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Referaat: 

Saaremaad  seostatakse  eelkõige  tuulikutega.  Siinsetele  vesiveskitele  on  väga  vähe 

tähelepanu  pööratud.  Teadaolevalt  neid  varem põhjalikumalt  uuritud  ei  olegi.  Käesoleva 

uurimistööga üritatakse astuda esimene samm Saaremaa vesiveskite uurimiseks. Eesmärgiks 

on  saada  ülevaade  vesiveskite  levikust  Saaremaal  eri  aegadel.  Töö  võiks  saada  aluseks 

hilisematele  uurimustele,  näiteks  arhiivmaterjalide  täpsemale  läbitöötamisele,  vesiveskite 

asukohtade kaardistamisele ning kohaliku rahvatraditsiooni kogumisele vesiveskite kohta.

Esimeses  peatükis  on  ära  toodud  vesiveskite  üldine  kirjeldus.  Seejärel  on  vaatluse  all 

esimeste  vesiveskite  kasutuselevõtt  ja  levik  maailmas  ning  Eestis.  Kolmas  peatükk 

keskendub Saaremaa vesiveskitele  läbi  aja,  peamiselt  nende levikule  ja  arvukusele,  ning 

neljandas peatükis on lähemalt vaadeldud viite praeguseni säilinud vesiveskit: Leisi, Möldri, 

Möldriveski, Pidula ja Poka.

Töö  tulemused  näitasid,  et  Saaremaal  on  tuulikute  kõrval  ka  üksjagu  palju  vesiveskid 

kasutusel olnud. Selgus, et 18. sajandi lõpus oli siin vähemalt 26 vesiveskit, kuid hiljem on 

neid järjest vähemaks jäänud. Aastal 1940 oli neid teadaolevalt 12 tükki ning tänapäeval on 

säilinud viis, millest ükski enam ei tööta. 
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SISSEJUHATUS

Saaremaad seostatakse eelkõige tuulikutega. Siinsetele vesiveskitele on väga vähe tähelepanu 

pööratud.  Teadaolevalt  neid varem põhjalikumalt  uuritud ei  olegi.  Käesoleva uurimistööga 

üritatakse  astuda  esimene  samm  Saaremaa  vesiveskite  uurimiseks.  Eesmärgiks  on  saada 

ülevaade vesiveskite levikust Saaremaal  eri  aegadel.  Töö võiks saada aluseks hilisematele 

uurimustele,  näiteks  arhiivmaterjalide  täpsemale  läbitöötamisele,  vesiveskite  asukohtade 

kaardistamisele ning kohaliku rahvatraditsiooni kogumisele vesiveskite kohta.

Esimeses peatükis on ära toodud vesiveskite üldine kirjeldus. Seejärel on vaatluse all esimeste 

vesiveskite  kasutuselevõtt  ja  levik  maailmas  ning  Eestis.  Kolmas  peatükk  keskendub 

Saaremaa  vesiveskitele  läbi  aja,  peamiselt  nende  levikule  ja  arvukusele,  ning  neljandas 

peatükis  on  lähemalt  vaadeldud  viite  praeguseni  säilinud  vesiveskit:  Leisi,  Möldri, 

Möldriveski, Pidula ja Poka.

Enamus  informatsioonist  Saaremaa  vesiveskite  kohta  on  saadud  Saaremaa  Muuseumi 

arhiivraamatukogust, näiteks ajalehtede Meie Maa ja Saarte Hääl vanad aastakäigud, Adolf 

Richteri aadressraamat, Albert Seppeli Leisi kroonika, „Saaremaa: maateaduslik, majanduslik 

ja  ajalooline  kirjeldus“.  Lisaks  Saaremaa  Muuseumist  saadud  andmetele  on  kasutatud 

ajaloolisi kaarte nagu Mellini atlas aastast 1798 ja 1939. aasta Saaremaa kaart. Vesiveskite 

leviku kohta tehti järelpärimised ka kõikidesse vallavalitsustesse. 

Viimases  peatükis  käsitletud  vesiveskite  kohta  on  saadud  informatsiooni  neid  kohapeal 

vaatamas  käies  ja  omanikega  vesteldes.  Pidula,  Poka,  Möldriveski  ning  Leisi  vesiveskite 

kohta on olemas ka kirjalikku materjali. Saare Maa-arhiivis on Leisi vesiveski kohta olemas 

nõukogudeaegsed  inventeerimisjoonised  ning  pärimiste  ja  omanikega  seotud  dokumendid. 

Riigiarhiivist on saadud andmeid Eesti Rahvusliku Jõukomitee poolt 1940. aastal koostatud 

Eesti vesiveskite koondnimestiku kohta, mille hulgas on nimekiri Saaremaal tol ajal töötanud 

vesiveskitest. Endel Püüa erakogust on kasutatud materjali aastatel 1907- 1908 ja 1908- 1909 

koostatud Saaremaa kreisi tööstusrevisjonist. 
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1. MIS ON VESIVESKI

1.1 Käsikivist vesiveskini

Enne vee või  tuule  jõul  töötavate  veskite  ilmumist  jahvatati  vilja  käsikiviga,  mis  jäi  veel 

kasutusse ka veskite levides. Käsikivide konstruktsioon oli igal pool ühesugune- kaks üksteise 

peal  asetsevat  maakivist  raiutud  silindrikujulist  kivi  läbimõõduga  umbes  50-  60  cm ning 

kõrgusega  12-  15  cm,  kusjuures  pealmist  kivi  sai  kõrgemale  või  madalamale  lasta, 

reguleerides nii kivide vahet vastavalt sellele, kui peent jahu sooviti. Ülemise kivi küljes oli 

käsipuu, millega aeti kivi ringi. (Tihase, 2007)

Kuna käsikiviga jahvatamine oli palju aega ja vaeva nõudev töö, otsiti võimalusi jahvatamise 

hõlbustamiseks, milleks sai ühe variandina kasutada vee jõudu (Tihase, 2007).

