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siinse uurimis töö fookuses on eestis 20. sajan dil laial da selt kasu tatud tehis kivi  mater  ja lide 

restau reerimis proble maatika. need on ehitus materjalid, mida prae guses restau reerimis prot-

sessis kipu  takse hin  dama üld juhul vähe väärtus likuks ja mil lele nende hari lik kuse tõttu ena-

masti tähele panu ei pöö rata. Doktori töö ees märgiks on leida lahen dusi sel liste mater jalide 

restau reerimisel üles ker kiva tele väärtus põhistele küsimus tele: millal üld levinud ehitus-

materjale peaks püüdma säili tada kui hin nalist originaal materjali ja mil lest läh tuda asendus-

materjali valikul? väite kirjas tahan läbi mater jalide kasutus ajaloo ana lüüsi mise näi data, et 

lei dub olu kordi, mil ka laialt levinud ehitus materjalid osu tuvad muinsus kaitse lisest aspek tist 

väärtus likuks, tuua need olu korrad välja ja esitada põhi mõtted, millest lähtuda nende mater-

jalide restaureerimisel. 

olin aastatel 2014–2015 muinsus kaitse konsul tandi ja järele valve tegi jana kaa satud 1960.

aas  ta te kultus kohviku tuljak restaureerimis protsessi, millest on meelde jää nud vastu  olulised 

mõtted ja tunded oma aegse originaal materjali käsit lemisel. Ühelt poolt sai vana tellis hool  salt 

hilise mast tsement krohvi kihist välja puhas tatud ning isegi täkete ja krii mudega kivid ekspo-

neerituks jäetud, sest see sobis hästi kokku sise kujundus kontsept siooniga. teisalt aga lam-

mutati maa-aluse parkla raja mise ees märgil 1970. aas tatel laien dusena lisatud köögi plokk, 

mis see järel uuesti samas mahus ja välis kujun duses üles ehitati (vt ill. s.01). miks väärib üks 

tellis pjedes taalile tõstmist, samal ajal kui tema kümme aastat noorem liigi  kaaslane jõuab 

prügi  mäele ja va he tatakse uue sama näolise vastu? milline on sel liste otsuste restau reerimis-

teoreetiline taust? oleks väga kee ruline ette kujutada, et näi teks kesk aegse lin nuse restau-

reerimisel soos tunuks muinsus kaitse insti tut sioonid sama moodi rahu likult poole mäles tise 

ma ha lam mu tami sega pelgalt auto parkla raja mise põhjen dusel. 20. sajandi ehitus pärandi 

suh  tes keh  tivad topelt standar did eesti prae guses restaureerimis praktikas on pigem norm 

kui erand, ehkki seaduse silmis on ju mäles tised võrdsed. võr reldes vanema perioodi päran-

diga näib, et moodsa arhitek tuuri restau reerimisel suh tutakse originaal materjali võrd lemisi 

vabalt. mood sate ehitus materjalide väär  tuse hin da miseks puu duvad praegu ees tis läbimõel-

dud põhimõtted, mistõttu neid puudu tavad otsused kipuvad restaureerimisprotsessis tugi-

nema rohkem juhuslikele faktoritele kui läbikaalutud teadmistele. 

sissejuhatus

 Doktoritöö teema Ja eesmärk

 teema aktuaalsusest: 20. saJanDi ehitusmaterJaliDe eriPära 
 Ja vaJaDus selgemate Põhimõtete Järele nenDe kohtlemisel 
 restaureerimisProtsessis
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introDuction

 just 20. sajandi ehitusmaterjalide käsitlemine on praktilises restaureerimismaailmas 

kõige ebalevam. mida väärtustada ja mida mitte? mida püüda säilitada ja mis võib rahumeeli 

kaduda? 20. sajandil muutus ehitamise olemus radikaalselt: tulid uued ehitusmeetodid, mille 

puhul inimtööjõudu asendasid üha enam mehhanismid; samuti on viimase 150 aasta jooksul 

välja mõel dud ja kasu tusele võetud tohutus koguses uusi ehitus materjale. ehitus  materjali roll 

arhi tek tuuris on 20. sajandil teist  sugune kui vara sematel perioodidel ning see tingib ka teist-

suguse väärtus hindamise.

 moodsa arhitek tuuri üks põhilisi erinevusi vara semast arhitek tuurist seis neb mater jali 

ja arhitek tuurse idee muu tunud suh tes. 20. sajandi esi mesel poolel domi neerinud moder-

nistlik mõt te viis sisal das palju sid mater jaliga seo tud tõeks pidamisi. neist üheks kesk semaks 

oli aru saam ehitus materjali ja arhitek tuurse vormi lahu tama tusest. „igal mater jalil on oma 

vormi keel ning üks ki materjal ei saa võtta teise mater jali vormi. see vormi keel on sün dinud 

viisist, kuidas iga materjali on too detud ja kasu tatud: see keel on tek kinud koos mater jaliga ja 

selle kaudu,” kirjutas adolf loos arhitek tuurist kõne levas essees „Das Prinzip der Bekleidung” 

1898. aastal.1 kuna iga materjal eel dab eri nevat lähe nemist – kivi ja terast ei saa ühte moodi 

kasu tada – tuleneb hoone konst rukt sioon ja see läbi ka välimus kasu tatud mater jalist. selline 

mõtte viis toob ehitus materjali rambi valgusse, materjal ei ole siin enam pelgalt idee realiseeri-

mise vahend, vaid osa arhitek tuursest mõttest. oluliseks modernist likuks põhi mõtteks oli 

ka materjali ehedus – ükski materjal ei tohiks imi teerida teist materjali. imi teerimist kriti  see  rib 

juba 19. sajandi kes kel tera valt john ruskin, nime tades seda otse seks vale tamiseks.2 ruskini 

tekst on siiski kantud kes kaja iha lusest ja see tõttu vastu oluline, õigus tades ühte aegu kul da-

mist ning võidel des mood sate ekspo neeritud metall konstruktsioonide vastu.3 veidi küp sema 

moder   nismi konteks tis võib materjali eheduse ideaa liks lu geda ekspo neeritud konst  rukt siooni  -

materjali, mis vast kõige ilme kamalt on väljen dunud le corbusier’ béton brut pindadel. 

1 a. loos, Das Prinzip der Bekleidung. – sämtliche schriften. erster band. viin: herold, 1962, lk 106, 
 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/loos_s%c3%a4mtliche_schriften.pdf (vaadatud 12. iX 2019). 

2 j. ruskin, arhitektuuri seitse lampi. tõlk. v. vahter, k. ligi. tartu: ilmamaa: 2013, lk 80–83.

3 ibid., lk 73–76, 86. 

s.01: kohviku tuljak 

(1964, v. Pormeister) restau ree rimis-

tööd (2015, aB apex). vana (paremal) 

ja uus, rekonst ruee ri tav tellissein. 

restoration work (2015, aB apex) 

at tuljak café (1964, v. Pormeister). 

the old brick wall (right) and new 

wall under reconstruction.
m

. m
ä
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sisseJuhatus

 19. sajandi lõpul aset leidnud tööstus revolutsioon tõi ehi tuses kaasa mur rangu, kus 

senine käsi töönduslik valmistus viis asen dus järk-järgult standardi seeritud mass too tmi-

sega. vabrikus too detud mater jalidel puu dus n-ö meistri käe puu dutus, mis teeb hin na-

liseks varase mate aegade käsit si tahu tud palgid või hooli kalt üks haaval vormi tud tel lised. 

ehitus   ma ter jal ei ol nud enam ainu laadne meistri töö, vaid ano nüümne, kor duv ja eris tamatu 

toodan gu    ühik. sel line nihe tõi vaiel damatult kaa sa ka teise nenud suh tumise mater jali. siin-

kohal võiks Walter Benjaminile4 toe tudes paral leele tõm mata mood sate repro duktsiooni mee-

todite – eeskätt foto ja filmi – jõud misega kunsti väljale. reprodukt sioon mitte ainult ei mõju-

ta nud vaa taja su het reprodut seeritud kunsti teostega, vaid muu tus õige pea ka ise kuns tiks. 

Benjamin toob väl ja, et reprot eris tab tradit siooni lisest kunsti teosest selle hic et nunc puu du-

mine ehk võib öel  da, et tradit sioonil ist kunsti teost ise loomustab tema ainu   kordne olemas olu 

sel les pai gas, kus ta asub. läbi selle sama ainu kordsuse väljen dub ka kunsti teose eht  sus, mi-

da ei ole või malik tehni liselt reprodut seerida.5 seega peab autent suse mõiste, mida repro dukt-

siooni puhul ei saa defi neerida enam ainult läbi materjali ehtsuse, oma piire laien dama. sama 

prob  leem kerkib tuge valt üles 20. sajandi arhitek tuuri käsit lemisel ning võib öelda, et restau-

raatoritele on mass toodetud mater jal autent suse aspek tist vaa dates taan dunud teise jär-

gu liseks ning esi plaanile on kerki nud arhitek tuurne idee kui mis ki, milles võib näha objek tile 

omast ainu kordsust. osa kaas aja restaureerimis teoreetikuid leiab lau sa, et autent sus võib 

moodsas arhi tek tuuris tähen dada eeskätt just alg se arhitek tuurse idee jätku vust, mitte nii-

võrd originaalmaterjali säilitamist.6

 autent suse piiri de laien damine mood sa arhitek tuuri puhul võib hõlp salt anda näilise 

õigus tuse algse mater jali kerge käeliseks asen damiseks. Ühe sel lise arhitek tuurse idee taas   -

ta mise näi tena võib tuua tal linna uue raadio maja (a. eigi, j. jaama) reno vee rimise, mille käigus 

asen dati fas saadi raud betoon ribid alumiinium ribidega. 1972. aastal valmi  nud raa dio  maja 

oli üks esimesi kõrg hooneid tal linnas. ehi tise sihva kust rõhu tasid klaas  fassaadi liigen -

da vad sale dad püst ribid, mille ees kujuks oli ära tuntavalt too nane lääne korporatiiv arhi-

tek tuur (vt  ill. s.02). lää nes olid seda sorti ribid teh tud tüü piliselt painu tatud alumiinium-

plekist, paraku ei ol nud nõu kogude eesti arhitek tidel või malik oma pro jekti juu res alumii  niu  mit 

kasu tada ning läbi tuli ajada kätte saadavate mater jalidega. nii val misid raadio  maja ribid 

e
a

m
, F

k 
1

6
8

6
5

4 W. Benjamin, kunstiteos oma tehnilise reprodutseeritavuse ajastul. – valik esseid. tõlk. m. sirkel. 
 tallinn: kultuurileht, 2010, lk 113–144.

5 ibid., lk 115–116.

6 t. h. m. Prudon, Preservation of modern architecture. hoboken: Wiley, 2008, lk 44. 

s.02: tallinna uus raadio maja 

(1972, a. eigi, j. jaama), valmimis järgne foto. 

tallinn’s new broad casting house 

(1972, a. eigi, j. jaama), photographed on completion.
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IntroductIon

hoopis monteerita vatest raud betoon elemen tidest. renoveerimis tööde käi gus asen dati arhi-

tekti alg sele kavat susele ehk arhitek tuur sele idee le apel leerides (tõsi küll, usu tavasti pigem 

siis ki ees  kätt restau reerimis tehno loogilise liht suse ja ehitus ökonoo mika huvides) oma aeg sed 

betoon  ribid alumiinium ribidega. tule museks on hoo ne, mis mee nutab küll vara semast märk sa 

rohkem arhi tek tide vaimu silmas seis nud lääne büroo arhitektuuri näi teid, kuid mater jalis pei-

tu  nud lugu argi sest ehitus reaalsusest nõu kogude lii dus, mis muutis raadio maja ka maailma 

arhitek tuuri  ajaloo kon teks tis eri liseks, on kadu nud. hoone mõjub see tõttu oma siller dava 

fassaa   diga täiesti anonüüm selt, ühena palju dest sama laadsetest ehi tistest, mille taolisi on 

maa ilmas sadu. 

 hoone arhitek tuurse idee väär tus tamine ei tohiks en daga kaa sa tuua auto maatselt origi-

naal materjali väär tuse tuks kuulu tamist ja sel lest läh tuvat välja vahe tamist. Peaks olema loo-

mulik, et arhitek tuurse idee esile tõst mine toimub võima lusel läbi mater jali hoid mise, mit te ei 

ohver data originaal materjali idee taas loomiseks. ka 20. sajandi ehi tiste mater jalil on ise  sei sev 

väär tus. mater jal pee gel dab lisaks arhitek tuursele ideele ka alati oma aja lugu, rää  ki   des kas-

või, nagu eel pool toodud raadio maja näites nõukogude aegsete hoo nete puhul, oma  aegse ehi-

tus turu piira tusest ja valiku võimaluste nap pusest. ehitus materjali asen damine kus tutab igal 

juhul ühe aja loolise kihi, seda ka moodsa arhitek tuuri puhul. teisalt võib teoorias liht sana näiv 

sama väärse mater jaliga asen damine 20. sajandi ehi tiste puhul prak tikas osu tuda palju suu re-

maks välja kutseks kui näiteks tradit sioonilise lubi mördi valmis tamine või murtud pae kivi  dest 

seina uuesti üles ladumine, kuna „väär tuse tut mass toodangut” liht salt enam ei too deta ja 

see läbi on sama väärset asendus materjali prak tiliselt või matu leida. seega on oluline juba täna 

lan ge tada läbi kaalutud ja piisaval taustteadmisel põhinevaid restaureerimisotsuseid.

väärtustamise seisukohast problemaatilised on eestis just nõu kogude perioodil laial daselt 

kasutatud ehitus materjalid. oma aegne ehitus süsteem, mis soo dustas loe tud hulga ehitus-

ma ter jalide üle eksplua teerimist, on meile päran dina jät nud mas siliselt ühe taolisi, sar nase 

arhitek tuuri ja sama materjali kasutusega hooneid. kui üks ehitus materjal kõikjal ehi tatud 

kesk konnas silma hakkab, on väga raske selles mingit väär tust tajuda, isegi neil juh tu mitel, 

kus tegelik tähendus kontekst on teine. muinsus kaitsjana tunnen muret selle pärast, et suh tu-

des möö dunud sajandil üld levinud ehitus materjali desse pealis kaudselt ja eel arvamus likult, 

võivad taht matult kaotsi minna ka eesti kultuuri ajaloole olu lised väär tused. süve nemata 

ja tead mata on lihtne tava lise pähe hoopis sellega mõne võrra sar nane eri line hävi nemisele 

määrata. kuidas aga ikkagi tunda ära need olu korrad, kus eestis 20. sajandil laialt kasu ta tud 

mater jalid on väär tus likud ja originaal materjali tuleks säi litada? ja kui tõesti ilm neb vaja-

dus asen damise järele, siis millest läh tuda asendus materjali valikul? need on pea mised küsi-

mused, millele tahan oma doktori töös vastuseid leida. 

 siinse uurimis töö origi naalsus seis nebki eestis 20. sajandil laialt le vinud tehis kivi-

materjalide käsit lemises just restau reerimise aspek tist, pak kudes üht aegu nii restaureerimis-

otsuse kujun damiseks vaja likke teo reetilisi lähte kohti kui ka kasutus ajaloole tugi nevaid konk-

reetseid tegutsemisjuhiseid. 

 teema Piiritlemine, töö originaalsus
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SISSEJUHATUS

 restau reerimis otsus – kas materjali säi litada, asen dada või eemal dada – sõltub teh ni-

liste ja raha liste võima luste kõr val siiski ees kätt väärtus hinnan gutest. väärtus hinnan gute all 

pean siin kohal silmas peamiselt muinsus kaitselisi, arhitek tuuri- ja ehitus ajalool põhi nevaid 

väärtus hinnanguid, ehkki sisu liselt mõju tavad restaureerimis otsuseid ka muude väär tuste – 

näiteks estee tilise või kasutus väärtuse taju mine. eri nevaid väärtus hinnangute süs teeme 

ning materjali põhise väär tus hindamise võima likkust ja ots tarbekust käsit leb põhja liku  malt 

esi mene pea tükk, kuid on selge, et väärtus hinnang on igal juhul subjek tiivne ja kon tekstist 

sõl tuv. väärtus hinnangut saab anda läh tuvalt min gist taust süsteemist. Paljudel juhtudel tä-

hen   dab see sisu liselt võrd lust teiste ana loogsete objek tidega, nii saab näiteks mil legi tüü pi-

lisust või haru kordsust hin nata ikkagi vaid hulga sama laadsete objek tide kõrvu  tamisel. lei-

dub ka väär tusi, mille puhul võrd lemine ei ole nii olu line (näiteks estee tilised väär tused). selles 

doktori töös on kesken dutud selliste väär tuste eritle misele, kus võrd lus on väl timatu ja see  ga 

on tar vilik ka taust süsteem, millega objekti võrrelda. kon tekst ühe ehitus materjali muinsus-

kaitseliste väär tuste hinda miseks tuleneb suures osas selle kasutusa jaloost. see kui das, kui 

palju ja miks mingit materjali arhitek tuuris on kasu tatud, seos tatuna ühis  kondlike protsessi-

dega, annab võtme selle tähen duse mõist miseks ning see läbi ka väär tuse hindamiseks. 

ehitus  mater jalide kasutus ajaloo tund mine lisab ka arhitek tuuri hinda misele täien  dava mõõt me, 

aidates aru saada konk reetse materjali kasu tuse põhjus test ja selle osatähtsusest ehi tise 

juures. see kõik on alu seks restau reerimis kontsept siooni kujundamisel. 

hoone osade ja originaal materjali väärtus tamise, säili tamise ja restau reerimisega seo tud 

otsuste lange tamiseks vajab muinsus kaitse- ja restaureerimis  spetsialist ühe olu lise taust-

tead misena ehitus materjalide kasutus ajalugu, mis peaks olema piisa valt põh jalik, et luua ja 

tajuda objekti kon teksti. ideaalis sel line kasutusajalugu: 

annab ülevaate materjalide tootmis tehnoloogiast ja selle muutu misest ajas, samuti 

aru  saama tootmis mahtudest, et oleks võimalik hinnata mater  jali osa kaalu teiste kasu-

tatud mater jalide hulgas; 

annab ülevaate nii tüüpi lise mast kui ka eri lisemast kasu tusest eri aja järkudel, et see läbi 

tajuda, millal on tege mist hari liku, millal aga harul dase materjali kasutuse näitega;

on koha likku konteksti ja eri pära arves tav, kuid samal ajal suhes tub ka ehitus  ajalooliste 

aren gutega mujal maail mas – et oleks või malik hin nata, kas ja kui eri line on konk  reetne 

materjali kasutus nii koha likus kui ka rahvus vahelises kontekstis;

on seostatud arhitektuuri ajalooga – ehitus materjale ei ole või malik käsit leda lahus ehi tis-

test. väärtuse hin damisel on vaja arves tada arhitek tuuri ajalooga tihe dalt seo tud aspekte, 

nagu näi teks mater jali esinemis sagedust eri sugus tes arhitektuuritüpoloogiates – ühes 

tüpo loo gias tava pärane materjal võib tei ses tüpo loogias kasu tatuna olla harul dane ja 

see läbi tähele panuväärne. 

on seos tatud laiemalt sotsiaal  majandusliku aja  looga, mis an nab lisa  võtme tähen  duse 

ava  miseks ning aitab mõis ta eri mater  jalide kasu tamise taga  maid. väär tuse määra  misel 

on olu  line tea da, kas mater jali  kasutuse eel da tavaks põh ju seks on mater  jali estee  tilisest 

il mest ja prestiiž  susest läh tu vad kaalut  lused või on va lik lan  genud puh  talt prag  maa tilistel 

põh   jus  tel: näiteks too te hinna või ehitus  mater jalide defit siidi tõttu.

•	

•	

•	

•	

•	
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nii põh ja likku kasutu s ajalugu kõi  kide eestis 20. sajandil kasu tatud mater jalide koh ta anda 

jääks doktori töö mahtu arves tades sel gelt ületamatuks ülesan deks, see ga on vali kus või-

ma lus, kas olla pealis kaud sem või süve neda vaid üksi kute mater jalide lugu desse. olen vali nud 

viimase tee, eel dades, et sel moel on või malik pak kuda ot sust lan ge tavale muinsus kaitse-

spetsialistile rohkem ja põhjen datumat tuge, kui püü dega hõl mata võima likult laia mater ja li-

spektrit. 

 siinses töös püüan ehitus materjalide väärtus tamise prob lemaa tikat lahti haru tada nelja 

tehis kivi materjali näitel: vaat luse alla on võetud betoon kivid, silikaat tellis, sili kalt siit ja 

raud betoon paneelid (vt ill. s.03). millest selline valik? esiteks on tege mist eestis 20. sajandil 

üld kasutatud, osal juhul lausa üle kasutatud ehitus mater jalidega, mis tõttu need on väärtus-

tamise seisu kohast sel gelt proble maatilised – esma pilgul liiga hari likud, et üld se min git väär-

tust omada. teiseks on need kõik seina ehitus materjalid ning see ga vähe mal või roh kemal 

mää  ral näh taval ja tead vustatud, mis tõttu neil ja nen de asen damisel on konk reet sele ehi  ti-

sele ja ka meie arhi tek tuuri pildile laie malt suu rem mõju kui näi teks konst rukt sioonis var jatult 

paik neval soojustus materjalil või maa sisse peitu jää vatel vundamendi plokkidel. kolman  daks 

on valiku taga püüd lus hõlmata pisut suure mat nar ratiivi kui ühe mater jali lugu. nelja vali tud 

ehitus materjali kasutus ajaloo kaudu saab näi data tege likult kogu eesti ehitus kultuuri järk-

järgulist muutu mist 20. sajandil. kui eesti tradit siooniline ehitus on ol nud väga puidu keskne, 

siis 20. sajan dil pääse sid võidule tehis kivi mater jalid ning tradit siooniline käsitöö mahukas 

ehitusviis asen dus samm-sammult indust rialiseeri tud ehitu sega. Betoon kivid seisa vad veel 

üsna lähe dal tradit sioonilisele ehitus viisile ega erine ole muselt kuigi võrd näiteks aja loolisest 

ke raa  milisest telli sest ja selle tarvitus viisidest, ent ometi on siin juba taju tavad esi mesed 

suurt muu tust ette kuulu tavad mär gid. sama moodi kõõ lub tradit siooni lise ja mood sa ehitus-

maailma piiril silikaat tellis. sili kalt siit see vastu on juba sel gelt mood ne mater jal, mil lest on 

vaid väike samm indust riali seeritud ehitus viisi krooni mata kunin ga – raud betoo nist suur-

panee lideni. nii joonis tub läbi nen de nelja ehitus materjali loo laia pints liga maalitult välja 

s.03: Betoonkivid, silikaattellised, sili kaltsiidist suur plokid ja raud betoonist suur paneelid on tugevalt ku jun da nud 

eesti 20. sajandi arhitektuuri pilti. concrete blocks, calcium sili cate bricks, sili calcite blocks and prefab rein forced 

conc rete wall panels have played a sig nifi cant role in shaping estonian archi tecture of the 20th century.
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eesti 20. sajandi ehitus lugu, kuhu edas pidi saab pee nema pints liga detaile juur de kanda. olu-

li se ma test möödunud sajandi ehitus pilti kujun danud tehis kivi materjalidest on tööst välja jäe-

tud mono liitne raud betoon ja keraa milised tel lised. esime sest olen põhja likumalt kirju ta nud 

nii oma magistri töös7 kui ka eesti betoon ehituse aja lugu kajas tava raa matu8 arhitektuuri-

pea tükkides. keraa miline tellis eesti 20. sajan di ehi tuses vää riks edas pidi kind lasti käsit-

le mist. see võiks olla osa suure mast uurimis teemast, mis vaat leks tradit siooni liste ehitus-

ma terjalide rolli mood sas arhitek tuuris ning keraa milist tellist ja selle kasutus viise saaks sel 

juhul vaa delda võrdlevalt kõrvuti looduskivide (paekivi, graniit) kasutuse muutumisega. 

 ehitusmaterJaliD humanitaarteaDuste Peeglis: 
 DistsiPlinaarseD küsimuseD

ehitusmaterjalide uurimine on traditsiooniliselt reaalteadustesse kuulunud valdkond, mille 

huvi orbiidis on olemas olevate mater jalide füüsikalis-kee milised oma dused, eri mater jalide 

vananemis käitumise prognoo simine ning loomuli kult uute mater jalide aren damine. materjali-

teadus annab restau raatorile väga vaja likud tehni lised tead mised mater jali vana nemise ja 

restau reerimise teh niliste võima luste kohta, jätab aga üt le mata, milline tähen dus on sellel 

meie kultuuri loos. see töö püüab ehitus materjale vaa delda ees kätt humanitaar teaduslikust 

peeglist, vastan dumata see juures insener likele tõdele, pigem loo tes humani taar- ja reaal-

teaduslikke lähe nemisi oma vahel sõl mida: restau reerimise inter distsipli naarne loo  mus ise-

enesest eel dab tervik likku käsitlus laadi. arhitektuuri restau raatoritele on ehitus materjal osa -

na hoo   nest ol   nud ala ti vähe   mal või roh  kemal mää  ral uurimis  objekt, kuna restau  ree rimise 

käigus tuleb para  tamatult tege  leda aja looliste mater jalide ja tehno loogiatega, neid tuvas tada 

ja tundma õppida. sel line praktika põhine ja ühe objekti kesk ne ehitus materjalide uuri mine 

toimub intui tiivselt, vajadus põhiselt ja suu resti eel nevatele koge mustele tugi nedes. kaht-

lemata sünnib nii suguse tegevus praktika käi gus hulk olu lisi üldis tusi – näi teks tead mine, 

et sar nast materjali kasutust on või malik olnud näha teis telgi sama perioodi objek tidel ja seda 

võib see  tõttu lu geda ajastu omaseks ja ees tis tüüpi liseks – ent teadus likkusest ja süsteem-

susest jääb siin selgelt vajaka. 

 ehitusmaterjalide käsitlemine humanitaarteaduslikust vaatenurgast, sealhulgas nende 

kasutusajaloo uurimine, on suhteliselt uus nähtus ning ühtsest lähenemisest või metoodikast 

rääkida ei saa. teaduspublikatsioonid, mis on suunatud ehitusmaterjalide „pehme” poole 

mõtes  tamisele, ei ole ilmu nud mitte ainult restau raatorite su lest, vaid olu lise uurimis objektina 

taju vad seda ka näiteks arhitektuuri ajaloolased, arheo loogid, antro poloogid või aine lise kul-

tuuri uurijad. 

 uurimis objektina on aine lised objek tid kuu lunud tradit siooni liselt ees kätt arheo loogide, 

muuseumi töötajate ja etno loogide huvi orbiiti ning neid käsit leti kit salt pel galt kui antro poloo -

gilist doku menti, mis väljen das inim kultuu ride mitme kesisust. 1970.–1980. aas tatel suurenes 

7 m. suits, varajane raudbetoon eesti arhitektuuris: restauraatori vaatenurk. magistritöö. tallinn: eesti kunstiakadeemia 
 muinsuskaitse ja restaureerimise osakond, 2009. käsikiri eesti kunstiakadeemia raamatukogus. 

8 P. kangur, u. trumm, m. mändel, eesti betoonehituse ajalugu. tallinn: in nomine, 2014. 
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tuge valt huvi aine liste objek tide vastu ning vald konnana kuju nes välja aine lise kul tuuri 

uuri mine (material culture studies), mille kõige suu rem ja mõju kam suund lääne-euroo pas ja 

ameeri kas kes ken dus (mass)tar bimise kultuuri listele aspek tidele.9 need mõtte mudelid, mis 

on are ne nud läänes vaba tar bimise ühis konnas, ei sobitu aga kuigi hästi nõu kogude eesti 

kon teksti, kus mater jalide vali kut suu nasid hoopis muud meh hanismid. just ees kätt see   -

tõttu olen loo bunud oma töös ehitus materjalide uuri misest aine lise kul tuuri uurin gute vaate  -

nur  gast, mis esma pilgul võiks tun duda loogi line valik mater jalide kultuuri lise tähen duse vaa-

gimiseks.

 ainelise kul tuuri uurin gute kui sel gelt formee runud dist sip liini kõr val on mate riaal sed 

objek tid jät kuvalt olu lisel kohal ka pal judes teis tes dist siplii nides, nagu näi teks arhi tektuuri- 

ja disaini ajaloos, kus need on pea mine em piiri line allik materjal, ent kus neid ei käsit leta otse-

selt aine lise kul tuuri uurin gutele omas te mee todi tega.10 laiema teadus liku huvi tek kimist ai-

ne liste objek tide, sh ehitus materjalide vastu võib seos tada üldi semalt kul tuu rilise pöör  de ga 

(cultural turn) humani taarias, mis tõi en daga kaasa terve hul ga uut tüüpi uurimis objekte, mi da 

püü ti kul tuuri ja sel lega seo tud mõis tete abil tõl gen dada.11 stiili puhaste tipp teoste kõr val 

hakati kul tuurina ta ju ma ja see läbi uurimis väärseks pi dama ka argi seid ob jekte, nagu iga-

päeva sed mass toodetud tarbimis objektid, üksik isikute ko dud või verna kulaarne arhitektuuri-

pärand. aine liste objek tide vaat lemine ja tõlgen damine ühis kondlik-kul tuuriliste prot sesside 

osana, aga ka mälu ja tradit siooni kand vate ja kin nis tavate vahen ditena, muu tus humani-

taa rias norma tiivseks aru saamaks. siin se doktori töö kon tekstis tähen dab selle para digma 

omaks  võtt ühtlasi seda, et ehitus materjali saab ja tuleb käsit leda tähendus likuna ning 

nõnda on selle kasu tusest või malik välja lugeda olu list infor mat siooni oma aegse ühiskonna 

ja kul tuuri kohta laie malt. ehitus materjal võib olla nii iden ti teedi kui väär tus hinnan gute 

(nt estee tiliste väärtus hinnangute) väljen dajaks, aga kät keda endas ka kultuu rilist ja polii -

tilist võimu.12 

 kultuurilise pöörde ühe n-ö alaliigilina tuleks ehitus materjalide uuri mise kon tekstis esile 

tõs ta mate riaalset või ka mate riaal-kul tuurilist pöö ret (material turn, material-cultural turn), 

mida ise loomustab just ai nelise kul tuuri nägemine pea mise uurimis objekti ja kultuuri kandjana 

ning mille kesk mes on sot siaalsed prot sessid, kus ese mest saab tähen duslik ob jekt. ehkki 

aine liste objek tidega tege levates distsip liinides (nt arheo loogia) on ob jekte alati tähen dus li-

kuna käsit letud, sai olu liseks nih keks üldises mõtte viisis aru saam, et tähen dus ei ole seotud 

mitte ühe konk reetse aja hetkega, vaid see muu tub ajas ja tähen duse deko deerimisel on olu-

line nii loomis- kui ka kasutusprotsess.13 

 ajaloolisi ehitus materjale kui üht frag menti kultuuri pärandist võiks käsit leda ka pärandi-

uuringute (heritage studies) raa mes. see, 1980ndatel tek kinud dist sip liin hõl mab en das vä ga 

mitme kesi seid uurimis teemasid, mida ühen dab pä randi käsit lemine eel kõige sotsiaal-kultuuri-

lisest vaatenurgast, uurides nii pärandi määratlemise kui ka hal damise küsi  musi, seal hulgas 

9 i. Woodward, understanding material culture. los angeles: saGe, 2009, lk 19–26. 

10 ibid., lk 26. 

11 t. viik, kultuuriline pööre. – humanitaarteaduste metodoloogia. uusi väljavaateid. koost. m. tamm. 
 tallinn: tallinna Ülikooli kirjastus, 2016, lk 62.

12 i. Woodward, understanding material culture, lk 3–14.

13 the oxford handbook of material culture studies. eds D. hicks, m. c. Beaudry. oxford: oxford university Press, 
 2010, lk 81–83. 
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võimu  suh teid, aga ka päran di seo seid teis te elu vald konda dega, näiteks turismi  tööstuse või 

kesk  konna kait sega.14 sel line lähe nemine oleks täiesti kohan datav ka ehitus materja lidele, ise-

äranis just eri nevate tähendus kihistuste ana lüüsimisel ning kirjel damaks sa geli esi nevaid 

vastu olusid eksper tide ja mõne huvi grupi hin nan gute vahel. siin ses töös on siiski lihtsus tatuse 

huvi des enamik pärandi uuringute vald konna olu lisi küsi musi (nt kuidas kujuneb pärand? kelle 

oma on pärand? kes otsus tab pärandi staa tuse üle?) kõr vale jäetud ning kes  ken du  tud kit salt 

ehitus  materjalide väärtus hindamisele pel galt muinsus kaitse vald konna eks perdi seisu kohalt, 

kel le jaoks va jalik taust infor mat sioon tule neb suu resti just ehitus materjalide kasutus  ajaloost. 

see tõttu ei ole doktori töös ka lähe malt käsit letud pärandi uuringute teoreetilisi seisu kohti, 

mille tut vus tamine esma pilgul võiks näida asja kohane. 

 eel pool toodut kokku võtvalt võib öelda, et ehitus materjalide kasutus lugu kui võrd lemisi 

uus ja spet siifiline uurimis teema, ei ole sel gelt paigu tunud ühe teadus haru piiri desse, vaid 

ma hub olemus likult mitme dist sipliini alla. ehitus materjale võiks näi teks käsit leda nii pärandi-

uuringute, arhitektuuri ajaloo, ehitus ajaloo, aine lise kul tuuri uurin gute, argi ajaloo, majandus-

ajaloo jne raa mes. need kõik paku vad üks teisest veidi erinevat vaate nurka. restau  raatori 

seisu kohast võik  sid olla kõige rakenda tavamad just arhitektuuri ajalooline ja ehitusajalooline 

käsitlus. 

 arhitektuuriajalooline raam on vältimatu. ehitus materjalid ja arhitektuur on lahu tamatult 

seo tud – materjal oman dab tähen duse ikkagi alles konk reetse hoo nega seo tult ning see-

tõttu ei ole ehitus materjalide kasutus lugu ka võima lik arhitektuuri ajaloost eraldi vaadelda. ja 

vastu pidi, ehitus materjalide oma duste ja kasutus võimaluste tund mine rikas tab arhitektuuri-

ajaloolisi käsit lusi. väga sa geli tule neb ehi tise vorm ja välis ilme kasu tatud mater jalist ja sel-

le ehitus tehno loogilistest võima lustest, nende tund mine avar dab olu liselt arhitek tuuri aja-

loolase võima lusi ehita tud maai lma mõtes tada. 

 arhitek tuuri ajalugu, taot ledes tea tud üldis tusi, püüab hõl mata kõi ki arhitek tuur seid 

näh  tusi ning ehitus materjalid kui vaid üks as pekt kipub arhitek tuuri ajaloo raa mides käsitle-

tuna jää ma kõrval teemaks, mille vaja likkust otse selt ehk ei eitata, aga mil lega liig selt suhes-

tuma ena mik arhitek tuuri ajaloolasi ka ei tõt ta. tõsi, mater jalid on tasa pisi üha enam hii limas 

arhitek tuuri ajaloo listesse käsit lus tesse, nii näi teks tõi eesti 20. sajandi arhi tek tuuri mõtestav 

üle vaate näitus ja -kogumik „100 sam mu läbi 20. sajan di eesti arhitek tuuri” möö dunud sa jandi 

ehitus kunsti iseloomus tavate märk sõna dena esile ka mõne ehitus materjali, sh betoon kivid, 

silikaat tellis ja raud betoon.15

 ehitus materjalide vaat lemisel pel galt arhitek tuuriajaloo vaate punktist on oht jääda 

liiga kit saks käsit luseks. iga päeva selt ümbrit sevas kesk konnas on üle kaalus arhitek tuurselt 

üsna silma paist matud, sageli verna kulaarse ise loomuga hoo ned, mis, jää des ena masti välja 

arhitektuuri ajaloolase huvi orbiidist, või vad aga olla olu line uurimis objekt ehitus materjalide 

kasutus loo seisu kohalt. tradit siooniline arhitektuuri ajalooline lähe nemine pa kub liialt üldis-

tatud näge must ehitus kesk konnast, jät tes kõr vale pal jud dist sip liini põhi teema jaoks liiga spet -

siifi lised näh tused (nagu seda on ehitus materjalide kasu tus) neile oma ses mitmekesisuses. 

14 m. l. s. sørensen, j. carman, introduction. making the means transparent: reasons and reflections. – heritage studies. 
 methos and approaches. ed. m. l. s. sørensen, j. carman. oxford: routledge, 2010, lk 11–24.

15 100 sammu läbi eesti 20. sajandi arhitektuuri. toim. l. välja. tallinn: eesti arhitektuurimuuseum, 2013, lk 20–21, 
 142–143, 162–163. 
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siin võib paral leele tõm mata tradit siooni lise disaini ajalooga, mille pu hul on sa  muti kri ti  see-

ritud, et liht sus tatud stiili põhine lähe ne mine jätab kõr vale aja loo argi sema poo le, ning pak kudes 

küll ül disi arengu jooni, rää gib väga vähe ini meste argi sest disaini tarbimisest.16 nii on ehitus-

materjali kasutus loo käsit lemisel arhitek tuuri ajaloo lisest vaate nurgast oht, et sel lest kuju-

neb liht salt üle vaade hoo ne test, mis vas tavad kor raga kriteeriumi tele: 

 a) on arhitek tuurselt huvi pakkuvad ja 

 b) seal on kasu tatud vaadel davat ehitus materjali. 

sel lise üle vaate oma mine on küll vaja lik, kuid ideaalis peaks ehitusmaterjalide kasutus lugu 

olema mitme tahulisem, katma laie mat ehi tis te  ringi ja hõl mama lisaks mater jali arhitek tuur-

sele kasu tusele ka selle majan dus likke, tehno loogilisi ja sot siaal seid aspekte. 

 ehitus ajalugu kui eral di uurimis valdkond on pead tõst nud ala tes 1980. aasta test. seda 

on määrat letud ees kätt teema põhiselt: kitsa malt kui tarin dite aja lugu ning laie malt ehitus-

protsessi kui tervi kut vaat levat ajaloo kirjutust.17 omal kom bel võib ehitus ajalugu käsitle da 

arhitek tuuri ajaloo väike vennana, mis sün dinud just kul tuuri lise pöör de tuules. suur osa ehitus   -

ajaloolasi on taus talt ehitus inse nerid ning uurimus tööd kan nus tab soov süven   datu  malt uurida 

ehi tusega seo tud aja loolisi as pekte, võt tes vaat luse alla ka sel le, mis arhitek tuuri  aja loo kirju-

tusest hari likult välja jääb. 

 ehitus ajaloo defi neeri misel on kesk ses rol lis olnud suurbri tannias 1982. aas tal asu ta-

tud construction history society (ehitusajaloo Ühing),18 mis 1985. aas tast an nab väl ja oma 

aja  kirja.19 21. sajan dil on ehitus ajaloo ala ne uurimis võrgustik muu tunud üha rahvus vahelise-

maks. 2003. aastal lei dis aset esi mene rahvus vaheline ehitus ajaloo konve rents ning edas-

pidi on need toimu nud iga kol me aas ta tagant. siis ki on ehitus ajaloo alane koostöö võrgustik 

se nini suhte liselt kaoo tiline ja vähe organi seeritud, sel gete tugi gruppidega vaid üksi kutes 

lääne-euroopa rii kides ning usas. ehitus ajaloo puhul disku teeritakse, kas tegu ongi üld se 

eraldi seisva teadus haruga. Ühelt poolt võimal daks ehitus ajalugu kui eraldi distsipliin süs-

teem selt ja tervik likult uu rida vald konda, mis mui du leiab käsit lemist teis tes teadus harudes 

(nt arhitektuuri ajaloos või majandus ajaloos) kild haaval põhi teemade kõr val. Prob leemiks on 

aga potent siaali vähene raken damine – ehitus ajalool kui distsip liinil puu dub ühtne lähenemis-

nurk ja uurimis metoodika, mis tõttu ena mik selle käi gus teh tud uuri musi kipub jää ma fragmen-

taarseks. sel lele ohu le juhiti tähele panu juba 1987. aastal eriala ajakirjas ilmu nud artik lis,20 

suu resti ise loomus tab seal kirjutatu paraku olukorda tänini. 

 Püüdes ehitus materjalide kasutus ajalugu ehitus ajaloolistesse raa midesse sobi tada, 

 võiks vä ga kokku võtvalt nen tida, et sinna mahub paras jagu kõik see, mis arhitek tuuri aja loo -

lisest käsit lusest välja kipub jääma. Ühelt poolt ehitus mater jalide tootmis tehno loogiline 

pool – kuidas on uusi mater jale välja töö tatud ja edasi aren datud –, sama võrd aga ka ehitus-

tehniline külg: ehitus viiside muu tumine ajas (näiteks tellise seotiste areng), uued tehnoloo-

gilised võt ted ehitus platsil. teisalt flir dib ehitus ajalugu tuge valt majandus ajalooga, tuues 

16 G. stevenson, archeology as the design history of everyday. – archaeologies of contemporary Past. ed. v. Buchli. 
 london: routledge, 2001, lk 52–53. 

17 j. summerson, What is the history of construction? – construction history journal, 1985, vol. 1, lk 1–2. 

18 construction history society, http://www.constructionhistory.co.uk/ (vaadatud 6. v 2019).

19 construction history – the international journal of the construction history society, 
 http://www.constructionhistory.co.uk/journal.php?page=5 (vaadatud 6. v 2019).

20 m. Dunkeld, approaches to construction history. – construction history journal, 1987, vol 3, lk 3–15. 
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foo  ku  sesse sel lised tee mad nagu toot mine ja tootmis mahud, ehitus materjalide mak sumus, 

ehitus protsessi ül dine kor ral dus ja töö jõuga seo tud küsi mused. mis aga olemus likult ehitus-

ajaloo alla hästi ei sobitu, on just ehitus materjalide arhitektuuri ajalooline külg – arhitek  tuur-

sed kasutus viisid, seos tamine suu remate arhitek tuursete idee dega, aga ka nen de esteeti lise 

kül je erit lemine. see ga, ideaal ne ehitus materjalide aja looline käsit lus restau raatori vaate-

vink list võiks sün dida ehi tus- ja arhitektuuri ajaloolise distsip liini kom binee rimisel: ehitus aja-

lugu an nab tugeva raami, mil lele arhitektuuri ajaloo vahen ditega kau nis vär viline pilt maa lida. 

 töö Paigutumine varasemate uurimuste konteksti

kui vaa data seni ilmunud uuri musi ehitus materjalide kasutus ajaloost, saab välja tuua eri-

suguseid lähenemis võimalusi. Ühe grupi moodus tavad pal jusid ehitus materjale hõl ma vad kä-

sit lused, kus iga mater jali puudu tatakse suhte liselt põgu salt ja pealis kaudselt, kuid mis see-

vastu an na vad hari likult hea üld pildi ehitus materjalide aren gust ja kasu tusest. näi teks võib 

siin välja tuua David Yeomansi „construction since 1900: materials”21, mis pakub üle vaate 

inse ner likust innovat sioonist ehitus materja lide alal möö dunud sajandil. et ehitus materjalide 

aja  loo tund misel on just restau raatorite seisu  kohalt väga selge väl jund, ei ole juhuslik, et pal-

jud üldkäsit lused on koos tatud just sel lest aspek tist läh tuvalt ning sisaldavad lisaks materjali 

aja loole ka selle tüüp kahjus tuste kirjel dusi ja soovi tusi restau reerimiseks. sel  li  selt on üles 

ehi tatud näi teks „twentieth century Building materials: history and conservation”22 või ees-

kätt restau reerimis alase juhend raamatuna tun tuks saa nud Panu kaila „majatohter”23. 

 alter natiivne võimalus on ühe mater jali detail sem käsit lus. nii näi teks on oma betooni-

ajalugu olemas mit mel rah val, seal hulgas soom lastel24 ja eest lastel25. just betooni on võt nud 

vaat  luse alla ka üks vähe seid materjali ajaloolisi käsit lusi, mis suu dab üle tada riigi piire ja sidu da 

ühte mater jaliga seo tud arhitek tuursed, üld kultuuri lised, majandus likud ja sot  siaal  sed aspek-

tid – adrian Forty „concrete and culture”. nii rahvus vaheline pilk ühele ehitus materjalile on siiski 

väga erand lik, enamasti iseloo mustab ehitus materjalide aja loo uuri musi tugev lokaal sus, mis 

naljalt riigi piire ei ületa. isegi paari-kolme riiki võrd levaid käsit lusi on väga vähe, olgu ühe sel-

lise näi tena siin nime tatud anke Zalivako doktori töö26, mis vaat leb mood sate materjalide 

ja ehitus viiside kasu tust paral leelselt 1920.–1930. aas tate saksa maa ja nõu kogude liidu 

moder nistlikes ehitistes. 

 lokaal sus kipub jää ma ehitus materjali aja loo alas te käsit luste para tama tuks ühis  nime-

tajaks. isegi palju sid mater jale hõl ma vad teo sed, nagu eel pool maini tud Yeo mansi ja jesteri 

raama tud, põhi nevad ikkagi au tori kodu maa koge mustel, an tud ju hul on esi mene tun tavalt 

suur  britannia-kesk ne ning tei ne kajas tab ehitus materjalide aren guid usa perspek tiivist. 

21 D. Yeomans, construction since 1900: materials. london: Batsford, 1997. 

22 twentieth century Building materials: history and conservation. ed. t. c. jester. los angeles: Getty conservation 
 institute, 2014.

23 P. kaila, majatohter, 1.–6. osa. tallinn: viplala, 1999. 

24 tehdään betonista: betoni suomalaisessa arkkitektuurissa. helsinki: suomen rakenustaiteen museo, 1989.

25 P. kangur, u. trumm, m. mändel, eesti betoonehituse ajalugu.

26 a. Zalivako, Zur erhaltung der Bauten 1920er jahre im vergleich Bundesrepublik Deutchland – russische 
 Föderation (moskau) unter besonderer Berücksichtigung der baukonstruktiven voraussetzungen: Probleme, 
 erfahrungen, Perspektiven. Dissertation. Berlin: technischen universität Berlin, 2003.
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omal moel ongi ehitus mater jalide kasutus lugu vähe mal või rohke mal mää ral lokaal ne, eriti 

20. sajandil, kus ehitus materjalid on tihedalt seotud konk reetsete ette võtetega, mille hul-

gas on küll hulk rahvus vahelisi kont serne, aga ka palju selli seid, mille tegevus raadius ei ületa 

riigipiire. rolli män givad kind lasti ka eri nevu sed klii mas, tradit sioonides, sotsiaal ses ja majan-

dus likus kon teks tis. väga pal jud uurimu sed, seal hulgas eriti just konverentsi artiklid, käsit-

levadki vaid ühte frag menti – mingi mater jali aren gut ja kasu tust geo graafi liselt ja aja liselt pii -

ratud ruumis. sageli on uuri mused publit seeritud vaid koha likus keeles, mis ras kendab pii ri ülese 

käsit luse kujun damist. kui võr relda arhitektuuri ajaloolisi ja ehitus ajaloolisi uuri musi, siis esi-

mesel juhul on juba ammu olemas ül dine stiili põhine käsit lus, millele lisaks on kirju tatud koha-

likke arhitektuuri ajalugusid; see vastu ehitus ajaloos kipu takse pigem kesken duma koha likele 

uurimis objektidele, kao tades sageli suu rema, rahvus vahelise pildi. lokaal sete käsit luste 

puhul on olu line teadvus tada ohtu tajuda oma uurimis objekti maai lmas ainu laad sena ning 

suut  mata seal juures krii tiliselt hin nata teadmiste piiratust. 

 restau raatori seisu kohalt ei ole ehitus ajalooliste uuri muste lokaal sus ise enesest tingi-

mata halb. võttes omaks ma teriaalse kul tuuri uurin gutes nüüdis ajal domi neeriva seisu koha, 

et ini meste suh ted materiaal setesse objek tidesse ja nen de taju mine sõl tub sotsiaal sest ja 

kultuuri lisest kon teks tist, järel dub siit ot se selt see, et materjali tähen dus eri kultuuri ruu mides 

on eri nev. raud betoon paneelid Prantsus maal ja ees tis on eri sugused, sest nende tähen  dus 

on eri nev, isegi kui mater jali koos tis on ligi lähedaselt sama. veel gi enam, ka üks ja sama mater -

jal eestis 1930. aas tatel ja 1960. aas tatel on eri tähen dusega, sest kultuuri kon tekst on teine. 

see tõttu on restau raatori vaate punktist olu line ehitus ajaloo seos tamine koha liku kultuuri-

kontekstiga, et sel moel omis tada materjalidele tähendus. 

 kontekstist sõltub suu resti ehitus materjalile an tav väärtus hinnang. väär tus test ja väärtus  -

hindami sest on pä randi- ja konser vee rimis teema li ses kirjan du ses suhte li selt palju rää gi tud. 

mõnest tun tu mast väärtus hin da mise süs tee mist annab üle vaate peatükk 1.1. seal lähe malt 

kirjel da tud käsit lused vaat levad kõik pärandi väär tusi üldi selt, selgi tades üldisi põh j u seid, 

miks mõnda objekti väärtus ta takse, kui püüa vad tuua välja ka võima likult eri nevad väär tu-

sed, mis ühel ob jektil või vad olla. sel liste, n-ö uni versaa lsete käsit luste kõr val eksis tee rib ka 

ter ve hulk spet siifil ise maid käsit lusi (nt turismi objektide väär tuste hin damine), mi  da selles 

töös ei puu du tada, kuna need ei seos tu mingi moel ehitus mater ja lide väärtus hinda mi sega. 

just ehitus mater ja lide väär tus hin da mist mõtes ta vaid uuri musi auto rile teada ole valt koos ta-

tud ei ole, seega on dok tori töö esime ses pea tükis toodud käsit lus unikaalne.



22

SISSEJUHATUS

 allikaD Ja metooDika

siinne uuri muski on teadlikult lokaalne, kesken dudes valitud mater jalide kasu tusele eestis 

ning ot si des vastu seid püsti tatud restaureerimis alastele küsimus tele eesti kon teks tist ja 

vaja dustest läh tuvalt. uurimis töö ei põ hine ühel kind lal uurimis meetodil, vaid selle koos-

ta misel on kasu tatud eri suguseid, pea miselt kvali tatiiv sete uurimis meetodite (põhis tatud 

teooria, juhtumiuuring, teksti- ja diskursuse analüüs, etno graafi line uuri mus jt) ele mente, neid 

oma vahel kombi neerides ja kvanti tatiivsete andme tega täien dades. tööle on ise loomulik in duk  -

tiivne lähe nemine, kus läbi üksik näidete ana lüüsi ja võrd luse luuak se üldis tatud ja süstemati-

seeriv käsit lus. and mete kogu mine ja ana lüüs on toimu nud suures osas paral leel selt, kus kõik 

lisan dunud uued and med ühelt poolt tes tivad juba eel nevalt loo dud käsit luse õig sust, samal 

ajal seda täiendades. 

 oluliseks lähtematerjaliks uuri muse kirju tamisel on ol nud empii rilised vaatlus and med – 

kõige sel gemini ja ilme kamalt rää givad ehitus materjalide kasutus loost ik kagi ehi tised ise. olen 

materjali kasutuse vas tu koha likus arhitek tuuris süven datult huvi tund nud juba üle kümne 

aas ta ning pal jude põne vate tee madeni on mind juha tanud konk reet sed hoo ned, mida olen 

saa nud uu rida nii pel galt vaat lejana kui ka muinsus kaitse spetsialistina eksper tiise ja muinsus -

kaitse eri tingimusi koos tades ja järele valvet tehes. kaht lemata kim butab sellist uurimis  viisi 

para  tama tult nii juhus likkus kui ka teatav geograa filine pii ratus. ehk ki töös lei du vad mater jali-

kasutuse näi ted on tead likult va litud eesti eri nur kadest, on Põhja-eesti siiski pisut pare mini 

kaetud.

 empiiriline vaat lus on äär miselt inspi reeriv, ent ehitus materjali kasutus ajaloost tervik-

pildi and mine eel dab aru saadavalt ka muu de alli kate ja metoodi kate kasu tamist. empii rilisi 

vaat lus andmeid toe tab töös teksti- ja graafi lise mater jali ana lüüs. Palju väärtus likku infor-

mat siooni olen saa nud oma aegsest ehi tus- ja arhitek tuuri kirjandusest (nagu näi teks ajakiri 

ehitus ja arhitektuur, sa muti sel le eel käija ehitus ja ehitusmaterjalid), aga ka too nasest 

perioo dikast. just kaas aegsete kirju tised võimaldavad kõige pare mini mõis ta, kui das üht või 

teist materjali selle hoo ne valmimis ajal ta juti. ehi tiste projek tide ana lüüs on võimal danud 

võr relda kavat setut ja reali seeritut ning hin nata arhi tekti rolli mater jali käsit lemisel. tõsi, 

tuleb siis ki möön da, et väga sa geli ei ka jasta oma aegsed pro jektid ehitus materjali ega seinte 

tarindus viisi kuigi täp selt, eriti just ii maailma sõja eel sel perioo dil erista takse peamiselt vaid 

puit- ja kivi ehitus materjale. senise restaureerimispraktika kirjeldamisel on suureks abiks 

olnud hoonete restaureerimisprojektid, aga ka muinsuskaitse eritingimused.

 tänu likult olen toe tunud hiig laste õlga dele ning nop pinud vaja likke and meid välja vara-

sema test ehitus ajaloo listest uuri mustest. kõige olulise matena tu leks siin kohal nime tada 

hubert matve käsi kirjalisi uurimus töid eesti ehitus ajaloost27, valdeko vende raa matut toot mis-

koondise sili kaat ajaloost28 ning raa matut eesti betoon ehituse aja loost29, kust olen saanud 

27 h. matve, käsikirjad ehituse materiaal-tehnilisest baasist, tööstusehitusest ja insenerehitistest: eam, ar 20.2.9; 
 h. matve, Publitseerimata käsikiri ehitusasjandusest, ehitustarindeist ja ehitusmaterjalide tööstusest aastatel 
 1850–1918 ja 1920–1940 ning maaehituse arengust 20. sajandil: eam, ar 20.2.9; h. matve, Ülevaade eesti 
 ehitustehnika ajaloost kuni 1918, i osa. lühikokkuvõte lepingulise uurimistöö tulemustest: eam, ar 20.2.13; 
 h. matve, Ülevaade eesti ehitustehnika ajaloost 1920–1940, ii osa. lühikokkuvõte lepingulise uurimistöö 
 tulemustest: eam, ar 20.2.14.

28 75 aastat silikaattelliste tootmisest eestis: ülevaade tootmiskoondise „silikaat” tegevusest. koost. v. vende, 
 a. hermlin. tallinn: valgus, 1985. 

29 P. kangur, u. trumm, m. mändel, eesti betoonehituse ajalugu.
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 terminoloogia

töös esi nevad läbivalt mõis ted „konser veerimine” ja „restau reerimine”. need mõ lemad on kasu    -

tusel muinsus kaitse seaduses ning siin ses töös on neid kasu tatud üldi selt samas tähen-

du ses nagu sea duses defi neeritud.31 eestis on vald kond likuks katus mõisteks kuju nemas 

ter min „konser veerimine”, nii on ka kõne aluses töös seda kasu tatud näiteks eri ala üldi sest 

kirjan   dusest rää kides. val davalt olen tarvi tanud siiski mõis tet „restau reerimine”, kuna see 

katab sisu liselt pare mini tava päraseid ehi tistel teh ta vaid töid ning on ka ter min, mis on ehi tus -

valdkonnas laial daselt kasu tusel ja seal setele osa pooltele (sh arhitektid, insenerid, objekti-

juhid) ühe selt mõis tetav. mõis teid „rekonst rueerimine” või „reno veerimine” on tarvi tatud kon -

teks    tis, kus olen pi danud vaja likuks rõhu tada tava pärasest restau reerimis tegevusest erine  vaid 

toi min guid – kas siis vas tavalt hari likust mastaap semat uuesti üles ehitamist või mater     ja  lide ja 

konst rukt siooni de ulatus likumat uuen damist. 

 20. sajand on väite kirjas käi bel ting liku aja raamina. see tähis tab ees kätt laie malt mood -

sate ehitus viiside ja -stiilide leviku aega, mitte konk reetselt aja vahemikku 1900–2000. eestis 

on moodsa arhitek tuuri all tavaks kõnelda ehitistest alates 1871. aas tast, mil siia rajati raud-

tee ja see läbi hoogus tus nii töös tuse areng kui ka linnastumise protsess.32 

 töös esi nevad ehitus materjale puudu tavad ter minid, millel on aja looliselt olnud paral leel-

vorme (näiteks betoon kivid vs. tsement kivid), on üld juhul antud täna päeval üld tunnusta tud 

mõis  te tena, 2018. aastal ilmu nud raa matu „ehitus materjalid”33 järgi, tuues võima lusel välja ka 

aja loo li sed nime tused. 

väga palju informatsiooni just käsit letavate ehitus materjalide toot mise kohta. lokaal se ise-

loo  muga uuri muse laie masse kon teksti paigu tamiseks olen kõi kide ehitusmaterjalide juures 

and nud lühi ülevaate nii mater jali kasutusele võtust kui ka sel le tarvi tamisest mu jal maail mas, 

tugi nedes see juures eeskätt võõrkeelsetele ülevaadetele. 

 Doktori töö kirju tamisel olen kasu tanud oma vara semaid, ing lise kee les publit seeritud 

konverentsi artikleid silikalt siidist ja raud betoon paneelide välis viimistluse aren gust, mida 

olen esit lenud const ruction history society aasta konverentsidel.30 suur osa neis artik lites 

too  dud infor mat sioonist esi neb ümber töötatuna siin ses väite kirjas. Üksi kuid temaa tilisi kat-

tu vusi on uuri musel ka eesti betoon ehituse aja loo arhitek tuuri ajaloo pea tükkidega, mis on 

sa muti minu kirju tatud. siis ki kesken dub vii mane pea asjalikult mono liitse raud betooni kasu-

tu sele, mis tõttu kokku puute punkte on suhteliselt vähe.

30 m. mändel, Dreaming of a cementless future: the story of silicalcite. – First conference of the construction 
 history society, Queens’ colledge, cambridge, 11–12 april 2014. ed. j. W. P. campwell et al. construction 
 history society, lk 249−256 ja m. mändel, stagnation and innovation in prefabricated large-panel technologies 
 in the ussr: a case study of production in the tallinn house-building plant. – studies in the history of 
 construction: second conference of the construction history society, cambridge, 20–21 march 2015. 
 ed. j. W. P. campbell et al. cambridge: construction history society, lk 263−272.

31 muinsuskaitseseadus. – riigi teataja, https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019013 (vaadatud 11. iX 2019).

32 vt näiteks eesti XX sajandi väärtusliku arhitektuuri kaardistamine ja analüüs. tallinn: eesti kunstiakadeemia, 
 2012, https://register.muinas.ee/ftp/XX_saj._arhitektuur/projekti%20dokumendid/lopparuanne.pdf 
 (vaadatud 6. v 2019).

33 l.-m. raado, ehitusmaterjalid. tallinn: sa Professor karl Õigeri stipendiumifond, 2018.



24

sisseJuhatus

 töö ülesehitus

töö on jagatud viieks peatükiks. esi mene annab üle vaate väärtus kriteeriumite kasu tamisest 

ja kuju nemisest ehitus pärandi hin damisel, mõtisk leb ehitus materjalide väärtus hindamise vaja -

duse ja võima luste üle ning selgi tab väärtus hinnangute seo seid restaureerimis otsusega. 

järg mised neli pea tükki on kõik pühen datud konk reetsele ehitus materjalile: betoon kividele, 

silikaat  tellistele, silikalt siidist suur plokkidele ja raud betoonist suur paneelidele. mater jale kä-

sit  levad pea tükid on üles ehi tatud nii, et es malt an takse üle vaade materjali ole musest, leiuta-

misest ja tehno loogilisest aren gust. see järel vaadel dakse mater jali toot mist ja kasutamist 

eestis, kõrgen datud huvi all on olnud need kasutus olukorrad, milles materjal ka vi suaal selt 

näh  tav. iga pea tüki lõpe tab restaureerimis teemaline osa, mis erit leb põgu salt se nist restau-

reerimis praktikat ning toob eel nevalt esi tatud kasutus ajaloolise üle vaate põh jal väl ja üld  põhi-

mõtted selle mater jali väärtus hindamiseks ja restaureerimiseks.
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väärtused, nende määramine ja taju mine on võtme küsimus pä randi hal dami sega seo tud otsus  -

tes.34 väärtus  hindamine, mis ei saa kunagi olla lõ puni objek tiivne, al gab juba enne kui arhi-

tek tuuri  objek tist saab mäles tis ning on olu liseks sisen diks ka restaureerimis protsessis. möö  -

du  nud saja aasta jook sul on loodud hulga nisti kultuuri pärandi väärtus hindamise süs teeme, 

millest enamik püüab läbi eri suguste väärtus kategooriate välja toomise hõl mata või ma  likult 

suurt hul ka objek tiga seo tud tähen dusi, emot sioone ja funkt sioone.35 spet siifi liselt ehitus -

materja lide väärtus   hindamisega tege levaid käsit lusi auto rile teada olevalt loo dud ei ole, järg-

nevas pea tükis ongi kirjel datud väärtus hindamise põhi mõtteid just ehitus materjalist kui ühest 

arhitek tuurset ter vikut mõju tavast tegu rist läh tuvalt. esi tatud põhi mõtted on kirja pan dud 

mõel des ees kätt restaureerimis protsessis tehta vatele otsus tele, kuid on kasu ta ta vad ka säili-

ta misotsuste tegemisel laiemas mõttes, näiteks vaagides ehitise vastavust kul tuu ri mälestise 

kriteeriumitele). 

 taustaks: ehitusPäranDi hinDamise väärtuskriteeriumiD
 Ja nenDe areng 20. saJanDil

Üks esimesi süsteem seid kultuuri pärandi väär tusi erit levaid käsit lusi, mil lele hili semad teo-

reetikud on sa geli tugi nenud, päri neb sak sa kunsti ajaloolase alois riegli sulest.36 selle teoo-

ria koha selt ei ole objek til mitte üks sel gesti defi neeritav väär tus, vaid mitme sugused väär-

tused, mis on sa geli oma vahel vastu olus. riegl toob välja kolm mäles tus väärtust ja kolm 

täna päeva väärtust. mälestus väärtustena on ta kirjel danud vanuse väärtust, mis väl jen  dub 

ob   jekti vanu ses ja aja kul gemise jäl gedes mater jalil, aja loo väärtust kui aja loolist sõ numit, mida 

ob jekt kan nab, ja taht likku mäles tus väärtust, mis esineb tead likult monu mentideks loo   dud 

ob jek   tidel. täna päeva väärtused on sel le liigi tuse järgi uud sus väärtus, mis põhi neb ini mese 

iha luses uute, kor ras ja klant situd objek tide järele, kasutus väärtus ning kunsti väärtus kui 

estee tiline kategooria.37

34 k. konsa, laulupidu ja verivorst: 21. sajandi vaade kultuuripärandile. tartu: tartu kõrgema kunstikooli toimetised, 
 2014, lk 67.

35 e. c. avrami, r. mason, m. De la torre. values and heritage conservation: research report. los angeles, 
 ca: Getty conservation institute, 2000, lk 7. 

36 Der moderne Denkmalkultus. sein Wesen und seine entstehung, mis ilmus viinis 1903. aastal.

37 a. riegl, the modern cult of monuments. its essence and its Developement. – historical and Philosophical issues  
 in the conservation of cultural heritage. eds. n. stanley-Price, m. k. talley jr., a. melucco vaccaro. los angeles: 
 the Getty conservation institute, 1996, lk 72–81.
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 20. sajandi jook sul on riegli klassi fitseeringut edasi aren datud ja täien datud ning välja 

paku tud hulga liselt uusi väärtus kriteeriumite süs teeme.38 väär tus test ja tähen dustest on 

kuju ne nud täna päevaste konserveerimis teooriate kesk sed mõis ted. Üks olu lise maid nüüdis-

aja konser veerimis  teoree tikuid salvador muñoz viñas ei loo küll otse selt väärtus kategoo-

riaid, küll aga toob raamatus „contemporary theory of conservation” välja põhju sed, miks 

objekt muu  tub nii väärtus likuks, et seda otsus takse konser veerida. Pea mise põhju sena näeb 

ta asja  olu, et objekt toi mib kui süm bol, kandes endas tähen dust. Üks ob jekt võib eri inimes -

tele süm bo   li see rida eri asju, assot siat sioonid või vad olla nii isik liku koge mu sega seo tud kui ka 

üld   kul tuuri li sest taus tast tule ne vad. muñoz viñase järgi saa vad konser vee ri mis objek ti deks 

ees    kätt objek tid, millel on kas kul tuuri line, grupi identiteedi, ideo loogiline või senti men   taalne 

tähen dus. kui esi mest kol me võib vaa delda kui ühis kond likke tähen dusi, mil le osas on suu   rem 

grupp ini mesi konsen susel, siis sen timen taalne tähen dus on süga valt isik likust koge mu sest 

tu le  nev.39 mõ neti ana loogselt püüab teine, just ehitus päran dile kes ken duv konserveerimis-

teo reetik john earl sel gi tada, miks osa hoo neid soo vitakse säi litada ja restau reerida. earli 

jär gi sün nib see siis, kui hoo nes nä hakse mõn da järg nevalt too dud väärtust: 

•	 suursugususe	ja	suurejoonelisuse	väärtus	(sageli	n-ö	kõrgkultuuri	objektid);	

•	 harulduse	ja	erilisuse	väärtus;

•	 mälestus-	ja	seoseväärtus;

•	 näitlikkuse	ja	õpetlikkuse	väärtus;	

•	 meeldivuse	ja	pitoresksuse	väärtus.40 

ka paljud teised konserveerimis teoreetikud pühen davad raa matuis vä he malt ühe pea tüki 

väär tus tele, pak kudes sa geli välja ka oma väärtus kriteeriumite süs teemi. nii pigem ese meid 

käsit lev Barbara appel baum kui ka arhitektuuri keskne aylin orbaşli too vad välja võima li kult 

eri palgelise loe telu ühel ob jektil leiduda või vatest väär tustest, pre ten deeri mata seal juures 

loe telu lõp likkusele.41 nende esi tatud väärtus kategooriad eri nevad oma vahel mõne võrra, 

ühi seks joo neks on aga väärtus kategooriate palju suse aktsep teerimine. hea üle vaate sage-

da  mini päran diga seos tatud väär tustest on and nud ka kurmo konsa, kirjel dades ligi 30 võima-

likku väär tus kri teeriumit.42 

 ehkki john earl toob välja abstrakt seid, pigem emot sioonidel basee ruvaid väärtus-

kriteeriume, rõhutab ta seal juures, et kõi ge tava lisem põh jus va nade hoo nete säili tamiseks 

on siis ki nende kasutus kõlblikkus – need on kasu likud res sursid, mis so bivad mood sale ots-

tarbele.43 kultuuri pärandi väär tuste käsit lemine prag maa tilisest vaate nurgast iseloomus-

tab hästi nüüdis aegset mõt lemist. nii on vii mastel küm nen ditel, mil kultuuri pärandit on üha 

rohkem hakatud käsit lema osana tu rismi- ja kesk konna planeerimise üldi sest stra teegiast, 

38 P. kroupa, the idea of heritage values: czech experience. – values and criteria in heritage conservation. 
 ed. a. tomaszewski. Firenze: Polistampa, 2008, lk 287–288.

39 s. muñoz viñas, contemporary theory of conservation. oxford: elsevier, 2005, lk 43–55. 

40 j. earl, Building conservation Philosophy. shaftesbury: Donhead, 2003, lk 11–25.

41 B. appelbaum, conservation treatment methodology. oxford: Butterworth-heinemann, 2007, lk 86–119; 
 a. orbaşli, architectural conservation: Principles and Practice. oxford: Blackwell, 2008, lk 38–46. 

42 konsa, kurmo, laulupidu ja verivorst..., lk 71–82. 

43 j. earl, Building conservation Philosophy, lk 9. 
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süve nenud püüd lused hinnata mäles tisi majan dus likust loo gikast läh tudes. kultuuri mäles-

tis tele püü takse an da eri mõtte mudelite abil min gilgi moel mõõ detav ja/või ra hasse konver-

teeritav väär tus, mis väljen dub näi teks kasu taja potent siaalses val miduses maksta ob jekti 

külas tamiseks või korrastamiseks.44 

 erinevalt valgustus aegsetest püüe test defi neerida univer saalseid väär tusi, ei usuta 

kaas ajal üldi selt ühe selt määra tud kriteeriu mite võima lusse. Barbara herrnstein smith selgi tab 

veen valt, kui das aksio loogilised käsit lused (alates kanti ja hume’i teooriatest) on va rem või 

hiljem ummi kusse jõud nud ning väi dab, et tao line lähe nemine ei saa gi toi mida.45 ka täna päe-

vane konserveerimis teooria ei otsi üht set tõde ega üld kehtivaid kri teeriume, vaid väär tus-

hinnanguid nä hakse siin sõl tuvana kultuuri kontekstist.46 see ei tähen da loo bumist väär tus-

hinnangute and misest – hinnan guid saab ja tuleb ikka anda, ent sa mal ajal ka arves tada, et 

täna sed otsu sed on aja likud ning tule vastel põl vedel on õi gus neid kriti seerida ja ümber hin-

nata.47 et restaureerimis otsus tugi neb igal juhul väärtus hinnangutele, aitab väär tuste välja 

too mine kogu otsustus protsessi teadvus tatu malt kor ral dada ning annab võimaluse tulevikus 

mõis ta kuna giste ot suste taga maid. tea tav süste maatilisus on va jalik enne kõike sel leks, et 

objek ti võima likult eri ne vatest vaate nurkadest ja kül laldase mitme külgsusega erit leda, see-

ga tuleks väär tus kategooriate süs teeme käsit leda eel kõige mõtte mudelina, abi vahendina 

mõtete kor ras tamisel ja otsus te kommuni keerimisel.48 kõige pare mini täida vad seda ots tarvet 

raken dusliku suu nit  lu sega hindamis süsteemid, mis on kohandatud konkreetsele ülesandele. 

 ehitusmaterJaliDe väärtushinDamine 
 kui restaureerimisProtsessi osa

restaureerimise käigus antakse olemas olevatele ehitus materjalidele para tama tult väärtus-

hinnang. ena masti ei kasu tata selleks min git eri list hindamis süsteemi ega esi tata tule musi 

sel  ges sõnas tuses, vaid hin nang väljen dub restaureerimis otsuses – väärtus likuks pee tud ma-

ter  jale püüa me säi litada, üle jäänute pu hul lu bame kerge käelisemalt eemal damist või asen-

damist. all järgnevalt olen püüd nud seda ena masti intui tiivselt toi muvat prot sessi erit leda 

ning konkretiseerida. 

 esmalt on oluline välja tuua, et väärtus hinnang on siis ki vaid üks sisend restaureerimis-

protsessis. otsuse tege misel tuleb kaa luda ka teh nili sest seisu korrast läh tu vaid võima lusi, 

hoo ne funktsio naalseid vaja dusi ja finant siliste vahen dite olemas olu. sageli on eri aspek ti-

dest tule nevad nõud mised oma vahel vastu olus ning vajalik on kompro missi leid mine. otsu-

seni jõud mist restaureerimis protsessis võib kirjel dada jooni sel 1.1 esitatud skeemina. 

44 s. navrud, r. c. ready, methods for valuing cultural heritage. – valuing cultural heritage. applying enviromental 
 valuation techniques to historic Buildings, monuments, artefacts. ed. s. navrud and r. c. ready. cheltenham: 
 edward elgar Publishing, 2002, lk 10–28.

45 B. h. smith, contingencies of value: alternative Perspectives for critical theory, harvard: harvard university Press, 
 1991, lk 54–77.

46 nara Document on authenticity. – nara conference on authenticity in relation to the World heritage
 convention: nara, japan, 1–6 november 1994. ed. k.e. larsen. trondheim: tapir Publishers, 1995, lk xxi–xxv.

47 W. s. saunders, From taste to judgement: multiple criteria in the evaluation of architecture. – judging 
 architectural value. minnesota: university of minnesota, 2007, lk 130.

48 r. mason, assessing values in conservation Planning: methodological issues and choice. – assessing the values 
 of cultural heritage. ed. m. de la torre. los angeles: the Getty conservation institute, 2002, lk 14.
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 ehitusmaterJali väärtushinDamine – miks?

ehitusmaterjal on lahu tamatu osa hoo nest ning seda ei saa ka väärtus hinnangute and misel 

va adel da täiesti eraldi seisvana hoo nest kui tervi kust, kuna ehi tisele an tav väärtus hin nang 

kan dub alati min gil moel üle seal kasu tatud mater jalidele ning ka vastu pidi, mater jali kui ühe 

osa väär tus tõstab ter viku väär tust. siis ki, nii nagu miljöö väärtusliku hoones tusala hinda misel 

jaga takse ühtse tervi kuna toimiv ala pare ma erit lemise huvi des kompo nentideks (hoone-

teks, tänava struktuuriks jt linna ruumilisteks elemen tideks), mida siis eraldi vaadel dakse ja 

hinna  takse, aitab ka hoone kui ter viku iga külgsele mõist misele kaa sa selle üksi kute osade, 

sh  kasu  tatud ehitus materjalide eraldi käsit lemine. ehitus materjalil võib olla lisaks hoonest kui 

tervi kust lähtu vatest väärtus test ka ise seisev väär tus, mis tule neb ehitus ajaloolisest kon-

teks tist. mater jalide ja konst rukt sioonide ehitus ajaloolisest ana lüüsist jääb restaureerimis-

praktikas sageli vajaka, kuna pea tähelepanu all on arhitektuuri ajalooline külg. ehitus ajalugu 

on aga sama võrd kultuuri ajalugu nagu arhitektuuri ajalugugi – tel lise suu rus ja ladumis viis kät -

keb endas sama moodi infot oma ajastu koh ta kui anfilaad süsteem või kau nis stukk  reljeef 

  väärtushinnangud on võr reldes teiste sisenditega oma ole  muselt kõi ge abstrak tse mad, 

see ga on olu line kom muni keerida neid sel gelt ja argumenteeritult, nii et need olek sid hästi mõis -

teta vad ka teistele, ees kätt teh nilisi ja majan dus likke huve esin dava tele restau ree rimise osa-

pool tele. mater jali keskselt lähe nedes võiks olla ees märk tuua välja, mil lised väär tus hin nan  gud 

tin gi vad üht- või teist sugust tege vust mater jali restau reerimisel. all pool esi ta tud mude  lid on 

para tamatult liht sus tatud ega hõl ma kõiki võima likke prak tikas ette tule vaid olu kordi, vaid 

paku vad ees kätt üle vaatlikku ja süstemati seeritud käsitlust. 

inFo koGumine 
ja 

analÜÜsimine

restaureerimise
tehniliseD

vÕimaluseD

FunktsionaalseD
nÕuDmiseD

konFlikt 
ja komPromiss

väärtuste 
hinDamine

FinantsiliseD
vÕimaluseD

antuD 
väärtushinnanGutest 

lähtuvaD nÕuDeD

restaureerimis-
tehnolooGia

valik

seisukorra 
hinDamine

Joonis 1.1: restaureerimisotsuse kujunemine ja seda mõjutavad tegurid.
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 ehitusmaterJali väärtushinDamine – kuiDas? 
 mis muuDab ehitusmaterJali väärtuslikuks?

väärtus kriteeriumid, mille alu sel ehitus materjali väär tusi hin nata, on sar nased ko gu hoone 

arhitektuuri ajaloolise väär tuse kaa lumisel kasuta tavatega, kus vä ga üldis tatult võiks öelda, 

et ees märgiks on eral dada millegi poo lest silma paistvad näi ted üle jäänutest. eriline on näi-

teks väga vana ja ikka veel säi linud originaal materjal, koha likus ehitus kontekstis harva kasu-

tust leid nud materjal, aga miks ka mitte vastu pidi – koha likus kontekstis omal ajal väga hästi 

ekspo neeritud materjali kasutus, mille sar naseid näi teid on täna seks väheks jää nud. rää ki-

des kit salt just ehitus materjalide väärtus hindamisest, on sel ge, et pal jud eel pool kirjel datud 

univer saalsete väärtus hindamis süsteemide kri teeriumid ei ole asja kohased (nt maas tiku-

line väär tus). et siin ne töö püüab ees kätt pak kuda tuge muinsus kaitse eks perdile ehitus-

mater jalide väär tuste hinda miseks üldi sest kultuuri kontekstist tule nevalt, on tead li kult kõr-

vale jäe tud isik li kud ja emot sionaal set tüüpi väär tu sed (nt senti mentaalne väär tus), samuti 

estee tili sed väär tu sed. järg nevalt on välja too dud autori arva tes kõige olu lisemad väär tuste 

kritee riu mid just ehi tus materja lide hinda miseks. 

 vanus väärtus kriteeriumina, mis 20. sajandi ehitus pärandi puhul jääb para tama tult 

kõr val teemaks, vää rib siiski eral di kom men taari. aru saam, et mater jali va nus on oma ette 

väär   tus, juur dus konserveerimis filosoofias ja prak tikas 19. sajandi kesk paigas. seni maani, 

ehk ki antiik pärandit väga kõr gelt hin nati, tähen das restau reeri mine pi gem sisu lisele ideele 

tugi nevat rekonst rueeri mist, kus originaal materjali suh tuti üsna va balt. stiili lisele restauree-

rimisele vastu kaaluks tek kinud konserveerimis liikumine, mille kesk seks figuu riks oli john 

ruskin, oli seisu kohal, et originaal materjal on hoone ehe duse kandja ning aja jäljed sel lel pole 

mitte häbenemis väärsed, vaid kau nid, kuna need on tõen diks mater jali vääri kast aja loost.49 

ka riegl seab oma väärtus teoorias vanuse väärtuse üli maks ning leiab, et ideaalis peaks üle-

jäänud väär tused sel lele alluma.50

 vanus on oluline väärtus kriteerium juba ehitus pärandi kui ter viku pu hul – vane mast 

ajast (nt antiigist või kesk ajast) pärit ehi tisi on säi linud suhte liselt vähe ning see tõttu tun-

du vad need eriti väärtus likud. sama suhtu mine kan dub üle ka vane mast perioo dist pärit 

ehitus osadele ja -materjalidele. eriti sel gelt ilm neb see ühe hoone eri kihis tuste juu res. ehkki 

küll juba veneet sia harta dek lareerib hoo nete juures ka hili semate aja looliste kihis tuste 

lae karniisil – ning ei ole põhjust seda kui  dagi vähem täht sustada. see ga peaks hoone ehi tus-

ajaloolise taus ta tund mine ehk siis kasu tatud ehitus materjalide tuvas tamine, nende kasu tus -

ajaloo uuri mine ja vas tava konteks tiga seos tamine ole ma sama endast mõistetav kui hoone 

vaat lemine arhitek tuursete stiili perioodide raa mes. ehitus ajaloolise kon teksti tund mine annab 

ehitise näge misel uue dimen siooni ja muu dab aru saama hoo nest detai li rikka maks, huvi tava-

maks, mitme kihili semaks. Püüd es anda ehitus mater ja li dele väärtus hinnan guid, võib sel guda, 

et olu line osa hoo ne enda väärtu sest seis nebki just kasu tatud mater jalis. 

49 j. jokilehto, arhitektuuri konserveerimise ajalugu. tõlk. k. unt, e. sova, toim. a. randla. tallinn: eesti kunstiakadeemia, 
 2010, lk 222–223.

50 a. riegl, the modern cult..., lk 74.

1.4.



31

assessing the values of builDing materials

väärtustamist,51 on va nemad kihis tused vähe malt prak tikas sel gelt eelis tatud. kui näi teks 

kesk aeg sete viimistlus kihtide ekspo neerimine eel dab 20. sajandi al guse „kaltsu mustriga” 

värvi kihi eemal damist, siis üldi selt ei tekita see ot sus eri lisi kõhk lusi, kuna eemal datav kihis-

tus on pii savalt uus ja omas ajas laialt kasu tatud (seega mitte nii väär tuslik ega haru kordne). 

