegevusaruandes83 mainitud, et Lasnamäe lennuvälja kaitseks on LB-il kuus õhutõrjeks
mõeldud kuulipildujat, millele olid määratud väljaõpetatud meeskonnad ja kolm määratud
positsiooni (vt lisadest joonist 12). Samuti olid õhurünnakute kaitseks olemas varjendid ja osa
varjenditest tuli vastava käsu korral veel ehitada, kokku oleksid suutnud need varjendid
pakkuda kaitset 270 inimesele (vt lisadest joonist 13).
Ühine kaitsegrupp võimaldas rahuajal kokku saada üle 200 ajateenija, sest LB-is teenis
korraga alla 100 ajateenija. Kaitsegrupid loodi pärast 1924. aasta 1. detsembri riigipöörde
katset, kus enamlased said Lasnamäel asunud lennuvälja üle mitmeks tunniks kontrolli. Ühtne
kaitsegrupp

Lasnamäel

oleks

edasipidised

katsed

seda

vallutada

muutnud

palju

keerulisemaks.
4.4 Vahejuhtum Saksa-Poola sõja ajal 1939
1. septembril 1939 algas sakslaste poolt provotseeritud Saksa-Poola sõda. 17. septembril, kui
selja tagant ründas Poolat ka Nõukogude armee oma lennuüksustega, algas Poola lennuväe
jäänuste evakueerumine. Valdav osa lennukitest pages Rumeeniasse, aga ka mujale. Osa
lennukitest jõudsid ka Eestisse. Näiteks Poola sõjaväele kuulunud SP-BMW, kinnise
kabiiniga monoplaan RWD 13-S, oli Punase Risti lennuk, mis 18.septembril kell 17.00 oli
maandunud Tartumaal Mäksa kandis. Õhukaitse ülema suusõnalise korralduse kohaselt võeti
lennuk üle ning toimetati lennubaasi angaari Lasnamäele.84
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5. MEELELAHTUS JA SPORT
Terves kehas terve vaim, oli ka lennubaasi isikkoosseisu loosungiks ja vabaaega sisustati
sportimisega. Sport üldiselt oli kõigis õhukaitse väeosades au sees ja käidi tihti üksteisega
võistlustel mõõtu võtmas, kus LB esindas ennast väärikalt.
Lennunduse uudsus ja väga kiire areng pani rahva sellest rääkima, ajakirjanduse kirjutama (vt
lisadest joonist 18) ning LB korraldas õpilastele ja kaitseväelastele ekskursioone tutvustades
lennundust üldisemalt.

5.1 Sport
9.–10. aprillini 1932. aastal peetud Tallinna garnisoni meistrivõistlustel poksis, saavutas
raskekaalus esikoha reamees Elmar Hansen. 2.–3. septembril 1933. aastal toimunud
õhukaitseväeosade kergejõustikuvõistlustel võitis 100 meetri jooksu ja kõrgushüppe reamees
Jaan Jalak, 1500 meetri jooksu reamees Helmut Miedeberg.85
Lasnamäel puudusid head spordi tegemise võimalused. Tegevusaastatel 1935/1936 kuni
1938/1939 on mainitud, et suureks takistuseks kehalise kasvatuse edukaks arendamiseks on
võimlemissaali ja spordiplatsi puudumine. Põhilisteks spordialadeks olid suvel kergejõustik ja
talvel suusatamine. 1935/1936 aastal sai LB-i meeskond jao suusaorienteerumises esimese
koha ja järgmisel aastal teise koha.86
Kuigi sportimisvõimalused olid kasinad, tehti sporti palju ja saadi ka häid kohti. Tollajal olid
inimesed palju leplikumad ja leidlikumad ning suur füüsiline töö hoidis ka ilma suure
sportimiseta heas füüsilises vormis.
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5.2 Muu tegevus
Eksursioonid lennubaasis läbi aastate
700
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581
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Kaitseväelast
517
478

