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Sissejuhatus
Bakalaureusetöö teema valik on ajendatud Ameerika Ühendriikide raiskavast transpordikorraldusest, mis väljendub asjaolus, et levinuimaks motoriseeritud
individaaltranspordi vahendiks pole mitte sõiduautod, vaid pikapid ja SUV-id. 2021. aastal USA-s müüdud nn kergetest liiklusvahenditest hõlmasid
kergveokid, mille alla liigituvad pikapid, SUV-id, crossover’id ja mahtuniversaalid juba 78 protsenti, sealjuures USA päritolu autotootjate General Motors’i
ja Ford’i kergete liiklusvahendite toodangust moodustas kergveokite osa juba enam kui 90 protsenti.
Töö autorina huvitab mind küsimus, kas Ameerika sõiduautotööstust oleks (vähemalt teoreetiliselt) võimalik arvestataval määral taaselustada,
pöörduses tagasi sealsele autodisainile iseloomuliku arhitektoonilise kultuuripärandi juurde ja seeläbi vähendada kergveokite tarbimisega kaasnevat
raiskamist. Antud bakalaureusetöö sellele küsimusele lõplikku vastust ei anna ega saagi anda, küll aga võiks käesolev materjal omada väärtust selle teemaga
tegelemiseks edaspidi.
Tööd alustades viisin end esmalt kurssi Ameerika autotööstuse ja -disaini ajalooga, sealset autotööstust ja -disaini kujundanud asjaoludega ning
püüdsin avastada põhjusi, miks on Ameerika sõiduautotööstus tänaseks kokku tõmbunud ning millistel põhjustel on tarbijad hakanud sõiduautodele
eelistama kergveokeid. Uuringu tulemusena valmis Ameerika Ühendriikide autodisaini- ja tööstust käsitlev ülevaade, mis on algsel mahukal ja illustreeritud
kujul esitatud bakalaureusetöö lisana, oluliselt lühendatuna aga bakalaureusetöö osana.
Tuginedes Ameerika Ühendriikide autotööstust ja -disaini käsitlevale ajaloole sai järgmiseks eesmärgiks viia läbi Ameerika Ühendriikide autodisaini
proportsioonimehhanismide arhitektooniline analüüs, mis koosneb kirjalikust osast ja planšettidest. Arhitektoonilise analüüsi osana esitan ka meetodi
kultuuriliselt jätkusuutliku liiklusvahendi tüpoloogia kujundamiseks.
Aga ennekõike soovisin käesoleva bakalaureusetööd tehes panna end proovile, seades endale eesmägiks püüda kujundada Ameerika sõiduauto
arhitektoonilise mudeli – sellise, millel oleksid, tuginedes USA autodisaini kultuuripärandile, esindatud talle iseloomulikud arhitektoonilised tunnused.
Kultuuriliselt jätkusuutliku liiklusvahendi tüpoloogia meetodi rakendamise tulemusena valmiski eespool nimetatud omadusi kandev sõiduauto
arhitektooniline mudel, mis on esitatud planšetil.
Antud bakalaureusetöö kannab endas laiemat, vähemalt teoreetilist võimalust, et kultuuriliselt jätkusuutliku liiklusvahendi tüpoloogia
kujundamiseks väljapakutud meetodi täiendava rakendamise tulemusena on ehk võimalik taaselustada Ameerika sõiduautode omanäolist disaini,
mis kannaks Ameerika Ühendriikide autodisainile iseloomulikku ja äratuntavat kultuuripärandit ja looks aluse USA motoriseeritud personaalse
transpordikultuuri taaselustamiseks ja edasiarendamiseks. Bakalaureusetöös välja pakutud arhitektoonilise analüüsi meetodi edasise rakendamise tulemusel
1 2

1		 Mathilde Carlier. U.S. light truck retail sales from 1980 to 2021. 13. I 2022. Statista, https://www.statista.com/statistics/199980/us-truck-sales-since-1951/#:~:text=In%20
2021%2C%20sales%20of%20light,sold%20in%20the%20United%20States (vaadatud 09. IV 2022).
2		 Jim Henry. Light Trucks Now Outselling Cars 3-to-1. 03. I 2022. Forbes Wheels, https://www.forbes.com/wheels/news/light-trucks-now-outselling-cars/ (vaadatud 11. IV
2022).
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saaks seega luua Ameerika Ühendriikide kultuurikogemusele põhinevaid automudeleid. Lõputöö osana esitatud arhitektoonilise mudeli edasiarenduse
tulemuseks võiks olla ühe Ameerika sõiduauto keredisain valmiskujul.
Kasutada saaksid antud bakalaureusetööd transpordidisaini uurijad, samuti disainerid, kelle eesmärgiks on luua jätkusuutlik disainimeetod.
Bakalaureustetöös esitatud arhitektooniline analüüs võiks ehk autodisainereid inspireerida looma jätkusuutlikku autodisaini, mis põhineks konkreetse
kultuuriruumi disainikogemusel ja kultuuripärandil.
Käesoleva töö peamiste infoallikatena leidsid kasutamist David Garmani raamatud ”Auto Opium: A Social History of American Automobile
Design” ja „Culture, Class and Critical Theory: Between Bourdieu and the Frankfurt School”, samuti mitmed USA autoajalugu, -tööstust ja -disaini
käsitlevad entsüklopeediad, teemakohased artiklid ajakirjadest ja ajalehtedest, artiklid ja automüüki käsitlev statistika veebilehtedelt ning Margus-Hans
Kuuse raamat „Autod 1920–2000”.
Soovin tänada EKA-t vastutulelikkuse ja mitmekülgse abi eest, bakalaureusetöö juhendajat Aleksander Jakovlevi oskusliku ja kannatliku suunamise
eest, Meigo Mõttust lahke abi eest 3D mudeli tehnilisel teostamisel ning Piret Tuuri väärtusliku abi eest töö kujundamisel ja küljendamisel.
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Bakalaureusetöö ülesehitus ja sisu lühiülevaade
Bakalaureusetöö koosneb kirjalikust osast, mis sisaldab ka planšettie ja illustreeritud lisamaterjalist.
•
•

Esimene peatükk annab lühiülevaate Ameerika Ühendriikide autotööstusest ja -disainist alates eelmise sajandi algusest kuni tänapäevani.
Teine peatükk käsitleb USA sõiduautode arhitektoonikat, arhitektoonilist analüüsi ja selle meetodi kirjeldust ning on illustreeritud
planšettidega. Ka sisaldab see peatükk loodud arhitektoonilise mudeli kirjeldust.

Lisamaterjalina on esitatud Ameerika Ühendriikide autotööstust ja -disaini käsitlev pikem illustreeritud tekst pealkirjaga „Ameerika Ühendriikide
autotööstus ja -disain 1900–2000.” See materjal on oluliselt põhjalikum, kui bakalaureusetöö ajalugu käsitev põhitekst, kajastades laiemalt sotsiaalseid
meeleolusid, majanduslikke ja poliitilisi põhjusi, mis mõjutasid ning kujundasid USA autotööstust ja -disaini.
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Mõisted
Arhitektoonika on kompositsiooniõpetus, mis erineb traditsioonilisest ajaloolisest kompositsioonist selle poolest, et ei kasuta eeleksisteerivaid ja ajaloos
kirjeldatavaid esteetilisi keskmeid. Sellest tulenevalt on arhitektoonika selline teose ülesehitusviis, kus rakendatavad esteetilised keskmed on autori
unikaalne looming (A. Jakovlev).

Arhitektoooniline analüüs on esteetilise süsteemi või protsessi dekonstruktsioon, mille eesmärgiks on uuritava objekti esteetilise mehhanismi
esiletoomine ja / või rakendamine loodavas teoses ning sellega seotud struktuurides (A. Jakovlev).

