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Eessõna

Käesolev Ameerika Ühendriikide autotööstust ja -disaini käsitlev materjal moodustab 

bakalaureusetöö lisa. Bakalaureusetöö teema on USA autodisaini jätkusuutlikuse arhitektooniline 

analüüs, mis eeldab sealse automaailma ja -disaini ning neil sündida lasknud asjaolude 

tundmist. Käesoleva lõputöö lisas püüan neid teemasid kajastada, tehes seda põjalikumalt, kui 

bakalaureusetöö põhitekstis.  

 Bakalaureusetöö põhitekstile kehtestatud mahupiirang nõudis algse materjali väga 

ulatuslikku lühendamist ning tekstiga seotud illustratsioonide välja jätmist. Seega on käesoleva 

lisamaterjali näol tegemist illustreeritud teksti algse ja oluliselt pikema versiooniga,  mille tekst 

võimaldab saada oluliselt parema ülevaate  Ameerika Ühendriikide autotööstuse ja -disainiga 

seonduvast kui seda võimaldab põhitekst.

 Antud materjaliga ei saa siiski anda ammendavat ülevaadet USA autotööstusest ega 

-disainist, see poleks bakalaureusetöö raames võimalik, arvestades pikka ajaperioodi ja tööstuse 

hiiglasliku segmendi poolt sünnitatud tohutu suurt mudelivalikut. Ent kirjeldades USA 

autodisaini kujundanud ühiskondlikku meelsust, majanduspoliitikat ja muid autodisaini 

mõjutanud asjaolusid püüan sealjuures tuua esile ka Ameerika sõiduautode disainile iseloomulikke 

tunnuseid. Iga peatüki lõppu lisasin fotod koos nende juurde kuuluvate kommentaaridega. 

Esitatud materjal peaks seega võimaldama hoomata Ameerika Ühendriikide autotööstuse ja 

-disainiga seonduvat. Fotode valikul lähtusin enamasti põhimõttest, et igast kümnendist oleks 

esindatud mõned automüügitabelite tippu kuulunud mudelid, samuti mõned mudelid, mille 

keredisain on mingis aspektis märgiline.

 Nagu ütleb pealkiri, hõlmab käesolev tekst USA autotööstust ja -disaini käsitlevat 

ajaperioodi eelmise sajandi algusest kuni selle lõpuni. Sellesse perioodi mahub USA 

sõiduautotööstuse varajane ajajärk, kiire laienemine, kuldajastuks kutsutud aeg, samuti 

kokkutõmbumine. USA sõiduautodisaini jätkusuutlikkuse arhitektoonilise analüüsi (sh 

valminud arhitektoonilise mudeli) seisukohalt on vast olulisim USA autööstuse kuldajastuks 

kutsutud aeg, ennekõike 1960-ndad, samuti sellele järgnev dekaad – ehk ajajärk, mil USA  tarbijad 

eelistasid veel kodumaist päritolu sõiduautosid. Lühemalt on peatutud 1990-ndatel, kuna sel 

perioodil kiirenes USA sõiduautode isikupära vähenemine või lausa kadumine ning koos sellega 

ka USA sõiduautotööstuse hääbumine. Käesolevast lõputöö lisast puudub 21. sajandi USA 

autotööstuse ja -disaini kirjeldus. Põgusalt peatun vastaval teemal lõputöö põhitekstis. Jätsin 

lõputöö lisasse antud ajajärku käsitleva peatüki kirjutamata, kuna käesoleval sajandil jätkus USA 
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sõiduautotööstuse väga kiire hääbumine, USA sõiduauto kui sellise (ennekõike pereautode) 

kadumine ja tootjate jätkuv ümberorienteerumine SUV-ide ja pikapite valmistamisele. Seetõttu 

ei oma antud ajajärk USA sõiduautode arhitektoonilise analüüsi seisukohalt erilist tähtsust, 

sealhulgas ka diplomitöö raames loodud loodud arhitektoonilise mudeli puhul. Määravaks 

sai ka ajafaktor, diplomitöö lisamaterjal kujunes kaugelt mahukamaks esialgselt planeeritust, 

ületades kordades bakalaureusetööks ettenähtud mahtu.
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Esimene peatükk

Ameerika Ühendriikide autotööstus ja -disain 1900–1940

Ameerika Ühendriikide esimene autotootja Duryea Motor Wagon Company alustas tegevust 

1893. aastal. Järgnevatel aastatel tekkis autofirmasid nagu seeni peale vihma. 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. Autokered olid tõllaehitusmeistrite kunstiteosed, teostatud 

stiilselt ja läbimõeldult, nii, et need vastaksid kõrgema klassi maitsele. Neid ilusaid ja kalleid 

sõidukeid ei kasutatud mitte niivõrd praktilisel otstarbel, vaid ennekõike vaba aja veetmiseks ja 

avalikuks eputamiseks.1

 Seega oli auto Ameerika kultuuris esmalt kui vaba aja veetmise vahend ning vabaduse ja 

rikkuse sümbol, mis pidi viima jõukad autoomanikud eemale argielu probleemidest.  Vaesemad 

elanikkonna kihid reageerisid autodele vaenulikkuse ja pahameelega. Farmereid ärritas 

jõukate autoomanike „vabadus” tungida ilma kutsumata maapiirkondadesse. Põllumeeste 

pahameel tulenes mitte ainult maale ja kariloomadele tekitatud kahjust, vaid ka sellest, et 

autodega edvistajad sümboliseerisid linna suurärimehi, kellede ebaeetilisus oli sel perioodil 

farmerite hulgas põhjustanud hulgaliselt radikaalseid proteste. Autoomanikud, kes oma 

lärmakate, suitsevate sõidukite ja hoolimatu sõidustiiliga harjumuspärast tänavaelu segasid, 

pahandasid ka linnas töötavaid kodanikke. Varajane autoaeg sümboliseeris seega jõukate ülbet 

hoolimatust tööinimeste suhtes. Ent samal ajal tundsid töölised rikaste uue omanduse suhtes 

kadedust, selle tõestuseks oli kinosaale täitev rahvamass, kes paelunult vaatas autovõidusõite ja 

-paraade kajastavaid filme. Tolleaegsete autode mõjust Ameerika Ühendriikides pulbitsenud 

klassikonfliktile annab aimu president Woodrow Wilson’i 1906. aastal öeldud lause: „Miski siin 

riigis pole levitanud sotsialistlikku meelsust rohkem kui autode kasutamine. Maainimeste jaoks 

kujutavad need endast rikkuse ja kõrkuse kehastust koos kogu sinna juurde kuuluva sõltumatuse 

ja hoolimatusega.” (New York Times 1906).2

1  David Gartman. Culture, Class and Critical Theory: Between Bourdieu and the Frankfurt School. 
New York, London: Routledge, 2013, lk 55.

2    David Gartman. Culture, Class and Critical Theory, lk 56.
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 Varajaste autode käsitööna ehitatud kerede hinnaline välimus näitas veenvalt, et need 

sõidukid olid kunstiteosed, mis pidid andma tunnistust nende omanike rafineeritud kultuurilisest 

maitsest. Soovides saada osa uudsest transpordielamusest ja koguda endalegi nn kultuurilist 

kapitali ihaldasid ka keskklassi kuuluvad inimesed kõrgkodanluse prestiižseid kaupu, sh autosid. 

Majanduslike võimaluste nappusel pidid nad leppima odavamate imitatsioonidega. See kasvav, 

kuid vähem jõukas tarbijaskond ajendas autotootjaid tooma turule odavamaid mudeleid.3

 Soov viia autod veelgi rohkemate inimesteni tegi mõnest visiooniga autofirmast, 

ennekõike Ford’ist, masstootmise teerajaja. 1908. aastal tutvustas Ford Motor Company 

oma odavat mudelit T. Väär oleks arvata, et  Ford T sattus õigesse aega ja kohta ja vajas nii-

öelda lihtsalt äravormistamist. Ford Model T sünniajaks oli USA-s registreeritud 140 000 

sõiduautot, mis oli tubli hüpe sajadivahetuse 8000 võrreldes. Ent veel 1903. aastal, mil Ford 

Motor Company asutati, väljendas end automeelsena vaid 5 protsenti ameeriklastest.  Palju oli 

kirglikke autovastaseid, kes nägid selles tapariista.

 Seega ei sündinud Model T tänu tarbijatele, kes toodet pikisilmi ootasid, vaid tänu 

Henry Ford’ile, tema selgele sihile ja veendumusele anda Ameerikale rahvaauto, mida  riigi 

kodanikud tema arvates vajasid, vaatamata sellele, et tulevane tarbijaskond ise selles veel sugugi 

kindel ei olnud. Tootmise algus oli aeglane, võrreldes sellega, kuhu tootmismahud lõpuks välja 

jõudsid. Auto esialgne hind oli 850 dollarit ja nõudlus selgelt suurem, kui Ford suutis toota. 

Lahenduseks sai olla üksnes viljakas konveiertootmine, kuid selle heal tasemel  käivitamiseks 

kulus veel mitu aastat. 1913. aastat saab pidada konveiertootmise alguseks. Ford sai tuntuks 

liinitootmise pioneerina ja järgneva 20 aasta jooksu hoidis firma uudse tootmisprotsessi 

edasiarendamisel liidripositsiooni. Konveiertootmine tegi auto Ameerika Ühendriikides 

kättesaadavaks enamikule keskklassist ja isegi paljudele töölisklassi seast, kuna uudse tootmisviisi 

täiustumise ja liini kiiruse kasvamisega muutus Ford T aasta-aastalt üha odavamaks, makstes 

näiteks 1915. aastal vaid 440 dollarit. Uue Model T saanuks Ford’i tehasetöölised osta siis vähem 

kui saja päevapalga eest, samas, kui Euroopas tuli uue sõiduauto ostuks töötada ligi seitse aastat! 

Järgnevatel aastatel langes auto hind veelgi, makstes tootmise lõppedes kõigest 260 dollarit. 

1923. aastal jõudis Ford rekordilise 2-miljonilise aastatoodanguni, iga teine planeedil toodetud 

auto oli Model T. Selleks ajaks oli sõiduauto USA-s saanud tavaliseks tarbeesemeks, personaalne 

motoriseeritud transpordivahend tundus äkki igati loogiline ühiskonna osa. Autostumisega oldi 

jõutud muust maailmast väga kaugele ette. Enne Ford T’d polnud sugugi selge, et kas auto 

kui selline üldse läbi lööb, kuid nüüd oldi vähemalt Ameerika Ühendriikides olukorras, kus 

3 David Gartman. Culture, Class and Critical Theory, lk 57.
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miljonid inimesed ei kujutanud autota elu enam ette. Selline põhjapanev muutus oli toimunud 

vaid 20 aastaga.4

 Masstoodetud autod, näiteks Ford T, mõistagi erinesid suurtest, rikastele kuuluvatest 

luksuslikest autodest. Kuid esialgu ei paistnud need erinevused ostjaid häirivat, mistahes auto 

omamine oli Ford T esimestel tootmisaastatel veel piisavalt haruldane, ka odavate autode 

puhul oli tegemist staatuse sümboliga. Kuid kuna masstootmine tõi autod klassihierarhias üha 

madalamale, kadus üksnes auto kui sellisega võime eristuda. Autostumise kiire kasvuga muutus 

olulisemaks autode klass, prestiiži väljendava tähenduse säilitasid vaid kallid käsitööna valminud 

luksusautod, neist sai tõeline nurgakivi, millega massist eristuda. Selline masin pidi andma 

tunnistust kõrgkihti kuuluvate omanike rikkusest ja peenest maitsest. Kallite autode kaunid 

puitkered valmisid sadu tunde kestnud käsitööna, läikivad pinnad viimistleti kuni kahekümne 

kihi aeglaselt kuivava lakkvärviga. Tulemuseks saadi terviklikud, elegantsed kunstiteosed, mis 

ülendasid igapäevase liikumise esteetiliseks kogemuseks.

 Masstoodetud autosid iseloomustas aga argimure, et autod oleksid otstarbekad. 

Liinitootmise eesmärgiks oli toota lihtsaid praktilisi autosid võimalikult kiiresti ja odavalt ning 

need kriteeriumid olid valusalt nähtavad nii toodete välimuses kui toimimises. Selliste autode 

juhtimine nõudis märkimisväärset pingutust, mis andis ka tunnistust nende omanike enamasti 

füüsilise tööga seotud ameteist. Nende masinate ebaühtlane, tervikuks integreerimata välimus 

viitas kiirustavale tööprotsessile, milles kulutati vähe aega montaažile ja viimistlusele ning mille 

juures ei vajatud kõrgelt kvalifitseeritud oskustöölisi. Kered olid ühtmoodi sirgjoonelised ja 

lamedad, sest kumeraid paneele olnuks kulukam valmistada ja monteerida. Kõik nende autode 

juures sümboliseeris kokkuhoidu. Vastandudes luksusautodele hakati selliseid masinaid 1920. 

aastatel häbimärgistama, liigitama alamklassi sõidukeiks. 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.5

 Autodisainist kui sellisest pole Ford T ja selle kaasaegsete (ka luksusautode) puhul põhjust 

rääkida, kuna kasutati valdavalt tõllaehitusest pärit kujustusvõtteid. Autode süstemaatilisest, 

võiks öelda tööstuslikust kujustamisest, saab rääkida alles alates 1920-ndatest aastatest.6 Teise 

kümnendi eelsel ajal domineeris ruumikas, vähemalt neljakohaline lahtine sõiduauto, millel 

oli kolm või neli ust. Kolm ust oli paljudel autodel seetõttu, et parempoolse esiukse kohal 

4 Autolehe autoentsüklopeedia 3. osa: Kuidas üks auto tervet riiki muutis. Tõnu Korrol. Tallinn: 
Presshouse OÜ, 2017, lk 60–62.

5 David Gartman. Culture, Class and Critical Theory, lk 57–58.
6 Margus-Hans Kuuse. Autod 1920–2000. Tallinn: Valgus, 2001, lk 14.
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asusid käigukang ja varuratas. Pagas seati auto astmelaudadele või autopärasse. 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.7

 Kui ka töölised hakkasid 1920-ndatel ostma masstoodanguna valmistatud autosid, 

kaotas keskklass oma autodega seotud erilisuse. Sellest tulenevalt tekkis soov millegi teistsuguse 

ja parema järele kui senised masstoodangu autod. Jätkuvalt sooviti küll odavat autot, ent sellist, 

millel oleks rohkem „klassi”. General Motors’i juht Alfred P. Sloan tajus 1920. aastate keskel 

selle nn „massiklassi turu” tekkimist, väites, et paljud autoostjad on nüüd nõus maksma odavate 

autode eest veidi rohkem. General Motors hakkas valmistama soodsa hinnaga liinil toodetud 

autosid, ent sealjuures selliseid, mille stiil jäljendas luksusautosid. Käsitööna valmistatud 

luksusautode välimus ilmus kogu GM-i toodete hierarhiasse, alates odavatest kuni kõige 

kallimateni. Soodsa hinnaga rahvaauto Chevrolet’ müügi kiire kasv sel perioodil näitas, et ka 

tagasihoidlikuma sissetulekuga tarbijad eelistasid jõuka kodanluse   maitsega seostatavat kaupa. 

Ameerika töölisklassi sissetulekute tõus 1920-ndatel aastatel võimaldas neil loobuda lihtsatest 

funktsionaalsetest autodest ja nõuda stiilseid masinaid, seega sisenesid ka selle klassi esindajad 

esimest korda nn eristusmängu.8

 1916. aastal ületas esimese riigina maailmas USA aastane autotoodang miljoni piiri – 

valmis enam kui 1,6 miljonit autot.9 Vaid kaks aastat hiljem, 1918 aastal müüdi USA-s juba 

enam kui 5 miljonit autot. 1920. aastaks oli pool maailmas müüdud uutest autodest endiselt 

Ford T’d. Ameerika Ühendriikides oli nende osakaal isegi 55 protsenti.10 1929. aastal valmistati 

USA-s 5,3 miljonit autot, see moodustas  kogu maailma autotoodangust 85 protsenti.11

 Kaupade, sealjuures mitte üksnes autode, vooluliinil tootmisest oli kujunenud 

1920-ndate märksõna. 1930-ndail aga avati esimesed suured katsepolügoonid. See viis autode 

arendamise teaduslikule tasemele. Sel perioodil saavutasid autod oma tehnilise küpsuse, jäädes 

7 Margus-Hans Kuuse. Autod 1920–2000, lk 14.
8 David Gartman. Culture. Class and Critical Theory, lk 59–60.
9 Margus-Hans Kuuse. Autod 1920–2000, lk 12.
10 Autolehe autoentsüklopeedia 12. osa: Kriisist kriisini. Tõnu Korrol, Margus-Hans Kuuse. Tallinn: 

Auto24 AS, 2019, lk 13.
11 Autolehe autoentsüklopeedia 12. osa: Kriisist kriisini. Tõnu Korrol, Margus-Hans Kuuse, lk 18.
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üldjoontes samasuguseks aastakümneteks. Paljud tol perioodil kasutusele võetud tehnilised 

lahendused on käigus tänapäevalgi.12

 Pärast Esimest maailmasõda, kuni 1920. aasta kevadeni oli autoehituses kasutatavatest 

materjalidest ränk puudus, 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. Vaatlusaluse perioodi olulisim tööstusuudis Ameerika 

Ühendriikides oli Chrysler Corporation’i (koosnes markidest Chrysler ja Dodge) sünd. Sellega 

tekkis Ford’i (asutatud 1903) ja GM-i (1908) kõrvale kolmas autohiid – need autotootjad 

said tuntuks „kolme suurena” – nimetatute domineerimine turul kiirendas üksikute iseseisvate 

markide väljasuremist. 1928. aastal Chrysler Corporation laienes uute markide DeSoto ja 

Plymouth’i näol.13

 1929. aastal alanud sügav majanduskriis vähendas autode arvu riigis vaid ajutiselt ja 

kolmandal kümnendil tervikuna kerge kasv jätkus. 1933. aastal oli USA-s üks sõiduauto iga viie 

inimese kohta.14

 1920-ndate aastate autod olid ikka veel suuresti „isekujustuvad”. Nad olid kandilised, 

püstiste külgede ja tuuleklaasidega, kandiliste ustega ja pakiruumita. Kuni 1930-ndate alguseni 

asendas pakiruumi enamasti nn reisikirst. Kere kõrgus, katuse- ja mootorikattejoon ning uste 

ja ukseakende proportsioonid olid kõik üsna üheselt määratud. Suurim kujustamise vabadus 

seisnes esiporitiibadele kere kandilisust tasakaalustava kauni kõveruse andmises. Kõverus 

sai eriti sihvakas ja mõjus, kui see ulatus esiukseni. Autod olid üsna kõrged, 1,8 meetrit või 

enamgi ja üks raskemaid ülesandeid oli kere kõrguse visuaalne vähendamine. Külje massiivsus 

lõhuti kahe värvitooni, ehisliistude ning väga populaarsete kontrastvärvis horisontaaljoontega. 

Üldmuljes määras paljugi detaililahendus, mis pakkus küllaldaselt võimalusi ühtse terviku poole 

pürgimiseks.15

 1920-ndail aastail ei erinenud kerekujustaja töö üldjoontes millegi poolest sellest, mida 

tema kolleegil tuli teha enne Esimest maailmasõda. Autotehas nii-öelda veeretas ette liikuva 

runga, millele oli paigutatud radiaator margile iseloomulikus ümbrises ning mootorikate, mõnel 

puhul ka poritiivad. Kujustati seega kereosa, mis jäi mootoriruumi tagaseina (tulevaheseina) ja 

kere tagapaneeli vahele. Autostilistilt nõuti iga aastal mitme uue erikere väljatöötamist.16 

12 Autolehe autoentsüklopeedia 12 osa: Gaas põhja. Margus-Hans Kuuse, lk 21.
13 Autolehe autoentsüklopeedia 12 osa: Kriisist kriisini. Tõnu Korrol, Margus-Hans Kuuse, lk 16.
14 Autolehe autoentsüklopeedia 5. osa: Auto saab esimest korda täiskasvanuks. Tõnu Korrol. Tallinn: 

Presshouse OÜ, 2017, lk 11.
15 Margus-Hans Kuuse. Autod 1920–2000, lk 25–26.
16 Margus-Hans Kuuse. Autod 1920–2000, lk 23–24.
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 Teise kümnendi lõpu autodel võeti kasutusse täiesti sirge horisontaalne vööliin – sellest 

kujunes uus ainuvalitsev keremood, mida soodustasid ühelt poolt suuremate mõõtmetega 

jõuallikad, teiselt poolt püüd keret madalamaks muuta. Eriti sihvakaks muutus autode profiil 

tänu reaskaheksaseid mootoreid katvatele pikkadele kapottidele.17

 Kuni 1930-ndateni kestis aeg, mil rungade ja kerede ehitajad olid sageli omaette firmad. 

Osa kereehitusettevõtteid olid alustanud tõllatöökodadena, enamik sündis juba autoajastusse. 

Paljud autotootjad pakkusid ka oma keret, kuid klient võis osta ka ainult runga ja lasta sellele 

ehitada kere meelepärases töökojas. Selline seis kestis seda kauem, mida kõrgem oli auto hind. 

Näiteks väga kallihinnaline Duesenberg oma autole ise keresid ei ehitanud ja nii kuni firma 

tegevuse lõppemiseni ehk kuni 1937. aastani.

 Massiautode ehitajad vajasid kerefirmade teeneid seni, kuni nad puitdetailide ja 

metallpaneelide vahetatavust edendades ja töötlemiskiirust suurendades (koostamist samuti 

vooluliinile seades) olid suutelised säilitama kliendile vastuvõetava ühikuhinna. Täismetallkerede 

saabumisega olukord muutus, laialdane üleminek sellistele keredele toimus 1920-ndate lõpus ja 

1930-ndatel, varasemad autokered olid valdavalt segu puit- ja metallkonstruktsioonist.18 19 

 Autodele erikerede loomine lõppes kuigi mitte statistilises, siis vähemalt sümboolses 

mõttes väheste eranditega 1929. aasta majanduskriisiga. Üksteise järel sulgesid oma uksed 

selliseid autokeresid tootnud firmad.20 Siiski võis veel ka 1930-ndate aastate teisel poolel mõnda 

kerefirmasse sisse astuda ja tellida erikere mitte ainult luksussõiduki, vaid ka laiatarbeauto (näiteks 

Ford V8) põhjal. Kättesaamise kiirus ja hind sõltus sellest, kas klient leppis firmakataloogis 

leiduva keretüübiga või lasi disaineril joonistada täiesti uue. Sõjaeelsetel aastatel jäi tellimusi üha 

vähemaks, kuigi riigi majandusolukord paranes. Täismetallkerega seeriaautode kereomadused 

– vibratsiooni-, müra- ja tolmukindlus, väljavaade ning pakiruumi maht muutusid sedavõrd 

heaks, kuju nõnda moodsaks, et kerefirmadele ei jätkunud enam kliente. Osadest kerefirmadest 

säilis vaid nimi (näiteks Chrysler ostis kuulsa kerefirma LeBaron just nime pärast), teised, kel 

läks paremini, jätkasid mõne autofirma alluvuses parimate seeriakerede koostajana. Vabad 

ülearusest initsiatiivist, tegid nad ilusat ja korrektset, kuid mitte enam tõelist elamust pakkuvat, 

alatasa teisenevat või üllatavat tööd.21

 1920-ndate USA autoarengute tulemusena saabus paratamatult olukord, kus ka 

käsitööprotsessina valminud kalli luksusauto omamine ja sellega sõitmine ei pakkunud enam 

17 Autolehe autoentsüklopeedia 12. osa: Tulevik algas tuuletunnelites. Margus-Hans Kuuse, lk 30.
18 Margus-Hans Kuuse. Autod 1920–2000, lk 111.
19 Margus-Hans Kuuse. Autod 1920–2000, lk 26.
20 Margus-Hans Kuuse. Autod 1920–2000, lk 7.
21 Margus-Hans Kuuse. Autod 1920–2000, lk 112–115.
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sümboolset eelist, kuna soodsa hinnaga masstoodanguna valmistatud autod nägid pealtnäha 

sama head välja. Seega kadus kvalitatiivselt parema auto väline erilisus. Lisaks õõnestas 

konveiertootmisele omane autode valmimisprotsess, milles vilunud käsitöömeistreid enam ei 

vajatud, tarbijate tundlikkust, mis olnuks vajalik kvalitatiivselt erinevate masinate eristamiseks. 

Sellest tulenevalt hakkas käsitööna valmistatud luksuslike automarkide arv alates 1920. aastate 

keskpaigast vähenema. Mõned, näiteks Cadillac ja Lincoln, olid läinud suurfirmade, vastavalt 

General Motors’i ja Ford’i valdusse ja integreeritud nende tootevalikusse. Osa luksusautode 

tootjaid kujundasid oma mudelid lihtsamateks ja odavamateks, et suuta konkureerida 

massautode valmistajatega. Ent paljud firmasid lõpetasid tegevuse, eriti 1930. aastate Suure 

Depressiooni ajal, mil nõudlus luksusautode järele järsult langes. Käsitööna luksusautosid 

valmistavate firmade konkureerimine masstootjatega kujunes viimati nimetatute ülekaaluka 

turupositsiooni ja mastaabisäästu tõttu sisuliselt võimatuks.22

 Kolmandaks dekaadiks oli Ameerika Ühendriikide autoturg selgelt välja arenenud, 

tõeliselt suuremahulisi muutusi seal enam ei toimunud.23 Küll aga lõpetasid ka kümnendi teisel 

poolel tegevuse mitmed väiksemad autofirmad, nende hulgas kuulsad luksusuautode tootjad. 

1937. aastaks lagunes Errett Cordi autoimpeerium ja legendaarsed margid nagu Auburn, 

Cord ja Duesenberg lakkasid olemast.24 1939. aastal sulges uksed ka Pierce Arrow. USA suurte 

autokontsernide käsi käis aga hästi, dekaadi lõpuks olid „kolm suurt” esindatud jõuliselt ka 

Euroopas, lisaks edukale müügile toodeti autosid ka Euroopa pinnal. Näiteks Ford’e tehti nii 

Suurbritannias, Saksamaal kui Prantsusmaal.25 „Kolme suure” – General Motors Corporation’i, 

Ford Motor Company ja Chrysler Corporation’i domineerimine USA turul oli ülekaalukas, juba 

1920. aastate keskpaigaks moodustas nende poolt valmistatu enam kui 70 protsenti Ameerika 

Ühendriikide sõiduautode kogutoodangust.

 Masstootmise kaasnähtusena saadud autosid eristavate kvalitatiivsete erinevuste kiire 

vähenemine ei tähendanud siiski aga seda, et suurtootjate poolt domineeritud turg oleks 

täielikult ühtlustunud. Suured Ameerika autofirmad hakkasid alates 1920. aastate lõpust 

pakkuma rikkalikku mudelivalikut, mis hoolimata kvalitatiivsest sarnasusest eristus pinnapealse 

esteetika ja varustuse hulga poolest. Kõik need masstoodanguna valminud autod jäljendasid 

üha haruldasemaks muutuvate luksusautode sujuvat ja ühtset tervikut moodustavat välimust, 

kuid hinnaklassidesse eristati neid kere mõõtmete, mootori võimsuse, kroomviimistluse hulga, 

salongimaterjalide ning pakutava mugavusvarustuse alusel. Võib tekkida küsimus, et miks oli 

22 David Gartman. Culture, Class and Critical Theory, lk 61.
23 Autolehe autoentsüklopeedia 5. osa: Auto saab esimest korda täiskasvanuks. Tõnu Korrol, lk 11.
24 Autolehe autoentsüklopeedia 5. osa: Kõige paremad neljarattaliste seas. Margus-Hans Kuuse, lk 50.
25 Autolehe autoentsüklopeedia 5. osa: Auto saab esimest korda täiskasvanuks. Tõnu Korrol, lk 12.
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tarvis luua kvalitatiivselt sarnaste autode vahel kunstlikke, pinnapealseid erinevusi? Eriti kerkib 

see küsimus esile ühe ja sama korporatsiooni erinevate mudelite puhul. Vastus peitus uue 

masstootmise süsteemi nn kultuurilise seadustamise nõudes.  

 Masstootmisprotsess ehk konveiertootmine oli loonud vajaduse uue massitarbimise viisi 

järele, et jaotada ja tarbida kõiki uusi masinatega toodetud ja koosteliinidelt tulevaid kaupu. 

Uudne tootmis- ja tarbimiskorralduse kombinatsioon sai tuntuks kui „fordism”, sest mõlema 

rajajaks peetakse Henry Fordi. 1914. aastal, varsti pärast konveiertootmise kasutuselevõttu 

käivitas Ford nn viie dollari päeva programmi, tõstes järsult oma töötajate palku ja luues 

seeläbi oma autodele tuhandeid uusi tarbijaid. Ent see programm ei olnud katse mitte üksnes 

suurendada tarbijate hulka, vaid tekitada ka ustavaid ja nõuetele vastavaid töötajaid. Palgatõusu 

mõte oli suures osas ka töötajate rahulolematuse mahasurumine, mille põhjuseks olid üha 

kiiremaks muutuva liinitootmisega (see probleem ei puudutanud üksnes autofirmasid) 

kaasnevad varasemast intensiivsemad ja ekspluateerivamad tootmismeetodid. Millised 

tarbekaubad olnuks aga töötajaile rahuldavaks hüvitiseks nende järjest enam masinlikuma 

ja kurnavama töö eest? Sellele küsimusele püüdis Ameerika autotööstus vastata alates 1920. 

aastate lõpust. Luksusautode välimuse ülekandmine massidele mõeldud sõidukeile teenis nii 

masside eristusiha, kui ka soovi põgeneda konveiertootmise dehumaniseeriva mõju eest. Sel 

perioodil 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.

 Ühiskonna uuendajad ja kapitalistlikud filantroobid arvasid 1920-ndail, et autod 

lahendavad nii sotsiaalsed kui ka tööga seonduvad probleemid, võimaldades töötajail pageda 

linnakära eest maale puhkama. Samuti loodeti, et isikliku sõiduauto omamine ületab klasside 

vahelised pinged, muutes töötajad „varanduse omanikeks” ja andes neile seega osaluse kapitalist. 

Kuid kumbagi polnud võimalik saavutada seni, kuni tööliklassi poolt ostetud autode kujundus 

kandis endaga kaasas sümboolset meeldetuletust kurnavast konveiertootmisest. Vooluliinil 

valmistatud varajaste autode (näiteks Ford T) sirgjoonelisest, killustatud ühetaolisusest oli 

saanud jäiga, nüri ja heteronoomse töö sümbol. Ent kujundades ka odavate autode välispinna 

luksusautodele sarnaselt sujuvaks, ümardatuks ja üksteisest erinevateks, varjasid autostilistid 

selliste võtetega vihjeid nüristavale tööprotsessile, mis oli liinil toodetud autodega kaasas käinud. 

Niiviisi muutusid ka massidele mõeldud autod suutelisteks täitma lisaks transpordivahendi 

rollile ka nn põgenemis- ja kompensatsioonifunktsiooni raske vabrikutöö eest. GM-i peadisainer 

Harley Earl ütles, et ta püüdis „kujundada auto selliseks, et iga kord, kui sinna istute, on see 

kergendus – saate niiviisi mõneks ajaks väikese puhkuse”.26  

26 David Gartman. Culture Class and Critical Theory, lk 60–62.
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 Tarbijad soovisid ka, et nende 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. 

Konveiertootmine alandas tööelu standardiseeritud üksluisteks ülesanneteks, kus ei jäänud 

peaaegu mingit võimalust isikliku ainulaadsuse või erinevuse väljendamiseks. Seega pole üllatav, 

et sellises tootmisprotsessis osalevad inimesed püüdsid leida kompensatsiooni läbi tarbimise, 

soovides individuaalseid ja ainulaadseid kaupu, mille läbi saaksid nad paista teistest inimestest 

erinevamatena (ent sealjuures mitte tingimata parematena). Seega sai GM-i ja ka teiste Ameerika 

Ühendriikide suurte autofirmade strateegiaks ehitada palju erinevat tüüpi autosid, et rahuldada 

tarbijate soovi individuaalsuse järele. Üks meetod, mida autotootjad kasutasid individuaalsuse 

võimaldamiseks oli hinna alusel liigitatud mitme erineva automargi tootmine. Näiteks rajati 

GM-is 1920. aastate keskel erinevate markide hinnahierarhia, et seeläbi võita kliente erineva 

sissetulekuga inimeste hulgas. Erinevate kaubamärkide ja hinnakategooriate all pakutavate 

autode kvalitatiivne erinevus aga ei olnud suur, kuna liinitootmise massiliseks muutumisega 

hakati kõiki autosid, ka näiteks Cadillac’e, mida varem koostati käsitsi, konveieril valmistama 

ning eri markide komponendid muudeti osaliselt kattuvateks. Disain kujunes peamiseks 

vahendiks, mis võimaldas autotootjail marke ja mudeleid eristada ja seeläbi saada küllaldaselt 

kliente, et hoida tootmismahud kasumi teenimiseks piisavad. GM-is loodi erinevate markide 

vahel range stiilile vastav jaotus, mille läbi õigustati erinevat hinnakujundust. Kõik GM-i margid 

said 1930-ndail ühtse, ümardatud nurkadega luksusliku ilme, millega maskeeriti oskuslikult 

odavale masstootmisele viitada võivad märgid. Lisaks (osaliselt) erinevalt vormitud kereplekile 

eristati hinnahierarhias olevaid kaubamärke suhteliselt odavate stiilitunnuste järgi nagu 

kroomitud ribad ja võred ja kaunistused. Niimoodi anti markide vahel jagatud masstoodetud 

keredele erinev välimus.27

 Kolmada aastakümne uued odavamad ehitusvõtted võimaldasid kahandada auto hinda 

veelgi, odavam hind mõistagi avardas turgu. Tähelepanuväärseim saavutus stantsimistehnoloogias 

tuli 1933.–1934. aastal, kui ühest suurest terasplekitahvlist õpiti tegema vööliinist vööliinini 

ulatuvat katusepaneeli. Pärast seda polnud stantsimise puhul enam midagi võimatut ja   

autokujustajate loominguline vabadus avardus  tohutult.28 Järgneva paari aasta jooksul võetigi 

kõigil GM-i markidel kasutusele ühest plekitahvlist välja pressitud kuppeljas autokatus, need 

täiesti uut moodi autod mõjusid müügisaalis vastupandamatuina.29

27 David Gartman. Culture, Class and Critical Theory, lk 62–63.
28 Margus-Hans Kuuse. Autod 1920–2000, lk 51.
29 Margus-Hans Kuuse: Oldsmobile – autosajandi pioneer. – Auto Pluss 1997, juuli-august, lk 39.
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 Koos uudse elegantse katusega muutusid ka teised kerevormid sujuvamaks-

voolujoonelisemaks ja laia populaarsuse omandasid kaunid laugpärakered.30 Kumerate, hoogsate 

vormide esiletoomise tagamiseks hakkasid disainerid kasutama senisest rohkem heledat 

kroomitud viimistlust ja mitmetoonilisi värvilahendusi. Kolmekümnendate aastate kulgedes 

muutus värvilahendus rahulikumaks, kuid otsekui seda kompenseerides kasvas kroomitud 

ehisdetailide arv ja pindala. Need levisid radiaatorivõrelt mootorikatte- ja auto külgedele, 

poritiibadele ja pakiruumiluugile. Aknad ümbritseti kroomitud raamistikuga, see mood jäi 

püsima paljudeks aastakümneteks.31

 Odava bensiini maal Ameerikas olid autod algusest peale oluliselt suuremad, raskemad 

ja võimsamad kui mujal maailmas. Kolmekümnendail said nii GM-i kui Chrysler Corporation’i 

sõiduautodel valdavateks momendirikkad suuremahulised kuue- ja kaheksasilindrilised 

reasmootorid, neljasilindrilised jõuallikad jäid minevikku. Ford hakkas esimese tootjana 

maailmas pakkuma odavale rahvaautole V8 mootorit. Luksusautodel kohtas ka V12 (Lincoln, 

Packard, Pierce Arrow) ja V16 (Cadillac, Marmon) mootoreid.32

 Autode võimsamaks ja kiiremaks muutumisega tekkis vajadus vähendada sõidukite 

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 

ja kitsas, keret ümbritsesid suhteliselt tagasihoidlikud, pori pritsimist vältivad tiivad, mis 

olid ühendatud astmelauaga. Autode esiosa mõjus reeglina üpris kaootiliselt. Radiaatorivõre 

oli lame ja püstine, sellest kahel pool madalad nn kassikäigud (catwalk), mis asetsesid kapoti 

ja tiibade vahel. Esilaternad ja signaalpasunad moodustasid koos radiaatoriümbrise ja vahel 

ka nn mitmekorruselise esikaitserauaga koosluse, mis autole jõudnud õhuvoolu korralikult 

segi ajas. Õhutakistuse vähendamise lahendus eeldas „kassikäikude” kaotamist ja kerele 

riputatu katmikusse integreerimist. Vähim, mis teha võidi, oli laternate peitmine sihvakatesse 

voolunditesse, selle tee valis kümnendi alguses näiteks Cadillac.

 Auto esitiibade integreerimine algas sellest, et seni küljelt näha olnud šassiiosa kaeti 

plekist nn kardinaga, tagumine rattaava aga paljudel mudelitel eemaldatava kilbiga. 1930-ndail 

järgnes ridamisi uuendusi, mille „kolm suurt” omaks võtsid – porilauad said lõplikult kere 

osaks, erinevalt selle lisadest; kere laienedes kadusid astmelauad, järgmise sammuna jõudis 

tiibade visuaalne ühendamine kere ja mootorikattega sõna otseses mõttes uuele, kõrgemale 

tasemele, sügavad „kassikäigud” jäid minevikku. Sealt edasi oli tiibu eraldi esile tõstmata 

30 Autolehe autoentsüklopeedia 5. osa: Heitlused aurodünaamika vallas. Margus-Hans Kuuse, lk 27.
31 Margus-Hans Kuuse. Autod 1920–2000, lk 148.
32 Autolehe autoentsüklopeedia 5. osa: Mootorid, lk 18 (autorita tekst).
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jätva nn pontoonkereni jäänud vaid üks samm (mille Chrysler oma ideeautol Thunderbolt ka 

teostas), ent Teine maailmasõda katkestas sõiduautode tootmise ja arendamise ning pontoonkere 

võidukäik jäi sõjajärgsetesse aastatesse.33 Koos kere voolujoone omandamisega muutusid autod 

1930-ndail ka madalamaks.34

 1920-ndate aastate alguseks oli GM jõudnud oma suuri kulutusi nõudnud laialdase 

mudelivaliku käigushoidmise ja arendamisega kuristiku äärele. Seetõttu otsustas General 

Motorsi president Alfred Sloan aastail 1926–1927 autokerede tootmise ratsionaliseerida. Seni 

oli iga firma viiest kontserni kuuluvast (Buick, Cadillac, Chevrolet, Oldsmobile ja Pontiac) 

projekteerinud ise oma kered. Moodustanud keskse projekteerimisasutuse, stiilikeskuse, sai 

tööd nüüd sedavõrd koordineerida, et viit marki autode tarvis oli vaja ehitada ainult kolm 

erinevat keret. Nagu eelpool mainitud, anti markidele ja mudelitele oma nägu erineva kujuga 

tiibade-kapottide ja ulatuslike detailimuudatustega.35

 1927. aastal kiitis General Motors’i juhtkond heaks uue osakonna loomise, et „uurida 

General Motors’i toodete kunsti- ja värvikombinatsioonide küsimust” ning palkas Harley Earli 

selle osakonna juhiks. Oma karjääri algusest peale kasutas Earl disainiideedele kuju andmiseks 

modelleerimissavi.36 Stiilikeskus, mille etteotsa Earl asus, kavandas kõigepealt LaSalle’i, nii-

öelda odava Cadillac’i 1927. aasta mudeli. Sellest autost loetakse süstemaatilise autokujustuse 

algust USA-s.37 Kuna LaSalle, erinevalt paljudest teistest tolleaegsetest luksusautodest, 

koostati konveieriliinil, oli selle hind soodne. Andmaks uuele brändile soovitud prestiiži, seati 

eesmärgiks, et selle toodang näeks välja nagu käsitööna valminud luksus.38 LaSalle, täielikult 

läbimõeldud kujundusega sõiduk, jäljendas parimat, mida võis leida mitmeid kordi kallimate 

Hispano-Suiza’de ja Isotta-Fraschini’de juures. Euroopalikust disainikoolist peeti juba sel ajal 

Detroitis lugu, kuigi mitme järgneva aastakümne vältel mindi otsustavalt erinevat oma teed. 

Rutates ajas kaugele ette, võib öelda, et alles 1980-ndatel naases General Motors’i disainikeskus 

tagasi 1927. aasta lätetele.39 Earl’i kujustatud LaSalle oli sedavõrd suur õnnestumine, et GM palkas 

Earli tegelema kõigi  korporatsiooni markide stiiliga. Harley Earlist sai sajandi üks tuntuim ja 

mõjukaim autodisainer.40

33 Autolehe autoentsüklopeedia 5. osa: Heitlused aurodünaamika vallas. Margus-Hans Kuuse, lk 27.
34 Margus-Hans Kuuse. Autod 1920–2000, lk 11.
35 Margus-Hans Kuuse. Autod 1920–2000, lk 27.
36 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 07. VII 2021).
37 Margus-Hans Kuuse. Autod 1920–2000, lk 28.
38 David Gartman. Culture, Class and Critical Theory, lk 59.
39 Margus-Hans Kuuse. Autod 1920–2000, lk 28.
40 David Gartman. Culture, Class and Critical Theory, lk 59.
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 Earl’i juhitud stiilikeskuse nimeks pandi Art and Colour, selle rajamisega tõi maailma 

suurim autofirma General Motors autotööstusse vooluliinil kujustamise. Kahemiljonilist aastast 

tootmismahtu ja tapvat konkurentsivõitlust arvestades oli see ilmselt ainuvõimalik tee, ent sellega 

koos alustas GM esimesena Ameerika Ühendriikide autotööstuses kurikavalat autokujustust 

puudutavat „planeeritud vananemist”, ehk kommet teha igal aastal nn mudelivahetusi.41 See 

GM-i stiiliosakonna poolt rakendatud praktika oli ajendatud tarbijate soovist tootmisega seotud 

tehnoloogilise progressi järele. GM-i juht Sloan teadis, et tarbijad ei ihalda toodetes mitte 

ainult erinevust, vaid ka progressi väljendavaid pidevaid muutusi. Lahendus, mille Sloan välja 

mõtles, oli iga-aastane mudelivahetus, mille käigus kohandati mõnda kerepaneeli ja muudeti 

kroomkaunistusi. Ent välispinna alla jäävad masstoodanguna valmistatud mehaanilised osad 

püsisid aastaid muutumatuna. Harley Earl pani iga-aastased mudelivahetused koos markide 

hierarhilise eristamisega tööle leidliku skeemina, mis toetus tarbijate soovile nii edusammude 

kui ka sotsiaalse liikuvuse järele. Tsükli esimesel aastal tutvustas Earl GM-i mingit uut stiili 

iseärasust korporatsiooni tootehierarhia tippmargil Cadillac’il, seostades seda seeläbi prestiiži ja 

kõrge sissetulekuga. Järgmisel aastal kanti see üle Cadillac’ist samm madalamale margi Buick’i 

kujundusele, andes sellega Buick’ile osa Cadillac’i prestiižist. Niiviisi viidi mingi uudne stiililine 

iseärasus igal järjestikusel aastal aste madalama klassi sõidukile, kuni jõudis GM-i odavaima 

margi, Chevrolet’ni. Nii muutus algselt prestiižiga seostatud disain tavapäraseks ja kaotas oma 

algse tähenduse. Samal ajal sai Cadillac taas mingi uudse disaini tunnuse ja tsükkel algas otsast 

peale. Sel viisil justkui kinnitati odavamate autode ostjaile, et nende autod muutuvad paremaks, 

kuna nende välimusse ilmus sarnasus Cadillaci’ga  ja seega pidi vähemalt näiliselt paranema ka 

nende autode omanike elu.42

 Iga-aastased mudelivahetused mõjutasid oluliselt nii kujustamist kui tootmist. Uudseid 

kere- ja disainilahendusi hakati tootma hiigelstuudiotes. Koos sellega tekkis vajadus sadade 

kujustuskunstnike, modelleerijate ja mudelseppade järele. Konveiertootmise tingimusis tuli 

autostilistidel teha üha tihedamat koostööd inseneride ja tehnoloogidega, sest liigne iseseisvus 

seadnuks küsimärgi uue mudeli valmimise tähtajale.43 Järgmise aasta mudel pidi eelmisest 

piisavalt erinema, et meelitada ostma. Kaks või ka kolm aastat vana auto ei tohtinud samas 

välja näha liiga vananenud, see oleks vähendanud sõiduki atraktiivsust kasutatud autode turul. 