Ba rokse maalingu eemal damine samal ots tarbel te kitab aga iga juhul tub listi vaid lusi ja vastu-

seisu – siin on tege mist juba pii savalt vana ja see läbi väärtus liku kihis tusega. võib üldis tavalt 

väita, et mida vanem on ma terjal, seda era kordse mana ja väärtus likumana seda tajutakse.

 harukordsus ehitus materjali väärtus kriteeriumina võiks olla ehk definee ritud järg   nevalt: 

haru kordne on ehitus materjal, mida on vähe kasu tatud ja mis see tõttu tun dub mei le eri lise ja 

säilitamis väärsena.52 haru kordsuse hin nang sõl tub kaht lemata taust süsteemist – mil line on 

ül dine ehitus ajalooline kontekst ja kui laialt on see mää ratletud. eris taksin siin kolme pea mist 

ehitusajaloolist konteksti piiravat aspekti: 

51 international charter for the conservation and restoration of monuments and sites (the venice charter, 1964), 
 https://www.icomos.org/charters/venice_e.pdf (vaadatud 20. v 2019). 

52 harukordsust võib põhimõtteliselt luua ka asjaolu, et mingit laadi ehitusmaterjali on vähe tänaseni säilinud 
 (ehkki omal ajal võis olla tegemist väga tavalise materjaliga). säilivus on tihedalt seotud vanusega ja enamasti 
 on selline materjal juba ka vanuse kriteeriumit arvesse võttes väärtuslik.

Joonis 1.2: harukordsuse aspektid ja nende kombineerumisvõimalused.

ruumiline – ehitusmaterjal on haru kordne konk reet ses piir konnas, olgu sel leks siis konti-

nent, riik või mõni väiksem üksus. nii näiteks erineb oluliselt kiltkivi kasu tamine lääne-

euroo pas ja eestis. lääne-euroopas oli tege mist piirkonnas laialt levi nud, piir konnale 

ise loomuliku ver na kulaarse ehitus materjaliga. eestis see vastu on kilt kivi import kaubana 

kasu tatud vaid üksi  kutel juh tudel (nt alatsikivi ja mooste mõisa pea hoo ned), siin on see 

koha likust ehitus traditsioo nist sel gelt eris tuv, luk suslik ja pilku püü dev katusematerjal;

ajaline – materjalikasutus on haru kordne omal ajal. tüü piliselt on sel juhul tegu alles 

leiu tatud mater jaliga, mis pole veel jõud nud laialt levima ha kata. teoreeti liselt võiks 

ka vastu pidi olla, näi teks kui kaas aegses arhitek tuuris kasu tataks ku nagi tüü pi lisi, aga 

nüüdseks kõrvale jäe tud mater jale;

kasutuskohast tulenev – ehitus materjali on kasu tatud tavatus kohas, nt teist suguses 

konstrukt sioonis, tava tul hoone tüübil vms. 

•	

•	

•

kasutuskohast
tulenev

ajalineruumiline
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kõik need tegurid võivad esi neda nii üks haaval kui ka oma vahel kombi neerituna (vt joonis 1.2). 

eter niiti, mida 20. sajandi kesk paigas kasu tati oht ralt palju des riiki des (ehk ei ole haru kordne 

ei ruumi lisest ega aja lisest vaate punktist, kui vaat luse all oleks näi teks 1970. aas tatel ehi-

tatud hoone), on eestis kasu tatud ees kätt katuse katte materjalina ning selle kasu tus seina-

katte materjalina, mis näiteks usas oli levinud ehitus praktika, on siin harul dane (vt ill. 1.01). 

antud juhul oleks siis tege mist haru kordsusega, mis tekib ruu milise (eesti) ja kasutus kohast 

tule neva (sein katuse asemel) aspekti kombineerumisel. 

  harukordse materjali kasutus põhjused on sa geli seo tud oma niku/arhi tekti sel ge ja eri-

lise visioo niga, mis sun nib impor tima kau gemalt piir konnale eba tüüpilisi mater jale või valmis-

tama neid eri tellimusel. tei salt tule neb ehitus materjali haru kordsus tihti hoo pis selle eksperi-

mentaalsest ise loomust või uut moodi tootmis tehnoloogiast. eriti just 20. sa jandi algu ses 

võeti jär jest kasu tusele üha uusi in nova tiivseid ehitus materjale, mil lest osa min gil põh jusel 

juu rutada siiski ei õnnes tunud ja mille kasutus piirdus see tõttu vaid üksi kute katse ehitistega 

või olid tootmis mahud nii väike sed, et see para tamatult limi teeris materjali kasutust. 

 haru kordsuse vastan diks on tüüpi lisus, mis on hoo nete puhul eesti muinsus kaitses 

kasu   tusel ühe võima liku väärtus kriteeriumina ja määrat letud järg miselt: „ehitis on tüüpi-

line kunagi levi nud ehi tise liigi esin daja, mis väärib säili tamist järel tulevatele põl vedele võima-

likult originaal kujul.”53 kas tüüpi lisust saab eraldi seisva väärtus kriteeriumina üle kan da ka 

ehitus  mater jalile? on mui dugi selge, et kui tüü piline hoone on kogu oma tervik likkuses säili-

tamis  väärseks loetud, kan dub see üle ka mater jalile ning kind lasti on ajastu omane ma ter  jal 

olu  liseks ehi tise tüüpi lisuse loo jaks. see on aga pi gem erand lik olu kord. tüü pilisuse käsitle-

mine ehitus  mater jali väär tus kriteeriu mina on üldi selt eba ratsionaalne. arves tades, et suur 

osa ehitus päran dist koos neb üsna piira tud hul gast ehitus materjalidest, tähen  daks tüü pi li-

suse kri teeriumi kasu tamine ena miku hoo nete ehitus materjali auto maatselt väär tus li kuks 

tunnis tamist. väärtus kriteerium, mis ei diferent seeri pii savalt, on ole muselt mõt tetu. Püüdes 

mõis ta restaureerimis praktikas too davaid põhjen dusi mater jalide säi lita miseks, ei ole tüüpi-

lisus kui gi päd ev argu ment. algset lubi krohvi või fassaadi laudist ei pee ta olu liseks säilitada 

53 ehitismälestiseks tunnistamise kriteeriumid muinsuskaitseameti kodulehel, 
 https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/kultuurimalestised-eestis/kultuurimalestised/ehitismalestised 
 (vaadatud 20. v 2019).

1.01: elamu toilas Pikk 25. eterniit-

plaatide kasutamine seina viimistlus-

materjalina oli eestis erandlik. 

resi dence at 25 Pikk tänav, toila. 

the use of asbes tos cement panels as 

a cladding material is rare in estonia.
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ju nii võrd mit te see tõttu, et see on nii tüüpi line, vaid ikka pigem see tõttu, et me ta jume seda 

mater jali vanuse tõttu väärtus likuna. küll aga võib mater jali tüüpi lisus olla argu ment res tau -

ree rimis mater ja lide vali kul – tradit sioonilise mater jali kasu tamine aitab elus hoida tra dit-

sioonilist ehituskultuuri. 

 20. sajandi arhitektuuris kasutatud materjalide puhul lisandub veel üks oluline väärtus -

hindamise kri teerium, mida võib nime tada taotlus likkuseks. 20. sajandi arhi tektuur on mit -

meski mõt tes eri pärane vara semate perioo didega võr reldes ning seda on ka seal kasu tatud 

mater jalid. 20. sajandi ehitus materjalide puhul on vaja dus arut leda mater jali väärtus kritee-

riumite üle ehk veel gi tera vam kui vane mas arhitek tuuris kasu tatud mater jalide puhul, mille 

säili tamis vajadust hari likult kaht luse alla ei seata. haru kordsus väärtus kriteeriumina pädeb 

20. sajandi puhul kaht lemata sama võrd nagu vara semate sajan dite materjali delgi, ainult et 

haru kordse alla liigi tub vaid väike osa kogu mood sa aja ehitus pärandi materiaal sest subs-

tant sist. vanuse väärtus see vastu ki pub mood sate mater jalide hinda misel liiga lühi  kese aja-

lise dis tantsi tõttu muu tuma sisu tuks, sest kõik võrrel davad objek tid on võrd selt noored. 

(tõsi, näiteks 1930. aas tate funk arhitektuur on juba pii sava aja lise dis tant siga, et olla hinna-

tav ka vanuse väärtusest lähtu valt. Prob leem kui sel line on siis ki olemus likult pü siv, liht  salt 

vaadel dav periood nih kub aja kul gedes üha hilise maks, jõu des peagi otsapidi 21. sajan  disse 

välja.) mood sate mater jalide väärtus tamisest kõnel des tõde takse sageli, et nen  de „noo rus” on 

üks pea mine põhjus, miks neid on keeru line hinnata ja miks need ka tihti tähele panu alt välja 

jäävad.54 seega on 20. sajandi mater jalide väärtus hindamisel hädavajalik veel mingi täien dav 

raamis tik, mis ai taks välja sõe luda olu kordi, milles ka argiste mass toodetud mater jalide puhul 

tuleb ma terjali säili tamisele tava pärasest enam tähelepanu pöörata. 

 võti 20. sajandi mater jalide hin da misel võiks olla arhitek tuurne idee kui mood sa aja arhi-

tek tuuri pärandi olu line autent suse aspekt. arhitek tuurne idee peegel dub mater jalis ja an nab 

võima luse tajuda mater jali tähendus likuna. see ga võib arhitekti alg sete ideede ja kavat

suste kajas tumist pi dada 20. sajandi mater jalidele oma seks väärtus kriteeriumiks, oma-

moodi asen duseks vanuse kriteeriumile. siin ne töö lähtub eel dusest, et iga mater jal on mingil 

mää ral tähen duslik, kan des endas infor matsiooni oma aegse ühis konna ja kul tuuri kohta. 

20. sajandi arhitek tuuri puhul lisan dub mater jali nö tava pärasele tähen dus likkusele 

täien dav mõõ de, mis tule neb võima lusest näha mater jali vali kus ar hitekti ta het, loov mõtet, 

kus arhi tekt on va linud mater jali tead likult min git ideed eda si and ma ehk saab öel da, et 

mater jali valik on taot luslik. loomu likult on mater jali valiku taga ena masti arhi tekti/ehi taja/

tellija tead lik ot sus, kuid väga sa geli on see kan tud ees kätt prag maati listest tegu ritest ning 

vä hem min gist suure mast ideest. otsides 20. sajandi mater jalis tähen dus likkust, otsi tagu 

aga just ideed. tähen dus likkuse käsit lemine ees kätt 20. sajandi ehitus materjalide väärtus-

kriteeriumina ei tähenda sugugi, et vara sematel perioo didel arhi tekti loov mõte või ehitise 

arhitek tuurne idee oleks materjali valiku osas puu dunud, küll aga on selle eris tamine prag-

maa tilistest kaalut lustest või ehitus traditsioonist mit mel põhjusel märksa keerulisem.

 materjali valik vara semate sajandite ehitus pärandi puhul oli suhte liselt piira tud ja kan dis 

tuge vat lokaal set ise loomu (nt pae kivi kasu tus Põhja-eestis vs. pae kivi nappusest tin gitud 

54 D. slaton, challenges of modern materials: assessment and repair. – journal of architectural conservation. 2017, 
 vol 23: 1–2, lk 48.
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tellis arhitektuur lõuna-eestis), siis 20. sa jand tõi en daga kaa sa to hutul hul gal uusi ehitus-

materjale ning para nenud transpordi võimalused and sid hoogu ehitus turu globali seeru misele. 

seega, kui mater jali valik vara s ematel sajan ditel läh tus väga pal juski prag maatilis test kaa-

lut lustest – ees kätt mater jali kätte saadavusest – aga ka juurdunud ehitus traditsioo nist, siis 

20. sajandi ehi tiste puhul lau sa tuleb küsida, mis on tingi nud ühe või tei se mater jali va liku 

olu korras, kus valiku võimalusi on küm neid või lausa sadu. on see ees kätt prag maatiline valik 

või soo   vis arhi tekt läbi mater jali va liku väljen dada min git ideed? juba ot sus, kas eelis tada 

tradit  sioonilist või mood sat mater jali, kan nab sa geli en das taga mõtet. nii näi teks rõhus tradit-

sioonilise roog katuse kasu tamine eesti 1960.–1970. aastate moder nismis sel gelt rahvus  tun-

dele ja oli poliiti liselt moti veeritud.55 sama moodi võis uute, mood sate mater jalide kasu tamine 

olla tead lik moder nist liku maailma vaate manifesteerimine.

 eesti kontekstis tuleb küll möönda, et mater jalide kasutus loogika on nõu kogude perioo-

dil ja ii maailma sõja eel sel perioodil ol nud väga eri nev. enne sõja eelset olu korda ise loomustab 

turu majandusl ikust situat sioonist tule nev mater jalide lai sor timent ja arhi tekti suur valiku-

va ba dus, samal ajal aga tradit siooni liste ehitus viiside domi neerimine. eri pärane materjali-

kasutus viitab sel les konteks tis sa geli just kavat suslikule, süga vama idee väljen dumisele. 

nõu kogude perioo dil see vastu oli mater jalide toot mine ja turus tamine kor ral datud riik li kult 

ega läh tunud mitte turu nõud lusest, vaid ette antud plaani normidest. see tähen dab, et kasu-

tatud ehitus materjalid ei kajasta sa geli mitte nii võrd ini mese isik likke eelis tusi, kui võrd pee-

gel davad paras jagu saada olnud sorti menti – ehk kasutus põhjus on sa geli väga prag maatiline 

ning vähem on materjali kasutuses või malik näha arhitek tuurse idee manifesteerimist. 

 materjali taotlus likkust on märksa keeru lisem hin nata kui selle vanuse väärtust – mis on 

siis  ki tea tud määral kvanti tatiivseks mõis teks taan datav – või ka haru kordsust, mida saab 

kaa luda võrd luse teel. hin nang, kas ja mil mää ral kasu tatud mater jal on taot luslik, saab sün-

dida vaid läbi ajastu kon teksti tund mise ja tunne tamise, milleks anna vad kaht lemata tuge 

oma  aegsed kirju tised. ehitise autori alg seid ideid ja kavat susi on 20. sajan di arhitek tuuri pu-

hul suuresti võima lik hinna tagi just tänu kirja like alli kate rohku sele. sajandi ii poole ehi tiste 

puhul võib ehitise autor veel elus ki olla, mis annab võima luse ole tuste ase mel lähtuda tead-

mistest – ükski tausta info uuring ei suuda anda teose kohta sama väärseid tead misi kui autor 

ise. nii näi teks on kaas aegse kunsti konser veerimisel teose auto riga tehtud interv juu olu-

line allikas teose ja selle väär tuste mõis t misel, sh mater jali tähendus likkuse hin damisel.56 ka 

arhi tek tuuri puhul on autori kaa samine restaureerimis protsessi loomulik, selle vajadus tule-

neb juba autori õigustest. ent sar naselt kaas aegse kunsti konser veerimisele on ka ehi tiste 

puhul algse arhitekti kaasa misel oma oht, eriti just originaal materjali säili tamise seisu kohast. 

arhi tektil võib olla soov alg set mater jali vahe tada kaas aegse va stu, pidades seda oma  aeg sest 

ehitus tehniliselt pare maks, taju mata seal juures originaal materjali muid, ees kätt aja loolisi 

väär  tusi. mäles tiste ja miljöö väärtusliku hoones tus ala ehi tiste pu hul on pro jekti koos  kõlastav 

muin sus   kaitse ametnik „filter”, kes seda ohtu maan dab, muu del juh tudel tuleb loota sellele, 

et kui autor on var malt val mis mater jali välja vahe tama, siis suure tõe näo susega ei ol nud ka 

tege  mist tähen dusliku, ideed kandva materjaliga. 

55 m. kalm, eesti 20. sajandi arhitektuur. tallinn: sild, 2002, lk 369.

56 h. hiiop, nüüdiskunst muuseumis: kuidas säilitada mittesäilivat? eesti kunstimuuseumi nüüdiskunsti kogude 
 säilitamise strateegia ja meetod. Doktoritöö. tallinn: eesti kunstiakadeemia, 2012, lk 224–225. 
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 säilitaDa, asenDaDa või eemalDaDa?

materjali väärtushinnang, mis on oluline sisend restaureerimis otsuse lange tamisel, sõl tub 

nii hoo ne arhitektuuri ajaloolisest väärtus hinnangust kui ka ma ter jali enda ehitus ajaloolisest 

väär tusest. ehkki väär tuste gradat sioon on tava elus kaht lemata märk sa laiem kui „on / ei ole 

väär tuslik”, siis mõtte mudeli lihtsus tamiseks olen siin kohal jaga nud nii hoo ned kui ka ehitus-

materjalid väärtus likeks ja n-ö tava listeks ehk tähele panuväärse arhitek tuuri- või ehitus-

loolise väär tu seta, mis ei pea auto maat selt sugugi tähen dama väär tu setut. sellise piiri tõm-

ba mine on mui dugi ting lik, ent nagu ees pool maini tud, ei ole siin töös esi tatud mõtte mudelite 

ees märgiks luua maat rik seid, kus nä puga jär ge aja des jõuab lahen duseni, vaid ees kätt selgi-

tada nende kau du iga päe vases restaureerimis maailmas toi mivaid print siipe. 

 kokku võtlikult kujutab hoo ne ja mater jalide väär tuste koos mõju ja sel lest lähtu vaid 

restau reerimispõhimõtteid joonis 1.3. 

1.5.

selgi tan neid nelja olu korda ja neis raken data vaid restaureerimis põhi mõtteid näi dete va ral 

lähemalt.

väärtuslik hoone + väärtuslik materjal

originaalmaterjali 
säilitamine on prioriteetne. 
asendusmaterjal peaks 
olema originaalilähedane.

originaalmaterjalist olulisem 
on visuaalse terviku 
tagamine. asendusmaterjal 
olgu originaalilähedane.

originaalmaterjal tuleks 
võimalusel säilitada. 
asendamisel ei ole vaja 
originaalmaterjalist lähtuda.

originaalmaterjalist 
lähtuvad piirangud 
säilitamisel ega asendamisel 
ei ole.

väärtuslik hoone + tavaline materjal

tavaline hoone + väärtuslik materjal

tavaline hoone + tavaline materjal

1.

2.

3.

4.

Joonis 1.3: hoone ja selle materjali väärtuste koosmõju materjali puudu tavatele restaureeri misotsustele. 
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 olukorD 1. 

 ehitusajalooliselt väärtuslik materjalikasutus arhitektuuriajalooliselt 
 väärtuslikus hoones

juhul kui nii hoo ne kui ka ehitus materjal ise on väärtus likud, on mater jali säili ta mine üld juhul 

enesest mõistetav toimi mine. kui osa ehitus materjalist on hävi nud või asen  damist va ja vas sei-

sus, tu leks asendus materjaliks va lida originaali lähedane ma ter jal. see võib tähen dada nii 

täp selt sama suguse mater jali kasu tamist (vaja dusel seda taas tootes) kui ka liht salt visuaal-

selt sar nase mater jali kasu tamist, et hoida alal hoone arhitek tuurset tervi kut, mis sel lises 

olu korras on ju mater jali en daga võrd selt olu line. ideaa lis võiks vana ja uus asen datud mater-

jal olla siis ki hooli kamal vaat lusel visuaal selt eris tata vad, et väl tida vaa taja „pet mist”. origi-

naal materjali takti tunde line eris tamine toob sel le üht lasi ka roh kem esi le, rõhu tades sel moel 

säili tatud mater jali väär tust. kõige keeru lisem üle sanne ongi tasa kaalu leid mine arhitek -

tuurse ter viku hoid mise ja origi naali eris tamise va hel. kui maali kunstis on sel le di lemma lahen-

da miseks väl ja töö tatud spet siaal sed restaureerimis meetodid – näi teks trattegio või aqua 

sporca57 –, siis ehitus materjalide asen damisel tuleb lahen dus leida läh  tuvalt konk reet sest 

objek tist ja asen data vast mater jalist. sa geli on nii materjali patineerumisest tule  ne valt kui 

teh no loogilistel põh jus tel ka väga hooli kalt valitud asendus materjal origi naa liga võr reldes 

para  tama tult kerge too ni erine vusega, mis juba iseenesest tagab vaja liku eristatavuse. 

 näiteks võiks siin kohal tuua kuna gise raua niidi vab riku, nüüdse eesti kunsti aka dee mia 

õppe hoone akna lauad. 1929. aastal eugen haber manni pro jekti järgi val minud funktsiona lis-

t likus tööstus hoones olid paksu värvi kihi all säi linud algsed betoo nist grafiit halli ja läikiv-

sileda pealis pinnaga akna lauad. uurin gud näi ta sid, et need on valmi nud nn raudamis teh nikas, 

kus mär jale betoon pin nale sõeluti tse ment ja pig ment ning see järel siluti. rauda mine oli tol ajal 

ise ene sest küllalt tava line kunst kivi pinna valmis ta mise viis (ise ära nis saksa kul tuuri ruu mis), 

ent eestis on selles tehni kas arhitek tuur seid de taile säi linud suhte liselt vähe, mis muudab 

raua niidi akna lauda de materjali käsitluse siin ses kontek stis väärtus likuks. aknalaudade 

57 trattegio – retušeerimistehnika, kus kadu pildil retušeeritakse peenete triipudena, mis kaugelt vaadates 
 sulanduvad originaalmaaliga ühtseks tervikuks, ent lähedalt vaadates on eristatavad. 
 aqua sporca – retušeerimistehnika, kus kadu pildil toneeritakse neutraaltooni, nii et see ei eristu kontrastselt  
 ülejäänud maalingu pinnast. 

1.02: restau reeritud akna laud endises rauaniidi 

tehase hoones. restored window sill in the former 

rauaniit factory.
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1.03: kohviku tuljak uurimis töödel leiti hilisema laudise 

alt osaliselt säilinud algne karniisi laudis. During restora-

tion of tuljak café, partially intact original cladding 

emerged from under cladding that had been applied later.
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seisu kord oli variee ruv, kohati olid suu red tükid puudu ning väikse maid plom mimisi oli vaja teha 

peaaegu iga akna laua puhul. originaal pind puhas tati paksu värvi kihi alt, püü des seal juures 

algset pinna viimistlust võima likult vähe kahjus tada. Plommi mist vaja vad kohad täi deti sar-

nases toonis se guga, mis ketas lihvijaga sile daks lih viti. täp selt sa ma too ni ega ka mit te struk-

tuuri sel moel ei saavu tatud, küll aga oli tule mus visuaal selt piisa valt sar nane, nii et paran dused 

jäid originaal pinnast küll lähe dalt vaa dates eris tuma, kuid ee malt vaa dates mõjub akna laud 

ühtse tervikuna (vt ill. 1.02).58 

 olukorD 2. 

 tavaline materjal arhitektuuriajalooliselt väärtuslikus hoones

sel lises olu korras on kõige olu lisem hoone visuaal se ja estee tilise ter viku hoid mine ja vaja-

dusel taas loomine. kaht lemata on mater jal siingi olu line osa hoone aja loost (võib öelda, et 

hoone väär tus kan dub edasi ka mater jalidele) ning kind lasti ei saa soovi tada selle kerge-

käelist välja vahetamist, siiski on komp ro missi siin kohal liht sam teha kui olu korras 1. loomu-

likult peab originaal materjali eemal damiseks olema põhjen datud vaja dus, ees kätt selle halb 

tehni line seisu kord, kuid mater jali vähem väärtuslik ise loom lu bab selle asen damise kaa lumist 

ka siis, kui kaalu keel on majan duslik, näiteks kui selle konser veeri mine oleks koo pia tege-

misega võrrel des eba mõistlikult kallis. et tagada väär tus liku hoone arhitek tuurilise ter viku 

säi limine, peaks asendus materjal olema võima likult sar nane origi naaliga, võib olla ka täpne 

koopia. originaal materjali eris tamine ei ole selles olu korras pri maarse täht susega. 

 sellise olu korra näi teks võib tuua tal linnas Pi rita teel asuva koh viku tuljak restau ree-

ri  mise. 1960. aas tatel val minud eesti moder nistliku ehitus kunsti pärl esin dab nn karniisi arhi  -

tektuuri, kus olu liseks arhitek tuurseks ele men diks on lai tume daks peit situd puidust rääs ta  kar-

niis. enne restau reerimist pikalt tühjana seis nud ja halvas olu korras oleva tuljaku väli  uu rin gute 

käigus tuli mõnevõrra üllatuslikult hilisema sileda laudise alt välja osaliselt säi linud algne 

ilmeka pro fiiliga karniisi laudis. Põhi mõtteliselt oleks olnud või malik lei tud frag mente säilitada-

ekspo neerida, kuid antud juhul tundus see mitmes plaanis eba mõistlik – oleks muutnud ehituse 

käigu keeru lisemaks ja kulu kamaks ning pisut kü sitav oli ka see, kui kaua vana laudis uuesti 

ekspo neerituna ilmas tiku käes vastu oleks pi danud. et siin oli selgelt tege mist olu  korraga, 

kus nõukogude aegsel töös tuslikul laudisel mater jalina ei olnud olu list väär tust, ent oluline 

oli taastada hoone väline visuaalne ilme, siis sai loo gili seks lahen du seks täpne rekonst ruee-

rimine – leitud pro fiil mõõdistati ning selle järgi valmis tati täpne koopialaudis (vt ill. 1.03).59 

58 tlPa moa, eesti kunstiakadeemia uue õppehoone / endise vabriku rauaniit hoone restaureerimis-
 rekonstrueeri mis  tööde muinsuskaitselise järelevalve tööde aruanne. koost m. mändel, 2018, lk 70–77.

59 tlPa moa, endise kohviku tuljak / restorani carina restaureerimis-rekonstrueerimistööde muinsuskaitselise 
 järelevalve aruanne. koost. m. mändel. 2015, lk 13–14. 
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 olukorD 3. 

 väärtuslik materjal tavalises hoones

originaal materjali tuleks selles olu korras võima lusel säilitada ja vaja dusel takti tundeliselt 

konser veerida-restau reerida, ehkki mõne restau reerimisega seo tud osa poole jaoks ei pruugi 

sel line tegu viis sugugi iseenesest mõistetav olla – milleks panus tada hoo nesse, mis ei ole 

midagi erilist? just materjali kasutus on see, mis vääris tab hoonet ning kui originaal materjalist 

loo buda, kao taks hoone oma väär tust veelgi. juhul kui originaal materjali välja vaheta mine on 

para tamatus, ei pea asendus materjal tingi mata lähtuma originaal materjalist, eriti kui tegu on 

täna   päeval ras kesti reprodut seeritava mater jaliga, ning asen dus võib olla ka täiesti teist sugune. 

kui siiski soovi takse asen damisel kasu tada originaal materjalile sar nast ehitus  materjali, on 

oluline võima likult täpne kopee rimine, sh ka tehno loogiliselt, et väl tida far sina mõju  vat liht sus -

tatud imi tatsiooni. 

 Ühe sellise olu korra näi tena tooksin valgas turu 1 asuva elamu (vt ill. 1.04, 1.05). tege -

mist on suhte liselt kesise arhitektuuri väärtusega hoonega, mis on 1990. aastatel ehi ta tud 

samal kohal asunud vana maja ma terjali taas kasutades.60 küll aga on silma torka  valt eri line 

hoone seina  mater jal: maska rooni dega betoon plokid, mida võiks da tee rida valga õitsengu -

aega i  maa ilma  sõja eelsel perioo dil ja millele eestis ana loogi ei leidu. siinsel juhul üle tab mater -

jali väär  tus tunta valt hoone väär tust, selline seina materjal on igal juhul väärt hoid mist ning 

näiteks seinte üle krohvimine kahan daks tugevalt hoone üldist väärtust. 

60 arhitektuuriajaloolaselt oliver orrolt saadud andmed, e-kiri 5. v 2019.

1.04–1.05: elamu valgas turu 1. uue hoone juures on taaskasutatud vana betoon kivi. 

residence at 1 turu tänav, valga. old concrete blocks have been reused on this new building.
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 olukorD 4. 

 tavaline materjal tavalises hoones

selles olu korras ei ole originaal materjali säili tamise nõue üld juhul õigus tatud, samuti võib 

öelda, et asendus materjali vali misel on arhi tektil sisu liselt vabad käed ja põhi mõtteliselt võib 

hoone täiesti uues laa dis ja uute mater jalidega ümber kujun dada. ehkki muinsus  kaits ja tel võib 

olla kihk säi litada autent sel kujul peaaegu kõike meie ümber, siis ilm sel gelt jook seb kuskil ka 

säili ta mise mõistlik piir. ilmselt ei ole üks ki ajas tu va rem olnud nii võrd konser vee riva hoia kuga 

kui prae gune, kus eel miste põlv kon dade pära ndi säili tamise iha võib kohati võtta lausa para  noi-

li sed mõõt med. kultuuri mälestiste ja museaalide nime kirjad üha täienevad, juba arvele võe  tut 

nal jalt maha ei kanta. ka aja pe riood, millest vane maid objek te taju takse üld juhul väär tus li-

kuna, on aja jooksul aina lühe ne nud: antiik aja ehi tus pärli colos seumi kasutati veel 15. sajan dil 

kivi mur runa; kesk aega hakati väär tus tama alles 19.  sajan dil; his to rit sism muu tus oma  ette 

väär tus likuks kihis tuseks ligi kaudu sada aastat pärast ehi tus aega; 1910.–1930.  aas tate 

puit ees lin nad hak kasid vaik selt 1980. aas ta tel, laie malt aga 2000. aas ta tel muu tuma kõdu-

rajoo nist mil jöö väärtus li kuks alaks; 50 aastat vana nõu kogu de aegse ehitus pärandi kaits-

mine on täna tera valt päe va korral; 1991. aastal val mi nud rahvus raama tukogu hoone on juba 

tun nis ta tud riik li kuks kul tuuri mäles tiseks... Üha enam hin natakse tipp teoste kõr val ka oma 

ajastu kunsti ja arhi tek tuuri tüü pilisi näi teid. leian, et nii, nagu on olu line tead likult säili-

tada, on vaja lik ka tead likult lahti lasta ning lubada muu tus tel sün dida. Prot sess, kus osa 

eel miste põlv kon dade ehitus päran dist on ümber kujun da tud kaas aja vai mus, on alati toimu-

nud ja jääbki toi muma. kui tege mist on olu korraga „tava line mater jal tava li ses hoo nes”, siis 

ei ole muin sus kait se liste pii ran gute sead mine res tau ree ri mi sel/re konst rueeri mi sel kasu ta-

vale projekt lahen du sele õigus tatud, eran diks võib olla juhtum, kus hoone on osa väär tus-

li kust ansamb list. see ei tähenda, et rekonst rueeri misel peak sid alati olema päris vabad 

käed, kuid hea tule muse saa vu tami seks sea tud piiran gud peak sid sel juhul läh tuma teis test 

aspek tidest – mater jali kvali tee dist, estee tikast vms – ning olema ka ausalt ja otse sel moel 

kommuni keeritud, mitte pei de tud eba mää raste muin sus väärtuste hoid mise varju.
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 tehnoloogia

eestis on valmis tatud väga eri palgelisi betoon kive, kõi ge liht sa mad olid hari liku keraa milise 

tel lise mõõ tu seina kivid, mida ena masti too deti kas 28 x 13,6 x 6,4 cm,61 aga esi nes ka tei-

si mõõ te (nt 25,9 x 12,1 x 6,3 cm k. jakob soni tsement kivide töös tuses). ka ühes toot mises 

valmis tatud ki vide mõõt võib kõi kuda ligi poole sen timeet ri ula tuses.62 nen de toot miseks 

teh  ti es malt portland tsemendist, täite ainetest (lii vast ja pee nest kruu sast) ning veest segu. 

sise  aine ja täite ainete suhe oli 1 : 5 kuni 1 : 9, vast avalt ki vide ots tarbele ja töö liste oskus tele. 

mida tsemendi rohkem segu, seda tuge vamad kivid saa di ning seda liht sam oli ka neid vor mida. 

segu teh ti muld niiske, et ki vid ei klee puks vor mi sein te kül ge. val mis se gu pan di vor  mi ja tam-

biti puu nuia ga korra likult tihe daks. vor mi tud kivid pan di alus laua pea le kui vama, seal sei  sid 

need 2–4 päeva, mille jook sul kive tuli niisu tada. um bes kol me päe va pä rast olid ki vid piisa-

valt kõvad, et la du da vir na, kus need sei sid vähe malt kuu ae ga, en ne kui neid sai müüri ladu-

miseks kasu tada.63 eri kuju listele betoon kividele ja õõnes kividele olid oma vor mid, (vt ill. 2.01) 

deko ratiiv ne pinna faktuur saavu tati kas spet siaal se vor mi, pinna lisandite või järel töötlu sega. 

2.1.

2. 

Betoonkivid ehk tsementkivid, nagu neid omal ajal nimetati, olid esimesed uued tehiskivid, mis 

ilmusid 19. sajandi ii poolel põletatud savitellise kõrvale. tsemendist, liivast ja veest valmis-

tatud ehituskivid ei vajanud kivistumiseks muud kui aega, mistõttu nende tootmine oli lihtne 

ja vaja likud tehnoloogilised seadmed odavad. Betoonkive on eestis valmistatud nii tööstus-

likult kui ka oma tarbeks koha peal. tehnoloogia oli mõlemal juhul sarnane.

61 v. alver, a. Grauen, tulekindel ehitusviis „nopsa”. tallinn, 1936, lk 11. 

62 o. maddison, eesti kunstkivide tehnilised omadused 1938/39. tartu: rk „teaduslik kirjandus”, 1941, lk 28.

63 tsemendi- ja betoonitööde käsiraamat. tallinn: estotsement, 1931, lk 39–41. 

2.01: Õõnes kivide vorm. mould for making hollow blocks. 
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 betoonkiviDe tootmine Ja kasutamine enne i maailmasõDa

võib ar vata, et esi mesi betoon tooteid ees tis ha ka ti val mis tama siis, kui tse ment laie malt kätte-

saadavaks muu tus ehk pä rast koha like tsemendi tööstuste te ket. riia tsemendi  vabrik hak kas 

too dan gut and ma 1868. aas tal, sel lele lisan dusid tsemendi vabrikud kun das 1872. ja aseris 

1899. aastal.64 riia tse mendi vabrik, millest ku junes üks suu re maid betoon toodete val mis  ta-

jaid liivi maal, tut vus tas juba 1871. aas tal põllu majandus näitusel riias tsement plaate, trepi-

astmeid ja posta mente.65 Betoon tooteid valmis tati ka kun da tsemendi vabriku juures. 1890. 

aas tatel tegut ses eestis ligi kaudu paar kümmend betoo ntoodete töös tust. ena mik neist paik-

nes tal lin nas ja tar tus, aga väikse maid töös tusi lei dus ka mit me mõi sa juures. Pea miseks 

too dan guks ei olnud siis ki mit te ehitus kivid, vaid põran da- ning kõnnitee plaadid, dre naaži-, 

kanali sat siooni- ja kaevu torud ning katuse kivid.66 Be toonist müüri kivide jä rele ei ol nud arva-

tavasti olu list vaja dust, kuna keraa milise tel lise löö ve, kus ha rilik ke müüri tellised valmis tati, 

lei dus ees tis 19. sajan di lõpul üle saja ning li saks oli käivi tunud ju ba ka mõni suur tellise tehas 

(nt loksa tellise tehas 1874. aastal).67 Be toonist müüri kivide turus tamisel oli prob lee miks usu-

ta vasti ki vide esi algu eba piisav kvali teet ning pu nase tel lisega üsna võrd väärne hind, mis ei 

võimal danud tugeva tradit siooniga keraa milise tel lisega konku reerida. siis   ki too deti näi teks 

edise mõi sas 1898. aas tal väide tavalt 1 : 9 tse mendi-liiva suh tega tel liseid, mis ole vat olnud 

oda vamad kui keraa milised tel lised ning sobi nud ka puh ta vuu giga müü ris tarvi tamiseks.68 

 Betoon kivide läbi murre ees tis jääb vahe tult i maailma sõja eel sesse aega. 1910. aas tad 

alga sid eestis ehi tus buumiga, mil ehitus materjali nap pis. suu re nõud luse tõt tu oli liht sam uue 

mater ja liga tu rule tul la. tava liste be too nist müüri telliste kõr vale ilmu sid be too nist õõnes plo kid. 

Õõnes plokkide valmis tamise algus oli tihe dalt seo tud toot miseks vaja like vor mide ja pres side 

turule tule kuga. ka amee rikas, kus hari likke betoo nist müüri kive juba 19. sajan dil üs na ula tus-

likult kasu tati, tulid õõnes kivid turule alles 20. sajandi algu ses, kui h. s. Palmer oli 1900. aas-

tal paten tee ri nud õõnes kivipressi.69 eesti betooni töös tus tes olid kasu tu sel pea mi selt sak sa 

pärit olu ette võtte Dr. Gaspary ja co vor mid ja masi nad, mis jõud sid siia 1900. aastate teises 

pooles. Dr Gaspary ja co turus tas nii hari likke müüri ki vide vor me kui ka masi naid betoo nist 

õõnes plokkide valmis ta miseks.70 Õõnes plokkide majan dus liku ots tar be  kuse kohta ilmus aja-

kirjan du ses vasta kaid and meid, saksa maal olla õõnes kivi dest müü ri ehi ta mine ligi poo le oda-

vam keraa milis test tel listest lao tud müü rist, tall inna tea tajas 1912. aas  tal ilmu nud artik lis 

aga leiti, et see on tellis müü rist hoo pis pea aegu kaks kor da kallim!71 Õõnes plokki de kõr val 

rikas tasid juba i maa ilma sõja eel sel ajal siin set arhitek tuuri pilti deko ra tiivse pinna vii mist-

lusega, ees kätt klom bi tud loo dus kivi imi teeri vad betoon kivid. 

64 P. kangur, u. trumm, m. mändel, eesti betoonehituse ajalugu, lk 19–21.

65 ibid., lk 23. 

66 ibid., lk 28–34.

67 h. matve, h. Publitseerimata käsikiri ehitusasjandusest..., lk 12–13. 

68 P. kangur, u. trumm, m. mändel, eesti betoonehituse ajalugu, lk 31.

69 twentieth-century Building materials: history and conservation. ed. thomas c. jester. los angeles: 
 Getty conservation institute, 2014, lk 47.

70 P. kangur, u. trumm, m. mändel, eesti betoonehituse ajalugu, lk 26–27.

71 Õõnsad tsemendi-blonnid. – tallinna teataja 12. i 1912.

2.2.
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 Betoon kivide tootmis maht jäi enne i maailma sõda ees tis siiski võrdle misi tagasi hoid-

likuks ega suut nud siin set arhitek tuurset pil ti kui gi tuge valt mõju tada. vara seid betoon kivist 

ehi tatud hoo neid on tea da üs na na pilt, sa mas ei ole pel galt visuaal sel ana lüüsil või ma lik eris-

tada tsaari aegseid ning vabariigi aegseid betoon kivi hooneid. sel leks ei ole õigu poolest ka ot-

sest vaja dust, kuna i maailma sõda ei muut nud betoon kivitoodete kasu tuse arengu jooni ning 

1910. aas tatel alguse saa nud ten dent sid jät kuvad liht salt jõuli semal kujul vaba riigi perioodil. 

vää rib esile tõs tmist, et betoon kivid, eri nevalt näi teks mono liitsest raud betoonist konst-

rukt sioo ni dest või ka näi teks silikaat tellistest, olid kohe algu ses estee tiliselt seda võrd vastu-

võe ta vad, et neid kasutati fassaadis puhas vuuk müü riti sena (vt ill. 2.02). oma osa selles oli 

kaht le mata just loo dus kivi imi tee ri vatel betoon kivi del, mis oma deko ratiivse ise loo muga olid 

eks po nee ri tuna kasu tamiseks mõel dud ja ehk muut sid loomu liku maks ka hari liku betoon tellise 

näh ta vaks jät mise. sel lise mater jali kasu tuse näi teks i maailma sõja eel sest perioo dist võib 

tuua keh ra raudtee jaama tööliselamud, kus liht said ühe korru selisi maju ilmes ta vad klomp-

kivi imi teeri va test betoon kivi dest akna raamis tused ja nurga kvaad rid (vt ill 2.03). lisaks kehra 

tööliselamutele ehi tas riik tsaari ajal betoon kividest hoo neid ka tapale ja kehra-aeg viidu 

vahe li sele raud tee lõigule,72 ent neist ei ole täp semalt midagi teada. Betoon kive kasutati ka 

kogu kond li kult raja tud hoo ne tel, näi tena võib tuua 1914. aastal val mi nud lehtse laenu-hoiu-

ühi suse maja (ins j. kangro). see on raud tee äär set kroo nu arhi tek tuuri mee nu  tav ehi tis, kus 

avad on ümb rit se tud pu na sest tel li sest raa mis tu sega, mil lele paku vad har ju mus pä rase pae -

kivi asemel soliid   set tausta hal lid betoon  ki vid (vt ill. 2.04). mater ja li  kasu  tus muu  tis juba val-

mi mis a jal hoo ne tähe le panu väärseks: „terve maja väli mus aval dab õige tü se dat, kuid siis ki 

mõ nu sat ise loomu ja pais tab oma mustjas halli värvi poo lest kaugelt teis te lehtse ale viku 

majade hul gast silma.”73 

2.02: Parun Wolffi maja (1914) 

viljandis annab tunnistust, 

et betoon kivi nähti juba enne 

i maailma sõda kui esindus likku 

fassaadi materjali. 

Baron Wolff’s house (1914) in 

viljandi is proof that even before 

WWi concrete blocks were 

regarded as a worthy façade 

material.
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72 Wiis miljonit palki. – Päewaleht 13. Xi 1919. 

73 Päewauudised. Ühistegewus. – koit, 14. i 1914. 
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2.03: tööliselamud kehra jaamas (1910. aastad) muudab ilmeka-

maks klom bitud loodus kivi imi tee ri va te betoon kivide kasu tamine 

hariliku sileda pinnalise betoon kivi kõrval. the barracks at kehra 

rail way station (1910s) are enhan ced by the use of conc rete blocks 

rusti cated in imi ta tion of natural stone along side ordi nary, 

smooth concrete blocks.
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2.04: lehtse hoiu-laenu ühisuse majas (1914) on betoon kivi 

kombi nee ri tud punase tel lisega. lehtse savings and loan society 

Building (1914) has conc rete blocks used in com bi na tion with 

red bricks.
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74 Päewauudised. – Päewaleht, 11. vii 1912. 

75 o. orro, kolmeosaline raudbetoonist kuur. tallinna vesilennukite angaari projekteerimis- ja ehitusloost. –  
 vesilennukite angaar. lennukuurist muuseumiks. toim. m. karu. tallinn: eesti meremuuseum, 2014, lk 18.

 sellest, et betoon kive fas saa dil kasu tamiseks piisa valt dekora tiivseks peeti, annab 

tun nis tust ka viljandi lina vabriku tööstus hoone (1912) kohta kirju tatu: „vab riku asu tajad on 

ka selle eest hoolt kand nud, et vab rik mitte ük sin da oma ots tarvet häs ti ei täi daks, vaid ka 

väli miselt sil male kena vaa data oleks. hoone väli mised sei nad on koha peal vala tud suurtest 

tse ment kividest valmis tatud, seest poolt tellis kividega vooder datud. iga tsement kivi arvas 

meis ter 30 kop. üm ber maks ma mine vat. kui tsement seinad mõned tuhan ded kalli maks lähe-

vad, kui tellis kivi seinad, siis või dab hoo ne selle läbi pal ju väli mise ilu poolelt.”74

 Õõnes kivid, mille rat sionaal suses aja kirjandus veergudel kokku leppele ei jõu tud, osu tu-

sid piisa valt otstarbe kateks suur te tööstus ehitiste raja misel, kus maht oli suur ja ehi tamise 

kii rus, mida õõnes plokid pakkusid, olu line. on säil inud hulk i maailma sõja eelseid raud be toon -

kar  kassil töös tus- ja militaar hooneid, kus raud betoon postide vahed on täi detud betoo  nist 

õõnes plokki dega. talli nna miini sa dama vesi lennukite angaa ri pu hul on tea da, et need val-

mis tati ehitus platsil koha peal,75 sama võib ole tada ka teis te suur te hoone te puhul, kuna see 

oli sel gelt kõige öko noom sem. koha peal valmis tamise hüpo teesi toe tab ka tal linnas kopli 

pool saarel suhte liselt lähes tikku paik ne vate hoo nete ehitus kivide võrd lev mõõt mine, mis 

näi tas suurt kõiku mist mõõ tudes. kui vesi lennukite angaa ri juu res kasu tati suhte liselt väik-

seid õõnes plokke mõõtu dega 30 x 15 x 17 cm, siis naab ruses asu va nob less neri allvee laeva-

tehase tööstus  hoonetelt leiab märksa suure maid, kuni poole meet ri seid plokke. on huvi tav 

mär kida, et isegi kõr vuti paik ne va tel nob less neri valu koja ja laeva süstee mide tsehhi hoo   ne   tel 

on kasu   ta  tud eri suu   ru  ses be too nist õõnes  plokke – esi me sel 17 cm ja teisel 23 cm kõr gusi. 

Poo le meet ris test ja 23 cm kõr gus test õõnes plokki dest on ehi ta tud ka Bekkeri lae va ehi tus-

tehase sepi koja hoone (vt ill. 2.05). 
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 betoonkiviD sõDaDevahelisel PeriooDil 

 kasutus kogub hoogu

1920.–1930. aastad olid betoon kivide kuld aeg ees tis – ei en ne ega ka pä rast po le siin too de -

tud betoon kivide sorti ment nii mitme kesine olnud. aja vahe mikul 1920–1940 tegut ses ees tis 

ligi 90 betoon too dete töös tust.76 tõsi, osa neist toimis vaid lühi kest aega ning kõik ei toot nud 

su gugi mit te ehi tus kive. tege mist oli väike töös tus tega, milles töö tas ena masti kuni 20 ini-

mest, tüü pi li selt jäi töö liste arv alla 10. toot mine oli suu res osas käsi töön dus lik, vähe meh ha-

ni see ri tud ning toot mis maht oli täna päe va sega võr rel des väga väi ke (vt ill 2.06). iga töös tuse 

sorti ment oli uni kaalne, üht set stan dardit ei ol nud ning see või mal das tek kida olu korral, kus 

üht aegu oli tu rul vä ga lai valik eri sugu seid be too nist ehitus kive. 

 Põhju seid, miks üht äkki asu tati ter ve hulk betoon kive toot vaid ette võtteid, oli õigu poo lest 

mitu. esi mese argu men dina võib välja tuua madal seisu keraa milise tel lise toot mi ses, mis lõi 

sood sa olu korra uu te konku reerivate seina ehitus materjalide tu rule too miseks. kui 1914. aas-

tal too deti eestis ligikaudu 30 mil jonit tel list aas tas, siis 1920. aas tal oli kogu tootmis   maht 

ligi 10 korda väik sem.77 Paljud tsaari aeg sed löö vid olid asu nud mõi sate juu res ning pä rast 

mõi sate nat sionali seerimist nen de tege vus lõp pes. kahtle mata oli ka nõud lus ehi tus kivide 

järele i maailma sõja eel se ehitus buu miga võr rel des tuge valt lan ge nud, kuid tek ki nud olu  korda 

võib siis ki kirjel dada sel gelt ehitus mater ja lide defit sii dina. „meie puu mater jaal on välja  veoks 

mää ra tud, tellis kiva ei põle tata, lup ja valmis ta takse vähe, pae juurde vedu ehi tus plat sile on 

kuul mata kal lis, iga sugune raua materjaal puu dub, nae lu otsib kuulu tuste kau du isegi sõja väe -

valit sus, ühe  sõnaga, ei ole midagi, mil lest maja ehi tada,” kurde takse 1920. aasta Päeva lehes.78 

eks tse men tigi too deti 1920. aas tal vähe, kuid sel le toot mine taas tus õige pisut kiire mini kui 

keraa milisel tel lisel. 

2.05: Bekkeri laevaehitustehase sepikojahoone (1913) seinad on 

ehitatud suure formaadilistest betoon kividest. the walls of the 

black smithing work shop at the Bekker ship yard (1913) are made 

from large concrete blocks.
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2.06: jaan vanaveski tsement esemete tööstus ristiku 11 õuel.

jaan vanaveski conc rete pro ducts factory in the yard of

11 ristiku tänav, tallinn.
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76 P. kangur, u. trumm, m. mändel, eesti betoonehituse ajalugu, lk 80–82.

77 h. matve, Ülevaade eesti ehitustehnika ajaloost 1920–1940..., lk 10.

78 korterikitsikus. – Päevaleht, 14. iv 1920. 

2.3.

2.3.1.
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2.07: lutheri vabriku tööliste elamud tallinnas vana-lõuna tänaval 

(1922) ehitati moodsalt betoon kividest seintega. housing for wor kers of 

the luther fac tory on vana-lõuna tänav, tallinn (1922) were built using 

modern conc rete block walls.
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2.08: jägala puupapi vabriku tööliste kasarmu (1922). 

Worker’s barracks at the jägala wood pulp factory (1922).
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 Betoon tellised olid keraa milis test tel lis test pisut oda vamad. 1926. aas tast päri nevad 

oma  hinna arvu tused, mis võt sid arve sse nii lähte materjalide turu hinna, töö liste ta su kui ka 

sead mete amor ti sat siooni kulu, and sid betoon tellise hin naks 3.20 mar ka, mär kides üht lasi,  et 

keraa mi list tel list müüakse hin naga 5–6 mar ka tükk.79 isegi kui betoon kivi hin nale lisada kaup-

le mise vahelt  kasu, mida alli kas too  dud keraa  mi lise tel lise hind ilm  sel gelt sisal  dab, jääks see 

ilm selt ik kagi keraa mi lise tel lise hin nast õige pi sut mada lamaks, ehk ki vast mit te väga olu li-

selt. mitu oma aeg set betoon ki vide kasu tus või ma lusi tut vus ta vat alli kat toob välja, et betoo-

nist seina telli sed on majan dus li kult efek tiiv sed ees kätt siis, kui neid valmis tatakse koha peal, 

oma (tasuta) töö jõudu kasu ta des ning liiv on sa muti mini maalse kuluga (nt veo hind) sealt sa-

mast lähe dalt võt ta. sel ju hul tul nuks betoon kivi oma hind veel kuni kol man diku võr ra oda-

vam.80 Betoon kivide majan dus lik efek tiiv sus ilm nes ees kätt õõnes ki vide ja -sein te kasu ta-

mi sel, mis tulid täis tellis seinaga võr reldes märksa oda va mad, jää des puit ehitu sega sa masse 

hinna klassi. 

 esi meste vaba riigi aegsete betoon kividest ehi tiste hul ka kuu luvad kodu maise ette võtte 

eesti Betoon ra jatud lut heri vab riku töö liste ma jad tal linnas vana-lõuna tä na val ning jägala 

puupapi vabriku töö liste hoo ne. lutheri vab riku kahek sa väike korter elamu ehi tus han kel võist-

lesid ka soome ette võte root si Fischer ning saksa ette võte ambi. eesti Be tooni ehi tus viisi 

peeti kõi ge vas tu pida va maks ja soo je maks.81 kah juks ei ole and meid mis su gust seina  konst-

rukt siooni eesti Betoon täp semalt kasu tas, nende ehitus viisi on nime tatud aja kir jan du ses küll 

„oma viisi huvitavaks”82 ning on tea da, et ette võte pakkus 1,5 kivi paksusi betoon kivi seinu 

nn eesti süs teemis ja taani süsteemis.83 lutheri vab riku töö listele projekteeritud kahek sast 

79 a. johanson, Betoon ehitusmaterjalina põllumajanduses. – asunikkude ja riigiteenistujate liidu toimetused, nr 8. 
 tallinn, 1926, lk 4, 11. 

80 ibid., lk 11–12. 

81 P. olak, ääremärkused näituselt. – Postimees, 17. vi 1922.

82 ibid.

83 Üksikud tööstusharud näitusel. ehitustööstus. – Päewaleht, 19.vi 1922. 
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 õõneskivid ja erikujulised betoonkivid

kahe maailm asõja vahelisel perioodil oli üheks inse ne ride mee li köit nud tee maks tarin dite 

soo jus pidavuse tõst mine, mille käi gus töö tati väl ja hulk ehitus materjale ja tarindi tüüpe. kivi-

ehi tus  materjalidel on puit materjalide ees suur hulk eeliseid, näi teks vastu pidavus, tuge vus 

ja tule kindlus, kuid nen de sel geks miinus küljeks on hea soojus juhtivus. kui tradit sioo niliselt 

saadi sel lest prob leemist üle seina pak suse suuren damisega – 1–2 meetri pak sused seinad 

on vane mas arhitek tuuris täiesti tava lised – siis moder nist like idee de levik sun dis ot sima 

ratsio naal semaid la hen dusi. kivi seinte kat mine spet siaal sete soojustus materjalidega (nt kivi- 

või klaas vill, vahtplast) jääb suu resti ii maailma sõja järg sesse aega, 20. sajandi alguses 

kes ken du sid insener likud otsin gud sel les val las ees kätt õhu kui hea soojus isolatsiooni mater-

jali kasu ta misele kivi konstrukt sioonides. siit harg nes kaks pea mist teed: 

 1) mitmekihiliste seinatüüpide areng ning 

 2) eri sorti õõneskivide välja töötamine. 

tege  likult oli veel ka kol mas, n-ö kombi neeritud variant, kus eri kujulis test kivi dest sai laduda 

seinu, mil lesse jäid õhu kambrid. sel lised sei nad olid eriti popu laarsed 1920.–1930. aastatel. 

 Betoo nist õõnes plokke kasu tati edu kalt seina konstrukt sioonides juba en ne i maa ilma-

sõda. need olid tänu sees misele õhk kambrile tsemendi kulu mõt tes sood sad, sa muti suhte-

liselt ker ged tõsta ja neist sai kii resti müü ri laduda. ha rilik ühe või kahe õhu auguga õõnes plokk 

jäi kül mas klii mas elu hoonete raja miseks külma sildade tõt tu siiski liiga keh vaks mater ja liks. 

moder nistlik mõtte viis soo sis inno vat siooni ini mese elu tingimuste paren damiseks ning kõik-

jal maail mas panus tati uute, veel efek tiivsemate ehitus kivide väl ja tööta misse. Õõnes kivide 

kõr  vale ilmu sid eri kuju lised betoon kivid, mil lest sai la duda õhkvahega sei nu. anke Zalivako 

on oma doktori töös võrd levalt uuri nud ehitus konstrukt sioone 1920. aas tate saksa maal ja 

nõu kogude lii dus, näi dates kui võrd paral leelne oli mo dernist likes hoo netes kasu tatud uute 

korter elamust val mis tege likult ainult kuus.84 tal linnas vana-lõuna tä naval paik nevad hoo-

ned ehi tati e. haber manni ja h. johansoni tüüp projekti (1922) jär gi, tege mist on ajastu mait-

sele vas ta vate sile daks kroh vitud sein tega tradit sionalist like elamu tega (vt ill. 2.07). jägala 

puupapi vabriku töölis elamute raja mist alus tati juba ühes vab riku raja misega 1915–1917 aas-

tal.85 esi mesed kolm pui dust ela mut val misidki koos vab rikuga, see järel veel üks sama laadne 

hoone 1921. aas tal. 1922. aas tal hakati rajama uut 48 toaga töölis kasarmut, mis tehti seda-

puhku betoon kividest, kuna see tuli oda vam kui pui dust hoo ne püsti  tamine. Pikk ühe korru-

seline hoone oli krohvi mata välis seintega (vt ill. 2.08). Betoon kivi fassaadi materjalina oli siis ki 

toona veel kül lalt harul dane, sest hoone koh ta kirju tati: „aktsia selts „esto be toon” ehitab 

jägala puupapi vabrikule töö liste elu maja betoo nist, mida siin pool enne ehi tami seks tarvi-

ta tud pole. ehi tus saab näh tavasti õige kauni välimuse.”86

84 tlPaa, vana-lõuna tn hoonete 21, 23, 25, 35 ehitusprojektid.

85 m. luukas, s. oot, jägala puupapivabriku tööliste elamud. ajalooline õiend. tallinn, 2006, lk 9. Digifail saadud autoritelt. 

86 jägala puupapiwabriku tööliste maja ehitamine. – Päewaleht 22. vi 1922.

2.3.2.



49

concrete blocks

2.11: lyra kivi ja sellest laotav sein. Patendi 

registreerimis taotlusele lisatud joonis. 

lyra block and wall const ruc tion. this drawing 

was attached to the patent appli cation.
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2.12: eestis kasu tatud õõnes kivide tüüpe. 

hollow blocks used in estonia.
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2.09: ambi kividest seinte moodustamise viisid. 

various ways of building walls using ambi 

blocks. this drawing was attached to the 

patent appli cation.
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2.10: ambi kivid olid esimesed erikujulised betoonkivid, 

mis 1920. aastate alguses eesti ehitus turule tulid. 

ambi blocks were the first special shaped conc rete 

blocks to come onto the market in the early 1920s.
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tarin dus viiside areng neis maa des.87 eesti ei asu nud kahe maailma sõja vahel isolat sioonis 

ja ideaalse betoon kividest sei na otsin gud käi sid sar naselt siin gi ning kaht lemata olid mu jal 

maail mas toi  mu vast mõju tatud. kõige tuge vamalt on siin kasu tatud betoon kivide sor timent 

mõ  ju tusi saa nud kaht lemata saksa maalt ja skandi naaviast, kust impor diti nii sead meid kui ka 

võeti üle seal seid uusi ehitusviise. 

 otseselt saksa päritolu olid ühed esimesed eesti vaba riigis paten tee ritud eri kuju li sed 

seina ehitus kivid, nn ambi kivid (vt ill. 2.10), mida esit leti tallin nas 1922. aasta eesti Põllu-

majan dus näitu sel, kus neile ka au hind anti. sa mal aas tal taot les nei le l-, u- ja t-kuju lis tele 

betoon  kivi dele koha likku pa tenti sak sa ette võte amBi-Werke88. ambi kivid ja neist lao-

tav sein olid uuen dus li kud mit mel moel. välis sein tehti kahe kihi lisena, kus väli mise kihi kivid 

oli tihe dast ja tuge vast kruus-liiv be too nist, sise mine kiht aga poor sema struk tuu riga (nt  räbu, 

pimss või söe puru täi tega) betoon kivi dest, mis la seb par emini õh ku läbi ning on üht lasi nae-

lu ta tav (vt ill. 2.09). seina kesk ossa jää vad kivide haa rad ei ula tu aga päris teise sei na kihini, 

seega lõi   gati ot sene kül ma sild läbi ning sisu liselt oli kahe seina kihi vahel üks suur õhu kam-

ber.89 sel lise müüri, kus seina osad oma vahel sisu li selt seo tud ei ol nud, ilm seks puu du seks olid 

tuge vus  oma du sed. sel lele vii tab aas ta hiljem oma isik likus patendi taotluses ka herbert lyra, 

ambi-Werke voli tatud esin daja eestis. lyra kivid on oma moodi edasi aren dus ambi kivi dest, 

kus säi li nud on põhi mõte, et sise mi sed ja väli mised ki vid tehakse eri nevast betoo nist, muu-

tu nud on aga ki vide ku ju ja müüri ladu mise viis. lyra ki vid on Z-ku ju lised ning nen dest lao tud 

välis sei nas moo dus tub ka hest kivi reast sisu liselt kol me kihiline sein, mil le sees mi sed ja väli-

mi sed õhu lõõ rid jää vad oma va hel nih kesse (vt ill. 2.11).90 sar nase, oma vahel nih kes ole vate 

õhu lõõ ri dega kol me ki hi lise sei na sai la duda ka Pax-kivi dest (vt ill. 2.12), mi da too tis tal lin nas 

j. särgi tse ment saa duste töös tus „Betoon”.91 

 oma aegne rek laam lu bas suure liselt, et ambi kivi dest sein tu leb 140% oda vam kui tellis-

sein ning isegi puit seinast 30% sood sam,92 ka lyra ja Pax-kivide turus tajad rõ husid just puit-

sei naga sa masse suu rus järku jää vale hin nale. ometi ei saa öel da, et seda sorti betoon kivid 

oleks üle määra popu laarseks saa nud. herbert lyra äril läks lau sa nii vilet salt, et oli sun ni tud 

1927. aas tal pank rotiga lõpe tama.93 ehkki Pax-kivide koh ta kirju tati 1934. aas tal, et nen-

dest lao tud seina süs tee mid on viimas tel aas ta tel ise ära nis laialt le vinud,94 ei saa ka se da 

väi det päris tõe seks lugeda. mõnin gase ette kujutuse tege likust levi kust annab teada ole-

vate toot mis mah tude võrd lus. lyra kive too deti ühel hoo ajal tallinna fili aalis 47 000 ja tartu 

filiaa lis 70 000. Pax-kivide kohta on teada, et j. särgi töös tuses valmis tati neid 1937. aas tal 

20 000 tükki.95 seda on paras jagu nii vähe, et ühe töös tuse aas ta sest too dan gust pii sas 3–4 

87 a. Zalivako, Zur erhaltung der Bauten 1920er jahre im vergleich Bundesrepublik Deutchland – russische 
 Föderation (moskau) unter besonderer Berücksichtigung der baukonstruktiven voraussetzungen: Probleme, 
 erfahrungen, Perspektiven. Dissertation. Berlin: technischen universität Berlin, 2003. 

88 amBi-Werke oli nimetatud selle omaniku arthur mülleri järgi: arthur müller Bauten- und industriewerk. 
 tegu oli 1919. aastal Berliin-johannisthalis asutatud konglomeraadiga, mis tegeles lisaks ehitusmaterjalide 
 tootmisele ka masinaehituse, keemiatööstuse ja puidukaubandusega. – arthur müller (unternehmer), 
 https://de.wikipedia.org/wiki/arthur_m%c3%Bcller_(unternehmer) (vaadatud 26. Xii 2018).

89 ra, era.916.1.1467: Firma „ambi-Werke” Berliin-johannisthalis. Betoon-vormikividest kokkuseatud õõnesmüürid.

90 ra, era.916.1.1473: herbert lyra tallinnas. Betoonvormikividest koostatud õõnesmüürid.

91 P. kangur, u. trumm, m. mändel, eesti betoonehituse ajalugu, lk 87. 

92 ambi kivide reklaam. – kodu 1922, nr 6 (21), lk 3. 

93 P. kangur, u. trumm, m. mändel, eesti betoonehituse ajalugu, lk 72. 

94 ringkäik ehitusmaterjali tööstustes ja ärides. – Postimees, 17. v 1934. 

95 P. kangur, u. trumm, m. mändel, eesti betoonehituse ajalugu, lk 71. 
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2.13: lyra kividest ehitatud hooned (1925) tõrva 

kesk väljaku ääres. Buil ding made from lyra blocks (1925) 

on tõrva central square.
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korraliku kahekorruselise hoo ne või siis ligi kaudu kuni küm ne väik sema hoo ne ehi ta miseks. 

teada  ole valt oli ka teis te väike töös tuste toot mis võim sus sa mas suu rus järgus. võrd lu sena 

võib siin kohal tuua, et ke raa mi lisi tel li seid too  deti 1930. aas tate esi me ses poo les, mil toot-

mine oli taas madal sei sus, üle 10 mil joni kivi aas tas (kõikide toot jate too dang kokku).96

 Üks põne vai maid välja kut seid betoon kivide kasu tuse uuri misel on tuvas  tada konk reet -

sed hoo ned, mille ehi ta mi sel üht- või teist sorti kive on kasu tatud. sel le koh ta on väga vä he and  -

meid, kuid üksi kute info kildude kombi neerimisel saab üht-teist ki vide kasu tus- ja vii mistlus    viisi 

koh ta siis ki öelda. Õnne kom bel on ole mas loend aas tatel 1923–1926 lyra kivi  dest ehi ta  tud 

hoo ne test, mille hul gas on nii ela muid kui ka väikse maid töös tus hoo neid.97 loe  te lust on üsna 

hästi tuvas ta ta vad 1925. aas tal valmi nud hoo ned. kokku valmis sel aas tal kolm hoo  net, millest 

kaks on üks teisega külg ne vat ja arhitek tuur selt üks teist pee gel da vat hilis juu gend likku elu-

maja tõrva pea väl jaku ää res (j. Berenstrauchi elu maja tartu 2 ja o. Partsi elu   maja valga 4). 

ma jade sile daks krohvi tud sei nad ei vih ja kui dagi tava  päratule konst rukt siooni mater   jalile 

(vt ill. 2.13). kol mas sel aas tal valmi nud ehi tis oli aga hel me või töös   tuse pea  hoone, liht sa vor-

miga kahe korru seline kroh vi mata sein tega hoo ne, mille ain saks dekoori  elemen   diks rel jeef ne 

hammas kar niis kahe kor ruse vahel (vt ill. 2.14). 

2.14: lyra kividest ehitatud helme või tööstuse hoone (1925). 

helme butter factory was built from lyra blocks (1925).

e
P

im
, F

k
 2

6
9

1

2.15: insener villem vaheri m-kujulised 

betoon kivid. Patendi registreerimis taot lusele 

lisatud joonis. 

the engi neer villem vaher’s m-shaped conc-

rete blocks. this drawing was at tac hed to 

the patent appli cation. r
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96 h. matve, Ülevaade eesti ehitustehnika ajaloost aastani 1918..., lk 22. 

97 P. kangur, u. trumm, m. mändel, eesti betoonehituse ajalugu, lk 72.
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2.16: vaheri kividest elamud tallinnas Õpetajate tänaval. resi den tial buil dings made using vaher blocks on Õpetajate tänav, tallinn.
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2.17: esimesena kavandatud Õpetajate tänava maja seina konstruktsioon. Projekt joonis. First wall const ruc tion design for the buil ding 

on Õpetajate tänav. technical drawing.
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 oma ette näh tu seks vabariigi aegsete betoon kivide maail mas oli in sener villem vaher ja 

tema paten teeritud s-, u-, m-, h-, o- ja i-o-kivid (vt ill. 2.15). hari duselt oli villem vaher elektri-

insener ning elu kutselt õpe taja ja pika aegne täis kasvanute õhtu kooli direk tor. just kooli  juhi 

amet tõi mehe betoon kivide juur de. nimelt va lit ses 1920. aastatel algu ses tal lin nas tõ sine 

elu  aseme  kriis ning, soo vides oma õpetajas konna elu tingimusi paren dada, init sieeris vaher õpe -

tajate elamu kooperatiivi ellu kutsumist ning oli üht lasi selle esi meheks, kuni esi mesed kuus 

korter maja val mis ehitati. et ela mud tulek sid võima likult oda vad, see juures olek sid aga kaas-

aja nõue tele vasta valt sooja pidavad ja tule kindlad, mõt les vaher välja s- ja u-betoon kivid.98 

1923. aastal taotles ta neile pa tendi.99 hil jem, ehi tusel oman datud koge mus test läh tu des, 

pak  kus vaher välja veel rea eri kujulisi kive.100 vaheri ki vide oma päraks oli see, et neist lao tud 

seina tek kisid horison taal sed, mitte ver tikaal sed õhu kanalid. vaher ni melt lei dis, et verti kaal-

setes seina kanali tes võib läbi seina konstrukt siooni soo jenenud õhk hakata üles ker kima ja nii 

tekib ebasoovitav õhuringlus.101 

 eel pool nime ta tud õpe taja tele mõel dud ela mud, mis va heri kivi dest ehi tati, on tal linnas 

Õpe ta jate ja oa täna val paik nevad korter majad (1923, t.  mih kel son, vt ill.  2.16). need on 

soliid sed kahe korruselised kõr ge katuse korrusega pisut vana moodsas laa dis hoo ned, mille 

välis seinte hele daks värvi tud sile daid krohvi pindu ehi vad nurga kvaadrid ja ava sid ümbritse-

vad tagasi hoidlikud krohvi raamistused ning mille välis ilme ei lase kui dagi ai mata nen de 

võima likult oda va ehi tami sega kaas nenud ehitus tehnilist in novat siooni. kat seta mise huvi  des 

ehi tati ma jade seina konstrukt sioonid pisut eri nevalt.102 esi mene ela mu kavan dati kõi gest 

2.19: teisena kavandatud Õpetajate tänava maja seina-

konstruktsioon. Projekt joonis. second wall const ruc tion 

design for the buil ding on Õpetajate tänav. 

tech nical drawing.
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2.18: insener vaheri ehitus kivide reklaam 1923. aasta 

aja lehes koit. ad verti sement for vaher’s blocks in the 

newspaper koit, 1923.
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98 Willem Waher 60 aastane. – Postimees, 21. i 1933.

99 ra, era.916.1.1469: villem vaher, tallinnas. horisontaalsete õhuruumide betoon seina ehitusviisid ja selle juures 
 tarvitatavad betoonseinad.

100 ra, era.916.1.1509: villem vaher tallinnas. Betoonkivi betoonõõnseintele horisontaal õhukihtidega ja ra, 
 era.916.1.1484: villem vaher tallinnas. horisontaalsete õhuruumidega betoonõõnseina ehitusviisid ja selle 
 juurde tarvitatavad betoonkivid.

101 ra, era.916.1.1469.

102 „oma maja” uued elumajad. – kaja, 15. iii 1925.
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33 cm paksuste välis seintega, kus ühe kordse s-kivi dest sei na sise küljele jäe ti viie  senti meet-

rine õhu  vahe ning sees mine kiht teh ti lau dadest, mis kae ti papi ja tapee diga (vt ill. 2.17). järg-

mise hoo   ne pro jekti kinni tamisel nõu dis linna valitsus aga juba sein te sise külje voo der damist 

sili kaat- või keraa milise telli sega ning üht lasi seina paksuse suuren damist 45,5 senti meetrini. 

uuen dusliku lahen dusena paku takse pro jektis see peale s- ja u-kivi dest kombi nee ritud 45 cm 

pak sust nel ja õhu vahega betoon kiviseina (vt ill  2.19).103 Be toonist ehitus kivid val mis tati 

koha  peal – üks ki töös tus sel liseid ju ei toot nud ja nõn da tuli ka oda vam. villem vaher konst-

ruee  ris selle tar beks spet siaal sed vor mid ja kivi pressi.104 1923. aas tast turus tas vaheri ki ve 

bü roo lõhke jõud, mis pak kus nii valmis kive laost kui ka lu bas neid valmis tada koha peal nii 

tallin  nas kui ka maal (vt ill. 2.18) .105

 Õpe tajate korter  majadega mit mes mõt tes sar na sed on ehitus ühingu oma kolle ela mud 

(1923–1926, autor lus ebaselge106, vt ill. 2.20) kolde puies teel tal lin nas. sak sa like mõjutus-

tega ela mud on üheks silma paistvamaks 1920. aastate tradit siona list liku ar hitek tuuri näi-

teks, mil le puhul on esi le tõste tud nii arhitek tuurset kui ka pla neerin gulist kvali teeti.107 vä hem 

on nen de ma jade pu hul räägi tud sel lest, mis kroh vi alla jääb. et ka oma kolde ela mud val misid 

103 tlPaa, Õpetajate tn 2, 3, 4 ja oa 2 ehitustoimikud. 

104 ra, era.916.1.1491: villem vaher tallinnas. ehituskivide käsipress ja ra, era.916.1.1493: villem vaher tallinnas. 
 Betoonvormikivide valmistamise vorm.

105 lõhke jõud reklaamid ajalehes koit, vii–viii 1923. 

106 arhitektuuriajaloolane mart kalm on ehitusprojektide allkirjade põhjal seadnud seni üldtunnustatud e. habermanni 
 ja h. johansoni autorluse kahtluse alla, osutades muu hulgas ka projekti välismaalt sisseostmise võimalusele, 
 vt m. kalm, keskklassi maailm võtab ilmet – 1920. aastate arhitektuurist. – eesti kunsti ajalugu. 5, 1900–1940. 
 koost. m. kalm. tallinn: eesti kunstiakadeemia: kultuurileht, 2010, lk 269. 

107 m. kalm, keskklassi maailm võtab..., lk 269.

2.20: elamukooperatiivi oma kolle elamud (1923–1926) tallinnas Pelgu linnas olid moodsad ka seina-

konstruktsioonilt, milles kasutati betoonist õõnes kive ja t-kujulisi betoon kive. housing coo pe rative “oma kolle” 

houses (1923–1926) in Pelgu linn, tallinn were also consi dered modern for their wall const ruc tion, which used 

hollow and t-shaped conc rete blocks.
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108 esimene ühistegeline ehitusühisus eestis. – Ühistegelised uudised, 16. i 1925. 

109 tsemendi- ja betoonitööde käsiraamat, lk 46. 

110 esimene ühistegeline...

111 tallinna linnawolikogu poolt 15. augustil 1923. a. wastuwõetud ehituste kohta käiwa sundusliku määruse 
 täiendus. – riigi teataja, nr 117, 25. iX 1923. 

112 vana õpetaja lahkus koolipõllult. villem vaheri ainsaks lõbuks õppimine. – uus eesti, 25. X 1937. 

113 P. kangur, u. trumm, m. mändel, eesti betoonehituse ajalugu, lk 81. 

114 täna kell 2 päewal awatakse ii ehitusmaterjalide ja kodukaunistamise näitus. – Pealinna teataja, 19. iii 1938.

115 majandusline elu. eesti põlewkiwi tööstuse praegusest olukorrast. – kaja, 18. iv 1923. 

116 külmutushoone sillamäe õliwabrikule. – Postimees, 8. viii 1936. 

117 Waiwarasse kerkiwad uued hooned. – Põhja kodu, 21. X 1938. 

kooperatiiv ehituse kor ras, oldi siin gi al tid ot sima tava tuid, ent rat sionaal seid tarindus lahen-

dusi. hoo nete seina konstrukt sioon on oma aja kohta jul gelt mood ne – tege  mist on 20 tolli 

(ca 50 cm) pak suse sei naga, mille välis kiht on lao tud betoon õõnes kivi dest ning sise  mine kiht 

õhu kes test t-ku julis test betoon kivi dest (vt ill. 2.12). Õõnes kivid ja sise mi sed betoon kivid 

on oma vahel seo tud metall side ankrutega ning nen de va hele jääv õhu ruum täide tud rä buga 

(„kivi söe jätis tega”).108, 109 Betoon kivide ka suks ot sus tati taas majan dus likest kaa lut lus test 

läh  tu valt ning kõik vaja  likud ehitus  kivid – seina-, korstna- ja katuse kivid – val mis  tati ühin  gu 

oste    tud pres side abil koha peal.110

 eri liste seina tüü pide kasu tamist soo sis tal lin nas lin na ehitus määrus, mi da 1923. aastal – 

ilm selt just lah ti läi nud koope ratiivset ehi ta mist sil mas pida des – täien dati betoon kive puu-

duta va punk tiga, mis üs na täp selt pa ni pai ka nii sei na pak suse kui ka külma sildade pik kuse:

„a) Šlakk betoonkividest müüri tav välis sein, mil lel peab ole ma vähe malt kaks 10 cm pak sust 

õhu  kihti, peab ole ma 35  cm paks, kus juures soo juse üleand mise tee be tooni kau du sei na 

välis- ja sise pinna va hel ei tohi ol la alla 53 cm. kruus- ja killustik betoon kividest müüri tava 

välis seina pak sus ühes kahe õhu kihiga peab ole ma vähe malt 50 cm ning soo juse üle kand mise 

tee be tooni kau du vähe malt 70 cm.”111

 ena mik sõja eelse ees ti vaba riigi ajal kasu tatud õõ nes- ja eri kujulis test betoon kividest 

töö tati välja 1920. aas tate esi mesel poo lel (või varem), sa mu tüü pe kasu tati edu kalt kuni 

ii maa ilma sõjani. herbert lyra ette võte läks küll pank rotti, kuid näi teks inse ner vaheri ehitus-

kivide jä rele oli ilm selt tun tav nõud lus, nii et villem vaher avas veel 1938. aas tal, pärast kooli -

õpe taja ko halt pen sio nile jää mist,112 isik liku betoon  kivide töös tuse.113 näib, et min gil mää ral 

jät kas vaher ka uu te ki vide välja mõtlemist, nii näi teks esit les ta 1938. aastal ehi tus mater  ja-

lide ja kodu kaunistamise näi tusel uusi betoon õõnes kive roliit.114 

 ambi kivid ko gusid enim popu laarsust ida-viru maal, kus neid valmis tati põlev kivi  tuha 

baa  sil. juba 1923. aas tal val mis põlev kivi tuhk-side ainega ambi kividest kohtla kae  van duse 

töö ta jate las te kooli maja, liht ne ühe korruse line krohvi mata sein tega hoo ne.115 sillamäe õli  vab-

riku juur de aga ra jati lau sa ambi kivide tsehh, mis too tis kive nii vab riku enda tar beks (nt ehitati 

neist vab riku külm hoone116) kui ka müügiks.117 
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 nopsasüsteem

Õõnes   kivide ja eri   kujuliste ki  vide kõr  val oli tei  ne või ma  lus betoon  kivist sooja  pidava sei  na 

saa   miseks la  du da see hari li kest seina  tellistest, aga mitme  kihilise seina  tarindusena. mit me-

kihi li sed seinad hak kasid ameeri kas ja lääne-euroo pas laie malt levi ma 19. sa jan di lõ pul ning 

muu tu sid üld kasu tata vaks 1920. aas ta tel. tsaari-venemaal võe ti esi mese kerg seina tüü bina 

metall side ankru tega kahe kihiline urb se täidi sega Ge rardi sein kasu tu sele juba 1829. aas tal 

ja see saavu tas oma aja koh ta mosk va ümb ruse kuber man gu des mainimis väärse le viku.118 

eestis olid mit me kihilised õhk vahe või urb se täidi sega sei nad vi sad levi ma ning esi me seks laie -

malt kasu ta tud seda sorti seina tüü biks sai nn nopsa sein, mille kasu tu sele  võtt oli tuge valt seo-

tud betoon kivide propa geeri mi sega. Betoon ki vid olid hea soojus juh ti vu sega ja see tõttu ei 

sobi nud neist ehi ta tud hari lik täis kivi sein elu maja des kasu ta miseks. nii oli vaja betoon telliste 

kasu ta miseks leida soo ja pida vam tarin di tüüp. 

 nopsa-süs teem jõu dis ees tisse soo mest, kus pä rast i maailma sõda ha kati ehitus puidu 

kalli  nemise tõt tu ot sima oda vuselt ja sooja pidavuselt võrd väärset alter natiivi.119 see tä his-

tas betoon kividest lao tud side kividega kolme kihilist sei na, kus sise mine vahe oli täi detud 

urb se täi dise ga ning väli mine jäe tud õhk vaheks (vt ill.  2.21,  2.22). kaks väli mist kih ti olid 

lao tud servi kividest, sise mine kiht võis tuge vamalt koor matud sein tel olla ka lapi kividest. 

nopsa-süsteemi nime tus tuleb ilm selt betoonkivi pressist „nopsa”, laie ne des sealt nii seina-

tüübile kui ka betoon tellistele üldi selt. nopsa kividest ku junes süno nüüm betoon tellistele, 

sõltu mata sel lest, mil lises seina konstruktsioonis neid kasu tati ning nopsa seinaks nime tati 

2.21: nopsa sein oli esimene eestis laiemalt levinud mitme kihiline sein. 

the nopsa wall was the first com monly used cavity wall in estonia.
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2.22: servitellistest nopsa seinale olid 

oma sed tugev datud nurgad. Fotol erand-

likult rel jeefse nurga osaga nopsa seina 

näide. nopsa walls were built with 

bricks laid on their narrow side and had 

re in forced corners. Photo graph shows 

unu sual example of nopsa wall with 

prot ruding corner.
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118 В. Ф. Иванов, История строительной техники. Ленинград-Москва: Государственное издательство литературы 
 по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1962, lk 297–298.