Arhitektooniline mudel on arhitektoonilisele analüüsile tuginev kavand, mis kannab loodava teose esteetilist struktuuri ja tingimuslikke
funktsionaalseid parameetreid (A. Jakavlev).
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1. peatükk
Ameerika Ühendriikide autotööstus ja -disain 1900–2021
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Ameerika Ühendriikide esimene autotootja Duryea Motor Wagon Company alustas tegevust juba 1893. aastal. Järgnevatel aastatel kasvas autofirmade
hulk USA-s kiiresti. 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse autod olid kallid, kättesaadavad vaid kõrgkodanlusele. Kõrged hinnad tulenesid kvalifitseeritud
käsitööprotsessist, esteetilist välimust peeti autode puhul sama oluliseks kui nende mehaanilist funktsiooni. Neid ilusaid ja kalleid sõidukeid kasutati
ennekõike vaba aja veetmiseks ja avalikuks enesenäitamiseks, mitte niivõrd praktilisel otstarbel. Seega oli auto Ameerika kultuuris esmalt vabaduse ja vaba
aja veetmise vahend ning rikkuse sümbol, mis pidi viima jõukad autoomanikud eemale argielu probleemidest.
Soov viia autod laiemate massideni tegi mõnest visiooniga autofirmast, ennekõike Ford’ist, masstootmise teerajaja. 1908. aastal tutvustas Ford
Motor Company oma odavat mudelit T. Ford sai tuntuks liinitootmise pioneerina. Konveiertootmine tegi auto Ameerika Ühendriikides kättesaadavaks
enamikule keskklassi ja isegi töölisklassi esindajatele. 1920-ndate aastate alguseks oli sõiduauto USA-s saanud tavaliseks tarbeesemeks, autostumisega oldi
jõutud muust maailmast väga kaugele ette.
Autode arvu kiire kasvuga muutus üha olulisemaks autode klass, prestiiži väljendava tähenduse säilitasid vaid kallid käsitööna valminud luksusautod.
Ford T aegseid masstootmise autosid aga iseloomustas argine mure funktsionaalsuse ja tõhususe pärast. Liinitootmise eesmärgiks oli toota lihtsaid,
praktilisi autosid võimalikult kiiresti ja odavalt ning need kriteeriumid olid valusalt nähtavad nii toodete välimuses kui toimimises. Kui 1910. aastatel
tervitati Ford T’d demokraatiat sümboliseeriva vahendina, mis tegi liikumisvabaduse massidele kättesaadavaks, siis juba 1920. aastatel naeruvääristati seda
kui inetut ja odavalt ehitatut.
Autodisainist kui sellisest pole Ford T ja selle kaasaegsete (ka luksusautode) puhul põhjust rääkida, kuna kasutati valdavalt tõllaehitusest pärit
kujustusvõtteid. Teise kümnendi eelsel ajal domineeris ruumikas, vähemalt neljakohaline lahtine sõiduauto. Selliste autode kere stiil oli vaba ja tõllaehitusest
pärinevate kujustusvõtete rakendamisel võis kohata kõige mitmekesisemaid proportsioone, astmeid küljejoones, hakitust ja ebajärjekindlust. Enne Esimest
maailmasõda tuli moodi nn torpeedokere, mille kujustus oli rangem. Selle keretüübi juures oli iseloomulik, et kere külje kõrgus mootorikattest alates
hoiti maksimaalselt ühtlane – nõnda tekkis sihvakas siluett. Pärast Esimest maailmasõda muutus autoehitus massilisemaks ja tooni hakkasid andma
kastikujulised sedaanid.
3
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David Gartman. Culture, Class and Critical Theory: Between Bourdieu and the Frankfurt School. New York, London: Routledge, 2013, lk 55.
David Gartman. Culture, Class and Critical Theory, lk 56.
Autolehe autoentsüklopeedia 3. osa: Kuidas üks auto tervet riiki muutis. Tõnu Korrol. Tallinn: Presshouse OÜ, 2017, lk 60.
David Gartman. Culture, Class and Critical Theory, lk 57–58.
Margus-Hans Kuuse. Autod 1920–2000. Tallinn: Valgus, 2001, lk 14.
Margus-Hans Kuuse. Autod 1920–2000, lk 14.
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1920-ndate esimese poole autod olid veel suuresti „isekujustuvad”. Nad olid nurgelised, püstiste külgede ja tuuleklaasidega, kandiliste ustega ja
pakiruumita. Suurim kujustamise vabadus seisnes esiporitiibadele kere kandilisust tasakaalustava kauni kõveruse andmises. Teise kümnendi lõpu autodel
võeti kasutusse täiesti sirge horisontaalne vööliin – sellest kujunes uus ainuvalitsev keremood.
Pärast Esimest maailmasõda, kuni 1920. aasta kevadeni oli ränk puudus autoehituses kasutatavatest materjalidest, lisaks tabas majandust ka
surutis. Moodsamate autode väljatöötamiseks puudus tihtipeale raha, mis mängis USA-s oma osa tõsiselt võetavate markide arvu kahanemises 200-lt
1920. aastal 43-le 1930. aastal. 1920-ndate olulisim tööstusuudis Ameerika Ühendriikides oli Chrysler Corporation’i sünd. Sellega tekkis Ford’i (asutatud
1903) ja General Motors’i (1908) kõrvale kolmas autohiid – need autotootjad said tuntuks „kolme suurena”.
Kuna 1920-ndatel hakkasid ka töölised ostma masstoodanguna valmistatud autosid, kaotas keskklass oma autodega seotud erilisuse madalama sissetulekuga
inimeste suhtes. Sellest tulenevalt tekkis turul soov millegi teistsuguse ja parema järele kui senised masstoodangu autod. Jätkuvalt sooviti küll odavat autot, ent
sellist, millel oleks rohkem „klassi”. Autode süstemaatilisest, võiks öelda tööstuslikust kujustamisest saabki rääkida alates sellest ajast. GM hakkas valmistama
soodsa hinnaga liinil toodetud autosid, ent selliseid, mille stiil jäljendas luksusautosid. Ameerika töölisklassi sissetulekute tõus 1920. aastatel võimaldas neil
loobuda lihtsatest funktsionaalsetest autodest ja nõuda stiilseid masinaid, seega sisenesid ka selle klassi esindajad esimest korda nn eristusmängu.
1920-ndate aastate Ameerika Ühendriikide autoarengute tulemusena saabus olukord, kus ka käsitööna valminud kalli luksusauto omamine ja
sellega sõitmine ei pakkunud enam sümboolset eelist, kuna soodsa hinnaga masstoodanguna valmistatud autod nägid pealtnäha sama head välja. Sellest
tulenevalt hakkas käsitööna valmistatud luksuslike automarkide arv alates 1920. aastate keskpaigast vähenema. Osa luksusautode tootjaid kujundasid
oma mudelid lihtsamateks ja odavamateks, et suuta konkureerida massiautode valmistajatega, mõned läksid suurfirmade valdusse ent paljud firmad
lõpetasid tegevuse, eriti 1930. aastate Suure Depressiooni ajal.
Kolmandaks dekaadiks oli Ameerika Ühendriikide autoturg selgelt välja arenenud, tõeliselt suuremahulisi muutusi seal enam ei toimunud.
„Kolme suure” – General Motors Corporation’i, Ford Motor Company ja Chrysler Corporation’i domineerimine USA turul oli selleks ajaks ülekaalukas.
Luksusautode välimuse ülekandmine massidele mõeldud sõidukeile teenis nii masside eristusiha, kui ka soovi põgeneda konveiertootmise
dehumaniseeriva mõju eest. Alates 1920-ndate aastate lõpust hakkas Ameerika töölisklass tänu suurenenud sissetulekutele kujundama nn omaette
tarbimisreaalsust, mis pidanuks pakkuma kompensatsiooni raske tööpäeva eest ja võimaldanuks hinge tõmmata. Sõiduautost sai selle tarbimismängu
uimastava ehitise nurgakivi.
9

10
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9		 Margus-Hans Kuuse. Autod 1920–2000, lk 25–26.
10		Autolehe autoentsüklopeedia 12. osa: Tulevik algas tuuletunnelites. Margus-Hans Kuuse. Tallinn: Auto24 AS, 2019, lk 30.
11		Autolehe autoentsüklopeedia 12. osa: Kriisist kriisini. Tõnu Korrol, Margus-Hans Kuuse, lk 16.
12		David Gartman. Culture. Class and Critical Theory, lk 59–60.
13		David Gartman. Culture, Class and Critical Theory, lk 61.
14		Autolehe autoentsüklopeedia 5. osa: Auto saab esimest korda täiskasvanuks. Tõnu Korrol. Tallinn: Presshouse OÜ, 2017, lk 11.
15		David Gartman. Culture, Class and Critical Theory, lk 60–62.
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Tarbijad soovisid, et autod mitte ainult ei peidaks nende valmistamisega seotud nüri tööd, vaid rahuldaksid vajadusi, mida nad ei olnud suutelised
töö- ja ühiskondlikus elus saavutama. Üheks olulisemaks neist vajadustest oli soov individuaalsuse järele. Tuimestava konveiertootmise protsessis osalevad
inimesed püüdsid leida kompensatsiooni läbi tarbimise, soovides individuaalseid ja ainulaadseid kaupu, mille läbi saaksid nad paista teistest inimestest
erinevamatena. Seega sai Ameerika Ühendriikide suurte autofirmade strateegiaks ehitada palju erinevat tüüpi autosid, et rahuldada tarbijate soovi
individuaalsuse järele. Disain kujunes peamiseks vahendiks, mis võimaldas autotootjail marke ja mudeleid eristada ja seeläbi saada küllaldaselt kliente,
et hoida tootmismahud kasumi teenimiseks piisavad. General Motors’is loodi erinevate markide vahel range stiilile vastav jaotus. Kõik GM-i margid
said 1930-ndail ühtse, ümardatud nurkadega luksusliku ilme, millega maskeeriti oskuslikult odavale masstootmisele viitavaid märke. Lisaks (osaliselt)
erinevalt vormitud kereplekile eristati hinnahierarhias olevaid kaubamärke suhteliselt odavate stiilitunnuste järgi nagu kroomitud ribad ja võred ning
kaunistused. Niimoodi anti markide vahel jagatud masstoodetud keredele erinev välimus.
Odava bensiini maal Ameerikas olid autod algusest peale oluliselt suuremad, raskemad ja võimsamad kui mujal maailmas. Autode üha kiiremaks
muutumisega tekkis vajadus vähendada kerede õhutakistust. Kolmanda dekaadi alguse seeriasõidukite väljanägemine ei erinenud veel kuigivõrd sellest, mis
oli normiks 1920-ndate teisel poolel, kuigi kallimas hinnaklassis kohtas juba ka teatud voolujoont omandanud sõidukeid. Ent tavasõidukite tuuleklaas oli
jätkuvalt vertikaalne, keret ümbritsesid astmelauaga ühendatud poritiivad. Radiaatorivõre oli lame ja püstine, sellest kahel pool madalad nn kassikäigud
(catwalk), mis asetsesid kapoti ja tiibade vahel. 1930-ndail järgnes ridamisi aerodünaamika alaseid uuendusi – porilauad said lõplikult kere osaks, kere
laienedes kadusid astmelauad, tuled integreeriti poritiibadesse, järgmise sammuna jõudis tiibade visuaalne ühendamine kere ja mootorikattega uuele,
kõrgemale tasemele, sügavad nn kassikäigud jäid minevikku. Kerevormid muutusid sujuvamaks, voolujoonelisemaks ja laia populaarsuse omandasid
kaunid laugpärakered. Koos kere voolujoone omandamisega muutusid autod 1930-ndail ka madalamaks.
Kumerate, hoogsate vormide esiletoomise tagamiseks hakkasid disainerid kasutama senisest rohkem heledat kroomitud viimistlust ja mitmetoonilisi
värvilahendusi. Kolmanda dekaadi kulgedes muutus värvilahendus rahulikumaks, kuid otsekui seda kompenseerides kasvas kroomitud ehisdetailide arv
ja pindala.
Maailma suurima autofirma, General Motors’i stiilikeskus loodi 1927. aastal, selle etteotsa määrati Harley Earl. Earl kavandas kõigepealt 1927.
aasta LaSalle’i, nii-öelda odava Cadillac’i. Sellest autost alates loetakse süstemaatilise autokujustuse algust USA-s. Harley Earlist kujunes aga sajandi
16

17

18

19

20

21

22

16		David Gartman. Culture, Class and Critical Theory, lk 62–63.
17		Autolehe autoentsüklopeedia 5. osa: Mootorid, lk 18 (autorita tekst).
18		Autolehe autoentsüklopeedia 5. osa: Heitlused aurodünaamika vallas. Margus-Hans Kuuse, lk 27.
19		Autod 1920–2000, lk 11.
20		Autod 1920–2000, lk 148.
21		85 Years of GM Design: the timeline. 18. VI 2012. Car body design, https://www.carbodydesign.com/2012/06/gm-design-the-timeline/ (autorita tekst, vaadatud
03. XI 2021).e/
22		Margus-Hans Kuuse. Autod 1920–2000, lk 28.
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üks tuntuim ja mõjukaim autodisainer. Earl’i juhitud stiilikeskuse Art and Colour rajamisega tõi GM autotööstusse vooluliinil kujustamise. Koos
sellega alustati autodisaini puudutavat „planeeritud vananemist”, ehk kommet teha igal aastal nn mudelivahetusi. Iga-aastase mudelivahetuse käigus
kohandati mõnda kerepaneeli ja muudeti kroomkaunistusi. GM-is rakendati iga-aastased mudelivahetused koos markide hierarhilise eristamisega
tööle leidliku skeemina, mis kasutas ära tarbijate soovi nii näilise tehnoloogilise protsessi ja edusammude kui ka sotsiaalse liikuvuse järele. Järgides
GM-i eeskuju olid ka Ford ja Chrysler sunnitud omaks võtma iga-aastased mudelivahetused. „Kolme suure” seisukohalt oli „plekievolutsioonil” seegi
eelis, et väiksemad konkurendid ei suutnud sammu pidada kulutustega, mida nõudnuks kerede pidev moderniseerimine, ning nad olid sunnitud oma
uksed sulgema.
1920-ndate ja 1930-ndate autokerede projekteerimise areng kulges individuaalselt kollektiivse töövormi ja üksnes kerelt terve auto kompleksse
väljatöötamise suunas ning autod saavutasid tehnilise küpsuse. Ameerika Ühendriikide automaailm korrastus ja muutus ka oluliselt vaesemaks, kuna
mitmed kvaliteetautosid (sh riigi stiilsemaid) valmistanud firmad olid sunnitud oma uksed sulgema. Peamiste tegijatena jäid turule „kolm suurt.” Koos
autotootjate arvu vähenemisega kahanes oluliselt tarbijate võimalus saada individualismi väljendav eksklusiivne sõiduk. Ennekõike puudutas see jõukaid
tarbijaid, samas kui keskmise sissetulekuga inimesed said endale lubada sõidukeid, mis näisid sarnasemad ihaldatud luksusautodele, ent sisuliselt olid
odavad masstooted. Selline tendents jätkus ja süvenes kahel sõjajärgsel aastakümnel.
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Teise maailmasõja puhkemine halvas autotootmise nii Euroopas kui ka USA-s. Sõja lõppedes oli Ameerika Ühendriikides autotootmise taaskäivitamisega
tõsiseid raskusi, ent paari-kolme sõjajärgse aastaga saadi vabrikud uuesti korralikult tööle. USA autotootjaid oli sõjajärgseil aastail kümmekond, ent
jätkuvalt sai üksnes GM’i, Ford’i ja Chrysler’i puhul rääkida miljonilisest toodangumahust.
Sõja lõppedes jätkasid „kolm suurt” sõjaeelsete mudelite tootmist, ehkki välimust värskendati. Kolme- või (laugpäral) kahemahulistele keredele
olid jätkuvalt kinnitatud neli kogukat poritiiba. Kui neljanda kümnendi lõpus tõid autotootjad turule täiesti uued mudelid, siis sellega muutus USA
sõiduautode väljanägemine kardinaalselt – nende autode täielikult kerekatmikusse sulandunud poritiivad teatasid, et saabunud on pontoonkerede ajastu.
28

