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Ajakirja Ehituskunst ilmumise tõhustamiseks ning ajakir-
ja sisu rikastamiseks ja värskendamiseks pidas eestseisus 
otstarbekaks vähendada ajakirja kolleegiumi suurust ning 
valida uus, viieliikmeline kolleegium.

Eestseisus seadis uuele kolleegiumile järgmised eesmärgid: 
ajakirja perioodilise ilmumise (neli korda aastas) tagamine, 
ajakirja tellitavaks muutmine ja EALi Teatajaga sidumine 
(EALi liikmed saaksid neli korda aastas ilmuva EALi Teataja-
ga koos ka Ehituskunsti, mis tõstaks selle tiraaži ja loeta-
vust). Leiti, et ajakirja võiks lisada persona-rubriigi – igas 
numbris tutvustataks üht EALi liiget. 

EALi liikmetele otsustati saata meilitsi üleskutse kandideeri-
da Ehituskunsti uude kolleegiumisse. 

Kultuuriministeeriumi arhitektuurinõunik L. Põdra teavitas 
eestseisust, et kultuuriministeeriumis on välja töötamisel 
arhitektuurivaldkonna arengukava aastaiks 2009–2015. 
Et see strateegiline dokument hõlmaks võimalikult paljude 
osapoolte seisukohti, on kultuuriministeerium koostanud 
küsimustiku, millega loodetakse selgitada välja arhitektuuri-
valdkonna olukord ning eri sihtrühmade probleemid seoses 
selle valdkonna väärtustamise, teadlikkuse tõstmise, õigusli-
ku keskkonnaga jne. Selleks, et arengukava vastaks arhitek-
tide tegelikele ootustele, palus L. Põdra saata küsimustiku 
vastamiseks ka EALi liikmetele.

I. Volkovi sõnul valitakse EPBLi 24. aprilli kongressil EPBLi 
uus eestseisus. EPBLile tekitab muret majandus- ja kommu-
nikatsiooniministeeriumi (MKM) väljatöötatud ehitusseadu-
se muutmise seaduse eelnõu, mille koostamisel ei ole võetud 
arvesse ei arhitektide ega ka teiste erialaspetsialistide arva-
musi. EPBL peab vajalikuks saata MKMile eelnõu teksti koh-
ta oma ettepanekud. Eestseisus pidas otstarbekaks ühineda 
ehitusseaduse muutmise seaduse eelnõu konstruktiivsetes 
punktides EPBLiga ning saata MKMile kiri EALi ettepaneku-
te ja märkustega. EALi ettepanekud paneb kirja T. Paaver.

8. mai

I. Allmann andis kutsetunnistuse kätte arhitektidele, kellele 
kutsekomisjon oli andnud 8. aprillil 2008 toimunud EALi 
kutsekomisjoni koosolekul arhitekti kutsekvalifi katsiooni.

Kutsetunnistuse said:
Milvi Vainik – arhitekti IV kutsekvalifi katsioon,
Mart Keskküla – volitatud arhitekti V kutsekvalifi katsioon,
Andres Orav – volitatud arhitekti IV kutsekvalifi katsioon,
Riina Raig – volitatud arhitekti V kutsekvalifi katsioon,
Jaak Huimerind – volitatud arhitekti V kutsekvalifi katsioon,
Marti Soosalu – arhitekti III kutsekvalifi katsioon,
Kairi Kirt-Ende – volitatud arhitekti IV kutsekvalifi katsioon,
Indrek Suigusaar –volitatud arhitekti IV kutsekvalifi katsioon,
Urve Konts – arhitekti III kutsekvalifi katsioon.

MKMi juures koos käiva ehitusseaduse muutmise töörühma 
kuuluv EALi esindaja T. Paaver andis ülevaate ehitusseaduse 
muutmise eelnõu koostamisega seonduvast ning selgitas 
lahti ettepanekud, mis EAL kõnesoleva eelnõu kohta tegi. 

MKMi initsiatiivil käivitunud ehitusseaduse muutmise 
protsess on kulgenud omasoodu. 2002. aastal koostatud 
ehitusseaduse muutmise seaduse põhimahu moodustavad 
tehnilised üksikasjad, ehituse arhitektuurseid küsimusi ei 
puudutata. Jaanuaris koostatud ehitusseaduse muutmise 
eelnõu on ilma töörühma kordagi kokku kutsumata muu-
detud, seepärast on seaduse koostamise protsess töörühma 
jaoks läbipaistmatu. 

24. aprill

A.-H. Õun tutvustas eestseisusele Viljandi vanalinna muin-
suskaitsealal Pikk tn 41 paikneva kinnistu planeeringuga 
seonduvaid sekeldusi. Kinnistu omanik soovib sinna rajada seal 
algselt asunud hoonega arhitektuurselt samailmelise hoone. 
2006. aastal koostati hoone ümberehitusprojekti koostamiseks, 
hoone lammutamiseks ja uusehitise rajamiseks muinsuskaitse 
eritingimused. 2007. aastal koostatud eksperthinnangus soo-
vitati hoone lammutada täies mahus kuni vundamendini ning 
projekteerida uus hoone. 

Teadmata, et hoone lammutamiseks on vaja lammutusprojekti, 
lasi tellija hoone lammutada. Pärast puitkonstruktsioonide 
lammutamist selgus, et maakivist sokliosa on täiesti ebara-
huldavas olukorras. Sellest johtuvalt esitas uue hoone projekti 
koostamiseks nõusoleku andnud A.-H. Õun tellijale meelepära-
se muudatusettepaneku taandada hoone fassaad tänavajoonest 
3 m kaugusele, muutmata hoone mahtu ja välisilmet. A.-H. Õun 
edastas hoone eskiisid muinsuskaitseametile. Kooskõlastusko-
misjon ei vaadanud aga ettepanekut läbi põhjusel, et omanik oli 

EAL eestseisuses

maja omavoliliselt juba lammutanud. A.-H. Õun otsustas koos-
tada hoonele uued muinsuskaitse eritingimused, mida muinsus-
kaitseamet keeldus kooskõlastamast. Suulises kommentaaris 
vihjati, et keeldumise põhjuseks oli omavoliline lammutamine.

A.-H. Õun palus eestseisusel võtta antud küsimuses seisukoht 
ning toonitas, et tema arvates on tänapäeval mõttetu markeeri-
da tänavajoont ainult maja seinaga. 

Kuulanud ära A.-H. Õuna, ei pidanud eestseisus võimalikuks 
teha juriidilistes küsimustes subjektiivseid otsuseid. Eestseisus 
oli seisukohal, et tellija peaks uuendama muinsuskaitse eritin-
gimusi, s.t tellima uued eritingimused. Tellijale otsustati teha 
sellesisuline ettepanek.

Vaadanud läbi M. Kase ja R. Lõokese EALi liikmeks astumise 
avaldused ja esitatud tööde kaustad, otsustas eestseisus üks-
meelselt M. Kase ja R. Lõokese liidu liikmeks vastu võtta, seda 
soovitusega esitatud kaustad korrektselt vormistada. 

Nõmme linnaosa endine arhitekt, praegu Nõmme halduskogu 
juures eksperdina tegutsev Anne Siht on saatnud EALile pöör-
dumise, milles avaldab soovi astuda liidu liikmeks. Tal ei ole 
EALi astumiseks esitada nõuetekohast arhitektuursete projek-
tide mappi, kuid tal on pikaajaline tänapäevane töökogemus 
omavalitsuse arhitektina. Pöördumises toonitab A. Siht tõsiasja, 
et paljudes kohalikes omavalitsustes puudub arhitekt ning tema 
töö delegeeritakse seetõttu teise eriala inimesele. A. Siht on 
seisukohal, et EAL võiks kohalikes omavalitsustes töötavate ar-
hitektide ametikoha propageerimiseks ja maine kujundamiseks 
üht-teist ära teha. Samuti võiks kaaluda EALis omavalitsusar-
hitektide sektsiooni loomist, kellele seataks EALi astumiseks 
teistsugused kriteeriumid kui projekteerivatele arhitektidele.

Vaadanud läbi A. Sihi pöördumise, toetas eestseisus põhimõt-
teliselt tema EALi liikmeks vastuvõtmist. A. Levald, kes on 
Nõmme üldplaneeringu ja ehitusmääruse koostamise käigus A. 
Sihiga lähemalt kokku puutunud, peab teda pädevaks linna-
osaarhitektiks. Oldi seisukohal, et A. Siht peaks täitma EALi 
astumiseks vormikohase avalduse ja esitama formaalse kausta. 
A. Sihi EALi liikmeks vastuvõtmine võiks olla märguandeks 
teistele omavalitsuste arhitektidele (linnaplaneerimise ameti 
töötajatele) EALiga liitumiseks. 
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Ülevaade EALi ettepanekutest ehitusseaduse 
muutmise seaduse eelnõu kohta 

1) Muuta paragrahvi 3 lõiget 1, asendades punktis 3 sõnad 
„krundi ehitusõigusest planeerimisseaduse tähenduses” 
sõnadega „kehtivatest planeeringutest”.

• Selgitus. Planeeringutes leidub oluliselt rohkem projekteeri-
mise ja ehitamise lähtealuseid kui krundi ehitusõigus. Üldpõhi-
mõttena on projekteerimise aluseks nii graafi liselt väljendatud 
planeeringu ruumiline lahendus kui ka planeeringus tekstiliselt 
kirjeldatud tingimused projekteerimiseks. Seepärast puudub 
põhjus liigselt rõhutada krundi ehitusõiguse mõistet, sest see 
võib niisugusel kujul saada muu planeeringus sisalduva materjali 
tähtsuse alahindamise aluseks. Ehitusseaduse üldises paragrah-
vis on loomulikum viidata planeeringutele üldisemal viisil.

2) Lisada paragrahvile 47 lõige 5 sõnastuses: „Vastutaval 
spetsialistil peab arhitektuurseks projekteerimiseks olema 
volitatud arhitekti kutsekvalifi katsioon kutseseaduse 
tähenduses.”

Muudatus peaks jõustuma ligikaudu aasta pärast seaduse keh-
testamist, nii jõutakse vahepealsel ajal viia piisaval tasemel läbi 
kvalifi tseerimisprotsess. Volitatud arhitekti kutsekvalifi katsioo-
ne antakse juba praegu, kuid taotlejaid on vähe, sest praegune 
seadus kutsekvalifi katsiooni ei nõua.

• Selgitus. Projekteerimise arhitektuurne osa on ehitatava 
keskkonna kvaliteedi peamiseks aluseks. Kehtiv ehitusseadus, 
samuti selle muutmise seaduse eelnõu sõnastus annab projek-
teerimise õiguse laiale isikute ringile, kelle kvalifi katsioon pole 
piisavalt selgelt määratletud. Avalikes huvides on vajalik siduda 
arhitektuurse projekteerimise õigus selgelt arhitekti kutsekvali-
fi katsiooniga, mis suurendaks arhitekti vastutustunnet ehitatud 
keskkonna eest ning tõstaks selle kaudu kogu ehitatava kesk-
konna kvaliteeti.

EAL on teinud koos EPBLi ja EELiga selle punkti muutmiseks 
MKMile ühispöördumise 2007. a mais.

3) Lisada paragrahvi 34 lõikele 1 punkt 16 sõnastuses: „16) puu-
dub ehitusprojekti koostamist juhtinud vastutava spetsia-
listi kinnitus, et ehitis vastab ehitusprojektile.”

• Selgitus. Seaduses puudub regulatsioon, mis tagaks valmivate 
ehitiste kooskõla ehitusprojektiga. Ehitusettevõtja küll kohustub 
ehitama projektikohaselt, kuid pole selge, millises üldistusast-
mes tuleb projekti järgida. Kõige pädevam isik hindama ehitise 
projektile vastavust on projekti koostanud vastutav spetsialist.

4) Kaaluda kogu seaduses mõiste „arhitektuursed ja ehitusli-
kud lisatingimused” arusaadavamat mõtestamist või kaota-
mist.

• Selgitus. Arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi ei saa seada 
ehitusmäärusega ega ühesuguselt kogu kohaliku omavalitsuse 
territooriumil. Need tuleb määrata planeeringute või projektee-
rimistingimustega sõltuvalt objekti asukohast iga juhtumi puhul 
eraldi. Ehitusmääruses saaks määrata arhitektuurse projekti 
koostamise protsessi üldtingimused (näiteks projekteerija kvali-
fi katsiooni täpsustamine või arhitektuurivõistluse vajadus).

Eestseisus pidas vajalikuks teha alljärgnev lisaettepanek 2. mail 
EALi poolt esitatud 3. muudatusettepanekusse, lisades sõnastus-
se ka „autori”.

3) Lisada paragrahvi 34 lõikele 1 punkt 16 sõnastuses:
16) puudub ehitusprojekti koostamist juhtinud vastutava 
spetsialisti ja autori kinnitus, et ehitis vastab ehituspro-
jektile.