119 j. hint, nopsa sein. – Postimees, 7. vii 1939. 

2.3.3.
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ka liht salt kirjel da tud kolme kihilist seina tüüpi, ise gi kui see oli ehi tatud keraa milis test või sili-

kaat tellistest. 

 nopsa-süs teemi ula tus likum propa geerimine ees tis jääb 1930. aas ta tesse, kuid juba 

1926. aas tal ilmu nud raamatu keses „Betoon ehitus materjalina põllu majandu ses” on an tud 

õpe tus nopsa-süs teemis sein te raja miseks. seal tõde takse, et ehkki eestis veel seda sorti 

sein  tega koge musi pole, siis peaks kar mima klii maga soome mõne aastane koge mus siin-

seid ehi tajaid veen ma nopsa seina sooja pidavuses.120 esi mene nopsa-süsteemis maja val mis 

1929.  aas tal kundas.121 see jõe 7  asuv pikk ühe  korruseline ka hek sa kor te riga hoo  ne on 

täna seni ela muna kasu tusel (vt ill. 2.23).122 

 nopsa seina ja betoon kivide kasu tamist propa geeris jõu liselt kunda tsemendi te hase 

müü gi  kontori esto cement juu res töötav nõuandebüroo. seal töö tanud inse nerid andres 

Grauen ja valter alver aval dasid aja kirjanduses hul gi artik leid nopsa seina eelis test. Pea-

asja li kult rõ huti sel le oda vu sele, mis arvu tusli kult läks sa mas se suu rus järku puit sei naga, 

ning tule kind lu sele. vii mane oli olu line argu ment, sest ka 1930. aas tate riik lik polii tika oli 

suu na tud tule oht liku puit ehitus viisi vähen dami sele. eriti ots tarbe kas oli nopsa seinte kasu-

ta mine just maa piir kon da des, kus ki ve sai too ta oma jõu du dega (vähen da des nii töö jõu  kulu) 

koha   peal ning see läbi hoi da kok ku trans por di kulu, mis kau gel teha ses valmis tatud ki vide 

kasu  tami sega oleks juur de tulnud. 

 ideaalne raken dus betoon kividest nopsa seinale oli asundus talude juu res, mis ühelt poolt 

pi did ole ma kül lalt oda vad, tei salt aga rii gi abil raja tuna ka ees kuju and vad tule ohutuse ja 

vastu pidavuse osas. esi meseks n-ö näidis asundu seks sai Pika vere, kuhu aas tatel 1930–

1932 ker kis riigi toel 32 nopsa-süs teemis asundus taluhoonet,123 s.o ligi kaudu pool sel ajal 

üle kogu eesti ehi tatud nopsa-süs teemis hoo netest.124 Pika vere hoo nete nopsa seinte kaks 

2.23: esimene nopsa-süsteemis elamu eestis valmis kundas 

jõe 7 (1929). the first resi dential building built in estonia using 

the nopsa system. 7 jõe tänav, kunda (1929).

2.24: Palju kasutati nopsa seina asundus talude juures. 

the nopsa wall was often used to build settler farm houses.
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120 a. johanson, Betoon ehitusmaterjalina põllumajanduses, lk 4, 10–12.

121 tsemendi- ja betoonitööde käsiraamat, lk 55. 

122 P. kangur, u. trumm, m. mändel, eesti betoonehituse ajalugu, lk 84.

123 e. lutsepp, riigi roll taluarhitektuuri suunamisel aastatel 1928–1942. materjaliuuendused ja tüüplahendused 
 uusasunduste näitel. – kunstiteaduslikke uurimusi, 2007/1–2 (16), lk 101.

124 P. kangur, u. trumm, m. mändel, eesti betoonehituse ajalugu, lk 85.
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vä limist kih ti lao ti betoon kividest, sise mine kiht aga põle tatud savi tellistest. kat setati ka 

konst rukt siooni, kus kaks sise mist kihti tehti tuhk tellistest. et ta lude ehitus ku lud olid ootus-

pära sest märk sa kõrge mad, ehi tati Pika veres vii mane järk asundus taluhoo neid siis ki pui  dust 

elu maja osaga.125 Pika ve rest sai tõe line näidis asun dus, mida käi sid usi nalt uudis tamas nii koha -

li kud elanikud kui ka ehi tus ala asja tund jad.126 nopsa-süsteemis seinu, mil le väli mi sed ki hid 

olid betoon kivi dest ja sise mine tel lis test, kasu tati ka järg ne vate uus asun duste raja misel nt 

lepp laa nes, Pillapalus, Peressaares. levinui mad olid koos ehi tuse projek tid, kus ühe ka tuse 

all olid nii elu ruu mid kui ka küün ja looma pida mis ruu mid (vt ill. 2.24). elu maja osas oli pers pek-

tii vis ette näh tud katuse korruse välja ehi ta mine, mida prakti kas sageli ei teh tud. asun dus-

hoo nete nopsa seinu üldi selt ei krohvi tud, küll aga värviti need sageli väljast poolt lubi vär viga 

hele daks.127 1937.  aastaks oli asundus ameti eest võttel raja tud ligi 200  nopsa-süsteemis 

seintega asundustalu.128

 nopsaseina kasu tamine ei piir  ne nud mui dugi ainult asundus taludega. 1930. aas tate 

jook sul ehi tati nopsa-süs teemis üle 500 ehi tise,129 nende seas oli nii elu maju ja abi hooneid 

kui ka ühis kondlikke hoo neid nagu koo lid, rahva- ja valla majad ning väiketööstuseid. alati 

ei kasu tatud nopsa seinas betoon kivisid, linna desse ehi tatud hoone tes oli pi gem levi nud 

keraami line ja silikaat tellis. see vastu maapiir kondade abi hooned rajati tüü pili selt läbi valt 

betoon ki vist ning sa geli jäeti need ka väljast poolt vii mist le mata. Betoon kivi dest välis seinu 

soo vitati seina niis kus  sisal duse vähen damiseks siis ki kas kroh vida või vähe malt vär vida.130 

Ühis kond like hoo nete pu hul eelis tati betoon kivist nopsa sein üld juhul väljast poolt üle kroh-

vida. sile daks kroh vi tud ja hele daks värvi tud sein haa kus pare mini too nase arhitek tuurse 

estee ti kaga – nii funkt siona lismi kui ka esindus traditsio na lis miga; koreda võitu vii mist le-

mata betoon tellis test sein kõl bas ees kätt ik kagi vaid põllu majan dus likele abi hoo ne tele. Üle -

krohvitud nopsa seina näi tena võib tuua vana-Põltsamaa valla maja (1932), mida nimetati oma 

aja mood sai maks nopsa-süstee mis ehi tiseks (vt ill. 2.25). see on kahe korru seline tradit sio-

nalistli kus laa dis hoone, mille alu mise kor ruse välis sein on ½ + ¼ + ¼ kivi pak sune, üle misel 

korru sel aga ¼ + ¼ + ¼ kivi pak sune. alu mise kor ruse sees mine vahe on täi de tud sae puruga, 

väli mine jäe tud õhk va heks. Üle mise kor ruse välis sein tel on mõle mad va hed täi de tud, sees-

mine sae puruga ning väli mine kanar bikuga. kumb ki kor rus lõp peb sei nale vala tud raudbetoon -

vööga, hoo nel laed on raud betoonist.131 

 ehkki betoon  kividest nopsa seina pro pagee riti tõe liselt jõu liselt kui ain sat puit sei naga 

hin nalt konkurentsi võimelist tule kindlat sei na, jäi sel le le vik ooda tust väikse maks. ise gi uus -

asundustes oli 1935. aas ta sei  suga sel le osa kaal vee randi rin gis kõi gist ehi tatud hoo netest, 

kus juures domi neeris tradit siooni line puit ehitus.132 kui gi pal jud uurin gud kin nita sid nopsa-

seina head sooja pidavust ning aja kirjan duse veer gudel ja gas hulk kasu tajaid posi tiivset koge  -

must, pü sis umbusk uue ehitus viisi suh tes ning seina tüübil lei dus ka hul ganisti vasta seid. 

125 e. lutsepp, riigi roll..., lk 101.

126 asundustalud tulekindlast materjalist – kaja, 16. vii 1931.

127 e. lutsepp, riigi roll..., lk 112–116.

128 P. kangur, u. trumm, m. mändel, eesti betoonehituse ajalugu, lk 85.

129 j. hint, nopsa sein lewib Põhjamais. – Postimees, 9. ii 1940.

130 v. alver, a. Grauen. tulekindel ehitusviis..., lk 40.

131 tsementkividest nopsa-süsteemi ehitused otstarbekohased. vana-Põltsamaa uus vallamaja võib eeskujuks olla. – 
 Postimees, 24. vi 1933.

132 t. sinberg, uue asundustegevuse arengust 1929–1935. a. tallinn: tallinna eesti kirjastus-Ühisus, 1937, lk 22.
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2.25: Põltsamaa valla maja (1932) on ehi ta tud nopsa-süsteemis. 

the Põltsa maa municipal office (1932) was built using the nopsa system.

m
. m

ä
n

d
e

l

133 a. tõllasepp, ehituspoliitika mõistatused. kumb ministeerium eksib? – Postimees, 5. iii 1940. 

134 a. tõllasepp, nopsa seinte pooldajad ja vastased. – Postimees, 26. vii 1939.

135 P. kangur, u. trumm, m. mändel, eesti betoonehituse ajalugu, lk 85. 

kahtluse alla seati nii luba tud hea soojuspidavus kui hei deti ette ka prob leem set niiskus-

režiimi, mis võis kaa sa tuua sise seinte jää tumist. ka riik likul ta san dil ei ol nud päris üht set 

sei su kohta. see te kitas ku rioosse olu korra, kus näi teks 1939. aas tal aval datud põllutöö-

mi nistri juhend riik like ehitus laenude and miseks sätes tas ühe luba tud ja eelis tatud ehitus-

viisina nopsa seina (lubati kasu tada nii be toon-, tellis- kui ka silikaat kive), sa mal ajal esi nes 

aga tee de ministeeriumi ehitus osakond nii raadio eetris kui ka kirju tavas aja kirjan duses reso-

luutse väi tega, et nopsa-süsteemis sei nad on siin setes tingi mustes kõlb matud.133 tartu 

linnas oli nopsa seinte kasu tamine sui sa kee latud, sa mal ajal näi teks nõm mel aga luba tud.134 

sega dust asuti lahen dama riik likul tasan dil, moo dus tati eri komisjon, kuhu kaa sati nii as jast 

huvi ta tud riigi asu tu sed, tallinna tehnika ülikool, inseneride koja esin dajad kui ka riiklik katse-

koda. eesti vaba riigi oku peerimise tõt tu jäi sel gus saabumata.135
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2.26: endine meierei hoone (1931) on osa laekvere keskuse oma näolisest hoones tu sest, milles kohtuvad 

maakivi ja betoonkivid. this former dairy (1931) is part of the dis tinc tive buildings in laek vere where natural stone 

meets conc rete blocks.
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 betoonkivi eksponeeritud fassaadimaterjalina

nagu eel pool too dud näi de test näh tub, kasu tati betoon kive algu sest pea le paral leel selt nii 

fas   saa dis ekspo neeri tuna kui ka krohvi aluses konstrukt sioo nis. Betoon kivid – ilm selt tänu 

mõnin  ga sele vi suaal sele sarna susele loodus kiviga – olid estee tiliselt aktsep teeritud ja mit-

mel gi juhul on neist lao tud sei na nime tatud nägu saks. samal ajal kavan dati betoon kividest 

sein pal ju del juh tu del ka krohvi alusena. kui püü da ül dis tada, millal ee lis tati kroh vitud sei na ja 

millal eks po nee ri tud kive, siis saab väl ja tuua järg nevad ten dent sid: 

136 tallinna linnawolikogu poolt...

2.3.4.

•	

•	

•	

•	

ekspo nee ritud betoon kividest ehi ti sed olid levi nud enim maa piirkondades ja väikse-

mates asu la tes, suure mates lin na des ee lis ta ti pi gem kroh vi tud sei nu. tal lin na pu hul oli 

aga linna ehitus mää ruses lau sa nõue, et betoon kividest sei nad tu leb tsement mör diga 

krohvida,136 see ga näi teks tal lin nas vabariigi aegseid krohvi mata betoon kividest sei nu 

pea aegu ei leidu; 

krohvi mata jäe ti ena masti põllu majandus liku, töös tus- või muu n-ö utilitaar funktsioo niga 

hoo ned (nt ala jaamad), mil le pu hul oda vus oli esma tähtis (kroh vimine oli siis ki täien dav 

raha  line kulu) ja väli mus vähem tähtis. Ühis kondlikud, st esindus liku mad hoo ned ena masti 

kroh viti. elu majade pu hul koh tab mõle mat lähe nemist, hari likud betoon kivid pigem siis ki 

kroh viti, li saks või di betoon kivist sei nu ka vär vida (nt asunikutalud); 

hoone  stiilil näib krohvimis otsuse tege misel ole vat ol nud väik sem osa kaal, mõle mat 

varianti lei dub nii funkt sionalist likus kui ka tradit sionalist likus laa dis hoo nete puhul. 

tea da ole vate krohvi mata betoon kivist sein tega hoo nete hul gas on küll roh kem tra dit-

sio nalist likus laa dis hoo neid, aga sa mas on nen de osa kaal betoon kivist ehi tatud hoo-

nete pu hul üldse suurem; 

mida jäme dama täite mater jaliga betoon kivi, seda tõe näolise malt oli see krohvi alu sena 

mõel dud. kore daid betoon kive krohvi mata ku jul koh tab pea miselt vaid talu majapida miste 

abi hoo nete pu  hul, üldi  selt oli välis viimist luses näh ta vale jäe tud betoonkivide pind ik kagi 

korrekt  selt sile (või siis juba deko ratiiv selt reljeefne).

tellise formaadis betoon kive, mis lao ti nopsa seinana, eelis tati üldi selt fas saa dil viimist leda 

(kroh  vida või vär vida), v.a põllu majanduslike hoo nete pu hul. siis ki leiab betoon telliseid ka 

eks po nee ritud ku jul üksi kutel esindus likematel hoo netel, sel  juhul on tege mist ena masti rist-

seotises sei naga, mida ilmes tab historit sistlik de koor (reljeef sed akna raamistused, nurga-

kvaadrid, hammas karniis jms). sel lise materjali käsitluse heaks näi teks võib tuua laek vere 

kooli  maja (1931, a. väli), kus betoon kividest on lao tud hoo ne tei ne kor rus, ent ka maa kivi-

dest esi   mesel kor rusel on betoon kive kasu tatud avade raamis ta misel ning nurga kvaad ri-

tes. Betoon     telliste ja maa ki vide koos kasu tust näeb teis telgi laekvere asula kes kuse 1930. 

aas tate hoo ntel (vt ill. 2.26), sidu des need see läbi võlu vaks an samb liks. tei ne hea näi de 

võiks olla sindi hüdro elektri jaama hoone (1931, j. Pärn, e. tiltsen), ruudu kuju lise põhi plaa  -

niga ehi tis, mille arhitek tuu ris kombi nee rub tööstus hoone lakoo ni line vorm historitsistlike 
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137 ra, era.4209.4.252: karja 25, haapsalu ehitustoimik.

138 e. tammpere, viljandi linavabrikant mihkel veldemanni elamu. Puiestee tänav 5, viljandi linn, viljandi maakond. 
 arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise täienduskoolituskursuse lõputöö. tallinn: eesti kunstiakadeemia 
 muinsuskaitse ja konserveerimise osakond, 2015, lk 3.

dekoorielementidega (vt ill. 2.27). soo tuks erand lik on aga haap salus karja 25 asuv en dine 

poe  hoone (1931, ins e. landesen), kus fas saadi ette on lao tud betoon kividest voo der.137 eri -

line on nii betoon kivi kasu tamine puh talt viimistlus materjalina kui ka kasu tatud kau nis tus  võt-

ted: spet siaal setest kivi dest lao tud kumer datud nurka dega akna paled ning vahe karniis, 

mil les betoon  kivi on ase tatud vahel dumisi pu nase tel lisega (vt ill. 2.28). 

 oma ette põ neva ala teema moo dus tavad spet siaalselt viimistlus otstarbelised betoon-

kivid – st ki vid, mil le pealis pind oli ühel või tei sel moel deko ratiiv seks töö del dud. siin on kõi  ge 

suure maks ala liigiks klom bitud loodus kivi imi teeri vad betoon kivid. sel li seid kive too tis mitu 

töös  tust (nt j. vanaveski töös tus tal linnas, a. lukmanni töös tus rakveres) ning neid kasu tati 

nii hoo ne sei nas kui sokli osas, aga ka näi teks värava postide ladu misel. klomp kivi meenu-

tava pinna ga värava poste on säi linud ise äranis palju tal lin nas nõm mel (vt ill. 2.29). sar na sest 

ki vist on lao tud seal lähi konnas ka mõ ne puit hoone sok kel, näi teks ela mul kurni 34. levi nud 

võt  teks oli klom bitud kive imi teerivate ki vide kasu tamine nurga kvaadrites või avade raamis-

tustes, nagu nt rakveres Parkali ja c. r. jakobsoni nur gal oleva krundi hoovi majal või tartus 

tähe 48a trafo-alajaamal (vt ill. 2.30). vii masel küll on „klom bitud” pin naga kivi dest lao tud ka 

osa sei nast, nii et eris tuma hak kavad pi gem vähe musse jäänud siledad betoonplokid. 

 et väike tööstused turus tasid oma too dan gu üld juhul tootmis koha lähe duses ning iga 

ette  võtte sorti ment oli uni kaalne, siis on ka betoon kivide kasutus pilt eesti eri koh ta des 

mõne    võrra eri nev. viljan dile näi teks on ise loomulikud 50  x  30  cm suu rused betoon plokid, 

mis loo vad illu soorse mul je nel jast väiksemast klom bitud loodus kivist. neid ei ole tarvi tatud 

mitte ainult deko ratiiv sete ele men tide rõhu tamisel, vaid pi gem ter ve sei na ula tuses, näi teks 

viljandis Pärnu mnt 18 / raua 2 hoonel. Üks huvi tavamaid betoon kivide kasu tuse näi teid 

viljan  dis, kus kirjel datud kivi ka näha võib, on Puiestee 5 hoo nete ansam bel, kus klom bitud 

loo dus kivi meenu tavaid plok ke on kasu tatud nii hilis juugendliku pea hoone (1923) sok lis ja 

trepi piirdes, kui ka kõrval hoone sein tes ja kogu krunti piira vas betoon taras. eri line on kahe 

eri mõõ dus ja kujun dusega betoon plokkide kombi neerimine (vt ill. 2.31). hoo ne omani kuks oli 

lina vabrikant mihkel veldemann,138 kelle betooni lembus on juba tut tav – ehi tati ju ka ees   pool 

mai nimist leid nud viljandi lina vabrik just estee tilistel kaa lutlus tel betoonkividest. 

2.27: sindi hüdro elektrijaama hoone 

(1931, j. Pärn, e. tiltsen). 

sindi hydro electric plant 

(1931, j. Pärn, e. tiltsen).
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2.28: kauplusehoone haapsalus karja 25 (1931, e. landesen). 

retail building at 25 karja tänav, haapsalu (1931, e. landesen).

 täies ti oma näolised on eesti betoon kivide seas tapal arnold toomanni töös tuses too

detud „šleih vitud” be too nist õõnes kivid (nn lõõ ridega kivid). sorti mendis olid nii halli kui ka 

val ge pin naga seina kivid, samuti spet siaal sed sil luse- ja karniisi kivid ning kumer datud nurka -

dega avade ääris kivid. tootmistehnoloogilist kirjeldust pole säilinud, teada on ainult, et kive 

too deti otse ehitus platsil.139 kivide välis pinda lähe malt uuri des võib ole tada, et nende valmis-

ta misel on tõe näoliselt kasu tatud nn raudamis tehnikat – mär jale betoon pinnale on sõelu tud 

tsemendi pulbrit ( ja val ge kivi pu hul ka val get pig menti või ehk hoo pis lupja), see järel pin da 

2.29: Betoonkividest värava postid 

olid nõmmel tavalised. 

conc rete block gate posts are 

com mon in the suburb of nõmme.
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139 P. kangur, u. trumm, m. mändel, eesti betoonehituse ajalugu, lk 83.
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2.30: alajaama hoone tartus tähe 48a. sub station at 48a tähe tänav, tartu
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silu tud, kuni vesi pin nale tuleb. sel moel saa dud pind on sile ja sii dine nagu toomanni ki vi-

del. toomanni kive on kõige roh kem kasu tatud aru saadavatel põh jus tel tapal ja tapa ümbru-

ses, kuid üksi kuid näi teid võib lei da ka mu jalt, näi teks tallin nast nõmmelt: valge test ki vi  dest 

kahe kordne korter maja männiku tee 59 (vt ill. 2.32) ning sa muti valge test ki vi dest era mud 

Õnne 4 ja harku 58. vää rib mai nimist, et kõi gi kol me nõm mel asuva too manni kividest ela mu 

projek teerija oli karl tarvas.140 Pal jud too manni kividest hoo ned on täna seks kas üle krohvi-

tud (nt jäneda meie rei ja karinu koore jaam) või lam muta tud. too manni val ged sile dad kivid 

kõla  sid suure päraselt kok ku funkt sionalist liku arh itek tuuri keelega. Provintsi funktsiona lismi 

põne vate näide tena võib välja tuua võidu 5 kaupluse hoone avi nurmes ja bussi liinide pi daja 

august Pärna funkt sionalist liku ela mu tapal roheline  2 (1938, lam muta tud 2001)141, mil le 

alu misel kor rusel oli kaks suur te us tega ga raaži bus sidele (vt ill. 2.33). talu arhitektuuri kohta 

140 tlPaa, männiku tee 59, Õnne 4 ja harku 58 ehitustoimikud. 

141 tapa muuseumi Facebooki-postitus, https://www.facebook.com/251671348213101/posts/pikk-5tapal-uue- 
 poe-mini-rimi-koha-peal-on-asunud-kunagi-hoopiski-teistsugune-ma/1569626249750931/ (vaadatud 15. i 2019).

2.32: korter maja tallinnas männiku tee 59 (k. tarvas) on ehitatud heledatest 

toomanni kividest. this apart ment buil ding at 59 männiku tee, tallinn (k. tarvas) 

is made from pale toomann blocks.
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2.33: heledad ja siledad toomanni kivid 

sobisid hästi funkt siona list liku ar hitek-

tuuriga. Bussi liinide pidaja a. Pärna 

elamu tapal (1938, lammu tatud). 

the light colou red smooth toomann 

blocks were well suited to Functionalist 

archi tec ture. home of bus com pany 

owner a. Pärn in tapa (1938, demo lished).
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2.31: kahte eri sorti betoon kividest 

abi hoone vil jandis Puiestee 5. 

two diffe rent types of conc rete 

block used on this out building 

at 5 Puies tee tänav in viljandi.
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2.34: arnold toomanni elamu tapal ambla mnt 23 on val mi nud samal õuel too detud kividest ning on toomanni 

too dangu kasu tuse üks pare maid näiteid. arnold toomann’s home at 23 ambla maantee, tapa was built using the 

blocks that were made in his yard and is one of the best examples of the use of toomann’s products.

m
. m

ä
n

d
e

l

eba traditsiooniline on ka veel säi linud, kuid hal vas seisu korras olev funkt sionalismi hõngu line 

valge test kivi dest meierahva talu elu hoone tapa val las kar kuse külas. seal on ilme kalt näha 

too manni val gete kivi de vilets ilmastiku kindlus, mis on suu resti olnud ka põhju seks (lisaks 

soo jus tamis vajadu sele), miks sel lest kivist hoo neid pal ju üle on kroh vitud. hallid ki vid on ajale 

pare mini vastu pida nud. ambla mnt 23 (vt ill. 2.34) ja lai 14 ela mud tapal on heaks näi teks, 

milli seid arhi tek tuurseid või malusi toomanni kivid pakkusid. 

142 B. G. hellers, B. r. schmidt, autoclaved aerated concrete (aac) – the story of a low-Weight material. – 
 Proceedings of the Fifth international conference on auto-claved aerated concrete. Bydgoszcz, 2011, lk 64 
 (kogu lk 63–77).

 gaasbetoonkivid

1930.  aas tatel täien dasid ees ti betoon kivide maas tikku veel gaas betoonkivid. kahe ilma-

sõja vahe lisel perioo dil olid ees ti pea miseks ees kujuks ja mõju tajaks skandinaavia maad, 

kus käi di tut vumas mood sa mate ehi tus võte tega. sellegi poo lest on tähe le pa nu väärne, kui 

ruttu uuen du sed gaas betoon too dete val las ees tisse jõud sid. Gaas be tooni leiu tajaks loe-

takse rootsi ehitus teadlast johann axel erikssoni, kes 1923. aas tal välja töö ta tud mater -

ja lile ka 1924. aastal patendi võttis.142 eriks son on ees tis juba 1923. aas  tal and nud sisse 

paten di taot luse, mil les kirjel da takse gaas be tooni valmis ta mist põlev kivi lubjast (st põlev kivi-

tuha ja jahva ta tud lubja se gust), portland tsemen dist, lii vast ja alu mii nium pulb rist. kivide 

2.3.5.
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143 ra, era.916.1.1474: arh. johann axel eriksson stockholmis. menetlusviis poorse materjali valmistamiseks 
 portland tsemendist.

144 ra, era.916.1.1502: arh. johann axel eriksson stockholmis. talitlusviis poorse kunstkivi valmistamiseks.

145 B. G. hellers, B. r. schmidt, autoclaved aerated concrete..., lk 64. 

146 a. Grauen, kerge ja soe betoon – ajakohane ehitusaine. – Ühistegelised uudised, 26. vi 1930. 

147 eka majal sarikad püsti. – Waba maa, 1. Xi 1930. 

148 m. arronet, Gaasbetoon – tehnika ajakiri ja auto, 1932, nr 4, lk 60–61. 

149 P. klõšeiko, t. kalamees, vabaduse väljak 7 seespoolse lisasoojustuse niiskustehnilise toimivuse uuringu lõpparuanne.
 tallinna tehnikaülikool, 2015, lk 6. (kogu lk 78) Digifail saadud P. klõšeikolt.

150 uus pilwelõhkuja kerkib. – esmaspäew: piltidega nädalleht. 7. Xi 1932. 

151 uus pilwelõhkuja tallinna. – kaja, 10. iv 1932. 

152 „uus tare” tahab weel 15000 krooni ehituslaenu. – hommikleht, 23. X 1933. 

valmistamise menet luses ei ole kirjel datud kivis tumist auto klaavis, vaid on soovi tatud lisada 

segule veidi kuu mema tempe ratuuriga (25–40 kraadi) vett.143 küll aga on auto klaavimine 

teh no  loo gi lises prot sessis nõu tud eriks soni 1925. aas tal ees tis teh tud patendi taotluses, mille 

kir jel dusest näh tub, et sel leks het keks oli muu tunud juba ka kivi koos tis – tse ment ei ole uue 

teh no  loogia järgi enam va jalik või võib seda lisa da vaid vä ga vähe.144 see valmis tus viis on juba 

sama nagu gaas betoon kivi del, mida Ytongi kauba märgi all 1929. aastal rootsis tööstus    li kult 

valmis tama asuti.145 

 eestisse jõudsid gaasbetoon kivid 1930. aasta algu ses.146 ehitus insenerid ernst Boustedt 

ja maximillian arronet impor tisid root sist spet siaal set tsemen disegu, mis tal lin nas Boustedti 

tondil asu vas väike tööstuses vee ga segati ja see järel kivi deks valati.147 Gaas betooni kasu-

tu sele võttu soo dustas ilm selt asja olu, et Bous tedt ja arro net olid ise ehitus ettevõtjad, mis-

tõttu neil oli või malik ka oma ehitus objektidel uut mater jali kasu tada. igal juhul tar vi tati juba 

esi mesel paa ril aastal gaasbetoon kive ligi paari kümne hoo ne juures, nii elu ma jade (nt villa 

Pää külas, elamu jõe täna val ja lutheri vabrik), ühis kondlike hoo nete (kinod Bi-Ba-Bo ja modern), 

kui ka töös tus ehi tiste (saku õlle tehas) ehi tusel.148 Üks esi mesi suure maid hoo neid, mille 

puhul gaas betoon kive kasutati, oli eka-maja (1931, r. natus, vt ill. 2.35) tallinnas vabaduse 

väljak 7. „tallinna uus pilve lõhkuja”, nagu hoo net omal ajal aja kirjan duses nime tati, oli oma 

aja ja siin se pro vints liku ehi tus kultuuri kon teks tis väga uuen dus lik nii konst rukt  siooni kui ka 

kasu ta tud mater jali osas. raud betoon kar kassil ehi tise sei nad täi deti gaas be toon plokki-

dega, välja  poole laoti deko ratiivne klinker tellisest voo der. raud betoon kar kassi külma sil  dade 

katkes tami seks pai gal  dati neile sisse poole kor gist iso lat siooni plaat.149 eka-maja, kui imet le -

tud mood ne hoone, avas oma ees ku juga gaas be too nile ilm selt uk sed koha li kule ehitus  turule. 

25 cm pak susest gaas betoo nist seina täidet kasu tati juba järg neval aas tal ka tallinnas Pärnu 

mnt 6 asuva urla maja (e. habermann) ehita miseks.150 urla maja juu res oli kaalu misel, kas 

teha sei nad gaas betoo nist või „käsn betoo nist” (ilmselt vaht betoon), vii ma sel juhul oleks aga 

tul nud oskus  teabe saa miseks kaa sata soo me inse ner.151 usu ta vasti oli üheks kaalu kee leks 

gaas be tooni ka suks otsus ta mi sel just eka-maja posi tiivne koge mus. ka „uus tare” elamu-

koo pera tiivi raja mi sel (maasika-vaarika täna val) kaa luti tõ siselt gaas be tooni kasu ta mist, kuid 

loo buti sel lest põle ta tud savi telliste kasuks, kuna gaas betoonist „ehitus viis siin veel välja 

are ne nud ei ole”. sel lise ot suse tõttu läks ehi tus pla neeri tust ligi poole kal limaks.152 

 siiski näib, et gaas betooni jä rele oli tek kinud pii sav nõud lus. Pä rast Boustedti sur ma võt-

tis tema äri partner arronet init sia tiivi üle, raja des 1933. aas tal tondile oma gaas betooni töös-

tuse. esi algu jäi gaas betooni valmis tamine fir male siiski väikse mahuliseks lisa tegevusalaks 

ehi  tamise kõr val, tootmis mahtki oli tagasi hoidlik. on tea da, et 1936. aastal val mis tati 9680 
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suurt kivi, 8883 väikest kivi ning lisaks vähe sel mää ral muid kive. 1937. aastal muu deti tootmis     -

teh no loo giat, min nes üle puh talt tsemendi põhiste gaas betoon kivide tootmisele, mida analoog  -

selt muu maa ilmaga turus tati nime all „sipo rex”. toote nimis tus olid nel ja tüüpi kivid. siporex n 

oli mõel dud välis seinte ehituseks, siporex j kõik võima likeks isolee rimis töö deks, siporex a 

oli sar rusta tud ning kasu tusel katus la gede ja akna silluste ehi tuseks, siporex Z tähis tas aga 

ker geid väik seid plokke, mis olid ette näh tud mitte kandvate vahe seinte ehita miseks ning vahe  -

lagede täi teks. siporex n ja j kive too deti mõõ tu des 20 x 25 x 50 cm ja 10 x 25 x 50 cm, 

siporex Z plok ke aga 6 x 25 x 50 cm. sil lu seid val mis tati 25 x 30 x 157 cm ja 25 x 30 x 200 cm 

suu ruses ning katu se plaate mõõ dus 12 x 50 x 250 cm.153 siporexi kva li teet ole vat ol nud parem 

kui vara semal gaas betoonil, mis kip pus sei nas pragunema.154 

 Gaas betoon kivid ei ol nud oma poor se struk tuuri tõt tu ilmastiku kindlad ning neid kasutati 

välis seintes ainult kroh vitult või mõne muu fassaadi kiviga kae tult. Gaasbetoon plokkidest sai 

ehi tada kuni kahe korruselisi hoo neid, kõrge mate hoo nete puhul oli kande konstruktsioon 

raud betoonist ning gaas betoonplokid vaid täi teks. siiski on inse ner heinrich laul mee nu ta-

nud 1930. aas tate lõpul tal linnas ühe nelja- või viie korruselise gaas betoonist hoo ne projek-

teerimist, kus hoo ne tuge vuse tõst miseks oli iga kor ruse lae talade alla valatud raud betoo-

nist vöö.155 

 ei ole tea da, kas sipo rexi tootmis maht oli suu rem kui 1936. aasta gaas betooni tootmis-

maht. ent isegi kui too dangu hulk oleks kahe- või kolme kordistunud, oli see vaid väike hulk 

kive, mida jätkus üksi kute hoo nete ehi tamiseks ning mis kuni vaba  riigi perioodi lõpuni jäi 

ees kätt põne vaks uudis materjaliks. siiski oli gaasbetoon kivide kasutus ala geo graafi liselt 

153 P. kangur, u. trumm, m. mändel, eesti betoonehituse ajalugu, lk 74–75. 

154 ehitusasjanduse ühingu aastakoosolekult. kergbetoon uudse ehitusmaterjalina. – Pealinna teataja, 19. Xi 1939. 

155 h. laul, staatikuna 1930. aastatel. – heinrich laul 100. tallinn, 2010, lk 88.

2.35: klinkertellisega kaetud eka hoone 

tallinnas vabaduse väljakul (1932, r. natus) on 

ehitatud raudbetoonkarkassil, mis on täidetud 

gaasbetoonkividega. 

the walls of the eka bui lding in tallinn on 

vaba duse väljak (1932, r. natus) are built from 

aerated conc rete blocks and cladded with 

clinker bricks.
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üllatavalt lai ega piir dunud su gugi ainult tal linnaga, kus neid too deti. nii on näi teks tea da, 

et gaas betoon kive on kasu tatud tartus j. kuperjanovi ja valli kraavi tänava nur gal paik neva 

klii niku üle mise kor ruse ehi tamisel,156 sel lest val mis üks töölis elamu ida-virumaal kütte jõu 

asu las157 ja valla maja tartu maal kavastus158, ka van dati kooli maja lihu lasse159 ja pritsi maja 

jõhvi160. Üks põne va maid ja edu meelsemaid toote artikleid oli kahtle mata katus lae panee lid, 

mil lest ehi tati näi teks tondi ma neeži (1940, e. habermann) lagi (vt ill. 2.37).161 kah juks olid 

pa nee lid 1990. aastate lõpuks muu tu nud varise mis oht li kuks ning ee mal dati,162 säi linud on vaid 

oma aegne raud betoo nist katuse kar kass. 

 betoonkiviDe kasutusest Pärast ii maailmasõDa

ii maailma sõja ja oku pat sioonide saa budes lõpe tasid väik sed betoon kivide töös tu sed tege-

vuse või natsio na liseeriti. osa ette võtteid (nt siporex) lii deti mõne suu rema töös tu sega.163 

uus aeg tõi dras tilise muu tuse ehitus vii si des ja -kul tuu ris ning turu majan duse tingi mus tes 

toi mi nud, pal jude eri su gust too dan gut and nud väike töös tuste mu del asen dati aja pikku ja 

kind lalt tsent ra lisee ritud suur toot mi sega. Betoon telliste ja eri kuju liste ki vide toot mine 

lõp pes. 1960. aas tate algu ses too deti ahtme ehitus materjalide kom bi naadis põlevkivi tuhk-

gaas betoonist väike plokke, kuid pii savalt täp sete lõike seadmete puu dumisel seal nende 

toot mine peagi lõpe tati. uuesti alus tati mõni aasta hil jem ning põlevkivi tuhast gaas betoonist 

väike plokkide toot mine koon dus 1969. aas tal käiku läi nud narva ehitus mater ja lide kombi-

naati, mil lest kuju nes nõu kogude liidu suu rim mull be tooni too tev ette võte.164 nõu ko gude-

aeg sed mull betoo nist väike plo kid (rahva suus tun tud kui „tuha plokid” või „narva plokid”) olid 

mõel dud krohvi aluseks kasu tuseks, poor ne mater jal imas niis kust, kao ta des seeläbi palju 

156 Ülikool ehitab moodsat kliinikute hoonet. – Postimees, 25. Xi 1937.

157 kütte-jõus parandati korteriolusid. – virumaa teataja, 28. i 1938. 

158 uudiseid siseriigist. – teataja, 10. i 1936.

159 läänemaalt. ajakohane koolihoone lihulasse. – kaja. 17. Xi 1934. 

160 jõhvi moderniseerub. – Põhja kodu, 23. vii 1935.

161 tlPaa, tondi 30 ehitustoimik. 

162 e-kirjavahetus tondi maneeži juhataja sirje argusega, 3. v 2019. 

163 P. kangur, u. trumm, m. mändel, eesti betoonehituse ajalugu, lk 76. 

164 ibid., lk 160–165.

2.36: Faasitud ser vadega tuha plokid abi hoone seinas. Fly ash blocks with bevel led edges in an out building wall.

2.4. 
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2.37: tondi maneežil (1940, e. habermann) oli gaas betoon paneelidest katus lagi. Projekt joonis. 

tondi riding school (1940, e. habermann) had a ceiling made from aerated conc rete panels. technical drawing.
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soojus pida vus omadustest ega ol nud mõel dud ekspo neeritud kujul kasu tamiseks. Üldi selt 

ongi nõukogude aegsed väike plokid olnud krohvi alune ma ter jal, vaid abi hoonete (mille puhul 

soojus pidavus ei ol nud olu line) sein tes on seda kasu tatud krohvi mata kujul. Üheks huvi-

tavamaks näh tuseks võib siinkohal pi dada faasi tud serva dega tuha plokke (vt ill. 2.36), mida 

võib sil mata mit mel pool ees tis. töö auto rile on kah juks tead mata, kas sel liseks lõi kas plo kid 

ehi taja ise või oli neid või malik nõnda ka vab rikust saada, igal juhul mõ jub soliid set tahu tud kivi 

jäl jen dav faa situd tuha plokk arhitek tuurselt vähe väärtuslikel kuu ridel ja garaa židel lõbu salt 

absur d selt. kui faa situd tuha plokkides võib tea tud möön dus tega näha väär tus tamist vaja vat 

verna ku laarse rahva kunsti ilmin guid, siis üldi selt võib tuha plokke kui krohvi alust mater jali 

hin  nata vähe väärtusl ikuks nii vanuse, haru kord suse kui ka taot lus likkuse kri tee riumi põh jal. 

tuha plokkide seos muinsus kaitsega väl jen dub ees kätt rekonst rueeritud mälestise koo pia tes, 

kus seda on kasu tatud konstrukt sioonimaterjalina. 

 taas iseseis vunud eesti vaba riigis on kergbetoon plokkidest (aeroc, FiBo) kuju nenud 

üks popu laarseim ehitus materjal, mis jätab täna päeval looda vasse ehitus lukku tugeva jälje 

ning mil le mõju siinse arhitektuuri keskkonna ilmele on pas lik tagasi ulatuvalt hin nata ehk mõne 

aastakümne pärast. 

165 eesti arvudes 1920–1935 / estonie en chiffres: résumé rétrospectif de 1920–1935. tallinn: riigi statistika 
 keskbüroo, 1937, lk 268. 

 lähtekohaD betoonkiviDe restaureerimisel 

kas tsaa ri- ja vabariigi aegsete betoon kivide näol on tege mist hari liku või pi gem harul dase 

ehi  tus  materjaliga? sel lest vas tu sest sõl tub suu resti see, mis võt mes neid käsit leda restau ree    -

ri   misel. Para ku ei saa siin an da ühte alati toi mivat „võtit”, sest nagu ehi tus aja loo li sest üle  vaa  test 

näh tub, oli too naste betoon ki vide maa ilm äär mi selt kir ju. kui vaa data pel galt kasutus   sage-

duse vaa te punk tist, oli tsaari riigi perioo dil betoon ki vide tarvi ta mine võrd le misi taga si hoid lik, 

see vastu 1930. aas tate kon teks tis on betoon kivid teis te kivi ehi tus mater ja lide kõr val kasu-

tu sel üsna võrd väär selt. kogu vaa del dud pe rioo di käsit le des tuleb mui dugi mee les hoi da tõsi-

asja, et kivi ehi tuse osa kaal, mis küll pi devalt tasa pisi kas vas, jäi ik kagi mas si lise puit ehi-

tuse kõr val väga taga si hoidli kuks, seda eriti ela mu ehi tu ses. nii näi teks ehi tati 1933. aastal 

eesti lin na des elu majadest ligi 90% pui dust,165 maa piir kon da des oli see määr suu  remgi. Ühis-

kondlike hoo nete, töös tus ehi tiste, abi hoo nete jt hoone tüü pide koh ta nii täp set sta tis ti kat 

tea da ei ole, siin oli kind lasti kivi ehi tuse osa kaal suu rem, ent vae valt üle tas seegi 50%. see ga, 

võt tes arvesse nii kivi ehituse ül dist väi kest osa tähtsust kui ka asja olu, et lisaks betoon kivi-

dele pruu giti veel keraa milist tel list, silikaat tellist ja en di selt loodus kivigi, ei või ka kõi ge op ti-

mistli ku mate arvu tuste koha selt betoon kivi dest ehi ta tud sein te osa kaal kõigi tol laste hoo  nete 

pu hul küün dida üle mõne prot sendi. 

 teine olu line as pekt on kaht lemata oma aegse betoon kivide too dangu mitme kesisus. iga 

väi ke töös tus tootis eri suguseid kive ning ühe töös tuse tootmis maht oli väga väike – mõne 

maja jagu kive aas tas. seega, ehk ki betoon kivide näol üldi selt oli näi teks 1930. aas ta tel 

tege mist suhte li selt tava pä rase kivi ehitus mater ja liga, või vad konk reet sed eri kuju li sed või 

2.5. 



73

concrete blocks

eriviimist lusega kivid, mida too tis vaid üks töös tus, olla nen de vähe suse tõttu harul dased. 

Palju sid kive too deti juba algselt vähe, aga tagant järele vaada tuna on neid kind lasti veel vähem 

säilinud. 

 kui nüüd püü da tsaari- ja vabariigi aegsete betoon kivide väärtus tamisel luua mingit süs-

teemi, siis võiks iga kivi vaa data kol mest aspek tist: vanus, algne tootmis maht ja kasutus viis. 

Pal jud betoon kivid on praegu seks ligi kaudu sada aas tat vanad – soliidne iga, mil le puhul võib 

kind lasti öelda, et mater jalile on tek kinud juba vanuse väärtus. tsaari aegsed ja 1920. aastate 

algu ses püsti tatud betoon kividest ehi tatud hoo ned tuleb eesti kon teks tis kind lasti luge da 

materjali kasutuse vara jaseks näi teks ja see läbi väär tus likuks. kui tsaari aegsetest betoon -

kivist sein tega tööstushooned on suure mas osas mä lesti sena ar vel (küll mitte see tõttu, et 

nende sei nad on betoon kivi dest, vaid muul põh jusel), siis i maa ilma sõja eel setest elu- või ühis -

kond li kest hoo ne test pole kultuuri mäles tisena kait se all ühtki. siin võib sel gelt välja tuua 

vähe malt kaks hoo net, mis vää rik sid säili tamist puh talt kasu tatud mater jali tõttu: lehtse 

hoiu-laenu ühi suse maja ja kehra raudtee jaama ka sar mud. teg emist on üh tede esi meste elu- 

ja ava li kus funkt sioo nis ole vate hoone tega, mille puhul on kasu tatud betoon kive. ehkki need 

on arhi tek tuu rilt võrdl emisi taga si hoid li kud, on vähe malt hoo nete välis ilme säi linud suhte li selt 

autent selt ning hoo nete säili mine prae gusel ku jul oleks ees ti ehitus ajaloo seisu kohast oluline. 

 kõige levi numad olid eestis tava lised betoon tellised ning neist lao tud nopsa sein. neid 

on eestis kasu tatud ja säi linud sel mää ral, et siin võib materjali kasutuse pigem tavalise 

kilda liigi tada. seega betoon tellisel kui ehitus materjalil ega nopsa seinal tarindi tüü bina ise-

seis vat väär tust ei ole, küll aga võib see tek kida min gis kom binat sioonis – näi teks vää riks vähe-

malt koha likul ta san dil kait set teada olev esi mene nopsa-süsteemis hoo ne kun das, aga miks 

ka mit te mõni asuniku talu kui selle nopsa-süs teemi üks tüüpi lise maid ja ilme ka maid kasu tus -

näiteid. 

 Betoon kive on tarvi tatud välis seintes nii krohvi tud kui ka krohvi mata ku jul. Üldi selt võib 

krohvi mata kujul kasu tatud betoon kive pidada väärtus liku maks kui sama sugu seid kroh vi 

alla pei de tud kive, kuna siin ilm neb sel ge malt taot lus likkuse as pekt – fassaadikivid on hooli-

ka malt vali tud, neid on taju tud es teeti liste ja ekspo neerimis väärsetena. sa geli on mui dugi 

krohvi mata ku jul kasu tatud just eri lise pinna viimistlu sega deko ratiiv seid kive, mille väär tust 

tõs   tab ka asja olu, et üht või teist konk reetset varianti esin da vad vaid üksi kud hoo ned. Deko-

ra tiiv se pinna töötlu sega ki vi dest kõi ge väär tus like ma teks võib pi da da arnold too manni töös-

tu ses val  mi nud lih vitud pin naga betoon kive, mil lele eestis ana loogi ei lei du. et pal jud neist 

hoo ne test on täna seks juba üle kroh vi tud, oleks olu line riik liku kait se abil säi litada vähe-

malt üks sel lis test kivi dest hoone ka au tent sel kujul. Pari mateks materjali kasutuse näide teks 

võiks siin olla hal lidest kivi dest elamu tapal ambla mnt 23 ja valge test kivi dest maja tallinnas 

männiku tee 59 – mõle mal ju hul on li saks seina kividele kasu tatud ka ku meraid avapale kivi sid 

ja spet siaalseid karniisikive. 

 kasutus viis krohvi tud sei nas ei muu da betoon kivi siis ki auto maat selt väär tuse tuks. 

on hulk eri kujulisi kive, mida ongi tüü pili selt kasu tatud ainult kroh vitud kujul ning need või-

vad vastu pidi isegi väärtus likumaks osu tuda, kuna ehi tisi, kus seda sorti kive on kasu tatud, 

on vä hem teada – eri ne valt deko ratiiv setest seina kividest pole siin hoo nele peale vaa da tes 

võima  lik seina materjali tuvas tada. vahel on seina konstrukt sioon näi datud hoone pro jek tis, 

nagu näi teks adamsoni 4 ela mul on ehitus projekti koos seisus antud seina lõige, kust näh tub, 
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et tarind on kavan datud vaheri kivi dest.166 Pal judel juh tudel on aga projekti mär gitud liht salt 

kivi sein, mis tõttu on kaud sete kirja like alli kate kau du või ma lik tuvas tada vaid üksi kuid ehi tisi, 

mille pu hul üht või teist kivi tüüpi kasu tatud on. olemus likult võiks kõik eestis kasu tatud eri-

kujulised seina kivid, st lyra, vaheri ja ambi kivid lugeda väärtus likuks kui oma aegse ehitus-

tehnilise inno vat siooni ilme kad kand jad, sõltu mata sel lest, kas need on krohvi tud või kroh-

vimata. ideaalis võiks säi lida iga eri kujulise kivi tüübi kasu tuse näi tena paar hoo net. het kel ei 

ole küll teada ühtki hoo net, mis oleks väär tusta tud ja kaits tud see tõttu, et see on ehi tatud 

eri kujulistest betoon kividest. Õn neks on vähe malt lyra kivide ehitus viisi näide kaits tud see-

läbi, et neist ehi tatud hoo ned tõrva kesk väljaku ääres on tänu nende arhitektuuri ajaloolisele 

väär tusele riik likuks kultuuri mälestiseks tunnis tatud. nende hoo nete seina konstruktsioonile 

ja selle eri lisusele ei ole muinsus kaitse ring konnad seni tähele panu pöö ranud. tartu mnt 2 

hoone aja loolises üle vaates lei dub vaid napp mär kus, et sei nad on teh tud betoon plokkidest.167 

nuk ram on lugu ambi kividest ehi tatud sein tega, mil lest ei ole het kel tea da ühtki säilinud näidet 

ning kui mõni sel line hoo ne lei takse, siis on sel kind lasti ainu kordsuse väär tus ja näi teks selle 

lammu tamisse tuleks väga krii tili selt suh tuda. vaheri kivide kasu tuse näi tena võiks kõige 

ilme ka maks pidada Õpe tajate tänava elu maju, mil lele an nab lisa väärtuse asja olu, et just nende 

hoo nete ehi tamiseks ka s- ja u-kujulised kivid välja mõeldi. 

 Gaasbetoonplokkide puhul ilmneb sar nane prob leem, kui eri kujuliste betoon kivide 

juures: et gaas betooni kasu tati eran ditult konst rukt sioonis varja tult, siis ei mõju tanud see 

hoo nete arhitek tuurset il met ning visuaal selt ei ole või malik min gil moel ai mata, kas üks või 

teine hoo ne võib olla gaas betoonist ehi tatud. vara jase gaas betooni kasu tuse näi tena on nii 

urla maja kui ka vaba duse väl jakul paik nev eka maja tun nus tatud arhitektuuri mälestistena, 

mis tõttu nende konstrukt sioonide säi limine on taga tud ja ise enesest materjali põhiselt vast 

rohkem ei olekski kaits ta tar vis. kui mõne hoo ne puhul sel gub restaureerimis tööde käi gus, et 

ehi tus  mater ja lina on kasu tatud gaas betooni, lisab see hoo nele pisut väär tust (gaasbetoon 

oli tollel ajal harul dasem ehitus materjal kui näi teks tava line tel lisest massiiv sein), kuid res tau-

reerimis otsust mainimis väärselt ei mõjuta. küll aga tu leks kind lasti kaa luda gaas betoonist 

katus laepaneelide säilitamis võimalust, kui neid peaks restaureerimis tööde käi gus välja 

tulema, kui võrd sel le tarindus viisi säi linud näi teid ei ole taas kord teada ühtki. 

 harilikud sileda pinnalised õõnes plokid, nt Pax-kivid, jää vad väär tu selt betoon tellise ja 

dekoratiiv kivide vahele. neid on sa geli kasu ta tud kui öko noomset ehitus materjali ees kätt 

utili taar set laadi funkt siooniga hoo nes, nt tööstus hooned ja abi hooned. vii maste pu hul ei saa 

rää kida hoone eri lisest arhitek tuurist ning üld juhul ei mõ juta be toonist õõnes kivide kasu tus 

restaureerimis otsust.

 niisiis, kui võrd betoon kivide pu hul saab rää kida nii erili sest kui ka tava lisest mater jalist 

ning samuti on neist ehi tatud hoo nete seas nii arhitek tuurselt väär tus likke kui ka vähem väär-

tus likke hoo neid, esi nevad sisu liselt kõik neli kombi nat siooni: väär tus lik materjal + väär tus lik 

hoone, tava line mater jal + väär tus lik hoone, väär tus lik ma ter jal + ta va line hoo ne ning tava line 

ma ter jal + tava line hoone ning restau ree rimis otsus peaks see ga läh tuma sel lest, mil lise kom-

binat  sioo niga kon kreet sel juhul tege mist on. hoone või mater jali väär tus likuks tunnista mine 

166 tlPaa, adamsoni 4 ehitusprojekt. 

167 mkaa, a-13593: muinsuskaitse eritingimused tõrvas tartu mnt 2 restaureerimiseks ja remondiks. 
 marksi Projekt oÜ, 2007.
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eel dab üld juhul säili tamist olemas oleval kujul, betoon kivide puhul tähen dab see näi teks seda, 

et deko ratiiv sest betoon kivist lao tud sei nu ei tohiks üle krohvida. 

 restaureerimis meetodite va li kul tuleb mõis ta, et ii maailma sõja eel sed betoon kivid on 

ole mus likult al les esi mene tibu samm moder nist liku ehitus viisi suu nas. ehkki pal jude betoon-

kivide sünni loosse on sis se kirju tatud läbi nisti moder nist lik tahe maail ma paren dada – oda va 

ja hea betoon kiviga saab luua pare mad elamis tingimused palju dele – on tootmis viisilt tege-

mist ik kagi väga tradit siooni lise mater jaliga. too nane betoon kivide valmis tamine ei eri ne nud 

ole mus likult kui dagi näi teks aja loolise keraa mi lise tel lise tege misest. mõle mal juhul teh ti suur 

osa operat sioone kä sit si – näi teks ki vide vor mi pa nek ja sealt välja võt mine. Betoon ki vide 

pu hul on üld juhul kasu tusel kivi press, ent see on vaid väga väike muu da tus üldi ses tehno loo-

gias. omal kom bel oli betoon kivide valmis tamine isegi veel käsi tööndus likum kui keraa mi liste 

tel liste toot mine – vii ma sed valmi sid põletamis vajadusest tingi tult alati tellise löövis, betoon-

kive aga sai toota ehitus platsil. nii ei saa tege likult toona seid betoon kive ase tada samale 

pul gale hili semate mass toodetud ehitus materjalidega, pigem võib neid käsit leda kui „meistri 

käe puudu tusega” aja loolist subs tantsi. 

 seega, kui betoon kive on vaja väär tus likus ta rin dis asen dada – eriti keh tib see just krohvi-

mata konstrukt sioonide pu hul – siis tu leks asendus materjaliks valmis tada võima likult täpne 

koopia. kind lasti ei sobi väär tuslikke ekspo neeritud betoon kivist seinu pro tee sida nüü dis-

aegsete mass toodetud betoon kividega. nii oleks oma aegsete „klom bitud” betoon kivide asen-

damine täna päevase tehase toodanguga um bes sama kui pro teesida aja loolist palk hoo net 

liim puitmaterjaliga. 

 Betoon kivide restau reerimise val las on eestis suhte liselt vähe koge musi. tallinna vesi-

lennukite angaa ride restau reerimisel tehti ot sus originaali lähedaselt taas tada vaid nurga tor-

nide seina lahendus. nii kasu tati nurga tornide lappi misel ida seina lammu tamisel üle jäänud 

betoon plokke.168 sel line originaal materjali koon damine meenu tab aja looliste kivi katuste juu-

res kasu ta tavat tüüp lahendust, kus originaal materjal kogu takse ühele vii lule ja üle jäänud 

osad kae takse uute kivi dega. vesi lennukite an gaa ride nurga tornide puhul on tule museks 

168 tlPa moa, tallinna vesilennukiangaaride rekonstruktsioon. arhitektuurse osa põhiprojekt. 
 koko arhitektid oÜ, 2010. 
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2.38: tallinna vesilennukite angaari betoonkividest 

sein pärast restaureerimist. concrete block wall 

at tallinn’s seaplane harbour after restoration.
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pisut (ent oma moodi võlu valt) kirju võitu sei nad, kuna kõr vuti on sat tunud eri kohast ja eri 

moo di vanu nud betoon plokid (vt ill. 2.38). sel line ar hitek tuurne lahen dus (kui see on või ma lik), 

kasu tab hästi ära olemas oleva originaal materjali, väl tides osa valt samal ajal asen duseks vaja -

like koo piate tege mist. siin se töö kirju tamise het kel restau reeritava nob less neri laeva ehitus-

tsehhi ja valu koja puhul see vastu on ette näh tud koopia plokkide valmis tamine.169 tule must ei 

olnud veel või malik hinnata. 

 tänu liht sale tootmis tehnoloogiale on koopia kivide valmis tamine betoon kivide puhul ise-

enesest suhte liselt hõl bus, ker gem gi kui näi teks aja loolise keraa milise tel lise taas tootmine. 

enim prob leeme võib valmis tada just deko ratiivse pinna käsitlusega ki vide res tau reeri mine ja 

neist koo piate tege mine, kuna vaja lik on spet siaalne vorm. samas, ar ves tades nüüdis aeg seid 

tehno loogilisi või ma lusi, oleks põhi mõtteliselt või malik näi teks originaal kivi laser skannida ning 

saa dud mu deli järgi vaja minev vorm lasta val mis tada või lausa 3D-printida. auto rile teada-

olevalt ei ole küll sel list inno vatiiv set lähe nemist nii hari liku mater jali nagu betoo nist müüri kivi 

pu hul seni prak tiseeritud.

 restau raatori seisu kohast võiks ilm selt üks tüli kamaid betoon kivisid olla too manni lih-

vi tud kivi. see on osu tunud teis test vähem ilmastiku kindlaks, paljudel kividel esineb väik se maid 

kah  jus tusi. sa mal ajal seab kivi eri line gla suuri tud keraa mikat mee nutav pind res tau raa torile 

kõr  geid nõud misi. siin eel daks nii originaal kivide pa ran damine kui ka asendus materjali val-

mis  ta mine eraldi tehno loogia välja töötamist, hea tule muse saavu tamiseks on arva tavasti vaja 

teha hulk proo ve ning igal ju hul eel dab see restau raa torilt head tundlikku kätt. 

169 tlPa moa, noblessneri tehase laevaehitustsehhi, valukoja ja korstna restaureerimisprojekt. Põhiprojekt. 
 kaos arhitektid oÜ, 2017. 
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  silikaattelliste tootmis Ja kasutusaJalugu eestis 
 enne i maailmasõDa

 silikaattelliste tootmise algusaastad

juba 19. sa jan di kesk paigas val mis tati mit mel pool lääne-euroo pas ja Põhja-ameeri kas lub-

jast ja lii vast tehis kive. esi algu olid need liht salt sisu li selt lubi mördist teh tud tel lised, mis õhu 

käes kivis tusid. sel line kivistumis protsess võt tis aega 6–18  kuud.171 ees kätt just tootmise 

kiiren da miseks otsiti uusi tehno loogilisi või ma lusi lub jast ja lii vast ki vide valmis ta miseks. läbi-

murdeks sel les val las oli keemia doktori W. michaelise 1881. aas tal Ber liinis võe tud pa tent, 

mida loe tak segi täna päevase silikaat kivi val mis ta mise algu seks. michaelise tehno loogia järgi 

tuli val mis tada segu 10–40 osast lub jast ja 100 osast lii vast ning hoi da sel lest vor mi tud telli -

seid mõne tunni jook sul kuu mas vee aurus kõr ge rõhu all, tem pe ra tuuril 130–300 °c. sel line 

me net lus eel das spet siaal se seadme – auto klaavi – olemas olu. esi mes tel aas ta tel rakendati 

michaelise pa tenti tagasi hoidlikult, kuna tehas tes ei olnud veel ole mas toot miseks va ja li kke 

sead meid. sajandi vahetuseks oli see viga kõrval da tud ning silikaat telliste töös tus lik toot mine 

tõusu teel. saksa maal oli 1908. aas tal 285 silikaat kivide tehast ning silikaat telliste toot   mine 

levis hoog salt ka teis tesse riiki desse. kui es malt oli, nagu uue ma ter jali puhul ikka, pea  miseks 

ras kuseks tar bija usal duse võit mine, siis juba 1912. aastal nen di takse, et eel arvamused sili-

kaat telliste osas on möödanik.172 

 vene im peeriu mis oli 19. sa jandi lõ puks raja tud hulk silikaattelliste te ha seid. moskva, kiievi 

ja vars savi te haste edu sil lu tas teed silikaat telliste toot misele ees tis. esi me sed katsed sili-

kaat  kive toota tehti sajandi vahetuse paiku tal linnas jär vel (tehase omanikuks martin  Böckler) ja 

Peipsi ää res varnjal.173 uue ehitus materjali toot mine ei läi nud valu tult ja ehitus kõlblike kivide 

saa  mi sega oli ras kusi nii tal linna kui ka varnja tehas tes. nii jäi esi meste ki vide toot mine ees tis 

väga lühi ajaliseks: 1900. aas tal suleti al gava majandus kriisi ja ehitus turu lan guse foonil mõle-

mad tehased.174

3. 

170 l.-m. raado, ehitusmaterjalid, lk 178–179.

171 h. o. Weller, sand-lime and other concrete Bricks. london, 1921, lk 3.

172 t. r. ernest, s. W. Parr, a study of sand lime Brick. urbana: university of illinois, 1912, lk 12.

173 75 aastat silikaattelliste..., lk 6–8.

174 ibid., lk 8.

silikaattellis on põle ta mata tehis kivi, mida val mis ta takse lub jast ja lii vast. lubi-liiv side aine, 

mis koos neb jah vata tud lii vast ja 6–8% kus tu ta mata lub jast, sega takse jahva ta mata lii vaga. 

segu kus tu ta takse vee või au ruga, mis järel vor mi takse sel lest pres si abil toor kivid. kivis tu-

mine toi mub auto klaavis kõrgel tem pe ra tuuril ja suu re rõhu all.170 nii saa dakse tu gev ja ilmas-

ti kule vastu pidav seinaehituskivi. 
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 ligi 10 aas tat ei teh tud eestis kat seid silikaat kive toota ning uus al gus sa abus alles 

1910. aas tal, kui inse ner o. am berg kasu tult seis nud järve teha se ära os tis ja seal pä rast 

mõnin gaid ümber ehitusi am berg ja ko nime all taas toot mise käi vitas. töös tus lik toot mine 

algas 1911. aasta keva del ning selle aasta jook sul too deti 2,3 mil jonit kivi. samasse suu rus -

järku jäi tootmis maht ka järgne vatel aas tatel: 1912–1914 valmis tati aastas 2,5–3 mil jonit 

kivi, kus juures talve perioodil toot mist ei toimu nud. 1914. aas tal ala nud i maa ilma sõda ja sel  lega 

kaas ne nud sega du sed lõpe ta sid mit meks aas taks silikaat telliste toot mise eestis.175 ilm selt 

kat se tati li saks hari likule seina tellisele ka deko ratiiv sete fassaadi kivide toot mist, iga tahes 

maini  takse 1911. aasta tal linna näi tuse üle vaates, et näi tusel esit les o. amberg mit mes värvi -

toonis kive, „valgeid, roosasid jt”.176

 silikaattelliste kasutamine eesti arhitektuuris 
 enne i maailmasõda: nähtamatu periood

silikaattelliste turus tamine läks tänu sel lele, et need olid oda va mad kui savi tellised, suhteli-

selt ker gesti. et silikaat kivi oli sa mas mõõ dus kui savi tellis (27 x 13 x 7 cm), siis kasu tatigi 

silikaat tellist pea mi selt pu nase tel lise ase ainena seina konstruktsioonis. 1910. aas tate algu-

ses oli puh kenud (osa liselt seo ses Peeter suure mere kindluse raja misega) ehitus buum ning 

ehitus materjali kip pus nap pima. see tõttu kasu tati ehi tusel ma ter jali, mida paras jagu oli või-

ma   lik kätte saa da ja harv ei ol nud juhus, kus ühes sei nas esi ne sid koos või lausa läbi segi nii 

puna sed tel lised kui ka silikaat tellised. keraa mi liste tel liste ja silikaat telliste koos kasutust 

võib tähel dada näi teks tal linnas raua 39 / kreutz waldi 6 asuval korter majal (1912–1913, 

k. Burman), kus enne fas saadi restau reeri mist oli tänu lai guti maha kuk kunud kroh vile võimalik 

seina konstruktsiooni näha. tootmis mahu järgi otsus ta des võib ole tada, et silikaat kivi on kasu  -

ta tud paral leel  selt punase tel lisega mitmetes tol lel perioo dil püs ti tatud mitme korru se   lis tes 

kivist elu  maja des, samuti ava likes hoone tes. enamik teada olevaid silikaat telli sest ehi tisi 

asub tal linnas. arves tades, et silikaat kivi eeliseks oli selle odav(am) hind, mille trans porti misel 

lisan duvad kulud olek sid nul linud, on põh just siiski eel dada, et silikaat tellise leviku  ala jäi 

suh  te   li selt pii ra  tuks. ainus rat sio naalne transpordi viis oleks olnud raud teed pidi (tehas asus 

raud  tee lähe du   ses ning sel oli ka oma sise  raud tee), seega võiks ole tada, et kui vara  jast sili  kaat  -

kivi tallin nast kau ge mal lei dub, siis just raud tee lähe dal ole vates hoonetes.

 silikaatkivi kasu tust hoone täp su sega on ka tal linnas keeru line kind laks teha, kuna 

sili kaat  tellis esi neb sel perioo dil üld juhul kroh viga kae tuna ning ka ehitus projektidest ei selgu 

ehitus  mater jal – joo ni sel märgi  tud tellis  sei nad võidi ehi  tada nii puna  sest kui ka silikaat  telli  sest. 

täp se  malt on materja li kasu tus teada nen de hoo nete puhul, mille ehi tuse kohta on ole mas 

ehitus  aruanne või vähe malt säi li nud arve  pidamine. nii sel gub, et silikaat  tellist on ulatus li kult 

kasu  ta tud kahe eesti arhitektuuri aja loos olu lise hoone – estonia teatri (1911–1914, a. lindgren 

ja v. lönn) ning vastas tikuse krediidi ühisuse hoone, Pärnu mnt 10 (1911–1913, e. saarinen) – 

ehitusel.

175 75 aastat silikaattelliste..., lk 9–12.

176 tallinna näituselt. – Põllutööleht, 14. Xi 1911.
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3.01: vas tas tikuse krediidi ühisuse hoone tallinnas Pärnu mnt 10 (1911–1913, e. saarinen) oli üks esimesi 

hooneid eestis, mille ehita misel kasutati silikaat tellist. the mutual credit society building at 10 Pärnu maan tee, 

tal linn (1911–1913, e. saarinen) was one of the first buil dings in estonia to be built using silicate bricks.
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3.02: vaade estonia teatri maja (1911–1914, a. lindgren ja v. lönn) ehitusele. ligi pool estonia teatri seintest on 

laotud silikaat tellistest. view of the ‘estonia’ theatre (1911–1914, a. lindgren and v. lönn). nearly half the walls 

of the esto nia theatre were laid using sili cate bricks .
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 vas tas tikuse krediidi ühisuse hoone (vt ill. 3.01) ehitus aruandest näh tub, et ehi tuseks 

tarvitati kokku 1 329 857 tel list, mil lest silikaat kive oli 723 350 ehk veidi üle poole (54%) 

tel lis   test. et silikaat tellised olid oda vamad kui keraamilised tellised (hin naga vasta valt 

ca 2 ja 2,5 kopikat tükk), siis maksti kokku võttes silikaat kivide eest vähem kui punaste tel liste 

eest.177 kõik tel lis seinad laoti tse ment mördiga, kuna selle kuivamis aeg oli kii rem ja nii sai maja 

kiire mini kasu tu sele võtta.178

 estonia teatri (vt ill. 3.02) puhul silikaat tellise kasu tuse ulatus nii täps elt tea da pole, ent 

suu rus järku on või malik siiski üsna hästi hin nata. hoone ehitus kulude koond aruandest sel-

gub, et puna seid tel liseid on oste tud 22  880  rubla ja muid ehitus kive („sili kaat j.  t. kivid”) 

21 008 rubla eest.179 et samas loet elus on eraldi nime tus tena välja too dud veel betoon kivid, 

pae kivid, sokli kivid, arssina kivid ja katuse kivid, võib ar vata, et „muu dest kivi dest” moodus-

ta sid silikaat kivid val dava osa. seda kin nitab ka ehitus aegne raamatu pidamine. ehkki arve-

raamatu,180 kassa raamatute181 ja res kontro182 and med silikaat telliste osas oma vahel täiesti 

täp selt ei kattu, annab vii mane kõige parema üle vaate silikaat kivide eest maks tud summa-

dest. res kontro and mete järgi on ette võttele amberg ja ko tasu tud silikaat kivide eest  17 306 

rubla  ja 13  kopi kat. (10  842 rubla 43  kopi kat 1911.  aas tal183, 4887  rubla 70  kopi kat 

1912. aastal ja 1201 rubla 1913–1914. aastal).184 võt tes taas ar vesse asja olu, et silikaat kivi 

oli oda vam kui savi tellis (eri ne vatel and metel oli turu hinna vahe 1,25–1,6 korda), järel dub, et 

sel legi hoone puhul on ligi kaudu pool tellis seina mater jalist silikaatkivi. 

 tormi vee klaasis põh jus tas ehi tuse ajal kok ku vari se nud esto nia teatri üks silikaat -

kivi dest sein.185 ehkki va rin gu põh juseks oli hal vale alu sele raja tud vunda ment ning sel ei 

ol nud min git seost tel liste kvali tee diga, päl vis juh tum suurt tähele panu ning mõ neks ajaks 

silikaat kivide läbi müük vähe nes.186 sellegi poolest olid nii esto nia tea ter kui ka vas tas tikuse 

krediidi ühisuse hoone silikaat tellise töös tusele tänu väärsed objek tid, mille puhul reali see-

riti suur osa  esi meste aas tate too dan gust. see, et silikaat telliseid on kasu ta tud nii olu-

liste hoo nete juu   res, annab muu hul gas tunnis tust asja olust, et silikaat kive peeti savi tellis-

tega võrd väär seteks ning olu lisi eel arvamusi uue mater jali kasutusele võtul ees tis ei olnud. 

küllap oli üks  soodustav tegur, et mõle mad hoo ned pro jek teeri sid ja ehi tasid soom la sed. 

soomes oli silikaat  kivi kasu tusel olnud juba üle kümne aasta (esi mene tehas rajati 1900. aas-

tal viiburisse, järg  nesid 1905. ja 1908. aastal malmi ja tvär minne tehased) ning see läbi oli 

soom laste jaoks tege mist juba tut tava ja läbi proovitud mater ja liga.187 teine ja kind lasti mitte 

vähem tähtis asja olu, mis silikaat tellise kasu tamist suu nas, oli mõlema hoone tööde juha-

taja, inse ner karl ipsbergi lähedane sõprus silikaatkivi töösturi oskar ambergiga. ajal, mil 

177 tallinna vastastikuse kredit-Ühisuse maja ehituse aruanne 1911–1913. tallinn: j. ja a. Paalmann, 1914, lk 14. 

178 ibid., lk 24.

179 h. Peets, „estonia” teatri- ja kontserthoone ajalugu. tallinn: o/Ü estonia kirjastus, 1938, lk 222.

180 ra, era.3665.1.61: tallinna eesti teatri estonia ehituse ja Ülalpidamise osaühisuse arveraamat 01.1910–09.1913.

181 ra, era.3665.1.44, era.3665.1.45: tallinna eesti teatri estonia ehituse ja Ülalpidamise osaühisuse kassaraamatud 
 09.1909–11.1914.

182 reskontro on raamatupidamise abiraamat, kuhu märgitakse tehingud kreeditoride ja deebitoridega. 

183 Ühel aastal tasutud arvete hulka on loetud ka järgmise aasta jaanuaris välja makstud arved, kuna need  
 kajastavad eelmise aasta toodangut. 

184 ra, era.3665.1.52: tallinna eesti teatri estonia ehituse ja Ülalpidamise osaühisuse reskontro 1910–1917.

185 kurb juhtumine teatri ehitamise juures. – Päewaleht, 28. iX 1911. 

186 75 aastat silikaattelliste..., lk 12.

187 P. kaila, majatohter. ii osa. tlk t. talli. tallinn: viplala, 1999, lk 97.
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silikaatkividest laotud sein estonia teatri maja ehi tusel vari ses, viibis ipsberg paras jagu risti-

isana ambergi poja ristsetel.188 

 lisaks mai nitud tallinnas asuvatele ehitistele asub eestis üks hoone, mis ei sobitu kui-

dagi üldisesse kasutus loo nar ra tiivi. see on sieg feldti äri maja (1911–1912) haap salus, lossi-

plats 4, mis on silikaat tellise vara ja ses kasutus loos igal moel erand lik. esi teks paik  neb see 

väljas pool tal linna (tõsi, haap sallu oli tänu raudtee ühendusele hõlbus kive trans por  tida) 

ning teiseks on tege mist puhas vuugil lao tud silikaatkivi seintega. kahe korru se lise esin dus-

hoone arhitek tuuri keel on historitsismi maiguline, rik kali kult liigen datud kar nii side, pilast-

rite, rus tika jt ajastu omaste ele menti dega (vt ill.  3.03). krohvi mata silikaatkivi pin nad mõju -

vad sel les arhitek tuur ses kon teks tis võrd lemisi oota matult. kah juks pole õnnes tunud leida 

vähi matki vih jet, miks otsus tati just ekspo neeritud silikaat kivi kasuks. kas hoone omanik 

eduard siegfeldtil oli silikaat kivi teha sega mingit laadi isik lik kokku puude? oli ta näi teks sel-

lesse äri liselt panus tanud? olid tal vab riku omani kega pere kondlikud või sõprus sidemed? 

isegi kui oletada, et sieg feldt oli prak tilise meele laadiga äri mees, keda kal lutas silikaat kive 

valima nende oda vus, ei seleta see ajastu ehitus traditsioonidele vastu käivalt nende krohvi-

mata jät  mist. või oli tõesti tegemist nii uuendus meelse isi kuga, kes oma meel sust ka mater-

ja lis väljen dada soovis? sieg feldti maja jääb paraku siin kohal aja loo loo riga hästi var jatud 

mõista tuseks. igal juhul on tege mist hoo nega, mis on val minud vab riku esi mesest toodan -

gust, nii et ka kasutus põhjusi täp selt tead mata on tege mist era kordse ja märgi lise ehi ti-

sega. siiski jääb ka õhk õrn võima lus, et tegu on mujalt too dud import kividega. haap salus kui 

3.03: siegfeldti ärimaja haap salus lossi plats 4 (1912) on ehi ta tud oma aja kohta erandlikult kroh vi mata silikaat-

tellistest. the siegfeldt commer cial building at 4 lossi plats, haapsalu (1912) was built using un rendered sili cate 

bricks, which was unu sual at that time.
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188 k. ipsberg, Ühe sirge mehe elukäik. tallinn: eesti Päevaleht: akadeemia, 2010, lk 205.
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 1920.–1930. aastaD: silikaattelliste esiletõus 
 arhitektuurses Plaanis

 tootmismahud

i maailmasõda ja sellega kaas ne nud sega sed ajad tõid silikaatkivide toot misse ligi 10-aas tase 

pausi. 1914. aastal toot mine seis kus ning esi mes tel sõja järgsetel aas tatel polnud selle taas-

tamine ka perspek tiivne.190 1920. aas tate algu poolel oli kogu eesti ehitus sektor madal  seisus. 

Paljud ehitus materjalid olid defit siit sed, ent samal ajal puu dus ka nõud lus, sest makse jõulisi 

telli jaid oli samuti vähe. 

 1923. aastal regist reeriti osa ühisus sili kaat, mille juha tusse kuu lus mitu sõja eelsel ajal 

ehi tus mater jalide töös tusega seo tud olnud meest, teiste seas sõja eelse silikaat telliste vab-

riku omanik oskar amberg. silikaat telliste toot mine taas käivitati uue hooga 1924. aastal, mil 

valmis ligi kaudu 1,56 mil jonit kivi. tal linna linna ehitus osakonnale esi tatud tehno loogilistest 

plaani dest nähtub, et tootmis tehnoloogia ja sead med olid samad, mis tsaari ajal. sa maks jäi 

ka silikaat kivi mõõt: 270 x 130 x 70 mm. 1920. aasta tel töötas tehas kahju miga, mitmel aastal 

jäi osa toodan gust rea liseeri mata. nulli jõuti kümnendi vahetusel ning alles 1932. aastal näi -

tas aru andlus tagasi hoidlikku kasu mit. tootmis maht tasa pisi kas vas, jõu des 1928. aastaks 

nelja mil joni kivini aas tas. 1936. aas tal too deti juba seitse miljo nit silikaat kivi, mis moo dus-

ta sid eestis too detud kunstehitus kividest (v.a tsementkivid) 21%.191 

mere äärses linnas oleks seegi transpordi või malus mõel dav olnud. kuid aja line kokku lan ge vus 

koha liku silikaat kivi tehase asu tami sega näib liialt suur, et impor timise võima lust tõe  näo liseks 

hin nata. kivi pind on võrdle misi pehme ja pude. kogu fas saadi on mehaa ni liselt (liiva pritsiga?) 

puhas tatud, see on kahjus ta nud nii aja loolise kivi pinda kui ka hävi tanud algse vuugi vor mis-

tuse. millal puhas tamine toi mus, ei ole teada. hoone välis seina mater jali era kord sus oli siiski 

tead vus tatud juba nõu kogude perioo dil. seda võib järel dada 1980. aastate re konstruee ri mis -

projek tist, kus on ära too dud, et vas ta valt muin sus kaitse nõue tele tuleb tänava pool sed välis-

sei nad jätta krohvimata.189 

 jättes erand liku ja mõis ta tusi tulvil sieg feldti äri maja kõr vale, võib kokku võt valt siiski 

öelda, et ehkki silikaat tellis oli tsaari aja lõpul olu line ehitus materjal mitme kultuuri looliselt 

tähtsa ehi tise juu res, oli selle mõju koha li kule arhi tek tuuri- ja ehitus ajaloole vähel dane. võib 

isegi väita, et silikaat tellistel puu dus ise seisev tähen dus. neid kasutati savitellise odavama 

alternatiivina, kuid ena masti var jatud konstrukt sioo nides (st krohvi kihi all) ning seega uut, 

silikaat kivist läh tuvat ehitus esteetikat sisu liselt ei tek kinud. samuti ei mõju tanud silikaat-

kivide kasutusele võtt mingil moel seina konstruktsioonide arengut. nii on silikaat tellised 

tsaa ri aja arhitek tuuris küll füüsi liselt olemas, mõnel juhul ka hoone täp su sega teada, kuid ole-

muselt pigem nähtamatud.

189 mkaa, P-7366: lossiplats 4. administratiivhoonete rekonstrueerimisettepanekud.

190 75 aastat silikaattelliste..., lk 12.

191 ibid., lk 13–20.

3.2.

3.2.1.



84

silikaattelliseD

 silikaattellise esiletõus arhitektuuris

oluliseks muu tuseks silikaat telliste arhi tek tuur ses kasu tuses vaba riigi perioo dil tsaari-

ajaga võr rel des oli silikaat kivide ilmu mine puhasvuuk  pindadena fas saa dile. mõju tegureid, 

miks üht  äkki krohvi mata kivi pindu eelis tama ha kati, oli mitu ning neid on edas pidi ka lähe-

malt erit letud. ei ole või malik ühe selt mää rat leda, mil line oli esi mene maja, kus silikaat tellis 

fas saadil näh ta vale jäeti, küll on aga selge, et 1920. aas tate kesk paigas saab hiili val kujul 

al guse ten   dents silikaat tellist ekspo neeri tud kujul kasu tada. esi algu rõhuti ees kätt silikaat-

tellise hea   dele omadus tele, mis võimal das seda fassaadi kivina kasu tada. nii näi teks kirju tas 

ajaleht Waba maa 1925. aastal, et silikaat kivide tehas töö tab taas ning „saa dab turule val geid 

 1930. aas tate aktiivse ehitus tegevuse pe riood oli soodne uute ehitusmaterjali töös tuste 

raja miseks. uued mood sad põle tatud savi telliste teha sed asutati lok sale (1936), aserisse 

ja sindisse (mõlemad 1937) ning tal linna (1938). 1936. aastal alus tati ette valmistustega ka 

seni mono poolses seisun dis oleva o/Ü  silikat kõr vale uue kon kuree riva silikaatkivi tehase 

raja miseks. tehas kvarts käi vitati tal linnas männikul 1939. aastal. tehase sead med impor diti 

saksa maalt.192 1940. aastal oli kahe tehase peale silikaat kivide kogu toodang ligi 18 mil jo-

nit kivi (keraa mili sel tellisel samal aastal ca 50 miljonit),193 seega hoid sid valged kivid eesti 

ehitus telliste turul jätku valt 20–25% suurust turuosa. 

3.04: as „järva kandi tehased” lõike tsehh (1920. aas tate kesk paik) toob kroh vi mata silikaatkivi pinnad 

tööstus arhitektuuri. the cutting facility at the järva kandi Plant (mid 1920s) intro duces un ren dered silicate brick 

into indust rial archi tecture.
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192 75 aastat silikaattelliste..., lk 22–25.

