
1. Tallinnas kerkis 
Vabaduse puiestee äärde 
1930. aastatel ridamisi 
funktsionalistlikke 
elamuid.

MODERNISM – UUS MÕTTELAAD

Funktsionalism on modernistliku arhitektuuri varane etapp maailmasõdade vahelisel 
perioodil. Erinevad nimetused, nagu funktsionalism, modernism, ratsionalism ja konst-

ruktivism, kirjeldavad uue arhitektuuri ambitsioone tegeleda varem esmatähtsaks peetud 
esteetika kõrval süvenenumalt tehniliste, sotsiaalsete ja majanduslike küsimustega.

20. sajandi modernistlik mõtt elaad kasvas välja vajadusest muutuste järele kogu ühiskon-
nas. Demokraatliku heaoluühiskonna teoreetikud väitsid, et iga ajastu peab väljenduma 
omas arhitektuurikeeles ning hülgama kitsa kingana pigistavad ajaloolised stiilikaanonid ja 
lõputud viited minevikule. Uus arhitektuur ammutas ainest sotsiaalteadustest, meditsiinist 
ja tehnika saavutustest.

Funktsionalismi maksiimi sõnastas arhitekt Le Corbusier: ehitise vorm tuleneb tema funkt-
sioonist (form follows function, sellest ka stiili nimetus), esteetika aga moodsatest ehitusmater-
jalidest (teras, betoon, klaas) ja uudsetest tarinditest (iseseisvalt püsivad betoonist või tera-
sest kandepostkonstruktsioonid). Hoone tuli täielikult rakendada kapitalistliku kiire ja asise 
elustiili teenistusse. Sotsiaalse missioonina oli „uuel arhitektuuril“ üllas eesmärk pakkuda 
odavat, tervislikku, avarat, kodumasinatega varustatud kodu ka väikese sissetulekuga pere-
kondadele. Moodne ühiskond pidi algama moodsast kodust. Seetõtt u avaldub funktsiona-
lism kõnekalt just Euroopa 1920.-1930. aastate elamuehituses ning mõningase hilinemisega 
1930. aastatel majandusliku järje peale saanud Eestis. Mõneti olid siin uuele arhitektuurile 
teed sillutanud 1920. aastate avangardsed kunstivoolud, nagu kubism ja konstruktivism. 
Osaliselt tajuti funktsionalismis võimalust lüüa lahku baltisaksa ja Tsaari-Venemaa „võõrast“ 
arhitektuuritraditsioonist. Ilmselge kadedusevarjundiga jälgisid noored arhitektid funktsio-
nalistide maailmatasemel saavutusi Põhjamaades, eriti iseteadlikus naaberriigis Soomes.

Eestis seostus uus „katuseta“ majade arhitektuur eelkõige moodsa euroopaliku elustiiliga 
ning kujunes rahvusvahelise moe järgimiseks. Uue stiili radikaalseid sotsiaalseid uuendusi 
taotlev külg jäi konservatiivsete arhitektide ja tellĳ ate ning praktilist laadi kutsehariduse 
tõtt u tagaplaanile. Kõige innukamalt viljeles modernismi ökonoomsuse ja inimlike muga-
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vuste ideid uus arhitektide põlvkond: 
Eugen Habermann, Herbert Johanson, 
Edgar Kuusik, Erich Jacoby ning Tal-
linna Tehnikumist võrsunud Edgar 
Velbri, August Volberg, Jaagup Linna-
kivi (Johannes Teinburk), August Esop, 
Nikolai Kusmin.

Silmapaistvaid eramuid elitaarsemale 
maitsele projekteerisid Eugen Sacharias, 
Engelhard Corjus (Korjus), Friedrich 
Wendach (Vendach), Richard Falkenberg, 
Johan-Martin Karu, Olev Siinmaa jt.

Avalike hoonete ja suurte kortermajade 
kõrval moodustavad lõviosa meie funkt-
sionalistlikust arhitektuuripärandist 
puidust ja kivist villalikud ühepereela-

mud ja väikesed kortermajad. Neid leidub paljudes Eesti linlikes asumites. Modernistliku 
arhitektuuri pealinnaks on pärjatud Pärnu – peamiselt suvitusrajooni avalike hoonete, aga 
ka villade tõtt u, Tartus on omalaadne aedlinlik linnaosa Tähtvere, Tallinnas aga kujunes 
funktsionalistlike eramute ja väikeste kortermajade peamiseks levialaks tollane satelliitlinn 
Nõmme, vähemal määral Pirita, Kadriorg, Merivälja ja Varsaallika. Üksikuid niisuguseid 
elamuid leidub ka varem välja kujunenud eeslinnades, näiteks Kadriorus, Uues Maailmas 
ja mujal.

2. Lahe 5. Erich Jacoby, 1928. See Kadrioru villa on 
veel kõrge kelpkatusega, kuid mahtude paigutuses 
on juba tunda modernismi.

3. Dr V. Palitseri villa Nõmmel Nurme 47. Friedrich Wendach, 1932. Arhitektuurimälestis.
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FUNKTSIONALISTLIK ELAMU

Funktsionalismi esteetika leidis esialgu tee ennekõike jõukama keskklassi elamuehitusse. 
Valged, hästi komponeeritud kuupjad ja ümarad vormid, päikeserõdud ja pergolad said 

uue põlvkonna eesti soost haritlaste, töösturite, ett evõtjate, kõrgemate ametnike ning ka 
edumeelsemate baltisakslaste ihaldusobjektiks. Niimoodi sai sotsiaalsele võrdsusele ja ots-
tarbekusele rõhunud vasakpoolsusesse kalduv modernism Eestis justkui pahupidi pööra-
tud, sest vormilt „kõige“ funktsionalistlikumad elamud ongi Eestis villad. Esinduslikke 
ühepereelamuid kerkis noobli ajalooga Kadrioru linnaossa Tallinnas, Piritale ja Nõmme 
suurtele metsastele kruntidele, samuti Tähtverre Tartus.

Samal ajal haakus uus arhitektuur ka tavalise keskklassi koduga, mille järele oli 1930. aas-
tatel suur vajadus. 1930. aastate alguseks oli tekkinud piisavalt jõukas tellĳ askond, kelle 
esmane unistus oli rajada päris oma kodu. Seni oli korteripuudust leevendanud rohkete 
puitüürimajade ehitamine Tallinna kesklinna ümbritsevatele aladele, kuid enamasti olid 
need mugavusteta ja kitsavõitu tööliskorterid, hoone seisis hoone kõrval tihedalt lähes-
tikku. Kaasaegsed juhtisid tähelepanu korterikriisi laiemale tähendusväljale: „Peavarju 
leiavad kõik inimesed, kuid olustik ei võimalda omada perekonna suurusele, palgale ja 
ühiskondlikule positsioonile vastavat korterit“.1 Kesklinna paljukorterilised kivist üürima-
jad olid keskklassile hinnatasemelt kas kallid või rahuldasid vaid ühe osa selle seltskonna 
vajadustest (puudus näiteks aed, kuhu lapsi mängima saata) ja neid ei jagunud kõigile. 
Eramaja ehitamine pealinna käis maa kõrge hinna tõtt u paljudele üle jõu. Nii pööraski suu-
rem osa neist oma pilgud linnalähedaste looduskaunite paikade poole, kus olid ilmet võt-
mas palju kiidetud aedlinlikud asumid: saartena Merivälja, Pirita ja Varsaallika, iseseisva 
suure satelliitlinnana Nõmme. Pelgast suvituskohast välja kasvanud Nõmme pakkus oda-
vaid suuri krunte, riik soodsat ehituslaenu, lausa kutsudes Tallinnas töötavaid rohkem või 
vähem jõukaid haritlasi-ametnikke-ett evõtjaid oma kodu pealinnast välja rajama või avarat 
üürikorterit otsima.

Aedlinnadesse sobivat väikeelamut hakati 1930. aastatel esile tõstma ideaalse elamutüü-
bina. „Arhitektide kohus on võimaldada ka väikese sissetulekuga ja lasterikkale perekon-
nale õhku, valgust ja vaikust. Peame looma meie oludele ja harjumustele vastava elamu, 
mis läheneks väikeelamu ideaalile,“ kirjutab Aleksander Klein 1932. aastal uut arhitektuuri 
kergitavas trükises.2

Tegelikult oli juba 19. sajandil Tallinna aedlinlikes asumites välja kujunenud ja 1920. aas-
tatel laiemalt juurdunud nn linnavilla tüüpi keskklassi pereelamu, kus esimesel korrusel 
paiknes omaniku korter ja selle peal viil- või kelpkatuse all väiksem korter väljaüürimiseks. 
Sealt saadav üüritulu sobis enamasti parasjagu maja ehituslaenu tagasimaksmiseks. See 
väga praktiline majaehitamise skeem toimis kiirelt kasvava Tallinna lähipiirkondades hästi 
ning haakus eestlaste privaatsusearmastusega.

Oma ja üürikorteri koostoimimise loogika jätkus 1930. aastate funktsionalistlike elamute juu-
res. Katusealune korter muutus funktsionalistliku elamu teiseks, kuupjaks täiskorruseks.

Kahe või kolme korteriga elamu kujuneski kahenäoliseks: ühelt poolt oli see rahvalik kor-
termaja, teisalt säilitas eramule omased jooned. Nii hõlmas väikeses korterelamus üks 
korter reeglina terve korruse, kergelt taanduv teine korrus lasi tekkida katuseterrassidel 
ja rõdudel, mis andsid ka teise korruse väiksematele üürikorteritele erilise atraktiivsuse. 
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Trepikoda, pööning, kelder ja aed olid ühiskasutuses. Kirjeldatud planeeringuga oli Eesti 
esimene funktsionalistlikus laadis kahepereelamu Toompuiestee 6, kus kaks korterit mahu-
tus üksteise peale. Tänava poolt liigendas põhimahtu madalam trepikoda ja aia poolt veel 
madalam magamistubadega maht. Tekkiv astmeline kompositsioon, sisemine ruumiloo-
gika ja detailide stilistika said omamoodi eeskujuks kogu järgnevale funktsionalistlikule 
elamuarhitektuurile. Juba järgmisel aastal sai Toompuiestee tänava maja teisiku Kalamajas 
Kungla 2.

4. Toompuiestee 6 korruste plaanid, 1929.

6. Kungla 2 eramu on Toompuiestee 6 aastat 
hiljem valminud „väike vend“. Johann Ostrat, 
1930.

5. Toompuiestee 6. Herbert Johanson, 1929. 
Arhitekti endale kavandatud lamekatusega 
maja oli valmimise järel sedavõrd harjumatu, 
et tollane arhitektuurikriitik Hanno Kompus 
kirjutas Päevalehes selgitava artikli pealkirjaga 
„Katusega või ilma?”.3 Arhitektuurimälestis.
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7. Väikeelamute võistluse võiduprojektide järgi ehitati valmis Uue Tare näidisasum Maasika ja 
Vaarika tänavale 1932. aastal. Asumi rajamise eesmärk oli propageerida ökonoomset ja kaasaegset 
rahvakorterit. Valmimisjärgne foto. Arhitektuurimälestised.

MOODSAD ELURAJOONID

Funktsionalismi tulekuga kerkis päevakorrale unistus moodsatest elurajoonidest. Kõik-
jal Euroopas otsiti vastust küsimusele, milline on ökonoomne väikemaja ja optimaalse 

vabaplaneeringuga asum. Säästliku ehitamise võtmeks kuulutati tüüpprojektid ja ehitus-
moodulid.  Eesti arhitektide unistus täitus katseasumi Uus Tare ehitamisega Maasika ja 
Vaarika tänavale Lillekülas. Selle eeskujudeks olid Euroopas, eeskätt  Saksamaal, Austrias, 
Tšehhis ja Šveitsis rajatud moodsa arhitektuuri näidisasumid ehk Siedlung’id, kuulsaim 
neist 1927. aastal Saksamaal Stutt gardis valminud Weissenhofi  näidislinnaosa. 1931. aastal 
korraldas Tallinna linnavalitsus Saksamaa eeskujul väikeelamute võistluse, kus auhinna 
vääriliseks peeti moodsaid funktsionalistlikke kortermaju. Võistluse eesmärk oli rahvale 
näidata, kuidas on võimalik elada mugavalt ja säästlikult ning mis põhiline, euroopalikult 
ja moodsalt. Siin tutvustati kahe üksteise peal asuva korteriga pereelamut kivikasti vormis 
(Maasika 3, 5, 7, 9, Edgar Kuusik, Franz de Vries). Samuti tutvustati ka ühekorruselist vai-
bana laialilaotuva põhiplaaniga kaksikmaja (Maasika 4/6, Elmar Lohk) ja läbi kahe korruse 
ulatuvate korteritega kaksikmaju (Vaarika 3/5, 7/9, 11/13, August Volberg). Sellised kaksik-
majad jäid Eestis esialgu veel erandlikuks.