• Selgitus: Seaduses puudub regulatsioon, mis tagaks valmi-
vate ehitiste kooskõla ehitusprojektiga. Ehitusettevõtja küll 
kohustub ehitama projektikohaselt, kuid pole selge, millises 
üldistusastmes tuleb projekti järgida. Kõige pädevam isik 
hindama ehitise projektile vastavust on projekti koostanud 
vastutav spetsialist.

Ettepaneku põhjendus tugineb vajadusele tagada, et ehitise 
vastamise eest ehitusprojektile vastutab sel teemal kõige 
pädevam isik – autor. Sellega oleks tagatud ka autori vastutus 
oma töö eest.

T. Laigu pidas oluliseks, et ehitus- ja planeerimisseaduse 
ühildamisega tegelevasse töörühma kuuluks EALi esindaja. 
MKMile otsustati teha sellekohane ettepanek. 

T. Paaver andis ülevaate Maakri, Lennuki ja Kuke tänava vahe-
lise ala arhitektuurivõistluse teise etapi ettevalmistustöödest.

Kuulanud ära T. Paaveri ning vaadanud läbi Maakri City teh-
tud parandused koostöölepingu ettepanekusse, ei olnud eest-
seisus nõus punktide 3.2.3 ja 3.2.4 lisamisega, kuna nii oleks 
tegu uue reglemendi loomisega. Eestseisus oli seisukohal, et 
antud juhul peab võistluse teine etapp järgima ikkagi esimeses 
etapis kinnitatud võistlustingimusi.

EALi koostatud Eesti arhitektuurivõistluste juhendi p-s 6.1 
on öeldud: Arhitektuurivõistluse tingimuste avaldamine kuju-
tab endast lepingu pakkumist võistluse peakorraldaja poolt ja on 
korraldajale siduv. Võistlustöö esitamisega aktsepteerib võistlusest 
osavõtja seda lepingut. Võistlustingimused moodustavad ka peakor-
raldaja ja nimekaardil nimetatud osavõtja vaheliste edasiste suhete 
ja sõlmitavate lepingute õigusliku aluse.

Eestseisus otsustas teha ettepaneku korraldada võistlus vas-
tavalt esimeses etapis plaanitule, s.t esimesest etapist edasi-
pääsenud viie osavõtja vahel, vastasel juhul tuleb korraldada 
uus võistlus uutel alustel. Uuele võistlusele tuleks kutsuda 
siiski viis esimese etapi järel väljavalitut ja korraldada ülejää-
nud osas avalik võistlus. See ei välista, et Maakri City ei võiks 
soovi korral kutsuda omalt poolt võistlema teatud büroosid. 
Tingimused osalemiseks peaksid olema kõikidele ühtsed. Kui 
korraldatakse uus võistlus, soovitab eestseisus, et võistlusala 
hulka kuuluks ka EBSi krunt, kuna see kujundab Tallinna 
panoraami ja peaks olema planeerituga kooskõlas.

Eestseisus ei olnud nõus, et võistluse žüriisse kaasatakse kõik 
omanikud, sest see seaks kaalukausi otsustamisel mittepro-
fessionaalide poolele. Leiti, et omanikud võiksid osaleda žürii 
töös ekspertidena, s.t neil on võimalus esitada oma arvamused 
ja kaalutlused, mida žürii võib oma töös arvestada.

Eestseisus ei saanud nõustuda ka lepingu punktiga 4.1.7, mis 
kohustaks liitu olema täiesti lojaalne Maakri Cityle. EAL kui 
üksikarhitekte ühendav organisatsioon ei saa siduda end lojaa-
lsuskohustusega eraettevõtja suhtes – selle välistab arhitekti-
de eetikakoodeks.

Maakri Cityle otsustati saata EALi seisukohti ja ettepanekuid 
sisaldav kiri.

Tallinna Muusikakeskkooli direktor T. Steiner ja võistlustin-
gimuste koostaja T. Sild tutvustasid eestseisusele Tallinna 
Muusikakeskkooli, Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakoo-
li ja Tallinna Balletikooli arhitektuurivõistluse arhitektuurse 
lähteülesande tööversiooni.

Võistluse eesmärk on koondada nimetatud kolm õppeasutust 
ühte hästi funktsioneerivasse, moodsasse ja arhitektuurselt 
kõrgetasemelisse hoonekompleksi. Kompleks plaanitakse raja-
da aadressile Pärnu mnt 59, Tallinn, endise Tallinna Pedagoo-
gikaülikooli ühiselamu ja selle lähiümbruse kruntidele.
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T. Steiner pidas kavandatava õppehoone asukohta linna-
keskuses Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ja rahvusoo-
peri Estonia läheduses heaks. Tema sõnul koostab K-Pro-
jekt võistluskrunti hõlmava ala detailplaneeringut. Linna 
nõue on korraldada enne detailplaneeringu kinnitamist 
õppehoone arhitektuurivõistlus, mille tulemusi võetakse 
arvesse detailplaneeringu koostamisel.

Lähteülesandes on võistlejaile jäetud võimalus säilitada 
soovi korral Pärnu mnt 59 krundil asuv Tallinna Ülikooli 
ühiselamu. Õppehoonele parima lahendi saamise eesmär-
gil oleks eestseisuse arvates otstarbekas kirjutada tingi-
mustesse sisse ühiselamu lammutamise nõue.

Võistlusala liikluslahendus on T. Silla sõnul suhteliselt 
ettemääratud – sisse- ja väljasõit on võimalik nii Liivalaia 
tänavalt, Pärnu maanteelt kui ka Veerenni tänavalt.

Võistlustingimuste koostaja arvates võiks õppehoone 
ehitada passiivmajana. Eestseisus oli seisukohal, et tingi-
mustes tuleks passiivmaja asemel soovitada projekteerida 
madala energiatarbimisega hoone. Võistluse hindamiskri-
teeriumides seda eraldi välja tooma ei peaks. Tingimustes-
se tuleks kirjutada, et ekspert hindab töid hoone madala 
energiatarbimise seisukohalt lähtudes. Samuti tuleks tin-
gimustesse lisada hoone akustilisi soovitusi sisaldav lõik. 

T. Sild lubas arvestada lähteülesande lõppteksti koostami-
sel eestseisuse ettepanekuid ja soovitusi.

M. Karu tutvustas eestseisusele loodava arhitektuurikes-
kuse põhikirja, mille ta oli koostanud. Leiti, et sellesse 
teksti tuleb viia sisse mõningad parandused, täiendused 
ja täpsustused, misjärel otsustati saata põhikiri juristile 
üle vaatamiseks Arutati keskuse asutamisega seonduvaid 
küsimusi. 

Port Artur 2 tellija Viljo Vetik on saatnud EALile kirja, 
milles palub võtta liidul seisukoht lahkhelide kohta, mis 
on tekkinud Pärnu linnaarhitekti Karri Tiigisooni ja EALi 
liikme Andres Siimu vahel Port Artur 2 kaubanduskeskuse 
ehitusprojekti kooskõlastamisel. Et Port Artur 2 kauban-
duskeskuse ehitusloa väljastamine on takerdunud töö au-
tori ja linnaarhitekti vastasseisu taha, palus V. Vetik EALil 
anda hinnang linnaarhitekti administratiivvahenditega 
sekkumisele EALi liikme autoritöösse. V. Vetikule otsusta-
ti teha ettepanek tellida EALilt ekspertiis.

Tallinna Inglise Kolledž soovib 11. klassi suvepraktika 
raames käsitleda ka arhitektuuriteemat ning on pöör-
dunud EALi poole palvega leida arhitekt, kes oleks val-
mis rääkima õpilastele arhitekti tööst ja arhitektuurist 
laiemalt. Ettepanek praktika läbiviimiseks otsustati teha 
sama kolledži vilistlasele S. Laanjärvele.

22. mai

Eestseisus täiendas ja täpsustas juristi ülevaadatud arhi-
tektuurikeskuse põhikirja teksti. Põhikiri kinnitati ning 
otsustati saata koos kaaskirjaga läbivaatamiseks arhitek-
tuurikeskuse kaasasutajale EKAle.  

L. Haamer andis ülevaate ajavahemikus 29.06–3.07.2008 
Torinos toimuvast UIA XXIII arhitektuuri maailma-
kongressist. Kongressi üldteema on „Transmitting Arc-
hitecture” ning kongressil vaadeldakse arhitektuuri kui 
kahepoolse kommunikatsiooni vahendit. Kongress on 
jaotatud kolmeks põhiteemaks: minevik ja kultuur, olevik 
ja demokraatia, tulevik ja lootus. Igale teemale pühenda-
takse üks kongressi tööpäev. Lisaks toimub hulgaliselt 
näitusi, esitlusi ja ekskursioone. Kongressile järgneb UIA 
assamblee, kus osaleb ka BAUA praeguse eesistujamaa 
Leedu esindaja.

EALi poolt sõidavad kongressile I. Mald-Villand, I. Raukas, L. 
Haamer, H. Kesler, I. Allmann.

22.–24.10.2008 toimub Barcelonas World Architecture 
Festival, mis on sisuliselt arhitektuurimess. Festivalist 
osavõtmiseks tuleb arhitektidel saata korraldajatele interneti 
teel materjalid oma töö(de)st. Žürii väljavalitud projektide 
autoritel on kohustus minna festivalile oma töid esitlema. 
Festivali võitja selgub kohapeal.

Kuna festivalist osavõtt on arhitektidele küllalt kulukas, 
otsustati saata kulkale soovituskiri palvega toetada võima-
luse korral rahaliselt arhitekte ja arhitektuuribüroosid, kes 
soovivad festivalist osa võtta.

15.–17.06.2008 Ljubljanas toimuval arhitektuuripoliitikate 
foorumil esindavad Eestit T. Laigu ja L. Põdra. Euroopa ees-
istujamaa korraldatava foorumi eesmärk on saada ülevaade 
arhitektuurivaldkonna organiseeritusest Euroopa riikides. 
Eestseisus pidas vajalikuks, et foorum leiaks positiivset ka-
jastamist ka Eesti meedias. Otsustati, et selle eest vastutavad 
T. Laigu ja L. Põdra.

Pandi hääletusele ajakirja Ehituskunsti uude kolleegiumisse 
kandideerimiseks nõusoleku andnud kandidaadid. Hääletus-
tulemuste põhjal kinnitati kolleegium järgmises koosseisus: 
I. Raukas, T. Tammik, T. Laigu, T. Paaver, S. Laanjärv, I. 
Rünkla ja Ü. Mark.

Arutati ajakirja ilmumisega seonduvaid majandusküsimu-
si. Kaheldi kulka valmisolekus toetada ajakirja regulaarset 
ilmumist (neli korda aastas). Arutleti küsimuse üle, kas 
Teatajasse ei võiks müüa reklaami, kui Ehituskunst ilmuks 
koos Teatajaga, nagu kavandatakse. L. Põdra sõnul saaks Kul-
tuurileht (kultuuriministeeriumi rahastamise kaudu) jätkata 
ajakirja toetamist juhul, kui see ilmuks regulaarselt, s.t vähe-
malt neli korda aastas. Leiti, et nii sagedaseks ilmumiseks ei 
jätkuks ilmselt piisavalt materjali, kuid ajakirja mahtu saaks 
poole võrra kahandada. Kulusid aitaks vähendada ka ajakirja 
ilmumine mustvalgena. Leiti, et arhitektuurivõistluste 
tulemusi kajastav voldik Teataja vahel peaks ilmuma siiski ka 
edaspidi kindlasti värvilisena.

L. Põdra lubas välja selgitada, kas ajakirja regulaarne ilmu-
mine neli korda aastas Kultuurilehe all tagaks ministeeriumi 
rahalise toe. Kui see on nii, tuleks kaaluda ajakirja mahu vä-
hendamist poole võrra. Kui ajakirja regulaarsusest hoolimata 
ei saada selle väljaandmiseks ministeeriumist toetust, tuleb 
ajakirja perioodilisest väljaandmisest loobuda.

5. juuni

EALi loovisiku loometegevuse ning sellega seotud täiendus-
õppe stipendiumi taotluste esitamise tähtajaks (2. juuni) 
laekus EALile 19 taotlust:

Siiri Vallner – 7100 kr (UIA XXIII arhitektuuri maailma-
kongressi külastamine),
Jaak Huimerind – 7500 kr (arhitektuurialane õppereis 
Prahasse ja Brnosse),
Ülar Mark – 48 000 kr (välkloengute sarja korraldamine),
Ene Uustal, Reio Avaste, Silvia Riige, Raivo Mändmaa, 
Kaie Enno, Hindrek Kesler, Anne Kose, Milvi Vainik, Nii-
na Mäger, Helle-Ann Urgard, Vilen Künnapu, Paavo Kais, 
Kairi Kirt-Ende, Ilmar Heinsoo, Henno Adrikorn, Riina 
Raig – à 20 000 kr (arhitektuurialane õppereis Jaapanisse).

