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Emeriitdotsenti portretee-
rida pole lihtne ülesanne: 
Vello Otsmaa panus ehi-
tussektori arengusse on 

niivõrd mahukas, et sellest kõige 
olulisemate teemade väljavalimine 
on paras pähkel. Tuleb olla täpne ja 
võimalikult asjatundlik, sest soliid-
ses eas emeriitdotsendiga vestel-
des on tunda, et vaimset laiskust ja 
ükskõiksust ta ei kannata. Sellegi-
poolest hajub esialgne pelgus meie 
kohtumise ajal üsna kiiresti, sest 
oma eluaegsest tööst betoonivald-
konnas räägib mees alul küll ette-
vaatlikult, ent kasvava kirglikkuse 
ja loomingulisusega, mis nakatab 
kuulama ja kaasa mõtlema.

Ta iseloomustab ennast küll 
kriitiliselt kui “ehk liiga inertset ja 
oma otsustes kohati ebakindlat” 
inimest, ent emeriitdotsendi ko-
husetunne, töökus ja analüütiline 
meel on samas ka vastuvaidlema-
tud tõsiasjad. Koos ehitusökono-
mistist abikaasa, praeguse TTÜ 
emeriitdotsendi Svea Otsmaaga 
on üles kasvatatud neli last ning 

vanaisa ja -emana saadakse rõõ-
mustada üheksa lapselapse ja lap-
selapselapse üle. Tallinna lähedal 
Türisalus on Vello Otsmaa ehita-
nud suvilaprojektist endale eluma-
ja ning siin ei veedeta sugugi mit-
te passiivset pensionipõlve – veel 
mõni aasta tagasi käis Vello Ots-
maa iga päev tööle Tallinna Tehni-
kaülikooli ehitiste projekteerimise 
instituuti, viis läbi ehitusekspertii-
se ning tegeleb betoonialase aka-
deemilise ja teoreetilise tööga veel 
praegugi. Aga kuidas ta kõige sel-
leni jõudis?

vaid üks neli viite 
kõrval
1951. aastal keskkooli lõpetanud 
noormeest huvitas kõige rohkem 
raadiotehnika. Pöördelisele ja kee-
rulisele ajale langenud kooliaasta-
test on huvitavaid ajalookilde Vello 
Otsmaal välja tuua ohtralt, kas või 
fakt, et 1940. aasta kevadel võeti ta 
pärast sisseastumiskatseid vastu 
Jakob Westholmi gümnaasiumi, 
sügisel kooli minnes leidis ta end 

eest juba Tallinna 8. algkoolis. 
Kooli lõpetamise ajaks oli see muu-
tunud Tallinna 22. keskkooliks.

“Ülikooli, TPIsse astudes oo-
tas mind ees rühmade süsteem. 
Vesiehituse erialal sai stipendiumi 
kergemalt, ent minu erialal töös-
tus-tsiviilehituses tuli stipendiu-
mi väljateenimiseks õppida vaid 
headele ja väga headele hinnete-
le,” märgib ta ning vastab seejärel 
tagasihoidlikult lisaküsimusele, et 
temal “õnnestus” kogu stuudiumi 
ajal teenida viite kõrvale ka üks 
neli (nn klassikalise süsteemi järgi 
hinnates). “See oli väga vajalik, et 
õnnestus stipendiumi saada, sest 
tööl polnud tol ajal ülikooli päevase 
õppe kõrvalt võimalik käia. Seda sai 
teha vaid õhtuses või kaugõppes. 
Loengutes käimine oli kohustuslik 
ja korralikult õppimine oli koolis 
püsimiseks ainus võimalus.”

tPi andis nii abikaasa 
kui ka kutsumuse
Stuudium TPIs oli Vello Otsmaa 
elus tähtis, siit leidis ta nii hilisema 
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abikaasa kui ka kutsumuse – raud-
betooni. “Ühes rühmas õppides sat-
tusime Sveaga Üliõpilaste Teadus-
likku Ühingusse. Seal hakkasime 
koostama ühte eksperimentaaltööd 
betooni põikjõukindlusest ja käisi-
me konkursil Leedus, kus läks pä-
ris hästi. Nii oligi pandud alus be-
tooniga tõsisemaks tegelemiseks.” 
Suurt osa Vello Otsmaa jõudmisel 
raudbetooni juurde etendas ka 
tema juhendaja ja õpetaja, mitte 
ainult raudbetooni ja ehituse, vaid 
Eesti inseneripraktika ja -teaduse 
suurkuju, professor Heinrich Laul.