1.2 Vesiveski ehitus

Vanemad  vesiveskid  koosnesid 

ühest laeta ruumist- veskikojast. 

Vesiratas  oli  väljas  lahtiselt  ja 

jäätus  talvel  kiiresti,  mistõttu 

tuli  seda  talvel  sageli  jääst 

puhtaks raiuda.  Hiljem ehitatud 

veskid  koosnesid  juba  kahest 

ruumist: veskikojast, kus asusid 

veskiseadmed, ja veskikambrist, 

kus  peale  vesiratta  asus  mõni-

kord ka kerisahi (Juske, 1993).  

Veskikoda katvat lage nimetati kotilaeks. Kottide tõstmiseks ehitati lai kallaksild, kuid kui 

silda polnud, tõsteti  kotid veskikotta ja vinnati  sealt veskilaele katusekorrusel asuva vinna 

abil.Vanasti olid vesiveskid nagu taluhoonedki õlgkatusega ümarpalkehitised, hiljem asendati 

õlgkatus laastkatusega. (Tihase, 2007)
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Vesiveski  käimapanemiseks  tõkestati  tavaliselt  oja  tammiga,  millega  tekkis  vajaliku 

kõrgusega paisjärv veski pidevaks tööks tarviliku veetagavaraga. Tamm ehitati palkidest ja 

kividest.  Tammi  keskel  oli  ava  (väravad),  mis  kevadel  avati  suurvee  ärajuhtimiseks  ning 

pärast jälle suleti.  Üleliigse vee äravooluks jäeti tammi ava ülemisse ossa nn liigsilm, mis 

suleti tarbe korral väravatega. (Tihase, 2007)

Vesiveskeid  oli  kahte  tüüpi: 

pealtvoolu-  ja  altvooluveskid. 

Pealtvooluveskid  ehitati  sinna, 

kus reljeef võimaldas voolavat 

vett  paisutada  nii  kõrgele,  et 

see  veerenni  kaudu  langes 

vesirattale  ülevalt  ning  pani 

ratta pöörlema oma raskusega. 

Seda tüüpi veskid olid muidugi 

võimsamad. (Tihase, 2007)

Laugel  maastikul  juhiti  vesi  kaldu  asetatud 

veerenni  mööda  vesiratta  alla,  nii  et  vesiratta 

pani  pöörlema  peamiselt  veevoolu  tõukejõud. 

Veerenni alumises otsas asus vesivärav, millega 

sai  reguleerida  vesirattale  voolava  veejoa 

võimsust.  Vesiratas  oli  ühest  otsast  võlliga 

ühendatud  veskikojas  asuva  kuiv-rattaga,  mis 

omakorda  oli  hammasrattaga  ühendatud 

kedervarrega. Kedervars pani pöörlema pilli, mis 

läks  läbi  alumise  veskikivi  silma  ning  millele 

toetus ülemine veskikivi, mis pilli kaudu liikuma 

pandi. (Tihase, 2007)
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Joonis 3. Altvooluvesiratas (SMF 3541:2)



Kolmandaks veskitüübiks on turbiiniga vesiveski, 

mis on kõige hilisem ja ka tõhusaim. Just viimase 

omaduse tõttu tõrjus turbiin vabrikutest vesiratta 

peagi välja. Turbiiniehitus hakkas kiiresti arenema 

19. sajandi alguses. (Juske, 1993)
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2. VESIVESKITE LEVIK

2.1 Maailm

Vesiveskite  tormiline  areng  sai  alguse  Euroopas,  kus  oli  arvukalt  suuri  jõgesid  ja  nende 

harujõgesid, mis olid suhteliselt püsiva voolurežiimiga (Juske, 1993).

Vesiratta  leiutasid  1.  sajandi  alguses  eKr  tõenäoliselt  rahvad,  kes  elasid  kusagil  Rooma 

impeeriumist põhja ja ida pool paiknevates mäestikupiirkondades. Algselt pöörles vesiratas, 

mida  käitas  mööda  renni  kiiresti  voolav  veejuga,  horisontaalselt  ümber  vertikaalse  telje. 

Arvatavasti 1. sajandi lõpul tunti juba vesiratta täiustatud varianti, kus vesiratas oli vertikaalne 

ja  jõu ülekanne veskikivile toimus hammasülekande abil.  Alguses kasutati  vesiratast vaid 

vilja jahvatamiseks, kuna nad polnud veel eriti võimsad, kuid tööstuse arenedes vesiveskeid 

täiustati  ning  võeti  kasutusele  ka  muudes  tööstusharudes.  Võrdluseks:  tehnikaajaloolased 

paigutavad tuuleveski leiutamise 7. või 8. sajandisse ning tõusu- ja mõõnaveski (loodeteveski) 

leiutamise 11. sajandisse.  Veskite kuldsed sajandid saabusid siiski 15. sajandil ja kestsid 19. 

sajandi lõpuni. (Juske, Raesaar, 2003)

Näiteks  William  I  Vallutaja  poolt  1028-1087  koostatud  “Viimse  kohtupäeva  raamatu” 

(“Domesday Book”) järgi oli 1086. aastal Britannias juba 5624 töötavat vesiveskit. 18. sajandi 

keskel võis see arv olla umbes 10 000 ja 20 000 vahel. Fernard Brandeli hinnangul oli 18. 

sajandi lõpu poole Euroopas 500 000- 600 000 vesiveskit (Juske, Raesaar, 2008).

Ühe sõjaväeinseneri  1694.  aastast  pärinevate  andmete alusel  oli  Prantsusmaal  rohkem kui 

95000 veskit, millest 80 000 jahuveskit ning 15 000, mida kasutati mitmesugusteks tööstus-

likeks otstarveteks, näiteks 5000 purustasid rauamaaki. Muidugi osa jahuveskeid käitas tuul. 