500
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330
300
300

Kooliõpilast
407
325

250
200

200

165

180

100
* - 1938/39 aastal on
õpilaste

0

hulgas

ka

muud organisatsioonid

Joonis 3. Lennubaasis läbiviidud ekskursioonid kaitseväelastele ja kooliõpilastele.87
Antud andmed annavad märku, et õhukaitse tegi koostööd ka tsiviilasutustega, viies rasketes
ilmaoludes saartele posti ja otsides Kihnu hülgekütte. Need ülesanded kadusid koos
lennusalga kaotamisega 1934. aastal. Samas asendusid abistavad lennud ekskursioonidega
lennubaasi, et suurendada õpilaste huvi lennunduse vastu. Viimastel aastatel oli aruannetes
märgitud külastajate suurt huvi lennukite ja lennunduse vastu. Külastamiste ülesmärkimine
annab märku sellest, et õhukaitse pidas enda populariseerimist ja rahvale näitamist oluliseks ja
vajalikuks.
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KOKKUVÕTE
Lennubaas (LB, aastast 1939 Lennuväe baas) oli iseseisva väeosana 1930. kuni 1940. aastani
õhukaitse lennuüksuste tagalaks, varustuse hankijaks, lennukite remontijaks ja kõigi tehniliste
juhendite väljatöötajaks. LB-i eelnevad käsitlused on jäänud liiga pealiskaudseiks ja
analüüsitud ainult tsiviilajaloo raames. Antud töö eesmärgiks oli uurida LB-i arengut ja
võimet täita talle püstitatud ülesandeid ning LB-i üldist tähtsust õhukaitses.
Lennubaasi loomiseks peetakse 1919. aasta septembrit, kuid iseseisvaks väeosaks sai LB alles
1930. aastal. LB paiknes kogu oma eksisteerimise vältel Tallinnas Lasnamäel asunud sõjaväe
lennuväljal. LB kui iseseisva väeosa ajaloo jooksul jõudis LB juhtida kaks ülemat, kelleks
olid Johannes-August Vellerind ja Karl-Friedrich Haas.
Lennubaasi põhilisteks ülesanneteks olid lennutehnilise varustuse remont, kontroll ja
uuendamine ning Tallinnas asuvate õhukaitse väeosade majandamine. Nende ülesannete
täitmiseks kuulusid LB-i koosseisu staap, aviotöökoda, tehnikajaoskond, majandusjaoskond,
sanitaarjaoskond, LB-i komando ja algusaastail lennusalk. Viimane muudeti hiljem
kontrolljaoskonnaks. Isikkoosseisu suuruseks jäi keskmiselt 200 inimest, mis oli piisav
rahuajal tegutsemiseks.
LB-i üheks tähtsamaks ülesandeks oli lennukite remontimine. Töökorras lennukid olid
eeltingimuseks, et üksikud lennuväedivisjonid 1-3 saaksid täita oma ülesannet ehk kaitsta
Eesti tähtsamaid linnu ja strateegilisi punkte. Remontimist viis läbi aviotöökoda ja 1930.
aastate teisel poolel hakkas töökoda ka ise lennukeid tootma. Seal valmisid treeninglennukid
nagu PTO-4 ja PON-1, lisaks hakati ehitama ka lahinglennukit PN-3, mille prototüüp jõudis
enne LB likvideerimist lennata kõigest 37 tundi.
Väljaõpet lennubaasis viidi läbi kaaderkoosseisule, ajateenijatele ja vähestele reservväelastele.
Kaaderkoosseisu väljaõpe jagunes maapealseks ja õhuväljaõppeks. Viimases ei olnud LB-i
ülesandeks koolitada välja lendureid, vaid lihtsalt hoida olemas olevate lendurite ametialaseid
oskusi selleks, et tegeleda LB-i põhiülesandega, milleks oli uute ja remonditud lennukite
lennukõlbulikkuse kontrollimine. Maapealses väljaõppes keskenduti pigem laskeoskusele.
Ajateenijatele viidi väljaõpet enamasti läbi lühendatud korras, sest enamik ajast kulus
vahipidamisele ja majandustöödele.
Õnnetusjuhtumeid oli LB-is väga vähe. Algus aastatel leidsid aset mõned üksikud
hädamaandumised ning töökäigus hooletuse tõttu esinesid ka mõned vigastustega lõppenud
34

