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Sissejuhatus 

 

Pilt 1. Paberivabriku märk. (Perekond Eriku fotokogu) 

  Selle teema valisin, sest Räpina paberivabrik on nii ajaloos kui tänapäeval üks tuntumaid 

tööstusettevõtteid Eestis tema väiksusele vaatamata. Seal toodetakse erinevat paberimaterjali. 

  Teema on oluline, et edastada lugejale, kuidas paberivabrik kuulsaks sai ja kuidas ta edukaks 

firmaks kasvas. See võib ka paljudele teistele veel alustavatele ettevõtetele heaks eeskujuks 

olla. 

 Räpina paberivabrik asub Võhandu jõe ääres, see on niisiis paberitootmisettevõte. Ta kasutab 

toorainena vaid Eestis kogutud vanapaberit. Tooraine pärineb Eesti pakendi- ja 

trükitööstusest, kaubandusest ning keskkonnateadlikelt inimestelt. Seal toodetakse erinevaid 

pappe, pabereid ja kontoritarbeid. Räpina paberivabrik on Eestis tänini töötav paberivabrik. 

Paberit müüakse Eestisse kui ka välismaale. 

 Soovin kirjeldada, millal ja kuidas paberivabrik asutati ja millisel viisil kauges minevikus 

selle töö organiseeritud oli. Mis sai paberivabrikuga pärast Teist maailmasõda ja mida 

selleaegsed töötajad tööst ja olmetingimustest mäletavad. Selleks kavatsen intervjueerida 

eelkõige paberivabriku tööveterani Liidia Rõšakovat, kes juba ka vastava nõusoleku andnud 

on. 

  Kavatsen kõigepealt pöörduda Räpina Paberivabrikusse endasse ja sealseid tingimusi 

fotode pildistamise ja märkmete teel fikseerida ning paluda vabriku vastutavatelt isikutelt 

nende andmekogude, eriti fotokogu, aga ka tootenäidiste kogu kasutamiseks. Räpina 

Koduloo- ja Aiandusmuuseumist loodan ka mõningaid kasulikke fotosid ja tekstimaterjali 

leida. Üks nendest tähtsatest materjalidest on teise vabriku kunagise töötaja Malle Terepson-
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Madissoni ettekanne XXVII Kaika suveülikoolis ja tema selle jaoks tehtud kirjalikud 

võrokeelsed märkmed. 

Eelmistes lõikides mainitud materjalid moodustavad minu uurimistöö allikalise baasi. See 

puudutab põhiliselt aega pärast Teist maailmasõda. Paberivabriku varasema ajaloo kohta on 

juba väga põhjalik uurimistöö tehtud. Selleks on Õie ja Leo Utteri raamat „Räpina 

paberivabrik”. Piisavalt väärtuslikku lisamaterjali selle kõrvale pakub ka  Leo Tiigi artikkel 

Räpina paberiveski algusaeg Teaduste Akadeemia kogumikus „Räpina radadel”. Neid 

teoseid, nii nagu ka paberivabriku kodulehel olevaid võrgumaterjale, kasutan eriti esimeses 

kui ka järgnevates peatükkides neist referatiivse ülevaate andes. 

Eriliselt huvitav on kõige selle juures uurida vana paberivabriku maja uue  majaga võrreldes. 

Mida on aja jooksul juurde ehitatud ja mida on ära lammutatud. Uurida erinevaid praeguseid 

tootenäiteid ja võrrelda neid vanadega. Tootenäidete teema on spetsiifiline, uurimistöö tekstis 

see vahetult ei kajastu, kuid töö esitlemisel kavatsen neid tutvustada. 
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1. peatükk 

Räpina paberivabrik, selle hooned ja funktsioon 

 

Paberivabriku hoonestu on tänapäeval väga mitmekesise struktuuriga. See on ajalooliselt 

kujunenud kompleks, kus peaaegu kõikidel hoonetel ja rajatistel ka praegu oma kindel 

funktsioon on. Alljärgnevalt kirjeldan neid enda fotode ja märkmete põhjal. Paberivabriku 

põhiplaan on siin seisuga talv 2015/16. 

 

Pilt 2. Paberivabriku praegune plaan. (Perekond Eriku fotokogu) 

 Vanapaberi laos hoitakse vanapaberit,  mis tuuakse paberivabrikusse veoautodega. 

Vanapaberit hoitakse ka vanapaberi lao ees väljas. Kuna laos pole nii palju ruumi, et kõik 

kohale toodud paber sinna ära mahuks. Vanapaberi laos ka sorteeritakse käsitsi välja 

suuremad kiletükid ja ka erinevad esemed, mis inimesed panevad vanapaberi konteinerisse. 
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Pilt 3. Vanapaberi ladu. (Perekond Eriku fotokogu) 

  Paberivabriku kontoris pannakse erinevaid pabereid õigetesse kohtadesse. Neid sorteeritakse 

ja pakitakse, et veoautod viiksid need laiali poodidesse. Aga enne seda kui veoauto saaks 

valmistooted välja poodidesse viia, peab olema tellimus. Kui tellimust ei ole, siis viiakse 

valmistooted ladudesse. 

 

Pilt 4. Paberivabriku kontor. (Perekond Eriku fotokogu) 

  Ladudes 1, 2, 3 hoitakse valmis tehtud tooteid, mis on valmis müümiseks. Laos hoitakse 

pakkenurki, kunstitarbeid, kontoritarbeid, kartonge, ehituspappi, pakkepaberit ja valget 

paberit. Lattu viiakse valmistooteid tõstukiga. Tõstuk tõstab tooted kõrgemale, et oleks 

rohkem ruumi allpool. Laos on kõik ilusti ära organieeritud, et kui tuleb veoauto viima tooteid 

välja, siis leitakse õige toode üles. 
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Pilt 5. Paberivabriku ladu. (Perekond Eriku fotokogu) 

 Paberivabriku kaalul kaalutakse veokeid, kes toovad sisse toorainet, milleks on vanapaber. 

Veoauto sõidab sinna peale oma haagisega ja see kaalutakse ära. Selle arvust arvutatakse 

maha haagise kaal ja saadakse teada, kui palju tuli vanapaberit sisse. Pärast kaalumis 

tsuundub veoauto paberivabriku vanapaberi lao poole. Seal laaditakse vanapaber maha ja 

hoiustatakse sinna. 

 

Pilt 6. Paberivabriku kaal. (Perekond Eriku fotokogu) 

  Tootmishoones toodetakse pakkenurki. Pakkenurkade tootmishoones on kõige rohkem 

uuemaid masinaid, et töötajatel oleks lihtsam. See on ka kõige uuem ehitis paberivabriku alal. 