(Juske, 1993)

Venemaa  vesiveskitest  pärinevad  kirjalikud  ürikud  13.  sajandist.  On  teada,  et  metropoliit 

Filipp (1507- 1569) juhtis Solovetski saarel keeruliste veejuhtmete ehitamist ja tegeles vesi-

veskitega. Aastal 1560 ehitati Solovetski saarel vesiveski, mis 1601. aastal põles, kuid peagi 

ehitati uus kiviveski asemele. Kirde- Venemaalt pole 14.- 15. sajandist andmeid teistsuguste 
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veskite kohta kui vesiveskid. 17. sajandil hoogustus vesiveskite rajamine Lõuna- Venemaal. 

(Juske, 1993)

Euroopast leidsid vesiveskid tee ka Ameerika mandrile. Näiteks hakkasid hispaanlased 1573. 

aastal  rajama Lõuna-  Boliivias  Potosi  linna  lähedal  Andide  mäestikus  hõbedakaevanduste 

piirkonnas suurt hüdroehitist (Juske, 1993).

2.2 Eesti

Põllud ja veerikkad jõed lõid soodsa pinna vesiveskite ehitamiseks ka siinsetele aladele. Võib 

arvata,  et  Põhja-Eestis olid vesiveskid tuntud 12. sajandil  või veelgi varem (Juske, 1993). 

Esimesed teated mehhaanilistest veskitest pärinevad Läti aladelt,  Riiast ja selle ümbrusest, 

1220. aastatest. Hiljemalt 1226 olid veskid siin juba olemas. Eestist on vanim teade 1238. 

aastast,  mil  märgitakse  veskite  olemasolu  ja  uute  ehitamise  kavatsusi  Saare-  Lääne 

piiskopkonnas  (Juske,  Raesaar,  2008).  Aastail  1219-1220  koostatud  ja  1241  redigeeritud 

“Taani hindamisraamatu” Eestimaa nimistus on nimetatud Kogael veskit, mis paljude uurijate 

arvates  on  Koila  veski  Jägala  jõe  juures  (Juske,  1993).  Edaspidi  mainitakse  veskeid  üha 

sagedamini. 

Eriti tihedalt oli vesiveskeid Tallinna vahetus ümbruses. Vanimat Tallinna vesiveskit, Ülemiste 

ehk  Kuningaveskit,  mainitakse  esmakordselt  juba  1279.  aastal  (Juske,  Raesaar,  2003). 

Jaaniveski ja Tiigiveski rajati samuti 13. sajandil (Juske, 1993). Lisaks Tallinna vesiveskitele 

olid vesiveskid olemas ka mitmes linnamõisas, näiteks Rae, Nehatu jt.  Rida veskeid rajati 

pärast 1345. aastat linnamüüri ümbritsevale vallikraavile, kus nad töötasid Ülemiste järvest 

voolava  vee  jõul  (Juske,  Raesaar,  2003).  Samuel  Waxelbergi  plaanil  1688.  aastal  asus 

Tallinnas Härjapea jõel 8 veejõul töötavat veskit (Juske, 1993).

Vesiveskeid  rajati  vanemate  kloostrite  juurde.  Näiteks  Muuga  kloostrit,  mille  ehitamist 

alustati  umbes  1228.  aastal,  peetakse  suurimaks vesilinnuseks  Eestis  ning  selle  ringmüüri 

edelanurga juures vallikraavi peal oli vesiveski, samuti olid olemas pais ja vesiväravad (Juske, 

1993).  Mitmel  korral  on mainitud Mihkli  nunnakloostri  veskit,  mille  klooster  müüs 1345. 

aastal Tallinna linnale 40 Riia hõbemarga eest (Juske, Raesaar, 2003).
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Ühte veskit nimetatakse 1323. aastal Haapsalu linna sarases (Juske, Raesaar, 2003). 14. ja 15. 

sajandi  kirjalikes  ürikutes  mainitakse  veskeid  juba  rohkesti,  tihti  seoses  mõisate  ostmise, 

kinkimise,  rentimise  ja  kohtuskäimistega.  Siiski  mitte  kõik  tolleaegsetest  veskitest  polnud 

veskiveskid,  kuid  suurem  osa  oli  seda.  Kui  algselt  kasutati  vesiveskeid  peamiselt 

jahuveskitena, siis 16. sajandi viimasel veerandil hakkas jahuveskite kõrvale kerkima rohkem 

ka saeveskeid (Juske, 1993).

Tartus, Emajõe vasakul kaldal asunud Ülejõe linnaosas, mis on tuntud ka Holmi- nimelise 

linnaosana, asus 16. sajandil linnale kuulunud vesiveski- Meltsiveski (Juske, Raesaar, 2003).

Anto  Juske  hinnangul  on  krahv  Mellini  atlases  19.  sajandi  alguses  (1800.  aasta  seisuga) 

praegustel Eesti aladel ligikaudu 600 vesiveski (loetud 580) tingmärki (Juske, Raesaar, 2003). 

Samas  Eestimaa  kuberneri  1801.  aasta  aruande  kohaselt  oli  kubermangus  kokku  369 

vesiveskit, neist 135 kiviehitist (Harjumaal 46, Läänemaal 34 jne); 117 hollandi tuulikut ja 

886 pukktuulikut. Aastal 1873 registreeriti Eestimaa kubermangus 276 vesiveskit (1867 oli 

see arv 261) ja 613 tuulikut, arvestamata pukktuulikuid. (Juske, 1993)

Eri dokumentides ja raamatutes on toodud veskite arv erinev, sest paljudel juhtudel kasutati 

üht ja sama vesiveskit nii jahu- kui ka saeveskina; arvele võeti aga sageli kahe veskina. Nii 

kirjutab C.A. Hueck (balti-saksa põllumajandusteadlane) 1845. aastal, et Eestimaa 578 mõisas 

on  vähemalt  1  vesiveski,  mõnes  rohkem.  Tema  arvates  oli  siis  Eestimaa  mõisates  700 

vesiveskit. (Juske, 1993)

Aastal 1919 oli Eestis 2393 jahuveskit, millest 628 töötas vee jõul, ülejäänud tuule või auruga. 