Suurimate firmade seisukohalt oli „plekievolutsioonil” ka see eelis, et nn sõltumatud konkurendid 

41 Margus-Hans Kuuse. Autod 1920–2000, lk 27.
42 David Gartman. Culture, Class and Critical Theory, lk 63–64.
43 Margus-Hans Kuuse. Võidujooks ajaga. – Elu Pilt 1995, nr 1, lk 60–62.
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ei suutnud sammu pidada kulutustega, mida nõudnuks kerede iga-aastane moderniseerimine, 

ning nad olid sunnitud oma uksed sulgema.44 

 1937. aastal sai GM-i Art and Colour uue nime – nüüdsest oli ta General Motors 

Styling Section. Koliti uutesse tipptasemel ruumidese ja korporatsiooni iga allüksus (Chevrolet, 

Pontiac, Oldsmobile, Buick, Cadillac, samuti Truck and Coach) sai suletud ja teineteisest 

rangelt eraldatud kujustusstuudio. Samuti rajati mitmed teineteisest eraldatud stuudiod tuleviku 

disaini arendamiseks. GM-i eeskuju järgsid ka Ford Ja Chrysler. 1930-ndatel kujunes GM-ist 

„arenenud disaini” kontseptsiooni teerajaja, eristuudiote meeskonnad pingutasid, mõtlemaks 

„ajast ette”, uurimaks tehniliste lahenduste ning disainiideede võimalusi.45

 Harley Earli ja tema hiljem hiigelsuureks kasvanud osakonna töö aastail 1927–1958 

kehastus 45 miljonis autos, arvestamata neid, mis ehitati GM-i ookanitagustes tehastes, ning 

neid, mille keremalli GM-i looming mõjutas. Earl oli ka esimene disainer maailmas, kellele anti 

hiidfirma asepresidendi tool.46

 1930-ndate alguses hakkasid „kolm suurt” majanduskriisi survel töötama odavamate 

väikeautode kallal. Chrysler jõudis oma väikesest 2,5 m telgede vahega sõidukist valmistada 

ka prototüübi, aga tootmisse autot ei juurutatud, põhjuseks asjaolu, et majandusolukorra 

paranedes kadus firmade huvi väikeste, vähest kasumit andvate sõidukite vastu. Ent lühiajaline 

eksperimenteerimine munakujuliste (st voolujooneliste) väikeautodega aitas valmistada ette 

murrangulist sammu – üleminekut pontoon- ehk ümbrikkeredele, mis sõjajärgsel perioodil 

muutus pea kõikjal levinuimaks keretüübiks.47

 Paari sõjaeelse aastakümne kokkuvõtteks võib öelda, et autokerede projekteerimise 

areng kulges individuaalselt kollektiivse töövormi ja üksnes kerelt terve auto kompleksse 

väljatöötamise suunas ning autod saavutasid tehnilise küpsuse.48 Ameerika Ühendriikide 

automaailm korrastus ja muutus ka oluliselt vaesemaks, kuna mitmed kvaliteetautosid, sh riigi 

stiilseimaid, valmistanud firmad olid sunnitud oma uksed sulgema. Peamiste tegijatena jäid 

turule „kolm suurt.”49 Autotootjate arvu vähenemisega kahanes oluliselt ka tarbijate võimalus 

saada individualismi väljendav eksklusiivne sõiduk. Ennekõike puudutas see jõukaid tarbijaid, 

samas kui keskmise sissetulekuga inimesed said endile lubada sõidukeid, mis näisid sarnasemad 

ihaldatud luksusõidukeile, ent sisuliselt olid odavad masstooted, fordistliku tootmismudeli 

saadused. Selline tendents jätkus ja süvenes kahel sõjajärgsel aastakümnel.

44 Margus-Hans Kuuse. Autod 1920–2000, lk 28–29.
45 85 Years of GM Design: the timeline, (autorita tekst).
46 Margus-Hans Kuuse. Autod 1920–2000, lk 29–30.
47 Margus-Hans Kuuse. Autod 1920–2000, lk 73.
48 Margus-Hans Kuuse. Autod 1920–2000, lk 30.
49 Margus-Hans Kuuse. Autod 1920–2000, lk 29.
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Illustratsioonid  kommentaaridega

Illustratsioon 1

Ford Model T on olnud läbi autoajaloo üks populaarsemaid autosid. Ajavahemikus 1908–

1927 valmistati seda enam kui 15 miljonit eksemplari. See auto pani Ameerika Ühendriigid 

ratastele. Ajaloolased on ühel meelel, et Model T oli üks olulisemaid sotsiaalseid nähtusi USA-s. 

Võttes arvesse auto praktilist väärtust liikumisvahendina, kättesaadavust, lihtsat kasutatavust 

ning kiiret levikut, võib väita, et ajalooliselt on Model T tähtsaim auto, mis eales ehitatud. 

Sajandi Auto valimisel 1999. aastal kuulutati Ford T võitjaks.50 Hilisemate aastate mudelid 

nägid algusaastate toodangust üsna erinevad välja, fotol 1924. aastast pärinev politseiauto.

50 Autolehe autoentsüklopeedia 3. osa: Kuidas üks auto tervet riiki muutis, lk 60–62.
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Illustratsioonid 2 ja 3

Esimene suurseeria-teraskere kuulub 1914. aasta Dodge Brothersile (ülemisel fotol).51 Pierce-

Arrow patenteeris 1914. aastal maailma esimese autotootjana poritiibadesse integreeritud 

esilaternad.52 Alumisel fotol 1915. aasta Pierce-Arrow Model 66 Touring.

51 Autolehe autoentsüklopeedia 3. osa: Autokered, lk 36 (autorita tekst).
52 Autolehe autoentsüklopeedia 3. osa: Kuidas auto kuju võttis. Margus Hans-Kuuse, lk 46.
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Illustratsioon 4

1924. aasta tehniliselt edumeelset Chrysler Six’i peetakse Ford T järel Ameerika Ühendriikide 

autoajaloo mõjukaimaks mudeliks. Tegemist oli esimese nn moodsa sõiduautoga, mille peamisi 

tehnilisi lahendusi kasutati ka aastakümneid hilisematel sõiduautodel.53

53 Autolehe autoentsüklopeedia 12. osa: Kolmas hiiglane. Margus-Hans Kuuse, lk 57.



—  23  —

Illustratsioon 5

Ford Model A (1927–32) oli legendaarse Ford T järeltulija. Lõpuks oli odava hinnaga Ford 

saanud endale kauni moodsa välimusega kere, mille kujustus meenutas kalli Lincoln’i oma. 

Model A’d valmistati viie aasta jooksul peaaegu 5 miljonit eksemplari.54

54 Autolehe autoentsüklopeedia 12. osa. Kõige legendaarsema auto järeltulija. Margus-Hans Kuuse, lk 
66.
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Illustratsioonid 6 ja 7

1927. aasta LaSalle’i (ülemisel fotol) euroopalikku olekut loetakse süstemaatilise autokujustuse 

alguseks USA-s.55  

 1930-ndatel populaarse USA autotootja Auburn Automobile’i mudelivalikusse kuulusid 

ka kaunid sportlikud mudelid – Auburn Speedster’id ja Sportster’id, millel võeti kasutusse 

võimsad reaskaheksased mootorid.56 Alumisel fotol 1930. aasta Auburn Boattail Speedster.

55 Autolehe autoentsüklopeedia 12. osa: Tulevik algas tuuletunnelites. Margus-Hans Kuuse, lk 29.
56 Autolehe autoentsüklopeedia 12. osa: Ameerika Ühendriigid: autosid massiliselt, sportautosid 

näpuotsaga. Margus-Hans Kuuse, lk 43.
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Illustratsioonid 8 ja 9

1929. aasta Cord L-29 oli sentsatsioon – tegemist oli Ameerika Ühendriikide esimese esiveolise 

seeriaautoga, mida valmistati arvestatavates kogustes. Erinevalt Euroopa esiveolistest oli Cord 

luksuslik, raske ja võimas sõiduk. L-29 alusvankrile ehitati mitut laadi erikeresid, ülemisel fotol 

olev punane auto on 1930. aasta Boattail Speedster, sinise 1929. aastast pärineva kupee köitva 

kujustuse autoriks on vene päritolu tööstuskunstnik krahv Alexis de Sakhnoffsky. See auto 

saadeti Euroopasse, kus ta võitis järjepanu mitu kõige esinduslikumat autode ilukonkurssi. 

Kuna majanduslikus mõttes jäi luksuliku auto sünd  erakordselt ebasobivasse (majanduskriisi) 

aega, olid Cord L-29 müüginumbrid tagasihoidlikud.57

57 Autolehe autoentsüklopeedia 12. osa: Cordi suur läbimurre. Margus-Hans Kuuse, lk 64–65
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Illustratsioon 10

1930-ndail said Ühendriikide sõiduautodel valdavaks kuue- ja kaheksasilindrilised reasmootorid. 

1930. aasta DeSoto Eight’i (fotol) reklaamiti kui maailma odavaimat kaheksasilindrilist autot.58

58 Autolehe autoentsüklopeedia 12. osa: Kolmas hiiglane. Margus-Hans Kuuse, lk 59.
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Illustratsioonid 11 ja 12

Cadillac’i paljusilidrilist tippmudelit Sixteen valmistati aastail 1930–1940 ja see auto kinnistas 

GM-i positsiooni luksusautode tootjana. Nende autode kujustust peetakse ajastu paremikku 

kuuluvaks. Sixteen’i iga kere ehitati individuaalse tellimuse alusel. Ülemisel fotol 1930. aasta 

Cadillac V16 Madame X. Alumisel fotol nähtav Cadillac V16 Aero Coupe debüteeris 1933. aasta 

Chicago maailmanäitusel, sellel autol sai esmakordselt näha ühestainsast suurest metallilehest 

väljapressitud elegantset katust.59

 

59 85 Years of GM Design, (autorita tekst).
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llustratsioonid 13 ja 14

1932. aastal tõi Ford V8 mootori massidesse,60 uus kaheksasilindriline maksis vanast 

„neljapütisest” ainult 10 dollarit enam. Ülemisel fotol 1933. aasta Ford V8 Deluxe Fordor 

Sedan. Alumisel fotol olev 1939. aasta Ford Deluxe Fordor Sedan illustreerib hästi kümnendi 

teisel poolel läbi löönud aerodünaamika-alaseid uuendusi ja pürgimust pontoonkere suunas. 

Poritiibade ja kapoti vahelised nn kassikäigud on kadunud, voolujooneliste klaasidega esituled 

tiibadesse integreeritud.

60 Autolehe autoentsüklopeedia 5. osa: Auto saab esimest korda täiskasvanuks. Tõnu Korrol, lk 10.
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Illustratsioon 15

Käsitööna valmistatud Duesenberg Model J’i (toodetud aastail 1928–1937) peetakse kogu 

eelmise sajandi tehniliselt kõige täiuslikumaks (ja kalleimaks) Ameerika Ühendriikide 

sõiduautoks, ühtlasi sõjaeelse maailma võimsaimaks ja kiireimaks luksusautoks, mille 

tehniliste lahenduste tase oli erakordne (kasutusel näiteks ülanukkvõllide paar ja neli klappi 

silindri kohta). Tsentrifugaalkomressoritega Duesenberg SSJ mudelite võimsus ulatus ajastut 

arvestades erakordse 400 hobujõuni.61 Fotol 1933. aasta Duesenberg La Gre Phaeton.

61 Autolehe autoentsüklopeedia 5. osa: Kõige paremad neljarattaliste seas. Margus-Hans Kuuse, lk 50.
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Illustratsioonid 16 ja 17

1934. aasta Chrysler Airflow (fotodel), esimese aerodünaamilise USA suurseeria sõiduauto 

müük ei edenenud, kuna selle kujustus tundus liiga harjumatu. Tegemist oli siiski kümnendi 

ühe tähelepanuväärsema ja pöördelisema sõidukiga, mis muude uuenduste hulgas sai esimese 

Ameerika Ühendriikide massiautona väga jäiga poolkandekere.62 Chrysler’i andmetel vähendas 

uuelaadne voolujooneline kere õhutakistust tervelt 40 protsenti ja müra sõitjateruumis veelgi 

enam.

62 Margus-Hans Kuuse. Autod 1920–2000, lk 72.
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Illustratsioonid 18 ja 19

1936. aasta Chevrolet 2-Door Town Sedan (ülemisel fotodel) ja samast aastast pärinev moodsa 

kauni laugpärakerega Chevrolet Master Sport Coupe (alumisel fotol)  on näited kümnendi 

keskpaiga populaarsetest rahvautodest, hinnaga keskeltläbi 600 dollarit.



—  32  —

Illustratsioonid 20 ja 21

1936. aasta Cord 810/812 (fotodel) oli nii tehniliselt kui kujustuselt tipptasemel. Cord võttis 

esimese autotootjana taas kasutusele unustusehõlma vajunud kirstulaadse mootorikatte, 

mille sarnaseid kasutati sajandi alguses Renault’del. Uudiseks olid ka poritiibadesse peidetud, 

pesadest tööasendisse tõusvad esilaternad. Cord 810/812-ne sõiduomadused ja -tunne olevat 

olnud võrreldav koguni 25–30 aastat uuemate USA sõiduautodega. Ent müük ei edenenud, 

firma finantsseis halvenes ja mark läks 1937. aastal hingusele. Koos Cord’iga kadus Ameerikas 

toodetud sõiduautodel pea kolmekümneks aastaks ka esirattavedu.63

63 Margus-Hans Kuuse. Autod 1920–2000, lk 127.
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Illustratsioonid 22 ja 23

Aastail 1936–1942 toodetud Hollandi päritolu disainer John Tjaarda kerefirmale Briggs loodud 

prototüüpidest „väike” Lincoln Zephyr oli esimene voolujooneline Ameerika Ühendriikide 

sõiduauto, mis saavutas suurt müügiedu.64 Suurtele Lincoln’idele sarnaselt kaheteistsilindriline, 

kuulus Zephyr aga soodsasse luksusklassi. Ülemisel fotol 1936. aasta sedaan ja alumisel kolm 

aastat noorem kaheistmeline kupeemudel.

64 Margus-Hans Kuuse. Autod 1920–2000, lk 72.
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Illustratsioon 24

Disainerid ja konstruktorid püüavad aimata inimeste tulevikuvajadusi ja näha ette autonduse 

tulevikku. Selle tulemusena sünnivad ideeautod, mis küll kunagi rahvaautoks ei saa, kuid 

näitusemudelitena näitavad nad stiili, suundumusi ja vormi, mis hakkavad kujundama autode 

moesuunda. Disainerite töö on lakkamatu võidujooks ajaga.65 1938. aasta Buick Y-Job’i (fotol) 

peetakse autotööstuse ajaloo esimeseks idee- ehk kontseptsiooniautoks. Ameerika Ühendriikides 

läks selliste autode nimetusena käibele mõiste „dream car”. Y-Job’i pikk ja madal profiil mõjutas 

disaini aastaid, iluvõre lahendus pidas vastu kaks aastakümmet. Y-Jobil tutvustati elektriajamiga 

aknaid, peidetud uksekäepidemeid ja elektriajamiga eemaldatavat katust.

65 Margus-Hans Kuuse. Võidujooks ajaga. – Elu Pilt 1995, nr 1, lk 60–62.



—  35  —

Illustratsioon 25

General Motorsi stiilikeskus Art and Colour domineeris tööstusdisaini valdkonnas, luues 

lisaks autodele ja bussidele ka GM-i Electo-Motive’i voolujoonelisi  ronge ning samuti 

näitusekujundusi. Viimati nimetatust üks tuntuimad on GM-i väljapanek „Futurama” 1939. 

aasta maailmanäitusel New Yorgis. „Futurama” muutis alatiseks väljapanekute käsitlust. 

Teine tuntuim näitus oli mööda Ameerika Ühendriike rändav „Parade of  Progressi”, mis 

tutvustas GM-i lugu ning GM-i Delco toodete osakonna mitmesuguseid koduseadmeid nagu 

ventilaatorid, raadioseadmed jms. Fotol väljavõte „Futurama” reklaamplakatist.66

66 85 Years of GM Design, (autorita tekst).
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Illustratsoon 26

Sõiduautode reklaamide juurde kuulus naine, kes pidi olema ilus ja veel parem kui ka kuulus. 

Auto sai tarbeesemeks kõigepealt autorohkes USA-s, naiste hääl autode ostmisel muutus üha 

olulisemaks. Illustratsioonil 1939. aasta Chrysler’i reklaam.
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Illustratsioonid 27 ja 28

Näiteid sõjaeelse perioodi Ameerika Ühendriikide autodisaini paremikust. Ülemisel fotol 1938. 

aasta Cadillac 60 Special on Harley Earli üks meistriteostest, seda autot peetakse kolmanda 

kümnendi lõpu üheks peamiseks stiilikujundajaks.67 Ka 1940. aasta Lincoln Continental’i 

(alumisel fotol) kujustust peetakse sõjaeelsete USA autode tippu kuuluvaks.68 Fotol eemaldatava 

pehme katusega mudel.

67 85 Years of GM Design, (autorita tekst).
68 Autolehe autoentsüklopeedia 5. osa: Heitlused aerodünaamika vallas. Margus-Hans Kuuse, lk 27.
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Teine peatükk

Ameerika Ühendriikide autotööstus ja -disain  
1940-ndatel  ja 1950-ndatel

Teine maailmasõda halvas autotootmise mitte ainult Euroopas vaid ka Ameerika Ühendriikides. 

Vabastamaks tootmisvõimsust sõjatööstuse tarbeks vähendati 1941. aastal  valitsuse nõudel 

autotootmist poole võrra. Järgmisel aastal peatati tsiviilautode valmistamine USA-s täielikult, 

kogu tootmisvõimsus anti sõjatööstuse teenistusse. Näiteks tootis Ameerika Ühendriikide 

autotööstus sõja-aastail lisaks enam kui 90-le protsendile liitlasvägede ratastel liikuvatele 

masinatele ka 47 protsenti tankidest.69 Autofirmade stiiliosakondadest sai sõja-aastail kamuflaaži 

ja sõjateenistuse sektsioon.70

 Sõja lõppedes oli USA autotehaste korraliku töörežiimi taastamisega tõsiseid raskusi, 

kuna komponente tarnivad ettevõtted ei suutnud autode koostetehaste vajadusi rahuldada, 

samuti organiseeris autotööstuste ametiühing United Auto Workers nii monteerimis- kui 

varuosi valmistavais vabrikuis arvukalt streike. Tulenevalt 1946. aasta seisakutest olid kahjumid 

tohutud. Lõpuks said töölised palgatõusu ja komponenete tarnivad tehased raskustest üle 

ning paari-kolme aastaga pandi tehased korralikult käima. 1949. aastal valmistati Ameerika 

Ühendriikides juba 5,13 miljonit autot ja aasta hiljem 6,67 miljonit, mõlemad numbrid 

ületasid sõjaeelseid rekordaastaid. Ameerika Ühendriikide autotootjaid oli sõjajärgseil aastail 

kümmekond, ent jätkuvalt sai üksnes General Motors’i, Ford Motor Company ja Chrysler 

Corporation’i puhul rääkida miljonilisest toodangumahust.71

 Viienda kümnendi saabumisega algas USA autotööstuse kuldajastuks kutsutud aeg, 

mis kestis kuni 1970-ndate alguseni. Jõukail sõjajärgseil aastail oli ameeriklastel raha, mida 

kulutada. Näiteks ületas 1952. aastal USA-s keskmine sissetulek sõjast räsitud Saksamaa 

Liitvabariigi oma koguni kuuekordselt.72 Sõjajärgne äärelinnade laienemine oli loonud suurema 

vajaduse auto kui hädavajaliku tarbeeseme järele. 1950. aastaks oli Ameerika Ühendriikide 

teedel ligikaudu 40 miljonit sõiduautot – kasv võrreldes 1941. aastaga 40 protsenti.73 Viienda 

69 Autolehe autoentsüklopeedia 10. osa: Autoehitus tagasi rööbastele. Margus-Hans Kuuse. Tallinn: 
Auto24 AS, 2018, lk 38.

70 Margus-Hans Kuuse. XX sajandi sümbol. –  Eesti Ekspress Areen 20. I 2000.
71 Autolehe autoentsüklopeedia 10. osa: Autoehitus tagasi rööbastele. Margus-Hans Kuuse, lk 38.
72 Autolehe autoentsüklopeedia 2. osa: Aastakümme täis kontraste ja unistusi. Tõnu Korrol. Tallinn: 

Presshouse OÜ, lk 12.
73 Geschichte der Autos der 1950er Jahre. Heidelberg County Choppers, https://

heidelbergcountychoppers.com/history-cars-5039048-3863 (autorita tekst, vaadatud 03. XI 2021).
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kümnendi hakul andis tervelt kolmveerandi kogu planeedi autotoodangust USA autotööstus, 

mille näol oli tegemist suurima tööstussegmendiga maailma majandusajaloos. Kuuendik riigi 

tööliskonnast oli otseselt või kaudselt autotööstuse palgal, kokku toodeti USA-s 1950-ndatel 

58 miljonit sõiduautot, ehk üks uus auto iga kolme elaniku kohta. 1953. aastaks oli juba viiest 

perest kolmel auto.74  

 Ameerika Ühendriikide kiire autostumise, järjest võimsamate autode kasutuselevõtu ja 

linnastumise üheks suurimaks varjuküljeks kujunes õhusaaste, mis kujutas endast elanikkonna 

tervisele eriti suurt ohtu. See tulenes ka pliibensiini kasutamisest. Kuid „kolm suurt” ei lasknud 

end mõjutada teadlastest, kes väitsid oma töödes, et sõiduautod on peamine põhjus suurlinnade 

suduses taevas ja sellest tulenevates elanike arvukais füsiolooglistes probleemides. Nad kinnitasid 

küüniliselt, et autode saastet piiravate lahenduste väljatöötamiseks ja tootmiseks puudub raha. 

Ka valitusasutused ei astunud 1950-ndatel veel samme autode heitgaaside piiramiseks.75

 Sõja lõppedes jätkasid „kolm suurt” sõjaeelsete mudelite tootmist, ehkki välimust 

värskendati.76 Autokujustajad olid siiski sõja-aastail pärast militaarse kallakuga päevatööd 

nuputanud autodele kuju, mis sobiks kauaigatsetud, sõjakoledustest vabasse tulevikku. 

Võtmesõnaks sai „lennukus” – ilma väljaulatuvate poritiibateta, ohtralt klaasitud ülaosaga 

ümbrikkered ja lennukielementide kasutuselevõtt.77 Ent eemaldumine sõjaeelsest kujustusmallist 

ei saanud toimuda hoobilt, vaid üksnes järk-järgult, võttes aega umbes 5–6 aastat. Laugpärakere 

oli USA-s juba 1930-ndail laialt levinud. Sõja lõppedes tähendas endiste mudelite tootmise 

taaskäivitamine, et kolme või (laugpäral) kahemahulistele kerele olid jätkuvalt kinnitatud 

neli kogukat poritiiba. General Motors’i autodel olid need eriti suured ja sihvakad, esitiibade 

viimane kolmandik jätkus visuaalselt ka esiustel.

 Autostilistid, kes olid juba 1940-datel toonud publiku ette ideeautod, mille kere 

meenutas laia kummulipööratud vanni, pidid leidma lahenduse tundlikule küsimusele – 

kuidas võita publiku soosing keredega, mis olid potensiaalselt igavad? Oli selge, et poritiibade 

sulandumine keredesse saab olema lähiaastatel möödapääsmatu. Seda andis teha järk-järgult 

ning mitmel moel. Näiteks esitiibade täieliku integreerimise puhul võis tagatiivad mõnevõrra 

esiletõusvaina alles jätta ja sageli nii ka tehti. Taolise tiiva lõpetuseks 1948. aasta Cadillac’ile 

74 Autolehe autoentsüklopeedia 2. osa: Aastakümme täis kontraste ja unistusi. Tõnu Korrol, lk 12.
75 The Southland‘s War on Smog: Fifty Years of Progress Toward Clean Air (through May 

1997). South Coast AQMD, www.aqmd.gov/home/research/publications/50-years-of-
progress#:~:text=In%201948%2C%20Arie%20J.%20Haagen-Smit%2C%20a%20chemistry%20
professor,not%20seen%20in%20other%20parts%20of%20the%20country. (autorita tekst, vaadatud 
03. XI 2021).

76 Geschichte der Autos der 1950er Jahre, (autorita tekst).
77 Margus-Hans Kuuse. XX sajandi sümbol. –  Eesti Ekspress Areen 20. I 2000.
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lisatud stabilisaatorihakatisest arenes järgmise kümnendi jooksul suurmood, mida jäljendati 

kõikjal maailmas.78

 Kui Euroopas jätkati sõjaeelse kujustusstiiliga paljudel puhkudel veel ka 1950-ndate 

keskel, siis Ameerika Ühendriikides muutus mõne sõjajärgse aastaga autode väljanägemine 

kardinaalselt – kõigi nelja tiiva kerre sulandumise järel toimus ümbrikkere kiire võidukäik. 

Kujustuskunstnikel õnnestus uute mudelite puhul saada lahti ümberpööratud vanni meenutavast 

muljest ja anda autodele kütkestav uudsena mõjuv välisilme. Kuid siiski leidus ka arvamusi, et 

uue pontoonkere kujustusstiil on sõjaeelsest liigendatud keremallist igavam.

 Ameerika Ühendriikide esimese tootjana tõi täiesti uue sõjajärgse autoperekonna välja 

Studebaker 1947. aastal. Need Studebaker’id avaldasid USA sõjajaärgsele autokujustusele 

tohutut mõju. Ehkki Studebaker’i moodsat keret ei saanud eraldi välja joonistuvate tagatiibade 

tõttu pidada veel täisümbrikkereks, oli see viimasele õige lähedal.79 Studebaker’ile järgnesid 

kiiresti teised tootjad ja aastail 1947–1949 jõudsid  tootmisse mitmed kaunid ümbrikkered. 

Esimeste hulgas said uut stiilisuunda esindava kesta endale ka Cadillac ja Oldsmobile.80 

Täisümbrikkere üheks parimaks näiteks ja ühtlasi olulisemaks neljada dekaadi uueks sõidukiks 

võib pidada erakordselt populaarseks osutunud 1949. aasta Ford’i, mille tootmisega tehti algust 

tegelikult küll juba 1948. aasta keskel. Selle peaaegu igas aspektis (mootorid välja arvatud) uue 

auto kujundus sai tagasihoidlik, isegi konservatiivne, ent samal ajal elegantne ja uuenduslik – 

auto küljed olid täielikult tasandatud ja tagatiibu enam ei rõhutatud, külgi kaunistasid sirged 

kroomliistud.81 1940-ndate lõpus jõudis massidesse ka kandekere. Esimese täiskandekere sai 

USA-s Nash 600 Airflyte. Ameerika Ühendriikide suured tootjad jätkasid enamike mudelite 

puhul siiski autokerede paigutamist raamile, tehes seda uskumatult kaua, veel mitme järgneva 

aastakümne vältel, kui muu maailma autotootjad olid juba ammu läinud üle kandekeredele.82

 1940-ndail toimunud arengud lennunduses – uute võimsate turbopropellerlennukite 

taevasse ilmumine; ja eriti reaktiivlennukite võidukäik (ka tsiviillennunduses) – avasid täiesti 

uued horisondid nii lennukõrguse kui -kauguse osas. Kasvas ka lootus, et kosmose vallutamine 

ei kuulu enam kuigi kaugesse tulevikku. Lennuki- ja raketivaimustus hakkas üha suuremat rolli 

mängima Ameerika Ühendriikide autokujustuses. Kered muutusid üha sihvakamaks, pikemaks 

ja madalamaks, autodele tekkinud „sabauimed” olid inspireeritud kiiretest hävituslennukitest, 

ettesööstvad esituled vihjasid mootoritele õhusõidukite külgedel või tiibadel. Tavaliseks 

78 Autolehe autoentsüklopeedia 2. osa: Ameerika autoehituse kuldaeg. Margus-Hans Kuuse, lk 26.
79  Autolehe autoentsüklopeedia 10. osa: Tulevik, mis ei saabunud. Margus-Hans Kuuse, lk 77.
80  85 Years of GM Design (autorita tekst).
81  Autolehe autoentsüklopeedia 10. osa: See auto päästis Fordi. Margus-Hans Kuuse, lk 58.
82 Margus-Hans Kuuse. Autod 1920–2000. Tallinn: Valgus, 2001, lk 54.
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kujustuselemendiks sai radiaatorivõre keskel asuv spinner, mis oli väga selge viide lennuki  

propellerininamikule, samuti dekoreeriti esiosad pomme ja mürske meenutavate vormidega. 

Disainiajakirjanik Thomas Hine leiab raamatus “Populuxe”, et 1950-ndatel (samuti ka 

1960-ndatel) valitsenud lennumasinatest inspireeritud ülevoolavat ja sageli futuristlikku stiili ei 

tekitanud mitte individuaalsed vajadused vaid riiki haaranud sotsiaalne meeleolu. Ta sidus selle 

meeleolu hoolikalt sotsiaalsete suundumustega nagu sissetulekute võrdsustamine, töölisklassi 

eeslinnastumine, suurperede vähenemine ja külma sõja ebakindlus. „Sabauimi” ning pomme 

ja mürske meenutavate vormidega dekoreeritud iluvõresid seostab ta lisaks lennundusele ja 

kosmoseteemale ka makartismi (McCarthyism) ja sotsiaalse liikuvusega. Ka Paul Wilson 

leiab oma 1979. aastal ilmunud raamatus “Chrome Dreams: Auto Styling Since 1893”, et 

autodisain on popkunst, mis väljendab antud perioodi avalikku maitset ja kultuuri. Nõnda 

on ta ignoreerinud üksikisikutest stiliste ja keskendunud muutuvale avalikkusele kui autode 

välimuse tegelikule loojale. Tõsi, 1950-ndate aastate Ameerika sõiduautode kirjeldamisel 

laskub Wilson lihtsustatud psühholoogiasse, mis näeb disaini agressiooni ja seksuaalsuse ehk 

„alateadlike emotsioonide” peegeldusena.83 Ilmselt ühe kõige küpsema pildi annab David 

Gartman oma raamatus “Auto Opium: A Social History of American Automobile Design.” 

Gartman leiab, et lennukeist inspireeritud kujustusideed olid osa laiemast tarbimisele suunatud 

spekulatiivsest kultuurikliimast, millega õigustati ka Ameerika Ühendriikide domineerimis- ja 

sõjapüüdlusi. Reaktiivlennukite ja rakettide visuaalsed vihjed resoneerisid tarbijate psüühikaga 

mitmel erineval tasemel, sümboliseerides  USA sõjalist jõudu nii Teises maailmasõjas kui ka 

külmas sõjas. Samuti olid kiired õhusõidukid tehnoloogilise progressi esirinnas, nii et tarbijad, 

kes otsisid oma elu paranemise märke, eelistasid tarbekaupu, mille kujunduses olid vihjed 

progressile.84 Ameerika Ühendriikide valitsus rõhutas, et riik sõdib vabaduse ja demokraatia 

kaitsmise nimel, kuid enamikule ameeriklastest seostusid need abstraktsed põhimõtted 

tarbimisharjumustega konkreetsetes terminites. Vabadus, mille nimel juhtide sõnul oli sõditud, 
tähendas masside jaoks võimalust põgeneda väsitava liinitöö üksluisuse eest tarbimisvabaduse 

poole ja demokraatia tähendas võimalust valida paljude erinevate toodete hulgast.85 Oluline oleks 

vast siinkohal mainida, et suurenenud tööhõive ja tõusvad palgad olid sõja-aastail taastanud usu 

fordismi. Fordism ehk ameerikalik masstootmine oli tõestanud oma suutlikust valmistada sõja 

jaoks silmapaistvaid ja efektiivseid relvi. Sellest suutlikkusest oli kujunenud rahvusliku uhkuse 

ja patriootliku kirglikkuse allikas. Need sõjaajal avaldunud fordismi eelised kõrvaldasid rahva 
83 David Gartman. A History of Scholarship on American Automobile Design. Automobile in 

American Life and Society, www.autolife.umd.umich.edu/Design/Gartman/D_Overview/D_
Overview6.htm (vaadatud 03. XI 2021).

84 David Gartman. Auto Opium, lk 159.
85 David Gartman. Auto Opium, lk 134.
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meelest vähemalt osaliselt mälestuse ennesõjaaegsest depressiivse liinitöö ebainimlikkusest, nii et 

tarbijad suutsid raske ja nüristava töö varjukülgedega leppida, leevenduseks tõusnud töötasud.86 

Mõistes masside arusaama vabadusest ja demokraatiast, olid Ameerika Ühendriikide juhid 

propageerinud sõda kui võitlust Ameerika konsumeristliku eluviisi eest.87 Kinnitati ka, et nende 

käsutuses olevad maailma parimad raketid tagavad ameerikaliku eluviisi võidu kommunismiohu 

vastu ja sõjatehnika visuaalne ristamine tarbekaupadega oli võimalus seda inimestele ikka ja 

jälle meenutada. Ühtlasi pidi turvalise ameerikaliku elulaadi võiduga kaasnema ka parim isiklik 

ja pereelu.88 Kui Teine maailmasõda veel kestis, leidus populaarsete ajakirjade lehekülgedel 

poliitikute ja töösturite sõnavõtte, milles väljendati seisukohti, et vaenutegevuse lõppemine 

vabastab riigi võimsa tootmismasina uudsete militaartehnoloogial põhinevate suurejooneliste 

tarbekaupade valmistamiseks. Autost sai selle lubatud sõjajärgse tarbetehnoloogia utoopia 

nurgakivi ja stilistid aitasid neid lubadusi käegakatsutavasse vormi viia. Oletati, et sõjajärgsed 

autod saavad endile sõjalennukite tehnilised uuendused. Walter Dorwin Teague ennustas 

ajalehes New York Times, et lennundustehnoloogia ülekandmisega autodele ei kaasne 

mitte ainult kergus ja kütusesäästlikkus vaid tootmisse lähevad ka enamikule ameeriklastele 

taskukohased lennuvõimelised hübriidautod. Ajakirjade artikleis väideti, et sõjajärgseid  autosid 

hakatakse juhtima radariga ning auto kütusena võib tulla kasutusele tuumaenergia. Ameerika 

Ühendriikide sõjajärgne tarbimisühiskond, mille sümboliks oli sõiduauto, sarnanes religoosse 

utoopiaga.89

 Lubatud ja loodetud tehnilist arengut autonduses ei saabunud, ent inimeste ootusi ja 

kõrgelennulisi lubadusi sümboliseerivast lennuki- ja raketiteemast oli 1950-ndatel saanud USA 

autokujustuses kõikehõlmav suurmood – sõiduautod hakkasid väliselt üha enam meenutama 

midagi maismaaliikuri ja õhusõiduki vahepealset. Isegi igapäevasest pereautost, mis veel 

1930-ndatel oli tavaliselt ratastel kõrge ja praktiline, inimeste transportimiseks mõeldud 

ümardatud nurkadega konteinerit meenutav sõiduk, oli viienda kümnendi keskpaigaks saanud 

kiire, madal, värviküllane, klaasjas, lennundusest inspireeritud unelmate masin. Autostilistid 

olid saanud selgeks, kuidas luua värvi, metalli ja klaasiga loomingulisi objekte, mille sarnaseid 

polnud mitte kunagi varem tehtud.90 1950-ndate saabumisega kasvas tohutult Harley Earli 

juhitud GM-i Styling Staff’i mõjukus. Selle firmasisese organisatsiooni ülesandeks kujunes 

86 David Gartman. Auto Opium, lk 133.
87 David Gartman, Auto Opium, lk 134.
88 David Gartman. Auto Opium, lk 159.
89 David Gartman. Auto Opium, lk 134–135.
90 John L. Gann Jr. The 1960s: Apogee of American car design. 21. XII 2007. Old Cars,  

https://www.oldcarsweekly.com/news/the-1960s-apogee-of-american-car-design (vaadatud 03. XI 
2021).
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lisaks sõidukite disainimisele ka tootevaliku tegemine ja planeerimine. Erinevalt varasemast 

ajast lükati turu-uurijate statistilised mudelid kõrvale ja sisuliselt hakkas mudelkonna valikut 

kujundama disainerite intuitiivne tarbijapsüühika tunnetus. Ka Ford’is ja Chrysler’is kasvas 

disainerite mõju, ehkki mitte niipalju kui GM-is.91 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. Nõustun David Gartmaniga, kes leiab, et Ameerika Ühendriikide 

viienda dekaadi sõidukid omandasid vahel ka kohutavaid, painajalikke vorme, olles üheagselt nii  

hirmutavad kui ka veetlevad, paljastades nii nende loojate kui tarbijate sisemaailma ja fantaasia 

kaootilisuse ning vastuolulisuse.92 Selliseid näiteid leiab kõigi „kolme suure” autoloomingust.

 Ülevoolav, et mitte öelda pöörane disain ja sellega kokku sobivad võimsad mootorid 

peegeldasid president Eisenhoweri ajastu dünaamilisust ja jõukust. Ühtlasi hoogustus „kolme 

suure” nn stiilisõda, mille raames muutusid äratuntavamaks iga aastased nn mudelivahetused.93 

USA autotootjad mõistsid, et uue auto võime vaatajaid vaimustada ja erutada hakkab kiiresti 

hääbuma, iga aastase nn mudelivahetuse ehk „näopesu” mõte oli seega säilitada brändi võime 

tarbijaid erutada. „Stiilisõja” raames püüti üksteist üha lennukama ja pöörasema disainiga 

üle trumbata. „Stiilisõda” algas viienda dekaadi saabumisega GM-i eestvedamisel. Iga-aastane 

mudelivahetus oli autotööstusse toodud GM-i juhtimisel juba enne sõda, Ford ja Chrysler 

olid sunnitud suurima tootja eeskujule järgnema. Ent kui 1930-ndatel või 1940-ndatel oli 

keskmise tarbija jaoks keeruline eristada ühe mudeliaasta sõidukit järgmisest, siis 50-ndatel, 

kui eesmärgiks sai eelmise aasta tootest selgelt eristuda, polnud tarbijatel sellega enam raskusi. 

1950-ndail anti „kolme suure” sõiduautole igal aastal uus iluvõre ja osa uusi kereplekke, 

uuendati ka tulesid, kaitseraudu  ja kroomkaunistusi, samuti hoogustus GM-i juhtimisel 

õhusõidukitelt laenatud elementide kasutamine.94 95 Ent ka sisulised mudelivahetused, mis 

mujal maailmas leidsid tavaliselt aset iga nelja-viie aasta tagant või veelgi harvem, toimusid 

1950-ndate tiheda konkurentsiga ja jõukas USA-s erakordselt sageli – igal teisel või kolmandal 

aastal, vahel koguni igal aastal.96 „Stiilisõda” kiirenes kümnendi keskpaiku, selle taganttõukajaks 

sai Chrysler, kelle disainidirektori kohale oli määratud andekas autokujustaja Virgil Exner. 

91 David Gartman. Auto Opium, lk 149.
92 David Gartman. Auto Opium, lk 151.
93 John L. Gann Jr. The 1960s: Apogee of American car design.
94 John L. Gann Jr. The 1960s: Apogee of American car design.
95 David Gartman. Auto Opium, lk 163.
96 Del Coates. Maintaining Excitement. 16. XI 2012. Design Matters,  

http://delcoates.com/design-matters/ (vaadatud 03. XI 2021).
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1957. aastaks oli Chrysler’ist kujunenud Ameerika Ühendriikide autodisaini kindel liider. 

Selle aasta Chrysler Corporation’i autod kujundusega “Forward Look”, kaasa arvatud odava 

hinnaga pereautod, olid pikemad, madalamad ja laiemad kui konkurentide toodang ja nende 

„sabauimed” sööstsid seninägematusse kõrgusse. Kui sama perioodi Harley Earl’i loodud GM-i 

sõidukid olid inspireeritud vanema põlvkonna lennukeist, siis Chrysler’i masinad uusimatest 

nooljate, nurgeliste ja kiiljate vormidega sõjalennukeist ja rakettidest. Chrysler’i autode katused 

olid õhemad ja piilarid peenemad kui ühegi teise tootja autoloomingul. Püüdmaks Chrysler’iga 

sammu pidada, kujundas ka GM-i oma autod palju suuremaks, saledamaks ja lennukamaks. 

Kui „sabauimed” olid saavutanud kõrguse, millest polnud mõistlik enam edasi minna, siis 

anti „uimedele” kulmude või nahkhiire tiibu meenutav kuju. „Stiilisõja” raames said autod 

endile lisaks fantastiliselt volditud kereplekkidele ka üha rohkem kroomi, klaaspinda, esi- ja 

tagatulesid. 1959. aastaks oli fantastiline plekivoltimine, lennuki- ja raketiteema jõudnud oma 

kulminatsiooni – sealt edasi polnud enam võimalik liikuda. Püüdluses iga hinna eest silma 

paista olid Ameerika Ühendriikide autotootjad teinud massidele kättesaadavaks  autotööstuse 

ajaloo kõige meeletumad ekstravagantsused.97

 Ameerika Ühendriikide sõjajärgne majanduslik ja kultuuriline kliima võimaldas 

realiseeruda GM-i disainibossi Harley Earli ammusel unistusel üha pikematest, madalamatest 

ja laiematest autodest ning ka  tema ettekujutusel autost kui meelelahutuse ja vabanemise 

vahendist ning sümbolist.  Pärast Suure Depressiooni ja Teise maailmasõja poolt põhjustatud 

kannatusi ning inimeste püüdlusi ots-otsaga kokku tulla, soovis rahvas mõistagi lõbustusi. Ent 

paljud inimesed, kolides üha suurenevate probleemide all kannatavatest tööstuslinnadest ümber 

äärelinnadesse, leidsid end seal isoleerituna. Tavaliselt puudusid seal nii vaatamisväärsused kui 

ka võimalused sotsiaalseks eneseteostuseks. Leevendust ja naudingut otsiti tarbimisest, autost 

kujunes meedia poolt õhutatud tarbimisnäidendi keskne ikoon ning Detroiti autotootjate 

rakendatav nn autode kunstliku vanandamise tsükkel määras üha enam ameerikalikku 

elurütmi. Ükskõik kui nüri oli ameeriklaste elu tööl või äärelinnas, said nad alati arvestada 

igasügisese teatud põnevust pakkuva vaatemänguga, kui „kolm suurt” tutvustasid uusi ja üha 

silmatorkavamaid autosid.98

 Õhusõidukite vaimustuse ja autokujustajate loomingulise vabaduse perioodiga 

1950-ndatel kaasnenud liiladuste tõttu peetakse seda ajajärku Ameerika Ühendriikide autodisaini 

veidrateks ja taktituteks puberteedi aastateks. Üha kasvavate gabariitide, pundunud kerede, 

kõrguvate „sabauimede,” ohtra kroomi, kahe- ja isegi kolmetooniliste värviskeemide ning igas 

suunas kaarduvate esi- ja tagaklaasidega tõid disainerid igapäevasesse transporti küll uut elevust, 

97 David Gartman. Auto Opium, lk 163–164.
98 David Gartman. Auto Opium, lk 157.
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kuid jätsid vägagi sageli tähelepanuta mõõdukuse ja hea maitse piiri, mistõttu nende looming 

mõjus osadele inimestele eemaletõukavana.99 Alates viienda kümnendi algusest kostus hääli, 

mis lahknesid peavoolu suundumusest kummardada suuri ja võimsaid unistuste masinaid. 