29

23		David Gartman. Culture, Class and Critical Theory, lk 59.
24		Margus-Hans Kuuse. Autod 1920–2000, lk 27.
25		David Gartman. Culture, Class and Critical Theory, lk 63–64.
26		Margus-Hans Kuuse. Autod 1920–2000, lk 28–29.
27		Margus-Hans Kuuse. Autod 1920–2000, lk 29–30.
28		Autolehe autoentsüklopeedia 10. osa: Autoehitus tagasi rööbastele. Margus-Hans Kuuse. Tallinn: Auto24 AS, 2018, lk 38.
29 Geschichte der Autos der 1950er Jahre, Heidelberg County Choppers, https://heidelbergcountychoppers.com/history-cars-5039048-3863 (autorita tekst, vaadatud 03. XI
2021).
— 13 —

Viienda kümnendi saabumisega algas Ameerika Ühendriikide autotööstuse kuldajastuks kutsutud aeg, mis kestis kuni 1970-ndate alguseni. 1950-ndate
hakul andis tervelt kolmveerandi kogu planeedi autotoodangust USA autotööstus, mille näol oli tegemist tööstuse suurima segmediga maailma
majandusajaloos.
Viiendal dekaadil muutusid Ameerika sõiduautod aasta-aastalt järjest pikemaks ja madalamaks, kujustusse ilmusid lennuki- ja raketielemendid.
Õhusõidukite temaatikas keeras uue lehekülje 1948. aasta Cadillac, mille tagatiibadele lisatud stabilisaatorihakatisest arenes järgmise tosina aasta
jooksul suurmood, mida jäljendati kõikjal maailmas. Autode „sabauimed” olid inspireeritud kiiretest hävituslennukitest, ettesööstvad esituled vihjasid
õhusõidukite mooteritele, autode esiosasid hakati dekoreerima pomme ja mürske meenutavate vormidega. Disainiajakirjanik Thomas Hine leiab
raamatus “Populuxe”, et 1950-ndatel ja kohati ka 1960-ndatel valitsenud lennumasinatest inspireeritud ülevoolavat ja sageli futuristlikku (auto)stiili ei
tekitanud mitte individuaalsed vajadused kuivõrd riiki haaranud sotsiaalne meeleolu. Ta sidus selle meeleolu hoolikalt sotsiaalsete suundumustega nagu
palgaerinevuste kahanemine, töölisklassi eeslinnastumine, suurperede vähenemine ja külma sõja ebakindlus. David Gartman leiab aga oma raamatus
“Auto Opium: A Social History of American Automobile Design,” et lennukeist inspireeritud kujustusideed olid osa laiemast tarbimisele suunatud
spekulatiivsest kultuurikliimast, millega õigustati Ameerika Ühendriikide domineerimis- ja sõjapüüdlusi.
1940.–1950. aastate suurim nimi USA autodisainis oli jätkuvalt Harley Earl. Viienda dekaadi saabumisega kasvas Earli juhitud GM-i Styling
Staff’i mõjukus. Stilistide organisatsiooniline domineerimine, kombinatsioonis tarbimiskultuse ja ameeriklaste tarbimisfantaasiatega võimaldas sündida
1950-ndate enneolematul ja fantastilisel autotööstuse liialduste ajastul. Pööraselt painutatud lehtmetallist kultusobjektide – sõiduautode kaudu
väljendasid tarbijad oma soove nii vabaduse, võimu kui erilisuse järele. Ühtlasi hoogustus 1950-ndatel „kolme suure” nn stiilisõda, mille raames muutusid
äratuntavamaks iga-aastased nn mudelivahetused. „Stiilisõja” raames püüti üksteist üha lennukama ja pöörasema disainiga üle trumbata. Autotootjate
võistluses, kes suudab pakkuda julgemaid uuendusi, kasvasid „sabauimed” üha kõrgemaks, autokered pikenesid ja lainesid ning kroom vohas keredel
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seninägematus koguses. Kogu senine esteetiline erinevus korporatsioonide toodete hierarhias lakkas olemast, USA-st sai 1950-ndatel ainus riik maailmas,
kus luksusautode ja töölisklassi sõidukite stiilikaanonid ja ka mõõtmed olid ühtlustunud.
1959. aastaks oli fantastiline plekivoltimine, lennuki- ja raketiteema jõudnud oma kulminatsioonini. Püüdluses iga hinna eest silma paista olid
Ameerika Ühendriikide autotootjad teinud massidele kättesaadavaks autotööstuse ajaloo kõige meeletumad ekstravagantsused.
1950-ndatel hoogustunud võidujooks välisele hiilgusele ja võimsusele oli aga paljastanud Detroiti suurte sõiduautode olemusliku sarnasuse ja
loonud nõudluse tõeliselt eristuva auto järele. Kui autostumine kasvas ja auto praktiline kasutus perekonna transpordi vahendina vähenes, kujunes autost
üha enam tarbija isiksuse ja nn eneseteostuse väljund.
Tavalise Ameerika sõiduauto suurus kasvas 1940. aastate lõpust 1960. aastate alguseni pidevalt, 1950-ndate teiseks pooleks oli saabunud nn
„tänavaristlejate ajastu”, mil „kolm suurt” mõistliku suurusega autosid ei pakkunudki. „Kolme suure” domineerimine autoturul oli selleks ajaks täielik,
näiteks 1955. aastal moodustas nende valmistatu USA sõiduautode kogutoodangust tervelt 94 protsenti . Dekaadi lõpuks olid läinud USA-s hingusele
kõik nn sõltumatud margid peale nende, mis ei kuulunud „kolmele suurele” ja American Motors Corporation’ile.
Ameerika meestele suured sõiduautod valdavalt meeldisid, ent teatud osa elanikkonnast, ennekõike naised ja need, kes olid saanud proovida
Euroopa autosid, eelistanuks osta väiksemaid, kergemaid ja puhta stiiliga masinaid. Vastates tarbijate soovidele tutvustasid „kolm suurt” viienda ja
kuuenda kümnendi vahetusel autosid, mida üldiselt nimetatakse kompaktseiks. Detroiti kompaktautod olid 1960-ndate esimesel poolel väga edukad,
hõivates enam kui 40 protsenti uute autode turust. Asjatundjate väitel ei seisnenud kompaktautode edukus aga mitte nende säästlikkuses, vaid selles, et
need erinesid tavalistest Detroiti suurtest peresedaanidest. Kompaktautode ja suurte „tänavaristlejate” gabariitide suur erinevus tähendas, et nende vahele
mahtus veel üks uus autoliik – selleks sai 1962. mudeliaastal turule jõudnud USA nn keskauto. Vaatamata väiksemate autode edule oli suur tagaveoline
sõiduauto siiski jätkuvalt Ameerika Ühendriikide ikooniline sümbol.
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Kuuenda kümnendi keskel hakkasid „kolm suurt” pakkuma veel kahte individuaalsust rõhutavat autotüüpi – poni- ja muskelautot. Need autoliigid
osutusid kümnendi teisel poolel, ennekõike noorte hulgas, väga populaarseks.
1960-ndate lõpuks oli Detroiti toodetud erinevate mudelite arv kasvanud 370-ni, seega dekaadi algusega võrreldes üle 50 protsendi. Kui 1959.
aastal tootsid „kolm suurt” vaid ühes mõõdus suuri autosid, siis 1970. aastal said tarbijad valida juba väikeste, kompaktsete, kesk- ja täissuuruses autode
vahel.
1960-ndaid kui mudelivaliku laienemise ja turu kasvamise dekaadi peetakse vaieldamatult nii Ameerika Ühendriikide autotööstuse kui ka -disaini
kuldajastuks. Just sel perioodil nägi USA-s (samuti ka Euroopas) ilmavalgust ebatavaliselt palju erakordselt õnnestunud disainiga sõidukeid. Eelmise
dekaadiga jäi seljataha puberteetlik mängulisus ja saabus uus küpsus, mille läbi sündisid paljude hinnangul kogu sajandi kauneimad sõidukid.
Kuuenda kümnendi saabumisega olid inimesed kaotanud soosingu 1950-ndate aastate disainiliialduste ja veidra futurismi suhtes. Dekaadi alguses
oli seega disainerite esmane ülesanne puhastada autod futuristlikust kergemeelsusest, ennekõike „sabauimedest.” Seejärel seisid disainerid küsimuse ees –
kuhu edasi? Kiirete sotsiaalsete muutuste perioodil 1960-ndatel, kui traditsioonilised normid ja ootused pöörati pea peale, otsisid paljud inimesed lohutust
ja stabiilsust nostalgilistes autopiltides, luues seega pinnase autodisaini neoklassitsistliku ajastu esilekerkimiseks. Chrysler oli esimene, kes tõi 1960-ndate
alguses selle trendi seeriaauto kujustusse. Peagi järgnes GM, võttes kasutusse klassikalise ajastu (1930-ndate) autode puhtad, skulptuursed jooned.
1960-ndate kuulsaim nimi Ameerika autodisainis on GM-i disainiboss Bill Mitchell. Autode proportsioonide seisukohalt jätkas Mitchell
oma eelkäija Harley Earl’i stiili, luues pikki, madalaid ja laiu autosid. Ent Mitchell muutis disaini „elusamaks”, lisades katustele ja poritiibadele volte
või servi. Mitchelli neoklassitsistliku esteetika kehastused – pinguldatud teravate servadega skulpturaalsed autod mõjutasid 1960-ndatel suurt osa
GM-i mudelivalikust. Ka Ford’i toodetele ilmusid nostalgilised elemendid, 1965 aastaks oli kogu Ford’i mudelivalik kujundatud teravate servade ja
neoklassitsistliku katusejoonega.
Kuigi enamik autosid vaatas kuuendal kümnendil esteetilises plaanis tahapoole, liikus muskelautode kujundus teises suunas. Stilistid jätkasid
tehnoloogilise ülimuslikkuse illusiooni loomist, seostades muskelautod visuaalselt reaktiivlennuki ja raketiga. Nii muutsid disainerid paljud 1960. aastate
noortele suunatud autod kiirete õhusõidukite sarnaseks, ent mitte läbi pinnapealsete visuaalsete detailide, nagu seda tehti 1950-ndatel, vaid läbi tundlikult
kujundatud auto põhivormide. Näiteks 1968. aasta Pontiac GTO külg oli ümardatud moodsast lennukist inspireeritud monokokk kestaks. GTO-st saadi
inspiratsiooni terve rea järgnevate USA muskel- ja poni- kui ka pereautode kujustamisel.
52