Aastal 1920 oli siin 258 saeveskit, millest umbes 30 % töötas vee jõul. Aastal 1938 läbi viidud 

loenduse  järgi  oli  Eestis  1212  veskit  ja  koos  pukktuulikutega  oli  veskeid  umbes  2300. 

Jahuveskite seas olidki valdavad vesiveskid.  Nii  oli  näiteks 1930. aastate algul Valgamaal 

jahuveskitest  68  % vesiveskid,  22  % auru-  ja  mootoriveskid  ning  10  % tuulikud (Juske, 

1993).
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Aastaks  1940  koostas  Eesti  Rahvuslik  Jõukomitee  laekunud  küsitluslehtede  alusel  Eesti 

vesiveskite  koondnimestiku,  kus  oli  kokku  759  nimetust  (üksust),  mille  hulgas  4  suurt 

vabrikut (Juske, 1993): 

1) Harjumaa 89

2) Järvamaa 28

3) Läänemaa 31

4) Petserimaa 77

5) Pärnumaa 77

6) Saaremaa 12

7) Tartumaa 106

8) Valgamaa 36

9) Viljandimaa 72

10) Virumaa 83

11) Võrumaa 148
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3. VESIVESKITE LEVIK SAAREMAAL

3.1 Saaremaa vesiveskid Mellini atlase järgi

18. sajandi lõpus krahv Mellini koostatud atlases on Saaremaal ära märgitud 26 vesiveski 

tingmärki. Märgiks on vesiratta sümbol- ring, mille ümber on kiired. Alljärgnev tabel 1 toob 

ära vesiveskite arvukuse kihelkondade kaupa ning tabel 2 vesiveskite umbkaudse asukoha (vt. 

Lisa 2 ):

Tabel 1

Vesiveskid kihelkondade kaupa

Kihelkond Vesiveskid
Anseküla 1

Jaani 1

Jämaja 1

Kaarma 2

Karja 1

Kihelkonna 6

Kärla 6

Mustjala 4

Pöide 0

Püha 1

Valjala 3
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Tabel 2  (vt. lisa 2)

Vesiveskid Mellini atlases

Jrk Kihelkond Asukoht
1. Jämaja Läbara ja Mõntu vahel

2. Anseküla Möldri küla

3. Kihelkonna Lahetaguse küla, Riksu 
oja

4. Kihelkonna Koimla küla, Riksu oja

5. Kihelkonna Koimla küla, Riksu oja

6. Kärla Haavassoo

7. Kihelkonna Kuusnõmme

8. Kihelkonna Pidula

9. Kihelkonna Pidula

10. Kärla Lihulinn

11. Mustjala Küdema ja Mustjala 
lähistel

12. Mustjala Küdema küla

13. Mustjala Küdema küla, Möldri 
talu

14. Mustjala Paatsa

15. Karja Poka

16. Jaani Taaliku lähistel

17. Valjala Kõiguste ja Sakla vahel

18. Valjala Sakla lähistel

19. Valjala Lööne

20. Püha Kangrusselja

21. Kaarma Laadjala lähistel

22. Kaarma Pähkla ja Meedla vahel

23. Kärla Kaarmise ja Oriküla 
vahel

24. Kärla Oriküla lähistel, Veski 
talu

25. Kärla Pühajõe lähistel

26. Kärla Käesla lähistel
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3.2 Saaremaa vesiveskid muude allikate põhjal

20.  sajandi   algusest  pärit  Kuressaare  kaardil  on  märgitud  Põduste  jõel  Suuresilla  juures 

vesiveski, mis olevat rajatud Rootsi ajal 17. sajandi teisel poolel.

Aastatel  1907-  1908  ja  1908-  1909  koostatud  Saaremaa  kreisi  tööstusrevisjoni  järgi  oli 

Saaremaal seitse veejõul töötavat ettevõtet. Aastatest 1907- 1908 on mainitud Pidula mõisa 

villatööstust, mille rentnikuks oli Julius Krause ning kus oli kaks töölist. Tööstus töötas 1870. 

aastast alates. Aastate 1908- 1909 kohta olid andmed järgmised: 

1) värvimistöökoda, Pidula, omanik Julius Krause, 1908

2) dolomiidi ümbertöötlemine,  Sääre talu Liigalaskma küla,  omanik von Petzhold,  10 

tööl, 1905 

3) kalevivanutamine, Oriküla mõis, rentnik N. von Römlingen, 1 tööl, 1903

4) vesiveski, Pidula, rentnik Julius Krause, 1 tööl, 1870

5) vesiveski, Oriküla, rentnik N. von Römlingen, 1 tööl

6) jahuveski, Karja mõis, von Sengbusels, 1 tööl

(Endel Püüa erakogu, ERA, f.358, n.1, sü.2).

Maanõunik  Adolf  Richteri  poolt  1913.  aastal  koostatud  aadressraamatus  on  loendatud  6 

vesiveski nimetust:

1) Lk. 810 Karja (Karrishof) vesiveski

2) Lk. 815 Kaarmise (Karmis) vesi- ja jahuveski

3) Lk. 816 Oriküla (Orriküll) vesi- ja jahuveskit

4) Lk. 817 vesi- ja jahuveski Kihelkonnal (Kichlkond- Pastorat)

5) Lk. 820- 821 kaks Pidula (Piddul) vesiveskit, millest üks vesi- ja jahuveski ning teine 

vesi-, jahu- ja saeveski

6) Lk. 842 Võhksa (Werholm) vesi- ja jahuveski 

(Richter, 1913).

