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Tegevdirektor Ingrid Mald-Villand: 611 7435
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Sekretär Signe Liivaleht: 611 7430
E-mail: signe@arhliit.ee
Projektijuhid:
Kaire Pärnpuu: 611 7432
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Liivi Haamer: 611 7433
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Raamatupidaja Anne Kerge: 611 7434
Raamatupidaja faks: 611 7434
E-mail: anne@arhliit.ee

Pangarekvisiidid:
Eesti Ühispank, kood 401, a/a 100 220 117 20004
Kontor (Lai tn. 31) on avatud E-R kell 10-17

EALi eestseisuse koosolekud toimuvad nelja-
päeviti üle nädala algusega kell 16.30.

EALi esimees: Ülar Mark
EALi aseesimehed:
Margit Mutso, Indrek Allmann

Arhitektuurikonkursside töögrupp:
Illimar Truverk, Martti Preem, Toomas Paaver
Europan: Laila Põdra

http://www.arhliit.ee

EAL-i kontoris on võimalik tutvuda mitmete pe-
rioodiliste arhitektuuriväljaannetega (El Croquis,
db, Arkitektur, Architectural Review, ark jne),
samuti saab informatsiooni toimuvatest arhitek-
tuurivõistlustest, konverentsidest, seminaridest,
näitustest.
Soodsalt on võimalik osta arhitektuurialast
kirjandust ning uuemaid ajakirja MAJA, ERA-
MU ja EHITUSKUNST numbreid.
Müügil on ka EALi aastanäituse „Eramu 2002-
2006“ näituse kataloog hinnaga 150.-kr.
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11. jaanuar 2007
TTÜ magistrandi Priit Tiimuse eestve-

damisel kavandatakse välja töötada Ees-
ti Siseruumide Loomuliku Valgustuse
standard.  Selleks, et saada riigilt nõus-
olek ja rahalised vahendid standardi väl-
jatöötamiseks, tuleks P. Tiimuse sõnul
esitada standardikeskusele EALi nimel
sellekohane avaldus. P. Tiimuse sõnul ei
piirdu teema ainult insolatsiooniga, sel-
le juurde kuuluksid ka akende minimaal-
ja maksimaalmõõtmete määratlemine
ning muud soovituslikud ning kohustus-
likud nõuded, mida peaks standardiga
reguleerima.
Eestseisus peab Eesti Siseruumide Loo-
muliku Valgustuse standardi väljatööta-
mist igati vajalikuks. Standardikeskuse-
le otsustatakse esitada EALi nimel selle-
kohane avaldus (koostamisettepanek).
Eestseisuse arvates peaks EAL olema
kaasatud standardi koostamisse ning
standardi enne lõplikku kinnitamist ka
omalt poolt heaks kiitma.

Otsustatakse väljastada järgmisesisu-
line pressiteade:
Eesti Arhitektide Liidu töögrupp (koos-
seisus: Ülar Mark, Margit Mutso, Indrek
Allmann, Andres Alver, Tõnu Laigu, Inga
Raukas, Villem Tomiste, Endrik Mänd)
analüüsis kahe kuu jooksul parimaid asu-
kohti uuele raekojale, sealhulgas küsi-
musi, kuidas hoone asukoha muutmine
avaldab mõju linnale, tiheneb liiklus, te-
kivad bürood hoone ümber jne.
Jõuti seisukohale, et uus linnavalitsuse
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hoone ei tohiks olla  pelgalt anonüümne
büroohoone  ametnike jaoks vaid sellest
peaks kujunema avatud mitmefunkt-
siooniline ehitis, mis genereeriks enda
ümber kaasaegse euroopaliku linnakes-
kuse.
Ekspertide analüüsidest lähtuvalt on
parim koht uuele linnakeskusele Ad-
miraliteedi basseini ümbrus, kus nii
looduslikult kui logistiliselt on 21.
sajandi linnakeskuse tekkeks kõige
suuremad võimalused; sellega ava-
neks merevärav ka linnakodanikule
muutudes efektseks vaba aja veetmi-
se kohaks.
Analüüsid näitasid, et peale pakutud
kolme asukohta on antud piirkonnas siis-
ki veel mitmeid võimalikke asukohti, mis
on oluliselt paremad kui linnavalitsuse
poolt otsustatud Petrooleumi tänava pi-
kendus. Viimase variandiga ei nõustu lii-
du töögrupp sellepärast, et hoone viimi-
ne transiittee, sadama parkla ja mere
vahelisele kinnisele alale oleks suur lin-
naplaneeringuline viga, arvestades teh-
tavate kulutuste ja saadava kasu hulka.
Selline lahendus on ebafunktsionaalne,
kahjulik Tallinna linna arengutele.
Kõik Arhitektide Liidu ettepanekud esi-
tati pärast väga põhjalikke analüüse
mitmetel töögrupi koosolekutel linnava-
litsusele jaanuari algul.
Tallinna Linnavalitsuse lõppotsuses
ei ole liidu ettepanekutega vähemal-
gi määral arvestatud.
Uue raehoone asukoht on otsusta-
tud ühepoolselt; arhitektid on olnud
selle otsuse vastu.

Tallinn on soovinud kultuuripealinna tiit-
li aastaks 2011, meil on sajandite vanu-
ne kultuur, mida peame oskama hoida
ja mida peame oskama ka arendada.
Arvestades tekkinud olukorda teeb
Eesti Arhitektide Liit ettepaneku
tuua esile Tallinna linnaruumis Ad-
miraliteedi bassein kui erandlik näh-
tus asudes ajaloolise sadama kohal,
mis on tegelikult kogu Tallinna tek-
ke põhjus.
Teeme ettepaneku võtta Admiralitee-
di bassein kaitse alla ning kujunda-
da see Tallinna Mereväravaks ehita-
des sadama alale 21. sajandi linna-
keskus. Ettepanekust tulenevalt tu-
leb vaadata üle planeeringu eskiis.

Teatavasti saatis EAL 09.11.06 Muin-
suskaitseametile kirja, milles palus võt-
ta lammutamisele kuulutatud Sakala
Keskus kuni kõigi asjaolude ja osapoolte
arvamuste kaalutud lahenduseni jõud-
miseni ajutise kaitse alla. Oma vastus-
kirjas EALile teatab Muinsuskaitseamet,
et Muinsuskaitseseaduse paragrahvi 11
lg 1 kohaselt võtab Muinsuskaitseamet
kultuuriväärtusega asja ajutise kaitse
alla, et kindlaks teha selle mälestiseks
tunnistamise vajadus.
Kirjast selgub, et Sakala keskuse re-
konstrueerimise eskiisprojektide arutelu
käigus on mälestiseks tunnistamise va-
jadust käsitlenud Muinsuskaitse Nõuko-
gu alalise arhitektuurimälestiste eks-
pertnõukogu 19. aprillil 2004 ja 19. juu-
nil 2006 toimunud koosolekutel ja tei-
nud ettepaneku Sakala keskuse fuajee
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ning vestibüüli kompleksi interjööride
säilitamise kohta.
Seega on Muinsuskaitseametil juba ole-
mas eksperthinnang selle kohta, milline
on Sakala keskuse kui kultuuriväärtus-
tega asja mälestiseks tunnistamise va-
jadus ning lähtuvalt sellest puudub alus
kõnealuse hoone ajutise kaitse alla võt-
miseks. Muinsuskaitseamet palus VV
määruse “Kultuuriväärtusega asja aju-
tise kaitse alla võtmise ja kaitse lõpeta-
mise kord” paragrahvi 12 kohaselt ka
Tallinna Linnavalitsuse, kelle territooriu-
mil asub kõnealune objekt, seisukohta
Sakala Kultuurikeskuse hoone ajutise
muinsuskaitse alla võtmise küsimuses.
Tallinna LV pidas oma vastuses otstarbe-
kaks võimaluse korral alustada AS-iga
Uus Sakala läbirääkimisi Sakala keskuse
interjööride säilitamiseks.
Muinsuskaitseamet on lähtuvalt arhitek-
tuurimälestiste ekspertnõukogu ettepa-
nekust ja Tallinna LV seisukohast pöör-
dunud ASi Uus Sakala poole järelpärimi-
sega, et selgitada, kuidas arvestatakse
arhitektuurimälestiste ekspertnõukogu
poolt nimetatud interjööride säilitami-
sega objekti ehitusprojektis.
AS Uus Sakala on oma vastuses Muin-
suskaitseametile väljendanud valmisole-
kut läbirääkimisteks säilitamise kohta.

Ehitusmälestiste ekspertnõukogu esinai-
ne Krista Kodres, tutvunud EALile
vastuskirjana saabunud Muinsuskaitse-
ameti peadirektori kt. Kalev Uustalu kir-
jaga (märkuseks: eestseisus pidas vajali-
kuks edastada eelpool mainitud kiri ka

K. Kodresele), tõdeb, et Kalev Uustalu
kiri on vastuoluline, sest ekspertnõuko-
gu tegi oma 2006. aasta 29. novembri
istungi protokollis (nr. 66) järgmise ette-
paneku: “Nõukogu teeb ettepaneku
võtta Sakala Keskuse hoone arhitektuu-
rimälestisena ajutise kaitse alla, et kor-
raldada nimetatud interjööride väärtu-
se põhjalik ekspertiis ja anda ekspertiisi
tulemustele vastavalt lahendus Uue Sa-
kala Keskuse ehitusprojektis”. Seega ei
ole ekspertarvamust veel sugugi antud,
nagu väidab peadirektori kt.
Eestseisus peab vajalikuks saata peami-
nister A. Ansipile kiri, milles viidata Sa-
kala keskuse hoonestusõiguse lepingu-
le, mille kohaselt uue Sakala keskuse
hoone projekt pidi sündima arhitektuu-
rivõistluse läbi. Senini ajakirjanduses aval-
datud piltidele tuginedes võib aga väita,
et R. Puusepa poolt koostatud projekt ei
vasta uuele Sakala keskusele projekti
saamiseks korraldatud arhitektuuri-
võistluse võiduprojektile ega ole ka või-
dutöö edasiarendus, ehkki AS Uus Saka-
la esindajad seda väidavad.
Alljärgnevalt on ära toodud A. Ansipile
koosolekujärgselt saadetud avaliku kir-
ja tekst:
Olles tutvunud Sakala keskuse hoones-
tusõiguse lepinguga juhib EAL Teie tä-
helepanu lepingu punktile 4.4, mis nõuab
hoone laiendamiseks otseselt  arhitek-
tuurivõistluse tulemuste arvestamist või
vajadusel uue võistluse välja kuuluta-
mist.
EAL eestseisus, tutvunud AS Uus Sa-
kala poolt tellitud uue Sakala kultuu-
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rihoone eskiisprojektiga (mille Tallin-
na Linnavalitsus kinnitas juulis, 2006.a.,
ja mida siiani edasi arendatakse), leidis,
et see ei ole  2003. aastal toimunud
avaliku arhitektuurivõistluse võidu-
töö ega ühegi teise võistlusel osale-
nud töö edasiarendus. Tegemist on
täiesti uue projektiga, millele viitavad nii
hoone uus vorm, fassaadilahendused, si-
selahendused kui ka uue autori valik.
Rohkem arhitektuurivõistlusi nimetatud
kohale toimunud ei ole ning seega  tu-
leks vastavalt lepingupunktile 4.4
võtta aluseks avaliku arhitektuuri-
võistluse võidutöö või korraldada pa-
rima võimaliku hoonelahenduse
leidmiseks uus headele tavadele vas-
tav arhitektuurivõistlus.
 