53

54

55

56

57

58

52		David Gartman. Auto Opium, lk 194–197.
53		John L. Gann Jr. The 1960s: Apogee of American car design.
54		Paul Niedermeyer. Automotive History: Who Killed the Big American Car?
55		David Gartman. Auto Opium, lk 199.
56		David Gartman. Auto Opium, lk 201.
57		85 Years of GM Design, (autorita tekst).
58		David Gartman. Auto Opium, lk 200–202.
— 16 —

1960-ndate kui USA autodisaini kuldajastu oluliseks põhjuseks peetakse asjaolu, et tegemist oli viimase kümnendiga, kui autotootjad said
sõidukeid kujustada vabalt ilma föderaalsete ohutus-, kütusesäästu- ja heitmekontrollieeskirjade poolt pealesunnitud piiranguteta. Kuna Ameerika
Ühendriikides oli bensiin jätkuvalt odav, ei pööranud enamik tarbijaid säästlikkusele tähelepanu ja seega ei olnud ka tootjad sunnitud end piirama ei
aerodünaamika seaduste, autode mõõtmete, kaalu ega ka mootorite võimsusega.
Ent üha kasvanud välise hiilguse varjus oli USA autotööstus oma senise arengusuunaga jõudnud sügavasse kriisi. Kiiresti kasvas mitte ainult
autode, vaid ka liiklusõnnetuste arv. Suurenesid ka liiklusummikud, kasvas müra ja õhusaaste. Üha häälekamalt võtsid autostumise varjukülgede vastu
sõna looduskaitsjad ja tervishoiuspetsialistid Kümnendi lõpus olukord muutuski kardinaalselt. Tegelikku autodisaini hakkasid määrama mitte enam
Detroiti disainerid vaid Washingtoni ametnikud. Autotootjate eelarves varasemalt disainiuuenduste jaoks ettenähtud vahendid suunati 1960-ndate lõpus
ja 1970-ndatel ümber sõidukite uute õigusaktide nõuete vastavusseviimisega seotud arendustööks.
Kuuenda dekaadi lõpust ja seitsmenda algusest kirjutades tuleb ära mainida ka asjaolu, et kuigi Ameerika Ühendriigid oli jätkuvalt ja ülivõimsalt
autoriik number üks, tõusis üha rohkem esile Jaapan, kelle autod tungisid USA turule, sundides sealseid hiiglasi hakkama välja töötama väikeautosid.
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1970-ndate saabumisega oli niisiis Ameerika Ühendriikide autotööstus sisenenud sügavasse kriisi ning seda dekaadi peetakse Ameerika autotööstuse
süngeks stagnatsiooniajaks. Kuigi 1960-ndail valmistati USA-s rekordkogus sõiduautosid, olid autotootjate kasumid languses. 1970-ndail langus jätkus
ning süvenes. 1960-ndate ja 1970-ndate suured müügimahud saavutati tänu mudelivaliku laiendamisele, millega kaasnesid proportsionaalselt suuremad
kulud.
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Keskkonnareostuse, toodete turvalisuse ja töökindlusega seotud probleemid olid 1960-ndail loonud võimaluse autotööstuse suurima vaenlase
– tarbijate liikumise – esiletõusuks. Autostumise sotsiaalne hind oli murendanud tarbijate individualismi ideoloogiat sedavõrd, et enamik ameeriklasi
olid hakanud nõudma turvalisuse, ummikute ja reostusega seotud probleemidele ühiskondlikke lahendusi. Selle tulemusena võttis USA Kongress vastu
ohutus- ja keskkonnaalased õigusaktid. Neid õigusakte peetakse Ameerika Ühendriikide autööstuse seitsmenda dekaadi stagnatsiooniaja põhjustajaiks,
kuna inseneritöö oli seetõttu suunatud peamiselt nimetatud eeskirjade täitmisele. Sellest tulenevalt nõudis USA autoturu jaoks mõeldud sõidukite
disain ja ehitus 1970-ndatel põhjapanevaid ja väga kulukaid muudatusi. 1970. aastal kehtestatud puhta õhu seadusega (Clean Air Act) sunniti Detroiti
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autotootjaid vähendama järgmise kuue aasta jooksul heitkoguseid tervelt 90 protsenti. Autofirmad pidid välja töötama ja kasutusele võtma õhusaastet
vähendavad abinõud. Heitgaaside karmi piiramisega kaasnes suurte ja võimsate mootoritega USA sõiduautode deforsseerimine ja mootorivõimsuste
drastiline langus.
Vastusena ökonoomsete importautode kasvavale populaarsusele tõid GM ja Ford 1970. mudeliaastal turule märgilise tähendusega täiesti uued
väikeautod. Selliseid ökonoomseid masinaid polnud Detroiti autotootjad kunagi varem pakkunud. Ent siiski keskendus Detroit seitsmenda kümnendi
esimesel poolel jätkuvalt oma senisele strateegiale ja tugevusele, jätkates rekordarvul suurte ja keskmise suurusega autode tootmist.
1973. aastal tabas USA-d kriis – Lähis-Ida naftariigid kuulutasid Iisraeli ja selle liitlaste, sealhulgas Ameerika Ühendriikide vastu embargo,
mille tulemuseks oli ajutine tarnepuudus. Bensiinihind kasvas USA-s mitmekordseks, tankimise kogust limiteeriti. Naftakriis viis jõuliselt Ameerika
Ühendriikide masside teadvusse vajaduse väiksemate ökonoomsemate autode järele.   
Autotootjatele kehtestatud masinapargi keskmise kütusekulu standardid (CAFE – Corporate Average Fuel Economy) tähistasid olulist osa
valitsuse vastusest energiaressursside uuele reaalsusele, mis nägi nüüd energiat mitte enam piiramatuna, vaid piiratuna. CAFE standardid kohustasid
tootjaid drastiliselt parandama kütusesäästlikkust, et vähendada reostust ja piirata sõltuvust välismaisest naftast. Föderaalvalitsuse kehtestatud kütusekulu
standardid jõustusid alates 1978. aastast sõiduautodele ja 1979. aastast väikeveokitele (st pikapitele, SUV-idele), sealjuures aasta-aastalt norm karmistus.
Sõiduautode puhul oli esialgne piir 13,1 l 100-le km-le ja tõusis 1985. aastaks 8,5 l 100 km-le. CAFE standardid muutsid võimatuks jätkata seniste suurte
sõiduautode tootmisega. Kuna maailmatasemel ökonoomsete autode edukas väljatöötamise ja tootmise kogemus Ameerika tootjatel veel 1970-ndatel
puudus, erinevalt Jaapani ja Euroopa autovalmistajaist, siis andis keskmist kütusekulu normeeriv seadus suure eelise Jaapani ja Euroopa autofirmadele.
Kui traditsiooniliselt oli Ameerika enimmüüdud sõiduauto olnud tervelt kolmveerand sajandi jooksul, kuni 1970-ndate keskpaigani, nn täissuur
pereauto, siis 1973. aasta naftašoki ja inflatsiooni tulemusena muutus kümnendi keskel populaarseimaks keskauto. Aastail 1973–1975 kukkus suurte
sõiduautode müük üle 50 protsendi ja see ei taastunud enam kunagi. 1979. aasta energiakriis ühes karmistuvate CAFE nõuetega andis täismõõdus
sõiduautodele viimase hoobi ja 1980-ndaks aastaks moodustas selliste autode müük vaid veerandi mõne aasta tagusega võrreldes.
Eelnevatel kümnenditel julgete ja enesekindlatena esinenud USA autotootjad ei suutnud kohaneda 1970-ndate ja ka 1980-ndate aastate drastiliste
ümberkorraldustega, liikudes ühest katastroofilisest olukorrast teise seoses autode konstrueerimise, tootmise ja turundusega. 1970-ndate USA autode
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üheks märksõnaks kujunes kvaliteediprobleemid. Selle põhjuseks oli tootmisliinide kiiruse suurendamine ja tootmisprotsessiga seotud ülemäärane
optimeerimine ehk püüd iga hinna eest vähendada kulusid.
1970-ndate keskel laiendasid „kolm suurt” kompakt- ja keskklassi mudelivalikut, et pakkuda tarbijaile senistest suurtest autodest väiksemaid
ja säästlikumaid sõidukeid. Paljud disainerid ja autotööstuste juhid on aga tagantjärele rõhutanud, et need 1970-ndate autod olid tõhusamad ja
funktsionaalsemad siiski vaid välimuselt, mitte sisuliselt. Tuntud sotsioloog David Gartman väidab, et disainerid saavutasid näilise funktsionaalsuse,
kopeerides Euroopa, ennekõike Saksamaalt pärinevate autode kandilist kujustust. Sellise funktsionalistliku välimuse andmine autodele näis Ameerika
Ühendriikide autotootjate jaoks kergeim viis veenda tarbijaid, et nad on laskumas pilvedest maa peale ja pakuvad nüüd tõhusaid praktilisi masinaid. Selge,
sirgjooneline kerejoon, järsud teravad murrud, puhtad lamedad pinnad muutusid mõne aastaga USA autodel üldlevinuks. Lisaks Bauhausi koolkonna
mõjudele võib tolleaegsete Ameerika sõiduautode kandilisuses näha järelkaja ka 1960-ndate USA autodisainis domineerinud sirgjoonelisest ja kargest
neoklassitsismist.
Olles pitsitatud üha karmistuvast valitsuse poolt kehtestatud keskmise kütusekulu normist, oli siiski möödapääsmatu, et Ameerika Ühendriikide
autod pidid ka sisuliselt väga oluliselt muutuma. Revolutsiooniliste uuenduste toojaiks peetakse 1979. aastal turule jõudnud GM-i uusi kompaktautosid,
nn X-car’i autoperekonda. Tegemist oli esimeste USA-s projekteeritud põikimootori ja esirattaveoliste ökonoomsete rahvaautodega. Kuigi ka X-car’i
eluteed saatsid väga tõsised kvaliteediprobleemid, algas selle platvormiga kogu Ameerika Ühendriikide sõiduautotööstuse täielik ümberkorraldamine.
1970-ndate lõpuks olid Ameerika autod muutunud palju väiksemaks ja kergemaks. Heitgaasinorme üha karmistati ning tõeliselt suur USA
sõiduauto sai ajalooks. Energiakriisi ja keskkonnateemaga seonduv oli endaga lõpuks kaasa toonud praktilise “no-nonsense” suhtumise autodesse, mis
kajastus sõidukite disainis.
70