193 h. matve, Ülevaade eesti ehitustehnika ajaloost 1920–1940..., lk 20. 
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lubjatellis kive, mis oma oma duste poo lest märksa pare mad punas test tellis kividest, sest nad 

ei lagune ilmas tiku mõjul, ei vaja krohvi mist, on oda vamad viimas test ning sur vet kanna tavad 

roh kem kui praegus aja puna sed telliskivid.”194

 on keeru line öelda, kas 1920. aas tate algu poole väike tööstuste keraa miliste tel liste 

kvali teet oli tõesti nii halb; pigem on tege mist siiski silikaat tellist ülehin dava reklaa miga. igal 

juhul räägi vad 1938.–1939. aastal tal linna tehnika ülikoolis tehtud materjali teaduslike kat sete 

tule mused mõne võrra teist keelt. mõõde tud surve tugevus 104 kg/cm3 jääb sel gelt alla keraa-

mi liste tel liste kesk misele, samuti ka muud tugevus näitajad. Prob leem sena tuuakse välja 

sili kaat kivide suur soojus erijuhtivus ning ka külma kindlus on hin natud pel galt rahul da vaks. 

kat sete tulemu sena soovita takse silikaat tellist kasu tada ainult vähem koor matud sise -

sein tes, täht samate kande konstruktsioonide ja välisseina materjalina on silikaat kivid selle 

uuringu järgi suisa kõlbmatud.195 

 Üks vara semaid tähelepanu väärseid hoone komplekse, mille puhul kasu tati krohvi  mata 

silikaat tellisest fassaadi viimistlust, oli järva kandi klaasi vabriku uus hoo nes tus (vt ill. 3.04). 

1920. aas tate kesk paigas hakati järva kanti rajama mood sat suur tööstust, kuhu kavan dati 

tol lane kõige kaas aegsem klaasi tööstus tehnoloogia. vabriku kompleksi kuulus uus klaasi-

vabrik, jõu jaam, labora toorium ning hulk teisi töös tus- ja abi hooneid. inse ner hein rich tubergi 

pro jekti järgi valmi nud vab riku laien dus anti käiku 1928. aastal.196 hoonete arhitektuuri  keel on 

pigem vana moodne, jät kates i maailma sõja eelse tööstus arhitektuuri tra dit sioone. harju   mus-

pärased rel jeef ses raamis tuses kaar aknad ja ehis karniisid kokku sobi ta tult soo   tuks mood-

sama ilme lise hele da silikaat kivist seina pinnaga kuulu tavad ette peat selt saa buvat mur   ran-

gut arhitektuuripildis.

3.05: tartus kastani 8 elamu (1930, a. matteus, tänaseks ümber-

ehitatud) arhitek tuuris kohtuvad histo rit sist likud kujundus võtted 

ja moder nist liku hõnguga silikaatkivi pinnad. residence at 8 kastani 

tänav, tartu (1930, a. matteus, today rebuilt) where histo ricist ele-

ments meet modernist sili cate brick sur faces .
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3.06: tallinna tüüpi majadel oli silikaat tellisest trepi koda 

tavaline. elamu tallinnas salme 15 (1932, k. tarvas). 

tal linn style houses typi cally had sili cate brick stair wells. 

resi  dence at 15 salme tänav, tallinn (1932, k. tarvas).
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194 silikat-telliskivivabrik töötab jälle. – Waba maa, 20. viii 1925.

195 o. maddison, eesti kunstkivide tehnilised..., lk 18–52. 

196 e. alliksaar, järvakandi klaasitööstuse lugu. – klaasipealinn järvakandi. järvakandi kant. koost. e. alliksaar. 
 järvakandi: mtÜ järvakandi arendusselts, 2012, lk 92–93.
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3.07: elamu tallinnas kopli 38 (1928, v. reinhardt) on näide ebaharilikust materjalikasutusest, 

kus silikaat tellis on kom bi nee  ri tud pae kiviga. resi dence at 38 kopli tänav, tallinn (1928, v. reinhardt) 

is an unusual example of silicate brick and lime stone used in com bi nation.
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 Üsna erand likult mõjus too nases ehitus kontekstis kaht lemata tartusse kastani 8 raja tud 

elu maja (1930). see on arhi tekt arnold matteuse pro jekti197 järgi ehita  tud suur kahe   korruseline 

kivi hoone, mille krohvi mata sili kaat kividest fassaa dipinda ehib veel üsna his to rit sismi -

maiguline dekoor nagu kar nii sid, tellis raamis tu ses kaar ak nad, stili see ritud kvaadri   imi tat sioon 

nur ka des. see on kom binat sioon, mis silikaat tellist märksa lakoo ni lise mas arhi  tek tuur ses kee-

les seos tama harju nud sil male tänagi pisut vastu olu line näib, ehkki sar nast käsit lust koh tab 

õigu poolest päris mit mel vaba riigi aegsel hoonel. täna seks on kas tani 8 elamu juurde ehi tus-

tega moonu ta tud ja kivi pinnad roosa vär viga üle vär vi tud. kuna gist kujun dust on või malik näha 

1985.  aas tast pärit fotol (vt ill.  3.05). ehitis on sili kaat kivi kasu tuse seisu ko halt mär gilise 

täht su sega, sest krohvi mata silikaat tellis ei ole siin kau geltki mitte juhus lik valik. tasub mär-

kida, et hoone seinad on lao tud keraa mi li sest tel lisest, silikaat tel lis on vaid välis voo der.198 

arves tades, et hoone kuu lus silikaat tellise tehase omaniku karl kadaku pere konnale, võib seda 

näha kui oma moodi reklaam objekti, mis pidi näi tama, et krohvi mata silikaat kivi pinnad on 

sobi likud ka linna ruu mis paik neva elamu puhul.

 krohvi mata silikaat tellis esi neb sageli nn tal linna tüüpi majade kesk sel kivi trepikojal. 

tal linna tüüpi majade kõrg periood jäi aja vahemikku 1930–1935.199 see oli üht lasi aeg, mil 

ekspo   neeri tud silikaat kivi selle hoone tüübi juu res kõige enam kasu tati, vara semal perioodil 

tarvi tati pigem keraa milist tel list ning hil jem oli ta vaks tal linna tüüpi majade trepi kojad pigem 

197 tlPea, kastani 8 elamu ja kuuride projekt. 

198 kaks nägusat kivimaja. – Postimees, 26. vii 1930. 

199 m. sepp. tallinna maja elamutüübi säästev renoveerimine. magistritöö. tallinn: eesti kunstiakadeemia 
 muinsuskaitse ja restaureerimise osakond, 2004, lk 20.

3.08: elamu tallinnas nõmme-kase 6 (1927, l. johanson). 

resi dence at 6 nõmme-kase tänav, tallinn (1927, l. johanson).
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200 m. sepp, tallinna maja elamutüübi..., lk 33.

201 tlPaa, kopli 38 ehitustoimik. 

202 tlPaa, nõmme-kase 6 ehitustoimik. 

203 tlPa moa, nurme tn 47 villa väliuuringute aruanne. as restor (m. suits), tallinn, 2008. 

204 m. eensalu, Funktsionalistlik maja. eramu ja väike kortermaja. tallinn: tallinna kultuuriväärtuste amet, 2011, lk 12. 

kroh vida.200 Puhas vuugil lao tud silikaat tellisest keskne trepi koda võis olla kujun datud väga 

liht salt ja lakoo nili selt, nagu moder nist liku joo nega korter majal kibu vitsa 31 (1936, h. arman), 

aga esi neb ka keeru kamaid kujun dusi, näiteks fron tooni, kar nii side ja astmik portaaliga trepi -

koda hoonel salme 15 (1932, k. tarvas, vt ill. 3.06) või roman tilise torni ke sena vormis tatud 

trepi koda elamul kopli 38 (1928, v. rein hardt, vt ill. 3.07). vii mase hoone puhul on sok kelgi lao-

tud erand likult krohvi mata silikaat tellistest, vaid akna raamistused ja nurga rustika on tahu  tud 

paekivi plokki dest. sel line pae kivi ja silikaat tellise koos kasutus oli üsna eba harilik. eri mater  -

ja lide koos kasu tus on siin lahen datud juba pro jektis,201 mis oli tol ajal pigem tavatu. 

 tradit sio nalist liku arhi tek tuuri ja silikaat tellise kohtu mise võlu vaim näide on kaht le  mata 

inse ner leon johansoni enda projek teeri tud kodu maja tal linnas nõmme-kase 6 (vt ill. 3.08). 

kõrge  poolkelp katusega ela mul leiab hulga põne vaid silikaat tellisest ehis detaile nagu rõdu 

kand vad kuue tahulised silikaat kivist pii larid pea ukse ees, seinte eriline nurga ladu või deko-

ra tiivse müüri kirjaga viilu väli. ehkki 1927. aas tal esi tati kinni tami seks puit maja projekt,202 on 

sama kujun dusega elamu reali seeru nud hoo pis silikaat tellisest. hoone rist seotises seinad 

anna vad tunnis tust sellest, et hoone on kohe alg selt püsti tatud tel li sest, mitte hiljem silikaat-

tellisega vooder datud. elamu silikaatkivi kasutust võib seos tada johansoni sama aegse töö-

alase tegevu sega rapla-virtsu raudtee liini ehitiste projek teeri misel, kus ta kavan das samuti 

mitu krohvi mata silikaat kivist hoonet. 

 silikaattellis – funkmajade moodne materjal

läbimurdeks silikaat  tellise kasu  tu ses said 1930. aas tate esi me sed aas tad, mil seni pea mi-

selt var jus püsi nud valge kivi üha sage damini fas saadil koha lei dis. Puhas vuuk-silikaatkivi-

seinte laiem kasutusele võtt lan geb aja liselt kokku ja on seos tatav funkt sionalist like idee de 

levi kuga eestis 1920. aas tate lõpu aastail. silikaat tellise kasu ta mist puha vuuk-sein tes soo-

dustas kivi hele, valk jas värvi toon, mis suure päraselt haa kus klants piltidelt pärit kujut lusega 

funkt sionalis mist kui valge test kuup majadest. seda, et funkt sionalist likud ideed taan dusid 

eestis sageli vaid vormi liseks väljenduseks, näitab ilme kalt siinne materjali kasutus. näi teks 

sageli arhitektuuri ajaloolises kirjan duses ühe vara sema silma paistva funkt sionalist liku ela-

muna välja too dud dr Palit seri villa (nurme 47, tal linn, 1932, F. ven dach) täi dab küll arhitek-

tuur  setelt print siipi delt (fassaadi kujundus, nn voo lava ruumi põhi mõte sise arhitektuuris, 

funktsio nalist likud interjööri detailid) hästi funkt siona lismi nõu deid, samas pei dab valgeks 

võõ  ba  tud krohv, mis nii hästi loob mulje bau hausilikust betoon- või kivi majast, enda all 

suhte  liselt low-tech topelt plank-seina konstruktsiooni.203 nurme 47 villa ei ole siin kohal eran-

diks, topelt plank oli funkt siona list like ela mute seinte puhul levi nud tarindus viis.204 sel line 

mater jali  käsit lus on tera vas vastu olus moder nist liku arhi tek tuuri ühe keskse põhi mõtte – 

mater ja li e he du sega (ingl k truth to material), mis soo dus  tas hoone püsti tamiseks kasu  ta tud 

ehitus materjalide ja -konst rukt sioo nide ausat ekspo neerimist. materjali eheduse mõiste oli 

3.2.3.
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3.09: Põlva jaama hoone (1930. aastate algus, l. johanson) 

esin dab veel tra dit sioo ni li se mat arhitektuurilaadi. 

Põlva railway station (early 1930s, l. johanson), example of 

a more tradi tional archi tec tural style.
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3.10: vajangu silikaatkividest jaamahoone (1936, h. otloot) 

on ehitatud lihtsa modernistliku tüüpprojekti järgi. 

vajangu rail way sta tion (1936, h. otloot), example of a simple 

moder nist stan dard design using sili cate bricks.
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:13.11: modernistlik Paide raudtee-

jaama hoone (1938, h. otloot, 

G. tumm) on üks ele gant semaid 

näiteid silikaat tellise kasu tusest 

raudtee arhitektuuris. 

the moder nist Paide railway 

station (1938, h. otloot, G. tumm) 

is one of the more elegant 

examp les of sili cate brick railway 

architecture.

euroo pas 20. sajandi algu ses arhi tek tuuri estee tikat käsit leta vates diskus sioo nides kesk-

sel kohal, mil lega sai õigus tada nii mood sate mater ja lide loogi kast tule ne vaid lakoo nilisi 

arhi tektuuri vorme kui ka rahvus likku käsitöö mahukat ehitu sstiili (näiteks klom bitud paekivi-

pinnad).205 krohvi mata seina pinnad see vastu sobi tusid materjali eheduse print sii biga hästi 

kokku ja selle põhi mõtte üldi sem omaks võtt aitas kahtle mata kaasa puhas vuugil lao tud sili-

kaat kivi kasutusele. 

 ekspo neeritud silikaat tellis mõjus too nases eesti ehitus kontekstis kaht le mata värske 

ja moodsa võt tena, dis tant seerudes „uue” mater jalina selgelt nii tradit siooni lisest voodri lau-

di sest kui ka historitsimi -maigulisest puna sest tel li sest. ratsio naal sed argu mendid, nagu välja-

reklaamitud hea ilmastiku kindlus, krohvi tööde ära jät mi sest tule nev aja võit, hili sem suhte line 

hooldus vabadus või toona palju propa geeritud tule püsivus, ai tasid kahtle mata silikaat    kivi 

uuele kasutus viisile kaasa, ent koha likus arhitektuuri maailmas puhu ma ha kanud uusi moe-

tuuli ei saa siin kohal ala hinnata. 

205 D. rübel, m. Wagner, v. Wolff, materialästhetik. Quellentexte zu kunst, Design und architektur. Frankfurt: reimer, 
 2005, lk 10. 
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 1930.  aas tatel koh tab krohvi mata silikaat tellisest välis seinu juba kõige erineva matel 

hoone tüüpidel – tööstus ehitistest esindus arhitektuurini. ena mikul juh tudel on tege mist funkt-

sionalist likus võt mes lahen datud hoone tega, mida vahete vahel täien davad art-deco’lt lae-

natud dekoori elemendid. suhte liselt roh kelt on silikaat tellistest puhasvuuk pinnad esin datud 

1930.  aas tate raudtee arhitektuuris. krohvi mata silikaat kivist jaama- ja jaama abihoonete 

tüüp projekte oli palju. esi me sed neist, 1930. aas tate algul valmi nud ja leon johan sonile omis-

tatud tüüp projektid on veel suhte liselt dekoori- ja detaili küllased. Pari maks näi teks selles 

kate goorias on suur kahe korruseline ristküliku kujulise põhi plaani ja süm meet rilise fassaadi-

lahendusega jaama hoone. ehi tise seinu liigen davad siin püs tised akna nišid, mis kõrge mas 

kesk osas on kujun da tud kaar niši mul jet loo vate kolm nurksete tippu dega. Dekoori elementidest 

on kasu tatud nii räästa alust ast melist tellis karniisi kui ka stili see ritud kvaadri imitatsioone nur-

kades. selle tüüp projekti järgi on val minud märja maa, vigala ja Põlva jaama hooned (vt ill. 3.09). 

estee tilises plaa nis sar nase, kuid juba liht sus ta tuma käsit lusega ja mahult väik sem on Pae-

küla jaama hoone.206 

 valda valt on kroh vi mata silikaat kividest jaama hooned pro jek tee ritud siiski funkt sio na-

list likus võt mes. la kooni liselt, ent ele gant selt on lahen da tud kauba laoga jaama hoone tüüp-

projekt (nt kaarlis ja vajangul, 1934 ja 1936, h. otloot, vt ill. 3.10), arhitek tuur selt tagasi-

hoid likum on tüüpne jaama hoone-elamu (Piilsi, Üle nurme). valmis ka mitu unikaal projekti järgi 

ehi ta tud jaama hoonet, mille seast võiks selles kon teks tis ära mär kida funkt sio na lismi mõju -

tus tega, ent vor milt veel tradit sionalist liku koikse jaama hoone ning juba 1930. aas tate tei ses 

poo les valmi nud stiili puhtalt moder nist likud jaama hooned Paides (1938, G. tumm, h. otloot), 

kus kõr gema hoone mahu pikki ak naid ühtseks plokiks siduv terrassiitkrohvi raa mis tus rõhu tab 

esin dus lik kust (vt ill. 3.11), ning pigem õhu lise pavil joni muljet taotleva hoone kivi mäel (1938, 

h. otloot).207 krohvi mata sili kaat telli sest välis vii mist lust esineb ka eri liiki jaama  abi hoo ne tel: 

kaar nišši dega ilmes ta tud ele gant setel vee tor ni del (veriora, lihula, märja maa, vigala), tagasi-

hoid likel kauba aitadel (lihula, karuse, virtsu), käim latel (vastse-kuuste) ja sau nadel (lehtse). 

oma moodi erand liku hoone tüübina tasub mär ki mist silikaat kivist puhasvuuk laoga veduri-

depoo virtsu jaamas (vt ill. 3.12).208

 tööstusarhitektuurist vää rivad esile tõst mist tervik like komp lek sidena mõju vad tootsi ja 

lehtse turba tööstus koos sinna juurde raja tud asu la tega, kus nii töös tus-, administ ratiiv- kui 

ka elu hooned on kujun datud ühe taoliselt krohvi mata silikaat kivist fas saadi dega. eriti silma-

paistev on selles osas tootsi turba tööstuse asum (1937–1941). tootsi turba tööstuse tootmis-

hoone (1938, D. tõnisberg) ja vabriku kontor olid funkt sional ist likust estee tikast kantud 

lakoo    nilise vor miga ehi tised. alg selt viie korruselisele kõr gete verti kaalsete aken dega kuubi  -

kuju li sele tootmis hoonele on aegade jook sul teh tud hulk juurde ehitusi, mis tänu sar na sele 

arhi tek tuu ri keelele ja fassaadi kattematerjalile vana osaga hästi haa kuvad. vab riku töölis-

tele ja tee nis tuja tele mõel dud elamud jagu ne sid mater jali järgi valge krae dele mõel dud kivi  -

külaks ja sini kraede puu külaks. kivi külas, kus kogu hoones tus oli krohvi mata silikaat tellis test, 

eris tu sid direk tori ja inse neride elamud oma korda arhitek tuu ri keelelt. nimelt jär gisid need 

206 l. välja, 20. sajandi eesti raudteejaamad. alusuuring. tallinn, 2012, lk 78–80, 
 http://register.muinas.ee/ftp/XX_saj._arhitektuur/alusuuringud/raudteearhitektuur/raudteearhitektuur.pdf 
 (vaadatud 16. iv 2019).

207 ibid., lk 81–86.

208 ibid., lk 97–109. 
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209 h. kuningas, tootsi turbatööstus ja asula. – muinsuskaitseameti aastaraamat, 2011, lk 85–87. 

210 tlPaa, tondi tn 33/35 ehitusprojektid. 

3.12: veetorn ja depoo virtsu jaamas (1930. aastatel). Water tower and depot at virtsu station (1930s).
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funktsionalist likku estee tikat, samal ajal kui liht sama tele tee nistu jatele mõel dud elu majad 

olid lahen datud tradit siona list likus võtmes (vt ill. 3.13, 3.14).209 sel line staa tuse järgi eris ta-

mine annab tunnis tust nii krohvi mata silikaat tellise kui ka funkt sionalist liku arhitektuuri keele 

pres tiižist. sar nast lähe nemist võib kohata ka lehtse turba tööstuse asulas, kus samuti olid 

puhasvuuk silikaat tellisest fas saadiga just kõrge mate amet nike elamud. 

 võrreldes ehk teiste hoone tüüpidega on tööstus ehitisi järg ne vatel aasta kümnetel kõige 

roh kem ringi ehi tatud, ka oma aeg setes arhitektuuri saavutuste üle vaadetes mai nitakse utili -

taar  seid ehi tisi märksa vähem, mis tõttu on praegu sedki tead mised toona sest töös tus arhi-

tek tuurist, sh selle materjali kasutusest pigem lünk likud. võib us kuda, et krohvi mata sili-

kaat tellis kui suhte liselt odav ja prak tiline mater jal leidis utilitaar arhitektuuris märksa enam 

kasu tust, kui tänas tele uuri jatele teada. Ümber ehitus tega ja hili sema üle kroh vi mi sega moo-

nu tatud on näi teks kuna gine a  le coqi uus moodne tal linna tööstus hoone (1938, a. Berg), 

ele gantne ehi tis, kus krohvi mata jäe tud silikaat kivi pinnad haa kuvad suure päraselt hoone 

mini ma list liku vormi  keelega (vt ill. 3.15). hulga liselt peale- ja juurde ehitisi on saa nud ka hili-

sema tallinna Farmaatsia tehase eel käija, a/s eestimaa apteegi ja rohu kaubanduse Ühingu 

tootmis kompleks tondi 33 (1930. aas tate teine pool, r. natus)210, kus lakoo nilist funkt sio na-

list likku vormi elav davad ak naid visuaal selt püs tis teks lin ti deks sidu vad tellis raa mis tu sed. 

efekti rõhu tab veelgi püs tine tellis ladu akende vahel (vt ill. 3.16).



92

SilikaattelliSed

211 s. mälk, maakoolimajad 1920–1940. alusuuring. tallinn, 2012, lk 99–95, 
 https://register.muinas.ee/ftp/XX_saj._arhitektuur/alusuuringud/maakoolimajad/maakoolimajad%20koos.pdf 
 (vaadatud 18. iv 2019).

212 e. kesa, Pärnu suvituslinna uuemaist ehitustest. – eesti arhitektuur. varamu arhitektuuri osakond, 1940, nr 2/3, lk 26. 

 et silikaat tellis oli piisa valt pres tiižne mater jal, annab tunnistust selle ekspo neeri tud 

kasu ta mine ühis kondlikes hoone tes ja elamu arhitektuuris. eesti visiit kaart, 1930. aas tate 

algu ses valmi nud Ülemiste lennu jaama esi mene administratiiv hoone (k. Bölau, j. Pikkov) oli 

lihtne alal hoidliku arhitektuuri keelega ühe korruseline hoone, mille silma torkavamaks ele men-

diks olid tel lis test moo dus tud geo meetrilised rel jeefid aken de all. see vastu 1932. aastal ehita-

tud val deku tänava avalik saun (r. natus) oli läbi ja lõhki funkt siona list lik. Dekoori vaba hoone 

arhitek tuurne kvali teet tule neb siin hästi komponeeritud mahust, mille hele  dast silikaat tel-

lisest (tänaseks üle krohvi tud) seina pinda lõiku vad sisse pikad lint aknad (vt ill. 3.17). Funkt sio-

nalist likus laa dis on kujun datud ka keskse tor niga sindi rae koda (1937, j. kinnunen, i. laasi). 

 arhitektuurselt huvi tavaid näi teid pakuvad mõned maa koolimajad, nagu puna sest tel-

li sest sisse laotud trii pu dega ilmes tatud tori-viira kooli hoone (1935, h. Berg), tumeda kroh-

viga teki ta tud lint akna motiiviga mängiv enge-Pööravere (1938–1939, m. merivälja) või art-

deco’like ele men tidega massiaru algkool (1937–1938, m. merivälja, vt ill. 3.18).211 vii mast võiks 

pidada vaba riigi perioo dist üheks stiil se maks puhasvuuk silikaattellistest hoo neks üldse. 

Funktsio   na list likus võt mes projek tee ri tud hästi liigen da tud hoone mahtu ilmes ta vad räästa-

alune ham mas kar niis ning heledal kivipinnal kontrastsena mõjuvad tume dad terra siit kroh vi-

pin nad ümber akende, luues see läbi illu siooni toona popu laarsest lintakna motiivist. hoo likalt 

kumer vuu giga vii mist le tud sei nad on lao tud nopsa-süs tee mis, mille müüri kiri mõjub toona 

tava pä rase rist seo tises seinte või liht seoti ses vood riga võr rel des märksa ilme ka mana. linna-

koo li dest tasub mai nimist nõmme güm naasiumi hoone (1939, e. velbri, F. vendach, vt ill. 3.22), 

mis esin dab funkt siona lismi lakoo nili semat poolt. 

 ekspo neeri tud silikaat tellist võib fas saadil sageli näha kombi neeri tult teiste mater jali-

dega: näi teks pae kiviga, terrasiit krohviga, pu nase tel lisega. kõige intri gee rivam ja tähen-

dus likum on ehk aga silikaat kivi koos kasutus 20. sajandi mood sate mater ja lide kroo ni mata 

ku ninga, raud betoo niga. sel list materjali kasutust koh tab näi teks ühe eesti funkt sio na lismi 

tipp teose, Pärnu ranna kohviku (1939, o. siin maa, vt ill. 3.19) juu res. ma ter jali valik on siin äär-

mis elt tead lik, võiks öelda, et lausa mani fes teeriv. ausalt konstrukt siooni materjali eks po nee-

ri vat mater jali käsit lust tun nus tati ka oma aeg ses eriala kirjan du ses. eriti tõs teti esile mui  dugi 

too na ses eesti ehi tus konteks tis veel uud seid puhtaid betoon pindu, kuid hoone samast 

print sii bist lähtus ka inter jööris värvi mata puit pindade ning ekster jööris krohvi mata silikaat-

kivi kasu tus.212 sili kaat tellist nähti siin kui võrd set part nerit ultra moodsale rake tise jälje li sele 

betoon pin nale. sama laadne, heleda silikaat kivi ja be tooni kombi nat sioon oli vali tud ka rah-

vus liku enese uhkuse sümbol ehi ti sena suure munamäe tippu püs tita tud funkt siona list liku 

vaa te torni (1939, a. jürvetson) kujun da misel.

 elamuarhitektuuris ei jõud nud puhas vuugil lao tud silikaat tellisest sei nad 1930.  aas-

tatel mass kasutusse, vaid jäid ees kätt julge mate ja moe teadlikumate telli jate ja arhi tek tide 

pärus maaks. Üheks silikaatkivi lembeseks arhi tek tiks näib olevat olnud eugen sacharias, 

kelle loomin gust leiab palju huvi pakkuvaid näi teid krohvi mata silikaat tellise kasu tusest 

välis seinas. esmalt mui dugi hoone, mis juba põhi mõtte pärast ei saa nudki olla muust kui 
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3.13: tootsi turbatööstuse direktori villa (1938, D. tõnisberg?). 

villa of the director of tootsi Peat Works (1938, D. tõnisberg?).
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3.14: tootsi turba tööstuse teenis tu jate elamu (1938–1939, 

D. tõnisberg?). residence for emp lo yees of tootsi Peat Works 

(1938–1939, D. tõnisberg?).
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3.15: a le coqi uus tootmishoone tallinnas suur-Patarei 20 

(1938, a. Berg) on hea näide sõja eelse vaba riigi aja lõpu 

moodsast tööstusarhitektuurist. a. le coq’s new production plant 

at 20 suur-Patarei tänav, tallinn (1938, a. Berg) is a good 

example of modern in dust rial buil dings at the end of estonia’s 

first period of independence.
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3.16: as eestimaa apteegi ja rohukaubanduse Ühingu tootmis-

kompleksi kuuluv hoone tallinnas tondi 33 (1930. aastate teine pool, 

r. natus). a building that was part of the pro duc tion complex of the 

asso cia tion of estonian Pharma ceuticals at 33 tondi tänav, tallinn 

(late 1930s, r. natus.
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3.17: valdeku saun tallinnas (1932, r. natus). 

valdeku sauna in tallinn (1932, r. natus).
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3.18: massiaru algkool (1938, m. merivälja). 

massiaru Primary school (1938, m. merivälja).

m
. s

ip
la

n
e



94

SilikaattelliSed

3.19: Pärnu rannakohviku (1939, o. siinmaa) arhitek tuuris oli materjalikasutusel oluline roll. 

materials played an impor tant role in the Pärnu Beach café (1939, o. siinmaa).
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3.20: silikaattellisetehase direktori Bruno 

kadaku villa tallinnas rulli 4 

(1933, e. sacharias). villa of Bruno kadaku, 

the director of the silicate brick factory, 

at 4 rulli tänav, tallinn (1933, e. sacharias) .
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3.21: Põhjala kummi vabriku direktori villa tallinnas 

vana-Pärnu mnt 9a/2 (1939, e. sacharias). villa of the director of Põhjala rubber 

Factory at 9a/2 vana-Pärnu maantee, tallinn (1939, e. sacharias).
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uhkelt ekspo nee ritud silikaat kivist: silikaattellise tehase direk tori Bruno kadaku villa tallin nas 

rulli 4 (1933, vt ill. 3.20). kahe korruselise villa näol on tege mist üsna tüüpi lise 1930. aas tate 

jõu kama elanik konna funktsionalist liku eramu arhitektuuriga, mille hästi lii gen da tud kan di-

list mahtu elav davad ümar erkerid loode- ja edela küljel ning mille omaniku klassi kuu lu vu sest 

annab märku auto ga raaž keldri kor ru sel. elamu leidis äramär ki mist oma aegses vii  maste aas -

tate arhitek tuu ri saa vu tusi esit  le vas kogu  mikus „eesti arki tek  tide almanak”, kus rõhu tati ka 

hoone mater jali kasu tust.213 sar nases võt mes on sacha rias projek tee ri nud ka mitu teist kroh-

vi mata sili kaat kivist funk villat nõmmel, näiteks arhi tekti enda maja mai 20 (1939), era mud 

võidu 49 (1934) ja Pärnu mnt 169 (1933) või Põh jala kummi töös tuse omaniku harry Feldmanni 

villa vana-Pärnu mnt 9a/2 (1939)214. on huvitav mär kida, et ole mu selt üsna sarnaste eramute 

3.22: nõmme gümnaasium (1939, e. velbri, F. vendach).

nõmme secon dary school (1939, e. velbri, F. vendach).
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213 eesti arkitektide almanak. toim. e. kuusik, k. Bölau, a. kotli. tallinn: eesti arkitektide Ühing, 1934, lk 68. 

214 tlPaa, vana-Pärnu mnt 9a/2 ehitusprojektide toimik.

3.23: kortermaja tallinnas orava 4 (1938, e. sacharias. 

apart ment building at 4 orava tänav, tallinn 1938, e. sacharias).
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seina konstruktsioon variee rub tub listi: kui vana-Pärnu mnt 9a/2 hoone puhul võib aja loolisel 

fotol (vt ill. 3.21) näh tava müüri kirja põhjal aimata mitme kihilises seo tises mas siiv seina, siis 

võidu 49 hoone on laotud kolme kihilise nopsa seinana,215 Pärnu  mnt  169 puhul on tegu 

aga lausa puit hoonega, mis oli lihtsalt silikaat voodriga kaetud.216 kõik nime ta tud hooned 

(v.a rulli 4) on tänaseks üle kroh vitud ja seina konstruktsiooni ongi või malik tuvas tada ainult 

projek tidelt ja aja loolistelt fotodelt. 

 mitmekorruselisi „kastarhitektuuris” kortermaju ehitati üldjuhul krohvitud seintega. 

seda erilisemalt ja omast ajast ees olevanagi217 mõjus kolmekorruseline väljaastuvate rõ du -

dega silikaatkivitehasele kuuluv korterelamu orava 4 (1938, e. sacharias, vt  ill. 3.23)218. 

tänaseks on seegi hoone kahjuks üle krohvitud ja seeläbi minetanud suure osa oma väär-

tusest.

215 tlPaa, võidu 49 ehitusprojektide toimik. 

216 tlPaa, Pärnu mnt 169 ehitusprojektide toimik. 

217 nõmme miljööväärtusliku hoonestusala inventeerimisel on hoone ekslikult (ilmselt pelgalt välisilmele tuginedes, 
 sest hoone projekt asub rulli 4 kaustas) dateeritud 1960. aastatesse. 

218 tlPaa, rulli 4 ehitusprojektide toimik. 

219 eesti arvudes 1920–1935, lk 268. 

220 ibid., lk 269. 

221 tallinna linna statistiline aastaraamat 1939. tallinn: statistika büroo, 1939, lk 89.

222 s. mälk, maakoolimajad 1920–1940..., lk 19. 

 silikaattellise kasutusulatus ja viisid

ehkki 1930. aas ta tel muu tus silikaat tellis akt sep teeri ta vaks fassaadi kattematerjalina, jäi 

selle ekspo neeri tud kujul tar vita mine tõe näoliselt siiski alla var jatud, krohvi alusele kasu tu-

sele, kuna kroh vi mine oli toona jät ku valt väga levi nud välis viimistlusviis. silikaat telliste täpset 

kasutus ulatust ei ole või malik mää rata, mater jali olu li sust saab erit leda vaid kaude. es malt 

tuleb taas meenu tada, et ehkki 1930. aas ta tel hakati üha roh kem ehi tama kivi konstruktsioo-

nis seinu, oli puit ehituse üle kaal siiski veel väga suur, ise äranis maa piirkondades. eriti suur 

oli puit ehituse osa tähtsus elamu arhitektuuris. kui 1935. aastal ehi tatud elamu test oli lin na des 

kivi ehitisi 14%, siis ale vites jäi kivi elamute osa kaal 1930. aastate algu poolel vaid 2% ringi.219 

Päris maa piirkondades oli osa kaal veelgi väik sem. tasapisi lisan duvad kivi e lamud ei suut nud 

veel vää rata puit ehituse kasuks kaldu ole vat üld pilti, 1935. aasta sei suga oli kivi maju kõi-

gist elamu test vaid ligi kaudu 6%.220 tal linnas, kus silikaat tellist ja teisi kiviehitus mater jale 

eesti väike linnade ja maa piirkondadega võr rel des märksa enam kasu tati, ehi tati 1938. aas-

tal koguni 17% kõi gist elamu test silikaat tellistest välis seintega. tõsi, paar vara semat aas tat 

oli vas tav prot sent kümne ringis ning veelgi varem val misid silikaat kivist sein tega vaid üksi-

kud ela mud.221 Ühis kondlike hoo nete puhul oli kivi ehituse osa kaal kind lasti suurem. näiteks 

1930. aastate ii poolel ületas ehitatavate kivikoolimajade arv lõpuks puidust raja ta vate puit-

koolimajade hulga.222 et lisaks silikaat tellistele laoti seinu veel keraa milis test tel lis test, tuha- 

ja betoon kividest ning ikka veel ka pae kivist, tuleb tõdeda, et juba puh talt tootmis mahu põhjal 

ei saa nud silikaat telliste kasu tus olla üle määra suur, moodus tades kõiki dest kivi seintest 

heal juhul ehk viien diku kui sedagi.

3.2.4.
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 krohvialustes konst rukt sioo nides kasu tati silikaat kivi üha sage damini mitme kihilises 

nopsa  seinas. nii märgi takse näi teks 1930. aas tatel teisel poo lel tal linna kohta, et „meil on [...] 

moeks saa nud ehi tada maju nii, et seina väline osa on vastu pidavast ja vihma kindlast sili-

kaa dist, kesk mine osa põle tatud patent kividest ja sise mine osa tellis kividest.”223 samas artik-

lis lisa takse veel, et silikaat tellised on (tuha- ja tsement kividega) võr rel des kallid, mis  tõttu 

ei tasu neist kogu seina laduda. siit võib järel dada, et 1930. aas tatel oli silikaat tellise maine 

kül lalt kõrge, seda ei näh tud enam ammu pel galt keraa mi lise tel lise oda vama alter na tii vina, 

vaid hin nati kui ilmastiku kindlat mater jali. see sele tab ka krohvi mata jäe tud silikaat kividest 

seinte mainimis väärset levikut olu korras, kus silikaat kivi enda tootmis maht nii suur tege li kult 

pol nudki. uurides 1930. aas tatel puhas vuuk-silikaat tellisest lao tud seinte müüri kirju, torkab 

silma, et palju del juhtu del on tege mist pel galt liht seotises välis voodriga (nt juba eel pool mai -

ni tud a le coqi tootmis hoone, paljud villad), hoone välis seinte põhi line kande konstruktsioon 

võib olla lao tud hoopis muust mater jalist, sageli teist liiki tel listest (nagu näi teks Pärnu ranna-

koh viku puhul, kus silikaat tellisest oli lao tud vaid väli mine kiht, sise mine kiht aga puna sest 

tellisest). 

 Geograafiliselt jäi silikaat tellise levik kogu vaba riigi perioo dil jätku valt seo tuks raud tee-

võrguga. raudtee transport oli toona ainus transpordi viis, mis suu rema koguse kivide kohale-

toime tamiseks ots tarbekaks osutus. teada olevate vabariigi aegsete silikaat tellisest ehi tiste 

asu koht kin nitab seda – kõige roh kem kohtab silikaat tellisest hoo neid tal linnas, eriti nõmmel, 

aga neid leiab ka näi teks Pärnust, tartust või raud teega ühen datud tööstus asulatest (tootsi, 

lehtse). silma torkavalt palju kasu tati silikaat telliseid ka raudtee arhitektuuris. kui kivid juba 

kord vagunile olid laaditud, siis ei olnud enam suurt vahet, kas viia need 50 või 250 kilomeetri 

kaugu sele. nii näiteks oli kavas suures tulekahjus tugevalt kannatada saanud Petseri üles-

ehitamiseks viia sinna kolm miljonit silikaattellist.224

 tuhktellised ehk patentkivid

silikaattellistest rääkides väärib põgusa kõrval põike kor ras tutvus tamist tootmis teh no loo-

giliselt ja ka välis ilmelt mõ neti sar nane ehitus materjal – tuhk tellised ehk nn patent  kivid. Põlev-

kivi tuha kasuta mine ehitus tööstuses ker kis hüpo teeti lise võima lu sena üles juba 1920. aas -

tate algu ses ning selle tar beks tehti ees tis ka rida uurin guid. 1928. aas tal ostis Balti Puu   villa 

ket ramise ja kudu mise aktsia selts saks lastelt pa tendi kunst kivide valmis tamiseks – siit ka 

nimetus „patent kivi”. tuhk telliste tehas ehi tati nobe dalt välja ning juba järgmi sest, 1929. aas-

tast hakkas see andma too dangut.225 tootmis menet lus tuhk telliste val mista mi sel sar na  nes 

silikaat kiviga, vaid lubja ase mel täitis side aine rolli põlev kivi tuhk, millest tingi tult oli kivid 

mitte valkjas hallid, vaid tume da mad, sinakas halli tooni. tuhk telliseid too deti kahes mõõ dus: 

lääne-euroo pas levi nud 250 x 120 x 65 mm suuru sena ja eestis toona üldiselt kasu tu-

sel oleva tsaa ri aegse stan dard mõõduga 270 x 130 x 70 mm. tuhk telliste vab rikus too deti 

vähe sel määral (ca 20% kogu toodangust) ka silikaat kive. eel dades, et paljudele tarbi jatele 

223 odav, hea, tulekindel maja. – Waba maa, 24. iv 1937. 

224 eeltööd Petseri ülesehitamiseks. – järva teataja, 9. vi 1939. 

225 h. matve, Ülevaade eesti ehitustehnika ajaloost 1920–1940..., lk 18. 

3.2.5.
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226 Põlevkivituhast saab häid ehituskive. – Päevaleht, 15. v 1930.

227 h. matve, Ülevaade eesti ehitustehnika ajaloost 1920–1940..., lk 19.

228 o. maddison, eesti kunstkivide tehnilised..., lk 18–52.

3.24: rahumäe jaamahoone (1930) on ehitatud kroh vi mata tuhk tellistest. 

rahumäe railway station (1930) built using un ren de red fly ash bricks.
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tuhktelliste tume värv ei meeldi, soovi tas vabrik laduda seina kahe kihilisena, sise mise kandva 

osa tuhk tellistest ning välis voodri sil male meel diva mast hele dast silikaatkivist.226 

 esi mesel, 1929. aastal too deti kaks miljonit tuhk tellist, 1936. aastal ulatus too dang juba 

6,6 mil joni kivini. ka patent kive reklaa miti algul väga heade, keraa mi li sest tel lisest ja sili  kaat -

kivist parema tegi omadus tega ehitus kivina, konkurentsi võimet tõstis aga vaiel da ma    tult selle 

oda vam hind teiste tellis tega võrrel des. Üsna pea sai küll ilm siks tuhk telliste halb ilmas  ti ku -

kindlus ning val davalt kasu tati neid 1941. aas tani too detud ehitus kive siiski sise sein  tes.227 

ka 1938/39.  aastal teh tud mater jali tea dus li kud uurin gud and sid tuhk telliste oma dus  tele 

üsna hävi tava hin nan gu, need on võr rel des teiste tellise liikidega sel gelt kehve mate oma   dus-

tega.228 kasu tuse seisu kohast jäid erand likeks toot mise esi mestel aas tatel val minud tra dit  sio-

na list  li kus võt mes hiiu (1929) ja rahu mäe (1930, vt ill. 3.24) jaama  hooned, kus tuhk  tellist on 

tarvi  ta tud välis seintes krohvi mata kujul. mõle mad hoo ned on ette nägelikult projek tee  ritud 

laia kar  nii  siga, mis pakub sein tele tõhu samat kait set ilmas tiku eest.

 silikaattellis nõukoguDe PeriooDil 

 tootmine ja tehnoloogia

ii maailmasõda andis silikaat telliste toot mi sele kõva tagasi löögi ning esi me sed sõja järgsed 

aas tad nat sionali seeri tud tehas tes kul gesid sa muti vaeva li selt, kuidagi moodi toime tulles. 

tootmis hooned ja -inven tar olid sõjas kan na tada saa nud – kvartsis vähem, sili kaadis roh kem. 

tugev puu dus oli töö jõust, ise äranis kvalifit see ritud töö jõust. olu liseks prob lee miks kujunes 

toor aine de fit siit. ees kätt nap pis kva liteet set lupja; ehkki muret teki tas ka auru katelde küt-

miseks too dud märg ja suure aher aine sisal dusega põlevkivi.229 

3.3.

3.3.1.
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229 75 aastat silikaattelliste..., lk 25–37.

230 ibid., lk 37–59.

231 ibid., lk 93–94. 

232 h. matve, Ülevaade eesti ehitustehnika ajaloost 1920–1940..., lk 21. 

233 75 aastat silikaattelliste..., lk 74. 

234 ibid., lk 88–89. 

235 ibid., lk 43, 83, 96. 

236 ibid., lk 28.

 1948. aastaks jõuti tootmis  mahuga ligi  kaudu sõja  eelsele tase  mele ta gasi ning sealt 

edasi toot  lik kus aina tõu  sis. 1950. aas  tate lõpuks jõuti kvart sis juba olu  korda, kus tekkis 

too dangu üle jääk. tootmis  tegevuse pare  ne  mi sele ai ta sid kaht  le mata kaasa järk-jär  gult toi-

mu nud sisse  seade rekonst  ruee  rimine kum  maski teha  ses. muu hul  gas vahe  tati välja mõned 

sead med, mis olid ol nud töös 1911. aas  tast ala tes. 1958. aas tal alus  tas kvartsi kõr  val tööd 

uus silikaat  telliste tehas män  niku, peagi lii deti need kaks töös   tust männiku nime all üheks 

ette   võtteks.230 1973.  aas tal re orga ni  see riti ka männiku ja sili   kaat ühtseks tootmis  koon-

diseks nimega silikaat.231 1960. aas taks oli silikaat  kivide tootmis  maht eestis juba võr  rel des 

1930. aas  tate lõpuga enam kui kuue  kordistunud, kiire tõus aga jät kus, saa vu  tades hari punkti 

1970. aas  tate alguseks, mil toodeti 262 miljonit silikaatkivi aastas.232 sellist kogust ei suu-

detud eestis ära kasutada, vaid eksporditi ka teistesse liiduvabariikidesse.233 

 aastakümneid kestnud probleemiks oli silikaattelliste purunemine transpordil. ehkki 

tasa pisi mindi küll üle konteiner vedudele (lah tiste kivide kor duva ümber laadimise ase mel), oli 

veel 1970. aas tate algu ses ehi ta jatel sel les osas suuri kae busi. nii näi teks hin nati 1973. aas-

tal, et nar vasse toime tatud kivi dest 30–40% on kat ki sed, kuni 10% täiesti kõlbmatud.234

 nõukogude perioo dil toi mus silikaat telliste toot mises ka tehno loogi lisi uuen dusi. sili -

kalt siidi vaimus tuse tuu les kat se tati mõn da aega desintegraator menetlust silikaat kivide toot-

misel, kuid jõuti peat selt aru saamisele, et see ei õi gusta end. olu lisema muu datuse tin gis surve 

kasu tada tel liste toot misel lubja ase mel osa liselt põlevkivi tuhka. et lub jast oli pidev puu-

dus, põlevkivi tuhka see vastu kül luses ning kõi gil oli veel hästi mee les enne sõda Balti manu-

faktuuri juures töö tanud tehas, mis tootis ehitus kive ainult tuhk side ainel, ilma lubja lisan dita, 

siis oli sel line nõue ise enesest üsna aru saadav. Paraku ei ol nud sili kaat ki vi des tuha lisandi kasu-

ta mise osas koge musi ning nii liht salt, kui loo detud, põlev kivi tuha tarvi ta mine ei läinud. sili-

kaa dis suu deti tuha lisandi kasu tami sest kõr vale hii lida, kvart sis seda ikkagi 1940. aas tate 

lõpust kuni 1970. aas tate kesk pai gani mingil määral tarvi tati. kõige prob leem se maks osutus 

siin kohal asja olu, et kohtla-järvelt saa dud peen tuhk, täpse malt sel les lei duv lubi, ei olnud 

lõpuni kus tunud ning selle edasi kus tu mine juba valmis kivi des teki tas praaki. tuha kus tu tus-

liini juu ru tamine paran das olu korda, sellele vaa ta mata jäi tuha lisan diga kivide kvali teet kõi ku-

vaks. Õige dosee rimise juur es olid need pare mad kui hari likud silikaat kivid, kuid praaki tek kis 

siiski küllalt palju. tuha lisan diga tel li seid, mis on hästi ära tun ta vad sinakas halli tooni järgi, 

fas saadi kivi dena ei kasu tatud.235 

 tehno loogiliselt vähe tähtis, kuid ehitus ajalooliselt olu line oli uue kivide standard mõõdu 

250 x 120 x 65mm kasutusele võtmine 1941. aastast.236 see asja olu või mal dab arhitektuuri-

ajaloolasel kül lalt hästi pel galt mõõt mise põhjal tuvas tada, kas ehitis või selle osa on val mi nud 

enne või pärast ii maailma sõda. liht sa mate hoo nete puhul, kus ehitus projekti ei pruugi olla 
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või malik leida, võib see teave olla olu liseks abiks. muu tusi mõõt metes oli nõu kogude perioodil 

veelgi: 1958. aas tast hakati sili kaadis tootma moodul tellist mõõduga 250 x 125 x 88mm.237

 arhitektuuriajaloolisest seisukohast on oluline ka sorti mendi laie nemine 1977.  aas-

tast, mil too dangu nomen klatuuri lisan dus moodul mõõdus auk tellis. seda 14-augu list tellist 

toodeti väärik pinnaga, st see oli viga deta, üht laselt sile ja valge pin naga, mõel dud fassaadi-

viimistluskivina.238 uut laadi pinnaviimistlus tehnoloogia kasutusele võtt tõi nähtava muutuse 

puhas vuuk-silikaatkivi ehitiste välis ilmes, väärik tellised mõju vad tänagi uue, puhta ja steriil-

se mana (vt ill. 3.26). 20. sajandi lõpul lisan dusid toot misse veel töödel dud loodus kivi imi-

tee ri vad lõhes ta tud ja klombitud pinnaga silikaattellised. 

3.26: ii maailma sõja eelsed (vasakul) ja 

nõu kogude aja teisest poolest pärit 

väärik pinnaga silikaat tellised (paremal). 

Pre WWii (left) and late soviet era (right) 

smooth sili cate bricks.
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3.25: kroh vi mata silikaat tellistest individuaal elamud. 

un ren dered silicate brick homes.
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 silikaatkivi kui asendamatu ehitusmaterjal 
 ensvs 1950.–1960. aastatel

silikaattellist seos ta takse ees tis põhjen da tult ees kätt nõu kogude perioo diga – just sel lest 

ajast päri neb val dav osa meie silikaat tellisarhitektuurist. mater jali kasu tamise kõrg ajaks võib 

pidada 1950.–1960. aas taid, mil see oli eesti ehi tuses asen damatul posit sioonil. 

 j. stalini surm ja n. hruštšovi võimule tulek tõi nõu kogude liidus kaa sa ehitus valdkonna 

radi kaalse refor mimise. senise, dekoo riga üle kuhjatud uus klassitsistliku arhi tek tuuri ase-

mele pidi asuma indust riali seeritud ehitus viis, mis võimal daks toota maksi maal selt palju uut 

ela mis pinda. ilu taan dus öko noom suse järel teise järguliseks tegu riks, pea legi soosis moder-

nist lik estee tika lakoo nilist käsitlus laadi. indust riali seeritus läänes, kust nsvl elamu ehi tuse 

asjus nüüd ees kuju võttis, tähendas montee ritava raud betooni ulatus likku kasu ta mist, milleks 

siin aga võima lused puu dusid. nii juh tuski, et ideo loo giliselt heaks kii detud mass ela mu ehitus-

programmi tuli esialgu realiseerida saadaole vatest mater jalidest, milleks eesti konteks tis oli 

silikaat tellis. 

237 75 aastat silikaattelliste..., lk 49.

238 ibid., lk 95–96. 

3.3.2.
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 toonast olu korda ehi tuses aitab hästi mõista tootmis mahtude võrdlus. Üle liiduline suund 

indust riali seeri tusele võeti 1954. aastal239, esi mene suurpanee l elamu valmis eestis 1961. aas-

tal (selleks oli katse elamu tal linnas Pae tänaval, esimene paneel elamu musta mäel anti käiku 

1962).240 suurpaneel majade ehituse eel duseks oli 1960. aastal käiku antud lasna mäe raud-

be toon toodete tehas võim susega 25  000  m² elamis pinda aastas,241 mis vastab  ligi kaudu 

7,1 mil jonile tel lisele. võrd luseks: tel liste too dang 1960. aastal oli 309,6 miljonit eksemplari 

(millest silikaat telliste osa kaal oli 1959. aasta and metest lähtu valt ca 68%242).243 nii võib suur -

paneel seinte osa kaalu seinte kogu hulgast 1960. aas tate esi mestel aas tatel hin nata vaid 2–3% 

ringi.244 1965.  aastal läks männikul käiku teine raudbetoon paneelide tehas võim susega 

75 000 m² elamis pinda aastas.245 1967. aastal ehitati suur paneelidest 110 000 m² elamis-

pinda (vastab ligi kaudu 31,5 mil jonile tellisele), tellise toodang samal aastal ulatus 312 mil  joni 

tel  liseni.246 too dud arvude  räga kokku võt tes võib väita, et ehkki raud betoon-suur paneelide 

osa  kaal 1960. aastatel mitme kor dis tus, ei saavutanud see üle kaalu ning küm nendi lõpuni jäi 

domi  nee  ri vaks seina ehitus ma ter ja liks tellis, ees kätt silikaat tellis, ning see väl jen dub sel-

gelt ka too na ses arhi tek tuuri pildis. silikaat tellis tele oleks võinud nendel aas ta tel kon ku-

rentsi pak  kuda veel sili kalt siidist ja gaasbetoonist suur plo kid, ent ka nende toot mis maht jäi 

1960. aas   ta tel, enne ara vete ja Pali vere tehaste käiku lask mist, sili kaat tellis tele tun ta valt alla. 

võrd luseks: männiku teha ses too deti 1960. aas tatel ca 33 000 m3 sili kaat betoo nist seina -

plokke (vas tab ligi kaudu 16,5 mil jonile tel lisele),247 samal ajal kui sili kaat telliste tootmis maht 

jäi 100–150 mil joni tellise kanti.248

 silikaattellise pea miseks ee liseks keraa mi lise tel lise ees oli mada lam tootmis maksumus. 

kui 1950. aastal moo dustas silikaat tellise ühiku oma hind ligi 60% keraa milise tellise oma-

hinnast, siis 1960. aas taks oli esi mene tei sest juba roh kem kui poole odavam.249 silikaat kive 

too deti ka märkimis väärselt rohkem: kui 1955. aastal oli silikaat- ja keraa miliste tel liste too-

dang samas suurus järgus, siis 1970. aas taks oli valgete kivide tootmis maht juba enam kui 

kaks ja pool korda suurem.250 

239 n. hruštšov, industriaalsete ehitusmeetodite laiaulatuslikust juurutamisest, ehituse kvaliteedi parandamisest ja 
 maksumuse alandamisest: kõne ehitajate, arhitektide ning ehitusmaterjalide tööstuse, ehitus- ja teedemasina- 
 tööstuse, projekteerimis- ja teadusliku uurimise organisatsioonide töötajate üleliidulisel nõupidamisel 7. dets. 1954. 
 tallinn: eesti riiklik kirjastus, 1955.

240 D. Bruns, Dmitri Bruns. tallinna peaarhitekti mälestusi ja artikleid. toim. k. hallas-murula. tallinn: eesti arhitektuuri -

 muuseum, 2007, lk 38.

241 t. kalamees, k. Õiger, t.-a. kõiv, r. liias, u. kallavus, l. mikli, a. lehtla, G. kodi, a. luman, e. arumägi, j. mironova, 
 j. Peetrimägi, m. korpen, l. männiste, P. murman, a. hamburg, m. talin, e. seinre. eesti eluasemefondi suurpaneel-
 korterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga. uuringu lõppraport. tallinn: tallinna tehnikaülikooli 
 kirjastus, 2009, lk 9.

242 a. treifeldt, ehitusmaterjalide tootmise omahinna alandamise küsimusi eesti nsv-s. – elamuehituse küsimusi 
 eesti nsv-s. tallinn: ehituse ja arhitektuuri komitee, 1960, lk 70–71.

243 eesti nsv rahvamajandus 1967. aastal. statistiline kogumik. tallinn: statistika eesti osakond, 1968, lk 79.

244 e. ojamaa, ehitusmaterjalide tootmise perspektiividest eesti nsv-s. – elamuehituse küsimusi eesti nsv-s. 
 tallinn: ehituse ja arhitektuuri komitee, 1960, lk 64.

245 t. kalamees jt. eesti eluasemefondi suurpaneel-korterelamute..., lk 9.

246 eesti nsv rahvamajandus..., lk 169, 79.

247 75 aastat silikaattelliste..., lk 90. 

248 h. matve, Ülevaade eesti ehitustehnika ajaloost 1920–1940..., lk 21.

249 a. treifeldt, ehitusmaterjalide tootmise omahinna..., lk 70–71.

250 h. matve, Ülevaade eesti ehitustehnika ajaloost 1920–1940..., lk 21. 
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 silikaattellise kasutuse iseloomulikud jooned 
 nõukogudeaegses arhitektuuris

stalinistlik arhi tek tuur puh taid silikaatkivi pindu ei soo sinud ning neid võib tolle pe rioodi ehi-

tis tes näha pea miselt siis, kui hoone on mingil põhju sel lihtsalt krohvi mata jää nud. need juhud 

on hõlp sasti tuvas tata vad, sest sel juhul pole tel lised lao tud mitte puhas vuugil, vaid märksa 

loha kama, ilm selgelt krohvi aluseks mõel dud vuugiga. krohvi alustes sein tes kasu tati silikaat-

kivi toona nagu vara sema telgi aasta kümnetel, sageli läbi segi keraa mi lise tel li sega. ehi tati 

liht salt sel lest mater jalist, mis paras jagu kättesaadav. 

 koht, kus sõja järgsetel aas tatel puhas vuugil lao tud silikaat tellisest pindu siiski roh-

kelt näha võib, on individuaal elamud (vt ill. 3.25), mil on eri line roll koha likus arhitektuuri  aja-

loos. juba stiili li selt on tege mist selge eris tumi sega oma aegsest valit sevast arhitektuuri -

polii ti kast, mille väljun diks olid esmalt dekoo riga üle kuhjatud sta linist likud hoo ned ning veidi 

hiljem kõleda võitu mass elamurajoonid. tradit siona list likus võtmes lahen datud individuaal-

ela  mud pakku sid kont rastiks kodust õdu sust, mida kom munist likus ideoloogia programmis 

pol  nud ette  näh tud. individuaal elamutega hoones tatud aed linlike linna rajoone leidus kogu 

nõu  kogude liidus vaid Balti riikides, mis muutis need omal moel koha liku identi teedi kand-

jaks.251 Põh jused, mis võimal dasid individuaal elamute laial dast levikut, olid ees kätt majan-

dus likud. sõja  purustuste tule musena oli eesti lin nades suur korteri puudus, mida ei suu de tud 

riik liku korteri ehitusprogrammiga piisa valt kiiresti lik vi dee rida. alter na tiiviks sai ela nike enda 

vahen dite ja töö kaasa mine individuaal ehituse vormis. riik tegi individuaal majade ehita ja tele 

soodus tusi, samas keh tisid ka küllalt jäigad piiran gud. sõja järgseid individuaal elamuid ehitati 

suurel hulgal ning need moo dus  tavad tänaseks mainimis väärse osa meie elamu fondist. aas-

tatel 1950–1959 oli individuaal ehituse osakaal tal linnas 38,5%, mõnes eesti väike  linnas aga 

ligi 100%.252 

 levinuimad ehitusmaterjalid 1950. aastatel püstitatud individuaalelamute puhul olid puit 

ja silikaattellis, kuivõrd need olid vähesed, mis toonasele majaehitajale üldse kättesaada-

vad olid. silikaattellist tarvitati eeskätt Põhja-eestis, puitu aga lõuna-eestis.253 statistika 

krohvitud ja puhasvuugil laotud sõjajärgsete individuaalelamute suhte kohta küll puudub, 

kuid empii rilise vaatluse põhjal võiks oletada, et ehkki selle hoonetüübi ideaaliks olid saksa 

aed linnade krohvitud seintega majakesed, kasutati krohvitud ja puhasvuukseinapindu enam-

vähem võrd selt, kuna puhasvuugil müüritise ladumine oli individuaalehitajale jõukohasem 

kui rohkem oskusi nõudvad krohvitööd. just individuaalelamutes võeti tarvitusele uut tüüpi 

mitme   kihi li  sed seina konst rukt sioo nid, millest nii mõnigi soo sis puhas vuuk ladu (nt rolok sein). 

indi vi duaal ehi tajal oli ühtlasi võima lus ja huvi isikliku elamu deko ree ri misel eri pä raste lahen-

dus tega, mis  tõttu võib just selle hoone tüübi juurest leida kõige rikka li kuma variat siooni eri -

ne va test ajastu  omas test silikaat kivi seina kaunis tus võte test: karnii si dest ja reljeef se test 

raamis tus  test dekora tiivsete müürikirjade ja punastest tellistest sisselaotud mustriteni. 

251 m. kalm, eesti 20. sajandi..., lk 277.

252 m. aavik, sõjajärgne individuaalelamu nõmme miljööalal. magistritöö. tallinn: eesti kunstiakadeemia 
 muinsuskaitse ja konserveerimise osakond, 2010, lk 10–11.

253 h. roopalu, individuaalelamute ehitamise küsimusi. – ehitus ja ehitusmaterjalid, 1958, nr 1, lk 86. 

3.3.3.
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3.27: suure-jaani kesk kool (1961). 

suure-jaani middle school (1961).
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3.28: tüüpprojekti järgi ehitatud kaupluse hoone säre veres. 

retail buil ding in säre vere built according to a stan dard design.
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3.31: tüüpprojekti järgi ehi ta tud kolhoosi klubi roelas (1969). 

kolkhoz club in roela built accor ding to a stan dard design (1969).
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3.29: seeria 1-317 korter elamud tartus tiigi tänaval.

series no.1-317 apart ment buil dings on tiigi, tartu.
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3.30: tüüpprojekt nr 62 järgi ehitatud maakorterelamud.

rural apart ment buil ding stan dard design no. 62.
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3.32: kolhoosi keskusehoone Peetris (1985, v. künnapu). 

collective farm centre in Peetri (1985, v. künnapu).
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 stalinismi asen dumine moder nis miga 1950. aas tate ii poolel tõi ka silikaat tellise taas 

laie malt pilti. 1950.–1960. aas tatel ehi tati silikaat tellisest pea aegu kõike: era muid, korter-

ela muid, koole (vt ill. 3.27), kaup lusi (vt ill. 3.28), söök laid, kontor-klubisid (vt ill. 3.31), põllu-

majandus hooneid jm. ena mik toona püstita tud hoone test oli krohvi mata, puhas vuugil laotud 

silikaat tellisest välis seintega. sel näh tusel oli mitu põhjust. Puhasvuuk tellisest viimist lust 

soo sisid nii moder nistlik estee tika, kus konstruktsiooni materjali ekspo neeri tus oli olu liseks 

ideo loogi liseks põhi mõtteks, kui ka liht salt asja olu, et sel line fas saad vajas perspek tiivis 

väga vähe hool dust (võr rel des murenemis ohtlike krohvi pindadega). Puhas vuuk ladu nõudis 

küll hoo li  ka mat müüri tööd, kuid või mal das kokku hoidu viimist lus tööde (kroh vi mise-vär vi mise) 

arvelt. sili kaat tellise eelis ta mine keraa mili sele tel lisele just fas saa didel tule nes juba mai ni-

tud kätte saa davu sele ja oda vusele lisaks sili kaat tellise sta biil se mast kvali tee dist võr rel des 

keraa mi lise tel lisega. Punast tel list, mida kõlva nuks jätta kroh vi mata, ei suu detud liht salt 

piisa val hulgal toota.254 

 Ühe materjali eksp lua tee rimine kombi nat sioonis üksi kute tüüp projektide lõputu kor du-

sega ei saa nudki toota muud kui mono toon sust. eriti ilme kalt väl jen dub see just korter elamute 

juures. esi mene tõe liselt mass kasutust leid nud tüüp projekt, mille järgi ehi tati 1950. aastate 

lõpust ala tes suu rel hulgal maju üle kogu eesti, oli rahva suus hiljem „hrušt šov  kana” tuntud 

see ria 1-317 (1956–1958 eston projekt, arhi tektid m.  Port, r.  urb, r.  liiberg, Ü.  ellandi, 

ins. o. sammal, vt  ill. 3.29). hoo neid võis ehi tada vas ta valt vaja du sele eri neva kor ru   se  li-

suse  (2-5) ja sekt sioo nide arvuga  (1–4), levi nui maks jäi viie korruseline va riant.255 ehitus  -

mater ja lina võis 1-317 puhul kasu tada nii suur plokke (mull betoonist või -sili kalt siidist) kui ka 

tel list. eel pool maini tud asja oludest tule nevalt on väga paljud neist hoone test ehi tatud puhas-

vuugil laotud silikaat tellisest. Punast tellist on kasu tatud har vem, pigem kom binat sioo nis sili-

kaat  tellisega. 

 nõu kogude pe rioo dil pro pa geeritud idee kao tada linna ja maa vahe line erinevus tõi 

endaga kaasa ka mas silise korter elamute ehi tamise maa piirkondadesse. ehkki 1950. aas tate 

lõpul ja 1960. aas tatel maale ehi tatud korter elamute juures kasu tati mainimis väärsel hul gal 

tüüp seeria 1-317 väiksema mahulisemaid va riante, moodus tasid suu rema osa ehi tatud elamu -

test siiski spet siaalselt maa-asula tele loodud tüüp projektide põh jal ehi tatud hoo ned.256 

Ühed esi mesed spet siaal selt maa-asula tele val minud tüüp projektid olid 1958. aastal Põllu-

majandus projektis val minud kahe kordsete maa korterelamute tüübid nr 61 ja 62 (vt  ill. 3.30). 

Projekti järgselt olid nende välis seinad ette nähtud kas silikaat kividest Gerardi sei nana või 

punas test kärg tellistest massiiv seinana.257 Prak tikas ehi tati need val da valt silikaat kividest. 

hoo nete alus müürid olid veel vana moodsalt pae kivist ja laed puit taladel,258 seega vas tasid 

need hooned too nasele industrialiseerimis ideaalile väga vähe. sel lele vaata mata olid nime-

ta tud tüüp projektid 1950. aas tate lõpul ja 1960. aas tate algu ses maa-asulate korter majade 

ehitamisel levi nuim lahen dus. eriti ulatus likku kasu tust leidis tüüp projekt nr 61, mille järgi 

254 h. oruvee, meie elamuehituse viimistlustööde kvaliteedist. – ehitus ja ehitusmaterjalid, 1959, nr 4, lk 19.

255 m. kalm, eesti 20. sajandi..., lk 331. 

256 m. karu, kus pidi kolhoosnik elama? eesti kolhooside tüüpelamuehitus kuni 1980. aastateni. Bakalaureusetöö. 
 eesti kunstiakadeemia kunstiteaduste instituut, 2005, lk 23.

257 h. kingo, uued maaelamute tüüpprojektid. – ehitus ja ehitusmaterjalid, 1959, nr 1/2, lk 17–20.

258 ibid.
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3.34: elamu viimsis liilia tee 4 (1991, r. karp). 

resi dence at 4 liilia tee, viimsi (1991, r. karp).

e
a

m
, F

k 
1

8
3

3
1

D

3.33: korter elamud tallinnas roopa tänaval (1990. aastate 

algus, m. masso). apart ment buil ding on roopa tänav, 

tallinn (early 1990s, m. masso).
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valmis aas tatel 1958–1962 lausa 32% maa-asu late elu majadest.259 tüüp korter elamute ehi tu-

sel oli vähe võima lusi arhitek tuurseks variee ri miseks. Üks suh teli selt levi nud võte maa ela-

mute puhul oli hoone ilmes tamine puna sest telli sest lao tud een duva trepikojaosaga. 

 silikaattellis hak kas oma juht positsiooni kao tama alles 1970. aas tate algu poolel, mil 

suur plokkide ja panee lide tootmis võimsus võimal das nende laie mat levi kut. sel leks ajaks oli 

puhas vuugina laotud silikaatkivi fassaadide eks plua teeri misest tek kinud ilmne tüdimus ning 

ka uued tuuled arhitektuuri maastikul soo sisid kroh vi tud seina pindade kasu tamist, taan  dades 

krohvi mata silikaatkivi pinnad mõneks ajaks pea miselt utili taar  objek ti del tarvi  ta tud mater   ja -

liks, millel elamu- ega esindus  arhitektuuri asja polnud. 

 krohvi mata silikaatkivi pindade oma laadne tagasi tulek leiab aset 1980. aas tatel. hele-

dad pin nad näi vad taas mood sad ja ka ekspo nee ritud silikaat kivi leiab tee esin dus like hoo-

nete fas saa dile. võr rel des paar aasta kümmet vara sema ajaga on silikaat tellise kasu tus nüüd 

läbi mõeldud, taot lus lik valik, mida sa geli rõhu tab erilise müüri kirja kasu tamine. hea näide võiks 

siin olla vilen künnapu projek tee ritud kolhoosi klubihoone Peetris (1985, vt ill. 3.32). 

 1980. aas tate lõpul ja 1990. aas tate algu ses tõu seb puhas vuuk-silikaat tellise popu laar -

sus veelgi, eriti just elamu ehituses. hele kivi leiab kasu tust nii korter majade ja era mute kui ka 

ühis  kond like ela mute püsti  ta mi sel. tasub meenutada, et 1990. aas tatel, veel enne kui krohvi -

tud valge kuup muutus hea arhi tek tuuri süno  nüü miks, ummis  tasid noore eesti arhi tektuuri  -

aja kir jade klants pildi  lehe külgi just puhas  vuuk-silikaat  tel li sest sein  tega hoo ned. hele val gete 

väärik silikaatkivist seina pindadega särasid kau gele uue aja edu kate eramud, näiteks pere  kond 

haagma elamu viimsis (1990, a. siim), eramu liilia tee 4 viim sis (1991, r. karp, vt ill. 3.34) 

või villa sumberg (1994, e. urbel). 

259 a. Peterson, a. tüüpprojektide kasutamisest maaelamuehituses 1953–1962. – etnograafiamuuseumi 
 aastaraamat XiX, 1964, lk 86.
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3.35: ridaelamu sakus sambla tänaval (1990. aastate algus, v. herkel). 

terrace houses on sambla tänav, saku (early 1990s, v. herkel).
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3.36: eramud ilmandu külas kadaka teel (1990. aastad). 

resi den ces on kadaka tee, ilmandu (1990s).
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 ajastu omaseks lahen duseks olid hoone grupina pla nee ritud vähe korruselised (tüü pi li-

selt kolme korruselised) hele dast silikaat kivist korter majad, milles pee gel dus soov luua tava-

pärasest pare maid elu tingimusi. näi teks tüüp elamutega hoo nes tatud elamu kvartalid kala-

majas kalju põigus ja nõmmel vaba duse puies tee ääres (rän naku elamu kvartal), miia masso 

projek tee ritud 1930. aas tate hõngu lised korter majad roopa tänaval (roopa 12, 12a, 12b, vt 

ill. 3.33). silikaat tellis oli kaht lemata üheks popi maks fassaadi kattematerjaliks ka ülemi neku -

aja rida elamutel, näiteks sakus sambla täna val (v. herkel, vt  ill. 3.35) või taba salus orava ja 

Pihlaka nurgal (t. kull). 

 moe uudisena tuli 1990. aas tatel toot misse klom bitud pin naga silikaat kivi, mis sai eriti 

armas ta tuks just tradit siona lis miga flir ti vate kõrge kelp katusega üksik elamute juures, aga 

sobis sama hästi ka muinasjutu lossi ihale vate torni kestega era muid katma, nagu näi teks neli 

ühe pro jekti järgi val minud era mut ilmandu külas kadaka tee 3, 5, 7, 9 (vt ill. 3.36).

 telliseseotised, müürikirjad ja dekoreerimisvõtted

Puhas vuugil laotud silikaatkivi seinad mõ juta  sid tu ge valt nõu kogude eesti ehitatud kesk-

konna, ise äranis just argi arhitektuuri ilmet. selle aja ehitus pärandi mõtes ta miseks ja väär-

tuste välja sõelumiseks ei piisa vaid arv näitajate ja arhi tek tuur sete üld joonte esi tami sest, 

vaid tuleb pilku teri ta des süve neda ehitus likesse nüans si desse – tellise seotiste ja müüri-

kir jade maa il ma. all järgnevalt on häda vajaliku kõrvalpõikena antud es malt üle vaade eestis 

20. sajandil, ise  ära nis just pärast ii maailma sõda enim kasu ta tud telliseseotistest, et selle baa-

silt lii  kuda edasi deko ratiiv sete müüri kir jade ja ladu mis viiside kui too nase silikaatkivi ehi tuse 

ühe huvi pakku vama tahu täp se male eritle misele. 

 20. sajand tõi murrangu ka nii tradit siooni lisse ehitus valdkonda nagu tellis müüride 

ladu  mine. unustuse hõlma vajusid vara se matel aega del kasu tusel olnud seo tised – näi teks 

munga või flaami seotis –, asen dudes ratsio naal semate ladumis viisidega. tänu tugevus arvu-

tuse aren gule muu tusid seinad õhemaks ning asen dusid sa jandi kesk paigas hoopis ki hi  liste 

konstrukt sioo nidega. müüri kirjale, mis oli sajan deid olnud konst ruk tiivse lahen duse peegel-

dus, jäi kihi lise seina konstruktsiooni puhul pea miselt es tee ti line roll. eesti tellis ehituses, 

3.3.4.
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260 e. kanits, Puhasvuukmüüritis. tallinn: eesti riiklik kirjastus, 1961, lk 6. 

261 j. l. Garvin, a building history of northen new england. hanover n.h.: university Press of new england, 2001, 
 lk 59–61. 

262 t. kalamees, t.-a. kõiv, r. liias, k. Õiger, u. kallavus, l. mikli, s. ilomets, k. kuusk, m. maivel, a. mikola, P. klõšeiko, 
 t. agasild, e. arumägi, e. liho, t. ojang, t. tuisk, l.-m. raado, t. jõesaar. eesti eluasemefondi telliskorterelamute 
 ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga. uuringu lõpparuanne. tallinn: tallinna tehnikaülikooli kirjastus, 
 2010, lk 9. 

nagu õigu poolest ena mikus siin ses ehitus tegevuses, oli uute mater jalide ja ehitus viiside 

juurdumine 20.  sajandi esi mesel poolel vae valine. eks edu meelseid katse ta jaid ja üksi kuid 

sära vaid ob jekte lei dus ikka, kuid üldist pilti võib pigem kirjel dada kui pro vints likku ja vana-

mood sat, mis järje pide valt oli aren gus kesk miselt paar aasta küm met lääne-euroo past maas. 

kuni ii  maailma sõjani jäid eestis domi nee rima täis kivist massiiv sei nad. Pea miselt kasu tati 

tellise ladu misel rist seotist, isegi mujal maai lmas sel leks ajaks juba levi nud amee rika seo tis 

ilmus laie malt kasu tusele alles nõu kogude perioo dil. krohvi alu sed seina pinnad või sid olla lao-

tud ka nn sega seotises, kus ei jär gitud ühtki kind lat süsteemi. 

 massiivseinte ladumisel kasutatud seotised

Plokk ja rist seotis on sar  nase töö  põhimõttega – mõle  mal juhul vahel duvad piki kivi read 

põiki kivi ridadega. Plokk seotises on piki kivi ridade püst vuugid oma vahel koha kuti, rist seotise 

puhul on aga piki kivi read oma vahel poole kivi võrra nihkes, nii et iga eel mise kihi piki kivide 

kesk kohad paik nevad koha kuti järg mise piki kivi rea vuu kidega (vt ill. 3.37, 3.38). eesti aeg ses 

silikaat kivist puhasvuuk müüritises kohtab kõige roh kem rist seotist, mille müüri kiri on ilme -

kam kui plokk seotisel. krohvi mata silikaat tellisest rist seotist näeb paljudel tal linna tüüpi 

majade trepi kodadel, vabariigi aegsetel jaama hoonetel, aga ka näiteks siegfeldti majal 

haapsalus.

 rist seotis oli juba 19. sajandi lõpul laialt kasu tusel historit sistlike punas test savi tellis-

test hoo nete juures, seega võib siin näha liht salt tradit siooni jätku mist. nõu kogude perioodil 

asen dus rist seotis suu res osas mitme kihilise seo tise või plokk seotisega. Plokk seotises ehi-

tati põhi liselt utili taar set laadi hoo neid, näiteks abi hooneid või ala jaamu, samuti põllumajandus-

rajatisi ja tööstus hooneid. et plokk seotises (nagu ka rist seotises) seina saab laduda ainult 

massiiv seinana ilma vahe pealse soojustus kihita, kasu tati seda ees kätt kohta des, kus seina 

sooja pidavus ei olnud kuigi oluline. 

 mitmekihiline seotis ehk ameerika seo tis tõu sis eestis enim kasu tatavaks ladumis vii siks 

pärast ii maailma sõda, olles eriti levi nud just mitme korruseliste elu- ja ava like hoo nete püs ti-

tamisel. vähemal mää ral kasu tati mitme kihilist seo tist juba vaba riigi pe rioodil. selles seo ti ses 

on pikikivi read seo tud põikikivi ridadega mitme rea tagant (vt ill. 3.39).260 seda rat sio naal set 

ja hõlp sasti lao tavat seo tist hakati laial da selt kasu tama 1830. aas tatel amee rikas ning ehkki 

see oli levi nud ka inglis maal, kinnis tus nime tusena amee rika seotis (inglis keelses kirjan duses 

ka common bond ehk tava line seotis).261 eestis on mõis tena levi num siiski mitme kihiline seotis. 

selles seo tises laotud seinad võisid olla ka kihi lise konst rukt siooniga – õhk vahede või mineraal-

vatiga täi detud vahe dega. Pal jude nõukogude aegsete korter elamute  välis sei nad ongi just 

sel lise lahen dusega.262 et visuaal sel vaat lusel ei ole või malik eris tada vahe dega seina täis-

kiviseinast ning paral leel selt olid kasu tusel mõle mad varian did, siis on seinakonstruktsiooni 
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3.37: ristseotis oli eestis 

levinud 20. sajandi i poolel. 

use of Dutch bond was 

common in estonia in the 

first half of the 20th century.
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3.38: Plokkseotises laoti 

nõukogude perioodil liht sa maid 

hooneid. english bond was used 

during the soviet period to build 

uti li ta rian buildings.
3.39: mitme kihiline seotis ehk ameerika seotis 

kujunes nõu kogude perioodil pea miseks seo tiseks 

mitme korruseliste hoone ehitamisel. 

During the soviet period common bond was the main 

method for buil ding multi-storey buildings.

3.42: Gerardi sein oli üks levi nui mad mitme kihilise seina tüüpe. 

the Gerard wall was a common type of cavity wall.
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3.43: harju seina kasutati peamiselt 

krohvitud individuaal majade juures. 

the harju wall was mainly used for 

rendered single family homes.
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3.41: nõukogude ehitus kirjanduses 

soovitati palju Popovi seina. 

soviet lite ra ture about construction 

often recom men ded the Popov wall.
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3.40: roloksein on küll suhteliselt nõrk, aga annab ilusa müüri kirja, mis tõttu 

seda kasutati pea miselt kroh vi mata eramute ehitamisel. 

though rat-trap bond was not very strong. it pro du ced an att rac tive pattern 

and was there fore used mainly on un ren dered single family homes.
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täp sus ta miseks vajalik ot sida lisa informatsiooni pro jek tist või koha pealsete täien davate uuri-

miste (mõõt mine, seina konst rukt siooni ava mine) abil. täiskivi seinte puhul on kasu tatud ena-

masti kahe kivi pak sust seina (51 cm), kihi line seina konstruktsioon on hari likult õhem (sageli 

ligikaudu 43 cm). 

 nõu kogude liidus kasu tati tellis seinte ladu misel ka amee rika seotise liht sus tatud 

varianti ehk nn prof. l. i oništšiku ladumis süsteemi. see seo tis lubas kolme kihi püst vuu-

kide kokku langemist, mis tõttu seina tuge vus oli mõne võrra mada lam, kuid samal ajal ei ol nud 

vaja vee rand- ega kolm veerand  kive. see tähen  das jäl legi olu  list aja  võitu – ainult täis  kividest 

koos neva müüri ladu mine võtab kolm korda vähem aega kui mitte terveid kive sisal dava müüri 

puhul, kus aega kulub kivide raiu misele.263 oništšiku seo tist kasu tati siiski val da valt krohvi -

aluste müü  ride ladu misel,264 mis tõttu iga päevases arhitektuuri pildis see silma ei hakka. 

 mitmekihilised seinad

1948. aastal välja an tud ensv minist rite nõu kogu mää rus nr 317 suu nas ehitus orga nisat-

sioone ja projek tee rijaid kasu tama vähe korruseliste hoo nete juures „õhk vahedega, täi di  sega, 

vooder disega või muul teel kergen datud seina konstruktsioone”.265 mingil määral kasutati 

kihilisi tellisseina konstruktsioone küll ka juba eesti vaba riigi ajal, mil usinalt pro pa geeriti 

soomest üle võetud kolme kihilist nopsa seina, mida on käsitl etud eel pool betoon ki vide pea  tü-

kis. nopsa seintest esi nes mitme suguseid variat sioone, kõige harili kumat tüüpi sein oli lao  tud 

ser viti tellis test ning seina kihid ühen datud oma vahel side kividega iga neljanda piki  kivi järel. et 

sel line on konst rukt sioon oli suhte liselt nõrk, siis laoti ehi tise sta biil sust sil mas pida des väli-

mise kihi nur gad hari likult lapiti kividest. väli mise ja kesk mise kihi vahe le jäeti õhu vahe, sise-

mine vahe aga täi deti urbse mater jaliga.266 ennesõjaaegsete nopsa seinte ehita mi sel kasutati 

palju betoon kive, mis tõttu sageli nime ta takse oma aegses kirjan du ses betoo  nist seina kive 

nopsa kivi deks. kolme kihilist nopsa seina kasu tati ka sõja järg sel ajal, ees kätt individuaal  -

majade sein tes, kuid see jäi siis juba levi kult alla uu tele mitme kihilis tele seina tüü pi dele – 

Gerardi, rolok- ja harju sei nale ning sisu liselt karkass ehi tust esin da vale nõmme sei nale. ka 

vaba  riigi perioo dil oli nopsa seina levik eestis eba ühtlane, pea mi selt ehitati nopsa sein tega 

väike    maju maa  piir kon  da  des, see vastu mõnes lin nas oli nopsa seina kasu ta mine pigem tau ni tud 

või sui sa keela  tud (nt tartus).267 

 nõu kogude perioo dil eestis palju kasu tatud, inse ner a.  i.  Gerardi järgi nime saanud 

gerardi sein koos neb kahest poole kivi  paksusest tellisseinast, mis on oma vahel seotud metall-

ankrutega ning mille vahel on sooja iso leeriv täide (räbu, termo liit vms) (vt ill. 3.42). esi mesed 

Gerardi sei nad ehitati moskvas 1829. aastal ning 19. sajandi lõpuks oli see vene maal (eriti 

just kesk-vene maal) suhte liselt laialt kasu tatud seina tüüp.268 eestis jäi Gerardi seina kasu-

tus enne ii maailma sõda tagasi hoidlikuks, küll aga muutus see popu laarseks nõu kogude 

263 a. veski, müüritööd. tallinn: Pedagoogiline kirjandus, 1948, lk 123–126.