„Saaremaa: maateaduslik, majanduslik ja ajalooline kirjeldus“, mis ilmus 1934. aastal, mainib 

kolme vesiveskit:

1) Lk. 517 on öeldud, et Karja kihelkonnas oli üks vesiveski ning lk. 526 täpsustab, et 

veski asus Uusjõel.
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2) Lk. 560 ütleb, et  Kihelkonna kihelkonnas asus Pidula vesiveski koos villakraasimis- 

ja ketramis- ning riidevärvimis- ja vanutamistööstusega, mis oli ainus sellelaadne 

Saaremaal. 

3) Lk. 762 on nimetatud ühte vesiveskit Valjala kihelkonnas. 

(Saaremaa, 1934)

Saaremaa kaardil, mis on pärit 1939. aastast, on näha kolm vesiveski tingmärki, millest kaks 

on Pidulas ning kolmas asub Käesla ja Kogula vahel Püha jõel.

Aastal  1940  koostas  Eesti  Rahvuslik  Jõukomitee  küsitluslehtede  alusel  Eesti  vesiveskite 

koondnimestiku,  kus  oli  Saaremaal  ära  mainitud 12 vesiveskit,  mis  on kantud tabelisse  3 

(ERA f.1011, n.1, s.99):

Tabel 3 (vt. lisa 3 sinised märgid)

Vesiveskid 1940. aastal

Nr. Omanik Veski Vald Jõgi
1. Mihkel Pilsas Kihelkonna veski Kihelkonna Kihelkonna
2. Theodor Waher Vesiku veski Kihelkonna Vesiku
3. V. Grün ja J. Krause Pidula Uusveski Kihelkonna Pidula
4. Marta Asu Pidula Vanaveski Kihelkonna Pidula
5. Otto Waher Uue Lõve veski Valjala
6. Joosep Truu Kärla
7. Karl Sillart Kärla
8. Jaan Jalakas Poka veski Leisi
9. M. Kadarik ja Ko Leisi veski Leisi Leisi
10. Jaan Kirs Möldri veski Mustjala Möldri
11. Jagup Rüütel Viki veski Kihelkonna Ristivälja
12. Karl Pärtel Mustjala
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Albert  Seppel  koostas  1966.  aastal  Leisi  kroonika,  kus  muu  hulgas  on  peatükk  Leisi 

vesiveskist (Seppel, 1966).

Aastal 1985 valminud Eesti NSV tehnikamälestiste inventeerimisdokumentides on Saaremaalt 

ära mainitud kolm vesiveskit: Pidula, Poka ja Küdema Möldriveski. Pidula kohta on öeldud 

vaid seda, et see on vabariikliku kaitse all. Poka vesiveski rajati aruande järgi 1926. aastal 

talukompleksi kuuluvana Poka oja alamjooksule käsitsi kaevatud kraavile. Naabruses olevat 

olnud teinegi vesiveski,  mis inventeerimise ajaks oli  juba hävinud. Aruanne toob välja,  et 

Mellini atlase (vt. Lisa 2) järgi  oli Pokas vesiveski juba 18. sajandi lõpul, mis võis asuda tolle 

hävinud vesiveski kohal. Säilinud vesiveski kirjelduses oli nenditud, et kuigi veskihoone oli 

üsna halvas seisus,  poleks  remonttööde väikese mahu ja täieliku sisustuse tõttu  tol  hetkel 

olnud  võimatu  hoone  korrastada  vähestena  Saaremaa  vanadest  vesirattaga  vesiveskitest. 

Küdemas  asuv  Möldriveski  kui  Saaremaa  suurim  vesiveski  oli  inventeerimise  ajal  veel 

töökorras,  kuigi  ei  töötanud  enam  veejõul.  Veskihoone  oli  rajatud  1938.  aastal  ning  on 

tänaseni  säilinud.  Uurimuste  järel  soovitati  kaaluda  Möldriveski  võtmist  tervikliku  ja 

kompleksse tehnikarajatisena kohaliku kaitse alla. (SM 10011:15)

Tuntud tehnikaajaloolane Anto Juske on oma raamatus „Vesiveskid“ lk. 35 kirjutanud, et 18. 

sajandil oli Saaremaal umbes 20 vesiveskit ning on ära maininud, et 17. sajandil vesiveskeid 

ei  märgitagi.  Samas  teoses  on  fotode  hulgas  lk.  69  pilt  Paka  talu  vesiveskist  Paka  ojal 

Saaremaal ja lk. 120 on kaks fotot Pilsase vesiveskist Kihelkonna ojal, mis oli üks väiksemaid 

vesiveskeid Eestis. (Juske, 1993)

Ants Heina 1996. aastal  ilmunud raamatus „Hüljatud mõisad“ on lehekülgedel 58- 59 ära 

toodud Pidula vesiveski fotod ning on öeldud, et 19. sajandi lõpul oli Pidulas kaks vesiveskit. 

Eduard von Toll  on täpsustanud, et  piltidel  olev vesiveski on Uus veski, kuna Vana veski 

hoone on praegu Pidula kalakasvatuse kompleksi hulgas. (Hein, 1996)

Aastal 2007 välja antud kogumik „Saaremaa. Ajalugu, majandus, kultuur. 2“ toob leheküljel 

636 kihelkondade kaupa välja  vesiveskite  arvukuse Saaremaal  18.  sajandi  lõpul:  Pöide 1, 

Jaani 1, Valjala 2, Püha 1, Kaarma 4, Mustjala 5, Kihelkonna 2. Lisaks on lk. 659 räägitud 

Leisi vesiveskist. (Saaremaa, 2007)
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Töö käigus saadeti kõikidele vallavalitsustele päring nende vallas praegu olemasolevate ja 

kunagi  olnud,  kuid  nüüdseks  hävinud  vesiveskite  kohta.  Vastustest  sai  kokku  loetleda 

vähemalt 13 vesiveskit, kusjuures kuues vallas ei mainitud ühtegi ning Kihelkonna vald ei 

osanud  täpsemalt  öelda.  Alljärgnev  tabel  toob  toob  ära  vallavalitsustest  saadud  andmed 

vesiveskite kohta:

Tabel  4

Vesiveskid vallavalitsuste andmetel

Vald Vesiveskid
Kaarma Kaarmise

Kihelkonna (pole andmeid)

Kärla Arandi küla, Oru veski

Laimjala Viltina küla, Maadevahe jõgi
Kuke ja Kurdla pkr ristumiskoht

Leisi Leisi
Karja

Lümanda -

Mustjala Möldriveski, Küdema küla 
Tuiu küla, Paka talu 

Laeveski, Võhma küla, Taavi talu 
Merise küla, Kaanda talu 2 tk?