71

72

73

Kaheksanda dekaadi alguses jätkusid Ameerika Ühendriikide autotööstuses suured ümberkorraldused eesmärgiga vahetada välja senine mudelivalik palju
säästlikuma vastu. Müügile saabusid uued kodumaised ökonoomsed väike- ja kompakt- ja keskautod, mis võitsid kiiresti tarbijate soosingu. Sellistest
autodest kujunesid 1980-ndail USA turul tooniandjad. 1970-ndate teisel poolel alanud autode mõõtmete ja kaalu vähenemine jätkus kõigis autoklassides.
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1980-ndad olid Jaapani autotööstuse jätkuva tõusu ja USA kokkutõmbumise aeg. Jaapani autotootjad alustasid USA-s koostetehaste rajamist,
1989. aastal saavutas Honda pereauto Accord USA enimmüüdud sõiduauto tiitli.
Võib näida üllatav, et vaatamata kõigile raskustele püsisid kaheksanda dekaadi enamikel aastatel USA kodumaiste tootjate sõiduautod üllatavalt
kaua müügitabelite tipus. Selle üheks põhjuseks olid kindlasti kliendid, kes olid aastakümneid olnud kodumaistele autotootjatele lojaalsed. Teise põhjusena
saab esile tuua asjaolu, et Ameerika tootjad suutsid ka 1980-ndatel luua oma autodes seda „miskit”, mis positiivses mõttes eristas USA sõiduautot muu
maailma masinatest. Ameerika Ühendriikide sõidukeil olid ka 1980-ndail kodumaisele tarbijaile meelepärased teatud tehnilised iseärasused, samuti ka
omanäoline disain – ja seda vaatamata Euroopa disaini tugevatele mõjudele. Ameerika auto välimus erines ka 1980-ndatel (eriti kümnendi esimesel poolel)
kogu muu maailma autodest. Kroomkaunistustega anti ka soodsa hinnaga rahvaautodele hoopis hinnalisema sõiduki välimus, samuti iseloomustab
paljusid kõnealuse perioodi USA autosid liialdustest ja veidrustest vaba, lihtne selge kerejoon, õnnestunud proportsioonid ja iseloomulik inimlikke
emotsioone väljendav harmooniline näoilme, milles võib üheaegselt aimata nii heatahtlikkust, tagasihoidlikkust, nooruslikku optimismi, rõõmu, jõulisust
ja sageli ka veidi nukrust või isegi naiivsust. Kui agressiivsus ja jõulisus olid populaarsete rahvaautode näoilmes ka esindatud, siis ei domineerinud need
liialt. Sellist USA sõiduautodele iseloomulikku näoilmet kohtab mitmetel 1960-ndate kompaktautodel, enamikel 1970-ndate väike- ja kompaktautodel,
samuti 1980-ndate väike-, kompakt- ja keskautodel. Sageli on eespool kirjeldatud tunnustele vastav näoilme ka 1980-ndate täismõõdus ja sellele eelnenud
paari dekaadi kesk- ja täismõõdus autodel.
1980-ndate keskel kolisid „kolm suurt” osa oma ökonoomsete autode või nende põhikomponentide tootmisest kolmanda maailma riikidesse
või lihtsalt importisid teiste tootjate sõidukeid, müües neid oma nime all. Samal ajal võeti sihikule jõukam nn ületarbijate kasvav ja kasumlikum
klass, kes ihaldas kallimaid autosid. Selleks pidid autotootjad muutma esteetilist suunda, milleks siiani oli olnud 1980-ndate algusest pärinev range,
vähendatud keremõõtmetega funktsionalism. Senine kokkuhoiu esteetika ei sobinud enam professionaalsete mänedžeride klassi ülevoolava ja ekspansiivse
meeleseisundiga. Disainiga seotud dilemma, millega Ameerika autotootjad 1980-ndate keskel silmitsi seisid, pidi tabama selle eduka klassi optimistlikku
meeleseisundit ja soovi eristuda, laskumata sealjuures äärmuslikult dekadentlikku liialdusse.
Ameerika autotootjad leidsid sellele dilemmale kaks lahendust. Üks neist sirgus kodumaalt, selleks said mõneti ootamatult pikapid ja maastikuautod,
teine lahendus laenati Euroopast. Laenatud lahendus oli tegelikult 1930. aastate taaselustatud autoideoloogia – kerele voolujoone andmine. See 1980-ndail
levima hakanud ja sageli alahinnatud autode välisilme transformatsioon on ilmselt suurim disainimuudatus, mis autodel viimase enam kui poole sajandi
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jooksul on aset leidnud. Enamiku USA autode puhul toimus see 1980-ndate teisel poolel vaid mõne aasta jooksul. Ameerika autotootjad hakkasid
1980-ndate keskel kopeerima Euroopa aerodünaamilist esteetikat, et kütkestada prestiiži hindavaid tarbijaid. Aerodünaamiline trend oli ühteaegu nii
esteetiline kui funktsionaalne. Kütusekulu vähendamine oli väga tähtis, ent sellest olulisemgi oli asjaolu, et voolujooneline kerekujundus lõi tarbija meeles
seose kõrgtehnoloogia ja tõhusalt konstrueeritud autodega.
Vaatamata säästlikkuse propageerimisele eelistas jätkuvalt suur osa Ameerika autoostjaid jõuliste V8 mootoritega kogukaid masinaid. Kuna
sellelaadseid pereautosid toodeti CAFE survel vaid üksikuid mudeleid, leidsid tarbijad sobivaks aseaineks sõiduautolikult mugavad suured pikapid (USA-s
tuntud kui pickup trucks). Sõidukiliigist, mis varasemalt oli olnud kasutusel peamiselt tööautona, kujunes 1980-ndatel trendikas igapäevaauto. Ford’i ja
Chevrolet’ suured pikapid hõivasid USA automüügitabelite esikohad ja on sinna jäänud tänase päevani.
Pikapid, samuti ka mugavad maastikuautod (SUV-id) leidsid poolehoiu ka keskmisest jõukamate tarbijate hulgas. SUV-de populaarsus kasvas
1980-ndatel järsult, nad kujunesid tavaliseks nähtuseks mainstream turul.
Kaheksandast kümnendist kirjutades tuleb ära märkida täiesti uue autoliigi – mahtuniversaali – sünd. 1980-ndatest kujunes mahtuniversaalide
läbilöögi kümnend, seda nii USA-s kui Euroopas. Maailma suurimaks mahtuuniversaalide tootjaks sai Chrysler.
Kui 1980-ndate lõpu kallimad sõidukid libisesid kas aerodünaamika või off-road’i esteetikasse, siis dekaadi teise poole USA-s populaarsete
säästuautode tühjad lamedad kaunistamata pinnad paljastasid, et nad olid odavad masstootmise saadused. Sellised sõidukid reetsid oma päritolu ja
nendega sõitnud inimeste sotsiaalse seisundi, suurelt jaolt nagu Ford T oli seda teinud varasel autoajastul.
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1990-ndate alguses oli Ameerika Ühendriikide majandus raskustes ja autode müük kukkus. „Kolme suure” sõiduautode müük langes
ajavahemikus1985–1995 33 protsenti. . Kergveokite osakaal samas kasvas tohutult – kui 1983 aastal moodustasid selle kategooria sõidukid turust 24
protsenti, siis 1998. aastal juba enam kui 50 protsenti. 2004. aastaks oli juba enam kui kaks kolmandikku Detroiti autotootjate valmistatud sõidukeist
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kergveokid. Kasvas kõigi kergveokite – nii SUV-de, pikapite kui ka mahtuniversaalide populaarsus. „Kastikate” müüginumbrid mis olid juba 1980-ndail
tohutud, jõudsid 1990-ndate keskel uutesse kõrgustesse. Ka SUV-de tõeline buum läks käima 1990-ndatel. 1970-ndatel alanud kampaania vähendada
karmide normidega Ameerika Ühendriikide sõiduautode kütusekulu oli niisiis viinud kergveokite müügi pideva suurenemiseni.
1990-ndatel kasvas nn maailmaautode (world car) arv – väheste muudatustega, sisuliselt identseid mudeleid hakati pakkuma erinevatel
kontinentidel ning pikkade traditsioonidega kuulsusrikkad Ameerika Ühendriikide margi- ja vahel ka mudelinimed ilmusid mitmete teiste tootjate
tavaliselt odavatele väikeautodele. Ent sellised kulude kokkuhoiu meetmed kahandasid või lausa kõrvaldasid tegelikud erinevused autode vahel, millel
rajanes kogu postmodernistlik nišiturg.
1990-ndail kujunes USA sõiduautode stiililiidriks Chrysler. Uuel platvormil sündisid sihvakad ja pehmete vormidega mudelid, mida tuntakse
cab-forward’i (ette nihutatud sõitjateruumi) kontseptsiooni esindajatena. Cab-forward’i stiil leidis kasutamist ka mõnel GM-i ja Ford’i sõidukil.
Ameerika Ühendriikide 1990-ndate sõiduautod eristuvad suures plaanis kogu muu maailma toodangust taaskord suuremate välismõõtmete,
Chrysler’i (vähemal määral ka GM-i) poolt kasutatud üldiselt lennuka ja saleda (mõned luksusmudelid välja arvatud) cab-forward’i stiili ja paljude
(ennekõike GM-i) mudelite puhul rõhutatult massiivse või siis sportliku ja liialdatult agressiivse (näiteks Pontiac’i mudelid) keredisaini poolest. Ford aga
püüdis USA turul, küll üsna edutult müüa Euroopas projekteeritud ja disainitud pereautot. GM lootis edu saavutada 1997. mudeliaastal tutvustatud
uute keskautodega, mille kujustus sai isikupäratu, anonüümne. Koos sportlikkuse, agressiivsuse ja anonüümsuse levikuga USA 1990-ndate autodisainis
kadus pea täielikult sealsetele sõiduautodele iseloomulik näoilme, mis oli iseloomustanud Ameerika Ühendriikide sõidukite disaini aastakümneid.
Vaatamata „kolme suure” pingutustele tugevdasid välismaised tootjad ka üheksandal dekaadil USA turul oma positsioone. Alanud uue
millenniumiga kiirenes USA autotööstuse kokkutõmbumine ja „kolme suure” turuosa langes 2021 aastaks 40 protsendini, ajavahemikus 1996–2008
oli kahanemine eriti kiire – siis kaotati tervelt 26 protsendipunkti. Meenutuseks, et veel 1980-ndate alguses kuulus „kolmele suurele” 75 protsenti
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USA autoturust ning riigi autotööstuse kuldajastul 1960-ndatel ulatus see stabiilselt üle 85 protsendi. Samal ajal USA autotööstuse kiirenenud
kokkutõmbumisega laiendasid Jaapani tootjad Ameerika turul oma haaret. Toyota kuulub aastaid USA suurimate autotootjate ja -müüjate hulka, eelmisel,
2021. aastal oli nimetatud Jaapani mark USA edukaim automüüja.
2006. aastal vallandas sügavas kahjumis olev GM enam kui veerandi oma töölisest ning sulges tosina jagu tehaseid ja arenduskeskusi. Ameerika
Ühendriikide autotööstuse kriisi haripunkti saabus 2009. aastal. Aasta varem alanud majanduskriis halvendas nii kehva olukorda veelgi – võlgades
GM-il ei jäänud muud üle, kui end 2009. aastal nn kontrollitud pankrotti juhtida. GM jäi ellu vaid tänu valitsuse erakorralistele toetusmeetmetele.
Pankrotijärgse uuestisünni käigus tuli GM-il oma tegemisi tublisti kärpida.
Juba 2004. aastal oli GM sulgenud oma Oldsmobile’i allüksuse. Oldsmobile’i märki kandvad sõiduautod olid veel 1970-ndatel kui ka 1980-ndatel
korduvalt USA automüügitabeleis esikohal, ent 1980-ndate teisel poolel kaotati fookus, müügitulemused läksid vabalangusesse, kaasnes pikaajaline
kahjum. 2010 aastal saatis GM hingusele ka oma teised kahjumit tootvad margid – Pontiac’i ja Saturn’i.
Ellujäämise nimel võitles ka Ford, kelle turuosa oli alates 1990-ndate keskpaigast tosin aastat järjest vähenenud. Käesoleva sajandi esimese
kümnendi lõpuks oli Ford jõudnud pankroti äärele, 2011. aastal saadeti hingusele Mercury allüksus, järgmiseks aastaks sulges Ford USA-s 14 tehast.
Paremas seisus polnud ka Chrysler. 2001 aastal lõpetas majandusraskustes Chrysler Corporation Plymouth’i märki kandvate autode tootmise.
Plymouth’ile sai saatuslikuks „märgikujundus” ehk korporatsiooni nii sisuliselt kui välimuselt samade mudelite müük erinevate nimede all. Sellega
hävitati 1990-ndatel brändi identiteet. 2009 aastal toimus Chrysler’i pankrotimenetlus. USA valitsuse erakorraline abi ja võlausaldajate kannatlikkus
võimaldas Chrysler’il autode tootmist siiski jätkata. Järgnevatel aastatel omandas järg-järgult Chrysler’is aktsiad Itaalia autotootja Fiat Automobiles S.p.A,
2014. aastaks oli Fiat ostnud ära kõik Chrysler’i aktsiad, loodud ühiskorporatsiooni nimeks sai Fiat Chrysler Automobiles (FCA). 2021. aastal ühines
FCA Groupe PSA-ga, sündis autotööstuse hiigelkontsern nimega Stellantis N.V.
2008. aastat peetakse pöördepunktiks, mil USA-s algas veelgi kiirenud ja tänase päevani pöördumatu nihe kergveokite, ehk pikapite, SUVide ja eriti crossover’ite suunas. Siinkohal tuleks mainida, et crossover on SUV-i alaliik, mis muutus väga populaarseks käesoleval sajandil. Erinevalt
traditsioonilisest, sageli raamile ehitatud SUV-ist kasutab crossover alati kandekeret ja jagab platvormi sõiduautoga.
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Samal ajal kergveokite üha suureneva populaarsusega algas kiirenenud tempos USA tootjate sõiduautode turult kadumine. Ameerika Ühendriikide
autotootjate keskmist kütusekulu määravaid norme muutis USA Kongress käesoleval sajandil korduvalt rangemaks, ent jätkuvalt on kergveokite vastavad
standardid sõiduautode omast oluliselt leebemad, soosides seeläbi jätkuvalt SUV-ide ja „kastikate” buumi. Kergveokite valmistamine on osutunud
autotootjaile ka kasumlikumaks, seda tänu nimetatute kõrgemale hinnale võrreldes sõiduautodega. Alates 2015. aastast ei leia USA automüügitabelite
TOP 10-ne hulgas enam kodumaiseid sõiduautosid – jätkuvalt domineerivad suured „kastikad”, SUV-id ja Jaapani tootjate sõiduautod.
Kergveokite kiirenev võidukäik ei hõlmanud siiski mahtuniversaale – nende populaarsuse kõrgpunkt saabus USA-s 2000. aastal. Järgnevatel
aastatel kaotas nimetatud autoliik tarbijate soosingu.
Ka autotööstuse arenguid jälgiva LCM Automotive prognoosioskonna asepresidendi Jeff Schusteri sõnade järgi on USA autotööstus alates 2009.–
2010. aastast peamiselt kergveokite, mitte enam sõiduautode tööstus. Näiteks 2017. aastal moodustasid sõiduautod USA-s müüdud autodest 35 protsenti,
kergveokite osa oli kerkinud juba 65 protsendini. Kergveokite trend ei näita vaibumise märke, hüüdjaks hääles kõrbes on jäänud keskkonnakaitsjate
kaebused, et kergveokid kulutavad tavalistest sõiduautodest rohkem kütust. Siiski, loodussäästliku eluviisi populaarsuse kasvu tulemusena, mille osaks
on ka üha rangemaks muutuvad kütusekulunormid, on Detroiti autotootjad toonud viimastel aastatel turule ka mitmeid hübriid- ja elektrisõidukeid,
peamiselt küll kergveokitena.
Ford loobus Ameerika Ühendriikides 2020. aastal täielikult praktilist väärtust omavate sõiduautode tootmisest ja müügist, ainsana jäi valikusse
üks sportauto, lisaks muidugi pikapid, SUV-id ja crossover’id. Ka General Motors on viimastel aastatel võtnud tootmisest maha mitmeid sõiduautomudeleid, pakkumata neile mingit asendust. Arvestamata paari sportautot, leiab 2022. märtsi seisuga GM-i valikust vaid neli praktilist väärtust omavat
sõiduautot.
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102		Robert Ferris. The steadily dissapearing American car. 07. IV 2018. CNBC, https://www.cnbc.com/2018/04/06/the-steadily-disappearing-american-car.html (vaadatud 14. I
2022).
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109		Chevrolet (United States), https://www.chevrolet.com (autorita info, vaadatud 04. V 2022).
110		Cadillac (United States), https://www.cadillac.com (autorita info, vaadatud 04. V 2022).
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Chrysler’il on pakkuda üks sõiduauto, Dodge’l kaks. Seega leidub „kolme suure” tootevalikus täna kokku vaid seitse erinevat praktilist
sõiduautot. „Kolme suure” mudelivalik koosneb täna peamiselt SUV-idest, crossover’itest ja „kastikatest.” Võrdluseks, et näiteks 1970. aastal ulatus
Detroitis toodetud autode mudelivalik enam kui 300-ni, neist valdava enamuse moodustasid pereautona kasutamiseks sobilikud sõiduautod. Seega ei
ole liialdus öelda, et tänaseks on Ameerika Ühendriikide sõiduautotööstus peaaegu välja surnud.
Käesoleva (2022. a) jaanuaris USA turul müüdud nn kergetest sõidukeist moodustasid kergveokid juba enam kui 80 protsenti. LMC Automotive
on pakkunud, et GM-i USA turul müüdavatest sõidukeist liigituvad käesoleval aastal 84 protsenti kergveokite kategooriasse. Ford’i vastava kategooria
osaks pakutakse 90 protsenti, Fiat-Chrysler’i (Stellantis’e) puhul aga üüratu 97 protsenti!
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1990-ndate teisel poolel ja 2000-ndatel alguses levis kogu maailma autodisainis retrovaimustus, enim sai sellest mõjutatud USA autotööstus. Retrostiilis
autode liidriks kujunes Chrysler, seda ka müügitulemusi vaadates. Käesoleva sajandi esimesel kümnendil hülgas Chrysler cab forward stiili ja tõi turule
nii keredisaini kui kontseptsooni mõttes täiesti vastandlikud tooted – pika esiotsa, äärmuslikult jõulise kujustusega, kõrge õlajoone ja kitsaste akendega
suured tagaveolised sedaanid. Retrostiilis Ameerika sõiduautod said palju tähelepanu, ent mitte ükski neist ei jõudnud USA müügitabeleis kõrgetele
kohtadele.
Üheks helgeimaks nähtuseks käesoleva sajandi Ameerika Ühendriikide autodisainis peetakse 2003. mudeliaastal müüki jõudnud sportsedaani
Cadillac CTS. Selle auto nurgeline, järskude murdudega „Art and Science” nime kandev disainikeel pälvis palju kiidusõnu.
Pikemalt polegi põhjust käesoleva sajandi USA sõiduautode disainil peatuda. Kui „Art and Science” stiiliga Cadillac’id ja mõned retrovaimustusest
inspireeritud mudelid välja arvata, ei paista USA tootjate sõiduautode keredisain alates käesoleva sajandi teisest kümnendist muu maailma toodangust
millegi tähelepanuväärsega silma. Globaliseerunud ja äärmiselt reguleeritud maailmas kaotas USA sõiduauto oma erilisuse muu maailma sõiduautodega
võrreldes.
Mitmed autofirmade juhid ja eksperdid arvavad, et tulevikus jääb Ameerika Ühendriikide autoturul sõiduautodele vähe ruumi – arvatakse, et
peamiselt lähevad kaubaks vaid sportautod ja autoentusiastide poolt eelistatud nišisõidukid. Sellise stsenaariumi teostumist ei saa muidugi välistada,
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117		Timothy Cain. Good Car Bad Car.
118		Encyclopedia of American Cars. Auto Editors of Consumer Quide, lk 123–126.
119		The Disappearing American Car, (autorita tekst).
— 25 —