Kokku on taotlusi esitatud 412 600 kr ulatuses. Stipendiu-
mideks on raha jagada 679 986 kr. Arutati, kas on vajadust 
eraldada raha arhitektuurialasteks õppereisideks. Otsustati, 
et õppereisideks eraldatavate stipendiumide piirmäär on 
15 000 kr (miinus maksud). 
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Stipendiumid otsustati eraldada järgmiselt: 
Siiri Vallner – 7100 kr (UIA XXIII arhitektuuri maailma-
kongressi külastamine),
Jaak Huimerind – 7500 kr (arhitektuurialane õppereis 
Prahasse ja Brnosse),
Ülar Mark – 48 000 kr (välkloengute sarja korraldamine),
Ene Uustal, Reio Avaste, Silvia Riige, Raivo Mändmaa, 
Kaie Enno, Hindrek Kesler, Anne Kose, Milvi Vainik, Nii-
na Mäger, Helle-Ann Urgard, Vilen Künnapu, Paavo Kais, 
Kairi Kirt-Ende, Ilmar Heinsoo, Henno Adrikorn, Riina 
Raig – à 15 000 kr (arhitektuurialane õppereis Jaapanisse).
EALi autoriõiguste komisjoni esimees E. Hirvesoo andis eest-
seisusele ülevaate komisjoni töökorraldusest ning senisest 
tööst. Autoriõiguste komisjon alustas tegevust 2002. aastal. 
Kuna autoriõiguse seadus on niivõrd lühisõnaline ja käsitleb 
arhitektide autorsuse probleeme väga üldiselt, tegid komis-
joni liikmed endale selgeks, kuidas laieneb seadus arhitek-
tidele. Selgus, et seadus vajab kahtlemata rakenduslikku 
muutmist.

EALi autoriõiguste komisjon toetub oma töös järgmistele 
komisjoni koostatud dokumentidele:
• komisjoni põhikiri,
• komisjoni tegevusjuhend,
• hea tava reeglid arhitektidele.

Lisaks nimetatud dokumentidele on komisjon osalenud PTÜ 
koostamisel (paragrahvis 9 on nüüd autoriõigused kirjas 
tellijale mõistetavas sõnastuses), korraldatud on seminare, 
analüüsitud autoriõiguse seadust, nõustatud abivajajaid, 
süstematiseeritud on erinevaid käsitletud ning muret tekita-
nud juhtumeid, polemiseeritud on meediaga. E. Hirvesoo oli 
seisukohal, et autoriõiguste komisjoni väljasaadetavatele kir-
jadele peaks alla kirjutama autoriõiguste komisjoni esimees 
(seni on seda teinud EALi esimees).

E. Hirvesoo astus autoriõiguste komisjoni esimehe ametiko-
halt tagasi ning uueks esimeheks määrati Ü. Peil. Peil teavi-
tas eestseisust komisjoni otsusest võtta tööle komisjoni tööd 
koordineerima ning arhitektide autorikaitseregistrit pidama 
hakkav projektijuht. Ta tegi ettepaneku kaaluda võimalust 
rahastada projektijuhi ametikohta ühiselt koos EPBLiga. 
Konkreetsete kaasuste tekkimisel tuleks palgata jurist. Auto-
riõiguse seadusega tegeleb esialgu edasi I. Mald-Villand.

V. Tomiste teatas, et talle teadaolevalt vaadatakse justiits-
ministeeriumis üle intellektuaalse vara regulatsiooni, mis 
hõlmab ka autoriõigust (põhirõhk on siiski tööstusomandi 
regulatsiooni korrastamisel). Justiitsministeerium ootab 
ka EALilt arhitektide autoriõiguse muutmise ja täiendamise 
ettepanekuid, sest kahtlemata ei jäta töörühm tähelepanuta 
võimalikke olulisi üksikküsimusi.

R. Peil ASist Maag Grupp on saatnud EALile avalduse palvega 
osutada abi mälestustahvli paigaldamiseks arhitekt Ilja 
Raiski (1889–1980) projekteeritud hoonele Tallinnas Estonia 
puiesteel. Hoone asub Teaduste Akadeemia ja endise Eesti 
Energia maja (praegune Meloni kaubamaja) vahel, endise 
aadressiga Estonia pst 13 ja 15/17. Eestseisus kiitis kõnesole-
vale hoonele Ilja Raiski mälestustahvli paigaldamise mõtte 
heaks. Otsustati, et R. Peil võiks võtta mälestustahvli sobiva-
te parameetrite määramiseks ühendust Tallinna linnadisai-
neriga. M. Karu sõnul on arhitektuuriaastal plaan paigaldada 
väljapaistvatele arhitektuuriteostele ühtsed mälestustahvlid. 
Et 20. sajandi arhitektuuripärlitele on muinsuskaitseamet 
juba mälestustahvlid paigaldanud, kaalutakse võimalust 
jätkata sama tahvlivormi kasutamise tava.

Eestseisus kinnitas Tallinna Muusikakeskkooli, balleti-
kooli ja Otsa-kooli ühise õppehoone arhitektuurivõistluse 
lähteülesande. Leiti, et võistluskeeleks võiks olla eesti keel. 
Kõnesoleva arhitektuurivõistluse üldtingimusi ei ole EALilt 
tellitud.

Kunstiakadeemiale saadeti üle vaatamiseks loodava arhitek-
tuurikeskuse põhikiri. Leiti, et arhitektuurikeskuse üks asu-
tajaliige võiks olla Eesti Sisearhitektide Liit. I. Raukas lubas 
võtta selles küsimuses ühendust P. Põldmega. I. Volkov tegi 
ettepaneku, et 12.06.2008 toimuval konverentsil „Linna-
ruum kultuuripealinnas” võiks T. Aas toetada oma ettekan-
des arhitektuurikeskuse loomise vajadust.

21. august

Aasta 2008 on Euroopa kultuuridevahelise dialoogi aasta, 
mille raames on Bulgaarias välja töötatud suurejooneline 
rahvusvaheline projekt „MAJA”. Projekti ühe üritusena 
kavandatakse korraldada fotonäitus kõigi Euroopa Liidu 
riikide osavõtul. Iga riik peab esitama ühe foto oma riigile 
tüüpilisest majast, mis esindaks sellele riigile ja rahvusele 
omast arhitektuuristiili. Esitatud fotodest koostatav näi-
tus avatakse Bulgaaria kultuuriministeeriumi SREDETSi 
näitusesaalis Sofi as 2008. a novembris. Eesti suursaatkond 
Sofi as on teinud ettepaneku osaleda fotonäitusel ka EALile. 
Eestseisus otsustas saata näitusele Eestit esindama konkur-
si „Eramu 2006–2007” võidutöö, milleks on villa Lokaator 
Paldiskis (autorid S. Vallner ja I. Peil).

Eestseisus tutvus advokaadibüroo Raidla Lejins & Norcous 
koostatud riigiarhitekti institutsiooni kontseptsiooniga ja 
kiitis selle põhimõtteliselt heaks. Nõustuti väljapakutud 
lahendusega, et riigiarhitekti institutsiooni roll peaks olema 
nõuandev, nõuniku roll. Arutati institutsiooni võimalikku 
paiknemist riigi struktuurides. Eestseisus volitas teemaga 
seni tegelenud inimesi (V. Kaasik, A. Alver, K. Vellevoog, 
Ü. Mark, I. Raukas) asjaga edasi tegelema ja leppima kokku 
järgmistes sammudes.

EALil on võimalik esitada 2008. aastal Mies van der Rohe 
auhinna kandidaadiks viis objekti. Need peavad olema val-
minud ajavahemikus 01.01.2007–31.12.2008 ning kajastama 
arhitektuuri uusi kontseptsioone ja tehnoloogiaid. Auhinnale 
võib esitada 

a) EALi liikmete poolt Eestisse projekteeritud töid,
b) EALi liikmete poolt teistesse ELi liikmesriikidesse projek-
teeritud töid,
c) ELi liikmesriikide arhitektide poolt Eestisse projekteeritud 
töid.

Eestseisus tegi auhinnale esitatavate kandidaatide kohta et-
tepanekuid. Lõplik valik otsustati teha eestseisuse järgmisel 
koosolekul, et arvestada ka liidu liikmete ettepanekuid.

Arutluse all oli M. Truu koostatud Kalasadama detailplanee-
ring. Selle kohta ettepanekute tegemise viimaseks tähtajaks 
on 22.08.2008. Eestseisus oli seisukohal, et kõnesolev detail-
planeering ei võimalda kvaliteetse elukeskkonna tekkimist 
ega ole praegusel kujul aktsepteeritav. Kuna ilma põhjalike 
muudatuste tegemiseta ei ole võimalik planeeringut pare-
maks muuta, peeti otstarbekaks leida alale avaliku arhitek-
tuurivõistluse teel uus linnaruumiline lahend. Põhja-Tallinna 
linnaosa valitsusele ja Tallinna linnaplaneerimise ametile 
otsustati saata EALi seisukohti väljendav kiri.

4. september

Arutluse all oli EALi põhitegevuse rahastamine. Käsitleti 
teemat, kuidas rahastada EALi neid põhitegevusi, mis ei 
ole projektipõhised, näiteks liikmetele suunatud üritused, 
üldkogu kokkukutsumine, seadusandlusega tegelemine, 
sisuline tegelemine ACE ja UIAga, arhitektuuripoliitikaga 
tegelemine, kodulehekülje töös hoidmine. Arutleti, kas EAL 
peaks suutma end mingis osas ise ülal pidada ja kui jah, siis 
millisel määral, ning selle üle, milline võiks olla kulka ja 
kultuuriministeeriumi osa EALi rahastamisel. Jõuti seisuko-
hale, et kulka võiks siiski eraldada EALi püsikulude katteks 1 
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miljoni krooni aastas. Juhul, kui kulka projekte ei rahastaks 
ja projektide kulusse tuleb kaasata ka püsikulud, ei jääks 
EALil põhitegevuseks üldse raha. Eestseisus volitas L. Põdrat 
edastama 5. septembril rahataotluste läbivaatamiseks kogu-
nevale kulka arhitektuuri sihtkapitalile EALi seisukohta. 

Eestseisus oli arvamusel, et arhitektuuripreemiate väljaand-
mist ei ole rahalistel kaalutlustel praegu otstarbekas kulka 
alt ära tuua, ehkki seda on peetud vajalikuks arhitektuuri-
preemiate väljaandmise tähtsustamise huvides. Kui korral-
dada preemiate andmine iseseisva üritusena, oleks võimalik 
küll lisaks kulkast selleks eraldatavale rahale kasutada spon-
sorraha ning sel moel võitjaid rohkem reklaamida (praegu 
jäävad preemiate saajad paratamatult kulka teiste preemiate 
saajate varju), kuid on vähetõenäoline leida piisavalt spon-
sorraha juba 2008. aasta preemiate üleandmise ürituse 
korraldamiseks. Kuna kulka aastapreemiate ürituse korral-
duskulud tulevad niikuinii kulkast ning kulka nõukogul on 
jäänud töötada oma praeguses koosseisus veel pool tööaega, 
ei peetud vajalikuks pöörduda praegu kulka poole sellesisu-
lise ettepanekuga. Teema otsustati võtta taas päevakorda 
pärast kulka nõukogu uue koosseisu kinnitamist.

M. Mutso on saatnud EALile kirja ettepanekuga muuta kulka 
arhitektuuri sihtkapitali preemiakandidaatide valimise 
süsteemi. Praegu kehtiva süsteemi kohaselt võivad preemia-
kandidaate esitada kõik asjast huvitatud eraisikud ja organi-
satsioonid ning žürii valib preemia saajad esitatud objektide 
hulgast. M. Mutso on seisukohal, et selline süsteem ei taga, 
et kõik aasta jooksul valminud parimad objektid preemiale 
kandideerima esitatakse; küsitavusi võib tekitada ka esitatud 
objektide tase. Kuna preemiakandidaadid leiavad kulka toel 
kajastamist nii „Maja” fi lmis kui ka arhitektuuri aastaraa-
matus, peab M. Mutso oluliseks, et kandideerima esitataks 
ja kajastamist leiaks tõepoolest aasta parimad objektid. M. 
Mutso tegi ettepaneku töötada välja süsteem, mis tagaks, et 
kandidaatide valikule eelneks väga põhjalik ettevalmistustöö 
– lisaks organisatsioonide ja arhitektuuribüroode poolt kan-
didaatide esitamisele selgitataks (nt omavalitsuste toel) välja 
kõik aasta jooksul Eestis valminud arhitektuursed objektid, 
millede seast valitaks välja nt 30 parimat. Žürii omakorda 
valiks neist 15 nii fi lmi kui ka aastaraamatusse pääsevat 
objekti, nende seas ka preemia saaja. Samuti tuleks objekti 
kandidaadiks esitamine selle autoriga enne kooskõlastada – 
sageli esitatakse ametlikult kiirustades vastuvõetud objekte, 
mille ümbrus on veel korrastamata jms.

