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Grupijuht Carl-Dag Lige, arhitektuuriajaloolane

NB! Igale registreerunud osalejale nime alusel ühekordne 
tasuta sissepääs Eesti Arhitektuurimuuseumi!

 Näitus „Betoonist võlutud. Ehitusinsener August  
Komendant“ on Eesti Arhitektuurimuuseumis Rotermanni 
soolalaos (Ahtri 2, Tallinn) vaadata 26. juulini

M A J A D

MAJA

MAJA

A V A T U D

V
A

T
U

D
 

M
A

J
A

M
A

J
A

D

M
A

J
A

A

V

A

T

U

D

 

V A T U D

AVATUD
V

A

T

U

D

 

M

A

J

A

M

A

J

A

D

M

A

J

A

A
V

A
T

U
D

 

VATUD

M A J A D

EESTI ARHITEKTUURIMUUSEUM
MUSEUM OF ESTONIAN ARCHITECTURE

Raamatusoovitus

Evsmakordselt eesti keeles ehitusinsener 
August E. Komendandi raamat  
„18 aastat arhitekt Louis I. Kahniga“.

Arhitekt Louis Kahni ja ehitusinsener  
August Komendandi koostöö kestis  
18 aastat. Kahn oli loomenatuur, tõeline  
arhitekt-kunstnik, Komendant aga jõuliselt  
ratsionaalne, sirgjooneline insener –  
tundub, et vastandid tõmbusid. Kahn sai  
aru, et oma ideede realiseerimiseks on tal 
vaja kedagi, kes mõistab hästi loodus-
seadusi, mate maatikat, ehitusmaterjale ja 
gravitatsiooni, Komendant omakorda, olles 
juba õpingute ajal Saksamaal kokku puutunud 
ka arhitektuuri esteetiliste, kunstiliste  
printsiipidega, tajus, et ehitus kultuur vajab 
funktsionaalsete ja tehniliste põhimõtete 
kõrvale ka pehmeid väärtusi – midagi, mis 
muudab elukeskkonna humaanseks ja hooned 
kunstiliselt kõrgetasemeliseks.

Lisainfo: 
Eesti Arhitektuurimuuseum 
www.arhitektuurimuuseum.ee  
tel 625 7000



August Komendant (1906–1992) oli  
Eesti-Ameerika ehitusinsener, kes koostöös 
tuntud arhitektide ja inseneridega kavandas 
mitu 20. sajandi arhitektuuri meistriteost. 
Tema erialane karjäär vältas üle poole  
sajandi – 1930. aastatest Eestis 1980. aasta-
teni Ameerika Ühendriikides.

Raudbetoonist sai 20. sajandil uue  
elukeskkonna rajamisel levinumaid ehitus-
materjale. Materjal, mida mõned peavad 
igavaks, külmaks ja kõledaks, oli August 
Komendandi kirg läbi aastakümnete ning sai 
tema käe all kauni vormi ja kõrge kvaliteedi.

Kadrioru staadioni tribüün

1936. aastal kavandatud ja 1938. aastal  
avatud Kadrioru staadioni raudbetoontri-
büün on August Komendandi tähtsaim varane 
konstruktoritöö. Arhitekt Elmar Lohu kavandi 
alusel ja Eesti Spordi Keskliidu tellimusel 
valminud staadionihoone oli omas ajas 
moodne nii vormi, konstruktsiooni kui ka 
ehitustehnoloogia poolest – seepärast on 
see ka Eesti 1920.–1930. aastate ehitus-
kultuuri märgiline teos. August Komendant 
aitas koos assistent Tarmo Randveega teha 
tribüüni konstruktsiooniarvutused, projekti 
tööjoonised ning läbi viia ehitusjärelevalvet.

Staadionihoone kerkis endise puittribüüni 
asemele (arh Karl Burman 1923/1926, ümber-
ehitus arh August Volberg 1935), et luua 
paremad, kaasaegsed tingimused nii pealt-
vaatajatele kui ka sportlastele – olulised 
eeldused nii riiklike kui ka rahvusvaheliste 
kergejõustiku- ja jalgpallivõistluste, samuti 
võimlemispidude läbiviimiseks.

Staadioni tribüünil on istekohti 3500-le 
pealtvaatajale. Tribüünid toetuvad 4,4 m 
sammuga raudbetoonraamidele, millest 
keskmised 12 kannavad 50 m laiust ulgkatust. 
Sedavõrd suure konsooliga (12,8 m) vari-
katuseid oli tolleks hetkeks maailmas rajatud 
võrdlemisi vähe. Hoone üldpikkus on 112,3 
m. Tribüüni all alumisel korrusel on abi- ja 

ametiruumid, ülakorrusel esindus- ja toitlus-
tusruumid. 

Eesti modernistliku arhitektuuri tippteosel 
on tänaseni silmapaistev roll Eesti kerge-
jõustiku esindusstaadioni ansamblis. Tribüüni-
hoone on aktiivses kasutuses, kuigi ootab 
juba aastaid põhjalikumat restaureerimist. 
Samuti on Kadrioru staadioni tribüün muinsus-
kaitse all: kultuurimälestis nr 3123.

Tekst: Carl-Dag Lige

Kadrioru staadioni uus tribüün peale valmimist. Foto Eesti Ajaloomuuseum

Tribüüni varikatuse armatuuri skeem. Joonis Tehnika Ajakiri 