Selgase küla, Kalja jõgi

Orissaare -

Pihtla -

Pöide -

Salme -

Torgu -

Valjala Lõve jõgi
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3.3 Kokkuvõte ja võrdlus

Alljärgnev tabel 5 toob ära kõik erinevates allikates mainitud vesiveskid ja võrdleb, kas sama 

veski on märgitud ka Mellini atlase kaardile:

Tabel  5 (vt. lisa 2 ja 3)

Saaremaa vesiveskid

Jrk Khk / vald Küla Nimi Mellini atlas
1. Leisi khk Poka Poka ei
2. Leisi khk Poka Poka II jah
3. Mustjala Küdema Möldriveski jah
4. Kihelkonna Pidula Pidula Uus veski jah
5. Kihelkonna Pidula Pidula Vana veski jah
6. Kärla/Kaarma Kaarmise Kaarmise jah
7. Kärla Oriküla Oriküla ei
8. Karja Karja Karja ei
9. Kihelkonna Kihelkonna Kihelkonna ei
10. Valjala Võhksa Võhksa jah
11. Valjala Valjala Valjala jah
12. Pöide / Orissaare Liigalaskma Sääre talu ei
13. Kärla Arandi Oru jah
14. Mustjala Tuiu Paka talu ei
15. Mustjala Võhma Taavi talu Laeveski ei
16. Mustjala Merise Kaanda ei
17. Mustjala Merise Kaanda II ei
18. Mustjala Selgase, Kalja 

jõgi
ei

19. Pöide/Laimjala Viltina, 
Maadevahe jõgi

jah

20. Pöide/Laimjala Jõe, Kuke ja 
Kurdla pkr 
ristumiskoht

ei

21. Kuressaare Suuresilla juures ei
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4. SAAREMAA VESIVESKID TÄNAPÄEVAL

Tänaseks on Saaremaal säilinud teadaolevalt viis vesiveskit. 

4.1 Leisi

Leisi  vesiveski  asub  Põhja-  Saaremaal  Leisi  vallas  Leisi  alevikus  ning  on  hetkel 

eraomanduses. Kivist veskihoone, mis töötas turbiinide jõul, on neljakorruseline ning enamus 

algsest sisseseadest on veel alles. 

Vanasti  oli  Oitme  jõel  Soela-  Kuressaare  maantee  ääres  Veski  küla  kohal  vesiveski,  kus 

ümberkaudsete soiste alade veed Oitme jõe kaudu Triigi lahte voolasid. 1924- 1935 aastail 

toimunud Karja- Angla-  Leisi  magistraali  kaevamise ning vana jõesängi  süvendamise läbi 

muutus Leisi- Suurjõgi veerikkaks ning kandis Oitme jõe veed Leisi lahte, mistõttu jõgi ise 

muutus väikeseks ojaks. (Seppel, 1966)

Jõe  karjamõisa  (kuulus  Parasmetsa  mõisale)  planeerimisel  eraldati  sellest  vastav  maa-ala 

vesiveski ehitamiseks. M.Kadarik & Ko asus selle ehitamiseks juba varakult eeltöid tegema 

ning tegelikud tööd veskitammi ehitamiseks algasid 1930. aasta kevadel. Aasta 1932. sügisel 

valmis kolmekorruseline tsemendist valatud õõnesplokkidest veskihoone (vt. Joonis 5). Veski 

jõuallikaks  ehitati  kaks 

veeturbiini, üks 25, teine 

35  hobujõuline.  Vaese-

maks  ajaks  ehitati  neile 

lisaks  katlamaja  120 

hobujõulise  aurukatlaga. 

Uus veski ei saanud aga 

kaua  töötada,  sest  põles 

järgmise  aasta  14. 

märtsil koos kogu sisus-

tusega  maha.  Kuid  juba 

1934.  aasta  augustis  oli 
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valminud  uus  neljakorruseline  veskihoone,  mille  kohta  oli  kohalikus  ajalehes  Meie  Maa 

kirjutatud, et uus veski on üks moodsamaid Eestis ning välismaal praktiseerinud meistri poolt 

valmistatud veskimehhanismid on peaaegu kõik automatiseeritud (Läbi, 1934; Saare, 1934). 

Aastal 1935 liideti veskiga ka saekaater ja höövlid, misjärel oli Leisi vesiveski oma 22 alalise 

töölisega  Saaremaa  selleaegsete  tööstusettevõtete  hulgas  üks  suuremaid  (Seppel,  1966). 

Jahuveskis oli võimalik teha kõiki jahusid: poolpüüli, valtsipüüli ja tangugi. Jahvatati kõigile 

üle  Saaremaa ning  veskis  käidi  Hiiumaalt  ja  mandriltki  (Leisi,  1990).  M. Kadarik  & Ko 

ettevõtted koos vesiveskiga natsionaliseeriti  nõukogude korra tulekul 1940. aastal  (Seppel, 

1966).