264 e. kanits, Puhasvuukmüüritis, lk 7.

265 ärakiri ensv arhitektuurivalitsuse kirjast 27. aprillil 1948. a kõikidele peaarhitektidele ja maakondade inspektor-
 arhitektidele. esitatud raamatus l. jürgenson, tellistest kergseinad. tartu: teaduslik kirjandus, 1948, lk 102–103.

266 a. Grauen, tulekindel ehitusviis „noPsa”, lk 11–19.

267 a. tõllasepp, nopsa seinte pooldajad...

268 В. Ф. Иванов, История строительной техники..., lk 297–298.
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perioodil. Gerardi seinal on hulk variat sioone, mis kõik paral leel selt kasu tusel olid. lisaks metall-

ankrutele võisid sise mine ja väli mine sein olla oma vahel seo tud ka põiki suunaliste tellistest 

püst vahe seintega (ca  iga 4-5 kivi järel) või oli kande võime küsi mus lahen datud hoo pis piila-

ritega.269 Gerardi seina mugan dusena võib käsit leda raadi seina, mis kujutab endast sisu li selt 

väljast poolt roliit plaa diga vooder da tud ja kroh vi tud Gerardi seina. et sein liialt paks ei tuleks, 

on sise mine isoleer vahe tehtud õhem. seina tüüp on nime saanud selle järgi, et esma kord selt 

kat setati seda tartus raadil.270 väga palju laoti Gerardi seinu eesti maa piirkon dades,271 kus 

selle seina tüübi levi kut soo dus tas asja olu, et nõu kogude perioodi algu poole laialt kasu ta-

tud maa ehi tuse tüüp projek tid olidki projek tee ritud just Gerardi sein tega. tõsi, era mute puhul 

pakuti alter na tiivina ka harju seina.272

 mainitud harju seinas oli tel listest vaid seina väli mine kiht, sees mine kiht moo dus tus 

lau di sest või teP-plaa dist ning tekkiv tühi mik täideti termo liidiga. sein tele tuge vuse and-

mi seks laoti iga kol manda kivi järel ühe või poole kivi laiune pilas ter, mis muu hul gas pidi püsti 

hoidma ka puit poste (vt ill. 3.43). harju sein võib olla lao tud nii lapiti kui ka ser viti asetatud 

tel  li sest. servi tellistest sein on väi kese kande võimega, sobides ees kätt madala tesse ühe-

kord setesse (ilma katuse korruseta) era mu tesse. et harju seina müüri kirja mus ter on korra-

päratu, siis seda puhta vuu giga ei laotud ja krohvi mata kujul seda üld juhul ka ei kohta. harju 

seina kõrg aeg jäi nõu kogude perioodi algu sesse, 1960. aas tatest eelis tati nõmme seina, 

kuna seda oli liht sam ehitada.273 

 nõmme seina konst rukt siooni ja nime tuse esitas legen daarne ehitus õpikute koos taja 

arvo veski aja kirjas tehnika ja toot mine 1958. aastal.274 sisu liselt on tege mist mitte enam 

tellis  test kerg seinaga, vaid puitsõrestik seinaga, mis on vooder da tud serviti või lapiti lao tud 

tellistega. 

269 l. jürgenson, tellistest kergseinad, lk 36–39.

270 a. veski, müüritööd, lk 144. 

271 e. kanits, Puhasvuukmüüritis, lk 8.

272 h. kingo, uued maaelamute tüüpprojektid, lk 14–21.

273 a. veski, individuaalelamute ehitamine. tallinn: valgus, 1969, lk 102–105.

274 a. veski, nõmme sein. – tehnika ja tootmine, 1958, nr 1, lk 15–17.

3.44: silikaattellist kasutati 

sageli vanemate hoonete 

reno vee ri misel. silikaat voodriga 

rehe maja saare maal. 

silicate bricks were often used 

in the reno va tion of older 

buil dings. silicate lined 

barn-dwelling in saaremaa.
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 kahe kihilistest kerg seintest tuleb mai nida kind lasti ka Popovi seina, kus kaks tel lis test 

seina kihti olid oma vahel ühen datud horison taal sete side metega (tellis- või mördi diafragmad) 

ning sageli täi detud räbu betooniga (vt ill. 3.41).275 insener Popovi järgi nime tatud seina  tüüp 

võeti kasu tusele nõu kogude liidus 1930. aastatel.276 seda seina tüüpi pro pagee riti eestis ise -

ära nis just nõu kogude pe rioodi algu ses,277 kuna see või mal das hästi ära kasu tada sõjas purus  -

tatud hoone test saa dud pooli kuid tel lised ning räbu, mille kätte saadavus oli üldise ehitus  -

mater ja lide de fit  siidi tingi mus  tes suhte liselt hea. seinatüübi tege likku levi kut on keeru line 

hin nata, pigem näib, et selle kasu tus jäi oodatust tagasi hoidli ku maks. 

 kerg seintest kõige ilme kama müüri kirjaga on rolok sein (vt ill. 3.40), mis on üks vanemaid 

õõnes  seina tüüpe. teada olevalt on rolok seina kasu tatud inglis maal juba 19. sa jandi algu ses.278 

seotise inglis keelne nimetus „rat-trap bond”279 kirjel dab konst rukt siooni üsna taba valt – sein 

koos neb väikes test sule tud tühi mi kest, mis moodus tavad ser viti ase tatud piki- ja põiki kivide 

üle ühe ladu misel. sein tesse jää nud „roti lõksud” täide takse ehi tuse ajal räbuga. side kivide tihe 

ase tus ning seina vähene pak sus muu davad soojus tamata rolok seina kül maks, seega oli sel le 

seina tüübi juures ette näh tud sise mine lisa soojustus (termoliit täidis, teP-plaat). et rolok seina 

müüri  kiri on nägus, siis väljast poolt seda seina tüüpi ei kroh vitud. rolok seina kasu tati väikse-

mate ehi tiste juu res ning see kaunis tab palju sid eesti sõja järgseid individuaalelamuid.

 vaadeldes silikaat kividest puhas vuuk-lao ga era muid ja väik se maid korter maju ees tis, 

koh tab sageli liht seotisele vii tavat müüri kirja. see ei tähenda mui dugi seda, et nende hoo-

nete välis piirded olek sidki ainult vee randi või poole kivi pak sused liht seotises sei nad – sellist 

lahen dust võib kohata küt mata abi hoonete juu res, aga mitte elu majades – vaid vii tab Gerardi 

või nõmme seina tüübi kasu tusele või liht salt silikaattellistest välis voodrile, mis võib olla nii 

ehitus  aegne kui ka hili sem. vii mane on olu line näh tus eesti ehitus ajaloos ja väärib lähe mat 

kom men   taari. Paljud vanad palk hooned, mis algselt olid kae tud lau di sega, said nõukogude-

aegse reno vee ri mise käi gus endale silikaat tellistest välis voodri (vt  ill. 3.44). Pea miseks põh-

juseks sel lisel reno veeri mi sel oli mui dugi üldine ehitus materjalide defit siit, mis tõttu kasutati 

maja kor ras ta mi sel seda, mida oli või malik kätte saada – sageli siis just silikaat tellist. arvesse 

tuleb aga võtta ka ajastu kon teksti, kus ül dise prog ressi ihalus ootuses ei taju tud vanu maju 

ena masti kui mi dagi väär tus likku, vaid nähti neis liht salt elu aset, mida võis ja tuli kaas ajas-

tada nii hästi kui või malik. silikaat tellisest välis vooder või mal das anda majale kii relt uue ja 

kor rektse välis ilme ning lisada vaja dusel palk konstruktsiooni ja voodri va hele täien  dava 

soojustus  kihi. oluline oli ka asja olu, et eri nevalt laudis voodrist ei nõud nud silikaat tellis pea-

aegu mingit eda sist hool dust. tuleb mai nida, et ehkki suur osa silikaattellis voodritest on 

pärit nõu  kogude ajast, kasu tati sellist puit  hoonete voo der da mise võtet juba vähe sel mää  ral 

varemgi. vaba  riigi ajal võib sel lise tegu viisi taga näha ees kätt soovi hoonet vääri ka  mana näi-

data – kivi  hoone oli toona igal juhul pres tiiž sem kui puit ehitis. sel juhul oli puit hoone tüü pi liselt 

juba ehitus aegselt kavan datud silikaat tellisest vood riga (nt Pärnu mnt 169 villa nõmmel).

275 vt näiteks a. veski, müüritööd, lk 133–140 või l. jürgenson, tellistest kergseinad, lk 39–46.

276 Стены инженера Попова, https://vsedlyastroiki.ru/ru/publikatsii/stenyi-injenera-popova/ (vaadatud 13. v 2019). 

277 nt instruktsioon kergseinte ehitamiseks: Popovi, Popovi-orljankini, Popovi-Popova süsteem. 
 tartu: teaduslik kirjandus, 1946. 

278 G. lynch, historic Brickwork: Part ii – structural survey, 1994, vol. 12 iss: 1, lk 19.

279 rat-trap bond – ingl k rotilõksu seotis.
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 Dekoreerimisvõtted puhasvuuk silikaatkivi seintel

olu korras, kus ehi tati sa made tüüp projektide järgi280 ning kasu tati kõik jal ühe suguseid viimistlus -

materjale, oli mono toon sus kerge tek kima. selline tule mus ei rõõ mus tanud kedagi ning eri ala -

ringkon da dest kos tis juba 1960. aas tate algu ses toi muva aad ressil krii ti lisi noote. suu rem 

osa nuri  nast käis tüüp projek tide kasina valiku ja kasu tatud projek tide paindu ma tuse kohta;281 

kuid osutati ka mater jalist tule ne vale ühe too ni lisu sele. nii näi teks kri ti seeris etkar kanits 

amee rika seo tise liigkasu tust: 

 „meil domi nee riva amee rika seo tise müüri kiri on ilme kas ainult lähe dalt vaa dates. kuid 

juba mõne kümne meetri kau gu selt silm nagu väsib ja ei eralda vuu kide võr gus tikust müüri kirjale 

ise  loomulikke ele mente. viga deta ameerika seo tise müüri kiri näib siis liht salt korra pärase 

vuu kide võr guna. ter vete kvar ta lite kau pa sel li seid ühe toonilisi ela muid ehitades  (pealegi 

ühtede ja samade tüüp projektide järgi, kus isegi välisuste por taalid tal linnas, jõhvis, narvas 

ja teis tes lin nades on täpselt ühe sugused) jõua me para ta matult ühe külgsuseni, mida täna-

päeva ehi ta jaile võib-olla kunagi ei andestata.”282

 ehitus keskkonna mono toon suse vastu oli või malik või delda nii pla neerin gulisel (mada-

la mate ja kõrgemate hoo nete vahel damine, eri ne vate hoonestus mustrite kasu ta mine), arhi-

tek tuursel (alter na tiiv sete tüüpprojektide pak ku mine) kui ka materjalikasutuse tasan dil. 

enamik eriala kirjanduses paku tud soovi tus test tege leb just planeeringu liste ja arhitektuur-

sete aspek tidega. Parandused siin jäid suu resti vaid heade mõtete ja ette panekute tasandile: 

paku tud eksperimentaal projektidest rea li seeriti vaid mõni ük sik (nt Gonsiori 18, tallinn) ning 

need ei suut nud suu nata üldise unifit seeritud ehi tuse vääramatut kulgu. tuleb mui dugi möön da, 

et ka materjali kasutusest läh tuvad varieerimis võimalused ei osu tunud mono toon suse vastu 

võit lemisel teab mis sala relvaks, siiski annab nende erit lemine hea sisse vaate möö du nud 

sajandi kesk paiga ehituskultuuri. all järg ne valt on vaa del dud deko reeri mis võt teid puhas  vuuk 

sili  kaat tellis test hoo ne tel, kus ehitus vii sist lähtu valt olid ilmes tamis või malu sed siiski märksa 

suure mad, kui näiteks algu sest lõpuni kont rol litud tootmis ahe laga paneel majade juures. 

 Üldistades võib puhasvuuk-silikaat kivist ehi tis tel kasutatud kaunistus võtted jagada 

nel jaks:

•	 dekoratiivsed	müürikirjad;

•	 dekoratiivvuugid;	

•	 reljeefsed	elemendid;

•	 silikaatkivilao	ilmestamine	punase	tellisega.

280 näiteks 1960. aastal ehitati 70% elamispinnast seeria 1-317 tüüpprojektide järgi, vt l. starostin, tüüpprojektide 
 kasutamisest eesti nsv-s. – tehnika ja tootmine, 1962, nr 10, lk 11. 

281 vt nt h. reissar, tartus üleskerkinud arvamusi. – sirp ja vasar, 26. vii 1963 või u. sisa, tõepoolest on aeg. – 
 sirp ja vasar, 4. v 1963; 

282 e. kanits, Puhasvuukmüüritis, lk 11.

3.3.5.
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3.45: Dekoratiivse müürikirjaga eramu kuressaares aia 14a.

home with decorative brickwork at 14a aia tänav, kuressaare.
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3.46: Dekoratiivse müürikirjaga eramu kuressaares, ida 24. 

home with deco ra tive brick work at 24 ida tänav, kuressaare.
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 Dekoratiivsed müürikirjad

nagu juba kirjelda tud, laoti nõu kogude ajal enamik puhas vuukseinu üsna ilmetu müüri kir jaga 

seo tistes. seda ehedamalt tõu sevad üldi sest hal list mas sist esile vähe sed deko ratiivse(ma) 

müüri  kirjaga ehi tised. siin kohal tuleb mui dugi tõdeda, et müüri kirja erisused on siiski suhte li-

selt peen nüanss, mille mär ka mine eeldab tree nitud või otsi vat sil ma ning mille võlu võib hari-

li kul mööda kõndijal sageli mär kamata jääda. 

 Üks entu siast liku maid deko ratiiv sete müürikirjade pro pageerijaid oli etkar kanits, kes 

nii kri tiseeris ehi tatud hoonete müüri töid, jagas prak tilisi nõu andeid puhasvuuk müüritise 

ilme kuse ja kvali teedi tõs tmiseks kui ka koos tas arhi tektidele suu natud müüri kirjade kata-

loogi283. ehkki välja töötatud deko ratiiv sete müüri kirjade valik oli kau nis lai, jõudis neist ka su-

tusse vaid väike osa ja vähes tel hoo netel. ehis müürikirjade kasu tuse osas oli init  sia  tiiv sel   gelt 

ehi tajate käes, pro jek tis ei kip punud arhi tektid neid ette andma.284 kül lap just see tõttu näebki 

huvi ta va  maid müüri kirju kõige roh kem indi vi duaal elamutel, kus omanik-ehi tajal kõige enam 

vaba dust käes oli. ise äranis roh kelt koh tab dekora tiiv sete müüri kirja dega era  muid kures saa-

res, kus sageli on hoo net ka lisaks punas test tellis test sisse lao tud ele men tidega kaunis-

ta tud. levi nui maks ehis müüri kir jaks oli variant, mis põhi nes kahe üks teise kohal paik neva 

tel lise visuaal sel grupee rimisel üheks plokiks, nii et püst vuugid olid alles üle kahe rea oma-

vahel poole kivi võrra nih kes (nt era mud aia 14a, vahe 4a, talve 114 kures saares, jõe 50 raplas, 

vt ill. 3.45). mõnel juhul laoti ka hest tel lisest koos nevate plok kide vahele piki- või põiki ki vi  dest 

283 Dekoratiivsed müürikirjad. tallinn: ehituse organiseerimise trust, 1967. 

284 n. aasumets, Puhasvuukmüüritisest. – ehitus ja arhitektuur, 1975, nr 1, lk 31. 

3.47: eramu raplas lepa 1. home at 1 lepa tänav, rapla.
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rida, jät tes plok kide piki vuu gid kokku lan gema (nt era mud kevade 11a ja ida 24 kures saares, 

vt  ill. 3.46). müüri kiri muu tus veelgi keeru ka maks, kui side kivi rea kasu ta mi sel ka ka heste 

plok kide vuu gid oma vahel nih kesse seada (nt eramu võsa 26 raplas) ja laduda põiki kivi rida 

mitte kahe, vaid nelja tellise rea tagant (nt eramu lepa 1 raplas, vt ill. 3.47)

 kui era mud laoti hari li kult üleni deko ratiiv ses müüri kirjas, siis 1960. aas tatel kasu tati 

suure ma tel hoone tel eri list ladu hari li kult vaid mõnel üksi kul hoone osal, nagu aken deta otsa-

sei nal, trepi kodadel, aken de vahe lis tes osa des. tüüpi liseks näi teks siin võiks olla tal linna 

raa dio  tehnika tehase hoone Pärnu mnt 142 (1961, tööstus projekt, u. rosme), kus trepi koja 

kõrval olev tumm sein on lao tud oma vahel nihu ta tud ka heste tellis plokkidena. Üks keeru kama 

müüri kirjaga hoo neid on korter elamu tal linnas vase 4, kus kogu maja on erand likult ehi ta tud 

dekoratiiv seotises, seal juu res akende vahe li sed osad teist sugu ses kir jas ning ilmes   ta miseks 

kasu ta tud veel sisse laotud puna seid tel li seid (vt ill. 3.49). ilm selt oli siin tege mist oma  moodi 

eks peri men taalse müür sepa töö näidis ma jaga, mida kanits oma raa matus puhas vuuk müü ri-

tise ilme kuse tõst mi sest kõnel des muster müüri kirja näitena esile toob.285 

 tinglikult võiks deko ra tiivse müüri kirja alla lu geda ka era mutel kasu tatud rolok- ja nopsa-

seina, mis võr rel des teiste kergseina tüü pidega mõjusid märksa ilme ka malt. need seina   tüü-

bid mää ras üld juhul ikkagi arhi tekt juba pro jektis. kas arhi tekti ot suse taga oli siin es tee-

ti line kavat sus või läh tus konst rukt siooni tüübi valik pi gem muu dest argu men tidest (näi teks 

maja omaniku soovist), on tagant järele kee ru line tuvas tada. kui rolok seina kasu tati tüüpi li selt 

siiski kroh vi mata kujul, siis nopsa seina koh tab ka krohvi alu sena, mis jätab kõhk lus teks roh -

kesti ruumi. näi teks erit ledes sel lest vaate punktist edgar velbri loo min gut, koh tab tema sõja-

järg sete indivi duaal majade seas palju nopsa sein tega maju (nt tal linnas jahimehe  tee 2 

ja Põllu 106a, 1953, vt ill. 3.48), mis võr rel des näiteks Gerardi või nõmme seina tarin duses 

ehi tis tega tun duvad välja pee tumad. samal ajal on teada, et velbri projek tee ris ka kroh vi tud 

nopsa sein tega hoo neid, seda nii vaba riigi perioo dil (nt vabaduse pst 73 tallinnas, 1939) kui 

ka nõu  kogude ajal (nt oskar rau nami eramu Pärnu mnt 251b tallinnas, 1952). teisalt ei ole 

nopsa sein su gugi ainus, mida velbri silikaat tellis test puhas vuuk hoo netel kasu tas, leida võib 

ka tema projek tee ritud rolok- ja plokk seo tises era muid (vastavalt edu 24 ja Pargi 14a nõmmel, 

vt ill. 3.50). 

 Dekoratiivvuugid

lisaks ilme kamale müüri kirjale võis kasu tada värvi list või eri li selt vii mist letud vuuki. Paraku 

on see mee tod, mis jäi suu resti vaid teoo riaks. välja pakuti küll lausa konk reet sed ret sep-

tid val gele portland tsemendile umbra, glauko niidi või ookri lisamisel roosa, rohe lise, kol lase, 

puna se ja pruuni mördi saa miseks,286 kuid kasu tati neid eks peri men taal selt vaid mõnel üksi-

kul hoo nel ning üldist arhitektuuri pilti need sisu liselt ei mõjutanud. vuugi profiilidest eelistati 

puhasvuuk seintel nõgus- ja poolkumer vuuki, täiskumer vuuki koh tab olu liselt har vem, ena-

masti siis, kui vuuki mine toi mus ehi tami sest hil jem.287 täiskumer vuugi teh no loogia liht salt ei 

285 e. kanits, Puhasvuukmüüritis, lk 14.

286 ibid., lk 11–12.

287 ibid., lk 18. 
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või malda müüri ladumisega sama aegset vuu kimist, hili sem aja kulukas üle vuukimine ei sobi  nud 

aga kokku nõu kogude aja rat sionaalsusele orien tee ritud ehitus maailma mõtte laadiga. nõu-

kogude olu desse soo vitati ees kätt poolkumer vuuki, kuna see või mal das visuaal selt veidi peita 

müüri ladumise pisi vigu, ent selle töö maht pol nud sugugi suu rem kui märksa vähem andes-

taval ja suu remat täp sust eel daval nõgus vuugil.288 eri nevad vuu gid mõju vad ka visuaal selt 

eri nevalt, täiskumer vuuk seos tub eeskätt pisut raske päraste historit sistlike tellis ehitistega 

ega olekski ker gust taot leva modernistliku arhitektuuriga nii hästi haa kunud. just õhu lisuse 

mulje saavu ta miseks jäeti kurtna linnukasvatus sovhoosi katse jaama pea hoonel hoone arhi-

tekti valve Pormeistri näpu näidete koha selt vuuk ligi ühe senti meetri289 ula tuses tühjaks.290

 reljeefsed elemendid 

sõja järgsetel individuaal elamutel võib näha mitme suguseid rel jeef seid kaunistus elemente 

(vt  ill. 3.51). tava pärane oli eri laadi kar niiside ja vahe vööde kasu tamine. räästa alust võis 

eh tida nii hari lik astme line kar niis kui ka hammas karniis (vt  ill. 3.52). vii mast võis näha ka 

vahe vööna. levi nud võte oli sokli pealse esi mese rea ladu mine kivi nur gad välja poole, nii et 

moo dus tus siksak-mustri line vahe karniis. avade ümb rusi võidi rõhu tada mõne senti meetri 

pak suselt een du vate kivi raamis tus tega. kõik need dekoori elemen did ei ole midagi uut, nõu-

ko gude perioo dile ise omast, vaid vastu pidi pigem his torit sistlikust tellis arhi tek tuu rist lae-

na tud võt ted. sellist deko ree rimis viisi koh tab nõu kogude perioo dil pea aegu eran ditult ainult 

indi vi duaal ela mu tel, mille arhitek tuuri keel juba ise ene sest tule nes sõja eelsest saksa pära sest 

tradit sio na lismist. 

288 e. kanits, Puhasvuukmüüritis, lk 21–22. 

289 võrdluseks: tavalise nõgusvuugi raadius on 5 mm. 

290 j. kauge, 054: kurtna linnukasvatuse katsejaama peahoone, http://katkestuste-linn.blogspot.com/2009/06/054-
 kurtna-linnukasvatuse-katsejaama.html (vaadatud 18. v 2019). 

3.48: eramu tallinnas nõmmel Põllu 106a (1953, e. velbri). 

home at 106a Põllu tänav, nõmme in tallinn (1953, e. velbri).
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3.49: korterelamu tallinnas vase 4. 

apart ment building at 4 vase tänav, tallinn.
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3.50: eramu tallinnas nõmmel edu 24 (e. velbri) on hea näide rolok seinaga sõja järgsest individuaal elamust. 

home at 24 edu tänav, nõmme in tallinn (e. velbri) is a good example of a post-WWii home built using rat-trap bond.
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 konkreetselt 1950.–1960. aas tate arhi tek tuu riga ro h kem seo tud võte oli individuaal-

elamute rõdu- ja terrassi piirete ning piirde aia osade ladu mine ažuur selt, nii et tel liste vahele jäid 

vee randi kuni poole kivi laiu sed pilud (vt ill. 3.53). lisaks individuaal elamutele ja suvi la tele võis 

sel liseid auk likke ilu seinu vahel näha ka muude hoone tüüpide juu res, ena masti sisse pääsu 

rõhu tavate dekoratiiv piirete puhul. nii sugu seid auk likke seinu laoti mui dugi ka ke raamili sest 

tel lisest. sel liste iluseinte puhul oli taas kord tege mist pigem ehi tajate oma loominguga, ehkki 

ažuur sed seinad olid 1960. aas tatel üle üldiselt moes, funkt sionaal sete seinte puhul võidi neid 

kujun dada oma vahel nih kesse paigu tatud väi keste aken de abil (nt kino kosmos sisse pääs või 

resto ran kaunas tartus). 

 silikaatkivilao ilmestamine punase tellisega

Puhas vuugil laotud silikaat kividest hoone ilmes tamine sisse laotud punase tel lisega on üks 

huvi tava maid ja mitme kesisemaid seina kaunis tamise ala liike, kus väl jen dus arhi tek tide, ees-

kätt aga siiski ehi tajate loo vus. sisse laotud ele men did variee ruvad tagasi hoidlikust sokli-

pealsest puna sest „vahevöö”-triibust keeru liste geo meetriliste mo tiivide ja konk reet sete 

kujun  diteni. siia kate goo riasse mahu vad nii juba arhi tek tilt projek tiga saadud lahen dused 

kui ka ehi tajate fan taa sial põ hi nev oma looming, mis kohati võib võtta tõe lise verna ku laarse 

kuns ti teose mõõtmed. 
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3.52: hammaskarniis oli nõu kogude perioodi 

individuaal majade deko ree ri mi sel sage võte. 

saw-tooth cornices were a common deco ra tive device 

on single-family homes during the soviet period.
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3.53: tellistest laotud pilu dega ilu piire. 

Deco ra tive brick fence.
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 arhi tek tidele oli ke raa milise tel lise kasu tamine ees kätt hea või malus mõne hoone osa 

rõhu  ta misel. see, nõu kogude perioo dil üsna levi nud trend sai alguse manivald noore loo dud 

maa korterelamu tüüp projektist e1-10m-8 (1964), kus keraa mili sest tel lisest olid lao tud hoone 

trepikojad (vt ill. 3.54).291 

 Palju või malusi pak kus trii pude sisse ladumine: üksikust liht sast puna sest trii bust kuskil 

fas  saadil kuni läbi mõeldud ja läbi valt trii bu liste seina osadeni või lausa terve hoo neni (vt ill. 3.55). 

liht sa hruštšovka-tüüpi hoone puhul lisas sel line lähe ne mine kind lasti isiku pära. Üks seda laadi 

3.51: eramu tallinnas nõmmel haava 11 on eriti uhkelt kujun datud ümar aknaga. 

home at 11 haava tänav, nõmme in tallinn has a distinctive round window.
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291 m. karu, kus pidi kolhoosnik..., lk 24.
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3.54: tüüpprojekti e1-10m-8 järgi valminud korterelamu käinas. 

apart ment buil ding in käina built ac cor ding to stan dard design 

no. e1-10m-8.
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triibu liste korter elamute grupp paik neb tal linnas sõpruse pst ja endla tänava vahe lisel alal 

(tänaseks on kõik hoo ned soojus ta tud), seal sed hoo neid kir jasid akende laiused puna sed trii -

bud, mis jook sevad kogu välis perimeetri ula tuses. triipe ar mas tasid individuaal ehitajad, kes 

oma maju nen dega täien dasid, näi teks ak naga külg nevad nurga triibud traktori  11 elamul 

kures saares või seene 9 majal (vt ill. 3.56) rakveres. triibu tamist võis ko hata ka ümber pöör-

dult: ke raa mi li sest tel lisest fas saa  diga hoonet ilmes tati silikaat tellisest trii pu dega. heaks näi-

teks siin  kohal võiks olla tal linnas kalevi spordi  hall (1962, u. tölpus, P. tarvas, o. kontšajeva), 

mille külg plo kid on kujun datud just sel lises puna-valge trii bu lises vii mist lu ses (vt ill. 3.57). 

 oma ette võt teks, mis eriti laial da selt just korter majadel raken da mist leidis, oli akna-

vahe liste osade ladu mine puna sest telli sest. nii moodi kujun da tud fas saa did olid kui pilgu heit 

üle õla sõja vahe listel aas tatel armas tatud lint akna motiivile, mida toona illu soor selt sageli 

teist tooni krohvi pinnaga loodi. erilise matel juh tudel ei piir dutud nõu kogude perioo dil mitte 

ainult aken devahe lise pinna ladu misel punase tel li sega, vaid seda võis täien da valt kau-

nis tada ka sisse laotud geo meet riline mus ter. sel list, muidu igati ajastu omase tüüp projekti 

3.55: Punasest tellisest triipude sisseladumine oli käe pärane 

kaunistusvõte, mis sobis hästi tüüp projektide elav da miseks. 

an easy deco ra tive tec hni que was to lay red bricks into the wall. 

this helped to en han ce the ap pea rance of stan dard designs.

m
. m

ä
n

d
e

l
3.56: eramu rakveres 

seene 9. 

home at 9 seene tänav, 

rakvere.
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3.57: kalevi spordihall (1962, u. tölpus, P. tarvas, 

o. kontšajeva). kalev sports hall (1962, u. tölpus, 

P. tarvas, o. kontshayeva).
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järgi valminud korter maja võib näha vändras Pärnu-Paide maan tee 16, kus hoone akende-

vahelised osad on lao tud kahte eri tooni puna sest tel lisest – oran žikad tel lised too vad aknad 

visuaal selt üheks lindiks kokku ning tume damatest punas test tellis test on „lindile“ lao tud geo -

meet rilised mustrid (vt ill. 3.59). 

 Punasest tel lisest sisse laotud geo meet rilised must rid oli kind lasti üks nõu kogude arhi tek -

tuuris levinud kaunistus võte, mis leidis kasu tust väga eri nevat tüüpi hoo nete juu res (vt ill. 3.61, 

3.62). nagu ka deko  ratiiv  sete müüri  kirjade puhul, on siin gi tege  mist hari  li kult ehi ta jate idee ga, 

mis vähe malt olu lise mate hoo nete juu res siiski ka arhi tek tiga koos kõlastati. juh tus ka vastu-

pidist, näi teks kopli polik liinik, tüüp projekti järgi ehi tatud lihtne ja pi gem ilmetu võitu moder-

nist lik kast hoone sai endale tänu ehi tajate init sia tii vile vähe malt prae  guse pil guga vaa dates 

märksa huvitavama fas saadi, mida ehib sisse laotud pu nas test tel lis test ris tikes tega muster-

müürikiri, kus juures külg tiibadel kor dub sama muster „nega tiivis”, ke raa mi lisest tel lisest seina 

sisse laotud silikaat kividest (vt ill. 3.62). omal ajal toodi hoonet esile hoia tava näi tena soovi-

matust taga järjest, milleni võib ehi tajate liigne agarus viia.292 

 lihtsa mustri loo mine oli jõu kohane ena mikule ehi taja test, mis tõttu see oli hea lahen dus 

eris tada tüüp projekti teis te oma taoliste seast. era mute ja suvi late juures oli see maja omanikul-

ehitajal üks käe pära semaid võima lusi oma loo vuse raken da miseks (vt ill 3.63). ise  äranis palju 

näeb sel liseid lahen dusi just väike linnades, näi teks puna sest tel lisest akna raamistuste, „nurga-

rustika” ja viilu väljale suu relt sisse laotud ehitus aastaga hoonel tamme 27 haap salus (1967, 

vt ill. 3.64) või akna raamis tuste ja akende vahele lao tud krüp tili sena mõju vate geo meet riliste 

mär kidega ela mutel jaama 25 (vt ill. 3.65) ja jaama 10 kures saares. 

 mõnel juhul ei piir dunud ehi taja fan taasia pel galt abstrakt sete geo meetriliste must ri-

tega, vaid sein tesse laoti konkreet seid pilte, nagu näi teks auto kujutis garaaži seinal (vt ill. 3.67). 

ena masti näeb sel list ehi tajate oma voli vä hemolu listel hoo netel – ga raa židel, tööstus ehitistel, 

la dudel (vt ill. 3.66). see tähen dab, et juba hoone tüübist läh tuvalt on need oma aegse argi kul-

tuuri peegel dused, verna ku laarse monumentaal kunsti teo sed muinsus kaitse huvi orbiidist 

3.58: selle hoone ehitas eÜe (eesti Üli õpilaste ehitus malev). 

this building was built by the eÜe (estonian uni versity stu dents Building Group).
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292 n. aasumets, Puhasvuukmüüritisest, lk 31.
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3.59: kortermaja vändras on ehitatud järvakandis toodetud monteeritavatest puitkilpidest ja vooderdatud 

väljastpoolt tellistega. this apar tment buil ding in vändra was built from pre fab tim ber wall panels pro du ced 

in järva kandi and clad with brick.
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3.60: tallinna tehnikaülikooli (ttÜ) peahoone 

(1964, u. tölpus, h. sepmann, o. kontšajeva,a. soans) 

puhul on must risse laotud tellis seinad osa hoolikalt 

kavandatud arhi tek tuur sest tervikust. 

the pat ter ned brick walls of the main building 

of tallinn technical university (1964, u. tölpus, 

h. sepmann, o. kontshayeva, a. soans) are part 

of the carefully con si dered archi tec tural concept.

3.61: tamsalu rajoonidevahelise Põllumajandustehnika 

tootmiskoondise hoone. Building of the tam salu inter-

regional agri cultural equip ment manu facturing Group.
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3.62: kopli polikliinik tallinnas sõle tänaval on näide sellest, kuidas ehi ta jad tüüp projekti elavdasid. 

kopli polyclinic on sõle tänav in tallinn is example of how buil ders en han ced standard designs.

m
. m

ä
n

d
e

l

m
. m

ä
n

d
e

l



122

SilikaattelliSed

3.65: eramu kuressaares jaama 25. 

home at 25 jaama tänav, kures saare.
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3.67: Garaaž lääne-virumaal. Garage in lääne-virumaa.
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3.66: laohoone hiiumaal. 

Ware house in hiiumaa.
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3.63: eramu kallastel võidu 16. 

home at 16 võidu tänav, kallaste.
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3.64: eramu haapsalus tamme 27. 

home at 27 tamme tänav, haapsalu.
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3.68: tootmishoone otsa sein Dvigateli kvartalis (lam mu tatud). 

end wall of factory building in the Dvigatel quar ter (demo lished).
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 lähtekohaD restaureerimisel

silikaattellis müüride restaureerimis problemaatika võib julgelt kitsen dada silikaat kivist puhas-

vuuk sein tele. krohvi alustes tarin dites väärtus põhiseid küsi musi siin sisu liselt ei kerki, sili-

kaat tel list ei saa ühelgi pe rioo dil pidada liht salt ehitus ki vina nii väär tus likuks, et pel galt selle 

esi nemine seina konstrukt sioo nis tooks kaasa min geid lisa nõud misi. seega võiks keskse 

res tau  ree ri mis alase küsi muse sõnas tada pigem nii, et mil lis tel juh tudel lugeda puhas vuu gil lao -

tud sili kaat kivi müü rid seda võrd väär tus likuks, et neid jät ku valt eks ponee ri tuna hoida ning vaja-

du sel ka origi naali läheda selt restau ree rida?

 julgen väita, et silikaat tellist kum mitab täna seni maine probleem: nõukogude aegse eks-

plua teerimise tule musena kipu takse seda käsit lema kui äär miselt argist, tava list ja see läbi ka 

väär tu setut mater jali, mille kinni kat mine või asen damine eri lisi küsi musi ei tekita. silikaat kivi 

kasu tus ajaloost ilm neb, et ees kätt 1960. aas tate põhjal tek kinud ku vandi (ala tead lik) üle kand-

mine teis tele perioo di dele ei ole õigus tatud ning on väga täh tis tead vus tada, et eri ae ga del 

on ekspo neeritud silikaat kivist sein tel siiski täiesti eri sugune tähen dus ja see läbi ka eri su-

gune väär tus. see tõttu ongi all pool esi tatud restaureerimis otsuste lähte kohad just perioo di-

põhiselt. 

väljas ja suu res hävimis ohus, paljud neist on nüüdseks juba ka kinni kae tud või lammu ta tud 

(nt töö lised Dvigateli kvar talis hoone seinal, vt ill. 3.68). ometi vääriks vähe malt paar pare mat 

näidet säili tamist nõukogude aegse ehitus kultuuri ühe huvi tava tahuna. Pilt kirjale lisaks ja 

olu  liselt sage damini kohtab sisse laotud teks tilist infor mat siooni – pro pagan dist likest loo sun gi-

test („СЛАВА КПСС!”) aasta arvude või mär keni, et selle hoone on püsti tanud eÜe käte paa rid 

(vt ill. 3.58). tagant järele on raske täpselt tuvas tada, kust ja kellelt täp selt pärines sel line hoo -

nete deko reeri mise idee, ent rusika reeglina on keeruli semate kompo sit sioo nide näol tege mist 

ikkagi ehi tajate loovus avaldusega, mis, arvestades nõu kogude aja ran gelt reg lemen teeri tud 

ühis  konna korraldust, on isegi pisut oota matu. või teisalt – paljud must rite ja kirja dega hoo ned 

kuulu vad ühis kondlikelt vähe tähtsate hoo nete kilda, olles see läbi suu rema tähele panu alt väl-

jas ja võimal dades siin muidu jäika desse raami desse suru tud nõu kogude ini mesel end pisutki 

väljen dada. 

 ehkki üldi selt kasu tati trii pude, must rite ja kirjade sisse ladumisel ke raa milist tel list, anti 

eri ala kirjanduses ka juht nööre, kuidas punase tel lise puudu misel silikaat tellist rohe liseks või 

kol laseks vär vida.293 see menet lus laiemat levikut ei leidnud. 

293 e. kanits, Puhasvuukmüüritis, lk 13–15. 

3.4.
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 enne ii maailmasõda

enne ii maailm asõda ehi ta tud eks po nee ritud silikaat tellisest müü rid on üld juhul sel gelt tead lik 

arhi tektuurne ot sus, mil les peegel dub moder nistlik ideo loogia. materjali kasutus on siin tähen-

duslik, vahel lausa mani fes teeriv. krohvi mata silikaat kiviseinu ei saa küll enam 1930. aas ta-

tel, kui need laie malt levi ma hak kasid, lugeda erand likuks, kuid nende osa kaal on siis ki kül lalt 

tagasi hoid lik, et klas sifit see ruda pi gem tähele panu väärseks kui tava liseks. sel lest läh tuvalt 

võib ii maailma sõja eel sed eks po nee ri tud silikaatkivi müürid lugeda igal juhul väär tus likuks 

mater jali kasutuseks ning kui kivi seisu kord on rahul dav, ei peaks neid min gil juhul kinni katma. 

 küsi mus võib tek kida siis, kui silikaat telliste seisu kord on halb: kivid on külma- või soo la  -

kahjustuse tõttu mure ne nud ning neid ei ole või malik nii moodi jätta. sel juhul peaks restau ree -

rimis otsus läh tuma ees kätt hoone arhi tek tuursest väär tusest ehk sõl tuvalt sel lest, kas tege  -

mist on olu korraga „väär tus lik hoone + väär  tus lik ma terjal” või „ta valine hoone + väär tus   lik 

mater jal”. 

 arhitektuuriajalooliselt väär tus liku hoone puhul eel dab eks po nee ritud silikaat tellis tege-

likult täp selt sama sugust lähe nemist, nagu on tavaks väär tus like ke raa mili sest tel lisest müü-

ride res tau ree rimisel. see tähen dab, et kah jus tunud kivid eemal da takse müü rist ja tek kinud 

augud pro tee sitakse originaali lähedase mater jaliga. tuleb tõdeda, et siinkohal ker kib kohe üks 

moodsa arhi tek tuuri restau reeri misele ise loomulik prob leem, nimelt sobiva asendus materjali 

leid mine. täna päevane silikaat tellis eri neb oma aegsest nii mõõ tude kui ka pinnatöötluse poo-

lest ega sobi hästi arhi tek tuur selt väär tus like tarin dite paran da miseks, kuna parandus ko had 

jäävad liiga erinevad. erinevalt n-ö tradit siooni lis test mater  jali dest, mille toot mine on suu resti 

käsi töönduslik protsess ja see läbi vähem või roh kem hõlp samalt kor ratav ka täna päeval, on 

sili kaat  tellis too detud töös tus likult ning too nast tehno loogiat enam ei kasu tata, mis tõttu 

asen dus   materjaliks sobi vate kivide repro dut see rimine on sisu liselt võimatu. 

 kõrvalpõike  korras tuleb tõdeda, et sama laadne prob leem võib esi neda ka nõukogude-

aegse keraa mi lise tel li sega, kus küsi mus ei ole küll mitte nii võrd tehno loogilis tes muu tustes, 

vaid õige värvi tooni saa mises. täna sel päe val on eri tel limuse järgi too detud keraa mi lisi tel-

li seid või malik saada aseris asuvast Wiener bergeri teha sest, kus toor ainena kasu tatav savi 

annab tume da punaka tooni. Paljud Põhja-eestis paik nevad nõu kogude moder nismi esin davad 

täht teosed on aga valminud tallinna keraamika tehases too detud keraa milis test tel listest, 

mille toon oli pigem oran žikas ning mil lest lao tud müü ride pro tee simisel aseris valmis tatud 

koopia tellised, ehkki õiges mõõdus, ei sobi värvi toonilt. see probleemi ring sai läbi käidud näi-

teks tallinnas Pirita teel asuva koh viku tuljak restau ree rimisel, kus lahen du sena kasutati sama 

hoone teis test, lam mu tatud osa dest päri nevaid telliseid.294 

 ka vabariigi aegsete silikaatkivi müüride pro tee simisel on sobiva ehitus materjali saa-

miseks sisu liselt ainus võima lus neid han kida samast ajast pärit (lammu ta tava test) hoone -

test või hoone osadest. ehkki nõu kogude pe rioodi algus aja silikaat kivid, mida lei dub küllal daselt, 

on pinna toonilt ja -fak tuu rilt eesti aegsetega sar nased – tehno loogia jäi ju esi algu samaks – 

tekitab nen de kasu tamine siiski prob leeme, kuna need on mõõ tudelt, eriti just pikkus mõõdult, 

väik semad. eri nevus on pii savalt suur, et seda ei peida ka veidi suurema vuu giga. lahendus 

294 tlPa moa, endise kohvik „tuljak”... 

3.4.1.
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oleks prob leemi tead vus tamine laie mas rin gis, nii et vana materjaliga kaup levatel ette võtetel 

tekiks huvi võtta vastu ja hoida oma laos vähe malt mingit varu vabariigi aeg setest silikaat-

kivi dest. arvestades, et pal jud toonas test hoone test on jõud nud ikka, kus restau reeri mine 

on varem või hiljem välti matu, võiks nõud lust sel lise asendus materjali järele olla küll. seni 

tuleks aga res tau reeri mis pro jekti au toril kaa luda, kas on või malik pro teesi miseks sobi vaid 

kive saada samalt hoo nelt (nt mõne krohvi aluse sise seina lammu ta mi sel või teise mater jaliga 

rekonst ruee ri mi sel) ning anda selle koha sed juht nöö rid ka restau ree rimis projektis. ees kuju li-

kult on silikaat pindade eks po nee rituks jät mine ja lagu nenud koh tade pro tee simine näi teks 

ette näh tud sindi rae koja fas saadi restaureerimisprojektis, küll aga ei lahen data seal asen dus-

materjali han kimise küsimusi.295 

 eritledes seni seid restaureerimis töid eestis, peab mär kima, et silikaattellisest müü ride 

pro tee simine on pea aegu ole matu prak tika. näi teks isegi materjali kasutuse ikooni liste näi dete, 

Pärnu ranna kohviku ja munamäe vaate torni restau reeri misel-rekonst ruee ri misel on min dud 

lihtsama vastu panu teed ja oma aegsed ekspo neeritud silikaat kivist müü rid liht salt üle kroh-

vitud-värvi tud. sama saa tus on taba nud ka pal jusid puhas vuugil lao tud silikaat kivist villasid. 

 nii Pärnu ranna kohviku kui ka munamäe vaate torni puhul oli silikaat tellis lagu nenud. 

muna mäe vaate torni juures olid kahjus tused suhte liselt lokaal sed, pea miselt torni kõrge mas 

osas, ümar akna lähe dal, ning proteesimis maht ei olekski olnud väga suur. Pärnu ranna koh viku 

mere poolne fas saad oli niiskuse ja soola mõjul üsna tuge valt kahjus tunud (vt ill. 3.69) ning 

see kroh viti üle. loode poolsel küljel, kus tel lised olid pare mas sei sus, kor ras tati vuu gid ja sein 

vär viti üle (vt  ill. 3.70). täna  päeval, olles üht  lasi hästi tead lik, kui oluline oli ekspo nee ri tud 

materjal kõne alusel hoo nel, võib nii igno rant set lähe ne mist mater dada, kuid kriti see ri mi-

sel peab arves se võtma 1990. aastate konteksti, kus esi teks olid majan dus likud võima lu sed 

märksa napi mad ning tei  seks dis  tants nõu kogude ajaga, kust päri  neb silikaat  kivi kui väär  tu -

setu ma  ter  jali kuvand, pea aegu ole matu. nii jääb loota, et Pärnu ranna koh viku kunagi tule-

vikus aset leidev re-restau ree ri mine toob oma aegsed uhkelt ekspo nee ri tud mater ja lid – nii 

silikaat tellise kui ka betooni pinnad – taas nähta vale ning et nüü dis ajal ei suuna restau ree  rimis-

ot su seid enam restau ree rimis arhi tek tide ja -aja loo laste mee les mõl kuv ala tead lik ku vand 

funkt siona lismist kui särav val gete sein tega hoo ne test. täna päeval peaks juba kül lalt hästi 

teada olema, et eesti kon teks tis oli funkt sio na lism siiski märksa mitme ke si sema mater jali-

valikuga kui pelgalt valgeks võõ ba tud krohvi pinnad ning kõi kidel neil mater ja lidel on jutus-

tada oma lugu. ilm selt on osalt nn valge funkt sio na lismi iha luses ( ja tei salt muidugi prag-

maa   tili sest soojus tus vajadusest läh tuvalt) krohvi alla mat tunud ka pal jude vaba riigi aeg sete, 

alg selt silikaat kivist välis sein tega funk villad. omaette restau ree rimis teoreetilist dis kus siooni 

vää riks küsi mus, kas funk arhi tek tuur, mida ollakse har junud tajuma kor ras ja klani tuna, kan-

na  taks ekspo nee ri mist, nii et aja kul gemise jäl jed sel näha oleksid – näi teks säili tades veidi 

räsi tud, kuid samal ajal siiski sel gelt originaal materjalist tellis fassaadi?

 vabariigiaegsete, origi naalis ekspo neeritud silikaat kiviseinte üle krohvimine või -värvi-

mine võiks olla õigus tatud vaid juhul, kui hoonel ei ole arhitektuuri ajalooliselt olu list väär tust 

ja seinte seisu kord on seda võrd halb, et vaja lik on sekku mine. nii sama es teeti listel kaalutlustel 

295 mka, a-11033: Pärnu maakond, sindi linn, Pärnu mnt 12. sindi raekoda. silikaatmüüride välispindade tehnilise 
 olukorra hinnang ja ettepanekud restaureerimiseks. koost. a. uuetalu. tallinn, 2011.
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3.69: Pärnu rannakohvik 1981. näha on kah jus tu nud silikaatkivi pindu. 

Pärnu Beach café 1981. the dama ged sur face of the sili cate bricks is apparent.
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3.70: Pärnu rannakohvik res tau ree ri tuna, silikaatkivi seinad on üle krohvitud-värvitud. 

the res to red Pärnu Beach café. the sili cate bricks have been rendered and painted.
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 nõukogude periood

nõukogude aegsete krohvi mata silikaat kivist müü ride res tau ree rimisel keh tivad üld juhul 

hoopis teist laadi põhi mõtted kui vara semast ajast pärit seinte puhul; ran get kon ser va tiiv-

set lähe ne mist on siin ena masti keeru line õigus tada. ehkki krohvi mata silikaatkivi pindade 

ula tuslik kasu tus haa kus hästi 1960. aas tate moder nist like arhitektuuri ideaalidega, ja seda 

võiks see läbi mõnes mõt tes ju ka tähen dus likuna käsit leda, nullib mater jali väär tust tõsi asi, 

et suu res osas oli silikaat kivi kasu tus tin gitud ikkagi muu mater jali kätte saamatusest, mitte 

arhi tekti eelis tusest. olu korras, kus silikaat tellis oli selgelt üleekspluateeritud ehitus mater jal, 

on raske sel lele olulist väär  tust omis tada. võttes üht lasi ka arves se, et val dav osa too nasest 

ehitus pärandist, kus ekspo nee ritud silikaatkivi seinu näha võib, on ilmetuvõitu tüüp projektid 

või liht  salt arhitek tuur selt vähe väärtuslik utilitaar arhitektuur, klassi fit seerub ena mik too nas-

test hoone test kate goo riasse „tava line maja + tava line materjal”, mis tähen dab, et mater jalist 

läh tu vaid piiran guid nende ehi tiste restau ree rimisele-rekonst rueeri misele ei ole ots tarbekas 

seada.

 täielik piiran gute puu dumine ei kehti siiski läbi valt kogu nõukogude aegsele ehitus päran-

dile, siingi on omad eri sused, kuna pole ju too nane arhi tek tuur mingi homo geenne kogum. 

olu kordadest, kus ekspo nee ritud silikaat tellisest müürid vaja vad eri list tähele panu, võiks 

esmalt nime tada hoo neid, mida käsit le takse arhi tek tuurselt väärtus likuna. Üha enam väär tus-

ta takse 1960. aas tate moder nist li kult mini malist like ja õhu lise joo nega tüüp kauplusi, -kooli-

maju, -klubisid ja pal jusid teisi ühis kondlikke, aga ka admi nist ratiiv- ja tööstus hooneid, mille 

puhul on just silikaat kivi ajastu omane ja ise loomulik fassaadi materjal. sel juhul on krohvi mata 

silikaat kivist sei nad olu line osa hoone arhitek tuur sest esteeti kast ning see läbi on vajalik ka 

nende originaali lähedane säili tamine. siia alla või vad kuuluda nii ilme kamad tüüp projektide 

näited – stiili puhtalt säili nud oma aegne kaup lus, söökla, kooli maja, klubi, elamu, vee torn või 

põllumajandus rajatis – aga ka üksi kud eri projekti järgi val minud hoo ned. vaa dates 20. sajandi 

arhi tek tuuri inven tee ri mise prog rammi käigus koos tatud väär tus liku arhi tek tuuri nime kirja296, 

leiab sealt terve hulga selli seid hoo neid. ise äranis just 1960. aas tate ehitus pärandi puhul on 

puhas vuugil lao tud silikaat tellistest sei nad olu line osa too nase arhi tek tuuri ole mu sest ning 

nende üle krohvimine tähen daks märkimis väärset autentsuse kadu. 

 just autent suse hoid mise argu men dile tugi nedes ei and nud näi teks saaremaa muin sus -

kaitse inspektor luba soojus tada ja üle krohvida vana linna muinsuskaitse alal paik nevat 

ise ene sest üsna ilmetu võitu hoonet, täpse malt sellele nõu kogude perioo dil peale ehi tatud 

296 XX sajandi arhitektuur (register), http://register.muinas.ee/public.php?menuiD=architecture (vaadatud 21. v 2019). 

või näi teks välis seinte soojus tamise vaja dusel sein te kinni kat mine on tau nitav ja vähen dab 

kind lasti hoone kui ter viku väär tust veelgi. näi teks tartus kas tani 8 paikneva elamu sili kaat-

tellis test seinte roo saks värvi mine on küll võib-olla teinud hoone mõne võrra tartu li kumaks, 

kuid kaduma on läi nud nii tartu kui ka õigu poolest lausa üle-ees ti lises kon tekstis omas ajas 

eri line hoone tüübi ja viimistlus materjali kom binat sioon ning see läbi on ka hoone väär tus ikkagi 

lan genud, mitte tõusnud. 

3.4.2.
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3.71: vanalinna muinsuskaitsealal paiknev elamu-

ärihoone kuressaares turu 2 ei saanud ii korruse 

soo justa miseks muinsuskaitse ametilt luba. 

this resi dence and com mer cial building at 2 turu 

tänav, kures saare within the old town heri tage pro-

tec tion area did not get per mis sion from the heritage 

Pro tec tion Board to insu late the second floor.
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ii  kor ruse osa, kures saares turu tänav 2 (vt  ill. 3.71).297 muinsus kaitse ees märgiks oli siin 

väärtus tada ja säili tada vana linna muinsuskaitse alal kõiki kihis tusi, sh nõukogud eaegseid, 

just igale konk reet sele ajas tule ise loomulikul kujul. see on ise enesest üsna tähelepanuväärne 

nihe muinsus kaitselises mõtte viisis nõukogude aegse arhitek tuuri väärtus tamise suunas. 

kui see otsus pärineb 2010.  aas tate algusest, siis vähem kui küm nendi jagu varem püüti 

tartus, vastu pidi, arhitektuuri konkursi korras ümber kujun dada muinsuskaitse alal asuvat 

„hrušt šovkat” (vt ill. 3.72), nähes seda vää ritu naab rina kõrval asuvale, hiljuti res tau reeritud 

tartu jaani ki rikule ehk nagu kõlas too nase linna arhitekti põh jendus: „hruštšovka on tehni li selt 

rahul davas seisu korras, kuid vana linn on siiski väärt midagi esinduslikumat (ka elitaar se mat) 

kui nõuka aegse buumi ajal ehi tatud kaht lase ehitus kvaliteediga hoone.”298 2006. aasta kon-

kursi või tis töö, mis nägi ette fas saadi kat mise klinker tellist mee nu ta vate plaa ti dega, ka ena-

mik teisi töid soo vis hoo net tundma tuseni muuta, kas siis näi teks fas saadi kat misel pui duga 

või lausa klassit sistlik-sta linist likuks krohvi tuna. esi tatud konkursi tööde seas leidus ainult 

üks projekt, mis käsit les oma aegset korter elamut kui ajastu märki, mida pole ilm tingi mata 

vaja häbe nedes peita ja kus kõrval krundil paik neva jaani kiriku täht sust oli rõhu tatud vaid 

„hruštšovka” fas saadile pai guti klee bitud mini malist like ja disk reetsete peegli tükkidega, mil-

lest aja loolise täht susega kiriku hoone vastu kumanuks. 

297 vestlus turu 2 korteriomanike mele Pesti ja kristjan janseniga, 2012. märkmed autori valduses. 

298 k. Paulus, Facelift tartu vanalinnale. – eesti ekspress, 9. vi 2006. 

3.72: samuti muinsuskaitse alal, tartus jaani kiriku 

kõrval paikneva „koleda” seeria 1-317 korter maja 

soojustamiseks korraldati 2006. aastal aga lausa 

arhitektuuri konkurss. 

an architectural com pe ti tion was organised in 2006 

for insu la ting this “ugly” series no. 1-317 apart ment 

building, which is next to jaani church in tartu and 

also in a heritage pro tec tion area.
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 sõja järgsed individuaal elamud on nii spet sii filise ise loomuga osa nõukogude aegsest 

arhi tek tuurist, et vääri vad ka restau ree rimise as pek tist eraldi käsit lemist. Pare mini säi li-

nud näi ted neist liigi tuvad kaht le mata ees pool kirjel datud kate goo riasse „väär tus lik hoone + 

tava line mater jal” ning see läbi tu leks puhas vuugil lao tud silikaattellis seinu käsit leda kui olu-

list osa hoone arhi tek tuur sest väär tu sest ning võima lusel sel li sena ka alal hoida. et sar nase 

arhi tek tuurse lahen dusega hoo neid ehitati toona nii puhas vuuk-silikaat tellisest sein tega kui 

ka krohvi tult, siis on hoo ne kat mine kroh viga selle hoone grupi juu res siiski märksa aktsep-

teeri tavam kui teis tel juh tudel, kus hoone on väär tus likuks tun nis tatud, seda enam, et hoone-

tüübi alg seks ideaa liks on siiski pigem olnud kroh vitud sein. eri list tähele panu ja pieteedi-

tundelist restau ree rimist vajaksid siiski need hoo ned, kus on kasu tatud eri list müüri kirja või 

silikaat tellisest reljeef seid ele mente, mille ise loom läheks krohvi misel kaotsi. 

 siin kohal ongi sobi lik jõuda teise suu rema gru pini nõukogude aegses silikaattellis arhi-

tek tuuris, mis vajaks restau ree ri misel-rekonst ruee ri misel eri list tähele panu. nen deks on 

hoo ned, mille kujun da misel on kasu tatud eri list müüri kirja, silikaat tellisest dekoor elemente 

või mida on ilmestatud sisse laotud pu nase tel lisega. seegi ei ole homo geenne grupp, millele 

saaks anda üht seid tege vus juht nööre, restau ree rimis ot sus sõl tub väga palju sel lest, kui 

eri lise ja väär  tus likuna üht või teist oma aegset kujun dus elementi näha. liht sad trii bud, 

„lint ak nad”, ühe tao lisest keraa m i li sest tel lisest hoone o sad (trepi ko jad, otsa sei nad vms) on 

kaht le mata levi nu mad lahen du sed ja nende säili tamis vajadus tekib siis, kui hoo net ennast 

käsit le takse stiili puhta ja alal hoid mist vää riva näi tena. eri li se mad on kind lasti mitme sugu sed 

sisse lao tud geo meet rili sed must rid, ise äranis just mitte abstrakt sed kujun did. Paraku kipu vad 

need esi nema ena masti arhitek tuur selt vähe väärtus likel hoo ne tel (sel listel, kus ehi tajale jäid 

oma loo min guks vabad käed), mis tõttu on tuleks neid kä sit leda kate gooria „ta valine hoone + 

väär tus lik ma terjal” print sii pide koha selt ehk kui vähegi või malik, siis säi litada olemas oleval 

kujul, see vastu hävi nud (või kinni kae tud) osade rekonst ruee rimine või imi teerimine uues 

mater jalis on restau ree rimis filosoo fili selt eba ots tarbe kas. olgu siin kohal kor ratud ka loo tus, 

et mõni eriti tähele panu väär sete sisse lao tud kujun dite või must ritega hoone võiks leida tun-

nus tust ka riik li kuks kultuuri mäles tiseks tunnis ta mise näol.

 Dekoratiivne müüri kiri on pea aegu alati viide sel lele, et ekspo neeritud silikaat kividest 

fas saad on läbi mõeldud arhitek tuurne otsus, st materjali kasutus on tähen dus lik. see ga tuleks 

sellist puhas vuuk-vii mist lust käsit leda väär tus liku mater ja lina, mis peaks võima lusel säilima, 

aga mõnel juhul eel dab ka hoo likat res tau ree rimist ja sama väärsega asen damist; viimast 

ees kätt juhul, kui seda tingib hoone arhi tek tuurne väär tus. kind lasti saab ka deko ra tiiv seid 

müüri kirju diferent see rida väär tuse järgi – lihtne rolok sein või kõige hari likum nn nihu tatud 

ka heste või nel jaste plok kidega müüri kiri on kind lasti vähem eri line ja see läbi ka vähem väär-

tuslik kui näi teks vase 4 elamu hooli kalt kom po nee ritud müüri kiri.
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 taust, tehnoloogia, innovatiivsus

silikalt siidi koostis osad on samad, mis silikaat telliselgi – liiv ja lubi. eri ne vus on tootmis me net-

luses, mis an nab  silikalt siidile mõne võrra teist sugused oma dused. nii võib ki mõ nes mõttes 

sili kalt siiti näha kui edasi arendust 1881. aastal paten teeri tud silikaat kivide valmis ta mise tehno   -

loo giast. kui 19. sajan dil tege lesid silikaat telliste paren dami sele suu natud teadus  uu rin gud ees -

kätt pare  mate lubja  kustutus  seadmete ja -meeto dite välja  töötamisega, siis 20. sajandil kes-

ken duti liiva jahva tami sest ja lisa ainete segusse juurde pane mi sest tule neva tele võima lus tele. 

nii näiteks kasutati kivi tugevuse tõst miseks se gusse lisa tud väike ses kogu  ses vulkaa nilist 

tuh ka ja jahva tatud keraa mikat; levi nud olid ka ki vid, kus osa lub jast oli asen datud tuhaga. 

1904. aastal publit seeris saks lane ernst stoffler-Zurich esi mese teada oleva teoree tilise uuri-

mis  töö, mis väi tis, et lii va jahva tamine an nab silikaat kivide valmista mi sel häid tule musi. 

seda kin nita  sid nii jär gmi sel aas tal teh tud töös tusli kud kat sed kui ka eda si sed uuri  mi sed. 

leiti, et liiva jahva  ta mine suu ren das reakt siooni tule musel moodus  tu nud kaltsium hüdro  -

silikaadi hul ka. selle tead mise baa silt töö tati välja hulk uusi lubi-liiv- põhi  seid ehitus  mater jale, 

mille oma  du sed olid märksa pare  mad kui tradit  siooni li sel silikaat tellisel. et need uued mater-

ja lid sarna ne sid nii kasu tu selt kui ka oma duselt betoo nile, võeti kasutu sele koond nime tus 

sili kaat be toon too ted. 1925. aastal hakati austria teha ses steinag toot ma silikaat  betoo nist 

plokke, plaate, toru sid ja trepi ast meid. selleks jahva tati lubi ja liiv eraldi kuul  veski tes, see-

järel segati ning lisati vaja lik kogus vett. segu hoiti silos, kuniks lubi oli kus tunud. toodete 

299 l. siemann, top 10 estonian inventions & their inventors, http://www.estinventor.com/estonian-inventions/ 
 (vaadatud 29. iv 2019).

1948. aastal johannes hindi (vt ill. 4.02) leiutatud silikalt siit on ilmselt eesti ehitus aja loos üks 

vastu olulise maid mater jale. seda on ühelt poolt nime ta tud nii eesti tead laste üheks silma-

paist  vamaks leiu tiseks, paigu tatuna sa mas se ritta schmidti tele skoobi, minoxi kaa mera või 

skype’iga;299 teisalt on ras ke lei da mõnda vanema põlvkonna eesti ehitusinseneri, kes era-

vest  luses seda mater jali kirg likult ei sar jaks. järg nev pea tükk püüab muu hul gas emot  siooni-

vabalt lah ti sele tada, mis mater jal see sili kaltsiit õigu poolest oli, milles seis nesid selle tehno-

loo gilised eri pärad võr rel des mujal maail mas toode tud lubi-liiv baasiliste ehitus materjali dega 

ja mil lest ik kagi tule nevad nii vastu olulised hin nan gud. sel line, tava pära sest vei di pi kem tausta -

lugu ai tab pare mini mõtes tada sili kaltsiidi rolli eesti ehitus ajaloos ning hin nata selle väär  tust 

täna päeva restaureerimis vajaduste kon teks tis.

4.1.
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4.02: silikaltsiidi leiutaja 

johannes hint. johannes hint, 

the in ven tor of sili calcite.
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4.01: Desintegraatori skeem. Diagram of a dis integrator.

m
. m

ä
n

d
e

l

300 И. Хинт, В. А. Кузьминов, Производство силикальцита и его применение в жилищном строительстве. 
 Таллин: Совет Министров Эстонской ССР, 1958, lk 7–12.

301 И. Хинт, В. А. Кузьминов, Производство силикальцита и..., lk 12–13.

vormi miseks kasutati hüdrau lilist pressi. on teada ka, et usa-s valmis tati lub jast ja lii vast 

vunda mendi plokke. tuleb siis ki tõde da, et silikaat betooni kasu tus sõd adevahe lisel ajal jäi 

tagasi hoidlikuks ning see tehno loogia ei saavu tanud laie mat levi kut.300

 esimesed kaltsium silikaadist suur plokid nõu kogude liidus too deti mosk vas 1930. aas -

ta tel. samasse aega jää vad ka esi mesed kat sed töö tada välja kerg silikaatbetooni. ees-

kujuks olid siin ilm selgelt root sis 1920. aas tatel leiu tatud ja 1930. aas tatel euroo pas brändi-

nimede Ytong ja siporex all levinud gaas betoon tooted. Pärast ii maailma sõda oli nõu kogude 

liidus ehi  tuse indust riali seeri mise ja sama aegse ehitus materjalide defit siidi val guses koha-

likust toor  ainest tsemendi vabade suur plokkide ja panee lide välja töötamine kaht lemata prio ri-

teetne uurimis valdkond. esi meseks silikaat betoonist suur elemente toot vaks teha seks võib 

pi dada lisitšanski ehitus materjalide te hast, kus mass tootmine al gas 1952–1953. silikaat-

betoon ko gus kii resti popu laarsust ning juba järg nevatel aas tatel too deti nii raske- kui ka 

kerg silikaat betoonist ehitus detaile pal judes tehas tes üle nõukogude liidu.301 

 kuhu nüüd sel les kon teks tis paigu tub sili kaltsiit ja mil les seis neb selle inno vatiivsus? 

nagu eel pool toodust näh tub, ei ol nud johannes hindi leiu tatud uue ehitus ma ter jali puhul 

tege mist liht salt esi mese lub jast ja lii vast suuri ehi tus plokke val mis tada või mal dava lahen-

du sega, see tehno loogia oli juba ammu enne ole mas. silikalt siiti võib ise ene sest liigi tada 

sili kaat betoo nide alla, nime tus silikalt siit võeti kasu tusele ees kätt sel leks, et sel gelt eris tada 

toot mis tehno loo gi lisi ise ära susi võr rel des hari like silikaat betoonidega. uue tehnoloogia põhi-

idee seis nes lubja ja liiva koos jahva ta mises, kasu tades sel leks desin teg raa torit (vt ill. 4.01). 

Desin teg raator on löök veski, kus mater jal purus tatakse pal jude kiirete löö kidega. lööke anna  -

vad vastas suunas pöör levad sõrme kujulised löök elemendid. jahva tatav mater jal liigub löök-

elementide va helt kes kelt välja poole, muu tudes nii üha peene maks. siin kohal tuleb kohe ka 

klaa rida aeg-ajalt rahva suus le vima kip puv väär arusaam, nagu oleks johannes hint desin-

teg raatori leiu tanud. Desinteg raa tori mõt les välja thomas carr 1859. aastal, kuid hindi idee 
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origi naal sus seis nes selle kasu tamises lubja ja liiva jahva tami seks. siiani oli desinteg raatorit 

tarvi tatud vaid väga peh mete ja vähe abrasiivsete mater jalide jahva tamisel, nagu näi teks kriidi 

või söe puhul.302 

 johannes hint väitis, et desinteg raatoris jahva tamine tõs tab ma ter jali ak tiiv sust. toona  ses 

ehitus kirjanduses too dud sele tuse jär gi meenu tab liiva jahva tamine desinteg raa toris liiva  tera-

keste koo rimist, mille tule musel tekib liiva terade pin nale uus värs ke pind, mis on keemi liselt 

ak tiivsem. see oma korda kiiren dab liiva ja lubja vahe list kee milist reakt siooni ning see  läbi tõs-

tab lõpp saa duse tuge vust. võr rel des jahva tamata lii vast val mista tud lubi-liiv too de tega ole-

vat sili kaltsiit 2–3 korda suu rema tuge vusega, nõu des sa mal ajal 20–30% lühe mat töötlus aega 

auto klaavis.303 silikalt siit tooted väi deti ole ma sama hea de või isegi pare mate tugevus oma-

duste ja vastu pidavusega kui tsemendi põhised too ted ning li saks ligi 25% oda vamad.304 eel-

pool too dud väi teid on hil jem kaht luse alla sea tud, kuid vaiel dama tult oli sili kaltsiidi tehno-

loogia suu reks eeli seks selle tootmis protsessi liht sus. eri nevalt tava lisest silikaat betoonist, 

mille puhul lubi ja liiv jahva tati eraldi kuul veskites ning alles see järel se gati õige segu saa miseks 

oma vahel ja vee ga, toi mus silikalt siidi pu hul mär ja liiva ja lubja koos jahvatamine ja sega mine 

desinteg raatoris nii, et segu mass läks sealt juba otse vormi desse. seega jäi ära vaja dus nii 

jahva  tatud lub ja ja liiva vahe pealseks ladus tamiseks vaja like punk rite kui ka spetsiaalse 

sega mis masina järele. 

302 И. Хинт, Дезинтегратор. – Силикальцит: бюллетень научно-технической информации. 1960, nr 7/8, lk 45–46. 

303 a. veski, eesti nsv kohalikud ehitusmaterjalid. – ehitusmaterjalid. toim. B. G. skramtajev. tallinn: eesti riiklik 
 kirjastus, 1951, lk 547–548. 

304 Е. С. Красуский, Силикальцит – местный строительный материал. Ростов-на-Дону: Ростовское книжное и
 здательство, 1959, lk 11. 

305 h. joosti, j. hint, h. ivand, silikaltsiit – uus ehitusmaterjal. tallinn: eesti riiklik kirjastus, 1954, lk 3.

306 75 aastat silikaattelliste..., lk 53. 

307 ibid., lk 53.

308 h. joosti, j. hint, h. ivand, silikaltsiit – uus ehitusmaterjal, lk 3.

 tootmine eestis 

johannes hint esitas silikalt siidi toot mise idee 1948. aas tal ning sa mal aas tal alustati ka 

tallinna silikaat telliste teha ses kvarts kat se- ja uurimis töid silikaltsiit detailide toot miseks.305 

mõni aasta hiljem ehitati uute tehno loogiate, ees kätt desintegraa tor me net luse uuri miseks eraldi 

katse tsehh, mis 1954. aas tast jäi toi mima ise seisva katse teha sena.306 kat setati  too  dete 

valmis tamist nii tihe dast kui ka vaht- ja gaas silikalt sii dist. vaht sili kalt siidi valmis ta misel li sati 

se gule kampol seebi vah tu, gaas silikalt siidi pu hul kasu tati ana loog selt gaas betoon  too de tele 

alu miinium pulb riga ker gita mist. mõle mal ju hul jäi mater jali struk  tuur poorne. Põhi  nomenkla-

tuu ris oli 20  tüüpi seina plaate ja vahelae plokke, sh nt kahe kihili sed välis seinte suur plokid, 

armee ritud vahe lae- ja vaheseina panee lid, vaheseina plaa did, aga lisaks ka  akna-  ja ukse-

sillused, armee ritud ta lad ja pos tid. Paar aas tat proo viti eksperi mendi kor ras val mis  tada 

suu rema tihe dusega sili kalt siidist katuse kive ja sillu tis plaate, mille ilmas tiku kind lus osutus 

siiski väga vilet saks ning nen de toot mine lõpe tati üsna pea. 1953. aas tal an dis katse tehas 

2500 m3 silikaltsiit too teid, mil lest ligi poo le moodus ta sid ehk mõne võrra ül latus li kult kana-

lisat siooni torud.307 1957.  aasta sei suga oli too detud kok ku üle 20  000  m3 mitme sugu seid 

silikalt siit tooteid, neist um bes pool vaht silikaltsiidist.308 1958. aastal anti amet likult käi ku 

4.2.
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uus silikaltsiit toodete tsehh, kuid see töö tas esi algu veel katse liselt ning oluliste vajaka-

jäämistega. Plok kide valmis tamiseks puu dusid vor mid, auto klaavid olid töös vaid 10 tundi ette -

nähtud 24  tunni ase mel. tootmis võimsuseks esi mesel aas tal ku junes 5000  m3, mille hulgas 

suur plokkide osa kaal oli ligi küm nendik. Paari aas taga tõu sis tootmis võimsus olu liselt ning 

1960. aas tal valmis tati juba 34 000 m3 silikaltsiit tooteid.309 võr rel des sama aas ta tellise too-

danguga (309 miljonit tellist) suut sid silikaltsiit plokid asendada vaid siiski tühise osa seinte 

ehitus materjalist. 

 olulise mur rangu silikalt siidi tootmi sesse tõid eke (eesti kolhoosiehituse) süs teemis 

käi ku läi nud ara vete (1966) ja Pali vere (1973) teha sed, kus valmis tatud silikaltsiit toodete 

kogu maht ula tus 1980. aasta paiku 80 000 m3-ni.310 too deti mit mes eri mõõ dus seina-, lae- ja 

vahelae paneele, lisaks sillu seid ja katuse paneele.311 eri nevalt tei sest „konku ree ri vast” mater ja -

list, gaas kukeroonist, mida kasu tati ulatus likult ka näi teks looma kasvatus  hoonete ja töös tus  -

ehitiste ehi tusel, piir nes sili kalt siidi kasutus ala suu res osas elamu ehitusega.  1980.  aas  tal 

oli sili kalt siit detailidest püsti ta tud ela mute osa kaal 13,4% kõi ki dest riik likult ehi tatud ela mu-

test.312 see võib tun duda suhte liselt väike num ber, kuid siin tuleb ar ves se võt ta asja olu, et 

suur osa ela mu test püs titati suure mates lin nades, eke süs teem, kus too deti enamik sili kalt -

siit detaile, ehi tas aga pea mi selt maa piirkon dades. seega võib ül dis  ta tult öelda, et linna des 

ehi tati suhte liselt vähe sili kaltsiidist, see vastu maa piirkon da des oli sili kalt siit kuni nõu ko-

gude perioodi lõpuni oluline ehitusmaterjal.

309 75 aastat silikaattelliste..., lk 56, 58. 

310 kolhoosiehitus nõukogude eestis. koost. harry lepik. tallinn: valgus, 1980, pagineerimata. 

311 silikaltsiidist elamuehitusdetailid. kataloog. Projekteerimise instituut „eke Projekt”, tallinn, 1969. eami abikogu. 

312 Ü. Pihlak, eesti nsv elamuehituse struktuuri arengujooni. – arhitektuur ja ehitus, 1983, nr 1, lk 10. 

313 n. s. hruštšov. industriaalsete ehitusmeetodite laiaulatuslikust..., lk 7. 

314 И. Хинт, В. А. Кузьминов, Производство силикальцита и..., lk 4, 13. 

315 И. Хинт, Мысли о силикальците. Таллинн: Совет народного хозяйства, 1963, lk 11. 

 levik nõukoguDe liiDus

sili kaltsiidi laiem levik nõu kogude lii dus on kind lasti tänu võl gu nii sel le leiu taja johannes 

hindi kolo riitsele isi kule ja tema entu siast likule promo tööle, kui kind lasti ka ajastu üldis tele 

olu dele. nagu juba silikaat telliste pea tükis välja too dud, võt tis nõu kogude liit 1954. aas tal 

amet liku suu na industriali seeritud ehi tusele, mille koha selt kõik hoo ned pidid ideaa lis val mima 

standardi seeritud suur elementidest.313 Paraku olid nõu kogude lii dus vaid üksi kud teha sed, 

mis olid valmis sel list toodan gut and ma. sili kaltsiit näis sel les olu korras ideaal ne lahen dus mit-

melgi põhju sel. selle tehno loogia oli väl ja töö tatud, tes titud ja val mis kasu tamiseks. sili kaltsiidi 

teha se püs tita mine, oli võr reldes raud betoon toodete tehase raja misega odav, liht ne ja kii re. 

silikalt siidi valmis tamiseks lei dus toor ainet prak tiliselt kõik jal – et materjali toot miseks kasu-

tatav liiv na gunii jahva tati, sobis sel leks põhi mõtteliselt iga suguse kvali teediga liiv. nii ra jati 

1957. aas tal nõu kogude lii dus 15 silikaltsiidi tehast, järg mise aasta lõpuks oli neid juba 21.314 

1960.  aas tate algu ses töö tas üle nõu kogude liidu juba enam kui 40  silikaltsiidi tehast.315 

edu tuu les rajati 1961. aas tal tallin nasse män niku katse tehase juurde teadus liku uuri mise 
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insti tuut, mille üheks pea miseks ülesan deks oli silikaltsiidi tehaste proj ektide valmis tamine 

kogu nõu kogude liidu tar beks.316 et silikalt siidi tootmis tehnoloogia oli tõe poolest väga lihtne 

ja kom pakt ne, võimal das see muu hul gas rajada mobiil seid teha seid, mis pärast vaja liku koguse 

too  dan gu and mist ühes kohas liiku sid edasi järg misse punkti. esi  mene sel line teada olev mobiilne 

tehas oli ujuv sili kalt sii di vabrik okaa jõel, ümber ehi ta tud vanast jõel kur seeri nud rei si praa mist. 

selle sar nast lähe ne mist kasu tati ka mõnel raudtee lii nil.317 silikalt sii dist ker ki sid nõu kogude 

liidus ter ved lin nad, tun tum näi de siin kohal võiks olla ehk tšai kovski linn Permi ob lastis. et 

tegu oli omas ajas hin na tud mater jaliga, annab tunnis tust ka silikalt siidi loo ja tele 1962. aastal 

mää ratud le nini pree mia kui üks kõrge maid tun nus tusi, mida riik likult tea duse või kul tuuri 

vald konnas üksik isikule võidi omis tada. 

 silikaltsiiDitehnoloogia eksPort välJaPoole nõukoguDe liitu

sili kaltsiidi levik ei piir nenud vaid nõu kogude lii duga, selle tootmis tehnoloogia pa tenti litsent-

seeriti ka kapitalist likesse maa desse. see on too nast majandus poliitilist kon teksti arves-

tades üsna era kordne fakt. tüüpi liselt oli ehitus tehnoloogiate eks port ik kagi vastand suu-

naline, kuna nõu kogude liit oli sel les vald konnas paar aasta kümmet lääne riikide aren gust 

maas. see tõttu olgu silikalt siidi eks pordi lugu, ehk ki sel le mõju eesti ehitus kultuurile oli mini-

maalne, siin kohal ka ära toodud. 

 1958. aas tal sai riik lik ekspordi agentuur razno export pärin gu itaa liast, gru pilt milano 

äri meestelt, kes pa lusid lisa informatsiooni sili kalt siidi teh niliste de tai lide koh ta.318 mon tee rita-

vate ehitus elementide toot mine itaa lias oli 1950. aas tatel suhte liselt tagasi hoidlik, eriti võr rel-

des naaber riigi Prantsus maaga.319 suuri ehitus elemente toot vaid ette võtteid oli vähe ning 

ehitus turu sel les nišis näis veel piisa valt ruu mi ole vat. see taust aitab mõne võrra sele tada 

ka itaal laste huvi inno vatiiv sena näiva nõu kogude tehno loo gia vastu. litsent si lepinguni jõuti 

kaks aas tat hiljem, 1960. aas tal. läbi rääki miste prot sess hõl mas nii itaall aste külas  käiku tal-

linna, et tut vuda siin se sili kalt siidi toot mi sega, kui ka kat seid selgi tada itaa lia koha  liku toor-

ma ter jali sobi vust sili kalt siidi toot miseks. lit sent si hin naks kuju nes 925 000 dol larit, mil lest 

20% maksti ette ja üle jää nud 80% järg mise küm ne aas ta jook sul. litsentsi lepinguga anti itaal -

las tele üle projekt joo ni sed kahe silikalt siidi tehase raja miseks, seal hulgas sisse seade 

(nt desin teg raatori) töö joo ni sed, samuti said itaal lased sel lega õiguse müüa sili kalt siit tooteid 

itaa   lias.320 esi mene sili kalt siidi tehas, aasta too dangu ma huga 60 000 m², rajati na poli lähis -

tele 1961. aastal. vaht silikalt sii dist ele men tide valmis ta miseks kasu tati seal liiva asemel koha -

likku putso laani.321 itaal lased aren da sid silikalt siidi tehno loogiat edasi, paten tee ri des muu 

hul gas 1960. aas tate lõpul desin teg raatori täius tatud ver siooni.322 sama nimega ettevõte 

316 t. allikas, silbet. tallinn: valgus, 1986, lk 3. 