kuid lähitulevikus ei tundu see siiski veel tõenäoline. Lootust, et peresedaanid ja -luukpärad USA turult niipea veel ei kao, annab asjaolu, et ka täna
pakuvad Jaapani, Saksa ja Lõuna-Korea autotootjad USA turul jätkuvalt tugevat valikut sõiduautosid. Viimasel kolmel aastal on USA automüügi TOP
20-s olnud stabiilselt viis sõiduautot – kõik nad kannavad Jaapani tootjate firmamärki.
Kuigi „kolme suure” poolt pole sõiduautode turu tagasivõitmist lähiajal põhjust oodata, siis mingil määral võivad tulevikus turujaotust sõiduautode
kasuks kallutada kodumaiste tootjate elektriautod. Tesla Motors’i müügimahud tegid suure hüppe ülespoole 2018 aastal odavama Model 3-ga, ent USA
sõidukite müügitabelite TOP 10-ne hulgas Tesla sõiduautosid siiski (veel?) ei leia. Eelmisel, 2021. aastal alustas USA-s elektriautode tootmist Lucid
Motors. Siiski pole ka Lucid’i autode puhul lähitulevikus lootust müügitabelite vallutust ette näha – 2023. aasta toodanguks prognoositakse vaid 50
tuhat autot. USA-s on töös veel mitmeid elektriautodega seotud startup’e, milline neist elujõuliseks osutub, näitab aeg. Nagu eespool öeldud, on ka
„kolm suurt” suurendamas elektri- ja hübriidsõidukite mudelivalikut, seda küll peamiselt kergveokite vallas.
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2. peatükk
Ameerika Ühendriikide sõiduautode arhitektooniline analüüs
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2.1 Ameerika Ühendriikide autodisaini sisemistest mehhanismidest ja kultuuriidentsusest tulenevad
mõjud
Pikemalt on Ameerika Ühendriikide sotsiaalsest meelsust, samuti riigi majanduslikku olukorda – mis mõjutasid ja juhtisid Ameerika Ühendriikide
autodisaini – käsiteltud lõputöö lisana esitatud materjalis pealkirjaga „Ameerika Ühendriikide sõiduautotööstus ja -disain 1900– 2000”, ent järgnevalt
toon eraldi välja mõned olulised Ameerika autotööstust ja -disaini suunanud põhipunktid:

•
•
•
•
•
•

Esmalt määratleti auto USA-s vaba aja veetmise ja meelelahutuse vahendina. Esimesed autod olid kallid, kättesaadavad vaid kõrgkodanlusele.
Auto pidi andma tunnistust selle omaniku jõukusest ja arenenud ilumeelest.
Auto pidi võimaldama selle omanikul kaasinimestest eristuda, auto pidi väljendama omaniku individuaalsust.
Samu kvaliteete püüti edasi anda alates 1920-ndate teisest poolest ka Ameerika Ühendriikide odavatele rahvaautodele.
Auto pidi suutma täita põgenemis- ja kompensatsioonivahendi ülesannet raske tööpäeva eest, pidi võimaldama omanikule iga kord, kui ta
autosse istub nn väikese puhkuse.
Auto muutumisega tarbeesemeks selle ilu ja individuaalsuse tähtsus ei kahanenud. Kuna USA-s on autoga läbitavad vahemaad pikad ning
autos veedetakse palju aega, siis on auto ilu ja selle suutlikkus väljendada omaniku individuaalsust jätkuvalt olulised.
Ameerika Ühendriikide autodisain on väljendanud aastakümneid riigi ühiskondlikku meelsust ning seda kujundanud asjaolusid.
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2.2 Mõtteid, järjeldusi arhitektoonika ja kultuurimehhanismide seostest ja olulisusest autodisaini
kontekstis
•
•
•