Esmalt avaldasid kriitilisi mõtteid peamiselt kodanlikud intellektuaalid, ennekõike kunstnikud, 

arhitektid, linnaplaneerijad ja disainerid, kes järgisid oma loomingus purismi ja funktsionalismi 

modernistlikku esteetikat. Ameerika purist Edgar Kaufman, New Yorgi moodsa kunsti 

muuseumi tööstusdisaini direktor, iseloomustas Ameerika autosid kui „kroomitud vasikaid”, 

väites, et nende toretsev disain järgib pigem põhimõtet „stiil allub müügile”, mitte „vorm allub 

funktsioonile.”100 Ajakiri Fortune kirjutas: „Igaüks, kellele meeldib kaasaegne arhitektuur, leiab, 

et funktsiooni aus esitamine on lähedalt seotud iluga ja tunneb seetõttu Ameerika autodisaini 

pärast piinlikkust. Ameerika auto, mis aastakümneid tagasi nägi välja nagu hobuseta vanker, 

hakkab nüüd meenutama mingit kosmoseraketi koomiksiversiooni.”101 Suures plaanis võib 

sellise kriitikaga nõustuda, ennekõike käib see viienda dekaadi teise poole autode kohta, kuigi 

ka sel perioodil loodi Ameerika Ühendriikides autosid, mille kujundust hinnati kõrgelt kõikjal 

maailmas, näiteks võib nimetada 1956. aasta Lincoln Continental’i .  

 Välise hiilguse kõrval toimusid siiski arengud ka funktsionaalsuse suunas, oma osa andis 

mõistagi materjali- ja tootmistehnoloogia areng. 1940-ndail said Ameerika Ühendriikide autod  

endile kumerad tagaklaasid – need koos kaldus tagaosa (fastback) kujundusega ei näinud mitte 

ainult kenad välja, vaid parandasid ka sõidukite aerodünaamikat. Kui 1948. aastal Cadillac’i 

poolt turule toodud trendi loovat „uimedega” tagatiibu võib pidada disainiveidrusteks, siis 

samal aastal GM Styling’u poolt Buick`i, Cadillac`i ja Oldsmobile‘i mudelitel tutvustatud 

B-piilariteta hardtop katustel oli ka praktiline väärtus. Sellised katused  kujutasid endast veel 

üht, ennekõike just Ameerika Ühendriikide autotööstusele omast läbimurret kerekujustuses. 

Tõsi, hardtop katus ei pakkunud auto ümberpaiskumisel traditsioonilise katusega võrreldavat 

kaitset, ent kahtlemata lisas auto ülaosale elegantsi ja õhulisust ning tegi ka sõitjate olemise 

meeldivamaks.102 Küljeklaaside allalaskmise järel tekkis hardtop-autos sõitjail pea samasugune 

vaba tunne nagu kabrioletis, seda ka tänu võimalikult peenikesteks kahandatud A- ja 

C-piilareile. Hardtop’id osutusid tohutult populaarseiks, näiteks 1955. aastal müüdi selliseid 

enam kui 860 tuhat ja kümme aastat hiljem juba peaaegu neli miljonit, mis moodustas tollal 44 

protsenti USA sõiduautotoodangust.103 1953. mudeliaasta sõidukeil oli GM võtnud kasutusele 

99  John L. Gann Jr. The 1960s: Apogee of American car design.
100  David Gartman. Auto Opium, lk 168.
101  David Gartman. Auto Opium, lk 169.
102  Autolehe autoentsüklopeedia 10. osa: Autoehitus tagasi rööbastele. Margus-Hans Kuuse, lk 38.
103 Autolehe autoentsüklopeedia 10. osa: Tulevik, mis ei saabunud. Margus-Hans Kuuse, lk 78.
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panoraamsed tuuleklaasid, paari aastaga muutusid need Ameerika Ühendriikide autodel 

üldlevinuiks, tõrjudes autokujustusest välja varasemad, mõõdukalt kumerad tuuleklaasid.104 

Suured panoraam-tuuleklaasid (mis sageli ka katusesse käändusid) tagasid, tänu ka õblukestele 

piilaritele, autost igas suunas suurepärase väljavaate. 1957. aastal jõudis seeriatootmisse ka 

esimene kumerate küljeklaasidega auto. Selleks oli luksuslik Imperial.105

 Viienda kümnendi USA ja Euroopa autod erinesid teineteisest maksimaalselt. Kui 

sõjast taastuv Euroopa autotööstus oli lähtunud tagasihoidlikest, vägagi piiratud võimalustest 

ja vajadustest, siis jõukas Ameerika pigem fantaasiatest ja unistustest.106 1950-ndateks oli  USA 

endale kindlustanud autonduses maailma ainsa superriigi staatuse. Välja olid arendatud keerukad, 

aga seejuures töökindlad komponendid (neist tuntuimad muidugi automaatkäigukast ja omas 

ajastus teedrajav rippklappide ning hüdrotõukuritega V8 mootor) ning ainulaadne, sageli küll, 

nagu eelpool öeldud, grotesksega piirnev kujustus.107 Juba 1940. aastal varustati Oldsmobile 

automaatkäigukastiga, peagi levis see ka teistele Ameerika Ühendriikide sõiduautodele. Sujuvaid 

ja keerulisi, ent sealjuures vastupidavaid ja hiiglaslike tootmismahtude tõttu taskukohaseid 

automaatkaste saatis USA-s tohutu menu.1955. aastal said juba 75 protsenti USA-s toodetud 

autodest „automaadi”, 1970-ndatel oli kahe pedaaliga autode osakaal jõudnud juba enam 

kui 90 protsendini.108 1950-ndatel USA-s sõiduautodel massiliselt levima hakanud võimsad, 

sageli erakordselt kõrge surveastmega V8 mootorid muutusid peaaegu universaalseiks, tõrjudes 

6-silindrilised ridamootorid selgesse vähemusse. Väga kõrge oktaanarvuga bensiini oli külluses 

ja see oli odav, tanklatesse jõudsid viiendal dekaadil müügil koguni superbensiinid oktaanarvuga 

kuni 130. 1957. aastal varustati Ameerika Ühendriikides toodetud  sõiduautodest juba tervelt 

83 protsenti kaheksasilindrilise mootoriga.109 Mootorite võimsused kasvasid kiiresti, näiteks 

ajavahemikul 1946–1956 suurenes Ameerika Ühendriikide keskmise automootori vägi 110-lt 

hobujõult 180-le ja kümnendi lõpuks arendas valdav enamik USA sõiduautode mootoritest 

enam kui 200 hobujõudu. Võimsaimate mudelite võimsus küündis samal ajal juba peaaegu 

400 hobujõuni.110 Autovõidusõidud olid  tohutu populaarsed ja see mõistagi andis võimsate 

autode ihalusele oma panuse. Lisaks muu maailma mõistes erakodselt võimsatele jõuallikatele 

said Ameerika rahvaautodel vaatlusalusel dekaadil üsnagi tavaliseks nähtuseks ka roolivõimendi 

ja konditsioneer. Sellistest mugavusseadmetest võis muu maailma autohuviline tollal enamasti 

104 Margus-Hans Kuuse. Autod 1920–2000. lk 137.
105 Autolehe autoentsüklopeedia 2. osa: Ameerika autoehituse kuldaeg. Margus-Hans Kuuse, lk 28.
106 Autolehe autoentsüklopeedia 2. osa: Aastakümme täis kontraste ja unistusi. Tõnu Korrol, lk 12.
107 Autolehe autoentsüklopeedia 2. osa: Ameerika autoehituse kuldaeg. Margus-Hans Kuuse, lk 26.
108 Autolehe autoentsüklopeedia 2. osa: Ameerika autoehituse kuldaeg. Margus-Hans Kuuse, lk 30.
109 Autolehe autoentsüklopeedia 2. osa: Ameerika autoehituse kuldaeg. Margus-Hans Kuuse, lk 28–32.
110 David Gartman. Auto Opium, lk 155.
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vaid unistada. Ameerika Ühendriikide luksuslikel sõidukeil leidus aga juba eelmise sajandi keskel 

arvukalt tänapäevalgi tuntud hüdraulilisi, samuti elektrilis-elektroonilisi mugavusseadmeid 

– nimetagem näiteks kliirensiregulaatorit, hämardudes automaatselt lülituvad esitulesid ja 

kiirushoidikut.111

 Vaatlusaluse perioodi suurim nimi autodisainis on vaieldamatult jätkuvalt Harley 

Earl, GM-i disainiboss, kes nimetati 1940. aastal ka hiigelkorporatsiooni asepresidendiks. See 

näitas selgelt, kui oluline oli disaineri hääl GM-i juhtkonna jaoks. Earli arvukate saavutuste 

hulka kuuluvad ideeautode väljatöötamine, iga-aastane mudelivahetus, 1950. aastate sõidukite 

„sabauimed,” rändavad Motorama autonäitused ja ikoonilise Corvette’i areng. Earlile omistatakse 

ka esimeste naissoost autodisainerite palkamine autotööstusesse. Neljanda kümnendi lõppu 

jäi seni tundmatu vabaduse andmine autokujustajaile. GM lubas Earlil asutada sõltumatu 

tööstusdisainifirma, et võimaldada tema alluvuses olevatel autokujustajatel tegeleda projektidega 

ka väljaspool autoäri ja seeläbi avardada nende  silmaringi ning suurendada kogemust.112 Võrreldes 

varasema perioodiga muutus 1950-ndatel autokujustajate töö kiiremaks ja efektiivsemaks, 

kuna tolmava kipsi ja temperatuuritundliku plastiliini asemele ilmusid hoopis täiuslikumad 

materjalid – vahtplastid ja hästi lõigatav epowood, täiustusid ka mõõte- ja joonestusvahendid.113

 Peatudes viiendal dekaadil ei saaks mainimata jätta asjaolu, et sel perioodil leidis 

Ameerika Ühendriikides aset auto esteetilise hierarhilise mudeli, aga olulisel määral ka auto 

enda kui sotsiaalse staatuse sümboli hierarhilise mudeli lagunemine. Tõuke sellistele arengutele 

oli andnud sõjajärgne palkade kasv ja võrdsustumine.114 Alates tarbimisühiskonna tekkimisest 

oli Ameerika töölisklass soovinud autosid, mille suurus, võimsus ja välimus  ei jääks alla nende 

bosside masinatele. Kuna käsitööna valmistatud luksusautode turg oli Suure Depressiooni 

ajal pöördumatult kahanenud ja sõjajärgsel perioodil lakanud praktiliselt olemast, olid 

ellujäänud luksusautode tootjad olnud sunnitud loobuma kallist käsitööst. Nad olid liikunud 

tootehirarhias allapoole, mis tähendas odavamat hinda ning paratamatult masstootmise 

meetodite ja komponentide omaksvõttu. Selle tõttu muutusid erinevate tootjate autod üha 

sarnasemaks. Ühiskonna, sh massimeedia poolt juhitud tarbijate seisukohalt olid sõjajärgsel 

perioodil suured tarbeesemed tegelikult nende püüdluste peamisteks väljunditeks. Sisulisemat 

teed parema elu poole, mille väljenduseks olnuks näiteks arenenum poliitika ja suurem 

vabadus töökohal, ei paistnud kusagilt ning ainus valdkond, kus valdava osa ameeriklaste elu 

111 Autolehe autoentsüklopeedia 2. osa: Ameerika autoehituse kuldaeg. Margus-Hans Kuuse, lk 28–32.
112 85 Years of GM Design, (autorita tekst).
113 Margus-Hans Kuuse. Võidujooks ajaga. – Elu Pilt 1995, nr 1, lk 61.
114 David Gartman. Culture, Class and Critical Theory: Between Bourdieu and the Frankfurt School. 

New York, London: Routledge, 2013, lk 68.
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edenes, oli sissetulek. Veenmaks end, et ollakse ka tegelikult rikkamad ja elatakse paremini kui 

iial varem, tarbiti üha enam ja edu sümbolina nähti ennekõike suurt autot.115 Nagu eelpool 

mainitud, saidki paljud töölisklassi kuuluvad inimesed endile lubada uue auto soetamist. 

Suurima turuosa hõlmasid jätkuvalt madala hinnaga sõidukid nagu Chevrolet ja Ford. Et 

teenida neilt sõidukeilt rohkem kasumit, hakkasid autotootjad kujundama soodsa hinnaga 

masinaid luksuslikele sarnasemaks. Ainuke viis, kuidas autotootjad said veel oma toodanguga 

silma paista, oli kvantiteet – rohkem suurust, hobujõude ja luksusvarustust. Kui luksusautod 

olid odavnenud ja liinitootmise tõttu kaotanud oma erilisuse ning samal ajal odava hinnaga 

autod muutunud suuremaks, võimsamaks, paremini varustatuks, kahanes erinevus nende ja 

kallimate autode vahel minimaalseks. Samasugune üha kasvav võrdsustamise surve puudutas 

ka auto kujundust. Näiteks muutus 1950-ndail konkurentsisurve ja tarbijate nõudmiste 

tõttu raskeks ning hiljem võimatuks rakendada GM-i varasemat, 1930-ndail praktiseeritud 

taktikat, kandes kalleima margi, Cadillac’i uudsed stiilielemendid teatud aja tagant samm-

sammult kindlas järjekorras üle GM-i teistele markidele vastavalt nende hinnaklassile, suunas 

kallimatelt odavamatele. Töölisklassi kuuluvad tarbijad nõudsid kannatamatult uusi jõukuse ja 

individuaalsuse sümboleid, mida esindas kallimate sõidukite kujundus. Autotootjad mõistsid, 

et kui nad ei paku massidele kiiresti, mida nad soovivad, teevad seda konkurendid. Siin võiks  

tuua näiteks „sabauimedega” seonduva. „Sabauimed” sümboliseerisid tehnoloogilist progressi ja 

lennundusega seostatud eskapismi. Järgides väljakujunenud tava, tutvustati „sabauimi” esmalt 

kallil Cadillac’il ja seejärel, varajastel 1950-ndatel, ka mõõdukasse hinnaklassi kuuluvatel  

autodel – Buick’il ja Oldsmobile’l. Ent töölisklassi kuuluvad tarbijad nõudsid seda 

lennuvabadusega seostatud sümbolit ka madala hinnaga autodel ja konkurentsisurve ei 

võimaldanud GM-il oma plaaniga lõpuni minna. Täites tarbijate iha varustas Chrysler 1956 

aasta algusest kõik oma mudelid suurte ja uhkete „uimedega”, seega enne, kui need jõudsid 

sellisel kujul GM-i odavamatele markidele – Pontiac’ile ja Chevrolet’ile. Ameerika Ühendriikides 

1950-ndatel aset leidnud „stiilisõda” kaotas erinevasse hinnaklassi kuuluvate autode esteetilise, 

aga suurelt jaolt ka tehnilise erinevuse. Konkurentsisurve tõttu tuli prestiiži väljendavad 

tunnused tuua kiiresti suurele ja kasumlikule madala hinnaga toodete turule. Autotootjate 

võistluses, kes suudab pakkuda julgemaid uuendusi, kasvasid „uimed” üha kõrgemaks, 

autokered üha pikenesid-lainesid ja kroom vohas keredel seninägematus koguses. Kogu senine 

esteetiline erinevus korporatsioonide toodete hierarhias lakkas olemast. USA-st sai ainus riik 

maailmas, kus luksusautode ja töölisklassi sõidukite stiilikaanonid ja ka mõõtmed olid ühtlus- 

tunud.116

115  David Gartman. Auto Opium, lk 153.
116  David Gartman. Culture, Class and Critical Theory, lk 68.
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 Kuigi „kolm suurt” tootsid viiekümnendatel ainult ühte mõõtu autosid, ehk suuri  – ja

need valdavalt ülepakutult kujudatud autod kasvasid kümnendi teisel poolel veelgi kogukamaks 

(„kolme suure” rahvaautode pikkus küündis dekaadi lõpuks 5,3–5,6 meetrini), on vaatlusalusel 

perioodil ometi põhjust rääkida ka väiksematest autodest. Tõelise populaarsuse saavutasid USA 

kompaktautod küll alles 1960. mudeliaastal, mil need ilmusid „kolme suure” tootevalikusse, 

ent Ameerika Ühendriikide „kompaktide” (eel)lugu algas juba palju varem. Teise maailmasõja 

lõppedes alustasid peagi nii GM kui ka Ford projekte senisest tunduvalt väiksemate sõiduautode 

väljatöötamiseks. Üheks põhjuseks oli hirm sõjajärgse majanduslanguse ees. Ent selgus, et 

väikeauto omahind ei kujune oluliselt madalamaks olemasolevate suurte masinatega võrreldes ja 

eesmärgiks võetud umbes 1000 dollarilise hinna juures osutunuks kasumi teenimine võimatuks. 

Seega otsustati väikeautode arendamisest mõneks ajaks loobuda. Kindlasti aitas väikeautode 

projektide külmutamisele kaasa ka asjaolu, et kardetud majanduslangus jäi tulemata. Selle asemel 

kasvasid inimeste sissetulekud ja janu uute autode järele sedavõrd ruttu, et autotootjatel oli suuri 

raskusi piisavalt kiire tsiviiltoodangu taastamisega, et tekkinud nõudlust rahuldada. Kuna ükski 

Detroidi „kolmest suurest” ei olnud väikeautodega tegelemisest huvitatud, jättis see võimaluse 

väiksematele USA autotootjatele ning sõjakahjudest taastuvale Euroopa autotööstusele. 

Teerajaja ja edukaim sõjajärgne Ameerika Ühendriikide väikeauto oli Nash Rambler, mida 

aastatel 1951–1955 müüdi aastas kuni 70 tuhat eksemplari, olles USA turumahtu arvestades 

siiski väike tegija. Selle auto hinnad algasid üsna kõrgelt, 1800 dollarist. 1951. aastal turule 

tulnud askeetlik Henry J kaotas ostjate soosingu pärast suhteliselt edukat (80 tuhat autot) 

ava-aastat.117 1953. aastal esitletud Willys Aero nime kandev kompaktne sedaan oli tehniliselt 

erakordselt õnnestunud, ent äriliselt kukkus projekt läbi, aastane läbimüük ei küündinud 15 

tuhande eksemplarinigi. Hudson’i 1953.–1954. aasta Jet kadus pärast 35 tuhandet müüdud 

autot koos margi muude mudelitega, kui Nash 1955. aastal Hudson’i alla neelas. Viienda 

kümnendi lõpuks olid läinud USA-s hingusele kõik nn sõltumatud margid peale nende, mis ei 

kuulunud „kolmele suurele” ja American Motors Corporation’ile. Kadusid nii Hudson, Nash, 

Packard kui Kaiser.118 „Kolme suure” domineerimine oli juba kümnendi keskpaigaks täielik, 

1955. aastal valmistatud sõiduautodest moodustas nende toodang tervelt 94 protsenti. Sellises 

sisuliselt jagatud turumonopli seisundis dikeerisid „kolm suurt” (ennekõike GM) ka hinnad 

ning teeniti priskeid kasumeid.119

117 Teed rajades – 60ndate väikeautod. Torque Headquarters, tqhq.ee/dir.php?id=156 (autorita tekst, 
vaadatud 03. XI 2021).

118 Autolehe autoentsüklopeedia 2. osa: Aastakümme täis kontraste ja unistusi. Tõnu Korrol, lk 14.
119 David Gartman. Auto Opium, lk 142.
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 Miks ei osutunud Ameerika väiksemaid autotootjaid ja nende (väike)autod edukaiks? 

Olulise põhjusena võib esile tuua Ford’i ja Chevrolet’ 1953. aastal alustatud hinnasõja, mis 

sai mitmele autofirmale saatuslikus. Lisaks on ka ilmselge, et väiketootjate kompaktautod 

ja „kolme suure” standardmõõdus (st suured) masinad ei erinenud üksteisest küllaldaselt. 

Mõnevõrra väiksem kere ei õigustanud tõsiasja, et need „kompaktid” maksid üldiselt sama 

palju või rohkemgi kui näiteks Chevy baasmudel, mis kuni 1957 aastani oli veel suhteliselt 

mõõduka suurusega. Ent kui ka Chevrolet, sarnaselt teistele „kolme suure” markidele, kasvas 

1958. aastaks väga suureks, siis polnudki inimestel, kes soovisid kompaktsemat autot, muud 

alternatiivi, kui pöörduda Euroopa firmade või näiteks USA Rambler’i poole. Leidub ka 

arvamusi, et kõigil varajastel Ameerika kompaktautodel puudus elegants ja stiil. Need autod 

olevat peegeldanud meeste ideid, milline peaks olema väiksem (naiste)auto.120

 Euroopa autotootjate sisenemine Ameerika Ühendriikide turule oli viiendal dekaadil 

aeglane. 1950. aastal imporditi USA-sse vaid umbes 20 tuhat autot, 1955. aastal 57 tuhat, ent 

sealt edasi müügimaht igal aastal peaaegu kahekordistus, jõudes 1958. aastaks juba arvestatava 

430 tuhandeni. Sama aasta peale langes ka USA sõjajärgse majanduse esimene suurem madalseis, 

mis samuti aitas kaasa väiksemate ja odavamate Euroopa autode edule. Ameerika Ühendriikide 

turu vallutamisel olid edukaimad Volkswagen „Põrnikad”. Nii mõnelgi aastal moodustasid nad 

üle poole kõigist importautodest. Beetle oli 1950-ndateks juba aegunud. See oli ka lärmakas 

ja kohutavalt aeglane, vähemalt Ameerika autodega võrreldes, kuid tavasõidus piisavalt mugav, 

sümpaatne ja töökindel. Põrnika vastupidavus tulenes suuresti sellest, et mudel oli tootmises 

olnud juba pikka aega üsna väikeste muudatusega, erinevalt peaaegu igal aastal facelift’i saanud 

ning iga paari-kolme aasta tagant põhjalikult (kui mitte tehniliselt, siis vähemalt välimuse 

poolest) uuenenud USA autodest. See oli strateegia, mille „kolm suurt” olid GM-i juhtimisel 

omaks võtnud, et üksteist üle trumbata ja inimestele järjest uusi autosid müüa, väiksemate 

autotootjate elu raskeks tegemine oli vaid sellega kaasnev tagasihoidlik lisaboonus. Igihaljas 

„Põrnikas” aga kujunes ideaalseks eneseväljendus- ja transpordivahendiks paljudele, kes tahtsid 

vastanduda järjest suurematele, välimuselt efektsemateks muutunud USA autodele ja tegelikult 

üldse kõigele, mida valitsus, suurkorporatsioonid ja massimeedia „vabadele hingedele” tahtsid 

ette kirjutada.121

 Jaapani autotootjad USA autoturgu 1950-ndatel veel sisuliselt ei mõjutanud. Datsun’i 

ja Toyota Motor Corporation’i Teise maailmasõja järgne taastumine oli aeglane – näiteks 

1955. aastal toodeti vaid 13 tuhat autot, mõlemad ettevõtted alustasid eksporti Ameerika 

120 Paul Niedermeyer. Automotive History: Who Killed the Big American Car? 05. IV 2019. Curbside 
Classic, https://www.curbsideclassic.com/automotive-histories/automotive-history-who-killed-
the-big-american-car/ (vaadatud 03. XI 2021).

121 Teed rajades – 60-ndate väikeautod, (autorita tekst).
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Ühendriikidesse 1958. aastal. Ent esimene Ameerika Ühendriikide turul suures koguses 

müüdav Jaapani auto jäi siiski alles järgmise kümnendi teise poolde. Selleks sai 1967. aasta 

Toyota Corona.122

 Kuigi importautode hulk ei ulatunud isegi 10 protsendini kohalikust uute autode turust, 

olid 1957. aasta lõpuks nii GM, Ford kui ka Chrysler teinud otsuse laiendada mudelivalikut 

nn standardsuurtest olulisemalt väiksemate autodega ja tuua need kümnendi lõpuks turule. 

Põhjustena võib mainida asjaolud, et esiteks ei suutnud tolleagsed USA suured sõiduautod hinnas 

Euroopa väikeautodega konkureerida; teiseks olid Ameerika Ühendriigid muust maailmast 

autostumisega sedavõrd ette jõudnud, et paljudes peredes oli päevakorral teise auto soetamine. 

See tähendas suurt potentsiaalset turgu, kuhu sobinuks kompaktsem auto näiteks seetõttu, et 

pere teise autoga sõitsid sageli naisterahvad, keda järjest suuremaks kasvanud Ameerika autod 

ei vaimustanud. Väiksem kütuskulu oli toonaste USA bensiinihindade juures tähtsuselt alles 

kolmas või neljas põhjus väikeauto soetamiseks. 1959. aasta sügisel tutvustasidki „kolm suurt” 

1960. aasta mudelitena oma väga populaarseiks osutunud kompaktautosid. Nende turule 

ilmumine andis kuuendal kümnendil Ameerika Ühendriikide senisele äärmusse libisenud ja 

monotoonseks muutnud  automaastikule  uue hingamise.123

122 1970s Cars: The Ultimate Guide. Supercars.Net, https://www.supercars.net/blog/cars-by-
decade/1970s-cars/ (autorita tekst, vaadatud 03. XI 2021).

123 Teed rajades – 60-ndate väikeautod, (autorita tekst).
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Illustratsioonid kommentaaridega

Illustratsioonid 29 ja 30

 

1956. aastal avas president Eisenhower pidulikult Warrenis, Michiganis, GM-i ainulaadse 

tehnilise keskuse, mille oli kujundanud tuntud arhitekt Eero Saarinen. See kompleks oli esimene 

omataoline tööstuspark maailmas ja saavutas lõpuks tunnustuse kui 20. sajandi keskpaiga 

modernismi klassikaline näide ning üks 20. sajandi suurimaid arhitektuurilisi kompositsioone. 

Ülemisel fotol vaade keskuse ühele aatriumidest.124 

 Alumisel fotol 1950-ndate Ameerika Ühendriikide tundmatu äärelinn. 1940ndate lõpus 

ja 1950ndatel aset leidnud äärelinnade tohutu kasvuga muutus auto paljudele hädavajalikuks 

tarbeesemeks, ent tolleagseid Ameerika autosid pidasid osad tarbijad, ennekõike naised, 

liigsuurteks ja kohmakateks.125

124  85 Years of GM Design, (autorita tekst).
125  Paul Niedermeyer. Automotive History: Who Killed the Big American Car?
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Illustratsioonid 31 ja 32

Bill Mitchell oli vaid 24-aastane, kui General Motors’i disainiboss Harley Earl tegi temast 

Cadillac’i peadisaineri. Esimene Mitchelli juhtimisel valmistatud auto oli trendi kujundav 1938. 

aasta Sixty Special, ent tema järgmine Cadillac, julge ja kaunis 1941. aasta mudel (fotodel) jättis 

1938. aasta mudeli varju.126  Ülemisel fotol Cadillac 60 Special Fleetwood, alumisel Cadillac 

Series 61 Coupe.

126 Gary Witzenburg. Bill Mitchell’s design vision shaped 5 decades of GM vehicles. 31. X 2011. 
Automotive News, https://www.autonews.com/article/20111031/CHEVY100/310319948/bill-
mitchell-s-design-vision-shaped-5-decades-of-gm-vehicles (vaadatud 07. VI 2021).
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Illustratsioonid 33 ja 34

Packard läks täisümbrikkerele üle 1948. aastal, uuelaadset väljanägemist tunnustati seitsme 

prestiižse auhinnaga, vaatamata osade kriitikute arvamusele, et tegemist on „kummuli pööratud 

vanni” või „tiine elevandiga”.127

127 Autolehe autoentsüklopeedia 2. osa: Ameerika autoehituse kuldaeg. Margus-Hans Kuuse, lk 26.
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Illustratsioonid 35 ja 36

Studebaker oli esimene Ameerika autotootja, kes tuli sõja lõppedes turule täiesti uute 

mudelitega. Ülemisel fotol olev 1947. aasta Studebaker Commander’i eesrindlik disain avaldas 

teiste autotootjate loomingule tohutut mõju.128

 Alumisel fotol olev 1953. aasta Studebaker Commander Starliner’i ajast ette kippuva 

kujundusega erakordselt saledat kroomliialdusteta keret peeti maailma kauneimate hulka 

kuuluvaks, see auto sündis koostöös kuulsa tööstusdisainer Raymond Loewy’ga. Kuigi 

disainikriitikud ülistasid Starliner’it, ei võtnud tarbijad autot omaks, müügitulemused jäid 

kehvaks.129

128 Encyclopedia of American Cars. Auto Editors of Consumer Quide. Illinois: Publications 
International, 2006, lk 818.

129 1953 Studebaker Commander. Consept Carz, https://www.conceptcarz.com/vehicle/z4326/
studebaker-commander.aspx (autorita tekst, vaadatud 06. XI 2021).
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Illustratsioonid 37 ja 38

 

1948. aasta Cadillac sai üllatuslikult esimese seeriautona „sabauimed.” Inspireerituna 

hävituslennukist P-38 kujundasid Earl ja Mitchell auto tagumised poritiivad sarnaseks  lennuki 

sabaotsi meenutavate tagasihoidlike „muhkudega.” Autot luues viis Harley Earl disainerid 

Detroiti lähedusse õhujõudude baasi P-38 Lockheed Lightning’it vaatama. Järgnevatel aastatel 

sai üha kõrgematest ja tervamatest „uimedest” üleüldine moesuund.130

130 Autolehe autoentsüklopeedia 10. osa: Maailma moodsaima V–8-ga stiiliikoon. Margus-Hans 
Kuuse, lk 50–51.
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Illustratsioonid 39 ja 40

1949. aasta Ford Custom (ülemisel fotol) oli esimene täiesti uus sõjajärgne Ford, mida sai 

tellida ajastule tüüpiliselt mitme erineva kerega, lahtisega sealhulgas. Moodsa ümbrikkere 

tagasihoidlik kujustus meeldis ka konservatiivsematele klientidele, auto osutus ootuspäraselt 

väga populaarseks, müües nii 1949. kui ka 1950. aastal enam kui miljon eksemplari. Ford’i 

1949. aasta mudel aitas suurt kahjumit tootva firma taas kasumisse.131 Ameerika sõidukite 

kujustuskunst mõjutas mõistagi ka ülejäänud maailma, sest dramaatilisuse väljamängimiseks 

polnud olemas paremat algmaterjali kui Ameerika Ühendriikide sõiduauto pikk, lai ja madal 

kere. Kui itaallased laenasid ameeriklastelt „sabauimed” ja hiljem ka panoraam-tuuleklaasi, 

siis venelased võtsid üle täiskomplekti.132 Alumisel fotol 1952. aasta mudeliaastaks põhjalikult 

uuendatud Ford Custom; 1952.–1954. aasta Ford’ist võeti eeskuju nõukogude sõiduauto 

GAZ–21 loomisel.133

131 Autolehe autoentsüklopeedia 10. osa: See auto päästis Fordi. Margus-Hans Kuuse, lk 58–59.
132 Margus-Hans Kuuse. XX sajandi sümbol. –  Eesti Ekspress Areen 20. I 2000.
133 Autolehe autoentsüklopeedia 2. osa: Moodne disain peitis vana tehnikat, lk 40 (autorita tekst).
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Illustratsioonid 41 ja 42

1949. aasta Buick’i madal ja lai radiaatorivõre esindas stiili, mis muutus kiiresti üldlevinuks 

ja domineeris mitme järgneva aasta jooksul.134  Ülemisel fotol 1949. aasta Buick Roadmaster 

Sedan. Alumisel samast aastast pärinev Roadmaster Riviera Hardtop Coupe on näide varajasest 

B-piilarita hardtop keretüübist.

134  Margus-Hans Kuuse. Autod 1920–2000, lk 124.
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Illustratsioonid 43 ja 44

Esteetiliselt küsitavat (mõnede hinnagul selgelt ebaõnnestunud) pürgimust ümbrikkere poole 

esindab 1949. aasta Nash 600 (ülemisel fotol).  Auto oli nii aerodünaamikalt, ruumikuselt, kui 

ka tehnilistelt lahendustelt silmapaistev, ent selge sarnasus kummulipööratud vanniga võimaldas 

ta üle nalja heita.135 Alumisel fotol kaheukseline 1951. aasta Nash Statesman Custom oli saanud 

endale sirge joonega sihvakad tagatiivad.

135 Autolehe autoentsüklopeedia 2. osa: Ameerika autoehituse kuldaeg. Margus-Hans Kuuse, lk 28.
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Illustratsioonid 45 ja 46

Erandlik nähtus suurte Ameerika sõiduautode hulgas oli väike (kere pikkus 4,5 m) 

kuuesilindriline 1950. aasta Nash Rambler (ülemisel fotol) – sõiduk, mis naistele väga meeldis. 

See auto valmistas ette 1960. aastal alanud  „kompaktide” revolutsiooni.

 Alumisel fotol nähtav 1958. aasta Rambler osutus ootamatult populaarseks. Müük 

kasvas aasta vanema mudeliga võrreldes 65 protsendi võrra, jäädes siiski „kolme suure” sõidukite 

müüginumbritele kõvasti alla. Rambler’i edu põhjusena mainitakse mõnedes allikates asjaolu, 

et 1958 oli majanduslanguse aasta ja inimesed tahtsid odavamaid autosid. Ent see argument 

ei pea vett, sest odavaim 1958. aasta Rambler maksis tegelikult rohkem kui suur Chevrolet’i 

baasmudel. Rambler’i edu põhjuseks oli kompaktsus, „kolm suurt” ei pakkunud 1958. aastal 

enam mõistliku suurusega autosid ja osale tarbijatest (sh paljudele naistele) „tänavaristlejad” 

ei meeldinud. 1958. aasta Rambler oli oma 4,7–4,8 m pikkuse kerega 50-80 cm lühem nn 

standardsuuruses Ameerika autost. Kui 1960. mudeliaastal tõid ka „kolm suurt” turule väga 

populaarseks osutunud  kompaktautod, siis Rambler’i edulugu lõppes.136

136 Paul Niedermeyer. Automotive History: Who Killed the Big American Car?
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Illustratsioonid 47 ja 48

1950-ndate Ameerika dream car väljendas kontsentreeritult kogu ajastu hõngu, ääretut optimismi 

ning ka ameerikalikku maksimalismi, mis sünnitas nn tänavaristleja. Dream car oli liikuvate 

autonäituste (Mororama jt) miljonitele külastajatele, ajakirjanduse ja televisiooni vahendusel 

aga praktiliselt kõigi ameeriklaste jaoks unelmate generaatoriks. Domineeris üleüldine soov olla 

kõige parem, kõige suurem, kõige kiirem, kõige vabam, kõige rikkam jne. Sel ajal näis kõik 

võimalik, tõsimeeli mõlgutati mõtteid lendavatest ja isejuhtivatest autodest.137

 1951. aastal tutvustati Harley Earl’i loodud LeSabre‘i dream car’i (ülemisel fotol). 

Sel, reaktiivlennukist F-86 Saber inspireeritud autol oli vihma korral automaatselt sulguv 

katus, soojendusega elektrilised istmed ja maailma esimene panoraam-tuuleklaas. LeSabre 

mõjutas sõidukite disaini aastakümneid. 1952. aastal tõi GM Styling avalikkuse ette Firebird 

I kontseptsioonauto (alumisel fotol vasakul) GM Research turbiiniprogrammi toetuseks. Selle 

sõiduki kujundus oli inspireeritud riiki vaimustanud reaktiivajastust. 1956. aastal järgnesid 

Firebird II (all keskel) ja 1958. aasta Firebird III (all paremal)138 Ka Firebird’i nime kandvad 

kontseptsiooniautod hämmastasid oma tehnilis-tehnoloogilise uuenduslikkusega, näiteks 

Firebird II keres kasutati titaanplekki, jõuallikaks oli gaasiturbiin ja  juhi ees asetses ekraanide 

paar.139

137 Margus-Hans Kuuse. Autod 1920–2000, lk 108.
138 85 Years of GM Design, (autorita tekst).
139 Autolehe autoentsüklopeedia 2. osa: Kui piiriks oli vaid taevas Margus-Hans Kuuse, lk 46.
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Illustratsioonid 49 ja 50 

 

1953. mudeliaaastal turule toodud Willys Aero oli tehniliselt väga õnnestunud kiire ja 

ökonoomne 4,65 m pikkune kompaktauto, ent selle hinda peeti kalliks, kujundust igavaks  ja  

auto kukkus läbi.140

140 Paul Niedermeyer. Automotive History: Who Killed the Big American Car?
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Illustratsioonid 51 ja 52

1953. aasta kaunikujuline Chevrolet Corvette (ülemisel fotol) lugu algas kontseptsioonautona; 

potensiaalsete ostjate äärmiselt positiivse tagasiside tulemusel juurutati auto kiiresti 

seeriatootmisse. Corvette’st sai maailma esimene hulgitoodangusse võetud plastkerega 

sportauto.141 Samal ajal võttis GM mitmel mudelil, sealhulgas Corvette’l esmakordselt kasutusse 

panoraam-tuuleklaasid, seda küll ennekõike moe sunnil mitte niivõrd väljavaate parandamiseks.142 

1957. aastaks sai Corvette kerest eenduvad esilaternad ning kontrastvärvis süvenditega profiili 

(alumisel fotol).143

141  Margus-Hans Kuuse. Autod 1920–2000, lk 57.
142  Margus-Hans Kuuse. Autod 1920–2000, lk 137.
143 Autolehe autoentsüklopeedia 2. osa: Corvette: edutu algusega edulugu. Margus-Hans Kuuse, lk 63.
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Illustratsioonid 53 ja 54

 

Ameerika autod muutusid 1930-ndatel, 1940-ndatel ja 1950-ndatel  järjest suuremaks, 1955.–

1957. aasta Chevrolet’d peetakse viimaseks mõistlike gabariitidega „kolme suure” poolt toodetud 

sõiduautoks. 1955. aasta Chevrolet (ülemisel fotol) teljevahe oli 2,9 m, laius 1,85 m ja pikkus 

paar sentimeetrit alla 5 m. 1955. aasta Chevrolet püstitas nn standardmõõdus sõiduautode kõigi 

aegade müügirekordi, mudeliaastaga läks kaubaks tervelt 1,7 miljonit eksemplari. 1955–1957. 

aasta Chevy’st sai kiiresti nõutuim ja kõrgeima hinnaga kasutatud rahvaauto – pärast seda, kui 

see asendati 1958. aastaks uue, eelkäijast palju suurema mudeliga.144 Alumisel fotol 1957. aasta 

Chevrolet.

144 Paul Niedermeyer. Automotive History: Who Killed the Big American Car?
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Illustratsioonid 55 ja 56

1955. aastast pärinev ideeauto Lincoln Futura (ülemisel fotol) kajastab hästi 1950-ndate USA 

piiritut optimismi, mil miski ei tundunud võimatuna. Ideeautol nähtud disainilahendused 

leidsid sageli koha seeriaautol, ka Futura mitmed kujunduselemendid kandusid üle, küll 

oluliselt leebemal kujul, 1956.–1957. aasta Lincoln Capri’le ja selle sõsarmudelile Premiere 

(alumisel fotol).145

145  Autolehe autoentsüklopeedia 2. osa: Kui piiriks oli vaid taevas Margus-Hans Kuuse, lk 49.
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Illustratsioonid 57 ja 58
 

1956. aasta Lincoln Continental Mark II pidulik-ranget kujustust peetakse Ameerika 

Ühendriikide autodisaini üheks verstapostiks.146

146 Autolehe autoentsüklopeedia 2. osa: Ameerika autoehituse kuldaeg. Margus-Hans Kuuse, lk 31.
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Illustratsioonid 59 ja 60

 

Chrysler’i legendaarsete 300-seeria kupeede rida algas 1955. aasta 5,6 meetri pikkusest mudelist 

C-300, mille stiil, erinevalt paljudest teistest kaasaegsetest Ameerika Ühendriikide autodest 

oli maitsekas ja mõõdukas. C-300 disain inspireeris ka muu maailma sõidukite (näiteks 

Volvo Amazon’i) loojaid.147  Ent ajastule tüüpiliselt omandas sõiduk 1957. aastaks ülepakutud 

kujunduse, mille juurde kuulusid kõrged „sabauimed.” (alumisel fotol).

147 Autolehe autoentsüklopeedia 2. osa: Ameerika autoehituse kuldaeg. Margus-Hans Kuuse, lk 28.
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Illustratsioonid 61, 62 ja 63

Plymouth’i juhtimisel kasvasid 1950-ndate Ameerika autod üha suuremaks, Plymouth’ist sai 

esimene madala hinnaga automark, mis purustas 200-tollise (5,1 m) pikkuse piiri 1955. aastal. 