Pärast lõpetamist töötas noor 
spetsialist paar aastat projekteeri-
jana, kuni ta kutsuti TPIsse aspi-
rantuuri, millele järgnesid aastate 
jooksul assistendi, vanemõpetaja 
ja dotsendi ametikohad. Regulaar-
seid loenguid ülikoolis asus ta and-
ma 1961. aastast. “Viiekümnendad 
olid mulle õppimise aeg, kuue- ja 
seitsmekümnendatel tegelesin tõ-
sisemalt teadustööga, 1963. aastal 
kaitsesin ära kandidaadikraadi,” 
võtab ta aastakümneid kokku.

Ta räägib, et 1960ndatel hak-
kasid peale ülikoolitöö tekkima ka 
kontaktid ehituse ja projekteerimi-
se valdkonnas väljaspool ülikooli 
ning seda eriti ekspertiiside tase-
mel. Neist jäid sõelale just vigade 
ja avariidega seonduvad. Eksper-
tiise teostas Otsmaa koos kolleegi, 
dotsent Allan Sumbakiga, kellega 
teda seovad lähedased vaated tööle 
ja elule ning aastakümnetepikku-
ne koostöö erialaste probleemide 
lahendamisel. “Vigade otsimine ja 
avastamine on olnud põnev. Ent 
ehitussektorist jättis see kehvema 
mulje, sest ekspertiiside puhul oligi 
tegemist projekteerimise ja ehituse 
vigade väljaselgitamisega. Samas 
oli riiklik ehitusjärelevalve nõuko-
gude ajal tugev ja see tagas konst-
ruktsioonide rahuldava keskmise 
taseme.”

Seega pealiskaudse arusaama, 
et nõukogude aja ehitus oli valda-
valt nõrgal tasemel, lükkab Otsmaa 
ümber. Ta toob näiteks 15 aastat ta-
gasi Eestis kerkinud teema nõuko-
gude ajal ehitatud paneelmajadest, 
mis isegi mitme, ka nimeka inimese 
arvates hakkavat kohe kokku kuk-
kuma. “See oli üks suur jaburdus – 
nende majade kandekonstruktsioo-

nid on senini piisavalt tugevad, ma-
jad seisavad püsti küll. Kui nad on 
moraalselt või esteetiliselt vanane-
nud, siis see on iseasi,” resümeerib 
mees.

inseneri intuitsioon  
on tähtis
Eesti Vabariigi taastamine üheksa-
kümnendate alguses tõi kaasa Eesti 
kõrgharidussüsteemi reformi, mil-
lega kaasnesid rohked vaidlused ja 
arutelud ehitusinseneride etteval-
mistamise üle. “Praeguse süsteemi 
loomisel käis meie põhiline võitlus 
selle eest, et ehitusinseneri etteval-
mistus oleks pidev. Ei saa olla nii, et 
kolm aastat õpid muud eriala ja siis 
astud magistrantuuri, et inseneriks 
saada. Arhitektide ettevalmistami-
ses seda arvestati, aga inseneride 
puhul esialgu mitte.” Vello Otsmaa 
kolleegi, professor Karl Õigeri 
eestvedamisel see eesmärk paari 
aasta jooksul ka saavutati.

Seejärel tuli Vello Otsmaal 
kümmekond aastat täita ka uue ni-
metusega Tallinna Tehnikaülikooli 
ehitiste projekteerimise instituudi 
direktori rolli. Kuigi ta märgib, et 
püüdis juhtimisest hoiduda, muutus 
hea kolleegi Riho Orase lahkumise 
järel ülikoolist olukord selliseks, et 
tuli see koht vastu võtta. “Siis sattu-
sin ka direktoriks, olin seal kümme 
aastat, ent pärast seda jäin dotsendi 
kohale,” ei soovi Vello Otsmaa ise 
sellest pikemalt rääkida.