•

Hästi disainitud autokere luuakse ennekõike harmooniliste, kultuuriliselt äratuntavate ja omaksvõetud proportsioonide ning vormitüpoloogia
oskusliku kombineerimise tulemusena.
Autodisaini kultuuripärand sisaldab endas konkreetsele ajale ja kohale iseloomulikku proportsioonide nägemise ja tajumise ideelist
mehhanismi, vaimselt aksepteeritavat vormitüpoloogiat ja disainitunnuseid, sealhulgas näoilmet ja siluetti.
Ainuüksi õnnestunud või silmatorkavate detailidega ei ole võimalik luua atraktiivset autodisaini, kui proportsioon ja vormitüpoloogia ei
kanna endas kultuuriliselt äratuntavat ja omaksvõetud pärandit. Harvaks erandiks saab siin olla mitte vaid lihtsalt uue, vaid uue ja usutava
proportsiooni ja vormitüpoloogia loomine.
Eelöeldu näib eriti ja ennekõike kehtivat just Ameerika Ühendriikide kontekstis. Seda seisukohta näib kinnitavat asjaolu, et olukorras, kus
USA sõiduautod on suurelt jaolt välja surnud, jäävad tarbijatele, kes soovivad ameerikalikku sõidukit, ainsaks väljundiks suured SUV-id ja
pickup truck’id. Sellised autod on osutunud erakordselt populaarseks, pikapid on juba aastakümneid trooninud Ameerika automüügitabelite
tipus. „Kastikate” populaarsuse põhjuseks on lisaks nende võimsatele mootoritele ja odavale kütusele kindlasti ka asjaolu, et nad kannavad
endas jätkuvalt USA autodele (antud juhul siis pickup truck’idele) iseloomulikke proportsioone, vormitüpoloogiat ja näoilmet (mis sealjuures
ei erine kvalitatiivselt USA sõiduautode näoilmest).
Näib, et õnnestunud autodisaini kutuuriline äratuntavus ja omaksvõtt sõltub disaineri intuitiivsest tunnetusest ja suutlikkusest läbi loodud
autokere väljendada antud ajale ja kohale kultuuris omaksvõetud proportsioone ja vormitüpoloogiat.
Loova inimese võime tajuda antud aja ja koha kultuurispetsiifikat, inimeste meelelaadi ja kultuurieelistusi on ääretult oluline kõigis
kunstiliikides, mitte üksnes disainis või autodisainis, just seeläbi luuakse maailma ilu kogu tema mitmekesisuses ja üllatuslikkuses.
126

•
•
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2.3 Ameerika Ühendriikide sõiduautodele iseloomulik vormitüpoloogia ja selles kajastuvate omaduste
üldiseloomustus
Kasutades alljärgnevalt sõnu „õnnestunud disainiga / populaarsed USA sõiduautod” pean silmas ennekõike müügi seisukohalt edukat 1960-ndate kuni
1980-ndate toodangut, jättes kõrvale ülepakutult kujundatud suured „tänavaristlejad.”
•
•

•

Õnnestunud disainiga USA sõiduautosid iseloomustab suhteliselt pikk esiots (seda ka väike- ja kompaktautode puhul) ja suhteliselt väike
kere kõrgus, mis üldjuhul jäi 1,3–1,4 m vahemikku, samuti liialduste (sh ülemäärase sportlikkuse või agressiivsuse) vältimine.
Püüdes väljendada Ameerika Ühendriikide sõiduautode propotsioonides ja vormitüpoloogias, samuti auto siluteis sisalduvat tunnetust, võiks
öelda, et tajutav on elegantne hoogsus, dünaamilisus.pinge, jõulisus ja õrnus – näib tõenäoline, et need omadused resoneerusid tarbijate
sisemise avaruse ja vabadusega või püüdlusega nende järele. Ent lisaks on USA sõiduautode proportsioonides ja vormitüpoloogias, erinevalt
näiteks Itaalia autodest, tajutavad ka teatud raskepärasus, massiivsus ja isegi kohmakus – mis olles küll märgatavad, ei domineeri.
On tõsi, et Ameerika Ühendriikide sõiduautode iseloomulikud proportsioonid ja vormitüpoloogia on seotud suurelt jaolt sealsete sõiduautode
oluliselt suurema kere pikkuse ja laiusega võrreldes muu maailma sõiduautodega. Ent siiski pole äratuntavalt ameerikaliku disainiidentiteediga
sõiduauto loomiseks tingimata vajalik suurte gabariitidega kere. Seda kinnitab USA 1960-ndate kompaktautode, 1970-ndate väike- ja
väiksemate kompaktautode ning 1980-ndate väike- ja kompaktautode suur populaarsus. Enamus nendest olid kujundatud äratuntavalt
ameerikalikena. Mitmete Ameerika Ühendriikide 1970-ndate nn väikeautode kerepikkus oli võrreldav sama ajastu Euroopa keskautodega.
Ameerikaliku sõiduauto disaini eelduseks pole seega mitte suured gabariidid, vaid iseloomulikud proportsioonid, vormitüpoloogia ja neis
kajastuvad iseloomuomadused, mis tõenäoliselt peegeldavad ka nende autode tarbijate meelelaadi ja vaimseid eelistusi. Kõrvaoleval planšetil
„Tüpoloogia näiteid” on valik USA sõiduautodele iseloomulikku disainitüpoloogiat esindavaid mudeleid ajavahemikust 1960–1980, enamus
palanšetile valitutest olid müügiartiklitena edukad rahvaautod.
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Auto nägu

Ameerika Ühendriikide sõiduautosid iseloomustas aastakümneid, alates juba Fordt T tootmise algusest (ehk alates aastast 1908) antud kultuuriruumile
omane näoilme, milles kajastusid inimlikud-jumalikud omadused nagu heatahtlikkus, vägivallatus, tagasihoidlikkus, siirus, samuti jõulisus ja otsustavus,
mõnikord võib-olla teatud määral ka naiivsus ja rumalus. Tõenäoliselt need omadused peegeldasid nii nende autode loojate kui tarbijate vaimset taset ja
eelistusi. Autodisaini globaliseerumise tuules 1990-ndatel USA autodele iseloomulik näoilme kadus.

Kõrvaloleval planšetil peaks olema tajutav USA autodele iseloomulike näoilmete olemuslik sarnasus läbi mitme aastakümne. Enamus planšetil esitatud
näolimetest kuuluvad tagasihoidlikuma kujustusega populaarsetele kompakt- ja väikeautodele, hiigelsuured ja ülepakutult kujundatud näolimetega
Ameerika sõiduautod jätsin valikust välja. Planšetil on ka ühe pikapi näoilme. Tähelepanelik vaataja märkab siintoodud planšetil ja bakalaureusetöö lõpus
esitatud arhitektoonilise mudeli näoilmetes kajastuvate iseloomuomaduste ja vaimsete eelistuste sarnasust ning tajub, et nende autode arhitektoonilised
juured on sama päritolu.
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2.4 Arhitektoonika ja disainiotsingutega seotud põhjuseid ja järeldusi, mis viisid Ameerika Ühendriikide
sõiduautotööstuse kokkutõmbumiseni
Oletatavasti põhjustas Ameerika Ühendriikide sõiduautotööstuse allakäigu lisaks keskmist kütusekulu normeerivale seadusele, mis soosis kergveokite
tootmist ja tarbimist ka oma autodisainiga seotud kultuuripärandi hülgamine ja sellest tulenev tootearenduse viimine vääratele alustele. USA autotööstus
hülgas 1990-ndatel kodumaise sõiduauto traditsioonilised arhitektoonilised tunnused ja võttis omaks globalistliku positisooni, tuginedes kujutlusele,
et autodisain on midagi kultuuriülest või inimesest kui isiksusest väljaspool paiknevat, eitades seega kultuurist ja inimese enda isiksusest, juurtest ja
identiteedist tulenevaid vajadusi. See protsess kiirenes uuel aastatuhandel.
Näib, et kujunenud alaväärsustunde (mis väljendus soovis jäljendada Euroopa, Jaapani ja Korea disaini), samuti ökomajanduslike jm argumentide najal
sündis toodangu suhteline indiferentsus, isikupära nõrgenemine ja lausa kadumine. Sellele järgnes ootuspäraselt tarbijate ilmne ükskõiksus kodumaise
toodangu suhtes ning selle tulemusena on sõiduautode turusektorit USA-s tänaseks sisuliselt kontrollimas Jaapani autofirmad. Eelöeldu illustreerimiseks
sobiks meenutada Oldsmobile’i juhtkonna 1990-ndatel avaldatud unistust teha Oldsmobile’st „Ameerika Honda”. Ootuspäraselt ei saanudki selline
firma pärandile selja pööramine õnnestuda ning Oldsmobile oli sunnitud 2004. aastal oma uksed hoopis sulgema.
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Esile võiks tuua ka väga pehmete kerevormidega seonduva. 1990-ndate ja 2000-ndate alguse väga ümarate vormidega Ameerika sõiduautod, milledel
puudusid ameerikalikele sõiduautodele iseloomulikud tunnused (sh iseloomulik näoilme), ei suutnud tõrjuda Jaapani autode pealetungi. Tundub, et
General Motors’i disainibossi Bill Mitchelli kuulus ütlus „püksid ei saa näha välja kuradima head, kui nendes pole viiki või volti; vormi rõhutamiseks
peab olema teravus või serv” määratles eduka autodisaini ühe põhitõe aastakümneteks ja see peab paika ka täna. Näiteks omandas 1990-ndate USA
edukaim sõiduauto Ford Taurus 1996. mudeliaastaks äärmuslikult pehmete vormidega kere, järgmisel aastal möödus hoopis sirgjoonelisema, kandilisema
ja konservatiivsema kerekujustusega Toyota Camry müük alatiseks Taurus’est.
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Eelkäijatega võrreldavat edu ei saavutanud ka need uue millenniumi Ameerika sõiduautod, mis mõningal määral küll kandsid endas kodumaistele
autodele iseloomulikku proportsioonimehhanismi ja vormitüpoloogiat, ent kaldusid nii näoilme kui ka üldise kujustuse puhul Ameerika autodele
iseloomulikust harmooniast kõrvale. Ehk siis teiste sõnadega nende autode disain, sh näoilme ei esindanud inimlike-jumalike iseloomuomadusi USA
kultuurile ja inimeste meelelaadile harjumuspärases ja sobivas vahekorras, vaid libisesid mingis suunas äärmusesse (näiteks 2000-ndate liialdatult sportliku
ja agressiivse disainiga Pontiac’id ja ülepakutult „macholikud” Chrysler’id). Sellised autod ei jõudnud müügitabeleis kõrgetele kohtadele.
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2.5 Arhitektoonilise analüüsi alustest ja meetodist