Juba kaks aastat hiljem küündisid nende sõidukite pikkused peaaegu 5,4 meetrini (keskmisel 

ja alumisel fotol 1957. aasta mudelid). Kuid sisemõõtmed ei pidanud välise kasvuga sammu, 

osadele inimestele ei meeldinud üha madalam istumisasend. 1957. aastaks oli USA sõiduauto 

kõrgus keskeltläbi vaid 1,37 m, ehk kümne aastaga oli autode kõrgus vähenenud umbes 25 

cm võrra.148 Varasemad väiksemad mudelid olid ruumikasutuselt efektiivsemad (ülemisel fotol 

1949. aasta Plymouth Suburban, keskmisel samanimeline 1957. aasta mudel). Naised selliseid 

suuri autosid ei soovinud, nendega oli kesklinnas ja parklates tülikas hakkama saada ning suurte 

ja  januste V8 mootorite jõudu peeti tarbetuks.149

148  Autolehe autoentsüklopeedia 2. osa: Ameerika autoehituse kuldaeg. Margus-Hans Kuuse, lk 28.
149  Paul Niedermeyer. Automotive History: Who Killed the Big American Car?
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Illustratsioon 64

Väljavõte 1957. aasta autoreklaamist. Detroiti võimekus valmistada massiliselt mõistliku summa 

eest üha suuremaid ja edevamaid autosid oli mõeldud tekitama Ameerika meestes tunde, et 

neil on miljon dollarit. 1957. aastaks oli Ameerika Ühendriikide standardsuuruses auto mall 

lõplikult paika pandud – pikk, madal, lai, „tiivuline” ja rohke kroomiga, ehk edev ja suurustlev.150

150  Paul Niedermeyer. Automotive History: Who Killed the Big American Car?
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Illustratsioonid 65 ja 66  

Äärmiselt populaarseid Ford’e sai ajastule tüüpiliselt tellida paljude keretüüpidega, avatava 

katusega sealhulgas. 1957. aasta Ford Fairlane Skyliner’ile kuulub kõigi aegade suurim liikuv 

kõvakatus.151

151  Margus-Hans Kuuse. Autod 1920–2000, lk 82.
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Illustratsioon 67

1958. mudeliaastal müüki jõudnud Edsel (fotol) oli Ford’i neljas, mõõduka hinnaga automark, 

positsioneeritud Ford’i ja Mercury vahele. Et auto paistaks teiste hulgast välja  ülepaisunud 

turul, kus tootjad püüdsid luua üha erilisemaid autosid, said disainerid ülesande kujundada 

autoperekond, mis oleks iga nurga alt vaadates kõigist teistest erinev. Edsel’ite tagatiivad 

said nõgusad vastupidiselt tavalistele kumeratele; „uimed” ja ka tagatuled tehti tavapäraselt 

vertikaalsete (või harva kasutatud väikeste horisonaalsete) asemel pikad horisontaalsed ja iluvõre 

kõigist erinevalt vertikaalne. Kõik need tavapärasest erinevad kujustuselemendid, kuhjatuna 

kokku ühele autole, mõjusid imalmagusalt. Öeldakse, et Edsel avas paljude tarbijate silmad, 

kes hakkasid taipama, et üha fantastilisema ja erilisema kujundusega külluslikult dekoreeritud 

kereplekiga Detroitis toodetud sõidukid on sisuliselt ja tehniliselt peaaegu identsed ja et 

sellised autod ei suudagi pakkuda ihaldatud  individuaalsust. Kultuurieliit hakkas USA autosid 

naeruvääristama kui keskklassi pereinimeste edvistamissümbolit. Edsel’i turuletulek sattus ka 

majanduslanguse aega ja margist sai Ameerika autotööstuse ajaloo suurim läbikukkuja, pidades 

vastu vaid veidi enam kui kaks aastat ning tuues Ford’ile tohutu kahjumi. Koos Edsel’i kadumisega 

oli lõppemas ka autoajastu massiidentiteedi otsingu võtmes, vajudes kokku omaenda sisemiste 

vastuolude tõttu.152

152  David Gartman. Culture, Class and Critical Theory, lk 69.
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Illustratsioonid 68 ja 69 

1958. aasta Oldsmobile 88 Holiday Sedan (ülemisel fotol) on veel üks näide tüüpilisest 1950-

date futuristlikust Ameerika disainist, mida täna peetakse ülepakutuks.153  Alumisel fotol 1959. 

aasta kaheukseline mudel.

153  Margus-Hans Kuuse. XX sajandi sümbol. –  Eesti Ekspress Areen 20. I 2000.
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Illustratsioon 70
 

1948. aastal oli Cadillac teerajajana võtnud kasutusse aasta-aastalt kasvavad „sabauimed” ja 

1959. aasta mudel (fotol) saavutas „uimede” kõrguseks maapinnast rekordilised 1,2 m. Seda 

autot peetakse nn raketiajastu kulminatsiooniks.154  Postmodernistlik mõtleja Dick Hebdige 

leiab, et 1950-ndate Ameerika autod kujutasid endast ohtu kindlakskujunenud maitsete 

hierahiale, mille läbi oli nö seadustatud klasside erinevus. Mitmed kõrgklassi inimesed 

nägid sõjajärgset tarbijate jõukust kui hävitavat „allakiskuvat protsessi”, mille tõttu ka eliidi 

moraalsed ja esteetilised standardid murenesid. Suuri, üledekoreeritud autosid, nagu Cadillac, 

pidas kultuurieliit eriliselt dekadentlikeks ja ebameeldivaiks. Leiti, et sellised autod, mis 

olid mõeldud rahuldama masside vulgaarset maitset, hävitasid disainis tõelise elegantsuse ja 

rafineerituse. Hebdige kirjutab, et tööliste jaoks sümboliseerisid seesugused autod progressi, st 

nende elustandardi paranemist ja teadust, mis tegi selle paranemise võimalikuks. Hebdige on 

veendunud, et Ameerika Ühendriikides massiliselt toodetud üledekoreeritud autod kiirendasid 

iseloomuliku eliidi autoriteedi aluseks oleva kultuuripärandi likvideerimist.155  

154  Ken W. Purdy, Christopher G. Foster. V8s and chrome in America. Britannica, https://www.
britannica.com/technology/automobile/V-8s-and-chrome-in-America (vaadatud 04. XI 2021).

155  David Gartman. Culture, Class and Critical Theory, lk 73.
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Illustratsioonid 71 ja 72
 

Viienda dekaadi lõpuks olid USA-s rahvaautode ja luksussõidukite stiilikaanonid ning mõõtmed 

ühtlustunud. Ülemisel fotol olev kassisilmi meenutavate tagatuledega 1959. aasta Chevrolet 

Impala kuulus jätkuvalt odava hinnaga rahvaautode hulka, ent pikkuselt oli auto kasvanud 

peaaegu 5,4 meetrini ja laiuselt enam kui kahe meetrini.

 1958. aastal sai GM-i uueks disainibossiks Bill Mitchell, kes juhtis kuni 1977. aastani 

umbes 72 miljoni sõiduauto kujustamist.156 Esimese asjana peale juhikohale asumist lasi Mitchell 

disainistuudiotel vähendada 1960. mudeliaastaks uhkete „sabauimede” mõõtmeid. Kuigi 1959. 

aasta sügisel turule jõudnud 1960. mudeliaasta nn standardsuure Chevy’na (alumisel fotol) 

tuntud sõiduk säilitas eelkäija põhikuju, oli selle tagasihoidlikum välimus paljude arvates 

atraktiivsem.  1950-ndail valmistas Chevrolet enam kui 13,4 miljonit sõiduautot, olles sellise 

tulemusega USA ja mõistagi ka kogu maailma müüduim automark.157

156  Gary Witzenburg. Bill Mitchell’s design vision shaped 5 decades of GM vehicles.
157  Autolehe autoentsüklopeedia 2. osa: Maailma enim müüdud mark, lk 7 (autorita tekst).
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Illustratsioonid 73 ja 74

1959. aasta hardtop kerega Pontiac Catalina Vista (ülemisel fotol) oli tavaline keskmisest veidi 

soodsamasse hinnaklassi kuuluv USA pereauto, see sõiduk on näide 1950-ndate klaasibuumist. 

Lisaks servapidi katusesse käänduvale panoraamtuuleklaasile oli sel kumer tagaklaas, mis ulatus 

ligemale 40 cm ulatuses kummalegi autoküljele. Sarnaseid klaase kasutasid ka teised Ameerika 

Ühendriikide autotootjad. Tähelepanu tasub pöörata ka õige peenikesteks kahandatud piilaritele. 

Alumisel illustratsioonil Pontiac’i luksuslik mudel Bonneville. 1959. aasta Pontiac’ide pikkus jäi 

kümnendi lõpule tüüpiliselt vahemikku 5,4–5,6 m.158

158  Margus-Hans Kuuse. Autod 1920–2000, lk 137.
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Kolmas peatükk

Ameerika Ühendriikide autotööstus ja -disain 1960-ndatel

1960-ndate Ameerika Ühendriike iseloomustab president Kennedy toodud muutused, 

kosmoseuuringud, Vietnami sõda, rassilised ja ülikoolilinnakute rahutused, feminism ning 

noorte kontrakultuur.159 USA oli jätkuvalt autoriik number üks. GM teatas 1966. aastal 100 

miljoni sõiduki valmistamisest – ükski kontsern maailma ajaloos polnud midagi sellist varem 

suutnud. Sellise mastaabi kõrval kahvatusid kõik ülejäänud autoriigid.160

 Ehkki kuuenda kümnendi hakul tõid „kolm suurt” turule uued ja senistest väiksemad 

autoliigid, oli suur tagaveoline sõiduauto jätkuvalt Ameerika ikooniline sümbol. Endiselt valitses 

arvamus, et mida suurem auto, seda parem. Ameerika sõjajärgne optimism ja ülemaailmne 

majanduslik domineerimine koos raketiajastu stiilitrendidega oli toonud endaga kaasa üha 

pikemad, madalamad ja laiemad autod. Suured Ameerika sõiduautod olid 100 protsendiliselt 

meeste teema. Väidetakse, et nad peegeldasid meeste kollektiivset ego, mis paisus üha suuremaks 

ja suuremaks Ameerika jaoks erakordsel kasvu ja jõukuse perioodil (1945–1973), tänu Teise 

maailmasõja võitmisele ja sellest tulenevale ülemaailmsele domineerimisele. Suure masinaga 

sõitmine andis tunde võimust, domineerimisest, prestiižist ja kontrollist. Suur USA sõiduauto 

oli laiemas psüühilises kontekstis väga nähtav mehelikkuse pikendus. Ja muidugi lõi suur auto 

omanikule illusiooni seksapiilsusest. Ameerika naised eelistasid üldiselt väiksemaid autosid, 

kuid suur uus sõiduauto oli ilmselt parim reproduktiivse võimekuse sümbol, mille Ameerika 

Ühendriikide  mees sai kerge vaevaga omandada.161

 Koos suuruse kummardamisega jätkus eelmisel kümnendil alanud võidujooks võimsusele. 

1968. aastal jõudis USA sõiduauto keskmine võimsus juba 280 hobujõuni. Mootorite vägi 

peegeldus ka autode hoogsas disainis ja gabariitides.

 Ent 1950-ndatel hoogustunud võidujooks välisele hiilgusele ja võimsusele oli tegelikult 

paljastanud Detroiti „dinosauruste” olemusliku sarnasuse ja loonud nõudluse tõeliselt eristuva 

auto järele. Ka mitut autot omavate perekondade arvu kiire suurenemine aitas kaasa olukorra 

tekkimisele, kus tarbijad soovisid ja ka said väljendada auto abil oma isiksuse individuaalsust.  

159 John L. Gann Jr. The 1960s: Apogee of American car design. 21. XII 2007. Old Cars, https:// 
www.oldcarsweekly.com/news/the-1960s-apogee-of-american-car-design (vaadatud 20. VIII 2021).

160 Autolehe Autoentsüklopeedia 8. osa: Kirgas kümnend. Tõnu Korrol. Tallinn, Auto24 AS, 2018, lk 11.
161 Paul Niedermeyer. Automotive History: Who Killed the Big American Car? 05. IV 2019. Curbside 

Classic, https://www.curbsideclassic.com/automotive-histories/automotive-history-who-killed-
the-big-american-car/ (vaadatud 20. VIII 2021).
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Kui 1950. aastal oli USA-s ainult 7 protsendil peredest rohkem kui üks auto, siis 1960. aastaks 

oli see number  kasvanud 15-ni ning 1970. aastaks juba 29 protsendini. Perekonna teine või 

kolmas auto ei pidanud olema mahukas traditsiooniline sedaan, see võis sobituda omaniku eriliste 

eelistustega. Juba 1930-ndatest aastatest, kui mitte veelgi varem, oli Ameerika Ühendriikides 

autot käsitletud individuaalsuse ja selle vajaduste rahuldamise kultuurilise väljundina (ent 

sealjuures oli selline määratlus olemuslikus vastuolus fordistliku masstootmise ja tarbimise 

mudeliga). Seega pole üllatav, et kui autostumine kasvas ja auto praktiline kasutus perekonna 

transportimise vahendina vähenes, muutus  auto üha enam tarbija isiksuse väljendajaks.162

 1960-ndate alguses polnud „kolme suure” strateegia siiski mitte toodete mitmekesistamine, 

vaid püüti kohaneda kujunenud turusituatsiooniga. 1950. aastate lõpus näis Detroiti 

autotootjaile, et nende vähenevate kasumite ja väikeste importautode nõudluse kasvu taga on 

tarbijate soov väikeste ja ökonoomsete autode järele.163 Tavalise Ameerika sõiduauto suurus oli 

1940. aastate lõpust 1960. aastate alguseni pidevalt kasvanud, ent teatud osa elanikkonnast, 

ennekõike naised ja  need, kes olid saanud proovida Euroopa autosid, oleksid eelistanud osta 

väiksemaid nn puhta stiiliga masinaid. Olgu mainitud, et kui 1960-ndate feminismiajastu 

naistel, polnud ka ühtegi praktilist põhjust USA suurte pereautode ostmisest hoidumiseks, siis 

määravaks sai asjaolu, et sellised  sõidukid olid paljude naiste silmis meeste ego  sümbolid.164

 Volkswagen’i ja teiste väikeautode edu, mida toetas 1958. aasta majanduslangus, viis 

selleni, et „kolm suurt” tutvustasid kümnendivahetusel autosid, mida üldiselt nimetatakse 

kompaktseiks.165 Algselt pikkusega ligikaudu 4,6 meetrit  olid 1960. mudeliaastal turule toodud 

Ford Falcon, Plymouth Valiant ja Chevrolet Corvair „kolme suure” senisest toodangust palju 

väiksemad, kuid siiski suuremad Euroopa keskmistest.166

 Detroiti kompaktautod olid kuuenda dekaadi esimesel poolel väga edukad, vähendades 

importautode müüki ja hõivates enam kui 40 protsenti uute autode turust. Kuid mitmed 

autondusega kursis olevad eksperdid ja meediaväljaanded kahtlesid, kas tarbijad peavad 

kompaktautode puhul oluliseks säästlikkust ja funktsionaalsust. Näiteks Business Week väitis, 

et kompaktautode edukas müük rajanes tarbijate nõudmisele saada midagi senisest Detroiti 

ühetaolisest autoloomingust erinevat.167 GM-i reklaamiagent Bill Tara leidis, et tarbijad nägid 

162 David Gartman. Auto Opium: A Social History of American Automobile Design. London, New 
York: Routledge, 1994, lk 185–186.

163 David Gartman. Auto Opium, lk 190.
164 Paul Niedermeyer. Automotive History: Who Killed the Big American Car?
165 Autolehe Autoentsüklopeedia 2. osa: Ameerika autoehituse kuldaeg. Margus-Hans Kuuse. Tallinn, 

Presshouse OÜ, 2016, lk 33.
166 Autolehe Autoentsüklopeedia 8. osa: 1960ndate kompaktautobuum. Margus-Hans Kuuse, lk 61.
167 David  Gartman. Auto Opium, lk 191.
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autosid endiselt põgenemise ja individuaalse staatuse väljendusena, kuid Detroiti üksluine 

toodang ei suutnud neid soove täita. Ta järeldas: „1960-ndate suurimad väljakutsed, millega  

autostilistid silmitsi seisid, oli luua auto, millel on isikupära ja erinevus, mida saab ostja saab 

kergesti eraldada paljudest saadaolevatest autodest.”168

 Niisiis ei seisnenud kompaktautode edukus mitte nende säästlikkuses, vaid selles, et 

need erinesid tavalistest Detroiti monotoonsetest peresedaanidest. Peagi oli ka tootjaile selge, et 

kompaktautode ostjad soovivad erinevust, mitte ökonoomsust. Business Week väitis, et ostjad 

tahavad isegi väikeste autode puhul suurust ja uhkust ning samas artiklis tsiteeriti Chevrolet 

peadirektor Semon Knudsenit, kes ütles: „Paljud inimesed ei osta täna tõeliselt odavat autot ega 

tõelist väikeautot, kui selles pole erilisuse hõngu, midagi sellist nagu näiteks on Volkswagen’il.”169 

Sellest tulenevalt kujundasid „kolm suurt” oma algselt askeetlikuna ilmunud kompaktautod 

väljapaistvaiks autotööstuse nähtusteks, pakkudes neile külluslikult mugavus- ja lisavarustust. 

Peagi ilmusid ka uued, suuremad ja eriilmelisemad mudelid. Sageli jäeti ökonoomsus kõrvale, 

näiteks 1961. mudeliaastal turule toodud GM-i kompaktautode Buick Special’i ja Oldsmobile 

F-85’ baasmudeleidki käitas kaheksasilindriline jõuallikas, Oldsmobile’ile sai tellida koguni 

turbolaadimise.170

 Autotööstuse püüdlus saavutada toodetes individuaalsus tõi endaga kaasa  mitte 

ainult uued ja senistest väiksemad autod, vaid ka omanäolised suured masinad. Ameerika 

autokultuuris oli suurus alati näidanud tähtsust, suurus ja luksuslik üleküllus tarbimises 

vastandusid tootmises pealesunnitud degradeerumisele ja kokkuhoiule. Paljud tarbijad nõudsid 

jätkuvalt suurejoonelisust isegi autodes, mis vedasid vaid üht reisijat. Ennekõike ühele-kahele 

reisijale mõeldud kogukad autod kujutasid endast stilistide jaoks tohutut lehtmetallist lõuendit, 

millele sai maalida individuaalse ja eristuva portree. Kontseptsioon, mis asetas rõhu ühe või 

kahe reisija mugavusele ja erisusele sai tuntuks personaalse luksusautona ning selle teerajajaks 

peetakse 1958. aasta Ford Thunderbird’i. 1964. aastal laskus see auto veelgi enam liialdustesse 

nii oma gabariitide kui varustuse külluse poolest.171

 1962. aastaks oli tarbijate soov „kompaktidest” suuremate ja luksuslikumate, ent  

täismõõdus sõiduautodest väiksemate sõidukite järele sünnitanud Ameerika keskauto, mille 

pikkus jäi kümnendi esimesel poolel 5–5,4 meetri vahele.172 173 Samal aastal kaotas personaalsete 

168 David  Gartman. Auto Opium, lk 191.
169 David Gartman. Auto Opium, lk 191–193.
170 Teed rajades – 60-ndate väikeautod. Torque Headquarters, tqhq.ee/dir.php?id=158 (autorita tekst, 

vaadatud 20. VIII 2021).
171 David Gartman. Auto Opium, lk 193.
172 Teed rajades – 60-ndate väikeautod (autorita tekst).
173 General Motors A platform. Wikipedia, the free encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/

General_Motors_A_platform_(1925)#1964 (autorita tekst, vaadatud 22. VIII 2021).
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luksusautode turunišis Ford Thunderbird oma monopoolse seisundi. Ilmus GM-i Pontiac 

Grand Prix ja aasta hiljem Buick Riviera. Nii nagu Thunderbird, oli ka Riviera pretensioonikalt 

ebapraktiline, suurema osa auto pikkusest hõlmas pikk kapott ja eesistujate külluslik ruum. 

Ilmselgelt ei olnud Riviera pereauto, David Gartman leiab, et sellelaadse sõiduki näol oli 

tegemist eristumise näljas inimese iseka eneseavaldusega. Ka 1963. aastal Pontiac Grand Prix 

oli suur ja elegantne auto, mille peaaegu kroomivabad küljed andsid masinale „puhta välimuse”, 

vastandudes eelmise dekaadi kroomisõltuvusele.

 Kümnendi keskpaigaks oli personaalsete luksusautode trend kogunud hoogu, mudelivalik 

laienes tublisti. Isegi pereautodena kasutatavate täismõõdus sedaanidele ja hardtop kupeedele 

püüti anda luksusautode mugavus ja tunnetus. Selliste suurte autodega konkureerimiseks 

pidid ka Thunderbird, Riviera ja konkureerivad masinad kasvama üha suuremaks. Lõpuks oli 

personaalne luksusauto sama kogukas kui täismõõdus pereauto, nn tänavaristleja ent oluliselt 

väiksema reisijaruumiga. Individualismi ajastul ei tahtnud ei tootjad ega tarbijad riskida 

autovabaduse surumisega praktilisse raami, näiteks autod ainult laste või majapidamistarvete 

vedamiseks.174

 Kümnendi keskel hakkasid „kolm suurt” pakkuma veel kahte individuaalsust rõhutavat 

autotüüpi – poni- ja muskelautot, mõlemad suunatud kasvavale noorteturule. Poniautodest 

esimene oli kompaktse Ford Falcon’i lühendatud platvormil põhinev 2+2 istmeskeemiga sportlik 

kupee Mustang. Muskelautod erinevatelt poniautodest pakkusid ka tagaistujaile piisavalt ruumi. 

Pontiac GTO – muskelautode esiklaps oli tegelikult muudetud kujundusega ja võimsa mootoriga 

varustatud kompaktse Pontiac Tempest’i kupeemudel ja kujutas endast Mustang’iga võrreldavat 

turundustrikki. Mõlemad autoliigid osutusid kümnendi teisel poolel, ennekõike noorte hulgas 

väga populaarseiks. Kultiveerides erinevust ja trotsi õnnestus autotootjail läbi vastavasisuliste 

reklaamide kütkestada noori tarbijaid, panna nad läbi uute autoliikide väljendama oma 

mässumeelsust.175 Kui 1956 aastal olid suured sõiduautod hõlmanud USA autoturust tervelt 

95 protsenti, siis 1962. aastaks oli see langenud 56-ni ja 1967. aastaks oli suurte sõiduautode 

päralt veel 47 protsenti turust. Tegelikult ei kahanenud täismõõdus masinate müük arvuliselt 

nii palju, vaid väiksemad autod  läksid väga hästi kaubaks, näiteks 1965. mudeliaasta Mustang’i 

müüdi mudeliaastaga tervelt 680 000 eksemplari. Sõiduautode koguturg suurenes hüppeliselt 

beebibuumerite (baby boomers) ostuikka jõudmisega – 1964. aasta 8 miljonilt 12 miljonini 

1973. aastal, ehk umbes 50 protsenti. Erinevalt vanemast generatsioonist, kelle eelistus oli 

174 David Gartman. Auto Opium, lk 193–194.
175 David Gartman. Auto Opium, lk 194–197.
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jätkuvalt täissuuruses sõiduauto, eelistas enamik selle põlvkonna autoostjaist kompaktseid ja 

keskmise suurusega sõiduautosid.176

 Dekaadi arenedes muutusid autod taas üha suuremaks, kompaktautode pikkus küündis 

lõpuks viie meetrini.177 Ka keskautod kasvasid veidi, ulatudes 5,1–5,4 meetrini ning jätkuvalt 

populaarseima autoliigi nn traditsioonilise täismõõdus pereauto pikkuseks kujunes kümnendi 

teisel poolel 5,4–5,8 meetrit.178 179 180 Ka muskel- ja poniautod kasvasid järk-järgult üha pikemaks 

ja raskemaks. Järgmise kümnendi alguses nende müük vähenes, kuna kogukatena olid nad 

kaotanud piisava erinevuse Detroiti teistest ülemõõdulistest ja liigagi külluslikult varustatud 

autounelmatest. Ameerika Ühendriikide autotööstus tundus olevat segaduses. Tarbijad tahtsid 

erinevust ja Detroit oli sellele soovile vastanud, laiendades heldelt mudelivalikut. Kuid inimesed 

soovisid lisaks erinevusele ka suure ja luksusliku auto mugavusi, mis eraldaksid  nad argielu 

reaalsusest. Niimoodi muutusid kõik uued autod suuremaks, raskemaks ja kallimaks, kuni 

nad kaotasid oma individuaalsuse ja kogu tsükkel pidi algama otsast peale, kihutades tarbijaid 

ihalema uusimaid autotööstuse leiutisi.181

 1970. aastaks oli Detroti toodetud erinevate mudelite arv kasvanud 370-ni, seega 

dekaadi algusega võrreldes üle 50 protsendi.  Kui 1959. aastal tootsid „kolm suurt” vaid ühes 

mõõdus autosid, ehk suuri, siis 1970. aastal said tarbijad valida väikeste, kompaktsete, kesk- ja 

täissuuruses autode vahel. Kõigile mudeleile olid saadaval ka laias valikus lisaseadmeid. Näiteks 

1966. aastal tootis GM-i Chevrolet’ allüksus 46 erinevat mudelit millele olid saadaval mitmetes 

kombinatsioonides 32 mootorit, 20 käigukasti, 30 värvitooni ja rohkem kui 400 lisaseadet või 

-varustust. Sellise valiku mitmekesisuse mõte oli pakkuda tarbijaile maksimaalset individuaalsust. 

Kuna individualiseeritud tarbimise ideoloogiat õõnestasid selle kasvavad sotsiaalsed kulud, oli 

ideoloogia säilitamiseks vajalik saavutada üha suurenev näiline individuaalsus. GM-i president 

John Gordon oli 1963. aastal teatanud: „Meie eesmärk ei ole auto mitte ainult iga rahakoti ja 

176 Paul Niedermeyer. Automotive History: Who Killed the Big American Car?
177 About The Dodge Dart Swinger: A Brief Model Year History & Technical Specifications. Dodge 
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180 Casey Wright.1969 Imperial LeBaron Review: Driving the Distinguished. 08. XII 2020. Out 
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otstarbe jaoks, vaid võib öelda, et auto iga rahakoti, eesmärgi ja inimese jaoks.” Samal ajal väitis 

GM Styling Staff’i juht Claud McCammon: „Autoturg on killustunud „mitmeks massturuks”, 

mis koosneb paljudest teatud tüüpi autode turgudest. Need uued massturud peegeldavad teatud  

mass-individualismi, mis paneb kõiki tahtma olla erinev – täpselt nagu kõik ongi erinevad.”182 

Siin võib tekkida muidugi õigustatud küsimus kas turg võiks tõesti lõpmatult jaguneda 

kahjustamata seejuures masstootmiseks vajalikku mahtu? Vastus sellele küsimusele oli saanud 

ilmselgeks järgmise kümnendi alguseks.183  

 1960-ndaid kui mudelivaliku tohutu laienemise ja turu kasvamise dekaadi peetakse 

vaieldamatult nii Ameerika Ühendriikide autotööstuse kui ka -disaini kuldajastuks. Just 

sel perioodil nägi seal (aga samuti ka Euroopas) ilmavalgust ebatavaliselt palju erakordselt 

õnnestunud disainiga sõidukeid. Kui 1950-ndatel näitasid USA autostilistid, mida nad oskasid 

teha, siis nende 1960. aastate loomingu kohta on öeldud, et sel perioodil tegid nad seda, mida 

nad tegelikult pididki tegema. Eelmise kümnendiga jäi seljataha puberteetlik loov mängulisus ja 

saabus küpsus, mis võimaldas sündida paljude hinnangul kogu sajandi kauneimatel sõidukitel.184

 Kümnendi kuulsaim nimi  USA autodisainis on GM-i disainiboss Bill Mitchell, kes 

jätkas oma eelkäija Harley Earl’i stiili luues pikki, madalaid ja laiu autosid, just selliseid, mida 

enamik Ameerika Ühendriikide tarbijaid imetles ja ihaldas. Mitchell muutis disaini „elusamaks”, 

lisades katustele ja poritiibadele volte või servi. See muutus oli osaliselt inspireeritud riidemoest. 

1960-ndate esimese poole autodisaini iseloomustab hästi Mitchelli kuulus lause: „Püksid ei 

saa näha välja kuradima head, kui nendes pole viiki või volti; vormi rõhutamiseks peab olema 

teravus või serv.”

 Mitchell reorganiseeris GM-i disainikeskuse töö. Ta lammutas rangelt hierarhilise 

juhtimismudeli ja andis disaneritele rohkem loomingulist vabadust ning korraldas paralleelseid 

projekteerimistegevusi, mille käigus võis iga disainimeeskond teha ettepanekuid nii Buick’i, 

Oldsmobile’i, Pontiac’i kui ka Chevrolet’ kerekujunduse asjus; sealjuures omavahel ja mõnikord 

ka teiste disainistuudiotega võisteldes, eesmärgiga arendada välja teema, millest iga osakond 

saaks hiljem arendada oma disainisuuna.

 1960-ndate keskpaigaks oli GM Styling’i palgal ligi 1600 töötajat, sealhulgas auto- 

ja tööstusdisainerid, insenerid, skulptorid, värvi- ja kangaspetsialistid, joonestajad, puidu- 

ja metallmudelite ehitajad ning mustrite valmistajad. See oli kogu autotööstuse suurim 

disainiorganisatsioon. Mitchelli ajastu tõi teedrajavatena kaasa uued kujundustehnikad – 

182 David Gartman. Auto Opium, lk 190.
183 David Gartman. Auto Opium, lk 190.
184 John L. Gann Jr. The 1960s: Apogee of American car design.



—  82  —

näiteks musta lindi kasutamise täissuuruses jooniste illustreerimiseks (teipingu), mis võimaldas 

hoida kokku aega ja saavutada suurema loomingulise paindlikkuse.185

 Sarnaselt GM-ile reorganiseeriti ka Chrysler’i ja Ford’i disainikeskused. Kuuendal 

kümnendil lõid Detroiti autotootjad terve rea hämmastavaid ja tõepooolest teineteisest 

erinevaid autosid. Võrreldes eelmisega oli sel dekaadil autostilistide töö huvitavam ja teatud 

mõttes lihtsam, kuna tootmisse olid võetud mitmed teineteisest erinevad platvormid. Nüüd oli 

disainereil võimalik olla loominguline, kuna töö ei seisnenud enam vaid erinenevate plekkide ja 

ehisdetailide loomises samadele platvormidele ja keredele. Eristuvat välimust oli seega kergem 

saavutada.186  

 1960-ndateks olid  tarbimiskultuuri avaldunud varjuküljed väga sügavalt raputanud 

naiivset usku tehnoloogilistesse utoopiatesse, inimesed olid kaotanud soosingu 1950. aastate 

veidra futurismi suhtes. Dekaadi alguses oli disainerite esmane ülesanne  puhastada autod 

futuristlikust kergemeelsusest, ennekõike „sabauimedest”. Ford’i uimed kärbiti 1961. aastaks 

õige tagasihoidlikeks ja järgmiseks aastaks kaotati need lõplikult. Cadillac oli ainus GM-i mark, 

mis 1961. aastal uimed veel säilitas. Pärast uimede ja muude veidruste eemaldamist seisid 

disainerid silmitsi küsimusega – kuhu edasi? Lahenduse leidmiseks pöörduti minevikku. Kiirete 

sotsiaalsete muutuste perioodil 1960-ndatel, kui traditsioonilised normid ja ootused pöörati 

pea peale, kui suurenes abielulahutuste arv ja alkoholi tarbimine ning Ameerika Ühendriikide 

patriarhaalne ühiskond lagunes,187 otsisid paljud inimesed lohutust ja stabiilsust nostalgilistes 

autopiltides, luues seega pinnase neoklassitsistliku ajastu esilekerkimiseks.188

 Chrysler’i peadisainer Virgil Exner oli esimene, kes tõi vaatlusalusel dekaadil selle 

trendi seeriaauto kujundusse. Exner pöördus 1961. aastal klassikalise ajastu kaunistuste poole, 

nagu kerest eraldatud esi- ja tagatuled. Chrysler’i disainerid avaldasid Motor Trend’ile, et nad 

jäljendavad klassikalisi autosid, kuna soovivad  tuua disaini tagasi  „aususe ja terviklikkuse” ning 

eemalduda senisest disainikeelest, mida kutsuti halvustavalt „üledekoreeritud lihavõttemunaks.” 

1962. aastal lisas Exner Chrysler’i autodele teisigi klassikalisi elemente, näiteks  V-kujulised 

tuuleklaasid.

 Kui Bill Mitchell asus juhtima  GM-i Styling Staff’i, võttis ta kasutusse klassikalise ajastu 

autode puhtad, skulptuursed jooned. Mitchell väitis: „Mercedes-Benz, Duesenberg ja Stutz – 

185 85 Yeard of GM Design: the timeline. 18. VI 2012. Car Body Design, https://www.carbodydesign.
com/2012/06/gm-design-the-timeline/ (autorita tekst, vaadatud 21. VIII 2021).

186 David Gartman. Auto Opium, lk 199.
187 Paul Niedermeyer. Automotive History: Who Killed the Big American Car? 05. IV 2019. Curbside 

Classic,  https://www.curbsideclassic.com/automotive-histories/automotive-history-who-killed-
the-big-american-car/ (vaadatud 20. VIII 2021).
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neis autodes oli omamoodi romantika, omamoodi individuaalsus; igaüks neist oli kui elusolend. 

Me peaksime olema suutelised tooma osa sellest tagasi oma masstoodangu  autodesse.”189 

Mitchelli neoklassikaline esteetika saavutas oma esimese selgepiirilise väljenduse 1963. aasta 

Buick Riviera’s, juba eelpool mainitud personaalses luksuskupees. Üks eristav vorm, mis on 

leitav nii auto vööjoonelt kui katuselt, on terav ja õbluke serv, mille Mitchell laenas Inglise 

klassikalistelt autodelt.  Puhtad servad rõhutasid Riviera rangeid ja samas dünaamilisi vorme, 

voolav vööjoon kumerdus vaid pisut tundlikult kujundatud tagumise rattakoopa kohal. See 

joon tõstis esile pika kapoti ja lühikese pagasiruumi, sellised proportsioonid olid inspireeritud 

ebapraktilistest luksus-klassikutest.

 Mitchelli neoklassitsistliku esteetika kehastused – pinguldatud teravate servadega 

skulpturaalsed autod mõjutasid 1963. aastal kogu GM-i mudelirivi, ennekõike tagasihoidlikke, 

ent elegantseid Chevrolet’ mudeleid. Ka Ford’i toodetele ilmusid nostalgilised elemendid, 

1965 aastaks oli kogu Ford’i mudelivalik kujundatud teravate servade ja neoklassitsistliku 

katusejoonega. Kümnendi arenedes viljeles ka Chrysler jätkuvalt neoklassitsistlikku esteetikat, 

võttes samuti omaks senistest kandilisemad, sirgemad jooned ja vormid.190

 Kuigi enamik autosid vaatas  kuuendal kümnendil esteetilises plaanis tahapoole, liikus 

muskelautode kujundus teises suunas. Noored tarbijad, jõu ja kiiruse ihalejad, soovisid uusi  

tehnoloogilisi horisonte ega polnud kuigivõrd huvitatud neoklassitsismi stabiilsusest. Stilistid 

jätkasid tehnoloogilise ülimuslikkuse illusiooni loomist, seostades muskelautod visuaalselt 

kõige arenenuma transpordiliigiga, milleks oli reaktiivlennuk ja rakett. 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.

 Tuntuimaks uut tehnoloogilise ekspressionismi vormi otsivaks disaineriks sai Bill Porter. 

Tema kujundatud 1968. aasta Pontiac GTO ei sisaldanud kroomklišeesid, kuid sellegipoolest 

kandis sõiduk oma skulpturaalsetes vormides reaktiivlennuki olemust. Auto külg oli ümardatud 

moodsast lennukist inspireeritud monokokk kestaks. Seesugust disainikontseptsiooni  arendati 

edasi näiteks 1970. aasta Pontiac Firebird’i kujunduses, mille puhul Porter püüdis saavutada 

„puhast monokokk vormi”. Siledad, ümarad kumerused vihjasid lennukile ja sõiduki lihaseline 

välimus lõi tunde, nagu oleks auto nahk selle all oleva mehaanilise tugevuse ja jõu tõttu 

välja surutud. Ka teistel Ameerika Ühendriikide muskelautodel kasutati sarnast lihaselist ja 

tehnoloogilist üleolekut väljendavat kujundust. Lennukikeredest inspireeritud stiil ilmus 

189  David Gartman. Auto Opium, lk 201.
190  David Gartman. Auto Opium, lk 200–202.
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kümnendi lõpus, järgmise alguses mitmele „kolme suure” nii kompakt- kesk- kui täissuuruses 

pereautole.

 Noortele suunatud massiautode kujundusele avaldas mõju ka „auto rätseppade” ehk 

custom auto stiil. Püüdes aimata, milline disain väljendab noorte mässumeelsust ja üritades ühtlasi 

varjata masstootmise ühetaolisust, hakkasid Detroiti autotootjad oma seeriaautodel kasutama 

custom firmade poolt välja töötatud disainilahendusi.  Näiteks  1963. aasta  Pontiac Grand-Prix’ 

ja aasta noorema GTO süvistatud iluvõre ja esilaternad olid inspireeritud tolleaegsetest custom 

autodest. Detroiti autostilistid pidasid enam kui kümme aastat korrapärast dialoogi California 

custom firmadega, eesmärgiga rakendada masstootmises noorte mässulist vaimu väljendavat 

individuaalset stiili. Senikaua, kuni noorte mässumeelsust sobis väljendama custom elementidega 

muskel- või poniauto, oli autofirmadel võimalik selle pealt kasu lõigata.  Kuid kümnendi lõpuks 

ei õnnestunud rahulolematuid noori enam neile suunatud mässumeelsust väljendavad autodega 

endisel viisil kütkestada.191

 1960-ndate kui Ameerika autodisaini kuldajastu oluliseks põhjuseks peetakse  asjaolu, 

et tegemist oli viimase kümnendiga, kui autotootjad said sõidukeid kujundada vabalt 

ilma föderaalsete ohutus-, kütusesäästu- ja heitmekontrollieeskirjade poolt pealesunnitud 

piiranguteta.192 1964. aastal muudeti küll turvavööd esiistmetel kohustuslikuks193 ning mõni 

aasta hiljem pidi kõigil USA-s müüdavatel autodel olema turvaline roolisammas,194 ent 

Ameerika autode kaitserauad said veel olla elegantselt saledad (alates 1972. aasta septembrist 

kehtima hakanud seadus kohustas autotootjaid varustama sõiduautod veoautolike massiivsete 

kaitsearaudadega)195 ja katustele polnud kehtestatud rangeid tugevusnõudeid. Seetõttu, nagu 

mainitud ka eelmises peatükis, olid laialt levinud elegantsed B-piilariteta sedaanid, kupeed ja 

universaalid. Kõige olulisemana võib esile tuua heitmete ja kütusekuluga seonduvate karmide 

eeskirjade puudumise. 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.196

191 David Gartman. Auto Opium, lk 202–203.
192 John L. Gann Jr. The 1960s: Apogee of American car design.
193 Autolehe Autoentsüklopeedia 8. osa: Kirgas kümnend. Tõnu Korrol, lk 12.
194 Mate Petrany. The Ten Most Important Safety Advancements In Automotive History. 11. XI 2013.  

Jalopnik, https://jalopnik.com/the-ten-most-important-safety-advancements-in-
automotiv-1462200446 (vaadatud 23. VIII 2021).

195 Andrew Golseth.Which Car Wore It Best: “Safety” Bumpers From The ’70s. 31. III 2016. 
Petrolicious, https://petrolicious.com/articles/which-car-wore-it-best-safety-bumpers-from-the-
70s (vaadatud 23. VIII 2021).

196 John L. Gann Jr. The 1960s: Apogee of American car design.
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 Üha kasvanud välise hiilguse varjus oli Ameerika Ühendriikide autotööstus jõudnud 

oma senise arengusuunaga – tootes üha suuremaid, raskemaid, võimsamaid, kiiremaid, 

janusemaid ja saastvamaid autosid – sügavasse kriisi. Detroiti autotootjad püüdsid summutada 

kriitilisi hääli, mis rääkisid USA autoarengutega suurenevatest inim- ja keskkonnakahjudest, 

suurendades veelgi individuaalse tarbimist. Kuid see ainult süvendas süsteemi sissekodeeritud 

vastuolu, ähvardades õõnestada ka fordismi põhialuseid. Kui iga inimene püüdis oma identiteeti 

väljendada isiklikult just talle kohandatud sõiduki abil, kasvas Ameerika Ühendriikides kiiresti 

mitte ainult autode, vaid ka liiklusõnnetuste arv. Eriti suurt probleemi kujutasid noorte juhitud 

võimsad muskel- ja poniautod. Suurenesid ka liiklusummikud, kasvas müra ja õhusaaste. Üha 

häälekamalt võtsid autostumisega kaasneva õhureostuse ja raiskamise vastu looduskaitsjad ja 

tervishoiuspetsialistid. Meedias tekkis auto kui vabaduse ja põgenemise sümboli kõrvale ka 

teine, vastandlik kujutis – autost sai tume  ja ähvardav nähtus, mis õgib oma tarbijaid.197

 Kümnendi lõpus olukord muutuski kardinaalselt. Valdkonnaga kursis olevad inimesed 

on öeldud, et tegelikku autodisaini hakkasid määrama enam mitte Detroiti disainerid, vaid 

Washingtoni ametnikud. Autotootjate eelarves varasemalt disainiuuenduste jaoks ettenähtud 

vahendid suunati 1960-ndate lõpus ja 1970-ndatel ümber sõidukite uute õigusaktide  nõuete 

vastavusse viimisega seotud arendustööks.198

 1963. aasta puhta õhu seaduse ja 1965. aasta sõidukite saastekontrolli seaduse alusel 

hakati 1968. aastast kontrollima  sõidukite heitgaase. Esialgsed saastenormid olid suhteliselt 

leebed, ent USA autotootjate jaoks läks olukord ülimalt keeruliseks 1970. aasta seadusega, 

mille kohaselt pidid sõiduautode heitmekogused vähenema mõne aastaga tervelt 90 protsenti. 

Sedavõrd karm seadus kehtestati, kuna senaatorid olid pettunud autotööstuse suutmatuses 

ja tahtmatuses vähendada heitmekoguseid varasemate, nõrgemate tingimustega õhu puhtust 

reguleerivate seaduste alusel.199

 Kuigi Ameerika Ühendriigid oli jätkuvalt ja ülivõimsalt autoriik number üks, polnud 

kuuenda kümnendi teisel poolel nende horisont välismaist konkurentsi silmas pidades 

enam pilvitu.200 Taas, nagu oli juhtunud ka eelmise kümnendi lõpus, suurenes ökonoomsete 

importautode müük.201 Üha rohkem tõusis esile Jaapan, mis tootis 1960. aastal 200 tuhat autot, 

ent kümme aastat hiljem juba kolm miljonit. 1968. aastal tõusis Jaapan Lääne-Saksamaa ees 

197 David Gartman. Auto Opium, lk 202–204.
198 John L. Gann Jr. The 1960s: Apogee of American car design.
199 1970s Cars: The Ultimate Guide (autorita tekst).
200 Autolehe Autoentsüklopeedia 8. osa: Kirgas kümnend. Tõnu Korrol. Tallinn, Auto 24, 2018, lk 11.
201 Paul Niedermeyer. Automotive History: Who Killed the Big American Car?
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maailma suuruselt teiseks autotootjaks. Jaapani autod tungisid USA turule, sundides sealseid 

hiiglasi hakkama kümnendi teisel poolel välja töötama väikeautosid.202

 1970-ndate aastate alguseks oli ka inimeste teadvuses toimunud revolutsioon autonduse 

teemadel. Isegi konservatiivne ajaleht Wall Street Journal märkis ära „kasvavat mässu autode 

vastu”.203 Tolleaegsetest ajalehtedest võis leida kirjutisi, milles väljendati mõtteid, et kui varasemalt 

olid tarbijad  näinud oma autosid kui midagi lahedat ja erilist, siis nüüdseks on nad autodes 

pettunud või neist tüdinenud. Väideti, et nn laheda auto omamine   kaotanud oma uudsuse ja 

erilisuse, autot oli hakatud nägema vajaliku tarbeesemena, mille puhul on oluline ökonoomsus.