Inseneride jaoks muutus sel ajal 
IT tormilise arengu tõttu palju, ar-
vutite ja programmide arengu koh-
ta ütleb Otsmaa nii head kui ka hal-
ba: “Kes oskab oma peaga mõelda 
ja tal on inseneri intuitsioon, sellele 
tuleb IT kasutamine ja areng kind-
lasti suureks kasuks. Ent vähem 
andekate jaoks võib see ka takistu-
seks saada – usaldatakse liiga palju 
seda, mis sealt “kastist” tuleb.” Ta 
rõhutab, et konstruktsiooni tööta-
mise mõistmine ja arvutustulemi-
te õige suurusjärgu hindamine on 
kriitiliselt tähtis ning seda suudab 
teha vaid mõtlev insener, mitte 
masin. “Praegu ulatuvad parimad 
konstruktsioonid tänu andekatele 
inseneridele ja headele võimaluste-
le oma taseme poolest kaugelt üle 
nõukogude ajal koostatutest, mida 
ei saa aga alati öelda keskmise tase-

me kohta.”
Samas pole ekspertiiside ja 

õppejõutööga Vello Otsmaa te-
gemised viimasel aastakümnel 
piirdunud: sel kevadel on valmi-
mas mahukas betooniteemaline 
raamat, mida autor on neli aastat 
koostanud. “Raudbetooniõpiku 
koostamist olin juba mõnda aega 
mõelnud ja kui Eesti Betooniühing 
tuli välja ideega koostada käsiraa-
matu moodi näidete kogumik, oli 
tarvis leida mingi kompromiss. 
Valmiv raamat töötab ühelt poolt 
käsiraamatuna ja teisalt püüab vaa-
data teemat ka sisulisest poolest, 
andes selgitusi, miks mida tehak-
se ja millest arusaamine eeldab, et 
raudbetooni algteadmised on luge-
jal omandatud.”

kuidas ehitusõppega 
edasi minna?
Väga suur osa Vello Otsmaa töö-
ajast on viimasel paarikümnel 
aastal läinud raudbetoonkonst-
ruktsioonide Eesti projekteeri-
misnormide EPN 2 koostamisele, 
Euroopa standardi Eurokoodeks 
2 juurutamisele ja selle rahvuslike 
lisade koostamisele. Seda protsessi 
meenutab Vello Otsmaa lühidalt 
järgmiselt: “Eestis tekkis taasise-
seisvumise järel küsimus, kuidas 
üldse ehitamisõppega edasi minna. 
Euroopa projekteerimisnormide 
Eurokoodeks koostamine oli algus-
järgus, näiteks betoonkonstrukt-
sioonide standardi lõppvariant kin-
nitati alles 2004. aastal. Küsimus 
oli selles, kas jätkata kuni euronor-
mide valmimiseni Vene normidega 
(SNiP), nagu olla kavatsetud Lätis, 
või koostada 1991. aasta Euroopa 
eelnormide põhimõtetele vastavad 
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Eesti normid.”
Otsustati valida teine tee, 

võttes aluseks euronormide põ-
himõtted ja muutes neid nii pal-
ju, kui vaja. “Ja kui seda Eesti 
normide eelnõu koostama asuti, 
jäi raudbetooni osa minu peale,” 
märgib Otsmaa. 1996. aastal il-
mus eelnõu trükist ja sai aluseks 
raudbetoonkonstruktsioonide 
arvutamisele ning projekteerimi-
sele. 2003. aastal kinnitati eelnõu 
Eesti standardina. Pärast betoon-
konstruktsioonide Eurokoodeksi 
lõplikku valmimist tuli see tõlki-
da eesti keelde ja koostada selle 
rahvuslik lisa. Ka see sai tehtud. 
Eesti standardina kinnitati Euro-
koodeks 2 aastal 2005.

Vello Otsmaa: “Võib öelda, et 
Eesti oli esimene riik, kus euro-
normide põhimõtted võeti projek-
teerimisel kasutusele juba 1996. 
Muud mõistlikku lahendust meil 
ei olnud. Vanemad Euroopa riigid 
võisid rahulikult kasutada oma 
rahvuslikke standardeid kuni eu-
ronormide lõpliku valmimiseni.”