317 Е. С. Красуский, Силикальцит..., lk 9.

318 ra, era.r-2320.1.3: kirjavahetus silikaltsiidi tootmiseks patendi müümise kohta 1958–1961.

319 t. iori, Prefabrication and industralization made in italy. – architecture industrialisée et préfabriquée: connaissance 
 et sauvegarde / understanding and conserving industrialised and Prefabricated architecture. eds. F. Graf, 
 Y. Delemontey. lausanne: PPur, 2012, lk 86–95. 

320 ra, era.r-2320.1.3.

321 ra, era.r-2320.1.22: kirjavahetus silikaltsiidi tootmiseks litsentsi müümise küsimuses, 1961–1962.

322 us Patent no 3411724. cage type disintegrator with blade shaped impacting members, particularly suited 
 forprocessing hard materials, http://www.freepatentsonline.com/3411724.pdf (vaadatud 29. iv 2019). 
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4.03: silikaltsiidi rahvusvaheliseks turustamiseks koostatud infovoldik. 

information leaflet for mar ke ting sili calcite inter na tio nally.
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(sviluppo silicalcite) eksis teerib muide sa mas ko has täna seni, silikaltsiidi tehnoloogiast ollakse 

küll loo bunud.323

 teine litsents müüdi jaapani ettevõttele asahi chemical industry 1961. aas tal ning selle 

alu sel ra jati silikaltsiidi tehas tokyo lähis tele. sili kaltsiidi tehno loogia vastu tunti huvi ka teis-

test lääne riikidest, dele gatsioo nid saksa maalt, suur britanniast, Brasii liast ja mu jaltki külas-

ta sid tal linna, et tut vuda siin se toot misega. razno export koos tas sili kalt siidi turus ta mi seks 

kolme keelse info voldiku, mis esit les sili kalt siiti kui tõe list tuleviku  ehitusmaterjali (vt ill. 4.03). 

kasu tati toote nimetust laprex – terav meelne lühend ladina keelsetest sõna dest lapis (kivi) 

ja rex (kunin gas), vii dates see läbi silikalt siidile kui kivide kunin gale.324 kõige pare maks turus-

tajaks oli siiski johannes hint ise, tema entu siasm, usk silikalt siidi tule vikku ning loomu o mane 

müügi  töö anne. hint lõi omal alga tusel innu kalt välis suhteid ning saa tis silikalt siiti tutvusta-

vaid mater jale välis maale, olles sel lise ise tegevusega pin nuks sil mis nõu kogude riik likele insti-

tutsioonidele.325

 miks silikaltsiit ei vallutanuD maailma?

johannes hindi unis tu seks oli, et ühel päe val asen dab silikalt siit be tooni. aja lugu on näi da-

nud, et pel galt unis tuseks see jäigi. sili kalt siidi tea dus liku uuri mise insti tuut reorgani see riti 

1966. aas tal ning nime tati üm ber silikaat betooni tea dus liku uuri mise ins ti tuu diks.326 seal jät-

kus katse elementide valmis tamine nõu kogude liidu eri piir kondadest päri nevast toor  ainest 

(kinni tamaks nen de sobi vust) ning uute te haste projek teeri mine kogu nõu kogude liidu tar beks, 

küll aga loo buti tehno loogias desinteg raa torist ning pöör duti ta gasi tradit siooni lise kuul -

veski juurde.327 

 hint ise ei kao tanud usku desin teg raatori või messe mater jale mehaaniliselt aktivee rida 

ning asu tas konst rueeri mis- ja tehno loogia büroo Desinteg raator, kus täius tati nii desinteg-

raatorit kui ka tehti kat seid eri suguste mater jalidega. tuntui maks too danguks oli ilm selt 

bioak tiivne toidu lisand au, mida eks porditi menukalt nii nõu kogude lii tu kui ka lääne-

riikidesse. 1981.  aastal hint vahis tati ning mõis teti pä rast pikka kohtu protsessi 15  aas-

taks vangi. tagant järele on seda hin natud po liiti li seks prot sessiks. johannes hint suri vang-

las 1985.  aas tal ning rehabili teeriti postuum selt 1989. aastal.328 johannes hindi tegevus 

1970.  aastatel ning te maga seo tud poliiti liste intrii gide lahka mine jääb siins e töö ehitus-

ajaloolisest foo kusest aga juba välja ning seetõttu seda tee mat siin ka pike malt ei eritleta. 

 hoopis olulisem on küsimus, et miks jäi omal ajal tõe lise ime materjalina rek laami tud 

sili  kalt  siidi tähe lend nii üüri keseks? hint ise süüdis tas sel les nõu kogude liidu mõju kaid 

tse men di   töös tu reid, kes – kartes silikalt siidi liig set edu ja see läbi kah ju oma ärile – ole vat 

võimu  koridorides silikalt siiti maha tei nud.329 siin kohal tuleb aga ära mär kida, et ka eesti 

323 sviluppo silicalcite veebileht, http://www.svilupposilicalcite.it/ (vaadatud 29. iv 2019). 

324 ra, era.r-2320.1.3.

325 h. kaljulaid, johannes hint: Ühe XX sajandi ausa mehe tragöödia. – kultuur ja elu, 2006, nr 3, lk 38–43. 

326 t. allikas, silbet, lk 3. 

327 vestlus aino sevastjanovaga, silikaatbetooni teadusliku uurimise instituudi töötajaga aastatel 1964–1991, 
 märkmed autori valduses.

328 h. kaljulaid, johannes hint..., lk 38–43. 

329 j. hint, Perspektiivid ja pidurid. – sirp ja vasar, 10. Xi 1962. 
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4.04: männiku ehitusmaterjalide tehase töölised desintegraatori korvi vahetamas. 

Workers at the männiku buil ding material manu fac turing plant chan ging the cage on the dis integrator.
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insener konna suh tumine johannes hinti ja sili kalt siiti on ol nud val davalt nega tiivne.330 oma 

osa sel les võib olla kahtle mata keh vadel isik likel suhe tel ning inim likul kade du sel, kuid välja 

saab tuua ka sel gelt ob jektiiv seid põhju seid. esi mene as pekt, mille reklaam bro šüü rid mai ni-

mata jät sid, oli desinteg raatori „sõr mede” kii re kulu mine ning see läbi pidev vaja dus neid välja 

vahe tada (vt  ill 4.04). Desinteg raator oli ju alg selt ik kagi ol nud mõel dud suhte liselt peh me 

mater jali purus tamiseks, liiv oli selle jaoks liiga abra siiv ne. nii näi teks tuli män niku katse teha-

ses kesk miselt iga kaheksa tun ni tagant kogu toot mis liin sei sata, et kulu nud „sõrmi” asen-

dada.331 see tähen das kahtle mata aja list kadu toot mis efek tiiv suses ning mis veel gi olu lisem – 

tõs tis märkimis väärselt tehase ope reerimis kulu sid. silikalt siidi tehast oli tõe poo lest väga kiire, 

liht ne ja odav käi ku las ta, kuid sead mete varu osade pidev vahe ta mine tegi selle eks plua tat-

siooni kaunis kulu kaks, mis oma korda kao tas olu lise ee lise tse mendi põ histe ehi tus mater ja lide 

ees. Desin teg raa to riga jahva ta mist kat se tati mui de aju tiselt ka tava liste silikaat telliste valmis -

ta mi sel, kuid sel lest loo buti kii relt just suu re metalli kulu (10–14 kg ühe m3 kohta!) tõttu.332 

kahtle mata oleks saa nud desin teg raa tori „sõrmi” valmis tada ka mõ nest vastu pidavamast 

metalli sulamist – ning tõele au andes hili semate aasta kümnete jook sul selle probleemiga ka 

päris palju tege leti – kuid see oleks tõst nud kohe sead me maksu must ning samuti või nuks 

prob leemiks saa da eri sulamite kätte saadavus. Üht lasi sel gus aja jook sul, et sili kalt siidi teh-

nilised näi tajad, ees kätt külma kindlus, ei olnud nii head kui alg  selt reklaami tud. eesti insener-

konna seas levis laial daselt ka arva mus, et katse tulemused olid pare mate näita jate saa miseks 

330 Põhineb eravestlustel vanema põlvkonna inseneridega, aga vt ka k. Õiger, ma tulin tagasi. tallinn, 2011, 
 lk 107–110. 

331 i. kleis, P. kulu, solid Particle erosion: occurrence, Prediction and control. london: springer 2007, lk 177. 

332 75 aastat silikaattelliste..., lk 56.
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võlt si tud või mani puleeritud. suu reks prob leemiks oli mater jali kvali teedi, nt tugevus näita jate 

eba ühtlus, mis tule nes otse selt tehno loogiast: et jahva tamine ja sega mine toi mus ühe aeg-

selt desin tegraa toris, siis võis iga desin teg raatori täis koos tiselt eel misest mõne võrra eri-

neda. näi teks võis mõ nel ju hul sis se jää da suure maid lubja tükke, mis halven dasid märkimis-

väärselt mater jali tugevus omadusi. see ga tulekski silikalt siiti käsit leda ehitus materjalina, 

mille alg ne edu põhi nes heal sobi vusel oma aja tingimus tesse, kus oli vaja kii resti too ta suuri 

ehitus elemente ja vasta vad teha sed prak tiliselt puu dusid. hil jem, kui raudbetoon elementide 

toot mine oli laial daselt juuru tatud, see edu faktor kadus. Desintegraator menetluse puu duste 

ilm ne mine sun dis ta gasi pöör duma tradit siooni lise kuul veskiga tootmis menetluse juurde ning 

sel lisena on silikaat betoon jää nud raud betoonile olu liseks alternatiiviks.

4.05: silikaltsiidist kortermaja projekt (1953, a. kotli). 

Design for a sili calcite apart ment building (1953, a. kotli).
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 silikaltsiit eesti arhitektuuris

 esimesed katsed 

silikaltsiidi tootmine eestis käivitus veel stalini ajal, mis tõttu ka esimeste silikaltsiit hoo-

nete pro jek tid on sel gelt stalinist liku arhitek tuuri sugemetega. 1953. aas tal arhi tekt alar 

kotli ja inse ner valter raidna all eston projektis val minud silikaltsiit detailidest kahe korru se lise 

kor ter maja pro jekt (vt ill. 4.05) on huvi tav süm bioos toona sest arhitek tuur sest estee ti kast ja 

uutest ehitus ideaalidest. hoo ne on kavan datud kelp katusega, stalinist likele korter elamutele 

oma  ses ma hus ja il mes, mõõ dukalt ajastu omaseid dekoori elementegi kasu tades, ent sa mal 

ajal on tead likult rõhu tatud uut indust riaal set ehitus viisi, jät tes suur plokid kroh vimata, nii et 

rõht- ja püst vuu kide võr gustik sel gelt sil ma hak kab.333 Projekt ei reali seeru nud, takis tuseks 

sai väide tavalt toot mis baasi nõr kus.334 suhte liselt sar nase kujun dusega ühis elamu tüüpi ela-

muid võib leida män niku tee ääres (männiku tee 93, 95 ja 97, vt ill. 4.06). siin ei ole siiski 

333 ra, era.t-14.4-6.42002: silikaltsiitmaja 1953. aasta tööjoonised, arhitektuurne ja konstruktiivne osa.

334 m. kalm, alar kotli. tallinn: kunst, 1994, lk 185.
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4.06: vahtkukermiidist ühis elamu tal lin nas männiku tee ääres (1955–1956).

Dor mi tory buil dings made of fly ash blocks on männiku road (1955–1956).
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4.07: silikaltsiidist ühepere elamu projekt (1954, a. kotli, v. raidna). 

Design for sili calcite home (1954, a. kotli, v. raidna).
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4.08: silikaltsiidist ühepere elamu nägi arhi tekti perspektiiv joonisel (1954, a. kotli) välja märksa idül li lisem kui 

reaal suses mate ria li see runult. the sili calcite home looked far more idyllic in the archi tect’s ren de ring (1954, a. kotli) 

than in real life.
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335 vahtkukermiit – põlevkivituhksideainel valmistatud vahtbetoon, millest toodeti 1950. aastate ii poolel suurplokke. 

336 tlPaa, männiku tee 93–101 ehitusprojektid. 

337 h. allade, suurplokkelamute ehitamisest eesti ensv-s. – ehitus ja ehitusmaterjalid, 1960, nr 2, lk 9.

338 h. joosti, j. hint, h. ivand, silikaltsiit – uus ehitusmaterjal, lk 11–19.

339 eam, ar 23.1.84: silikaltsiitmaja perspektiivvaated, alar kotli.

340 h. joosti, j. hint, h. ivand, silikaltsiit – uus ehitusmaterjal, lk 20.

341 v. raidna, lubi-liivtooted eesti nsv ehitustegevuses. – eesrindlikke ehituskogemusi, 1956, nr 1, lk 44–45. 

342 h. joosti, j. hint, h. ivand, silikaltsiit – uus ehitusmaterjal, lk 11–23.

343 rahaline ja asjade loterii. – sirp ja vasar, 27. Xii 1957. 

tegemist silikaltsiidist, vaid sar na s est uudis materjalist – vaht kukermiit-suur plokkidest335 eks -

peri men taal  hoonetega, kus sa muti tradit siooniline arhitek tuuri keel koh tub uue ehitus  tehno-

loogiaga.336 männiku tee äärde 1955. aastal püsti tatud vaht kukermiit plokkidest ühis elamu 

oli esi mene mitme korruseline suur plokkidest ehi tatud hoone eestis.337

 Praktikas võeti silikaltsiitdetailid esmalt kasutusele siiski väikeelamute püstitamisel 

(vt ill. 4.07). 1955. aas tal ker kis esi mene katse hoone männi kul, järg misel paa ril aas tal aga 

toodeti juba saja ela mu jagu silikaltsiit detaile. rat sionaalse planee ringuga 83 m² suuru ses 

ela mus oli neli tuba, köök, kel der, veranda, pesu ruum ja klo sett. monteeri tava test sili kalt-

siit detai li dest teh ti sei nad ja vahe laed. vunda ment ra jati tradit sio o ni lise pae kivist lint vun-

damen dina, katuse konstrukt sioonid mon teeri tavatest puit elementidest. ette oli näh tud katuse 

kat mine silikalt siidist katuse kividega, mida paigal dati ana loog selt tava liste tse ment- või savi-

kivi dega.338 sili kalt siit plokki dest väike elamu esin dab ma hult too na üsna tüü pi list viil katu sega 

sõja järg set indivi duaal ela mut. hoo ned olid kavan da tud krohvi mata välis pinnaga, mis oli ette 

näh tud vär vida rõõm sa hele da too niga. kotli alg se idee jär gi olid plok kide vuugi vahed jäe tud 

val geks, mis üht pidi jät tis mulj e sta linist likus arhitek tuuris armas tatud krohvi rusti kast, tei-

salt rõhu tas hoo nete indust riaal set ise loomu (vt ill. 4.08).339 tege likkus eri nes pro jekti klants-

pil dist tub listi. juba veidi hilj em nähti ette sein te võõ pa mine üh te tooni – hal lika varjun diga 

val geks,340 mis alg set arhitek tuurset ideed kind lasti vae ses tas. Plok kide välis pinda ei suu-

detud sile daks saada ja see tõmbas hoonete arhitektuurset kvaliteeti veelgi alla. hoone tüübi 

hädad ei piir dunud ainult estee tiliste küsi mustega. hoone lõpp hind tuli üksi kule indi viduaal-

ehitajale liiga kõrge, pärs sides nii laie mat levi kut. et hoo  nete püsti tami sega tege lesid eri ne-

vad orga nisat sioo nid, kor rati mon tee ri misel tüüp vigu, mis tõttu kanna tas hoo nete soojus -

pi da vus.341

 vaatamata asjaolule, et maja oli ainult osaliselt mon teeri tav, kalli- ja külma võitu, mõjus 

see omas ajas kaht lemata revolut siooni liselt – kõi kide silikaltsiit detailide mon taa žiks 

(vt  ill. 4.09) pidi nelja liikmelisel bri gaadil kulu ma vaid 24–32 autokraana tundi.342 võr rel des 

ajaga, mis kulus too na tava lisel individuaal ehitajal oma igapäeva töö kõr valt sein te püsti-

tami seks, oli see enne kuulmatu tempo. mood ne tehno loogia ja era kordne valmimis kiirus an-

dis sili kalt siidist väike elamule oma moodi pro paganda väärtuse, nii et see oli 1958.  aas tal 

lau sa riik liku lote rii pea preemiaks. ehi tis lu bati püsti tada kahe kuu jook sul võit ja soo vil vali-

tud asukohta ensv territooriumil.343 

 monteeritavatest silikaltsiitdetailidest era muid oli ots tarbekas ehi tada suure mate grup-

pi dena, et pare mini ära kasu tada tõste seadmed ning efek tiiv semalt organi seerida ka muud 

eri tööd. sel lise ehi tuse organi seerijaks oli hari likult mõni ette võte, kes see läbi oma töötaja tele 

elamis pinda pak kus. nii näi teks ehi tati raud teelastele silikalt siit plokkidest ela mud tallinnas 

Pääs külas vaba duse puies tee, naa ritsa ja rebase täna va äär de ning te has ilma rine rajas 
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4.14: esimesed silikaltsiitdetailidest suurkorter elamud ehitati Pelgu randa. 

the first large apart ment blocks made using sili calcite were built in Pelgurand.
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4.13: majad Pelgu ranna uues elamukvartalis. 

Buil dings in Pelgu rand’s new resi den tial quarter.
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4.09: silikaltsiidist ühepere elamu mon tee ri mine loksa 

keskuses. const ruc tion of a sili calcite home in loksa.

4.11: johannes hindi silikaltsiit suurplokkidest eramu 

meri väljal (1950. aastatel). johannes hint’s home in 

meri välja built from sili calcite blocks (1950s).
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4.10: rakke lubja tehase tööliste elamud. 

homes for wor kers at the rakke lime factory.
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4.12: lamekatusega sili kaltsiidist väike elamu perspektiiv vaade. 

ren de ring of small flat-roofed sili calcite home.
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 suurplokkidest 1317 seeria hooned

väike elamute ja suvi late aren dami sele tõm bas pidu  rit kii re ümber orienteerumine mitme-

korru selistele tüüp korterelamutele. ees kätt tähen das see siis tüüp projekti seeriat 1-317. 

ajastu omaselt üli mat öko noom sust taot leva pla neerin gulise lahen duse ja lakoo nilise välis-

ilmega hoo nete esi algne pro jekt oli loo dudki suur plokke sil mas pi dades. Pa raku ei läi nud aga 

kõik su gu gi nii ladu  salt, kui loo de tud. suur  plokkidest hoone   projekt val  mis juba 1957. aastal, 

kuid män niku katse tehas alus tas tege likku ses nen de toot mist alles järg misel aas tal ning 

siis ki ei ol nud too dan gu maht kuigi suur. et plo kid jäid õi gel het kel saa mata, projek teeriti 

korter elamu üm ber teis te ehitus materjalide (tel lise) peale. kui 1958. aas ta lõpuks plo kid 

344 v. raidna, lubi-liivtooted eesti nsv..., lk 45–46. 

345 h. joosti, j. hint, h. ivand, silikaltsiit – uus ehitusmaterjal, lk 25–28.

346 e. kaldma, silikaltsiidist majad. – kodumaale tagasipöördumise eest, 2. X 1956. 

347 tlPaa, viimsi tee 7 ehitusprojekt. 

oma tööta jatele elamu grupi kris tiines räägu täna val. väljas pool tal linna ehi tati sili kaltsii dist 

väike elamuid näi teks rakke lubja tehase tööta jatele (vt ill. 4.10), sa muti asub üks hoone grupp 

jõhvis, li saks üksi kuna ker kinud hoo ned tal linna-rapla maa ntee ää res tõdva lähe dal ning 

helter maa sadamas. 

 Projektitasandil jõuti ka teise väikeelamutüübini (vt ill. 4.12). tege mist oli ühe korru se liste 

kahe korteri liste suvi latega (sisu liselt siis ki paaris majadega), mida kava ndati 1957.–1958. aas-

tal püsti tada tal linna ümb russe 300 tük ki elanik  konnale müü giks.344 selle pro jekti puhul oli 

olu li seks edasi arenduseks silikaltsiit paneelidest lame katus lagi, mis suuren danuks monteeri-

ta vuse astet. oli ju viil katusega ela mu puhul just katuse konstrukt sioonide ehi tamine üks 

aega nõudvamaid etappe. inno vaati lise lahen du sena oli ette nähtud ela mu varus tamine tsent-

raalse vesi küttega, kus juures kütte kehadena plaa niti kasu tada silikaltsiit küttepaneele.345 

ei ole tea da, et see hoone tüüp oleks projekti staadiumist kauge male jõud nud, ehk ki veel 

1956. aas ta lõpul antak se tea da kavat susest kohe-kohe vajalikke de taile toot ma ha kata. 

samuti oli plaa nis hakata ehi tama kahe korruselisi nelja kor teriga ela muid, kus kütte süsteem 

oleks silikalt siidist vahelae paneeli sees, nii et esi mesel korru sel oleks kütte kehaks lagi ja tei sel 

kor rusel põrand.346 

 erandlik, ent ajalooliselt kahtlemata oluline on johannes hindi enda ela mu (1952, 

vt ill 4.11) meri väljal, mida võib pi dada esi meseks silikaltsiit plokkidest projek teeri tud hoo-

neks ees tis. see on funkt sionalist liku joo nega kahe korruse line era mu, mille välis seinad on 

teh tud 37 cm paksus test vaht silikaltsiit plokkidest. ehkki pro jekti järgi olid väli seinad ette 

näh  tud mõle malt poolt kroh vida, jäi välis külg prak tikas siis ki krohvi mata. küllap suu nas sel  list 

lahen  dust toona ehita tavate silikalt siidist tüüp elamute välis viimistlus, kus sa muti sili kaltsiit-

plokid krohvi mata jäe ti, aga või malik, et ka pro jekti koos kõlas ta misel arhitek tuuri valit su  selt 

saa dud tagasi side, milles peeti kavan da vat hoo net olemas ole vasse mil jöösse liiga suu  reks ja 

sobi ma tuks ning soovitati seda horison taal selt liigen dada, või jäi hoo ne liht  salt aja- ja huvi-

puu du sel üle krohvi mata. vii mast ole tust toe tab asjaolu, et hoo ne vastu võtmi sel 1957. aas  tal 

on märgi tud, et välis viimistlus on lõpe tamata.347 

4.6.2.



146

silikaltsiit

viimaks valmisid, ei ol nud neid aga enam ku hugi panna ning need sei sid kuus kuud kasu tult 

laos. esi mesed suur plokkidest „hruštšovkad” ker kisid Pelgu randa 1959. aas ta keva del. järg-

neva poole teise aas ta jook sul püsti tati sinna 25 silikaltsiit plokkidest tüüp korterelamut ning 

Pelgu rannast sai esi mene indust riaal sel mee todil valmi nud elamu rajoon eestis (vt ill. 4.14).348 

 esi mene pää suke, mil lele ehi tuse ajal pan di suuri loo tusi, päl vis val mides oht ralt krii tikat. 

too na ses aja kirjanduses il mus rida misi Pelgu ranna ra jooni mater davaid artik leid ning ka suu-

ri mad industriaal ehituse entu siastid (nagu nt Paul härmson) ei saa nud seda piir konda mõni 

aasta pä rast val mi mist nime tada muul moel kui „piin lik tee ma sõjaj ärgsest üles ehitusest osa 

võt nud arhi tektidele”.349 krii tikat ja gus pea miselt kahel suu nal. esi teks kur deti ühe suguste 

tüüp elamute kokku paigutamisest tek kinud ilme tu ja lame da elu keskkonna üle. siia alla käi sid 

muu hul gas ela nike iroo nilised mär kused, kui das enda ja naabermaja võib ühe taolisuse tõttu 

õhtul koju tul les haja meelselt hõlp salt segi ajada – nagu aas taid hil jem valmi nud kultus  film 

„hüva leili” minia tuurses varian dis. Pelgu ranna puhul võis veel selle prob leemi ajada koge    muste 

puudu  mise ja kiirus tamisest tingi tud vigade kaela, ent nagu aja lugu näi tas, siis tege lik ku-

ses ei para nenud ühe taoliste tüüp projek tide üle kasuta mi sest tin gitud mono toon suse prob-

leem süs teemi paindu matuse tõttu kuni nõu kogude aja lõ puni. Pelgu rannas esi nes mui dugi 

ka sel gest loha kusest tin gitud vigu, näi teks ehi tati min gitel segas tel asja olu del sin na vanni-

toata korter elamu variant, mis oli pa beril siiski ette näh tud vaid il ma kanali sat sioo nita maa-

piirkondades kasuta miseks.350 

 teine, siinse töö kontekstis olulisemgi kriitikasuund puudutas silikaltsiitplokkide halba 

kvaliteeti ja viletsat viimistlust. ehitajad kurtsid, et plokkide paksus kõikus lubamatult palju. 

et tehases vormid kasutamise käigus deformeerusid, võis näi teks seina plokkide pak suse eri-

ne vus olla tõe poolest lau sa kuni 3 cm!351 kõve raid ja kii vas pa neele sai min gil mää ral ehitus-

platsil sise viimistlusega sir ge maks ajada, kuid üld pilt jäi sellegi poolest loha kas. Palju kae-

busi tuli ka halva kvaliteedilise välis viimist luse osas. kur deti näi teks, et lubi värv koo rub juba 

esi mese aas taga ning üldse on vali tud valed värvi toonid.352 seina plokkide välis pind oli kau-

gel ideaal selt sile dast pin nast, seda kirja sid au gud, täk ked ja vuugi mördiga teh tud koh ma-

kad üle plätserdused. vuugi vahedki kip pusid panee lide kõve rusest tingi tuna vilda kad jääma. 

seega olid mul jed ooda tud ja rek laami tud suur plokk ehitusest kõike muud kui posi tiivsed. 

Pelgu ranna rajoon, mis oleks pida nud välja näge ma meeli tavalt moodne, mõjus juba valmimis-

järgselt pigem veidi räpa kalt, lõpe tamata jäänult (vt ill. 4.13). arhitek tidel oli kaht lemata hea 

Pelgu ranna ra jooni eba õnnestumine veere tada just viletsa ehitus kvaliteedi kraesse: „kui meid 

linna pilt prae gu ei rahul da, siis tu leb see esma joones sel lest, et indust riaal sete ehi tuste kvali-

teet jääb kau gele maha aja nõue test. kedagi ei kur vasta küm me volgat trobi konnas, sest iga-

üks neist on lähe dal täius likkusele. and kem siis linna ehitajatele sama sugust täius likkust – ja 

diskus sioon siir dub teisele pinnale.”353

348 75 aastat silikaattelliste..., lk 81. 

349 P. härmson, veidi Pelgurannast. – sirp ja vasar, 14. vi 1963. 

350 t. elmanovitš, vastutus lasub siiski arhitektide õlul. – sirp ja vasar, 6. iX 1963.

351 75 aastat silikaattelliste..., lk 81.

352 a. saar, võidelda monotoonsuse vastu. – sirp ja vasar, 27. Xii 1963.

353 P. härmson, veidi Pelgurannast.
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 männiku katsetehases suhtuti pretensioonidesse täie tõsi dusega, ent nen de vastu 

midagi ette võtta ei ol nudki nii liht ne ning ka järg nevad suur plokkidest tüüp korterelamud 

(nt majaka täna val) kanna tavad samade hä dade all. tõsi, lisaks tootmistehnoloogilistele puu-

du  jääkidele oli tub listi prob leeme ka mon taaži ja trans por diga. Plo kid sai trans pordi käi gus 

vigas tada või puru nesid vale ladus tamise tõttu,354 montaa ži töö lis tel puu du sid aga vaja li kud 

tead mi sed ning har va võis näha kor rekt selt täi de tud vuu ke.355 seda, et enam-vähem vii sa kalt 

mon teeri tud suur plokk elamu oli üks eri line näh tus, pee gel dab ilme kalt asjaolu, et 1963. aasta 

kõige pare mini ehita tud hoo nete vaba riik likul konkur sil on elu hoo ne test kõige kõrge malt hinna-

tud võrus lem bitu 3 asuvat sili kalt siit plokkidest „hrušt šovkat”,356 mis plok kide välis pinna 

kva li teedi osas ei erine küll min gilgi moel oma tal linna Pelgu ranna või majaka tänava ven-

da dest. ka järg mise aasta kon kursil tõs teti elu hoo nete kate goo rias esile pea mi selt sili kalt-

siit plokki dest kor ter maju, mille puhul kii deti vuu kide üht last täit mist ning seda, et kõrge mad 

vuu gi ser vad on hil jem maha lihvi tud.357 

 kui montaaži ja transpordiga oli silikaltsiidi tehasel suh teliselt vähe pea le ha kata, siis 

vähe  malt võeti kõi ge prob lemaa tilisemad 10 cm pak sused seina paneelid 1962. aas tal toot  mi-

sest maha.358 kuna välis viimistluseta vab rikust välja las tud suur plokid end ka mõne järg neva 

aasta jook sul tões tada ei suut nud, siis eda sises elamu ehituses üld juhul hoi duti nende krohvi-

mata kujul kasu tamisest. selleks ajaks oli ka sel geks saanud, et ega mull betoon kaits mata 

kujul hästi eesti klii masse ei sobigi, poor se mater jalina imab see liig selt õhu niiskust, mis läbi 

selle soojus pida vus tun tavalt vähe neb. Pea legi oli just alga mas raudbetoon panee lide ajas tu, 

mis tõo tas veelgi suure mat indust rialiseeri tuse as tet ja mil les näh ti suu remat perspektiivi.

354 h. allade, suurplokkelamute..., lk 11. 

355 t. randvee, silikaltsiitplokkide tugevusomadused ja puudused monteerimisel. – ehitus ja arhitektuur, 1960, nr 4, 
 lk 28–31.

356 h. rennik, Paremini ehitatud hoonete 1963. aasta vabariiklikust konkursist. – ehitus ja arhitektuur, 1960, nr 1, lk 38.

357 h. uuetalu, Paremini ehitatud hoonete 1963/64. aasta vabariiklikust konkursist. – ehitus ja arhitektuur, 1964, 
 nr 5, lk, 37.

358 75 aastat silikaattelliste..., lk 81.

359 kolhoosiehitus nõukogude eestis, lk 11. 

360 arhitekt tõnu kulli meenutus vestlusringis, vt r. varblane, eesti kolhoosiehituse fenomen. – sirp, 22. ii 2008. 

361 arhitekt tõnu kulli väide, vt t. kolk, Pilguheit antsude ja maiede kerkimise aega. – äripäev, 1. vi 2005.

 eke Projekti tüüpelamud

võib-olla olekski sili kaltsiidi kasu tamine eestis pärast mõne aastast buu mi tasa pisi hoo pis 

sum  bunud, kui eke süs teemis poleks 1966. aas tal teh tud ot sust rajada ara vetele ja Pali verre 

silikaltsiidi tsehhid.359 kui teha sed juba kord huu gasid, siis tuli ka seda too dangut kasu  tada. 

eke pro jekti juur de loo dud projekt grupi, hili sema eke Projekti ar hitek tidel oli küll suu rem loo-

min guline vaba dus kui teiste projekt organisatsioonide kol lee gidel, kuid materjali valiku osas 

sõl tusid nad ik kagi tuge valt ehi tajate soo videst. nii val mis ena mik tüüp projektiga 2–3-korru -

selis test korter majadest ning väike elamutest just silikaltsiit plokkidest.360 eke Projekti 

projekti  kataloogides lei dub küll ka tel lisest või mon teeri tavatest puit kilpidest hoone variante, 

ent nen de osa kaal jäi reaal ses ehitus praktikas võrd lemisi tagasi hoidlikuks. mull silikaltsiidi 

olu liseks ee li seks oli selle suh teliselt head soojapidavusnäitajad, mis võimaldasid mull-

silikaltsiidist seina paneele kasu tada too naste nor mide põh jal ilma täien dava soo justu  seta.361 

4.6.3.
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Üle  määra soojapidavad ai nult silikaltsiit plokkidest hoo ned siis ki ei ol nud ning hilisematel 

tüüp projektidel (nt eramu projektidel maali, madis, toomas) nähti ette sees poolne lisa soo jus-

tus või siis välis pidine soojus tamine teP-plaadiga (nt eramuprojektil muri-5).362

 aravete tehase esimestel aas ta tel kat se tati silikaltsiit plokkide teha ses killustik faktuu-

riga viimist lemist, kuna siin gi, sarna selt män niku teha sele, ei võimal danud kasu tusel ole vad 

metall vormid ega vormi määre saavu tada soovi tud pinna viimistlus kvaliteeti. Faktuu ritud plo-

kid kip pusid trans pordi käi gus viga saa ma ja viimist luse paran damine ehitus platsil oli tüli kas, 

samuti tähen das see kõrge maid nõu deid vuugi töödele, et plok kide pind selle käi gus ei kahjus-

tuks. nii leiti, et neis olu des on märksa ratsio naal sem silikaltsiit plokkidest ehi tised alles pä-

rast kokku montee rimist prits krohviga katta. tule mus jäi nii moodi märk sa kvali teet sem, ka 

olid prits krohvitööd vas tava sead me olemas olul suhte liselt kii red.363 see tehno loogiline as-

pekt defi neeris silikalt siidist maa-arhitek tuuri ilme järg ne vaks kaheks küm nen diks. olgu tege-

mist era mu või korter majaga, lame- või viil katusega, ühen da vaks joo neks on (hari likult bee žika) 

prits krohviga kae tud välis seinad, mida sageli täien davad (tüü pili selt puna seks või rohe liseks 

värvi tud või tume pruuniks peit si tud) puit elemendid (räästa karniis, akna all või üleval paik-

nev lau dis/puit paneel, rõdu piirded). ehkki puit detailide viimist lemine oli indust riaal ses ehitus-

protsessis ras kusi teki tav lüli,364 leia vad puit elemendid kuni kolhoosi aja lõpuni tüüp projektides 

ikka ja jälle kasu tust. kui algu ses võib puit elementide roh kes kasu tuses näha moes olnud 

skandinaavia liku arhitek tuuri mõju (laiad räästa karniisid jms), siis hil jem saab pui du esi nemist 

seos tada eeskätt ikkagi püü dega säili tada mass toodetud hoo netes mater jali kau du min gitki 

lähe dust tradit sioo ni lise maa-arhitektuuriga. 

 tehaste olemas olu kirju tas ette mater jali, tehno loogia tingis vii mist luse, ent vähe malt 

vormi osas jäi ka arhi tekti dele pisut sõna õigust ning tege likult peegel davad eke Pro jektis 

4.15: Ühed esimesed eke Projekti tüüp projekteeritud 

sili kaltsiidist individuaal majad kaalepis. one of the first 

standard designs for indi vi dual homes by eke Projekt made of 

sili calcite in kaalepi.
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4.16: ulatuslikult kasutatud seeria 72057 järgi valminud 

korter maja väätsal. apart ment buil ding in väätsa built ac cor ding 

to the widely used design series no.72057.
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362 silikaltsiitdetailidest ühepereelamu 183 eke 83-4 „maali-4”, silikaltsiittoodetest kahe põlvkonna ühepereelamu 
 183 eke 83-6 „madis-6”, silikaltsiittoodetest ühepereelamu, tööprojekt 183-eke 30-4, „toomas-4”, 6-toaline 
 majandustiiva, keldri ja garaažiga ühepereelamu 143-eke-88-5 „muri-5”, infotrükised, Pi eke Projekt. eami abikogu. 

363 e. kraaving, silikaltsiitdetailide tootmisest aravete kolhoosidevahelises ehitusmaterjalide tehases ning nende 
 kasutamisest maaelamute ehitamisel. – ehitus ja arhitektuur, 1969, nr 3, lk 9.

364 t. kull, a. mellik, maaelamud massehituseks. – ehitus ja arhitektuur, 1981, nr 1, lk 16.
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val mi nud tüüp projektid pä ris häs ti arhitek tuurse moe muutu mist – 1960. aas tate lõpul oma 

popu laar suse laine harjal olnud karniisi arhitektuurist kuni 1980. aas tate kesk paiga post -

mo der nist like veider dus teni. Üheks esi meseks aravete tehase baa sil loo dud silikalt sii dist 

eramu projektiks oli väike nelja toaline minimalist liku rist tahukalise vor miga lame ka tu sega 

ela mu, mida ilmes tab lin dina üm ber hoo ne peri meetri kul gev tume dast lau disest räästa  kar-

niis ning sel  lega harmo neeruvad puit paneelid akende all.365 selle tüüp projekti järgi raja  tud 

hoo neid võib näha näiteks järvamaal kaalepi asulas (vt ill. 4.15). 

 sar na ses arhitek tuurses võt mes olid lahen datud ka 1970. aas tate esi mesel poolel 

levi nud korter elamud seeriast 72057 (1972–1973). tõnu kull ja toivo erilt töö tasid välja 

2–4-toa liste korteri tega tüüp sektsioonid, mida oma vahel kombi neerides sai kol hoos ehi  tada 

oma vaja dusele vas tava ela mu. seeria 72057 oli ette näh tud ehi tamiseks nii kahe- kui ka 

kolme korruselisena, korte rite arv varieerus 8-st 16-ni.366 tege likus elus lei dis ena mik välja-

pakutud plokis tamise skee midest harva kasu tust, põhi liselt vali ti nelja 8- ja 12-korteri lise 

hoone variandi vahel.367 see riale ise loomulikuks ele men diks oli hoo ne põhi mahust taan duv 

trepi  koda, kus pea ukse esine vari katus oli kujun datud tuge valt ette astuva rõduna, mis mõ jub 

pi sut ird selt ja funkt sionaal selt koh ma kalt (vt ill. 4.16). kor terite rõ dud, kui neid on, on väike-

sed ja paik nevad sekt siooni nur kades. Pal judel selle see ria hoone tel on aken de üle val ja all puit-

paneelid, nii et visuaal selt teki vad hoonet liigen davad verti kaalsed ribad, mis seina  pinda 

päris hästi elavdavad. 

 seeria 72057 väikevennaks võib pidada modernistliku ilmega eramut „taru” (1973, 

t. kull), kus sarna selt korter majadele on puit paneelidega kujun datud verti kaalne akna lint 

(vt  ill. 4.17).368 hoo pis hoog samas võt mes tõlgen dab karniisiarhitektuuri „kulli pesa” indivi-

duaal  elamu (1971, t. kull), mille astme line, jõu lise räästa karniisiga ka tus on arhi tek tuur selt nii 

edev ja meelde jääv ele ment, et „kulli pesa” naljalt teiste sama aegsete tüüp projektidega segi 

ajada pole võima lik (vt ill. 4.18).369 arhitek tuurselt tub listi preten siooni tum oli ma dala viil  katu-

sega individuaal maja „ella” (1973, Ü. eljand). 4-toaline ela mu, kus majandus ruumid paik ne vad 

elu hoonega külg nevas veidi mada lamas tii vas, mõjub nii väikse ja liht sana, et seda võiks pi dada 

suu remat sorti suvi laks (vt ill.  4.19).370 ometi oli tege mist igati asja liku indivi duaal  ma jaga, 

mida võib leida palju dest eesti maa-asulatest.

 Pritskrohvi ja puidu kooslusse püüdis veidi teist sugust lähe nemist tuua korter elamu 

see ria 84095 a (1976, t. kull), kus puit elemente on mini maalselt, isegi rõdud, mis selle seeria 

hoo nete kor teri tel on laiad ja ula tuvad üle kahe toa, on saa nud ette mas siivse silikaat paneelist 

piirde, mille raske pärasust tasa kaalustab õige pisut sale metallist ree ling (vt ill. 4.20).371 seda -

sorti hoo neid näeb palju des eesti pai kades. ilm selt mõjus sel line tüüp maa-asula kon teks tis 

365 kraaving, e. silikaltsiitdetailide tootmisest..., lk 7, 9.

366 silikaltsiitdetailidest sektsioonelamute seeria 72057. 4 korteriga elamu 33a, 8 korteriga elamu 43–34, 
 8 korteriga elamu 23–32, 12 korteriga elamu 3 x 33a, 12 korteriga elamu 43, 33, 34, plokistamise variandid. 
 infotrükised, Pi eke Projekt. eami abikogu. 

367 t. kull, a. mellik, maaelamud massehituseks, lk 16.

368 elamud maaelamukooperatiividele. Ühepereelamu „taru-1”, „taru-2”, „taru-3r”. infotrükised, eke külatare. 
 eami abikogu. 

369 elamud maaelamukooperatiividele. Ühepereelamu „kullipesa-4”, „kullipesa-5”. infotrükised, eke külatare. 
 eami abikogu.

370 elamud maaelamukooperatiividele. Ühepereelamu „ella 4”, „ella 5”. infotrükised, eke külatare. eami abikogu.
371 silikaltsiitdetailidest sektsioonelamute seeria 84095 a. 12 korteriga elamu 84095 a/1, 12 korteriga elamu 
 84095 a/2, 12 korteriga elamu 84095 a/3, 18 korteriga elamu 84095 a/4, 18 korteriga elamu 84095 a/5,
 18 korteriga elamu 84095 a/6. infotrükised, Pi eke Projekt. eami abikogu. 
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4.17: tüüp projekteeritud eramud „taru” roosna-allikul. 

stan dard design home “taru” in roosna-alliku.
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4.18: eramu „kullipesa” libatses. 

home design “kullipesa” in libatse.
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4.19: tüüpprojekt „ella”. stan dard design “ella”.
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4.20: laialt kasutatud tüüp seeria 84095 a järgi val mi nud 

kortermaja. apart ment buil ding built ac cor ding to the widely 

used stan dard design no. 84095 a.

m
. m

ä
n

d
e

l

siiski pi sut liig linl iku ja tööstus likuna, sest prits krohviga kae tud silikaltsiit pindu elavdavad 

ja maa lähedase maks muut vad puitelemendid jää vad siiski valda vaks. tüü piliselt on need 

1970. aas tate lõpu ja 1980. aas tate korter majadel paigutatud aken de kohale, ei domi neeri, 

kuid lisa vad kerge akt sendi. samuti on rõdude ja lod žade piir ded üld juhul siiski puidust. 

 ka tüüpprojekteeritud individuaalelamute vorm püüab 1970. aas tate tei sel poo lel roh-

kem sobi tuda eesti tra dit siooni lise maa-arhitek tuu riga. kõige taba va malt saab sel lega hak kama 

kõr ge viil katusega era mu „ants” (1978, a. mellik, vt ill. 4.21),372 mil lest kuju nes üks eest laste 

meelis projekte. tradit siooni lise mat joont esin dasid ka 1980. aas tate kesk paigas projek tee-

ri tud „maali” (Ü. eljand), „madis” (Ü. eljand) ja „muri” (a. kotli). ajastu kon teks tis tähele panu-

väärseks püü deks aja loolise talu maastikuga haa kumisel võib pi dada äsja asu tatud lahe maa 

rahvus pargi jaoks tüüp projekti „Põrgupõhja” (1975, h. Piiber, vt ill. 4.22) loomist.373

372 Ühepereelamud maaelamukooperatiividele, seeria 183 eke 13. „ants-4”, „ants-5”. infotrükised, eke külatare. 
 eami abikogu. 

373 Ühepereelamute seeria „Põrgupõhja” lahemaa rahvuspargi tingimustes. Pi eke Projekt. eami abikogu. 
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4.21: Ühe menu kaima tüüp projekti „ants” järgi ehi ta tud eramud kaius. 

Private home in kaiu built ac cor ding to “ants”, one of the more popular stan dard designs.
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4.22: tüüpprojekt „Põrgupõhja” oli ette 

nähtud sobituma lahe maa rahvus pargi 

miljöösse. standard design “Põrgupõhja” 

was desig ned to suit the sur roun dings 

of lahe maa national Park.
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4.23: tüüpprojekt eke10-r2.1. 

stan dard design eke10-r2.1.

4.24: Postmodernistlik 

tüüp projekt 113-eke-10-k66p. 

Post modernist stan dard design 

113-eke-10-k66p.
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374 seeria eke 10, silikaltsiittoodetest elamud. 2-korruseline 8 korteriga ridaelamu 143-eke10-r2.1. Pi eke Projekt. 
 eami abikogu. 

375 seeria eke 10, silikaltsiittoodetest elamud. 3-korruseline 10 korteriga sektsioonelamu 143-eke10-k66p. 
 Pi eke Projekt. eami abikogu.

 individuaal elamute ja korter majade kõr val püüti juuru tada ka rida elamuid, kui n-ö vahe-

pealset hoone vormi, kuid need ei saavu tanud ku nagi mainimis väärset popu laarsust. ise ene-

sest val   mis hulk 1980. aas tatel arhitek tuurselt lennu kaid pro jekte, näi teks variant lahen dus 

143-eke10-r2.1 (a. mellik), kõrge katuse ja vints kappidega rida maja, kus igal elamu boksil on 

ette näh tud ga raaž ning tuule koda on vormis tatud tradit siooni lisest arhitek tuurist lae natud 

klaa situd veran dana, kust on otse pääs lod žale (vt ill. 4.23).374 ehe dat eesti post moder nismi 

esin dab aga mansard korrusega sekt sioon elamu 113-eke-10-k66p (Ü. kupri), kust leiab oht-

ralt too naseid lemmik võtteid, nagu näi teks geo meetrilise jao tusega suure trepi koja akna või 

pool kaare-motii viga rõdu piirded (vt ill. 4.24).375 
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376 m. karu, kus pidi kolhoosnik...

377 e. saks, kas linnamaja sobib maale? – sirp ja vasar, 13. vii 1982.

378 algkool-lasteaed. Pi eke Projekt. infovoldik eami abikogus. 

379 h. matve, käsikirjad ehituse materiaal-tehnilisest..., lk 5.

380 P. varep, silikaltsiidist ootepaviljon. – ehitus ja arhitektuur, 1964, nr 1, lk 32–35. 

 silikaltsiitplokkidest ehitatud maaelamud, iseäranis tüüpprojekteeritud individuaal ela-

mud, on mahu kas ja äär miselt põnev uurimis teema. kolhoosi ehituses kasu tatud projek tidest 

üle vaatlikult on kirju tanud mihkel karu oma bakalaureuse töös,376 ent eraldi uuri mist vää riks 

projek tide reaalne raken damine prak tikas. sili kalt siidist tüüp elamute osa kaal eesti maa-arhi-

tek tuu ris oli mainimis väärne ja need on jät nud väga tu geva jälje koha likku ehitus päran disse. 

1980. aas tal ehi tati ligi kolm veerand kõi gist maa elamutest suur plokkidest.377 ehk ki suur-

plokid või sid olla ka gaas kukeroonist, jäi vii mase kasu tus elamu arhitektuuris sili kalt siidile alla. 

roh kem leiab gaas kukeroonist korter maju tartu piir konnas ja ida-virumaal, kuna seal neid 

too deti. see vastu kesk- ja lääne-eestis domi neerib tuge valt silikaltsiit.

 silikaltsiiti kasu tati vähe sel mää ral ka ühis kondlike hoo nete raja misel, ehk ki siin oli üldi-

selt üle kaalus gaas kukeroon paneelid. näi teks pak kus eke 190-koha list laste aed-alg kooli, 

kus põhi konstruktsioonid olid sili kalt siidist, ent kae tud silikaat kivist voodriga.378 

 silikaltsiit ja eriprojektid

tüüp projek tide kõrval kasu tati sili kaltsiiti vähe sel mää ral ka eri projekti järgi val minud hoo-

ne tes. ilm selt tun tuim näide on tä nane välis ministeeriumi hoone, oma aegne ekP kesk komi-

tee hoone (1968), kus sili kalt siidist seina paneelid on ripu tatud kand va raudbetoon karkassi 

külge. ehitus tehnoloogiliselt uuen dus lik ja eksperimen taalne oli silikaltsiit paneelide kat mine 

peale klee bi tud dolomiit plaatidega. välis ministeeriumi hoone illust reerib too nast ehituslikku 

di lemmat, mis kaas nes sili kaltsiidi või gaas kukerooni kasu tamisega linna ruumis – et panee-

lide tehase viimistluse hari lik kvali teet oli kõlb matu linna ruumis vä hegi pro minent semal kohal 

paik neva ehi tise püs tita misel, siis tuli täis monteeritavad hoo ned hil jem hari likult viimist  leda 

täiesti eba indust riaalsel moel, st kroh vides. siiski tehti ka kat seid pa neelid juba tehases 

viimist leda. ekP kesk komitee hoone liimi tud dolo miidist katte plaadid olid suh teliselt kulu kas 

variant ja so bis tõesti ai nult väga eri lise hoo ne puhul. liht sama tel juh tudel, näi teks tehase 

ilma rine pea hoone (mustamäe  tee  5, tallinn, 1969–1975, lengiprotjažmaš, eesti töös tus-

pro jekt, vt ill. 4.25) või ajakirjandusmaja (Pärnu mnt 67, tallinn, 1967, eesti töös tus projekt, 

u. rosme, e. treiberg) juures kasu tati eri tellimusel val minud killustik faktuuriga gaas betoon-

paneele.379 

 kõige efekt semaks silikalt siidist ehi tiseks, mis ees tis ehi tatud, võib pi dada väi kest 

bussi ootepaviljoni (1963, lammu tatud) män niku tee ääres. ehi tise muu tis pilku püüdvaks kon-

soolse tahk kandjana töö tav lehviku kujuline vari katus, mis oli valmis tatud kokku liimi tud 

armeeri tud tihe datest silikaltsiit detailidest (vt ill. 4.26). tegu oli sili kalt siidi tea dusliku uuri-

mise ja Projek teerimise insti tuudi töö tajate uurimis töö eksperimen taalse väljun diga, mis pidi 

sillu tama teed silikaltsiit tarindite kasu tamisel ka arhitek tuurselt nõudliku mates tarindites.380 

4.6.4.
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4.25: tehase ilmarine administratiiv hoone 

(1975, eesti tööstus projekt). admi nist ra tive building 

of the ilma rine Factory (1975, eesti tööstusprojekt).
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4.26: eksperimen taalne liimi tud silikaltsiit detailidest bussioote-

paviljon tallinnas männikul (1960. aastatel, hävinud). 

experi mental bus shelter made from glued sili calcite com po nents 

in männiku, tallinn (1960s, demolished).

v
a

re
p

, P
., 

s
il

ik
a

lt
s

ii
d

is
t 

o
o

te
p

a
v

il
jo

n
..

.

 lähtekohaD silikaltsiithoonete restaureerimisel

silikaltsiit oli eestis sisu liselt es i mene mass toodetud ehitus materjal, mida kasu tati indust ria-

liseer itud ehi tuses ning mil lega haa kuvad see tõttu tüüpi lised mood sa arhitek tuuri väärtus-

tamisega seo tud prob leemid – ühe taolisi detaile ei saa min gil gi moel pidada unikaal seks, 

samuti puu dub siin vane mas ehitus pärandis nii hinna tud ja kordu ma tust loov „meistri käe jälg”. 

sa muti on sili kalt siidist valmi nud hoo ned valda vas osas tüüp projektid, seal juures suur osa 

neist võrdle misi ilme tud ja arhi tektuur selt vähe ütlevad. see ga kipub val dav osa silikaltsiit hoo-

netest kategori seeruma olu korraks „tava line hoone + tava line mater jal”, mis jätab restau ree ri-

mi sel-ümber ehitusel va bad käed. see on koos kõlas ka senise restau reerimis prak ti kaga, kus 

korter elamute reno veerimisel on kasu tatud täna päevaseid soojus tus mater jale ning visuaalne 

lahen dus lähtub ela nike või ümber ehituse projek teerija maitse-eelis tus test. Domi neeri vad 

rohe kad, bee žikad või roo sad värvi lahendu sed, kus juu res sageli on fas saa dide elav da miseks 

kasu tatud aken de või trepi kodade ümb ruse esile toomist teise värvi tooniga või liht salt asüm-

meet ri liselt paigu tatud rist küliku kujulisi laike (vt ill. 4.28). ka pal jud indivi duaal ela mud on 

tänaseks ümber ehitustega tund matu seni muude tud (vt ill. 4.29). 

 enamikul juhtudel on selline kaas ajastamine täiesti akt sep teeritav. Fassaadi lahen duste 

maitse kuse üle võib vaielda, siin se töö foo kuse juures on see siis ki eba oluline as pekt ning üldi-

selt on töö autor seda meelt, et igal ini mesel peab jääma võima lus kujun dada oma elu ase oma 

estee tiliste tõeks pidamiste koha selt, kuniks need ei riiva ava likku huvi (nt miljöö väärtuslikena 

määrat letud ala del keh tivad eri reeg lid). küll aga läh tub seda sorti restaureerimis praktikast ja 

samal ajal muinsuskaitse valdkonna suhte liselt aegla sest reageerimis võimest ise  sorti prob -

leem. et silikaltsiit hooneid pee takse iseenesest mõistetavalt argi seks ja arhitek tuurselt suh -

teliselt vähe väärtuslikuks ning samal ajal tin givad mater jali ehitus tehnilised oma dused (ees kätt 

sooja pidavus) ja puhaste silikaltsiit pindade niru välja nägemine tugeva renoveerimis vajaduse, 

siis on täiesti reaalne oht, et paari kümne aasta pärast ei ole enam alles ühtki au tentse ilme ga 

silikaltsiit hoonet. ometi on tege mist eesti ehitus ajaloos olu lise näh tu sega, mis tähis tab üle mi-

ne kut tradit sioonili selt ehitus viisilt industriaal sele, lisa väärtust an nab asja olu, et tege mist oli 

4.7.
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381 vt nt m. karu, rapla maakond. inventariseerimine. eesti 20. sajandi arhitektuuri kaitsmise programm. tallinn, 2008, 
 https://register.muinas.ee/ftp/XX_saj._arhitektuur/maakondlikud%20ylevaated/raplamaa/raplamaa.pdf 
 (vaadatud 11. v 2019).

4.28: vaade reno vee ri tud silikaltsiit elamutele Pelgu rannas.

view of reno va ted sili calcite apart ment buil dings in 

Pelgurand.
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4.27: enamik silikaltsiidist reno vee ri mata tüüp korter-

elamud näevad tänu laiguti kooru vale kroh vile pisut 

õn ne tud välja. ekst reem se matel juh tudel on aga 

konst rukt sioo nid lausa ava rii lised. Due to patchy 

crumb ling render most un-reno vated stan dard design 

apart ment buil dings look quite wretched. in extreme 

cases the const ruc tion is out right dangerous.
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ees tis leiu tatud mater jaliga, olgu gi, et üsna vastu olulise ja kohati prob leem sega. see  tõttu 

oleks olu line säili tada mõni ük sik silikaltsiit hoone kui aja looline mälestus märk oma ajas tust. 

Paraku on eesti muinsus kaitse nõu kogude perioodi ehitus pärandi inven teeri misel ja väärtus-

tamisel jõudnud tegeleda peamiselt ainult arhitek tuurselt väga silma paist vate ehi tis tega, 

n-ö tipp teostega. just seda laadi hoone tele kesken dusid 20. sajandi arhitek tuuri inven teeri-

mise käigus maa kondlike üle vaadete koos tajad, igno reerides üldiselt argist tüüp arhitek tuuri. 

eran diks oli siin kohal mihkel karu, kes eeldatavalt oma vara semast uurimis teemast lähtu valt oli 

välja too nud ka mõne pare mini säi linud tüüp projekti.381 siin kohal tuleb küll nen tida, et tüüp  arhi-

tek tuuri pare miku välja sõelu miseks ei ole maa konna põhine alus uuring hea variant, vaid see 

eel daks ikkagi üle riik liku tüübi põhise alus uuringu koos tamist. niisiis on nõu kogu de aegne tüüp -

arhi tek tuur het kel oma tava lisuse tõttu ilm selt kõige haa va tavam osa eesti ehi tus päran dist 

ja vajaks süs teem set üle riik likku muin sus kait se list käsit lust. Posi tiivse poole pealt tuleb küll 

tõdeda, et neid hoo neid ei ähvarda üld juhul kadu mine lammu tamise tõttu (kui midagi ka lam-

mu ta takse, siis oma aegne ehitus maht oli pii savalt suur, et midagi jääb ikka alles) ning paljud 

kaas ajas tamis lahen dused (nt lisa soojustamine) on soovi korral põhi mõtteliselt tagasi  pöö ra-

tavad. 
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4.29: renoveeritud silikaltsiidist 

ühepereelamu tallinnas rebase 6. 

a renovated sili calcite home, 

6 rebase, tallinn.
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382 nõukogudeaegne kortermaja. eesti vabaõhumuuseum, https://evm.ee/est/ponev-ja-kasulik/noukogudeaegne-
 kortermaja (vaadatud 4. iX 2019). 

 silikaltsiithoonete puhul võiks materjalist lähtuvalt autent sel kujul säi lida mõni hoone 

just 1950. aas tate lõpust: esimese monteeritava eramuprojekti näide ja üks kortermaja ka 

Pelgu rannas, esi meses uute ideaa lide järgi raja tud ela mu rajoo nis. need on mõlemad sel lised 

hoo ned, kus silikalt siiti kasu tati fas saadil kroh vi mata kujul. sili kaltsiit detailide rõht- ja püst-

vuugid on siin olu liseks arhitek tuur set välis ilmet defi nee rivaks ele men diks ja peak sid kind lasti 

sel lisena säi lima, ehk et välis pidine soojus ta mine ei ole nende puhul teos tatav. (soo jus tuse 

peale värviga markee ritud vuugi triibud ei ole autent sust soo vi des kind lasti soovi tatav variant.) 

see lähte koht viib oma korda uute prob lee mi deni. kes soo vib kaas ajal elada soojus ta mata 

sili kalt siit hoones, mis jääb kau gele kaas aeg se test ener gia tõhususe nõue test? või hoo nes, 

mille välis vii mist luse kvali teet ei kan nata kriiti kat? ise ene  sest võiks mui dugi ühe silikalt siit-

hoone (nt esi mese mon teeritava indivi duaal elamu) musea lisee rida, vaja dusel demon teeri des 

ja uude kohta teisal dades. nõu kogude aegse tüüp elamu arhi tek tuuri sel lise koht lemise pret se-

dent on meil ju ole mas – 2019. aasta kevad suvel teisal dati valga maalt eesti vabaõhu muu  seu-

misse 1960. aastate algu ses maa piirkondades levi nud sili kaat tellistest tüüp korter elamu.382 

 kuidas suh tuda oma aegsesse vilet sasse ehitus kvaliteeti on üks nõukogude aegse arhi tek -

tuuri restau reeri misel pi devalt ker kivaid restaureerimis filosoofilisi küsi musi. kas vilets ehitus -

kvali teet on n-ö ajastu märk, mis peaks aja loo lise tõe huvi des sel lisel moel säili magi või tuleks 

res tau ree ri mi sel läh tuda ikkagi kaas aja tõeks pida mis test ning hoo ne algse pro jek tee   rija 

kavat  sus test, mitte välja kukku nud kehva võitu teos tu sest? on üsna selge, et ehitus kvali  tee-

dist tin gi tud konstruk tiivsed prob leemid (vt ill. 4.27) tuleb restau reerimise käi gus igal juhul 

paran dada. halvasti paigal datud hüdro isolat siooni ei pea sama hal vasti tagasi panema. kuna 

konst  ruk  tiiv sete prob leemide puhul on ot seselt ohus hoo ne enda säi limine (nt läbi til kuv katus 

lühen dab sel gelt hoo ne enda elu iga), siis siin ei teki ka filo soofilist di lemmat – hoo ne kui ter-

viku säi li mine on kind lasti alati olu lisem kui üksik hoone osa. ena masti on konstruk tiivset laadi 

prob leemid ka koh tades, mis nagu nii on viimist lusega varja tud ning seal sed muutu sed ei puu-

duta hoone välis ilmet. keeru lisem on lugu siis, kui tege mist on roh kem või vä hem estee tilise 

küsi mu sega. oma aeg seid ehitus tehni lisi lahen dusi, de taile ja vii mist lust on üht viisi altid välja 

vahe tama nii kuna gi sed projek teeri jad kui ka täna päevased restau reerimis arhitektid. kui 
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viima seid rõhu  vad sageli tel lija ootustele energiatõhususe osas, finants võimalus tele ja ehitus -

kvali tee dile, siis oma  aegseid projek teerijaid innus tab kaas aegsete võima luste pea aegu piira -

matu pa lett, mis eri neb tuge valt kuna gisest olu korrast, kus valida oli loe  tud mater  jalide 

seast ning len nu  kad mõt   ted jäid sa geli ehitus organisat sioo nide vastu seisu ja suut ma tuse 

taha. ometi on too na  ses ehitus likus küün di matu ses oma väär tus, aja loo line pit ser, mis annab 

just nõu kogude moder nis mile oma näo, eris ta des seda lääne sõja järgsest arhitek tuurist. 

seega peaks nõu kogude aegse arhi tek tuuri sir geks ja läi kima löö mise plaa ni desse suh tuma 

ette vaa tu sega. seda sorti hal vaks näi teks on kind lasti juba eel pool käsit le tud tal linna raadio  -

maja „läänes ta mine” restau ree ri misel, aga ka välis minis tee riumi hoo ne akende vahe  liste vööde 

dolo miit plaa tide asen da mi sel pro fiil plekiga või aja kirjan dus maja faktuur krohvi kat mi sel krohvi  -

plaa tidega, mille käigus on kaotsi läinud olu li sed lood meie ehitus aja loost. 

 ent ka tava listel, tüüp projekteeritud nõukogude aegsetel ela mutel on oma väär tus ja 

vää ri kus. enamik neist ei pre tendeeri arhitektuuri mälestise staa tusele, samas on see ehi tus-

pärandi liik meil selgelt ala väärtus tatud, samuti suures osas täiesti läbi uuri mata, mis tõttu 

ka ehe da mad ja stiili puh ta mad ajastu arhitek tuu ri näited on kadu mis ohus. Pärandi mitme kesi-

suse seisu kohast oleks suure pärane, kui mõni oma aegse popu laarse projekti mater ja li see ring, 

kasvõi näiteks legen daarne „kulli pesa” individuaal maja, säi liks au tentsel kujul. ees kätt oleks 

aga vii mane aeg teha ära kogu ees tit hõl mav alus uu ring, mis võimal daks kasu tatud pro jekte ja 

nende väär tust täp se malt välja selgi tada. 

 enamik oma aegseid eke Projekti silikalt siidist ela muid, mida pole veel kaas ajastatud, 

näe vad täna päeval suh teliselt rää bakad välja. oma aegne prits krohv on suurte laiku dena seina -

pin nalt maha koo runud, paljas ta des pool tühjad paneelide vahelised vuu gid. nende hoo nete 

korras  ta mine – kui ainult raha jät kuks, arhi tek tuu ri ajaloo seisu kohalt on mui dugi hea, et seni on 

seda maa piirkon dades nap pinud, sest mui du polekski ses osas enam suurt midagi uurida – ei 

too endaga ise ene sest kaasa suurt konf likti vaja like teh niliste uuen duste (nt soo jus ta mine) ja 

välis ilme põhi joonte säi limise osas. see tõttu oleks praegu hea hetk töö tada välja tüüp lahen -

du sed oma aegsete maa piirkon dade ela mute reno veeri miseks. ees mär giks ei peaks olema 

tingi mata nende reno vee rimine ühe taolis teks, küll aga hõl maks sel line pakett ideaa lis hoone 

ener gia tõ hu suse tõs t mise ja tehni liste lahen duste kõr val ka estee ti lisi as pekte, pak kudes nii 

hoone pro port sioo nide säi limist taga vaid arhi tek tuur seid lahen dusi (nt rääs ta sõl med, akna-

sõl med) kui soovi tades ka oma aegse arhitek tuuri kee lega sobi vaid fassaa di katte ma ter jale ja 

värvi lahen dusi. 
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383 A. Forty, Concrete And Culture: A Material History. London: Reaktion Books, 2012, lk 117–119.

5.1.

5. 

Raudbetoonist suurpaneelid olid ehituses tõeline revo lut sioon, mis avas tüpi seeri tud mass

ehituse tegeliku potent siaali. Ehi tada sai kii resti, oda valt ja palju. Võtme sõnaks oli ehitus

prot sesside maksi maalne koon damine tehase kontrol li tud tingimus tesse. Nii said pa neelid 

teha ses vaja liku lõpp viimistluse, mis vähen das olu liselt kvalifit seeritud ehitus tööjõu vaja dust. 

Külme mas klii mas asu vate ma jade välis seina pa neelid valmis tati mitme kihilised, nii et betoon

kihtide vahele jäi soojustus materjal ja seega oli soojus tamise prot sess juba teha sesse viidud. 

Kahtle mata oli sel lisel efek tiivsel toot misel ka oma varju külg – ühe taoline elu keskkond, kus jäi 

vajaka inim mõõtmelisusest ja harjumus pärasest hubasusest. 

 Vabrikus valmis tatud betoon tooteid kasu tati ehituseks juba 1870. aas ta test ala tes. 

Esi    algu olid need sel lises suuru ses, mida ini mesel oli hõl bus käsit leda – näi teks betoon kivid 

ja plokid. Pärast I maailma sõda muu tus industriali seerituse suuren damine ehi tuses üheks olu

lise maks arengu suunaks ning esi mesed katse tused valmis tada raud betoonist suur pa neele 

jää vadki kahe maailma sõja vahe lisse aega. Suur paneelide tõe line võidu käik sai aga al guse 

pä rast II maailmasõda, mil Eu roopa vaevles nii elamis pinna kui ka kvali fit seeri tud töö jõu puu

duses. Industriali seeritud ehitus viiside eden damine muu tus palju des maa des riik likuks prio

ritee diks. Esi rinnas sam mus Prantsus maa, kus ette võtjatel oli riik likult taga tud telli muse näol 

eriti soodne pin nas uute tehno loogiate aren damiseks. Esime sena paten teeris suur paneelidest 

hoo nete toot mise süs teemi Ray mond Camus (1949), järg nesid Coignet ja tei sed Prantsuse 

suured betooni ettevõtjad. 1962. aas taks oli Camus’ ette võttel juba 12 suur paneelide val

mis      ta mise tehast üle Euroopa. Ka mu jal Euroo pas (nt  Inglismaal ja Skandinaavias) töötati 

1950. aas  ta tel välja paneel ela mute ehi tamise süs teemid, mis suu res plaa nis olid kõik oma

vahel üsna sar na sed. Järgne  vatel kümnen ditel levi sid paneel elamud juba üle kogu maailma, 

muu tes radi  kaal selt ehitus kultuuri ning an des elamu ehitusele kõikjal üpris ühetaolise näo.383 

 SuurpaneelideSt ehitamine nõukogude liiduS

II maailmasõja järel seisis Nõu kogude Liit sil mitsi terava elamis pinnapuudusega. Nii ulatusli

kud sõja purustused kui ka üha kiire nev linnas tumise prot sess lõid vaja duse suure hulga uute 

korte rite järele. Sta linist liku arhitek tuuri tähe all kul genud esi mesed kümme sõja järgset aas

tat tõid küll linna pilti kaunis tama mõne esin dus liku ilme ga uus klassit sistlikus laa dis hoone, 

kuid korteri kitsikuse vähen damiseks jäi sel line ehitus viis eba tõhusaks. Hrušt šovi või mule 
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385 M. Dremaite, The (Post) Soviet Built Environment: Soviet–Western Relations in the Industrialised Mass Housing 
 and its Reflections in Soviet Lithuania. – Lithuanian Historical Studies, 2010 nr 15, lk 15.

386 N. Hruštšov, Industriaalsete ehitusmeetodite laiaulatuslikust..., lk 7. 

387 M. Dremaite, The (Post) Soviet Built Environment..., lk 15–19.

388 K. E. Zarecor, Manufacturing a Socialist Modernity: Housing in Czechoslovakia, 1945–1960. 
 University of Pittsburg Press, 2011, lk 266. 

389 Mõningatel andmetel ka Sverdlovskisse. 

390 M. Dremaite, The (Post) Soviet Built Environment..., lk 16.

391 P. Meuser, D. Zadorin. Towards A Typology of Soviet Mass Housing. Prefabrication in the USSR 1955–1991. 

 Berlin: DOM Publishers, 2015, lk 171–173.

tõus   tes oli selge, et vali tud tee on osu tunud prob leemi lahen damisel tupi kuks ning kiire mas 

korras orien teeruti üm ber LääneEuroo pas juba jä rele proo vi tud indust riali seeri tud ehi tu 

sele. Ees märgiks oli ehi tada võima likult oda valt, kiiresti ja palju. 

 Industriaalsete ehitus tehnoloogiate aren damine Nõu kogude Liidus ei ol nud Stalini ajal 

prio  ri teetne vald kond, maha jäämus Läänest oli siin sel gelt tuntav. Ent oleks ka vale väita, et 

sel  les val las üldse midagi ei teh tud. Nõu kogude Liidu esi mesed paneel hooned, esialgu mon

tee  ri vas karkasspaneel süs teemis, val misid 1948. aastal Moskvas. 1950. aas tatel kat se tati 

ka ilma kar kas sita ehitus viisi, kus suur paneelid olid üht lasi kande tarindiks.384 Moskva linna 

tel li  mu sel uuriti 1947.  aas tast indust riaal seid ehitus viise ning kat setati neid ka prak tikas. 

Kõige opti maal se maks osu tus sel gelt kand vatest raudbetoon paneelidest süsteem.385 

 Siiski ei olnud vene ehitus teadlaste saa vutu sed ilm selt pii sa vad, sest pä rast Hruštšovi 

1954. aasta sõna võttu, mis kuu lu tas mon teerita vast raud betoonist ehitus viisi Nõu ko gude 

Liidu olu desse ainu sobivaks,386 saa deti nõu kogude delegat sioonid Läände tutvuma nii ehi tus    

tehno loo giliste võima luste kui ka massehitusega üldi selt. Ees märgiks oli leida nõu ko  gude 

olu desse kõige sobi vam ehk kõi ge toot likum ehitus viis.387 Ehkki laual oli hulk valikuid nii tervik 

tehno loo gia kui ka üksi kute osade im porti miseks, otsus tati osta ära Prant suse inse  neri Raymond 

Camus’ teh no loogia. Ette võte valmis tus ehi tama Nõu kogude Lii dule ala tes 1959. aas  tast 380 

selle tehno loogia järgi töö tavat tehast.388 Prak tikas ehi tas Camus teha sed küll vaid Bakuusse ja 

Taš kenti389, ent üle liidu levi nud 1464 seeria toot mine ba seerus samal Camus’ teh no    loo gial. 

 Miks valiti just Camus’ tehno loogia? Välja võib tuua mitu põhjust. Esi teks oli tege mist 

äär miselt rat sio nali see ritud tehno loo giaga, kus pea aegu kõik võima likud töö protsessid olid 

vii dud ehitus platsilt vab riku kont rol litud tingimus tesse. See võimal das nii aja kui ka töö jõu 

kokku  hoidu ning vä hen das vaja dust kva lifit seeri tud töö jõu järele, mis nõu kogude tingi mus  tes 

oli väga olu line. Üht lasi pak kus Camus tervik lahendust, mis hõl mas nii tootmis liine vab ri kus, 

transpordiks sobivaid veokeid kui ka ehitusplatsil montaažiks vajalikke seadmeid.390 Küllap 

oli oma osa ka asja olul, et tegu oli juba kasu tuses, st järele proo vitud ja töö kindla tehno loo

giaga. Tege likult ehi tati Nõu kogude Lii dus (pea miselt Moskvas ja Saratovis) esi me sed kümme 

aas tat paral leel selt Camus’ süs teemi jär giva 1464 see riaga ka paneel elamuid hoo pis tei ses 

süs teemis. K7 seeria hoo nete konstruk tiivne lahen dus oli nõu kogude oma inno vat sioon, kus 

äärmist ma ter jali kokku hoidu ja vähen datud massi taot levad ribi paneelid toi misid kui mon teeri

tava kar kassi ja kandva seina paneeli hüb riid, milles verti kaalsed ribid hak kasid tööle posti

dena ja horison taal sed tala dena. Paraku eel das sel line süs teem vaja liku tuge vuse taga miseks 

äär miselt kõrge kvaliteedilist tööd ja materjali, mis aga viis maja hinna üles ning kokku võttes 

suri K7 seeria kon ku rent sis lolli kindla Camus’ süs teemiga liht salt välja.391
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 Camus’ tehno loogia oli ole muselt tervik lahendus pa neeli toot misest maja püs tita miseni. 

Seega oli Camus tehno loogia impor timine otsene tõuke jõud nn elamu ehitus kombinaatide 

süs teemi sün niks. Elamu ehitus kombinaatide raja mise kor ral dus anti 1957. aas tal. Esi mene 

elamu ehitus kombinaat asu tati 1959.  aas tal Leningr adis ning 1967.  aas taks oli neid Nõu

kogude Lii dus juba üle 300, 1982. aas taks aga lausa 482.392 Elamu ehitus kombinaat oli üht

aegu nii ehitus materjali tootja kui ka ehi tuse pea töö võtja rollis – val mis tas hoone püs tita miseks 

vaja minevad de tailid, val mis tas ette ehitus platsi, kor ral das trans pordi ja mon taaži ning tegi 

ka kõik üle jäänud vaja minevad tööd, näi teks vii mistlus ja sanitaar tehnilised tööd. Üle anti 

sisse kolimiseks val mis majad. Hoone valmi miseks vaja like tege vuste koon damine ühe organi

sat siooni kätte oli kvan ti teedi seisu kohast kind lasti ratsio naalne ot sus, kuid suu ren das 

veelgi juba üle liidulise tüüp projek teeri mise tõt tu niigi jäi ga süs teemi pain du matust. Mono

pool ses sei sun dis maja ehitus kombinaatidel oli väga vähe huvi min geid muu datusi läbi viia või 

sorti menti laien dada. Nende seisu kohast oli kõige ots tarbekam valmis tada võima li kult ühe

tao lisi maju ning ena masti piir neski ühe kombi naadi paras jagu toot mises olev sorti ment paari 

maja tüübiga. 

 Suurpaneelide tootmine eeStiS

 tallinna elamuehituskombinaat

Üsna pea pärast Camus’ tehno loogia impor timist Nõu kogude Liitu jõu dis indust riali see    

ritud ehi tuse uus tase ka Ees tisse. Suurpaneel ehituse algu seks Ees tis võib lugeda 1961. aas

tat, kui Tal linna Raudbetoon toodete Tehase juures Lasna mäel hak kas tööle suur panee lide 

tsehh, mil lest kas vas välja Tal linna Elamu ehituskombinaat (Tallinna EEK). Seal hakati tootma 

de  taile üle liidulise tüüp projekti 1464 alu sel püs tita tavate viie korruseliste korter  elamute 

tar beks. Vahe lae ja siseseina paneele, mida kulus ühe maja püsti tamisel kõi ge enam 

(64%), val mistati vertikaal setes kassett vormides.393 Välis seina paneelid olid kolme kihilised: 

sees   mine kandev raud betoon plaat pak susega 75–130 mm, sooja  pidav vahe  kiht jäi gast mine 

raal  villast, fibro liidist, feno plastist või vaht polüstereenist ning 50–125 mm pak sune väli

mine raud betoon plaat.394 Välis seinapaneele too deti Tal linna Elamu ehi tus kombinaadis kon

veier lii nil, mille esi me sel kuuel pos til toi mus pa neeli vormi mine (vt ill. 5.01) ja vii ma sel kol mel 

vii mist le mine. Kokku võt tis ühe pa neeli valmis tamine aega paar tundi, sel lele lisan dus 12 tundi 

ter milist tööt lemist koos eel ja järel hoidmisega.395 Lisaks panee lidele val misid sa mas teha

ses ka trepi mar sid ja podes tid, vunda mendi plokid, rõdu plaa did ja muu hoone val mi miseks 

vaja minev.396 Ehk ki maailma mastaabis võis üle küm ne aasta va nust Camus’ tehno loogiat Nõu

kogude Liitu impor timise ajaks juba ehk mõnes mõt tes moraal selt vana ne nukski pi dada, oli 

Eesti kon teks tis tege mist ikkagi väga uuen dusliku tootmis viisiga. 

392 A. Forty, Concrete and Culture..., lk 158. 

393 V. Kukin, V. Martõnenko, Suurpaneelehitusest Tallinnas. – Ehitus ja Ehitusmaterjalid, 1960, nr 4, lk 38.

394 T. Kalamees jt, Eesti eluasemefondi suurpaneelkorterelamute..., lk 9. 

395 T. Laur, Monteeritavate konstruktsioonide viimistlustehnoloogia areng Tallinna Elamuehituskombinaadis. 
 Tallinn: Tallinna Polütehniline Instituut, 1981, lk 27–30. Käsikiri Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogus.

396 V. Kukin, V. Martõnenko, Suurpaneelehitusest Tallinnas, lk 38. 
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5.01: Paneeli valamine Tallinna Elamuehitus

kombinaadis. Pouring a panel at the Tallinn Housing 

Const ruc tion Plant.
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5.02: Esimeste suurpaneel elamute ehitus Tal linnas 

Pae tänaval 1961. aastal. Buil ding the first prefab 

apart ment buildings on Pae tänav, Tallinn, 1961.
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 Esimese suur paneelide tsehhi võim sus oli 25 000 m3 elamis pinda aas tas ehk küm me 

kõige hari liku mat 1464 seeria viie korruselist „Musta mäe maja” aas tas. Esi mesed suur paneel

elamud ker kisid 1961. aas tal Pae täna vale (vt ill. 5.02), kuhu püstitati viiest ela must koosnev 

elamute grupp – sisu liselt uue ehitus viisi katse tanner – ning juba järg misel aas tal alustati 

Musta mäe raja misega. 1965. aas tal käiku läinud Män niku suur paneelide tsehh lisas 75 000 m³ 

elamis pinda (30 tüüp maja) aas tas. Tehno loogia täius tami sega tõu sis Tal linna Elamuehitus

kombinaadi võim sus lõpuks 200 000 m³ elamis pinnani aastas.397

 teised suurpaneelide tootjad enSvs

1960. aastate esi mesel poo lel töö tati Ahtme Ehitus materjalide Kombi naadis välja tehno  loogia 

põlevkivi tuhast suur paneelide ehk nn gaaskukeroon paneelide val mis ta miseks. 1960. aas tate 

lõpul hakati gaas kukeroonist – nii nime tati põlevkivi tuhkside ainel valmis tatud gaas betooni – 

suur paneele tootma ka Narva Ehitus materjalide Kombi naadis.398 Lõvi osa gaas kukeroon

paneelidest kasu tati põllu majandus ja tööstus hoonete raja misel, ent neist tehti ka ela muid ja 

ühis kondlikke hoo neid. 1977. aasta sei suga oli gaas kukeroon paneelidest ehi tatud 160 elamut, 

65 kooli maja, 250 tööstus hoonet ning 830 looma või linnukasvatus hoonet.399 

 Narva Ehitus materjalide Kom binaadi gaas betoonist seina paneele kasutas välisseina

paneelidena 1976. aastal Tartu Raudbetoon toodete Tehase baa sil loo dud Tartu Elamuehi tus

kombinaat. Esimene paneel elamu, Tartus val mis tatud raudbetoon paneelidest ja Narva gaas

kukeroonist  seina paneelidega, kerkis tule vasse Anne linna  1974.  aastal.400  1980.  aasta 

397 T. Kalamees jt, Eesti eluasemefondi suurpaneelkorterelamute..., lk 9.

398 P. Kangur, U. Trumm, M. Mändel, Eesti betoonehituse ajalugu, lk 163. 

399 E. Liiv, Gaasbetoonkonstruktsioonide viimistlemine. Tallinn: Valgus, 1979, lk 6. 

400 P. Kangur, U. Trumm, M. Mändel, Eesti betoonehituse ajalugu, lk 151.
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 a n  d         m e     t el moo dus tas gaas kukeroon paneelidest välis seintega hoo nete osa kaal veidi üle vee 

randi kõi gist tol aas tal ehi tatud ela mutest, Tallinna Elamuehitus kombinaadi too dang jäi 

samasse suurus järku.401 1980. aas tate kesk paigas lasti Tartu Elamu ehitus kombi naadis käi

ku seina panee lide valmis ta mise liin,402 millega too deti kolme kihilisi soojus tusega välis seina

paneele.

