Uste varikatused Kalamajas

Kommentaaridega näiteid.

Kalamaja on piirkond Tallinnas, Kopli, mere ja vanalinna vahel.
Iseloomulik, valdavalt puidust, hoonestus kujunes seal välja 19. saj. lõpu ja teise maailmasõja
vahelisel ajal.

1. Hoone fassaad Tallinnas Vana-Kalamaja tänaval.

Sarnane hoonestus arenes ka teistes Tallinna asumites, olgu nimetatud või Kelmiküla, Kassisaba,
Kadriorg. Sama puitfassaadi orderit võib leida ka teistest Eesti linnadest.
Vaatlusaluse hoone fassaadile on iseloomulik ühtse kujundusprintsiibi järgne „tüüplahendus“:
rakendatakse kiviarhitektuuri, antiik-kreekast lähtuva orderi, kujunduspõhimõtteid kohalikus
puitarhitektuuris.
Ehkki siinseis oludes , valdavalt 2-kordsetel hoonetel, ei ole kasutatud Colosseumi motiivi, on
fassaadidel selgelt väljaloetav antiikorderi järgne liigendatus: vahetult kivist soklil paiknev
vertikaallaudisega vöö, rõhtsate profiilidega, markeerib pjedestaali, akende rida aimab sammastikku,
sellel, vahelae kohal, on karniis. Kõik kordub, väikeste erisustega, teise korruse ulatuses.
Fotol kujutatud hoonel on teise korruse akende all olev „pjedestaali vöö“ vormistatud rõhtlaudisega,
ent enamasti on seal samuti kasutatud vertikaallaudist, sarnaselt esimese korrusega.

Ka kasutatud puidust freesprofiilid (laudiste lauad, karniisprofiilid, piirdelauad) on kõikidel neil
hoonetel pea ühesugused. (Vt. nt. Muinsuskaitseameti kodulehelt „Puitfassaadi order“.)
Selline detailide unifitseerimine ja kujunduspõhimõtete range järgimine on andnud tulemuseks
ühtse, väga selgelt identifitseeritava, arhitektuurse keskkonna.
Orderijärgne kujundus oli kasutatud tänavafassaadidel, muudel puitfassaadidel, õues ja hoone
otsasentel, seda enamasti rakendatud ei ole.
Sageli on need ühtse kujundusega piirkonnad kuulutatud „miljööväärtuslikeks aladeks“, kuid nende
asumite senine identiteet on muutumas: seal toimuv ehitus- ja remonttegevus toimub,
deklaratsioonidest hoolimata, „vabas stiilis“ , vastavalt kaasaja võimalustele ja arusaamadele.

2. Enamuses algse puitkatte säilitanud hoonetegrupp. Näide väljastpoolt Kalamaja: Luise tänav
Tallinnas 01. detsember 2013.
Vaadeldavatele hoonetele on iseloomulik sepistatud konsoolne
varikatus välisukse kohal.
Enamasti on see kahepoolse kaldega ja pea alati on sepises
kujutatud arabeskseid motiive.

3. Arabeskne sepiskonsool . Roovitis ja katus hävinud.
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Enamasti neil hoonetel ei ole tänavafassaadis kõrgeid treppe välisukse ees –on vaid lävekivi või kaksja välisukse kohal sageli framuugaken, mille ülaserv on samal joonel esimese korruse akende
ülaservaga.
Et varikatus oma otstarbele paremini vastaks, siis tavaliselt ei paikne see framuugakna peal, mis
oleks n.ö. „stiilipuhtam“ lahendus, vaid välisukse ja framuugi vahel, olles nõnda otstarbekohasem,
kuid luues „vormi konflikti“ –varikatus lõikub ukse piirdelaudadesse, sageli koguni framuugakna
raami ja klaasidesse.