Kaalunud M. Mutso ettepanekut, ei pidanud eestseisus 
otstarbekaks kahandada kandidaatide esitajate ringi. Et 
aasta jooksul valmib niivõrd palju objekte, ei ole mõttekas 
kõiki läbi vaadata. Žüriil on alati olnud õigus esitada oma 
lisakandidaate, seega peaks olema tagatud, et kandidaatide-
na seatakse üles vastavatasemelised ja hindamist väärivad 
objektid. Leiti, et arhitektid peaksid näitama aastapreemia 
konkursil osalemisel üles rohkem aktiivsust ning EAL peaks 
senisest enam õhutama EALi liikmeid esitama oma töid 
preemia saamiseks. Objekti kandidaadiks esitamise kooskõ-
lastamist autoriga peeti vajalikuks ja õigustatuks.

Vaadanud läbi Ene Priimetsa EALi liikmeks astumise avaldu-
se ja esitatud tööde kausta, otsustas eestseisus üksmeelselt 
E. Priimetsa liidu liikmeks vastu võtta.

Tallinna linnavalitsuse uue hoone võistluse lähteülesande 
koostanud T. Sild andis eestseisusele tehtust ülevaate. Võist-
luse eesmärk on leida parim arhitektuurne ja linnaruumiline 
lahendus Tallinna linnavalitsuse ja -volikogu struktuuriük-
suseid koondavale tänapäevasele hoonekompleksile. Võist-
luse võidutöö saab linnavalitsuse uue hoone ja lähiümbruse 
detailplaneeringu ja ehitusprojekti aluseks.

Võistlus on eelkvalifi tseerimisega ja kaheetapiline. Esimeses 
etapis valib žürii välja kümme tööd, mis pääsevad edasi teise 

vooru. Teise vooru jõudnud tööde autoritele teeb kvalifi t-
seerimiskomisjon mitte üldistavad, vaid žürii konkreetsed 
ettepanekud edasise töö kohta. Teises voorus on kohustuslik 
esitada täiendavaid ideekavandeid. Teise vooru jõudnud vä-
lisautoritele lisandub tingimus, et nad peavad olema leidnud 
endale Eesti-poolse partneri töö teostamiseks.

Kuulanud ära T. Silla ja peaarhitekt E. Männi, tegi eestseisus 
oma ettepanekud võistluse lähteülesande lõppversiooni koh-
ta. Lähteülesandesse otsustati sisse kirjutada, et võistluse 
esimeses etapis võib tööd esitada eesti ja inglise keeles, teises 
etapis vaid eesti keeles. Esitatava töö jooniste ja makettide 
kohta tehti ettepanek, et need peavad olema mõõtkavas 
1:250. Planšettide arv otsustati jätta T. Silla analüüsida ja 
määrata ning see otsustati samuti lähteülesandes kindlaks 
määrata.

EALi esindajatena määrati žürii liikmeteks M. Aunin, T. 
Trummal, K. Komissarov ja varuliikmena A. Levald. Välis-
liikmena žürii töös osalemiseks on nõusoleku andnud T. 
Lundevall (Snohetta, Norra), J. Stripe (Riia linnaarhitekt) ja 
P. Wilson (Bolles & Wilson GmbH & Co. KG, Saksamaa). 

Tallinna linnavalitsuse uue hoone võistluse üldtingimused 
koostasid I. Mald-Villand ja riigihankespetsialist M. Jaago.

EALi poole on pöördunud 2008. a septembri lõpus ajalehe 
Postimees vahel ilmuva äriparkide ja ärikinnisvara (tööstus-
pargid, tehnopargid, teaduspargid, ettevõtlusinkubaatorid) 
16-leheküljelise eriväljaande toimetaja sooviga leida asja-
tundja, kes kirjutaks väljaandesse teemakohase artikli või 
kommentaari, mis lähtub arhitektuuri ja linnaruumi vaate-
nurgast. Artikli kirjutaja leidmiseks otsustati võtta ühendust 
K. Komissaroviga.

Mies van der Rohe 2008. a auhinnale otsustati EALi poolt 
esitada kandideerima järgmised objektid:

• Lotte lasteaed Tartus (S. Vallner, I. Peil),
• Seedri tn pansionaat Pärnus (K. Vellevoog),
• Äri- ja kortemajad Rotermanni kvartalis Tallinnas 
 (AB Kosmos),
• Tallinna sünagoog (KOKO arhitektid),
• Korvamäe suveköök (Arhitektid Muru ja Pere OÜ).

18. september

ArhitektuuriAasta projektijuht M. Karu andis ülevaate kol-
me kuu pärast lõpule jõudva ArhitektuuriAasta üritustest. 

On käivitunud ArhitektuuriAasta lõpusirge. Suvise vähe-
maktiivse perioodi järel on alustatud uuesti suuremate ette-
võtmistega, näiteks taaskäivitus VÄLKloengute sari. Viimase 
nelja loengu eesmärk on suurendada meediakajastust.

17. septembril tähistati kunstiakadeemias Eesti arhitektuu-
rihariduse 90. aasta juubelit näituse „Loov linnaruum – Pal-
diski” avamisega. Arhitektuurihariduse juubeliga on seotud 
ka rändnäitus, mis on alates 17. septembrist üleval Põlvas, 
liikudes edasi Jõgevale, Pärnusse ja teistesse Eesti maakon-
nakeskustesse. Rändnäitus liigub ringi kuni 2009. a aprillini, 
lõpetades Narvas.

Planeeritud väikelinnade workshop’i üle jätkuvad läbirääki-
mised omavalitsustega, kellele on esitatud läbivaatamiseks 
ürituse eelarve. Praegu sõltub edasiminek omavalitsuste 
raha eraldamise otsusest.

Oktoobrikuu olulisimaks sündmuseks on ülemaailmne 
arhitektuuripäev 6. oktoobril, mil kuulutatakse pidulikult 
välja Eesti Arhitektuurikeskus. Sellele järgneb EKA arhi-
tektuuriüliõpilaste näituse „Füüsilise tagasitulek” avamine 
Arhitektuuri- ja Disainigaleriis. Samasse nädalasse jääb ka 
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EALi sünnipäev 8. oktoobril, mille puhul avatakse arhitektuu-
rimuuseumis EALi näitus.

2008. aasta lõpukuude sündmustest on olulisimad:
1.arhitektuurifoto konkurss koostöös Delfi  meediaportaaliga 
– avatud konkurss kõigile Eestis elanikele;
2.hariduskonverents „Arhitektuuriharidus 90/100” – korral-
dab EKA arhitektuuriteaduskond, esinejaid on tulemas nii 
kodu- kui ka välismaalt;
3.ArhitektuuriAasta lõpetamine 5. detsembril.

I. Mald-Villand, kes osaleb 3. oktoobril Brüsselis toimunud 
ACE-i fi nantskomitee koosolekul, teavitas eestseisust ACE’i 
kavatsusest tõsta oma liikmemaksu. Praegu maksab EAL 
aastas ACE’i liikmemaksu 1152 eurot. ACE’ilt on tulnud 
ettepanek tõsta 2009. aastaks liikmemaksu üle kolme korra, 
mis tähendaks Eesti liikmemaksu tõusmist 3635 euroni (u 
58 000 kr), mis oleks üksnes vaheetapp. Alates aastast 2010 
peaks EAL maksma liikmemaksu 7271 eurot (üle 100 000 kr). 
Liikmemaksu selline arvestus põhineb Maailmapanga 2006. 
aasta andmetel riikide SKT kohta, kusjuures ACE ümardab 
liikmesorganisatsiooni vastava näitaja min 1-le (Eestil on see 
näitaja tegelikult vaid 0,16%, kuid ümardatakse samuti 1%-le). 
EAL saatis 2007. aastal ACE’i fi nantskomiteele kirja, väljenda-
des oma rahulolematust sellise arvestusmeetodiga.

A. Levald oli seisukohal, et õiglaseks võiks lugeda olukorda, 
kus kõik Euroopa arhitektid maksaksid Euroopa Komisjoni 
juures oma erialahuvide kaitseks lobitöö tegemise eest ühepal-
ju ning ACE ei teeks liikmetel rahvuse, kodakondsuse, rassilise 
kuuluvuse või muude kõrvaliste tunnuste järgi vahet. Liikme-
sorganisatsioonid ei ole mingil viisil vastutavad oma rahvus-
riikide suuruse või SKT osakaalu eest ELi eelarves ning neil 
ei ole vaieldamatuid kohustusi mitte kellegi teise kui ainult 
oma liikmete ees. Kui seatakse eesmärgiks jagada kulutusi 
ülalmainitud põhimõtte järgi, peab ACE’i liikmeks olema riik, 
mitte mittetulundusühing. Riik tõmbab aga majanduslangu-
ses kulusid koomale ning EAL ei saa samal ajal oma kohustusi 
mitmekordistada.

Liikmemaksu tõstmise heakskiitmiseks on vaja EALi volitusi, 
mida selle aasta oktoobri alguseks kindlasti ei ole võimalik 
saada. Arvatavasti on liikmemaksu tõstmise skeemi vastu ka 
lätlased.

Eestseisus jagas A. Levaldi seisukohta. Leiti, et ACE’i liikme-
maksu tuleks arvestada arhitektide liidu liikmete arvu järgi. 
Eestseisus volitas I. Mald-Villandit avaldama EALi seisukohta 
ACE’i fi nantskomitee koosolekul.

Juhul, kui liikmemaksu tõstmine ACE’i soovitud skeemi järgi 
läheb käiku, ei pea EAL ACE’ist välja astuma, piisab liikmeli-
suse peatamisest.

Vaadanud läbi Urmo Metsa EALi liikmeks astumise avalduse 
ja tööde kausta, otsustas eestseisus üksmeelselt Urmo Metsa 
liidu liikmeks vastu võtta.

Jõgevamaal toimunud EALi maakonnapäevadel osalenud H. 
Volberg-Raigilt tulnud teabe kohaselt tunnevad kohalikes 
omavalitsustes töötavad arhitektid puudust maakonnaarhi-
tekte koondava ühingu järele. Nad küsivad, kas EAL saaks 
sellise ühingu moodustamisel oma tuge pakkuda?

Eestseisus pidas maakonnaarhitekte koondava ühingu loomist 
otstarbekaks ning on nõus selle loomist moraalselt toetama. 
Leiti, et ühingu loomise initsiatiiv peaks siiski tulema omava-
litsuste arhitektide endi poolt. Kui ühing on loodud, on EAL 
valmis sellega koostööd tegema (seminare korraldama jne).

Leiti, et kuna paljudes Eesti linnades ja valdades arhitekt 
puudub, võiks EAL või EPBL määrata näiteks ühe oma liikme 
(ettevõtte) vastava piirkonna arhitektuurialal vastutavaks 

konsultandiks. Konsultant võiks käia kohalike probleemide-
ga tegelemas näiteks kord nädalas.

Temaatika otsustati võtta kevadel kavas oleva ehituspoliitika 
konverentsi päevakavasse.

I. Raukas avaldas arvamust, et Eesti loomeliidud peaksid 
kujundama kultuurirahastamise kohta enne hasartmängu-
maksu muutmise seaduse eelnõu riigikokku minemist ühise 
seisukoha. Seni ei ole ükski loomeliitude esindaja ajakirjan-
duses sel teemal omal initsiatiivil sõna võtnud.

Eestseisus pidas ühisseisukoha kujundamist põhjendatuks, 
sest sellel oleks rohkem jõudu. Leiti, et loomeliitude tegevust 
peaks rahastama riik. P. Pere kiitis Lätis toimivat stabiilsuse-
le suunatud kultuurirahastamisseadust, mille kohaselt tuleb 
kultuuri edendamiseks vajalik raha otse riigieelarvest.

Otsustati teha I. Raukase ja I. Mald-Villandi ülesandeks 
koostada ühisseisukoha kavand, mis saadetakse pärast eest-
seisuse heakskiitu teistele loomeliitudele ülevaatamiseks.

Veneetsia XI Rahvusvahelisel Arhitektuuribiennaalil „Out 
Th ere: Architecture Beyond Building” osalenud jagasid oma 
muljeid. Eesti tõmbab seekordse ekspositsiooniga – gaasitoru 
– endale rohkelt tähelepanu. Gaasitoru tekitab külastajates 
elavat huvi ja on üheks tähelepanukeskmeks.

Eestseisus oli arvamusel, et kuna Eesti on osalenud Veneetsia 
arhitektuuribiennaalil mitu korda järjest kunstiprojektidega, 
siis edaspidi oleks aeg näidata seal ka Eesti arhitektuuri ning 
kindlasti peaks tegemist olema ruumilise lahendusega. Leiti, 
et umbes aasta enne järgmist biennaali võiks kuulutada välja 
Eesti ekspositsioonile idee saamise konkursi.