Pakkenurki müüakse erinevatele firmadele, kes tahavad oma enda silti pakkenurkadele peale, 

siis Räpina paberivabriku pakkenurkade tootmishoone teeb neile oma toote pakkenurki, mida 

nad saavad oma toodete peal kasutada. Pakkenurkade eesmärk on kaitsta kaupa vigastuste 

eest, mis ohustavad kaupa ladustamisel ja transpordil. Pakkenurgad ennetavad asjatuid 

kulusid, mida kauba kahjustamine võib kaasa tuua. 
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Pilt 7. Pakkenurkade tootmishoone. (Perekond Eriku fotokogu) 

  Räpina paberivabriku praegune ärinimi on  Räpina Paberivabrik AS. Paberivabriku 

juhtkonda kuulub praegu Mihkel Peedimaa, kes on Räpina paberivabriku juhataja. Peale tema 

veel Kaur Palm, kes on müügi- ja ekspodrijuht, Tiiu Maks, – raamatupidaja ja Kristi Seim, 

müügisekretär-logistik. 

  Tooteid müüakse tellijale, koolidele valget paberit ja joonistustarbeid. Lisaks Eestile on 

ettevõttel partnereid nii naaberriikides kui Lääne-Euroopas. 

  Toodetakse pakkenurki, kunstitarbeid, kontoritarbeid, kartonge, ehituspappi, pakkepaberit ja 

valget paberit. Toodetakse erinevaid pakkenurki, näiteks V-,R-,I-,W- ja U- profiile. 

Toodetakse ka erinevaid kontoritarbeid, näiteks mappe, kiirköitjaid ja kaasi. 

  Paberivabrik võtab vabatahtlikult tasuta vastu toorainet, milleks on vanapaber. Suurematel 

kogustel toojatel on vastutasuks ka raha. Vanapaber peab olema kuiv ja mitte sisaldama kilet 

ega ka määrdeõlisid. Vanapaberis ei tohi ka olla olmejäätmeid, klaasi, plastmassi, penoplasti, 

torkavaid või lõikavaid esemeid, munaaluseid või –reste, puitu, kaltsu, fooliumit ja muude 

toiduainete pakke ega registraatoreid. Räpina paberivabrik kasutab oma tootmises praegu 

5000 tonni vanapaberit aastas. Paberivabrik võtab vastu ka dokumente, mida paberivabrik 

saab hävitada. Paberivabrik lubab dokumentide omajal olla ise juures ja jälgida kogu 

protsessi. Kõik saadud vanapaber läheb taaskasutusse. Paberivabrik lubab inimestel ka tulla 

ekskursioonile paberivabrikusse. Ekskursioonil näeb erinevaid masinaid, mis teevad oma tööd 

kui ka kuidas toodetakse paberit ja muid tooteid. Räägitakse paberivabriku ajalugu ja 

praegusest tööst. 

  Räpina paberivabriku slogan räägib selget keelt – me suuname vanapaberi uuele eluringile, 

tagades juba loodud väärtuste taaskasutamise. (http://www.rappin.ee/est/ettevtotest-1) 
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  Nende missioon on olla traditsioonidele toetuv uuendusmeelne paberivabrik, pakkudes 

klientidele kvaliteetset toodangut ning töötajatele võimalusi eneseteostuseks. Tegutsedes aina 

loodussäästlikumalt ja tutvustades huvilistele paberitootmise ajalooga. 

(http://www.rappin.ee/est/ettevtotest-1) 

  Oma visiooniks on see juurtega kaugesse ajalukku ulatuv käitis võtnud eesmärgi olla 

keskkonnateadlikult ja stabiilselt arenev kaasaegne ettevõte, mis austab paberitootmise 

traditsioone ja ajalugu. (http://www.rappin.ee/est/ettevtotest-1) 

  Nad on säästlikud. Andmata järele toodangu kvaliteedis rakendades loodusega arvestavat 

tehnoloogiat. 

  Selle ettevõtte juhid on usaldusväärsed partnerid oma klientidele üritades kinni pidada 

kokkulepetest ning üritades pakkuda kvaliteetset toodangut. Oma töötajatele pakuvad püsivat 

ja perspektiivset töökohta. (http://www.rappin.ee/est/ettevtotest-4) 

  Vabriku tööfilosoofia on kaasaegne. Nad on paindlikud ja aktiivsed õppides tuleviku 

väljakutsetele vastamiseks pikaajalistest kogemustest. (http://www.rappin.ee/est/ettevtotest-4) 

  Räpina Paberivabrik on ainulaadne, et vastata klientide samuti ainulaadsetele vajadustele. 

Põimides traditsioone kaasaegse tehnoloogiaga, üritades töötada kvaliteetset toodangut ja seda 

kõike puhta looduse nimel. (http://www.rappin.ee/est/ettevtotest-4) 

  Kogu toodang valmistatakse kord juba kasutuses olnud paberist ja annavad sellega paberile 

uue elu. Tooraine pärineb Eesti pakendi- ja trükitööstusest, kaubandusest ning 

keskkonnateadlikelt inimestelt. (http://www.rappin.ee/est/ettevtotest-5) 

  Tootmine algab paberimassi valmistamisest kahes spetsiaalses purustajas, mida nimetatakse 

pulperiteks. Pulperitesse lisatakse erinevat sorti vanapaberit, mille veega segamisel saadakse 

3-4% paberkiu sisaldusega paberimass. Seejärel eraldatakse massist võõrkehad (plastik, teip, 

liiv, metall) ning jahvatatakse paberikiud spetsiaalsesetes veskites. 

(http://www.rappin.ee/est/ettevtotest-5) 

  Paberimassi ettevalmistusprotsess on paberitootmises väga tähtis, sest selles etapis 

kujundatakse paberi koostis, mis on oluline kvaliteetse toodangu saamiseks. Vastavalt 

vajadusele lisatakse paberimassile tärklist, liimi, kriiti ja värve. Kuna kasutame 

loodussõbralikke Bayer'i värve, on tooted pikaajalisel päikese käes olemisel valgustundlikud. 

(http://www.rappin.ee/est/ettevtotest-5) 
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  Protsess jätkub paberimasinas. Spetsiaalses kastis lahjendatakse paberimass 0,8-1,5% 

paberikiu sisalduseni ning valatakse liikuvale sõelale paberikangaks. Järgneb massi 

raputamine sõelal, et saavutada ühtlane tugevus. Sõela all paiknevate vaakumimurite abil 

eraldatakse paberimassist vesi, kuni paberikangas saavutab ligi 20% 

kuivainesisalduse. (http://www.rappin.ee/est/ettevtotest-5) 

  Sel moel saadud paberikangas pressitakse kahes jaos. Esmalt toimub vee väljapressimine 

paberikangast esimeses pressis. Siis pressitakse paberikangast pöördpressis, et saavutada ligi 

40% kuivainesisaldus. (http://www.rappin.ee/est/ettevtotest-5) 

  Viimase operatsioonina toimub paberi kuivatamine paberimasina kuivatusosas auruga 

köetavate pöörlevate silindrite abil. Pärast seda antakse paberkangale lõplik lihv 

kalandreerimise abil. Lõpuks lõigatakse paberi servad ning valmistoodang keritakse 300 

kilogrammi kaaluvateks rullideks. Ühes vahetuses valmib keskmiselt 5000 kilogrammi 

paberit või kartongi. (http://www.rappin.ee/est/ettevtotest-5) 
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2. peatükk 

Räpina paberivabriku asutamine ja kauge minevik 

 

  Paberiveski ehitamise algatajaks oli mõisaomanik, kesirinna ülemtallmeister krahv K. G. v. 