 Lisaks keskkonnaorganisatsioonide survele ajendas ka kasvav tarbijaliikumine, 

mis nägi autosid praktiliste masinatena, valitsust astuma kardinaalseid samme autonduse 

reguleerimiseks.204 Riigivõimu sekkumine kujundaski järgnevatel kümnenditel ümber kogu 

Ameerika Ühendriikide automaastiku. Sellest järgnevates peatükkides.  

202 Autolehe Autoentsüklopeedia 8. osa: Kirgas kümnend. Tõnu Korrol, lk 11–12.
203  David Gartman. Auto Opium, lk 203.
204  David Gartman. Auto Opium, lk 204.
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Illustratsioonid kommentaaridega

Illustratsioonid 75 ja 76

1960-ndad – biitlite, kontrakultuuri, feminismi ja beebibuumerite (baby boomers) ajastu 

Ameerika. Ülemisel fotol naisõiguslaste meeleavaldus, alumisel tänavavaade, kus suurte 

Ameerika sõiduautode hulgas kohtab mitmeid Volkswagen’i „Põrnikaid”205.

205 Paul Niedermeyer. Automotive History: Who Killed the Big American Car?
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Illustratsioonid 77 ja 78

 

Fotodel 1960. aasta Ford Falcon. Kümnendi koidikul lisandusid „kolme suure” tootevalikusse 

täiesti uued, senistest palju väiksemad autod, mida kutsuti kompaktseiks.  Falcon oli 

konkurentidega võrreldes nii tehniliselt kui  välimuselt kõige tavapärasem, ent paljud pidasid 

Falconi konservatiivset kujundust Chevrolet Corvair’i ja Plymouth Valiant’i omast meeldivamaks 

ning see kajastus ka müüginumbrites.206 207 

206 John L. Gann Jr. The 1960s: Apogee of American car design.
207 Paul Niedermeyer. Automotive History: Who Killed the Big American Car?
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Illustratsioonid 79 ja 80

1960. mudeliaastal  ilmunud kompaktne Chevrolet Corvair oli tagaosas asuva õhkjahutusega 

alumiiniumist boksermootori ja kõigi rataste sõltumatu vedrustusega kümnendi 

revolutsiooniliseim Ameerika Ühendriikide sõiduauto. See 4,56 meetrise kerepikkusega,  USA 

kontekstis väga väike sõiduk oli traditsioonilise Ameerika auto vastand ning keredisainilt ülimalt 

lihtne, mõjudes  samas  futuristlikumana kui ükski varasem Chevrolet. Sellelt madalalt, vaid 

1,3 meetrit kõrgelt kuueistmeliselt autolt ei leia  üleliigseid jooni ega disainielemente. Corvair’i 

kohta on öeldud, et see oli  arhitekt Mies van del Rohe ratastel ”Less Is More”.208 Corvair’i disain 

inspireeris mitmed teisi tootjad.

208 John L. Gann Jr. The 1960s: Apogee of American car design.



—  90  —

Illustratsioon 81

Kompaktse Chevrolet Corvair’i sportlikku mudeli Monza reklaam. Erakordselt suur  osa 

„kompaktide” reklaamidest  olid suunatud naistele. Corvair’i puhul moodustas ligikaudu poole 

müüdud sõidukeist baasmudelist kallim, hästi varustatud  sportlik Monza, mis näitab, et suur 

hulk tarbijaid eelistas kompaktautosid mitte ajendatuna odavamast hinnast, vaid  soovist saada 

stiilne eriline auto. Corvair Monza, millele sai tellida 1960-ndail tavaautode puhul haruldase 

turbomootori, kujutas endast murdepunkti Ameerika Ühendriikide autokultuuris. See sõiduk 

oli teerajajaks mõni aasta hiljem turule toodud ülipopulaarsetele nn poniautodele. Innustatuna 

Monza edust, hakkasid ka Ford ja Chrysler pakkuma kompaktsete Falcon’i ja Valiant’i hästi 

varustatud sportlikke versioone.209 210

209 Paul Niedermeyer. Automotive History: Who Killed the Big American Car?
210 David Gartman. Auto Opium, lk 191.
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Illustratsioonid 82 ja 83

Fotodel 1960. aasta Ford Galaxie. Kui Plymouth’i stiili kohta on avaldatud arvamust, et  see 

läks 1957. aastal „metsikuks” ja Chevy 1959. aastal veelgi „pöörasemaks”,  siis Ford oli jäänud 

konservatiivseks. Olukord muutus dramaatiliselt 1960. aastal, kui Ford sai lõpuks endale 

kere, mille kõrval sama aasta Chevrolet ja Plymouth näisid ilmetud. Erinevalt Chevrolet’st ja 

Plymouth’ist oli uus Ford jätkuvalt konservatiivne ent maitsekas, olles varasematest Ford’idest 

julgema disainiga ja kaasaaegsem. Need suured Ford’id meenutasid kujunduselt uut kompaktset 

Falcon’it, olles lihtsa kerejoone, madala vööjoone ning suure klaaspinnaga. Uus esiklaas sai küll 

kumer, ent enam mitte panoraamne ning iluvõre tehti lai ja kaunis.211

211 John L. Gann Jr. The 1960s: Apogee of American car design.
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Illustratsioonid 84 ja 85

1961.–1963. aasta Ford Thunderbird on näide USA autodisaini avangardismist. Viiendal 

kümnendil ja veel ka kuuenda alguses, kui oldi vaimustuses kosmoserakettidest, avaldus see 

vaimustus ka auodisainis. Tulemuseks olid hämmastavad autokered, pikad ja saledad masinad 

koos rakettmootori järelpõletit meenutavate tagatuledega. Selle lühikese ajaga, 1950-ndate 

teisel poolel ja mõnedel juhtudel veel ka 1960-ndate algul sündisid mitmed ikoonilised autod, 

millede hulgast üheks parimaks näiteks on fotodel olev Thunderbird.212 Seda autot peetakse 

kõigi „Kõuelindude” seas puhtaimaks ja elegantseimaks. 1961. aasta Thunderbird oli paljudele 

kosmoseajastu unistuste auto. 213 

212 Dan Kahn. American Avante-Garde: The Enduring Appeal Of A Jet-Age Ford Thunderbird. 06. VI 
2018. Petrolicious, https://petrolicious.com/articles/american-avante-garde-the-enduring-appeal-
of-a-jet-age-ford-thunderbird (vaadatud 23. VIII 2021).

213 John L. Gann Jr. The 1960s: Apogee of American car design.
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Illustratsioonid 86 ja 87

Kõik General Motors’i traditsioonilised pereautod said omale 1961. aastal uued, senistest 

saledamad kaunid kered. Ülemisel fotol Oldsmobile 88, mille disaini pidasid osad  ajakirjanikud 

nimetatud aasta GM-i täismõõdus pereautode hulgas õnnestunuimaks,214 alumisel samast aastast 

pärinev Buick Invicata.

214 John L. Gann Jr. The 1960s: Apogee of American car design.
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Illustratsioonid 88 ja 89

Kümnendi alguse vastuolulise kujundusega neoklassitsistlike Chrysler’ite disainielementide 

hulka kuulusid kerest eraldatud tuled. Ülemisel fotol 1961. aasta Plymouth Fury,  alumisel 

aasta noorem  Chrysler Imperial LeBaron.215

215 Laurence Jones. 1961 Plymouth Fury – What Planet Are YOU From? 23. I 2016. Curbside Classic, 
https://www.curbsideclassic.com/curbside-classics-american/curbside-classic-1961-plymouth-
fury-what-planet-are-you-from/ (vaadatud 25. VIII 2021).
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Illustratsioonid 90 ja 91

Kui Plymouth’i juhtimisel olid eelnevate aastate „sabauimede” ajastu soodsa hinnaga USA 

pereautod muutunud aasta-aastalt pikemaks, laiemaks ja madalamaks, siis 1962. aasta mudel tegi 

kannapöörde. Uus mudel sai tunduvalt väiksema euroopalike mõjudega meeldiva klaasiküllase 

kere. Selle mudeli murrangulise stiili puhul võttis Chrysler šnitti enda 1960. aasta täiesti uut 

disainikeelt esindavalt sõidukilt – kompaktselt Valiant’ilt, kuid teostas 1962. aasta suuremate 

mudelite (Plymouth Fury ja Dodge Dart’i) kujunduse veelgi rafineeritumalt. Fury võitis USA 

Riikliku Sisekujundajate Ühingu auhinna ja oli 1962. aasta  Chevy’st ja Ford’ist silmapaistvam. 

Kuid kliendid eelistasid konservatiivsema kujundusega autosid ja nii muudeti ka Plymouth’i 

kere järgmisel aastal tavapärasemaks.216 Ülemisel fotol 1962. aasta Plymouth Fury, alumisel 

sama aasta Dodge Dart.

216 John L. Gann Jr. The 1960s: Apogee of American car design.
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Illustratsioonid 92 ja 93

1963. aasta luksuslikku kupeed Buick Riviera’t (ülemisel fotol) luues said disainerid GM-i 

disainibossilt Bill Mitchellilt ülesande kombineerida Rolls Royce’i ja Ferrari disainikeel, ning 

tulemuseks oli kümnendi üks väljapaistvamaid, neoklassitsismi esindavaid sõidukeid.217 Alumisel 

fotol veidi muudetud kujundusega 1965. aasta mudel.

217 Autolehe Autoentsüklopeedia 8. osa: Kirgas Kümnend. Tõnu Korrol, lk 15.
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Illustratsioonid 94 ja 95

1963. aasta täismõõdus GM-i sõiduautodest peetakse kauneimaks Pontiac Grand Prix’d 

(fotodel).218 Bill Mitchelli dramaatiline eemaldumine Harley Earli 1950-ndatel kasutatud 

ümaratelt vormidelt, teravate nurkade ja joonte kasutuselevõtt oli mõjutatud ka Pininfarina 

Florida’st. Ka Grand Prix’ disaini võtmeelement – õrn, valgust murdev kere  keskjoon pärineb 

Pininfarina nimetatud meistriteoselt.

 

218 Paul Niedermeyer. Pininfarina’s Revolutionary Florida: The Most Influential Automobile Design 
Since 1955. 09. III 2021. Curbside Classic, https://www.curbsideclassic.com/automotive-histories/
pininfarinas-revolutionary-florida-the-most-influential-design-since-1955/ (vaadatud 23. VIII 
2021).
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Illustratsioonid 96 ja 97

1960-ndal mudeliaastal ilmunud populaarse kompaktauto Plymouth Valiant’i kümnendi 

esimese poole kerekujundust iseloomustati kui neoklassitsistlike mõjudega euroopalikku. 

Elegantse langeva tagaosa tasakaalustamiseks ja külgvaates soovitud kandilise mulje 

saavutamiseks kujundati tagatiivad nüride uimelaadsete moodustistena, mis erinevalt eelmise 

dekaadi „uimedest” ei mõju ülepakutuna. Ülemisel fotol 1963. aasta Valiant, alumisel 1964. 

aasta mudel.219

219  Laurence Jones. Curbside Classic: 1963 Plymouth Valiant – When the Curious Looking Get 
Self Conscious and Conform. 02. III 2021. Curbside Classic, https://www.curbsideclassic.com/
curbside-classics-american/curbside-classic-1963-plymouth-valiant-when-the-curious-looking-
get-self-conscious-conform/ (vaadatud 26. VIII 2021).
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Illustratsioonid 98 ja 99

1964. aasta neoklassitsitliku Chrysler Imperial Crown’i  (ülemise fotol) kujundus oli mõjutatud 

erakordselt lihtsa ja range kerejoonega Lincoln Continental’ist. Ka selle auto põhivorm oli 

kandiline nagu Continental’il, tiiva murdejooned olid kaetud kroomkaunistusega ning iluvõre 

poolitatud. Loobuti Chrysler’i eelmise peadisianeri Virgil Exneri poolt kasutatud retrolikest 

kerest eenduvatest esituledest. Sarnasus Lincoln’iga polnud juhuslik, kuna auto disainer Elwood 

Engel oli eelnevalt töötanud Ford’i alluvuses.220  Alumisel fotol 1967. aasta Imperial.

 

220 1964, 1965, 1966 Imperial. How Stuff Works, https://auto.howstuffworks.com/1964-1966-imperial.
htm    (autorita tekst, vaadatud 25. VIII 2021).
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Illustratsioon 100

1964. mudeliaastal tõi GM turule keskmise suurusega sõiduautod, mis, sarnaselt „kompaktidele” 

meeldisid beebibuumerite (baby boomers) põlvkonnale ja naistele.221 Äärmiselt puhta stiiliga 

neoklassitsismi mõjudega 1964. aasta Chevrolet Chevelle veenab, et lihtsa kandilise vormiga 

auto saab olla ajatult elegantne.

221 Paul Niedermeyer. Automotive History: Who Killed the Big American Car?
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Illustratsioon 101

1964. aastal turule toodud Ford Mustang’i loojaid innustas edukas sportlik kompaktauto 

Chevrolet Corvair Monza. Armsa ja lihtsa olekuga algusaastate Mustang osutus väga populaarseks 

just noorte naiste hulgas. Nõrgemate (kuuesilindriliste) mootoritega Mustangi reklaamid olidki 

valdavalt suunatud neile.222

222  Paul Niedermeyer. Automotive History: Who Killed the Big American Car?



—  102  —

Illustratsioon 102

Suured soodsa hinnaga Chevrolet’d kuulusid aastakümneid Ameerika Ühendriikide 

enimmüüdud sõiduautode hulka. Ka 1960-ndail oli tavaline, et aastas müüdi enam kui miljon 

eksemplari.223 Näiteks 1963. aasta seisuga olid enam kui pooled USA-s registreeritud sõiduautod 

Ford’id ja Chevrolet’d, neist valdav enamik nn täismõõdus. 1967. aastal sai Impala (fotol) uue, 

maskuliinsema ja „teravama” kujundusega kere. Selle aasta mudeli välimust peetakse üheks 

õnnestunumaks kuuenda kümnendi suurte Chevrolet’de hulgas.224

223 Frank Markus. Six Decades of Best-Selling Cars. – Motor Trend 11. III 2010, https://www.
motortrend.com/features/six-decades-of-best-selling-cars/ (vaadatud 23. VIII 2021).

224 John L. Gann Jr. The 1960s: Apogee of American car design.
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Illustratsioonid 103 ja 104

Ford Galaxy oli nii disainilt kui omadustelt väljapaistev 1965. aasta täismõõdus USA sõiduautode 

hulgas (mis olid tegelikult kõik kaunid). Galaxy  esindab  müügitabelite tippu kuulnud 

traditsioonilisi Ford’i pereautosid. 1965. aastal sai auto uue neoklassitsistlikuks kutsutud karge 

sirgjoonelise elegantse kere, mis andis soodsa hinnaga hästivarustatud rahvaautole hinnalisema 

sõiduki välimuse. Seda autot reklaamiti kui Rolls-Royce’ist vaiksemat.225 Ülemisel fotol 1965. 

aasta Galaxie 500 XL, alumisel aasta noorem mudel.

225 John L. Gann Jr. The 1960s: Apogee of American car design.
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Illustratsioonid 105 ja 106

1965. mudeliaastal ilmunud teise põlvkonna dramaatilise kujundusega kompaktset Chevrolet 

Corvair’i peetakse kümnendi meistriteoseks, populaarne autoajakiri “Car and Driver” nimetas 

seda koguni maailma kauneimate sõidukite absoluutsesse tippu kuuluvaks. Kõik kõvakatusega 

Corvair’id olid nüüd B-piilariteta. Jõulisema välisilme andmiseks sai Corvair nagu kõik 

kümnendi teise poole Chevrolet’d tagaukse (või tagumise küljeakna) juures tõusva õlajoone.226

226 John L. Gann Jr. The 1960s: Apogee of American car design.
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Illustratsioonid 107 ja 108

 

1966. aasta nn personaalne luksuskupee Oldsmobile Toronado (ülemisel fotol) oli GM-i 

disainibossi Bill Mitchelli üks lemmikuid ja võitis 1966. aasta Põhja-Ameerika Aasta Auto 

tiitli.227 Tegemist oli uuendusliku, esimese Teise maailmasõja järgse esirattaveoga Ameerika 

sõiduautoga. Väga õnnestunuks peetakse selle auto rattakoobaste vormi.228 Alumisel fotol 

sirgete rangete joonte ja vormidega 1967. aasta Cadillac Eldorado ehitati Toronado’ga samale 

platvormile ja sai samuti esirattaveo.

227 John L. Gann Jr. The 1960s: Apogee of American car design.
228 Paul Duchene. How design evolution gave us the Olds Toronado from the Cord 810. 06. IX 

2019. Hagerty, https://www.hagerty.com/media/archived/design-evolution-olds-toronado-from-
cord-810/ (vaadatud 20. VIII 2021).
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Illustratsioonid 109 ja 110

1967. aasta Chevrolet Camaro kuulub kümnendi disaini õnnestumiste hulka ja märgib vastusena 

Fordi Mustang’i edule GM-i sisenemist „poniautode” turule.229

229 John Pearley Huffman. A Visual History of the Chevrolet Camaro, from 1967 to Today. – Car 
and Driver 13. IX 2018, https://www.caranddriver.com/features/g15382545/chevrolet-camaro-
generations-body-styles/?slide=2 (vaadatud 25. VIII 2021).
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Illustratsioonid 111 ja 112

 

1968. aasta teise põlvkonna Pontiac GTO-d peetakse kümnendi teise poole üheks kõige 

õnnestunuma vormiga autoks, selle masina kuju inspireeris mitmeid teisi. Disaineriks oli 

Detroiti üks hinnatumaid disainereid William Porter, „disainerite disainer”. Porteri loomingule 

omaselt oli GTO puhas, lihtne ja elegantne. GTO kumerused, kaared ja pinnad voolasid 

sujuvalt, mitte sageli või järsult suunda muutes. Auto kerega ühtesulanduv, kere värvi ninatükk ja 

maitsekalt väljakummuvad rattakoopad on selle auto disaini silmapaistvad visuaalsed omadused. 

Rattakoopad mõjuvad tundlikuina ja kütkestavaina, kuna ülemised kaared eenduvad ainult 

veidikene. Sellised rattakoopad andsid autole vaevumärgatava “Coke-bottle” kuju. Pontiac GTO 

pärjati 1968. aastal Põhja-Ameerika Aasta Auto tiitliga. 230 

230 Christopher R. Phillip. Pontiac GTO: The Great One Turns 50. – Motor Trend 30. X 2014,
       https://www.motortrend.com/features/pontiac-gto-great-one-turns-50/ (vaadatud 25. VIII 2021).
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Illustratsioonid 113 ja 114
 

1969. aasta  Chrysler’i täismõõdus sõiduautod said puhta, öeldakse, et lennukikeredest 

inspireeritud stiili. Vaatamata nende autode tohututele mõõtmetele nägid nad välja saledad, 

seda ka tänu kumeratele küljeklaasidele.231 Ülemisel fotol 1969. aasta luksuslik Chrysler New 

Yorker, alumisel samast aastast pärinev Chrysler 300.

231 John L. Gann Jr. The 1960s: Apogee of American car design.



—  109  —

Neljas peatükk

Ameerika Ühendriikide autotööstus ja -disain 1970-ndatel

1970-ndatel olid Ameerika Ühendriigid jätkuvalt maailma rikkaim ja sõjaliselt võimsaim riik 

ning suurim autovalmistaja, ent sealne autotööstus oli 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. Kesised müügikasumid trotsisid fordistliku 

masstootmise loogikat, mille kohaselt oleks pidanud vähenevate ühikukulde tõttu suuremate 

müügimahtudega kaasnema suurem kasum. Fordismi loogika põhines standardiseerimisel, ent 

1960-ndate ja 1970-ndate suured müügimahud saavutati tänu mudelivaliku laiendamisele, 

millega kaasnesid proportsionaalselt suuremad kulud. Kõiki kasvanud kulusid polnud võimalik 

läbi hinnatõusu tarbijate kanda jätta.232

 Fordismi alustalasid murendavale kriisile vastas institutsiooniline inertsus traditsioonilisel 

viisil. Seistes silmitsi kasvavate kulude ja madala kasumiga, arvasid  autotööstuse juhid, et taas 

saab olla lahenduseks tsentraliseerimise, komponentide vahetatavuse ja töötempo suurendamise 

programmid. Osakondade iseseisvus, mida Ameerika autotootjad olid toodangu mitmekesisuse 

saavutamise huvides eelmisel dekaadil soodustanud, oli toonud endaga kaasa kulude kasvu ja 

terve rea omavahel konkureerivaid mudeleid. Seega  alustati GM-is juba 1960-ndate keskpaiku 

taas tsentraliseerimist. John DeLorean, üks tolleaegsetest GM-i allüksuse juhtidest, meenutas, 

et osakondadelt võeti järk-järgult ära nende senine otsustusõigus.233 GM-i juhid nägid 

tsentraliseerimist kulude piiramiseks hädavajaliku eeltingimusena. Iga osakonna spetsiiflised 

osad, näiteks raamid ja mootorid, standardiseeriti ja jagati osakondade vahel. Eesmärk oli 

seeläbi minimeerida tootmisega seotud kulusid ja tõsta produktiivsust. Sama teed läksid ka 

Ford ja Chrysler.

 Keskonnareostuse, toodete turvalisuse ja töökindlusega seotud probleemid olid 

1960-ndail loonud võimaluse autotööstuse suurima vaenlase – tarbijate liikumise – esiletõusuks. 

Kuuenda kümnendi keskpaigaks oli autostumise sotsiaalne hind murendanud tarbijate 

individualismi ideoloogiat sedavõrd, et enamik ameeriklasi olid hakanud nõudma turvalisuse, 

ummikute ja reostusega seotud probleemidele ühiskondlikke lahendusi. Selle tulemusena võttis 

232 David Gartman. Auto Opium: A Social History of American Automobile Design. London, New 
York: Routledge, 1994, lk 205.

233 David Gartman. Auto Opium, lk 206.
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Kongress vastu ohutus- ja keskkonnaalased õigusaktid.234 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.235 Nagu eelmises peatükis mainitud, sunniti 1970. aastal kehtestatud puhta õhu 

seadusega (Clean Air Act) Detroiti autotootjaid järgmise kuue aasta jooksul heitkoguseid 

vähendama tervelt 90 protsenti. Sundseisu pandud autofirmad pidid välja töötama ja kasutusele 

võtma õhusaastet vähendavad abinõud, neist tuntuim on heitgaasi katalüsaator. Samuti oldi 

sunnitud loobuma kõrge oktaanarvuga pliid sisaldavast bensiinist. Heitgaaside karmi piiramisega 

kaasnes automootorite võimsuse drastiline langus.236 Kõige raskem oli karmide saastenormidega 

toime tulla just USA tootjatel, kuna ameerikalikult suure kubatuuriga mootorid olid ka suuremad 

saastajad. Pealesunnitud deforsseerimise käigus vähenesid Detroitis toodetud sõiduautode 

mootorite liitervõimsused 20–60 protsenti, kukkudes tagasi Teise maailmasõja eelsele tasemele. 

 Kongressi otsusega muutusid autod mitte ainult vähem saastavamaks, vaid ka 

turvalisemaks ja seega ka raskemaks. Kohustuslikuks said  täiustatud pidurisüsteemid, massiivsed 

turvatalad ustes ning tugevdatud kaitserauad. Kiirelt vastuvõetud seaduste tulemusena tekkis 

olukord, kus osa   juba valmis autodest ei vastanud kehtivatele normidele. GM oli seetõttu 

sunnitud 1973. aastal saatma osa toodetud autosid lammutamisele.237 Turvalisemate autode 

tootmine oli mõistagi kallim, hinnad tarbijaile kerkised umbes kümnendiku võrra.238

 Muutuste tuules nimetati GM Styling 1972. aastal ümber GM Design Staff’iks, et seeläbi 

väljendada vajadust läheneda tootele kui tervikule, mitte kui vaid välispinna kujundamisele. 

Inimteguritega arvestamine sai osaks sõiduki projekteerimisprotsessist. Katsealustelt kogutud 

andmeid hakati kasutama esi- ja tagaklaaside, armatuurlaudade ja muude autoosade 

kujundamisel. 1974. aastal võtsid disainerid illustratsioonide loomiseks appi arvutid.239 Arvutid 

lõid täiesti uue perspektiivi nii joonisemajanduses, mitmesuguses mõõtkavas makettide 

234 David Gartman. Auto Opium, lk 207–210.
235 Ken W. Purdy, Christopher G. Foster. V-8s and chrome in America. Britannica,  

https://www.britannica.com/technology/automobile/V-8s-and-chrome-in-America#ref259072  
(vaadatud 11. V 2021).

236 1970s Cars: The Ultimate Guide. Supercars Net, https://www.supercars.net/blog/cars-by-
decade/1970s-cars/ (autorita tekst, vaadatud 11. V 2021).

237 Pontiac Firebird – teine põlvkond. Torque Headquarters, tqhq.ee/dir.php?id=116 (autorita tekst, 
vaadatud 17. VII 2021).

238 1970s Cars: The Ultimate Guide (autorita tekst).
239 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 12. V 2021).
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loomisele, isegi kerestantside väljauuristamisele. Disainistuudio ja tootmine muutusid endisest 

seotumaks.240

 Vastusena ökonoomsete importautode kasvavale populaarsusele oli Detroit 1970. 

mudeliaastal toonud turule märgilise tähendusega edukaiks osutunud väikeautod – Ford Pinto, 

Chevrolet Vega ning AMC Gremlin (Chrysler pidi leppima Dodge Colt‘i importimisega 

Mitsubishi Motorsilt241) – mille sarnaseid polnud Ameerika Ühendriikides kunagi varem toodetud. 

Sellele vaatamata keskenduti seitsmenda kümnendi esimesel poolel ikkagi peamiselt oma senisele 

strateegiale ja tugevusele, jätkates rekordarvul suurte ja keskmise suurusega autode tootmist, 

mis moodustasid enam kui 70 protsenti Ameerika autotoodangust. Hoolimata Volkswagen’i 

ja teiste importmarkide muljetavaldavast edust nägid USA autotootjad väikeseid autosid 

riskantse investeeringuna. Nende arvates oli väikeautode pealt teenitav kasum tootmise kasvu 

õigustamiseks liiga väike.242 Enamike Detroitis toodetud autode gabariidid üha kasvasid, ulatudes 

nüüd suuremate keskautode puhul 5,5 meetrini. Täismõõdus pereautode standardpikkuseks sai 

alates 1973. aastast ligikaudu 5,7 meetrit,243 mõned luksuslikumad mudelid küündisid peaaaegu 

kuue meetrini.244

 1973. aastal tabas USA-d kriis – Lähis-Ida naftariigid kuulutasid Iisraeli ja selle liitlaste, 

sealhulgas USA vastu embargo, mille tulemuseks oli ajutine tarnepuudus. Kuigi USA oli 

pärast Teist maailmasõda kogunud endale tohutu koguse naftavarusid, esines ikkagi  katkestusi 

varustuses, bensiinihind kasvas mitmekordseks, tanklates olid pikad järjekorrad ja tankimise 

kogust limiteeriti. Bensiini säästmiseks kehtestati üleriigiline kiirusepiirang 55 miili tunnis. 

Naftakriis viis Ameerika Ühendriikides massiteadvusse vajaduse väiksemate ökonoomsemate 

autode järele.245  

 President Jimmy Carter nimetas energiaga seonduvaid probleeme lisaks sõjale suurimaks 

väljakutseks, millega ameeriklased elu jooksul kokku puutuvad. Carter tõi olulise probleemina 

esile liiga apla energia tarbimise. 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, 

240 Margus-Hans Kuuse. Võidujooks ajaga. – Elu Pilt, 1995, nr 1, lk 61.
241 Automotive industry in the United States. Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Automotive_

industry_in_the_United_States (vaadatud 14. IV 2021).
242 1970s Cars: The Ultimate Guide (autorita tekst).
243 Full-size car. Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Full-size_car#1970s (autorita tekst, vaadatud 

12. V 2021).
244 Imperial (automobile). Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Imperial_(automobile) (autorita 

tekst, vaadatud 12. V 2021).
245 1970s Cars: The Ultimate Guide (autorita tekst).
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vaid piiratuna. Märkimisväärse näitena keskkonnateadlase Amory Lovinsi ja teiste poolt 

1970-ndatel aastatel ülistatud „pehme energiateena” sõnastasid CAFE standardid ümber ka 

USA sõiduautode põhieesmärgi. Kütusekulustandardid määrasid sõidukid ümber viisil, mis 

teatud mõttes meenutasid Henry Fordi aega, mil Ford Model T-l ei olnud mingeid variatsioone. 

Ehkki autotootjad said jätkuvalt pakkuda erinevaid mugavusi ja “blingi“, pidid Ameerika 

Ühendriikides toodetud sõiduautod hakkama täitma oma uut määratletud põhieesmärki 

– olla igas mõttes efektiivne inimeste transportimise vahend. Autode võimsus ja dünaamika 

muutus sealjuures teisejärguliseks või lausa ebaoluliseks.246 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 pikapidele, SUV-idele), sealjuures aasta-aastalt 

norm karmistus. Sõiduautode puhul oli esialgne piir 18 miili galloni kohta (13,1 l/100-le km-

le) ja tõusis 1985. aastaks 27,5 mpg-ni (8,5 l/100 km-le). CAFE standardid muutsid võimatuks 

jätkata seniste suurte sõiduautode tootmist.247 Hoomamaks, millise muutuse pidid läbi tegema 

Ameerika sõiduautod, sobib siinkohal meenutada USA-s toodetud sõiduautode ametlikku 

keskmise kütusekulu  näiteks aastal 1975 – see oli siis 13,5 mpg (16,8 l/100 km-le).248 Keskmise 

kütusekulu ehk CAFE standardite selgituseks niipalju, et nimetatud seadus puudutas autotootja 

kogu sõiduautotoodangut summeerituna, mis tähendab, et endiselt sai piiratud koguses toota 

võimsamaid ja janusemaid autosid (ent nendegi võimsus oli nüüd heitgaasi rangete normide 

tõttu piiratud), kuid CAFE standardite piiresse mahtumiseks tuli palju suuremates kogustes 

toota, reklaamida ja müüa ökonoomseid autosid. Kuna selliste autode edukas väljatöötamise ja 

tootmise kogemus Ameerika tootjatel veel 1970-ndatel puudus, erinevalt Jaapani ja Euroopa 

autovalmistajaist, kes olid aastakümneid arendanud ja tootnud ökonoomseid sõidukeid, siis 

sattus USA autotööstus väga raskesse seisu. Keskmist kütusekulu normeeriv seadus andis seega 

suure eelise Jaapani ja Euroopa autofirmadele.

 Kui traditsiooniliselt oli Ameerika enimmüüdud sõiduauto olnud tervelt kolmveerand 

sajandi jooksul, kuni 1970-ndate keskpaigani, nn täissuur kodumaal projekteeritud ja ehitatud 

sedaan (tavaliselt kuulus mudeliperekonda ka universaal, kupee ja kabriolett), siis 1973. aasta 

naftašoki ja inflatsiooni tulemusena muutus kümnendi keskel populaarseimaks keskauto. 

246 Brian C. Black. How the federal government came to control your car’s fuel economy. 9. VIII 2018. 
The Conversation, https://theconversation.com/how-the-federal-government-came-to-control-
your-cars-fuel-economy-94467 (vaadatud 12. V 2021).

247 Brian C. Black. How the federal government came to control your car’s fuel economy.
248 Tom Swanson. Driving to 54,5 MPG: The History of Fuel Economy. 20. IV 2012. The Pew 

Charitable Trusts, https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/fact-sheets/2011/04/20/
driving-to-545-mpg-the-history-of-fuel-economy (vaadatud 07. VIII 2021).
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Erakordse populaarsuse saavutas Ameerika Ühendriikide klassifikatsiooni järgi mõõduka 

suurusega Oldsmobile Cutlass, mis 1976. aastal võttis täismõõdus Chevrolet’lt üle enimmüüdud 

auto tiitli.249 Seitsmendal kümnendil kasvas ka pereautodena kasutatavate van’ide populaarsus, 

kuid minivan’id olid 1970-ndatel veel üsna tundmatud.

 Aastail 1973–1975 kukkus suurte sõiduautode müük üle 50 protsendi ja see ei taastunud 

enam kunagi. Esimesena reageeris jõuliselt CAFE standarditele ja kõrgetele kütusehindadele 

General Motors, vähendades 1977. aastaks täismõõdus sõiduautode mõõtmeid, kaalu ja 

mootorimahtu. GM-ile järgnesid Ford ja Chrysler. Tänu 1977. aastal turule toodud täiesti 

uutele senistest ökonoomsematele GM-i täismõõdus autodele suurte sõiduautode müük aastatel 

1977–1979 taas kasvas, kuid ei jõudnud enam kunagi endise tasemele. 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.250

 Kütusekriisid, puhta õhu seadus, Detroiti suutmatus ja tahtmatus valmistada piisavas 

koguses väikeseid autosid (toodetuid vaevasid ka konstruktsioonivead ning kvaliteediprobleemid) 

lõid uue reaalsuse. Nüüd kasvatasid välismaiste autotootjate (ennekõike Honda, Toyota ja 

Nissani) väikesed kütusesäästlikud sõidukid USA autoturul järsult oma osa.251

 1975. aastal hakkas kehtima ka seadus, mis nõudis, et tootja avalikustaks iga sõiduki 

kütusekulu. Selleks ajaks olid heitgaasi ranged normid, naftaembargo, CAFE standardid ja üha 

kallinevad kindlustusmaksed lõpetanud ka ameerika muskelautode ja üldse võimsate ameerika 

autode ajastu.252 Populaarseimate Ameerika Ühendriikides müüdud sõiduautode mootorimahud 

olid Euroopa mõistes küll jätkuvalt hiiglaslikud, ent liitervõimsused madalad – 1976. aastal oli 

uue USA sõiduautomootori keskmine maht 5,6 liitrit; võimsus aga oli kõvasti kukkunud, olles 

nüüd 155 hobujõudu.

 1979. aastal leidis aset teine naftahinna tõus, mille põhjustasid poliitilised sündmused 

Iraanis. Selle tagajärjeks oli 1979. aasta energiakriis. 1980. aastaks oli majandus taas segaduses, 

kaasnesid kõrge inflatsioon, töötus ja kõrged intressimäärad. Autotootjad kandsid suuri 

kahjumeid. Chrysler sai pihta kõige tõsisemalt, jõudes pankroti äärele. Chrysler’i päästjaks sai 

249 Frank Markus. Six Decades of Best Selling Cars. – Motortrend, 11. III 2010, https://www.
motortrend.com/news/six-decades-of-best-selling-cars/ (vaadatud 12. XI 2020).

250 Paul Niedermeyer. Who Killed the Big American Car? 05. IV 2019. Curbside Classic, https://www.
curbsideclassic.com/automotive-histories/automotive-history-who-killed-the-big-american-car/ 
(vaadatud 11. V 2021).

251 1970s Cars: The Ultimate Guide. Supercars Net, https://www.supercars.net/blog/cars-by-
decade/1970s-cars/ (autorita tekst, vaadatud 11. V 2021)

252 Chris Breeden. What killed the muscle car era? Drive Tribe, https://drivetribe.com/p/what-killed-
the-muscle-car-era-TmSAV3TuTmmTkjr--L6oaw?iid=LN8PSUlkT7mIrlHbO7i7wA (vaadatud 10. 
V 2021).
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1979. aastal föderaalvalitsuselt saadud 1,5 miljardi dollariline rahasüst. Chrysler’i rahalisele 

seisule oli abiks ka Detroiti ehitatud versioon tollal uuest Prantsuse esiveolisest väikeautost 

Horizon.253

 Naftakriisid aastatel 1973 ja 1979 tegid kogu maailmale selgeks kütusesäästlikkuse 

olulisuse, sundides nii USA-d kui ka teisi riike valmistama ökonoomsemaid autosid. Suuremate 

vahemaadega Ameerika Ühendriikides oli probleem tõsisem kui  Euroopas.254

 Üks 1970-ndate populaarsemaid importautosid oli Volkswagen Beetle, mis oli USA 

turul saadaval juba 1949. aastast. Kui esimesel aastal müüdi ainult kaks eksemplari, siis kuus 

aastat hiljem läks USA-s kaubaks üle 20 000 Beetle’i. 1965. aastaks oli Ameerika Ühendriikides 

müüdud juba pool miljonit „Põrnikat”. Olles hipide ja kolledži professorite lemmik, kujunes 

Beetle’st 1960-ndate aastate lõpu kontrakultuuri sümbol. Kuigi „kolm suurt” olid 1960-ndate 

hakul vastanud omapoolsete kompaktautode turule toomisega, müüdi 1969. aastal USA-s enam 

kui miljon importautot ja pooled neist olid Volkswagen’id. 1970-ndatel aastatel kasvas nõudlus 

Beetle’i järele Ameerika turul veelgi. 1973. aastaks oli müüdud juba 15 miljonit Beetle’it. Selle 

näitajaga mööduti isegi legendaarsest Ford T-st. See oli muljetavaldav saavutus autole, mida 

Henry Ford II oli kunagi kutsunud põlastavalt „väikeseks sitakarbiks”. 1970-ndate autode 

hulgas oli Beetle populaarsus seotud sõiduki pretensioonitusega. Hind oli peamine, mis muutis 

auto ligitõmbavaks. Korralikult varustatud Ameerika auto maksis 3000 dollarit, selle raha eest 

võis osta Volkswagen’i, pesumasina, kuivati ning paar televiisorit ja fonograafi. Volkswagen oli 

jätkuvalt tüüpilise suure ja mugava Ameerika auto vastand: see oli 1970-ndateks lootusetult 

aegunud, väike, aeglane, lärmakas, ebamugav ja nii mõnegi arvates ka inetu. Teisalt oli see 

praktiline ja ökonoomne. „Põrnika” olemus ei muutunud kunagi – see oli nii välimuselt, sisult 

kui ka hääle poolest ikka ühesugune.255

 Ameeriklaste traditsioonilist ostumustrit muutis 1970-ndatel tugevalt ka Jaapani 

autovalmistajate värske ja kvaliteetne toodang. Honda edumeelse põlemiskambriga mootor 

(CVCC) tuli kergesti toime   Ameerika saastenormidega. Samal ajal väitsid USA tootjad, et  

heitgaaside karmide normidega hakkamasaamine on võimatu ülesanne. Honda 1976. aastal 

USA turule toodud Accord pakkus Ameerika tootjate väikeautodega võrreldes paremat 

kvaliteeti, suuremat rafineeritust ja ökonoomsust, ehkki oli veidi kallim. Tehniline tipptase 

kombineeritult õnnestunud välimusega tegi sellest ühe parima 1970-ndate aastate väikeauto. 

Accord’ist kujunes kohe müügihitt  ja innustatuna edust rajati Ohiosse Honda autotehas, mis 

253 Automotive industry in the United States. Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Automotive_
industry_in_the_United_States (vaadatud 14. IV 2021).

254 1970s Cars: The Ultimate Guide. (autorita tekst).
255 1970s Cars: The Ultimate Guide. (autorita tekst).
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oli esimene paljudest edaspidi USA pinnale rajatavatest Jaapani autotootjate koostetehastest. 

Etteruttavalt olgu öeldud, et 1989. aastal sai Accord’ist Ameerika enimmüüdud sõiduauto, 

sama positsioon saavutati ka mitmel järgneval aastal. Kui Ameerika autofirmad tootsid suurtes 

kogustes lausa ebakvaliteetseid või siis kindlasti mitte tippkvaliteediga tooteid, keskendusid 

Jaapani tootjad ennekõike just kvaliteedile ja klientide rahulolule.256

 Eelnevatel kümnenditel   julgete ja enesekindlatena esinenud kolm suurt Ameerika 

autotootjat ei suutnud paraku kohaneda   1970-ndate ja ka 1980-ndate aastatete drastiliste 

ümberkorraldustega, liikudes ühest katastroofilisest olukorrast teise seoses autode tootmise ja 

turundusega. Järgnevalt mõned näited:

 Ford’i maine sai löögi, kui selgus, et 1970. aastal turule toodud populaarse väikeauto 

Pinto bensiinipaak võis isegi väikese kiirusega toimuva tagant otsasõidu korral plahvatada. 

Ford’i juhtkond oli inimelusid nõudvast probleemist teadlik, kuid ei soovinud konstruktsiooni 

muuta, kuna kalkuleeris, et muudatused teeksid auto tootmise mõne dollari võrra kallimaks. 

Juhtkond leidis, et hukkunute ja vigastatutega seotud kohtuasjade kulud oleksid väiksemad kui 

sadadele tuhandetele autodele konstruktsioonimuudatuste tegemine. Selline äärmiselt küüniline 

seisukoht lekkis meediasse. Tegelikkuses läksid ka kohtukulud Ford’ile planeeritust palju kordi 

kallimaks, rääkimata inimohvritega seotud mainekahjust. Ford’ist sai esimene autofirma USA 

ajaloos, kellele esitati süüdistus mõrvas, see mõjus ettevõtte mainele hävitavalt.257 258

 Henry Ford’i aegadest alates olid autotööstuste juhid kasvavate tootmiskulude 

kompenseerimiseks kasutanud tootmisliinide kiiruse suurendamist. Kui 1960-ndatel toimunud 

mudelivaliku laiendamine vähendas korporatsioonide kasumit, otsustati seda kibedat ravimit taas 

laiaulatuslikult pruukida. Uutes tehastes suurenes robotite osakaal ja seega ka töökiirus, ent kuna 

teatud operatsioone tegid jätkuvalt inimesed, siis ka nende töötempo pidi kasvama. 1970. aastal 

müüki jõudnud väikeauto Chevrolet Vega’ga seonduv illustreerib tööd „kiirendusreziimil”. Kuigi 

Lordstow’s asuvat Vega koostetehast peeti maailma moodsaimaks ja automatiseerituimaks, ning 

väideti, et sealt hakkavad tulema kõrgeima kvaliteediga autod, kujunes tegelikkus vastupidiseks. 

Liinitöölised, kelle arv oli kulude vähendamiseks kahandatud miinimumini, ei jõudnud 

robotitega sammu pidada ning tulemuseks oli Ameerika Ühendriikide halvima kvaliteediga 

autotoodang. Kuna ka materjaliga seotud kulusid püüti viia miinimumini, siis kaasnähtuseks 

saadi komponentidesse sissekodeeritud defektid ja haprus. Chevrolet Vega, mis oli loodud 

arendus- ja tootmiskulude ranget piiramist silmas pidades, sai tuntuks autona, mille tagumised 

256 Ken W. Purdy, Christopher G. Foster. V-8s and chrome in America.
257 Encyclopedia of American Cars. Auto Editors of Consumer Quide. Illinois: Publications 

International, 2006, lk 398.
258 1970s Cars: The Ultimate Guide. (autorita tekst).
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poolteljed murdusid, mootoril esinesid mitmed tõsised defektid, vigane väljalasketorustik 

põhjustas bensiinipaagi süttimist ning sõiduk roostetas väga kiiresti.259 Turvalisusega seotud 

probleemide tõttu oli GM sunnitud korraldama mitu tagasikutsumiskampaaniat. Vega’st sai 

sümbol Detroiti suutmatusele valmistada kvaliteetset väikeautot.260 261

 Laialdase kõlapinna leidis GM-i läbikukkumine 1977. aastal turule toodud sõiduautodele 

mõeldud V8 diiselmootoriga.  Uudset jõuallikat sai tellida peaaegu kõigile GM-i kesk- ja 

täismõõdus sõiduautodele, nii odavale Chevrolet’le kui kallile Cadillac’le. Hoolimata inseneride 

hoiatusest, et mootor on alles „toores”, toodi jõuallikas juhtkonna survel kiirustades turule. 