UIA XXIII KONGRESSI LÜHIÜLEVAADE 

29. juunist 3. juulini 2008 peeti Itaalias Torinos asuvas 
Lingotto kongressikeskuses (endised Fiati tootmishoo-
ned, mille on restaureerinud Renzo Piano) järjekordne 
UIA ehk Rahvusvahelise Arhitektide Liidu maailma-
kongress teemal „Transmitting Architecture”.

Tegemist on suurima arhitektuurifoorumiga maailmas, mida 
korraldatakse iga kolme aasta järel ning mis tõi seekord 
kokku u 6000 arhitekti või muul moel arhitektuuriga seotud 
inimest kogu maailmast. Kongressi eesmärk on vahetada 
debattide, näituste ja festivalide kaudu mõtteid ja kogemusi 
erineva kultuuritaustaga professionaalsete arhitektide vahel. 
Samuti käivad kongressi juurde staararhitektide loengud – 
tänavu oli vaieldamatult kõige väljapaistvam lektor Peter 
Eisenman. Loenguid andsid ka Kengo Kuma, Dominique 
Perrault, Th omas Herzog ja paljud teised.

Kongressile järgnenud assambleel valiti UIA uus president, 
nõukogu liikmed ja regioonide presidendid. UIA presidendi va-
limine kujunes dramaatiliseks, kuna üks kahest kandidaadist, 
itaallane Giancarlo Ius – kes oli korraldanud ka väga nähtava 
valimiskampaania – suri valimispäeva hommikul (5. juulil) 
ootamatult südameatakki. UIA põhikirja alusel sai sellises 
olukorras automaatselt presidendiks teine kandidaat, Austraa-
liat esindanud Louise Cox. Temast peetakse lugu kui äärmiselt 
töökast ja organiseerimisvõimelisest inimesest, kes esindab 
n-ö läänelikku hoiakut, kuid samal ajal näitab tema valimine 
seda, et UIA raskuskese hakkab kalduma Aasia ja Okeaania 

EAL uudised
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poole. UIA II regiooni (kuhu BAUA koosseisus kuulub jätkuvalt 
ka Eesti) presidendiks valiti Elisabeth Siola Kreekast.

2005. a koostasid Eesti, Läti ja Leedu esindajad kirja UIA 
presidendile, milles oli avaldatud meie ühine seisukoht, 
et BAUA (Baltic Association of Unions of Architects, Balti 
riikide ühine sektsioon UIA-s) peaks kuuluma UIA esimesse 
regiooni, mis ühendab Euroopa Liidu nn vanu maid. BAUA ei 
ole pöördumisele tänaseni ametlikku vastust saanud, sisulisi 
arutelusid takistasid ilmselt ka dramaatilised sündmused To-
rino kongressi assambleel. Selles olukorras peab vaatama üle 
EALi seisukoha UIA regionaalse kuuluvuse kohta – ehk oleks 
vajalik saata ka uuele presidendile BAUA seisukohti kajastav 
pöördumine.

UIA kongresside raames toimuvatel näitustel ei ole Eesti 
siiani osalenud, kuid Torino kongressil otsustasime seda 
koos Läti ja Leeduga teha. Kolme Balti riigi ühiseksposit-
sioon koosnes kolmnurkse plaaniga tulbast, mille igal küljel 
asunud LCD-ekraanilt sai vaadata iga riigi arhitektuurifi lme 
ja slaidiprogramme. Allakirjutanu arvates oli BAUA eksposit-
sioon igati üle keskmise taseme ning aitas sellisena tutvusta-
da meie piirkonna arhitektuuri globaalsel tasandil.

Ehkki UIA kui suure ja kohmaka organisatsiooni olemasolu ja 
kasu ühinenud riikidele on endiselt kahtluse all ning küsi-
mus „Miks UIA?” on endiselt aktuaalne, on UIA ikkagi ainus 
globaalne ja regionaalne foorum, mis annab erialaliitudele 
võimaluse luua rahvusvahelisi suhteid ning tutvustada ja 
teadvustada näituste ja muu tegevuse kaudu meie piirkonna 
arhitektuuri ülemaailmselt. Sellisena õigustab UIA-protses-
sis osalemine oma olemasolu.

Koostas: Hindrek Kesler, BAUA eks-esimees 

Eesti ekspositsioon Torinos. Foto: Hindrek Kesler

Fännid ründavad Peter Eisenmani. Foto: Inga Raukas

ACE UUDISED

Kokkuvõte toimunust

Neljapäeval, 2. oktoobril kl 14.30–19 toimus CEOde 
koosolek, kus tegevjuhid vahetavad infot.

CEOde koosolekul osales 10 inimest kokku kuuest riigist 
(Kreeka, Inglismaa, Malta, Belgia, Holland, Eesti).

Päevakorras olid järgmised teemad: 
• ACE’i ja liikmesriikide koostöö – räägiti ACE’i töörühmade 
tegevusest, ACE’i töö arusaadavusest, jõudmisest liikmes-
riikideni ja sealt edasi üksikarhitektide tasandini ning ACE’i 
korraldatud üleeuroopalise arhitektide kutseuuringu seisust.
• Kvalifi katsioonidirektiivi ja teenuste direktiivi vastuvõtmi-
ne liikmesriikides, sh kontaktpunkti loomine.
• Osalejate tõstatatud küsimused.

Arutleti küsimuse üle, et ACE tahaks organisatsioonina näha 
oma töös tulemust, kuid tegelikkuses on seda raske saavuta-
da, sest teemavaldkondi on palju, samas pole näha, et tava-
arhitektid osaleksid aktiivselt ACE’i töös. Osalejad arvasid, 
et ACE’i eesmärk ei olegi panna üksikarhitekte tegutsema, 
pigem on organisatsioon mõeldud koondama arhitektide 
organisatsioone ning tegutsema peaks nende tasandil. Leiti, 
et töös peaks hoidma vaid olulisi töörühmi, s.t neid, mille 
vastu liikmed huvi tunnevad. Väga positiivse näitena toodi 
hinnainformatsiooni töörühm (milles EALi esindajana osa-
leb Tõnu Laigu).

Eesti sai kiita tubli osalemise eest kutseuuringus – Eesti vali-
mist vastas 35%, mis oli väärt esile tõstmist. Täpsem analüüs 
ja tulemused selguvad üldassamblee ajaks, mis toimub 
novembri lõpus.

Vaba teema raames tutvustas I. Mald-Villand kohalviibijatele 
Eesti Arhitektuurikeskuse loomist, selgus, et huvi on ACE’i 
poolt olemas.

Reedel, 3. novembril kl 10.30–14 toimus fi nantskomi-
tee koosolek. 

Kohal olid seitsme riigi esindajad: Saksamaa, Inglismaa, 
Eesti, Läti, Malta, Kreeka ja Itaalia. EAL oli sellel koosolekul 
esindatud esimest korda. Arutati ACE’i 2009. aasta eelarve 
küsimusi eesmärgiga saavutada ettepanekute osas üksmeel 
ning suunata eelarve assambleele vastuvõtmiseks.

Koosolek algas rõõmsas meeleolus seltskondliku vestluse 
saatel. Vaadati üle kontori- ja projektide kulud, seejärel 
tõusis teemaks ACE’i konverentsi ülekulu, millele tuli leida 
kate 2009. aasta eelarvest. Arutluse all olid ka kutseuuringu 
kulud, mis lisandusid eelarvesse samuti pärast 2007. aasta 
assambleed, kuid mille oli kinnitanud ACE täitevkomitee 
(executive committee).

Pikemalt arutleti liikmemaksu teemal. ACE on teatud hetkel, 
mida EAL pole suutnud tuvastada, otsustanud, et liikme-
maksu osakaalu arvestatakse riigi SKT järgi Maailmapanga 
andmete alusel nii, et iga riigi minimaalne osakaal saab olla 
1% ja maksimaalne osakaal 25%. 2004. aastal on assambleel 
vastu võetud otsus, et uued liikmesriigid maksavad esialgu 
väiksemas osas, kuid 2009. aastast rakendub neilegi sama ar-
vestus. See tähendab, et seniselt u 1100 eurolt aastas tõuseks 
EALi liikmemaks 7271 eurole aastas (u 120 000 kr). Tegelik 
protsent on Eestil küll vaid 0,16.

EAL on saanud siiani rahvusvahelistesse organisatsiooni-
desse kuulumiseks vajalikud summad projektipõhiselt Eesti 
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Kultuurkapitalilt. Samas maksavad teised Euroopa organi-
satsioonid need maksud oma eelarvest, s.t liikmemaksudest. 
EALi puhul see kõne alla ei tuleks, kuna liikmemaks moo-
dustab organisatsiooni püsikuludest vaid 20%, ülejäänud osa 
rahast taotletakse projektipõhiselt.

EALi esindaja tõstatas koosolekul küsimuse, kas tõesti on 
uued liikmesriigid olukorraga nõus ja hakkavad neid summa-
sid maksma. Selgus, et vaid Slovakkia on esitanud kirjaliku 
arvamuse, et on nõus maksma, kui Slovakkia osakaalu 
alampiir on 0,5%. Teised riigid polnud selleks ajaks veel 
reageerinud.

Nii Inglismaa kui ka Saksamaa esindajad väljendasid oma 
poolehoidu 1% osakaalule, kuid olid nõus mööndusega, et 
2009. a võiks muuta üleminekuaastaks, rakendades sellal 
0,5% määra.

Nii Läti kui ka Eesti arhitektide liidu esindaja kinnitasid, et 
meie organisatsioonidele käib selline liikmemaksu tõus üle 
jõu. EAL saatis juba 2007. aasta sügisel ACE’ile märgukirja 
ettepanekuga arvestada liikmemaksu puhul arhitektide 
arvu, keda vastav organisatsioon esindab. Sama arvamuse 
esitas Eesti esindaja ka koosolekul suuliselt.

Tehtud ettepanekut ei toetatud koosolekul põhjendusega, et 
see teema olevat juba aastaid tagasi põhjalikult läbi arutatud 
ning assambleel otsused vastu võetud. Arhitektide arv olevat 
nii määramatu suurus, et selle järgi arvestamisel tekiks vaid 
probleeme. SKT olevat kõige läbipaistvam suurus ja seega 
parim lahendus.

Koosoleku lõppedes küsis ACE’i varahoidja maltalane 
Vincent Cassar, kas kõik kohalviibijad on nõus 0,5% mää-
ra rakendamisega. Eesti esindaja ega Läti esindaja (Mārcis 
Apsītis) sellega nõus ei olnud. EAL esitas ACE’ile uuesti oma 
kirjaliku seisukoha sel teemal 10. oktoobriks.

Koostas: Ingrid Mald-Villand, EALi direktor

VENEETSIA XI RAHVUSVAHELINE                            
ARHITEKTUURIBIENNAAL “OUT THERE:           
ARCHITECTURE BEYOND BUILDING”BUILDING”

Näituse üldkuraator Aaron Betsky (Madalmaade Arhitek-
tuuriinstituudi direktor ning Cincinnati Kunstimuuseumi 
direktor) selgitab biennaali teemavalikut väitega, et tänapäe-
va hooned on peamiselt loodud majanduslikel kaalutlustel ja 
arhitekti ning arhitektuuri roll neis on väike. Tõelist arhi-
tektuuri tuleks otsida mujalt. Seetõttu soovib ta seekordsel 
biennaalil keskenduda asukohaspetsiifi listele installatsiooni-
dele, eksperimentaalarhitektuurile ning laiemalt arhitektuu-
rile keskkonna- ja maastikukeskselt.

Biennaal avati eelvaatena kutsetega külalistele 10.09 – 13.09 
2008. Kõigile huvilistele on näitus avatud kuni 23.11 2008.

Biennaalil osaleb 65 riiki ning üles on seatud 51 rahvuslikku 
näitust. Biennaali ekspositsioonid paiknevad Giardini pargis 
(rahvuslikud paviljonid), Arsenales (sõjalaevatehase endistes 
ruumides) ja kogu Veneetsia linnas.

Arsenale näitusehallist võib leida maailmakuulsate arhi-
tektide äärmiselt fantaasiaküllaseid ja eksperimentaalseid 
arhitektuurseid installatsioone. Sugugi mitte vähem huvi-
tavad ei ole Giardini pargis paiknevate rahvuspaviljonide 
väljapanekud.

• Biennaali peapreemia pälvis Poola rahvuslik ekspositsioon 
“Hotel Polonia – Th e Afterlife of Buildings”. Eskspositsioon 
esitab mõjusa fotomontaaži hoonete muutuvatest funktsioo-
nidest.

Autorid: Nicolas Grospierre, Kobas Laksa
Komissar: Agnieszka  Morawińska
Kuraatorid: Grzegorz Piątek, Jarosław Trybuś
Abikommissar: Zofi a Machnicka

• Biennaali objektipreemia pälvis ameerika arhitekt-teoree-
tik Greg Lynn, kelle ekspositsioon kujutas endast vanadest 
mänguasjadest loodud mööblit.

