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EAL eestseisuses
2. oktoober
L. Haamer tutvustas eestseisusele noore arhitekti preemia
väljaandmisega seonduvat.
Preemia on mõeldud Eestis elavale ja töötavale Eesti arhitektuuri arendanud või Eestile olulist tuntust toonud arhitektile,
kelle loomingulised saavutused on leidnud laialdast tunnustust, olnud omal alal innovaatilised või kelle looming on aidanud oluliselt kaasa Eesti ja Eesti arhitektuuri tutvustamisele
maailmas. Preemiale kandideerivaid arhitekte, kelle vanuse
ülempiiriks on statuudi järgi 40 aastat, saavad esitada vaid
EALi liikmed, kuid kandidaadid ise ei pea olema EALi liikmed.
Noore arhitekti preemiat hakkab välja andma EAL koostöös
partneritega. Praegused partnerid on Heldur Meerits (preemia
rahastaja) ja Go Traveli reisibüroo, keda esindab Tiit Pruuli.
Läbirääkimised partnerluse üle käivad veel Eesti Ehitusettevõtjate Liidu ja Projektbüroode Liiduga. Praegu on H. Meeritsa, Go Traveli ja EALi vahel sõlmitud lepingud 2013. aastani.
Preemia auhinnaks on maailmareis väärtuses 70 000 krooni.
Preemia antakse välja kord aastas ning kuulutatakse välja EALi
üldkogu koosolekul. Ettepanekute esitamise tähtaeg on 1.
detsember. Esimene preemia antakse välja 2009. a veebruaris
toimuval EALi üldkogu koosolekul. Preemiažürii koosseis on
järgmine:
• Hans Ibelings – arhitektuurikriitik, Madalmaade
arhitektuuriajakirja A10 peatoimetaja
(http://www.a10.eu);
• Inga Raukas – arhitekt;
• Peeter Pere – arhitekt;
• Heldur Meerits – ettevõtja;
• Heiki Kivimaa – ettevõtja.
Võitja isik jääb kuni väljakuulutamiseni saladuseks. Pärast
võitja väljakuulutamist üllitatakse preemia saaja loomingu
kataloog. Arutati, kas preemia võib määrata ka autorite kollektiivile või peab preemia saajaks olema üksikisik, ning otsustati,
et preemia antakse vaid konkreetsele isikule.
Eestseisus tegi ettepaneku, et iga viie aasta tagant võiks ilmuda preemia kandidaatide loomingut koondav raamat.
6. oktoobril Tallinna raekojas toimuval Arhitektuurikeskuse
väljakuulutamise üritusel võtavad sõna EKA rektor S. Kivi,
EALi esimees I. Volkov, kultuuriminister L. Jänes, MKMi asekantsler M. Kompus – van der Hoeven, Tallinna peaarhitekt
E. Mänd, kultuuripealinna projektijuht R. Tüür, Arhitektuurikeskuse juhatuse liige Ü. Mark ja kultuuriministeeriumi juures
koos käiva Eesti arhitektuuripoliitika väljatöötamise töögrupi
liige T. Laigu. Üritust modereerib I. Raukas.
Arhitektuurikeskuse asutamislepingud on juba alla kirjutatud.
Arhitektuurikeskuse nõukokku kuuluvad I. Raukas ja J. Soolep, juhatuse liige on Ü. Mark.

Plaanide kohaselt peaks Arhitektuurikeskus hakkama paiknema Kultuurikatlas. Kultuurikatla ruumide kordategemise jaoks
on Tallinna LV järgmiseks aastaks raha eraldanud. I. Volkovi
sõnul võiks Arhitektuurikeskusest kujuneda Kultuurikatla
kompetentsikeskus. Hetkeseisuga on lahtine, kes Kultuurikatla projekti edasi vedama hakkab – kultuuriväärtuste ametis
puudub selleks sobiv inimene.
T. Laigu avaldas arvamust, et Arhitektuurikeskuse sisuline
tutvustus tuleks kirjutada sisse ka Eesti arhitektuuripoliitika
teksti.
MKM on saatnud EALile kirja, milles teavitatakse energiatõhususe miinimumnõuetele vastavuse tõendamise tarkvara soetamise riigihankevooru ebaõnnestumisest ning MKMi soovist
korraldada uus hankevoor. MKM soovib selle korraldamist
jälgivasse ja nõustavasse töörühma kaasata EALi kontaktisiku.
Eestseisus määras EALi esindajana töörühma M. Sheini.

16. oktoober
EALi loovisiku loometegevuse ning sellega seotud täiendusõppe stipendiumi taotluste esitamise tähtajaks laekus EALile viis
taotlust:
• T. Tammik – 20 000 kr (L. Kahni loomingu uurimiseks ja
järgmiste Kahni päevade ettevalmistamiseks kavandatava
lähetuse kulude osaline katmine);
• A. Levald – 50 000 kr (käsikirja „Tallinna linnamaastikud ja
nende muutmine” ettevalmistamine);
• A. Rekkaro, A. Kotli, H. Udam – kokku kolm taotlust à 15
000 kr (Jaapani õppereis).
Kokku on EALile loomestipendiumide taotlusi esitatud 115
000 kr eest. Kõik taotlused otsustati rahuldada. Kuna loomestipendiumideks mõeldud raha oli üle, otsustati stipendiumitaotluste esitamise tähtaega pikendada 5. detsembrini 2008.
Kulka arhitektuuri aastapreemiale 2008 otsustati EALi poolt
kandideerima esitada järgmised objektid.
Arhitektuuri valdkonnas:
• multifunktsionaalne elu-ärihoone (Tartu, Ujula 2), arhitekt
Indrek Allmann (arhitektuuribüroo PLUSS OÜ)
• Tartu Kesklinna Kooli juurdeehitus (Tartu, Kroonuaia 7),
arhitektid Maarja Kask, Ralf Lõoke, Karli Luik
(AB Salto OÜ)
• raamatukogu Pärnus (Pärnu, Akadeemia 3), arhitektid
Andres Ojari, Markus Kaasik, Ilmar Valdur, Kalle
Komissarov (3+1 Arhitektid), konkursitöö juures töötas
kaasa Mihkel Tüür, viimase etapi projekteerimisel töötas
kaasa Risto Parve
• korterelamu Tartus (Tartu, Aleksandri 35), arhitektid
Maarja Kask, Ralf Lõoke, Karli Luik, Kristiina Arusoo
(AB Salto OÜ)
• Jõekaare elamurajoon Tartus (Siili tn), arhitekt Atelier
Thomas Pucher (Bramberger Architects)
• Lotte lasteaed Tartus (Tartu, Ida 8), arhitektid Indrek Peil
ja Siiri Vallner
• Pärnu mnt büroohoone (Tallinn, Pärnu mnt 130), arhitektid
Tõnu Laigu, Koit Ojaliiv, Tõnu Laanemäe
(QP Arhitektid)
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Renoveerimise/restaureerimise valdkonnas:
• korterelamu Pärnus (Pärnu, Jalaka 10), arhitektid HelleAnn Urgard, Hardi Lehemaa (Arhitektibüroo Lehemaa
ja Urgard)
• Heimtali spordihoone (Viljandimaa, Pärsti vald, Heimtali),
arhitekt Peep Jänes
Sisearhitektuuri valdkonnas:
• Pärimusmuusika ait (Viljandi, Tasuja pst 6), sisearhitekt
Kersti Leinbock
• Paide raekoda (Paide, Keskväljak 14), sisearhitekt Annes
Arro
Arhitektuurialase tegevuse valdkonnas:
• Eesti ekspositsioon „Gaasitoru” Veneetsia XI
arhitektuuribiennaalil, autorid Maarja Kask, Ralf Lõoke
(AB Salto OÜ), Neeme Külm (vabakutseline kunstnik),
kuraator Ingrid Ruudi
I. Mald-Villand teavitas kohalolijaid, et Euroopa Arhitektide
Nõukogu on saatnud ka EALile oma 2009. aasta eelarve ja
palub selle kohta iga liikmesriigi organisatsiooni seisukohta.
Eestseisus otsustas jääda ACE’i liikmemaksu maksmise küsimuses oma senise seisukoha juurde: liikmemaksu peaks arvestama arhitektide liitu organiseerunud liikmete arvu järgi või
iga riigi tegeliku SKP järgi, s.t mitte ümardama SKP väärtust
ülespoole. ACE’ile otsustati saata uus sellekohane kiri.
J. Soolep pidas oluliseks, et EAL teavitaks mitteametlikult oma
sellekohasest seisukohast ka ACE’i presidenti Juhani Kataineni, ning oli valmis temaga selleks kontakti võtma.
I. Mald-Villand andis eestseisusele ülevaate sellest, milliseid
arhitektuuriajakirju Eesti raamatukogud jt institutsioonid
tellivad. Raha kokkuhoidmise huvides leiti, et EAL ei peaks
ajakirjade tellimisel panema rõhku staararhitekte ja nende
loomingut tutvustavatele ajakirjadele. Seda silmas pidades
otsustati loobuda The Architectural Review tellimisest. Edaspidi otsustati tellida ajakirjad A10 ja El Crocquis.
Endine Nõmme LOV arhitekt Anne Siht põhjendas eestseisusele KOVides töötavate arhitektide sektsiooni loomise
vajadust. Üldjuhul ei ole omavalitsustes töötavad arhitektid
EALi liikmed, sageli ei pruugi nad isegi arhitektiharidusega
olla. Arhitektuuriteenust pakuvad omavalitsustes enamasti
kohalikud juhid, kes ei orienteeru arhitektuurivallas kuigi
hästi; samuti ei tööta seal tihti ühtki arhitekti, on vaid maakorraldaja. Oleks hädasti vaja kooskäimiskohta, kus omavalitsustes arhitektuurialal töötavad inimesed saaksid rääkida oma
probleemidest.

EAL on arhitektikutset esindav kogu. Samas, kui EAL tõstatab
probleemi, võib selle lahendamise keskusele projektina üle
anda.
Eestseisus oli seisukohal, et EALi juurde sektsiooni luua oleks
keeruline. Pigem võiks olla tegemist klubilise ettevõtmisega,
mis koondaks omavalitsustes töötavaid inimesi, kelle tööülesannete hulka kuulub arhitektuuriküsimuste lahendamine ja
sellesisuliste otsuste vastuvõtmine. Mis vormis ja kujul see
ühendus võiks formeeruda, tuleks ära otsustada. Läbi arutada
ja sõnastada tuleks ka tulevase ühenduse põhikiri.
Peeti otstarbekaks korraldada KOVides töötavatele arhitektidele jt KOV-struktuuris arhitektuuriküsimustega tegelevatele
inimestele koolitus koos sellele järgneva aruteluga. Esmalt
peaks kogunema organi algatusgrupp, kes võtab vastu otsuse
edasise suhtes. Lisaks A. Sihile on H. Volberg-Raigi sõnul ka
Kohila arhitekt Piret Kivi avaldanud soovi tegeleda kõnesoleva
temaatikaga. J. Soolepi sõnul on EKA igati valmis koolitus(t)e
korraldamist toetama ja oma initsiatiivi üles näitama. Sama on
valmis tegema ka EAL.
Ü. Eljand rõhutas, et KOVides peaks arhitekti ametikohal
töötama siiski arhitektiharidusega inimene – siis võtaksid
tema häält kuulda ka linnajuhid. Oluliseks ja vajalikuks peeti
KOVides töötavate arhitektide tööülesannete täpset lahtimõtestamist ja fikseerimist.
Eestseisus, vaadanud läbi Katrin Männiku EALi liikmeks astumise avalduse ja esitatud tööde kausta, otsustas üksmeelselt
K. Männiku liidu liikmeks vastu võtta.

30. oktoober
M. Shein andis kutsetunnistuse kätte arhitektidele, kellele
kutsekomisjon oli 16. septembril 2008 toimunud EALi kutsekomisjoni koosolekul andnud arhitekti kutsekvalifikatsiooni.
Kutsetunnistuse said:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Martin Aunin – arhitekti V kutsekvalifikatsioon;
Rein Murula – arhitekti V kutsekvalifikatsioon;
Hannes Koppel – arhitekti V kutsekvalifikatsioon;
Uko Künnap – arhitekti IV kutsekvalifikatsioon;
Riho Koop – arhitekti IV kutsekvalifikatsioon;
Karl Koosa – arhitekti IV kutsekvalifikatsioon;
Tiina Rahupõld – arhitekti IV kutsekvalifikatsioon;
Erkki Tikk – arhitekti III kutsekvalifikatsioon;
Ove Oot – arhitekti III kutsekvalifikatsioon;
Janar Blehner – arhitekti III kutsekvalifikatsioon.

Kerkis küsimus, kas ja kuidas saaks EAL luua omavalitsusarhitekte koondava organisatsiooni või sektsiooni. Kas EALi
juurde saab luua sektsiooni, kuhu kuuluksid EALi mittekuuluvad inimesed? Või oleks otstarbekam luua see organisatsioon
Arhitektuurikeskuse juurde?

H. Volberg-Raig, A. Kotli ja V. Parker tutvusid Salto OÜ
arhitektide koostatud Metsakalmistu arhitektide kalmeala
põhiprojektiga ning koostasid selle kohta omapoolse eksperthinnangu. Enne hinnangu tutvustamist andis A. Kotli illustreeriva pildimaterjali abil eestseisusele ülevaate Stokholmi,
Hietaniemi ja Tapiola kalmistutest ja näitas sealseid urnimatuste võimalusi.

Ü. Mark avaldas Arhitektuurikeskuse juhatuse liikmena arvamust, et omavalitsustes töötavaid arhitekte koondav ühendus
tuleks luua EALi juurde, sest keskus ei ole institutsioon, kuid

H. Volberg-Raigi sõnul on kõnealuses põhiprojektis mitmeid
puudujääke. Nii näiteks ei kajastu projektis piisavalt lähteandmed: puudub lähteülesanne, mille alusel otsustada püstitatud
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ülesande ja esitatud lahenduse vastavuse üle; puudub ala
geodeetilise plaani koopia mõõdistatud kujul (algandmetena)
ilma muudatusteta; puudub haljastuse takseerimise plaan ja
dendroloogiline ülevaade ning hinnang; projektis pakutud
teerada on tarbetult kapitaalne; raja trepiastmestik on väga
ebamugav ja põhjustab komistamist; kolumbaariumide lahendus ei ole veenev ei vormilt ega ka funktsionaalselt; haljastuse osas on seletuskirjas esitatu ülepakutud puude-põõsaste
liikide arvuga.
Projektiga tutvunud kalmistu juhataja sõnul ei antagi Metsakalmistul urnimatusteks enam eraldi platse välja. Tema sõnul
peab kolumbaariumi boks mahutama vähemalt kaks urni,
põhiprojekti praeguses lahenduses on osa bokse aga väiksemad. Et tuhamatused saavad üha enam tavaks ja kalmistu maa
on otsa lõppemas, peaksid H. Volberg-Raigi arvates ka arhitektid maakasutusse säästlikumalt suhtuma.
A. Levaldi sõnul on saanud probleem alguse ebakorrektselt ja
formaalselt koostatud projekteerimistingimustest. Projekti
koostajad on nüüd ise hädas – tingimused olid lähteülesandes
ette antud ja neid tuli järgida. Selgitamaks välja, kas projekti
autoritel on võimalik projekti lõpuleviimisel arvestada eelpool
nimetatud ettepanekute ja märkustega Metsakalmistu arhitektide kalmeala põhiprojekti kohta, otsustati edastada need
Salto arhitektidele ja paluda neil hinnata, kuivõrd on võimalik
neid projekti sisse viia ideed kaotamata.
K. Komissarov andis eestseisusele ülevaate Tartusse Riia tn
191 kavandatava passiivmaja ja ala planeeringu ideekonkursi võistlustingimustest. Võistlust korraldab Tartu Ülikool ja
selle eesmärk on saada Riia 191 krundile 30 000 m² suuruse
büroohoone eskiisprojekt, mis vastaks passiivmaja tingimustele, ning kogu võistlusalale mahulise planeeringu lahendus.
Planeeritava territooriumi kogusuurus on 1,2 ha. Konkursi
preemiateks on ette nähtud 300 000 krooni, mis jaotub järgmiselt:
I preemia – 150 000 kr,
II preemia – 100 000 kr,
III preemia –50 000 kr.
Eestseisus, kuulanud ära K. Komissarovi ja tutvunud võistlustingimustega, pidas vajalikuks teha tingimuste kohta mitmed
märkused, mida arvestamata ei saa eestseisus võistlustingimusi kooskõlastada, sest see läheks vastuollu EALi põhimõtetega.
Tehti ka ettepanek arvestada tõenäoliselt saabuva võimalusega kasutada hoonete energiaarvutuse tarkvara, mille MKM
peatselt soetab (praegu on ostuprotsess käimas; arhitektidele
pidavat seda tarkvara tasuta kasutada võimaldatama). Selle
kohta soovitati lisada märge tingimustesse või teavitada arhitekte jooksvalt võistluse ajal.
Žürii liikmeteks määrati Indrek Allmann ja Vahur Sova.
I. Mald-Villandi sõnul on EAL ja EKA leppinud juhatuste
tasandil kokku, et mõlemad teevad Arhitektuurikeskuse (EAK)
käivitamiseks 200 000 kr rahasüsti. Varem EAKi peale tehtud
kulud jagatakse loodetavalt omavahel pooleks (EALil on
kulusid u 40 000 kr), kokkulepe EKAga sel teemal veel puudub.
EALi eelarve viiks rahasüst EAKile küll sama summa ulatuses
miinusesse, kuid oleks lootus hiljem see EAKiga koostöös tehtavate projektide ja teenuste vahendamise kaudu tagasi saada.
Eestseisus oli nõus toetama Eesti Arhitektuurikeskust 200 000
krooniga.

A. Levaldi sõnul ei kajastu ACE’i finantskomitee protokollis, et
EAL ja Läti Arhitektide Liit olid ACE’i uue liikmemaksu maksmise skeemi vastu. Eestseisus pidas vajalikuks saata ACE’i
liikmesriikidele EALi sellekohast seisukohta väljendav kiri.

13. november
EALi võistluste töögrupp parandas ja täpsustas aasta aega
käigus olnud arhitektuurivõistluste juhendit, et see lõpuks
kvaliteetselt ja mõneks ajaks lõplikult välja anda. Enne juhendi
kinnitamist arutas eestseisus läbi vaidluse all olnud juhendi
punkti, mis puudutab auhindade väljamaksmist.
I. Mald-Villandi sõnul esineb preemiate väljamaksmise küsimuses eriarvamusi. Ühelt poolt on arvamus, et esimene preemia tuleb alati välja anda ja seda ei tohi mingil juhul ümber
jagada, sest see näitaks žürii ebapädevust ning hiljem peaksid
läbirääkimised tellijaga niikuinii võitja selgitama. Teiselt poolt
on arvamus, et erandeid võib siiski ette tulla: mõnikord on
kaks nii võrdset tööd, et mõlemale peaks võimaluse andma.
Eestseisus arutas preemiate väljamaksmise küsimust ning
otsustas sõnastada arhitektuurivõistluste juhendi preemiate
väljamaksmist puudutavad punktid järgmiselt:
9.3. Kui avalikul võistlusel hindamisele kuulunud tööde
arv osutub võrdseks kõigi auhindade arvuga pluss kolm või
sellest väiksemaks, võib žürii osa auhindu ära jätta. I auhind
jäetakse ära üksnes siis, kui žürii tunnistab võistluse ühtlasi
ebaõnnestunuks või otsustab järgmise etapi korraldamise
vajalikkuse.
9.4. Žürii ei saa auhindade suurusi muuta. Erandina võib žürii
ilmselgelt võrdsete võistlustööde korral auhindadeks määratud
summad ümber jagada, andes neile töödele võrdsed auhinnad,
mille suurus on jagatavate auhindade aritmeetiline keskmine.
I preemiat ja ergutusauhinda ei ole žüriil õigus vähendada.
EAL on alustanud koostööd EASiga valmistamaks ette võistlust Eesti paviljoni fassaadi, siselahenduse ja ekspositsiooni
saamiseks 2010. aastal Shanghais toimuva EXPO jaoks, mille
temaks on „Parem linn, parem elu”. Eesti riik on võtnud vastu
otsuse esineda Shanghais paviljoniga augustis. Et paviljoniga on väga kiire, otsustati rentida 1000 m² aluspinnaga 9 m
kõrgune moodulkonstruktsioon, mille välis- ja siselahenduse
leidmiseks korraldatakse võistlus. Võistluse idee leidmiseks
on koos käinud mõttekoda, kelle seisukohti üks selle liige (A.
Alver) eestseisusele lühidalt tutvustas. Mõttekoda on pakkunud välja paarkümmend suunda, mida Eesti võiks tahta kajastada oma väljapanekuga. A. Alveri sõnul eelistab mõttekoda
kontseptsiooni „Eesti kodu”. Aastatuhandete jooksul on eestlaste jaoks olnud oluline kodu mõiste, ka praegu on meie jaoks
tähtsad näiteks järgmised küsimused: mida me peame koduks?
Kui kaugele ulatub kodu? Kodu lähem ja kaugem ümbrus?
Võistluse teemavaliku küsimuses on EASi ja kultuuriministeeriumi esindajatega kohtunud ka EALi liikmed I. Raukas, I.
Truverk, L. Põdra, kes leidsid, et Eesti paviljoni lahendamisel
võiks keskenduda kindlale teemale, s.t valida välja üks suund,
mida reklaamida. Kohalolnute arvates vääriks seda Lotte
idee – see esindaks positiivsust, lustlikkust, nutikust, samas
poleks imal ega jabur.

A5

arh. 04/08
Eestseisus, kuulanud ära A. Alveri ja pidanud aru võistluse
teiste võimalike kontseptuaalsete ideede üle, toetas kõigiti võistluse korraldamise mõtet, ent ei pidanud kumbagi
mainitud kontseptsiooni ainuõigeks ja sobivaimaks, mistõttu
otsustati ideeotsinguid jätkata.
J. Soolepi sõnul on Tallinna Tehnikakõrgkool (TTK) pöördunud Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) poole sooviga,
et HTM alustaks menetlust TTK rakendusarhitekti diplomi
kandmiseks Euroopa Liidu liikmesriigis kutsekvalifikatsiooni
tõendavate dokumentide loetelusse. Taotlusega haakub TTK
soov hakata pakkuma magistriõpet keskkonna ruumilise
planeerimise õppekava alusel, mis võimaldaks rakendusarhitektide erialase õppe jätkamist. Enne otsuse langetamist
soovib HTM korraldada 17. novembril HTMi Tallinna esinduses arutelu, kuhu teiste arhitektuuri ja maastikuarhitektuuriga
seotud institutsioonide esindajate kõrval on palutud ka EALi
ja EKA esindaja.
Eestseisus oli seisukohal, et arhitektuurihariduse andmist
Eestis ei tohiks senisest veelgi enam killustada. Praegu ei ole
arhitektiharidus Eestis seadusega kaitstud ega reguleeritud,
kuid vajaks seda tuge kindlasti. Piiratud ressursse silmas
pidades tuleks arhitektuurihariduse andmisel rõhuda rohkem
kvaliteedile. Leiti, et tehnikaarhitekte on Eestis hädasti vaja,
kuid vastava õppeasutuse lõpetamisel peaksid nad saama ka
tehniku kutsenimetuse.
Objektiivne lahendus TTK soovile vastamiseks oleks eestseisuse arvates rakendusarhitekti 5-aastase õppeprogrammi
käivitamine, misjärel kutsutakse rahvusvaheline komisjon
hindama, kas programm vastab rahvusvahelistele nõuetele.
EALi-poolseks esindajaks HTMi ümarlaual määrati
K. Vellevoog.
M. Shein teatas remargi korras, et 1. septembril 2008 jõustus
Eestis kutseseadus. Selle seaduse olulised sätted on:
• 8-tasemeline kvalifikatsiooniraamistik (EQF, European
Qualifications Framework);
• esmataseme kutse andmise ja õppeasutuse lõpetamise
ühitamise võimalus;
• Euroopa elukestva õppe kvalifikatsiooniraamistik (EQF)
ning EP ja EN soovitus 23.04.2008 näeb ette:
- siduda 2010. aastaks rahvuslikud raamistikud EQFga,
- kanda 2012. aastast alates diplomi ja tunnistuse lisadele
märge EQF taseme kohta.
J. Soolepi sõnul on EKA poole pöördunud TÜ inimgeograafia
ja regionaalplaneerimise õppetooli juhataja R. Ahas ettepanekuga koostada planeerimise ja arhitektuuri eriala ühtlustatud
õppekava. Praegu on hariduse andmine eri koolide vahel killustatud. Lisaks on ka maamõõtjatel õigus koostada planeeringuid. J. Soolep soovis teada, milline on eestseisuse seisukoht
selles küsimuses.
Eestseisus oli arvamusel, et tuleks koostada magistritasemel
planeerimisõppe programm. Magistriõppesse asumise eelduseks peaks olema 4-aastase arhitektuurieriala lõpetamine, s.t
planeerija haridus peaks põhinema arhitektiharidusel. Leiti,
et näiteks linnaplaneeringute koostamisel on arhitekti osalus
hädavajalik, hajaasustuste planeerimisel (nt bussiliiklus) aga
mitte – see oleks rohkem geograafide teema.

T. Laigu tegi eestseisusele ettepaneku koostada kutsekojale
kiri ettepanekuga algatada planeerija kutsekvalifikatsiooni
koostamine. Kirjas tuleks viidata jõustunud kutseseadusele.
Eestseisus kiitis selle ettepaneku heaks.
Praegu on riigikogus menetlemisel ehitusseadus. Kuna EALi
ettepanekud ehitusseaduse muutmise kohta lükati tagasi,
pidas eestseisus vajalikuks saata MKMile võimalikult kiiresti
korduvpöördumine ehitusseaduse muutmise teemal. Selle
koostamisest peaks kindlasti teavitama T. Paaverit.
I. Volkovi sõnul toimus advokaadibüroos Raidla & Parterid
riigiarhitekti dokumendi koostamise teemaline arutelu, kus
EALi esindajatena osalesid I. Volkov, A. Alver ja V. Kaasik.
Käsitleti ka kodifitseerimise temaatikat. I. Volkov pidas vajalikuks saata justiitsministeeriumile ehitusseaduse muutmise
teemaline pöördumine, milles peab kajastuma ka kodifitseerimise aspekt. Justiitsministeeriumile saadetavale kirjale tuleks
lisada kõik EALi poolt aja jooksul tehtud pöördumised ehitusja planeerimisseaduse muutmise kohta.
Eestseisus, vaadanud läbi Tomomi Hayashi EALi liikmeks astumise avalduse ja esitatud tööde kausta, otsustas üksmeelselt T.
Hayashi liidu liikmeks vastu võtta.
I. Mald-Villand soovis rõhutada, et eelmisel eestseisuse
koosolekul tutvustatud Metsakalmistu arhitektide kalmela
projekti kohta koostatud arvamuse näol ei olnud tegemist
EALi ametliku seisukohaga. Kõnesoleva projektiga seotud
probleemide läbivaatamiseks ja EALi ametliku seisukoha
kujundamiseks tutvusid Metsakalmistu arhitektide kalmeala
võistluse žürii töös osalenud arhitektid M. Mutso ja A. Levald
koos I. Mald-Villandiga süvenenumalt erinevate projekti kohta
esitatud hinnangutega ning koondasid olulisima EALi ametliku seisukohana kinnitamiseks. Eestseisus kinnitas esitatud
projekti parandusettepanekud. Otsustati, et Salto arhitektid
peaksid projekti lõpetamisel arvestama nende ettepanekutega,
misjärel tuleks projekt esitada kooskõlastamiseks Tallinna
keskkonnaametile. Kooskõlastuse saamise järel tuleb allkirjastada töö üleandmise-vastuvõtmise akt.

12. detsember
Eestseisuse väljasõiduistungi toimumisajaks määrati 23.–24.
jaanuar 2009.
EALi liikmete pidulik uusaastalõuna otsustati korraldada 6.
jaanuaril.
EXPO võistluse žürii liikmeteks määrati EALi esindajatena A.
Põime ja K. Vellevoog.
EALile esitati täiendavalt järgmised loovisiku loometegevuse
ning sellega seotud täiendõppe stipendiumi taotlused:
• Jaak Huimerind – 6000.- kr (Tšehhi funktsionalistliku
arhitektuuri uurimine – uurimustöö ja artiklite kirjutamine
Böömimaa ja Määrimaa 30-ndate aastate arhitektuurist).
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• Margit Mutso – 50 000.- kr (arhitektuurifilmide /vanema
põlvkonna arhitektidega tehtud intervjuude põhjal/
toimetamine, käsikirjade koostamine).
• Fredi Tomps – 50 000.- kr (Eesti ajaloolise arhitektuuri
restaureerimist kajastava raamatu koostamine).
• Reio Avaste – 25 410.- kr (EALiga seotud ürituste ja
sündmuste pildistamine ajaloolise dokumenteerimise
eesmärgil).
• 3 taotlust á 15 000.- kr Jaapani õppereisiks järgmistelt
arhitektidelt: Tiina Linna, Niina Eigi, Jüri Karu.
• Tomomi Hayashi – 45 000.- kr (Jaapani õppereiside
programmide /3 korda/ koostamine ja kohapealne
koordineerimine).
• Inga Raukas – 15 976.- kr (Noore Arhitekti Preemia
väljaandmisega seonduv ettevalmistöö).
Kokku esitati taotlusi 262 386.- kr eest.
Kõik EALile esitatud loomestipendiumite taotlused otsustati
rahuldada.
K. Komissarov tutvustas eestseisusele Lutheri kvartali ettevalmistamisel oleva mahulise planeeringu arhitektuurivõistluse
tingimusi. Tegemist on avalik-kutsutud võistlusega.
Eestseisus, kuulanud ära K. Komissarovi ja tutvunud võistlustingimustega, tegi tingimuste kohta järgmised ettepanekud:
1. Täpsustada ja ühtlustada auhindade ja osalustasude
maksmist. Tingimustesse tuleb lisada, et Eesti õigusaktide
kohaselt arvestatakse füüsilisele isikule väljamakstavalt
arhitektuurivõistluse preemialt maha vaid tulumaks. Kui
osalustasud makstakse välja koos käibemaksuga, siis võiks
sama skeemi kasutada ka auhinnaraha väljamaksmisel
juriidilistele isikutele.
2. Preemiafond jaguneb praegu ebaproportsionaalselt. EAL
soovitab kasutada Eesti arhitektuurivõistluste juhendis
pakutud preemiate suhet 4: 3: 2: 1, mis kõnealuse võistluse
korral tähendaks järgmist: I preemia – 250 000 kr, II
preemia – 165 000 kr, III preemia – 85 000 kr.
3. Žüriis peaks olema paaritu arv liikmeid. EAL teeb
ettepaneku lisada žüriisse üks arhitekt, millega
tasakaalustataks koosseis ja muudetaks see
arhitektuurivõistluste juhendile vastavaks (arhitektide
osakaal 51%).
4. EAL soovitab suurendada mitteeluruumide pinda
ning kaaluda, kas arenduskavasse tuleks näha ette ka
sotsiaalobjekte (lasteaed, mänguväljak). EAL juhib
tähelepanu ka sellele, et tuleks kontrollida, kas linna
haljastuskava vastab kvartali lahendamisel väljapakutule.
EAL soovitab eeltoodut analüüsida kindlasti koostöös
linnavalitsusega.
Eestseisus kinnitas EALi arhitektuurivõistluste juhendi (kättesaadav EAL kodulehel rubriigis dokumendid).
8.12.08 toimunud EALi juhatuse koosolekul arutluse all olnud
kahe probleemi kohta pidas juhatus vajalikuks koostada EALi
kirjalik seisukohavõtt.

1. Ehitusprojektide läbivaatamine keskkonnaametnike
poolt
Praktikas on väga sagedased juhtumid, kus väljaspool
Tallinna vaatavad ehitusprojekte läbi ning otsustavad
nende sobivuse üle sellised keskkonnaametnikud, kes ei
ole kursis linnaehituslike küsimustega. Sellele olukorrale
lahenduse leidmiseks pidas juhatus vajalikuks korraldada
EALi ja Keskkonnaministeeriumi esindajate ühisarutelu,
mille kokkukutsumisekstehakse ettepanek ministeeriumile
saadetavas kirjas.
2. Projekteerimistööde kõikuvad hinnad riigihangetel
Projekteerimistööde hinnad kõiguvad riigihangete
pakkumistel ligikaudu viis või isegi enam korda; hindu
alandatakse sellise tasemeni, millega ei ole ausal ja
korrektsel viisil võimalik töid ära teha. Projekteerimistööde
riigihangete üle puudub tõhus kvaliteedikontroll ja
kvaliteedile esitatavad nõuded-kriteeriumid. Juhatus
pidas vajalikuks juhtida riigi ja omavalitsuste tähelepanu
riigihangete teel tehtavatele valikutele, saates
asjassepuutuvatele instantsidele vastavasisuline märgukiri.
Eestseisus pidas eelmainitud probleemide teemal märgukirjade saatmist põhjendatuks.
EALi eestseisus arutas Maakri kvartali võistluse teise etapi eel
tekkinud olukorda.
EALiga on pidanud võistluse jätkamiseks pikemaid läbirääkimisi Maakri City OÜ. Hiljuti võttis EALiga ühendust ka
võistluse esimest etappi rahastanud Kinnisvarabüroo Versio
OÜ, kes soovis samuti teise etapi korraldamises osaleda.
EALi eestseisus leidis, et olukorras, kus võistlust soovib korraldada mitu osapoolt, kuid samas on tegemist linnaehituslikult
väga olulise ja tundliku Tallinna piirkonnaga, tuleks EALil arutada koostöötingimused esmalt Tallinna Linnavalitsusega läbi
ning seejärel saata koos linnavalitsusega kõikidele arendajatele
võrdsed lepingutingimused ja võistluse eelarve.
Eestseisus otsustas pärast asjaolude
põhjalikku kaalumist, et:
1. Võistlus võiks olla taas avalik ja sellele võiks kutsuda
osalema eelmisel etapil välja valitud tööde autorid.
2. Võistluse keel peaks olema eesti keel.
3. Kõiki maaomanikke tuleks käsitleda võrdselt.
4. Kui mõni maaomanik soovib kutsuda oma raha eest
lisaosalejaid, on tal selleks vaba voli.
5. Omanikud võiksid osaleda žürii töös ekspertidena.
6. EBSi arendus tuleks planeeringualaga liita, kuna see on
Maakri kvartaliga vahetult seotud.
I. Allmann teavitas eestseisust Tabasalu detailplaneeringu
koostamisel tekkinud probleemidest. Nimelt võitis Tabasalu
aleviku ruumilise planeerimise võistluse T. Laigu, kuid sellest
hoolimata otsustas vald tellida selle teenuse valla poolt kinni
makstud vallaarhitektidelt kümme korda madalama hinna
eest. Eestseisus pidas vajalikuks teha vallale sellekohane järelpärimine.
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17. novembril 2008 toimus Põhja-Tallinna Linnaosa Valitsuses
Kalasadama detailplaneeringu arutelu, kus EALi esindajatena osalesid ka I. Raukas ja T. Laigu. Et erinevad osapooled ei
saanud oma küsimustele vastuseid, palusid nad oma rahulolematuse ning nende vastuväidetele mittereageerimise protokollida. Osapooli mitterahuldanud arutelu olevat vormistatud
äärmiselt formaalselt, protokoll ise pole veel asjast huvitatuteni jõudnud. Ametlikku vastust ei ole Põhja-Tallinna Linnaosa
Valitsuselt tulnud ka nende ettepanekute ja märkuste kohta,
mille Kalasadama detailplaneeringu kohta esitas EAL. Eelmainitut silmas pidades otsustas eestseisus saata linnaosa valitsusele kiri, milles palutakse saata EALile 17. novembri arutelu
protokoll, ühtlasi tehakse kirjas märkus ka selle kohta, et EAL
ei ole oma märgukirjale vastust saanud.
Remargi korras teavitas I. Mald-Villand, et enne Kalasadama detailplaneeringu arutelu käisid Pro-Capitali (ühe sealse
maaomaniku) esindajad EALis tutvustamas oma kavatsust
korraldada koostöös EALiga Kalasadama mahulise ja arhitektuurse eskiisi võistlus.
Märtsis 2008 saatis EAL kultuuriministrile kirja, milles toetas
Tallinna Linnavalitsuse otsust reserveerida lauluväljaku
ümbruses asuv Paekalda asum riiklikult olulise sotsiaalobjekti
jaoks. Kultuuriministeerium broneeriski maa-ala sel otstarbel.
L. Põdra sõnul on nüüd Kultuuriministeeriumisse jõudnud
teave, et lauluväljaku ümbruses asuvate üksikute kruntide
omanikud tahavad hakata oma kruntidele kortermaju ehitama. Seega tuleb linnavalitsusel algatada eraomanike survel
ala planeering – riigihange on juba välja kuulutatud. Kultuuriministeerium, kes peab planeerimisprotsessis osalema, on
pöördunud EALi poole palvega pakkuda välja sinna kavandatava sotsiaalobjekti ligikaudne maht, millega planeeringu
koostamisel arvestada. Ministeerium soovib ka teada, millise
objektiga võiks tegemist olla.
Eestseisus oli arvamusel, et klindipealset tuleks kindlasti
käsitleda tervikuna ning riigihanke ideekonkursi raames
tuleks detailplaneeringuga määratavat ala laiendada. Leiti, et
küsimusele tuleks läheneda pikema perspektiiviga – kaaluda,
mis võiks mõjutada klindipealset elu näiteks 20–50 aasta
pärast. Leiti, et EAL võiks korraldada koostöös oma liikmetega
sel teemal workshop’i, millest võiks ühtlasi kujuneda Arhitektuurikeskuse üks esimesi ettevõtmisi.
L. Põdra (Europan Eesti sekretär) teavitas eestseisust peatselt
väljakuulutatavast rahvusvahelisest arhitektuurivõistlusest
„Europan 10” teemal „European Urbanity – Residential Life,
Distance and Proximity, Sustainability”. Esialgsete läbirääkimiste kohaselt osaleb võistlusel ka Tallinn ning võistlusala
paikneb Kalamaja, Kultuurikatla ja Linnahalli piirkonnas.
L. Põdra palus EALilt hinnangut selle kohta, kas kõnealune
ala sobib võistlusalaks, ning sobivuse korral otsuse kooskõlastamist. Eestseisus oli alguses valiku sobivuse suhtes kahtlev,
kuid arutluse käigus leiti, et arvestades võistluse teemat võiks
see siiski sobida. Tehti ettepanek haarata võistluse uuringualasse ka Linnahalli ees olev liiklussõlm.

ACE uudised
21.-22. novembril toimus Brüsselis taas Euroopa Arhitektide
Nõukogu (ACE) liikmete üldkoosolek. Eesti Arhitektide Liitu
(EAL) esindasid koosolekul delegaat Andres Levald ja direktor
Ingrid Mald-Villand.
EALi huvitas eelkõige eelarve vastuvõtmine. EAL on eelarve
kohta saatnud ACE’ile varem mitu rahulolematut pöördumist,
mis on jäänud kahjuks tähelepanuta.
Selgituseks – ACE arvestab oma liikmete liikmemaksu riikide
SKT osakaalu järgi, organisatsioonidele seab aga riigiti miinimum- ja maksimumnõuded vastavalt 1% ja 25% eelarvest.
Maksimumi pole iialgi vaja läinud, miinimumnõue tähendab
aga seda, et kui Eesti riigi SKT osakaal on 0,16%, siis peaks
EAL maksma eelarvest 1%, mis ületab kuuekordselt õiglase
määra. EAL on teinud korduvalt ettepaneku, et liikmemaksu
arvutamise alus arhitektide liitude vabatahtlikus organisatsioonis ei peaks olema riigi heaoluprotsent, vaid eelkõige
esindatavate arhitektide arv, et oleks tagatud kõigi võrdne
kohtlemine. Kui üldiselt siiski leitakse, et praegune süsteem
on parim, pole EAL ikkagi nõus miinimumnõude kehtestamisega. Euroopa Liit määrab oma riikide osalustasud samalaadse
valemi alusel, kuid seal kehtib see arv, mis leitakse osakaalu
määrava valemiga, mitte alam- või ülemmäär.
Niisiis esines EAL koosolekul sama selgitusega, olles selle
varem kõikidele esindustele ka kirjalikult saatnud. Kahjuks
ei olnud enamus liikmesriike sellest teemast huvitatud (kuna
nende liikmemakse see ei mõjuta) ega sellest aru saanud, nii
et arutelu algatada ei õnnestunud. Assamblee hääletas 2009.
a eelarve poolt. Eesti ja Läti (kes delegeeris EALi neid esindama) jäid eriarvamusele ning hääletasid eelarve aluseks võetud
põhimõtte vastu.
EAL kaalub järgmisi samme. Luksemburgi Arhitektide Koda
tegi ettepaneku vähendada nende riigi miinimummäära 0,5%le.
Üldkoosolekul tehti kokkuvõtted ACE’i töögruppide tegevusest ning anti ülevaade arhitektide kutseuuringust, milles
osalesid suvel ka Eesti volitatud arhitektid. Eestlasi tunnustati suurepärase osalusprotsendi eest, mis ületas mitu korda
kõiki teisi! Uuringu tulemused peaksid lähiajal ilmuma ka
ametlikult, Brüsselis näidati kutseuuringu vahekokkuvõtteid.
Teavitame teid tulemustest kindlasti! Üldkoosoleku materjalid
ja kokkuvõtted leiate meie kodulehelt EALi uudiste alt.
Järgmine ACE’i üldkoosolek toimub 24.–25. aprillini Helsingis.
Muide, Brüsselis tutvustati delegaatide üldkogule sõidust tekkivat ökoloogilist jalajälge. Eestil oli see Brüsseli puhul kõige
suurem, Helsingi puhul aga kõige väiksem.
Ingrid Mald-Villand
Andres Levald
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ETTEVALMISTAMISEL OLEVAD VÕISTLUSED

Eesti arhitektuurivõistlused

EXPO 2010 Eesti paviljoni ideekonkurss
Jaanuari alguses algab ideekonkurss Shanghai 2010. aasta
EXPO Eestit esindava paviljoni fassaadi-, siselahendusele ja
neid ühendavale kandvale ideele.
Võistlust korraldab EAS koostöös Eesti Arhitektide Liiduga.

LÕPPENUD VÕISTLUSED
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia loomeinkubaatori
ja lavakunstide õppehoone arhitektuurivõistlus
(Korraldaja: Tartu Ülikool)
Võistlus kestis 08.08.2008–17.10.2008.
Võistlusele laekus 25 tööd.

Ajakava: võistluse planeeritav lõpptähtaeg on 31. märts.
29. aprillist mai keskpaigani on näitus võistlustöödest üleval
Eesti Arhitektuurimuuseumi keldrisaalis.
Täpsem info EALi kodulehel alates jaanuarist.
Olete oodatud osalema!

Võistluse tulemused:

Rakvere Vabaduse platsi planeerimise ja Pauluse kiriku
rekonstrueerimise rahvusvaheline ideelahenduse
võistlus

I preemia (240 000 EEK) – töö märgusõnaga „PÕLENDIK”,
autorid Siiri Vallner, Heidi Urb, