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Vahetult Teise maailmasõja lõppedes tõusis vastse 
Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi elamu- 
ehituses esile ajastut arvestades tähelepanuväärne 
nähtus: massiline individuaalelamute1 ehitamine. 
Sõjas oli hävinud 56%2 varasemast elamufondist, 
stalinismiaegsete suurte kortermajade püstitamine 
kulges vaevaliselt, paneelide kasutamine polnud 
ehitustööstuse mahajäämuse tõttu veel alanud.  
Sajandi ühe suurima eluasemekriisi leevendamiseks 
rakendati paarikümne aasta jooksul pärast sõda 
riikliku ehituse kõrval individuaalset elamuehitust.

Kommunistlik ideoloogia nägi uue maailmakorra 
alustalana ette üsna teistsugust, kollektivistlikku elu- 
mudelit. Aga paradoksaalsel kombel individuaal- 
ehitust riiklikult isegi soositi ja käitati propaganda- 
ahelasse kui tööliste heaolu kasvu näitajat. Terav 
korterikriis sundis leppima elanike isiklike vahendi- 
te kaasamisega peremajade püstitamisel, kuigi era-
omandist immitsevad pahed olid samal kümnendil 
toimunud küüditamiste üks ametlikke motiive.  
Individuaalehituseks valmistas riik ette generaalplaa- 
nid, arendas jõuliselt kohaliku suurtööstuse ehitus- 
harusid, eraldas tasuta krunte ning kehtestas kredii- 
disüsteemi, mis võimaldas soodsatel tingimustel pika- 
ajalist laenu. Kuna alternatiivseid kodu loomise või- 
malusi nappis, oli individuaalehitus väga populaarne.

Ise omale maja ehitamine oli tihti ainus elamispin-
na saamise võimalus. Riigi või ettevõtete ehitatud 
kortereid oli vähe: nende eraldamine oli seotud 
töökohaga ja kindlustatud pigem vaid nomenkla-
tuurile. Ebavõrdses konkurentsis saadud korter võis 
kujuneda perekonna sotsiaalse staatuse märgiks, 
viidates leplikkusele kontrolliva riikliku süsteemiga. 
Individuaalehitajate hulgas oli seevastu arvukalt kol- 
hooside eest linna pagenuid ning ettevõtlikumaid 
noori peresid.

Kõnealuse hoonetüübi puhul väärib tähelepanu indi- 
viduaalelamu kui nähtuse sotsiaalne olemus. Paljud 
pidasid perekeskset ja peredevahelist suhtlust soo- 
sivat eluvormi elutervemaks ja turvalisemaks ja eelis- 
tasid sillutada aeglaselt teed isikliku vabaduse poole. 
Individuaalehitajad seati siiski võrreldes riigikorteri 
elanikega silmitsi oluliselt suuremate kuludega.

Kuigi pereelamuid püstitati teisteski liiduvabariiki- 
des, vallandus Eesti NSV-s lausa buum. Oma maja 
ehitamise järsk tõus 1940. aastaste lõpust ning kiire 
langus 1960. aastate alguses on jälgitav võrdselt üle 
toonase Eesti NSV. 1950. aastatel kandiski just indi- 
viduaalelamu, eriti väikelinnades, elamuehituse 
põhiraskust. Näiteks oli nende osakaal elamuehi- 
tuses 1950.–1959. aastatel Tallinnas 39%, mõnes 
väikelinnas kuni 90%. Tekkisid terved kvartalid 
katuse- või ehitusjoone järgi joonduvaid hooneid, 
mis tunduvad Eestimaa eri paikades äravahetami-
seni sarnased. Tallinnas oli eramuehituse aktiivsus 
suurim Nõmmel, Pirital, Pirita-Kosel, Meriväljal, 
Maarjamäel, Lillekülas ja Veskimetsas.

Kruntide eraldamine individuaalehituseks ja kre-
diidi andmine lõpetati suuremates linnades 1963. 
aastal.3 Varem eraldatud kruntidele ehitati veel 
nõukogude aja lõpulgi, ent 1960. aastate teisest 
poolest ehitusaktiivsus langes ja muutus ka indivi-
duaalmajade arhitektuurikeel, mistõttu käsitletakse 
siin vaid 1963. aastani ehitatud eramaju. Erasek-
torit kaasati edaspidi siiski ka kooperatiivelamute 
ehitamisel, mis oli odavam ning vastas paremini 
sotsialistlikule kreedole. Riiklikku elamuehitust 
iseloomustasid sealtmaalt peamiselt paneelmajad, 
kuna Ministrite Nõukogu 1957. aasta määrusega 
seati eesmärgiks 12 aastaga korteripuudus likvidee- 
rida ning seda võimaldasid ka selleks ajaks toimu-
nud tehnilised muudatused ehituses. 

Individuaalmaja – eluasemekriisi leevendus

1. Katuse- või ehitusjoone järgi joonduvad elamud  
tunduvad Eestimaa eri paikades äravahetamiseni sarnased. 

 V.-P. Vahi, 1958. EFA.
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Sõjajärgses elamispinnanappuses individuaalehitust 
küll soositi, ent see oli rangelt reglementeeritud. 
Ehitusloa saamiseks tuli elamu kavandajal läbida 
bürokraatiarägastik, mis koosnes järgmistest etap- 
pidest: ehituskrundi taotlemine, selle planeeri-
mine, ehitusprojekti hankimine ja vajadusel sidu-
mine krundiga, projekti ekspertiis ja kinnitamine 
ning hoonestuslepingu sõlmimine.

RAJOONI PLANEERIMINE
Ehitada võis vaid linnade, alevite, maarajooni-
de, kolhooside ja sovhooside generaalplaanides4 

määratletud individuaalelamute ehitusrajoonides-
se, need kavandati ligikaudu 200 elamule (1000 
elanikku). Sealjuures oli pereelamute piirkondi ha- 
katud hoonestama juba sõjaeelselt, generaalplaani- 
dega neid alasid tavaliselt vaid tihendati ja liiga 
väikese ala korral jätkati. Näiteks oli hoonestus osa- 
liselt välja kujunenud tsaariajast hinnatud suvitus-

piirkondades Nõmmel, Meriväljal, Pirital ja Maarja- 
mäel, kus generaalplaanide-eelselt üheilmelisust ei 
esinenud. Seetõttu ei saavutatud varasemates indivi- 
duaalelamute piirkondades ranget, võrdsusest kõne- 
levat linnapilti. Tervikilmelisem on krundistruktuur 
ja hoonestus juurde planeeritud piirkondades.

Rajooni planeerimiskavas sätestati tavaliselt kritee- 
riumid, mis on tänapäevaseski linnaplaneerimises  
kohased: tänavate paiknemine, kruntide sihtotstar-
bed, suurused ja täisehituse protsent. Lisaks oli seal 
vahel määratud kruntide hoonestusviisid, s.o hoones- 
tamine järsu viilkatusega üksikelamuga, lamekatuse-
ga kahe täiskorrusega üksikelamuga, kaksikmajaga, 
ridamajaga või vaipmajaga.5 Planeerimiskavade tase 
varieerub, kuid enamikes arvestati olemasoleva loo-
dusliku haljastusega, püüti vältida liiklusmagistraale 
ja piirkonnast vaba läbisõitu. Vaadete elavdamiseks 
ja planeerimise ökonoomsuse huvides murti tänava-
telgi, kavandati pööranguid ja umbteid.

Individuaalehituse normid ja piirangud

2. Trummi-Allika-Basseini (Tiigi-Külmallika-Lossi) kvartali  
planeerimis- ja hoonestuskava Nõmmel, 1955. TLPA.
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Kvartali detailplaneering võis fikseerida tänava-
joone, hoone korruste arvu, katuseharja suuna, 
minimaalsed nõutavad tulekindluse astmed ning 
sellest tulenevad majadevahelised kaugused ja ma-
terjalikasutuse (puit või tellis). Täpsemad nõuded 
välisilmele väljastati ehitajale arhitektuurse planee- 
rimise ülesandes koos geodeetilise plaaniga.

KRUNDI TAOTLEMINE
Tasuta krunte individuaalehituseks eraldati alates 
1945. aastast.6 Krundi taotlemiseks kirjutati aval-
dus Töörahva Saadikute Nõukogu (TSN) Täitev- 
komiteele7, sinna märgiti taotletava krundi andmed 
ning tõendati majaehitamise vajadust ja võimekust. 
Avalduse arvukate lisade hulgas olid näiteks eluloo- 
kirjeldus, töökoha tõend palga suurusega, iseloo-
mustus töökohalt ning majavalitsuse tõend taotleja 
olemasoleva elamispinna suuruse ja sellel elavate 
inimeste arvu kohta.

Nagu toona tavaks, soositi kruntide jagamisel 
teenekaid kodanikke. Esmajärjekorras rahuldati 
„Isamaasõja invaliidide, ordenikandjate, Isamaa- 
sõjas langenud punaarmeelaste perekondade ja ees- 
rindlike töötajate (stahhaanovlaste, lööktööliste)”8 

avaldused. Taotlejad pidid pärast krundi eralda- 
mise eelnõusoleku saamist tähistama selle numbri- 
sildiga, hoidma tänava oma maalapi piires puhtana 
ning kinnitama kuue kuu jooksul krundi plaani ja 
ehituse projekti. Vastasel juhul võis krundist taas 
ilma jääda.

KRUNDI PLANEERIMINE
Arhitektuurse planeerimise ülesanne pani harilikult 
paika ehitusjoone (elamud paigutati tänavapildis 
üldjuhul ühele joonele), elumaja ja kõrvalhoone 
mahu ja paiknemised krundil, olemasolevate puu-
de ja põõsaste säilitamise tingimused, vahel elamu 
katusejoone, -kuju ja -kalde ning sokli kõrguse.

Elamu positsioneerimisel tuli arvestada koha eri- 
pärasusega. Tänavamüra vältimiseks ei kavandatud 
elumaja otse krundi piirile, kuid mitte ka maatüki 
keskele, sest see oleks krundi hakkinud väikesteks 
katkendlikeks osadeks. Soositud asetuseks osutus 
idapoolne nurk, võimalikult lähedal põhjapiirile, et 
jätta päiksepoolsem külg aia planeerimise huvides 
vabaks. Hoone soovitati kavandada küllaltki tänava 
lähedale, et mitte raisata maad sissesõidutee peale 
ning hoida kokku tehnovõrkude maksumuselt. 
Tehnovõrke uuselamurajoonides tihti veel polnud 
ja kuna trasside ja võrkude rajamine oli kohalikule 
omavalitsusele kallis, lükati neid töid kas edasi või 
rajasid ehitajad ehk omanikud need oma jõudude-
ga ise. Alternatiivina toimus tänavate ja kommu-
nikatsioonide väljaehitamine ettevõtete kulul, kus 
individuaalmajade ehitajad töötasid.

Planeeringust tulenevalt ei saanud omanik seega 
alati valida, kas ta tahab lameda katuse või kõrge 
viilkatusega maja. Eriloa alusel sai kehtestatud tin-
gimustesse vahel muudatusi teha: muuta katuse- 
kuju või nihutada kohustuslikku ehitusjoont.  
Näiteks lubati August Volbergi 1948. aastal pro- 
jekteeritud eramu Tõru 1/ Kose tee 26 „Tallinna 
peaarhitekti loa alusel krundi pinnase iseloomu  
tõttu ja puude säilitamise eesmärgil paigutada krun-
di keskele”. Individuaalmajade näiliselt kaooti- 
lises paigutuses ilmneb korrapära, mida lõhuvad 
tänavapildis erandlikult krundi sügavusse planeeri-
tud hooned.

Krundi suuruseks sätestas 1948. aasta määrus lin-
nades 300–600 m2, väljaspool linnu ja väikelinna- 
des 700–1200 m2.9 Kõige tavalisemaks sai 600 m2 

krunt. Krundi lõpliku suuruse määras rajooni 
plaanist lähtuvalt igal üksikjuhul kindlaks täitev- 
komitee. Mitmed julgemad ametnikud leidsid  
elamutiheduse vältimiseks taibuka väljapääsu.  
Paberite järgi anti individuaalehitajale hoones- 
tamiseks küll ainult 600 m2, ent krundid mõõdeti 
sageli välja nii, et kahe krundi vahele jäi veel vaba 3. Ehitusjoon ja tänavajoon. IK.
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maad. Loomulikult ei jäetud seda maad sööti,  
vaid anti elamuomanike kasutusse nn reservmaa- 
na, kuhu rajati aed, istutati viljapuid ja ehitati 
kasvuhooneid. Nii kujunesid tegelikult inimes-
te käsutuses olevad krundid sageli 700–1500 m2 
suurusteks. Krundiga külgnevaid reservmaid haka-
ti hoonestaja taotluse alusel krundiga liitma või 
neist eraldi krunte moodustama 1980. aastatel.

Varsti pärast individuaalehitusbuumi vaibumist 
kritiseeriti Lilleküla ja Veskimetsa rajoone linna- 
keskkonnas põhjendamatu laiumise tõttu, eriti 
olukorras, kus paneelelamurajoonid Mustamäe ja 
Väike-Õismäe ebamugavalt nende taha kerkisid. 
Viiekümnendatel põhjendati neid aga kesklinna 
rohealade hajusate jätkete loomisega, aedlinnadest 
pidid saama industrialiseeruva Tallinna kopsud.

ELAMU PROJEKTEERIMINE 
Individuaalelamu projekti saamiseks oli kolm 
moodust: tüüpprojekt, korduvkasutusprojekt või 
arhitektilt tellitud individuaalprojekt. Lisaks oli 
viiekümnendatel väljaspool Tallinna asuvatel krun-
tidel lubatud eramuid projekteerida ka krundi 
omanikel. Selline liberaalne poliitika ei andnud aga 
kuigi häid tulemusi ning keelustati peagi.

Riik, mis abistas, suunas ja kontrollis, soosis loo-
mulikult tüüp- ja korduvkasutusprojektide kasu-
tamist. Valmisprojekt kiirendas planeerimisfaasi 
ning tagas ökonoomse ja normikohase lahenduse. 
Laialdaseks tarbimiseks mõeldud tüüpprojekt valiti 
välja arhitektuurivõistlusel või koostati auhinnatud 
tööde alusel. Korduvkasutusprojekt oli arhitekti 
kavandatud individuaalprojekt, mis oli ametiasu-
tustes kinnitatud ja mida oli piisavalt ratsionaalseks 
peetud, et seda originaalkujul või muudatustega 
kaaskodanikele soovitada.

Tüüp- ja korduvkasutusprojektid olid laiatar-
bekaup, millega sai tutvuda Eesti NSV Arhitektuu-
ri Valitsuses, kohalikes arhitektuuriosakondades ja 
projekteerimisorganisatsioonides ja mida müüdi 
isegi raamatukauplustes. Jooksvalt anti välja kata-
looge. Näiteks kehtis 1948. aastal 44 tüüpprojekti. 
Arhitekti kätt vajasid sellised kavandid vaid sidu-
misel, kuna neil polnud asendiplaani. Sidumisel 
kohandati projekt krundi pinnareljeefiga ja tehti 
vajalikud väiksemad muudatused.

Erinevus tüüp- ja individuaalprojektide kvaliteedis 
ei ole nende koguhulka arvestades märkimisväärne. 
Tüüpprojektide loomisel osalesid samad arhitek-
tid, kes häid erilahendusigi pakkusid ning võima-
likud ebakõlad likvideeriti komisjoni ettepanekul 
pärast revideerimisi. Tüüpprojektide järgi püstitati 
suuremates linnades ainult 15–20%, väiksemates 
linnades 20–30% individuaalelamutest. Suur osa 
omanikest võttis mõne tüüp- või korduvkasutus-
projekti aluseks ja lasi seda muuta vastavalt vaja-
dustele ja maitse-eelistustele, millisel juhul on tegu 
individuaalprojekti järgi ehitamisega. Vaatamata 
tüüpprojektide realiseerimise kesisusele oli nende 
loomine oluline, sest halvema kvaliteediga eripro-
jekti komisjon ei kinnitanud.

Tüüp- või korduvkasutusprojekti maksumus piir-
dus valguskoopia tasuga, sidumisprojekt maksis 
projektbüroodes ligikaudu 250 rubla. Individuaal-
projekti maksumus oli u 300–700 rubla (keskmine 
kuupalk oli 120–150 rubla), kehtisid riiklikud hin-
nakirjad, mille peamine näitaja oli hoone kubatuur. 
Individuaalprojekti tehes pidi arhitekt maksma 
riigilõivu u 15% projekti maksumusest.11 Tegelik 
hind kujunes kokkuleppel arhitekti ja tellija vahel, 
kuid tasu oli üldjuhul mitu korda suurem määruses 
sätestatust. Väikeelamu individuaalprojekti eest on 
makstud isegi 1500 rubla.

Tüüpprojektidele ja individuaalprojektidele keh-
tisid samad piirangud: elamu võis olla ühe- kuni 
kahekorruseline, tubade arvuga üks kuni viis. 
Elamispinna ruutmeetrite osas jäi esialgu püsi-
ma natsionaliseerimisega kehtestatud elamispinna 
ülemmäär 220 m2. Halva uudisena mõjus 1958. 
aasta seaduse muudatus, mis seadis isikliku omandi- 
õiguse alusel ehitatavates uutes majades elamispin-
na maksimaalnormiks 60 m2.12 Hoone kasulik pind 
võis olla aga kuni 90 m2.

60 m2 piirang tõi kaasa ruumijaotuse ümbermän-
gimise: abipinnad, mida ei normeeritud, võeti ka-
sutusele elamispinnana. Elamispinnaks ei loetud 
esikuid, trepikodasid, vannitube, klosette, sahvreid, 
alla 1,9 m kõrguseid seinakappe, külmi veranda-
sid ja kuni 6 m2 köögi pinda, samuti väljaspool 
eluruume asuvaid majandusruume, nagu garaaž, 
pesuköök, panipaigad.

Ruutmeetrite ettekirjutus sundis elamu planeerin-
gut põhjalikult läbi mõtlema ja otsima nutikaid 
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lahendusi, ent vahel ka ebamugavaid kompromis-
se. Siseruumides sai avarust luua suurte esikute ja 
trepimademetega, kapid ja panipaigad projekteeri-
ti seinaniššidesse, pinda andsid juurde garaaži- ja 
verandapealsed teise korruse rõdud. Viilkatusega 
elamute eeliseks oli hilisem katusekorruse välja- 
ehitamise võimalus, sest hoone vastuvõtmisel välja- 
ehitamata pööninguruume elamispinna hulka ei 
arvestatud.

Nõukogude Liidus kehtinud elamispinnapiirangud 
suhestusid tegelikult arengusuundadega, mis pol-
nud seotud üksi kommunismi ehitamisega, vaid 
olid samuti teemakohased heaoluühiskonna poo-
le püüdlevas läänes. Tugeva keskklassi loomine sai 
olla mõeldav ainult juhul, kui suur osa ühiskonnast 
tundis end olevat teistega sotsiaalselt sama väär-
tuslik. Kiire majanduskasvu kontekstis oli üheks 
võrdsete võimaluste kehtestamise vormiks ühtsed 
piirangud. Näiteks juhinduti Suurbritannias era-
muehituses 1944. aasta raportist, mis andis ruut-
meetrilisi soovitusi tubade kaupa, tekitades ühetao-
lisi, kõige otstarbekamaid ruumipaigutusi.12

4. Maarjamäe individuaalelamute piirkond.  
Foto A. Jeršov, 1957. EFA.
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SÕJAJÄRGNE EHITUSVALDKOND
Kerkinud eramajade suur hulk on osaliselt tingitud 
Nõukogude võimu suutmatusest hävinud elamu-
fondi piisavalt kiirelt taastada. Teisalt on see seleta-
tav ka tolleaegse ehitusvaldkonna arenguga, mis ei 
võimaldanud veel paneelehitust: vajalikke tehaseid 
ega mehhanisme paneelide monteerimiseks pol-
nud. Traditsioonilised puidust ja kivist ehitusviisid 
olid paratamatud, kuid sobisid suure ajakulu tõttu 
just üksikelamute püstitamiseks.

Individuaalehituses kasutati materjale, mida juba 
sõjaeelselt Eestis tööstuslikult toodeti: silikaattel- 
liseid, keraamilisi seinatelliseid ja õõnestelliseid, 
tsement-põlevkivituhktelliseid („patentkive”), tule- 
kindlaid ehitusplaate (TEP-plaate), pillirooplaate 
(roliitplaate), lupja, tsementi, keraamilisi ja tsement- 
katusekive ning katusepappi. Teisi spetsiifilisemaid 
materjale nagu katuseplekki või eterniiti imporditi. 

Arenenud oli puidu- ja paetöötlemine, betooni va-
lati monoliitselt eritööna.13

Teise maailmasõja lõppedes oli ehitustegevus Eestis 
madalseisus. Isegi sõjaeelselt kujutasid ehitusette- 
võtted endast üheks hooajaks komplekteeritud bri- 
gaade, kelle käsutuses olid vähesed abimehhanis-
mid. Sõjajärgselt oli ehitustööliste kaadrist säilinud 
vaevalt kümnendik, suur osa spetsialistidest oli huk- 
kunud või lahkunud ning ehitusmaterjalide teha- 
sed purustatud või laokil. Sõjapurustuste likvideeri-
mise jaoks pandi suuremate tehaste kõrval tööle ka 

väikesed hooajalised mehhaniseerimata telliseteha-
sed ja lubjaahjud. Oluliseks ehitusmaterjaliks osutus 
paekivi, mille kaevandamise laiendamise ja kasuta-
mise kohta võeti 1947. aastal vastu eriotsus.

Sõjajärgselt loodi Tallinnas, Tartus ja Narvas üld- 
ehitustrustid, mille eesmärgiks oli hooajalisuse vä- 
hendamine, kuid nad alustasid tööd abiettevõtete ja 
mehhanismideta, vajaliku hulga oskustööliste ja juh- 
tivate spetsialistideta. Tehnikapark koosnes vähes-
test betooni- ja mördisegistitest ja Pioneer-tüüpi 
kergetest kraanadest. Esimesed veoautod ilmusid 
ehitusele 1945. aastal, esimesed 3-tonnise tõstejõu-
ga tornkraanad said ehitustrustid alles 1951. aastal.

Niisuguses olukorras on mõistetav, et tarindus-
likust seisukohast ei toonud 1945.–1950. aastad 
elamuehitusse midagi revolutsiooniliselt uut. Vun-
damendid ehitati endiselt paest, välisseinad pro-
jekteeriti silikaattellistest, vahelaed konstrueeriti 
puittaladel või keldri osas monoliitraudbetoonist. 
Kõige uuenduslikum oli silikaattellistest kergseinte 
püstitamine, mis alles sõjaeelselt eriala-ringkonda-
des elavate diskussioonide osaliseks sai ning indivi-
duaalehituse käigus märkimisväärselt arenes.

Tähelepanu pälvib tööde üldine suhteliselt kõrge 
tase, mis on seletatav eelkõige asjaoluga, et esimes-
tel pärastsõjaaegsetel aastatel andsid enne sõda välja 
õppinud meistrid edasi oma oskused ja nõudlikkuse 
ka järgmisele põlvkonnale. See võimaldas kasutada 
klombitud ja tahutud paasi, välis- ja siseviimistluses 
vääriskrohve ning laduda korrektset tellismüüritist.

1955. aastal võeti suund üleminekuks industriaal- 
sele ehitusviisile ning sellega seoses käis individuaal- 
ehitus mõnevõrra alla. Juba 1950. aastate algu- 
ses hakati tootma ja kasutama keraamilistest plok- 
kidest vahelaeplaate, alustati monteeritavate raud-
betoonelementide ja silikaltsiidist seinaplokkide  
tootmist. Esialgu monteeritavaid seinamaterjale pii- 
savalt ei jätkunud, mistõttu tuli laiendada telliste 
tootmist: 1955.–1970. aastatel suurenes tellisetoo- 
dang Eestis kaks korda. Toodangu kasv saavutati  
tootmisvõimsuste forsseerimise tulemusena, mis viis 

Ehitustegevus ja -materjalid

5. Veoauto käivitamine vända abil. R. Kursk, 1948. EFA.
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telliste kvaliteedi languseni. Materjalide kvaliteedi-
langus koos traditsiooniliste ehitusoskuste hääbu-
misega mõjus individuaalehitusele kahjuks rängalt.

INDIVIDUAALEHITUSEKS  
MATERJALIDE HANKIMINE  
JA EHITAMINE
Hoone ehituskvaliteet ja korrektne viimistlus variee- 
rub individuaalelamute lõikes märgatavalt. 1950. 
aastate keskpaigani ehitatud peremajad on reeglina 
püüdlikumalt teostatud, kuid hoone lõpuni valmis 
ehitamine sõltus oluliselt omaniku rahakotist, ma-
terjalide ja tööjõu hankimise viisidest ning toonase 
elu keerulistest käikudest.

Materjalide hankimiseks ja ehituseks pakkus riik 
seitsmeaastase tähtajaga laenu 2%-lise aastase intres- 
siga kuni 10 000 rubla ulatuses. Laenusaamise tin- 
gimuseks oli, et 30% ehituse kuludest kannab laenu- 
saaja isiklikest summadest või asendab selle enda või 
perekonnaliikmete tööjõuga. Niisiis ehitas lihtsam 
rahvas põhiliselt ise, kasutades abijõuna sugulasi ja 
sõpru. Aga ka näiteks helilooja Gustav Ernesaksale 
ehitasid Joa tänavale maja meeskoori RAM lauljad. 
Enda või tuttavate pool maja ehitamine põlistas eest- 
lastes harjumuse oma puhkehetki remondiga täita.

Ehitusmaterjalide defitsiidi tõttu varustati indivi-
duaalehitajaid vastava linna või rajooni TSN Täi- 
tevkomitee vahendusel. Ehitusmaterjalide eralda- 
miseks olid välja töötatud jaotuskavad ja piirnor-
mid ühe individuaalelamu kohta. Materjale müü-
di ehitusloa ja ehitusmaterjalide ostukaardi esita-
misel. Tähtsamaid materjale, nagu lubi, tsement, 
TEP-plaat, katusepapp, klaas jne müüsid Tallinnas, 
Tartus ja Narvas Kommunaalministeeriumi ela-
mute varustamise kontorid („Elvar”). Telliseid sai 
ostukaardi alusel otse vabriku laost, tarbepuid ehi-
tusplatsile võimalikult lähedal paiknevast metsast, 
mida omakorda saeveskis saagimas käidi. Kohalikes 
tööstuskombinaatides oli organiseeritud tisleritoo- 
dete valmistamine (akna- ja uksepiidad, aknaraamid, 
uksetahvlid). Müüdi soodushindadega ka purusta-
tud hoonete varemetest pärinevaid materjale. Ehi-
tusmaterjalide vedamiseks sai autotranspordibaasi-
dest riiklike hinnakirjade alusel laenata veokeid.

Ehitusmaterjalide defitsiidist ja ajastuomasest ehi-
tuskultuurist liigub palju anekdootlikke lugusid, 
mis on paraku pärit tegelikust elust. Käibele võeti 

väljendid nagu „Leipzigi messil käimine” ehk ehi-
tusmaterjalide lao territooriumilt vajaliku materjali 
näppamine jmt.14 Ametlikult ehituselt endale vaja- 
liku kõrvaletoimetamine oli tavapärane nähtus. 
Materjali hankimine ja ebaseadusliku tegevusega 
vahelejäämine põhjustas sageli nii palju närvipin-
get, et psühhiaatrias võtsid arstid omavahel kasu-
tusele isegi termini „individuaalehitaja sündroom”, 
mis tähendas läbipõlemist.15

Ehitusmaterjalide hankimise seaduslikkuse tõesta-
mine oli olulise tähtsusega. Seda kontrollis enne ela- 
mu kasutusse võtmist vastav komisjon. Materjalide 
hankimist ja ehitustegevust kontrolliti eriti hoolikalt 
nendel juhtudel, kui tööks oli laenu võetud. Makset 
tõendavate dokumentide puudumisel võis eeldada, 
et materjal võis olla varastatud. Kui tõendeid pol-
nud, lasti materjalide legaliseerimiseks mõnikord 
vajalik dokument või kviitung kirjutada tuttavatel. 
Hirmust annavad tunnistust omanike senini alles hoi- 
tud hoolikalt süstematiseeritud kviitungid ja tšekid.

Üldiselt võttis iseehitajatel maja püstipanek aastaid 
ja tihti hakati elama veel poolikus elamus. Vahen-
ditenappuses ei viimistletud hooneid sageli projek-
tidele vastavalt ning katusekorruse väljaehitamine 
lükkus tulevikku. Lõpetamata viimistlusega maja-
de paljusus kõneleb sellestki, et seda hoonetüüpi 
ehitati esmase elamispinna saamiseks. Elanikke sai 
sisse kirjutada ainult komisjoni vastu võetud ela-
musse. Hoone kasutuselevõtuks pidi olema lõpe-
tatud välisviimistlus ning tänavapoolne välispiire 
vastavalt kinnitatud projektile, sisemistest töödest 
üks elutuba, köök, klosett, prügikast, ning tagatud 
joogiveega varustatus.16

6. Silikaadi tootmine Männiku ehitusmaterjalide 
 tehase silikaatkivitsehhis nr 1. EFA.
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8. Kahetoaline puidust individuaalelamu. 
 Arh. P. Tarvas ja A. Volberg. AA.

ESIMESED TÜÜPPROJEKTID
Individuaalmajad ja -krundid pidid olema opti- 
maalse suurusega, et pakkuda perele mugavat kesk- 
konda, kuid mitte nii suured, et muutuda koor-
mavaks. Sobiva suuruse ja ruumiprogrammi leid-
miseks viis riik läbi arhitektuurivõistlusi. Esimesed 
tüüpprojektide konkursid toimusid juba 1944. ja 
1946. aastal enne ehitusbuumi vallandumist, kuid 
neid korraldati hiljemgi. Tulemuseks on lai variat- 
sioon normidesse sobitatud pereelamuid, milles ka-
jastuvad koduse õdususe otsingud.

Eelarvamused mistahes nõukogudeaegse tüüppro-
jekti suhtes kestavad tänapäevani. 1940. ja 1950. 
aastatel seevastu oli elamute ratsionaliseerimine 
ja standardiseerimine alles hoogu koguv moodne 
suundumus elamispinnapuuduse ja sotsiaalsete 

probleemide leevendamiseks. Inseneride kõrval te-
gelesid sellega entusiastlikult ka juba vabariigi ajal 
töötanud arhitektid Peeter Tarvas, August Volberg, 
Edgar Velbri, Endel Laasi ja Alar Kotli.

Esimesed tüüpprojektid on mahuliselt ja funktsio-
naalselt sageli kaheks jagatud, sisaldades ühes maja 
pooles elamispinda ja teises, väiksemas mahus, abi-
ruume koos pesemisruumidega. Selline koosehitus 
oli tavaline ka vabariigiaegsetes eesrindlikemates 
alevite väikemajades või asunikutaludes, olles samm 
edasi võrreldes õuepealse pesuköögi ja kemmergu-
ga, kuid samm tagasi võrreldes linnades paiknevate 

7. 2- ja 3-toaline kivist individuaalelamu, mis esindab levinud  
katusekorrusega elamu tüüpi. Arh. P. Tarvas, 1947/48. EAM.

Individuaalmajade tüübid
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9. 1944. aasta võistlusel I preemia  
saanud P. Tarvase ja A. Volbergi puidust  

2-toaline elamu „Hilissügis – A“. EAM.

10. 2-toalise puidust elamu  
tüüpprojekt T-12. Arh. P. Tarvas, 1947. 

Asümmeetrilisuse, madalakaldelise 
viilkatuse ja varikatuse kalduste posti- 

dega läheneb tüüpprojekt T-12  
1930. aastatel Põhjamaades  

funktsionalismi täisnurksusele  
vastanduvale stiilile.17 AA.

uhkemate traditsionalistlike eramute või funkvilla-
dega, milles klosett ja vannituba asusid eluruumide 
läheduses. Individuaalmajades paigutati klosett ja 
harvem ka vann köetavasse hoonemahtu ühes elu-
toa, köögi ja magamistoaga, pesuköök ja kuur jäid 
esialgu külmemasse poolde.

Väljakutseks oli ka sobiva fassaadikujunduse leid-
mine. Sõjajärgselt oli ametlikuks arhitektuuristii-
liks stalinism, mida esinduslikkuse kiireks saavuta-
miseks tarvitati üleliiduliselt ühiskondlike hoonete 
ja suuremate korterelamute puhul. Individuaalela-
mu ei olnud antiigist laenatud sümboolika kand-
miseks piisavalt oluline ja võimaldas kaanonist 
eemalepõiklemist. Olukorras, kus oli ebaselge, mil- 
lised arhitektuursed kujundusvõtted on uuele 
võimule vastuvõetavad, eelistati igaks juhuks sel-
gelt „kodanliku natsionalismiga” seonduvast kol-
mekümnendate moestiilist – funktsionalismist – 
esialgu hoiduda. Muud orientiiri polnud ka võtta 
ja nii lähtutigi saksapärasest, traditsionalistlikust 
arhitektuurikeelest, mis 1920.–1930. aastatel kan-
da oli kinnitanud.

1944. aasta individuaalelamute arhitektuurikon- 
kursil pakutud variantides on tunda arhitektide 
meeltesegadust: kobatakse rehemaja-aegseid turva- 
lisustunnet esilekutsuvaid elemente, mis ühtekokku 
jääksid isegi traditsionalismi kontekstis arhailiseks. 
Näiteks on Tarvase ja Volbergi ühisprojektis „Hi-
lissügis” elamispind ja abifunktsioonid majutatud 
ühise katuse alla, abiruumide aknad on kõrgel ja 
väiksed ning hoonet katab massiivne harimalgas-
tega toestatud rookatus. Samuti esinevad projek-
tidel siin ja edaspidi peaaegu alati vernakulaarsust 
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INDIVIDUAALPROJEKTID  
EHK ERIPROJEKTID
Suuremates linnades eelistasid omanikud valmis-
projektidele individuaalprojekte, kuna see võimal-
das isiklike soovidega nii plaanilahenduses kui ka 
välisilmes rohkem arvestada. Arhitektilt tellitud 
projekt maksis palju, kuid selle järgi ehitamine oli 
prestiiži küsimus ja seetõttu väga populaarne.

Arhitektidele pakkusid eratellimused ihaldatud  
loomingulist vabadust, sest pereelamutes võis julge-
malt erilahendusi välja pakkuda, erinevalt riiklikest 

ehitistest, milles eelistati tüüpprojekte. Arhitekti 
võimalus vabamalt luua oli kohati sissetulekust 
olulisemgi.18

Paljude projektide autoreid on tagantjärele kahjuks 
raske tuvastada, sest vastavalt kehtivatele vormis-
tusnõuetele ei allkirjastanud alates 1948. aastast 
projekti enam selle looja, vaid ehitaja (omanik), 
ning arhitekti signatuur naaseb joonistele alles 
1960. aastate teisel poolel.19 Ega arhitektid isegi all- 

12. Vana-Mustamäe 20.  
Kirjanik Hans Leberechti individuaalmaja.  
Arh. M. Port, proj. 1954. RA.

11. Kahetoaline kivist individuaalelamu. Arh. E. Velbri. AA.

rõhutavad aknaluugid, mida tegelikkuses harva 
realiseeriti. Justkui esiisade võimsa visuaalpärandi 
pehmendamiseks on hoone välja pakutud ka 
kaksikelamuna. Kaksikelamuid on Eestis ehitatud 
siiski vähe.

Katusekorrusega kompaktse eramaja hea näide on 
Peeter Tarvase kivist individuaalelamu (1947/48) 
tüüpprojekt (ill 7). Traditsionalistlikust elamust 
eristab seda järsem katusekalle, akende lihtsam jao- 
tus ja sissepääsutreppide kohale pikenev räästas, mis 
on projektides üsna levinud ja heidab esiuksele sala- 
päraseid varje. Sõjaeelsest elamust eristab Tarvase 
kavandit, ja individuaalelamuid reeglina, veel ehi-
tusmaterjali liik – kivi. Kuigi kivimaju propageeriti 
tulekindluse tagamiseks läbi terve iseseisvusperioo-
di, ei jõudnud see tava ühiskondlikest hoonetest ja 
kesklinna korterelamutest kuigi kaugemale. Eeslin-
nade ja väikelinnade üksikelamud ehitati tavaliselt 
puidust ja need ka põlesid tihemini. Seetõttu oli 
kivist eramu püstitamine aedlinnas märkimisväär-
ne edasiminek.
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13. Kerese 11. Maletaja Paul Kerese individuaalmaja. 
 Arh. P. Tarvas, proj. 1948, valmis 1955. EAM.

14. Kuristiku 10. Kirjanik Juhan Smuuli individuaalmaja.  
Arh. H. Karro, proj. 1954. TKVA.

kirjastamist soosinud, sest eratellimuste täitmisel tuli 
maksta riigilõivu. Eratellimusel individuaalprojekti 
koostamise tasu tundus mõne kõrvaltvaataja jaoks 
ehk liialt suur ning ka juhtudel, kui arhitekt maksis 
vajaliku riigilõivu, oli siiski tegemist riigitöö kõrvalt 
lisasissetuleku hankimisega, millel haltuura maik 
küljes. Pealekaebamine oli toona tõhus vahend ka-
deduse leevendamiseks. Intriigid ja fabritseeritud 
süüdistused ohustasid ka linnade peaarhitekte.20

Tellijast sõltuvalt on individuaalprojekti järgi ehita-
tud hoonetel selgelt tajutav klassivahe. Lihtsamatest 
eriprojektidest eristub välimuselt osa individuaal-
maju, mille tellijad kuulusid ühiskonna koorekihti, 
kes said endale paremaid arhitekte ja läbitöötatud 
siselahendust lubada. Üldmassist nii kvaliteedilt 
kui ka ehituskunstilt eristuvate individuaalelamu-
te kohta on Mart Kalm kasutanud terminit „vara- 
stalinistlik villa”, mõeldes sõjajärgsetele loovintelli-
gentsi kodudele, mis on projekteeritud enne 1958. 
aastat, kui hakkasid kehtima ruumiprogrammi kit-
sendavad rangemad seadused.

Kerese 11
Elitaarse ja erandeid tegeva eramuarhitektuuri vär-
vikaks näiteks on Peeter Tarvase eriprojekti järgi ehi-
tatud maletaja Paul Kerese kodu Tallinnas Nõmmel, 
praegu tema enda järgi nimetatud tänavas (varem 
Õie tn). Tegemist on vähemlevinud kahekorruselise 
madala viilkatusega majatüübiga, mille ruumiprog- 
ramm on individuaalmajade kontekstis erandlikult 
suur. Kahekorruselise põhimahuga liitub madalam 
garaaži- ning saunatiib. Tarvasele omaselt pääseb 
madalama tiiva katusel asuvale terrassile otse maga-
mistoast, terrassilt viib trepp alla aeda. Teise korruse 
magamistubade ees on avar kaminahall, alumisel 
korrusel suurte ustega ühendatav elu- ja söögituba, 
lisaks Kerese kabinet. Harukordne oli toona ka maja 
sisustus, kuivõrd Keresel oli võimalik välismaal käia 
ja osa sisseseadest sealt tuua.21

Kuristiku 10
Kirjanik Juhan Smuulile kavandas elamu arhitekt 
Heiki Karro 1954. aastal. Kadriorus paeklindi all 
paiknev maja esindab katusekorrusega maja tüüpi 
ja näeb mahulise liigenduse ja järsu katuseviiluga 
erakordselt maaliline välja. Hoone on tüüpelamu-
ga võrreldes suurem, isikupärase siseplaneeringu ja 
detailideni läbi mõeldud viimistlusega. Smuul kui 
hästitasustatud rahvakirjanik ja ühiskonnategelane 
sai endale luksuslikku kodu võimaldada.
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19. Lehtpuu 22. Evald Liiviku individuaalmaja, proj. 1948. TKVA.

 18. Pärnu mnt 251b.  
Kunstiinstituudi professorite 

 tarbekunstnik Salme Raunami ning maali- 
kunstnik Oskar Raunami individuaalmaja.  

Arh. E. Velbri, proj. 1953. TKVA.

 17. Muuluka 5. Proj. 1958. TKVA.

ÜHEKORRUSELINE MAJA
Mahuliselt ja funktsionaalselt võib individuaalma- 
jad jagada ühekorruselisteks, katusekorrusega ühe- 
korruselisteks ning kahekorruselisteks. Ühekorruse- 
lised elamud sobisid väiksemale perele, sest pae- 
kivi ja vundamentide ehitamise kõrget maksumust 
silmas pidades ei olnud otstarbekas ühekorruselist 
hoonet väga laiaks teha. Üle kolme toa korral kuju- 
nes vundamentide hind, hoone ehitusalune pind ja 
seega ka krundi täisehituse protsent liiga suureks, 
eriti kui pinnase iseloomu tõttu ei olnud keldrisse 
ruumide rajamine võimalik. Heade proportsioonide 
säilitamiseks püüti väiksemal majal kõrget soklit 
vältida ning paigutada abiruumid kõrvalhoonesse. 
Et treppi polnud, kujunesid ühekorruselise elamu 
eelisteks mugavam ruumidevaheline ühendus ja 
eluruumide paiknemine samal korrusel. Ahju küt- 
miseks ei pidanud küttematerjali teisele korrusele 
viima. Kõigi tarindite suhteliselt väiksem maht hõl-
bustas oma jõududega maja ehitamist.

Ühekorruselisi eramuid ehitati nii puitkilpidest, 
puitsõrestikust kui ka silikaattellistest, samuti on 
nende stiililine haare üsna lai. 1960. aastate lõpust 
levis seni peamiselt madala viilkatusega ühekordse-
le majale laia puitkarniisi ehitamine. Selliseid ela-
muid leidub enamasti maa-asulates. Tagasihoidliku 
ruumiprogrammi tõttu polnud ühekordsetel ko-
dudel linnades suurt menu, samadel põhjustel on 
paljud nendest praeguseks lammutatud.

16. Purde 24. Jaan Roosmaa individuaalmaja, proj. 1962. TKVA. 

15. Põllu 92. Arhitekt Henn Roopalu individuaalmaja,  
arh. H. Roopalu,  proj. 1953 (lammutatud). EAM.
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21. Vabariikliku Projekteerimise Instituudi Estonprojekt 1954. aasta  
kavandil esinevad klassikalisel traditsionalistikul vormil võõrapära-

sena mõjuvad detailid, nagu sissepääsu varikatuse treitud postid ja 
piirded, lahtine räästas ja eterniidist diagonaalplaadid.  

Seda eriti Grigori Jommi projektides. EAM.

Viiekümnendate lõpul reformis kujutlust eestlase 
klassikalise pereelamu kohta Uno Tölpus, kes võt-
tis soomlaste eeskujul kasutusele madalakaldelise 
asümmeetrilise viilkatuse ja komponeeris edukalt 
kastjaid mahte. Tölpus kavandas elamud mitmetele 
kultuuritegelastele, muu hulgas kirjanik Egon Ran-
netile, laulja Georg Otsale ning tollase populaarse 
aianduskäsiraamatu autorile Linda Patune-Mitile.

KATUSEKORRUSEGA MAJA
1950. aastate keskpaigani kõige populaarsemas 
individuaalelamu tüübis – viilkatusega katusekor-
rusega elamus – formeerus saksapärane traditsiona-
listlik võttestik iseäranis selgelt: savikividega kaetud 
kõrge viilkatus, mis sageli räästaosas elegantselt 
ülespoole kooldub, tihti viiluräästa puudumine, 
madal ja kitsas katuseuuk, räästaalused dekoratiiv- 
sed konsoolkivid, elutoas valgusküllane lilleaken 
ja profileeritud laudadest peenekoelised välisuk-
sed on motiivid, mis korduvad projektist projekti. 
Funktsionalismi fassaadipinda dekoratiivdetaili-
dest puhastav, asümmeetriseeriv ja plaanilahen-
dust ratsionaliseeriv kogemus on tajutav, olgu selle 
vihjeks kasvõi ümaraken. Seinamaterjal, silikaat- 
kivi, on mustrisse laotuna ühtlasi välisviimistlus-
materjalina eksponeeritud. Kuid isegi korralikult 
krohvitud majast ei õhku enam vabariigiaegset 
soliidsust. Keskendutud on hubasuse loomisele ja 
tagasivaates võib nentida, et õnnestunult. Katuse- 
korrusega elamust on saanud peremaja arhetüüp.

Detailirohkeid katusekorrusega elamuid on kom-
paktselt koospaiknevana Tallinnas kõige rohkem 
Maarjamäel, kus Kose tee ja Paju tänava ümbruses 
oli arhitektide kodumajade kontsentratsioon ilm-
selt kõige suurem. Oma elamud kavandasid sinna 
Peeter Tarvas (Kose tee 10), Endel Laasi (Kose tee 
12), Ilmar Laasi (Paju 7), August Volberg (Paju 9) 
ja Felix Berends (Saare 5/Kose tee 6). Keskmistest  
tollastest tüüpelamutest eristab Maarjamäe eramuid 
hoonete läbimõeldud konfiguratsioon, viimistletud 
detailid ning asetus kõrghaljastusega krundil, mille 
piirded sobituvad hoonetega. Eriti tervikliku ning 
maalilise mulje jätab Paju tänav.22

20. Tõru 1.  
Arnold Volbergi individuaalmaja,  
arh. August Volberg, proj. 1948. TKVA.

22. Madalakaldelise asümmeetrilise viilkatusega eramu   
Lepa põik 8. Arh U. Tölpus, 1959–1962. TKVA.
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27. Valguse 11a. Valve Tsitroni puidust individuaalmaja,  
arh. E. Velbri, proj. 1953, valmis 1958. MS.

23. Kose tee 16. Martin Paalbergi individuaalmaja, arh. E. Laasi (?), proj. 1951. TKVA.

24. Saare 5, Kose tee 6. Felix Berendsi individuaalmaja, arh. F. Berends, proj. 1951, juurdeehitus 1962 sama arhitekt. TKVA.
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27. Valguse 11a. Valve Tsitroni puidust individuaalmaja,  
arh. E. Velbri, proj. 1953, valmis 1958. MS.

29. Vana-Pärnu mnt 17. Heino Lepiksoni individuaalmaja,  
arh. P. Tarvas, proj. 1953.  TKVA.

 30. Metsanurga 10,  
Johannes Idnurme individuaalmaja, 
proj. 1955. RA.

25. Kose tee 76, Kaunis 25.  
Heino Ammase individuaalmaja,  
arh. F. Berends, proj. 1947. TKVA.

 28. Kloostrimetsa tee 6, Sisearhitekt ja kujunduskunstnik  
Tatjana Salmre individuaalmaja, proj. 1954. TKVA.

   26. Paju 12.  
Eduard Kivikinga individuaalmaja. TKVA.
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KAHEKORRUSELINE MAJA
1950. aastate teisest poolest, kui poliitiline õhustik 
kergemaks muutus, sagenesid individuaalmajade 
seas rohkem funktsionalismile viitavad, osaliselt 
kahekorruselised23 ja kahekorruselised kastmajad. 
Kahe täiskorrusega elamud on funktsionalistlikest 
villadest mahuliselt kõrgustesse pürgivamad ning 
pakuvad võrreldes katusekorrusega elamutega roh-
kem valgust ja avarust. Siiski ei leia 60 m2 piirangu 
tõttu modernistlikest kastmajadest enam villalikku 
luksust, kuid ruumilahendus mahutab kõiki perele 
vajalikke ruume.

Madalakaldeline kelpkatus, metalltorudest rõdu-
piirded ning pikad ja kitsad, väikeste avadega kõr-
vutatud aknalindid räägivad selgemalt keelt, mida 
mõisteti meil 1930. aastatel. Harvemaks muutus 
heleda krohvi kasutamine. Kui krohvimist eelistati, 
siis valgele silikaattellisele vastandudes oli seina-
pind faktuurne ja tumedaks toneeritud, jõukama- 
tel esinduslikult terrasiitkrohviga kaetud. Häid 
näiteid kahekordsete kastmajade kohta on rohkelt 
Pirita asumis.

4-toalise kahekorruselise  
kivielamu tüüpprojekt E-34,  

1958. RR.

33.Kloostrimetsa tee 26. Arh. U. Tölpus, proj. 1960,  valmis 1964. EAM.

 32. Kaunis 17. Maastikuarhitekt L. Patuse  
individuaalmaja, arh. U. Tölpus, proj. 1958. MK.

31. 4-toalise kahekorruselise kivi- 
elamu tüüpprojekt E-34, 1958. RR.

34.Künnapuu 58. Arnold Varese individuaalmaja, proj. 1958. TKVA.
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39. Kaunis 30. Mare Sirensky individuaalmaja, arh. F. Berends, proj. 1957. TKVA

35. Padu 17. Jakob Veermäe individuaalmaja, proj. 1957. TKVA. 36. Kloostrimetsa tee 17. H. Prunsveldti individuaalmaja, proj. 1955. TKVA.

37. Sihi 113. Skulptor Martin Saksa individuaalmaja, proj. 1956. RA.

38. Harku 33a. V. Vaksi individuaalmaja, arh. U. Tölpus, proj. 1956. TKVA.

40. Meremehe tee 6. Elvi Looringi individuaalmaja, proj. 1958. TKVA.
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ARHITEKTIDE ELAMUD
Mooni 35/2
Arhitekt Valve Pormeistri enda maja Mooni täna- 
val on üks varasemaid modernistlikke väikeela-
muid, mis koondab endas orgaanilise ning loodu-
sega suhestuva moodsa arhitektuuri põhitunnused. 
Maja L-kujuline põhiplaan tuleneb asetusest nur-
gakrundil ning võimaldab ruumigruppide mahu-
list eristamist: eluruumid on Mooni tänava äärses 
põhimahus, millega risti asetub poole korruse võrra 
tõstetud magamistubade tsoon. Ruumijaotus on 
voolav: esik, elutuba ja köök on omavahel suju-
valt ühendatud, köögi ja elutoa vahel on baarilett. 
Maastikuarhitektuuri taustaga Pormeistri kodu on 

41. Mooni 35/2.  
Arhitekt Valve Pormeistri  

individuaalmaja,  
arh V. Pormeister,  
proj. 1962. EAM.

42. Kose tee 10.  
Arhitekt Peeter Tarvase  

individuaalmaja, arh 
 P. Tarvas, proj 1948. TKVA.

avatud aia poole, haljastus ja krundipiirded moo- 
dustavad hästikomponeeritud terviku.

Kose tee 10
Arhitekt Peeter Tarvas alustas oma kodumaja ka-
vandamist juba 1946. aastal. Ehitusel osalesid peale 
pererahva ka arhitekti sõbrad ja tema käe all õppi- 
vad tudengid. Hoone valmis 1955. aastal, kuid 
välisviimistluse lõpetamiseni ei jõutud. Elamu ruu-
milahendus on heade proportsioonidega. Lisaks 
sellele ja läbimõeldud detailidele väärib tähelepanu 
elamuga ühte sulanduv aiamüür.
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43. Põllu 94.  
Arhitekt Heikki Karro  
individuaalmaja,  
arh H. Karro, proj. 1952. EAM.

46. Paju 9. Arhitekt August  
Volbergi individuaalmaja,  
arh. A. Volberg, proj. 1950. RA.

  44.  45. Kose tee 12. 
 Arhitekt Endel Laasi  

individuaalmaja, arh E. Laasi, 
proj. 1948. EAM.
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MONTEERITAVAD  
INDIVIDUAALELAMUD
Ka riik ehitas tüüpprojektide järgi individuaalela-
muid, ent need üksikud juhud on seotud sotsiaalehi- 
tusega või tehnoloogiliste uuenduste kaasamisega, 
mida loodeti hiljem rakendada masselamuehituses.

Puitkilpelamud
Elamuid, mille elemente saaks tööstuslikult toota 
ja kohapeal kiirelt monteerida, töötati elamukriisi 
leevendamiseks välja kohe pärast sõda. Kuna raske-
te elementide tõstmiseks puudusid 1951. aastani 
vajalikud kraanad, sobis monteeritavate elementi-
de materjaliks vaid puit. Nii toodeti osalt Soome 
eeskujul ja abiga 1946. aastast puitkilpe, millest 
seati kokku pisikesi ühekordseid baraki tüüpi pere-
elamuid, nn „Soome maju”. Soomlased kui tugeva 
puitehituse traditsiooniga rahvas, kel tänu Alvar 
Aaltole oli 1937. aastast kokkupandavate puitmaja-
de kogemus olemas, tasusid sõja kontributsioonid 
Nõukogude Liidule muuhulgas monteeritavates 
puitelamutes, mistõttu esimesi puitkilpmaju on  
nimetatud ka kontributsioonibarakkideks.

Üheilmelisi puitkilpidest elamuid ehitati hetero- 
geenset aedlinna struktuuri eirates kindlaks määra-
tud piirkondadesse gruppide kaupa. Tuntumad ba- 
rakialad on Nõmmel Hirve-Põdra, Põllu-Rännaku, 
Tungla, Ilmarise ja Lootuse pst-Kagu-Astri tänava 
piirkonnad. Puitkilpelamute tüüpe oli mitmeid, 
kuid ei ole selge, kus nad projekteeritud või ehita- 
tud on. Osa neist on kavandatud ja toodetud Eestis.

Kontributsioonibarakid pakkusid väga kesiseid 
elamistingimusi ja olid mõeldud ajutistena (u 15 
aastaks). Näiteks koosnes tüüpprojekti 1a (insener  
A. Niilre) raampuudele monteeritav 15 cm paksune 

puitkilp vaid papikihtide vahel paiknevast 5 x 5 cm 
saematerjalist, õhkvahest ja roliitplaadist. Sealjuu-
res õhkvahe soojusjuhtivate omaduste osas oldi  
läbi vaadeldava perioodi liigoptimistlikud.24

Silikaltsiitmajad
Teiseks oluliseks individuaalelamu industrialisee- 
rimise nähtuseks sel perioodil oli silikaltsiitmaja. 
Silikaltsiitmaja loomise ajendiks oli viiendasse viis- 
aastakusse (1951–1955) planeeritud laialdane ela-
muehitusprogramm, mis nägi ette elamuehitus-
mahu vähemalt kahekordset kasvu ja ehitusmaksu-
muse vähendamist 20% võrra. Ehituse kiirendamist 
ja soodsamaks muutmist loodeti kohalikel mater- 
jalidel põhinevate silikaltsiitpaneelide monteerimi-
sega. Eestlase Johannes Hinti leiutatud silikaltsiit 
(ja kergem vahtsilikaltsiit) oli lubja ja liiva desin-
tegraatormenetlusel ja autoklaavimisel saadud ma- 
terjal, millest valmistatud paneelid pakkusid väi-
detavalt odavamat alternatiivi raudbetoonpaneeli-
dele.25 Vahtsilikaltsiitpaneelidest ehitati peamiselt 
kortermaju. 

53 m2 elamispinnaga 2-toaline üheperekonna sili- 
kaltsiitmaja (arhitekt A. Kotli ja insener V. Raidna, 
1954–55) ülespanek toimus tõesti kiiresti: maja sea- 
ti nelja töölise ja autokraana abil kokku vaid 44 
tunniga. Progressi jõulise sümbolina loositi eesku-
julikke silikaltsiitmaju toona välja lausa loterii pea-
võitudeks. Tallinnas leidub rühmadena paiknevaid 
silikaltsiitelamuid nt Algi-Räägu ja Ilmarise tänava-
tel, samuti Pääskülas. Ehituspraagi ja monteerimis-
vigade tõttu on hoonetel sageli muudetud välisvoo-
derdust ja algset viimistlust.

47. Puitkilpelamu ehk  
kontributsioonibarakk Rännaku pst 8. TLPA.
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48. 1958. aasta raha- ja asjade loterii 1. väljalaske peavõit  
– silikaltsiidist individuaalelamu. V. Gorbunov, 1958. EFA.

49. Autokraana ehitusplokke kohale  
asetamas. E. Järve, 1956. EFA.

50. Tehase Ilmarine töötajate silikaltsiitplokkidest individuaalelamud Räägu tänaval. K. Oras, 1960. EFA.
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51. Elutoa raadionurk arhitekt  
Heikki Karro majas Põllu 94. EAM.

Plaanilahenduselt on tavalised katusekorrusega 
ning kahekorruselised eramajad võrdlemisi sarna-
sed, olgu nad ehitatud tüüp- või individuaalpro-
jekti järgi. Eelkõige iseloomustab planeeringut rist- 
tahukakujulisest mahust tulenev kompaktsus. Esi-
mesel korrusel paiknevad elutuba, köök ja väike 
töö- või söögituba ning teisel korrusel vanemate ja 
laste magamistoad.

Keskne ja kõige ruumikam tuba on elutuba, kuhu 
pääseb välisuksest läbi tuulekoja või esiku. Sageli 
on elutoa põrand esimese korruse põrandapinnaga 
võrreldes pisut langetatud: sellisel juhul võib arva-
ta, et hoonel on osaline kelder, mis elutoa all puu-
dub. Elutuba on kõige valgusküllasem, olles avatud 
päikesepoolsesse lõunasse või läände. Loomulikku 
valgust toob tuppa suur lilleaken, mis võib ulatuda 
põrandani. Elutoas oli punnitud laudpõrand, har-

vem parkett või vineerparkett, seintel tapeet või õli-
värv, laes lakitud vineertahvlid, mille ühenduskohti 
peidavad peenikesed liistud.

Elutuppa koguneti vaba aja veetmiseks, sinna oli 
paigutatud diivan, tugitoolid, televiisor ja raadio, 
samuti küttekoldena keraamilistest tellistest ka-
min, plekist või glasuuritud kahlitest ahi. Tihti oli 
elutuba jagatud lükanduste, kardinate, riiulite või 
kappidega, et eraldada lõõgastus- ja töötsoonid. 
Kui eraldi söögituba ei olnud, paiknes elutoa ühes 
nurgas sööginišš.

Söögituba hakkas juba sõjaeelselt läänes uutest era-
mutest kaduma: üha enam püüti funktsionalismi- 
ga seostuvast kindlaksmääratud ruumiprogrammist 

Siseplaneering ja interjöörid

53. Arhitekt Heiki Karro majas on sööginurk 
võrreldes elutoaga kõrgemale tõstetud. EAM.

54. Tüüpprojekt E-16, 5-toaline katusekorrusega 
kivielamu, kinnitatud 1958. RR.

52. Vaade arhitekt Heiki Karro  
individuaalelamu kaminale. EAM.
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lahti lasta ja ruumide kasutusotstarvet paindliku-
maks muuta. Eestis püsis söögituba ruumiprogram- 
mi kohustusliku osana üsna kaua ja rõhutab indi- 
viduaalelamu ranget perekesksust. Söögituba oli 
vajalik ka köögilõhnade toidulauast eemal hoid- 
miseks. Kui söögituba või -nišši elamul ei olnud, oli 
söömine korraldatud köögis.

Köök paigutati söögitoale võimalikult lähedale, et 
lihtsustada serveerimist, samuti oli oluline ligipääs 
hoidistele ja küttematerjalile: see tähendas sissepää-
su keldrisse või väljapääsu õuele, kus paiknesid 
abihooned ja peenramaa. Köögi juurde kuulus sah-
ver, mis põhjamaa külma ilma ära kasutades ehita- 
ti välisseina äärde ventileeritava kapina. Samuti ka 
puudega köetav pliit, mis lisaks söögitegemisele ja 
vee kuumutamisele funktsioneeris abikoldena. Puh- 
tuse hoidmiseks oli köök viimistletud heledates 
toonides, põrandat katsid sageli linoleum või met-
lahh-plaadid. 

Trepp teisele korrusele pääsemiseks asetseb ruumi 
kokkuhoiu mõttes elamu ühes nurgas või keskel, 
välisukse lähedal. Puittrepp on massiivse konstrukt-
siooni tõttu peaaegu alati mademega ja keerduv. 
Trepialust ruumi saab kasutada konkuna, teinekord 
mahutati sinna pisike klosett. Vesiklosetti tavalistes 
majades sageli ei olnud.

Teisel korrusel asusid vanemate ja laste magamis-
toad. Tavaliselt üle kahe toa teisele korrusele ei 
mahutatud: kolme toa korral jäi üks läbikäidavaks, 
kuna suure esiku kavandamine kitsale pinnale ei 
olnud mõistlik. Katusekorrusega elamu ruumiline 
väljakutse oli teise korruse magamistubade paigu-
tamine nii, et piisav loomulik valgus oleks kõikjale  
tagatud. Väike uuk kuulub seetõttu sageli katuse- 
korrusega elamute juurde. Teine viilkatusest tule-

nev ebamugavus on mõlemale poole katuse kald-
pinna alla jääv halvasti kasutatav kitsas ruum. Ena-
mikes projektides on sinna kavandatud riidekapid 
ja panipaigad.

Kelder oli reserveeritud majanduspinnale ja niiske-
tele abiruumidele. Seal toimus kütte- ja toidumater-
jali hoiustamine ja vahel ka pesemine. Aegamööda 
minetas pesuköök oma otstarbe seoses vannitoa integ- 
reerimisega põhikorrusele ja pesumasina levikuga. 
Taandumine toimus üsna visalt: pesumasinad esi-
algu ainult pesid pesu, loputamine tuli perenaisel 
endal riideid kausist kaussi solksutades ette võtta.

Uhkemad individuaalelamud on tunduvalt ruumi- 
kamad kui 60 m2 programm seda võimaldas. Tradit-
sioonilist „kodu kui naise pärusmaa” käsitlust asen-

55. Nikolai von Glehni 3. Heljo Edermaa individuaalmaja  
keldri-, I ja II korruse plaan. arh. M. Port, proj. 1956.  

Elamispind 100,2 m2, kasulik pind 130 m2. TLPA.

56. Söögitoa mööbel. VPI Estonprojekt,  
M. Oselein, P. Tarvas. EAM.
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57. Vana-Mustamäe 20. Hans Leberechti individuaal- 
elamu I ja II korruse plaan, arh. M. Port, 1954.  

Elamispind 138,6 m2, kasulik pind 200,6 m2. EAM.

58. Tallinna Vineeri- ja mööblivabriku toodangu näidis. EAM.

dab kontseptsioon „kodu kui avalik väljapanek”: 
luksuslikumates elamutes pandi rõhku esindus- 
ruumidele. Näiteks on kirjanik Hans Leberechti 
elamu projektis avar raamatukogu koos raamatu- 
kapi-ruumi ja malemängimise nurgaga, elutuba 
mahutab probleemideta tiibklaveri, söögituba või-
maldab korraga einestada kuni kümnel inimesel.  
Kõrgelt hinnatud kultuuriinimeste kodudes oli mõ- 
nikord maaliruum, pimik või skulptuuri-ateljee.
 
Kodu kujundamine oli 1950. ja eriti 1960. aastatel 
oluline eneseteostuse ja väärtushinnangute näitami-
se koht. Kitsikus, mis läbi Nõukogude aja inimesi 
kummitas, pidi koduses keskkonnas kaduma. Sise- 
ruumides eksponeeriti meelsasti käsitööd, tikitud 
ja kootud vaipu, diivanipatju ning voodikatteid. 
Au sees oli keraamika ja sepis. Hubase ja kaasaegse 
kodu sisseseade valmistati defitsiidi tõttu ise või  
telliti tislerilt. Tüüpmööbel vabrikutest Standard 
(al 1944) ja Lutheri vineeri- ja mööblivabrikust  
levis laiemalt 1950. aastate lõpust. Nõu otstarbeka 
kodu kujundamiseks anti igakuiselt ilmuvas ajakir-
jas Kunst ja Kodu.

59. Vineertahvlitest lagi. TKVA.
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Äärelinna kodu loomisel oli elamuga sama oluline 
kujundada meeldiv ja hubane aed. Aia kujundus 
määrati koos elamu projektiga. See jagunes üld-
juhul väikeseks eesaiaks, vahetult peahoone juur-
de jäävaks majandushooviks, elamuga külgnevaks 
terrassiks, seda ümbritsevaks iluaiaks ning tagapool 
viljapuu-, marja- ja köögiviljaaiaks.

Kõige esinduslikum on hoone ja tänava vahel 
paiknev eesaed. Eesaia eesmärk on elanikest avatud 
ja meeldiva mulje jätmine ning hoone fassaadi raa-
mistamine. Seda liigendavad sissesõidu- ja jalgteed, 
mis rajati looduslikest kiviplaatidest, betoonplaati-
dest või kruusast. Haljastus on madal ja vaoshoi-
tud: tänavalt vaateid varjavaid puid ja kõrgekasvu-
lisi põõsaid ei soovitatud sinna istutada. Küll aga 
istutati meelsasti madalaid okaspuid, mis talvel hal-
jaks jäävad, nagu mägimänd, elupuu ja jugapuu.

Koduaia olulise osa moodustavad mõnusad, tuul-
te ja võõraste pilkude eest varjatud terrassid, mida 
ääristavad pergolad ja võreseinad. Terrassid võivad 
asuda elumajast eemal või sellega külgneda. Sageli 
pääseb sinna elutoast või verandalt, ähmastades nii 
sise- ja välisruumi erisust. Istumiskohtade juurde 
rajati meeleldi müüre: nii paekivist, silikaatkivist 
kui ka keraamilistest tellistest. Kivimüüri sisse ehi-
tati vahel välikamin.

61. Tõru 1. Arnold Volbergi individuaalmaja asendiplaan,  
arh. A. Volberg, 1948. TLPA.

60. Tõru 1. Arnold Volbergi individuaalmaja,  
arh. A. Volberg, 1948. EAM.

Aed ja selle korrashoid
Iluaed kujundati harilikult terrassi juurde, kust seda 
on kõige parem vaadelda. Maja lähedale jäävat hal- 
jastust organiseeriti rohkem: rajati püsilillede pee- 
nar, kiviktaimla ja veesilm, ent mida kaugemale 
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krundi sügavusse, seda vabamaks ja looduslähedase-
maks kujundus muutus. Ruumitunde tekitamiseks 
soovitati aia äärealad piirata kõrgete taimedega ja 
aia keskele istutada madalamaid kooslusi või kül-
vata muru.

Kuigi tavaline 600 m2 krunt ei olnud piisavalt suur, 
et sellel perele märkimisväärset toiduvaru kasvatada, 
peeti toidulaua rikastamist oma aia viljadega ise- 
enesestmõistetavaks. Nii moodustavad suure osa  
individuaalmaja õuest viljapuud, marjapõõsad ja 
köögiviljaistikud, mis on põimitud iluaia äärde või  
asetsevad krundi sügavuses. Tarbeaed ei olnud ilu-
aiast alati selgelt eristuv, mitmekülgsemaid vaateid 
pakub nende kahe sümbioos.

Individuaalelamu aias asuvad ka mitmed kõrval- ja 
abihooned, nagu garaaž, tööriistade- või puukuur, 
pesuköök või suvemaja. Kõrvalhoone on tavaliselt 
eraldiseisev ühekordne puidust või kivist rajatis, 
mis sobitub arhitektuurselt elumaja kujundusega.

Kõige olmelisem aia tsoon – majandusõu – jääb ha-
rilikult hoone küljele. Majandusõu on hästi ühen-
datud köögi ja keldriga. Seal paiknevad prügikast ja 
pesukuivatusnöörid, sealtkaudu toodi tuppa kütte-
puid ja juurvilju. Kui krundil asub elamust tagasi- 
astuv kõrvalhoone, paikneb majandusõu tavaliselt 
elamu ja kõrvalhoone vahel. 

Krunti piirab reeglina madal, u 120 cm kõrgune 
lippaed. Lihtsale piirdele andis viimistletud välimu-
se horisontaallatt, aktsendi lõi värav koos toekate 
väravapostidega. Puitpiirete kõrval on iseloomuli- 
kud ka traataiad, hekid ja müürid. Hekitaimedena 
olid levinud magesõstar, tuhkpuu, liguster, puks-
puu, kuusk, sirel või jasmiin. Piirded, abihooned 
ja aiarajatised pidid arvestama eelkõige elamu stiili 
ja materjale.

65. Piirdeaed. IK.

63. Aiamaja. T. Kallas. Kunst ja Kodu 1958. RR.

62. Aia kujunduslik raskuspunkt koondus ümber veesilma. EAM.

64. Saare 10. Liisa Kiisla individuaalmaja ilmestab hoovi pool  
massiivne kasvumaja klaaskatus. Arh. E. Velbri, proj. 1947. EAM.
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68. Jalgvärav Saare 18 individuaalmajal. TKVA.

66. Väravate näidised ajakirjast Kunst ja Kodu 1958 – 63. RR.

67. M. Metsanurga 21 kõrvalhoone. TKVA.
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Individuaalelamud moodustavad suhteliselt lühike-
se aja jooksul valminud kogumi, milles põimuvad 
selgelt eristuvad sotsiaalsed, arhitektuursed ja ajaloo- 
lised kihistused. Neis kajastub eestlasliku kodu- 
ideaali kujunemine, arhitektide väljendusvabadus 
ja normeeriva riigivõimu kontroll.

Erandlikke silmapaistvaid üksikobjekte on Teise 
maailmasõjajärgsete individuaalelamute hulgas  
Tallinnas mõnikümmend, neist kultuurimälestisena 
on kaitse all neli (Kose tee 10, Vana-Pärnu mnt 15,  
17 ja 18). Arhitektuurselt silmapaistvad elamud olid  
kogu individuaalehituse ajajärgul erandlikuks näh- 
tuseks. Suuresti tulevad eramajade väärtused esile 
kompleksina, mistõttu on oluline juhtida tähele- 
panu tavaliste individuaalelamualade hoidmisele.

Miljööväärtuslikel hoonestusaladel on individuaal-
maju Tallinnas Nõmmel, Meriväljal ja Maarjamäel. 
Miljööalade eesmärk on tagada ajalooliselt välja- 
kujunenud linnaehituslike tervikute ja neid kujun-
davate ehitiste, kinnistustruktuuri, maastikuele- 
mentide ja teiste linnaruumi elementide väärtus-
tamine ning säilimine – teisisõnu, juhtida tähele-
panu väärtuslikule elukeskkonnale ja suunata 
säästvat arengut. Miljööaladel paiknevate ehitiste 
kaitse- ja kasutustingimused on sätestatud linna-
osade üldplaneeringutes. Hoone arhitektuursete 
omaduste säilitamise ja esiletõstmise eelduseks ei 
peaks olema miljööalal asumine – ajastutruu arhitek- 
tuuri väärtustamine ja elukeskkonna rikastamine 
on tänuväärne ka väljaspool kaitsealasid.

Paljud sõjajärgsed individuaalmajad on jõudmas 
seisukorda, mis tingib nende uuendamisvajaduse. 
Hea lahendus arvestab üheaegselt paljusid eri kri-
teeriume, võttes arvesse nii hoone arhitektuur-
sed väärtused kui ka pakkudes tehniliselt mõist- 
likku lahendust energia kokkuhoiuks. Sõjajärgse 
individuaalmaja seina konstruktsioonides, materja- 
lides ja ehitusvõtetes esineb majade lõikes üsna  
palju erinevusi, mistõttu on vajalik eelnev spetsia-
listidega konsulteerimine.

 ÜLDISED PÕHIMÕTTED 
•  Tee nii palju, kui vajalik  
ja nii vähe, kui võimalik.

•  Ära asenda, kui saab parandada.  
Enne parandama asumist likvideeri  
kahjustuste tekkepõhjus.

•   Kasuta algupäraseid ning väldi 
imiteerivaid materjale.

•  Ehitusprojekti eeldavad igasugused 
suuremad ehitustööd: ehitise laiendamine; 
piirdekonstruktsioonide muutmine, sh 
soojustamine ja tuuletõkkeplaadi paigal- 
damine; kande- ja jäigastavate konst- 
ruktsioonide muutmine ja asendamine.

•  Kohaliku omavalitsuse kirjalikku 
nõusolekut eeldavad väiksemad tööd:  
välimiste avatäidete asendamine miljöö- 
aladel; piirdeaedade püstitamine, mille  
ehitamiseks on vajalikud kaevetööd;  
tehnosüsteemide muutmine, sh soojus- 
pumba paigaldamine; väikeehitise püstita- 
mine, mille ehitisealune pind on 20–60 m2.

Hoone osad ja säästev uuendamine

Enne tööde alustamist:
  tutvu arhiivides leiduvate dokumentidega  
(projektid, vanad fotod, inventeerimised jne). 
Nendest võib olla abi maja ajaloo mõistmisel, 
samuti ehitusprojekti koostamisel. Tallinna hoo- 
nete projektid on üldjuhul hoiul Tallinna Linna- 
planeerimise Ameti arhiivis (Vabaduse väljak 7), 
inventeerimisjoonised Tallinna Linnaarhiivis 
(Tolli 6) või Riigiarhiivis (Madara 24). Aad- 
ressi järgi saab viimastes leiduvaid projekte otsi-
da arhiiviinfosüsteemist (www.ais.ra.ee);

INDIVIDUAALELAMUD  
EESTI XX SAJANDI ARHITEKTUURI  
KAITSE KONTEKSTIS
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  konsulteeri erialaspetsialistidega 
(Tallinna Linnaplaneerimise Ameti miljööalade 
spetsialistid, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, 
Säästva Renoveerimise Infokeskus);

 

KATUS
Sõjajärgsel ajal põlistus kivikattega kõrge viilkatus ka 
eramajade arhitektuuris. Ehkki kivikatus oli moodi 
tulnud juba vabariigi ajal, paigaldati tollal rohkem 
valtsplekki, jättes keraamilise kivi Saksa heimat- 
stiili mõjutustega arhitektuuri pärusmaaks. Enamik 
individuaalmaju, mis on projekteeritud 1940. aas-
tate lõpus ja 1950. aastate alguses, on kavandatud 
traditsioonilise kivikatte ja kõrge viilkatusega.

Katusekividest toodeti ja paigaldati kõige rohkem 
keraamilisi S-kive, kuid leidub ka keraamilistest 
valtskividest ning tsement- või silikaltsiit-valtski-
videst katuseid. Kivikatuse väikseim lubatud kalle 
oli 26,6˚, harilikult jäi kalle 45˚ juurde, sest ka-
tusekorrusel oli vaja kasulikku pinda. Madalama 
kalde korral nägi tollane praktika ette aluslaudisele 
niiskuse levikut tõkestava rullmaterjali paigalda-
mist. Kõrgema katuse korral sellest sageli loobuti. 
Rullmaterjali puudumist kompenseerib mõnevõrra 
hea tava kivide vahed alt lubimördiga kinni määri-
da. Katusekivid kinnitati roovidele traadi ja naela-
ga. Hari kaeti spetsiaalsete harjakividega.

Detailides on individuaalmaja viil ja räästas vormis-
tatud sõjaeelse korralikkusega. S-kivid ulatusid viilu- 

69. Koolduv ehk tõstetud räästas ja hästi proportsioneeritud vintskapp  
arhitekt Heiki Karro isiklikul majal Põllu tänav 94. TKVA.

  telli kavandatavate tööde projekt ja kooskõlas-
ta see Tallinna Linnaplaneerimise Ametis. 
Korralik projekt ei ole kunagi tarbetu lisakulu, 
vaid aitab tagada kvaliteetse tulemuse ning ehi-
tuse käigus raha ja aega kokku hoida.

latist, nagu ka viilulatt seinapinnast, vaid mõned 
sentimeetrid üle, jättes eemalt mulje tasapinnalisest 
viilust. Räästas suleti alt räästaaluse laudisega ning 
ääristati paari eeslaua ja visuaalselt räästast salen-
dava liistuga nii, et toimiks katusealune tuulutus. 
Samas on eeslauad maskeeritud üleulatuva räästa 
ja ripprenni taha ning otstes dekoratiivsete räästa 
konsoolkivide äärde. Üheks iseloomulikumaks võt-
teks sõjajärgsetel üksikelamutel sai katuse räästa-
poolses otsas sarikate pikendamine, mis võimaldas 
elegantselt ülespoole koolduvat räästajoont.

70. Katusekivi tüübid. ERA.
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Paralleelselt kivikattega levisid juba 1950. aastate 
alguses viilkatusega tüüpprojektide seas eterniidist 
sileplaatidega katused. Väikesi eterniidist sileplaate 
toodi Eestisse ka vabariigi ajal, sõjajärgselt jõudsid 
need siia peamiselt Läti tehasest. Nagu mitmed teised 
tööstusajastul leiutatud ehitusmaterjalid, mis mõn- 
da looduslikku materjali vormilt imiteerida püüd- 
sid, oli ka eterniit mõeldud jäljendama idüllilist 
kiltkivi. Seega oli Eterniidi kaubamärgi eduloo alu- 
seks üksikelamutele mõeldud väikesed sileplaadid, 
tehastele ja põllumajandushoonetele mõeldud laine- 
plaadid vallutasid eramuarhitektuuri turu hiljem.

Laineplaadid hakkasid Eestis massiliselt levima 
nende tootmise algusega 1962. aastal, kuid neid 
imporditi ja paigaldati juba varem. Eterniidi popu-
laarsust soodustas alates 1958. aastast Nõukogude 
Liidus kehtinud pleki kasutamise piirang vähekor-
ruselistel elamutel.26 Kõrge viilkatusega hoonetele 
plekki tavaliselt ei soovitud, kuid madala kelpkatu-
sega nn kastmaja-tüüpi hoonetele ei saanud madala 
kalde tõttu kivi paigaldada ja projektides on tavali-
selt ette nähtud valtsplekk-katus. Pleki kasutamise 
piirangu tõttu asendus planeeritud valtsplekk te-
gelikkuses sageli eterniidiga. Katusekattematerjali 
uuendamise korral tuleks sobivaima asenduse leid-
miseks uurida nii algset projekti kui ka arvestada 
hoone arhitektuuriga.

Lisaks kattematerjalile mõjutab katuse ja maja välis- 
ilmet tervikuna veel uukide ehk vintskappide kuju, 
suurus ja paigutus. Uuke kavandati katusekorruse- 
ga elamutele; madala viilkatuse ega kelpkatuse alust 
ruumi kasutusse ei võetud. Ühel katuseviilul aset-
ses tavaliselt tsentraalselt paigutatuna üks väikse-
mahuline uuk, mille seinu katab horisontaal- või 
vertikaallaudis ning külgi vahel diagonaallaudis,  
katust valtsplekk. Uukide lisasoojustamise korral tu- 
leks jälgida, et nende proportsioonid jääksid sa-
maks ning kaaluda võimalikult õhukese materjali 
paigaldamist.

72. Räästa sõlm. Arh. E. Velbri. Pärnu mnt 251b projekt, TLPA.

73. Levinumaid katuseuukide ehk vintskappide  
kujusid individuaalmajadel. IK.

71. Eterniidist väikeste sileplaatide (40 x 40 cm) katmisviisid. EL.

Eramaja korstnaid laoti nii silikaattellistest kui ka 
keraamilistest tellistest, esineb nii krohvitud kui 
ka krohvimata korstnapitse. Harilikult on korstna- 
pitside ülaservas ühe silikaatkivi laiune karniis,  
pealt on korsten kaetud plekiga. Tähelepanu tuleks 
pöörata korstnapitside ümbruse krae funktsionaal-
sele ja korrektsele ladumisele.

Katusekatte uuendamine on paljudel individuaal-
majaomanikel lähiajal ees, kuna nii katusekivi kesk-
mine eluiga, 60–80 aastat, kui ka eterniidi eluiga 
hakkab üsna pea lõpule jõudma. Katusekatte uuen-
damisel tuleks kontrollida katuse konstruktsiooni-
de seisukorda ja vajadusel plommida või asendada 
roovitus, paigaldada uued, veeauru läbilaskvad va- 
hekihid, samas kaaluda katuse lisasoojustamist. 
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Alati ei pea vahetama katet tervel katusel korraga. 
Kui ligi pooled kividest on korralikud, on soovitav 
need kokku koguda ja ühel küljel taaskasutada. 

Vihmavee äravoolusüsteem tuleks kivi- ja eterniit- 
katustel lahendada ripprennidega, plekk-katusel 
piisava kalde korral katusepealsete rennidega. Alla-
jooksutorude suurus valida vastavalt katusepinna 
suurusele ning suunata nad betoonrennini, mida 
mööda sadeveed hoonest eemale juhitakse. Klamb-
rid, millega torud kinnitatakse, suunata kaldega 
hoonest eemale. 

VÄLISSEINAD
Seinatarinditest on individuaalmajades kasutatud 
peamiselt tellistest kergseinu ja puitsõrestikseinu.27 
Valdaval osal üksikelamutest on kergseinad, kuna 

 75. Silikaattellisest seinakirjad individuaalmajades.  
Gerardi sein, Nopsa sein, Roloksein. Gerardi seina sidekivideta laotud 

müüritis eristub traditsioonilistest tellisseotistest ka visuaalselt ning 
jätab kergema mulje. Dekoratiivne Roloksein pikiti sidekividega 

üle ühe kivi ja laoti alati puhasvuugina. Nopsa seinal on sidekivisid 
vähem ja seetõttu on sein soojem. TKVA.

tellis oli kättesaadavam materjal ja kergseina püsti-
tamine oli puitsõrestikseinast kiirem.28 Kergseinad 
koosnevad välisest tellisseina kihist ja sisekihist (või 
kihtidest), mille vahel asetseb soojapidav täidis; tel- 
lisseina kihte on sagedamini kaks või kolm. Massiiv- 
seinas paiknevad tellised kogu seina paksuses. Kerg-
seina eelis massiivseina ees on telliste kokkuhoid ja 
suurem soojapidavus.

Kergseinad levisid Eestis juba sõdadevahelisel pe- 
rioodil: puidunappuses ja elamufondi tulepüsivuse 
parendamiseks sai Soome eeskujul populaarseimaks 
serviti tellistest kiirelt laotav Nopsa sein. Teise maa- 
ilmasõja järgselt oli aktiivses kasutuses veel teisigi 
kergseina tüüpe, mõned enamlevinud olid Gerardi  
sein, Harju sein, Roloksein ja Popovi sein. Telliste 
asetuselt jagunevad kergseinad kaheks: lapiti laotud 
tellistest seinad, nt Gerardi ja Harju sein, ning ser-

Roloksein

Gerardi sein

Nopsa sein

 74. Põhilised kergseina tüübid: A: traatsideankrutega Gerardsein;  
B: püstsideseintega Gerardsein; C: roliitvälisvoodriga Gerardi sein ehk 

Raadi sein; D: laudsisevoodriga Nopsa sein; E: Nopsa sein; F: Harju 
sein; G: laudsisevoodriga Roloksein; H: õhkvahe ja laudsisevoodriga 

Roloksein; I: Popovi sein. Seina soojusjuhtivusarv K (kcal/m2) ja 
aastane kütusekulu on antud 1959. aasta arvutuste järgi. IK.
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viti laotud tellistest seinad, nt Rolok- ja Nopsa sein. 

Serviti tellistest laotud seinad vajasid ladumisel roh- 
kem vilumust: kivide korrektselt servade peale ase-
tamine ja vuugivahede täitmine oli läbipuhumise 
vältimisel määrava tähtsusega. Lapiti tellistest seinu 
oli lihtsam laduda ja neid peeti stabiilsemateks. 

Kergseinad on konstruktsioonist ja materjalidest 
tulenevalt erineva soojusjuhtivusega.29 Seina soojus- 
juhtivust mõjutab oluliselt täidise paksus ja mater- 
jal. Täidisena kasutati saepuru ja pulberlubja/kipsi-
pulbri/põlevkivituha segu, põlevkiviräbu ehk šlakki 
või mineraalvattmatte. Urbne täidis paigaldati seina 
ladumise ajal ning tambiti kokku. Sellest hoolimata 
on täidis sageli aja jooksul vajunud, jättes seina tü- 
himikke, vahel on välimine kiht (5–8 cm) jäetud täit- 
mata. Halvema soojapidavusega on seinad, mille 
täidises on kasutatud saepuru asemel räbu.

Kergseina kihid on tavaliselt omavahel seotud side- 
kividega. Sidekivid on külmasildadeks läbi õhkvahe 
või täidise, suurendades märkimisväärselt seina soo- 
jusjuhtivust. Seda taibati ka 1940. ja 1950. aasta-
tel ning paralleelselt sidekividega hakati kasutama  
metallsideankruid (traatsideankruid). Sideankrutega 
seinad on sidekividega seintest soojemad.

Tänapäeval on võimalik kergseinte vahekihte täita 
läbi vuukidesse puuritavate avade soojustusvahuga, 
kuid eelnevalt on vaja vana täidis eemaldada. Täit-
mine on efektiivne, kui sein on seotud terastraa-
tidega, sest sidekivide puhul säilivad külmasillad. 
Seina täitmisega viiakse konstruktsiooni olulisel 
määral lisaniiskust, mille väljakuivamiseks peab 
enne külmade tulekut jääma piisavalt sooje suve- 
päevi. Tallinna Tehnikaülikooli uuringu30 kohaselt 
annab parema lõpptulemuse suletud pooridega vaht, 
mis sisaldab ka vähem niiskust. Täitmisega surves- 
tatakse vähesel määral seinakihte, mistõttu on eelne- 
valt vaja veenduda seina stabiilsuses ning vajadu- 
sel teostada lisaankurdamist. Piirdekonstruktsiooni- 
de muutmine vajab eelnevalt ehitusinseneri konsul-
tatsiooni ja on ehitusprojekti ja -luba nõudev töö.

Seinte välisviimistluses esineb olenevalt arhitektuur-
sest kavatsusest nii puhasvuugina eksponeeritud tel- 
liskirja kui ka krohvi. Krohviti eriti siis, kui telliste 
lao kvaliteet varieerus või kasutati osaliselt praakma-
terjali. Väga palju on elamuid, mida algselt kavatseti 
krohvida, aga see on jäänud tänapäevani tegemata.

Silikaattellissein kaeti tavaliselt lubitsementkrohvi- 
ga. Sobivad on krohvid, mille veeauru juhtivus on 
suurem silikaattellise aurujuhtivusest või sellega 
võrdne, nagu on seda vähese tsemendisisaldusega 
lubikrohvid. Seina viimistluskihti ei tehtud tavali-
selt siledalt, vaid rakendati erinevaid pritskrohvi-
mise stiile, kelluga töötlemise võtteid ja tuppimist. 
Peamiselt viilkatusega majade eripära on veel krohvi 
tumedaks pigmenteerimine, mis annab elamutele 
soliidsema väljanägemise.

Silikaattellis on kahjustuste suhtes küllaltki vastupi-
dav, peamiselt esineb tellise pinnal vaid mustumist. 
Seina on kõige sobilikum pesta harja ja vee või pu-
hastusvahendiga; survepesu põhjustab silikaattellise 
sileda pinnakihi lahtilöömist, mis jätab seina kare-
daks ja muudab selle mustusele ja niiskusele veel 
enam vastuvõtlikuks kui enne pesu. Puhastamise ase- 
mel seina üle värvimine on silikaattellispinnale võõ-
ras ning värvi hilisem eemaldamine probleemne.

Krohvikahjustuste parandamine oleneb nende ula-
tusest: väiksemate pragunemiste ja pinnakadude pu- 
hul piisab lokaalsetest parandustest, mida tuleb aga 
korrektselt teha. Ulatuslike kahjustuste likvideerimi- 
sel on otstarbekas kogu sein uuesti krohvida. Lo- 
kaalne parandamine on ajakulukas ning ebaühtlase 
viimistluse mulje kerge tekkima. Krohvi uuenda-
misel tuleks kasutada esialgsega sarnast viimistlust. 

76. Kelluviskekrohv, pritskrohv, hõõrdkrohv,  
tupitud krohv, terrasiitkrohv, raidkrohv. IK.
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VUNDAMENT JA SOKKEL
Individuaalmajade vundamendid rajati 1940. lõpust 
1960. aastateni kõige sagedamini traditsioonili- 
selt paekivist lintvundamendina. Olenevalt pinna- 
sest ja koormustest oli keldriga kivihoonete vunda-
mentide rajamissügavus 1,2–1,6 m, paksus 60 cm, 
taldmiku osas 80–100 cm. Kui keldris asus köeta-
vaid ruume, vooderdati keldriseinad seestpoolt tel- 
listega. Eluruume keldrisse ei kavandatud.

Sokli kõrgus keldrita hoonel on tavaliselt 50–60 cm 
ja keldriga hoonel 80–100 cm. Sokli välispind astub 
seina tasapinnast 2–5 cm võrra ettepoole, moodus-
tades soklijärkme, mis on sageli pealt vormistatud 
saetud paeplaatidega. 1950. aastate keskpaigani ehi- 
tatud majade sokliosas on paekivi üldjuhul väga  
hoolikalt valitud, klombitud ja korralikult laotud. 
Sageli vormistati paekivist ka dekoratiivseid elemen- 
te nagu lilleakna alune müür. Klomppaest sokkel 
on ka korraliku ehituskvaliteedi esmane tunnus. 
Selline sokkel oli mõeldud eksponeerimiseks ja see 
tuleks tänapäevalgi eksponeerituks jätta. Kehvema 
paelao korral sokkel krohviti, seda eriti siis, kui 
keldriakende sillused valati monoliitsest raud- 
betoonist – betooni ei peetud eksponeerimiseks 
piisavalt esteetiliseks. Sokli krohvimisel kasutati 
sageli dekoratiivkrohve, näiteks tumedat faktuur-
set pritskrohvi või harvem terrasiitkrohvi. Sokli 
alumine serv jäeti maapinna niiskuse ülesliikumi-
se takistamiseks krohvimata, tänapäeval freesitakse  
selle asemel sokli alaossa soon.