Hoonestuslepingu punkti 4.4 eesmärgiks
on käsitletavale alale parima võimaliku
linnaruumilise ja arhitektuurse lahendi
leidmine, mis on ühtlasi antud kohal suu-
rimaid avalikke huvisid. EAL on kordu-
valt läbirääkimistel kultuuriministeeriu-
mi ja hoonestajatega rõhutanud
vajadust kaitsta avalikke
huve ning tagada uue loodava
hoone arhitektuurne kvaliteet läbi arhi-
tektuurivõistluse. Paraku ei ole seda ei
hoonestaja ega Kultuuriministeeriumi
poolt vajalikuks peetud. 
 
Eesti Arhitektide Liit on seisukohal,
et riik peab tagama nimetatud lepin-
gupunkti korrektse ja tingimusteta
täitmise.
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Heldur Meerits, kes kohtus EV presi-
dendi T. H. Ilvesega, on edastanud Ü.
Margile info presidendi valmisoleku koh-
ta hakata välja andma noore arhitekti
preemiat.

25. jaanuar 2007
I. Mald-Villand tutvustab eestseisuse-

le EALi kodulehele ja listi edastatava info
tasumäärustikku. Eestseisus kinnitab
tasumäärustiku. Otsustatakse, et info
edastamise eest küsitava tasu määra-
misel võib alati ka erandeid teha sõltu-
valt teate sisust ja ürituse korraldajast.

Mauno Inkinen EPBList saatis EALile
kooskõlastamiseks PTÜ 2007 kavandi.
EALi poolt osalesid kavandi koostamisel
Eva Hirvesoo ja Mai Shein. Illimar Truverk
ning tema kolleeg Margus Jaago (pro-
jektijuht, arhitektuurse projekteerimise
protsesse juhtinud inimene), kes vaata-
sid nimetatud kavandi läbi, leidsid sel-
lest hulgaliselt ebatäpsusi ning tegid ka-
vandi teksti kohta täiendusi ja parandu-
si. Eestseisus peab vajalikuks vaadata see
täiendustega kavand läbi ja kavandi
heakskiitmisel saadetakse see edasi M.
Inkinenile.
Leitakse, et PTÜ 2007 korrigeeritud
teksti peaks kindlasti üle vaatama arhi-
tektide huve kaitsev jurist. Kõikidel teis-
tel PTÜ 2007 kavandi koostamisega te-
gelenud liitude ja organisatsioonide esin-
dajail olid kavandi koostamisse kaasa-
tud ka juristid, EALil aga polnud.

T. Laigu, kes EALi esindajana osales
Brüsselis toimunud projekteerimishinda-
de teemalisel ACE koosolekul, annab üle-
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vaate koosolekul räägitust.
ACE juurde on moodustatud arhitekti
projekteerimishindu läbivaatav ja ana-
lüüsiv töögrupp. ACE esindab tööandjaid
ja nende huvisid.
Projekteerimishindade analüüsimine toi-
mub järgmisel printsiibil: esmalt kogu-
takse informatsiooni projekteerimishin-
dade kohta ning seejärel leitakse skeem,
kuidas kogutud materjali põhjal statisti-
kat teha. Praeguse seisuga tunduvad
soomlased olevat hindade analüüsimisel
kõige kaugemale jõudnud. Soomes on
loodud spetsiaalne projekteerimishinda-
de läbivaatamise ja analüüsimisega te-
gelev organisatsioon. Soomes on kogu
projekteerimine taandatud ajale. Välja
on töötatud spetsiaalne arvutisüsteem:
maja projekti arvutisse sisestamisel saab
teada ka selle projekteerimiseks vaja-
minevad töötunnid. Töötunnid sõltuvad
töötegijate (arhitektide) kvalifikatsioo-
nist. T. Laigu on arvamusel, et ka Eestis
võiks samasugust süsteemi rakendada.
Iirlastel nt on projekteerimishinnagraa-
fikud koostatud hoonete ehitushindade
põhjal.
Selleks, et Eesti projekteerimishindasid
EALi kodulehele üles saaks riputada, tu-
leb esmalt leida süsteem, mis ei läheks
konkurentsiametiga vastuollu. ACE sei-
sukoht projekteerimise hinnastatistika
väljatöötamisel on, et hind peab olema
majanduslikult või objektiivselt põhjen-
datud. Ehk oleks võimalik soomlaste pro-
jekteerimishinnad EALi kodulehele üles
riputada? T. Laigu ülesandeks jääb Soo-
me projekteerimishindade eest vastuta-

va inimesega sellekohasele kokkuleppe-
le jõuda. Esmalt peetakse vajalikuks lei-
da inimene, kes oleks nõus hakkama te-
gelema Eesti projekteerimishindade
kokkukogumise, läbivaatamise ja ana-
lüüsimisega. Otsustatakse moodustada
arhitektuuribüroode sektsioon. Sektsioo-
ni liikmed (firmad) peaksid hakkama
tasuma ka liikmemaksu.
Hetkel tegeleb EALis projekteerimise
hinnastatistikaga K. Pärnpuu.

T. Trummal tutvustab eestseisusele
Vabadussõja monumendi ideevõistluse
tingimusi.

A. Eigi annab eestseisusele ülevaate
19.01.07 toimunud Kutsekomisjoni koos-
olekul otsustatust. Kutsekomisjon otsus-
tas:
– Välja töötada Volitatud arhitekt V
kutsestandardi uustöötlus.
– Välja töötada Volitatud arhitekt IV
kutsestandardi esmatöötlus.
– Välja töötada Mitteallkirjaõigusliku
arhitekt III kutsestandardi esmatöötlus
(kas TTK hariduse ja töökogemusega või/
ja äsja EKA lõpetanu, kel puudub veel
vastav töökogemus)
Kutsekomisjon oli arvamusel, et kutse-
standardeid võiks välja töötama hakata
sama töögrupp [koosseisus Jüri Soolep
(Eesti Kunstiakadeemia), Ilmar Heinsoo
(EAL, AB ARX), Enn Rajasaar (EAL, AB
JVR), Tiina Skolimowski (Tallinna Tehni-
kakõrgkool), Tõnu Laigu (EAL), Tiina Tal-
linn (EAL)], kes töötas välja ka Volitatud
arhitekt V kutsestandardi. Eestseisus kii-
dab töögrupi koosseisu heaks. Kuna T.
Skolimowski ei tööta enam TTK-s, tuleks

EAL EESTSEISUSES
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pöörduda TTK poole palvega määrata
töögruppi uus esindaja.

Aadressil Suur-Patarei 13 asuv hoo-
ne, mida EALi esindajad EALile ostmise
eesmärgil vaatamas käisid, kuulub ASile
Riigi Kinnisvara. Hoone on muinsuskait-
se all. AS võib põhimõtteliselt küll hoone
korda teha, kuid selle peaks EAL KULKA
rahadega välja ostma. M. Mutso leiab,
et juhul, kui hoone äraostmise kasuks
otsustada, võiksid seal paiknema haka-
ta nii EAL kui Sisearhitektide Liit. M.
Mutso pakkub välja mõtte luua SA kaas-
aegse arhitektuuri ja disaini keskus.
Otsustatakse moodustada EALile oma
maja leidmisega tegelema hakkav töö-
grupp, kes lisaks aadressil Suur-Patarei
13 asuva hoone võimalikule ostmisele
kaaluks ka kõiki teisi võimalikke asuko-
havariante. Töögruppi määratakse I.
Mald-Villand, T. Laigu, M. Mutso, K.
Vellevoog, Ü. Mark, J. Huimerind, P. Lind-
pere. I. Mald-Villand lubab kokku kirju-
tada Arhitektuurikeskuse loomise ja toi-
mimise projekti (esmane tegevuskava ja
programm; rahastamine jne).

Eestseisus, vaadanud läbi Andrus
Kõresaare EALi liikmeks astumise aval-
duse ning tutvunud tema tööde mapiga,
otsustab A. Kõresaare EALi liikmeks vas-
tu võtta.

Eestseisus, vaadanud läbi Raivo Kotovi
EALi liikmeks astumise avalduse ning
tutvunud tema tööde mapiga, otsustab
R. Kotovi EALi liikmeks vastu võtta.

M. Mutso avaldab nördimust selle üle,
et Evelyn Sepp esitas 23. jaanuaril 2007
toimunud Riigikogu istungil Keskerakon-

na fraktsiooni nimel Sakala keskusega
seonduvalt kontrollimata fakte ja valet
nii M. Mutso enda kui ka EALi kohta.
Eestseisus peab vajalikuks väljastada Rii-
gikogule sellist käitumist tauniv avalik
kiri.

8. veebruar 2007
Eestseisus kooskõlastab T. Trummali

poolt koostatud Vabaduse monumendi
ideevõistluse tingimused.

Ülo Peil tutvustab eestseisusele Pai-
de Kutsekeskkooli arhitektuurivõistluse
tingimusi. Paide Kutsekeskkooli kui ar-
hitektuurivõistluse korraldaja soovil on
võistlus rahvusvaheline; kuna preemia-
summad ei ületa rahvusvahelise riigihan-
ke piirmäära, ei pea võistluse läbiviimi-
ne alluma rahvusvahelise riigihanke tin-
gimustele.
Ü. Peil lubab tingimustesse sisse viia
mõningaid täpsustusi, parandusi ning
tingimused siis eestseisusele läbivaata-
miseks ja kooskõlastamiseks saata.