Purjekaga  
ida-saksamaal
Vello Otsmaa töögraafik on ol-
nud niivõrd tihe, et vaba aja koh-
ta küsimine tundub isegi natuke 
kohatu, ent teen seda siiski. Ta 
tunnistab, et töö tõttu on tõesti 
mõni muu asi ehk tegemata jää-
nud ja et töö peale on palju aega 
kulunud. Ent sellegipoolest on ta 
töö kõrvalt ise oma kätega püsti 
pannud perele maja Türisalus. 
Sajandivahetuse paiku ehitas 
Vello Otsmaa sellele laienduse ja 
umbes sellest ajast on siin ka pü-
sivalt elatud. “Siia püsivalt elama 
tulek oli minu abikaasa, dotsent 
Svea Otsmaa “süü”,” julgeb Vello 
Otsmaa tunnistada.

Ent peale kodumaja ehitami-
se ja selle renoveerimise selgub 
üks huvitavam hobi Vello Otsmaa 
noorusajast – viiekümnendatel-
kuuekümnendatel oli ta Pirital 
jahtklubis aktiivne purjetaja. 
“Vene ajal nimetati minu mee-
lisala sportlikuks kaugesõiduks, 
purjetamine tõi mulle isegi NLi 
meistersportlase tiitli.” Tema oli 

koos kaaslastega üks esimesi, kel-
lel õnnestus juba 1963. aastal käia 
purjekaga koguni väljaspool N 
Liidu territoriaalvett – Saksa DVs 
sportlikul kultuuriüritusel “Lää-
nemere rahunädal”. “Jahtklubi 
seltskond, nagu ka tegelikult TPI 
tehnikaerialad, olid Vene ajal mi-
nimaalselt politiseeritud, meie ka-
teedris polnud aastaid isegi ühtegi 
parteilast,” märgib emeriitdotsent 
rahulolevalt.  

vello  
otsmaa

•	Vello Otsmaa (sünd. 
29.03.1932) lõpetas 
Tallinna Polüteh-
nilise Instituudi 
ehitusteaduskonna  
1956 aastal. 

•	saavutas tehni-
kakandidaadi 
kraadi tööga „Pika 
ringsilindrilise 
raudbetoonkooriku 
põikjõupiirolukorra 
eksperimentaalne 
uurimine”(1963),

•	TPI ehituskonst-
ruktsioonide 
kateedri assistent 
ja vanemõpetaja 
(1961-63), dotsent 
(1964-92), TTÜ 
raudbetoonkonst-
ruktsioonide õppe-
tooli juhataja-ase-
professor ja ehitiste 
projekteerimise ins-
tituudi direktor 
(1992-2001),

•	alates 2001.  
aastast dotsent  
ja õppetooli juha-
taja, alates 2012. 
aastast emeriit- 
dotsent.

•	Otsmaa loengute 
põhiained on olnud 
raudbetoonkonst-
ruktsioonid, tuge-
vusõpetus ja ehitis-
te katsetamine. Ta 
on konsulteerinud 
mitmesuguste rau-
dbetoonkonstrukt-
sioonide projektee- 
rimist ja ehitamist, 
juhtinud oluliste 
vastutusrikaste ehi- 
tiste katsetamist.

•	Otsmaa on korral-
danud teaduskon-
verentse ja olnud 
mitmete nõukogude 
ja organisatsioonide 
liige, sh TPI ehitus-
alase eri- 
alanõukogu teadus- 
sekretär (1976–91) 
ja 1992. aastast TTÜ  
ehitustootluse insti- 
tuudi nõukogu  liige.  
Ta on koostanud üle 
30 teadustrükise.

vello otsmaa 
teadustöö 
olulisemad 
uurimisvaldkonnad:

� koorikute teoorias 
käsitlenud silindriliste 
raud betoonkoorikute 
arvutamist kandevõime 
piirseisundeis;
� raudbetooni teoorias 

käsitlenud mitmesuguste 
varraskonstruktsioonide 
põikjõukindlust;
� pingbetoonkonstruktsioo-

nide arvutamine.
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