Mootor, mis piisavalt töökindlana saanuks rahuldada ameeriklaste harjumuspärast soovi sõita  

suure kaheksasilindrilise sõiduautoga, vastates samal ajal CAFE üha karmistuvatele standarditele, 

läks ajalukku autotööstuse ühe suurima katastroofina. Ökonoomne ja sujuva käiguga jõuallikas 

müüs hästi, kuid peagi ilmnesid tõsised töökindlusega seotud probleemid ja sõidukõlbmatud 

GM-i diiselautod ummistasid GM-i hooldus- ja remondiesindusi. Hagide, kohtuprotsesside 

ja Föderaalse Kaubanduskomisjoni jõupingutuste tulemusena oli GM sunnitud lõpuks osa 

autosid tagasi ostma. 1981. aastaks saadi mootor küll enam-vähem töökindlaks, kuid oli juba 

hilja – selleks ajaks oli mootori maine   jäädavalt rikutud ning algne edukas müük ajalugu.262 

On avaldatud arvamust, et see maine hävimine muutis kodumaistele tootjatele pea kolmeks 

aastakümneks uute diiselmootoritega turuletulemise võimatuks.263 

 Ka Chrysler Corporation’i 1976. mudeliaastal turule toodud uued 70-ndate mõistes 

kompaktautod – Plymouth Volare ja Dodge Aspen – olid kehva koostekvaliteediga. Tootja oli 

sunnitud korraldama massiivseid tagasikutsumisi.264

 Seda loetelu võiks jätkata. Ameerika sõiduautode kvaliteediga seotud sedavõrd  tõsised 

probleemid olid 1970-ndatele eelnevatel dekaadidel tundmatud. Soov vähendada kulusid 

ja suurendada kasumeid oli toonud 1970-ndail kaasa Ameerika autode kvaliteedi languse. 

John DeLorean meenutas, et kulude optimeerimist Pontiac’i koostetehastes alustati just 

kvaliteedikontrolli koomale tõmbamisega.265 Ameerika autotootjate kuvand vastupidavate, 

usaldusväärsete sõiduautode valmistajaist sai seitsmendal dekaadil kahjustatud ning samalaadsed 

259 David Gartman. Auto Opium, lk 207–208.
260 1970s Cars: The Ultimate Guide, (autorita tekst).
261 Encyclopedia of American Cars. Auto Editors of Consumer Quide, lk 171.
262 Automotive industry in the United States, Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Automotive_

industry_in_the_United_States (vaadatud 14. IV 2021).
263 Jim Allen. Oldsmobile 350-V8. 07. III 2019. Diesel World, https://www.dieselworldmag.com/

diesel-engines/oldsmobile-350-v8/ (vaadatud 14. IV 2021).  
264 Encyclopedia of American Cars. Auto Editors of Consumer Quide, lk 333.
265 David Gartman. Auto Opium, lk 208.



—  117  —

probleemid jätkusid ka 1980-ndail. Paljud senised ustavad kliendid pöördusid importmarkide 

poole. Etteruttavalt võib öelda, et peagi hakkas USA autotööstus kaotama turuosa – kui näiteks 

aastal 1970 oli General Motors USA autoturu ülivõimas liider, omades umbes üksinda tervelt 

60 protsenti kogu USA sõiduautode turust, siis 2008 aastal kuulus „kolmele  suurele”  kokku 

vaid 53 protsenti  Ameerika Ühendriikide autoturust.266

 Seega fordismi traditsioonilised lahendused nagu tsenteraliseerimine, komponentide 

vahetatavus, vooluliinide kiiruse tõstmine eesmärgiga tõsta tööviljakust ja suurendada vähenevaid 

kasumeid, halvendasid kokkuvõttes olukorda veelgi. Komponentide ja osade vahetatavuse 

juurutamise tulemusena nägid korporatsioonide erinevate marginimede all pakutavad mudelid 

alates 1970-ndatest välja teineteisega sarnased. See õõnestas autode individuaalsust, mis oli 

müügi puhul peamine aspekt. Ja kuna aastast-aastasse tehtavad muudatused vähenesid, ei 

leidnud tarbijad autodes enam ligitõmbavat uudsust.

 John DeLorean meenutas Ameerika Ühendriikide autotööstuse olukorda kirjeldades, et 

1970-ndatel kerkis taas esile autotööstuse ja tööliste vanim probleem – tootmisliinide kiiruse 

tõstmisest põhjustatud vastasseis ametiühingute ja juhtkonna vahel.267 Ent seitsmendal kümnendil 

omandas see ammusest ajast tuttav võitlus kombineerituna nüüd ka tarbijate rahulolematusega 

tohutud mõõtmed ja raputas fordismi põhialuseid. Tarbijate üha suurenev nõudmine 

individuaalsuse järele, mis oli põhjustatud Ameerika Ühendriikidele omase tarbimismudeli 

vastuoludest, oli viinud muutusteni, mis omakorda olid vastuolus tootmispõhimõtetega ja 

see andis töölistele motivatsiooni ja enesekindluse võidelda rõhumise ja kuritarvituste vastu. 

Fordism, masstootmise ja tarbimise pealesunnitud abielu, mis oli sõlmitud ja teostatud juba 

sajandi alguses klassikonflikti olukorras, oli jõudnud oma piirideni. Ent üldisele autotehastes 

keevale rahulolematusele tehti 1970-ndate aastate alguses kiire lõpp repressioonide programmiga. 

Käivitati ka ametiühingute vastane võitlus, mis desertifitseeris sadu ametiühinguid ja astus 

julmalt vastu uutele organiseerumise katsetele. Samuti hakati töötajate survestamiseks kasutama 

ähvardusi  tehased sulgeda ja kolida need sobivama ärikliimaga osariikidesse ning vähese 

tööjõukaitsega kolmanda maailma riikidesse. Neid ähvardusi viidi ka täide.

 Nagu sageli minevikus, jätsid ka seekord suurkorporatsioonide poolt rakendatud 

repressioonid töötajate suhtes rahulolematuse ainsaks väljundiks tarbimise. Ameeriklased 

nõudsid 1970-ndail tõhusamaid, ohutumaid ja usaldusväärsemaid tooteid, kui tootjad, 

tarbijate unelmate valmistajad, olid harjunud pakkuma, sealjuures veendes end veelkord, et 

266 The decline of Amercia’s auto industry – and American industry. American Jobs Alliance,  https://
americanjobsalliance.com/content/decline-americas-auto-industry-and-american-industry 
(autorita tekst, vaadatud 14. IV 2021).

267 David Gartman. Auto Opium, lk 211.
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süsteemi vastuolud saab lahendada, kui ainult tarbida õigel, sotsiaalselt vastutustundlikul viisil. 

Ja taas sai autost kui Ameerika väärastunud tarbimise sümbolist rahulolematuse keskpunkt. 

1970-ndate alguses kasvanud surve valitsusele oli sundinud Detroiti autotootjaid muutma 

oma „dinosauruseid”. Ka eelpool mainitud Energiapoliitika- ja Looduskaitseseadus, millega 

kehtestati keskmise kütusekulu ehk CAFE standardid, oli vastu võetud tugeva avalikkuse surve 

mõjul. Seitsmendal kümnendil toimunud intensiivne avalik sekkumine oli kulminatsioon 

Ameerika autoteadvuse nihkumisele fantastilistest unelmatest ja individuaalsusest praktilisuse 

ning kaine reaalsuse suunas. Valitsuse määruste tulemusena sekkus avalik võim esmakordselt 

tarbijate ja autotootjate vahele, mõjutades autodisaini. Mõistagi õõnestas see disainerite senist  

ülemvõimu. Nende fantastilist vabadust luua tarbijais unelmaid piirasid nüüd seadusandlikud 

nõuded ohutuse, säästlikkuse ja heitgaasikoguste osas.268

 Nõudlus tõhusate ja keskkonnasäästlike sõidukite järele nihutas 1970-dail võimu 

disainerite „ajalooliste vaenlaste” inseneride kätte. Kuna inseneridel oli tehniline suutlikkus 

karmidele regulatsioonidele vastavate toodete loomiseks, siis 1970-ndate aastate edenedes 

nende mõju üha kasvas. Üks Ford’i disainer meenutas: „1970-ndatel kujundatud autod olid 

vägagi kontrollitud inseneride poolt ... ja mitte ainult nende, vaid ka valitsuse ja kõigi teiste 

väliste jõudude poolt. Disainerid mängisid täiesti alluvat rolli [---]. Autodisain peatus 1973. 

aastal ja jäi seisma terveks kümnendiks ... Inimesed hakkasid fantastiliste autode juurest tagasi 

tõmbuma reaalsusse.”269

 Varasemalt kõrgelt lennanud disaineritel, kes endi arvates teadsid sageli kõige paremini, 

mida ostjad soovivad, said tiivad seega kärbitud. Autofirmad sundisid disainereid koostööle 

inseneride ja turundusinimestega. Olles disainerid ja nende filosoofia autost kui meelelahutusest 

kõrvale lükanud, hakkasid autotootjad pakkuma sõidukeid, mis rõhutasid funktsionaalsust ja 

efektiivsust, kui mitte sisuliselt, siis vähemalt väliselt. „Kolm suurt” laiendasid 70-ndate keskel 

kompakt- ja keskklassi mudelivalikut, et pakkuda tarbijaile senistest suurtest autodest väiksemaid 

ja säästlikumaid sõidukeid. Paljud disainerid ja autotööstuste juhid on tagantjärele rõhutanud, et 

need 1970-ndate autod olid tõhusad ja funktsionaalsed siiski vaid välimuselt, mitte päriselt. Üks 

Chrysler’i disainer märkis: „Need autod nägid välja euroopalikumad, kütusesäästlikumad, kuid 

tegelikult nad seda polnud. See oli kosmeetiline moondus.”270 Tasub vast ka veelkord mainida, 

et isegi tolleaegsed Ameerika Ühendriikide kompaktautod (milliseid reklaamides kutsuti vahel 

ka väikeautodeks) olid euroopaliku mõõtkava järgi väga suured, ületades mõõtmetelt Euroopa 

suurimaid autosid, mõnedel juhtudel isegi  Mercedes S-klassi!

268 David Gartman. Auto Opium, lk 213.
269 David Gartman. Auto Opium, lk 214.
270 David Gartman. Auto Opium, lk 216.
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 David Gartman kirjutab: „Disainerid saavutasid näilise funktsionaalsuse, kopeerides 

Euroopast, ennekõike Saksamaalt pärinevate autode kandilist kujundust. Saksamaal hinnati 

Bauhausi koolkonna karmi modernistlikku disaini ja sealsete autode välisilmes rõhutati alati 

sirgjoonelisust. Sellise funktsionalistliku esteetika kehastus oli näiteks püstise iluvõre ja selgelt 

kolmemahulise kerega Mercedes-Benz [---]. Funktsionalistliku ilme lisamine autodele oli 

Ameerika Ühendriikide autotootjate jaoks kiireim viis veenda tarbijaid, et nad on laskumas 

pilvedest maa peale ja et nad pakuvad tõhusaid praktilisi masinaid. Näiteks Ford tõi 1975. 

mudeliaastal välja uue kompaktauto, Granada (mitte ajada segi Euroopas valmistatud Granada’ga 

– töö koostaja märkus), mille püstised, kandilised jooned jäljendasid häbematult Mercedes‘e 

sedaani. Isegi Granada, kõlavalt euroopaliku nimega auto reklaamidel rõhutati, et möödakäijad 

peavad seda Ford‘i eksikombel Mercedes’eks.”271

 Kuigi üldiselt saab Gartmaniga nõustuda, on tema väide euroopalike mõjudega kandiliste 

vormide ja sirgete joonetega Granada disaini pärinemisest konkreetselt Mercedes Benz’ilt siiski 

vaieldav. Ent on fakt, et reklaamidel tõepoolest püüti rõhutada, et kõnealune soodsa hinnaga 

Ford on nii välimuselt kui sõiduomadustelt „nagu Mercedes-Benz”. Väliselt uus auto varjas 

endas tegelikult 1960-ndatest pärit šassiid ja tehnikat, seega oli Granada, nagu ka mitme teise 

tolleaegse reklaamides uudsena tutvustatud sõiduki puhul tegemist peamiselt vaid kosmeetilise 

uudsusega.

 Selge, sirgjooneline kerejoon, järsud  teravad murrud, puhtad lamedad pinnad 

muutusid mõne aastaga Ameerika Ühendriikide autodel üldlevinuks. Lisaks Bauhausi 

koolkonna mõjudele näen tolleagsete Ameerika sõiduautode kandilisuses ka 1960-ndate USA 

autodisainis domineerinud neoklassitsismi mõjusid. Ka GM-i vähendatud mõõtmetega 1977. 

mudeliaastal tutvustatud sisuliselt uutele täismõõdus ja aasta noorematel keskmise suurusega 

sõiduautodele ilmusid sirged jooned ja kandilised vormid. Samuti nakatus Euroopast kopeeritud 

pseudofunktsionalismist peagi ka Chrysler Corporation’i toodang.

 Olles pitsitatud üha karmistuvast valitsuse poolt kehtesatud keskmise kütusekulu 

normist, oli möödapääsmatu, et Ameerika Ühendriikide autod pidid ka sisuliselt väga oluliselt 

muutuma. Üheks uute tuulte kuulutajaks võib pidada Ford’i 1978. mudeliaastal turule toodud 

viie meetri pikkust kompaktautot Fairmont. See sõiduk tõi endaga kaasa täiesti uue kerge 

kandekere ja esmakordselt üle mitme aastakümne sai USA Ford’i pereauto baasjõuallikaks 

ökonoomne neljasilindriline mootor. Sisuline muutus peegeldus ka auto välisdisainis – uue auto 

euroopaliku välimusega kere oli hoopis klaasiküllasem ja õhulisem kui eelkäijal, Maverick’il.  

 1979. aasta teisel poolel turule toodud GM-i uue kompaktauto, nn X-car’i autoperekond 

kujutas endast veelgi suuremat pöördepunkti USA autotööstuses ja -disainis. Kontseptsioonis 

271 David Gartman. Auto Opium, lk 216.
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ja vorme loovate joonte loogikas võis taas tajuda euroopalikku mõju, kujundus oli sirgete, 

selgepiiriliste joonte ja puhaste kandiliste vormidega. Eelkäijaist ligikaudu pool meetrit 

lühemad, ent ruumikamad ja tervelt 400 kg kergemad autod võeti väga hästi vastu – tegemist 

oli esimeste Ameerika Ühendriikides projekteeritud ja toodetud põikimootori ja esirattaveoliste 

ökonoomsete rahvaautodega. Ent paraku ilmnes peagi X-autoperekonna sõidukite puudulik 

koostekvaliteet ja tõsised tehnilised vead ning müük käis alla. X-car läks ajalukku kui USA 

autotööstuse kõige rohkem tagasikutsumisi saanud sõiduk.272 X-car polnud mitte üksnes 

väga halvasti koostatud, massiliselt esinevate pidurisüsteemi rikete tõttu võis sõit temaga olla 

ka eluohtlik. Selle auto eluteed jäid saatma vigasest pidurisüsteemist põhjustatud avariid ja 

kohtuasjad.273 274

 Vaatamata GM-i X-autoperekonna nukrale kuulsusele algas just selle platvormiga 

revolutsioon Ameerika Ühendriikide autotööstuses – X-car’i disain leidis massilist järgimist 

mitme aasta jooksul, ent kontseptsioon on jäänud püsima tänase päevani.

 Kümnendi lõpuks olid Ameerika autod muutunud palju väiksemaks ja kergemaks.  

Heitgaasinorme üha karmistati ning 1970-ndate lõpuks oli tõeliselt suur USA sõiduauto 

saanud ajalooks. Energiakriis ja keskkonnateemaga seonduv oli lõpuks, üle mitme aastakümne, 

toonud kaasa praktilise, “no-nonsense” suhtumise autodesse, mis hakkas kajastuma ka sõidukite 

disainis.275

272 Auto Editors of Consumer Guide. Chevrolet Citation. Way Back Machine – Internet Archive,  
https://web.archive.org/web/20200527100636/https://auto.howstuffworks.com/chevrolet-citation1.
htm (autorita tekst, vaadatud 14. IV 2021).

273 Aaron Kiley. Dishonorable Mention: The 10 Most Embarassing Award Winners in Automotive 
History. – Car and Driver,  20. I 2020, https://www.caranddriver.com/features/a15147668/
dishonorable-mention-the-10-most-embarrassing-award-winners-in-automotive-history/ 
(vaadatud 13. IV 2021).

274 Joe Scherlock. Oldsmo … ummmm … Crapmobile Memories. 08. IX 2006. www.joesherlock.com/
BadOmega.html (vaadatud 14. IV 2021).

275 David Gartman. Culture, Class, and Critical Theory, lk 71.
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Illustratsioonid kommentaaridega

Illustratsioonid 115 ja 116

1970. aasta Chevrolet Monte Carlo (ülemisel fotol) on näide elegantsest, hästi varustatud 

väga populaarsest soodsa hinnaga, keskmise suurusega nn „sportlik-luksuslikust personaalsest 

kupeest”. Sellesse kategooriasse kuuluvaid sõidukeid pakkusid kõik Amerika Ühendriikide 

autotootjad.276 277 Alumisel fotol on vähendatud kaalu ja mõõtmetega 1978. aasta Monte Carlo, 

mille külgedel väljajoonistuvates hoogsates poritiibades võib tajuda Teise maailmasõja eelse aja 

nostalgiat.

276 1970s Cars: The Ultimate Guide (autorita tekst).
277 Andrew Newton. The 1970-72 Chevy Monte Carlo is a muscle car bargain. 04. I 2019. Hagerty, 

https://www.hagerty.com/media/car-profiles/1970-72-chevy-monte-carlo/ (vaadatud 12. V 2021).
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Illustratsioonid 117 ja 118

1970. aastal müüki tulnud väikeauto Chevrolet Vega (ülemisel fotol) oli tehniliselt probleemne, 

puuduliku kvaliteediga, ent hea juhitavusega, mugav ja müügiartiklina edukas. Euroopalike 

mõjudega sportlikku kerekujundust peeti väga õnnestunuks.278

 Alumisel fotol Vega platvormil ja tehnikal põhinev 1975. mudeliaastal ilmunud ja 

mõõdukalt edukaks osutunud Chevrolet Monza, mille küljejoones võib märgata mõjusid 

Ferrari 365 GTC/4-lt.279 280

278 John Pearley Huffman. How the Chevy Vega Nearly Destroyed GM. 19. X 2010. – Popular 
Mechanics,  https://www.popularmechanics.com/cars/a6424/how-the-chevy-vega-almost-
destroyed-gm/ (vaadatud 12. V 2021).

279 1975–1980 Chevrolet Monza: Flattery In It’s Best Form. Autopolis, https://autopolis.wordpress.
com/2009/07/14/hello-world/ (autorita tekst, vaadatud 17. XI 2021).

280 Encyclopedia of American Cars. Auto Editors of Consumer Quide, lk 171.
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Illustratsioonid 119 ja 120

Ülemisel fotol olev 1970. aasta Ford LTD on tüüpiline täismõõdus „tänavaristleja”, mis pakkus 

soodsa hinna eest külluslikult nii mugavust, ruumi, võimsust kui turvalisust. Suured Ford’id 

olid aastaid USA automüügi tabelite tipus, enimmüüdud auto tiitel saavutati enam kui 850 000 

müüdud sõidukiga ka 1970. aastal.281 282

 Alumisel fotol 1978. aasta Ford LTD. 1978. aasta jäi viiimaseks, mil sai osta veel 

tõeliselt suurt Ford’i pereautot. 1979. aasta mudel kujundati juba tunduvalt väiksema, kergema 

ja säästlikumana.

281 Ford LTD, Autopedia, https://automobile.fandom.com/wiki/Ford_LTD (autorita tekst, vaadatud 
13. V 2021).

282 Encyclopedia of American Cars. Auto Editors of Consumer Quide, lk 426–427.
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Illustratsioonid 121 ja 122

1970. mudeliaastal turule toodud Fordi populaarseks osutunud kompaktauto Maverick’i 

tagasihoidlik keredisain sai ajakirjanikelt kõvasti kiita, võis leida ka arvamusi, et tegemist 

oli hetke kauneima Ameerika sõiduautoga. Maverick’i disain reedab selgeid mõjusid 1968. 

mudeliaasta GM-i kesk- ja kompaktautodelt.283

283 Ford Maverick Articles. Arhiiv erinevate ajakirjade Ford Mavrick´i puudutavatest artiklitest, 
maverick.to/grabber/Articles.html (erinevad autorid, vaadatud 11. V 2021)
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Illustratsioonid 123 ja 124

1971.–1973. aasta ebatavalise kujundusega Buick Riviera oli margi lipulaev. Dramaatiline 

„paadisaba” meenutas 1963. aasta poolitatud tagaklaasiga Corvette Sting Ray’d. 1970-ndad 

olid Buicki jaoks edukad aastad.284

284  1970s Cars: The Ultimate Guide. (autorita tekst).
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Illustratsioonid 125 ja 126

1976. mudeliaastal oli USA enimmüüdud auto keskmise suurusega Oldsmobile Cutlass 

(ülemisel fotol). Populaarseimaks osutus kaheukseline kupeemudel. CAFE standardid, 

langenud mootorivõimsused ja kõrged kütusehinnad suurendasid kümnendi keskel keskautode 

populaarust ja eriti hästi läksid lisaks Cutlass’ile kaubaks ka teised kaheukselised, näiteks 

Chevrolet Monte Carlo, Pontiac Grand Prix ja Chrysler Cordoba. Sellised hästi varustatud, ent 

mõistliku hinnaga autod olid suunatud ennekõike vallalistele beebiboomeritele (baby boomers). 

Pikka kapotti kombineeritud lühikese tagaosaga nimetati seksikaks.285 Alumisel fotol Cutlass’i 

sõsarmudel Pontiac Grand Am aastast 1974.

285 Tom Klockau. 1976 Oldsmobile Cutlass Supreme: King of the Coupes. 17. X 2019. Riverside Green,   
https://jackbaruth.com/?p=16676 (vaadatud 11. V 2021).
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Illustratsioonid 127 ja 128

1976. mudeliaastal tootmisse läinud Plymouth Volare / Dodge Aspen kuulus USA tolleaegses 

mõõtkavas oma 5,1 meetrise pikkusega kompaktautode hulka. Ajakirjanikud leidsid, et selle 

avara klaaspinnaga tagasihoidliku kujustusega autoga tõi Chryseler Ameerika Ühendriikide 

automaailma „euroopalikku hõngu”.286

286 Ed Hennessy. The Plymouth Volare, Dodge Aspen and Chrysler LeBaron. Allpar –  the Mopar 
Community, https://www.allpar.com/threads/the-plymouth-volare-dodge-aspen-and-chrysler-
lebaron.228736/ (vaadatud 12. V 2021).
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Illustratsioonid 129 ja 130

1976. aasta tähistas barokse disaini mõjudega täismõõtu GM-i pereautode ja üldse seni 

pupolaarseimate autode, GM-i tõeliselt suurte nn tänavaristlejate lõppu.287 Fotodel 1976. a. 

Chevrolet Caprice / Impala. Tähelepanu väärib kupeemudeli sissepoole kaarduv tagaaken.

287 Chevrolet Caprice 1971-1976. 11. X 2012. Ultimate Car Page, https://www.ultimatecarpage.com/
forum/showthread.php?45353-Chevrolet-Caprice-(2nd-gen)-1971-1976 (autorita tekst, vaadatud 
12. V 2021).
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Illustratsioon 131

1975. aastal tõi Ford turule väga populaarseks osutunud kompaktauto Granada. Edukaim 

oli 1976. aasta, mil läks kaubaks peaaegu 550 000 eksemplari. Veidi enam kui viie meetri 

pikkuse Granada kujundust ja omadusi kõrvutati reklaamides Mercedes-Benz S-klassiga, ehkki 

Granada oli tegelikkuses Mercedes’est üsna erinev ja tervelt 4–5 korda odavam.288 Fotol 1979. 

aasta Granada ESS.

288 1975–1980 Ford Granada: A Poor Man’s Mercedes? Autopolis, https://autopolis.wordpress.
com/2012/08/05/1975-1980-ford-granada-a-poor-mans-mercedes/ (autorita tekst, vaadatud 14. V 
2021).
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Illustratsioonid 132 ja 133

1978. mudeliaastal tõi Ford turule täiesti uue, klassi ökonoomseima kompaktauto Fairmont. 5 

meetri pikkune sõiduk sai kiita nii sõiduomaduste kui euroopalikult puhta ja selge kerejoone 

eest.289

289 Paul Niedermeyer. Ford Fairmont – That Very Rare Honest Car. 23. IIX 2020. Curbside Classic,   
https://www.curbsideclassic.com/curbside-classics-american/curbside-classic-1978-ford-fairmont-
that-very-rare-honest-american-car/ (vaadatud 14. V 2021).



—  131  —

Illustratsioonid 134 ja 135

1977. aasta Chevrolet Caprice / Impala on näide GM-i täismõõdus sõiduautost, mis oli 1976. 

aasta mudelitega võrreldes oluliselt väiksem, kergem ning kujundatud selgema, puhtama 

joonega.290 GM-i disainer Bill Michell tunnistas, et selle auto disaini mõjutas Pininfarina 

kujustatud Fiat 130 Coupe.291 Caprice’i / Impala’t valmistati 1977. mudeliaastal enam kui  

650 000 eksemplari ja sellega saavutati mudeliaasta enimmüüdud sõiduauto tiitel.

290 Vintage Review: 1977 Chevrolet Caprice – Downsized by Design. 14. X 2015. Curbside Classic, 
https://www.curbsideclassic.com/curbside-classics-american/vintage-review-1977-chevrolet-
caprice-downsized-by-design/ (autorita tekst, vaadatud 15. V 2021).

291 Don Andreina. 1972-77 Fiat 130 Coupe – Bill Mitchell’s Regards. 4. X 2017. Curbside Classic, 
https://www.curbsideclassic.com/curbside-classics-european/curbside-classic-1972-77-fiat-130-
coupe-bill-mitchells-regards/ (vaadatud 15. V 2021).
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Illustratsioonid 136 ja 137

1978. mudeliaastal ilmus GM-i uus, eelkäijaist palju väiksemate keskautode perekond, mille 

senisest lihtsamas, rangemas ja sirgjoonelisemas kujunduses võib näha Euroopa autodisaini 

mõju. Esmakordselt oli võimalik tellida GM-i keskautot praktilise luukpärakerega (alumisel 

fotol). Enam kui 520 000 müüdud eksemplariga oli Cutlass 1978. aastal USA-s populaarseim 

sõiduauto, sama positsioon saavutati ka järgmisel aastal.292

292 Joe Lorio, Alexander Stoklosa, Austin Irwin. The Best Sellin Car in America the Year You 
Graduated High School. – Car and Driver 9. III 2021,  https://www.caranddriver.com/features/
g24403577/best-selling-car-annually/ (vaadatud 16. V 2021).
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Illustratsioonid 138 ja 139

Keerulisetel 1970-ndatel hakkasid USA autotootjad pakkuma ka „väikseid” luksusautosid. 1977. 

aasta Lincoln Versailles (ülemisel fotol) oli üle mitme aastakümne esimene kompaktne Lincoln, 

kerepikkusega 5,1 meetrit, ehitatud Ford Granada / Mercury Monarch’iga samale platvormile. 

Autol on näha püüd ühitada varasematel suurtel Lincolni’del kasutatud disainikeelt oluliselt 

väiksemate mõõtmetega, tulemust ei saa pidada kuigi õnnestunuks.293

 1975. mudeliaastal tutvustatud „väike” 5,2 meetrit pikk Cadillac Seville (alumisel 

fotol) ehitati GM-i kompaktautode platvormile. Selle auto selgete teravate joontega, kiidusõnu 

pälvinud keredisain, sh püstine C-piilar oli ajast ees.294

293 How Lincoln Cars Work. How Stuff Works,  https://auto.howstuffworks.com/lincoln-cars11.htm 
(autorita tekst, vaadatud 06. VI 2021).

294 1975-1979 Cadillac Seville: Internationally Sized Luxury. Autopolis, https://autopolis.wordpress.
com/2020/07/07/1975-1979-cadillac-seville/ (vaadatud  18. XI 2021).
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Illustratsioonid 140 ja 141

Täna võib näida uskumatuna, et Ford’i aastail 1977–1979 toodetud seitsmenda põlvkonna 

Thunderbird kuulus oma enam kui 5,5 meetri pikkuse kerega keskmise suurusega sõiduautode 

hulka. Arvestades oma keskmisest kõrgemat hinda oli see luksuslik kupee müügiartiklina väga 

edukas – kolme tootmisaasta jooksul läks kaubaks üle 900 000 eksemplari. T-bird’il on näha 

1970-ndate Ameerika kaheukselistel sõiduautodel populaarsed B-piilarist tahapoole jäävad 

väikesed küljeaknad, nn “opera windows” ning luukidega kaetud esituled.295

295 Thomas A. DeMauro. Revised Flight Plan – 1977 Ford Thunderbird. October 2018. Hemmings, 
https://www.hemmings.com/stories/article/revised-flight-plan-1977-ford-thunderbird (vaadatud 
12. V 2021).
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Illustratsioonid 142 ja 143

1979. aasta teisel poolel 1980. aasta mudelina turule toodud Chevrolet Citation’i müüdi 

esimesel, pikaks venitatud mudeliaastal tervelt 811 000 eksemplari. Disain esindab kümnendi 

lõpu tüüpilist lihtsa selge euroopaliku joonega stiili, mille muudavad äratuntavalt ameerikalikuks 

ehisdetailid, tuled ning Ameerika autodele iseloomulik esiosa, „näoilme” ja iluvõre kerge 

positiivne kalle. Paraku vaevasid seda USA oludes revolutsiooniliselt moodsat kompaktautot 

tõsised konstruktsioonivead ja kvaliteediprobleemid.296

296 Remembering the Chevy Citation. Dan Cummins Auto Group, https://www.dancummins.com/
remembering-chevy-citation/ (autorita tekst, vaadatud 14. V 2021).
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Viies peatükk

Ameerika Ühendriikide autotööstus ja -disain 1980-ndatel

USA-s 1978. aastal kehtima hakanud keskmise kütusekulu seadus (Corporate Average Fuel 

Economy ehk CAFE) lõi tausta järgnevate kümnendite automaastikule. Nagu eelmises peatükis 

öeldud, seadis CAFE 1985. aastaks korporatsiooni sõiduautode keskmiseks kütusekulu 

ülempiiriks summeerituna 8,5 l/100 km.

 1980., 1981. ja 1983. aastal oli USA müüduim sõiduauto 1978. mudeliaastast tootmises 

olnud keskmise suurusega Oldsmobile Cutlass.297 298Ehkki väiksem ja ökonoomsem sama nime 

kandvast eelkäijast, pärines selle auto kontseptsioon veel möödunud, tänavaristlejate ajastust 

ning oli selge, et sellelaadsete sõidukitega ei ole võimalik kütusekulu eesmärke saavutada.

 Kümnendi alguses jätkusid Ameerika Ühendriikide autotööstuses põhjapanevad 

muutused eesmärgiga vahetada välja senine mudelivalik palju säästlikuma vastu. Lisaks 1979. 

aastal turule toodud revolutsioonilisele, ent nigela koostekvaliteediga GM-i X-car’ile saabusid 

1981. mudeliaastal müügile uued ökonoomsed väike- ja kompaktautod ka Chrysler’ilt ja 

Ford’ilt, mis võitsid kiiresti tarbijate soosingu. General Motors’i tooteportfell laienes X-car’ist 

veelgi väiksema J-car autoperekonnaga, mis oli pea kõigilt omadustelt, (ent siiski taas mitte 

koostekvaliteedilt) odavamate Jaapani autodega samal või peaaegu samal tasemel ja osutus 

müügiartiklina väga edukaks.299 1982. aastal läks ka tootmisse GM-i uus esiveoliste, senistest 

palju ökonoomsemate, kergemate ja väiksemate keskautode perekond.300  

 Automaailmas tuntud ajaloolane ja sotsioloogiaprofessor David Gartman arutleb: „Kui 

„kolm suurt” lõpuks varastel 1980-ndatel tutvustasid säästlikke väikeautosid, siis peaaegu nad 

kõik olid Giugiaro econobox’i Golf´i koopiad. Stilistid olid esmakordselt oma karjääri jooksul 

sunnitud autot esitlema kui masinat, kui funktsionaalset transpordivahendit. Ent see Saksa 

modernismi meenutav funktsionaalne esteetika ei olnud sugugi vähem ideoloogiline kui 

fantastiline meelahutuslik esteetika, mida oli taotlenud Harley Earl kogu oma karjääri jooksul. 

297 Andrew Lisa. The Bestselling Cars From the Past 42 Years. 02. IV 2021. Cheapism,  https://blog.
cheapism.com/best-selling-cars/ (vaadatud 17. VII 2021).

298 Micheline Maynard. Cutlass nation’s top selling car. 06. I 1984. United Press International, https://
www.upi.com/Archives/1984/01/06/Cutlass-nations-top-selling-car/2503442213200/ (vaadatud 17. 
VII 2021).

299 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 14. VII 2021).

300 Encyclopedia of American Cars. Auto Editors of Consumer Quide. Illinois: Publications 
International, 2006, lk 176.
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Kuigi auto kest omandas lihtsamad, kandilisemad vormid, moodustas ta ikkagi koosluse, 

mis varjas endas masstootmisega kaasnevat inetust. Inimestele esitletud efektiivsus oli pigem 

tarbimuslik sõiduki käigushoidmise kulude ja keskkonna mõttes, mitte niivõrd efektiivsus 

tootmises, mis säästaks aega, vaeva ja materjale [---]. Nad otsisid jätkuvalt lunastust läbi tarbimise, 

uskudes, et riigi probleeme on võimalik lahendada, kui nad vaid tarbivad vastutustundlikult, 

kokkuhoidlikult ja tõhusalt. 1970-ndate lõpu ja 1980-ndate aastate alguse autode kandilised ja 

ranged jooned veensid ameeriklasi, et nad saavad end tarbida välja 1950-ndate ja 1960-ndate 

aastate külluslikest liialdustest, tagasi „loomulikuma” elustiili juurde, muutmata sealjuures 

fordistliku tootmise struktuuri, mis oli kunagi toonud endaga kaasa ettekujutuse saavutada läbi 

tarbimise lunastus.”301

 David Gartman seletab üsna usutavalt lahti kümnendi alguse USA automaailmaga 

seonduva olukorra, sh ühiskondlik-sotsiaalse meeleolu. Suures plaanis saab temaga nõustuda. 

Siiski ei saaks täielikult päri olla mõttega, et kõnealuse perioodi Ameerika Ühendriikide 

säästuautod olid kõigest itaallasest disainilegendi Giorgetto Giugiaro loodud Volkswagen 

Golf ’i viletsad koopiad. Kaheksanda kümnendi esimese poole, nagu ka sellele eelneva dekaadi 

lõpuaastate USA sõiduautodel on küll selgelt tajutav Euroopa, ennekõike Itaalia (ja vähemal 

määral Saksa) disaini mõju, mille väljenduseks olid lihtsad elegantsed kandilised vormid, 

õnnestunud proportsioonid ja selgelt just Itaalia disainile omane õrnus ja kergus. Konkreetselt 

Golf ’i välisilmega on äratuntavalt sarnane siiski vaid Dodge väikeauto Omni, mille kerekandmik 

põhines Euroopa Talbot / Simca Horizon’il ja ka osa välisplekke kattus nimetatuga. Horizon ja 

Omni näivad tõepoolest olevat Golf ’ist inspireeritud ja vast ka teatud määral GM-i X-car, aga 

mitte teised selle perioodi Ameerika Ühendriikide väikeautod – need olid Golf ’ist siiski üsna 

erinevad ja seda ka tehnilistelt lahendustelt.

  Ameerika autotootjate 1970-ndate lõpus ja 1980-ndate alguses pakutud teatud määral 

pinnapealseks jäänud funktsionalism ei suutnud tagada tarbijate varasema ajaga võrreldavat 

lojaalsust kodumaistele autodele. Paljud ameeriklased näisid kõnealusel perioodil olevat 

ükskõiksed Detroiti (võlts)funktsionalismi ahvatluste suhtes, eelistades üha sagedamini 

Saksamaa ja Jaapani väikeseid kütusesäästlikke sõidukeid. Kui Detroit, kes igiomaselt oli 

olnud pühendunud suurtele autodele, lõpuks väikeste sõidukite konkurentsi asus, jäi nende 

toodangu kvaliteet sageli importmarkidele tunduvalt alla. Ka hindadega konkureerimine oli 

väga keeruline. Harjunud suurte sõiduautode „rasvase” kasumimarginaaliga, näis econobox’ide 

aneemiline tootlus masendav. Olles pikalt nautinud tootlikkuse järk-järgulist suurendamist 

301 David Gartman. Auto Opium: A Social History of American Automobile Design. London, New 
York: Routledge, 1994, lk 223.
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ja sealjuures jätnud kasvanud kulud tarbijate kanda, olid „kolm suurt”  sunnitud tunnistama 

innovaatilise tehnoloogiaga välismaiste tootjate edu. Nii kaotasid USA autotootjad sel ajal 

kiiresti oma turuosa Saksamaa ja Jaapani konkurentidele, mis viis Ameerika Ühendriikide 

autotööstuse enneolematu kriisini”.302

 Esiveolistest väike-, kompakt- ja keskautodest kujunesid USA turul 1980-ndail 

tooniandjad. 1970-ndate teisel poolel alanud autode mõõtmete ja kaalu vähenemine jätkus 

kõigis autoklassides. 1986. mudeliaastal turule toodud esiveolised General Motors’i uued 

täismõõtu sõiduautod olid välismõõtmetelt isegi veidi väiksemad osadest eelmise dekaadi nn 

kompaktautodest!303

 1985. aastaks oli Ameerika Ühendriikide tootjate sõiduautode mootorimaht kahanenud 

CAFE survel kümne aasta taguse ajaga võrreldes enam kui kaks korda, olles nüüd 2,5 liitrit. 

Keskmine võimsus oli kukkunud 105 hobujõuni. Domineerivaks said nelja- ja kuuesilindrilised 

mootorid. Varasemalt populaarseim autoliik – täismõõdus suur kaheksasilindriline pereauto nn 

tänavaristleja – oli oma kunagise positsiooni kaotanud ja hääbunud, ehkki mõnda tagasihoidliku 

võimsuse ja vähendatud mõõtmetega mudelit toodeti ka kaheksandal kümnendil.

 1980-ndad olid Jaapani autotööstuse jätkuva tõusu ja USA kokkutõmbumise aeg. Lisaks 

CAFE poolt pealesunnitud muutustele innustas tarbijaid pöörduma senistest lemmikutest palju 

väiksemate autode poole ka 1979. aasta naftašokk, üldiselt sünged majandustingimused ja 

1982. aastal enam kui 10 protsendini jõudnud töötuse määr.304 1979. aasta kütusekriisi järgses 

olukorras langes Ameerika Ühendriikide autotoodang esimest korda ajaloos Jaapanist tahapoole 

– 1980. esimesel poolaastal tootis Jaapan rohkem autosid kui USA. Üle poole Jaapani toodangust 

läks ekspordiks.305 Kuna autode eksport Jaapanist USA-sse kasvas nüüd ülemäära kiiresti ja 

kaubandusbilanss nihkus tasakaalust välja,306 nõudsid Ameerika Ühendriikide autotööstuse 

juhid Kongressilt Jaapani autotööstuse impordi vähendamiseks kvootide rakendamist, et 

saada Ameerika autotööstusele hingamisruumi ja võimaldada sel taas jalule tõusta. Arvati, et 

kui kvoote ei rakendata, kaob Ameerika autotööstus alatiseks.307 Vastumeetmete kartuses oligi 

302 David Gartman. Auto Opium, lk 223.
303 1986 Buick Le Sabre 6th-gen. Sedan all versions specifications and performance data. Automobile 

Catalog,  https://www.automobile-catalog.com/make/buick/le_sabre_6gen/le_sabre_6gen_
sedan/1986.html (autorita tekst, vaadatud 21. XI 2020).

304 Frank Markus. Six Decades of Best Selling Cars. – Motor Trend, 11. III 2010 https://www.
motortrend.com/news/six-decades-of-best-selling-cars/ ( vaadatud 12. XI 2020).

305 Autolehe autoentsüklopeedia 1. osa: Kui kiirus ja kasinus käisid käsikäes. Tõnu Korrol. Tallinn: 
Presshouse OÜ, 2016, lk 12.

306 Autolehe autoentsüklopeedia 1. osa: Jaapani lõplik läbimurre. Margus-Hans Kuuse, lk 60.
307 Roland England. Who Killed the American Auto Industry? Not Unions! Daily Kos, 14.08.2013, 

https://www.dailykos.com/stories/2013/8/14/1231113/-Who-Killed-the-American-Auto-Industry-
Not-Unions (vaadatud 14.07.2021).
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Jaapani valitsus sunnitud kehtestama USA suunal väljaveokvoodi. Kümnendi teisel poolel ulatus 

eksport USA-sse ikkagi 2,3 miljoni eksemplarini.308 Ent impordikvootidega kaasnes olukord, 

kus nõudlus kvaliteetsete Jaapani autode järele kippus ületama pakkumist ja see omakorda 

lõi Jaapani autotööstusele võimaluse oluliselt tõsta oma toodangu hinda. See tähendas, et 

müües Ameerika Ühendriikide turul kõrgema hinnaga vähem sõidukeid, suurenes kasum ja 

kujunenud olukord oli tegelikult Jaapani autotööstusele kingitus, millest iga ettevõtja võinuks 

vaid unistada. Kahekordistades mõne aastaga autode hinda, ei suurenenud kasum mitte 10–20 

protsenti, vaid tervelt 5–10 korda tavapärasest kasumimarginaalist. Selle asemel, et kasutada ära 

hinnaeelist, tõstis Ameerika autotööstus hinnad Jaapani tootjatega samale tasemele, hoolimata 

sellest, et toodangu kvaliteet oli Jaapani omast kehvem. Mõne aasta jooksul, alates 1970-ndate 

lõpust, kerkisid USA-s müüdavate uute autode hinnad kaks kuni kolm korda.309

 Impordikvoodid mängisid olulist osa ka selles, et Jaapani autotootjad alustasid 

USA-s koostetehaste rajamist.310 Hakates tootma autosid Ameerika Ühendriikide pinnal, said 

jaapanlased võimaluse arendada ja müüa just sealsele turule sobivaid sõidukeid. Ameeriklased 

omakorda said neis tehastes (aga veel enam komponente valmistavais) suurel hulgal töökohti. 

Tehaste rajamisega tegi otsa lahti Honda, järgnesid Nissan ja Toyota. Kolm suurimat Jaapani 

autotootjat (Toyota, Honda, Nissan) said USA-s oma koostetehased käima juba 1985. aastaks. 

Kümnendi lõpul panid Põhja-Ameerikas autosid kokku juba seitse Jaapani firmat.