Leisi vesiveski põlemise ja ülesehitamise kohta on siiski kaheseid andmeid. Albert Seppeli 

Leisi kroonikas on viidatud 1933. ja 1934. aasta Meie Maa artiklitele, kus on öeldud, et veski 

põles  1933.  aasta  märtsis  ning  1934.  aasta  augustis  oli  ta  juba  uuesti  üles  ehitatud 

neljakorruselisena (Seppel, 1966). Meie Maa 1934. aasta 11. juuli numbris oli mainitud, et 

veski on veel kolmekorruseline (Läbi, 1934). Ajalehes Saarte Hääl aastal 1990 ilmunud Leisi 

vesiveski  endiste  töötajate  mälestuste  järgi  põles  veski  hoopis  1937.  aastal  (Leisi,  1990). 

Sama  fakti  toetavad  ka  Tõnu  Grepi  poolt  arvatavasti  1935.  aastal  tehtud  fotod,  kus  on 

veskihoone näha veel kolmekorruselisna ning veskihoone seinal olev aastaarv 1937. Vesiveski 

põlemist 1937. aastal mainib ka 2007. aastal ilmunud „Saaremaa. Ajalugu, majandus, kultuur. 

2“

Pärast jahuveski sulgemist on mitmel korral räägitud veski ning sellega koos ka 1960. aastatel 

õhku lastud tammi ja paisjärve taastamisest. 1990. aastatel oli plaanis vesiveski välja ehitada 

turismikeskusena, taastades paisjärve, vee, veski ja jõujaama. Keskusest pidi saama infot ning 

pakkumisele oleks tulnud väikesed majutuskohad. Teine mõte oli säilitada jahuveski nagu see 

enne oli, alumine korrus taastada ning ülesse teha turismikeskus (Leisi, 1990). Aastal 2003 

valmis Leisi  jõe uuendusprojekt,  mille koostaja hindas endise veski paisu taastamise liialt 

kulukaks  ning  ebaotstarbekaks.  Probleemiks  oleks  olnud  juba  vee  tõstmine  varasemale 

tasemele,  kuna  jõe  äärde  oli  rajatud  uusi  ehitisi,  mida  kõrgem veetase  ohustama võinuks 

hakata.  Ühe argumendina veski  mitte  taastamiseks oli  artiklis  viidatud,  et  Eestis  on palju 

soodsamate tingimustega kohti, kus vesiveski rajamisest on loobutud (Leisi, 2004).
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Hetkel seisab vesiveski tühjana 

(vt Joonis 6). Praegused omani-

kud käivad veskiümbrust hool-

damas,  kuid  vesiveski  endaga 

kindlat ideed ega projekti pole. 

Ühe  võimalusena  näeb  veski 

omanik  hoonesse  eksklusiivse 

vanadekodu rajamist, kuid selle 

teostamine  jääks  tulevikku. 

Veskihoones on veel alles algu-

pärane  sisseseade.  (Kristel 

Berens, intervjuu)

4.2 Möldri

Möldri vesiveski (vt. Joonis 7 ja 8) asub Lääne- Saaremaal Salme vallas Möldri külas Möldri 

talus  ja  on  viiest  Saaremaal  säilinud  vesiveskist  kõige  väiksem.  Kahekorruseline  puidust 

veskihoone , kus on veel alles graniididst veskikivid, ei ole väga heas seisus. Vesiveski oli 

altvoolu vesirattaga.

Täpne veski ehitamise aeg pole teada, kuid talu praeguse omaniku vanaisa ostis talukoha ning 

eluhoone ehitati 1880. aastatel. Vesiveski töötas veel ENSV ajal, kuni võimud selle peatasid. 

Kunagi  üsna  veerikkast  Möldri 

jõest on tänaseks alles jäänud väike 

oja, mis suurema osa aastast täiesti 

kuivanud  on.  Kui  vesiveski  veel 

töötas,  oli  jõel  kaks  tammi  ning 

veskil lüüsid, mis jahvatamise ajaks 

avati.  Kuigi  üsna  väike,  käisid 

Möldri  vesiveskis  vilja  jahvatamas 

ka ümberkaudsete külade ja talude 

elanikud.
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 Veskihoonel on kaks korrust ning kuigi 

osa  sisseseadest  on  ära  viidud  ning 

hoone  on  osaliselt  kasutusel  pani-

paigana, on seal alles veel 1936. aastal 

veskisse  toodud  hollandi  tuuliku 

mehhanismid  ja  ülekanded,  mis 

muudab Möldri vesiveski ainulaadseks, 

sest pole teada palju vesiveskeid, mille 

mehhanismid  oleksid  pärit  tuulikutest. 

(Viktor Ilvest, intervjuu)

Ühe versiooni järgi on mehhanismid pärit Salme tuuleveskist, millest on lühidalt kirjutatud 

kogumikus „Eesti tuulikud“ lk. 138. Hoone teisel korrusel on alles veel kaks paari graniidist 

veskikive. (Vabaõhumuuseumist Elo Lutsepa suulistel andmetel)

Hetkel ei ole vesiveski tulevik kindel. Ühe võimalusena näeb omanik terve veski lahtivõtmist 

ja teises kohas uuesti kokkupanemist või hoone praeguses asukohas restaureerimist.

4.3 Möldriveski

Möldriveski  (vt.  Joonis  9)  asub 

Põhja-  Saaremaal  Mustjala  vallas 

Küdema külas ja kuulub Möldri talu 

juurde. Palkhoone on osalt ühe- ning 

osalt  kahekorruseline  ja  valmis 

1939. aastal. Veski töötas turbiiniga. 

(SM  10044:15)  Seoses  omandi-

probleemidega pole hetkel õnnestu-

nud vesiveski kohta täpsemat infor-

matsiooni saada.

