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VAMBOLA VEINLA – 90

Emeriitprofessor Vambola 

Veinla 90. sünniaastapäeva 

tähistamiseks kogunesid 24. 

novembril tema endised kol-

leegid, töökaaslased ja üliõpi-

lased Eesti Maaülikooli tehni-

kainstituuti mälestusseminari-

le, et meenutada V. Veinlat kui 

tulemusrikast teadlast, suure-

pärast pedagoogi ja mõnusat 

kaaslast. Seminari lõppedes 

avati tehnikainstituudis 

Vambola Veinla nimeline auditoorium, milleks sai 

instituudi nõukogu otsusega farmitehnika ja ergonoomi-

ka osakonna auditoorium A107, kus ta pidas loenguid ja 

tegi muud õppetööd. 

Vambola Veinla sündis 24. novembril 1926. aastal 

Rae valla Väida külas Harjumaal talupidaja pere-

konnas. Õppis Vaida 6-klassilises ja hiljem Tallinna 2. 

keskkoolis, mille lõpetamise järel astus 1942. aastal 

õppima Tallinna Polütehnikumi, mille lõpetas 1945. 

aastal. Samal aastal võeti V. Veinla õppima Tallinna 

Polütehnilisse Instituuti mehaanika teaduskonda, mille 

lõpetas 1951. aastal mehaanikainseneri kvalifikat-

siooniga. Töötas aastatel 1948–1954. Tallinna Polü-

tehnikumis õpetajana, seejärel 1954. aastast kuni 1957. 

aastani Tartumaa Luunja sovhoosis insenerina. Samast 

aastast kuni 1960. aastani oli Leningradi Põllumajan-

duse Instituudi aspirant. Aspirantuuri lõpetamisega 

kaasa antud iseloomustuses osutati aspirandile kõrge 

hinnang ja märgiti, et "kõlbab teadus-pedagoogiliseks 

tööks kõrgõppeasutustes". 

1960. aasta septembrist algas töö Eesti Põllumajan-

duse Akadeemias. Algusaastatel 1960–1964 töötas ta 

elektrifitseerimise kateedris vanemõpetajana. 1963. 

aastal kaitses V. Veinla tehnikateaduse kandidaadi 

väitekirja, mis sisaldas loomapidamisruumides sõnniku 

koristamisseadmete uurimist. 1966. aastast töötas 

dotsendi, 1985. aastast Loomakasvatuse mehhaniseeri-

mise kateedri professorina ning 1994. aastal valiti ta 

emeriitprofessoriks. 

Häid organisatoorseid võimeid näitas V. Veinla üles 

Loomakasvatuse mehhaniseerimise kateedri loomisel 

(1969. aastal) ja edaspidi selle juhtimisel (kuni 1979. a 

septembrini). Hoogsalt algas ja jätkus pingerikas tege-

vus õppe-metoodilise ja teadustöö valdkonnas ning 

kateedrite vaheliste välissidemete loomisel. Tema alga-

tusel hakkasid alates 1974. aastast toimuma Balti Vaba-

riikide Põllumajanduse Akadeemiate loomakasvatuse 

mehhaniseerimise kateedrite vahelised õppe-metoodili-

sed ja teaduslikud seminarid rotatsioonina vastavate 

kateedrite külastamisega. 

V. Veinla oli eeskujuks kolleegidele oma õppe-

metoodiliste ja teaduslike tööde koostamise, avaldami-

se ja praktikasse juurutamisega. Viimastel aastatel oli 

tema teadustöö põhisuunaks lehmafarmide ja tehno-

loogiate tõhususe hindamine ning loomapidamistehno-

loogiate projekteerimine. Ta oli jäänud truuks ka vanale 

teemale, s.o sõnniku koristamise seadmete uurimisele, 

olles ka leiutise Sõnniku lattkonveieri kraap kaasautor. 

1992. aastal kaitses V. Veinla doktoriväitekirja Lehma-

farmide ja nende tehnoloogiliste liinide töö tõhususe 

analüüs ja üldistatud hinnangu metoodika. 

Enamus farmitehnika erialasest kirjandusest on 

tulnud V. Veinla sulest või tema poolt koostatud. 

Trükis on ilmunud üle 160 nimetuse, sealhulgas 17 

raamatut, neist viis monograafiat, juhendatud kaheksa 

dissertatsiooni. Enamus kõrgema haridusega Eesti 

loomakasvatuse mehaanikainseneridest on olnud tema 

õpilased. 

V. Veinla oli oma eriala tunnustatud spetsialist ja 

kompromissitu teadlane. Ta aitas aktiivselt kaasa 

loomakasvatuse arengule, uurides, analüüsides ja andes 

soovitusi efektiivsemate loomapidamistehnoloogiate 

juurutamiseks farmidesse. Eesti teenelise (a-st 1986) ja 

volitatud (a-st 1998) insenerina rakendas ta oma 

teadustulemusi osavalt praktikas. 

Ulatuslik oli tema ühiskondlik tegevus. V. Veinla oli 

Eesti Põllumajandusinseneride Liidu asutajaliige ja 

juhatuse esimees ning selle Kutseomistamise komisjoni 

liige, Euroopa Inseneride Komitee liige, Akadeemilise 

Põllumajanduse Seltsi liige ja auliige (1997), Eesti 

Teadusfondi tehnikateaduste ekspertkomisjoni liige, 

Inseneride Kutsenõukogu liige jne. Oma tulemusliku 

tööga pälvis ta arvukalt aukirju, kiitusi ja medaleid, 

sealhulgas Kalevipoeg kündmas (1976), Kalevite 

kangem poega (1976) ja Prometheus (1977). Vambola 

Veinla lahkus elavate seast 24. oktoobril aastal 2009. 
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