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Taavi Pae 

TÜ geograafia osakond 

August Tõllassepp 130 



Tema kohta pole sissekannet üheski 

biograafilises leksikonis 

 

Ilmunud on vaid lühike nekroloog ELUS-i 

aastaraamatus 1971 



 Eluloolised andmed 

 Sünd 1885 Konguta vallas 

 1900 koos vanematega Tartu 

 1905 lõpetas Tartu linnakooli (kus tutvus Taavet Rootsmäega) 

 1908 Postimehe teenistusse (kaastööd oli teinud juba 1902. aastast) 

 1910-13 Rostovtsevi eraülikool 

 1915 sõjaväkke (Pavlovski meteoroloogia observatooriumi kursustele), sealt 
edasi Kiievisse lennuväe peastaabi juures olevasse aernovagatsiooni 
keskjaama 

 1917 komandeeriti Eestisse hüdrometeoroloogiajaamade võrku 
organiseerima 

 1918 Tallinnas Mereobservatooriumis 

 1920-24 TÜ meteoroloogia observatooriumi ilmade ennustaja abi 

 1924-44 Postimees 

 1945-50 vangis 

 50-70 pensionär 

 Suri 1970 Tartus 

 

 



 Meteoroloogina Venemaal 

 1915 sõjaväkke (Pavlovski meteoroloogia observatooriumi 

kursustele), sealt edasi Kiievisse lennuväe peastaabi juures olevasse 

aernovagatsiooni keskjaama. 

 Kiievis pühendus kõrgemate õhukihtide uurimisse lennukiga 

 

 



Установка змейкового метеорографа на аэроплане (1916) 



Kuigi B. L. Dzerdzevski (1949) kirjutisest saab aru, nagu oleksin 

mina esimene maailmas lennukist kõrgemate õhukihtide uurimiseks 

kasutanud, ei tea ma selle kohta midagi öelda. Küll võin aga seda 

väita, et olin esimeseks Venemaal ja et esimesed süstemaatilised 

lennud maailmas algasid kõrgemate õhukihtide uurimiseks 1916. a. 

Kiievis minu korraldusel. 



 Nikolai Žukovski (1847–1921) 

 Tema ülesandel uuris 1916. ka lennukitelt pommide kukutamist 



 Meteoroloogina Eestis 

 1917 komandeeriti Eestisse hüdro-meteoroloogiajaamade võrku 

korraldama 

 1918 astus Eestis sõjaväkke, kus määrati Tallinna 

Mereobservatooriumi vaatlejaks-sünoptikuks (kuni 1920 aprill) 

 1920. aprill Tartu ülikooli meteoroloogia observatooriumi 

sünoptikuks 

Mere 

observatoorium 

1919-20 

(Tallinna sihi 

alumine 

tuletorn) 



1920 



Ilmastik - meteoroloogia ainena 

Tõlgitud koos Woldemar Kurrikuga (Основания 

учения о погоде, Любославский, 1915) 

Meie õhkkonna järg (a-st 1925, käsikiri) 

Reklaam ajalehes „Sõnumed“, 1933 



 1918 

 Põllumajanduslik meteoroloogia Venemaal 

(Post. lisa nr 2) 

 Pilved ilmade ettekuulutajana (Post. lisa nr 3) 

 Meteoroloogia igapäevaelus (9.III) 

 Põllumajanduse meteoroloogia ülesannetest 

(18.V) 

 Vanarahva ilmatarkus (18.;25.V) 

 Meteoroloogia ja põllumajandus (8.VI) 

 1919 

 Ilmakaarte nimetused (Pvl 1.X) 

 Oktoobrikuu külmad (Pvl 5.XI) 

 Torm (Pvl 28.XI) 

 1920 

 Külm jaanuarikuu (Pvl 31.I) 

 Meil tuleks meteoroloogiline keskasutus luua 

(Pvl 4.III) 

 Missuguseks saab meie tänavune kevade ja suvi 

ilmade poolest (16.III) 

 Mõned loodusteaduslised oskussõnad (Pvl 1.VI) 

 

 

 

 1921  

 Kuidas suur sula tuli? (11.I) 

 Meteoroloogia ja igapäeva elu (8.II) 

 Põllumees ja ilmad (4.IV) 

 Rahesajud ja rahekahjud (15.VI) 

 Meteoroloogia õpetamine koolis (8.VII) 

 Ilmade seisukord (4.VIII) 

 1922 

 Ilmakaart ilmade ennustamiseks (Laevandus, 8) 

 Kas on mõtet Tallinna meteoroloogia 

observatooriumi asutamiseks (3.I) 

 Kas käib ilmade ettekulutamine Tartu 

meteoroloogia obseravatooriumile üle jõu? 

(5.I) 

 Mis tuleks meil ilmade ettekuulutamiseks teha? 

(11.I)) 

 Ilmakaart ja ilmade ettekuulutamine(30.VI; 

3.VII) 

 Mis tuleks ilmajaamade võrgu korraldamiseks 

teha (7.X) 

 

 

 



Postimees 11.I 1922 



EAA.2100.6.287 

Postimees 1924, 27. märts 



 Ajakirjanik ja poliitik 

 Postimehe ajakirjanik 1902-1945 

 Paljudel aastatel on võimalik tuvastada üle saja artikli 

 Teemadering enamasti majandus ja väliskaubandus  



Postimehe toimetus. J. Tõnissoni 40. ajakirjanikujuubeli puhul, 1933. aastal  

(KM EKLA, A-37:6850)  



Postimehe toimetus. J. Tõnissoni 40. ajakirjanikujuubeli puhul, 1933. aastal  

(KM EKLA, A-37:6850)  



 





"Ühel kõrge kogu liikmel ja 

rahvasaadikul ei kõlba jalaga 

vehkima hakata, viin parem palli 

käega väravasse“ 

(Sädemed, Romulus Tiitus, 1927) 



 Poliitik 
 Kuulus 3 korda Riigikogusse 

 „Kui mina 1928. a. algul toimetusse tulin, oli 
Tõllasepp rahvamajanduse osakonna toimetaja, ühtlasi 
oli ta ka erakondlikult tegev. Ta oli valitud 
rahvaerakonna kandidaadina Riigikogusse. Seal ta oli 
mitu aastat, aga midagi ei olnud kuulda tema 
sõnavõttudest. Mitmed aktiivsed rahvaerakondlased 
Tartus ütlesid halvustavalt: istub seal kui tumm. Miks 
Tõnisson veab teda nagu kotti ühest Riigikogust 
teise….“ 
 
Arno Raag (1973) 
 
 
Tõllasepp kuulus nii III (1926–29), IV (1929–32) kui 
ka V riigikogusse (1932–34(37)), täites nii IV kui ka V 
riigikogu koosseisus ühtlasi ka juhatuses I abisekretäri 
ülesandeid. 





 Okupatsioonid 

 Okupatsioonide ajal töötamine nii Postimehes kui ka Tartu linna 

plaaniosakonnas 

 1945. aastal arreteeriti 

 1945-50 vangis 

 Vangis kirjutas raamatu „Meteoroloogia kõigile“ ja veel mõned 

lühemad artiklid (Ilmade ennustamine vabasõnade abil, Vanade 

eestlaste tähistaevas) 

1960 



Tänan kuulamast! 

August Tõllassepa portree vanglast 

vabanedes 1950  