õnnetused. Kahjudega lõppenud lennuõnnetuste puudumine oli hea märk sellest, et LB lendav
koosseis oli väga kompetentne ja aviotöökojas remonditud lennukid olid väga töökindlad.
Sisejulgeolek oli tagatud ühise kaitsegrupi moodustamisega koostöös ÜLD 3 ja
Lennukooliga. Kaitsegruppi juhtis LB ülem, kes korraldas igapäevast vahiteenistust ja
vastutas, et ajateenijad saaksid vajaliku väljaõppe õhutõrje kuulipildujate kasutamise kohta.
Kuulipildujaid oli terve Lasnamäe lennuvälja kaitseks kuus tükki.
Mobilisatsiooni ettevalmistustega tuli tegeleda pidevalt. Selle tarbeks kohandati igal aastal
oma mobilisatsiooni plaani. Sellele lisaks tuli mobilisatsiooni julgeoleku tagamiseks vaadata
üle igal aastal ka mobilisatsiooni kattekavad. Sõjaväe kattekava ühe osana koostas õhukaitse
ülem õhukaitse kattekava, mille eesmärgiks oli riigikaitse seisukohalt tähtsate hoonete,
materiaalsete väärtuste ja elavjõu kaitse. LB-i ülesandeks oli Lasnamäe lennuvälja kaitse ning
enda üksuste formeerimine ja hajutamine üle Tallinna linna.
Seoses baaside lepinguga Nõukogude Venemaaga ja Teise maailmasõja algusega likvideeriti
LB koos kõigi teiste Eesti kaitseväe üksustega. Kuna lennubaasis oli väga palju erinevat
varustust, mis tekitas arusaamatusi, kuhu täpselt ning mida anda tuleb, venis LB
likvideerimine plaanitust kauemaks.
Lennubaas oli oma viimastel aastatel saavutanud võimekuse toota ise lennukeid.
Aviotöökojas valmisid lennukid nagu näiteks õppelennukid PTO-4 ja lahinglennuki PN-3
prototüüp. Mootoreid tuli küll välismaalt tarnida, kuid lennukite varuosi ja tarvikuid suudeti
ise toota. Töö autor leiab, et lennubaas oli üks efektiivseimaid ning kesksema kohaga
õhukaitse väeosi, mis oli suuteline täitma talle püstitatud ülesandeid.
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AIRBASE OF THE REPUBLIC OF ESTONIA 1930–1940
Mert Meiessaar
Summary
The airbase played a central role in the air force. It equipped and repaired all of the aircraft
and made all of the technical manuals for the air force. Prior analysis of the Airbase has been
too superficial and only considered the context of civil history. This work is aimed at
investigating the development of the airbase, its ability to perform its tasks and its overall
importance of air force.
The airbase was first constructed in September 1919, but it only became an independent
military unit as late as July 1930. The airbase has been based in Lasnamäe military airport in
Tallinn throughout its existence. The airbase had two commanders between 1930 and 1940:
first Johannes-August Vellerind and then Karl-Friedrich Haas.
The airbase's main tasks were to repair flight technical equipment, verifications and upgrading
the equipment and management of air force troops in Tallinn. To carry out their tasks the
Airbase facilities included an aircraft workshop, technical department, financial department,
medical department, Airbase commando and flight troop (which changed to verification
department in 1934). The number of personnel remained at an average of 200, which was
sufficient for peacetime operations.
One of the most important tasks of the airbase was to carry out aircraft repairs, which allowed
Estonian air force aircraft to fulfil their goal to protect Estonia's most important cities and
strategic locations. The aircraft workshop carried out repairs and, in the second half of the
decade, began to build planes. These included completed training aircraft such as the PTO-4
and PON-1. The airbase also began to build the PN-3, a military aircraft, the prototype of
which flew only 37 hours before the destruction of the Airbase at the start of the Second
World War.
The airbase had reached the capability to produce its own planes. The aircraft workshop
completed construction of PTO-4 training aircrafts and one PN-3 military aircraft prototype
(although the engines came from abroad). The workshop had the capability to build aircraft
spare parts, accessories and full plane bodies. This is evidence of the ability to perform the
most important duties assigned to the Airbase, namely, to keep the planes flying.
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LISAD
Lisa 1 Joonis lennubaasi paiknemise kohta

Joonis 1. Lennubaasi paiknemine Lasnamäel endisel ja praegusel kaardil.88

Lisa 2 Joonised lennubaasi lennutundide ja aviotöökojale tehtud tellimuste kohta

Lennubaasi lennutunnid 1930-39
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Joonis 2. Lennubaasi poolt teostatud lennutunnid läbi aastate aprillist aprillini. Kahjuks on
1939/1940 aasta andmed puudulikud seoses keeruliste aegadega.89

88
89

Militaarnet (http://www.militaar.net/phpBB2/viewtopic.php?t=625) (11.10.2013)
ERA.526.1.272 kuni 279 ja 309
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Joonis 3. Aviotöökojale tehtud tellimused 1932/1933 kuni 1936/1937 aastad.90

90

ERA.627.1.805 l 30
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Lisa 3 Joonised lennubaasi kõrgemate ülemate ülesanded

Joonis 4. LB ametikohtade kirjeldus91
91

ERA.526.1.295 l 218
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Joonis 5. LB ametikohtade kirjeldus92
92

ERA.526.1.295 l 219
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-5220
tehnikajaoskonna ülesannetest, on:
1. hoolitseda tehnilise varustuse õigeaegse ja otstarbeka hankimise eest;
2. täita tehnilise varustuse suhtes LB rügemendi majandusülema ettenähtud
kohuseid, välja arvatud rahaline arvepidamine;
3. kinnitada arved ning anda üle väljamaksmiseks majandusjaoskonda ja
teatada sinna iga kuu vajadused tehnilise ala krediitide väljanõudmiseks;
4. teostada tehnilist järelvalvet kõikides LB allüksustes;
5. hoolitseda juhendite ja tehniliste tingimuste väljatöötamise eest;
6. hoolitseda tehnilise eelarve õigeaegse koostamise eest;
7. jälgida tehnika arenemist ja leiutisi sel alal ning hoolitseda kasulikkude
uuenduste kasutusele võtmise eest lennuväes;
8. võtta osa kõikide üleskerkivate küsimuste arutamistest ja otsuste tegemisest
lennubaasis oma erialal.