• Eestit esindav projekt “Gaasitoru”, mis kulgeb Giardini 
pargis biennaaliala peamise käigutee kohal Saksa paviljonist 
Vene paviljonini, on installatsioon, mida on võimatu mitte 
märgata. “Tibukollane madu” on nähtav pea kõikjalt terves 
Giardinis ja mitmedki kohalolijad on nimetanud gaasitoru 
väga leidlikuks uueks Eesti paviljoniks. 

Eesti ekspositsioon avati 12. septembril ning sealt ei puu-
dunud ka biennaali üldkuraator Aaron Betsky, kes isklikult 
Gaasitoru avama tuli ning seal veelkordselt oma äärmiselt 
positiivses avakõnes projektile tugevat toetust üles näitas. 
EAList osales biennaali avamisel ca 15 arhitekti. Kõnedega 
esinesid lisaks Aaron Betskyle veel Laila Põdra, Ingrid Ruudi 
ja Mark Soosaar. Eestlaste projekt oli lausa niivõrd mõjuvõi-
mas, et meelitas muidu päikselise Veneetsia kohale kõuepil-
ved ja välgunooled täpselt avamise lõpuhetkedeks. 

Eesti projekti idee lähtekohaks on Vene-Saksa gaasijuhtme 
Nord Stream kavandamine Läänemerre, selle vastuolulise 
projektiga seoses esile kerkinud diskussioon ja potentsiaalse 
maismaa-alternatiivi võimalus. Temaatika on keeruline ja 
vastakaid arvamusi esile kutsuv. Installatsiooni eesmärgiks 
ei ole teha radikaalseid seisukohavõtte ega pakkuda lahen-
dusi, vaid pigem võimalus esitada küsimusi ja valgustada 
teemaga üldisemalt seotud tahke ja erinevaid vaatepunkte. 
Gaasitoru toob esile arhitektuuri paratamatu poliitilise 
mõõtme ja poliitiliste otsuste ruumilise mõju. Lisaks tõsta-
tuvad küsimused, mis on seotud kaasaegse infrastruktuurse 
maastikuga; arhitekti positsiooniga reaalse võimu suhtes, 
tema rolli ja kriitilise arhitektuuri loomise võimalusega 
üldse; ilu ja inetuse mõistete olemuse ja konstrueerimisega; 
energeetika tuleviku ja mitmete muude teemadega. Erine-
valt arhitektuuri pühapäevapoolt eksponeerival biennaalil 
näivast sõltub meid ümbritsev keskkond väga paljust muust 
peale arhitektide loominguliste visioonide – majanduslikest 
taotlustest, poliitilistest otsustest, kõikvõimalikest nor-
midest, reeglitest, standarditest ja kokkulepetest. Samas 
on oma massiivsuses ja realistlikkuses installatsiooni näol 
tegemist skulpturaalse objektiga, mida kunstiteosena ei ole 
võimalik ignoreerida – suure ja võibolla veidi ohtlikunagi 
mõjuvana tekitab see vaatajas ootamatu kehalise kogemuse, 
intrigeerib, sunnib peatuma ja suhestuma

Veneetsia biennaal
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Gaasitoru autorid: Maarja Kask ja Ralf Lõoke, Salto 
arhitektuuribüroo arhitektid, ning Neeme Külm, vabakut-
seline kunstnik
Kuraator: Ingrid Ruudi, ajakirja „Ehituskunst“ peatoimetaja
Komissar: Laila Põdra, Kultuuriministeeriumi arhitektuu-
rinõunik
Abikomissar: Liivi Haamer, Eesti Arhitektide Liidu projek-
tijuht
Konstruktorid: Teet Dooner, KTR Projekt OÜ; Nicola 
Ferrari, Servizi Tecnici S.l.r.
Geodeet: Andrea Sambo, Sambo & Bertolo Studio Associato
3D visuaalid: Villu Scheler, Salto arhitektuuribüroo arhitekt
Ehitaja: AS Scanweld

Gaasitoru faktides:
Pikkus: 63 meetrit
Läbimõõt: 1200 mm, toruseina paksus: 12 mm
Koosneb 6 detailist, ühendatud 4 mm keevisõmblustega
Teraskonstruktsioonid: 12 standardtuge; 12 eriprojektee-
ritud tuge kõrgusega 380 mm kuni 620 mm; jäigastusristid 
RR40x4
Teraskiilud: 0…3 mm
Terasplaat laiusega 600 mm,tihendatud pinnasel
Värv: kollane RAL 1018

Gaasitoru toetajad:
Eesti Kultuurkapital
Kultuuriministeerium
DSV Transport
Kavakava
VLS Sisearhitektuur
Urmas Lõokese Arhitektuuribüroo
Pille lausmäe Sisearhitektuuribüroo
Arhitektuuribüroo Raivo Puusepp
Arhitektuuribüroo Kirsima & Niineväli

Veneetsia arhitektuuribiennaal toimub regulaarselt alates 
1980. aastast. Eesti on Veneetsia arhitektuuribiennaalil 
esinenud varasemalt kolmel korral.

Koostasid: Ingrid Ruudi, ekspositsiooni kuraator,                           
ja Liivi Haamer, EALi projektijuht

LÕPPENUD VÕISTLUSED

Tamula järve rannaala mahulise planeeringu 
ideevõistlus

Võistlus kestis 14.04.2008–22.08.2008.

Võistluse tulemused:

I preemia (300 000 EEK)  – töö märgusõnaga „LUST”, au-
torid Kaie Enno, Leles Luhse, Maria Zeleznova ja Rein 
Ailt (K.Enno Arhitektuuribüroo OÜ)

II preemia (250 000 EEK) – töö märgusõnaga „GRID”, auto-
rid Ioana Mihaela Agachi, Vlad Sebastian Rusu, Octav 
Olanescu (Rumeenia)

III preemia (170 000 EEK) – töö märgusõnaga „MSTY”, 
autorid Satoshi Matsuoka ja Yuki Tamura (Matsuokasa-
toshitamurayuki, Jaapan)

Ergutuspreemia (85 000 EEK) – töö märgusõnaga „MAOW”, 
autorid Marc Bringer ja Ilham Laraqui (Prantsusmaa)

Ergutuspreemia (85 000 EEK) – töö märgusõnaga „TIGA-
NIK”, autorid Irina Raud, Katrin Vannas, Ain Kalberg 
(Arhitektuuribüroo R-Konsult OÜ)

Näitus võistlusele esitatud töödest on väljas Võrumaa Muu-
seumis kuni 7.novembrini. Tallinnas Arhitektuuri- ja Disai-
nigaleriis saab võistlustöödega tutvuda 17.-29.novembrini 
2008.a. 

KÄIMASOLEVAD VÕISTLUSED

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia loomeinkubaa-
tori ja lavakunstide õppehoone arhitektuuri-
võistlus

Tööde esitamise tähtaeg: 17.10.2008.
Võitjate väljakuulutamine: 31.10.2008.

Tallinna Linnavalitsuse uue administratiiv-
hoone 2-etapiline arhitektuurivõistlus

Korraldaja: Tallinna Linnavalitsus koostöös Eesti Arhitek-
tide Liiduga.

Arhitektuurivõistluse eesmärk on saada parim arhitek-
tuurne ja linnaruumiline lahendus Tallinna Linnavalitsuse 
ja Tallinna Linnavolikogu struktuuriüksuseid koondava-
le kaasaegsele hoonekompleksile. Arhitektuurivõistluse 
võidutöö saab aluseks Tallinna Linnavalitsuse uue hoone ja 
lähiümbruse detailplaneeringule ja ehitusprojektile.

Uue hoonekompleksi eesmärgiks on tugevdada linna-
kodanike ja linnaametnike vahelist sidet ja muuta kogu 
linnavalitsuse struktuuriüksuste pakutav teenustepakett 
kodanikule lihtsalt kättesaadavaks. Uus hoonekompleks 
aitab hoida kokku Tallinna linna juhtimise halduskulusid. 
Uus hoonekompleks peab läbi hästiorganiseeritud ruumi 
(söögikoht, poolavalikud puhkealad, samuti hoone ümbruse 
linnaruumi kujundus) tugevdama linnaametnike oma-
vahelist sidet (sõltumata ametiastmetest) ja soodustama 
infovahetust.

Võistluse tingimusi saab alla laadida EALi koduleheküljelt 
www.arhliit.ee.

Võistluse väljakuulutamine: 25.08.2008. 
I etapi tööde esitamise tähtaeg: 19.01.2009 kl 16.00.
II etappi edasipääsenute avalikustamine: 06.03.2009
II etapi tööde esitamise tähtaeg: 15.05.2009 kl 16.00. 
Võitjate väljakuulutamine: 23.06.2009.

Žürii: 
Esimees Taavi Aas, Tallinna Linnavalitsus, aselinnapea 
Liikmed: 
Endrik Mänd, Tallinna Linnavalitsus, peaarhitekt
Viljar Meister, Tallinna Linnakantselei, haldusdirektor 
Janis Dripe, Riia Linnavalitsus, peaarhitekt 
Tarald Lundevall, arhitekt, Snohetta, Norra 
Peter Wilson, arhitekt, BOLLES+WILSON GmbH& Co.KG
Martin Aunin, arhitekt, Eesti Arhitektide Liit
Tiit Trummal, arhitekt, Eesti Arhitektide Liit
Kalle Komissarov, arhitekt, Eesti Arhitektide Liit
Varuliige: Andres Levald, arhitekt, Eesti Arhitektide Liit

Osalustasud: 
1. etapist 10-le edasisaanule á 150 000 kr.

Preemiad:

Eesti arhitektuuri-
võistlused
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I preemia – 500 000 kr,
II preemia – 300 000 kr,
III preemia – 200 000 kr.

„ERAMU 2006–2007”

Eesti Arhitektide Liidu korraldatud konkursile „Eramu 
2006–2007” esitati 43 tööd, millest sõelale jäi 30. Žürii 
koosseisus arhitektid Indrek Allmann ja Toomas Rein, si-
searhitekt Janno Roos ja arhitektuuriteoreetik Liina Jänes 
otsustas anda välja peapreemia ja märkida ära kolm tööd.

Žürii pidas peapreemia (50 000 kr) vääriliseks „Villa 
Lokaatorit”, arhitektid Siiri Vallner ja Indrek Peil, kui 
moodsat vormi, mis on integreeritud nõukogudeaegse sõja-
väearhitektuuri varemetesse:

Ära märgiti töö „Villa vesiveski varemeil”, arhitektid 
Tõnu Laigu ja Kadri Kerge, kui hoone, mis on meisterli-
kult paigutatud ajaloolisse keskkonda.

Teisena märgiti ära „Villa Binokkel Meriväljal”, arhitek-
tid Toomas Tammis, Inga Raukas ja Tarmo Teedumäe, 
kui innovatiivne sise- ja välisarhitektuuri ühtsus.

Kolmandana märgiti ära „Konsooleramu Pirital”, arhi-
tekt Hindrek Kesler, kui tihedasse aedlinnakeskkonda 
elegantselt sobitatud uus hoone.

Näitus avati ja konkursi pidulik auhinnagala toimus 19. juu-
nil Rotermanni kvartali renoveeritavas jahulaos. Üritusest 
võttis osa hinnanguliselt 150 külalist. Samas esitleti äsja 
valminud arhitektuuridokumentaali „MAJA 2006” (käsiki-
ri: Margit Mutso, režii: Peeter Brambadt). Esines indie-rock-
kollektiiv Junk Riot ja meeleolu lõi Campari.

Vt. ürituse pilte veebist: 
http://www.arhliit.ee/et/uudised/eal_uudised?news_
id=391
Linnarahvale avati näitus 27. juunil Disaini- ja Arhitektuu-
rigaleriis, kus see jäi vaadata kaheks nädalaks. Huvi näituse 
vastu oli väga suur.

„Eramu 2006–2007” on rändnäitus ning 3. septembril 
avati see Kuressaare Linnateatris, kuhu näitus jääb kaheks 
kuuks. Edasi liigub väljapanek teistesse linnadesse.

Näituse töid tutvustab ka 100-leheküljeline kataloog, mis 
on mõeldud kingituseks kõikidele EALi ja ESLi liikmetele, 
konkursi kandidaatidele ja EALi külalistele.
Konkurss ja näitus„Eramu 2006–2007” on leidnud suurt 
vastukaja ka meedias. Kõige laiaulatuslikumalt käsitles 
teemat Postimees, mille arvamus- ja kultuurilisas AK ilmus 
kolmes järjestikuses numbris üheleheküljeline artikkel. 
Eesti Ekspressi Areen tegi intervjuu näituse kuraatori Ene 
Läkiga, Õhtulehes ilmus ülevaatlik lugu võidutöödest ning 
Eesti Päevaleht tegi nupu näitusest ja peapreemia saanud 
eramust. Äripäeva nädalalõpulisas Puhkepäev oli kokkuvõ-
te näitusest ja Äripäeva ajakirjas Oma Maja kataloogi tut-
vustav artikkel. Samuti ilmusid artiklid ajakirjades Eramu 
ja Korter ning Maja. Kuressaare näituse avamise puhul tegi 
kohalik raadio intervjuu Ene Läkiga.