 1980-ndate keskpaigaks olid Jaapani autotootjate õpipoisi- ja selliaastad möödas 

ning neist oli kujunemas liider igas autoklassis.311. Hakati välja töötama, ka impordikvoodi 

ühe kõrvalmõjuna, kõrge kasumimarginaaliga luksusautosid.312 1986. aastal tegi luksusklassis 

otsa lahti Honda tütarmark Acura; Toyota ja Nissan asutasid margid Lexus ja Infiniti. Kõik 

kolm olid sihitud ennekõike Ameerika Ühendriikide turule. Mõõdupuuks Saksa luksusautode 

tase, arendati vastsed luksusmudelid nende parameetreid ületama. Tuntud Saksa markide 

staatuse puudumist kompenseeriti edukalt kõrgtasemel müügitööga kaunilt välja ehitatud 

autokeskustes.313

 Kui jaapanlased murdsid 80-ndatel oma sõidukitega luksusklassi tippu, siis Ameerika 

Ühendriikide luksusautode etalon Cadillac, mida oli aastakümneid reklaamitud kui “Standard 

of the World”, ei suutnud vähemasti tehnilises plaanis enam Euroopa ja Jaapani toodanguga 

308 Autolehe autoentsüklopeedia 1. osa: Jaapani lõplik läbimurre. Margus-Hans Kuuse, lk 60.
309 Roland England. Who Killed the American Auto Industry?
310 Roland England. Who Killed the American Auto Industry?
311 Autolehe autoentsüklopeedia 1. osa: Jaapani lõplik läbimurre. Margus-Hans Kuuse, lk 60.
312 Roland England. Who Killed the American Auto Industry?
313 Autolehe autoentsüklopeedia 1. osa: Jaapani lõplik läbimurre. Margus-Hans Kuuse, lk 60.



—  140  —

konkureerida. 1981. aastal ilmavalgust näinud Cadillac Cimarron oli turunduslik prohmakas 

– see sõiduk oli tegelikult Cadillac’i iluvõre kandev odav väikeauto Chevrolet Cavalier, millel 

luksuslikum salong ja kahekordne hind.314 Cimarron’i elutee oli vaevaline ja kuulsusetu, 

müüginumbrid olid masendavalt väikesed. Suuremaid Cadillac’e aga vaevasid mootorimured 

– uus jõuallikas nimetusega HT 4100 oli jõuetu ja probleemse vastupidavusega; kümnendi 

alguses kasutatud viimasest suuremahulisem mootor nimetusega V8–6–4 oli samuti CAFE 

normide sunnil ülimalt alaforsseeritud ning lisaks veel vigase elektroonikaga.315

 Lisaks CAFE standardite ja kvaliteediprobleemidega seonduvale on USA 

sõiduautotööstuse ühe allakäigu põhjusena nimetatud ka „kolme suure” poolt rakendatud 

hindadega manipuleerimist, mis muutus eriti ulatuslikuks 1980-ndatel. Tavaliseks kujunes 

müügistrateegia, kus potentsiaalseid kliente ahvatleti hindadega, mis ei sisaldanud ameerika 

autoostjate jaoks enesestmõistetavaid asju nagu salongi kütteseade, konditsioneer või kliimaseade 

ja roolivõimendi. Alles müügisaalis avastasid kliendid, et välja reklaamitud hinnaga autot polegi 

tegelikult olemas, osta sai vaid paremini varustatud ja mitusada dollarit kallimat mudelit.

 Seevastu jaapanlased olid juba 1960-ndatel ja 1970-ndatel pakkunud USA turul ainult 

hästi varustatud autosid, kõigi mudeliseeria masinate hinnas sisaldus raadio, aknasoojendus, 

istmekatted, mõistagi kütteseade, konditsioneer või kliimaseade ja suurematel mudelitel ka  

roolivõimendi. Klient võis minna Jaapani autode müüja juurde ja valida partiist ükskõik millise 

auto ja hind oli ikka sama. Selline lähenemine tarbijaile arusaadavalt meeldis, kuna auto ostmisel 

võis ka tegelikult  arvestada reklaamitud hinnaga.316

 1988. aastaks oli Jaapanist saanud 12,7 miljoni valmistatud autoga maailma suurim 

autotootja, Ameerika Ühendriikides nägi samal ajal ilmavalgust 11,2 miljonit autot.317 1989. 

aastal saavutas Honda Accord USA enimmüüdud sõiduauto tiitli, sama tulemust korrati ka 

kahel järgmisel aastal.318

 Võib näida üllatav, et vaatamata kõigile nimetatud raskustele ja möödalaskmistele 

püsisid kaheksandal kümnendil USA kodumaiste tootjate sõiduautod üllatavalt kaua 

müügitabelite tipus. Meenutagem, et üha karmistuvate CAFE standardite survel oldi sunnitud 

alates 1970-ndate lõpust mõne aastaga välja vahetama kogu mudelivalik oluliselt väiksemate 

314 Ed Tahaney. A Brief History of the Cadillac Cimarron, One of the Worst Cars Ever. – Motor Trend 
01. IV 2021, https://www.motortrend.com/news/cadillac-cimarron-history-worst-ever/ (vaadatud 
13. VIII 2021).

315 Tom Appel. What Was the Cadillac HT 4100? 05. III 2018. Consumer Quide Automotive, https://
blog.consumerguide.com/what-was-the-cadillac-ht4100/ (vaadatud 13. VIII 2021).

316 Roland England. Who Killed the American Auto Industy?
317 Autolehe autoentsüklopeedia 1. osa: 1980ndate parimad: Fiat, Ford ja Opel, lk 17 (autorita tekst).
318 Roland England. Who Killed the American Auto Industry?
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ja ökonoomsemate sõidukite vastu. See nõudis tohutuid investeeringuid ja kiiret sisenemist 

konkurentsitihedasse segmenti, milleks sisuliselt puudus kogemus. Tulemuseks, nagu eespool 

öeldud, olid väga olulised puudujäägid toodangu kvaliteedis ja tehniline mahajäämus võrreldes 

parimate ökonoomsete autode tootjatega (eriti kümnendi esimesel poolel). Millega siis seletada 

Ameerika Ühendriikide autotootjate ellujäämist ja ikkagi arvestatavat müügiedu sel süngel 

kümnendil?

 Üheks põhjuseks olid kindlasti kliendid, kes olid aastakümneid olnud kodumaistele 

autotootjatele loojalsed. Tõsi küll, neist suur osa kaotas oma lojaalsuse 1980-ndatel. Teise 

põhjusena võib 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, teiselt poolt omanäoline disain. Ameerika auto välimus erines ka 1980-ndatel (eriti 

kümnendi esimesel poolel) kogu muu maailma autodest, seda isegi siis, kui jagati platvormi 

ja mõningaid kereosi mujal maailmas müüdavate masinatega. Sealse autokujunduse osaks 

oli mõistagi hoolikas tähelepanu pööramine detailidele. 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 ameerika autodele iseloomulik inimlikke emotsioone väljendav 

harmoonilne näoilme, milles võib üheaegselt aimata nii heatahtlikkust, tagasihoidlikkust, 

nooruslikku optimismi ja rõõmu, ent ka jõulisust ja sageli ka veidi nukrust. Kui agressiivsus 

ja jõulisus oli populaarsete   autode näoilmeis ka esindatud (nimetagem näiteks 1981. aasta 

Escort’i), siis ei domineerinud need liialt, harmoonilise üldmulje saavutamiseks olid kindlasti 

esindatud ka  teised juba mainitud omadused. Sellist Ameerika Ühendriikide sõiduautodele 

iseloomulikku näolimet kohtab mitmetel 1960-ndate kompaktautodel, enamikel 1970-ndate 

väike- ja kompaktautodel, samuti 1980-ndate väike-, kompakt- ja keskautodel. Sageli on 

eelpool kirjeldatud tunnustele vastav näoilme ka 1980-ndate täismõõdus ja sellele eelnenud 

paari dekaadi kesk- ja täismõõdus autodel, ehkki need masinad olid euroopaliku mõõdupuuga 

mõõtes enamasti liigsuured ja  ülepakutult kujundatud.

 USA 1980-ndate pereautod, millele kujundajad andsid domineerivalt sportliku   

agressiivse välimuse (näiteks 1988. aasta Pontiac Grand Prix), ilma et seda tasakaalustanuks 

eespool nimetatud teised omadused ei saavutanud erilist müügiedu. Tarbijate soosingut ei 

võitnud ka sõidukid, mille nägu võib iseloomustada sõnadega „morn” või „üksluine”, milles 

puudus komplekt eelnimetatud iseloomuomadusi (näiteks 1988. aasta Plymouth Acclaim / 

Dodge Spirit). Võrrelgem näiteks kümnendi alguse Dodge Aries’ kujundust 1988. aasta Dodge 

Spirit’iga – disainilt hoopis tundlikum, nooruslikum ja rõõmsailmelisem vanem sõiduk müüs 
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palju paremini, kuigi uuem auto kuulus koostekvaliteedilt, vastupidavustelt ja kõigilt muudelt 

omadustelt Ameerika Ühendriikide väiksema keskklassi pereautode tippu, peaaegu Jaapani 

parimate tasemele.319 320

 Sarnase disainieelistust võib märgata ka teiste autoliikide, sh 1980-ndatel erakordselt 

populaarseteks osutunud pikapite puhul. Nii Chevrolet Silverado kui Ford F-150 kujundus 

on lihtne, selgepiiriline, sõiduki nägu on sõbralik, jõuline, veidi nukker, ent ka nooruslikku 

optimismi väljendav.

 Ei oleks ehk väär öelda, et sõiduki disaini, vast ennekõike näoilme puhul, ootavad väga 

paljud tarbijaid samu omadusi, mida peetakse oluliseks inimeste puhul. Kas asjaolu, et Ameerika 

Ühendriikide tarbijad on eelistanud just eespool kirjeldatud harmoonilise näoga autosid, 

seisneb nende kristlikus kultuuriruumis, mis vaatamata kõigile selle ühiskonna tohututele 

probleemidele ja vastuoludele on sel maal selgelt esindatud? Jaapani autotootjate tolleaegset 

tehniliselt ja kvaliteedilt tipptasemel loomingut peetakse aga disaini seisukohalt igavaks.321

 1980-ndate keskpaigast alates taandus USA autokujunduses aastakümneid tooni 

andnud kroomivaimustus. Kui 1970-ndatel loodi Ameerika Ühendriikides vaid üksikuid vähese 

kroomiga autosid, siis 1980-ndate teisel poolel juba massiliselt ja kümnendi lõpp tõi endaga 

kaasa ka terve rea autosid, millel kroomkaunistused puudusid täielikult. Ka autokerega sama 

värvi suured plastosad muutusid üldlevinuks.322

 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. David Gartman kirjutab kaheksanda 

dekaadi keskpaika silmas pidades: „Kuid selleks pidid tootjad muutma esteetilist suunda, milleks 

oli 1970-ndate ja 1980-ndate alguses range, vähendatud keremõõtmetega funktsionalism. 

Senine kokkuhoiu esteetika ei sobinud enam professionaalsete mänedžeride klassi ülevoolava ja 

ekspansiivse meeleseisundiga. See ei vastanud ka yuppie’de nõudele eristuda, mis sümboliseeris 

nende kasvavat sotsiaalset ja majanduslikku distantsi üha allapoole libisevate ameeriklaste 

massidest. Nagu paljud disainerid märkisid, mõjus autode mõõtmete vähendamine ja sellega 

kaasnev range funktsionaalne esteetika disainile ohtlikult ühtlustavalt. Üks Chrysler’i disainer 

319 Plymouth Acclaim – car review. Auto Talkz, https://autotalkz.com/cat-plymouth/plymouth-
acclaim/ (autorita tekst, vaadatud 13. VIII 2021).

320 William Stopford. 1989–1995 Dodge Spirit – Worthy of Some Acclaim. 10. II 2016. Curbside 
Classic,  https://www.curbsideclassic.com/curbside-classics-american/curbside-classic-1989-95-
dodge-spirit-worthy-of-some-acclaim/ (vaadatud 30. VII 2021).

321 Jaanus Vint. Impeeriumi lagunemine. – Tehnikamaailm, 2021, mai, lk 48.
322 Margus-Hans Kuuse. Autod 1920-2000. Tallinn: Valgus. 2001, lk 149.
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väitis seda  perioodi silmas pidades: „Autod olid kaotamas oma eripära ja igaüks neist muutus 

osaks  econobox’ide karjast.” [---] Disainiga seotud dilemma, millega Ameerika autotootjad 

1980-ndate keskel silmitsi seisid, pidi tabama selle eduka klassi optimistliku meeleseisundi ja 

nõudluse erilisuse järele, laskumata sealjuures äärmuslikult dekadentlikku liialdusse, mis oleks 

olnud põlastusväärne grupi jaoks, kes tundis uhkust oma säästliku, tervisliku ja mittesaastava 

elustiili üle.”323

 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, mis jõudis Ameerikasse Euroopa aerodünaamika kehastuse kaudu.324 

See 1980-ndail levima hakanud ja sageli alahinnatud autode välisilme transformatsioon on 

ilmselt suurim disainimuudatus, mis autodel viimase enam kui poole sajandi jooksul on aset 

leidnud.  Enamiku USA autode puhul toimus see 1980-ndate teisel poolel vaid mõne aasta 

jooksul. Sellest ajast alates muutusid autod üha ümaramaks, ja nii kuni eelmise sajandi lõpuni 

– käesoleva alguseni, mil autodisaini ilmus new-edge.

 Kaheksandal kümnendil USA-s toimunud murrang autodisainis oli peamiselt tingitud 

kolmest omavahel seotud tegurist – eespool mainitud Euroopa stiilitrendi mõjust, valitsuse 

kehtestatud karmist keskmise kütusekulu seadusest (CAFE) ja teatud määral ka tehnoloogia 

arengust, mis võimaldasid tootjatel senisest hõlpsamini kujundada ja toota pehmete vormidega 

kereplekke.

 Läbi 1970-ndate aastate oli peaaegu igal Ameerika Ühendriikides toodetud autol ranged 

vormid ja üsna teravad servad, kumerusi kasutati õige tagasihoidlikult. Euroopas oli aga kütus 

olnud alati kallim ja disainerid, eriti Saksamaal, olid uurinud aerodünaamilist kerekujundust 

juba palju varem, kirjutab Penny Sparke, raamatu ”A Century of Car Design” autor. 1960-ndatel 

ja 1970-ndatel võeti Euroopa kallitel autodel nagu Porsche, BMW, Audi ja Mercedes-Benz taas 

kasutusse ümardatud kerekujundus. Üks tuntumaid näiteid on 1963. aastal esitletud voolavate 

vormidega kallihinnaline Porsche 911. Aerodünaamiline esteetika, mida esindas nimetatud 

Porsche, hakkas seostuma luksuslike sõidukitega nii Euroopas kui ka USA-s.325 Ameerika 

autotootjad hakkasid 1980-ndate keskel kopeerima Euroopa aerodünaamilist esteetikat, et 

kütkestada prestiiži hindavaid tarbijaid.326

323 David Gartman. Auto Opium, lk 219.
324 David Gartman. Auto Opium, lk 219.
325 Joseph Stomberg. Why cars went from boxy in the ‘80s to curvy in the ‘90s. 26. VIII 2016. Vox,  

https://www.vox.com/2015/6/11/8762373/car-design-curves (vaadatud 15.VII 2021).
326 David Gartman. Auto Opium, lk 220.
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 Ford Motor Company roll selle disainimuudatuse massidesse toomisel oli suurem kui 

ühelgi teisel ettevõttel. Disainer Uwe Bahnsen tegi seda esmakordselt Euroopas 1982. aasta 

Ford Sierra’ga, mille kujundus oli palju ümaram kui teistel selle ajastu autodel. Arvustajad aga 

kritiseerisid harjumatut välimust (auto sai hüüdnimeks „želeeplönn”) ja müük ei läinud esialgu 

hästi. Ent aja jooksul harjusid ostjad Sierra kujundusega ära, kuna teisedki autotootjad võtsid 

lõpuks kasutusse pehmed vormid.

 USA-s oli ümaramatele vormidele ülemineku eest otseselt vastutav Ford’i disainer Jack 

Telnack, kes oli varasemalt töötanud ettevõtte Euroopa disainimeeskonnas. Tema kujundatud 

1983. aasta pehmete vormidega Ford Thunderbird’i disaini mõjutasid tuulekanali katsetused. 

Thunderbird’ile järgnes veelgi voolujoonelisem kompaktne Tempo ja vast tähtsaim oli 1986. 

aastal ilmavalgust näinud  Ameerika Ühendriikide esimene pehmete vormidega kesklassi 

pereauto Taurus. 1980-ndate aerodünaamilised Ford’id võivad täna tunduda silmapaistmatuna, 

kuid omas ajastus mõjusid nad positiivselt futuristlikena.327 Taurus püüdis noori, hea haridusega 

keskmisest prestiižsemaid ostjaid.328 Ford’i strateegia toimis, Taurus kujunes tõeliseks hitiks. See 

mudel  päästis raskustes ettevõtte ja inspireeris teisi tootjaid sõidukit kopeerima.

 Üks põhjustest, miks selline kerekujundus nii kiiresti levis on asjaolu, et kumer 

väliskujundus kombineerituna esiklaasi suurema kaldega kahandas tuuletakistust, see võimaldas 

säästa kütust. Nagu varasemalt korduvalt mainitud, pidi alates 1978. aastast USA sõiduautode 

keskmine kütusekulu järk-järgult üha vähenema, ning  jõudma 1985. aastaks 8,5 l/100 km. Kui 

autotootjad olid palju väiksemate mootorite ja kerede kasutuselevõtu tulemusel kätte võitnud 

peamiseks eesmärgiks seatud kütusekulu kokkuhoiu, ning tänu mootorite ja käigukastide juures 

tehtud tehnilistele täiustustele saavutanud veel teatud täiendava kütusesäästlikkuse kasvu, siis 

uus aerodünaamiline esteetika muutis kütuse edasise kütusekokkuhoiu võimalused võrreldes 

tehniliste täiustuste maksumusega palju lihtsamaks ja odavamaks.329 Üks Ford’i disainer väitis, et 

kui ühe kümnendiku miili kütusekokkuhoiu saavutamine bensiini galloni kohta maksab „kapoti 

aluste” muudatustega 200 kuni 300 miljonit dollarit, siis voolujoonelise disaini puhul vähenes 

kütusekulu kordades rohkem peaaegu mitte millegi eest.330 Autotootjad hakkasid sõidukite 

kujundamisel üha enam tuginema tuulekanali katsetustele ja aerodünaamilistele arvutustele 

ning tihenes inseneride koostöö disaineritega. Vaid mõne aasta jooksul nägid enamik müügil 

olevatest autodest välja nagu tootmise alguses futuristlikuna mõjunud Taurus.331

327 Joseph Stomberg. Why cars went from boxy  in the ‘80s to curvy in the ‘90s.
328 David Gartman. Auto Opium, lk 220–221.
329 Joseph Stomberg. Why cars went from boxy in the ‘80s to curvy in the ‘90s.
330 David Gartman. Auto Opium, lk 221.
331 Joseph Stomberg. Why cars went from boxy in the ‘80s to curvy in the ‘90s.
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 Mitmed disainerid on möönnud, et 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. Selline keredisain andis autokujustajaile uue haarde ja eriti mõjus see keskmisest 

kõrgemal positsioonil asuvaile juhi tüüpi tarbijaile.332

 1980-ndad osutusid nii Ameerika Ühendriikides kui ka mujal maailmas mitmes mõttes 

tähelepanuväärseteks. Murti välja moodsamate materjalideni, kasutusele võeti täiesti uue 

tehnoloogiaga konstrueeritud (hakati kasutama CAD-i) ja toodetud, senistest oluliselt erinevad 

uuematele kooste- ja keevitusrobotitele kohandatud turvalisemad kandekered. Jõuti küllaltki 

selgele üksmeelele selles, mil moel annab autosid säästlikumaks muuta. Ühtlasi pandi alus 

elektroonikaalasele uutmisele. Täiesti uue autoklassina lisandusid mahtuniversaalid, tavalisest 

universaalkerega sõiduautost kõrgem, mahukam ja sageli lühem sõidukiliik. 1980-ndaid võibki 

nimetada mahtuniversaalide läbilöögi kümnendiks, 1983. aasta lõpus tootmisse läinud Dodge 

Caravan / Plymouth Voyager oli Ameerika Ühendriikide esimene nimetatud uue autoliigi 

esindaja, pikkust oli sõidukil vaid 4,5 meetrit, ent istmeridu leidus tervelt kolm. Kaks aastat 

hiljem üllitas Ford analoogse toote nimega Aerostar, ka General Motors ei jäänud uuest turuosast 

kõrvale.333

 Vaatamata säästlikkuse propageerimisele eelistanuks paljud Ameerika autoostjad  

jätkuvalt suuri ja jõuliste V8 mootoritega sõidukeid. Kuna sellelaadseid pereautosid toodeti 

vaid üksikuid mudeleid ning nendegi võimsus oli kauge kaja saaste- ja kütusekulu normide 

eelse ajastu autodest, 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.334 Alates 1985. aastast on 

Ford’i F-seeria „kastikaid” müüdud rohkem kui Ameerika Ühendriikide populaarseimaid 

sõiduautosid ja nii on see jäänud kuni tänase päevani. Mitte ainsalgi korral viimase 37 aasta 

jooksul ei ole F-seeria Ford loovutanud enimmüüdud sõiduki tiitlit ei ühelegi sõiduautole ega 

ka enda ülipopulaarsele konkurendile Chevrolet’ pikapile. Väikeveokitele (selle alla liigitusid 

USA-s nii pikapid, mahtuniversaalid kui maastikuautod) kehtinud tunduvalt leebem keskmise 

kütusekulu standard võimaldas jätkata sadades tuhandetes eksemplarides suuremahuliste 

332 David Gartman. Auto Opium, lk 221.
333 Margus-Hans Kuuse. Autod 1920–2000, lk 87.
334 David Gartman. Auto Opium, lk 222.
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mootoritega „kastikate” tootmist ja nende turuosa isegi kasvatada. Kaheksanda kümnendi 

enamikel aastatel ületas F-seeria Ford’i müük poole miljoni piiri.335

 Pikapid, samuti mugavad maastikuautod (SUV-id) leidsid poolehoiu ka keskmisest 

jõukamate tarbijate hulgas, kel oli suurem soov funktsionaalsuse ja erilisuse järele. Neljarattaveoline 

utilitaarne džiip, mis oli algselt Teise maailmasõja ajal olnud kasutusel armeeautona, arenes 

juba 1960-ndatel lukususlikuks maanteesõidukiks. 1980-ndatel kasvas järsult selliste autode 

populaarsus, nad kujunesid tavaliseks nähtuseks mainstream turul. Mugavate ja hästivarustatud 

maastikuvõimekate sõidukite mudelivalik laienes märkimisväärselt, ent tõeline buum ootas 

seda autoliiki 1990-ndatel. Hea maastikuvõimekus nagu ka pikapite koormavedamise suutlikus 

jäi muidugi enamasti kasutamata. Mõned neist sõidukeist said inspiratsiooni kasvavast off-road 

autospordist. Kuna Ameerika maanteed, kiirteed ja tänavad muutusid üha ummistunumaks, 

saastunumaks ja reguleeritumaks, seostusid paljude ameeriklaste autofantaasiad nüüd 

maapiirkondade ja kõrbetega, tekkisid nostalgilised kujutlused Ameerika ääremaadest, kus 

näisid olevat lõputu ruum ja võimalused. Autost sai taas mobiilne vahend, millega põgeneda 

Ameerika linnade üha kasvavate probleemide eest.336 Ühe California off-roader’i pihtimus 

kirjanik Peter Steinhartile kirjeldab hästi paljude tolleaegsete (ja ilmselt ka tänaste) ameeriklaste 

meeleseisundit: „Ma töötan terve nädala mõttetul töökohal, mida vihkan. Mu lapsed kasvavad 

viletsateks ja meie riik on minemas põrgusse. Kõik, mida ma soovin, on vaid põgeneda 

kõrbesse.”337

 Väga sageli varustati USA SUV-id ja pikapid ülemõõduliste rehvidega, kered tõsteti 

kõrgele, lisati mitmesugused kaitserauad, lisatuled ja muu varustus. Tavaliselt oli selline räige 

maskuliinsuse väljendus omane töölisklassi meestele.

 Mõistatuslik võib näida SUV-ide  lai levik peenutseva kõrgema klassi, eriti yuppie’de 

hulgas, kes olid endid esitlenud kui linnastumise ja autostumisega kaasneva puutumatu looduse 

hävitamise vastastena. David Gartman selgitab yuppie’de kiindumust maastikuautodesse: 

„Kõrgema klassi tarbijate vaimustus karmi välimusega, ent luksusliku salongiga maastikusõidukite 

osas oli pigem sümboolne kui funktsionaalne [---]. Need džiibilaadsed autod ei olnud mitte 

ainult eripärased, vaid väljendasid ka selle keskkonna seisukohalt korrektse grupi soovi loomulike 

tervislike eluviiside järele. Nagu töölisklassi inimesed, kellelt need sõidukid üle võeti, põgenesid 

ka yuppie’d oma fantaasiates tagasi loodusesse.”338

335 Bart Demandt. Ford F-Series U.S. Sales Figures. Car Sales Base, https://carsalesbase.com/us-ford-f-
series/ (vaadatud 15.07.2021).

336 David Gartman. Auto Opium, lk 223.
337 David Gartman. Auto Opium, lk 223.
338 David Gartman. Auto Opium, lk 223–224.
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 Selliste funktsionaalsete maastikusõidukite disaini esteetikas domineeris praktilisus ja 

jõulisus. Kandilised püstised jooned ja pinnad väljendasid inimeste ja spordivarustuse vedamise 

võimekust. Šassii asumine maapinnalt kõrgel teavitas transpordi võimalusest üle karmi maastiku. 

Osade suurte mudelite (näiteks Blazer’i ja Ramcharger’i) pundunud küljed vastandusid 

sõiduautode nõtkusele ja andsid märku, et tegemist on võimsate ja mahukate masinatega.

 Kui 1980-ndate lõpu kallimad sõidukid libisesid kas aerodünaamika või off-road’i 

esteetikasse, siis kümnendi teise poole USA-s populaarsete säästuautode tühjad lamedad 

kaunistamata pinnad paljastasid, et nad olid odavad masstootmise saadused, vaatamata 

disainerite pingutustele seda varjata. Sellised sõidukid reetsid oma päritolu ja nendega sõitnud 

inimeste sotsiaalse seisundi, suurelt jaolt nagu Ford T oli seda teinud varasel autoajastul. Nii 

hakkasid 1980-ndate lõpu Ameerika autod esteetilises plaanis tähistama klasside polariseerumist, 

sõidukid hakkasid taas sümboliseerima klassikuuluvust.339

339 David Gartman. Auto Opium, lk 224.



—  148  —

Illustratsioonid kommentaaridega

Illustratsioonid 144 ja 145

1981. mudeliaastal jõudis USA-s müügile Ford’i moodne esiveoline väikeauto Escort. Ameerika 

Ühendriikide mudel erines Euroopa samanimelisest oluliselt, kujunduselt mõjus Ameerika 

versioon elavama, jõulisema ja luksuslikumana. Sõiduk osutus väga populaarseks,  1982., 1987. 

ja 1988. aastal saavutas Escort USA enimmüüdud sõiduauto tiitli.340 Ülemisel fotol 1981. ja 

340 Bart Demandt. Ford Escort U.S sales figures. Car Sales Base, https://carsalesbase.com/us-ford-
escort/ (vaadatud 17. VII 2021).
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Illustratsioonid 146, 147 ja 148

1981. aastal ilmus esirattavedu   Chrysler Corporation’i kompaktautodele, sõsarmudelite 

nimeks sai Plymouth Reliant / Dodge Aries (ülemisel ja keskmisel fotol). Väga konservatiivse 

kujundusega, äärmiselt lihtsa kerejoonega tehniliselt õnnestunud sõidukitepaar päästis Chrysleri 

pankrotist, müük oli 1980-ndate, Jaapani tootjate turuhõivamise  kontekstis edukas – üheksa 

tootmisaastaga läks kaubaks enam kui kaks miljonit eksemplari. Reliant / Aries  valiti 1981. 

aastal Põhja-Ameerika Aasta Autoks. Kuni 90-ndate alguseni tootis Chrysler (Volvo kõrval) 

maailma kõige kandilisemaid autosid.341 Arias / Reliant’i platvormil (tuntud K-platvormina) ja 

tehnikal juurutati tootmisse mitmeid erineva kujustusega autosid, üheks näiteks on alumisel 

fotol olev sportlik 1984. aasta  Dodge Daytona / Chrysler Laser.

341 Aaron Gold. K-Cars: Plymouth Reliant, Dodge Aries and Chrysler LeBaron. Allpar – the Mopar 
Community, https://www.allpar.com/threads/k-cars-plymouth-reliant-dodge-aries-and-chrysler-
lebaron.229749/ (vaadatud 14. V 2021).
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Illustratsioonid 149 ja 150

1980-ndail kasvas sõiduautolikult mugavate pikapite populaarsus, sageli asendasid sellised 

masinad karmide kütusekulu- ja saastenormide tõttu hääbunud suuri Ameerika sõiduautosid. 

„Kastikate” laieneva populaarsuse trend osutus pöördumatuks – alates 1985. aastast kuni tänase 

päevani on USA automüügitabelite tipus mitte sõiduauto, vaid kodumaist päritolu täismõõdus 

pikap(id). Ford F-seeria on USA enimmüüdud auto tiitlit hoidnud viimased 37 aastat.342 

Ülemisel fotol 1982. aasta F-150, alumisel 1989. aastast pärinev masin.

342 Bart Demandt. Ford F-Series U.S. Sales Figures. Car Sales Base, https://carsalesbase.com/us-ford-f-
series/ (vaadatud 15. VII 2021).
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Illustratsioonid 151 ja 152

1982. mudeliaastal turule toodud General Motors’i väikeste J-autode perekond (fotodel 

Chevrolet Cavalier’i kaheukseline sedaan ja luukpära-kupee) olid mõeldud konkureerima üha 

suuremat turuosa hõivava importtoodangu, ennekõike Toyota Corolla ja Honda Civic’uga.343 

Cavalier  figureeris terve kümnendi müügitabelis kõrgetel kohtadel, 1984. ja 1985. aastal oli 

tegemist Ameerika Ühendriikide enimmüüdud sõiduautoga.344

343 Andrew Lisa. The Bestselling Cars From the Past 42 Years.
344 Alexander Song. These Were America’s Most Popular Cars...In The ‘80s. 4. XI 2020. Hot Cars,   

https://www.hotcars.com/these-were-americas-most-popular-cars-in-the-80s/ (vaadatud 16. VII 
2021).
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Illustratsioonid 153 ja 154

1982. mudeliaastal ilmunud kolmanda põlvkonna sportlik Pontiac Firebird TransAm (ülemisel 

fotol) oli esimene tõeliselt voolujooneline (Cd=0,315) Ameerika Ühendriikide sõiduauto.345 

Alumisel fotol Firebird’i sõsarmudeli Chevrolet Camaro skulpturaalset disaini peeti Firebird’ist 

isegi õnnestunumaks, Camaro’le omistati 1982. aastal Põhja-Ameerika Aasta Auto tiitel. 

Camaro ja Firebird’i tagaluugi klaasosa öeldi olevat kõigi aegade suurim ja keerulisem autoklaasi 

meistriteos.346

345 Margus-Hans Kuuse. Autod 1920-2000, lk 77.
346 Encyclopedia of American Cars. Auto Editors of Consumer Quide, lk 180.
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Illustratsioonid 155 ja 156 

1983. aastal läks konveierile keskmootoriga Pontiac Fiero. Tehniliselt tavapärase, ent   

kerematerjalide poolest silmapaistva masina tsingitud terasplekist kandmikku katsid 

plastpaneelid. Esmakordselt autotööstuse ajaloos kasutati kerel mitut liiki plaste – horisontaalsetel 

paneelidel (luukidel ja katusel) jäigemaid, ustel, küljepaneelidel ning kaitseraudadel löögi- ja 

kriimustuskindlamaid. 347 

347 Margus-Hans Kuuse. Autod 1920-2000, lk 58–59.
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Illustratsioonid 157 ja 158

Nii kujunduselt kui tehniliselt silmapaistev 1983. aasta Ford Thunderbird (ülemisel fotol) oli 

1980-ndatel esimene pehmete vormidega aerodünaamiline Ameerika Ühendriikide sõiduauto. 

Õhutakistustegur oli tubli 0,35.348 349 Alumisel fotol Thunderbird’i sõsarmudel Mercury Cougar, 

millel oli tolle aja kontekstis haruldane negatiivse kaldega C-piilar.

348 Jim Koscs. The Ford Thunderbird Turbo Coupe is a treasure for the fanatical few. 08. IV 2021. 
Hagerty,  https://www.hagerty.com/media/car-profiles/thunderbird-turbo-coupe-is-a-treasure/ 
(vaadatud 16. VII 2021).

349 Margus-Hans Kuuse. Autod 1920-2000, lk 77.
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Illustratsioonid 159 ja 160

Ford kujunes 1980-ndatel Ameerika autotootjate hulgas aerodünaamika vallas kindlaks 

liidriks. Thunderbird’ile järgnes 1983 aasta keskel Ford Tempo / Mercury Topaz, peaaegu 

identsete kompaktsete pereautode paar, mis tollaste kandiliste konkurentide kõrval näisid 

pärinevat justkui teisest ajastust. Kaheukselise mudeli õhutakistustegur ei jäänud alla Euroopa 

parimatele.350 Kuigi tehniliselt lõplikult viimistlemata, kujunes Tempo müük väga edukaks. 

Kogu 11-taastase tootmistsükli jooksul kuulus Tempo tavaliselt viie enimmüüdud sõiduauto 

hulka USA-s. Edukaim oli 1984. aasta, mil läks kaubaks üle 530 000 Tempo ja Topaz’i. Fotodel 

Tempo kaheukselised mudelid aastatest 1983 ja 1989.351

350 Margus-Hans Kuuse. Autod 1920–2000, lk 77.
351 Ford Tempo. Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Tempo (autorita tekst, vaadatud 09. 

VIII 2021).
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Illustratsioonid 161 ja 162

1984 mudeliaastal tutvustatud Dodge Caravan / Plymouth Voyager (ülemisel fotol) oli 4,5 

meetri pikkune Ameerika Ühendriikide esimene mahtuniversaal, mis osutus ootamatult 

populaarseks.352 Peamine müügiargument oli sõiduki mitmekülgsus – sõitis nagu sõiduauto, 

mahutas mugavalt kuni seitse inimest, vajadusel vedas ära suure koguse kaupa.353

 Alumisel fotol samuti 1984. mudeliaastal ilmunud kompaktne Jeep Cherokee. Kuigi 

USA-s olid maanteedele sobivad mugavad kodumaised maastikuautod tuttavad juba 1960-ndatel 

ja 1970-ndatel (näiteks Jeep Wagoneer ja Chevrolet Blazer), peetakse USA-s just kompaktset 

Cherokee’d tänapäevaste SUV-ide teerajajaks. Paljud leidsid Cherokee laadse kontseptsiooni 

sobivaks asenduseks tavalisele (sh eriti universaalkerega) sõiduautole.354

352 The History of Dodge Caravan. Cars Directory, https://www.cars-directory.net/history/dodge/
caravan/ (autorita tekst, vaadatud 15 VII 2021).

353 Jim H. Best Selling 80s Cars for Each Year of the 1980s. 07. I 2018. Inthe 1980s, https://inthe1980s.
com/best-selling-80s-cars/ (vaadatud 16 VII 2021).

354 A Short History of Jeep Cherokee. Haynes, https://haynes.com/en-us/tips-tutorials/short-history-
jeep-cherokee (autorita tekst, vaadatud 16. VII 2021).
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Illustratsioonid 163 ja 164

1982. mudeliaastal turule toodud konservatiivse kujundusega keskmise suurusega Chevrolet 

Celebrity (ülemisel fotol) oli dekaadi üks edukamaid USA sõiduautosid, 1986. aastal saavutati 

müügitabelis enam kui 400 000 eksemplariga esimene koht.355 Alumisel fotol Celebrity 

sõsarmudel Pontiac 6000 aastast 1982.

 

355 Jim H. Best Selling 80s Cars for Each Year of the 1980s.
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Illustratsioonid 165 ja 166
                                                                                                                                                                                            

1986. mudeliaastal turule toodud uuenduslik Ford Taurus (ülemisel fotol) ja sõsarmudel Mercury Sable 
(alumisel fotol) kujutasid endast tootjale tohutut riski. Keskautode kliente peetakse konservatiivseiks, 
sestap polnud GM julgenud pehmete vormidega aerodünaamilise keskklassi sedaaniga välja tulla. Osadele 
ajakirjanikele uudne kujundus meeldis, teised aga leidsid selle olevat igava, „kartulilaadse.” Isegi mitmed 
Ford’i enda, samuti Chrysler’i juhid arvasid, et Taurus ebaõnnestub. Chrysler’is arvati, et kliendid võtavad 
hoopis parema meelega omaks nende arendusjärgus olevad konservatiivsed kandilised keskklassi sedaanid 
(Dodge Dynasty / Chrysler New Yorker). Tegelikkuses jäi Chrysler’i nimetatud sõidukeil loodetud edu 
saabumata, ent Taurus’est kujunes tarbijate soosik.356 USA voolujoonelisim ja selgelt parim keskklassi sõiduk 
võitis mitmeid auhindu, sh omistati talle Põhja-Ameerika Aasta Auto tiitel.357   

356 Bart Demandt, Ford Taurus U.S sales figures. Car Sales Base, https://carsalesbase.com/us-ford-
taurus/ (vaadatud 16. VII 2021).

357 Autolehe autoentsüklopeedia 1. osa: Parim mõlemal pool Atlandit. Margus-Hans Kuuse, lk 22.
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Illustratsioonid 167 ja 168

1987. mudeliaastal turule jõudnud aerodünaamiliste vormidega, kiilukujulise kerega esiveoline 

kompaktauto Chevrolet Corsica (ülemisel fotol) disain ja juhitavus said ajakirjanikelt kiita, 

samas ei oldud lõpuni rahul rafineeritusega ja ergonoomikas leiti puudusi. Sellest hoolimata 

läks auto hästi kaubaks, 1988. aastal oldi enam kui 290 000 müüdud eksemplariga müügtabelis 

Ford Escort’i järel teisel kohal.358 359 Sõidukit pakuti ka Beretta nimelise kupeeversioonina 

(alumisel fotol).

358 Chevrolet Corsica. Hemmings, https://www.hemmings.com/stories/articlecorsica-the-compact 
(autorita tekst, vaadatud 16.VII 2021).

359 Chevrolet Corsica. Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Chevrolet_Corsica (autorita tekst, 
vaadatud 17. VII 2021).
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Illustratsioonid 169, 170 ja 171

1988. mudeliaastal jõudis aerodünaamiline kujundus GM-i Pontiac’i, Oldsmobile’ ja Buick’i 

marki keskautodele, Chevrolet’ sõsar lisandus aasta hiljem. Esmakordselt nägid kõik neli 

sõidukit välja täiesti erinevad. Sportliku kujundusega Pontiac Grand Prix (ülemisel fotol) pälvis 

1988. aastal Põhja-Ameerika Aasta auto tiitli.360 Oldsmobile Cutlass’i (keskmisel fotol) välimust 

pidasid osad ajakirjanikud nelikust õnnestunuimaks. Arvestatavat pikaajalist müügiedu suutis 

siiski saavutada vaid Chevrolet Lumina (alumisel fotol).361

360 Vintage Comparison Test and Commentary: 1988 Buick Regal, Olds Cutlass Supreme, Pontiac 
Grand Prix. 09. VI 2016. Curbside Classic, https://www.curbsideclassic.com/vintage-reviews/
vintage-comparison-test-and-commentary-1988-buick-regal-olds-cutlass-supreme-pontiac-grand-
prix-road-track-assesses-the-gm10-personal-luxury-coupes/ (autorita tekst, vaadatud 17. VII 
2021).

361 Encyclopedia of American Cars. Auto Editors of Consumer Quide, lk 209.
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Illustratsioonid 172 ja 173

1989. aasta lõpus tõi General Motors turule tähesõdade programmi vaimustusest ajendatud   

futuristliku välimusega  mahtunversaali, mida müüdi veidi erineva kujundusega nii Chevrolet’, 

Pontiac’i kui Oldsmobile’i nime all. Sõiduk pälvis ajakirjanikelt kiidusõnu,362 ent müük ei 

vastanud ootustele, tavatu välimus kujunes kriitika objektiks ja kliendid eelistasid  konservatiivse 

kujundusega Chrysler’i toodangut.363 See asjaolu näib tõestavat autoajakirjanike ammust väidet, 

et ameeriklastele meeldib küll kõik uus, ent kindel ja järeleproovitud uus. Ülemisel fotol on 

Pontiac TransSport, alumisel Chevrolet Lumina APV.            

362 Tony Swan. 1992 minivan comparison test. – Popular Mechanic 1992, no. 11 (November), lk 129,        
https://books.google.ee/books? (vaadatud 17. VII 2021).

363 How Pontiac Works. How Stuff Works, https://auto.howstuffworks.com/pontiac19.htm (autorita 
tekst, vaadatud 14. V 2021).
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Kuues peatükk

Ameerika ühendriikide autotööstus ja -disain 1990-ndatel

1980-ndate aastate keskpaigast oli Ameerika Ühendriikide majandus hakanud taas elavnema, 

börsimängurite ja spetsialistide jõukus kasvas kiiresti, ent tööliste palk seisis paigal või langes. 

Esimesena mainitute tarbimine elavdas 1980-ndate lõpus autoturgu. Püüdes näidata mitte 

ainult oma jõukust, vaid ka elustiili, nõudsid äsja rikastunud yuppie’d autoturul tooteid, millega 

väljendada nii oma isikupära kui ka erinevust vanema põlvkonna kolleegidest. Autotootjad 

reageerisid sellele nõudlusele kiiresti ja paindlikult. 1990-ndatel toodi turule uued erinevad 

autotüübid, millest igaüks andis tunnistust „elustiilist” – hakati pakkuma enneolematuid 

retroautosid (nimetagem Plymouth Prowler), retro-sportautosid (Dodge Viper), ökoautosid, 

mitmeotstarbelisi sõidukeid; mahtuniversaalide ja SUV-de valik avardus märkimisväärselt. 

Lisaks massturule leidus nüüd tooteid ka (väga) väikesele turunišile, mis põhines konkreetsel 

vaba aja huvil või identiteedil. Autotootjad ei müünud mitte ainult autosid vaid kaubamärki, 

tähendust või imidžit. 

 Üheksas kümnend algas USA-s taas majanduslangusega ja autode müük kukkus 

vaatamata mudelivaliku laienemisele ja asjaolule, et Ford pakkus uuenenud Taurus’t, F-seeriat  

ja Crown Victoria’t ning GM uuendas dekaadi alguses täielikult (sh ka disaini seisukohalt) nii 

kompaktsete kui ka täismõõdus sõiduautode mudelirivi.364

 Kümnendi üheks tähtsaimaks autouudiseks rahvaautode alal võib pidada GM-i kuuenda 

margi – Saturn’i plastkatmikuga sõiduautode tootmise alustamist 1990. aastal. Mark osutus 

edukaks, sportliku välimusega kompaktsed sedaanid, kupeed ja universaalid olid innovatiivsed, 

ootamatult kvaliteetsed ja nende omanikud õige rahulolevad. 1999. aasta alguses valmis 

kahemiljones Saturn, esmakordselt autotööstuse ajaloos oli sel määral tiražeeritud plastist 

väliskesta.365

 Kui 1983 aastal moodustasid Detroitis valmistatud sõidukid 74 protsenti Ameerika 

Ühendriikides müüdud sõiduautodest, siis 1991. aastaks oli turuosa langenud 65 protsendini. 