K. Pärnpuu tutvustab eestseisusele 12.
aprillil 2007 kavandatava EAL üldkogu
koosoleku päevakorda. Võrreldes eel-
miste aastatega on päevakorda muude-
tud koosoleku elavamaks ja asjaliku-
maks muutmise eesmärgil. Rõhuasetus
ei ole enam suunatud ülevaate andmi-
sele EALi eelmise aasta tegevusest. EALi
2006. aasta tegevusülevaadetega (sekt-
sioonid, ACE ja UIA-BAUA) võivad kõik
soovijad eelnevalt EALis tutvuda.
Eestseisus teeb päevakorra kohta oma-
poolseid ettepanekuid. Otsustatakse, et
üldkogu peaks andma heakskiidu arhi-
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tektuuribüroode sektsiooni loomise ot-
susele. Esmalt tuleb koostada põhimää-
rus, mille eestseisus üle vaatab ning kin-
nitab.

Villem Tomiste, kes EALi esindajana
on määratud Tallinna Vanasadama lõu-
naosa detailplaneeringu eeleskiisi välja-
töötamiseks moodustatud töögruppi,
annab eestseisusele ülevaate töögrupi
poolt senini tehtud tööst.
Eestseisus kiidab töögrupi seisukohad
eeleskiisi osas põhimõtteliselt heaks.

Alljärgnevalt V. Tomiste koostatud üle-
vaade töögrupi tööst:
Vanasadama lõunaosa detailplaneerin-
gu eeleskiisi saab vaadata kui tervikut.
Selle üksikute oluliste elementide muut-
mine või ära jätmine põhjustaks kogu ala
kui terviku uuesti mõtestamist. Olulis-
teks elementideks võib lugeda:
1.   Rannapromenaad – ülelinnalise täht-
susega avalik ruum, mis antud planee-
ringu osas lahendab ühenduse Kadrioru
ja Admiraliteedi basseini vahel.
2. Tallinna kesklinnas paiknev suurt rei-
sisadam, on kasulik kesklinna miljööle.
Sellise võimsusega sadam linna keskel
eeldab ro-ro liikluse juhtimist kesklinnast
mööda. Selles töös on liiklus kavandatud
lahendada tunneliga otse Põhjaväilale.
Ilma tunnelita pole kesklinna mereäär-
de laienemine ja mereäärse sidusus ole-
masoleva linnavõrguga võimalik. Üüra-
tu sadama teenindusmaa, mis peab paik-
nema samas kohas, kus promenaad ehk
mere ääres asub rannapromenaadi all.
3. Vanasadama lõunapoolseid kaisid

peab teenindama üks ühendterminal –
merevärav.
4. Selleks, et mereäärne ka reaalselt
kujuneks linna keskuse osaks, on vajalik
sinna püstitada linnalise tähtsusega ühis-
kondlikud hooned. Selles töös on ette
nähtud neid neli ja kõigil on ruumiliselt
oluline asetus.
5. Linnalise tegevuse akumuleerimiseks
rannapromenaadile on oluline, et selle
külgedele rajatakse tihe hoonestus, mil-
lede funktsionaalsus oleks üksteisest
võimalikult erinev. Niimoodi luuakse lin-
naline mitmekesisus.
6. Kogu mereäär ja rannapromenaad
peavad olema lihtsalt juurdepääsetavad,
mida tagab ühistransport. Selles töös on
see lahendatud olemasolevate trammi-
liinide edasiarendamisega mereäärsele.
7. Põhjaväil on tulevikus rahuliku liiklu-
sega linnatänav, mille külgedel keeb lin-
naline elu. Valmiv Põhjaväila projekt tu-
leb seetõttu ümber projekteerid, lõigul
Russalka – Jõe tänav.

Kogu selle projekti maht on ca 500 000
m²  ja kui arvestada Põhjaväila lõuna-
poolse küljega, kus ootab arendamist
enamvähem sama suur hulk pinda, te-
kib uus linnaosa. Linnal kasulik mõelda
kogu selle ala turunduslikule ideele, kuna
see omab võimet tulevikus muutuda
kesklinna osaks. Uuel mereäärsel kesk-
linnal peaks olema lihtsalt arusaadav
juhtidee. Arendatavad mahud on suured,
linn tuleb atraktiivseks teha välisinves-
torile. Selle väljatöötamist peaks juhti-
ma linn.

EAL EESTSEISUSES
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Peetakse vajalikuks väljastada Kale-
vipoja konkursi korraldamise käiku tau-
niv avalik kiri.

Eestseisust informeeritakse Hollandi
riigiarhitekti Mels Crouweli visiidist
Tallinnasse ajavahemikul 12.-13. veeb-
ruar 2007.

Vaatamata kultuuriministri ebavää-
rikale ja šokeerivale käitumisele M.
Mutso suhtes Kultuuriministeeriumis toi-
munud Muinsuskaitse Nõukogu ja minist-
ri vahel toimunud kohtumisel (arutluse
all oli Sakala keskusega seonduv), mis
tingis M. Mutso soovi tagasi astuda Muin-
suskaitse Nõukogu tööst, peab eestsei-
sus õigeks, et M. Mutso jätkab tööd nõu-
kogus.

Otepää Vallavalitsus saatis EALile eks-
pertiisi koostamise taotluse Otepääle,
Tartu mnt 4 kavandatava hotelli eskiis-
projektile. Kõnealuse hotelli eskiispro-
jekti autoriks on Urban Mark OÜ. Ote-
pää Vald soovib EALi seisukohta hoone
arhitektuurse lahenduse sobivuse koh-
ta ümbritsevasse miljöösse.

Are Vallavalitsus saatis EALile Are
Põhikooli rekonstrueerimis- ja ehituspro-
jekti tööprojektile arhitektuurse ja
konstruktiiv-ehitusliku ekspertiisi telli-
mise taotluse. R. Tabri tutvustab eest-
seisusele kõnealuse projektiga seondu-
vat. EALi-poolseks ekspertiisi läbiviijaks
kõnealuse objekti arhitektuursele osale
määratakse Enn Rajasaar. Konstruktiiv-
ehituslik ekspertiis tellitakse ilmselt
EPBList.

22. veebruar 2007
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti

poolt vastavalt teemaplaneeringu
„Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“
lähteülesandele koostatud ja lähiajal kin-
nitamisele tulev teemaplaneering on
avalikkuses tekitanud laialdast huvi ja
leidnud elavat vastukaja. Korduvalt on
pöördutud teemaplaneeringuga seon-
duvates küsimustes EALi esindajate poo-
le.
Eestseisus peab otstarbekaks korralda-
da arhitektidele (ja teistele asjast huvi-
tatuile) Kirjanike Maja musta laega saa-
lis 9. märtsil 2007 kl 14.00-16.00 kõnes-
oleva teemaplaneeringu arutelu, kus Lin-
naplaneerimise Ameti esindajad teema-
planeeringut täpsemalt tutvustaksid
ning vastaksid üleskerkinud küsimuste-
le.
(Märkuseks: infopäeva protokoll on ära
toodud EALi kodulehel www.arhliit.ee)

Viimasel ajal on oluliselt suurenenud
EALile esitatud ekspertiiside läbiviimis-
te taotluste arv. Praeguse korra järgi
teostab ekspertiisi üks selleks EALilt vo-
lituse saanud isik. Eestseisus on arvamu-
sel, et ekspertiise peaks tegema siiski
laiapõhjalisem töögrupp, mis otsustatak-
se ka moodustada. Töögrupi poolt teos-
tatavad ekspertiisid peab eestseisus
kooskõlastama ning need saadetakse
esimehe poolt allkirjastatutena taotlu-
se esitajaile. Otsustatakse, et töögrupi
liikmed ekspertiiside kohta lisakommen-
taare ei anna.

Läti Arhitektide Liit saatis EALi kirja,
milles palutakse, et EAL esitaks omalt
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poolt esindaja Läti arhitektuuri aasta-
preemia 2006 þüriisse. Analoogse palve-
ga kirjad said ka Leedu, Rootsi ja Saksa
arhitektide liidud. Konkurss hõlmab järg-
misi objekte ja valdkondi: uusehitised,
maastikud, aiad, üldplaneeringud, pro-
jektid, võistlustööd, rekonstrueerimine,
restaureerimine, haljastamine, keskkon-
nakujundus, linnaplaneerimine, siseku-
jundus.
Þüriiliikmete reisi- ja majutuskulud ta-
sub konkursi korraldaja. Þürii töö toimub
ajavahemikus 13.-17. aprill 2007. Eelmis-
tel aastatel on EALi esindanud nim. kon-
kursi þürii töös Karin Paulus ja Triin Ojari.
Eestseisus määrab seekordseks þüriiliik-
meks M. Mutso.

I. Allmann annab ülevaate Presidendi
kantseleis toimunud Presidendi Noore
Arhitekti preemia teemalisel koosolekul
räägitust. I. Allmanni sõnul finantseerib
kord aastas sügisel väljaantavat 50 000.-
krooni suurust preemiat eraettevõtja
Heldur Meerits. Noore Arhitekti Pree-
miale kandideerimise vanuse ülempiir on
40 aastat. Preemia antakse üksikisiku-
le.
H. Meerits oli nõus eraldama rahalisi va-
hendeid ka selleks, et EAL saaks pree-
mia nominentidest brošüüri välja anda.
Þüriisse, kuhu kuuluvad Presidendi kant-
selei esindaja, Kultuuriministeeriumi esin-
daja ning Heldur Meerits, tuleb määra-
ta ka 6 arhitekti. Þürii koosseis on
roteeruv, igal aastal langeb (loosi teel) 2
liiget välja, asemele kutsutakse eelmise
aasta preemia võitja ning üks uus arhi-
tekt.

Kõik kandidaadid nominentideks ei pää-
se – seda seepärast, et nominendid vali-
takse eelselektsiooni kaudu.