Uue Tare laadseid terviklikke arhitektuuriansambleid ei suudetud rohkem ellu viia. Arhi-
tektidel jäi üle teostada oma ideid enamasti vaid eraldi hoonete kaupa. Ühtsema kogumi 
moodustub Sinika tänava funktsionalistlike majade grupp, kus leidub suuri üürimaju ja 
kahekorterilisi väikeelamuid. Viimased mõjuvad linnakeskkonnas üsna luksuslikult.

Põhilised eramu ja väikese korterelamu vormiotsingud hakkasid toimuma Tallinnast väl-
jas, peamiselt Nõmme linnas. Terviklikult planeeritud arhitektuursete ansamblite loomine 
ei tulnud kõne alla ka siin, sest Nõmme koosnes üksikutest erakruntidest ja iga omanik 
tellis projekti eri arhitektilt vastavalt oma maitsele, pealegi asetusid uued moodsad majad 
Nõmme vanemates osades juba varem hoonestatud kinnistute vahele. Suured ja metsased 
krundid tagasid piisavalt hingamisruumi ning erinevas stiilis majad ei hakanud üksteisest 
liialt „üle rääkima“. Nõmmel puudus tiheda hoonestamise surve. Omanikud kippusid 
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järjepidevalt ehitama pigem liiga väikeseid maju ning sellest hoidumiseks oli linn kehtesta-
nud hoonete minimaalse suuruse. Kahest avarast korterist koosnev funktsionalistlik elamu, 
kus väljaüüritav osa aitas tagasi maksta ehituslaenu, sobis ka just seetõtt u tollasesse kon-
teksti imehästi. Vastupidiselt Nõmmele olid Tartus Tähtveres väiksemad krundid, kuid sar-
nane kahekorruseline ja kahe ülestikku asuva korteriga elamu oli siingi laialt levinud.

TÜPOLOOGIA

Napi kümne II maailmasõja eelse aasta sisse, mil Ees-
tis funktsionalistlikke kortermaju ja eramuid ehi-

tada jõuti, mahub palju kohalike arhitektide ja inse-
neride vormiotsinguid ja uue arhitektuuri kohalikku 
konteksti kohandamise püüdeid. Samas oli kümme aas-
tat piisav aeg elamuehituses teatud kindlate stiililiste 
stampvõtete kinnistumiseks ja isegi ühe tüüplahenduse 
väljakujunemiseks.

Erinevate funktsionalistlike väikeelamute tüüpide vahel 
on sageli keeruline vahet teha, kuna osa kortermajadest 
taotleb väljanägemises teadlikult eramaja muljet ega 
reeda millegagi korterite arvu majas. Teistes on jälle luk-
suslikud avarad korterid, mis ei jää sugugi alla linnavil-
lade ruumiprogrammile.

Funktsionalistliku ühepereelamu silmatorkavamaks vor-
miks on luksuslik linnavilla. Uue arhitektuuri abil oli jõu-
kamatel ett evõtjatel ja pankuritel võimalik rõhutada oma 
ühiskondlikku positsiooni ja kaasaegsust. Funktsionalistliku elamuga sai massist eristuda, 
sest 1930. aastatel kippus ehituses jäme ots püsima jätkuvalt traditsionalistliku arhitektuuri 
käes. Villalike eramajade geomeetriliste mahtude vormimäng püüab olla maitsekas ja mitt e 
liialt eksperimenteeriv, kuid alati on kompositsiooni lisatud mõni pilkupüüdev element. 

8. Tööstur Mark van Jungi villa 
Roosikrantsi 4b. Olev Siinmaa, 
1930–1932. Olev Siinmaa ainus 
Tallinnasse projekteeritud 
funktsionalistlik eramu sai 
eeskujuks teistele majaehitajatele.

9. Oskar Kersoni villa Nurme 40 / Sihi 92. Edgar Kuusik, 1935–
1936. Kunstsarvetehase direktor Kerson oli ühtlasi ka Kreeka 
saadik Eestis. Kuna majas korraldati saatkonna vastuvõtt e ja 
pererahvas armastas antiikmööblit, kujundati moodsa maja 
esimese korruse interjöör ajaloolistes stiilides. Valmimisjärgne 
foto. Arhitektuurimälestis.

10. Sama maja elutoas on 
ootamatult rikkalik stukkdekoor. 
Praegu asub siin Nõmme 
Noortemaja. Nurme 40 / Sihi 92.
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Näiteks Olev Siinmaa projekteeritud Mark van Jungi villa Roosikrantsi 4b laseb pika lint-
aknaga raadiotoal kummuda efektselt peasissekäigu kohale ning art déco’likel sepisvõredel 
tekkida akna ett e. Eramud säilitasid Eestis üldiselt klassikalise kodanliku ruumiprogrammi. 
Esimesele korrusele paigutus trepihall, köök ja selle lähedusse söögituba. Korralikus rivis 
on tavaliselt kõrvu elutuba-saal, kabinet ja talveaed. Magamistubadega teine korrus astus 
sageli tagasi ja andis ruumi katusepealsetele päikeseterrassidele ja rõdudele. Umbusaldus-
avaldusena modernismile ei suutnud ka mõne kõige moodsama elamu omanikud loobuda 
lagede stukk-kaunistustest, antiikmööblist, uhketest kahhelahjudest ja lühterlampidest.

Villade särava rivi kõrval leidub ka tagasihoidlikumaid ühepereelamuid. Sihi 83 on näiteks 
vaid üks kompaktne kuup, aste madalamal on väike majandustiib. Arhitekt Engelhard Cor-
jus on Sõbra 29 kuupja mahu eriliseks muutnud erakordselt laia nurgaaknaga, mis andis 
omal ajal hoonele klaasmaja kuulsuse.

12. Sihi 83. August Volberg, 1935. Liiga lihtsa 
ja lageda kuubi kartuses on arhitekt lisanud 
sepistatud lipuvarda ja ümaraknale geomeetrilise 
raami.

13. Sõbra 29. Engelhard Corjus, 1932. Eritellimusel 
Järvakandi klaasivabrikus valmistatud suur 
nurgaaken andis majale klaasmaja kuulsuse. 
Kuigi see on ühepereelamu, ühendab esimese ja 
teise korruse ruume kütmata trepikoda.

11. Franz Krulli villa Kaare 6/8 / Vabaduse pst 95. Karl Tarvas, 1931. Masinatehase 
omaniku maja paistab silma tohutu ruumiprogrammiga, kus soklikorrusel 
asusid lisaks majandusruumidele toidu- ja veinikelder, esimesel korrusel kaks 
teenĳ atuba, köök, saal ja talveaed, teisel ateljee, raamatukogu, magamistoad, 
kolmandal suvetoad ja päikesetekk. Valmimisjärgne foto.
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Kahekorruselise ühepereelamu ehitamist 
peeti ühekorruselisest ratsionaalsemaks. 
Ometi leidub Nõmme metsastel kruntidel 
üsna lai ja huvitav valik ühekorruselisi 
funktsionalistlikke maju, millest osa sar-
naneb tolleaegses arhitektuurikirjanduses 
propageeritud moodsate nädalalõpuma-
jadega: kerge sõrestikkonstruktsiooniga 
seinad, paar tuba, mis on avatud lõunasse 
päikeseterrassile või verandale.  Hoonete 
mahud on kuupjad, katused võimalikult 
madalad.

Funktsionalistlike väikekortermajade, 
st 2–3 korteriga elamute seas võib eristada 
jõukama kodanluse  ja tagasihoidlikuma 
sissetulekuga keskklassi elamuid.

14. Väike, kuid ühe pere kõiki vajadusi rahuldav maja Nurme 46. Edgar Velbri (projekti allkirjastanud 
Konstantin Meyer), 1935.

15. Uue Tare asumi ühekorruseline kahe korteriga maja Maasika 4/6. Elmar Lohk, 1932. 
Arhitektuurimälestis.

16. Õie 46. Edgar Velbri, 1932. Meremees Jako Luide 
otsustas ehitada kahekorterilise maja eeskätt  seetõtt u, 
et viibis oma abikaasaga tihti meresõidus ning 
nende äraolekul hoidis usaldusväärne üürnik kogu 
majapidamisel silma peal.
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Tavaline keskklassi korterelamu oli kompo-
neeritud kuupjast või ristkülikukujulisest 
mahust, millele tõid vormielavust ainult 
kõrgem trepikojamaht, pööning, veranda, 
ärkel või rõdu. Kaks korterit oli paiguta-
tud üksteise peale, nende plaanilahendu-
sed olid sageli äravahetamiseni sarnased. 
Ühine trepikoda liitus korteriplokiga asüm-
meetriliselt esifassaadil või külje peal, kord 
eendudes, kord maja sisse tõmbudes. Trepi-
koda moodustas sageli elamu kõrgema osa, 
sellega liitus katusel pööningu poolkorrus.

Funktsionalistlike väikekortermajade hul-
gas jõudis Tallinnas maailmasõdade vaheli-
sel ajal kujuneda välja omamoodi majatüüp 
– Nõmme maja. Nõmme maja vähelevinud 
nimetus pärineb arhitektuuriajaloolaselt 
Mart Kalmult ja on tuletatud selle maja-
tüübi peamisest levialast.4 Nõmme maja on 
funktsionalistlik kahe korteriga maja, selli-
seid maju ehitati Nõmmele ajavahemikus 
1933–1940. Tänapäeval leidub Nõmmel üle 
60 seda tüüpi maja.5 Elamu populaarsuse ja 
tüübiks kujunemise põhjuseks on eeskätt  
selle universaalne ruumiprogramm, piisa-
valt, kuid mitt e liiga moodne arhitektuuri-
keel ja leidlik kompromiss eramu ja korter-
elamu vahel. Nõmme maja projekteerisid 
iseseisvalt paljud arhitektid ja insenerid, 
kuid nad kasutasid sarnaseid võtt eid nii 
kompositsioonis kui ka siseplaneeringus. 
Oluline tüübitunnus on astmeliselt langev 
mahuline kompositsioon: kõrge ühistre-
pikoda, keskne kuubiline korteriplokk ja  
madalam ühe- või kahekorruseline veranda. 
Teise tunnusena pikeneb trepikoja ülemine 
osa kitsa triibuna korterimahu katusele ja 
moodustab sinna pesukuivatuspööningu. 
Puidust põhikonstruktsiooniga ja mõnel 
juhul kivist trepikojaga Nõmme maja on 
masinaesteetikale kohaselt ühtselt siledaks 
krohvitud. Leidub ka üleni laudisega vii-
mistletud maju. Nõmme maja korteripla-
neeringus hakkab korduma keskne esik, 
millest ühele poole jäävad köök ja tualett , 
teisele poole magamistuba. Esik lõpeb kõr-
vuti asetsevate elu- ja söögitoaga. Suvise 
elutoa pikendusena ja teise väljapääsuna 

17. Mängu 18 on esimene Nõmme tüüpi maja, st 
funktsionalistlik, kahe üksteise peal paikneva 
korteriga maja. Edgar Velbri, 1933. 

18. Mahla 22 järgib Mängu 18 arhitektuuri. 
Insener Jaan Tartland, 1934. Sarnase lahendusega 
maju hakkab Nõmmele edaspidi kerkima 
kümneid, neist paljud pärinevad just Jaan 
Tartlandi projekteerimislaualt.

19. Edgar Velbri projekteeris igal aastal mõne 
Nõmme maja. Seene 23, 1935.
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toimib esimesel korrusel veranda. Veranda katusel on sageli teisel korrusel elava perekonna 
kasutuses olev rõdu.

Esimene Nõmme maja valmis 1933. aastal arhitekt Edgar Velbri projekti järgi aadressil 
Mängu 18. See kapteniproua Elisabeth Silberbergi palkelamu meenutab oma kumera kivist 
trepikojamahu ja reelingutega sarnanevate plaatrõdudega looduslikul kõrgendikul hoogsalt 
purjetavat laeva. Paradoksina peaks Mängu 18 kuuluma tegelikult linnavillade hulka, sest 
hoone kahe viietoalise korteri ruumiprogramm on luksuslik, mitt e hoonetüübile vastavalt 
rahvalik. Majas oli mehhaaniline pesulift , mis liikus läbi kahe korteri keldrisse pesukööki ja 
üles pööningule. Hoone on komponeeritud selgete kolmeastmeliselt langevate mahtudega. 
Järgmisel aastal leidis Mängu 18 arhitektuur äratuntavalt sarnast tõlgendamist Mahla 22 
maja juures (Jaan Tartland), mis kordab Mängu 18 fassaadirütmi.

Nõmme maja kõige viljakam projekteerĳ a oligi insener Jaan Tartland. Tema kavandite järgi 
ehitati Nõmmele 29 väikeste variatsioonidega tüüpmaja. Ajavahemikus 1933–1940 pro-
jekteeris Edgar Velbri igal aastal ühe või paar Nõmme maja, seejuures torkab silma tema 
anne mängida keskmisest loomingulisemalt modernistliku arhitektuuri ideedega. Selgete 
ja tasakaalustatud proportsioonidega ning laudisega viimistletud Nõmme maju kavandas 
arhitekt Eugen Habermann. Moodsast ajast sündinud Nõmme tüüpi maju projekteerisid ka 
teised arhitektid ja insenerid: August Volberg, Jaagup Linnakivi, Roman Koolmar, Aleksan-
der Jomm, Georg Pavlov, Kurt Sosaar jt.

Jõukama kodanlase kortermaja taotles teadlikult eramuarhitektuuri muljet, korterid aga 
hõlmasid ikka täiskorruse ja olid paigutatud üksteise peale. Ruumiprogramm ei pruukinud 

olla luksuslikum samalaadsetest kahekorteri-
listest elamutest, kuid väline arhitektuurikeel 
oli julgem-otsivam, kohati originaalitsev. 
Kujukas näide sellisest elamust on Ernst Sär-
gava allee 6 Varsaallika asumis: elutubade 
plokk on võtnud võimsa ümara vormi, tre-
pikoja nurk on moekalt ära lõigatud, ohtralt 
on lisatud ümaraknaid, välisukse ees on pikk 
müüriga varjatud välitrepp. 

Elamus Hiiu 40 liigenduvad elutuba, söögi-
tuba ja garaaž tugevalt välja ja teise korruse 
korterile jääb üsna väike pind. Tüüpilisele 
kortermajale viitab seal ühine vertikaalaknaga 
trepikoda. 

20. Villalik kortermaja Lasnamäe klindi all. 
Ernst Särgava allee 6. Richard Falkenberg, 1938.

21. Välimus on petlik. Eramut meenutava maja teisele korrusele mahub kenasti väike kolmetoaline 
korter ning garaaži peale ühine pööning. Hiiu 40 / Lehola 11. Edgar Velbri, 1936.
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23. Trepikoda on jäetud ilma 
loomuliku valgustuseta, nii saab 
hoone esifassaadile lubada perfektset 
tumma kuupjat mahtu. Nikolai von 
Glehni 8. Aleksander Jomm, 1934.

22. Kahekorterilise elamu Kadrioru pargi ääres muudab 
villalikuks kuupjate mahtude mäng. Elutoad paiknevad 
silmatorkavalt suures lintakendega ümareendis. Villaliku 
elamu juurde kuulub ka väljapeetud geomeetriline iluaed, 
väliterrass ja bassein. Lydia Koidula 32b. Anton Soans, 
1935–1936.

24. Kahes üksteise peal asuvas korteris on kõik mugavused. Neljale avarale toale lisandub teenĳ atube, 
garaaži, kabinett i ja abiruume sisaldav tiib. Serva 40. Viktor Tretjakevitš, 1938.
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KIVIMAJAD VÕI PUITMAJAD?

Modernismi tippsaavutused maailmas on teostatud metallis, kivis ja betoonis ning kivi-
maja esteetika sai etaloniks ka puitmajadele. Eestis, kus peamiseks ehitusmaterjaliks jäi 

ka modernismi saabudes puit, püüti puitelamutele anda võimalikult kivihoonelik välimus. 
Modernismi esteetika nõudis heledaid silepindseid seinu ja selleks puitfassaadid krohviti.

Elamute ehitustehnika oli 1930. aastate Eestis konservatiivne, kasutati traditsioonilisi ehi-
tusvõtt eid. Funktsionalismi vormiuuenduslike ideede elluviimisele pani see kindla piiri, 
sest traditsiooniliste ehitustehnikatega ei saanud teostada iseseisva tarindi õhulist kompo-
sitsiooni ega stiilipuhtaid detaile, näiteks lintakent. Monoliitse raudbetooni valamise kunst 

oli Eestis tuntud küll juba paarküm-
mend aastat, aga elamuehituseks arvati 
see olevat liiga kallis ja eelarvamuslikult 
„tööstuslik“. Raudbetooni kasutati taga-
sihoidlikult üksnes silluste ja vahelagede 
juures. Väga harva tehti raudbetoonist 
mõni hoone osa (nt Sõbra 29 veranda).

Enamik Eesti funktsionalistlikke ela-
muid ehitati püstplankseintega, kuna 
see oli majanduslikult soodne ning ehi-
tusprotsess kiire. 4–6-tollistest prussidest 
püstitati seina karkass, selle küljed kaeti 
kahelt poolt püstplankudega. Tuuletõk-
keks kinnitati peale tõrvapapp ja seejä-
rel fassaadiviimistlusmaterjal laudis või 
krohvimatile krohv. Sõrestikkonstrukt-
siooniga hoonete puhul jäeti sise- ja välis-
plangu seina vahele nii palju ruumi, et 
seda vahet sai täita soojustusmaterjaliga: 
turbasegu, saepuru-lubjasegu või lina-
luud. Üksikud väikesed korterelamud on 
täispalkseintega.

Seestpoolt kaeti välisseinad sageli kalt-
supapi ja tapeediga, harvem krohviti või 
kaeti vineerplaatidega. Ka siseseinad ehi-
tati kerge pruss-sõrestikuna. Pööningu 
välisseinad jäid üldjuhul ühepoolse plan-
gukihiga, mis viimistleti väljast krohvi 
või püstlaudisega.

Vundament rajati tihedale liivakihile 
ja vundamendi müürid laoti paekivist, 
vuugid tehti lubisegumördiga. Keldri ja 
esimese korruse vahelagi valati enamasti 
raudtaladel betoonist, mõnes majas, näi-

25. Raudbetoonist hooneosi kohtab elamute juures 
haruharva. Sõbra 29 veranda on raudbetoonist 
karkassiga. Engelhard Corjus, 1932.

26. Püstplank-konstruktsiooniga Vabaduse pst 
15. Edgar Velbri, 1936. Valmimisjärgne foto 1937. 
aastast. 1944. aasta sõjasuveks olid fassaadid kaetud 
krohviga.
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teks Nelgi 8, oli ka keldritrepp betoonist 
valatud. Teise korruse põrand ja lagi toes-
tati puitt aladele. Keldri vaheseinad laoti 
betoonblokkidest.

Jõukam omanik laskis seinad laduda tel-
listest, kusjuures savikivile eelistati uudset 
tugevat silikaatt ellist. Tellisseinad reeglina 
krohviti, kuid kasutati ka puhta vuugiga 
laotud silikaatvoodrit (Rulli 4, Pärnu mnt 
169, Mai 20, Vana-Pärnu mnt 9). Silikaat-
voodri krohvimata jätmine ja niimoodi 
eheda materjali rõhutamine haakus hästi 
uue arhitektuuri materjalieheduse ja otstar-
bekuse põhimõtetega. Kahjuks on paljud 
need majad tänaseks üle krohvitud.

1930. aastatel hakati propageerima Skandinaaviast pärit Nopsa-süsteemis välisseina, seda 
kasutasid usinalt arhitektid Edgar Velbri ja Erika Nõva. Nopsa-süsteem on kolmekihiline 
silikaatkivisein, kus välimise kihi taga on õhkvahe ja sisemiste kihtide vahe on täidetud 
poorse täitega. Kui vuugid on korralikult täidetud, on selline sein hästi soojapidav.

Funktsionalistliku vormiga elamute fassaade kaeti ka laudisega, sest kohalik laudsepa-
töö traditsioon  oli 1930. aastatel veel jõuline ja elav. Selliste hoonete tinglikuks üldni-
metuseks on antud puitfunktsionalism. Inseneride projekteeritud elamute juures kohtab 
tavalist profi leeritud ja hööveldatud lauda ning isegi horisontaalseid puitvöid, mis on tut-
tavad juba tsaariaegsest puithistoritsismist. Puitvoodri kombineerimisel tekitati lintakna 
motiiv, rõhutati mahtude vertikaalsust või horisontaalsust. Hööveldamata püstlaudise 
kasutamine funktsionalistlike elamute juures on pärandus 1920. aastate traditsionalismi 

29. Nopsa-süsteemis seina ristlõige. 28. Nopsa-süsteemis seintega on ehitatud näiteks 
Vabaduse pst 73a / Nurme 53 kauplus-elamu. 
Edgar Velbri, 1939.

27. Moekalt krohvimata jäetud silikaatkivist 
villa Pärnu mnt 169. Eugen Sacharias, 1933. 
Valmimisjärgne foto.
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edumeelselt suunalt. Viimane oli ammutanud eeskuju kaasaja Põhjamaadest ning oma maa 
17.–18. sajandi baroksete pastoraatide-mõisate puitarhitektuurist.

Funktsionalistlike hoonete katmine puidust välisvoodrilaudadega tulenes kohalikust ehi-
tuskultuurist ega olnud seotud funktsionalismi esteetikaga. Puitviimistlusega funktsio-
nalistlikud elamud on seetõtt u eripärane kohalik nähtus ja väärt hoolikat säilitamist ja 
restaureerimist.

33. Hea proportsioonitunnetusega ning 
laudisega viimistletud Nõmme tüüpi maja 
jahmatab täies pikkuses klaasist trepikoja 
nurgalahendusega. Sõbra 40. Eugen 
Habermann, 1939.

32. Õnnestunud mahulise kompositsiooniga 
funktsionalistlikke maju on projekteerinud nii 
tipparhitektid kui ka vähem tuntud insenerid. 
Tondi 3. Insener Konstantin Meyer, 1934. 
Arhitektuurimälestis.

31. Põhimahust eristuva pesukuivatus-
pööninguga kroonitud ja püstlaudisega 
vooderdatud lihtne ühepereelamu oli Nõmmel 
üsna levinud. Elamuid õilistab hea eestiaegne 
käsitöönduslik puidutöö. Pohla 10. Insener 
Jaan Tartland, 1936.

30. Segu traditsionalismist ja funktsionalismist. 
Asümmeetrilised kuupjad mahud on viimistletud 
„barokse“ hööveldamata püstlaudisega. Detailid on 
stiliseeritud art déco võtmes. Lootuse pst 107 / Tähe 
39. Elmar Lohk, 1931.
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DEKOOR JA VÄRVILAHENDUS

Modernismi esteetika tähendas õigupoolest kaunistustest loobumist. Sellegipoolest 
ilmusid silepindsete, maitsekalt komponeeritud villade fassaadidele dekoratiivsed 

elemendid. Alati ei pööratud tähelepanu sellele, et osa detaile jäi mõjuma pelgalt kaunis-
tusena ega olnud funktsionaalselt põhjendatud, nagu modernismi ideoloogia õigupoolest 
nõudnuks, hirm „alasti“ arhitektuuri ees oli suur.

Funktsionalistlike majade dekoor on mõjutatud kahest vastandlikust esteetikast. Üks on 
modernismi enda sisemisest loogikast välja kasvanud armastus masinate, ehedate materja-

34. Painutatud torupiirded on iseloomulik 
näide art déco ja masinaesteetika põimumisest. 
Vabaõhukooli tee 66.

36. Nelgi 8 projektis on 
arhitekt fassaade elavdanud 
aknaid ühendava puitvööga. 
Sellised projektis ett e nähtud 
detailid jäid ehitamisel 
sageli teostamata ja fassaadid 
krohviti ühtlaselt siledaks. 
Nelgi 8 kaeti aga hiljem hoopis 
üleni horisontaallaudisega. 
Edgar Velbri, 1939 (projekti 
allkirjastanud Erika Nõva).

35. Funktsionalistliku elamu dekoori juurde 
kuuluvad geomeetrilised sepised. Lydia Koidula 
32b.
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lide ja tööstuslikult toodetud esemete ilu vastu. Levinum masinaesteetika ilming elamute 
fassaadidel on Eestis terrasside, rõdude ja treppide torupiirded, illuminaatoritaolised ümar-
aknad, viimistlemata silikaatt ellispinnad.

Teine esteetika räägib 1920.–1930. aastatel rahvusvahelise kujundusstiili art déco keelt. 
Kaasaegseid ja ajaloolisi kaunistus-kujundusstiile uutmoodi stiliseerides kaunistas art déco 
funktsionalistlike elamute „alasti“ fassaade ja interjööre ning kustutas inimeste harjumus-
pärast ilujanu. Algselt luksusliku elulaadi ja kõrgklassi glamuuriga seostunud ning Pariisis 
ja New Yorgi koorekihi hulgas populaarsust võitnud art déco elemendid jõudsid kiiresti ka 
keskklassi koduarhitektuuri, näiteks geomeetrilise raamistusega aknad, mustrilise tahvel-
disega välisuksed, sepistatud lipuvardad jm.

Dekoori hulka võib lugeda ka lintakende eeskujul tehtud „valelintaknad“. Lääne-Euroopa 
funktsionalismis armastatud pikki horisontaalseid klaasvöösid ei suudetud meil tehnilis-
tel põhjustel enamasti teostada. Põhikonstruktsioonidena säilinud kandvad välisseinad ei 
võimaldanud seda ja nii püüti aknaid siduda pikaks lindiks visuaalsete vahenditega: akna-
simss, krohvivöö, puitliistud, ülejäänud fassaadist eristuvast materjalist pind või post.

37. Lipuvardad paiknevad katuseräästa lähedal 
ja neil on pigem sümboolne kui praktiline 
tähendus. 1936. aastal riiklikult liialdatud 
kodukaunistamiskampaania üks juhtlause kõlas: 
„Igale majale Eesti lipp“. Võidu 49. Johan-Martin 
Karu, 1935.

38. Sihi 83 lipuvarras kinnitub vannitoa akna 
külge.
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Funktsionalistliku hoone stereotüübina 
kinnistus kõikjal kiiskavalt valge kuupjas 
elamu, nii ka Eestile eeskuju andvates Sak-
samaa näidisasumites. Eestis olid valdava-
teks fassaadivärvideks valge või tagasihoid-
likud valkjaskollased, -pruunid, -rohelised 
lubivärvi toonid. Mahtude kompositsiooni 
joonistas välja heleda seina ja sageli kitsa 
tumeda piirdelaua või karniisi kontrast. Näi-
teks arhitekt Olev Siinmaa Pärnu kodumaja 
Rüütli 1a restaureerimisel avastati, et algne 
aknalengide värvitoon oli ergas helesinine, 
seda katt is hilisem tumepunane.6

Laudisviimistlusega elamud on märksa vär-
vilisemad: rootsipunane, sinepikollane või 
tumeroheline põhitoon ning vastandtoonis 
piirdelauad ja -liistud. Sellised värvilahen-
dused ei olnud puitfunktsionalismile ainu-
omased, vaid tulenesid 1920. aastate tradit-
sionalistlike puithoonete juures kasutatud 
toonidest.

41. Nikolai von Glehni 8 peauks on 
kakskeelne: ukse kaarsillus räägib Saksa 
heimat-tellisarhitektuurist ja illuminaatoraken 
masinaesteetikast. Rahvuslikku aktsenti lisab 
stiliseeritud Muhu mänd.

40. Välisuksed andsid hea võimaluse kasutada 
modernistlikke mustreid. Mängu 18 Nõmme 
tüüpi maja välisuks.

39. Hiiu-Suurtüki 21 trepikoja aknavõre.
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KORTERI PLANEERING

Kui seni oli korterite planeering lähtunud renessanslikust harmooniaprintsiibist ja ruu-
mide võimalikult kompaktsest paigutamisest ühte ehitusmahtu, siis nüüd pidi korter 

vastama inimese vajadusele ruumi, hügieeni, privaatsuse, õhu ja valguse järele. Ideaaliks 
sai otstarbekohane ja hästi toimiv planeering, mis jäi Eestis siiski üsna kaugele klassikalise 
vabaplaneeringu ideedest.7

Ühepereelamu planeeringu põhiülesandeks sai avalike, majapidamis- ja eraruumide aru-
kas tsoneerimine ja paigutamine ümber kütekollete. Köök ja sanitaarruumid tuli paigutada 
külalise silma alt ära. Vannituba paiknes köögi kõrval asisel põhjusel: soe vesi oli käepärast. 
Köögitsooniga võis liituda aia poolt ka väike majandustiib, seda „maaehituslikku“ võtet 
kasutas Nõmmel eriti Edgar Velbri. Ilmse konservatiivsuse ilminguna säilitas söögituba 
esimesel korrusel oma väärika asukoha, samal ajal kui maailmas oli hulga ratsionaalsemaks 
kuulutatud juba köök-elutuba. Samm selle poole oli Hämariku 8 villa sööginišš, mida eral-
das elutoast vaid suur lükanduks. Sõbra 29 köögi ja söögitoa vahelises seinas oli spetsiaalne 
serveerimise avaus ja kapp. Eramu esindusruumiks sai teistest ruumidest silmanähtavalt 
suurem elutuba ehk saal, ruum muudeti pidulikumaks ümareendi või erilise aknaga. Teine 
korrus kuulus magamistubadele, kabinetile-raamatukogule-hobiruumile, harva ka teisele 
vannitoale. Tavaliselt oli teisele korrusele viiv trepiruum kokkuhoiu mõtt es kütmata.

42. Vabaduse pst 15 põhiplaan. Edgar Velbri, 1936. Köök on paigutatud põhjaküljele, kus asub ka jahe 
toiduainete säilitusruum. Elu- ja magamistoad on lõuna- ja hommikupäikese poole, veranda püüab 
päikest hoone kõige lõunapoolsemas osas. Terrass on leidnud mõnusa sopi elutoa külje all. 
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44. Õie 46 esimese korruse plaan. Edgar Velbri, 1932.

43. Kurni 10 põhiplaan. Roman Koolmar, 1939. Seinte sisse on ehitatud palju kappe ja panipaiku. 
Korteri põhjaossa köögi lähedale on paigutatud ka vesiklosett  ja vannituba. Üldiselt peeti hügieeni 
seisukohast paremaks, et tualett  asub vannitoast eraldi. 
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Väikestes kortermajades oli keskmise korteri suurus 75 m² ning see hõlmas terve korruse. 
Esimese ja teise korruse korterid olid enamasti täpselt ühesugused. Teise korruse üürikor-
teri pind võis olla väiksem, kuna nii sai maja üldkompositsioon elavam ja väljanägemine 
„funktsionalistlikum“.

Osal elamutest taandus trepikoda hoone keskosas maja sisemusse. Sisse astudes satuti kor-
teri südamikku. Ühte esiku otsa paigutus köök, tualett  ja vannituba ning teise otsa kabi-
net. Korteri lõunaküljel olid ridamisi magamistuba, söögituba ja elutuba, veranda. Sellise 
planeeringuga majad on Õie 46, Põllu 49, Valdeku 54 (Edgar Velbri), Nurme 28 (Friedrich 
Wendach).

Nõmme tüüpmaja planeering algas sissepääsuga korteri põhjapoolsemal küljel ühistrepi-
kojast. Korteri tuumiku moodustas piklik esik, millest ühele poole jäid köök, vannituba ja 
tualett , teisele poole magamistuba. Esik lõppes kõrvuti asetseva elutoa ja söögitoaga ning 
kõige lõpuks verandaga. Suurt tähelepanu pöörati ruumide paiknemisele ilmakaarte suh-
tes. Mõnes korteris oli magamistuba ja söögituba kohad ära vahetanud, seejuures täiendas 
söögituba ümmarguse söögilaua kuju järgiv poolkaarjas erker. Kui korterisse oli planeeri-
tud kabinet, siis asus see üldjuhul välisuksele kõige lähemal, et tööasjad perekonna eraelu 
ei segaks.

Söögitoa mõtt elise pikendusena mõjus valgusküllane suurte nurgaakendega veranda, kust 
pääses enamasti sujuvalt terrassile. Siit tuli mängu sise- ja välisruumi uus suhe. Traditsio-
nalistliku arhitektuuri suletusele vastandus funktsionalism julge avatusega. Suured akna-
pinnad laiendasid sihilikult väljavaataja silmapiiri ning ei takistanud enam oma tiheda 
raamĳ aotusega. Suletuks ei tohtinud jääda ka korteri nurk, see lõigati läbi nurgaaknaks. 

45. Visuaalselt avarat ruumi aitasid korteris luua söögi- ja elutoa vahelised suured klaasidega 
tiibuksed. 
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47. Vanamoodsat ridastikku asetatud 
läbikäidavate tubadega planeeringut 
kohtab funktsionalistlikes 
väikekorterelamutes harva. Sellised 
võivad olla vanadest majadest ümber 
ehitatud elamud või mõni teise 
korruse üürikorter. Lõuna 37 teisel 
korrusel on kõik toad pikas rivis 
läbikäidavad, ühe korteri vannitoa 
puudumist korvab alumise korruse 
verandapealne katuseterrass.

46. Põhjakaare 6 oli esialgu traditsiooniline väike viilkatusega puitmaja, mille Jaan Tartland 
projekteeris 1939. aastal ümber tüüpiliseks Nõmme majaks. Vanast majast säilis esimese korruse 
põhiplaan, välisseinad, kitsad väikesed aknad ja veranda.

Korteri laienduseks ja sise-välisruumi segunemise alaks said veranda ning katuseterrassid. 
Akendest avanesid tänu suurtele metsastele kruntidele maalilised loodusvaated, „maali 
sisse“ pääses muretult terrassile või rõdule astudes. Selline korter sobis loomuliku lihtsu-
sega aedlinlikku rohelisse miljöösse.

Vahel kuulus köögi kõrvale ka väike teenĳ atuba. Koduabilise palkamine oli 1930. aastatel 
veel täiesti päevakohane, sest majapidamist hõlbustavad kodumasinad olid veel kätt esaa-
matud ning kultuursel ja tööl käival perenaisel ei olnud aega majapidamistöödega tegeleda. 
Peenemates majapidamistes oli teenĳ ale ett e nähtud ka korterist eraldi väljapääs (Võidu 43). 
Teenĳ atuba oli väga väike, mahutades vaid ühe voodi ja riiuli, ruumi valgustas kitsas aken. 
Sammuna edasi võib vaadata korralikku nurgaakent Hiiu-Suurtüki 21 teenĳ atoas.

Vähesed majaomanikud otsustasid ehitada majja lisaks oma korterile ühe asemel kaks üüri-
korterit (Nelgi 12). Ootuspäraselt olid need korrust jagavad korterid tunduvalt tagasihoid-
likuma ruumilahendusega. Ruuminappuse tõtt u puudus tihti vannituba ja tube ei paiguta-
tud ilmakaarte suhtes sobilikult. Ometi on need umbes 40 m² põrandapinnaga üürikorterid 
Eesti tollaste olude mõistes normaalse suurusega. 
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• Kohaliku omavalitsusega kooskõlastatud ehitusprojekti eeldavad igasugu-

sed      suuremad ehitustööd: eluruumide laiendamine pööningule, keldrisse 
või trepikott a, piirdekonstruktsioonide muutmine, sh soojustamine, välis-
uste ja akende asendamine ja muutmine, tehnosüsteemide asendamine ja 
muutmine (vesi ja kanalisatsioon, elekter, kütt esüsteem).

• Tee nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik.
• Ära asenda, kui saab parandada. Enne parandama asumist selgita välja kah-

justuste tekkepõhjus ja likvideeri see.
• Püüa säilitada ja taastada kõik algupärased arhitektuursed detailid. Need 

lisavad majale nii arhitektuuri-, ajaloo- kui ka turuväärtust. Vana maja väär-
tus seisneb selle ajaloolistes materjalides ja detailides, mitt e nende jäljen-
damises.

• Kasuta algupäraseid materjale, väldi tehismaterjale.
• Säilita hoone maht ja hooneosade omavaheline proportsioon.

FUNKTSIONALISTLIKU MAJA KORRASHOID

Enamik kõnealuse majatüübi maju asub miljööväärtuslikel hoonestusaladel ehk kohaliku 
omavalitsuse tasandil planeeringuga kaitstud aladel. Hoone omanik peab enne maja 

juures tööde alustamist aegsasti välja selgitama kehtivad linnaehituslikud, arhitektuursed 
ja muinsuskaitselised nõuded. Hoone ehitus- ja remontt ööd, abihoonete, piirde-aedade 
rajamine jms tuleb eelnevalt kooskõlastada kohaliku omavalitsusega.

ÜLDISED PÕHIMÕTTED

Enne tööde alustamist:
•  tutvu arhiivides leiduvate dokumentidega (projektid, vanad fotod, inventeeri-

mised jne). Nendest võib olla abi maja ajaloo mõistmisel, samuti ehitusprojekti 
koostamisel. Tallinna hoonete projektid on üldjuhul hoiul Tallinna Linnapla-
neerimise Ameti arhiivis või Tallinna Linnaarhiivis;

•   konsulteeri erialaspetsialistidega (Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Säästva Re-
noveerimise Infokeskus, Muinsuskaitseamet);

•  telli kavandatavate tööde projekt ja kooskõlasta see vajalikes ametiasutustes. 
Korralik projekt ei ole kunagi tarbetu lisakulu, vaid tagab kvaliteetse tulemuse 
ning aitab ehituse käigus raha ja aega kokku hoida. Kui kavandad töid, mille 
jaoks ei ole vaja ehitusluba, telli hoonele välisviimistluspass, mis sisaldab fas-
saadiremondiks vajalikku informatsiooni ja hoone värvilahendust.
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KATUS JA PÖÖNING

Funktsionalistliku arhitektuuri tunnus on lamekatus, kuid Eestis kasutati lamekatust ela-
mute juures väga harva, sest lisaks arhitektuursele julgusele nõudis see omas ajas keeru-

kat tehnilist teostust. Lamekatust ei saadud korralikult vett  pidama.

Ideaalis asus lamekatusel terrass, kus sai päikesevanne võtt a. Lamekatust sildas betoon-
paneelistik või puitt alad, mille pind oli soojustatud ja kaetud ruberoid- ehk bituumen-
katt ega. Kui majal on siiski algselt olnud lamekatus, tuleks see sellisena ka renoveerida. 
Ruberoidkatuse renoveerimisel tuleb kahjustunud ja vett inud ruberoidikihid eemaldada ja 
tekitada vee ärajooksuks vajalik õige drenaaž ning asendada katkised veelehtrid ja äravoo-
lutorud. Seejärel tuleb lisada optimaalse paksusega piisava survetugevusega kvaliteetne 
mineraalvillast soojustus. Soojustusekihile pannakse peale kahekihiline rullmaterjalist kate. 
Asjatundlikult tehtud lamekatuse iga on mitukümmend aastat ja uueks renoveerimiseks on 
vaja vaid lisada üks kiht rullmaterjali.

Ilmastiku tõtt u osutus Eesti kliimas funktsionaalseks hoopis madalakaldeline kelp- või 
pultkatus, mis jätt is alt vaatajale lamekatuse mulje. Pultkatus ja madal kelpkatus varjati 
parapeti taha.

Katus kaeti käsitsi valtsitud tsingitud plekist tahvlitega. Plekk-katuse regulaarse hoolduse 
korral piisab puhastamisest ja värvimisest. Plekk-katuse värvimine pikendab tema eluiga 
tunduvalt ning see ei ole ime, et mõnelgi majal on veel praegugi alles eestiaegne katusekate. 
Katuse uuesti värvimisel on soovitatav kasutada spetsiaalset katusevärvi. Katusekatt e väik-
semaid parandusi saab teha pigilindi või jootmisega. Uue plekk-katuse värvimisega tuleb 
oodata kaks aastat, selleks ajaks on vihm tehase kemikaalid välispinnalt maha pesnud ja 
värv nakkub hästi.

Katusekatt e plekktahvlite väljavahetami-
sel ja parandamisel on oluline, et peetakse 
kinni algsest teostusviisist.

Funktsionalistlikule arhitektuurile ei 
sobi kivikatus ega kivi imiteeriv või muu 
mustriga profi ilplekk, kuna see on vastu-
olus maja arhitektuurse ideega.

Funktsionalistlike elamute madala kal-
dega katuste alla mahub ainult kasutus-
kõlbmatu nn kassipööning. Kuna 1930. 
aastatel oli eraldi pesukuivatusruum 
majapidamises veel oluline, tekitati katu-
sele kitsas pööningumaht, lisati kolmas 
poolkorrus või kujundati teisel korru-
sel üks ruum ühiseks pesukuivatus- või 

kloppimisruumiks. Pööning andis hea võimaluse liigendada majamahtu ja kujundada fas-
saad asümmeetriliseks. Tänapäeval on pööninguruumid kasutusel rohkem kolikambritena 
ning võib tekkida soov need eluruumiks välja ehitada, selleks napib aga pööninguruumidel 
kõrgust ja laiust. Peab silmas pidama, et pööningu maht on väga oluline osa hoone kompo-
sitsioonist ning selle algse kuju muutmine võib hoone välimust rikkuda. „Välja venitatud“ 

48. Pultkatus on huvitav erand, kuna Eestis peeti 
seda halvustavalt kuuriarhitektuurile omaseks. 
Hiiu-Maleva 45 pultkatus on parapetiga varjatud. 
Juhan Toomes, 1933.
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52. Liigendatud maja katusemaastik 
võib olla üsnagi keeruline. Metsa 65. 
Alfred Kehva, 1937.

50. Parapett  peidab vaataja eest 
katuse ning joonistab välja hoone 
kuupja vormi. Parapett  peab olema 
korralikult ja silmatorkamatult 
pealt plekiga kaitstud, et niiskus 
ei saaks imbuda katuse- ega 
seinakonstruktsioonidesse. Sõbra 29.

49. Perspektiivvaates kuupja mahuga hoonel on tegelikult madala kaldega katus. Seene 24 / Sihi 81. 
Kurt Sosaar, 1935.

51. Teiste arhitektuurisuundade mõjul võis räästakast 
kujuneda üsna dekoratiivseks ka funktsionalistlikul majal. 
Serva 40.

53. Nõmme tüüpi elamule ning paljudele teistele modernist-
likele elamutele on iseloomulik katusele kitsa triibuna ulatuv 
ja laudisega viimistletud pööninguruum. Harilikult on selline 
pööning vooderdatud püstlaudisega. Sihi 36.
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pööningukorrus viib alla hoone enda ja ka naabermajade väärtust. Seega tuleb pööningu 
eluruumiks ehitamist hoolikalt kaaluda. Uute aknaavade tegemisel tuleb juhinduda ole-
masolevate akende kujust ja rütmist. Kui elamu pööningukorrus on välise laudis- või kroh-
viviimistlusega, siis tuleb see ka sellisena säilitada. Laudise värvitoon on sobiv valida piir-
delaudade ja tuulekastiga toon toonis. Vintskappide ehitamine on funktsionalistliku elamu 
puhul välistatud, sest see moonutab hoone arhitektuurset mõtet.

Lääne- ja Kesk-Euroopa modernistlikud majad ehitati sageli ilma eenduva katuseräästata, 
see tõi esile geomeetrilised mahud ja andis neile radikaalselt uuendusliku ilme. Eesti sade-
meterikka kliima tõtt u esineb meie funktsionalistlikel elamutel sageli traditsiooniline katu-
seräästas. Kivihoonete räästa moodustab kitsas astmeline karniis, mille profi il on hoonele 
ainuomane. Puitelamute räästas on lihtsa lahendusega puidust tuulekast. Tuulekasti lau-
dise värvitoon on sageli sarnane välisfassaadi akende-uste piirdelaua tooniga.

SADEVEESÜSTEEM

Korras sadeveesüsteem on hoone tervise 
üks olulisemaid tingimusi, sest selle abil 

juhitakse vihmavesi hoonest eemale. Süs-
teemi leke võib põhjustada suuri niiskus-
kahjustusi fassaadil. Kui leke toimub pike-
mat aega ja liigne niiskus ei saa ära kuivada, 
tekivad kahjustused ka põhikonstruktsioo-
nides. Vihmaveerenne ja -torusid tuleb 
puhastada ja kontrollida regulaarselt kaks 
korda aastas: sügisel pärast lehtede lange-
mist ja kevadel pärast lume sulamist.

Funktsionalistlike elamute väikese kaldega 
kelpkatustelt juhitakse vesi räästapealsesse 
renni ja sealt lehtriga torudesse. Lame-
katusega hoonemahtudelt juhitakse vesi 
ära katuseräästal paiknevate veesülitite või 
seina süvendisse paigutatud torude kaudu.

Kui hoonel on säilinud algsed vihmavee-
torud, mis lekivad üksikust kohast, siis võib 
neid parandada tinutades või vahetada välja 
üksikuid osi, järgides originaalosi. Tsingi-
tud terasplekist süsteemi iga saab piken-
dada linaõlivärviga värvides. Süsteemi väl-
javahetamise puhul tuleks jälgida, et uued 
torud oleksid piisava läbimõõduga (katu-
sepinna 1 m2 kohta arvestatakse 1–1,5 cm2 
vihmaveetorude ristlõikepinda) ja asuksid 
seinast piisavalt kaugel (u 12 cm). Vihma-
veetorude valtsikohad tuleb pöörata majast 

54. Sinika 1 algupärane vihmaveetoru on asetatud 
seina süvendisse, et mahtude geomeetriline ilu 
silma riivavate segajateta välja paistaks. Hiljuti 
lisatud vihmaveesüsteem ei arvesta sellega.
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eemale, et toru lekkimise või lõhkemise korral seinapind ei kahjustuks. Vihmaveetorud 
peavad ulatuma maapinnani. Torudest väljuv vihmavesi tuleb suunata hoonest eemale pin-
nase kalde või sokli ümber valatud 10°–15° kaldega betoonkraega. Kividest või betoonist 
rennidega suunatakse vesi kogumiskaevu või lastakse maasse imbuda vähemalt 1 m kau-
gusel hoonest, et vundament ega sokkel ei kahjustuks. Sokli äärde ei tasu rajada lillepeen-
raid või istutada puid-põõsaid, sest need hoiavad liiga palju niiskust soklimüüri lähedal.

Vee hoonest eemale juhtimise süsteemi kuuluvad ka aknalaudu ja vahevöösid kaitsvad ple-
kiribad ning välisukse kohal paiknev varikatus. Eenduvad osad ja neid kaitsvad plekiribad 
peavad olema alati kaldega väljapoole. Nii saab ennetada tülikaid ja kulukaid niiskuse-
probleeme. Varikatus kaitseb välisust ilmastiku mõjude eest.

Hoone ilmet mõjutab suuresti ka vihmaveetorude paiknemine, seetõtt u tuleks uute torude 
paigaldamisel silmas pidada fassaadi rütmi. Näiteks puhast kuupjat fassaadi ei ole sobilik 
vihmaveetoruga poolitada, vaid seada need hoopis hoone nurkadesse.

Enne kui hoonel ei ole toimivat vihmaveesüsteemi ja niiskus pääseb konstruktsioonidele 
ligi, ei ole mõtet alustada fassaadi korrastamisega. Maja korrastamist tuleb alustada vihma-
vee eemalejuhtimisega, kas või käepäraste vahenditega.

FASSAAD JA SOOJAPIDAVUS

Funktsionalistliku arhitektuuri tunnuseks on silepindsed valged majad, nii betoon-, kivi- 
kui ka meil palju ehitatud puithooned enamasti krohviti ja värviti ühtlaselt heledaks.

Luitunud või murenema kippuva krohvifassaadi parandamiseks võib kaaluda lihtsat 
korrastamist. Kui lahti ei ole üle 30% kogu fassaadi krohvikatt est, võib lahtised värvi- ja 
krohvitükid eemaldada ja teha krohviparandused. Oluline on valida sobiv krohvitüüp ja 
-värv. Ajalooliste hoonete juures on üldjuhul kasutatud lubikrohvi ja lubivärvi, erandjuh-
tudel ka silikaatvärvi, kuid igal juhul üksnes mineraalsel alusel põhinevaid värvitüüpe. 
Kindlasti ei sobi akrüül-, alküüd-, lateks- jm sünteetilised värvitüübid. Võimalusel tuleb 
jääda ka algse värvilahenduse juurde.

Krohvi parandamisel peab jälgima, et krohvisegu oleks sama koostisega nagu olemasolev 
krohv. Erineva koostise ja tugevusega segu jääb tulevikus värvi alt silmatorkavalt välja 
paistma ja hakkab segude erinevate omaduste tõtt u seinast irduma. Lubikrohviga ei sobi 
kokku tsementkrohv, see hakkab paranduskohtadest peagi välja pudenema. Vaid sokliosas, 
kus märgumise võimalus on suurem, võiks kasutada vähese tsemendisisaldusega lubi-
krohvi ja sellele sobivat värvitüüpi.

TEP-plaat ehk puitlaastudest ja tsemendist kokku pressitud plaat on kõrge tsemendisisal-
duse tõtt u puitkonstruktsioonile liiga tihe ja on parem renoveerimise käigus asendada sama 
paksu pilliroo või kivivillplaadiga. Pillirooplaadil on kivivillaga ligilähedane soojustus-
võime ja see on lubikrohvile ideaalne alusmaterjal. Hoone uuel krohvimisel on tark valida 
lubikrohv – see jääb pikaks ajaks mõjuma kaunilt ning ei ole võrreldav tsementkrohvi jäiga 
kuuega. Kui hoone on olnud algselt krohvitud, ei sobi seda katt a kivifassaadi imiteerivate 
tehisplaatidega, ka soklit mitt e, sest see muudab hoone väljanägemise odavaks, steriilseks 
ja kohmakaks.
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Puitsõrestikkonstruktsiooniga seinale on fassaadi uuendamisel mõistlik teha uus soojustus, 
sest vana soojustus on enamasti ära vajunud. Sõrestikku tekkinud tühimikud saab hõlpsasti 
täita tselluloosi baasil valmistatud puhurvilla ehk tselluvillaga.

Soojuskadude ilmnedes tuleb esmalt tihendada aknaid ja vajadusel soojustada horison-
taalpindu, st keldri ja esimese korruse vahelage ning pööningu põrandat. Puithoone 
välisseinu võib vähesel määral (kuni 5 cm) soojustada ka seestpoolt. Selleks sobivad 
looduslikud materjalid: pilliroog, tselluvill, linavilt. Polüuretaanist isolatsiooniplaate 
(vahtpolüsterool) ei tohi kasutada, kuna see materjal takistab veeauru difusiooni ja võib 
niiskuse pikaajalise ligipääsu korral põhjustada konstruktsioonides ohtlikke kahjustusi 
(hallitus, seened). Lisaks on see tuletundlik materjal, mida ei soovitata puitmajades kasu-
tada. Ka polüuretaanvaht on puithoone tihendamiseks ebasobiv materjal.

Hoone on tervik: kui lisad konstruktsioonile kihte, näiteks soojustad seinu või paigaldad 
tihedamad aknad, tuleb samal ajal tõhustada ventilatsiooni. Ajalooliste hoonete ventilat-
sioon toimis printsiibil, et värske õhk tuli akende ja seinte mõningaste ebatiheduste kaudu 
sisse ja kasutatud õhk väljus korstna kaudu. Parim lahendus on ka tänapäeval teha korst-
nasse eraldi ventilatsioonilõõrid ning uute puitakende paigaldamisel tellida need tuulu-
tuspiludega, et ei peaks tegema seintesse inetuid ventilatsiooniavasid. Juhul kui on vaja 
paigaldada ventilatsioonireste, tuleb need värvida fassaadiga ühte värvi.

Krohvitud fassaadide peamisteks ilmestajateks on katuseräästad ning akende ja uste piir-
delauad. Need on tavaliselt värvitud tumedaks, joonistades nii selgelt välja hoone mahud ja 
kompositsiooni rütmi. Kõik need detailid tuleb hoolikalt säilitada ja restaureerida.

Kuna paljud funktsionalistlikud väikesed 
kortermajad ehitati 1930. aastate lõpus, jäid 
fassaadid sõja puhkemise tõtt u välisviimist-
luseta. Paljud hooned seisid plankseinte 
või ajutise tõrvapapist katt e väel mitu aas-
takümmet, mõni üksik isegi tänapäevani. 
Selliste „lõpetamata“ hoonete viimistlemi-
sel tuleks esmalt vaadata, millise fassaadi-
katt ega oli maja ett e nähtud algsel ehitus-
kavandil ning sellest juhinduda. Jälgida 
tuleks ka piirdelaudade kuju ja asetust.

Puitvoodriga fassaadid on üldiselt kergesti 
korrastatavad. Kooruva värviga või värvi 
päris kaotanud luitunud puitvooder on 
vaja puhastada, praod kitt ida ja värvida. 
Kui on vaja originaallaudist eemaldada, 
tuleb seda teha ett evaatlikult ja siis oma 
kohale tagasi asetada. Eestiaegne bituu-
menpaber voodri all ei ole hoonele ohtlik 
nagu nõukogudeaegne tõrvapapp, vaid toi-
mib tuuletõkkena.55. Mängu 5. Friedrich Wendach, 1933–1935.
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Kui laudist on tarvis siiski asendada, tuleb uus laudis valmistada kindlasti sarnase laiuse 
ja profi iliga. Oluline on silmas pidada, et kui välisviimistlusena kasutati ülekatt eliistudega 
püstlaudist ehk nn asunikulaudist, võis see vahel olla hööveldamata laudadest, ent kui 
maja katt eks oli traditsiooniline horisontaallaudis, oli see alati hööveldatud ning selle asen-
damisel ei tohi kasutada hööveldamata, „karvast“ lauda.

Algse puitvoodri, samuti krohvitud või kivihoonete puitpindade (piirdelauad, räästad, 
akendevahelised puitvööd jms) värvimiseks sobib kõige paremini naturaalne linaõlivärv. 
Kasutada võib ka laiemalt levinud lahustipõhiseid õli-alküüdvärve, kuid nende kasuta-
misega tuleb neis sisalduvate tervist kahjustavate ühendite tõtt u olla ett evaatlik. Mingil 
juhul ei tohiks kasutada lateks- ega emailvärve. Laialt turustatavaid vesialuselisi akrülaat-
lateksvärve on küll mugav kasutada, kuid nendega värvitud hoone edasine hooldamine 
on juba tunduvalt kulukam (enne järgmist värvimist tuleb varasem värvikiht eemaldada), 
samuti kipuvad vesialuselised värvid sageli juba mõne aasta pärast suurte tükkidena maha 
kooruma, eriti kui värvitakse vana laudist. Hööveldamata laudise värvimiseks on vahel 
kasutatud ka nn keeduvärvi. Akende ja uste algsed piirdelauad tuleb restaureerida. Kui 
need on liialt lagunenud, valmistada originaalide järgi koopiad.

Eestiaegset silikaatt ellisfassaadi tasub maja ajaloo huvides säilitada. Vajadusel saab seda 
õrna survepesuga pesta. Nõukogude ajal silikaatt ellistega üle laotud hoonel võib kaaluda 
tellisvoodri eemaldamist ja algse projekti kohase viimistluse taastamist. Lihtsamat teed 
minnes võib silikaatfassaadi lihtsalt kruntida ja üle krohvida.

56. Hiiu-Suurtüki 21. Ervin Kreutzberg, 1938. Silmapaistva kompositsiooniga puitfunktsionalistlik 
maja, millel on säilinud algupärane välisviimistlus ja hulk originaaldetaile.
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AKNAD JA UKSED

Funktsionalistlike majade akende kuju 
on üsna mitmekesine, kuid dominee-

rib lai, kolmeks või neljaks raamiks jao-
tatud aknaava, nii lai kui konstruktsioon 
võimaldas. Kuna 1930. aastate Eesti ehi-
tustehnika ei võimaldanud pikka lin-
takent teha, kasutati n-ö valelintakent, st 
et mitu kõrvuti asetsevat akent ühendati 
omavahel välisviimistluse (krohvi, värvi, 
erineva materjali või teistsuguse laudise) 
abil rõhtsaks triibuks.

Ka puhast nurgaakent ei suutnud tollane 
ehitustehnika teostada, lahendus leiti 
kahe akna nihutamises hoone nurgale 
võimalikult lähedale. Need kaks akent 
ühendati fassaadil piirdelaudadega või 
viimistleti akende vahele jääv seinapind 
laudise või erisuguse krohvifaktuuriga. 
Arhitektid Erich Jacoby, August Volberg 
ja Edgar Velbri kasutasid nurgaakna 
välisnurgas viimistlemata silikaatt ellistest 
posti. Selline tellispost tuleks maja fas-
saadi remondi käigus kindlasti ka kroh-
vimata jätt a.

Trepikojal oli enamasti kitsas püstine 
aken, erandjuhtudel lõikas see moekalt 
trepikoja nurka. Köögi, sahvri, teenĳ atoa 
ja vannitoa aknad olid enamasti väikesed 
poolaknad, mis andsid fassaadile ainu-
laadse rütmi.

59. Silikaatt ellistest nurgapost ühendab visuaalselt kaks akent pikaks nurgaaknaks. Sihi 83.

58. Funktsionalism välistab karmilt aknaluugid, 
kuid arhitektid Edgar Kuusik ja Franz de Vries on 
aknad seadnud üksteisele nii lähedale, et luukide 
abil tekib lintakna visuaalne efekt. Uue Tare asum.

57. „Valelintaken“. Puitraamistusega ühendatud 
aknad jätavad lintakna mulje. Õie 46.
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Akende puhul tuleb kõigepealt välja selgi-
tada, kas neid on võimalik restaureerida. 
1930. aastatel oli akende valmistamise kva-
liteet hea ning on üsna tõenäoline nende 
eluiga pikendada. Vana aken puhastatakse 
mustusest ja vanast värvist, klaasid kititakse. 
Tuleb vaadata, kas tappe on vaja tugevdada 
või pehkinud raamiosi asendada. Akna-
leng ja raamistiku põhiosa ei vaja enamasti 
asendamist, küll aga sageli hooldamata ja 
niiskusest kahjustatud välisraami alumine 
osa. Akende värvimisel tasub eelistada lina-
õlivärvi. Kolmekordne värvimine võib tun-
duda tülikas, kuid tulemuseks saadakse vas-
tupidav värvkate, mida on kerge hooldada. 
Vana linaõlivärvi saab lihtsalt sama värviga 

60. Sõbra 29 trepikojaakna ülemise 
tuulutusakna avamiseks on spetsiaalne 
kaugjuhtimismehhanism, tellitud Efh a fi rmast. 
See on väga väärtuslik ja säilitamisväärne.

61. Kremoone valiti vastavalt rahakotile. 
Mängu 18 aknakremoonid on vasest 
käepidemetega.

62. Sõbra 29 nurgaaken.

63. Koidu 17 art deco’liku kujundusega 
sissepääs.
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üle värvida. Alküüdvärv on linaõlivärvi nüüdisaegne mürgine variant. Välisvärviks sobib 
ainult suure õlisisaldusega alküüdvärv. Alküüdõli molekulid on suuremad kui linaõlil ja ei 
tungi nii sügavale puidu pooridesse. Värvikiht on hea läikega ja ilmastikukindel, kuid aja 
jooksul praguneb ning lööb aluspinna küljest lahti. Paari ülevärvimise järel tuleb värvikiht 
tavaliselt tervenisti eemaldada. Vana õlivärvi ei soovitata alküüdvärviga üle värvida, sest 
erinevate pindade vahel tekivad pinged, mis võivad kihi aluspinnalt lahti lüüa.

Vana akna saab soojapidavamaks ja mürakindlamaks muuta tihendusribadega. Võimalik 
on sisemise aknaruudu asendamine pakett klaasiga, mis suurendab aga tunduvalt remon-
dikulusid ja ei pruugi alati anda soovitud efekti. Akende muutmine liialt tihedaks võib 
kahjulikult mõjutada hoone sisekliimat, sest akende kaudu toimib ka hoone loomulik õhu-
vahetus. PVC-akende kasutamine on kahjulik nii hoone kui ka selle elanike tervisele ning 
maja arhitektuurgi kannatab tugevasti.

Kui algset akent ei ole säilinud või selle restaureerimine ei ole võimalik, siis tuleks maja 
autentse välimuse huvides teha uued aknad täpselt algse aknatüübi järgi. Ühtse ja autentse 
välimusega akendega maja näeb välja harmooniline ja väärtuslik.

Akende metallist hingede, suluste ja kremoonide vana värvi ja roostet on õige eemaldada 
keemilise eritöötluse abil. Mehhaaniline töötlemine võib väärtuslikke detaile kahjustada. 
Akende välised metallosad peavad olema kaitstud värviga või korrosioonikindla ainega.

1930. aastate funktsionalism tõi moodi vineer-tahveluksed. Siledale vineertahvlile moo-
dustus ümber vaid tagasihoidlik raam. Välisuksel olid tugevad kuullaagritega hinged ning 

stiliseeritud metallkäsipuud. Funktsionalist-
like elamute uste kohal ei olnud enamasti 
valgmikaknaid, neid asendab välisukse aken. 
Esmapilgul halvas olukorras originaaluks ei 
pruugi seda tegelikult olla. Kvaliteetse ukse 
pinnapealseid kahjustusi on kerge kõrval-
dada. Väiksemad praod saab puidukitiga ja 
suuremad puupilbastega täita. Kui algne uks 
on siiski täiesti lagunenud või hoopis puudub, 
tuleks teha algse ukse täpne koopia.

64. Lihtne, ehedat puitpinda eksponeeriv 
ja keskse aknaribaga välisuks on 
modernismiesteetika laps. Mängu 11.

65. Välisukse iga pikendab korras varikatus. Õie 
46 konsoolne varikatus on alt vooderdatud eesti 
kirivööd meenutava kalasabamustris laudisega.
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ELURUUMID JA TREPIKODA

Funktsionalistliku korteri ruumiprogramm peaks üld-
joontes sobima tänapäeva inimese vajadustega, sest see 

lähtus ratsionaalse majapidamise põhimõtt est, tervisliku 
õhu- ja valgusrikka toa ning hügieenilise köögi vajalik-
kusest. Probleemsena võivad esmapilgul tunduda korteri 
südames asuv akendeta esik, väike teenĳ atuba, eraldi söö-
gituba ja kinnine köök. Vaheseinte lammutamist tuleks 
siiski hoolikalt kaaluda, sest see toob kaasa paljude origi-
naaldetailide hävimise, hoone konstruktsioonide ebasta-
biilsuse ja elanike privaatsuse vähenemise.

Funktsionalistliku elamu ruumi eripäraks oli tihti madal 
lagi, sest kõrge ruumi kütmist peeti ebapraktiliseks. 
Lagede kujundusi oli mitmeid: nii traditsioonilisi peegel-
võlve, stukk-kaunistusi luksuslikemate eramute lagedes, 
täiesti siledaid lagesid kui ka moekaid vineertahveldi-
sega lagesid. Laed tuleb restaureerida vastavalt nende 
kujundusele.

Valgele laele sekundeerisid heleda tapeediga viimistle-
tud seinad. Seina ja tapeedi üleminekut piiritles peenike 
puitliist. Köögi seinaviimistluses tuli 1930. aastatel moodi 
vineerplaat. Kui lakitud vineerplaadid on tumedaks tõm-
bunud, saab neid puhastades ja uuesti lakkides tagasi 
heleda pinna.

Põrandakatt eks olid kitsad lauad või hinnaline tamme-
saareparkett . Põrandalauad saab uuesti üle värvida või 
puhastada-õlitada. Kui parkett  on mõnest kohast katki, on 
lihtne asetada sinna samast puust paik. Lävepakud värviti 
ukselengidega ühte tooni. Värv kaitseb pakku kulumise 
eest.

Korteri uksed olid modernismi esteetikale sobilikult või-
malikult siledad – see efekt saavutati vineertahvliga. 
Vineeruksed on hästi restaureeritavad, vajadusel võib 
vineerplaate välja vahetada. Sulguriteks kasutati stan-
dardseid linke ja vasknuppe. Eramutes leidus ka eritelli-
musena tehtud käepidemeid.

Mõnel vannitoal-tualetil on säilinud „kinni-lahti“ kirjaga 
uksesulgureid. Enne kui vannitoas remondiga alustada, 
tasub mõelda, kas ei võiks sinna alles jääda mõni autentne 
ja meeleolukas detail: vanaonuaegne kraanikauss, maaliline 
tükk kahhelplaadistust, peegel. Kui vanniahjud on vanni-
tubadest juba ammu välja lõhutud, siis uuesti emaileeritud 
malmvann võib teenida edukalt veel paljusid põlvkondi.

66. Elu- ja söögitoa vahelistel 
lahtivolditavatel tiibustel on 
sageli jäälilledega kirjatud või 
freesitud servadega klaasid. 
Selline uks mõjub toa ehtena 
ning on väärt säilitamist ja 
restaureerimist. 

67. Nurme 47 trepikoja laes on krohvipinna 
peal dekoratiivsed vineeriribad.
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a 

68. Algsed ahjud ja pliidid on ehitatud kodumaistest 
glasuurpott idest. Pott ide värvid varieeruvad 
tumepruunist pastelsete kollaste-rohelisteni.

70. Väga moekaks peeti 1930. aastatel 
helevalget glasuurpott i, seda eriti 
köögipliidi juures. Puhtuse märgiks 
kaeti valgete pott idega ka pliidiga 
külgnev soesein. Ahikütt ega pliidi 
väljalõhkumisega ei tasu kiirustada, sest 
vajadus koduse pliidisooja järele võib 
tagasi tulla. Kasutuseta pliidile võib 
peale asetada lauaplaadi ja kasutada seda 
abilauana.

69. Sisse ehitatud kapid aitasid ruumi asjadest 
„vabastada“. Vineertahvlitest viimistlusega 
seina taga on ka mitu panipaika.
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1930. aastatel hakkas levima arusaam, et 
tuba peab olema vaba ja sisaldama vaid 
eluks vajalikke kergelt ümbertõstetavaid 
mööbliesemeid. Väga hästi sobitus sel-
lisesse elamisse Lutheri vineerivabriku 
kasevineerist kokkupandav mööbel: klapp-
toolid, pikendatav laud. Näituse 19 esiku 
seina oli tekitatud leidlikult nišš üleriietele, 
mida soojendas kõrvaltoa ahi. Kõik need 
esmapilgul võib-olla tühisena näivad pisi-
asjad – vana vineermööbel, seinakapid, 
nišid – on tegelikult väga praktilised ja 
säilitamisväärsed.

Funktsionalistliku maja korteri sisustami-
sel on põnev inspiratsiooni saada omaaeg-
setest sisustusideedest. Moodsas kodus ei 
olnud näiteks 1930. aastatel enam kohta 
nikerdatud ampiirmööblile, pitslinikutele, 
rasketele eesriietele ega tolmu koguvatele 
portselankujudele. Laiad aknad olid loo-
dud õhukestele heledatele kardinatele, 
ruloodele või võrkeesriietele, mida sai 
akende eest kergesti ja täielikult ära lükata 
ja siseruumi välisruumile avada.

71. Radiaatorit ümbritsevad ajastukohane 
puidust ribistik ja riiul, sooja õhu paremaks 
liikumiseks on radiaatorit katvas paneelis 
õhuaugud.

72. Kui vanniahjud on vannitubadest enamasti 
välja lõhutud, siis uuesti emaileeritud 
malmvann võib teenida edukalt veel paljusid 
põlvkondi.

73. 1930. aastatel tähendas keskküte tõeliselt 
moodsa eluviisi saabumist eesti kodusse ja 
perenaise vabastamist ahju kütmise orjusest. 
Mõnes majas on säilinud algne keskkütt esüsteem. 
Kui keskkatel võib osutuda lootusetult aegunuks, 
siis malmist radiaatorid on kindlasti veel 
töökõlblikud. Radiaatoritel tuleks maha võtt a 
paks vana värv ja viimistleda uue õhukese 
värvikihiga.
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Funktsionalistliku eramu ja väikese kor-
termaja trepikoda andis elamule verti-
kaalse mõõtme, kuna see eendus hoonest 
asümmeetriliselt ja astus sageli pööningu-
korruse võrra kõrgemale. Puidust põhi-
konstruktsiooniga majadel oli enamasti 
sõrestikkonstruktsiooniga puitt repiko-
jad, Sellisel juhul olid trepid ja vahema-
demed puidust. Harvem laoti puitma-
jade trepikojaseinad silikaatt ellistest või 
tuhakiviplokkidest (Vabaduse pst 21), 
mis krohviti siledaks ja värviti heledaks. 
Kivitrepikoja trepiastmed olid paekivist 
ja vahemademed plaaditud malemustris 
kahhelkividega.

74. Puitt repikodade siseviimistluses 
oli levinud hele tapeet ja/või lakitud 
vineerplaatidest seinapaneelistik. Vineerplaate 
saab puhastada pestes või vana lakikihti 
kergelt maha lihvides ja uuesti üle lakkides.
Mängu 11 ja Õie 46 trepikojad.

75. Vaarika 13 korterisisene trepp torkab silma 
ergonoomilise puitkäsipuuga, mis meenutab oma 
metalltorust teisikuid. Arhitektuurimälestis.
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Puidust trepikoja trepi astmed ja mademed 
olid tavaliselt värvitud pruunide toonidega. 
Käsipuud olid lahendatud siledate vineerist 
külgedega, kivitrepil sepispiiretega. Tuli ett e 
ka metall- ja puitpostidega trepipiirdeid. Kui 
trepikoja põrandal on keraamilised plaa-
did, siis on mõtt ekas asendada uutega üks-
nes katkised ruudud. Trepikoja uhkuseks 
olid lihtsad vineertahveluksed, mille väär-
tust ei asenda ükski nüüdisaegne puit- ega 
metalluks. 78. Arhitekt Edgar Velbri kasutas leidlikult 

kivi kui ehitusmaterjali võimalusi ja vormis 
mitmel juhul puitelamute kivitrepikoja 
otsaseina dünaamiliselt kumeraks. Selliselt 
ühtlaselt krohvituna tuleks ka kivitrepikojad 
restaureerida. Mängu 18 kumera kivitrepikoja 
sisevaade.

77. Maja ajaloo huvides ja trepikoja iluks 
tuleks alles jätt a ka vanad uksekellad, lülitid 
ja postkastid, isegi siis, kui neid ei soovita 
kasutada. Tulevikus võib keegi neid vajada ja 
korda teha. Hiiu-Suurtüki 21.

76. Rulli 4 stiilne puidust trepikäsipuu.



37

KELDER JA SOKKEL

Funktsionalismist mõjutatud elamutel oli sokkel madal ja pealispind siledaks krohvitud. 
1930. aastatel isoleeriti sokli kivimüür puitseintest tõrvapapiga. Soklimüüri parandus-

töödel tuleb arvestada olemasoleva müürimördi tüübiga. Tehiskivide, tuhaploki ja sili-
kaatt ellise juures on algselt kasutatud tsementmörti ning sellega on hea teha ka paran-
dusi tänapäeval. Sokli paekivimüüri vuukide puhul tuleks kasutada lubimörti. Pehmem 
lubimört imab ja väljutab niiskust kergesti ning kelder ventileerub loomulikul teel. Sokli-
müüre on õige viimistleda vähese tsemendisisaldusega lubikrohviga ja värvida spetsiaalse 
heleda soklivärviga. Hilisemate remontide käigus võib olla vundament krohvitud tugeva 
tsementmördiga. See võib tekitada niiskuse, külmumise ja krohvi koorumise probleeme. 
Tsementkrohv oleks õige asendada algse müürimördiga võimalikult sarnase lubikroh-
viga. Kõik algsed aknad soklis tuleb säilitada ja klaasida, nende kaudu toimub ka keldri 
ventilatsioon.

Modernism kuulutas 
abihooned inetuks ning 
aia loodusele kuuluvaks. 
Funktsionalistliku elamu 
täis- või poolkeldrikorru-
sele paigutati sestap ena-
masti kõik sellised tollal 
vajalikud majandusruu-
mid nagu puukuur, pesu-
köök, rulliruum, toiduai-
nete säilitamise ruum ja 
töötuba. Mõne eramu juu-
res nihkuvad need ruu-
mid eraldi majandustiiba 
(Õie 46). Kortermajas olid 
majandusruumid mõel-
dud ühiskasutamiseks, 
lisandusid korteri juurde 
kuuluvad panipaigad. 

Keldrisse elu- või puhke-
ruumide planeerimisel 
tuleb arvestada keldrile 
iseloomuliku niiskusega 
ja enne projekti koosta-
mist kindlasti konsultee-
rida spetsialistiga. Soojus-
tada võib seestpoolt keldri 
põrandat ja lage, kuid 
mitt e paekiviseinu, kuna 
see suunab keldris tek-
kiva niiskuse otse esimese 

80. Risti 22 / Orava 16 elamu ehituslehel joonistas insener Aleksander 
Jomm välja puitkarkassi ja kivist soklimüüri kokkupuutekoha 
detailse sõlme. 1937.

79. Madal sokkel on funktsionalistlike elamute juures taotluslik. 
Siseruumidest võib muretult astuda terrassile ning terrassilt ilma 
kõrgeid treppe kasutamata aeda, loodusesse. Vaarika 3 sokliaknad 
annavad keldrisse piisavat valgust.
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korruse puitkonstruktsioo-
nidesse, seades ohtu hoone 
säilimise ja elanike tervise. 
Oluline on, et soklikorruse 
niisketes ruumides, sh keld-
riruumides, oleks tagatud 
ruumide niiskuskoormusele 
vastav ventilatsioon, vajadu-
sel tuleb projekteerida sund-
ventilatsioon. Tasub meeles 
pidada, et suurem osa puit-
hoonete praegustest niiskus-
kahjustustest on põhjustatud 
eluruumidena kasutusele 
võetud keldrikorrusel tehtud 
ebakvaliteetsest remondist.

Keldri seina niiskeks tõmbu-
mine näitab, et kelder on hal-
vasti tuulutatud. Põhjavesi 
põhjustab seinte niiskumist 
palju harvemini. Üldiselt 
vajab liigniiske keldri kuiva-
tamine uut hüdroisolatsiooni 
maja vundamendi ümber ja 
pinnase vertikaalplaneeri-
mist. Oluline on välja selgi-
tada ja eemaldada niiskuse 
põhjus ning kelder kuivatada. 
Kõige efektiivsem viis keldri 
kuivatamiseks on tuulutada 
seda talvel, kui õhuniiskus on 
püsivalt madal. Sellisel juhul 
tuleb kaitsta keldrit läbivat 
torustikku külma eest.

Soklis asuvaid ehitusaegseid 
ventilatsiooniavasid ei või 
mingil juhul kinni müürida, 
kuna nende kaudu toimub 
hoone alumiste konstruktsioonide tuulutamine. Tuulutusavade sulgemine toob kaasa niis-
kuskahjustused (mädanikud, seenkahjustused) alumistes puitkonstruktsioonides. Tuulu-
tusavad kaetakse reguleeritavate restidega, mis hoiavad keldrist eemal närilised jt loomad, 
kuid võimaldavad samas reguleerida keldriruumide tuuldumist. Tuulutusklapid tuleb 
avada varakevadel ja sulgeda talvel külmaperioodi saabumisel. Kui mõni soklikorruse aken 
või sissepääs on vaja kinni müürida, tuleb säilitada akna- või ukseorv ja paigaldada müüri-
tisse reguleeritav tuulutusava. Soklikorruse akna- või ukseavade kinnimüürimine on hoone 
välisilme ja piirdekonstruktsioonide muutmine ning nõuab ehitusprojekti ja ehitusluba.

82. Kurni 42 kelder on funktsionalistlikule elamule kohaselt 
mitmeotstarbeline, sinna mahuvad kõik abiruumid.

81. Soklikorrusele rajati sageli garaaž, sest uus ja kallis 
tehnikaime ei saanud ometi lageda taeva all seista. Kuna mitmeid 
keldriruume enam algse otstarbe kohaselt ei tarvitata, siis võib 
leida neile uue kasutuse. Silikaatt ellise vabriku direktori Bruno 
Kadaku villa Rulli 4.
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AED 

Funktsionalistliku maja, eriti eramu juurde kuulub suur aed, mis lubab hoonel mõjuda 
skulpturaalse objektina. Modernne elamu asub aedlinlikes asumites krundi keskel või 

tagaosas ning on ideaalis paigutatud vastavalt ilmakaartele. Isegi kui hoone on krundi 
eesosas, moodustub maja ja tänava vahele distantsi loov eesaed.

Modernismi asjatundjad rõhutasid, et ilu- ega tarbeaedu, mis pole ei jõu- ega otstarbeko-
hased, ei tohiks rajada. Saksamaa eeskujul räägiti hoopis eluaiast (Wohngarten), kus on või-
malik puhata igapäevasest tööst, külalisi võõrustada, teha majapidamistöid, võimelda ja 
lastel mängida. Siit tuleneb ka 1930. aastatel funktsionalistlike elamute juures viljapuude, 
iluaedade ja juurviljapeenarde vähesus.

Iluaed jäi siiski heast elust lahutamatuks. Jõukamate elamute juures aitas aeda kujundada 
arhitekt koostöös aednikuga, arhitekt pani paika üldkompositsiooni ja aednik või omanik 
valis sobivad taimed. Dr Palitseri villa aiakujundus Nurme 47 oli tellitud koguni kuulsalt 
Späthi-nimeliselt saksa fi rmalt. Terve aia kujundus sõltus suuresti krundi looduslikest eel-
dustest. Metsata või tasase pinnaga krunte kujundati modernistlikuks geomeetriliseks ilu-
aiaks: korrapärased teed, igihaljaste taimede rivid ja mitmetasandilised terrassid. Iluaeda 
kuulus madal ringi-, hulknurga- või ruudukujuline bassein ja kanalite süsteem. Metsase 

83. Korrapärane terrass, basseini ja ilupõõsastega aed on kõrvuti loodusliku metsaalusega. Näituse 19 
haljastamise plaan, u 1937.
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loodusega kruntidel kujundati geomeetriline iluaed vaid elamu lähedusse ning suuremat 
rõhku pandi krundi algse looduse säilitamisele, seda eriti Nõmmel.

Samasugust põhimõtet – hoida looduslikku metsaalust ja kasvatada kultuurtaimi ainult ilu-
aias või terrassidel – võiks järgida ka tänapäeval. Suured põlismändidega aiad, kus suurel 
osal krundist on säilitatud looduslik alustaimestik kanarbiku ja palukavartega, on saanud 
Nõmme sümboliks. Isegi ülehoolitsetud kultuurmuru mõjub siin kohatuna. Mujal, näiteks 
Kadriorus, kohtab rohkem suuri lehtpuid ja sirelipõõsaid.

Nõmme künklik ja liivane pinnas soosis juba iseenesest terrasside ja nende peale kuivalem-
beste kiviktaimlate rajamist. Metsast lõigati terrasside jaoks samblamätt aid, kukeharju ja 
liivasibulaid või istutati spetsiaalseid kultuurtaimi. Terrassid on suhteliselt hooldusvabad. 
Kui tugimüürist on murenenud või välja varisenud mõni paekivi, saab seda kohta sarnase 

84. Täiuslik ruut looduse raamistuses. Sihi 83.

86. Jõukam tellĳ a ei jätnud aeda looduse hooleks. Tööstur Franz Krulli villa aed on planeeritud range 
sümmeetria järgi. Siin on nii ilu-, viljapuu- kui ka juurviljaaed, aga ka tenniseväljak. Kaare 6/8 / 
Vabaduse pst 95.

85. Kaare 6/8 / Vabaduse pst 95. Karl Tarvas, 
1931.
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materjaliga paigata. Müüri parandamisel 
tuleks jälgida, kas kasutatud on klombitud 
või vabavormilist kivi. Kiviktaimla taasta-
mine võib osutuda võimatuks, kui ümbritse-
vad puud on kasvanud liiga suureks ja vari 
on muutunud aiale liiga tihedaks.

Aiateid ja terrasse on Nõmmel traditsiooni-
liselt sillutatud erineva suuruse ja kujuga 
paeplaaditükkidega. Funktsionalistlikud 
majad on erakordselt tundlikud igasuguste 
neid ümbritsevate lisandite suhtes – kui aeda 
soovitakse paigaldada valgusteid või skulp-
turaalseid väikevorme, peavad need sobima 
hoone minimalistliku arhitektuuriga. Täiesti 
kõlbmatud on  kõikvõimalikud aiapäkapi-
kud ja uushistoritsistliku vormiga laternad.

Hoone kõrval asuva päikeseterrassi juurde 
kuulub sageli pergola. Itaalia päritolu per-
gola on puidust või metallist sõrestiksein, 
mis moodustab tugiraami ronitaimedele. 
Pergola loob võõra silma eest varjatud pri-
vaatse vabaõhuruumi, kus saab häirimatult 
päevitada või juua tassi teed.

87. Paekiviga sillutatud jalgtee tõuseb terrassilt 
terrassile. Mängu 18.

88. Bassein on modernistliku aia oluline osa. 
Nurme 40.

89.Taastatud pergola välisukse juures. Kurni 17.
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91. Nõmme tüüpi maja keset männimetsa. 
Vabaduse pst 19. Kurt Sosaar, 1936.

90. 1930. aastatel muutusid järjest populaarsemaks looduslikust kivist laotud tugimüüridega terrassid, 
mis kasutasid sageli ära looduslikku maapinnareljeefi . Raudtee 34a aed.

Krunti piiras traditsiooniliselt piirdeaed. Tänava ääres oli piirde kõrgus harilikult 1,2–1,5 m. 
1930. aastatel levisid laialdaselt raudbetoonist aiapostid. Metallist torudest ja plaatidest olid 
tehtud madalad väravad. Väravapostid olid silikaatt ellistest, harvem valubetoonist.

Traditsiooniline eesti majapidamine on läbi ajaloo soosinud abihooneid, aga satt us 1930. 
aastatel vastuollu modernismi seisukohaga, et kuurid on agulile iseloomulikud ja inetud. 
Tegelikkuses see ideaal muidugi alati ei teostunud ning aia tagaossa ehitati abihoone.

92. Edgar Velbri armastas kasutada kivipostide ja 
alumise müüriosaga piiret, mille vaheosad olid 
puitlippidest.
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93. Tänapäevaks on enamik algsetest pergolatest lagunenud või lammutatud. Nende taastamine 
algse ehituskavandi ja säilinud fotode järgi on kaalumist väärt. Sellised väikevormid annavad 
elukvaliteedile, hoone arhitektuurile ja aiale palju juurde. Sihi 83. August Volberg, 1935.

KOKKUVÕTTEKS

Eesti okupeerimisega 1940. aastal satt us modernistlik arhitektuur klikiaegse stiilina 
ametlikult põlu alla, kuid tegelikkuses elasid funktsionalismile omased arhitektuur-

sed võtt ed kaks sõjajärgset aastakümmet jõudsalt individuaalelamutes edasi, autoriteks 
Wabariigi-aegsed arhitektid. Läbi nõukogude perioodi kandis funktsionalism nostalgilist 
mälestust kaotatud iseseisvast ja edasipüüdlikust riigist.

1930. aastate funktsionalistlik eramu ja väike kortermaja on huvitav etapp eesti arhitektuu-
riloos. Modernismi radikaalsete ideede tõmbetuuled vaibusid küll Eestisse jõudes mahe-
daks tuulehooks, kuid ometi tõi see kaasa arusaama uuest linlikust eluviisist ja esteetikast. 
Juurdus tõdemus, et maja peab sobituma selle elanikuga, mitt e vastupidi. Ratsionaalne 
ehk omaaegses kõnepruugis otstarbekohane planeerimine pistis rinda funktsionalismi kui 
stiili tüüpvõtetega ning just selle kombinatsiooni „kodukootud“ viljad on väärt säilitamist 
ning head kohtlemist tänapäeval.

94.  Abihoone lahendati harva koos elamu projektiga, moodsas võtmes tegi seda Edgar Velbri 
Vabaduse pst 31 / Prii 2. 1936. 
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