4. Varikatuse algne sepiskandur välisukse ja framuugakna vahel. Katuse tasandid lõikuvad ukse
piirdelaudadesse.
Nüüd tähelepanu, järgneb vaadeldavate hoonete sepisvarikatuse üldise kujunduspõhimõtte
kirjeldus.
Kujunduspõhimõte on väga lihtne: varikatus koosneb sepistatud kandurist (konsoolid, sarikad,
tõmbid ja roovid –kõik on terasest, vt. foto 4); vahetult teraskandurile kinnitub lihtne,püstvaltsitud
katuseplekk.
See ongi kõik. Ei mingeid muid puit- ega plekk-kaste, kattelaudu, silikooni.
Tulemuseks on lihtne, loogiline konstruktsioon. Kõik selle osad, kui need on hästi tehtud, väärivad
eksponeerimist –sepp on sinna pannud oma käte töö ja arusaama ilust. Nii peakski olema
sepiskonstruktsioon tervikuna nähtav. Isegi mitte katusepleki serv viilul ei varja (ei kata vaadeldavas
suunas kinni) sepiskonstruktsiooni viilu sarikat. Sel põhjusel tuleks viilul katusepleki serv pöörata
üles, aga mitte alla. Räästas on pleki serv ja stardiriba pleki tasandis. Vt. lisatud joonis 1
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Joonis 1 Varikatuse plekk-katte servad viilul ja räästas.
Vaadeldavatel varikatustel on terasena kasutatud täisnelikantprofiile ja sepises liitena neetliidet.
(Nelikanttorud ja keevisliide levivad hiljem ja see on juba uus esteetika.)
Katuseplekk kinnitatakse traditsiooniliselt servades sepiskandurile needitud serva (stardi)ribadega,
valtsides katuse keskel sissevaltsitud kinnitusribadega.
Kui varikatuse taastamisel või remontimisel soovitakse algsele sarnast tulemust, tuleb kindlasti
kasutada algse varikatuse valmistamiseks kasutatud tehnoloogiaid, materjale ja valmistusvõtteid.
Väiksemadki asendused, näiteks sepises neetliite asendamine keevisega, massiivprofiilide
asendamine toruprofiilidega, traditsioonilise tsingitud katusepleki asendamine tehases värvituga,
valtskinnituse asendamine kruvidega, soovitud tulemuseni ei vii.
Sageli on neil katustel räästas vee suunamiseks lamav- e. nn. sottrenn. Renniriba kõrgus on vaid 40
... 60 mm ning lõpeb katuse välisnurgas lihtsalt mahapöördega; väga harva on lisatud veesüliti (vt.
foto 10; 23).

Järgnevalt mõned näited Kalamajast. Kõik fotod on sügisest 2013.
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Kena lihtne varikatus. Lahendus ja töö korralik. Ei
ole liigseid detaile. Konsooli seinakinnitused julgelt
ja hästi eksponeeritud. Lahenduse „puhtusele“
aitab kaasa katuse paiknemine framuugakna kohal,
mitte selle all –katus ei lõika piirdelaudasid ega
akent. (Vt. kirjeldus lk. 3)
Plekk-katuse serva viilul oleks võinud pöörata ainult
üles –nii oleks viilu sepissarikas jäänud nähtav ja
kogu kandekonstruktsioon hästi nähtav.

5.

6
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7. Sama katus altpoolt
Kena lihtne varikatus. Töö korralik.
Puudused:
-Paiknemine framuugakna ees.
-Plekk-katte viilu serv pööratud viilu ülemisele
vööle, varjates selle.
-Vihmavee ripprennid räästas katavad konsooli
arabeski.

7.

8. Sama katus altpoolt
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Kena varikatus. Püüdlik ja korralik töö. Hoolimata
puidu kasutamisest teraskonstruktsiooni asemel, ei
mõju kohmakalt.

9.

10. Sama katus
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Lihtne ja kena plekitöö. Pleki serv ei kata viilu
sarikat, jättes kogu viilukompositsiooni
terviklikuks. Pleki serv võinuks viilu sarikast siiski
mõnevõrra eenduda (vt. joonis. 1).

11.

12. Sama katus
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Plekitöö kenasti lihtne. Koos korrastatud
fassaadiga mõjub hästi.
Puudused:
-Teraskonsooli arabesk teeb mõned kurvid
„otseks“, viilu arabesk ei kurvu alumise vööni.

13.

14. Sama katus
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15. Sellele varikatusele kasutame kaks lehekülge. Vaata ka järgnev.
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16.

17. Kenasti korrastatud ja hea värvilahendusega puitfassaad. Väga kena sepiskonstruktsioon. Ukse
piirdelauad ümbritsevad ust ja puudub eelkirjeldatud „vormi konflikt“ (vt. lk. 3; Sokli kattelaua
võinuks lõpetada enne ukse piirdelauda, lõikumata sellesse). Ent kogu asjale veab kriipsu peale
robustne, kohmakas plekitöö.. Ka puitlatid pleki all jätavad lõpetamatu mulje. –Need võiks jätta ära
ja plekitöö võiks teha ülalkirjeldatud põhimõtete järgi.
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Sepiskandur pisut teistmoodi. Katuseplekk
räästas ei peaks varjama konsooli ülemist vööd.
Kena komopsitsioon.
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19.
12

20. Kena lahendus.
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21. Kena, „puhas“ lahendus.
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22. Algne, plekkornamendiga varikatus. Mäletate? –Viisime ju ka kalmistutele plekkpärgasid
klaaskattega plekk-kastis.

23. Stiilinäide 20. saj. algusest: antiikmotiive integreeriv lˈart nouveau
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