Koostasid: Ene Läkk, näituse kuraator, 
ja Kaire Pärnpuu, EALi projektijuht

ARHITEKTIDE LIIDU NÄITUS                                       
“ERAMU 2002-2006”MOLDOVAS

Koostöös EV Välisministeeriumi kultuuribürooga käivi-
tus 2008. juunis eesti arhitektuuri tutvustamine Mol-
dovas - Kišinjovi jõudis Arhitektide Liidu näitus “Eramu 
2002-2006”.

Kohapeal organiseeris näitust EV Kiievi Suursaatkonna 
asejuht Kuido Meritsa. Näituse avamine toimus Chisinaus 
Moldova rahvastikuministri büroohoone fuajees EV 90-nda 
aastapäeva pidustuste raames 25. juunil. Meritsa sõnul oli 
huvi näituse vastu väga suur, sest erinevad ju arhitektide 
projekteeritud eramud paljuski kohalikest näidetest. Küsi-
musi esitati külastajate ja ajakirjanduse poolt suursaadik 
Heinale rohkesti. 

Edaspidi on planeeritud rändnäitust tutvustada Põhja-
Moldovas Beltsõ linnas eeldatavasti oktoobris-novembris. 
Täpse asukoha suhtes käivad hetkel läbirääkimised. Pärast 
Moldovat reisib näitus edasi juba Ukrainasse.

Koostas: Kaire Pärnpuu, EALi projektijuht

EAL, ESL SUVEPÄEVAD 2008

Arhitektide Liidu ja Sisearhitektide Liidu ühised suvepäe-
vad toimusid Roosta puhkekülas 8.-9. augustil 2008. Hooli-
mata pealinna ohustavast lausuputusest, kestis Roostal val-
davalt ilus ilm, mida olid tunnistamas kõik 160 osavõtjat.

Suvepäevi läbiv temaatika arvestas seekord eriti toimumise 
maagilist aega, ehk kuupäeva 08.08.08 ning teemaks sai 
„∞“. Keskendudes eelkõige veega seonduvale, suundudes 
meresügavusse ja jõudes iidsete tarkusteni. Sest „käega kat-
sutavast, kõrvaga kuuldavast, silmaga nähtavast inimesele 
ju ei piisa. Midagi muud, teistsugust või enamat on vaja 
mõttes asetada kogetava taha”. /R. Jakapi.

Suvepäevad ei oleks saanud toimuda ilma meie suurepäras-
te koostööpartneriteta, kelleks on: Schüco (suurtoetaja) ja 
Plaadipunkt, Delta Light, Fenestra, Upofl oor, Tekero, Tik-
kurila-Vivacolor, Viking Window, Silmani Elekter, Vivarec, 
Wallenium

Ja nüüd meenutuseks..

EAL teated
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Suvepäevad sai alustatud päevale kohase rividrilliga

Mere loodusväärtuste kaardistamine Eesti rannikumeres, 
Georg Martin, Eesti Mereinstituudi merebioloogia osakonna juhataja

Tuulepargid meres – kui kaugel on Eestis vastavad projektid, Kuido Kar-
tau, Hendrikson & Ko, juhtiv ekspert, keskkonnaosakonna koordinaator

Seejärel ergutati meid ettekandega veeuputusest ja põrguleekidest tea-
duslikku liini pidi, Roomet Jakapi, Tartu Ülikooli Filosoofi a ja semiooti-
ka instituut, fi losoofi a vanemteadur

Mereplaneerimine ja meremaastikud, Margit Kärner, KOKO arhitek-
tuuribüroo

Digitaalne vesi ja arhitektuur,  Andres Sevtsuk, USA, arhitekt 

ja budismi vestlusringis oli Sven Grünberg, Budismiinstituudi juhatuse 
esimees.  Kahjuks me tema muusika kuulamiseni ei jõudnudki, sest vest-
lusring ületas maised piirid ja kellaajad.. Ent koostöö jätkub ning hea 
õnne korral pühendume tema muusikale juba 2009 suvepäevadel 

Kui vanemad kuulasid ettekandeid, tegeles lastega maailma ägedaim 
Pipi! :)
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ning kaks päeva pühendasid end meile kõige osavamad surfi õpetajad 
Tom ja Jürgen parimast surfi klubist Hawai Surf

Jätkates pikaajalist traditsiooni toimus vibuküttide jõu-täpsusekatsumi-
ne SCHÜCO auhindadele!

ja õhtul loositi Tekero viktoriini võitja, kelleks osutus Andri Simo (EKA)

Metsast leiti üles Delta Lighti eriti karastavate jookidega buss 
(PS. seal oli muudki head ja üllatavat!)

ja puhvetist pakuti Plaadipunkti parimaid veine:

Maailmaküsimuste arutelu jätkus Fenestra ja Walleniumi idamaises 
puhketelgis:

Järgmisel päeval saime turgutust naeruteraapiast:

ja sõitsime ekstreemsõite Osmussaarele Upofl oori abiga
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Meeleolukaid hetki oli veel palju, ehk leiate mõned neist siit 
pildilingist üle, fotograaf Reio Avaste:

http://reio.planet.ee/ealsuvepaevad08/

Aitähh kõigile osalemast ja kohtumiseni järgmisel aastal 
Lepaninas suvepäevadel 2009!

EESTI ARHITEKTIDE LIIT JA EESTI 
KUNSTIAKADEEMIA PANID ALUSE EESTI 
ARHITEKTUURIKESKUSELE

Uus organisatsioon keskendub nüüdisarhitektuurile ja selle 
tulevikule. Eesti Arhitektuurikeskuse (EAK) missiooniks on 
tänapäeva Eesti arhitektuuri ja linnaehituse edendamine ja 
arendamine, arhitektuurialase teadlikkuse kasvatamine ning 
arhitektuuriteabe kogumine, vahetamine, vahendamine ja le-
vitamine kodu- ja välismaal. EAKi eesmärk on lõimida arhitek-
tuuriteadmised ja -kompetents ühiskonna teiste valdkondade-
ga, aidates sel moel kaasa arhitektuuriga seotud alade arengule 
ning uuendustele.

Eesti Kunstiakadeemia rektori Signe Kivi sõnul on selle aas-
tatuhande märksõnad loovus, innovaatilisus, säästlikkus ja 
jätkusuutlikkus. „Kui need sõnad ei saa tegelikku ja teostatavat 
tähendust ning ka tähelepanu, siis järgmist aastatuhandet 
enam ei tule – sest aeg on vaid inimlik mõõde.”

MTÜ Eesti Arhitektuurikeskus loojad soovivad ületada nii 
sotsiaalses kui ka kultuurilises mõttes piire jõudmaks erinevate 
sihtrühmadeni. Selleks plaanitakse tegutseda mitmel tasan-
dil – nii üksikisiku, ühenduste, riigi, regionaalsel, rahvuslikul 
kui ka üleilmsel tasandil. Arhitektuurikeskusest saab üks Eesti 
arhitektuuripoliitikat elluviivaid institutsioone.

Eesti Arhitektide Liidu (EAL) esimees Ike Volkov märkis, et 
EALi viimaste aastate ühiskondlik tegevus avalike huvide ning 
kvaliteetse keskkonna eest seisjana on muutunud väga mitme-
plaaniliseks. „Üks ühiskondlikel alustel vabast tahtest tegutsev 
loomeliit ei jõua ega saa tegeleda riigi, regionaalsel ja rahvusva-
helisel tasemel Eesti arhitektuurielu kõikide tahkudega. Eesti 
Arhitektuurikeskuse asutamine on olnud jutuks aastaid ning 
loodud on hulk visioone. Nüüd on jõutud tegudeni, kuid ühtlasi 
me anname endale aru, et tööpõld on tohutu ja me oleme alles 
päris alguses.”

EAK soovib teha aktiivset ja tulemuslikku koostööd teiste 
samalaadsete keskustega maailmas, Tallinna linna kui 2011. a 
kultuuripealinnaga, ministeeriumide, samuti eraettevõtjate ja 
omavalitsustega, et sünteesida teavet ja erinevaid püüdlusi meie 
avaliku ruumi mõtestamisel ja loomisel.

EAKi nõukokku kuuluvad Inga Raukas (EALi aseesimees) ja 
Jüri Soolep (EKA arhitektuuriteaduskonna dekaan). Juhatuse 
liige on Ülar Mark (EALi eestseisuse liige ja esimees aastail 
2006–2007). EAKi tegevjuhi konkurss korraldatakse lähiajal.

ARHITEKTI III, VOLITATUD ARHITETI IV 
ning  VOLITATUD ARHITEKTI V                                           
KUTSEKVALIFIKATSIOONI MÄÄRAMISEST

Arhitekti III, volitatud arhitekti IV ja volitatud arhitekti V kut-
sekvalifi katsiooni määramiseks nõutavate dokumentide EALi 
kutsekomisjonile esitamise tähtaeg on 12. detsember 2008.

Dokumendid palume tuua EALi (Lai 31, Tallinn).

Kutsemääramise tasu palume kanda EALi kutsekomisjoni arvel-
dusarvele 221030331735, tasuda on võimalik ka sularahas.

Kogu kutsemääramist puudutav materjal on kättesaadav EALi 
kodulehekülje www.arhliit.ee rubriigis „Kutsekoda”. Kutseko-
misjoni sekretär: Signe Liivaleht, tel.6117430

EALi KUTSEKOMISJON

Arhitekti kutsetunnistuse väljastamise tasumäärad

VÄLKLOENG

6. novembril algusega 18.00 toimub Von Krahli teatri suu-
res saalis välkloengute sarja 7. loeng teemal “Arhitektuur on 
võim”. Kontakt: Liivi Haamer, projektijuht, tel. 56694109

ALGAB ARHITEKTUURIAASTA FOTOKONKURSS 
„MAJAPILT”!

Delfi  Pilt, Eesti Arhitektide Liit ja Eesti Kunstiakadeemia kuu-
lutavad ArhitektuuriAasta 2008 raames välja arhitektuurifoto 
konkursi „MAJAPILT”. Konkurss toimub 1. oktoobrist kuni 
23. novembrini 2008.

Ootame osalejatelt kõikvõimalikke kaadreid majadest ja nende 
detailidest ning ruumist majade ümber ja vahel. Pildistatud 
objekt peab paiknema Eestis. Konkursi eesmärk on mõjutada 
inimesi jälgima end ümbritsevat keskkonda pingsamal pilgul 
ning jagama selle tajumise kogemusi teistega fotosilma kaudu.

Konkurss toimub kahes vanuserühmas: kuni 16-aastased ning 
17-aastased ja vanemad. Võistlustööd palume esitada ano-
nüümselt, lisades märgusõna, pildistaja vanuse ning linna või 
maakonna, kus pilt on üles võetud, ning objekti nime. Lisaks 
võib pildile anda pealkirja. Iga osaleja saab konkursile esitada 
viis fotot. Võidutööd kuulutatakse välja 5. detsembril 2008 
ArhitektuuriAasta lõpetamise pidulikul üritusel. Mõlemas 
vanusekategoorias antakse välja kolm auhinda, lisaks valitak-
se Interneti-hääletuse teel publiku lemmikfoto.

Auhinnafondi suurus on 30 000 kr. Auhindade jagunemise 
otsustab arhitektuuri- ja fotoekspertidest koosnev žürii.Või-
dutöödest ja paljudest teistest parimatest töödest koostatakse 
detsembris avatav näitus.

„MAJAPILT 2008“ koostööpartnerid on Eesti Arhitektide Liit, 
Delfi  Pilt, Eesti Kultuurkapital ja Tallinna, Tartu, Rakvere ning 
Kuressaare linn.

ARHITEKTUURIAASTA RÄNDNÄITUS                    
„ARHITEKTUUR ON KOHAL”

2008. aasta septembris möödub 90 aastat professionaalse 
arhitektuurihariduse algusest Eestis. Selle tähistamiseks 
on Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriosakond koostanud 
ülevaatliku näituse arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala 

Arhitektuuri-
Aasta uudised

Kutsekvalifi -
katsiooni tase

Tasumäär (krooni)

EALi mitte kuulu-
vale arhitektile

EALi liikmest 
arhitektile

Arhitekt III 3000 2000

Volitatud 
arhitekt IV 4000 3000

Volitatud 
arhitekt V 5000 4000
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Asudes 1970. a tööle Kultuurimälestiste Instituudi (KRPI) 
Tartu osakonnas, tuli arhitekt Tiirmaal võtta vastu eriti 
probleemne ülesanne: uurida Tartu kõige vanemaid säilinud 
arhitektuuriobjekte ning leida nende säilitamiseks parim 
lahendus. Siit sai alguse aastakümneid kestnud töö toomki-
riku, Jaani kiriku ja linnamüüriga. Et see töö on märkimis-
väärselt edukas olnud, võime kohapeal veenduda, sest Tartu 
linnale on hävimisest päästetud arhitektuuri kõige väärikam 
osa – ja seda mitte ainult ülalmainitud mälestiste näol. Udo 
Tiirmaa käe all valmisid ka Jaani tänaval asuvate Uppsala 
maja ja Tampere maja restaureerimisprojektid ning sellele 
lisandusid igapäevased konsultatsioonid tänavate sillutami-
se, hoonete värvimise, katuste katmise, haljastustööde jpm 
alal. See kõik on olnud kogemustega arhitekti-restauraatori 
igapäevane töö poole sajandi vältel ühes ja samas linnas. Ja 
kui siinjuures meenutada avaldatud mõtteid erilisest Tartu 
vaimust, siis selle üheks kavandajaks ja kujundajaks võime 
lugeda ka arhitekt Udo Tiirmaad.