 Suurpaneelid eeSti ehitatud keSkkonda kujundamaS

Suurpaneelelamute rolli Eesti nõukogude aegse ehi tatud kesk konna kuju nemisel ei saa kui

dagi ala hinnata. Arhitek tuurse kvali teedi üle võib disku teerida, ent hoo nete kvan ti teedis pole 

kaht lust: suur paneel elamud on sel gelt kõi ge rohkema arvulisem ja see läbi ka silma hakkavam 

osa meie nõukogude aegsest ehitus pärandist. 

 Esimene hoone seeria, mille pu hul Ees tis suur paneele kasu tati, oli 1464 (Giprostroi

industriya, arh. N. P. Roza nov, I. Yu. Mar kova, ins. V. G. Kocheshkov, A. G. Rozen feld, I. P. Polo zov). 

Tege mist on ilm selt Nõu kogude Lii dus kõi ge laial dase malt kasu ta tud paneel maja seeriaga, 

mida toot sid omal ajal üle 200 majaehitus kombinaadi. Pro jekt töö tati välja 1957. aas tal toimu

nud arhitektuuri konkursiks, mil lele esi tasid oma vi siooni Nõu kogude Liitu sobi vast öko noom

sest suurpaneel elamust küm me suurt projekt organisatsiooni.403 Ees tis koh tab üle lii dulise 

1464 seeria põh jal püs tita tud tüüp korter maju kõige enam Tal linnas Musta mäel. Need on viie

korruselised lame katusega hoo ned, mille sekt sioo nide arv va riee rus kol mest kahek  sani; kõi ge 

roh kem võib näha nel ja ja viie sekt sioo niga korter maju. Tüüp projekt, mida on pee tud rohkem 

in se  neri kui arhitekti kunstiks, on välis ilmelt liht ne ja asi ne. Ühe suuruste ja üht lases rüt mis 

paigu ta tud akna avadega seina pinnale too vad lii gendus likku ele vust rõ dude tul bad. Funkt sio

na lismi kuld varamusse kuuluva ele gant selt peeni kese reeling rinnatisega lõp pe vate rõdu piirete 

me tal list konst rukt sioon oli voo der datud kas värvi tud rõht laudise või õr nalt läbi kumava laine

lise plas tiga, mille rõõ mus toon (vähe malt esi algu, enne kui see päikese kiirguse käes lui tuda 

jõu  dis) pää ses seina paneelide kar gelt halli killustik faktuuri taus tal hästi mõ jule. Lei dub ka 

variant, kus rõ dude üks külg moo dus tus seina pinnaga risti ase tatud panee li dest, teki ta des 

sel moel jõu li sema liigen duse hoone fas saa dil (vt ill. 5.04). Trepi koja esised vari katused või sid 

olla lahen datud nii la kooni lise sirge konsool plaadina kui ka 1960. aas tate voolu joonelisest 

arhitek tuurist inspi ree ritult märk sa lennu kama joo nega ker gelt üles poole kaar duvate betoon

plaatidena (vt ill. 5.03). 

 Eri nevalt lohaka ilmelistest suurplokk elamutest mõ jusid esi me sed suurpaneel elamud 

ihal dus väärselt mood salt. Pa nee lide kore kivi puistega pind mõjus harjumus pärase peene

faktuurilise terrasiit krohvi kõr val uudselt ja põne valt ning lin na möö da rin gi vura vad toa

suu rused pa nee lid veen sid iga üht, et vähe malt ehitus alal on toimu mas tea duse ja teh nika 

revo  lut siooni võidu käik. Tä nagi, mil 1464 ma jadele tagasi vaatavat pil ku loori tab juba nostal 

gia, võib nen de kar ges askeet likku ses ta juda sel gelt oma võlu, mis ise äranis hästi ilm neb 

mõne ük siku, veel originaali lähedaselt säi linud hoo ne kõrvu tamisel naab ruses asu vate ümber

sündinud ven dade värvi kirevate kuubedega.

5.3.

401 Ü. Pihlak, Eesti NSV elamuehituse..., lk 10.

402 P. Kangur, U. Trumm, M. Mändel, Eesti betoonehituse ajalugu, lk 152. 

403 P. Meuser, D. Zadorin. Towards A Typology..., lk 93. 
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404 Arvutatud tootmismahtude põhjal. 

405 Tallinna EEK: Tallinna Elamuehituskombinaat. Tallinn: Valgus, 1976, lk 2. 

 Seeria 1464 oli kasutusel pisut üle küm ne aas ta ning sel le pro jekti jär gi ehi tatud hoo   neid 

val mis kok ku ligi 300404. Neid jagus lis aks Musta mäele Tal lin nas veel Pae täna vale ja Karja   maa 

piir   konda, aga ka teis tesse Eesti asu latesse. Kol hoo side kesk asu late lin liku maks muut   mise 

vai mus püs ti tati üksi kud viie korruse li sed suur paneel ela mud ka maaasulaisse, mille kesk  kon

naga need kui dagi ei haa kunud. Põhi osa – lausa 90% – Tallinna Ela mu  ehitus  kombi naadi esimese 

15 aasta too dan gust jäi siis ki pealinna.405 

 1973. aas tal tuli kasu tusele uus see ria 111121, mille pea  mine eri ne vus võr rel des eel

mi sega oli täius tatud korteri planeering, kuid mõni põhi mõtteline muu tus esi nes ka välis ilmes. 

Uues see rias ei ol nud enam pel galt viie korru selised hoo ned, vaid ka üheksa ja 16korru 

seli sed korter majad, mis või mal das linna ruumi pla neerin guli selt mitme  kesis tada. 16korru

seli  sed ela mud olid kavan datud si luet ti ilmes ta vate torn majadena, üheksa korru se liste pu hul 

aga lii deti, vastu pidi, mitu sekt siooni kok ku, nii et tek kisid sise õue kvar ta leid eral davad pikad 

„müü rid”, neist kõi ge mar kant sem on VäikeÕismäel asuv 20st sekt sioo nist moo dus ta tud 

5.04: Mustamäe paneel elamud, taamal kau nis tus tega 

otsa seinad. Prefab panel apart ment buil dings in Musta mäe 

with deco rated end walls in the distance.
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5.03: Mustamäe paneel elamu detaili vaade 

vari katuse ja rõdu dega. Detail view of prefab panel 

apart ment buil dings in Musta mäe with porch and 

balconies.
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5.05: Tüüpprojekti 111121 järgi 

val mi nud elamu VäikeÕis mäel. 

Apart ments in VäikeÕismäe 

built ac cor ding to stan dard design 

No.111121.
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5.06: 1970.–1980. aastate Tallinna paneel elamute puhul oli kõige variee ruvam ele ment rõdu. 

The element with the greatest varia tion on prefab apart ment buil dings in the 1970s–1980s was the balcony.
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5.07: Eksperimentaal elamu Tal linnas VanaKala maja 20a 

(E. Valdre). Ex peri men tal apart ment buil ding 

at 20a VanaKala maja tänav, Tallinn (E. Valdre).
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5.08: Tartu Elamu ehitus kombinaadi gaas kukeroonseina

paneelidest „triibuline” maja Anne linnas. “Striped” buil dings in 

Anne linn made from oil shale ash conc rete wall panels made 

at the Tartu Housing Const ruc tion Plant.
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„ringmüür”. Ise äranis kut sub kaitse müüriga paral leele tõm bama üheksa korruseliste elamute 

rõ du dest vaba trepikoja poolne külg, mille üksluise võitu akna rütmi tõid ain sana vahel dust 

perioo  dili selt hoo ne põhi mahust kõr ge male tõus vad trepi kodade lifti ruumiosad nagu astme li

sed müüri  sakid (vt ill.  5.05). 

 Üheks olu liseks muu da tuseks vara sema 1464 see riaga võr rel des oli kerg konst rukt  sioo

nis rõdu piirete asen damine töös tus likult too detud raud betoonist rõdu panee li dega (v.a päris 

esimesed sel le see ria viie korruselised Õis mäel, kus osa liselt on veel kasu tatud eel mise see

riaga ana loog seid lahen dusi). Nii raskete rõdu piirete kasu tamine eel  das pisut teist sugust konst

r uk tiivset ja arhi tek tuurset lahen dust. Viie korru seliste elamute trepikoja poolse fassaadi 

rõ dud taan dati lod ža deks, taga külge aga lii gen davad kogu hoo ne kõr gu ses een du vad rõdu

plokid. Sar na selt la hen dati ka üheksa korruseliste ma jade taga külg. Rõdu pa neeli dest sai pea

mine ele ment, mis eris tas mui du ühe taolisi hoo neid. Aas tate jook sul oli kasu tusel üle kümne 

eri suguse rõdu paneeli va riandi: nii killustik faktuuriga kui ka sile daid või orna menti dega, vor

milt kõi ge hari liku mast rist külikust vil tu lõiga tuteni, lei dus ka ümar nurkseid või spet siaal selt 

kujun da tud lillekasti avadega pa neele (vt  ill. 5.06). 111121 see ria ela mu tega hoo nes  tati nii 

VäikeÕismäe kui ka Lasna mäe, tava päraselt jät kus neid näpu otsaga ka mujale Eestisse. 

 Kõige eri lise maks Tal linna Elamuehitus kombinaadis val minud hoo neks võib pi dada 

Tallin nas VanaKalamaja 20a asu vat eksperimentaal elamut (E. Valdre, vt ill. 5.07). Nimelt 

hakati 1980. aas tatel tasa pisi tead vus tama, et aja loolised pui dust ees linnad ei ole pelgalt 

amorti see runud kõdu rajoonid, vaid miljöö väärtusega asu mid ning tas apisi asu ti ot sima lahen 

dusi nen de rekonst ruee ri miseks. Et liht salt ta va liste paneel elamute püs ti ta mine välja kuju

ne  nud kesk  konda an nab hal va tule muse, oli mõne eba õnnes tunud kat se taga järjel juba sel

geks saa nud; tra dit sioo ni lis test mater jali dest ehi tamine ei tul nud sel ajal aga kõne al lagi, kuna 
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üleliiduline ehitus ideoloogia nõu dis jät kuvalt tüpi see ri tud tari betooni kasu tamist. Kuldse 

kesk  teena näh ti mon tee rita va test de taili dest, kuid va na dest ma ja dest läh tuva eri projekti(de) 

välja töö tamist. Idee de saa miseks kor ral dati 1984. aas tal isegi arhitektuuri võistlus. Katse 

ehi tada puit asu misse mi dagi teist sugust tehti prak tikas selle sama Kala maja 20a asu va hoone 

näol. Tule mu sele anti juba ehitus ajal üsna adek vaatne hin nang: „[] see pole küll päris see, 

mida va nade elu rajoo nide rekonst rueeri miseks on oo da tud, kuid see on juba mi dagi pare mat 

kui tava line paneel maja, vähe malt on telli jal ol nud taht mist, mida Tallinna EEK pole suutnud 

täie likult torpe dee rida.”406

 Tartu Elamuehitus kombinaadi too dan gust kõi ge levi num oli see ria 111133 ehk rahva  

suus tun tud kui „Tartu maja”, mille välis sein tena ka su tati Nar vas too de tud gaas kukeroon

paneele. Need eris tusid sel gelt Tal linna Elamuehituskombinaadi too dan gust juba oma vär vi

tud si leda pin na poo lest. Ar hi tek tuur selt vor milt olid esi me sed 111133 see ria korter ma jad 

liht  sad modernist likud kas tid, mil le taga küljest een duvad õi ge pi sut rõ dude tul bad. Esi me

sed ma jad olid viie korruseli sed, 1976.  aas tast ehi tati neid ka üheksa korruselistena.407 

Tava teadvusse on hoone tüüp kin nis tu nud kui „trii bu line maja”, kus seina paneelid ning akna

vahe  paneelid on eri värvi, mis tõttu visuaal selt tekib mulje vahel duva test värvi triipudest 

(vt ill. 5.08). Väga sa geli on akende vahelised pa neelid vär vi tud tume da maks, mis mee nu tab 

sõda de vahelise pe rioodi funkt sionalist likus arhitek tuuris üheks meelis võtteks ol nud  illu

soorse lint akna mo tiivi. Levi nuimad värvi kombinatsioonid – näi teks ookri karva kol lane vahel 

dumas rooste punasega – funkt sio nalist likku meele olu siiski üle määra ei toe ta, vaid on eksimatult 

just oma ajas tu saa di kud. Gaasbetoon paneelidest ela mute värvi mine kahte eri too ni oli nõutav 

ala tes 1977.  aas tast,408 enne seda koh tab ka monok room seid värvi lahendusi ning  näi  teks 

5.10: Sea kasvatus kombinaat (1974) Vil jandi külje 

all oli üks suure joonelisemaid nõu kogude aja 

põllumajandus ehitisi. The Pig Farming Works (1974) 

near Viljandi was one of the largest agri cultural 

buil dings built during the Soviet period.
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5.09: Oru turba kombinaat (1963, Ü. Ilves) oli esimene gaaskukeroon

paneelidest tööstus hoone. Oru Peat Works (1963, Ü. Ilves) was the first 

factory building to be made of oil shale ash concrete panels.
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406 T. Saan, Vanade elurajoonide rekonstrueerimine – kas industriaalse elamu või paneelkastiga? – Ehitus ja Arhitektuur, 
 1988, nr 1, lk 50–53.

407 RA, ERA.R1992.2.0331: Tartu Elamuehituskombinaadi 9korruseline elamu.

408 Liiv, E. Gaasbetoonkonstruktsioonide viimistlemine, lk 29. 
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Narvas näeb 111113 see ria hoo neid ka prits krohviga kae tuna. 111113 see ria korterelamuid 

võib lei da palju dest Eesti maa pai ka dest. Neid on kasu tatud mas si liselt Tartu Anne linna ja 

IdaViru maa lin nade hoones ta misel, kül lal da selt koh tab triibu lisi maju ka väik se mates Kesk 

ja LõunaEesti asulates.

 Korterelamute kõr val näeb põlevkivituhk betoonpa neele hul ga liselt ka teist liiki ehitistes. 

Eriti oht ralt tar vi tati neid nõukogude aegsetes loo ma ja linnukasvatus hoonetes, kus suur

panee lide kasu tu sele võtt või mal das lõ puks ome ti ka riik liku tootmis plaani seisu kohalt nii olu

liste hoo nete ehi tuse muut mise täis monteerivaks ja see läbi märk sa kii re maksoda va maks. 

Selle eest omis tati põlevkivi tuha kui ehitus materjalide toor aine juuru tami sega seo tud uuri ja

tele, projek teeri jatele ja toot jatele Nõu kogude Eesti teadus preemia.409 Arhi tek tuurses plaa

nis ei too nud gaasbetoon paneelide tar vi ta mine põllumajandus hoonete välis ilmesse just palju 

uut, val da vaks vor miks jäi jät kuvalt funkt sio naal selt ots tar bekas ühe korru se line madala 

viil ka tu sega hoone maht, ehk ki lei dub ka lamekatusega loomakasvatus hooneid. Suuri maks 

muu  tu seks võib pi dada se ni tava päraselt hoo ne kül jel kulge nud akna rea asen dumist ühe pika 

lint aknaga. Nõu kogude pe rioo di ise loomustav suur rat sio nali see rimis tuhin ei jätnud põllu

majandus arhitektuuri siiski päris puutu mata, kõige ab surd sem ehi tis on vast tõe lise te hase 

mõõ tu kuue korruseline seakasvatus kombinaadi hoone (1974) Vil jandi külje all (vt ill. 5.10). 

 Esi mene tööstus hoone, kus gaaskukeroon paneele tar vi tati, oli Oru turba kombinaat 

(1963, Ü. Ilves, vt ill. 5.09).410 See Eesti nõukogude aegse tööstus arhitektuuri pare mikku kuu

luv mo dernist lik ehi tis de fineerib häs ti ära järg neva paari küm nendi tööstus ehituse  põhi  

leksika: mäng rist tahukaliste mah tudega, suu red hele dad seina pinnad, mida liigen davad pi  kad 

lint aknad. Sel les võt mes tööstus hooneid püs tita ti Ees tis küm neid, ühe õnnes tuma näi  te

na võib välja tuua veel neo funkt siona listliku hõn guga Püssi Puit plaatide Kom bi naadi hoone

kompleksi (1974, M. Krigul). 

 Sarnane es tee tika kan dus ka lin na desse raja tud haldus hoonete tüpo loogiasse. Levinud 

lahen duseks oli mini malist lik kast maja, mille fas saa dil vahel duvad tum mad pa nee lide read kogu 

se ina ula tuses jooks vate lint akendega. Mõnel juhul oli rist tahukas kü lili, näi teks „EKE Projekti” 

haldus hoone (1976, K. Vana selja, R. Tomingas) puhul, teisal aga jälle tor  nina kõr gusse pür giv 

nagu mööbli vabriku Stan dard haldushoone (1969, Eesti Tööstus projekt, vt ill. 5.11). 

 Uue seina paneelide liini käivi tamine Tartu Elamuehitus kombinaadis tõi arhitektuuri 

pilti ka uue ilme ga korter elamud. Tartu uute pa nee lide kül gedel ja all servas olid tugevdus  ri bid. 

Paneelid mon tee riti nii, et selle all servas olev ribi „nina” moo dus tas üle katte alu mise pa neeli 

üla  servale, jät tes vi suaal selt mulje, nagu koos neks hoone betoon kassettidest. Rahva suus 

kut suti säära seid maju taba valt „vahvel majadeks” (vt ill 5.12). Võr rel des eel mise varia ndi sile

date kastmajadega oli uut laa di ela mute fas saad märksa liigen da tum ja seda mit te ai nult 

ri bide rel jeef se rütmi võr ra. Rõ dud olid küll siin gi vor mis tatud lod žadena, ent trepikoja poolsel 

kül jel een dub igast sekt sioo nist toa laiune risa liit. Ajastu hõngu li sab trepi koja post modernistlik 

be too nist vari katus, mis mõjub lausa ise seisva väike vormina (seda ei esine küll kõi gil ma jadel). 

Tartu majaehitus kombinaadi too dan gule omast punakollast värvi rõõmu jätkus ka „vahvel

majade” fas saa di dele, seda puhku pi gem piki triipudena. Ribi paneelidega korter elamuid näeb 

409 P. Kangur, U. Trumm, M. Mändel, Eesti betoonehituse ajalugu, lk 162. 

410 H. Matve, Käsikirjad ehituse materiaaltehnilisest..., lk 15. 
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 Suurpaneelide viimiStluStehnoloogiad ja nende varieeruvuS

„Kui varem laoti ühe sugustest ki vi dest eri ne vaid ma ju, siis täna päeval ehi ta takse ühe sugus

test ma jadest eri ne vaid mikro rajoone,” tõ des Mart Port 1964. aas tal.412 Arhi tek tide loo  tus, et 

uue in dust riaal se ehitus  tehnoloogia kasutusele võtul saab tüüp elemendiks ole ma mon  teeri

tav de tail, mit te aga maja, oli sel leks het keks juba kus tu nud. Kui korduv ühikuks on hoo ne, 

pole kesk konna üks luisusest pää su. Suurte elamu massiivide ra ja misel jäid ar hi tek tide pärus

maaks ees kätt pla neerin gud, mil lega püü ti pääs ta, mis pääs ta an nab. Vaba planeeringuline 

Musta mäe, utoopia linna ideest kan tud rõngas rajoon VäikeÕismäe ja üm ber ka nali kui kesk se 

liiklus soone kul gev Lasna mäe on kõik oma ajas tu mõtte viisi pee gel dajad, paraku ei suutnud 

planeeringulised ideed oluliselt väärata lõpmatuna näivate ühetaoliste hoone masside kordu

sest tek ki vat tü di must ning suur paneel elamud on Ees tis jää nud nõu kogude aja ehitus pärandi 

pahu poole sümboliks. 

kõige enam Tartus Anne linnas, kus neid ehi tati nii ühek sa kui ka viie korruselistena. Vähe  mal 

mää ral koh tab seda hoone tüüpi ka mu jal Kesk ja LõunaEesti asu lates (nt Tartu lähe dases 

väike  asulas Tõrvandil, Viljandis Männi mäel), seal siiski viie korruselistena. 

 Lisaks Eestis too detud panee lidele püs titati suurpaneel elamuid vähe mal mää ral ka mujalt 

liidu vabariikidest sisse vee tud panee lidest, näi teks plaat viimistlusega kolme kihilistest seina  

paneelidest (vt ill. 5.15) ja keramsiit paneelidest.411 Sel li sed hoo ned olid tih ti seo tud Vene sõja

väega. 

5.11: Mööblivabriku Standard haldushoone (1969) on 

ilme kas näide nõukogude aegsest administratiiv hoonest. 

Offices of the Standard furni ture factory (1969) – a good 

example of Soviet ad minist rative buil dings.
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5.12: Tartu Elamuehitus kombinaadi kolme kihilistest ribilis test seina paneelidest 

korter maja ehk nn „vahvel maja” Tartus Anne linnas. Apart ment buil ding in 

Annelinn, or “waffle houses” as they were refer red to, were made from 

triplelayered ribbed wall panels made by the Tartu Housing Const ruc tion Plant.
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411 T. Kalamees jt, Eesti eluasemefondi suurpaneelkorterelamute..., lk 9.

412 M. Port, Linnad kasvavad kõrgustesse. – Pilt ja Sõna, 1966, nr 6, lk 17.

5.4.
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 Ühe taolisus te kib ühe suguse vor mi ja ühe suguse mater jali koos mõjul. Siin kohal on hu vi

tav tagasi vaatavalt erit leda paneel majade vii mist luse materjali tehnilist as pekti, kui ühte olu 

list ül dist arhitektuuri pilti mõ ju ta nud te gu rit. Mis mää ras pa nee lide välis viimistluse? Mil määral 

seda oleks saa nud muu ta, kas ja kui võrd seda tege lik ku ses muu deti?

 Kui üle liidulises ehitus komitees Gos stroi aduti, kui suu rel mää ral õigu poolest tüüp  see

ria 1464 raken dust leiab ning kui ühe taoline linna ruum see läbi te kib, püü ti veel pääs ta, mis 

pääs ta an nab. 1962. aas tal andis Gos stroi välja juhend raamatu hoo nete välis ilme mitme kesis

tamiseks. Eri pära püüti saa vu tada rõdu detailide, trepi koja sisse käigu lahen  duste ning ka välis

seina pa nee lide vii mist lus tega. Ju hen diga pa kuti väl ja neli viimistlus varianti: kivi puiste, keraa    mi

li sed plaa did, värvi line be toon või betooni pinna kivinemis järgne me haa niline tööt lemine. Pa ra ku 

jäi esi ta tud juhend materjal sisu liselt tähele panuta, kuna majaehitus kombinaa tides puu dusid nii 

tehno loogi lised võima lused kui ilm selt ka huvi eri ne vaid variat sioone toot misse võtta.413 

 Paneeli tehases an tava välis viimistluse viisi või ma lused mää rab suu resti toot mis teh no

loo gia. Pa neele on või ma lik vor mida nii „nägu” (st välis kül jele jääv pind) all kui ka „nägu” peal 

ning kum mal gi va rian dil on oma vii mist lus likud va likud. „Nägu” all pool vor mitud pa neele sai näi 

teks kat ta ke raa mi liste plaa tidega (sel line viimist lemis viis oli käi bel näi teks tugeva keraa   mika 

traditsiooniga Uk rainas), anda mat riit si dega must reid või fak tuu rida kivi puis tega (nn pesu   

betoon, kus hil jem kivis tu mata peen aine pin nalt maha pes takse). „Nägu” ülal vormi   mi   sel võis 

pa neele kat ta tera lise sisse pressi tud puis tega, aga ka anda rel jeef ne pind rulli või har  jade abil. 

Pä rast pa nee lide kivi ne mist oli levi nui maks vii mist lus vii siks vär vi  mine, aga või  ma  lik oli ka liimi 

abil fik see ritud vii mist lus plaa tide või puiste peale kand mine, samuti rel jeefne töötlus free side, 

tee mant ketaste või liiva pritsiga.414 

 Tallinna Elamuehitus kombinaadis toi mus pa nee lide vormi mine „näoga” üles poole, mis oli 

Nõu kogude Liidu suur paneelide te has tes üld levinud viis. 1970. aas tate tei sel poo lel ka su tas 

75% Nõu kogude Liidu tehas test vor mi mist „näoga” üles poole, 17% tehas tes vor miti pa neelid 

„näo ga” alla poole ja 8% te has tes olid kasu tu sel mõle mad tehno loo giad.415 Viimistlus viisina 

kasu tati Tallinna Elamuehitus kombinaadis killustik faktuuri (vt  ill.  5.14). Killustik kanti mördi

kihile kas faktuur kihi paigal diga või käsitsi läbi sõe la ning suruti rulli või tekstoliithõõ ruti abil 

vähe malt poole tera paksu selt mörti.416 1960. aas tate tei sest poo lest ala tes kasu tati killus ti

kuna uu rali val get mar morit, mida im por diti 2700 kilo meetri kau guselt Tšelja binski oblastist.417 

 Enne kui kir jel da tud tehno loo gia Tal linna Elamuehitus kombinaadis ainu võimalikuna kin

nis   tus, tehti tege likult päris mitu kat set hoo nete mitme kesistamiseks eri viimistlus viiside 

abil. Kõige huvi tavam pe riood jääb kaht lemata majaehitus kombinaadi algus aega, mil al  les 

otsiti sobi vai mat tehno loogiat ning see läbi eks perimen tee riti jul ge malt eri tüüpi faktuur mater 

ja lidega. Too nas test kat se tus test on seni kunsti ajaloolaste ja muinsus kaitsjate seas laie mat 

tähele panu päl vinud ai nult monumentaal kunstiga kir jatud otsa seinad,418 ent em piiri lisel vaat

lusel võib näha, et tege likult olid eks peri mendid viimistlus viisiga märksa laiemad. 

413 P. Meuser, D. Zadorin. Towards A Typology..., lk 195. 

414 T. Laur, Monteeritavate konstruktsioonide viimistlustehnoloogia..., 11–17. 

415 Ibid., lk 10.

416 Ibid., lk 29.

417 Ibid., lk 6, 26.

418 Need on väärtuslikuna kantud Eesti 20. sajandi pärandi inventeerimise registrisse, ka on Tallinna Kultuuriväärtuste 
 Ameti tellimusel need inventeeritud ja dokumenteeritud. 
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5.14: Vanemat tüüpi killustik faktuuriga paneeli pind. 

Older type of panel with grit surface.
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5.15: Keraamilistest plaa tidest vii mist lu sega paneel maja Tal  linnas Seebi 36.

Prefab apart ment buil ding with ceramic tile clad ding at 36 Seebi tänav, Tallinn.

M
. M

ä
n

d
e

l

5.13: Killustik faktuuriga paneeli pinnad lähi vaates. 

Closeup of tex tured grit surfaces.
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 Esimesed suurpaneel elamud Tal linnas Pae tä nava algu ses reno vee riti juba aas taid tagasi 

ning nen de alg set viimistlus viisi pole või ma lik täna päeval enam vaa del da. Monteerimis aeg

seid foto sid uuri des võib ole tada, et päris esi me sed pa nee lid ei ol nud kae tud su gugi mit te 

harjumus pärase killustik faktuuriga, vaid olid hoo pis sile da pin naga ja üle värvi tud (vt ill. 5.16). 

Sama suguseid sile daid pa neele võib näha ka Karja maa asu mis, kus neid on kasu tatud vahel

du misi fak tuu ri tud panee li dega. Ai nult vär viga kae tud suur paneelidel esi nes sama prob leem, 

mis mõni aas ta va rem käi ku läi nud sili kalt siidist suur plokkidel – pa nee lide välis pinda ei suu

de tud pii sava täp su sega vii mist leda ning si le dal pin nal paist sid kõik vead hästi välja. 

 Nii oli ilm selt üs na välti matu lei da in dust riaal ne viimistlus viis, mil lega oleks või malik pa nee 

lide pealis pinna betooni defekte edu kalt var jata. Killustik faktuuriga kat mine oli kaht le mata 

siin kohal väga rat sio naal ne va lik. Kui võr rel da Karja maa piir konna ja Musta mäe I mikro rajooni 

paneel elamuid hili se ma tega, tor ka vad lähi vaat lusel eri ne vused hi li sema killustik kattega kohe 

silma. Valge mar mori ase mel on seal kasu tatud pu nast ja halli graniit killustikku, purus ta tud 
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ke raa milist tel list ning kiltkivi tükke. Kivi puiste ka tab pa neeli pin da paari senti meetri pak  

suse kihina (vt ill. 5.14). Too nane viimistlus tehnoloogia eri nes olu li selt hil jem põhi liseks jää nud 

viisist, kus killustik poole tera paksuselt mörti pressiti, meenutades olemuselt pigem terra

siit krohvi valmis tamist. Va nadelt fo todelt (vt ill. 5.17 ja 5.18) võib näha, kui das pa neeli pealis

pinnale kuh jati juba mör diga sega tud kivi puru, mis see järel üht lase ki hina laiali aeti. Pealis

pinnalt tsemendi jääkide eemal dami seks pesti pa neele enne ter milist tööt lust (vt ill. 5.19), 

lõp lik tsemendi kile eemal dati nõrga soolhappe lahusega pä rast pa nee lide auru tamist.419 

Sel lise tehno loogiaga pa neele too deti siis ki ka veel 1970. aas tatel, sest neid võib näha ka 

Musta mäel mõne 111121 see ria üheksa korruseliste ela mute sein tes. Musta mäel võib näha 

ka „rat sio nali seeritud” pa neele, kus pealis pinnalt mördi välja pese mise etapp on ära jäe tud ning 

lõpp viimistluseks ongi liht salt mördiga segatud kivipuiste (vt ill. 5.20). 

 Enamik Karja maa asumi ela muid on ehi ta tud, kom bi nee rides hele daks vär vitud siledaid 

pa neele punakas pruunide tel lise ja kiltkivi puru se guga kae tud panee lidega, mis annab mui du 

tuima võitu fas saa dile rütmi (vt ill. 5.21). Võr rel des hili sema majaehitus kombinaadi too dan     guga 

mõ ju vad Karja maa ma jade eri nevalt viimist letud panee lidega kujun datud fassaadid  märksa 

5.16: Esimese suurpaneel elamu ehitus Tal linnas Pae tänav 16. 

Building of the first pre fab apart ment buil ding at 16 Pae tänav, Tallin.
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419 Raukas, U. Suurplokk ja suurpaneelhoonete välisviimistlus. – Ehitus ja Arhitektuur, 1962, nr 5, lk 8.
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5.20: Lähivaade Musta mäe maja seina paneelist, kus tsemendi

jääke pole maha pestud. Closeup of a wall panel on a buil ding in 

Musta mäe where the excess cement has not been washed off.
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5.17: Killustik faktuuri pealekandmine paneelile. 

App lying the grit onto the panel.
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5.18: Killustik faktuuri peale kandmine paneelile. 

App lying the grit onto the panel.
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5.19: Tsemendi jääkide pesemine killustik faktuuri pinnalt. 

Was hing off the excess cement from the grit surface.
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420 K. Kodres, Eesti 20. sajandi arhitektuur. – Sirp, 1. III 2002.

ela va malt. Silm, mis on harju nud kõiki paneel maju üht laselt hall iks pidama, ei mär kagi esi

mese hoo  ga, et ka Musta mäe I mikro rajooni hoo ned on tege likult kujund atud kahe või lau sa 

kolme värvi lis tena. Sokli panee lid on ena masti kae tud punase, seina panee lid aga halli graniit

killus tikuga. Paljudele majadele annavad arhitektuurse aktsendi üldi sest seina   pinnast eris

tuvad hele halli kil lusti kuga kae tud trepi koja panee lid (nt Ehi tajate tee 51, Tal linn, vt ill. 5.22). 

 Eri laadi kivi purust faktuur materjalide kat se ta mine oli tihe dalt seo tud ambit sioo nika 

kat sega ühen dada hoo nete töös tus lik toot mine kuju tava kuns tiga. Kuns tide sün teesi nime all 

tun tud näh tus, kus ar hitek tuuri ilmes tamiseks kasu tati monumentaal kunsti võt teid, oli Nõu

kogude Liidus 1950. aas tate lõpul ja 1960. aas tate algu ses amet lik suun du mus, mille ees

märgiks oli lakoo nilis tele moder nist likele vor midele ideo loo gilise sõ numi and mine.420 Tal linna 
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5.21: Karjamaa asumi paneel majal on kom bi nee ritud vär vi tud sileda

pinnalisi paneele ja punaka graniitkivi killustikuga kaetud paneele. 

Prefab apart ment building in Karja maa has a combi na tion of 

smooth panels and panels coated with red dish granite grit.
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5.22: Tallinnas Ehitajate tee 51 asuva hoone kujun da misel on 

kasu ta tud kol mes eri toonis killustik faktuuriga paneele. 

The building at 51 Ehitajate tee in Tallinn has panels with three 

different coloured grits.
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suurpaneel elamute otsa seina pan noode valmi mise üheks olu lis eks tõuke jõuks oli kind lasti 

püüe nen de abil tüüp projektidega hoones tatud elu keskkonda mitme kesistada. Võtme isikuks 

siin kohal oli too nane linna arhitekt Dmitri Bruns, kes inspi reeri tuna 1962. aas tal val mi nud Kalevi 

spordi halli otsa viilu sgrafii tost (kunst nik V.L. Bogat kina), soo vis ka Musta mäel mi dagi sar

nast ellu viia. Bruns lep pis kok ku nii kunst nikega kui vee nis ka Tal linna Elamuehitus kombinaati 

otsa pannoosid töösse võt ma. Otsa pannoosid kavan dasid kunst nikud ValliLember Bogatkina, 

Enn Põld roos, Mar garita Fuks ja Oskar Rau nam.421 Deko reeritud otsa seintelt leiab nõu kogu li

kust opti mis mist paka tavaid ajastu omaseid mo tiive nagu aatomi energia (vt ill. 5.23), kosmose 

temaatika, rahu tuvi, nende kõr val aga ka liht salt estee tilisi pilt kujutisi nagu män givad lap sed 

(vt ill. 5.24), Enn Põld roosi kavan datud täht kujude see ria Ehita jate tee 15, 17, 19 ja 21 hoo ne

tel või ValliLember Bogat kina mere teemaline pan noo Angerja 13 elamul. 

 Otsapannoode valmis ta mise tehno loogia töö tati välja kunst nike ja majaehituskombi 

naadi koos töös. Kunst nike kavan dite põh jal valmis tati täis suuruses šab loonid, mille abil kin

ni tati pa neeli betoon pinnale kuju tist jär giv metalllin tidest raa mistik (vt  ill.  5.26).  Tekkinud 

vahed  täi deti vasta valt kavan dile eri värvi toonis kivi puruga (vt  ill.  5.25). Kunst nikud osa

le sid ise vahe tult tootmis protsessis.422 Tege mist oli uni kaalse tehno loogiaga,  mida  kuskil 

mujal Nõu kogude Liidus ei kasu tatud, ehkki tüüp projekti järgi valmi nud paneel elamute otsa

seinte kaunis tamine kunsti liste pan noo dega oli ise enesest suhte liselt levi nud prak tika. 

Monu     men taal kunstiga ehi tud otsa seinad val misid Nõu kogude Lii dus pea miselt keraa miliste 

mosaii  ki dena, vähem ka maalingu tena. Igal juhul olid muud tehni kad märk sa aja ja käsitöö

mahuka mad, nii näi teks tuli keraa miliste mo saiikpan noode valmis tamisel kõik mosaiigi

killu ke sed käsitsi oma ko hale klee pida.423 Sel lel taus tal on Tallinna otsa seinte pan nood väga 

uuendus  meel sed, tege mist on tõelise industrialiseeritud kunstiga. 

421 A. Soojärv, Monumentaalkunst eksterjööris 1960.–1980. aastate Eestis. Tehniline teostus ja säilivus problemaatika. 
 Bakalaureusetöö. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakond: 2015, lk 15. 
 Käsikiri Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna arhiivis. 

422 A. Soojärv, Monumentaalkunst eksterjööris..., lk 16. 

423 P. Meuser, D. Zadorin. Towards A Typology..., lk 73–99, 116–119. 
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5.23: Tallinnas Ehitajate tee 51 asuva hoone otsa seina pa neelide 

kujun da misel on kasu ta tud eri nevaid mater jale: kolme eri tooni 

killustikku, metalli, keraa mi lisi plaate. The end wall of 13 Angerja tänav 

in Tallinn has panels made with various mate rials – three dif fe rent 

colou red grits, metal and ceramic tiles.
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5.24: Elamu otsasein Tallinnas Akadeemia tee 14. 

End wall of 14 Aka deemia tee, Tallinn.
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5.26: Kunstnikud V. LemberBogat kina (vasakul) ja M. Fuks 

(paremal) valmis tamas Aka dee mia tee 14 otsa seina 

monumentaal pannoo jaoks paneeli Tal linna Elamuehitus

kombinaadis. Artists V. LemberBogat kina (left) and M. Fuks 

(right) making the panels at the Tallinn Housing Const ruc tion 

Plant for the mural on the end wall of 14 Akadeemia tee.
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5.25: Tallinna Elamuehituskombinaadis valmib Aka deemia tee 14 

otsa seina paneel. End wall panel for 14 Aka deemia tee in Tallinn 

under const ruc tion at the Tallinn Housing Const ruc tion Plant.
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 Paneelelamute kat mine kunsti teostega ei kest nud pikalt. Kokku val mis 11 otsa pannood 

küm nel korter majal, Angerja  13 hoone on erand likult kahe otsa pannooga. Õhi naga ala

nud pro jekti tabas nii sise mine tüdi mus kui ka väline kriitika laviin. Kunst nikel oli olnud põnev 

uut teh  nikat aren dada ja katse tada, kuid majaehitus kombinaadi töö liseks jääda ei so ovinud 

neist ilm selt keegi. Elamuehitus kombinaadi jaoks oli otsa pannoode näol tege mist paraja 

nuht lusega, mis viis toot lik kuse alla ning ras ken das see läbi plaani täit  mist. Rahul ei olnud 

ka arhi tektid, kes leidsid, et hea arhitek tuur ei vaja kau nistusi,424 halva arhitek tuuri puhul 

aga kunst ainult rõhu tab puu dusi.425 Otsa seinte pannoo des nähti nii tagasi pöördumist stali

nistlikku „oda vasse kaunis tamisesse”426 kui ka kunsti taan damist vähe väärtuslikuks masin

likult korduvaks elemendiks.427 

 Mängud kivi puistega ei jää nud sugugi ain saks proo vitud viimistlus viisiks. Üheks huvita

vamaks algus aegade katse tuseks võib pi dada sokli paneele, mis on viimist letud mördi sisse 

suru tud beeži kate ke raami liste plaa tide tük kide ga. Sel line kil dude kä sitsi kuns tiline paigu

tamine oli kind lasti märksa aja ja töö kulukam kui killus tiku peale kandmine, ka jäid kõik alus

pinna prob leemid siin väga hästi paist ma, mis tõttu sel line viimistlus viis jäi pel galt ühe kord

seks kat seks, mille tule must võib näha Karja maa 8 / Angerja 11 hoone (1962) soklil (vt ill 5.27).

 Sokli paneele puu du  tab tei  ne gi, ent märk sa laial  dase   mat kasu tust leid  nud viimistlus

teh no  loogia, kus kivi ne mata pealis pinna be tooni töö deldi rel jeefse rulliga. Tal linna paneel

elamurajoonides võib leida nii piki kui ka põik triipudega sokli paneele, esi mesed on levi nu

mad. Kui üldi selt näe vad triibu reljeefiga sokli paneelid välja suhte liselt korrekt sed, esi neb ka 

üksi kuid loha kalt töödel dud juhtu meid (vt ill. 5.28 ja 5.29). 

 1974. aas tal, kui sisse pressitud marmor killustik oli juba üle küm ne aasta pea linna uus

elamu rajoonide ilmet kujun danud, tehti Tal linna Elamuehitus kombinaadis veel üks katse 

panee  lidele teist sugune välja nägemine anda.428 Init siatiiv sel leks tuli ENSV Riik likult Ehitus

komiteelt, ees kujuks Soomes näh tud harja tud pa neelid. Nii anti ka Tal linna Elamuehitus

kombinaadile kor raldus harja tud pin naga panee lide toot miseks.429 Paraku tähen danuks see 

majaehitus kombinaadi tootmis liini ümber korraldamist, mida aga ei teh tud ja konveierliinil puu    

dus vaja lik vahe post paneelide eel hoidmiseks enne har ja mist. Äsja vala tud betooni pinnale, 

kus alles õhu ke vee kihtki peal, ilu sat fak tuuri anda pole lihtne. Et aga käsk oli an tud, tuli harja tud 

pa neele toota ning sobi vama va hendi puudu misel toi mus viimist lemine hari  like luuda dega.430 

Oma aegne Män niku suur paneelide tsehhi töö taja on tootmis protsessi meenutanud järgnevalt: 

 „[] nimelt anti pa neeli fas saadile uus väli mus vana luua kontsuga. Viima seid pol nud 

vaja kau gelt ot sida, tsehhis vede les neid igal pool, sest tol lal käis korista mine ju luuaga. Muide, 

sün disid tõe lised kunsti teosed, iga pa neel sai oma näo, kah te täp selt ühe sugust juba ei leia! 

See oli käsi töö, mille tule mus sõl tus esi teks panee lile kan tava segu kon sis tent sist (kas see 

oli vedel või paks), sel lest, kui jäme datest vits test oli luud teh tud, luua kontsu ku just ning 

424 A. Mellik, Ajakohaselt ja perspektiivselt. – Sirp ja Vasar, 19. IV 1963.

425 U. Sisa, Tõepoolest on aeg. 

426 A. Mellik, Ajakohaselt ja perspektiivselt.

427 H. Roopalu, Mõnedest linnaehituse probleemidest. – Sirp ja Vasar, 18. X 1963.

428 T. Laur, Monteeritavate konstruktsioonide viimistlustehnoloogia..., lk 14.

429 Vestlus Tallinna Tehnikaülikooli ehitustehnoloogia õppejõu Toomas Lauriga 24. IX 2013, märkmed autori valduses. 

430 T. Laur, Monteeritavate konstruktsioonide viimistlustehnoloogia..., lk 14–15.
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431 K. Nõmme, Viimase peal viimistlus luuakontsuga. – Mustamäe, 20. VI 2014. 

432 T. Laur, Monteeritavate konstruktsioonide viimistlustehnoloogia..., lk 15.

433 H. Parmas, Kohalike poorbetoondetailidest monteeritavate ehitiste välisviimistlusvariandid. Käsikiri. 
 Tallinn: Eesti Riiklik Kunstiinstituut, 1969, lk 11–12. Käsikiri Eesti Kunstiakadeemia raamatukogus. 

mui dugi vii mist leja osa vusest, vilu musest trii pude tõm ba misel ja, mis sa lata, ka viitsi misest. 

See oli lõbus, loomin gu line ja rõõm salt aju vaba töö.”431 

 Sel li selt val mis ta tud pa nee lid ei pak ku nud oo da tud es tee tilist ela must ning ENSV Riik

lik Ehitus komitee kee las pä rast mõne har ja tud pa neeli dest hoone (Tallinnas Endla ja Koskla 

tänava vahe lisel alal ning A. H. Tamm saare tee ja J. Sütiste tee vahe lisel alal, vt ill. 5.30 ja 5.31) 

püsti tamist panee lide vii mist lemise sel lisel kujul.432 Sel lega oli har jatud pa neelide toot  mise 

eksperi ment lõppenud. 

 Ka põlevkivituhk betoonist pa nee lide pu hul tõu sis pinna viimistlus kor duvalt tee maks. 

Gaas kukeroon paneele kasu tati võrrel des mull silikaltsiidiga, mis 1960. aas tate kesk paigast 

ala tes jäi üld juhul krohvi aluseks konstrukt sioo niks, väga palju just värvi tud kujul. Põh jus oli 

pi gem prag maatilist laadi, nimelt ei püsi nud mater jalide füüsika listest oma dustest tule nevalt 

krohv põlevkivituhk paneelidel nii hästi kui silikalt siidil. Gaaskukeroon paneelide krohvi mine 

oli seega tehno loogi liselt märk sa nõudli kum töö ning nõu kogude olu des oli tar gem säära sest 

ette võtmisest loobuda. 

 Põlevkivituhkgaas betoonist põllu majanduslikud tootmis hooned, osa maa elamutest ning 

isegi üksi kud ühis kondlikud ja administratiiv hooned lin nades vär viti lubi värviga. Ena mik teha

ses viimist letud panee lidest – mil lest lõvi osa läks just elamu ehitusse, nn Tartu triibu  liste 

hoo nete püsti tamiseks – on aga värvi tud polüvinüül atsetaat tsementvärviga (PVATvär viga). 

1969. aas tal valmis uuri mus, kus ot siti võima lusi mull betoonist monteeri tavate toodete vii 

mist  lus võimaluste avar damiseks. Sealt näh tub, et päeva korral oli isegi panee lide auto  klaa

vi mis järgne tööt lemine free si dega, et luua rel jeefne pealis pind.433 Teada olevalt see võte 

toot   misse siiski ei jõud nud. Ka paku takse uuri muses välja pinna kat mist PVAvär viga, kuhu 

on lisa tud täite ainena liiva. Nii oleks saadud pisut krobe line pealis pind, mis oleks sood salt 

5.27: Soklipaneel Tallinnas Angerja 

11 elamul. Base ment level panel at 

11 Angerja tänav, Tallinn.

5.28: Enamvähem kor rektne 

reljeefse rulliga töödeldud sokli

paneel. Base ment level panel with 

rea so  nably cor rectly stam ped details.
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5.29: Lohaka vii mist lu sega 

sokli paneel. Base ment level panel 

with slop pily stam ped details.
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5.31: Harjatud paneelidest hoone Musta mäel. 

Building in Musta mäe with brus hed panels.
5.30: Harjatud pinnaga paneeli lähi vaade. 

Closeup of brus hed panels.
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varja nud välis pinna defekte. Eri värvi toonide ja pinna reljeefide vahelda mine oleks võimal

danud suh te liselt hõlp salt mitme kesistada tüüp projekteeritud ela mute välisfassaade.434

 Tegelik elu kul ges paraku aka deemilisest uuri musest eri nevat, toot mist äärmu seni liht

sus tavat rada möö da. 1970. aas tate lõpu sei suga jagu nes gaasbetoon toodete (sh ka sili kalt

siit tooted ja põlevkivituhkväike plokid) välis viimistlus laias laas tus nii, et ligi kaudu kol man dik 

vär viti lubi värviga, tei ne kol mandik süntee tiliste värvi dega (pea miselt PVATvärv) ja veidi alla 

kolman diku kroh viti. Kõi kide muu de viimistlus viiside (nt killustik faktuur) osa kaal jäi paari

kolme protsendi ringi.435 

 Tartu Elamuehitus kombinaadi kolme kihiliste raudbetoon paneelide („vahvel paneelide”) 

eelis tatud välisviimistlus variandina kavan dati 1980.  aas tate alguses glasuur plaatidega kat

mist, mille alterna tiiviks oleks olnud peene teraline faktuur kiht või värvi mine.436 Prak tikas läks 

taas kord teisiti ning ühtki glasuur plaatidega kae tud Tartu maja tea da ei ole, läbi vaks ja ainsaks 

välis viimistlusviisiks jäi värvimine.

434 H. Parmas. Kohalike poorbetoondetailidest monteeritavate ..., lk 6–10. 

435 E. Liiv, Gaasbetoonkonstruktsioonide viimistlemine, lk 11–13. 

436 RA, ERA.R1992.2.2218: Tartu Elamuehituskombinaadi 75 korteriga elamu.
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 õppetunnid senise suurpaneel-korterelamute 
 renoveerimispraktika põhjal

Ehkki kasutaja seisu kohast jääb ka reno veeri tud paneel maja kor ter muga vu selt alla täna

päevaste korter majade elu tingimustele, on üsna ilmne, et nõukogude aegsete paneel elamute 

ula tuslik lam mu tamine ei ole lähi aastatel päeva korral, vaid põhi tähelepanu tuleb suunata 

heade renoveerimis lahenduste leid misele. Esma pilgul näib, et paneel elamute reno veerimisel 

ei olegi muinsus kaitselises võt mes suurt midagi öelda: tegu on kõige puh tamal kujul „tava line 

hoone + tava line ehitus materjal” olu korraga, kus muinsus kaitselisi piiran guid pole ots     tar be

kas seada. Ka ei saa paneel elamute puhul mater jali asen da misest päris tava pärases mõt

tes rää kida, sest kande konstruktsioonina jää vad panee lid hoo nete reno veeri mi sel üld  juhul 

paika. Küll aga uue neb hoo nete soojus tamise käi gus ena masti vähe mal või roh ke mal määral 

paneel elamute välis viimist lus, mis tõttu arhitek tuuri lises ja es teeti lises plaa nis on siis ki tege 

mist ühe mater jali asen dami sega tei sega. Nõukogude aegse tüüp projek tiga paneel  ela mute 

reno vee ri mis   koge must on nüüd seks juba üle veerand saja aasta, mis või mal dab tehtut juba 

üldis ta valt erit leda, osuta des nii probleem koh ta dele kui ka ees kuju väärt näi  de tele. Paneel

elamute reno  vee ri mist on seni käsit le tud ees kätt insener tehnilises võt mes (sooja pi da vuse 

tõst mine, hoone elu ea piken da mine), arhitek tuurne ja vii mist lus mater jali keskne lähe ne mine 

on jää nud taga plaanile, mis hoo nete vähest arhitektuuri väärtust arves tades on ka mõis te tav. 

Reno vee rimis  praktika ana lüüs sel lest lähte punktist võimal dab aga esile tuua uusi as pekte, 

mille arves tamine aitab kokku võttes kaasa paneelelamu rajoonide elu kesk konna paren da mi

sele. See tõttu tahaksin siin kohal muinsus kaitsjana siiski het keks as tuda eri suguste lahen

duste estee  ti lise külje erit lemise libe dale teele. Teadvus tades küll suur paneel elamute tüüpi

lisi teh ni  lisi ja kasutus mugavuslikke prob leeme, näi teks halb venti latsioon või korro deeru nud 

rõdu  armatuur, olen all järgne vas arut elus need as pek tid taht li kult kõr vale jät nud ja püüd nud 

tuua välja just (muinsus)väärtuste põhise vaatenurga. 

 Heites tagasi ulatuva pilgu paneel elamute seni sele renoveerimis praktikale, tu leb tõ deda, 

et see on taasiseseisvumis aja jook sul suu rel mää ral muu tunud. Kui esi algu tehti roh kem häda

päraseid töid ja lahen dusi ot siti ühe kor teri piires, siis aastaaastalt suure neb tervik likult 

reno veeritud hoo nete hulk, seda nii ehitus tehnilises kui ka estee tili ses plaa nis. 1990. aas

tatel, pärast kor te rite eras tamist, sai alguse mas si line rõdude kinni ehitamine,437 et kas või 

külma lao ruumi arvelt korteri pinda suuren dada ja muidu suhte liselt tarbe tuna seis nud rõdu 

 Suurpaneelhoonete reStaureerimiSküSimuSi

Eesti nõukogude aegne suur paneelide too dang läks valda valt tüüp projektide alu  sel ehita

tavate hoo nete püsti tamiseks ning väga suure osa kasutus alast moodus tasid korter elamud. 

See tõttu kes kendub järg nev pea tükk ees kätt just suur paneelkorter elamutele ja nende restau 

reerimisküsimustele. 

437 Vastupidiselt üldlevinud arvamusele esines rõdude kinniehitamist vähesel määral juba ka sügaval nõukogude 
 ajal, ehkki 1972. aastal välja antud Eluruumide kasutamise eeskirjas oli keelatud isegi esemete rõdudele 
 asetamine. Diskussioon selle ümber, kas rõdu on eeskätt hoonet kaunistav arhitektuurne element või siiski 
 majapidamis või elufunktsiooniga pind, ulatub 1970. aastatesse. Vt J. Kruusamägi, Rõdu ja lodža kui elamu 
 arhitektuuriline ja funktsionaalne element. – Ehitus ja Arhitektuur, 1974, nr 3, lk 5–7. 

5.5.

5.5.1.



179

heavy prefab SyStemS

5.32: Renoveeritud paneel majad kujun da takse hari likult pastel setes toonides. 

Reno vated pre fab buil dings are often painted in pastel colours.
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kasu tusele võtta. Tege mist oli oma volilise ja koos kõlastamata ehi tusega, mida kor ral das iga 

korteri omanik oma ära nägemise ja maitse meele järgi. Fas saa dide „segasumma suvilastumine” 

võt tis niigi kesise võitu arhitek tuu riga paneel elamutelt viim se vääri kuse, deval veeri des see

läbi paneel elamurajooni kui elu keskkonda tervi kuna. Kuigi tege mist oli eba seadusliku tege

vusega, mida amet kondlikul ta san dil sel gelt tau niti, ei ol nud seda su gugi liht ne pidur dada 

ega  ta gasi pöö rata ning nii jät kus rõ dude kaoo ti line kinni ehitamine, vaa ta mata prob leemi 

teadvus tami sele, aasta(kümne)id. Alles vii maste aas tate jook sul on tasa pisi ka oma nike tasan  

dil haka tud teadvus tama, et es teeti liselt üht ne fas saad tõs tab hoo ne väär tust ning  näi 

teks Tal linnas Musta mäel koh tab juba hul gi paneel maju, mille rõ dud on reno veeri tud ühe tao

liseks. Ehitus tehniliselt on rõ dude kinni ehitamine ise enesest posi tiivne ten dents, kuna see 

või mal dab kaits ta rõdu plaate ot sese vihma vee eest, pidur da des see läbi konstrukt sioonide 

lagunemist. 

 Paneel elamute soojus pidavuse tõst mise es maseks võt teks oli aken de vahe ta mine 

tihe  da(ma)te plast akende vas tu, mis esi algu toi mus taas kor te rite kau pa. See läbi vähe nes 

olu lisel mää ral korte rite õhu vahetus ning ku na aken de vahe tuse ga ei kaas ne nud üld juhul 

ventilatsiooni süsteemi reno veeri mist, olid tule museks liig niiskusest halli tavad sei nad. Järg

mine samm, mida 2000.  aas tate algu poolel ulatus liku malt ette ha kati võt ma, oli hoo nete 

välis  pidine soojus tamine. Levi nu maks varian diks on seni ol nud pel galt otsa seinte soo jus ta

mine, kuid üha enam võib näha ka üle ni soo justa tud välis seintega hoo neid. Vii ma sed on sa geli 

seo tud Euroopa Liidu Ühtekuuluvus fondist rahas tatud ja läbi SA Kredexi 2010. aas tast jaga

tud korter elamute rekonst rueerimis toetusega, kus suure mat toe tust said energia tõhusust 

enim tõst nud, see tähen dab üle ni soojus ta tud hoo ned.438 Esi mesel perioo dil (2010–2014) sai 

438 Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused. Majandus ja taristuministri määrus, 20.III 2015. – 
 Riigi Teataja, https://www.riigiteataja.ee/akt/124032015002 (vaadatud 11. III 2019).
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reno veerimis  toe tust 359 paneel  maja,439 tei sel, het kel veel käimas oleval pe rioo dil tõe näo li selt 

mõne  võrra vähem.440

 Erit ledes paneel elamute fas saa dide soojus tami sel kasu tatud mater jale ja arhitektuur 

seid lahen dusi, saab võrd lemisi kir just pil dist välja tuua siis ki mõne ise loomuliku joone. Soo

jus tatud välis seinad on kae tud kas õhe krohvi, krohvi või tel list imi teeri vate fassaadikatte

plaatide või profiil plekiga. Kui 15–20 aas tat tagasi oli profiil plekk levi nuim ma ter jal, siis prae gu 

eelis ta takse pi gem kroh vitud seina pinda. Mõtte ainet pa kub soojus tatud sein te ku jun  dus, mil

lega sa geli on püü tud maja teis test oma taolis test eris tada. Min gis mõt tes võib öel da, et 

tagant järele ollak se tege mas seda, mis omal ajal võima lus te puu du mise tõttu tege mata jäi. 

„Elu rõõmus ja jul ge värv on see, mis võ tab indust riaal elamute kvar tali telt hal luse ja tui muse,” 

kir ju tas arhi tekt Henn Roo palu juba 1963. aas tal. Täna sed värvi toonid on ilm selt küll märksa 

mahe da mad, kui ol nuks 1960. aas ta tel kasu ta tud pa lett; domi nee rivad hele dad, pas tel sed 

too nid: bee ži kad, rohe kad, hal lid (vt ill. 5.32). Lei dub mui dugi ka üksi kuid jõu lis tes värvi too ni

des lahendusi. 

 Soojustatud otsa seinte kujun da misel on popu laarseks varian diks olnud rist külikutest  ja 

trii pudest moo dus tatud geo meet rilised kom posit sioonid (vt  ill.  5.33), mil lest pal jude pu hul 

võiks 1960. aas tate otsa seinte pan noo sid kriti see rinud arhi tekt Ants Mel likut paraf rasee

rides ohata, et kas ini mene peab tões ti kogu elu jook sul iga päev ühte sid ja samu geo  meet

rilisi kom posit sioone vaa tama. Tege likult on paneel majade otsa seinu täien da vate geo  meet

ri liste kom posit sioo nide esi meseks prob lee miks siis ki viletsa võitu kuns ti line tase (vt ill. 5.34), 

mis tule neb ilm selt asja olust, et paneel majade soojustus projekte koos tavad sa geli mitte ar

hi tektid, vaid in se nerid, kel le profes sionaal ses ette valmistuses kuns tili sed ai ned puu duvad. 

Mõni eri tooni profiil plekist kokku pan dud otsa sein mõjub kui „sai me hea odava hinnaga 

5.34: Geomeetrilistest kujunditest loodud komposit sioo nide kuns

tiline kvali teet on sageli küsitav. The artis tic quality of geo metric 

designs is often ques tio nable.
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5.33: Tüü pi liseks kujundus lahenduseks paneel majade otsa seintel 

on rist küliku test moo dus tatud kom posit sioonid. A typical rec tan

gular design solu tion for end walls of pre fab apart ment blocks.
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439 M. Lauri, Korterelamute renoveerimisturu ülevaade ja perioodi 2010–2014 korterelamute 
 rekonstrueerimistoetuste mõju analüüs. SA Kredex, august 2014, lk 19,
 https://energiatalgud.ee/img_auth.php/2/21/Kredex._Korterelamute_anal%C3%BC%C3%BCs_20102014.pdf 
 (vaadatud 11. III 2019).

440 Rekonstrueerimise toetus. SA Kredexi koduleht. 
 http://www.kredex.ee/korteriuhistu/korteriuhistutoetused/rekonstrueerimisetoetus/ (vaadatud 11. III 2019).
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5.35: Kirja dest loo dud komposit siooniga otsa sein Lasnamäel 

Anni 14 kortermajal. Textbased design on the end wall of 

an apart ment buil ding at 14 Anni tänav, Lasnamäe.
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5.36: Kraanaga otsasein Lasnamäel Linnamäe 49 paneelmajal. 

Crane design on end wall of prefab buil ding at 49 Linna mäe tänav, 

Lasnamäe.
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kätte plekijäägid ja pa nime need kõik seina”. Sel line viimistlus viis domi nee ris siiski pigem 

1990. aas ta tel ja 2000. aas tate algu ses, kus juures kül lalt sa geli, toi mus otsa seinte soo jus

ta mine ilma koos kõlas tatud ehitus projektita.441 Soojus tatud paneel majade üld pilti on Tallin nas 

mõne võrra suu na nud TLPA ette antud projek tee rimis tingimused, mil lega juba vähe malt viima

sed küm me aas tat on Musta mäel ja Õis mäel keela tud profiil pleki kasu ta mine seina viimistlus 

materjalina.442 Fassaadi katteplaatide ja kroh vitud seina pindade abstrakt  sed kom posit sioo nid 

on üldi selt tagasi hoidlikumad, 2–3 värvi tooniga lahen datud, ent ka nende kuns tiline kva li teet 

kipub kesi seks jääma. Täie likult soojus tatud fas saa dide puhul on hea tule muse and nud trepi

kodade rõhu tamine eri värvi tooniga – sama võ tet on kasu ta tud ko hati ju ka 1960. aas tate esi

meste paneel ela mute juures. 1960. aas tate otsa seinte pan noodki on omal moel ta gasi, seda

puhku super graafika võt mes. Näha võib nii üsna liht said seina maalinguid, kus on 1–2 vär viga 

esi tatud näi teks hoo ne aad ress (nt Anni 14 Lasna mäel, vt ill. 5.35) või siis mõni stili seeri tud 

motiiv (näi teks kraa na Linna mäe 49 ela mu otsa seinal, vt ill. 5.36), aga leiab ka märk sa keeruli

se maid kunstniku töid, nagu näiteks kon kur siga välja vali tud kunsti tööd Astangu  64 või 

Kivila 46 (vt ill. 5.37) ela mu otsa seinal. Võru linna valitsus kasu tas mõni aas ta ta gasi kunstnik 

Navit rolla loo dud seina maali aga lausa motivatsiooni paketina – otsa seina soojus tanud kor teri  

ühistu sai soovi kor ral lin nalt kin gitu sena seina maali.443 Sel moel val mis 2013. aas tal Võrus 

kolm seina maaliga otsa seina: aad ressil Luha 13 (vt  ill. 5.38), Vilja 20 ja Koreli 24. Kind lasti 

rikas tavad sel lised näi ted paneel majade piir kondi, iga hoone otsa seinale kunstni ku loo dud 

maa  lingut siis ki soovi tada ei saa – ilm neks sama häda, mida pel jati ka 1960. aas tate deko  

ratiiv sete otsa pannoode puhul – üld pilt lä heks liiga kirjuks. 

441 Uurimistöö käigus vaadati läbi valim Tallinna korterelamute renoveerimisprojekte TLPAA arhiivis. Silma torkas 
 asjaolu, et paljudel juhtudel oli renoveerimisprojektis juba näha eelnevalt toimunud otsaseina soojustamine, 
 mille kohta varasem projekt puudus ja mille lahendus arhiivis leiduva projektiga ringi tehti või millega uus, 
 täiendav renoveerimislahendus (nt pikiseinte soojustamine) kokku sobitati, vt näiteks Anni 14, Mahtra 68, 
 Sütiste 37, Mustamäe tee 169. 

442 N. Hanson, Tallinna suurpaneelelamute välisviimistlus ja selle kaasajastamise problemaatika. Bakalaureusetöö. 
 Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja restaureerimise osakond, 2010, lk 24. Käsikiri Eesti Kunstiakadeemia 
 muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna arhiivis. 

443 Navitrolla maal maksis Võru linnale 2800 eurot. – Postimees, 25. IX 2013, 
 https://www.postimees.ee/2085526/navitrollamaalmaksisvorulinnale2800eurot (vaadatud 14. III 2019).
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5.37: Paneelmaja otsasein Lasnamäel Kivila 46 kortermajal.

End wall of pre fab buil ding at 46 Kivila tänav, Lasnamäe.
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5.38: Navitrolla kavan datud maalin guga otsa sein Võrus Luha 13 kortermajal. 

End wall of apart ment buil ding with mural by the artist Navi trolla at 13 Luha tänav, Võru.
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5.39: Tornmajad Tallinnas Laagna tee lõpus on pla nee ri tud mõjuma tervi kuna. Ühe hoone tum made otsa seinte 

kat mine kont rast selt tumedas toonis plaatidega lõhub ter vikut. The tower blocks at the end of Laagna tee in 

Tallinn were desig ned as an integrated ensemble. Covering the end wall of one of the buil dings with cont ras ting 

dark colou red panels ruins the unified effect.
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 Paneel elamute puhul on üksik hoone visuaal sest kvali teedist ehk olu li  semgi ter vik, mille 

moo dus tavad üks teise lähe dal ole vad hoo ned, mis juba alg se pla neerin guga olid mõel dud 

toi mima üht se an samb lina. Kui raja mise ajal para tama tult ühe taolistena püsti ta tult ei ol nud 

lähes tikku paik nevate paneel elamute koos kõla saavu tamine mingi prob leem, pigem vastu 

pidi, häda oli just mono toonse ja ära vahetamiseni sar nase kesk konna tek kega, siis täna

päeval, kus iga korteri ühistu reno veerib oma maja ees kätt isik likest maitseeelis tus test läh  tu  

valt, on ker ge tek kima dis so nants linna ruumis. Näi tena võib siin tuua Lasna mäe kanali lõpus 

paik nevad torn elamud kui sel gelt üht se an samb lina ka van da tud ehi tised. Kuuest hoo nest viis 

on soo justatud nii, et uue viimistlus materjali toon on ligi lähedane algse paneeli  pinnavär viga. 

Kuuen dal see vastu on otsa küljed kae tud tumeda viimistlus materjaliga, mis on dis harmoo  nias 

nii hoone enda üle jäänud vii mist luse, ees kätt aga sa masse linna ehitus likku an samb lisse kuu

lu  vate teis te torn majadega (vt ill. 5.39). 

 Arvan, et lähene mine kvar tali tasan dil võiks ki olla võt meks, mis ai tab leida tasa kaalu elu 

kesk konna eri ilmelise maks muut mise ja liig se eris tu mise va hel, boonu seks on kvar tali kui 

vahetu kodu koha identi teedi loo mine. Siin võib ühe hea näi tena esile tõs ta Töös tuse tänava 

äär  sed paneel ela mud Karja maa asu mis, kus vaata mata sel lele, et iga hoo ne otsa sein on lahen  

da tud eri ne valt, mit te üle määra kõr gel kuns tili sel tase mel ja isegi üks teisest eri ne vaid mater

jale kasu ta des (pea mi selt on otsa seinad kroh vi tud, aga näeb ka profiil plekki), mõju  vad nad 

tänu sar nas tele värvi too ni dele üht se miljöö väär tus liku ter vi kuna (vt ill. 5.40). Kaa sa ai tab siin 

kind  lasti ka rõdu piirete ühe taoline kujun dus. Nii võib kokku võtvalt tõ deda, et paneelhoonete 
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reno veeri misel on olu line säi li tada nii tea tavat linna ruumilist üht sust kui hoi da alal ka hoone 

vääri kus. Ees märk ei peaks olema teha tüüp arhitektuurist head unikaal arhitektuuri, pigem 

hoida lihtsat ja selget joont. Rõdude ühetaoline kujundus aitab sellele märksa enam kaasa kui 

kuns tili selt ke sine geo meet riline kom posit sioon otsa fassaadil.

 Paneel elamute reno veerimis praktika ana lüüs toob sel gelt esile veel ühe prob leemi. Vaa

da  tes mõne aas ta eest reno veeri tud hoo neid, tor kab tera valt sil ma, et pal ju del juh tu del on 

krohv tä naseks juba silma nähtavalt määr du nud välja nägemisega (vt ill. 5.41). Mõ nel pu hul, 

ela vama liik luse ga tä nava ää res, on tege mist tõe poolest õhu saastest tule neva mus tu sega, 

pal ju del juh tu del on põh ju seks aga bio loogi line kah jus tus – ma ter jali pin nal vo hav veti kas või 

samb lik, mis muu dab pin na värvi. See näh tus on tin gi tud asja olust, et soo jus tatud fas saa dide 

pind on nüüd märk sa kül mem ja see läbi al dis öi sele kon den see rumi sele. Kõi ge enam esi neb 

seda sorti bio kahjustusi põhja fassaadidel, mis, jää des ka ena miku päe vasest ajast var ju, ei saa 

kor rali kult ära kui vada. Ees tis on prob lee miks ka lääne tuultest kan tud kald vihm, mis toob 

niis kuse just lääne fassaadi dele.444 Kah jus tuse teket soo dus tab pinna reljeef sus, mida fak tuur 

sem pind, seda tõe näolisem on bio kahjustuste ilm ne mine. Ka on lei tud, et põhja poolkera 

paras  vöötmes on lõuna poolse sein tel krohvi pinna niis kus ja see läbi bio kahjustuste oht seo tud 

pinna värvi tooniga (mida hele dam, seda kauem pü sib niiske).445 

 Kroh vi tud pin dade kiire „määr dumine” näib eri ti ko hatu just võrd lu ses alg se paneeli

pinnaga. Ise äranis hästi on aja hambale vastu pida nud killustik faktuuriga panee lid, mis 60 

5.40: Karjamaa asumi üld vaade. Vaata mata eri sugustele viimistlus materjalidele 

mõjuvad hooned tänu ühe taolisele värvi lahendusele ter vik liku an samb lina. 

General view of Karjamaa suburb. Des pite the use of various dif ferent facade 

mate rials the similar colours create a uni fied ensemble. 

5.41: Mõni aasta tagasi renoveeritud seina pinnad näevad juba välja 

määrdunud ja eba esteetilised. Wall sur faces that were reno vated only 

a few years ago al ready look dirty and unattractive.
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444 E. Liisma, R. Sepri, L.M. Raado, I. Lill, E. D. Q. Witt, V. Sulakatko, M. Põldaru, Defect analysis of renovated facade 
 walls with etics solutions in cold climate conditions. – Proceedings of CESB16: Conference: Central Europe 
 towards Sustainable Building Prague 2016 (CESB16), At Czech Technical University in Prague. Grada Publishing, 
 a.s. for Czech Technical University in Prague, lk 174−181. 

445 S. Johansson, Biological growth on renedered facades. Doctoral thesis. Lund University, Division of Building 
 Materials, 2011, lk 56.
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aasta vanu selt näe vad välja pare mad kui kuus aas tat tagasi reno veeri tud krohvi pinnad. Soo

jus  ta tud ja krohvi kattega pin dade kahjus tu sed ja nen de välti mine on kaht lemata tea du ses 

kuum uurimis teema. Se niks, kuni aga lii ga häid lahen dusi veel käe pärast pole, oleks vähe

malt aus maja omanikele enne renoveerimis töid prob leemi ole must sel gelt kom muni kee rida 

ning tead vus tada, et aasta kümneid kest nud hoo ne fas saa dide hooldus vaba periood on nüüd 

lõp pe nud. Krohvi pinnad vaja vad es tee tilise välis ilme püsi miseks näi teks killustik faktuu riga 

paneeli pinda dega võr rel des kind lasti märk sa roh kem ja tihe damat hool dust, sh pe rioo di list 

pese mist ja min gi aja möö du des ka üle värvi mist või kroh vi mist. Het kel neid töid hoo ne reno

veeri mise tasu vus arvutus tes üld juhul ar ves se ei võe ta, ent see lisan duv kulu peaks maja

omanikele ole ma sel ge enne reno veerimis otsuse lange tamist.

 paneelmajad muinsuskaitse alla? 

Huvi masselamuehituse vastu on maailmas nii arhitektuuri ajaloolaste kui ka muinsus kaits  

jate seas tõusu teel. Slovak kias on näiteks välja an tud pea linna Bratis lava paneel  ela mu

rajoone lah kav raamat, nn koha like paneel elamute atlas, mis toob välja iga mikro rajooni tüüpi

lised lahen dused, eri pära ja väär tused.446 Ajaline dis tants on veninud pii savalt pikaks, et ka 

nõukogude aegses tüüp projektis ei nähta ai nult tüü tust, vaid juba ka väär tust. Kõige roh kem 

on vast kõnel dud oma aegsete paneelelamu rajoonide linna ehituslikest väär tus test, seda ka 

Eestis, ise äranis rõngas rajooni Õismäe oma näolise pla nee ringu kon tekstis. Üksik hoonetele 

on seni tähele panu jagu nud vähem. Ees tis ei ole siiani ühtki paneelelamurajooni inven tee ritud 

ja see läbi puu dub tege likult ka hea üle vaade kasu tatud pro jek tide variee ru vu sest. Ehk ei olegi 

suur hallus nii ühe taoline, kui lähe malt uu rima hakata? Vähe malt materjali põhine käsitlus näi

tab tege likult ju ooda tust märksa mitme kesisemat pilti.

 Kõige enam on kunsti teaduse ja muinsus kaitse tähele panu siiani pälvi nud otsa pannoo

dega hooned, mis on nende välja paistvuse tõttu ka äär miselt loogi line. Juba 2009.  aastal 

Eesti 20. sa jandi väär tus liku arhitek tuuri kaar dis ta mise prog rammi käi gus leiti, et need võik

sid kuu luda riik like kultuuri mälestiste sekka.447 Mäles tiseks ei ole üh tegi deko ree ritud otsa

seinaga hoonet täna seni tunnis tatud, küll aga valmis Tallinna Kultuuri väärtuste Ameti tel li

musel 2011. aastal otsa seina pan noode inven teeriminedoku men tee rimine.448 Ühe pea mise 

prob leemina pan noode kait sel nä hakse hoone elanike potent siaal set soovi otsa seina soo

jus tada, et sel moel oma kütte kulusid vähen dada. Teisalt ei ohusta pannoosid otse selt ka 

hävi mine, kuna hoo ned on kasu tuses ning ise enesest säi lib pan noo ka soojus tuse all – tõsi, 

soojustus kihtide kinni tami sega kahjus  tatakse seda min gil määral paratamatult. 

 Arves tades pan noode väär tust nii tehno loogilises (uni kaalne, spet siaal selt maja ehitus

kombinaadi tootmis liinist lähtuv tehno loogia) kui ka arhitektuuri ajaloolises (erand lik näide, 

kus on püü tud ühil dada monumentaal kunsti ja indust riaalset ehitus viisi) plaa nis, oleks mõne 

446 Bratislava atlas sidlisk. Bratislava atlas of mass housing. Bratislava: Slovart, 2011.

447 E. Lankots, Tallinna nõukogudeaegne ehituspärand. Välitööd ja hinnang objektidele. Tallinn, 2009, lk 6,
 https://register.muinas.ee/ftp/XX_saj._arhitektuur/maakondlikud%20ylevaated/harjumaa/tallinn/tallinn2.pdf 
 (vaadatud 9. III 2019).

448 TLPA MOA, Mustamäe ja Kopli suurpaneelelamute otsaseinte mosaiikpannood: inventeerimine. Koost. N. Hanson. 
 Tallinn, 2011. 

5.5.2.
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5.42: Elamu Tallinnas Aka deemia tee 6 on üks vähe seid paneel maju, millel on taas tatud algsed rõdu piirded. 

The apartment building at 6 Aka deemia tee in Tallinn is one of the few prefab buil dings where the origi nal bal cony 

rai lings have been restored.
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otsa pannooga hoone muinsus kaitse alla võt mine igati mõist lik, seda enam, et suur osa neist 

on tänaseks päe vaks juba soojus tuse alla mae tud. Potent siaal sete kandi daati dena võiksid 

siin kaalu misele tulla nii Angerja 13 kui Aka deemia tee 6 hooned. Esi mese kasuks rää gib 

asja  olu, et ain sana on siin de ko ree ritud maja mõle mad otsa seinad. Ka tuleb esile tõsta hoone 

trepi  koja sisse pää sude tellis pitsilist lahen dust, mida võib käsit leda kui oma moodi üle mineku

näh tust tellis ehituselt täis monteeritavale ehitus viisile. Angerja 13 hoone vajaks ka kii ret res

tau  ree  ri mist, kuna mere teemaline kaja ka tega otsa pannoo on osa liselt juba maha pude ne nud 

(vt ill. 5.44). Hoone mäles tise staa tus ja see läbi saa dav muinsus kaitse toe tus (nii raha line kui 

ka moraalne) ai taks ehk hävi vat kultuuri väärtust päästa. Aka deemia tee 6 elanikud see vastu 

taju vad ilm selt hästi oma hoone eri lisust, maja on reno veeri mise käi gus hoi tud originaali

lähedasena (vt ill. 5.42). Ümber ehitatud on vaid trepi kodade vari katused, seevastu aga rõdud 

on kogu maja ula tuses ühe taolised ning alg sele lahen dusele sar nased. Pike mas pers pek tiivis 

on siin küll va jalik leida deli kaatne viis rõdu plaatide kinnitus konstruktsiooni tugev da miseks, 

kuna lah tised rõdud on eriti vastu võtlikud lagu nemisele. 

 Otsa pannoodega suurpaneel elamute näol on tege mist sel gelt olu korraga, kus eri line 

mater  jal annab tava lise arhitek tuuriga hoo nele lisaväärtuse. Paneel elamute puhul originaal

materjali asen dami sest otse selt rää kida ei saa, kuid ka pan noode kinni kat mine soojus ta misel 

vähen dab tun tavalt kogu hoone arhi tek tuurset väär tust. Et osa väär tusest on tuge valt seo

tud just konk reetse ma ter jali ja selle valmimis tehnoloogiaga, ei suuda pel galt kuju tise ko pee

ri mine soojus tuse pin nale seda edasi kanda. Selle laadne katse on prak tikas ole mas ja vaa

del dav Ehita jate tee 19 hoone otsa seinal, kus Enn Põl droosi loo dud kaa lude motiiv on kan tud 
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üle soojus tuse pin nale (vt ill. 5.43). Et tege mist ei ole isegi mitte täpse koo pia, vaid pigem 

sti li see ri tud kujun diga, mõjub tule mus hea dest kavat sus test hooli mata ise äranis nõr galt ega 

anna hoone arhi tek tuurile mingit lisa väärtust. 

 Otsa  pannoode res tau  ree  ri misel (nt Angerja 13 pude  neva pan noo paran  da  misel) tuleks 

kasu  tada originaal materjalile sar  na  seid ma ter  jale. Tehno  loogi liselt mee nu taks restau  ree ri mine 

terrasiit krohvi paran dusi, kus kah jus tunud pin nale tuleb uuesti kanda mör diga sega tud kivi 

puiste ja mördi jäägid hiljem pealis pinnalt maha pesta. Võib ar vata, et ori gi naali paran du sest 

eris tav värvi erinevus on sel lisel juhul juba töö protsessi sisse kodeeritud. 

 Erilisi pa nee lide viimistlus lahendusi, mis vääris tavad tüüp projekteeritud hoo neid, on 

tege      likult veelgi. Harja tud panee lid, mis sest, et eba õnnes tunud eksperi ment, on tänu nende 

harul dusele Eesti kon teks tis väärtus likud ning nen dest ehi tatud hoone jus tkui eri li sem kui 

hari lik paneel maja. Siin ker kib taas küsi mus, kui das peaks muinsus kaitse suh tuma nõukogude 

aeg  sesse kehva ehitus kultuuri – kas see on väär tus, mida me kaits ta tahak sime? Har ja tud 

panee lide puhul piisab ehk dokumen teeri misest ja tead misest, et need on soojus tuse all jätku 

valt säilinud. 