Aastal  1985  koostatud  Eesti  NSV  tehnikamälestiste  inventeerimisaruanne  kirjeldab 

Möldriveskit (Küdema Möldri vesiveski) kui Saaremaa suurimat. Kahekorruseline veskihoone 
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on tahutud rõhtpalkidest, voodrita ning laastkatusega, mille asemel täna on eterniit. Fassaadile 

annavad omapära väljaulatuvad katuseaknad ja tiheda ruudustikuga aknaraamid. Vesi voolas 

turbiinirattale käsitsi kaevatud kanali kaudu paistiigist, mis olid inventeerimise tegemise ajaks 

juba kadunud. Vee vähesuse korral oli jõuallikaks mootor. Veskiga oli koos ka saekaater. (SM 

10044:15)

4.4 Pidula

Pidula  vesiveski  (vt.  Joonis  11)  asub  Põhja-  Saaremaal  Kihelkonna  vallas  Pidula  külas. 

Peamiselt palkhoone kuulub praegu Pidula kalakasvatusele.

Pidula vesiveski  on  üks  vanimaid  vesiveskeid  Saaremaal  (Raam,  1996).  See  kuulub  16. 

sajandil  ehitatud Pidula mõisa juurde ning asub mõisasüdamikust umbes 1,5 km kaugusel 

Pidula  ojal.  Vesiveski  on  juba  märgitud  18.  sajandi  lõpust  pärit  Mellini  atlase  kaardile. 

Veskihoone idakülje  viiluväljas on kolm daatumit-  1809,  1904 ja  1938. Esimene aastaarv 

märgib  olemasoleva  hoone  vanima  ehitusjärgu  ehk  praeguse  veskikoja  valmimisaastat. 

Vanima,  üheruumilise  veski  seadmete  asetus  oli 

tõenäoliselt  analoogiline  olemasolevate 

veskikivide  asetusele.  Lahtine  vesiratas  asus 

hoone  lääneküljel,  praeguse  turbiini  kohal. 

Tegemist oli altvoolu vesiveskiga. Aastaarv 1904 

märgib  veskikambri  ehitamist.  Viimane 

ehitusetapp  aastal  1938  lisas  veskihoone 

põhjaküljele kitsad möldriruumid. Ühtlasi vahetati 

hoonel  algne  roogkatus  laastukatuse  vastu,  mis 

täna  on  eterniidiga  asendatud.  Veskihoone 

lõunaküljel  on  jälgitavad  vanade  vahelaetalade 

augud.  Olemasolev  vahelagi  asub  umbes  50  cm 

madalamal.  Ümberehitus  on  ilmselt  seoses 

veskisüsteemide  moderniseerimisega  20.saj 

alguses. (Pidula mõisa, 2010) 
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Joonis 10. Kaart kolme Pidula 
vesiveskiga (EAA f. 2072, n.3, s.81)



Tõenäoliselt on Pidulas olnud isegi kolm vesiveskit, millele viitab ka joonisel 10 kujutatud 

kaart. Kaardil kõige põhjapoolsem veski oli Pidula Uusveski, mis  tõenäoliselt hävis sõja ajal. 

Kolmas  vesiveski  asus 

Vanaveski  vastas  ning  oli 

tõenäoliselt  saekaater,  millele 

osutab  kaardil  olev  tingmärk. 

Siiamaani säilinud vesiveskile 

viidatatkse kui Vanale veskile.

Aastast  1973  on  Pidula 

vesiveski  arhitektuurimälesti-

sena kaitse all (Hein, 1996).

4.5 Poka

Poka  vesiveski  asub  Põhja-  Saaremaal  Leisi  vallas  Poka  külas  ning  on  eraomanduses. 

Ühekorruseline laastukatusega palkehitis on avariilises seisukorras. Osa sisseseadest on siiski 

veel alles. Poka oli altvooluveski.
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Joonis 12. Poka vesiveski (aprill 2010) Joonis 13. Poka vesiveski sisevaade



KOKKUVÕTE

Uurimustöö eesmärgiks oli  saada ülevaade eri  aegadel Saaremaal olnud vesiveskite kohta. 

Töö  tulemused  näitasid,  et  Saaremaal  on  tuulikute  kõrval  ka  üksjagu  palju  vesiveskid 

kasutusel olnud. Selgus, et 18. sajandi lõpus oli siin vähemalt 26 vesiveskit, kuid hiljem on 

neid järjest vähemaks jäänud. Aastal 1940 oli neid teadaolevalt 12 tükki ning tänapäeval on 

säilinud viis, millest ükski enam ei tööta. 

Viie  säilinud vesiveski  seisukord on väga halb.  Kõik  need on hävimisohus.  Enamusel  on 

veskihoone küll püsti ja osa sisustusestki veel alles, kuid töökorras pole neist ükski. Praegu 

poleks nende töökorda taastamine enam mõttekaski, kuna seal, kus kunagi oli suurem jõgi või 

paisjärv, on praeguseks järel vaid väike oja ning vee paisutamine võib ohustada hiljem kalda 

lähedale  ehitatud hooneid.  Ühe võimalusena oleks  veskid vaid väliselt  korda teha,  et  neil 

oleks vähemalt  mõningane turismiobjekti  väärtus. Siiski  praegused omanikud vesiveskitel 

hetkel sellist tulevikku ei näe, kuna taastamine  läheks liiga kalliks. 

Käesolev töö on  teadaolevalt esimene  kokkuvõtlik uurimus Saaremaa vesiveskite kohta, mis 

keskendus peamiselt vesiveskite leviku uurimisele. Sellele tööle võiksid järgneda täpsustavad 

uurimused Saaremaa vesiveskite ehitusest, levikust, objektide ajaloost jne.  Esimese sammuna 

tuleks püüda tuvastada veskite täpsed asukohad maastikul ja fikseerida, mis nendest tänaseks 

veel säilinud on. Samuti  tuleks kiiremas korras koguda suulist  pärimust vesiveskite kohta, 

kuni on veel inimesi, kes neid mäletavad.
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Kaarmise vesiveski (SMF 3541:2)
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33



34