Tartu linn on hinnanud arhitekt Udo Tiirmaa aastakümneid 
kestnud väärikat tööd Tartu linna aukodaniku tiitliga ning 
andnud talle õiguse kanda Tartu Suure Tähe ordenit.

Õnne, tervist ja edu soovime juubilarile ka meie!

Eesti Arhitektide Liidu ja kolleegide nimel

Fredi Tomps

üliõpilaste töödest. Väljapaneku moodustavad planšetid sil-
mapaistvaimate projektide, joonistuste ja joonistega viimase 
kolme aasta üliõpilastööde hulgast. Rõhk on pandud töödele, 
mis on oma sisult silmapaistvad ja põnevad, kuid samas graa-
fi liselt arusaadavad ka näituse sellele vaatajale, kellel puudub 
varasem kokkupuude arhitektuurse joonise ja selle keeruka-
mate nüanssidega.

Näituse eesmärk on laiapõhjalisem arhitektuuriteadlikku-
se tõstmine Eesti ühiskonnas ning arhitektuuri olemuse ja 
vajalikkuse teadvustamine ka väljaspool suurlinnu. Näituse 
koostajad soovivad äratada Eesti noortes suuremat huvi arhi-
tektuuri, arhitektuurihariduse ja üldisemalt meid ümbritseva 
ehitatud keskkonna vastu, pöörata suuremat tähelepanu meie 
elukeskkonna säästvale arengule ning julgustada kodanikke 
aktiivsemalt arhitektuurivaldkonnaga tutvuma ja selles vald-
konnas kaasa rääkima.

Rändnäitus „Arhitektuur on kohal“ külastab kõiki Eesti maa-
konnakeskusi ajavahemikus september 2008 kuni aprill 2009. 
Näitus on igas linnas üleval kuni 12 päeva ning näituse juurde 
kuulub ühepäevane seminar. Näituse ja eelkõige seminari siht-
rühmaks on gümnaasiumiõpilased, samuti kohalikud arhitek-
tuuriasjatundjad ja laiem avalikkus.

Koostas: Mihkel Karu, ArhitektuuriAasta projektijuht

TÕNIS SAADOJA NÄITUS „KODULINN TALLINN”

11. oktoobrist on Tallinnas Vaal-galerii aadressil Põhja puies-
tee 21–45 asuvas korteris avatud TÕNIS SAADOJA (s 1980) 
maalinäitus „Kodulinn Tallinn”. Kinnisvarabuumi järgne 
kohaspetsiifi line näitus koosneb 93st suveniirpildi võtmes 
monokroomsest akvarellist, millel on kujutatud Tallinna vaa-
ted perioodist juuli 2006 – märts 2008.

Saadoja laenab piltide vormilise teostuse Toompea tänava-
kunstnikelt, kes müüvad juba kümmekond aastat Pikas jalas ja 
lugematutes suveniiripoodides vanalinnavaadetega nn akva-
relle – või õigemini akvarellide koopiaid. Oma fotorealistlike 
akvarellidega püüab Saadoja pildile saada pealinna olustikku 
21. sajandi esimesel kümnendil, andes endale selgesti aru, 
et algselt suveniirpiltide ja postkaartide irooniana maalitud 
pildid on muutunud juba ise postkaardilikeks ning klišeedest 
ei pääse temagi. 

Näitus on avatud kuni 4. novembrini iga päev kl 12–20. Sis-
sepääs korterinäitusele on Suur-Patarei tänava poolt. Palun 
helistada alt uksekella nr 45 või telefoninumbril 5673 5715.

Koostas: Brita Laurfeld, Vaal-galerii kuraator

Kolleegid kutsuvad Udo Tiirmaad oma vaimseks isaks, sest 
ARC Projekti peamisteks töödeks on arhitektuuriajaloolised 
hooned ning arhitekt Tiirmaal on just selles vallas varuks 50 
aasta töökogemused.

Udo Tiirmaa omandas 1953. aastal Tallinna Polütehnilises 
Instituudis arhitektikutse ja alustas tööd Tartu peaarhitekti 
tootmisgrupis. Järgmine töökoht Kommunaalprojektis oli 
juba sillaks ajalooliste hoonete arhitektuurimälestiste juurde. 

ARHITEKT UDO TIIRMAA 80

Tartus tähistati hiljuti auväärse ja 
tunnustatud arhitektuurirestau-
raatori, grand old man Udo Tiirmaa 
80 aasta juubelit. Vaatamata kogu-
tud aastatele on väärikas vanuses 
arhitekt osanud säilitada noorusliku 
energia ja loomevõime, töötades tä-
naseni nimekas projekteerimisfi rmas 
ARC Projekt. 

Meie 
juubilarid
August
03.08.2008  Sirje Hammerberg  50
05.08.2008  Katrin Oidjärv   50
07.08.2008  Lia Karma   50
10.08.2008  Kornelia Plaks   85
10.08.2008  Helje-Reet Aurik  65
12.08.2008  Heidi Karro   55

September

03.09.2008  Siiri-Mannu Sumberg  65
16.09.2008  Arda Kullerkupp  80
29.09.2008  Udo Tiirmaa   80

Oktoober
07.10.2008  Ago Pähn   60
08.10.2008  Koit Komissarov  60
17.10.2008  Tiit Tomiste   65
17.10.2008  Tiina Alas   60

November
01.11.2008  Olev Randur   80
07.11.2008  Reet Valk   55
10.11.2008  Enel-Katrin Vahter  50
26.11.2008  Heli Kirikal   50

Detsember
07.12.2008   Aini-Merike Remmel  70
18.12.2008  Heli Ernesaks   55
18.12.2008  Malle Normak   80
20.12.2008  Arvi Aasmaa   70
22.12.2008  Hugo Sepp   85
23.12.2008  Andres Alver   55
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Sektsioon korraldas 14.–16. juulil õppereisi Soome. Osales 30 
arhitekti Tallinnast, Tartust ja Viljandist. Külastasime Vaasa 
elamumessi, kus uuselamud on ehitatud otse mere äärde 
Suvilahde rajooni. Messi peaideeks oli ökoloogilisus ning 
eripäraks see, et elekter ja soojus toodetakse ja tarbitakse ko-
hapeal. Näiteks kasutab elamurajoon maasoojust, mis tuuak-
se torudega merepõhjast. Energia tootmiseks kasutatakse ka 
lähedalasuva prügila metaangaasi.

Peale Vaasa peatusime ka Tamperes. Tutvusime põhjalikult 
Tampere „õuearhitektide” Reima ja Raili Pietilä tippteostega. 
Need on linna keskraamatukogu Metso, Kalevan kirkko ja 
Hervannan keskusta. Veel nägime juugendiperioodi kuns-
titeost toomkirikut, hoolega säilitatud vanade puitelamute 
piirkondi, uue sisu saanud punatellistest tööstushooneid, 
kaunist harjumaastikku jm.

Meie sektsioon korraldas sel suvel arvult juba IX EALi 
maakonnapäevad, seekord suundusime Jõgevamaale. 4.–5. 
septembrini toimunud üritusel osales arhitekte Tallinnast, 
Viljandist, Paidest, Raplast ja Kohilast. Jõgeval võttis arhi-
tekte vastu linnapea Viktor Sojatõšev ja linnaarhitekt Anne 
Örd. Ringsõidul maakonnas käisime Peipsi ääres Mustvees 
ja sealt algavas 7 km pikkuses tänavkülas, Palamusel jm. 
Pikema peatuse tegime Põltsamaal, kus osalesime vastuvõtul 
linnavalitsuses ja tutvustaval ringsõidul linnas. Tagasiteel 
peatusime Paides, kus Paide linnaarhitekt M.-L. Rebas näitas 
meile äsja restaureeritud raekoda. 

On kahju, et maakonnapäevadest ei võtnud seekord osa üks-
ki EALi juhatuse ega eestseisuse liige. Ometi ollakse maa-
kondades vägagi huvitatud arhitekte vastu võtma, tutvusta-
ma kohapealset olukorda, rääkima oma probleemidest ja nõu 
küsima. Sõidust osavõtjate omavahelisest vestlusest selgus, 
et maakondades ja valdades töötavad arhitektid sooviksid 
EALi organisatsioonilist abi nende üle-eestiliste kokkutule-
kute korraldamiseks, sest nad vajaksid omavahelist suhtle-
mist ja kogemuste vahetamist EALi egiidi all.

Mõlemat sõitu toetas Eesti Kultuurkapital. 

 Loodame optimistlikult, et kultuurkapital eraldab ka selle 
aasta lõpus seeniorarhitektidele taotletud raha tervisetoetu-
seks. Otsusest saame teada 2009. a. alguses.

Kui toetuse saame, palume toetustvajavail seenioridel 
esitada avaldus seenioride sektsiooni juhatusele hiljemalt 
23. jaan. 2009. Avaldusele lisada makstud nimelised arved. 
Osaliselt kompenseeritakse retseptiravimid, taastusravi, 
hambaravi, prillide ja kuuldeaparaatide ostud. Avalduses 
palume märkida kogu taotletav summa. 

Igakuised seeniorarhitektide kokkutulekud toimuvad 4. no-
vembril 2008 ning 6. jaanuaril ja 3. veebruaril 2009 algusega 
kl 14 Pagaripoiste kohvikus Tallinnas Vana-Lõuna tänaval.

Erandina toimub detsembrikuu kokkutulek reedel, 19. det-
sembril 2008 algusega kl 16 TÜ Akadeemilise raamatukogu 
kohvikus Rävala pst 10 (mitte 2. detsembril).

Koostas: Heili Volberg-Raig, seenioride sektsiooni esinaine

Teated
seenioritele

Maarja Kask, s 24.09.1979. Lõpetas 
2006. aastal Eesti Kunstiakadee-
mias arhitektuuri eriala. Töötab 
arhitektuuribüroos Salto AB OÜ. 
Alus: EALi eestseisuse otsus nr 
127/24.04.2008. 

EAL uued liikmed

Ene Priimets, s 25.12.1963. Lõpetas 
1993. aastal Tallinna Kunstiülikooli 
arhitektuuri eriala. Töötab arhi-
tektuuribüroos OÜ Majaprojekt.
Alus: EALi eestseisuse otsus nr 
133/04.09.2008.

Urmo Mets, s 01.06.1982. Lõpetas 
2005. aastal Tallinna Tehnikakõrg-
kooli arhitektuuri teaduskonna. 
Töötab arhitektuuribüroos Kauss 
Arhitektuur. 
Alus: EALi eestseisuse otsus nr 
134/04.09.2008. 

Ralf Lõoke, s 30.09.1978. Lõpetas 
2004. aastal Eesti Kunstiakadee-
mia arhitektuuri eriala. Töötab 
arhitektuuribüroos Salto AB OÜ. 
Alus: EALi eestseisuse otsus nr 
127/24.04.2008.

Eesti Arhitektide Liit

Reg-nr: 80053223

Aadress: Lai tn 31, Tallinn 10133

Üldfaks: 611 7431

E-post: info@arhliit.ee

Kodulehekülg: www.arhliit.ee

Pangarekvisiidid: 

a/a 100 220 117 20004 SEB

EALi liikmemaks on 1200 kr aastas, 

seenioridel kuni 70. eluaastani 150 kr.

EALi esimees on Ike Volkov.

EALi aseesimehed on Inga Raukas ja 

Indrek Allmann.

Tegevdirektor Ingrid Mald-Villand: 

611 7435, ingrid@arhliit.ee

Sekretär Signe Liivaleht: 

611 7430, signe@arhliit.ee

Projektijuht Kaire Pärnpuu: 

611 7432, kaire@arhliit.ee

Projektijuht Liivi Haamer: 

611 7433, liivi@arhliit.ee

Raamatupidaja Anne Kerge: 

tel/faks 611 7434, anne@arhliit.ee

ArhitektuuriAasta projektijuht 

Mihkel Karu:

mob 53 407718, mihkel@arhliit.ee

EALi kontor on avatud E–R 

kell 10–17.

EALi eestseisuse koosolekud toimu-

vad üle nädala neljapäeviti algusega 

kell 16.30.