 Hoopis oma ette teema on killustik faktuuriga kae tud gaasbetoon paneelidest ühis kond   

likud hoo ned ja tööstus hoonete administratiiv plokid. Sel liselt vii mist letud gaasbe toon 

pa  neele kasu tati vähe sel mää ral lin nas promi nent sematel koh tadel ole vate ühis kond like 

hoo    nete ehi tusel. Siin esi neb tege likult olu kord „väär tuslik hoone + väär tus lik ma ter jal”, kuna üld   

juhul on tege mist siiski eri projekti järgi lahen da tud nõu kogude moder nismi näi de  tega, nagu 

nt Ajakirjandus  maja Pärnu maan teel, Stan dardi hoone Kopli tänava ää res või Ilmarise hoone 

Musta mäe teel. Paraku assot siee rub killustik faktuur viimist lus vii sina pigem Tal linna Elamuehi

tus   kombi naadi tüüp too dan guga, mis tõttu lähe mat tausta tead mata on väga hõlbus killus tik

faktuu riga gaas betoon pa neele kui harul duse väär tust oma vat eri too dangut ajada segi märksa 

vähem väär tus liku mass toodan guga. Sel liste hoo nete pare mad näited vääriksid  õigupoo lest 

5.44: Tallinnas Angerja 13 asuva 

elamu mereteemaline otsaseina

pannoo on hävimas. The seathemed 

mural on the end wall of the apart ment 

buil ding at 13 Angerja tänav, Tallinn is 

perishing.
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5.43: Hoone reno veerimisel on soojus tuse alla jäänud monumentaal

pannoo liht sus tatult kan tud soojus tuse pinnale. 

The large mural designs, covered by insu lation during reno vation, have 

been transc ribed in a sim pli fied form onto the sur face of the insulation.
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algse killustik faktuu riga paneeli pinna säi li ta mist ning sel leks on olu line erinevust tead vus

tada. Aja kirjan dus maja fas saadid on tä naseks juba soojus tatud, ana loogsete hoo nete nagu 

Stan dardi või Ilma rise hoone või oma aegne EKP KK Parteikool, Sütiste 15 (1974, M. Krigul) 

puhul on läbi rääki mis teks veel või malus. 

 Lõpetuseks, Eestis on üks ehitus mälestise tun nus tuse vas tavuse kri teerium tüüpi li

sus – see, et hoone esin dab oma ajale ise loomulikku hoone tüüpi.449 See laie neb ka paneel

elamutele, seega võiks mõni või ma likult esi alg sel kujul säi linud paneel elamu olla juba prae

gugi kultuuri mälestis. Ot sus sel leks tuleks teha lähi ajal, sest prae guste soojustus trendide 

jät kudes võib paari aasta kümne pärast originaali lähedasel kujul säi linud kõige harili kumat 

Mustamäe, Lasna mäe või Annelinna maja olla juba keeru line leida. Kas Eesti ühis kond on sel

leks ka valmis? Tunnus  ta maks nõu  kogude aja ehitus pärandit osana meie kultuuri pärandist? 

Ja märksa prakti  li sema poole pealt: olema val mis do tee rima alg sel kujul säili ta tava paneel

maja kütte kulu, et see ei jääks vaid elanike kanda? 

449 Kultuuriministri määrus 15. V 2019 „Mälestise liikide ja muinsuskaitseala riikliku kaitse üldised kriteeriumid ning 
 muinsuskaitsealal asuvate ehitiste väärtusklassid”, https://www.riigiteataja.ee/akt/116052019001 
 (vaadatud 24. V 2019).
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Siinne uurimis töö näi tab, et ka kõi ge hari li ke ma tel 20. sa jandi tehis kivi materjalidel, mida nen de 

üle kasutamise tõttu ki pu takse vähe väärtuslikuks pi dama, võib olla olu line muinsus kaitseline 

väär tus. Ehitus materjalide ül dise muinsus kaitselise väärtus hindamise põhi mõtete ana  lüü  si

mise kõrval on töös lähe  malt uu ritud nelja 20. sa jandil üld levinud tehiskivi materjali: betoon

kive, silikaat tellist, sili kaltsiiti ja raudbetoon paneele. Iga mater jali kohta on too dud ära nii 

ana  lüü tiline toot mis ja kasutus ajalugu kui ka sõ nas ta tud põhi mõt ted, mil lest läh tuda res tau  

ree ri misel. Nelja eri suguse seina ehitus materjali uu rimine ei aita mitte ainult lahen dada konk

reet selt nende mater ja li dega seo tud väär tus tamis ja restau reerimis küsimusi, vaid annab 

pildi ka Eesti ehitus kultuuri muu tu mi sest aasta kümnete jook sul. Veelgi enam, materjali kasu

tuses peegeldub kaudselt ka ini meste arusaamade ja väärtus hinnangute tei se ne mine, elu olu 

ja ühiskonna korralduse muu tumine. Uurimis tööl on üht lasi selge raken dus lik väär tus: selle 

tule mu sed või mal da vad arhitektuuri ajaloolastel, muinsuskaitse spetsialistidel, ehitus inse ne

ridel, maja omanikel jt lan ge tada läbi kaalutum restaureerimis otsus 20. sa jandi laialt levi  nud 

tehiskivi materjalide osas, olles nii abiks Eesti kultuuri pärandi tead li kumal hoid misel.

 All järgnevalt on es malt esi ta tud töö käi gus sel gu nud olu li se mad kasutus ajaloolised 

and   med iga ma ter jali kohta, see järel too dud välja olu korrad, mil üks või teine ma ter jal on väär

tus lik, esi ta tud lähte kohad restau ree ri miseks ja ette panekud eda siseks tööks.

 oluliSemaid andmeid uuritud ehituSmaterjalide 
 kaSutuSajalooSt

 betoonkivid

Betoonkive ehk tsement kive, nagu neid enne II maailma sõda nime tati, võib luge da esi meseks 

uueks kivi seina ehitus materjaliks, mis Ees tis 20. sa jandi algu ses harjumus pärase loodus kivi 

ja põle ta tud tel lise kõr vale ker kis. Tse men dist, liivast ja veest val mistatud kivid olid ole mu

selt veel väga käsi tööndus likud. Betoon kive too deti kas ehi tu sel kohapeal või mõne tööta

jaga väike tööstustes. Pea mine betoon kivide kasutus põhjus oli nende sood ne hind, ent neid 

võidi va lida ka es tee ti listel kaa lut lus tel. Be too nist seina tellised osu tu sid majan dus likult ots 

tarbekaks ees kätt siis, kui neid val mis tati kohapeal, oma (tasuta) töö jõudu kasu tades ning liiv 

oli samuti mini maalse kuluga (ainult veo hind) sealt samast lähe dalt võtta. Muul juhul osu tu  sid 

konkurentsi võimeliseks õõnes kivid ja sei nad, mis tulid täistellis seinaga võr rel des märksa 

oda va mad, jää des puit ehitusega sa masse hinnaklassi. 

 Kõige põne va maks ajajärguks Eesti betoon kivide aja loos oli vaiel da matult vabariigi 

periood, mil tegut ses mitu kümmend betoon kive toot vat väike tööstust. Neist palju de toodang 
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oli uni kaalne, mis tõttu ühel aja järgul oli saa daval enne olematult lai sorti ment ehi tus kive. 

Betoonkivide toote arendus vaba riigi pe rioodil seos tus tihe dalt mitme kihiliste seina konst rukt 

sioo nide aren guga. Lisaks õõnes plokkidest lao tud sein tele mõeldi välja suur hulk eri kujuga 

müüri kive (Ambi kivid, Lyra kivid, V. Vaheri kivid), millest sai laduda õhk vahedega seinu. Pea

mine põh jus betoon kivide kasu tuseks oli nende odavus, mis just õõnes konstrukt sioo nides 

hästi ilm nes. Nii näi teks leiu tas inse ner ja kooli direktor Villem Vaher oma S ja Ukuju lised 

kivid just sel leks, et võima li kult sood salt, aga sa mas siiski kvali teet selt ja kaas aegselt ehi

tada õpe ta jate kooperatiiv elamuid (1923–1926). Koos betoon  kividega jõudis Ees tisse esi mene 

laie  malt levi nud mitme kihiline tellis seina tüüp, kolme kihiline nn nopsa sein. Esi mene nopsa

süs teemis hoone valmis 1929.  aas tal Kundas, järg misel küm nendil val mis sel les konst  rukt 

sioonis sadu hoo neid. Täiesti uus suund soojus pidavama seina tarindi otsin gul olid 1930. aas

tate algu ses kasu tu sele tul nud gaasbetoonkivid. 

 Betoon kive kasu tati algu sest peale paral leelselt nii krohvi alustena kui ka ekspo nee

ri tud kujul. Kroh vi mata betoon kividest ehi tised olid levi nud enim maa piirkondades ja väik se

mates asu lates, suure mates lin nades eelis tati pigem kroh vitud seinu. Krohvi mata jäeti ena

masti põllu majandusliku, töös tus või muu nö utilitaar funktsiooniga hoo ned (nt ala jaamad). 

Ühis kondlikud, st esindus likumad hooned ena masti kroh viti. Elu majade puhul koh tab mõle

mat lähe ne mist, hari li kud betoon kivid pigem siiski kroh viti, lisaks võidi tsement kivist seinu 

ka vär vida (nt asuniku talud). Sageli oli kroh vi mata jät mine seo tud soo viga raha kokku hoida, 

kuid leidus ka hoo neid, kus betoon kivi on uhku sega vali tud fassaadi materjal. Sel juhul kau

nis tati fas saad sa geli kar nii side ja muude tellis arhitektuurile omaste dekoori elementidega, 

nagu Kariisi pood Haap salus (1931) või Sindi hüdro elektrijaama hoone (1931). Betoon kivi dest 

val mis tati ka deko ra tiiv seid fassaadi kive. Levi nui maks olid klom bi tud loodus kivi imi teeri  vaid 

õõnes plokid, aga Tapal asu nud Arnold Toomanni töös tus val mis tas ka hoo pis ise suguseid 

betoon   kive, mille sile ja sii dine, halli või valget tooni pind mee nu tas ke raa mika glasuuri. 

 II maailma sõda tegi lõpu era omandis väike tööstustele Eestis ja see läbi ka betoon  kivide 

kir jule vali kule. Nõu kogudeaegne betoo nist seina kivide toot mine koon dus Narva Ehitus mater 

ja lide Kombi naati. Levinui maks too teks said mull betoonist seina plokid, mis olid ette näh tud 

krohvi aluseks kasu tuseks ja mil arhi tek tuur set tähen dust napib. 

 Silikaattellis

Erinevalt betoon kividest on lub jast ja lii vast val mis ta tud silikaat tellist Ees tis too de tud alati 

üheskahes ette võttes. Tootmis protsesski oli siin märksa töös tus li kum, eel dades spet siaalse 

kõrget rõhku ja tempe ra tuuri tagava seadme, autoklaavi olemas olu. Silikaat tellist hakati 

Eestis valmis tama 1911. aastal ning esi algu kasu tati seda ees kätt ke raa mi lise tel lise oda

vama al ter na tiivina, sageli krohvi aluses sei nas lausa läbi segi pu nase tel li sega. Silikaat tellist 

ja ke raa mi list tel list on um bes poo leks kasu ta tud kahe eest las tele rah vus li kult olu lise ehi tise, 

Estonia teatri maja (1911–1913) ja Vas tas tikuse Krediidi ühisuse Seltsi maja (1911–1912) ehi

tusel. Ehkki silikaat tellist võib kroh vi mata kujul leida fas saa dil juba 1912. aastal val mi nud 

Sieg feldti äri maja hoonel Haap salus, jäi val gete kivide läbi murre välis viimistlus materjalina 

1930.  aastate algusesse ning seda saab seos tada funkt sio nalist liku arhi tek tuuri levi kuga 
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 Silikaltsiit

Silikaltsiit, eri list lii ki silikaat betoon, on äär mi selt intri geeriva ja vastu olusid täis aja looga 

ehi tus  materjal. Ette paneku sili kaltsiidi valmis ta miseks tegi eesti tead lane Johannes Hint 

1948.  aas tal. Sili kaltsiit koos neb nagu silikaat telliski lub jast ja lii vast ning sel lest too deti 

ees kätt suur plokke, hil jem ka pa neele. Uue tehno loogia tuu maks oli des integ raa tori kasu ta

mine. Des integ raator on löök veski, mil les ma ter jal purus ta takse pöör le va telt sõrme kujulistelt 

löök elemen tidelt saa dud pal jude kii rete löö kide toi mel. Des integ raator oli juba ligi 90 aastat 

kasu tu sel olnud seade, mida seni oldi kasu ta tud peh mete mater ja lide jahva ta misel. Hindi 

idee ori gi naal sus seis nes des integ raatori kasu ta mises just lubja ja liiva koos jahvatamisel, 

Eestis. Silikaat tellise hele ja sile pind haa kus väga hästi funkt sio na list liku es tee ti kaga, sel

lest sai mood ne ma ter jal, mille vali sid oma maja fas saa dile kõige edu meelsemad ini me sed. 

Silikaat tellisest val mis nii töös tus kui ka ühis kond likke hoo neid, samuti esindus villasid. Sili

kaat kivi ee liseks loeti selle head ilmastiku kindlust. Et silikaat tellist too deti ai nult Tal linnas 

Järvel, siis jäi selle kasutus ala vaba riigi pe rioo dil suurel mää ral pii ra tuks Tal linna lähi  ümb

ruse ja raudtee võrgustikuga, kuna raudtee transport oli ain sana ots tarbekas suu rema ko guse 

kivide trans por ti misel. 1930. aas tatel moo dus tasid silikaat kivid sta biil selt ligi viien diku kõi

gist Ees tis too de tud kunst kividest. Silikaat telliste kõr val too deti vaba riigi ajal sar na sel mee

todil auto klaavis kivis ta des ka nn patent kive, kus lubja ase mel kasu tati side ainena põlevkivi

tuhka. Need olid värvilt tume hallid ning silikaat tellisest keh vema ilmastiku kindlusega. 

 Silikaat tellise ku vand muu tus nõu kogude pe rioo dil radi kaal selt. Seni pigem eli taar sest 

mater  ja list sai laiatarbe kaup, üks vähe seid saada olevaid seina ehitus materjale üldse. Kui 

Stalini ajal oli silikaat tellis taas krohvi all pei dus, siis 1950. aas tate tei sest poo lest ala tes 

sai val da vaks puhasvuukladu. 1950.–1960. aas tatel val mis silikaat tellisest ligi 2/3 kõi gist 

sein test. Sel lest ehi tati kõike: individuaal elamuid ja korter maju, kooli hooneid ja laste aedu, 

klubi ja keskuse hooneid, bü roo sid, lautu, tööstus hooneid, ga raaže, ala jaamu jne. Pal jud neist 

hoone test olid val minud tüüp projekti järgi. Ühe taolise vii mist lusega ühe taolised hoo ned vae

ses ta sid arhitek tuuri pilti ja deval vee risid nii kasu tatud tüüp projekte kui ka sili kaat tellist 

mater  ja lina. Elu keskkonna kuju neva mono toon suse vastu püüti või delda ka ehi tus like võ te

tega, näi teks kasu tati hoone ilmes ta miseks eri lisi müüri kirju, tellis laoga loo dud rel jeef seid 

ehis ele mente või punast tel list nii üksi kute hoone osade rõhu ta misel kui ka seina pinda sisse

laotud must rites. Müüri kirjad ja tel li sest lao tud rel jeef sed ele men did (nt  hammas karniisid) 

olid ena masti juba arhi tekti pla nee ritud, samuti hoone osade (nt trepi kodade) esile tõst mine 

teise mater ja liga. See vastu sisse laotud must rid või sid olla nii arhi tekti kavan da tud kui ka ehi ta 

jate oma looming. 

 1970. aas tatel, kui suu deti toota juba piisa valt alter na tiiv seid seinaehitus materjale 

(nt sili kaltsiit  plokke ja raud betoonist suur paneele), silikaat tellise osa tähtsus vähe nes. Samuti 

oli saa bunud kül las tus kroh vi mata silikaatkivi seintest ning vähegi olu lise maid hoo  neid 

eelistati kroh  viga katta. Uuesti ilmu vad puhas vuugil lao tud silikaattellis seinad arhitektuuri

pilti 1980. aas tatel, ent võr rel des paar aasta kümmet vara sema ajaga on silikaat tellise kasu

tus nüüd läbi mõeldud, taot lus lik valik, mida sa geli rõhu tab eri lise müüri kirja kasutamine.
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väites, et des integ raatoris jah va tamine tõs tab mater jali ak tiiv sust, mis läbi saa dakse tuge

vam ehitusmaterjal. 

 Silikaltsiidi uuri miseks ja kat se liseks toot miseks püs ti tati Tal lin nasse Männikule katse

tehas, kus proo viti val mis tada nii tihe dat kui ka vaht ja gaas silikaltsiiti. Sili kaltsiidi toot mine 

ja kasu tus ei piir nenud ainult Ees tiga. Üle terve Nõu kogude Liidu rajati küm neid silikaltsiidi

tehaseid ning sili kaltsiidi tehno loogiat lit sent seeriti isegi välisriikidesse. Johannes Hint unis

tas, et sili kaltsiit val lutab maail ma ehitus turud ning tõr jub kõr vale be tooni. Prak tikas seda siiski 

ei juh tu nud. Sili kaltsiidi tehno loo gia ee liseks oli selle liht sus ja kom pakt sus ning asja olu, et 

lähte materjale, lupja ja liiva, lei dus pea aegu kõik jal. Prob lee miks sai aga tehno loogia eba   täius: 

des integ raa tori löök elemendid kulu sid väga ruttu läbi, nende pidev asen da mine oli kulu kas ja 

tüli  kas. Sa muti ei ol nud sili kaltsiidi teh ni li sed oma dused nii head kui loo de  tud. Omas ajas jäi 

sili  kaltsiidil täita siiski olu line roll esimese laiemalt kasutatud odava ja suhteliselt hõlpsasti 

valmistatava monteeritava ehitusmaterjalina.

 Eesti ehitus ajalukku on sili kaltsiit kir ju ta nud end ees kätt suure hulga tüüp projektee

ri tud hoone tega. Sili kaltsiidi pea miseks kasutus alaks jäigi elamu ehitus. Es malt võeti sili

kalt siit detailid kasu tu sele väike elamute ehi ta misel. Esi mene sili kaltsiidist hoone – ajas tule 

omane kõr ge viil katusega elamu – val mis 1954. aastal ja selle monteerimis kiirus mõjus omas 

ajas revo lut sioo ni li selt. Peagi orien tee riti sili kaltsiidi toot mine ümber korter elamute püsti ta

miseks. Aluseks sai üle liiduline tüüp projekt see riast 1317. Esi mesed suur plokkidest majad 

ker kisid Pelgu randa 1959. aasta kevadel. Järg neva poole teise aasta jook sul püs ti tati sinna 

25 silikaltsiit plokkidest tüüp korter elamut. Pelgu rannast sai esi mene indust riaal sel meetodil 

valminud elamurajoon Eestis, mis paraku ei õigustanud sellele ehitusajal pandud suuri loo  tusi. 

Ühe suguste tüüp elamute kokku pai gu ta mi sest tek kinud ilme tu elu keskkond ei rõõmus ta  nud 

silma ning silikaltsiit plokkide viimistlus kvaliteet jättis tub listi soo vida. Mull silikaltsiit ei so bi

nud tege li kult kroh vi mata kujul välis seina. See oli liiga poorne, läks see tõttu niis keks ja kao

tas see läbi tun ta valt soojus pidavust. 

 Olu liseks versta postiks võib pi dada silikaltsiidi tehaste raja mist EKE (Eesti Kolhoosi

ehi tuse) süs teemis. Ara vete (1966) ja Pali vere (1973) teha sed mitme kordistasid sili kalt siidi 

too  dangu Ees tis. Üht lasi sai sili kaltsiidist see läbi tüüp projektide järgi maa piir kon da desse 

püsti tatud ela mute levi nuim ehitus materjal. EKE süs teemis ehi tati sili kalt siidist nii korter

maju kui ka era muid. Sili kaltsiidi vii mist le mata kujul kasu ta mi sest loo buti. Tüüp lahen duseks 

sai sili kaltsii dist välis seinte kroh vi mine tsemendi põhise prits krohviga, mille igava võitu halli 

pinda püüti elav dada vär vi tud või peit si tud pui dust detai li dega. Mitutki EKE Pro jek tis val mi nud 

tüüp projekti võib pi da da oma aja koh ta üsna õn nes tu nuks. Ise äranis just eramu arhitek tuu ris 

ilm ne vad hästi püüd lu sed luua tra dit sioo ni lisse maa keskkonda so bi vaid hoo neid. EKE Pro

jek  tis oli ehk pisut roh kem ar hitek tuur set va ba dust kui riik li kes projekt organisat sioonides 

ning seal val mi nud tüüp projektid pee gel davad päris hästi ar hi tek tuurse moe muu tumist – 

1960. aas tate lõpul popu laar suse laine harjal ol nud karniisi arhi tek tuurist kuni 1980. aas tate 

kesk paiga post modernistlike veiderdusteni.
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 raudbetoonpaneelid

Toa suurused raudbetoon paneelid olid oma moodi kul mi nat sioo niks püüd lu sel üha in dust ria

li see ri tuma ehitus viisi poole, mis 1954. aas tast oli Nõu kogude Lii dus ehi tus li kuks ideaa liks 

kuu lu ta tud. 1959. aas tal im por di tud prant suse ette võtte Camus tehno loogia alu sel ra jati üle 

Nõu kogude Liidu paarkolm sada raudbetoon paneele toot vat te hast, nen de seas ka Tal linna 

Elamu ehitus kombinaat. Esi mene raudbetoon paneelidest maja Eestis val mis 1961.  aas tal 

Lasna mäel Pae täna val. Tallinna Elamu ehitus kombinaat ei jää nud Ees tis ain saks, 1976. aas tal 

loodi maja ehitus kombinaat ka Tar tusse. Seal too de tud ma jade pa nee lid eri ne sid Tal linna oma

dest. Esi algu ker ki sid Tartu majad Nar vas too de tud gaas kukeroonist välis seina paneelidest. 

1980. aas tate kes kel avati Tartu Elamuehitus kombinaadi juures oma seina paneelide toot mis 

tsehh, kus valmisid kolmekihilised ribilised välisseinapaneelid. 

 Nõu kogude Liidus oli suur paneel elamute ehi tamine koon da tud elamu ehitus kombinaa

tidesse, mis olid vas tu ta vad nii hoone püsti ta miseks va ja like ele men tide toot mise, trans pordi, 

mon taaži kui ka muude ehi tise val mi miseks vaja like tööde kor ralda mise eest. Iga elamu ehitus

kombinaat too tis vaid 1–2 tüüpi korter maju, sor ti mendi laien da mine ja mitme kesistamine ei 

olnud nende huvi des. Nii kuju nes välja olu kord, kus aasta kümnete kaupa too deti ja püsti tati 

ühe taolisi hoo neid. Tal linna Elamu ehitus kombinaat rajas es malt ela muid üle liidulise tüüp

projekti 1464 järgi, 1973. aas tast vahe tas selle välja see ria 111121. Tartus too deti korter

maju seeria 111133 järgi. 

 Järje pidev ühe tüüp projekti tira žee ri mine muu tis elu keskkonna väga üks luiseks, seda 

enam, et muu tu matuks jäi ka pa nee lide välis viimistlus. Tartus toode tud korter majade sile

date välis seina paneelide ain saks viimistlus viisiks jäi vär vimine, kus juures kasu ta tud too nide 

valik oli võrd le misi pii ra tud. Tal linna Elamuehitus kombinaadis too de tud pa neelid olid üld juhul 

vii mist le tud killustik faktuuriga. Kui esi algu proo viti pa neelide kat mist eri suguste kivi puiste 

mater ja li dega (gra niit, kilt kivi), siis 1960. aas tate lõ pust sai ainu valitsejaks Uu rali valge mar

mor. Ka pa nee lide kat mise tehno loogia muu tus. Algus aastatel kaeti pa neeli pind es malt mör

diga se ga tud kivi puiste mõne senti meetri pak suse kihiga, mille pealis pind pesti pä rast kivis

tu mist mördi jääkidest happe lahusega puh taks. Hil jem sai val da vaks menet luseks õhu kese 

killus tiku kihi peh mes se betoon pinda surumine. 

 Tallinna Elamu ehitus kombinaadi aja loos tehti siis ki ka kaks tõsi se mat kat set vii mist

lu sega hoo nete välis ilmet mitme kesis tada. Esi meseks sel liseks võib lu geda 1960. aastate 

algu ses ker ki nud Karja maa rajooni ja esi meste Musta mäe majade kuns ti liste pan noo dega otsa

seinu. Sel leks töötati välja spet siaal ne tehno loo gia ning kunst ni kud olid kaa satud toot mis

protsessi. Sel moel valmis 11 otsa pannood. Pro jekt sum bus nii arhi tek tuuri eriala ringkon dade 

kui ka maja ehitus kombinaadi vastu seisu tõttu. Tei seks kat seks võib pi dada 1974.–1975. aastal 

teh tud eks pe ri menti toota Soome ees kujul har ja tud vii mist lu sega välis seina paneele. Paraku 

ei ol nud Tal linna Elamu ehitus kombinaadi tootmis tingi mused selle tehno loo gia jaoks vaja li kul 

tase mel ning vana luua kontsuga antud fak tuuri kva li teet ei rahul da nud ke dagi, mis tõttu har ja 

tud pa nee lide sel lisel kujul toot mine peagi kee lati. Ehkki suur paneel elamute välis viimistluse 

mitme kesistamiseks tehti mitu uurimis tööd, ei raken da tud neid ja nii ongi ühe taolised korter

elamud jää nud Eestis pigem nõu kogude aja ke sise arhitek tuuri sümboliks. 
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 materjalide väärtuShindamine 

Nagu ehitus ajaloost näh tub, on ena mikku käsit le tud mater ja li dest kasu ta tud min gil pe rioo dil 

väga laial da selt ehk tege mist on ül di selt väga ta va liste mater ja li dega. Siin pei tub oht suh

tuda neisse pealis kaudselt ja eel arvamus li kult ning see läbi mää rata hävi mi sele ka muinsus

kaitseliselt väär tus likke arhi tek tuuri ja materjali kooslusi. Seda ohtu kin ni tab se nine res tau ree

rimisrenoveerimis praktika, kus käsit le tud ma ter ja lidele on väga vähe tähele panu pöö ra  tud 

ning neid kerge käeliselt asen da tud. Et väl tida po tent siaalse kultuuri pärandi kah jus ta mist ning 

võtta vastu läbi mõeldud restaureerimis otsus ma ter jali säi li ta miseks või asen da miseks, tuleb 

otsustamis protsessis anda ma ter ja lile tead lik väärtus hinnang, mis peaks ole ma kon teks ti  

põhine ja tugi nema ees kätt ma ter jali kasutus ajaloole. Res tau ree rimisel ei ole või malik mater jali 

vaa del da lahus hoo nest, kus seda on kasu ta tud, küll aga saab mater ja lile anda eraldi seisva 

väärtus hinnangu. Pea mi sed hindamis kriteeriumid, mil lest ehitus materjali hin da misel võiks läh

tuda, on vanus ja haru kordsus. Haru kordne ehitus materjal on ma ter jal, mida on vähe kasu tatud 

ja mis see tõttu tun dub eri lise ja säilitamis väärsena. Vanuse kriteeriumi järgi on ehi tus  materjal 

seda väär tus likum, mida vanem see on. 20. sajandi mater jalide puhul muu tub vanuse kriteerium 

suu resti sisu tuks, sest kõik hoo ned on võrd selt „noo red” ja kri tee rium ei eris ta enam pii sa

valt. 20. sa jandi ehitus materjalide puhul võiks vanuse kriteeriumit asen dada taot lus likkus ehk 

tuleb hin nata, kas ja kui võrd oli materjali kasutus taot lus lik ning sisal dab en das min git ül di

semat ideed. 

 Töös käsit le tud ehitus materjalide vas ta vust too dud väärtus kriteeriumitele võ tab kokku 

järg nev tabel, mis toob välja olu korrad, mil üks või teine ül di selt ta va liseks ja pi gem väär tu

se tuks pee tav ma ter jal on te ge li kult ehitus ajaloolisest kon teks tist tule ne valt muinsus kaitse

liselt väär tus lik. Ühes olu korras võib ma ter jal vas tata mit mele kri tee riu mile, ta belis on too dud 

töös saa dud uurimis andmete põh jal vas ta vus olu li se male kriteeriumile.

•	 silikaattellis	ja	betoonkivid	enne	1920.	aastat,	
 on väärtuslikud ka krohvialustes konstruktsioonides

•	 vabariigiaegsed	erikujulised	betoonkivid;	

•	 gaasbetoonist	katuslae	plaadid;	

•	 harjatud	raudbetoonpaneelid

•	 dekoratiivse	pinnaviimistlusega	betoonkivid	
 (nt Toomanni kivid, klombitud looduskivi imiteerivad kivid);

•	 suur	osa	puhasvuugil	laotud	silikaattellismüüridest	enne	
 nõukogude perioodi; 

•	 erilise	müürikirjaga,	dekoratiivelementide	või	punasest	
 tellisest sisselaotud mustriga puhasvuuk silikaattellissein 
 nõukogude perioodil; 

•	 krohvimata	silikaltsiidist	suurplokid	1950.	aastate	
 individuaalelamutes; 

•	 kunstilised	raudbetoonpanee	lidest	otsapannood

tabel k.1: Töös uuritud mater ja lide vas ta vus va nuse, haru kordsuse ja taot lus likkuse väärtuskriteeriumitele. 

vanuS

harukordSuS

taotluSlikkuS
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 lähtekohad materjalide reStaureerimiSekS

Väärtus põhine si send restaureerimis otsuse kuju ne misse – kas originaal materjali säi li tada 

või asen dada ning mil lega asen dada – ei sõl tu ai nult mater ja lile omis ta tud väär tu sest, vaid 

ka käsit le tava hoone väär tu sest. Mater ja lile ja hoo nele an tud väärtus hinnangute koos mõju 

restaureerimis otsusele võtab kokku pea tükis 1.1 too dud skeem (vt joonis 1.3, lk 35).

Eelpool toodu põh jal saab sõnas tada järg mised seisu kohad töös käsit le tud mater ja lide restau 

reerimiseks. 

betoonkivid

•	 Deko	ra	tiivse	pinna	viimistlusega	vabariigi	aegsed	 ja	kõik	tsaari	aegsed	betoon	kivid,	mida	

 on kasu ta tud kroh vi mata kujul, tu leks säi li tada olemas oleval kujul ja algse vii mist lu sega, 

 vaja du sel res tau ree rida originaal materjali ja selle pinna viimistlust jär gi valt. Kui res tau ree

 ritav hoone on ar hi tek tuur selt väär tus lik, ei to hiks seinu kind lasti väljastpoolt soo jus tada. 

•	 Vabariigi	aegsed	eri	kujulised	betoon	kivid,	mida	on	sageli	kasu	ta	tud	kroh	vi	tud	kujul,	anna	vad	

 hoo nele tu geva lisa väärtuse ja põh juse hoone/seina tarindi säilitamiseks. 

•	 Vabariigi	aegsed	gaas	betoonist	katus	lae	paneelid	tu	leks	säi	li	tada	kui	haru	kordne	näide	oma-

 aegsest tarindusviisist. 

•	 Vabariigi	aegsed	tellise	formaadis	betoon	kivid	ja	hari	li	kud	be	toonist	õõnes	plokid	tu	leks	säi	li-

  tada ja eks po nee ri tuks jätta ees kätt siis, kui nende kasu tuses on tuvas ta tav arhi tek tuurne 

 idee. 

 Silikaattellised

•	 Tsaari	aegsetest	silikaat	tellistest	seina	tarind	tu	leks	säi	li	tada	sõl	tu	mata	sel	lest,	kas	tegu	on

 kroh vi tud või kroh vi mata silikaat kiviga. Juba alg selt krohvi mata jäe tud silikaat tellis sel lest 

 pe rioo dist on ise äranis väär tus lik ja peaks kind lasti jääma eks po nee ri tuks, seina ei saa

  väljast poolt soojustada. 

•	 Krohvi	mata	kujul	kasu	ta	tud	silikaat	tellis	vaba	riigi	pe	rioo	dist	an	nab	hoo	nele	igal	juhul	lisa-	

 väärtuse ja peaks võima lu sel eks po nee ritud kujul säi lima. Kui res tau reeritav hoone on arhitek

  tuurselt väär tus lik, ei tohiks seinu kind lasti väljast poolt soojustada. 

•	 Nõu	kogude	pe	rioo	dil	tu	leks	alg	selt	puhas	vuuk-laona	vormis	ta	tud	silikaat	tellis	müüride	krohvi	-

 mist pigem väl tida kahel pea misel juhul: 

	 •	 kui	müürid	on	 lao	tud	eri	li	ses	deko	ra	tiiv	ses	müüri	kirjas,	sisse	laotud	puna	sest	tel	li	sest	

  must ri tega või kujun da tud rel jeef sete telliselementidega;

	 •	 kui	hoone	ise	on	arhi	tek	tuur	selt	väärtuslik.	
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 Silikaltsiit 

•	 Sili	kaltsiidist	 suur	plokkide	 ehitusajalooliselt	 väär	tus	likum	 osa	 on	 selle	 vara	jane	 kasu	tus,	

 kus näh ta vale jäe tud plokkide vahelised vuu gid rõhu ta vad hoone indust riaal set ehitus viisi. 

 Arves tades ma ter jali sobi ma tust kroh vi mata kujul väli tingi mus tesse ei saa soo vi tada 

 mas si li selt sel liste ma jade puhul sili kaltsiit pinna eks po nee ri tuks, st krohvi mata ja soojus ta

  mata jät mist, küll aga võiks valida välja paar hoo net, mida sel lisel kujul säi li tada kui ehitus

 ajaloolist näidet. 

 raudbetoonpaneelid

•	 Raudbetoon	paneelidest	 korter	elamute	 reno	veeri	mi	sel	 tuleb	 seni	sest	 enam	 tähele	panu	

 pöö rata tehni  liste lahen dus te kõr val ka es tee ti li sele kül jele. Ela mu peaks ole ma reno vee ri tud 

 ühes võt mes, ter vik li kult, mitte osade kaupa. Hoo ned või vad üks teisest eri neda, kuid on hea, 

 kui lähedalasuvad ela mud moodus tavad ühtse ter viku. Ka soo dus tavad prae gu sed reno vee

 ri mise teh ni li sed lahen du sed mikro orga nis mide kasvu seina välis pinnal, muu tes selle juba mõne 

 aas taga „määr du nuks” ja see läbi eba estee ti liseks. Arves ta des, et näi teks killustik faktuu

 riga kae tud pa nee lide pind on ka aasta kümnete möö du misel säi li tanud suu res osas oma 

 algse kva li teedi, on selge vaja dus leida kestli kumaid renoveerimis lahendusi, mis ei eel daks

 kümne aasta pärast välis viimistluse uuen da mist. Seniks tuleb aga fassaa dide pideva hool 

 duse ja välis viimistluse uuen da mi sega seo tud ku lusid ar ves tada reno vee ri mise tasuvusarvu

 tustes. 

•	 Monu	men	taal	sete	pan	noo	dega	otsa	seinad	vää	rik	sid	kait	set	ja	res	tau	ree	ri	mist.	Väärtus	põhi-

 selt lähe ne des ei to hiks neid soojus tu sega kinni katta. Kui seda siis ki te hak se, siis pan noo de 

 mo tii vi de ko pee ri mine välis pinnale ei ole mõt tekas. 

•	 Harjatud	viimistlusega	raudbetoonpaneelidest	võiks	eksponeeritud	kujul	säilitada	ühe	fassaadi	

 kui ehitusajaloolise näite. 

 ettepanekuid edaSiStekS uuringutekS 
 ja muinSuSkaitSeliSekS töökS

1. Uurimustöö käi gus ilm nes, et et Eesti nõukogudeaegne maa piirkondade elamu arhitektuur on 

 suh te li selt vähe uuritud teema ning muinsus kaitse seisu kohast oleks häda vajalik viia läbi 

 põh jalik alus uuring oma aegsete tüüp projektide leviku ja nende järgi ehi ta tud hoo nete säi li 

 vuse kohta, et sõe luda välja too nast arhi tek tuuri pare mini ise loomustavad näited. 

2. Va jalik oleks töö tada välja levi nu mate silikaltsiit plokkidest ja panee li dest ehi tatud tüüp 

 projekteeritud korter elamute renoveerimis lahendused, kus lisaks teh ni lis tele as pek ti dele 

 an taks ka arhi tek tuurne lahen dus (nt soo vi tavad seina katte materjalid, värvi lahenduste valik). 

3. Arves ta des, et Ees tis on terve hulk II  maailma sõja eel seid ekspo nee ritud silikaat tellistest 

 hoo neid, mis lähi ajal vajak sid restau ree ri mist, oleks ots tarbekas kor ral dada res tau ree rimiseks 

 tar vi liku vana silikaat tellise kogu mine ja ladus ta mine, kuna too nase mõõ duga silikaat telliseid 

 täna päeval ei toodeta. 
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4. Uurimus töö käi gus sel gus ka hulk ehi tisi, mis on tänu materjali kasutusele nii eri lised, et 

 vää rik sid kait set riik liku ehi tis või ajaloo mälestisena. Seega teeb autor ette paneku teha 

 eks per tiis kultuuri mälestise tun nus tele vas ta vuse kohta järg mis tel hoonetel: 

•	 Lehtse	hoiu-laenu	ühisuse	maja	(1914),	Kära	vete tee 10,	Lehtse	–	vara	jane	näide	betoon-	

 kivide ekspo nee ritud kujul kasu ta misest ühis kond likul hoonel; 

•	 Kehra	jaa	ma	ka	sarm	(enne	I maailma	sõda)	–	vara	jane	näide	betoon	kivide	ekspo	nee	ritud	kujul

 kasu ta misest elu hoones; 

•	 Jägala	puupapi	vabriku	töölis	elamu	(1920)	–	vara	jane	näide	betoon	kivide	ekspo	nee	ri	tud	kujul	

 kasu ta misest eluhoones; 

•	 elamu	Ambla mnt 23,	Tapa	–	A. Toomanni	töös	tuse	too	dangu	kasu	tuse	hea	näide,	lisa	väärtuse	

 annab asja olu, et betoon kivide töös tus asus selle krundi õuel; 

•	 elamu	koos	abi	hoonetega	Puies	tee 5,	Viljandi	–	silma	paistva	arhi	tek	tuuriga	elu	hoone,	tähele-

 panu väärne on betoon kivide ka sutus elu ja abi hoone ning piirde aia juures;

•	 nn Siegfeldti	äri	maja	Lossi	plats 4,	Haap	salu	–	teada	olevalt	esi	mene	ekspo	nee	ritud	silikaat-

 tellisest hoone Eestis; 

•	 villa	Rulli 4,	Tallinn	–	näide	silikaatkivi	viimistlusega	1930. aas	tate	esindus	villast,	üks	vähe	seid,	

 mida ei ole üle kroh  vi  tud, lisa  väärtuse an nab oma  aegne kuu lu  vus silikaat  tellise tehase

 direktorile; 

•	 Viimsi tee 7,	Tallinn – esi mene silikalt siidist projek tee ritud hoone, lisa väärtuse annab asja olu, 

 et tege mist oli Johannes Hindi kodumajaga;

•	 otsapannoodega	1-464 seeria	korter	elamu	Angerja 13,	Tallinn	–	näide	uni	kaal	sest	dekoratiiv-

 tehnikast, näide kat sest ühil dada indust riaalne ehitus viis ja monumentaalkunst.
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 aim of doctoral theSiS and rationale for choice of topic

In practice, conservation deci sions about buil ding mate rials of the 20th cen tury tend to 

be based on arbit rary fac tors rather than informed know ledge. Wellconsi dered prin ciples 

for their eva luation are lac king in Estonia today. In the 20th cen tury, the nature of const ruc

tion chan ged radi cally; there were new buil ding met hods, human labour was rep laced increa

singly by mac hines and during the last 150 years a broad range of new buil ding mate rials 

were inven ted and came into use. In 20th cen tury archi tec ture, the role of buil ding mate rials 

was very dif ferent to that in pre vious periods and this heral ded a dif fe rent atti tude to and 

appre cia tion of them. The most con ten tious is the posi tion of buil ding mate rials that were 

widely used in Estonia during the Soviet period. The sys tem of const ruc tion in those days 

en cou raged the overuse of a limited number of buil ding mate rials and has left Estonia with 

an ex ten sive legacy of buil dings with uni formly similar archi tec ture that use mate rials in the 

same manner. When a single buil ding material conti nues to be visible in the built environ ment 

it is dif ficult to att ribute any spe cial value to it, even in those situa tions where the con text 

is quite diffe rent. Without tho rough investi gation and purely out of igno rance it is easy to 

mis take a uni que buil ding that is similar to a more ordi nary one and ear mark it for demo lition. 

As some one invol ved in heri tage protec tion, I am wor ried that by taking a super ficial and 

preju diced view of com monly used buil ding mate rials from the pre vious cen tury impor tant 

buil dings that form a signi fi cant part of Esto nian cul tural history will in adver tently be lost.

 This research focu ses on is sues in resto ration regar ding manmade buil ding mate

rials com monly used in 20th cen tury Estonia. These are buil ding mate rials that in contem

porary conservation pro ces ses tend to be regar ded as having less value and be cause they 

are common place are often over looked. The aim of this doc toral thesis is to find solu tions 

to the is sues of value and appre ciation that arise in the conservation of such ma terials – to 

deter mine when these com monly used mate rials should be pre served as a va luable ori ginal 

mate rial and when a repla ce ment mate rial should be used. Through an ana lysis of the his tory 

of the use of these mate rials I wish to show that there are situa tions when com monly used 

BRICKS, BLOCKS AND PANELS 
COMMONLY USED IN 
20TH CENTURY ESTONIAN ARCHITECTURE.

The story of their use and value

Keywords: value criteria for building materials, concrete blocks, calcium silicate bricks, 

silicalcite, prefab reinforced concrete wall panels

SUMMARY
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buil ding mate rials are va luable from the point of view of heri tage pro tec tion, to map these 

situa tions and pre sent prin ciples which can be relied on in the resto ration of these ma terials. 

The results will make it pos sible for archi tec ture histo rians, heritage pro tec tion specia lists, 

const ruc tion engi neers, buil ding owners and others to make better infor med conservation 

de ci sions about the com monly used manmade ma te rials of the 20th cen tury and there by 

assist in a more infor med preser vation of Esto nian cultural heritage.

 Scope of the reSearch and itS relationShip 
 to previouS reSearch

Deci sions made in conservation, whet her to pre serve a mate rial, rep lace or re move it, de pend 

on tech nical con si de ra tions as well as prin cip les of value, and are al ways sub jec tive and 

depen  dant on the con text. The con text for as ses sing the value of a parti cular buil ding mate

rial de pends on how it has been used in the past. How a parti cular mate rial has been used in 

archi tec ture, to what extent how and why, and its con nec tion with social pro ces ses pro vi des 

the key to unders tan ding its signi fi cance and conse quently as sessing its value. Know  ledge 

of the his tory of the use of a parti cular material also contri butes to the eva luation of the 

archi   tec  ture, contri bu ting to an unders tan ding of why a parti cular ma terial was used and its 

role in the buil ding. All this forms the ba sis for a conservation con cept. The theo retical frame

work for this cur rent re search is comp rised of a dis cus sion about how to as sess the value of 

buil  ding mate rials and how these af fect conservation deci sions.

 The theo retical as pect of value and as sess ment is sup por ted in this re search by a spe ci

fic and appli cable study of the proble ma tics of value and is based on four dif ferent mate   rials. 

An over view of the na ture, techno logical deve lop ment, pro duc tion and use in Estonia is pro

vi  ded for each ma terial, and based on this, a sum mary of the general prin cip les for the value 

and assess  ment and conservation of each is also supp lied. The mate rials cove red include – 

conc rete blocks, cal cium sili cate bricks, large sili calcite blocks and re infor ced conc rete wall 

panels. These buil ding mate rials were com monly used in 20th cen tury Esto nia, and in some 

cases over used, and con se quently from the point of view of value are clearly prob lematic – 

at first glance they ap pear too ordi nary to have any value at all. They are all mate rials used 

for buil  ding walls, and as such are more or less vi sible and ob vious, which means that if rep

laced by anot her mate rial there is a grea ter im pact on the spe ci fic buil ding, as well as the 

gene ral archi tectural land scape than, for example, an insu lating mate rial concea led within 

the const ruc  tion or foun dation blocks hid den under ground. The deci sion be hind this choice of 

mate rials is the desire to cover a broa der nar ra tive than the story of just one material. In fact, 

through the his tory of these four mate rials the stagebystage chan ges in Esto nian buil ding 

cul ture during the 20th cen tury can be revea led. Tra di tional Esto nian buil ding had been tim

ber focu sed, but during the 20th cen tury manmade mate rials began to domi  nate and tradi 

tio  nal craf  ted const ruc tion techni ques were slowly repla ced by indust rial tech  ni ques. Conc 

rete block const ruc tion met hods were fairly simi lar to tradi tional buil ding tech ni  ques and in 

them selves did not differ a great deal from his to rical cera mic bricks; however, they heral ded 

the great chan ges to come. The cal cium sili cate bricks, simi larly sit on the border bet ween the 

traditional and the modern. Sili calcite, how ever, is quite clearly a modern mate rial, and only 
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a small step away from the un crowned king of indust ria lised const ruc tion – the large rein

forced conc  rete wall panel. The story of these four buil ding ma te rials paints a broad pic ture 

of the his  tory of const ruc tion in 20th cen tury Estonia – furt her re search can fill in the finer 

details.

 Research into buil ding mate rials has tra di tio nally been in the field of scien ces, where 

the focus has been on the phy si cal and che mi cal pro per ties of exis ting ma te rials, prog noses 

regar ding the aging pro ces ses of various mate rials and of course the deve lop ment of new 

mate rials. Know ledge of ma te rials pro vides resto rers with inva luable infor mation about aging 

and tech nical op tions for resto ration but does not ad dress the signi fi cance of mate rials in 

cultu ral his tory. Loo king at buil ding mate rials from a huma nities point of view, inclu ding the 

map ping of the his tory of how mate rials have been used is a rela tively new area, and there

fore we can not yet speak of a uni fied app roach or metho dology. As a rela ti vely new and 

speci fic area of re search it is not clearly posi tioned within the boun daries of any one field of 

re search but fits into many va rious discip lines. Buil ding mate rials can, for example, be loo ked 

at wit hin the frame works of the his tory of archi tec ture, his tory of const ruc tion, mate rial cul

ture stu dies, every day stu dies, his tory of eco nomics and so forth. These all pro vide a slightly 

diffe rent angle. In the con text of the given the sis, the his tories of const ruc tion and archi

tec  ture have pro ved to be the most sui table app roaches. The his tory of const ruc tion covers 

the production of mate rials, techno logical develop ment and the orga ni sation of buil ding 

processes gene rally. An archi tec tural histo rical ap proach comple ments this with re search 

on how and why mate rials have been used at va rious times, the va rious sty les, and high  lights 

both ty pical and aty pical met hods of use. 

 SourceS and reSearch methodology

This re search is not based on any single re search met hod but is a combi na tion of va rious 

dif fe rent ele ments from mainly quali ta tive re search met hods (groun ded theory, case stu dies, 

text and dis course ana lysis, ethno graphic re search, and ot hers), which have been aug mented 

using quanti ta tive data. The work is charac te rised by an induc tive ap proach where the ana

lysis of indi vidual cases and the com pa rison of these forms a gene ra lising and sys te matic 

exa mi nation. The col lec tion of data and the ana lysis has, for the grea ter part, occur red in 

paral lel, where all new data on the one hand tests the va li dity of pre vious re search, while at 

the same time complementing it.

 This re search is of a local nature and con cent rates pri ma rily on the cho sen ma terials 

and how they have been used in Esto nia. Impor tant sour ces for the wri ting of this paper 

include the empi rical field data – it is af ter all, the buil dings them selves that most clearly 

and elo quently tell the story of how the mate rials have been used. I have been inte res ted in 

how ma te rials have been used in local archi tec ture for over ten years. It is through speci fic 

buil dings that as a mere obser ver, and as a heri tage pro tec tion ex pert per for ming ins pec

tions, com pi ling heri tage pro tec tion condi tions and under taking moni toring that I have be come 

acquain ted with the many in teres ting as pects of this sub ject. Though em pi ri cal re search is 

ins pi ring, to pro vide a com pre hen sive pic ture of the use of mate rials also re quires other 
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source ma te rials. I have gai ned much va luable infor mation from the archi tec ture and buil ding 

lite ra ture and also the news media pub lis hed at the time when the buil dings were built. It is 

these sour ces that best help under stand how a parti cular mate rial was percei ved at the time 

of buil ding. Ana lysis of de sign dra wings has made it pos sible to com pare the inten tion with 

the out  come and as sess the archi tect’s role in how the mate rial was used. Conserva tion plans 

for buildings and also heri tage protec tion guide lines have also been very use ful in des cri  bing 

conservation prac ti ces. I have also used a num ber of pre vious stu dies that have looked at the 

his tory of const ruc tion and archi tec ture in Esto nia. To posi tion this re search, which is of a local 

na ture, into a broa der con text I have pro vided a short over view of each buil ding mate rial and 

how it was used else where in the world. This is ba sed mostly on foreignlan guage sour ces. 

 the Story of four commonly uSed materialS 
 in 20th century eStonia

 concrete blocks

Concrete blocks or cement blocks, as they were refer red to before WWII, can be con si de

red the first new mate rial for buil ding walls. In the early 20th cen tury, these took their place 

along side the tra di tio nal na tural stone or fired brick used in Esto nia. The conc rete blocks 

were made from ce ment, sand and water, and were in es sence still fairly hand crafted. They 

were made either on the buil ding site or at a small fac tory with only a hand ful of wor kers. The 

main bene fit of conc rete blocks was their low price, though it is pos sible they were also been 

cho sen for their appea rance. They were espe cially cheap when they were made onsite, using 

one’s own (free) labour, and when the sand, also lowpriced (the only cost being trans port), 

was readily avai lable onsite. Aside from these, another compe ti tive op tion was hol low blocks 

and walls, which were con si de rably chea per than solid block walls – being in the same price 

range as timber.

 The most ex citing pe riod in the his tory of conc rete blocks in Esto nia is un doub tedly the 

interwar period, when dozens of small busi nes ses were pro du cing conc rete blocks. Many 

pro du ced uni que blocks and conse quently du ring this one pe riod there was an un pre ce

den   ted num ber of va rious dif fe rent blocks avai lable. Pro duct deve lop ment of conc rete blocks 

during this pe riod was clo sely tied to the deve lop ment of the ca vity wall. In ad di tion to masonry 

walls made from hol low blocks, a large number of spe cial sha ped ma sonry blocks were deve

loped (Ambiblocks, Lyra blocks, V. Vaher blocks) from which walls with air ca vi ties were built. 

The main rea son for using conc rete blocks was their price, es pe cially in the case of cavity 

wall const ruc tions. For example, Villem Vaher, an engi neer and school prin ci pal, inven  ted his 

S and Usha ped blocks pri ma rily to build coo pe rative hou sing for teac hers (1923–1926) that 

was cost effec tive, but also of high qua lity and con tem po rary. It was through the conc  rete 

block that the first com monly used multithick ness wall ar rived in Esto nia, the threelaye red 

or nopsa wall, as it was known. The first buil ding using the nopsa system was completed in 

1929 in Kunda. In the follo wing de cade hund reds of such buil dings were built. In the search 

for a wall that had bet ter in su la ting pro per ties light weight conc rete blocks were a new develop 

ment that came into use in the early 1930s.
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 From the very start conc rete blocks were both ren dered and expo sed. Buil dings with 

un ren de red concrete blocks were most com mon in rural areas and small vil lages, whereas 

ren de red walls were pre fer red in the cities. Un ren de red walls were mostly found on buil dings 

with an agri cultural, in dust rial or some other uti li ta rian function (e.g. subs ta tions). Pub lic or 

of fi cial buil dings were usually ren de red. Both app roaches were used for resi den tial hou ses, 

but ordi nary conc rete blocks were usually ren de red. In addi tion, conc rete block walls could 

also be pain ted (e.g.  settler farm houses). Usually, the de ci sion not to ren der was to save 

money, though the oppo site can also be found where the conc rete bricks have been proudly 

used as a fa cade ma te rial. In this case, the fa cade was of ten also de co ra ted with cor ni ces 

and other deco rative ele ments that are com monly used on brick archi tec ture; for example, 

the Kariis shop in Haap  salu (1931) and the Sindi Hydroelectric Sta tion buil ding (1931). Deco

ra tive facade blocks were also made from conc rete. The most com mon were hol low blocks 

made in imi ta tion of rusti cated natural stone; how ever, Arnold Toomann in Tapa produ ced 

dis tinc tive conc rete blocks, whose grey or white smooth and silky sur face was remi nis cent 

of gla zed ceramic. 

 WWII brought an end to pri va tely owned small in dust ry in Esto nia and con se quently 

also the wide range of conc rete blocks. The pro duc tion of conc rete ma sonry blocks du ring 

the Soviet period was limited to the Narva Const ruc tion Ma terial Fac tory (Narva Ehitus 

materjalide Kombi naat). The most com mon pro duct was the light weight conc rete ma sonry 

block, which was inten ded to be ren dered and has little archi tec tural significance.

 calcium silicate bricks

Unlike conc rete blocks, cal cium sili cate bricks, which were made from lime and sand, have 

al ways been pro du ced in only one or two fac to ries in Esto nia. The pro duc tion pro cess was 

con si de rably more indust ria li sed, re qui ring an auto clave pres sure cham ber that could pro

duce spe cific pres sure and high tempe ratures. Cal cium sili cate bricks were first pro duced in 

Esto nia in 1911 and were used as a cheap alter native to ce ra mic bricks, and of ten used with 

red bricks to build walls that were rende red. Cal cium sili cate bricks and cera mic bricks have 

been used in equal pro por tion on two buil dings of na tional signi fi cance to Esto nians – the 

Esto nia Theatre and Concert Hall (1911–1913) and the buil ding of the Mu tual Credit Society 

(1911–1912). Even though an un ren de red cal cium sili cate brick facade can al ready be seen 

on the Sieg fried com mer cial buil ding in Haap salu, comp leted in 1912, the break through of 

white bricks as a fa cade ma terial did not occur until the early 1930s and this was as a result 

of the spread of Func tio na lism in Estonia. The light colou red, smooth sur face of the cal cium 

sili cate block suited the Func tio na list aest hetic well and they were regar ded as a mo dern ma

terial, cho sen by the most prog res sive for the fa cades of their hou ses. Indust rial and public 

buil dings were made from cal cium sili cate bricks, as were grand villas. An ad van tage of cal

cium sili cate blocks was their hardi ness to weat hering. They were only pro du ced at Järve 

in Tallinn, so during the interwar period the dis tri bu tion of their ap pli cation was limi ted to 

Tallinn and sur rounds, as well as the rail way net work, since rail way tran sport was the only 

viable met hod of trans porting large quan ti ties of bricks. During the 1930s, cal cium sili cate 
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bricks com pri sed a stable fifth of all the manmade blocks made in Esto nia. During the first 

period of inde pen dence, along side cal cium sili cate blocks, bricks known as “patent bricks” 

were made using a simi lar auto clave met hod but from shale oil ash ins tead of lime. These 

were dark grey in co lour and not as weat her re sis tant as the cal cium sili cate bricks.

 The repu ta tion of cal cium sili cate bricks chan ged ra di cally du ring the So viet pe riod. 

What had once been an elite ma te rial be came very com mon and one of the very few ma sonry 

buil ding ma te rials avai lable. Du ring the Sta li nist era the cal cium sili cate brick was hid den un

der layers of ren der, but then in the late 1950s walls of expo sed cal cium sili cate brick be came 

popu lar. Du ring the 1950s–1960s nearly two thirds of all walls were made from cal cium sili

cate bricks. It was used for every thing – single fa mily homes and apart ment blocks, schools 

and kinder gartens, clubs and com mu nity halls, offices, ware houses, indust rial buil dings, 

garages, sub stations, etc. Many of these were built ac cor ding to stan dar dised de signs. Iden

tical buil dings with iden tical fi nishes down graded the archi tec tural land scape and de valued 

stan dar dised de signs as well as cal cium sili cate bricks, as a ma terial. In an at tempt to over

come the deve lo ping mono tony of the built envi ron ment va rious techni ques were emp loyed, 

such as spe cial brick work pat terns, deco ra tive ef fects crea ted by inden ting or using red bricks 

to emp ha sise cer tain parts of a buil ding or as pat terns laid into the wall. Brick work pat terns 

and deco rative re lief ele  ments (e.g. toot hed cor nices) as well as the emp hasis of a part of a 

buil ding using another mate rial (e.g. stair wells) were usually de sig ned by the archi tect. Brick

work pat terns may have been plan ned by the archi tect or were the result of the buil der’s own 

handiwork.

 In the 1970s, when suffi cient quan ti ties of alter native ma sonry buil ding ma te rials 

(e.g. sili calcite blocks and rein for ced conc rete wall panels) were being pro duced, the re la tive 

impor tance of cal cium sili cate bricks began to dec line. The abun dance of un ren dered cal cium 

sili cate brick walls had reac hed satu ration point and there was now a pre fe rence for ren de  ring 

buil dings of even the sligh test impor tance. In the 1980s, un ren de red walls made of cal cium 

sili cate bricks made a return. Com pared with a couple of de cades pre viously now the use of 

cal cium sili cate bricks was an in ten tional choice, and often emp ha si sed by the use of spe cial 

brick work patterns.

 Silicalcite

Sili calcite, a spe cial type of sili cate conc rete, is a ma te rial with an inte res ting and conf lic ting 

his tory. The pro posal to pro duce sili cal cite was made by the Esto nian scien tist Johannes Hint 

in 1948. Sili calcite, like cal cium sili cate bricks, was made of lime and sand and was ini tially 

used for ma king large blocks and later panels. At the core of the new techno logy was the use 

of a dis integrator. A di sintegrator is a grin ding mill in which the ma terial is ra pidly poun ded 

by fingershaped im pact ele ments. The dis integrator, as a device, had al ready been in used 

for nearly 90 years for grin ding soft mate rials. The origi nality of Hint’s idea was to use the 

dis integrator for the com bined crus hing of lime and sand. He clai med that grin ding in the 

dis integ rator raised the “activity” of the mate rial and this would pro duce a stron ger buil ding 

material.
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 To re search and carry out ex pe ri men tal pro duc tion of silical cite an ex peri mental plant 

was built at Männiku, in Tallinn, where they en dea vou red to make dense and light weight sili

calcite. The pro duc tion and use of sili calcite was not rest ric ted to Esto nia. Dozens of sili cal cite 

fac tories were built ac ross the Soviet Union and the sili calcite techno logy was even licen ced 

to fo reign count ries. Johannes Hint drea med that sili calcite would conquer the world buil

ding market pus hing conc rete out of the market. In prac tice this did not hap pen. The advan

tage of sili calcite techno logy was its simpli city and com pact ness, and the fact that lime and 

sand were avai lable almost every where. One down side, however, was a short coming in the 

techno logy – the dis integ rator’s im pact ele ments wore out very quickly and the cons tant 

need to rep lace them was costly and incon ve nient. And its technical pro per ties were not as 

good as expec ted. None the less, at that time sili calcite satis fied an impor tant role, as the 

first mo dular construc tion ma terial that was com monly used, cheap and rela tively easy to 

produce.

 Silicalcite has been writ ten into the his tory of const ruc tion in Esto nia pri marily be cause 

of the large num ber of stan dar dised buil dings that were built. It was mainly used in the const

ruc tion of hou sing and in the begin ning for singlefamily dwel lings. The first sili calcite buil

ding – a home with a ty pical highhipped roof – was comp leted in 1954 and the speed with 

which it was built was at that time revo lu tio nary. Very quickly the pro duc tion of sili calcite 

was direc ted to wards the buil ding of apart ment buil dings. These were based on the stan dar

dised design series 1317. The first apart ment buil dings to be made of large sili calcite blocks 

were built in the su burb of Pelgu rand in spring 1959 and during the fol lowing 18 months, 

25 standar dised apart ment buildings, made from sili calcite blocks, were built there. Pelgu

rand was the first resi dential quarter in Esto nia to be built using indust rial met hods, but 

unfor tu nately it did not match the high expec ta tions of the period. This dull and life less resi

dential area com po sed of uni form stan dar dised apart ment buil dings was unattrac tive and 

the qua lity of the sili calcite blocks left a lot to be desi red. Further more, the un ren dered light

weight sili calcite was actually un sui table for ex terior walls. It was too po rous and there fore 

became damp and con se quently lost much of its insu lating qualities.

 The crea tion of the sili calcite fac tories at EKE  (Estonian Kolkhoz Construction) is an 

impor tant mile stone and the fac tories at Aravete (1966) and Palivere (1973) greatly increa

sed the pro duc tion of sili calcite in Esto nia. And be cause of the num ber of stan dar dised buil

dings being built of sili calcite it also be came the most com monly used buil ding ma terial in 

rural areas. In the EKE sys tem both apart ment buildings and singlefamily dwel lings were 

built from sili calcite. Un ren de red sili calcite was no longer used and the ren de ring of sili calcite 

ex terior walls with a sprayon cementbased render was to become the stan dard solu tion. 

Attempts were made to make the dull, grey sur face more inte res ting by ad ding pain ted or 

stai ned tim ber de tails. For the times, many stan dar dised EKE Projekt de signs were reasonably 

suc cess ful. It was espe cially in the area of resi den tial archi tecture that endea vours to build 

suitable buil dings in what were tradi tional rural environ ments is appa rent. There was a 

little more archi tec tural free dom at EKE Projekt than at other staterun archi tectural de sign 

organi sa tions and their stan dar dised de signs ref lect the chan ges in archi tec tural fas hion 

quite well – from “cornice” archi tec ture, most popular in the late 1960s, to the curio si ties of 

post modernism in the mid1980s.
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 heavy prefab systems

Roomsized rein forced conc rete wall panels were, in a sense, a cul mi na tion of the ever

increa   sing in dust ria li sa tion of const ruc tion prac tices, which from 1954 had been heral ded 

in as the ideal for buil ding prac tice in the Soviet Union. Two to three hund red fac to ries using 

techno logical knowhow impor ted in 1959 from the French com pany Camus were estab lished 

across the Soviet Union for pro ducing rein forced conc rete panels. This inc luded the Tallinn 

Housing Const ruc tion Plant (Tallinn Elamuehituskombinaat). The first buil ding to be built of 

re in forced conc rete panels was built in 1961 on Pae Street in the Tal linn suburb of Lasna

mäe. In 1976, a hou sing const ruc tion plant was also estab lished in Tartu and in the begin ning 

hou sing in Tartu was built using light weight oil shale ash conc rete ex terior wall panels made 

in Narva. These panels were used not only for resi den tial but other types of buil dings as well. 

In the mid1980s, a pro duc tion plant for ma king their own wall panels ope ned at the Tartu 

Housing Const ruc tion Plant (Tartu Elamuehituskombinaat) and they pro duced ribbed triple

layer ex terior wall panels.

 In the Soviet Union, the const ruc tion of prefab hou sing was car ried out by hou sing 

const ruc tion plants. These were res pon sible for pro ducing the neces sary com po nents for 

erec ting the buil dings, the trans port and the as sembly of the buil dings, as well as all other 

as pects of const ruc tion. Each const ruc  tion plant pro duced only one or two types of apart

ment buil ding – exten ding their range and diver sity was not their prio rity. Conse quently, for 

many deca des iden tical buil dings conti nued to be pro duced and erec ted. In the begin ning, 

the Tallinn Housing Construction Plant built hou sing accor ding to the stan dar dised de sign 

no. 1464, which was used ac ross the entire Soviet Union. In 1973, they switc hed to the 

111121 series. In Tartu, apart ment buil dings in the 111133 series were built. 

 With the conti nuous buil ding of stan dar dised designs, the sur roun dings be came very 

mono to nous, and even more so be cause the ex terior finish of the panels also remai ned unchan 

ged. In Tartu, the only finish used on the smooth ex terior walls of the apart ment blocks was 

paint, and the avai lable choice of colours was limi ted. The panels pro duced at the Tallinn 

Housing Construction Plant were gene rally finis hed with a grit sur face. In the early days 

a number of diffe rent rough cast sur faces (granite, slate) were tes ted, but by the end of 

the 1960s, the domi nant op tion was white Ural marble. The techni ques for coa ting the panels 

also chan ged. In the early years the panels were coa ted with a mix ture of mor tar and grit, 

which was a few centi metres thick. Once hard the sur face was then was hed with an acid 

solu tion to remove ex cess mor tar. Later the more com monly used met hod was one where a 

fine layer of grit was pres sed into the conc rete surface. 

 Throughout the his tory of the Tal linn Housing Const ruc tion Plant there were, how ever, 

two se rious at tempts to imp rove the ex terior appea rance of the buil dings. The first was in the 

form of deco rative murals on the end walls of the first apart ment hou ses built in the Karja maa 

dist rict and Musta mäe. A spe cial techni que was used to make these, and ar tists were invol

ved in the pro duc tion pro cess. Eleven such endwall murals were comp leted but the plan dis

con ti nued due to oppo si tion from the archi tec tural fra ter ni ties and also the hou sing const

ruc tion plant. The second at tempt took place bet ween 1974–1975 when, fol lo wing a Finnish 

example, ex peri ments were made to pro duce a brus hed exte rior finish on the wall panels. 
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Un fortu na tely, condi tions at the Tallinn Housing Const ruc tion Plant were substan dard and 

the tex ture, which was pro du ced with an old broom, was unap pea ling and there fore pro duc

tion of the brus hed panels was soon banned. Even though much re search was undertaken 

to imp rove the ex terior finish of the pre fab panel apart ment buil dings, the re sults were not 

im ple men ted and the mono tonous, uni form apart ment buil dings have remai ned in Esto nia 

as a sym bol of me diocre Sovietera architecture.

 appreciation of building materialS

As the his tory of const ruc tion indi ca tes most of the ma te rials cove red have been used exten

si vely du ring a cer tain pe riod; in ot her words, these are very ordi nary ma te rials. There fore, 

there is the danger of assu ming a super fi cial and pre ju diced atti tude to wards them, and buil

dings that are valuable from a heri tage pro tec tion point of view be cause of their archi tec

ture or ma te rials may be de sig nated for dest ruc tion. This danger is con fir med by reno va tion 

and resto ration prac ti ces in use so far, where little atten tion has been paid to the mate rials 

in ques tion and they have been all too easily rep la ced by other mate rials. To avoid damage 

to poten tial objects of cultu ral heri tage and apply tho roughly consi dered resto ration deci

sions for the pre ser vation or repla cement of mate rials du ring the decisionmaking pro cess 

the ma te rials need to be given infor med con si de ra tion and as sess ment. This has to take into 

consi de ra tion the con text and be pri ma rily based on the his tory of the use of that parti cular 

mate rial. In resto ration it is not pos sible to look at the mate rial sepa ra tely from the buil ding 

but it is pos sible to pro vide a sepa rate value as sess ment of the material.

 Age and ra rity can be consi de red to be two of the more impor tant as sess ment cri te

ria for buil ding mate rials. The older a mate rial, the more va luable it is per cei ved to be. For 

example, the ori gi nal mate rial in a me die val buil ding is consi de red to be very impor tant and 

va luable, it is an indi cator of authen ti city and pre ser ving it has top prio rity. Rarity as a value 

cri teria for buil ding ma te rials could be de fined in the fol lo wing way – a buil ding ma te rial is 

rare if it has not been used very often; there fore, it is spe cial and worth pre serving. Rarity 

un doub tedly de pends on the frame of refe rence – what is the gene ral archi tec tural histo rical 

con text and how broadly is it de fined? I would like to dis tin guish three main as pects that 

define the archi tec tural histo rical context:

•	 spatial	–	a	spe	cial	mate	rial	in	a	given	region

•	 time	based	–	a	special	material	in	a	given	time	period

•	 manner	of	use	–	a	mate	rial	used	in	an	unu	sual	place,	in	a	dif	fe	rent	kind	of	const	ruc	tion,	

 or an unu sual buil ding type.

These fac tors may pre sent sepa ra tely or in combi nation.

In regard to the heri tage pro tec tion of 20th cen tury buil dings, as a cri te rion of value, age is 

fairly meaning less be cause the buil dings are equally “young” and it does not diffe ren tiate 

them suffi ciently. A cri terion that could rep lace this might be inten tio na lity, which ref lects 

the archi tect’s ori ginal idea and inten tions. The archi tec tural idea can be ref lec ted in the 

mate rials and pro vides the oppor tu nity to per ceive the ma terial as sig nifi cant. The archi tect’s 



209

Summary

inten tions and crea ti vity to com mu nicate an idea can be re vealed in the choice of mate rials – 

hence the choice of mate rial is in ten tio nal. Natu rally, the choice of ma terial is the mostly due 

to the consi de red deci sions of the archi tect, buil der or client, but very often this is influen ced 

by prag matic fac tors and to a les ser ex tent as a result of some grand idea. Loo king for inten

tion in 20th cen tury ma te rials, it is the spe ci fi cally the “idea” that is sought. 

 The cor re la tion bet ween buil ding ma te rials and value cri teria is summa rised in Table 1, 

which high lights the si tua tion where a speci fic mate rial that is gene rally consi de red to be 

ordi nary and worth less is, in the con text of the his tory of const ruc tion and heri tage pro tec

tion, in fact va luable. Where a ma terial satis fies more than one cri terion, I have pre sen ted it 

in the table in rela tion to the cri teria that I con sider to be more important.

table Su.01: The correlation between building materials and value criteria.

•	 calcium	silicate	bricks	and	concrete	blocks	pre-1920	
 are also valuable in rendered constructions

•	 special	shaped	concrete	bricks	from	the	first	period	
 of independence;

•	 gas	concrete	roof/ceiling	panels;

•	 brushed	reinforced	concrete	panels

•	 concrete	blocks	with	a	decorative	surface	finish	
 (e.g. Toomann bricks, bricks that imitate rusticated 
 natural stone); 

•	 most	unrendered	calcium	silicate	brick	walls	
 before the Soviet period;

•	 special	brickwork	patterns,	decorative	elements	or	
 patterns using red brick laid into unrendered calcium 
 silicate brick walls;

•	 large blocks of unrendered silicalcite in 1950s single 
 family dwellings;

•	 decorative	reinforced	concrete	end	wall	panels

rarity

age

intention
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Based on the above table the app roac hes to conservation in Esto nia of ma te rials cove red by 

this re search can be ex pressed in the follo wing way. 

 concrete blocks

Conc rete blocks with a deco rative sur face fi nish and all conc rete blocks from the Tsa rist 

period that have been used in an un ren de red form should be pre ser ved in their exis ting state 

and with the ori ginal finish. If neces sary the ori gi nal mate rial can be res to red, retai ning the 

sur face finish. If the buil ding that is being res to red is archi tec tu rally va luab le the walls should 

not be insu lated from the outside.

 Special sha ped conc rete blocks from the first pe riod of inde pen dence, which are often 

ren de red, im part ad di tio nal value to a buil ding and con se quent ly jus tify the pre ser va tion of 

the buil ding or wall structure. 

 Light weight roof panels from the first period of inde pen dence should be pre ser ved as a 

uni que example of const ruc tion met hods used in the past.

 Bricksized conc rete blocks and ordi nary hol low conc rete blocks from the first period of 

inde pen dence should be pre ser ved and expo sed when their appli cation re veals a dis cer nible 

archi tec tural concept.

 the baSiS for the conServation of building materialS

The valuebased in put for infor ming conservation de ci sions – whet her to pre serve or rep lace 

the ori gi nal mate rial and what to rep lace it with – does not de pend only on the value at tri

buted to the ma terial, but also the value of the buil ding in ques tion. The com bined effect of 

the value cri te ria applied to ma te rials and buil dings is sum ma rised in the fol lo wing diag ram:

Valuable building + Valuable material

Preservation of original 
material is priority. 
Replacement material must be 
similar to the original material. 

Retaining the visual whole is more 
important than the original material. 
Replace ment material should be 
similar to original material.

Original material should be 
preserved as much as possible. 
Replacement material need not 
be similar to original material.

No restrictions originating 
from original material in 
preservation nor replacement

Valuable building + Ordinary material

Ordinary building + Valuable material

Ordinary building + Ordinary material

1.

2.

3.

4.

table Su.02: Conservation decision of a building material should be based on the combination of its value and the 

value of a building. 
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 calcium silicate bricks

Wall struc tu res made of cal cium sili cate bricks from the Tsa rist pe riod should be pre served 

irres pec tive of whet her they are ren dered or not. Origi nally un ren dered cal cium sili cate bricks 

that were ori gi nally unren de red bricks from this pe riod are espe cially va luable and should 

defi ni tely be expo sed. The wall should not be insu lated on the outside.

 Un ren de red cal cium sili cate bricks from the first pe riod of inde pen dence add addi tio nal 

value to a buil ding and, as much as im pos sible, should be expo sed. If the buil ding being resto

red is archi tec tu rally va luable the walls should defi ni tely not be insu la ted on the out side.

 Un ren de red cal cium sili cate bricks from the Soviet pe riod should not be ren de red in the 

fol lo wing two cases:

•	 If	the	wall	has	deco	ra	tive	brick	work,	a	pat	tern	of	red	bricks	has	been	laid	into	the	wall	or	

 deco ra tive re lief ele ments have been used;

•	 If	the	building	is	architecturally	valuable.

 

 Silicalcite 

From a const ruc tion his tory point of view the early use of large sili calcite blocks is the most 

valuable, where the vi sible gaps bet ween the blocks emp ha sise the in dust rial na ture of the 

buil ding pro cess. Con si de ring the inapp rop ria te ness of the un ren de red sur face in out door 

 con di tions it is not ad vi sed that large num bers of such buil dings have the sili calcite sur face 

ex po sed (i.e. left un ren de red and uninsula ted), but a few buil dings could be selec ted and be 

pre ser ved in this state as his to ri cal examples.

 reinforced concrete panels

In the res to ra tion of apart ment buil dings made using rein for ced conc rete panels, as well as 

the re la ted tech nical as pects, more at ten tion needs to be paid to the aest he tic con si de ra

tions. The entire buil ding should be resto red in the same man ner, not sec tion by sec tion. The 

buil dings can dif fer from one anot her, but it is bet ter if buil dings close to one anot her for m 

a uni fied whole. Current resto ration tech ni ques en cou rage the growth of micro organisms on 

the ex terior sur faces of walls and after a couple of years the walls look “dirty” and unatt

rac tive. Taking into con si de ra tion that the sur faces of the panels with a grit tex ture have 

mostly re tained their ori gi nal quality over a num ber of deca des, it is clear that lon ger las ting 

reno v ation solu tions need to be found that do not re quire rene wal of ex terior finis hes every 

ten years.

 End walls with large mu rals de serve pro tec tion and res to ration. Based on value cri teria 

they should not be covered by insu la tion. If this nonet he less occurs, then copying the mo tifs 

of the mural onto the ex terior wall is ill advised.

 Reinfor ced conc rete panels with a brus hed finish could be pre ser ved on one facade, as 

a histo rical example.
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 SuggeStionS for further reSearch and heritage protection 

1. During the re search it be came ap pa rent that re si den tial archi tec ture in rural areas in Estonia 

 from the Soviet pe riod is rela ti vely underre searched and from a heri tage pro tec tion stand 

 point it is ext reme ly impor tant that basic re search about the spread of stan dar di sed de signs 

 and the pre ser va tion of buil dings built ac cor ding to these de signs is nee ded to de ter mine 

 the most typical examp les of the archi tec ture from that period.

2. It is neces sary to com pile plans for reno va ting the most com mon apart ment buil dings, built 

 ac cor ding to the stan dar dised de signs and made of sili calcite blocks and panels. In ad di tion 

 to the tech ni cal as pects, archi tec tural solu tions need to be pro vided (e.g. recom men ded 

 mate rials for cove ring walls, colour options).

3. Considering that there are many preWWII buil dings in Esto nia made of expo sed cal cium 

 silicate brick that will need to be resto red in the near fu ture and since cal cium sili cate bricks 

 of the cor rect dimen sions are not being pro du ced today, it would be good to orga nise the

 col lection and sto rage of old cal cium sili cate bricks for future resto ra tion work. 

4. During the re search pro cess it be came ap parent that there are many buil dings that are 

 special in their use of mate rials, and there fore worthy of pro tec tion as buil dings of na tional 

 or his tori cal signi fi cance. I re com mend that the fol lo wing be as ses sed for recog ni tion as 

 cultural monuments:

•	 Lehtse	Savings	and	Loan	Society	Building	(1914),	10 Käravete Road,	Lehtse	–	an	early	example	

 of expo sed conc rete blocks used on a public building;

•	 Kehra	station	barracks	(pre-WWI)	–	an	early	example	of	expo	sed	conc	rete	blocks	used	on	

 a resi den tial building;

•	 Jägala	Wood	Pulp	Factory	worker’s	hou	sing	(1920)	–	an	early	example	of	expo	sed	conc	rete	

 blocks used on a residential building;

•	 Residence	at	23 Ambla Road,	Tapa	–	good	example	of	the	use	of	pro	ducts	from	the	A.	Toomann	

 factory, the fact that the conc rete block fac tory was in this case also loca ted in the yard adds 

 his to rical value; 

•	 Residence	with	out	houses	at	5 Puiestee,	Viljandi	–	a	resi	den	tial	buil	ding	with	su	perb	archi	tec-

 ture, note worthy use of conc rete blocks on the house, out houses and fence; 

•	 Siegfeldt	 com	mer	cial	 buil	ding	 at	 4  Lossiplats,	 Haapsalu	 –	 known	 to	 be	 the	 first	 expo	sed	

 cal cium sili cate brick buil ding in Estonia;

•	 Villa	at	4 Rulli Street,	Tallinn	–	example	of	a	grand	1930s	villa	with	cal	cium	sili	cate	brick	finish,	

 one of the few un ren dered examp les, addi tio nal value from the fact that it was owned by the 

 direc tor of the cal cium sili cate brick factory; 

•	 7 Viimsi Road,	Tallinn	–	the	first	buil	ding	to	be	desig	ned	of	sili	calcite,	ad	di	tio	nal	value	from	

 the fact that this is Johannes Hint’s own home; 

•	 Series 1-464	apart	ment	buil	ding	with	end	wall	murals	at	13 Angerja	Street,	Tallinn	–	example	

 of uni que deco ra tive tech ni que and an at tempt to com bine in dust rial const ruc tion met hods 

 with largescale art.
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(f. Eesti Vabariigi Ehitusministeerium) ERA.R1992.2.0331, ERA.R1992.2.2218;
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muinSuSkaitSeameti arhiiv

A11033; 

A13593;

P7366.

tallinna linnaplaneerimiSe ameti arhiiv

Hoonete ehitusprojektide toimikud aadressi järgi: 

Adamsoni 4, Anni 14, Harku 58, Kopli 38, Mahtra 68, Mustamäe tee 169, Männiku tee 59, Männiku tee 93–101, 

NõmmeKase 6, Oa 2, Pärnu mnt 169, Rulli 4, Sütiste 37, Tondi 30, Tondi tn 33/35, VanaLõuna 21, 23, 25, 35, 

VanaPärnu mnt 9a/2, Viimsi tee 7, Võidu 49, Õnne 4, Õpetajate 2, 3, 4. 

tallinna linnaplaneerimiSe ameti muinSuSkaitSe oSakonna arhiiv

Eesti Kunstiakadeemia uue õppehoone / endise vabriku Rauaniit hoone restaureerimisrekonstrueerimistööde 

muinsuskaitselise järelevalve tööde aruanne. Koost. M. Mändel, 2018.

Endise kohviku Tuljak / restoran Carina restaureerimisrekonstrueerimistööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne. 

Koost. M. Mändel. 2015.

Mustamäe ja Kopli suurpaneelelamute otsaseinte mosaiikpannood: inventeerimine. Koost. N. Hanson. Tallinn, 2011.

Noblessneri tehase laevaehitustsehhi, valukoja ja korstna restaureerimisprojekt. Põhiprojekt. Kaos Arhitektid OÜ, 2017.

Nurme 47 villa väliuuringute aruanne. AS Restor (M. Suits), Tallinn, 2008.

Tallinna vesilennukiangaaride rekonstruktsioon. Arhitektuurse osa põhiprojekt. KOKO Arhitektid OÜ, 2010.

tartu linnavalitSuSe planeeringute ja ehituSprojektide arhiiv 

Kastani 8 elamu ja kuuride projekt. 
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