Laoülem.
§.........

Laoülem allub vahetult Tehnikajaoskonna ülemale. Ta juhib ladu distsiplinaarselt,
majanduslikult ja laotegevuse erialadel kompaniiülema õiguste ja kohustega.
§.........
Laoülema kohuseks on:
1. varustuse vastuvõtmine lattu, alahoidmine ja väljaandmine kehtivate
juhtnööride ja määruste kohaselt;
2. hoole alla kuuluvate ladude korraldamine ja järelvalve, hoolitsedes, et laos
hoitav varustus rikki ega kaduma ei läheks. Samuti kandes hoolt tulekaitse
abinõude korrasoleku eest ja nende kiire kasutamise võimaluse eest;
3. teostada LB tehnilise materjali sisseostusid nin varustuse muresemist lattu
antud juhtnööride lausel;
4. korralda varustuse sissetuleku ja väljamineku seaduspärasuse arvestamist
ning arvestusraamatute kokkuseadmist;
Joonis 6. LB ametikohtade kirjeldus93

93

ERA.526.1.295 l 220
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Joonis 7. LB ametikohtade kirjeldus94

94

ERA.526.1.295 l 221
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Joonis 8. LB ametikohtade kirjeldus95

95

ERA.526.1.295 l 222
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Joonis 9. LB ametikohtade kirjeldus96
96

ERA.526.1.295 l 223
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Joonis 10. LB ametikohtade kirjeldus97
97

ERA.526.1.295 l 224
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Lisa 4 Joonised mobilisatsioonikäsu levitamise, LB õhutõrje, passiivse õhukaitse kava
kohta ja rahu ning sõjaaja koosseisu tabel

Joonis 11. Mobilisatsioonikäsu levitamise kava.98
98

ERA.526.1.180 l 21
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Joonis 12. LB õhutõrje tuleplaan 1939. aasta seisuga.99

99

ERA.526.1.38
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Joonis 13. LB passiivse õhukaitse kava.100

100

ERA.526.1.38 l 283
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Joonis 14. 1940. aasta rahu- ja sõjaaja isikkoosseisud.101

101

ERA.526.1.38 l 269
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Lisa 5 Joonised Lasnamäel paiknenud lasketiirude ja lennubaasi hoonete kohta

Joonis 15. Lasketiirude paiknemine Lasnamäel102

102

ERA.526.1.68 l 3
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Joonis 16. Lasnamäe lennuvälja skeem, koos LB hoonetega103

103

ERA.526.1.67 l 21
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Joonis 17. Suurendus jooniselt 16

55

Lisa 6 Joonis ajalehes „20. sajand“ ilmunud artikli kohta

Joonis 18. Ajalehes „20. sajand“ ilmunud artikkel tuleviku lennubaasidest.104

104

20-es Sajand. 1934 Tallinn. lk 3

(http://dea.nlib.ee/fullview.php?frameset=3&showset=1&wholepage=suur&pid=s795003&nid=262895&con=0)
(11.10.2013)
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Lisa 7 Joonis lennubaasis arvel olnud maismaa sõidukite kohta

Joonis 19. LB 1932/1933 aastal arvel olnud sõiduvahendid ja nende aastane läbisõit, kütuse
kulu, tööpäevade ja sõitjate arv ning remondiks kulunud raha.105

105
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Lisa 8 Pilte aviotöökojast, tööst ja lennuki PN-3 ehitamisest

Joonis 20. Aviotöökoda Lasnamäel.106

Joonis 21. Lennuvälja tasandamine Lasnamäel.107

106
107

ERA.627.1.829
Ibid.
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Joonis 22. PN3 kandepinna koormustest.108

Joonis 22. PN3 ehitamisel.109

108
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Ibid.
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Joonis 23. PN3 pärast esimest katselendu.110

110

ERA.627.1.829
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Lisa 9 Tabel lennubaasi likvideerimise käigus üleantud varustuse kohta

Joonis 24. Protsentuaalselt LB varade jagunemine üksuste vahel.111

111
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Lisa 10 Lennubaasi sümboolika

Joonis 25. LB lõkmed112

Joonis 26. LB lipukava113

112
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ERA.526.1.281 l 97
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