Löwenwolde. Pärast tema surma 1735. Aastal sai Räpina valduste pärijaks vend Gustav 

Reinhold v. Löwenwolde. (Tiik, lk. 80) 

 

Pilt 8. Vaade paberivabrikule ja jahuveskile. (Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumi fotokogu) 

 

  Räpina paberivabriku ametlik ajalugu algas 1728. aastal, mil Peeter I õukondlane krahv Karl 

Gustav von Löwenwolde omandas valdused Eesti pikima Võhandu jõe ääres Räpinas. 

Baltisaksa aadlik rakendas Võhandu veerikkust tootmise hüvanguks. Karl Gustav von 

Löwenwolde oli Räpina kihelkonna ja mõningate selle naaberaladega seotud alates 

rendilepingu sõlmimisest 1717. Esimese kahe rendiaasta jooksul Räpinas suuri muudatusi ei 

toimunud, sest investeeringud algavad 1719. aastast. Üheksa aasta jooksul, kuni ostulepingu 

sõlmimiseni, paigutas Löwenwolde Räpina arendamisse 9800 rubla. See oli tookord väga suur 

summa, mis andis võimalused ulatuslikuks majandus- ja ehitustegevuseks. (Utter, lk. 24) 

  Räpina puhul peab ühe eeldusena märkima ka soodsaid transpordiolusid. Peipsil liikuvad 

lodjad viisid kaupu kõikidesse järveäärsetesse linnadesse, eriti aga Narva. Sealt oli võimalik 

kõike edasi vedad kas Peterburi, Tallinna või isegi välismaale. Lisaks soodsale 

transpordivõimalusele oli tulevasele paberiveskile väga tähtis tooraine hankimise seisukohalt 

lähematekonkurentide puudumine. Tookordne paber valmistati kaltsudest ja seda toorainet 
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pidi koguma väga laialt maa-alalt. Seega tähtsast omavad eeltingimused olid Räpinas täidetud. 

Liisk võis langeda, ehitus võis alata. (Utter, lk. 25) 

  Löwenwolded olid praktilised, hea majandusliku mõtlemisega inimesed. Töötades kõrgetel 

ametikohtadel õukonnas, olid nad hästi kursis uue pealinna vajadustega. Peterburi vajas kõike: 

teravilja, ehitusmaterjali, kantseleitarbeid ja paberit. Peeter I haldusreformid suurendasid 

kulutuste hulka ja kõik need vajasid tööks paberit. Paber oli tol ajal peamine teabekandja. 

(Utter, lk. 24) 

  Kirikuraamatu andmetest on teada, et 1729. aasta oktoobrikuu 15. kuupäeval oli Räpinas 

kohal veskimeister Johann Georg Keiser. Võimalik, et Löwenwolde palkas ehitusmeistri kohe 

pärast Räpina kihelkonna ostulepingu sõlmimist, sama võimalik on ka meistri juba pisut 

varasem kohalolek. (Utter, lk. 25)  

   

Pilt 9. Vaade paberivabrikule Võhandu jõelt. (Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumi fotokogu) 

 

  Kindlaid ajaloolisi fakte teame vaid niipalju, et esmakordselt mainitakse J. G. Keiseri nime 

Räpina kirikuraamatus 15. oktoobril 1729. Mees oli vaderiks. Sellest faktist võib järeldada, et 

ta oli juba mõnda aega Räpinas viibinud, sest uustulnukat oleks vaevalt keegi vaderiks 

kutsunud. (Utter, lk.26) 

  Arhidektina, ehitusmeistrina ja masinaehitajana töötas kohapeal pikemat aega, vähemalt 

aastail 1729-1738, Johan Georg Keiser. (Tiik, lk. 80) 

  Hakatuseks rajati Johann Georg Keiseri juhtimisel tellisevabrik. Tellisest ehitati sae-, jahu-, 

ja paberiveski, mis tarvitasid jõuallikana vett, igipõlist taastuvenergiat. Võhandu on rahutu ja 
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kärestikuline jõgi, aga Räpina juures on ta veerikas ja rahuliku vooluga. Nähtavasti oli 

olemasoleva veski ja tammi koht looduslikult kõige sobivam , et ehitada uus kolmest veskist 

koosnev unikaalne kompleks samasse kohta. Vett kõigi kolme veski käivitamiseks jätkus ja 

paisutatud vee tase oli küllaldane, võimaldamaks kas alt- või keskeltlöövat tüüpi vesiratast 

ringi ajada. (Utter, lk. 26) 

  

Pilt 10. Paberivabrik, jahuveski ja tamm. (Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumi fotokogu) 

 

  Veskite paigutamine oli aga omaette probleem, mille J. G. Keiser lahendas väga 

omapäraselt. Kaks veskit – jahu- ja saeveski on paralleelselt ühel ilmselgelt kaevatud 

lüüsikanalil. See on väga orginaalne ja ehitiste valmimist soodustav asend. Samas on üsna 

kummaline, et veskite vahe on ainult 9,47 meetrit. Jääb mulje, et veskid ehitati kas saarele või 

poolsaarele ja kanal kaevati ühine. See säästis palju aega ja tööjõudu. (Utter, lk. 26-27) 

  Ei tea täpselt  milliste eeskujude järgi J. G. Keiser peberiveski projekteeris ja ehitas. Ta 

tundis nähtavasti nii saksa kui ka hollandi veskiehitustraditsioone. Paberiveskite hoonete ja 

seadmete ehitamise kohta oli selleks ajaks ilmunud mitmeid küllaltki olulisi kirjutisi. (Utter, 

lk 27) 

  J. G. Keiser on juba 1733. aastal kirjas kui masinameister, kuid ilmselt tähendab see 

masinate ja seadmete ehitamise aega, sest paberiveski toodangu kohta on andmeid alles 1737. 

aastast. (Tiik, lk. 80) 

  Veskite hoonete kohta puuduvad otsesed ehitusdokumendid ja plaanid, mis oleksid kaasajani 

säilinud. 1742. aastal oli mõisa dokumentatsiooni hulgast kaust 24 Räpina mõisa kaardi ja 
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plaaniga ning mõisa 1738. aasta revisjoniandmetega, kuid praegu teadaolevate 

arhiivimaterjalide hulgast ei ole neid dokumente õnnestunud leida, võimalik, et nad polegi 

säilinud. (Utter, lk. 29) 

  Kindla dokumendina on meil kasutada krahv R. G. von Löwenwolde varade 

konfiskeerimisakt 1742. aastast, mis käsitleb juba valminud ja töötavat veskit. Tagasiulatuvalt 

mainitakse Räpina paberiveski toodangut 1737.-1738. aastast. Kirikuraamatu andmetest 

teame, et ehitusmeister J. G. Keiser oli 1729 juba Räpinas, seega paberiveski asutamisdaatum 

peaks jääma vahemikku 1729-1737. Ilmselt ei pidanud J. G. Keiser alustama päris tühjalt 

kohalt, sest veskitamm oli   juba olemas ja ilmselt ka mingi vesiveski ja 1728. Aastaks oli K. 