Keskkonnainspektsiooni Võrumaa
osakonnajuhataja kt Lea Visnap saatis
EALile kirja, milles nendib, et kehtiv ehi-
tusseadus on tekitanud vastakaid seisu-
kohti Keskkonnainspektsiooni Võrumaa
osakonna ja kohalike omavalitsuste va-
hel. Nimelt on Keskkonnainspektsiooni
Võrumaa osakond tuvastanud viimasel
ajal mitmeid juhtumeid, kus ehitamiseks
loa taotlejad on ehitise laiendamise
nime all olemasoleva ehitise täielikult
lammutanud ja seejärel asunud samas-
se kohta püstitama uut ehitist. Kõnes-
olevas kirjas pöördub Keskkonnains-
pektsioon EALi poole palvega saada vas-
tused järgmistele küsimustele:
1. Kui olemasoleva ehitise täieliku lam-
mutamise järel asutakse selle asemele
püstitama ehitist, mis erineb lammuta-
tud ehitisest projektlahenduse, üldiste
oluliste tehniliste andmete, ehitamisel
kasutatud materjalide ja teiste näitaja-
te poolest, siis kas seda peetakse uue
ehitise püstitamiseks või mitte?
2. Kas ehitise laiendamise ja/või rekonst-
rueerimise käigus on lubatud olemasole-
va hoone täielik lammutamine ja samas-
se kohta uue ehitise püstitamine?
3. Millised kriteeriumid on kehtestatud
ja/või millist metoodikat kasutatakse
hoone kubatuuri määramiseks?
4. Millised kriteeriumid on kehtestatud
ehitamisel ehitise nullnivoo projekteeri-
misele?
5. Kas hoone kubatuuri hulka arvesta-
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takse seda hoone osa, mis jääb allapoo-
le projekteeritud nullnivood?
Keskkonnainspektsiooni poolt saadetud
kirja läbivaatamine ja selles esitatud
küsimustele vastamine jääb T. Paaveri
õlule.

AS Taastusravikeskus Sõprus koos-
töös Pärnu LV-ga kavandab läbi viia Pär-
nu Spahotelli Sõprus uue kompleksi ava-
likku arhitektuurivõistlust. Võistluse pea-
preemia väljamaksmiseks taotles AS
Taastusravikeskus Sõprus KULKAlt raha-
lisi vahendeid (150 000.- kr), soovides
EALilt vastavat soovituskirja KULKAle
esitamiseks.
 Eestseisus, tutvunud põgusalt spahotelli
Sõprus arhitektuurse ideekavandi võist-
luse materjalidega, leiab, et nendes on
mitmeid ebakõlasid. Sellest johtuvalt ei
peeta võimalikuks anda tingimustele
omapoolset kooskõlastust ega saata
KULKAle ka toetuskirja eraldamaks ra-
halisi vahendeid võistluse peapreemiaks.
See võib osutuda võimalikuks alles siis,
kui tingimustele on EALi poolt põhjali-
kum ekspertiis tehtud. Ekspertiisi tege-
mine võtab aega 2 nädalat ja maksab
10000.-.
Eestseisus ei pea õigeks, et kõnealuse
võistluse dokumentides on mainitud
EALi kui võistluse kaaskorraldajat. Ollak-
se seisukohal, et EAL saab kaaskorral-
dajana olla märgitud vaid võistluste pu-
hul, kus EAL on otseselt seotud kas tingi-
muste väljatöötamisega või on võistluse
korraldaja.  Pärnu Spahotelli Sõprus uue
kompleksi avaliku arhitektuurivõistluse
puhul saaks EAL anda vaid omapoolse

soovituse ja kooskõlastuse. AS
Taastusravikeskus Sõprus juhatajale ot-
sustatakse saata eelpool mainitud sei-
sukohti väljendav kiri.
Märkuseks: Lähiajal peaks valmis saama
arhitektuurivõistluste korraldamise uue
juhend. Kindlasti tuleks juhend edasta-
da ka Eesti Planeerijate Ühingule, Eesti
Sisearhitektide Liidule, ametkondadele
ning riputada üles ka EALi kodulehele.

T. Laigu ja J. Tiidemann tutvustavad
eestseisusele Kalaranna detailplaneerin-
guga seonduvaid probleeme. Põhiprob-
leemiks detailplaneeringu juures on see,
et hoonete mahud, mida mere äärde ka-
vandatakse ehitada, on liiga suured. T.
Laigu, J. Tiidemanni ja T. Paaveri ülesan-
deks jääb koostada kiri, kus toodakse
välja kõnealuse detailplaneeringu koh-
ta tehtavad muudatusettepanekud. Kir-
ja peaks eestseisus üle vaatama ning
muudatusettepanekute suhtes oma-
poolse seisukoha kujundama.

K. Pärnpuu tõstatab küsimuse, kas
EAL peaks toetama eraldi pressiteate
väljastamisega Kujurite Ühingu taotlust
Kalevipoja riigihanke konkursi tühista-
miseks. Leitakse, et EAL peaks väljasta-
ma pressiteate, mis laiemalt kajastaks
uute loominguliste objektide kavanda-
mise ja ehitamisega seonduvaid problee-
me.

Eestseisus peab vajalikuks pöörduda
riigikontrolli poole kirjaga, milles paluda
tõlgendust AS Sakala Keskus ja AS Uus
Sakala vahel 11.07.2003 sõlmitud hoo-
nestusõiguse seadmise lepingule, täpse-
malt selle punktile 4.4.
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8. märts 2007
Raivo Puusepp tutvustab eestseisuse-

le uue Sakala keskuse projekti.
Eestseisus kiidab EPBLi poolt kooskõ-

lastamiseks esitatud PTÜ 2007 kavandi
heaks.

Kalle Komissarov tutvustab eestsei-
susele Patarei ja Lennusadama ala ma-
hulise planeerimise arhitektuurivõistlu-
se tingimusi. Eestseisus kooskõlastab
võistlustingimused.

Tiit Sild tutvustab eestseisusele Ring-
häälingumaja arhitektuurse ideekonkur-
si tingimusi ning tingimuste koostamisel
esile kerkinud probleeme.
Kõnesoleva eskiisprojekti staadiumis
ideekonkursi eesmärk on saada parim
arhitektuurne ideelahendus RINGHÄÄ-
LINGUMAJA uuele hoonekompleksile
ning lähiümbruse planeeringule. Idee-
konkursi tulemus on aluseks üldplanee-
ringut muutvale detailplaneeringule ja
hoonetekompleksi ning lähiümbruse
projekteerimisele.
Eestseisus, vaadanud läbi ideekonkursi
pakkumise kutse dokumendid ning kuu-
lanud ära T. Silla, ei ole nõus võistlustin-
gimusi kooskõlastama, seda järgmistel
põhjustel:
1) punkt 18 Ideelahenduste kasuta-
mine ja omand ei vasta EALi põhi-
mõtetele – ideekonkursi mõte selles
seisnebki, et selgitada välja parim töö,
mille autoritega alustatakse läbirääki-
misi töö teostamiseks. Lisaks on p.18.2
täiesti absurdne ja autoriõiguse seadu-
sega vastuolus.
2) kvalifitseerimistingimustes peaks ole-

ma ka hinnaümbrik, milles on märgi-
tud eeldatav hind kas siis %-na ehitus-
maksumusest või konkreetse numbrina.
See ümbrik jääb suletuks kuni võitjate
väljakuulutamiseni. Avatakse ainult või-
dutöö hinnaümbrik ja selles märgitud
hind saab aluseks edasistele läbirääki-
mistele edasiste projekteerimistööde
lepingu sõlmimisel. Ühtlasi kaitseb selli-
ne teguviis tellijat võitja võimaliku hili-
sema eufooria eest hinnaläbirääkimis-
tel.
Kuna eestseisus ei ole nõus tingimusi
kooskõlastama, ei määrata ka liidupool-
seid liikmeid võistluse þüriisse.
Eestseisuse liikmete vahel toimub diskus-
sioon Ringhäälingumaja rajamise suhtes
Rahumäele; konsensust asukoha osas ei
saavutata, jäävad püsima erimeelsused.
Leitakse ka, et võistluse väljakuulutami-
sega ei tohiks kiirustada, kuna samas
ajavahemikus on juba käivitatud mitu
suuremat arhitektuurivõistlust (Lennu-
sadam, Vabaõhumuuseumi võistlus, Pai-
de KKK). Mitmete võistluste samaaeg-
selt toimumine võib tähendada vähest
osavõttu neist võistlustest, sest reeglina
ei võta arhitektid osa samaaegselt mit-
mest võistlusest, vaid keskenduvad ühe-
le.

1. märtsist 2007 Kultuuriministeeriu-
mi arhitektuurinõunikuna tööle asunud
Laila Põdra tõstatab küsimuse: kas ja
millistel eesmärkidel riigiarhitekti insti-
tutsiooni on vaja?
Eestseisus peab riigiarhitekti institutsioo-
ni kahtlemata vajalikuks: see aitaks riigi
kinnisvaral nö silma peal hoida jne. Pee-
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takse oluliseks, et riigiarhitekti institut-
siooni loomise teema jõuaks koalitsioo-
nileppesse. Arutletakse selle üle, kas rii-
giarhitekt peaks olema üks konkreetne
inimene või laiem institutsioon. Leitak-
se, et riigiarhitekt võiks olla pigem laiem
institutsioon. Kas riigiarhitekt peaks ole-
ma eeskätt nõuandja rollis või peaks ta
ise tegelema lahenduste välja töötami-
sega või seaduste muutmise eelnõude-
ga? T. Laigu arvates peaks riigiarhitekt
koos oma meeskonnaga olema nõuan-
dev institutsioon, olles nõuandjaks kõi-
kidele ministritele. Millisesse positsiooni
võiks paigutada riigisüsteemis riigiarhi-
tekti – kas avalik-õiguslikku, põhiseadus-
likku, õiguskantsleri juures töötavasse
vm? Laila Põdra arvates on üks võimalus
riigiarhitekti ametikoht sisse seada Kul-
tuuriministeeriumi haldusalasse, ana-
loogselt muinsuskaitseametiga. T. Laigu
on aga seisukohal, et riigiarhitekt ei saa
alluda ühe ministeeriumi ministrile.

Kultuuriministeeriumi asekantsler Pi-
ret Lindpere saatis Eesti loomeliitudele,
sh EALile kirja, kus teatab, et ligi aas-
taks soikunud nn. Loomeliitude pansio-
naadi teema ja idee on nüüd uues valgu-
ses ja mõneti muudetuna realiseerumas.
Nimelt on 2004. aastast saadik aruta-
tud endise Lastehaigla (Laste 1) aren-
dusprojekt osutunud nii pikaajaliseks in-
vesteeringuks, et kahjuks tunnistatud
mittetasuvaks ja kõnesolev krunt on va-
hetanud nüüdseks ka omanikku.
Uus pakkumine kultuuriministeeriumile
ja loomeliitudele on tulnud OÜ-lt Hermes
Projektijuhtimine (endine Fontes Projek-

tijuhtimine), kes hiljuti omandas YIT Ehi-
tuselt samas Sanatooriumi pargis valmi-
misjärgus hoone Sanatooriumi 2a/Põllu
63 ning on arendab seal sotsiaalprojekti
esimest etappi - Hiiu Pansionaati (teine
etapp peaks olema naaberkinnistul Ki-
vimäe haigla renoveerimine samaks ots-
tarbeks).
Hoonesse on planeeritud 100-120 kohta
vanuritele. Garanteeritud oleks komp-
leksne teenus sarnaselt esimesele aren-
dusprojektile (esmane tervisehooldus ja
füsioteraapia, toitlustamine, kabel, juuk-
sur, ratastooliga juurdepääs tubadesse,
võimalused tegeleda loominguga jne.).
Projektile on heakskiidu andnud Haige-
kassa, Sotsiaalministeerium, Tallinna Lin-
navalitsus ja Nõmme Halduskogu. Tasu-
mine on planeeritud mitmepoolsena, loo-
meliidu liikme võimalus hooldekodus ela-
da sõltub kindlasti omafinantseeringust,
loomeliitude kaasfinantseeringust  (loo-
meliitude seadusega eraldatav toetus)
ning loomeliitude poolt isikule taotleta-
vast toetustest. Ühene kööginurgaga
kodusarnane tuba (8-20 m²) läheks ühe-
le inimesele maksma ca 14 000 kr/kuus.
Praegu on endiselt kõne all kuni 40 koh-
ta, mis läheks loomeliitude vahel vasta-
valt vajadusele jagamisele.
Seoses sellega palub P. Lindpere igal loo-
meliidul kaaluda, mitu kohta võiks liidu-
le planeerida – arvestusega, et loomeliit
võtab endale nende liikmete suhtes ka
kohustused.
Hoone on valmis, köetav, tegemata on
siseviimistlus. Valmimine planeeritud juu-
lis 2007. 14. märtsil oodatakse loomelii-
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tude esindajaid Sanatooriumi 2a/Põllu 63
hoonesse, kus Tiit Laja OÜ-st Hermes
Projektijuhtimine tutvustab hoonet ja
pansioanaadi arendusplaane. EALi poolt
osaleb sellel koosviibimisel Heili Volberg-
Raig.

Eestseisus kooskõlastab Enn Rajasaa-
re poolt Are Põhikooli rekonstrueerimis-
ja ehitusprojekti tööprojektile koostatud
arhitektuurse ja konstruktiiv-ehitusliku
ekspertiisi.

Toivo Tammik saatis eestseisusele
pöördumiskirja seoses autoriõiguste rik-
kumisega Lohusalu koolimaja projektee-
rimisel. Nimelt kasutas projekteerimis-
firma Sirkel & Mall firma kodulehel oma
parimate tööde reklaamimise eesmär-
gil T. Tammiku ja T. Reinu projekti vaa-
teid, viitamata seejuures objekti õigete-
le autoritele.
Eestseisus suunab kõnealuse probleemi
lahendamiseks EALi autoriõiguste komis-
jonile.

Haridus- ja Teadusministeeriumi järe-
levalveosakonna peainspektor Janne
Parri saatis EALile kirja, milles palub EALil
nimetada omapoolne esindaja (ekspert)
magistriõppe õppekavale „Rakendusar-
hitektuur” ekspertiisi tegemise töörüh-
ma. Ekspertide ülesandeks on hinnata
vastavalt etteantud küsimustikule õppe-
kava realiseerimise võimalusi. Ekspert-
komisjoni töö tulemusena valmib eks-
perthinnang, mis on aluseks õppekava
registreerimisele või registreerimisest
keeldumisele. Eksperthinnangu valmimi-
se viimane tähtaeg oleks 2. aprill 2007.
EALi-poolseks eksperdiks määratakse

Indrek Rünkla, kes selleks ka omapoolse
nõusoleku annab.

M. Mutso sõnul on pärast Oliver Alveri
lahkumist Rakvere linnaarhitekti ameti-
kohalt hakanud Rakveres vohama koor-
dineerimatu ja vastutustundetu
projekteerimis- ja ehitusalane tegevus.
Seoses sellega otsustatakse kutsuda Oli-
ver Alver eestseisuse koosolekule kõne-
alusest probleemist rääkima.
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Vabadussõja võidusamba idee-
konkurss
Korraldaja:  Kaitseministeerium koos-
töös Eesti Arhitektide Liiduga.
Võistluse eesmärgid:  saada ideeka-
vand vabadussõja mälestusmärgi püsti-
tamiseks.
Mälestusmärgi kaudu avaldab eesti rah-
vas austust ja tunnustust nii neile, kes
relv käes eesti rahvale oma riigi rajasid,
kui ka neile, kes sõna või relvaga eesti
vabaduse ja iseseisvuse eest välja on as-
tunud.
Vaatamata korduvatele pingutustele nii
1920–1930ndatel aastatel kui ka ise-
seisvuse taastamise järel pole erineva-
tel põhjustel õnnestunud mälestusmär-
ki püstitada. Seega lasub eesti ühiskon-
nal siiani auvõlg põlvkonna ees, kes ras-
kuste kiuste võitles välja meie rahva
iseolemise õiguse. Kõnesolev ideekon-
kurss on loodetavasti viimane katse
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auvõlg kustutada.
Vabadussõjale pühendatud mälestus-
märgi avamise tähtaeg on vabadussõja
alguse 90. Aastapäev 28. novembril 2008.

EALi-poolsed þüriiliikmed:
EALi esimees Ülar Mark ja Andres Alver.

Auhinnafond:
Peapreemia – 250 000.- krooni
II koha preemia – 150 000.- krooni
III koha preemia – 75 000.- krooni

Pakkumise kutse dokumente väljasta-
vad Eesti Arhitektide Liit ning Kaitsemi-
nisteerium argipäeviti kella 14-16-ni.

Võistluse väljakuulutamine: 14.03.07
Tööde esitamise tähtaeg: 02.07.07

Paide Kutsekeskkooli avalik arhi-
tektuurivõistlus
Korraldaja: Paide Kutsekeskkool koos-
töös Eesti Arhitektide Liiduga.
Võistluse eesmärk on saada parim lahen-
dus Paide Kutsekeskkooli hoonetekomp-
leksi ja territooriumi planeeringule.
Võistlusala asukoht on Järvamaa, Paide
vald. Võistlusala suurus on 13,9 ha. Võist-
luse tulemusena leitakse arhitektuurne
Eskiis (kavand), mis on edaspidise arhi-
tektuurse projekteerimise ja projektee-
rimiseks vajalike otsuste tegemise alu-
seks.

Võistlus on avalik, rahvusvaheline, ano-
nüümne ja üheetapiline.

Þürii:
Esimees Paide Kutsekeskkooli direktor
Rein Oselin, liikmed Paide vallavanem
Kersti Sarapuu, Haridusministeeriumi
esindaja Kalle Toom, EALi liikmed And-
res Siim, Eero Endjärv, Siiri Vallner ja
Neeme Vaarpuu.

Auhinnafond:
I preemia - 350 000.- krooni (200 000.-
maksab Kultuurkapital, maksuvaba, 150
000.- maksab Peakorraldaja*)
II preemia - 300 000.- krooni
(maksab Peakorraldaja)*
III preemia - 180 000.- krooni
(maksab Peakorraldaja)*
2 ostupreemiat - a´ 85 000.- krooni
(maksab Peakorraldaja)*
* Preemia läheb maksustamisele vasta-
valt EV seadusandlusele

Kõigil huvilistel on juurdepääs arhitek-
tuurivõistluse üldtingimustele, osavõtja-
te kvalifitseerimistingimustele ning tut-
vustavale materjalile Eesti Arhitektide
Liidu kodulehel www.arhliit.ee.
 Tingimuste täielik komplekt, mis sisal-
dab kõiki osavõtjate kvalifitseerimistin-
gimusi ja projekteerimiseks vajalikke
lähteandmeid, maksab Eesti Arhitekti-
de Liidust ja Paide Kutsekeskkoolist os-
tes 300.- EEK. Tasumine toimub sulara-
has kohapeal.

Võistluse väljakuulutamine:
19.03.2007
Küsimuste esitamise tähtaeg:
15.05.2007
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Tööde esitamise tähtaeg:
18.06.2007 kell 16.00
Võitjate väljakuulutamine:
29.06.2007

Lennusadama ala arhitektuuri-
võistlus
Korraldajad: Riigi Kinnisvara, Justiitsmi-
nisteerium, Kultuuriministeerium koos-
töös Eesti Arhitektide Liiduga.

Võistlus on arhitektuurse ideekavandi
võistlus detailplaneeringu laiendatud la-
hendusskeemile, mis vastab riigihanke
avatud pakkumismenetlusega ideekon-
kursi tingimustele. Arhitektuurivõist-
luse korraldamise eesmärk on saada
võistlusalale parim mahulise ja funktsio-
naalse planeeringu lahendus.
Võistlusala asub Tallinna ranna-alal, Pa-
tarei kaitsekasarmu ja Vesilennuki an-
gaaride territooriumil ja ümbruses. Võist-
lusala moodustub kruntidest: Küti 17a;
Küti 17; Küti 15a; Kalaranna 2 ja Kala-
ranna 2a. Arhitektuurivõistluse planee-
ritav võimalik uushoonestusala on 4,0 ha,
võistlusala 13,6 ha ning ning funktsio-
naalselt seotud uurimisala ca 50 ha.
Arhitektuurivõistluse tulemusena leitak-
se võistlustöö (kavand), mis on edaspidi-
seks aluseks maa-ala ja hoonete planee-
rimisel.

Võistlus on anonüümne, üheetapiline ja
avalik.

EALi-poolsed þüriiliikmed:
Eesti Kunstiakadeemia Arhitektuuriosa-

konna juhataja Jüri Soolep (EAL), maas-
tikuarhitekt Andres Levald (EAL), EALi
liikmed A. Alver ja Ü. Mark.

Auhinnafond:
Preemiateks ja ostudeks on ette nähtud
940 000.- krooni (60 076.94 eurot), mis
jaotub järgmiselt:
1. preemia – 385 000.- krooni (24 605.98
EUR)
2. preemia – 220 000.- krooni (14 060.56
EUR)
3. preemia – 165 000.- krooni (10 545.42
EUR) – maksud
2 ostupreemiat – a´ 85 000.-krooni
(5 432.49 EUR) – maksud

Täpsem info võistluse väljakuulutamise
kohta avaldatakse lähiajal EALi kodule-
hel www.arhliit.ee

Ringhäälingumaja arhitektuurne
ideekonkurss
Korraldaja: Eesti Raadio koostöös Eesti
Arhitektide Liidu ja Kultuurkapitaliga.
Eskiisprojekti staadiumis arhitektuurse
ideekavandi konkursi eesmärk on saa-
da parim arhitektuurne ideelahendus
RINGHÄÄLINGUMAJA uuele hoone-
kompleksile ning lähiümbruse planeerin-
gule. Ideekonkursi tulemus on aluseks
üldplaneeringut muutvale detailplanee-
ringule ja hoonetekompleksi ning lähi-
ümbruse projekteerimisele.
Avatud pakkumismenetlusega ideekon-
kurss vastab riigihangete seadusele.
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Þürii:
Esimees Ainar Ruussaar; liikmed Merike
Villard, Heili Kurrel, Aarne Akerberg,
Ainar Sepp, Margus Allikmaa, Joel Sarv,
Arvo Rikkinen (EAL), EALi liikmed Villem
Tomiste, Toomas Rein, Ado Eigi, Ignar
Fjuk.
Þürii EALi-poolne varuliige on Toomas
Tammis.

Preemiafond:
Preemiateks on ette nähtud 810 000.-
krooni, mis jaotub järgmiselt:
I preemia - 300 000.- EEK
II preemia - 200 000.- EEK
III preemia - 150 000.- EEK
2 ergutuspreemiat - a´  80 000.-EEK

Ideekonkursist osa võtta soovijad pea-
vad saatma riigihangete registrist näha
oleval aadressil (merike.villard@er.ee)
oma sooviavalduse ja neile saadetakse
vastu serveri aadress ja parool, mille abil
nad pääsevad tingimuste täiskomplek-
tini, mida on võimalik ise alla laadida.

Pöörduda võib ka Merike Villardi
(Kreutzwaldi 14, 15020 Tallinn) poole
palvega saata endale tingimuste täis-
komplekt CD-l. CD tingimuste täiskomp-
lektiga võib saada ka otse Eesti Raadiost
(Kreutzwaldi 14, 15020 Tallinn).

Võistluse väljakuulutamine:
26.03.2007
Ideelahenduste esitamise tähtaeg:
02.07.2007 kell 16.00
Ideelahendused tuleb tuua aadressil:

Merike Villard, Eesti Raadio, 2. korrus,
tuba 213, Kreutzwaldi 14, 15020 Tallinn,
Eesti Vabariik.
Ideelahenduste avamise tähtaeg:
03.07.2007 kell 10.00

EESTI ARHITEKTUURI-
KONKURSSIDE TULEMUSED

Viljandi Männimäe II linnaosa üld-
planeeringu ideekonkurss
 Tööde esitamise tähtaeg oli 07.12.2006.
Viljandi Linnavalitsuse poolt korraldatud
võistluse eesmärgiks oli leida Viljandi jär-
ve ürgoru nõlvaga külgneva uue linna-
osa terviklik ruumiline arengukontsept-
sioon, mis on aluseks hoonete, teede,
puhkealade, krundistruktuuri ja tehnili-
se infrastruktuuri kavandamisel.
Võistluse tulemused:
I preemia (150 000.- kr) – töö märgusõ-
na all „HUNT”, autorid Indrek Järve,
Tõnu Laanemäe, Jaak-Adam Looveer,
Toomas Paaver, Lauri Saar (OÜ Paik
Arhitektid).
II preemia (100 000.- kr) – töö märgu-
sõna all „DETSEMBER”, autor Piret Müü-
ripeal.
III preemia (20 000.- kr)  – töö märgu-
sõna all „PANORAAM“, peakonsultant
Tiina Nigul, arhitekt Inge-Ly Ansip, ehi-
tusinsener Tiina Vilberg, maastikuar-
hitektuuri üliõpilane Laura Männamaa,
majandusküberneetik Piret Kiiss (AB
Novel OÜ).
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Eesti Maaülikooli spordihoone
projekteerimise arhitektuurikon-
kurss
 Tööde esitamise tähtaeg oli 15.01.2007.
Eesti Maaülikooli poolt korraldatud võist-
lusele, mille eesmärgiks oli saada aad-
ressil Kreutzwaldi tänav 3 kavandatava
spordihoone parim arhitektuurne idee-
kavand, laekus 7 võistlustööd.
Võistluse tulemused:
I preemia (70 000.- kr) – töö märgusõ-
na all „VENITUS”, autorid Maarja Kask,
Karli Luik ja Ralf Lõoke (Salto AB OÜ).
II preemia (30 000.- kr) – töö märgusõ-
na all „HAAB”, autor Indrek Saarepera
(Arhitektuuribüroo Visuaal AS).
III preemia (10 000.- kr)  – töö märgu-
sõna all „PUUSÜÜ“, autorid Juhan Roht-
la ja Koit Ojaliiv (AS Amhold).

Aasta Betoonehitis 2006
Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu ja
Eesti Betooniühingu poolt korraldatud
võistlusele laekus 13 tööd. Võistluse tu-
lemused:
Peapreemia  – Luku-Experdi kontorihoo-
ne Tallinnas (Tartu mnt. 74), arhitekt
Hindrek Kesler.
Tellija auhind – Luku-Expert OÜ.
Konstruktori auhind – Ago-Allan
Kuddu.
Ehitaja auhind –  Ahti Väin Konsult OÜ.
Betooni auhind – AS E-Betoonelement.
Ehitaja eriauhind – AS-ile Eesti Ehitus
Muuga sadama Veose ja Vilja tn vaheli-
se viadukti ehitamise eest.
Tellija eriauhind – Viimsi vallale Viimsi
Keskkooli hoone eest.

TOIMUB EESTIS

ROTERMANNI SOOLALADU
(Tallinn, Ahtri 2)

Keldrisaalis
Arhitektuuris peegelduv ajalugu – Ar-
hitektuurimuuseumi püsinäitus

I korruse saalis
Arhitektuurimuuseumi uus püsinäi-
tus: Eesti arhitektuur makettidel
Muuseumi maketikogu. Suur Tallin-
na makett (Peet Veimer, Tallinna Lin-
navalitsuse tellimus).

SAHTLINÄITUSED: Rahvusromantism
ja juugend.
Suur-Tallinn, 1913. Eesti puitarhitek-
tuur. Eesti funktsionalism. Võim ja
väljak. Eesti vabaduse monumendid.

UUDISNÄITUS: Fahle maja

II korruse saalis
Joþe Plecnik – arhitekt-visionäär (Slo-
veenia)

Galeriil
Näitus Kubism Tšehhi arhitektuuris

Avatud:19. mai – 30. september
K-R 12.00-20.00, L-P 11.00-18.00
1. oktoober – 18. mai
K-P 11.00-18.00

http://www.arhitektuurimuuseum.ee

TOIMUB VÄLISMAAL
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ROOTSI ARHITEKTUURIMUUSEUM
(Stokholm, Fredsgatan 12)

Stockholmi uus Linnaraamatukogu:
6 paremat võistlusele laekunud tööd
kuni 21. aprill 2007
2006. aastal kuulutas Stokholmi linn väl-
ja avaliku 2-etapilise rahvusvahelise ar-
hitektuurivõistluse Gunnar Asplundi ni-
melisele raamatukogule juurdeehitus-
projekti saamiseks. Võistlusele laekus
1100 tööd 120-st riigist. Nüüdseks on
þürii valinud välja 6 võistlustööd, mis pää-
sevad edasi 2007. aastal käivituvasse II
vooru. Seoses sellega on Rootsi Arhitek-
tuurimuuseumis väljas näitus, mis kajas-
tab Linnaraamatukogu rolli nüüd ja tu-
levikus. Näitusel esitatakse ka II vooru
pääsenud võistlustöid.

Stuudio A+URL looming
kuni 3. juuni 2007
Näitus kajastab Stuudio A+URL loomin-
gulisi töid, mis mõtestavad
globaliseerumisprotsesse ning näitavad
nende mõjusid arhitektuurile ja linnale.

http://www.arkitekturmuseet.se

SOOME ARHITEKTUURIMUUSEUM
(Helsingi, Kasarmikatu 24 )

Arktilised linnad: Kiruna, Oulu,
Troms¸ kuni 8. aprill 2007
Milline on Põhjala linn? Mis iseloomus-
tab Põhjala linnu ja millised on erinevu-

sed nende vahel? Kuidas on neis linna-
des elada ja töötada? Kuidas on need
linnad planeeritud ja ehitatud? Milline
on nende tulevik?
Näitusel esitletakse Veneetsia X Rahvus-
vahelisel arhitektuuribiennaalil ekspo-
neeritud Põhjamaade paviljoni (ekspo-
sitsiooni).

Kaks kaasaegset muuseumihanget:
Merekeskus Vellamo ja Poola juuti-
de ajaloomuuseum kuni 8. aprill 2007
Varssavisse ehitatakse Poola juutide aja-
lugu käsitlevat muuseumi, mis kajastab
nende kultuurilugu keskajast tänapäe-
vani.
Merekeskus Vellamo peaks valmima
Kotkas sügisel 2007.
Näitusel tutvustatakse mõlema objekti
rajamiskavandeid.

http://www.mfa.fi.

TOIMUB

EALi üldkogu koosolek
12. aprill 2007 kl 16.00
Projekteerijate Maja suures saalis

Seminar „Lasnamägi jätkub...”
18.-19. mai 2007
Eesti Arhitektide Liidu poolt koostöös Kul-
tuurkapitali, Tallinna Linnavalitsuse, Las-
namäe Linnaosavalitsuse ja Eesti Kunsti-
akadeemiaga kavandatava seminari ees-
märk on läbi erinevate ettekannete ja
aktsioonide juhtida tähelepanu paneelelu-

TOIMUB VÄLISMAAL / TOIMUB
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rajoonide olukorrale Eestis ning püüda
leida kreatiivseid tulevikulahendusi.
18. mail toimub Lindakivi keskuses
seminar ja arutelu teemal „Inimene
ja keskkond Lasnamäel”, mille esime-
ses pooles tutvustatakse Poola näidet
(lektor dr. Dorota Wlodarczyk) ning kä-
sitletakse Lasnamäe üldplaneeringut
selle tekkeajal ja tänapäeval, pealelõu-
nane pool käsitleb uute projektide tut-
vustamist (Tallink City, Ülemiste City) ja
Lasnamäe regenereerimist.
19. mail toimuvad linnaaktsioonid
koostöös kohalike elanikega, mille käi-
gus kujundatakse ümber paneelmajade
vaheline hoov.

Seminarile on oodatud osalema nii amet-
nikud, arhitektid, arendajad kui ka ko-
halikud inimesed ja huvilised. Täpsem
info ja kava alates aprilli keskpaigast lii-
du kodulehel.

EAL suvepäevad 2007
Aeg: 3.-4. august
Koht: Viinistu Kunstimuuseum

Suvepäevade raames toimuv seminar
keskendub sel aastal ÖKO teemale nii
arhitektuuris kui keskkonnas laiemalt.
Märksõnadeks energiasääst, tervis,
loodushoid, taastuvenergia. Välisesine-
jaks on palutud tuntud rootsi arhitekt
Gert Wingårdh arhitektuuribüroost
Wingårdh Arkitektkontor AB (Rootsi),
kes selleks oma põhimõttelise nõusole-
ku on ka andnud.

Volitud arhitekt V kutse omista-
misest
Järjekordne Volitatud arhitekt V kutse-
kvalifikatsiooni omistamiseks nõutava-
te dokumentide esitamise tähtaeg EALi
kutsekomisjonile on 04. mai 2007. Do-
kumendid palume tuua EALi (Lai 31, Tal-
linn).
Volitatud arhitekt V kutsetunnistuste
väljastamise tasumäärad (kinnitatud
Kultuuri Kutsenõukogu poolt 23. no-
vembril 2004) on järgmised: EALi liikme-
tele 4000.- kr, mitteliikmetele 5000.- kr.
Kutseomistamise tasu palume kanda
EALi kutsekomisjoni arveldusarvele a/a
221030331735, tasuda on võimalik ka
sularahas.

Kogu kutseomistamist puudutav mater-
jal on ära toodud EALi kodulehel
www.arhliit.ee rubriigi Kutsekoda all.

EALi kutsekomisjon

TOIMUB
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TEATED SEENIORIDELE
Aastaks soikunud loomeliitude eaka-

te ühise pansionaadi idee võiks siiski rea-
liseeruda. Kultuuriministeerium teatas,
et Hiiul asuva endise Lastehaigla aren-
dusprojekt ei osutunud reaalseks. Nüüd
pakutakse samas teisel pool Põllu täna-
vat valmimisjärgus olevat hoonet – 100-
120 kohalist Hiiu Pansionaati. Sealgi oleks
40 kohta eraldatud loomeliitudele. 14.
märtsil tutvusid loomeliitude esindajad
hoonega kohapeal. Toad on 8-20 m² suu-
rused, kõigis dušš + WC ja kööginurk.
Hoone valmib 2007. aasta suveks.
Probleeme tekitab maksumus. Esialgse-

te arvestuste kohaselt maksaks tuba
ühele inimesele ligikaudu 14 000.- kroo-
ni kuus. Kultuuriministeeriumi arvates
peaks tasumine olema mitmepoolne:
omafinantseering + loomeliitude seadu-
sega eraldatav toetus + loomeliitude
poolt isikule taotletav toetus (KULKA).
EALil on kavas hoone projektiga lähiajal
detailsemalt tutvuda.

KULKA arhitektuuri sihtkapitalil eral-
das seenioride sektsioonile tervisetoe-
tuste jagamiseks 45 000.- krooni. Tervi-
setoetust taotlesid ja said: M. Ader, T.
Argus, D. Bruns, E. Herkel, M. Kaarnavä-
li, R.-L. Kivi, O. Kontšajeva, V. Lukk, I.
Mardi, D. Matve, M. Normak, V. Parker,
H. Paulson, I. Pehtla, K. Plaks, F. Tomps,
H. Volberg-Raig.

Möödunud novembris oli seenioride
sektsioonis külaliseks ins. Mare
Komendant, August Komendandi venna-
tütar. Tookord tõusis päevakorda legen-
daarse eesti inseneri A. Komendandi raa-
matu „18 years with Louis Kahn“ tõlki-
mine ja väljaandmine Eestis. Sektsioon
otsis selleks võimalusi. Ilmselt saab raa-
matu Eestis välja anda EKA arhitektuuri
teaduskonna eestvedamisel.

Enne suvist vaheaega toimuvad see-
niorarhitektide järgmised kokkutulekud
3. aprillil, 8. mail, 5. juunil 2007 kell 14.00
Pagaripoiste kohvikus aadressil Vana-
Lõuna 37 (kunagine Lutheri vabriku töö-
liste klubi). Esimene kokkutulek pärast
suvist vaheaga on 2. oktoobril 2007.

ARHITEKTUURINÄITUSTE KESKUSEID EUROOPAS / TEATED SEENIORITELE

ARHITEKTUURINÄITUSTE
KESKUSEID EUROOPAS:

Hollandi Arhitektuuriinstituut
(Netherlands Architecure Institute)
Museumpark 25, Rotterdam.
Info: http://www.nai.nl
Viini Arhitektuurikeskus (Architektur
Zentrum Wien) Museumplatz 1.
Info: http://www.azw.at

Soome Arhitektuurimuuseum
Kasarmikatu 24, Helsingi.
Info: http://www.mfa.fi

Rootsi Arhitektuurimuuseum
Fredsgatan 12 ja Skeppsholmen Church,
Stockholm.
Info: http://www.arkitekturmuseet.se
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Eesti Arhitektide Liidu loovisikute sti-
pendiumide ja muude hüvitiste taot-
lemise ja maksmise kord

1. Käesolev Eesti Arhitektide Liidu loov-
isikute stipendiumide ja muude hüvitis-
te taotlemise ja  maksmise  kord (edaspi-
di Kord) on kehtestatud vastavalt Loovisi-
kute ja Loomeliitude seaduse §-le 6 lg  2.
2. Käesolev kord reguleerib Eesti Arhi-
tektide Liidu loovisikule makstavate sti-
pendiumide ja muude hüvitiste taotle-
mise ja maksmise aluseid ning korda.
3. Eesti Arhitektide Liit võib maksta oma
liikmetele loovisiku loometegevuseks
ning sellega seotud täiendusõppeks Kul-
tuuriministeeriumi poolt riigi eelarvest
eraldatud vahenditest stipendiumi.
4. Eesti Arhitektide Liidu liikmetel, kes
on oma loometegevuse registreerinud
Eesti Arhitektide Liidu kodulehel asuvas
liikmete registris, on õigus taotleda loov-
isiku loometegevuseks ning sellega seo-
tud täiendusõppeks stipendiumi (edas-
pidi nimetatud Stipendium) ning Stipen-
diumiga seotud lähetuse sõidu- ja  maju-
tuskulude hüvitisi ning päevarahasid
(edaspidi Hüvitised).
5. Stipendiumi ja Hüvitiste taotlused
vaatab Eesti Arhitektide Liidu eestsei-
sus läbi ja teavitab nende esitajaid teh-
tud otsusest ühe kuu jooksul peale punk-
tis 11 märgitud tähtaegu.
6. Stipendiumi ning Hüvitisi võib taotle-
da Eesti Arhitektide Liidu liige järgmis-
tel eesmärkidel:
6.1. õppereis ning sellega seotud lähe-
tuse sõidu- ja  majutuskulud ning päeva-

rahad (sh osalemine erialastel konve-
rentsidel, seminaridel);
6.2. loominguga seotud täiendõpe (ta-
semeõppeks stipendiume ei väljastata);
6.3. loometegevus, milleks muidu tasu
ei ole ette nähtud või see on tehtava töö
kohta proportsionaalselt liiga väike;
7. Stipendiumi ning Hüvitisi ei ole õigust
taotleda loovisikul, kes saab stipendiu-
mi või hüvitisi teisest loomeliidust.
8. Lähetusega seotud sõidu- ja majutus-
kulusid hüvitatakse juhul, kui selline lä-
hetus on eelnevalt kooskõlastatud või
heakskiidetud Eesti Arhitektide Liidu
eestseisuse poolt. Lähetatu on kohusta-
tud esitama sisulise aruande lähetuse
kohta ning esitama taotluse lisana vas-
tavad kuludokumendid.
9. Stipendiumi ja Hüvitiste taotletav suu-
rus ühe loovisiku kohta ei või olla suu-
rem, kui 50 000 (kolmkümmend tuhat)
krooni aastas.
10. Loovisiku taotletava Stipendiumi/
Hüvitiste omafinantseeringu osa peab
olema vähemalt  10 % taotletavast Sti-
pendiumist/ Hüvitistest.
11. Stipendiumi ja Hüvitiste taotluste
esitamise tähtajad on 01. juuni ja 01. ok-
toober.
12. Stipendiumi/Hüvitiste saamiseks
esitab loovisik kirjalikult Eesti Arhitekti-
de Liidule kehtestatud vormis taotluse.
Taotluse vorm on kättesaadav EAL ko-
dulehel www.arhliit.ee „dokumendid”.
13. Tähtajaks esitatuks loetakse taot-
lus, mis on toimetatud Eesti Arhitektide
Liitu hiljemalt punktis 11 märgitud täht-

EAL STIPENDIUMID
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aja tööpäeva kella 17.00ks.
14. Taotluse esitaja kohustub Eesti Ar-
hitektide Liidu eestseisuse vastaval
nõudmisel esitama eestseisusele taotlu-
sega seotud täiendavaid dokumente ja
andmeid.
15. Eesti Arhitektide Liidu eestseisus
rahuldab taotluse kas täielikult või osa-
liselt või jätab taotluse rahuldamata oma
äranägemisel, arvestades Kultuuriminis-
teeriumi poolt riigieelarvest Eesti Arhi-
tektide Liidule eraldatud vahendeid, väl-
jamakstud vabakutseliste loovisikute
loometoetusi, taotleja isikut ning tema
senist loometegevust.
16. Eesti Arhitektide Liidu eestseisusel
on õigus jätta taotlus rahuldamata, kui
ei ole täidetud Stipendiumi/Hüvitiste saa-
miseks vajalikke tingimusi, loovisik keel-
dub täiendavate andmete või dokumen-
tide esitamisest või esinevad muud taot-
luse rahuldamatajätmise alused.
17. Taotleja vastutab taotluses esita-
tud andmete õigsuse, taotluse korrekt-
suse selle tähtaegse esitamise ning Sti-
pendiumi/Hüvitiste sihtotstarbelise ka-
sutamise eest. Valeandmete esitamise
või Stipendiumi/Hüvitiste
mittesihtotstarbelise kasutamise korral
kaotab loovisik õiguse Eesti Arhitektide
Liidult Stipendiumi või Hüvitiste taotle-
miseks ning määratud või makstud Sti-
pendium ja Hüvitised kuuluvad tühista-
misele ning Eesti Arhitektide Liidule ta-
gastamisele.
18. Eesti Arhitektide Liidu eestseisuse
poolt määratud Stipendium/Hüvitised

makstakse taotleja taotluses märgitud
arvelduskontole hiljemalt 10 tööpäeva
jooksul pele vastava otsuse tegemist.
19. Loovisikutele väljamakstud Stipen-
diumid ja muud Hüvitised kajastatakse
vastavas registris analoogiliselt loome-
toetustega.
20. Loovisik kohustub peale Stipendiu-
mi väljamaksmist kalendriaasta lõpuks
esitama Eesti Arhitektide Liidule kirjali-
ku aruande Stipendiumi kasutamise koh-
ta.
21. Käesolev Kord on kehtestatud Ees-
ti Arhitektide Liidu eestseisuse 22. märt-
si, 2007.a. otsusega

PS! Stipendiumi / hüvitiste saamiseks
taotluste esitamise vorm on kätte-
saadav EAL kodulehel www.arhliit.ee
„dokumendid”.

Taotluste esitamise tähtaeg on
1. juuni 2007 kl 17.00.

Kord on saadetud Kultuuriministee-
riumisse kooskõlastamiseks, võima-
likest muudatustest anname teada
EALi kodulehel.
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2002 (850.-, seeniorid 120.-)
Merzin, Ilona
Mäesalu, Ants
Mäll, Ferdinand

2003 (1000.-, seeniorid 120.-)
Kaasik, Markus
Lubjak, Ivar
Luhse, Ra
Luup, Rein
Merþin, Ilona
Mäesalu, Ants
Mäll, Ferdinand
Püssim, Peeter

2004 (1000.-, seeniorid 120.-)
Eljand, Ülevi
Hansberg, Rein
Kaarep, Anne
Kaasik, Markus

Klammer, Ilmar
Kesküla, Tiiu (500.-)
Komissarov, Koit
Komissarov, Tiina
Koot, Margus
Koot, Siiri
Koppel, Kalle
Kordemets, Merike
Kose, Anne
Kotli, Anu
Kulbach, Anu
Kuldsepp, Harri
Kull, Raul
Kull, Tõnu
Kupri, Ülle
Kõll, Hans
Künnapu, Vilen
Laanjärv, Sverre
Laigu, Tõnu
Lannes, Anne (500.-)

Lapin, Leonhard
Lass, Jüri
Lember, Andres
Lepik, Kalev
Lepp, Loona
Levald, Andres
Liigand, Ene
Loover, Kristin-Mari
Lubjak, Ivar
Luhse, Ra
Lukk, Maritsa
Lukk, Toomas
Lume, Mai
Lunge, Andres
Luup, Rein
Luur, Urmas
Merþin, Ilona
Mõtus, Tiina
Mäesalu, Ants
Mäll, Ferdinand

EAL LIIKMEMAKSU VÕLGLASED
SEISUGA 20.03.2007

JUUBILARID

Aprill
04.04.2007 – Mai Udras 60
08.04.2007 – Udo Ivask 75
24.04.2007 – Riina Raig 55
27.04.2007 – Ain Padrik 60

Mai
04.05.2007 – Jaak Huimerind 50
06.05.2007 – Asta Palm 80
12.05.2007 – Neeme Vaarpuu 50
16.05.2007 – Kristin-Mari Looveer 60
31.05.2007 – Urmas Arike 55

Juuni
03.06.2007 – Anu Rekkaro 65
15.06.2007 – Peeter Pere 50
27.06.2007 – Ene Liigand 60

Juuli
02.07.2007 – Maie Penjam 70
11.07.2007 – Maie Hansmann 70

JUUBILARID / EAL LIIKMEMAKSU VÕLGLASED
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Kõll, Hans
Lubjak, Ivar
Luhse, Ra
Luup, Rein
Merþin, Ilona
Mäesalu, Ants
Mäll, Ferdinand
Oravas, Haldo (600.-)
Palm, Ülo
Põldme, Janno
Püssim, Peeter
Raudsepp, Maie (120.-)
Renter, Jüri
Siim, Andres
Taras, Heiki
Tomingas, Rein
Udras, Mai
Urbel, Emil
Ušnitškova, Larissa
Valdur, Ilmar

2005 (1000.-, seeniorid 120.-)
Alver, Andres
Eljand, Ülevi
Elmik, Urmas
Fjuk, Ignar
Grossschmidt, Hanno
Hammerberg, Sirje
Hansberg, Rein
Huimerind, Jaak
Järvela, Marko
Kaarep, Anne
Kaasik, Markus
Kadarik, Mart
Kasemets, Siiri
Kisand, Kalju
Kordemets, Merike
Kose, Anne
Kotli, Anu
Kõll, Hans
Künnapu, Vilen
Laanjärv, Sverre
Lass, Jüri
Lember, Andres
Lepp, Loona

Liigand, Ene (300.-)
Loover, Kristin-Mari
Lubjak, Ivar
Luhse, Ra
Lume, Mai
Luup, Rein
Merþin, Ilona
Mäesalu, Ants
Mäll, Ferdinand
Mändmaa, Raivo
Nigul, Tiina
Niisuke, Maja
Niitla, Indrek
Oravas, Haldo
Palm, Ülo
Penjam, Maie
Pikk, Aet
Põldmäe, Janno
Püssim, Peeter
Rajur, Katre
Rank, Toomas
Raud, Irina
Raudsepp, Maie
Raun, Ludmilla
Remmel, Aini-Merike
Renter, Jüri
Seppel, Avo
Siim, Andres
Smirnov, Kristi
Soans, Tiina
Soolep, Jüri
Sova, Vahur
Tammik, Toivo
Taras, Heiki
Tiidemann, Jaan
Tomberg, Katrin
Tomingas, Rein
Truu, Meeli
Tuhal, Tanel
Udras, Mai
Urbel, Emil
Ušnitškova, Larissa
Vaino, Helle
Vainula, Arvi
Valdur, Ilmar

Õun, Aate-Heli
Salo, Ilkka
Tork, Lembit
Valter, Armin (250.-)
Luure, Urmas (250.-)

2006 (1000.-, seeniorid 120.-)
Aasmaa, Arvi
Adrikorn, Henno
Alver, Andres
Annus, Maire
Arike, Urmas
Aru, Eda
Arulaid, Kersti
Eharand, Ene
Eljand, Ülevi
Elmik, Urmas
Enno, Kaie
Etverk, Katrin
Falkenberg, Valeri
Fjuk, Ignar
Grossschmidt, Hanno
Hammer, Marie
Hammerberg, Sirje
Hansberg, Rein
Heinsoo, Ilmar
Huimerind, Jaak
Hütt, Mari-Ann
Jagomägi, Riho
Jaska, Tiina
Järvela, Marko
Kaarep, Anne
Kaasik, Markus
Kaasik, Vello
Kadarik, Andres
Kadarik, Mart
Kaljapulk, Priit
Kaljundi, Tiit
Kann, Aarne
Kasemets, Siiri
Kask, Andres
Kersalu, Urut
Kesler, Hindrek
Kirsima, Andri
Kisand, Kalju
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Mändmaa, Raivo (1000.-)
Napp, Valdur
Nigul, Tiina
Niisuke, Maja
Niitla, Indrek
Nummert, Maarja
Näkk, Indrek
Nõmmik, Olavi
Ojari, Andres
Ollik, Jaan
Olop, Signe
Oravas, Haldo
Orunuk, Tiina
Ottas, Georg
Paaver, Toomas
Padrik, Ain
Palm, Eero
Palm, Ülo
Peil, Ülo
Penjam, Maie
Pihel, Laur
Pihlak, Ilmar
Pikk, Aet
Preem, Martti
Puusepp, Indrek
Põldmäe, Janno
Püssim, Peeter
Raid, Ants

Raid, Merike
Raig, Riina
Rajur, Katre
Rank, Toomas
Rannula, Kalle
Rein, Toomas
Remmel, Aini-Merike
Renter, Jüri
Rikkinen, Arvo
Ringo, Andres
Saar, Ülar
Salo, Ilkka
Sepman, Tiiu
Seppel, Avo
Schults, Aivo
Siim, Andres
Smirnov, Kristi
Smuðkin, Roman
Soans, Tiina
Soolep, Jüri
Soosaar, Kiira
Sooväli, Tormi
Sova, Vahur
Sõelsepp, Inga
Shein, Mai
Tallinn, Tiina
Tamm, Ralf
Tammik, Toivo

Taras, Heiki
Tiidemann, Jaan
Tomberg, Katrin
Tomingas, Rein
Tork, Lembit
Trummal, Tiit
Truu, Meeli
Tuhal, Tanel
Tsentropov, Vadim
Tuhal, Tanel
Tuulik, Tiina
Tääker, Maret
Udras, Mai
Uibo, Katrin
Urbel, Emil
Urgard, Helle-Ann
Ušnitškova, Larissa
Vahter, Enel-Katrin
Vaiksoo, Raul
Vaino, Helle
Vainula, Arvi
Valdur, Ilmar
Valk, Reet
Valter, Armin
Varrak, Peeter
Viires, Sven
Vinkel, Anne
Volkov, Ike
Õun, Aate-Heli

TÄHELEPANU!
EALi liikmemaksu (1000.- krooni aastas; seenioridel kuni 70. eluaastani 120.- krooni)
saab tasuda pangaülekandega EALi arveldusarvele 100 220 117 20004, kood 401 SEB
Ühispangas. Maksekorraldusel näidata kindlasti ära maksja nimi. Liikmemaksu on või-
malik tasuda ka sularahas Eesti Arhitektide Liidus, Lai 31.
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