Müüritöödel kasutati valdavalt lubimörti, millele 
lisati väheses koguses tsementi. Mördi kokkuhoid-

miseks täideti paekividevahelised tühimikud mõ-
nikord vaid savi ja liiva või räbu täidisega, mörditi 
eelkõige vertikaalvuugid. Paekiviga kontaktis ei to- 
hiks suure tsemendisisaldusega mörti kasutada, ku- 
na poorne paekivi imab endasse kergesti niiskust, 
mis ei pruugi läbi tsemendi välja kuivada. Paekivile 
sobib kõige paremini lubimört, lubja ja liiva suhte-
ga vähemalt 1:3. Külmakindluse kiiremaks saavu-
tamiseks võib lisada mahu järgi kuni 5% tsementi. 

Vundamenti ja keldriruume ohustab peamiselt suur 
niiskuskoormus. Vundamendi märgumise takista- 
miseks soovitati ehitamise ajal seina välisküljele tam- 
pida savikiht, mis suurema pinnaseniiskuse endasse 
imeks ja seeläbi konstruktsiooni paekivi kaitseks. 
Vundamendi ja seina kokkupuutekohta paigaldati 
mördist ja tõrvapapikihtidest koosnev isoleerkiht.

77. Klombitud paekivist sokkel. TKVA.

78. Põrandaaluse tuulutuse jaoks jäeti soklisse  
tuulutusavad, mida niiskuse väljajuhtimiseks  

avatakse varakevadel ja suletakse varasügisel. TKVA.
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Tänapäeval tuleb need olulised sõlmed isoleerida 
kaasaegse hüdroisolatsiooniga ning samaaegselt la- 
hendada sajuvee äravool. Vundamendi ümbrusesse 
tuleks rajada torudrenaaž koos pealasuva dreeniva 
kihiga. Nii liiguvad drenaaži- ja sajuveed ohutult 
hoonest eemale.

Kahjustustest võib soklil esineda pragunemist, soo-
lade kristalliseerumist, mustumist, biokahjustustest 
vetikaid ja samblikke. Kõige ohtlikumad neist on 
vundamendi vajumisest tingitud praod – sel juhul 
tuleks konsulteerida ehitusinseneriga, kes teeb kind- 
laks vajumise põhjused, kas vajumine on jätkuv, ning 
annab soovitusi olukorra stabiliseerimiseks. Väikse-
mate kahjustuste likvideerimisega saab omanik ise 
hakkama. Külmakahjustusest tingitud krohvipra- 
gude parandamisel tuleb kõigepealt lahtine krohv 
eemaldada ja ääred sirgjooneliselt välja lõigata, see- 
järel vana krohv puhastada, et vältida mustumisel 

tekkivaid toonierinevusi vana ja uue katte vahel, 
ning lõpuks krohvida võimalikult sarnase krohviga, 
püüdes imiteerida varasemaid töövõtteid.

Väljakristalliseeruvad soolad tuleks kuiva harjaga 
kokku pühkida ja maja lähiümbrusest eemale viia. 
Vetikate ja samblike vastu võitlemiseks tuleb eel- 
kõige püüda vähendada sokli niiskuskoormust, pind 
seejärel kareda harjaga puhastada ja vajadusel töö- 
delda nõrga vetikatõrje lahusega. Paekivi saab mus- 
tusest puhastada olenevalt kivi mehaanilistest oma-
dustest kas harja ja veega või väga ettevaatlikult ja 
nõrgalt survepesuga. Pesuvahendeid ei ole soovita-
tav kasutada, sest kivimis sisalduvad räniühendid 
lahustuvad teatud hapetes. Paekivi niiskuse eest 
kaitsmiseks leidub mitmeid läbipaistvaid impreg- 
neerimisvahendeid, nende kasutamisega tuleb olla 
ettevaatlik ja eelnevat spetsialistiga nõu pidada.

AKNAD
Akende kujundus ja paigutus muutus eramajades 
varasemast mitmekesisemaks osaliselt seetõttu, et 
hooned ei järginud enam üht üldlevinud arhitek-
tuurimoodi. Teisalt mängis olulist rolli linnaruumi- 
line asetus: individuaalmajad ei paiknenud kitsal 
krundil vahetult tänava ääres, mis oleks tähenda-
nud ühe, peamiselt vaadeldava fassaadi suuremat 
tähtsust, seega puudus vajadus sellel fassaadil hoo-
net akendega linnaruumile avada. Eramul oli oluli-
sem tagada meeldivaid vaateid hoone seest välja ja 
nii on aknad jaotatud kogu hoone välisperimeetri 
vahel, olles tihti meelestatud privaatsusele ja seetõt-
tu avaramad hoovi pool.

Senisest enam vastas akende suurus ja paigutus ruu-
mide otstarbele. Eluruumide aknad on suuremad, 
kõrvalruumidele, nagu vannituba, klosett, sahver ja 
garaaž, kavandati kõrgelasuvad ja väikesemõõtme-
lised aknad, sest neist ruumidest ei olnud vajadust 
välja vaadata. Magamistoa lai ja kõrge aknalauaga 
(põrandapinnast u 120 cm) aken valgustab ruumi 
ühtlaselt, pakkudes samas mugavat suletust. Köö-
gis lihtsustab kõrgel asuv aken õhutamist – akna 
avamiseks ei ole vaja selle all paiknevalt laualt asju 
eemalda. Elutoa potilillede paigutamiseks sobiv 
lai aknalaud asub seevastu madalal, vahel isegi põ- 
randapinnal, ning mängib olulist rolli aia ja sise- 

79. Individuaalmajades on kasutuses erinevaid aknatüüpe ja avaramad 
aknad on paigutatud hoovi poole. Valguse 5b hoovist. TKVA.
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81. Kõige erilaadsem individuaalmaja tunnus  
on elutoa avar lilleaken, mis enamasti asub  
spetsiaalses, seinapinnast laia aknalaua  
võrra (50–60 cm) eenduvas nišis. 
Kose tee 12. Arh. E. Laasi, proj. 1948. TKVA .

ruumide vahelise ühenduse loomisel.

Mitmed varem populaarsed aknatüübid, nagu nur-
gaaknad ja korruseid läbivad püstised aknalindid 
jäeti individuaalmajadest soojustehnilistel ja estee- 
tilistel põhjustel kõrvale, küll aga levis üle linna 
funktsionalismi järelkajana ümaraken. Neid kavan- 
dati pööningukorruse otsaviilu alla, esikusse ja ise-
gi söögituppa. Täiesti uudseks nähtuseks eramaja 
akende kujunduses sai 1950. aastate lõpul vahetult 
otsaviilu räästa alla paigutatud aken. See julge võte 
sai võimalikuks katusekonstruktsiooni ja lae ühen-
damisest sündinud katuslae tõttu ning seostub eel- 
kõige Uno Tölpuse majadega.

Aknaraamide materjal, avanemissuund ja profiilid 
jäid üldjoontes sarnaseks traditsiooniliste akende-
ga. Eluruumi aknaplokk koosneb tavaliselt kahest 
kuni kolmest tihti eri suurusega välisraamist, mil-
lel vähemalt üks kitsam raam avatav ning laiem 
on passiivne. Topeltraamid valmistati kuivanud 
männipuidust, mille välimised veeninadega raamid 
avanevad külgedelt tavaliselt väljapoole ja sisemised 
sissepoole, ent esineb ka ainult sissepoole avanevaid 
aknaid. Samuti toodeti suluseid, mis võimaldasid 
raami pöörata vertikaalselt, ning horisontaalhingi, 
mille abil väiksemat akent õhutamiseks alt või üle-
valt pilutada. Varasemast lihtsam on akende jaotus: 
prosspulgaga klaasi väiksemaks harilikult ei jaga-
tud, küll aga liigendas sageli raami ülaosa ruumide 
tuulutamiseks kasutatav õhutusaken.

Akende rõhutamiseks on vahel sillused või akende 
alumised karniisid silikaattellistega esile toodud või 

80. Veeriku tee 18 eramul asetsevad teise korruse  
otsafassaadi aknad vahetult räästa all. Seda võimaldab 

katuslagi. Arh. U. Tölpus, proj. 1958. TKVA.

aknaavad funktsionalismi järelkajana tellistega pi- 
kaks vale-lintaknaks grupeeritud. Kiviseinas akna- 
põski piirdelaudadega ei ääristatud, kuna seda pol-
nud vaja: läbipuhumist tellisseina ja lengi vahelt tõ- 
kestas mört või krohv. Akende valgest tellisseinast 
esiletoomiseks sai tavaliseks lengide ehk piitade väl-
jast värvimine raamist erinevat tooni, nt mürkrohe-
liseks või kirsipunaseks.

Individuaalmaja algsed aknad tuleks alles hoida 
ja vajadusel restaureerida. Heli- ja soojapidavuse 
tõstmiseks võib sisemistele raamidele paigaldada 
pakettklaasi, kui raami paksus seda võimaldab.  
Soojapidavust saab veel tõsta sisemisele klaasile  
selektiivkihti kleepides, mis takistab soojuskiirgu-
se kadu läbi klaasi. Kui vanad aknad on tehniliselt 
amortiseerunud ning vajavad asendamist, peaksid 
uued olema originaalide koopiad: järgima nende 
materjali, jaotust, avanemissuunda ja profiile.
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UKSED
Individuaalmajade uksed annavad tunnistust vaba-
riigiaegse puidutöötlemise traditsiooni jätkumisest. 
Kujunduses leidub selgelt nii traditsionalistlikke pro- 
fiillaudadest kui funktsionalistlikke vineertahvlitest 
uksi, mida detailidega isikupäraseks muudeti. 

Nii viilkatusega hoonete kui ka nn kastmajade sisse- 
pääsu ühiseks tunnuseks on, et välisuks astub tava- 
liselt hoone tänavapoolsest seinast tagasi, jättes 
sissepääsu tagasihoidlikuks, võimaldades hoonesse 
sisenemist tuulte ja vihma eest varjatult. Kui sisse- 
pääs paikneb hoone ühes nurgas, toestab ukse ko-
hal olevat katust laiem nurgapost, mis otsaseinaga 
sageli kaarja ava moodustab. Välisukseni viisid maa- 

����*DUDDĻL�XNVHG�VXODQGXVLG�NXMXQGXVOLNXOW�KRRQH� 
arhitektuuriga. Plankraamistik kaeti nt kalasaba mustrisse 
ODRWXG�SURŵLOODXGDGHJD�MD�XNVHOHKHG�WRHWXVLG�ODWWUDXDVW�

hingedele. Kuristiku 10 (varem Kuristiku 6). TKVA.

pinnalt betoonist või paeplaatidest trepid, sissepää-
su elavdamiseks paigaldati uste kõrvale seinale va-
hel rahvusromantiliste sugemetega raidplaate, later- 
naid või sepiseid.

Siseuksed tehti võimalikult lihtsa kujundusega, 
kuna see kergendas viimistlustööde kvaliteetsemalt 
teostamist ja hilisemat korrashoidu. Esiku ja elu-
toa vahele ehitati sageli kahetiivalisi klaasitud uksi, 
mis ruumis avarust lõid. Klaasid olid läbipaistvad, 
matt- või jääklaasid.

Välisuste kaasajastamisel tuleks teha vajalikud pui-
duparandused, lauavahed takutada, väiksemad pui-
dupraod täita kitiga, kruntida ning värvida linaõli-
värviga. Kui uks on algselt olnud peitsitud ja lakitud, 
tuleks restaureerimise käigus algne viimistlus taas-
tada. Läbipuhumise takistamiseks võib piida valtsi 
paigaldada tihendid.

82. Pargi 14a spiraalselt keerduvatele puitpiilaritele  
toetuv varikatus. Arh. E. Velbri, proj. 1948. TKVA.
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88. Sihi 113. TKVA.

92. Valdeku 52. TKVA.

85. Mooni 35-2. TKVA.

93. Põllu 94. TKVA.

90. Purde 16. TKVA.

86. Nurme 78. TKVA. 87. Põllu 75. TKVA.

91. Laulu 18. TKVA.

89. Voodriga välisuksed. IK.
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Kokkuvõte
Individuaalmajade massilist ehitust Eestis nõukogu- 
de süsteemi tingimustes saab pidada omaette näh-
tuseks: need väikesed ja lihtsad majad on tunnistus 
sellest, et kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast lähtu-
valt püsis aegade kiuste soov rajada oma kodu.

Käesolevas trükises käsitletud aastail 1945–1963 
projekteeritud individuaalmajad moodustavad etapi 
meie ehitusajaloost, milles põimuvad sotsiaalsed, 

arhitektuursed ja ajaloolised kihistused. Neis kajas- 
tub eestlasliku koduideaali kujunemine, arhitek-
tide väljendusvabadus ja normeeriva riigivõimu 
kontroll.

Paljud sõjajärgsed individuaalmajad on jõudmas 
faasi, kus päevakorral on nende uuendamine. Hea 
lahendus arvestab üheaegselt nii hoone arhitek-
tuurseid väärtusi kui ka energia kokkuhoidu.

94. Individuaalmaja Nõmmel. TKVA.   
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(14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 
34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 59, 67, 68, 69, 75, 77, 
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 
92, 93, 94), Tallinna Linnaplaneerimise Ameti arhiiv  
– TLPA (2, 47, 55, 61, 72).
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Maja joonised