Teemasse sisseelamine
Arhitektooniline analüüs algas süvenemisega Ameerika Ühendriikide kultuuri ja seda kajastavasse meeleaadi. Ameerika kultuurilist tausta, kultuuripärandit
ja inimlikku dimensiooni kajastab planšett „Moodboard”, millel on esitatud kokkuvõtlikult valik USA kultuuri iseloomustavaid ja sümboolse väärtuse
omandanud objekte ja nähtusi.
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Inspiratsiooniallikad
Miski inspireerib meid looma ja tegutsema, antud bakalaureusetööd inspireerinud universaalsed ja inimlikult omandatavad inspiratsiooniallikad on
esitatud kõrvaloleval planšetil.
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Arhitektoonilise analüüsi alus
Analüüsi aluseks on minu isiklik viis tajuda Ameerika Ühendriikide autodisaini iseloomulikke tunnuseid – selleks taandasin paar USA autodisainile
iseloomulikku esteetilist struktuuri kandvat automudelit abstraktseteks kavanditeks, püüdes selle protsessi läbi mõista ja tunnetada nende sõidukite
proportsioonimehhanismi ja ajastu vaimu, samuti nende sõidukite loojate kui ka tarbijate vaimseid eelistusi. Antud protsess ja taotlus on esitatud
kõrvaolevaltel planšettidel.
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Ameerika Ühendriikide sõiduautode proportsioonide võrdlus
Arhitektoonilise analüüsi osana püüdsin ka välja selgitada, kas USA sõiduautode kerevormide puhul kehtib proportisionaalne sarnasus. Võrdlesin
1960-ndate ja 1970-ndate Ameerika sõiduautode kerevormi mahtusid. Selgus, et proportsionaalne sarnasus kehtib, kuid seda vaid üldises plaanis.
See andis kinnitust mu veendumusele, et ameerikalik (samuti prantslaslik, itaalialik jne) tunnetus autodisainis luuakse mitte niivõrd läbi mõõdetavate
omaduste, vaid ennekõike disainieri suutlikkusega väljendada läbi auto proportsioonide, vormitüpoloogia ja näoilme antud kultuuriruumi eripära ja
vaimseid eelistusi. Kõrvaoleval planšetil on näide 1960-ndate Chevrolet’ mudelite proportsioonide võrdlusest.
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Arhitektoonilise mudeli vormiotsing
Kõrvaloleval planšetil „Sõiduki põhivorm analüüsi tulemusena” on esitatud osa arhitektoonilise mudeli vormiotsinguist. Üleval olevatel väikestel
kavanditel on toodud algne visandamisprotsess, kus hakkasin „mittemillegist” lihtsalt kritseldama, jõudes kumerate vormidega auto esi- ja tagaotsani (all
olevad väikesed vasakpoolsed kavandid). Nähes, et pehemete vormide visandamine ei anna rahuldavat tulemust, jätkasin sirgemate joonte ja järsemate
murdudega..
Alltoodud visandist hakkas kujunema arhitektoonilise mudeli põhivorm.
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Visandeid
Valik visandeid. Esitatud on mõned näoilmete katsetused ja juba leitud üldine arhitektooniline kontseptsioon.
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Arhitektoonilise analüüsi tüpoloogilised alused
Arhitektoonilise analüüsi tüpoloogiliseks aluseks on valik Ameerika Ühendriikide sõiduautosid ja nende omavahelised arhitektoonilised seosed alates
1950-ndatest kuni aastani 1980. Selle perioodi sisse jääb USA autode kuldajastu ja mõned sellele järgnevad aastad, ehk ajajärk, mil Ameerika autode
disain esindas veel sealsele autokujustusele iseloomulikke proportsioone ja vormitüpoloogiat. Esitatud on ka üks 1970-ndatest pärinev Pininfarina
disainitud sõiduauto, kuna tolleagse Itaalia autodisaini mõju USA autokujustusele on ilmselge.
132

Planšetil on esitatud ka bakalaureusetöö raames loodud arhitektoonilise mudeli visand ja selle arhitektoonilised seosed 1950-ndate – 1980-ndate
Ameerika sõiduautodega. Rõhutatult on esile toodud alt kergelt kitseneva C-piilari pärinemine 1960-ndate Ameerika sõiduautodelt ning kerevorme
moodustavad sirged või keregelt kaarduvad jooned, järsud murrukohad, poritiibade vormitüpoloogia ja puhaste lamedate pindade (sh suhteliselt lameda
katuse) olemuslik sarnasus 1970-ndate aastate USA sõiduautodel nähtuga. Planšetil all vasakul olevad visandid on näited vormiotsinguist ja selle seostest
1960-ndate ja 1970-ndate Ameerika Ühendriikide sõiduautodega.

132		Don Andreina. 1972–1977 Fiat 130 Coupe – Bill Mitchell’s Regards. 04. X 2017. Curbside Classic, https://www.curbsideclassic.com/curbside-classics-european/curbside-classic1972-77-fiat-130-coupe-bill-mitchells-regards/ (vaadatud 09. V 2022).
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2.6 Arhitektooniline mudel
Eesmärgiks oli luua kaasaegse USA sõiduauto arhitektooniline mudel, mis kannaks endas äratuntavat USA sõiduautode kultuurilist pärandit, seda
nii proportsioonide, disainitüpoloogia kui ka näoilme puhul. Soovisin, et tulemus oleks kompaktne (pikkus u 4,5 m), aga sealjuures praktiline, ehk
arhitektoonilise mudeli baasilt peaks olema võimalik, ilma selle proportsioone märkimisväärselt muutmata arendada sõiduauto, mis mahutaks 4–5
täiskasvanud inimest.

Arhitektooniline mudel toetub oma olemuselt peamiselt USA 1960-ndate ja 1970-ndate väike- ja kompaktautode arhitektoonilistele tunnustele, laskumata
retrograadsusesse. Püüdsin hoiduda liialdustest (ennekõike agressiivusest ja ülepakutud sportlikkusest), saavutada lihtne puhas vorm. Arhitektoonilise
analüüsi mehhanism ja kultuurilised seosed, millest tulenes arhitektooniline mudel, on esitatud juba eespool.

Arvan, et väljapakutud arhitektoonilise mudeli disaini sobiks kandma kaasaegne Chevrolet’ või Ford’i kompaktauto, näiteks võiks sellest edasi arendada
1970-ndate aastate populaarse kompaktauto Ford Maverick’i tänapäevase ideelise järeltulija. Arhitektooniline mudel sai kaheukseline (kolmeukseline, kui
arvestada ka tagaluuki). Kaheukselised kompaktautod olid USA-s populaarsed 1960-ndatel ja 1970-ndatel.
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Arhitektoonilise mudeli jätkusuutlikkus väljenduks järgnevates asjaoludes:
•

Esiteks – pöördudes arhitektoonilise mudeliga USA autodisaini, selle iseloomulike tunnuste juurde, võiks antud töö baasil reaalse automudeli
loomisega kaasneda ehk suutlikkus kütkestada tarbijaid enam, kui seda suudavad teha täna Ameerika Ühendriikide turul pakutavad
kodumaised sõiduautod. Seeläbi võiks ehk USA-s suureneda sõiduautode turuosa ja väheneda pikapite (pickup trucks) ja SUV-de levikuga
kaasnev raiskamine.

•

Teiseks – arhitektooniline mudel ei sea piiranguid erinevat tüüpi jõuallikate kasutamisele. Võimalik oleks kasutada nii sisepõlemis-, elektrikui vesinikkütusel töötavaid mootoreid. Kui Ameerika Ühendriikide autotööstus peaks süsinikneutraalsuse poole pürgimisel loobuma
sisepõlemismootoritest, säiliks sellega siiski nii antud arhitektoonilisel analüüsil põhineva disainimeetodi kui ka loodud arhitektoonilise
mudeli elujõulisus.

•

Kolmandaks – kuna arhitektooniline mudel kannab endas selgesti äratuntavaid USA sõiduautode ajaloolisi iseloomulikke tunnuseid,
sealhulgas sealsetele sõiduautodele iseloomulikku, aastakümneid vägagi elujõuliseks osutunud proportsioone ja näoilmet, võiks ehk antud
arhitektoonilise mudeli baasilt reaalse automudeli valmimisega kaasneda lootus, et see püsiks tootmises pikemalt, kui täna toodetavad, sageli
arhitektooniliste juurteta sõiduautod.

— 52 —

— 53 —

— 54 —

— 55 —

— 56 —

— 57 —

— 58 —

— 59 —

— 60 —

— 61 —

— 62 —

— 63 —

— 64 —

— 65 —

— 66 —

— 67 —

— 68 —

— 69 —

Kokkuvõte
Bakalaureusetöö olulisemaks osaks pean arhitektoonilist mudelit. Näib, et suutsime mudelil ühendada toimivaks tervikuks kompaktsed välismõõdud,
õnnestunud luukpära-kupee välimuse, praktilisuse ja äratuntavalt ameerikaliku identsuse. Arhiterktoonilise mudeli edasiarendusena võiks valmida ühe
Ameerika sõiduauto keredisain valmiskujul. Tulemuseks võiks olla sõiduk, mis leiaks kasutamist praktilise igapäevaautona, nagu seda olid ka 1960-ndate,
1970-ndate ja 1980-ndate USA kompakt- ja väikeautod. Sellist autot saaks kasutada ka pikkade vahemaade läbimiseks, ent kuna tegemist on siiski
kompaktautoga, siis pikaks reisiks, juhul kui ka tagaistmel reisivad suurt kasvu täiskasvanud inimesed, sobiks paremini mõni suurem ja mahukam sõiduk.
Antud töös välja pakutud arhitektoonilise analüüsi meetod ei ole midagi lõplikku, universaalset ega kindlapiirilist, kindlasti saab seda meetodit
muuta ja edasi arendada. Tegemist on lõputöö juhendaja poolt välja pakutud ja minu poolt rakendatud viisiga näha ja tajuda konkreetse ajaperioodi
ja kultuuriruumi disainiobjektide kultuuripärandil põhinevaid ühised tunnuseid ja isikupära. On tõsi, et osa andekaid disainereid suudaksid tajuda
ja väljendada eelpoolmainitut ka intuitiivselt, ilma, et nad vajaksid selleks arhitektoonilist analüüsi, ent samas mõnel disaineril võiks ehk esitatud
arhitektoonilise analüüsi meetodist abi olla.
Bakalaureusetöö lisana esitatud Ameerika Ühendriikide autotööstust- ja disaini ajalugu käsitlev illustreeritud tekst kannab endas raamatuks
arendamise potentsiaali.
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Summary
The most significant part of the current BA thesis, in my own opinion, is the architectonic model. It seems that the model successfully blended compact
outer measurements, truthful appearance of a hatchback coupe, the practical side and recognisably American identity into one operating whole.
Further development of the architectonic model could lead to a complete design of an American car, a vehicle that would be used as a practical
everyday car, similar to American compact and small cars in the 1960s, 1970s and 1980s. Such a car can easily cover long distances, but as it is a compact
car, a bigger car might be more practical in case there are adults with large physique on the back seat.
The method of architectonic analysis presented in the current work is naturally nothing finite, universal or clear-cut, as the method can certainly
be changed and developed. It was suggested by the thesis supervisor and realised by myself. It helps to see and perceive common features and singularity
of design objects based on cultural heritage of a specific period of time and cultural space. It is true that some talented designers would be able to perceive
and express everything also intuitively without the help of an architectonic analysis, but some could perhaps find the current method of architectonic
analysis useful.
The BA paper’s appendix presents an illustrated text about the history of the car industry and car design of the United States of America that could
be made into a book.
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