Seejärel „kolme suure” turosa kaotus peatus, pöördudes lühiajalisele tõusule. 1993. aastaks oli 

nende valduses taas  üle 70 protsendi turust.366 Viimati toodud numbrit vaadates võib näida, 

364 1990s Cars: History, Facts & Pictures. Retro Waste Database,  https://www.retrowaste.com/1990s/
cars-in-the-1990s/ (autorita tekst, vaadatud 02. VIII 2021).

365  Margus-Hans Kuuse. Autod 1920-2000. Tallinn: Valgus, 2001, lk 60.
366 Lorraine Eden, Maureen Appel Molot. Made in America? The US Auto Industry, 1955-95. – The 

International Executive, Vol 38(4), lk 523. Vox Prof,  www.voxprof.com/eden/Publications/
madeinustheusautoindustry.pdf (vaadatud 02. VIII 2021).
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et 1990-ndatel sai Detroit madalseisust üle ja taastus, ent dekaadi keskel algas pikaajaline ja 

pöördumatu langus ning sellele  eelnenud mõne aasta kestnud pealtnäha tugeva seisu aluseks oli 

„kolme suure” tooteportfelli kasvav kontsentreerumine kergveokite segmendis. „Kolme suure” 

sõiduautode müük langes ajavahemikus 1985–1995 koguni 33 protsenti, umbes 8 miljonilt 

ühikult 5,4 miljonini367. Kergveokite osakaal kasvas tohutult – kui 1983. aastal moodustasid selle 

kategooria sõidukid turust umbes 24 protsenti,368 siis 1998. aastal juba enam kui 50 protsenti.369 

2004. aastaks oli juba enam kui kaks kolmandikku Detroiti autotootjate valmistatud sõidukeist 

kergveokid. Selleks ajaks olid „kolm suurt” peaaegu loobunud sõiduautode arendamisest 

suuremate ja kasumlikumate kergveokite kasuks. Nagu eelmises peatükis mainitud, liigitatakse 

USA autotööstuse terminoloogias mahtuniversaalid, SUV-id ja pikapid kergveokeiks.370

 1970-ndatel alanud kampaania vähendada karmide normidega Ameerika Ühendriikide 

sõiduautode kütusekulu oli niisiis viinud kergveokite müügi pideva suurenemiseni, mille  üheks 

peamiseks põhjuseks olid neile kehtestatud leebemad kütusekulu standardid. Ilmselgelt ei 

olnud seadusandja ette näinud kehtestatud piirangute tagajärjel tekkinud kergveokite buumi. 

Kütusekulustandardite tulemus oli 1990-ndate kontekstis soovitule hoopis vastpidine – dekaadi 

lõpus oli USA-s müüdud sõiduautode ja kergveokide ametlik kütusekulu kokku liidetuna isegi 

veidi suurem kui kümme aastat varem!371

 Kasvas kõigi kergveokite – nii SUV-ide, pikapite kui ka mahtuniversaalide populaarsus. 

„Kastikate” müüginumbrid mis olid juba 1980-ndail tohutud, sööstsid üheksanda dekaadi 

keskel uutesse kõrgustesse.372 Ka SUV-de tõeline buum läks käima 1990-ndatel.373 Dekaadi 

enimmüüdud SUV-ks sai 1990. aastal turule toodud Ford Explorer. Juba samal aastal tootis Ford 

Ameerika Ühendriikide tehastes rohkem kergveokeid kui sõiduautosid. 1990-ndate keskpaigas 

367 Thomas H. Klier. From tail fins to hybrids: How Detroit lost its dominance of the U.S. auto market. 
Core, https://core.ac.uk/download/pdf/6309861.pdf, lk 12 (vaadatud 02. VIII 2021).

368 Lorraine Eden, Maureen Appel Molot. Made in America?
369 North American car and truck production from 1990 to 2012. 05. III 2013. Statista Research 

Department,  https://www.statista.com/statistics/204212/north-america-car-and-truck-
production-since-1990/ (autorita statistika, vaadatud 02. VIII 2021).

370 Thomas H. Klier. From tail fins to hybrids, lk 12.
371 Tom Swanson. Driving to 54,5 MPG: The History of Fuel Economy. 20. IV 2012. The Pew 

Charitable Trusts,  https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/fact-sheets/2011/04/20/
driving-to-545-mpg-the-history-of-fuel-economy (vaadatud 07. VIII 2021).

372 The SUV unstoppable. 01. VII 2001. Way Back Machine – Internet Archive,  https://web.archive.
org/web/20191006031751/https://runbidsell.com/resources/the-suv-unstoppable/ (autorita tekst, 
vaadatud 07. VIII 2021).

373 Csaba Csere. How Automakers Will Meet 2016 CAFE Standards. – Car and Driver 07. V 2021,  
http://www.caranddriver.com/features/how-automakers-will-meet-2016-cafe-standards (vaadatud 
14. VIII 2021).
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hakkasid ka välismaised autotootjad kõnealust segmenti tõsiselt võtma, mitmed Jaapani tootjad 

tulid välja USA turule orienteeritud mahtuniversaalidega, Toyota alustas 1999. aastal Ameerika 

turule orienteeritud suure pikapi tootmist.374

 Eelmise kümnendi keskmise kütusekulu standardid püsisid enam-vähem stabiilsena 

kuni 2000. aastateni375 Autotootja sõiduautode kütusekulu piir summerituna oli jätkuvalt 8,5 

l 100/km-le, SUV-idel, mahtuniversaalidel ja „kastikatel” vastavalt 11,4.376 1990-ndatel alanud 

SUV-ide buumi ühe aluse lõid seega CAFE normid (ja samuti odav kütus), mis võimaldasid 

neid massiliselt toota ameeriklastele harjumuspäraselt jõuliste mootoritega. Thomas H. Klier, 

Chicago Föderaalpanga ökonomist, on arvanud, et teistsuguste CAFE normide korral eelistanuks 

tarbijad vast SUV-idele ja mahtuniversaalidele universaalkerega sõiduautosid.377 Siia võiks veel 

lisada, et kui selliseid masinaid vaid toodetaks. Nimelt olid „kolm suurt” 1990-ndateks peaaegu 

loobunud universaalkerega sõiduautodest, alles olid jäänud vaid mõned üksikud mudelid. Seega 

inimesel, kes soovis mahukat autot, võis olla põhjuseks võtta pikap, SUV või mahtuniversaal 

juba seetõttu, et nende valik oli oluliselt suurem. Chrysler ei pakkunud 1990-ndatel enam üldse 

universaalkerega sõiduautosid.378 Eelmisel dekaadil oli Chrysler’ist saanud maailma suurim 

mahtuniversaalide tootja, seda positsiooni hoiti ka sajandivahetusele eelnenud kümnendil.379 

Chrysler’i vastavat autoliiki müüdi 1994. aastal juba enam kui pool miljonit, stabiilselt tugevat 

müügimahtu säilitati peaaegu sajandi lõpuni.380

 Piiramaks konkurentsi ja omandamaks uut oskusteavet, ostsid USA autotootjad 

1990-ndail ja ka sellele järgenud dekaadil mitmeid välismaiseid autofirmasid, samuti hakati 

koostöö arendamiseks konkurentidesse investeerima.381 Tuntuimad tehingud on GM-i 1990. 

aastal kontrolliva osaluse omandamine Saab’is ja 2001. aastal Daewoo Motors’is ning 1998. aastal 

374 Thomas H. Klier. From tail fins to hybrids, lk 12.
375 Tom. Swanson. Driving to 54,5 MPG.
376 Charli Coon. Why the Government‘s CAFE Standards for Fuel Efficiency Should Be Repealed, not 

Increased. 11. VII 2001. The Heritage Foundation, https://www.heritage.org/environment/report/
why-the-governments-cafe-standards-fuel-efficiency-should-berepealed-not (vaadatud 07. VIII 
2021).

377 Thomas H. Klier. From tail fins to hybrids, lk 12.
378 Csaba Csere. How Automakers Will Meet 2016 CAFE Standards.
379 Ed Reeves. Dodge Caravan (1984-2020): A History of the Paragon of Minivans. 31. XII 2020. 

Motor Biscuit, https://www.motorbiscuit.com/dodge-caravan-1984-2020-a-history-of-the-
paragon-of-minivans/ (vaadatud 12. VI 2021).

380 David Zatz. Creating the Plymouth, Dodge, and Chrysler Minivan: The Caravan/Voyager 
Development Story. Allpar – the Mopar Community, https://www.allpar.com/threads/
creating-the-plymouth-dodge-and-chrysler-minivan-the-caravan-voyager-development-
story.228813/#post-1085222911 (vaadatud 14. VIII 2021).

381 History of the American Car Industry. Pilot Guides, https://www.pilotguides.com/articles/
american-car-industry/ (autorita tekst, vaadatud 02. VIII 2021).
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sündinud üleatlandiline Daimler-Chrysler’i liit. Viimati mainitu liidu alguses paljulubavana 

tundunud kooselu kestis siiski vaid 9 aastat.382 Ford omandas 1999. aastal Volvo ja aasta hiljem 

Land Rover’i. GM ja Ford asutasid sel perioodil ka ühisettevõtteid Hiina autofirmadega. Samal 

ajal rajasid välismaised autotootjad Ameerika Ühendriikides üha rohkem koostetehaseid. 

BMW ja Daimler-Benz hakkasid USA-s tootma SUV-e, Daimler-Benz’i tehase avamine nakatas 

mitmeid Euroopa autotootjaid eeskuju järgima. Samuti laiendasid või avasid sel perioodil 

mitmed Jaapani autotootjad USA-s täiendavalt oma tehaseid.383

 Kuna 1990. aastatel tootsid autofirmad rohkem mudeleid, et rahuldada erinevusi 

nõudvaid tarbijaid, langes autotootjate kasum sõiduki lühema eluea ja väiksema mastaabisäästu 

tõttu. Püüdes tootmisprotsessi optimeerida ohverdati tootlikkuse ja kokkuhoiu saavutamiseks 

sageli mudelite omanäolisus ja uuenduslikkus. Kulude vähendamiseks hakkasid tootjad 

kasutama uutel mudelitel üha enam vanade mudelite komponente. Ka autotootjate ühinemine 

ja ühisettevõtete loomine oli tingitud vajadusest piirata kulusid. Ühel ja samal platvormil 

hakati kasutama erinevaid nimesilte, näiteks Ford’i omanduses olevad Jaguar ja Volvo ehitati 

samale platvormile Lincoln’iga. Ühtlasi kasvas ka 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.384

 1990-ndatel kujunes USA sõiduautode stiililiidriks mõneti üllatuslikult Chrysler. 

Eelmisel dekaadil oli Chrysler’i disain stagneerunud, kogu mudelivaliku kujustus oli kantud 

lisaks tagasihoidlikule Euroopast mõjutatud funktsionalismile ka 1930-ndate nostalgiast, 

millele viitasid kandilised radiaatorivõred ja tõldautolikult kantis katused. Uuenduslikkusest sai 

rääkida üksnes liidrirolli võtmise ja hoidmisega mahtuniversaalide alal. Pärast aerodünaamilise 

kujundusega Ford Taurus’t ja uuemaid importautosid nägid Chrysler’i kandilised autod aegunud 

välja, müük ei edenenud. Ettevõtte majandusseis oli muutunud erakordselt halvaks, seega ka 

stiili läbimurde võimalikkus finantsiliselt küsitavaks. Murelik Chrysler vajas hädasti midagi, 

millega usku endasse taastada. 1990-ndate alguses sündinud autode projekteerimisel viidi sisse 

382 Autolehe Autoentsüklopeedia 7 osa: 20. sajandi viimased autod. Tõnu Korrol. Tallinn: Auto24 AS, 
2018, lk 14.     

383 Automotive industry in the United States. Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Automotive_
industry_in_the_United_States (autorita tekst, vaadatud 10. VIII 2021).

384 David Gartman. Culture, Class and Critical Theory: Between Bourdieu and the Frankfurt School. 
New York, London: Routledge, 2013, lk 76–77.
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põhimõttelised muudatused, konstrueerimis- ja töömeetoditelt võeti eeskuju jaapanlastelt, 

tulemuseks saadi märkimisväärne kulude kokkuhoid. Uuel LH platvormil sündisid aastail 

1993–1994 sihvakad ja pehmete vormidega mudelid Dodge Intrepid, Eagle Vision, Chrysler 

Concorde, samuti massiivsemad Chrysler New Yorker ja LHS, mida tuntakse cab-forward 

(ette nihutatud sõitjateruumi) stiili esindajatena. Mitmete 1990-ndate seeriaautode kuju 

oli inspireeritud 1980-ndatel loodud ideeautodest, Chrysler’i LH seeria sõidukite eeskujuks 

sai 1987. aasta Chrysler Portofino.385 Chrysler LH-ga seoses räägitakse koguni kümnendi 

disainirevolutsioonist.386 Tegelikult polnud cab-forward midagi uut ka pereautode kontekstis, 

ent Chrysler oli esimene, kes võttis selle kasutusele suurtel, enam kui viie meetri pikkustel 

sõiduautodel.387 LH autoperekond, nagu kandilised K-seeria sõidukid eelmise dekaadi algusest, 

osutusid Chrysler’ile päästerõngaks. Ette nihutatud sõitjateruumi kontseptsioon pärines 

tegelikult keskmootoriga sportautodelt, kus telgede vahe kärpimiseks, aga ka tuuleklaasi 

kaldenurga suurendamiseks viiakse istmed, rool ja pedaalid võimalikult ette. Tuuleklaas saab 

sellisel juhul alguse umbkaudu esitelje kohalt. Chrysleri sedaanide puhul polnud eesmärk 

mõistagi mitte lühike teljevahe, vaid uuenduslik hoogne välimus ja ruumikas salong. Lisaks 

tuuleklaasi ja A-piilari ettepoole nihutamisele viidi tagatelg pisut tahapoole, seeläbi said autod 

endale laiad uksed ja avara salongi. Uus stiil kandus 1994. aastal ka väikeautodele Chrysler / 

Dodge Neon, samuti 1995. mudeliaastal ilmunud keskautodele Chrysler Cirrus / Plymouth 

Breeze. Kümnend lõpetati viis meetrit pika seeriautoga Chrysler 300M, millest sai margi lipulaev 

väljaspool Ameerika Ühendriike.388 Uue kontseptsiooniga mudelite ilmumine tõstis Chrysler’i 

müüginumbreid, ent eelnevate kümnendite sõiduautode müügitaset siiski ei saavutatud.389 390 

Cab-forward stiil leidis kasutamist ka mõnel GM-i ja Ford’i mudelil, ehkki Chrysler’i toodanguga 

võrreldes tagasihoidlikumal kujul. Cab-forward stiili mõju on märgata näiteks Ford’i 1996. 

mudeliaastal ilmunud kolmanda põlvkonna Taurus’e ja sõsarmudel Mercury Sable’i juures. 

Seegi autopaar kuulub kümnendi tähelepanuväärseima, ehkki vastuolulise disainiga sõidukite 

385 Chrysler Defines Cab-Forward and the Second Generation LH Car’s Styling. Allpar – the Mopar 
Community, https://www.allpar.com/threads/chrysler-defines-cab-forward-and-the-second-
generation-lh-cars-styling.229344/ (autorita tekst, vaadatud 14. VIII 2021).

386 Autolehe Autoentsüklopeedia 7. osa: Chrysleri tulus disainirevolutsioon. Margus-Hans Kuuse. 
Auto 24 AS, 2018, lk 50–53.  

387 Chrysler Defines Cab-Forward and the Second Generation LH Car’s Styling (autorita tekst).
388 Autolehe Autoentsüklopeedia 7. osa: Chrysleri tulus disainirevolutsioon. Margus-Hans Kuuse, lk 

52–53.
389 Bart Demandt. Chrysler Sales Data and Trends for the U.S Automotive Market. Car Sales Base, 

https://carsalesbase.com/us-chrysler/ (vaadatud 09. VIII 2021).
390 Bart Demandt. Dodge Sales Data and Trends for the U.S Automotive Market. Car Sales Base,  

https://carsalesbase.com/us-dodge/ (vaadatud 09. VIII 2021).
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hulka – Sable / Taurus’e ümarate vormidega oldi jõutud piirini, millest kaugemale minek polnud 

ilmselt enam võimalik, eriti originaalne sai universaalkere tagaakna ja tagumise küljeakna kuju.

 1990-ndail levinud kohati lausa äärmuslikult ümarad ja sujuvad kerevormid said suurelt 

jaolt võimalikuks tänu arengutele arvutimaailmas. Kui aastakümneid olid disainerid valmistanud 

automakette savist, puidust või mõnest tehismaterjalist, siis 1980-ndatel oli hakatud kasutama 

arvutimudeleid. Areng arvutimaailmas pakkus autotootjatele võimaluse luua hõlpsalt väga 

pehmeid vorme.391

 David Gartman kirjutab korduvalt tsiteeritud 1994. aastal ilmunud raamatus: 

„1990-ndate alguse autod näivad laiendavat tarbimise hargnemist, mis sümboliseerib Ameerika 

sotsiaalmajanduslikku polarisatsiooni. 1980-ndate aastate rõhuasetus tõhususele ja säästmisele 

annab aga võimaluse mõõtmete ja toore jõu taaselustamiseks, vähemalt luksusmudelite 

puhul, millele enamik Ameerika autotootjaid keskendub. Taas tõstab pead suuruse ja sellega 

seotud tähenduse esteetika; ennekõike meenutavad Teise maailmasõja järgseid masinaid GM-i 

suurte autode kogukad, lihaselised proportsioonid. Enamike tootjate puhul annab nõtke 

aerodünaamika teed kaitset pakkuvale kogukusele...”392

 Taas saab Gartmaniga nõustuda. Ameerika Ühendriikide sõiduautode mõõtmed kasvasid 

1990-datel, eriti torkab see silma GM-i toodangu puhul. Kogukates välismõõtmetes ja jõulistes 

kumerustes võib tajuda nostalgiat 1940-ndate ja 1950-ndate järele. Neljaklapitehnoloogia 

kasutuselevõtt võimaldas märkimisväärselt suurendada mootorite võimsust, ilma et sellega oleks 

kasvanud ametlik kütusekulu. Lihaseline kerekujustus koos muljetavaldavate gabariitidega 

väljendas mõistagi mootori väge, eriti luksusmudelite puhul. Chrysler’i muidu sihvakate cab-

forward stiili autode tippmudelid – New Yorker ja selle järglane LHS said paisunult lihaselise 

ja massiivse kujustuse. GM ja Ford hoidsid jätkuvalt elus (GM 1996 aastani, Ford uue sajandi 

teise kümnendini) ka mõnda raamile paigutatud kerega  traditsioonilist täismõõdus sõiduautot 

– kõik nad said kümnendi alguses endale uued, senistest aerodünaamilisemad ümardatud 

vormidega kered. Kui Ford Crown Victoria ja Mercury Marquis olid pigem saledad, siis GM-i 

Chevrolet Caprice ja Buick Roadmaster’ lihaselised, isegi pundunult maskuliinsed.

 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 

stiili ja paljude (ennekõike GM-i) mudelite puhul rõhutatult massiivse (mitmed Cadillac’i, 

391 Joseph Stomberg. Why cars went from boxy in the ‚80s to curvy in the ‚90s. 26. VIII 2016. Vox, 
https://www.vox.com/2015/6/11/8762373/car-design-curves,  (vaadatud 07. VIII 2021).

392 David Gartman. Auto Opium: A Social History of American Automobile Design. London, New 
York: Routledge, 1994, lk 224–225.
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Buick’i mudelid) või siis sportliku, ka liialdatult agressiivse (näiteks mõned Pontiac’i mudelid) 

keredisaini poolest. Katsetati ka euroopaliku tehnika ja disainiga – Ford Contour, ehkki 

kohandatud Ameerika Ühendriikide turule, oli läbi ja lõhki Vana Maailma auto. Seevastu 

Chevrolet’ 1997. mudeliaastal taaselustatud Malibu nimeline keskauto ja selle sõsarmudeli 

Oldsmobile Cutlass’i isikupäratut kujustust võinuks ilmselt sama hästi kanda ka mõni Lõuna-

Korea või Jaapani margi suurem sõiduauto. Koos sportlikkuse, agressiivsuse ja anonüümsuse 

levikuga USA 1990-ndate autodisainis kadus pea täielikult sealsetele sõiduautodele iseloomulik 

näoilme, mis oli iseloomustanud Ameerika Ühendriikide sõidukeid aastakümneid. Näoilmet 

puudutaval teemal sai peatatud veidi pikemalt eelmises peatükis.

 Vaatamata „kolme suure” pingutustele (iseküsimus muidugi, kas valitud suund ka disaini 

seisukohalt õige oli) tugevdasid välismaised tootjad üheksandal kümnendil USA turul oma 

positsioone. Vaadates „kolme suure” erinevate mudelite müüginumbreid kajastavat  kirjandust 

(näiteks Encyclopedia of American Cars) ja võrreldes vaatlusaluse dekaadi autode läbimüüke 

1980-ndate mudelitega, selgub, et millenniumivahetuse eelse dekaadi ainsaks tõeliselt edukaks 

Ameerika Ühendriikide sõiduautoks saab pidada vaid ühtainust mudelit – Ford Taurus’t. 

Mitmedki teised masinad saavutasid küll tubli müügiedu, ent eelmise kümnendi populaarsete 

eelkäijate tootmismahud jäid püüdmatuks. Dekaadi suurim kaotaja näib olevat Oldsmobile, 

kel polnud alates 1990-ndate keskpaigast enam ühtegi mudelit, mille läbimüüki saanuks pidada 

rahuldavaks. Oldsmobile’ide müük oli selleks ajaks kukkunud kolmandikuni kümne aasta taguse 

ajaga võrreldes.393 USA sõiduautotööstuse tuhmumist väljendab ka enimmüüdud sõiduauto tiitli 

püsiv kaotus Jaapani tootjatele alates 1997. aastast, mil „kolmel suurel” pole enam õnnestunud 

sõiduautode müügitabelis esimeseks tõusta. Ilmselt võib langenud müüginumbrite taga lisaks 

kõigile varasemalt toodud asjaoludele näha ka probleeme disaini identiteediga, mis seisnes 

senise tasakaalustatud ja harmoonilise kerekujustuse (sh Ameerika Ühendriikide autodele 

iseloomuliku näoilme) hülgamises.

 Aastatuhande vahetuseks oli USA autotööstus niisiis jõudnud oma senise ajaloo 

sügavamaisse madalseisu. Turuosa vähenes pidevalt, tõusev nafta hind põhjustas muret 

ja keskkonnateemade tõttu ootas ees ajastu, mil autotootjad pidid hakkama tegema  

märkimisväärseid investeeringuid taastuvenergial töötavatesse sõidukitesse.394 Alanud uue 

millenniumiga süvenesid raskused veelgi.

393 Encyclopedia of American Cars. Auto Editors of Consumer Quide. Illinois: Publications 
International, 2006, lk 650.

394 History of the American Car Industry (autorita tekst).
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Illustratsioonid kommentaaridega

Illustratsioonid 174 ja 175

1990 aastal müüki jõudnud Ford Explorer’i (ülemisel fotol) erakordne müügiedu illustreerib 

sel kümnendil hoogustunud SUV-ide buumi – 1990-ndatel valmistati enam kui 3,3 miljonit 

Explorer’it!395 Fotol esimese põlvkonna Explorer aastast 1990.

 1990-ndatest kujunes ka mahtuniversaalide dekaad – alumisel fotol oleva 1996. 

mudeliaastal ilmunud kolmanda põlvkonna Chrysler Voyager’i / Dodge Caravan’iga jätkus 

Chrysler’i mahtuniversaalide tähelend. Nimetatud autod oli ühed kümnendi populaarsemad 

Ameerika Ühendriikide sõidukid, kolmanda põlvkonna iga-aastane läbimüük jäi poole miljoni 

eksemplari kanti.396

395 Bart Demandt. Ford Explorer U.S Sales Figures. Car Sales Base,  https://carsalesbase.com/us-ford-
explorer/ (vaadatud 30. VII 2021).

396 1996–2000 Chrysler, Plymouth and Dodge Minivans: Caravan, Voyager, Town&Country. Allpar 
– the Mopar Community,  https://www.allpar.com/threads/1996-2000-chrysler-plymouth-and-
dodge-minivans-caravan-voyager-town-country.228811/#post-1085222909 (autorita tekst, 
vaadatud 01. VIII 2021).
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Illustratsioonid 176 ja 177

1991. mudeliaastal müügile jõudnud General Motors’i kuuenda margi – sportliku kujustusega 

Saturn’i väikeautodega tõestas GM lõpuks, et ka USA autofirma suudab toota tipptasemel 

kvaliteediga sõiduautosid. Saturn’i kliendid olid erakordselt rahulolevad, 1992. aastal saavutas 

soodsa hinnaga Saturn J.D. Power’i klientide rahulolu indeksi mitteluksusmarkide hulgas 

kõrgeima reitingu. Autod läksid hästi kaubaks, ent kümnendi keskel tekkis margil kasumis 

püsimisega raskusi, kuna reklaami- ja investeeringurahasid tõmmati koomale.  Dekaadi  lõpus 

pööras müük langusse ega taastunud enam kunagi.397 398 

397 Kurt Ernst. Gone but not forgotten, the first Saturns are now eligible for AACA judging. 2. XI 
2016. Hemmings, https://www.hemmings.com/stories/2016/11/02/gone-but-not-forgotten-the-
first-saturns-are-now-eligible-for-aaca-judging (vaadatud 01. VIII 2021).

398 Bart Demandt. Saturn S-series U.S Sales Figures. Car Sales Base, https://carsalesbase.com/us-
saturn-s-series/ (vaadatud 01. VIII 2001).
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Illustratsioonid 178 ja 179

1991. mudeliaastaks uue pehmete vormidega kujustuse saanud Chevrolet Caprice, Buick 

Roadmaster ja Cadillac Fleetwood tõestasid et suur raamile ehitatud tagaveoline pikkade 

traditsioonidega Ameerika sõiduauto ei kavatsegi veel surra. Nende autode massiivses, kriitikute 

arvates vanni (Caprice’i puhul ka vaala) meenutavas keredisainis võib näha tagasivaadet 

1950-datesse. Selliste autode hiilgeajad olid siiski jäädavalt möödas, müük jäi loodetule alla 

ja 1996. aastal GM-i kolmiku tootmine lõpetati. Vabanenud tootmisvõimsused rakendati 

kasumlikumate SUV-ide valmistamiseks.399 Ülemisel fotol on 5,4 meetri pikkune Chevrolet 

Caprice aastast 1991. Ka Ford Motor Company gabariitidelt ja kontseptsioonilt analoogilised 

tooted – Ford Crown Victoria, Mercury Grand Marquis ja Lincoln Town Car said dekaadi 

alguses endile uued, endistest aerodünaamilisemad, ent GM-i kolmikust konservatiivsema 

välimusega kered. Need sõidukid osutusid GM-i konkurentidest pikaealisemaks, tootmine 

jätkus ka peale millennimuvahetust. Ford’i kolmikust oli edukaim Mercury Grand Marquis 

(alumisel fotol 1992. aasta mudel).400 401 

399  Encyclopedia of American Cars. Auto Editors of Consumer Quide, lk 183–185.
400  Encyclopedia of American Cars. Auto Editors of Consumer Quide, lk 613–614.
401  Encyclopedia of American Cars. Auto Editors of Consumer Quide, lk 408–409.
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Illustratsioonid 180 ja 181

1992. mudeliaastal müüki jõudnud Ford Taurus’e teise põlvkonnaga jätkus Ford’i keskklassi 

sedaani edulugu. Kui 1986. aasta mudeli disain oli ajastu kontekstis futuristlik, siis fotol 

oleva teise põlvkonna sõiduki eelkäijaga sarnane disain mõjus 1990-ndatel konservatiivsena.402 

Ülemisel fotol sportlik Ford Taurus SHO 1994 aastast.

 Alumisel fotol Ford Contour. See 1995 mudeliaastal Ameerika Ühendriikide turule 

jõudnud sõiduk on näide 1990-ndatel hoogustunud autotööstuse globaliseerumisest ja 

turupõhise isikupära kadumisest. Contour oli olnud Euroopas müügil juba 1992. aasta lõpust 

Ford Mondeo’na. Ameerika klassifikatsioonis kompaktne sõiduk oli mõeldud asendama 

aegunud Tempo’t, olles sellest tehnilises plaanis võrreldamatult kaasaegsem, ent ameeriklaste 

massid euroopalikku Contour’i omaks ei võtnud ja loodetud müügiedu jäi saabumata.403

402 Frank Markus. Six Decades of Best-Selling Cars. – Motor Trend 01. III 2010, https://www.
motortrend.com/features/six-decades-of-best-selling-cars/ (vaadatud 18. VIII 2021).

403 Ford Contour. – Popular Mechanics, 01. IX 1997, https://www.popularmechanics.com/cars/
reviews/a63/1270921/ (veebilehel tekst autorita, vaadatud 14. VIII 2021).
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Illustratsioonid 182, 183 ja 184

1992. mudeliaastal ilmavalgust näinud kolme GM-i põhjalikult uuendatud kompaktauto 

– Pontiac Grand Am’i, Oldsmobile Achieva ja Buick Skylark’i mõõtmed kasvasid eelmisest 

kümnendist pärit eelkäijatega tublisti, sõidukite pikkus jäi nüüd 4,7–4,8 meetri vahemikku.404 

Skylark’i (ülemisel ja keskmisel fotol) dramaatiline kerekujustus sai kolmikust omanäolisim. 

Müügiedu suutis siiski saavutada vaid Pontiac Grand Am (alumisel fotol).405

404 1992–97 Buick Skylark. Consumer Guide Automotive, https://consumerguide.com/used/1992-97-
buick-skylark/ (autorita tekst, vaadatud 14. VIII 2021).

405 Bart Demandt. Pontiac Grand Am U.S Sales Figures. Car Sales Base, https://carsalesbase.com/us-
pontiac-grand-am/ (vaadatud 27. XI 2021).
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Illustratsioonid 185 ja 186

1992–1999 mudeliaastail toodetud seitsmenda põlvkonna 5,1 meetri pikkune Buick LeSabre 

(ülemisel fotol) polnud küll kaugeltki suurim 1990-ndate USA sõiduauto, ent liigitati siiski 

täismõõdus autode hulka ja selles suurusklassis oli ta dekaadi enimmüüdud sõiduk.406 Võrreldes 

aastakümnete taguste sama klassi sõiduautode müüginumbritega olid tulemused siiski 

tagasihoidlikud.407 Alumisel fotol on LeSabre’i sportlikum sõsarmudel Pontiac Bonneville. Nii 

LeSabre’i kui Bonneville’i kujustus öeldakse olevat inspireeritud Jaguar’i sedaanidest.

406 2005 Buick LeSabre Overview. Cars Direct, https://www.carsdirect.com/buick/lesabre (autorita 
tekst, vaadatud 01. VIII 2021).

407 Bart Demandt. Buick LeSabre U.S sales Figures. Car Sales Base, https://carsalesbase.com/us-buick-
lesabre/ (vaadatud 01. VIII 2021).
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Illustratsioonid 187 ja 188

Ford’i F-seeria „kastikate” erakordne edulugu kestis ka 1990-ndatel, jätkuvalt oli tegemist 

Ameerika Ühendriikide enimmüüdud autoga. Kümnendi alguses küll müük veidi vähenes, ent 

1993. aastast kasvas pidevalt, ületades 1998. aastal 800 000 piiri. Selline tulemus jättis kõik 

sõiduautod kaugele maha.408 Ka GM-i konkureeriv toode – Chevrolet Silverado – oli jätkuvalt 

väga edukas.409 Ülemisel fotol on 1992. aasta Ford F-150, alumisel aasta noorem Chevrolet 

Silverado.

408 Bart Demandt. Ford F-Series U.S Sales Figures. Car Sales Base, https://carsalesbase.com/us-ford-f-
series/ (vaadatud 31. VII 2021).

409 Bart Demandt. Chevrolet Silverado U.S Sales Figures. Car Sales Base, https://carsalesbase.com/us-
chevrolet-silverado/ (vaadatud 10. VIII 2021).
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Illustratsioonid 189 ja 190

Kaks ülal olevat fotot kirjeldavad mõjusalt Chrysler Corporation’i 1990-ndate disainihüpet 

maailma kandilisemate autode tootjast suurte sedaanide cab-forward disaini pioneeriks.410 

Ülemisel fotol on 1993. aasta Dodge Dynasty, alumisel samast aastast pärinev Dodge Intrepid.

410 Chrysler Defines Cab-Forward and the Second-Generation LH Cars’ Styling (autorita tekst).
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Illustratsioonid 191 ja 192

Üheksandal dekaadil said paljud GM-i autod endile sportliku agressiivse keredisaini, selle 

näiteks on ka 1995. mudeliaastal müüki läinud kolmanda põlvkonna soodsa hinnaga väikeauto 

Chevrolet Cavalier (ülemisel fotol). Sõiduk läks hästi kaubaks, ent 1980-ndate tagasihoidlikuma 

kujustusega ülipopulaarse eelkäija müüginumbrid jäid püüdmatuks.411 Alumisel fotol on 

sõsarmudel Pontiac Sunfire.

411 Bart Demandt. Chevrolet Cavalier U.S Sales Figures. Car Sales Base, https://carsalesbase.com/us-
chevrolet-cavalier/ (vaadatud 31. VII 2021).



—  178  —

Illustratsioonid 193 ja 194

1996. mudeliaastal ilmunud kolmanda põlvkonna Ford Taurus’e (fotodel) vastakaid arvamusi 

põhjustanud kujustusega jõuti äärmiselt pehmete vormide ja ovaalitemaatika piirideni, järgmise 

generatsiooni Taurus’e välimuses kohtas juba teravaid jooni. Kolmanda põlvkonna mudelit, 

mida toodeti kuni sajandi lõpuni, saatis eelkäijaga võrreldav müügiedu, aastane läbimüük jäi 350 

000–400 000 eksemplari kanti.412 Aastail 1992–1996 oli Ford Taurus Ameerika Ühendriikide 

enimmüüdud sõiduauto, kuid kümnendi teisel poolel tuli tiitel loovutada Toyota Camry’le.413

412 Bart Demandt. Ford Taurus U.S Sales Figures. Car Sales Base, https://carsalesbase.com/us-ford-
taurus/ (vaadatud 30. VII 2021).

413 Omri Wallach. The Best-Selling Car in America, Every Year Since 1978. 16. VII 2021. Visual 
Capitalist,  https://www.visualcapitalist.com/best-selling-car-in-america-every-year-since-1978/ 
(vaadatud 07. VIII 2021).
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Illustratsioonid 195 ja 196

1995. mudeliaastal müügile jõudnud Oldsmobile Aurora kujustus sai futuristlik, öeldakse 

ka, et merikarpi meenutav. Aurora’le pandi suuri lootusi, ajakirjanikud hindasid tehniliselt 

eesrindlikku sõidukit kõrgelt. Autoajakirja Motor Trend’i võrdlustestis tunnistati Aurora 

paremaks nii Lexus’est kui BMW’st414, ent ameeriklased autot omaks ei võtnud ja mudeli 

müüginumbrid jäid kesiseks.415

414 Jeff Bartlett. 1995 Oldsmobile Aurora – Long Term Wrap-Up. 01. VI 1996. Motor Trend,  https://
www.motortrend.com/reviews/1995-oldsmobile-aurora/ (vaadatud 30. VII 2021).

415 Bart Demandt. Oldsmobile Aurora U.S sales figures. Car Sales Base, https://carsalesbase.com/us-
oldsmobile-aurora/ (vaadatud 10. VIII 2021).
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Illustratsioonid 197 ja 198

1994. aastal ilmus Chevrolet’ suurema keskklassi sõiduki Lumina teine põlvkond (ülemisel 

fotol). Saleda, ent cab-forward stiili Chrysler’ite kõrval selgelt konservatiivsena mõjuv sõiduk 

osutus tootmisperioodi esimesel poolel müügiartiklina edukaks.416

 1997. mudeliaastal turule jõudnud sõidukiga (alumisel fotol) taaselustas Chevrolet 

legendaarse mudelinime Malibu. Uue keskklassi auto disain sai konservatiivne ja isikupäratu, 

sõidukit pakuti paari aasta vältel ka Oldsmobile Cutlass’i nimesildi all, peamiseks erinevuseks 

Chevy kaksikust vaid iluvõre ja veljed.417 418 Malibu-nimelisena müüs sõiduk mõõdukalt hästi, 

Cutlass’ina aga tarbijate soosingut ei võitnud.419

416 Bart Demandt. Chevrolet Lumina U.S Sales Figures. Car Sales Base, https://carsalesbase.com/us-
chevrolet-lumina/ (vaadatud 27. XI 2021).

417 Encyclopedia of American Cars. Auto Editors of Consumer Quide, lk 188.
418 Encyclopedia of American Cars. Auto Editors of Consumer Quide, lk 650–651.
419 Bart Demandt. Chevrolet Malibu U.S Sales Figures. Car Sales Base, https://carsalesbase.com/us-

chevrolet-malibu/ (vaadatud 09. VIII 2021).
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Illustratsioonid 199 ja 200

1990-ndatel muutus üha põhjendatumaks küsimus, mis asi on tegelikult Ameerika auto? 

Konservatiivse disainiga Toyota Camry (ülemisel fotol 1997. aasta mudel) põhiturg oli USA-s, 

kus neid ka valmistati. 1997. aastal tõrjus Camry Ford Taurus’e Ameerika Ühendriikide 

sõiduautode müügitabeli tipust ja on jäänud sinna kuni tänaseni. Erandiks oli 2001. aasta, mil 

esikoht tuli loovutada Honda Accord’ile.420 Kui Camry’t sai osta ka Euroopas, siis alumisel fotol 

olevat Nissan Altima’t mitte. Jaapani tootja firmamärgiga Altima’t võib siiski pidada Ameerika 

autoks – sõiduk projekteeriti ja disainiti USA-s, müüdi ennekõike USAs, aga ka Austraalias 

ja Lähis-Idas.421 1990-ndatel suurenes kiiresti Ameerika Ühendriikide turule mõeldud Jaapani 

autotootjate mudelivalik.

420 Omri Wallach. The Best-Selling Car in America, Every Year Since 1978.
421 Nissan Altima (1993–2006). My Auto World, https://myautoworld.com/nissan/cars/history/

history-altima/history-altima.html (autorita tekst, vaadatud 24. XI 2021).
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Illustratsioonid 201 ja 202

1997. aastal tõi Chrysler Corporation turule erakordse nišitoote – maailma ainsa seeriaviisiliselt 

valmistatud retrostiilis hot-rod’i – Plymouth Prowler’i. Selle sõidukiga sai Chrysler vajalikku 

tähelepanu, samuti olevat Prowler olnud üheks teguriks, mis aitas 1990-ndatel Chrysler’i 

töötajate vaimu värskena hoida.422

422 Steven Symes. Learn The History Of The Plymouth Prowler. 14. XII 2020. Motorious, https://www.
motorious.com/articles/features-3/history-of-plymouth-prowler/ (vaadatud 08. VIII 2021).
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Illustratsioonid 203 ja 204

1998 aastal jõudsid cab-forward stiili kandvad Chrysler Corporation’i suured LH platvormi 

sõiduautod teise põlvkonnani.423 Kujustus sai eelkäijaist veelgi ümaram ja hoogsam, luksusmudelite 

puhul pundunum ja massiivsem. Kahe generatsiooni LH sõidukitega oli cab-forward stiil end 

ammendanud. Pärast millenniumivahetust ilmunud Chrysler’ite disain pöördus kardinaalselt 

teise suunda. Ülemisel fotol on 1998 aasta mõõdukalt populaarseks424 osutunud tavaauto Dodge 

Intrepid, alumisel samast aastast pärinev luksuslik Chrysler LHS.

423 Creating the second-generation Chrysler LHS and Chrysler 300M. Allpar – the Mopar 
Community, https://www.allpar.com/threads/creating-the-second-generation-chrysler-lhs-and-
chrysler-300m.228735/ (autorita tekst, vaadatud 18. VIII 2021).

424 Bart Demandt. Dodge Intrepid U.S sales figures. Car Sales Base, https://carsalesbase.com/us-
dodge-intrepid/ (vaadatud 18. VIII 2021).
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Illustratsioonid 205 ja 206

Pontiac oli 1980-ndate teisel poolel võtnud ka sedaanidel kasutusse sportliku, isegi agressiivse 

kerekujustuse ning jätkas samamoodi ka 1990-ndatel. Näiteks võib tuua 1997. mudeliaastal 

ilmunud kuuenda põlvkonna Grand Prix’ (ülemisel fotol) ja 1999. aastal müüki läinud 

kümnenda põlvkonna Bonneville’i (alumisel fotol).425 Kui Grand Prix’ müüki võib pidada 

rahuldavaks, siis Bonneville kujunes läbikukkumiseks.426 427

425 Encyclopedia of American Cars. Auto Editors of Consumer Quide, lk 763–765.
426 Bart Demandt. Pontiac Bonneville U.S Sales Figures, Car Sales Base, https://carsalesbase.com/us-

pontiac-bonneville/ (vaadatud 28. XI 2021).
427 The Auto Editors of Consumer Guide. How Pontiac Works. How Stuff Works, https://auto.

howstuffworks.com/pontiac.htm (vaadatud 28. XI 2021).
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Illustratsioonid 207 ja 208

1990-ndate keskpaiga ja lõpu Cadillac’ide disain ei pälvinud erilisi kiidusõnu (selle näiteks 

1997. aasta Cadillac DeVille ülemisel fotol), mark vajas hädasti värsket disaini ja imidžit, mis 

leiti 1999. aasta Detroiti näitusele välja pandud ideeautoga – rodsterkupee Evoq’iga (alumisel 

fotol). Peale millenniumivahetust turule toodud Cadillac’ide kered kujundati Evoq’iga sarnaselt 

kiiljaks ja katmikupaneelid painutati väikeste raadiuste all, millega tekitati pindadele järsud 

murrukohad. Sellelaadse disainiga (uudset stiili kutsuti “Art and Science”) esimesed seeriaauto 

valmisid 2003. mudeliaastal.428

428  Autolehe Autoentsüklopeedia 7. osa: 1990ndate ideeautode esikümme. Margus-Hans Kuuse, lk 80.
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Järelsõna

Käesolevas töös sai vaadeldud Ameerika Ühendriikide autotööstust ja -disaini ajaperioodil 

eelmise sajandi algusest kuni selle lõpuni. USA autotööstus oli maailma suurim ja võimsaim 

valdava osa eelmisest sajandist. Seetõttu võib ka öelda, et Ameerika Ühendriikide autotööstuses 

ja -disainis toimunud muutused ja suundumused on kindlasti mõjutanud kogu maailma 

autotööstust ja -disaini. Ülevaade USA autotööstusest ja -disainist aitab seega jälgida teed kogu 

kaasaegse automaailmani.  

 Käesolevast tööst ei leia 21. sajandi Ameerika Ühendriikide autotööstust ja -disaini 

käsitlevat peatükki, seda ajajärku on lühidalt vaadeldud bakalaureusetöö põhitekstis.  Võimalik, 

et töötan tulevikus USA autotööstust ja -disaini puudutava teemaga edasi, kasutades selleks ära 

ka käesoleva materjali.
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