G. Löwenwolde ehitus- ja melioratsioonitöödele kulutanud juba 4200 rubla. Milliselt 

kulutused jagunesid Räpina valduste ulatuses, ei ole teada. Pärast 1728. aastat kujuneb 

põhiliseks ehitustandriks Räpina, seetõttu võiks arvata, et põhiliselt oli raha suunatud siinsete 

tööde ettevalmistamisele. (Utter, lk. 36) 

  

 Pilt 11. Paberiveski Võhandu jõelt. (Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumi fotokogu) 

 

 Eeltoodud põhjal võib arvata, et paberiveski ehituse loa taotlemine ja ehitustööde 

ettevalmistamine ei toiminud enne 1. maid 1728, mil Löwenwolde sai Räpina pärushärraks. 

Edasist võime suure tõenäosusega oletada, kuid mitte dokumentidega kinnitada. Võibolla on 

paberiveski asutamise dokument olemas mingis Venemaa arhiivis, kas Peterburis või 

Moskvas, kuid selle leidmine oleks väga õnnelik juhus. Arvestades Räpina valduste omaniku 

kõrget positsiooni õukonnas, võis paberiveski asutamine jääda ka dokumenteerimata. (Utter, 

lk. 36-37) 
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  Esimesed dokumentaalsed andmed on 1737. ja 1738. aasta toodangu kohta. Kui arvestada, et 

algul töötati ainult suvekuudel, on 2711 riisipaberit kahe suve kohta küllalt suur hulk. See 

lubab väita, et 1737. aastast alates oli saavutatud enam-vähem normaalne töörütm. (Utter, lk. 

38) 

  Juhul, kui K. G. von Löwenwolde tegi ehitusmeister Keiseri palkamisel 1728. aastal talle 

ülesandeks ehitada kolm veskit, siis tuleb meil seda lugeda veskite asutamise aastaks. Kui see 

toimus pärast olukorraga tutvumist ja sobiva koha leidmist, on asutamisaasta 1729. Kahjuks 

puudub meil töölepingu tekst ja seetõttu on ehituse algus arvatav. Suure tõenäosusega võime 

1734. aastat pidada paberiveski valmissaamise daatumiks ja 1737. aastat pideva toodangu 

andmise alguseks. (Utter, lk. 38) 

   

Pilt 12. Paberivabrik. (Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumi fotokogu) 

 

  Uue omaniku tulekuga Räpinas ei muutunud tegelikult midagi. Kõik mõisaametnikud jäid 

oma kohale, ka J. G. Keiser oli veel Räpinas. Pikkamööda suundus elu jälle igapäevastesse 

rööbastesse. Paberiveskis hakkas töö tasapisi laabuma. Esimene suurem ootamatus tabas kõiki 

kolme veskit 1739. aasta sügisel, kui purunes tamm. Sügisvihmad ja lähenev külm ei lasknud 

midagi eriti korda saata. Põhilised parandus- ja kindlustustööd lükati järgmisse aastasse. 

(Utter, lk. 41) 

  Tammi purunemise ehmatus ja selle parandamise raskused olid Räpinas vaevu üle elatud, 

kui järgnes uute ootamatusete rida. 28. novembril 1741 teatati, et krahv Reinhold Gustav von 

Löwenwolde on arreteeritud. 23. jaanuaril 1742 teatati, et ta saadatakse Solikamaskisse ja 28. 

jaanuaril 1742 teatati, et R. G. von Löwenwolde vara on konfiskeeritud. (Utter, lk. 44)   
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    Paberiveski asus Võhandu vastaskaldal. Seal võttis komisjon arvele 864 riisi liimimata 

paberit, mis oli toodetud alates 25. oktoobrist 1741 ning pidi viimistletama kevadel. Veel oli 

seal 466 riisi valmispaberit, 82 riisi praakpaberit ja 777 riisi ammutatud paberit. Kuut sorti 

kaltsu oli laos kokku 3642 puuda, mitmesuguseid nahku liimi valmistamiseks 85 puuda. 

Paberiammutamisvorme oli laos 13 paari ja veskis kasutusel 11 paari. Tähtsamatest 

seadmetest oli kasutusel üks hollender, neli suurt paberivalmistamise tõrt, kaks rauast pressi. 

(Tiik, lk. 80-81) 

  Paberiveski hoone oli tellise-sõrestikehitis, 15 sülda pikk ja 8 sülda lai. Vesiratta kamber oli 

sama ehitusviisiga, suurus 3-8 sülda, kaetud laudadega. Paberiveski oli kahekorruseline, 30 

aknaga, pööning kolmekorruseline ja 50 luugiga ning laudkatusega. (Tiik, lk. 81) 

  Paberimeistri elamu oli samuti sõrestikehitis, suurus 12 korda 6 sülda, keskel oli vöörus ja 

selle taga mantelkorstnaga köök, nendest kummalgi pool üks ahjuga tuba ja kaks külma 

kambrit. Ka sellel hoonel oli kahekorruseline pööning 34 luugiga, katus oli laudadest. (Tiik, 

lk. 81) 

  On mainitud ka palkidest korterhoonet, suurus 11 korda 7 sülda, kus oli elanud ehitusmeister 

Keiser, kuid nüüd elasid selles paberiveskis töötavad venelased. (Tiik, lk. 81) 

  Esialgu jäi paberiveskit juhtima ja majandama Löwenwolde endine sekretär Elias 

Hochstetter, kuid nüüd juba riiklike asutuste alluvuses. Ukaasiga 2. novembril 1743 allutati 

Räpina kihelkonna mõisad rendile endise omaniku kahele onupojale, kuid halva majandamise 

pärast võeti juba 1746. aastal tagasi. Siitpeale jäid Räpina alad venelastest juhtkonna 

majandama. (Tiik, lk. 81-82) 

  Seni oli Räpina paberit saadetud talupoegade vooridega müügile Baltimaade linnadesse ning 

Pihkva ja Novgorodi. Paberiveski uus inspektor Ivan Solenikov aga saavutas, et 1750. aastal 

keelati Tallinna, Riia, Narva, Tartu, Pihkva, Velikije Luki ja Veliki Novgorodi, kantseleides, 

kontortes ja kohtuasutustes muu paberi kasutamine peale Räpina oma, sest Räpina 

paberivabrik oli nüüd juba riiklik ettevõte. (Tiik, lk. 82) 

  Katariina II ukaasiga 21. veebruarist 1766 said Löwenwolded taas terve Räpina kihelkonna 

omanikeks, kuni 1836. aastal müüdi mõis parun Gustav von  Schoultzile. (Tiik, lk. 82) 

  Katariina II ukaasiga tagastati Räpina valdused Adam Friedrich von Löwenwolde pärijatele. 

Kahest abielust oli tal 12 last. 1766. Aastaks oli neist elus üheksa, sealhulgas pojad Gerhard 
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Friedrich ja Karl Magnus esimesest abielust ning Johann Gustav, Otto Fabian ja Adam 

Ludvig teisest abielust. Leitnant Otto Fabian von Löwenwolde suri vallalisena 1768. aastal. 

Nii, et tegelikult langes pärand neljale pojale. Pärast isa surma otsustasid pojad, et vara pärib 

tervikuna üks neist. Teised vennad valisid pärijaks Adam Ludvigi, kes Räpina valduste 

tagastamisel õppis Erlangenis. (Utter, lk. 52) 

  Räpina paberiveskis 1748. aastal toodetud paberilehel on poogna paremal poolel tähed C ja 

K ning nende all aastaarv. Antud juhul tähistasin need kaks tähte Commerz Kollegium’i, 

kellele paberiveski tookord allus. 1758. Aastast pärineva poogna vasemal poolel on vesimärgi  

peamiseks asemel Katariina II initisiaalid. Hiljem asetsevad samal kohal juba Löwenwolde 

initsiaalid. (Tiik, lk. 83) 

  1773 tuli ootamatu sõnum, et Adam Ludvig von Löwenwolde on Genfis 15. juulil rõugetesse 

surnud. See teada muutis varaseimaid kokkuleppeid. Räpinas elavatest vendaddest otsustas 

Karl Magnus von Löwenwolde nüüd abielluda. Enne Räpinasse asumist oli  ta teeninud 

kaardiväes, pärast raskesti haavata saamist lahkus ta 20. oktoobril 1775 teenistusest majorina. 

(Utter, lk. 54) 

  15. juulil 1784. aastal toimus Räpinas puuaiasõda pearaharahutuste ajal. Talurahvarahutused 

vallandusid, kuna talupojad tõlgendasid asehalduskorra ja pearahamaksu kehtetamist kui 

mõisakoormiste kaotamist. Nõnda keeldusid paljud Liivimaal elanud talupojad teotööle 

minemast. Mõisatesse saadeti soldatitest moodustatud turvameeskonnad, kellel kohalike 

talupoegade kähmlused puhkesid. Räpina mõisa puuaiast kistud teivastega 

relvastatud talupojad ründasid maakohtuniku poolt kohale toodud 30-mehelist 

sõjaväekomandot. (https://et.wikipedia.org/wiki/Puuaias%C3%B5da) 

 1785. aastal mõrvati vanem vend, parun Gerhard Friedrich von Löwenwolde. See sündmus 

vapustas Räpinat kui ka keisrinnat, kes andis käsu politseile mõrvari tabamiseks. Mõrvariks 

osustus Peterburist pärit Räpina paberivabriku meistri abi Ivan Golay poeg,  kes teenis mõisas 

toapoisina.  Ta oli varastanud ka 6000 rubla ja põgenenud Peterburgi. (Utter, lk. 54) 

   1786 jagati vara poolvendade Karl Magnus ja Johann Gustav von Löwenwolde vahel. 

Räpina omanikuks sai Johann Gustav von Löwenwolde, kes oli senini elanud Lukel. Tema 

omanikuõigused Räpina suhtes vormistati 15. septembril 1786. (Utter, lk. 55) 

  Paberiveski olukorrast annab põgusa ülevaate 1792. Aastal koostatud akt. Tellistest 

vabrikuhoone oli täiesti korras, ainult sellele juurde ehitatud vesirattaruum vajas uuesti 
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ehitamist. Kõrvalhoonetest on loetletud liimiköök, paberiladu ja kaks paberikuivatamise 

hoonet. Paberimeistri elamu vajas väikest remonti, kuid direktori elamu oli korras. Slobodaas 

on kümme sõrestikehitusega vabrikutööliste elamut ja viis uut puust elamut, kokku 30 

korteriga. Vabriku arvel on 56 meestöölist, 30 poissi ning 84 naist ja tüdrukut, seega kokku 

170 hinge, mis on tunduvalt vähem 1766. aastal. 1766. aastal oli kokku  200 hinge vabrikus 

tööl. Laos oli kuut sorti kaltsu 12 834 puuda 5774 rubla väärtuses, toodetud paberit 4115 rubla 

ja pappi ligemale 90 rubla väärtuses. Seadmetest seekord ülevaadet ei olnud. (Tiik, lk. 82) 

  Pärast parun Friedrich Johann von Löwenwolde surma 1832 ja vara jagamist pärijate vahel 

haldasid Räpinat oma varana lesk Dorothea Caroline  ja alaealine tütar Maria Carolina oma 

eestkostja kauda. (Utter, lk. 65) 

  J. W. Donati tegevuses ei muutunud esialgu midagi. Võimalik, et F. J. von Löwenwolde 

varasema surma tõttu jäi ära paberiveski sajanda tööaasta töhistamine, kuid uus lõviga 

vesimärk ilmus siiski. (Utter, lk. 65) 

  Räpina elu muutus komplitseeritumaks, kui lesk paruness Dorothea von Löwenwolde ja 

tema alaealise tütre eestkostja müüsid 21. märtsil 1835. aastal Räpina 150 000 hõberubla eest 

major parun Gustav von Schoultzile. (Utter, lk. 65-66) 

  1865. aastal vajas Räpina paberiveski energilist, tarka ja suurte erialaste teadmistega 

paberimestrit, kes suudaks paberiveski muuta paberivabrikuks. P. A. von Sivers leidis 

niisuguse spetsialisti. See oli Tema Majasteedi Preidi kuninga paberimeistri poja-poeg Emil 

Friedrich Schulze. Ta pärines Preisimaalt. Emili vanaisast  Johann Christoph Schulzest teame, 

et ta oli abiellunud tuntud ja rikka paberimeistri Samuel Friedrich Schottleri vanema tütre 

Maria Elisabethiga ja töötas kuninga paberiveskis Heegermühles. (Utter, lk. 76) 

  Schulzed võtsid vastu tööpakkumised Liivimaalt ja 1854 kolisid Ligatnesse. Seal said 

tuttavateks ja kaastöölisteks kaks paberimeistrit – Heinrich Pillmann ja Emil Friedrich 

Schulze. (Utter, lk. 76) 

  Juba 1865. aasta hilisügisel alustas Schulze paberivalmistamist, milleks kasutati seniseid 

seadmeid. 1865. aasta hilissügisel sai Räpina esimese paberimasina. See ülitähtis sündmus 

otsustas paberivalmistamise ellujäämist Räpinas. Esimene paberimasin oli ehitatud Saksamaal 

Whilhelm Strobeli töökojas Chemnitzis, see oli silindersõelmasin. (Utter, lk. 77) 



19 
 

 Kuulsust tõi Räpina paberivabrikule filterpaber, mida valmistati  peamiselt apteekide tarbeks. 

1897. aastani tehti seda käsitsi. (Utter, lk. 79) 

  Järgmine paberimasin ehitati kohapeal, sest vabrikule ei olnud nii palju raha. Ehitama hakati 

lamesõelmasinat. 1871. Aastal sai Räpina oma kolmanda paberimasina. (Utter, lk. 78-79) 

  Esimesena Räpina paberivabriku ajaloos oskas Schulze hinnata teaduse tähtsuse. Kõik see 

tõi talle hiilgava edu. Emil Friedrich Schulze suri Räpinas 28. oktoobril 1891. (Utter, lk. 81) 

  Mitmesugused kirjutus- ja kantseleipabereid, samuti pakkimis- ja makulatuurpaber olid 

traditsioonilised tooteliigid peaaegu kõigis Euroopa paberiveskites. Samas oli ka levinud 

kuivatuspaberi valmistamine. See on väga vana paberiliik. (Utter, lk. 83) 

  Ilusast kirja- ja kantseleipaberist oli juba juttu. Peale nende valmistati veel mitut liiki paberit: 

Riia tellimusel värvilist pabereid, siid-, suitsu-, makulatuur-, pakkimis- ja kuivatuspaberit, 

liivapaberi alust, mis lõplikult viimistleti Peterburis, ning katusepappi. (Utter, lk. 83) 

  1920 oli paberivabrikule siiski tähtis aasta, sest riigilt saadi rahapaberi valmistamise 

auvääriline tellimus. Rahapaberit tehti linasest kaltsust. Tulemusega ei oldud eriti rahul: 

põhiliselt kritiseeriti kassatähtede trükitehnilist külge, kuid nurinid oli ka paberi kohta. (Utter, 

lk. 93) 
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3. peatükk 

 Räpina paberivabrik pärast II maailmasõda 

 

  Pärast II maailmasõda, nõukogude võimu alla sattunult tootis ettevõte peamiselt katusepappi 

ja isolatsioonipaberit. Ehituspapp ja isolatsioonipaber läks peamiselt Venemaale ja Eestisse. 

Ehituspapp ja isolatsioonipaber laaditi Veriojal rongide peale, mis sõitsid Venemaale. Hiljem 

hakati tootma ka joonistuspaberit. (http://www.rappin.ee/est/ajalugu) 

   Paberitootmiseks vajalikke kaltsusid, aga ka makulatuuri toodi paberivabrikusse lähima 

sobiliku raudteejaama kaudu, see asus Verioras – Tartu-Petseri raudteeliinil. (Rõšakova 

intervjuu 2015)  

   

Pilt 13. Paberivabriku esimesi paberipresse. (Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumi fotokogu) 

 

  Ilmselt 1950. aastatest pärineb vabriku hiliseim vesimärk, suuretähtedega kirjutatud  

"RÄPINA" . (http://www.rappin.ee/est/ajalugu) 

  Tööliste olmetingimused sõjajärgsetel aastatel. Pereelamuid oli kuus, ahjuküttega 

korterelamuid kaks, keskküttega korterelamuid neli. Elamute piirkonnas oli nende asukatel 

kohustus jälgida heakorda. Kortermajade ümbruses pidid inimesed niitma muru, kuni 1990. 

aastate alguseni kasutati selleks käsiniidukit. (Rõšakova märkmed 2015) 

  Aasta 1970 tõi vabrikule taas suurema ümberseadistamise, uute tootmishoonete ja elamute 

ehitamise. Rajati heitvete puhastusjaam ning ka osa asulast küttev katlamaja, mis varustas 
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soojaga ka olulist osa alevist. Uuenduskuuri läbinud vabrikust kujunes tootmiskoondise Eesti 

paberitööstus edukaim ettevõte. Vabrikul oli tugev ehitusbrigaad. 

(http://www.rappin.ee/est/ajalugu) (Rõšakova intervjuu 2015) 

 Samal ajal läksid paremaks ka töötajate tingimused. Paberivabrik ostis endale kallureid ja 

paremaid masinaid, töö läks puhtamaks. Meditsiinilist abi ei olnud vabrikus, aga lähedal oli 

Räpina haigla. Mõned olid kohustatud käima meditsiinilisel ülevaatusel. Paberivabrik rajas 

enda töötajatele väiksed põllumaad, kus töötajad said oma aedvilju kasvatada, see kõik oma 

vabast ajast. Paberivabrik tõi oma kalluritega sinna sõnnikut. (Rõšakova intervjuu 2015) 

  Paberivabrikus oli oma saun, kus selle töötajad said seal laupäeval ja pühapäeval käia. See 

hüve oli paberivabriku juhtkonna tänu oma töötajate tublile tööle. (Terepson-Madissoni 

ettekande käsikirjaline tekst) 

  Kuna paberivabrik oli Nõukogude majandussüsteemi osa,  siis toodi palju venelasi 

vabrikusse tööle, et oleks rohkem paberit NSV Liidu tesite piirkondade jaoks toota. Sel ajal 

suhtusid eestlased vabrikus venelastesse väga hästi ja töötasid koos hea meelega. Venelased ja 

eestlased elasid koos nendele antud vabriku poolt korterites, mis kuulusid paberivabriku alla. 

(Terepson-Madissoni ettekande käsikirjaline tekst) 

   

Pilt 14. Tööliste elamu. (Perekond Eriku fotokogu) 

 

  Nõukogude ajal olid riiklikud kampaaniad, mida kõik asutused ja ettevõtted  järgima pidid. 

Üks tüüpilistest niisugustest oli laupäevakute traditsioon.       Selle all mõeldi tegelikult ka 

eestlaste hulgas juba ammugi levinud talgutöö traditsiooni. Kommunistlik ideoloogia kasutas 

seda oma huvides ära. Igal kevadel Lenini sünnipäeva paiku 22. aprillil olid nn. leninlikud 
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laupäevakud ja need toimusid ka Räpina paberivabrikus. Selle põhisisuks oli vabriku 

territooriumi heakorrastamine. Kuid selle juurde käis alati ka elamute ümbruse viisakamaks 

muutmine ning juba olemasolevate haljastuselementide arendamine. Laupäevakud toimusid 

ka igal sügisel lehtede riisumise ajal. (Rõšakova märkmed 2015) 

  

  Üks omapärasemaid Nõukogude aja põhimõtteid majanduse toimimises oli nn. šeflus. See 

tähendas seda,  et tööstusettevõtete töölised pidid tavaliselt igal sügisel kartulivõtmise aegu, 

mõnikord aga ka teistel aastaaegadel põllumajandusettevõtetes, milleks tollel ajal olid 

sovhoosid ja kolhoosid, abiks käima. Kartulinoppimisele lisaks lina veos ja heinapallide 

ladustamisele. Seda kõike sellepärast, et need ettevõtted ei tulnud ise oma tööga toime,  kuna 

nappis töökäsi. Räpina vabriku töötajad käisid šeffideks Ranna kolhoosis. Kuid võõrustajatelt,  

keda abistati, saadi ka vastu üht-teist kasulikku, näiteks oma aiamaale orgaanilist väetist ehk 

sõnnikut. Kolhoosnikud panid vabriku omadele õlad alla ka aiamaa traktoriga harimisel ja 

kastmisvee vedamisel. Töölisklassi ja talurahva esindajad tegid ka mitmeid ühisüritusi, mille 

hulgas tüüpilisemad olid vastlapidu ja nääripidu. (Rõšakova märkmed 2015) 

  1981. aastal spetsialiseeruti makulatuurpapi tootmisele. Laienes rahvatarbekaupade 

valmistamine, sellesse kuulusid erinevad paberid ja kontoritarbed, aga jätkas ka joonistusaberi 

ja teiste tarbekaupade tootmist.  (http://www.rappin.ee/est/ajalugu) 

  Paberivabrikus toimusid ka erinevad võistlused, näiteks tuletõrjevõistlused, et vabatahtlikud 

päästjad saaksid harjutada, mida teha kui, läheks paberivabrik põlema ja kuidas seda 

kustutada. Kuid leidsid aset ka sansalkade võistlused. Sansalk on rühm, mis olid igas 

ettevõttes, need on töötajad, kes vastutavad hügeeni eest ja peavad oskama anda esmaabi.  

Tegutses ka oli seltsimehelik kohus, mille põhiülesandeid oli kontrollida, et ükski töötaja ei 

oleks joobes peaga tööl ja selle või ka mõne teise reegli vastu eksinuid ühiskondlikus korras 

noomida või kergemalt karistada. Olid ka poliitõppused, see tähendab Nõukogude ideoloogia 

ja propaganda tegemist tööliste hulgas. (Rõšakova märkmed) 

  Eesti taasiseseisvumise järel 1990. lõpus võttis vabrik kursi tehnoloogia põhjalikule 

uuendamisele. Viimased suured muutused tehnoloogias tõi käesolev 21. sajand. Uuenduste 

värskus kajastub näiteks ka tõigas, et 2005. aastal käivitati vabrikus tuliuus Prantsuse päritoli 

pakkenurkade liin. Pakkenurkade tootmiseks kasutavad ainult vanapaberist valmistatud 
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kartonge. See, et nad kasutavad oma vabriku kartonge, annab neile kvaliteediühtluse oma 

toodangu üle. (http://www.rappin.ee/est/ajalugu) 

  2010 ja 2011 lisandusid veel kaks uut liini. Kaasaegne arvutipõhine tehnoloogia võimaldab 

tunduvalt tõsta tootmise efektiivsust ning kvaliteeti.  (http://www.rappin.ee/est/ajalugu) 

  Panustatud ei ole ainult masinatesse, vaid ka töötajate koolitusse, kes on omal ajal tõeliselt 

pädevad spetsialistid. Räpina paberivabriku töötajaid toetab teadmistega ka tippspetsialistist 

mentor Soomest, ühelt maailma juhtivalt paberitootmismaalt. 

(http://www.rappin.ee/est/ajalugu) 

  Moodsa tehnoloogia juurutamise abil on tänaseks jõutud kvaliteetse toodanguni, mis vastab 

koostööparnerite ja klientide vajadustele. Lisaks Eestile on ettevõttel partnereid nii 

naaberriikides kui Lääne-Euroopas. (http://www.rappin.ee/est/ajalugu)    
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Kokkuvõte 

   

  Tööd kokku võttes võin öelda, et sain kõik püstitatud põhieesmärgid täidetud. 

  Külastasin Räpinat 4 korda, vabrikut ennast 2 korda ja muuseumit 3 korda. Vabrikus jälgisin 

sealseid olmetingimusi ja praeguseid ehitisi. Küsisin, mis on nende ehitiste funktsioon praegu 

ja kas nemad teavad, et mis kunagi nende ehitistega toimus. Räpina koduloo- ja 

aiandusmuuseumis kohtusin Liidia Rõšakovaga, kes oli meelsasti nõus andma enda teadmised 

vabrikust töötamisest pärast Teist maailmasõda. Muuseum oli lahke mulle andma kõik oma 

failid ja kogumid paberivabrikust 

  Esimeses peatükis tõin kõigepealt esile, milline on tänapäevane vabrikuhoonete plaan ja tõin 

kõikide ehitiste kohta välja ka nende funktsiooni paberivabrikus. Paberivabriku ladudes 

hoitakse valmistoodangut, mis on valmis tellimiseks. Vanapaberi laos hoitakse paberivabriku 

toorainet, milleks on vanapaber. Kontoris töötavad inimesed valget paberit sorteerides ja 

tootmishoones toodetakse pakkenurki firmadele. Saime teada, et uue paberi tegemine algab 

vanapaberist, mis sorteeritakse ja pärast veega ühte massi segatakse. Paberivabrikus müüakse 

valget paberit, pakkenurki, kartonge, kontoritarbeid, kunstitarbeid ja ehituspappi. Neid tooteid 

kõiki müüakse tellitavatele Eestis kui ka naaberriikidesse ja Euroopasse. Saime ka teada 

nende missiooni, milleks on päästa loodust kasutates ära vanapaberit. 

  Teises peatükis rääkisin millal paberivabri alguse sai. Missugused olid need hooned, mis 

ehitati paberiveskiga koos. Ehitaja ja planeerija oli Johann Georg Keiser. Omanikud muutusid 

tihedalt, sest sellel ajal levisid haigused ja üks perekond pärandas neid valdusi edasi. See 

perekond oli Löwenwoldete perekond. Algul töötati ainult suve kuudel. Esimese toodangu 

kohta on infot 1737.- 1738. aastal kuna toodeti 2711 riisi paberit. Hiljemale toodangule on 

kujutatud omaja esitähed. Umbes 1865. aastal tahtis omaja muuta paberiveski 

paberivabrikuks, selleks vajas ta head paberimesitrit, kes suudaks oma tööga toime tulla ja 

kellel oleks palju energiat ja mõtteid paberiveski laiendamiseks. 

  Kolmandas peatükis andsin ülevaate, mis toimus pärast Teist maailmasõda. Intervjueerisin 

sealset töötajat Liidia Rõšakovat ja kasutasin Malle Terepson-Madissoni mälestusi. Sain 

teada, et pärast Testi maailmasõda Nõukogude võimu alla sattunult töötasid vabrikus nii 

venelased kui eestlased. Venelasi toodi sisse Venemaalt, sest vajati kiiresti katusepappi ja 
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isolatsioonipaberit. Teame ka, et toodeti peamiselt ainult katusepappi, isolatsioonipaberit ja 

joonistuspaberit. Vabriku alal korraldati tuletõrjesalkade ja sansalkade võistlusi. Olid ka 

vabrikus seltsimehelik kohus. Vabrikus oli ka oma saun, mida said töötajad kasutada 

laupäeval ja pühapäeval. Teame ka kindlasti seda, et sel ajal said eestlased venelastega hästi 

läbi. Austasid ja hoolisid üksteisest. Eestlased ja venelased elasid ka koos tööliste elamutes, 

mis kuulusid vabriku alla.   

  Sain teada kõike olulist, mis kunagi paberiveskiga toimus ja milline tänase paberivabriku 

olukord on. Olen kindel, et Räpina paberivabrik jätkab veel kaua oma tegevust, ning loodan, 

et see Eesti edukate ettevõtete hulgas kindlalt edasi püsib. 

Päris üllatav lisaväärtus kõige sellega tegelemisel oli ka minu keskkonnateadlikkuse kasv, sest 

see käitis on oma olemuselt mitte ressursside raiskaja, nii nagu mitmedki teised, vaid paljuski 

taaskasutaja ja naturaalsete toorainete mõistlik ning tõhus edendaja. 

Tahan tänada vanaema Ivi Erikut. Ta rääkis mulle juba varem pähjalikult paberivabrikust ja 

mulle tundus see teema väga huvitav. Samuti muuseumi töötajaid Kersti Murumetsa ja Toivo 

Leesi, kes olid nii lahked andes mulle oma kohu materjali ja aitasid mind Liidia Rõšakovaga 

kokku saada. Veel paberivabriku ekskursiooni giidi Eret Arbmat, kes oli nii lahke korraldama 

eraekskursiooni paberivabrikus ja rääkima masinatest, ehitistest ja töödest. 
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Lisa 1 

 Liidia Rõšakova intervjuu audiofail  
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Lisa 2 

Liidia Rõšakova intervjuu katkendid (üleskirjutus) 

 

  Liidia Rõšakova töötas 1974-96. aastal Räpina paberivabrikus. Paberivabriku alale ehitati 

hästi palju järjestikus maju. Paberivabrikul endal oli tugev ehitusbrigaad. Tööolud olid rasked, 

kuna paberit tehti tol ajal veel kaltsust. Talvel oli märg ja külm. Kaltsud jõudsid algul 

rongidega ja edasi viidi need veoautodega. Töö läks ikkagi aegamööda paremaks, kuna 

paberivabrik sai lubada endale kallureid ja paremaid masinaid. Põhimõtteliselt töö läks 

puhtamaks. Palgaga sai tol ajal ära elatud, kõigil olid palgad üldised ja ei olnud nii salastatud. 

Meditsiinilist abi kohapeal ei olnud, aga lähedal oli Räpina haigla. Töötajad oli kohustatud 

käima Räpina haiglas ülevaatusel. 
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Lisa 3 

Liidia Rõšakova märkmed 

 

  Töötajad käisid šefidena Ranna kolhoosis. Töötajatel oli ka oma maa, mis anti vabriku poolt. 

Seal käisid töötajad omast vabast ajast. Paberivabrik viis oma kalluritega sinna ka sõnnikut. 

Valmismaterjal, milleks oli ehituspapp ja isolatsioonipaber, läks peamiselt Venemaale kui ka 

Eestisse. Tooteid viidi laiali rongidega. Hakati müüma joonistuspaberit. Paberivabrik 

korraldas ka võistlusi. Võistlused olid erinevad, näiteks tuletõrjesalgavõistlused, selleks et 

harjutada Paberivabriku kustutamist ja koostöö tegemist. Olid ka sansalkade võistlused, et 

harjutada esmaabi töötajatele ja hügeeniteadmisi. Ehitati ahjuküttega korterelamuid, 

keskküttega korterelamuid. Paberivabriku alale ehitati ka veepuhastushoone. Katlamaja oli 

seal söe-, õli-, puu- ja gaasiküttel. Hiljemaly tuli juurde nn. Soomeliin, mis oli pakkenurkade 

tegemise liin. Ehitati uus värav ja kaalukoda. Olid ka laupäevikud kevadel kui ka sügisel. 

Šeffidena käidi kartuleid võtmas, linaveol, heinatöödel. 
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Lisa 4 

Malle Terepson-Madissoni ettekande audiofail 

 

07 08 2015 Loeng Malle Terepson-Madisson.wav  
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Lisa 5 

Malle Terepson-Madissoni XXVII Kaika suveülikoolis peetud 

ettekande käsikirjalise teksti katkendid 

 

  Nõukogude ajal tehti peamiselt isolatsioonipaberit  ja katusepappi. Töötajaid toodi sisse 

Venemaalt, kuna Venemaa tahtis saadi paberit oma riigile nii kiiresti kui võimalik. Kuna oli 

Nõukogude aeg, siis töötajad ehk eestlased ja venelased said väga hästi läbi. Mõlemad elasid 

koos korterites, mis oli vabriku poolt antud neile elamiskohaks. Kortereid oli kokku umbes 

viis. Paberivabrikus oli endal ka saun, mida said töötajad kasutada. Sauna saadi kasutada 

laupäeval ja pühapäeval, siis kui töö oli lõppenud. Mäletab, et ka tema käis seal saunas. Töö 

oli sellel ajal väga raske ja tingimused paranesid, aga mitte kiiresti. Tööpäevad tundusid 

pikad, aga tööpäeva algusel, lõpul ja keskel lasti vilet, et töötajatele meelde tuletada, et 

tööpäev on alganud. 
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Lisa 6 

Fotomaterjal 

 

 

Pilt 15. Paberist ja veest kokkusegatav mass. (Perekond Eriku fotokogu) 

 

Pilt 16. Räpina paberivabrik aastal 1921. (Räpina Paberivabriku fotokogu) 

 

Pilt 17. Purustatud Eesti kroonid. (Perekond Eriku fotokogu) 
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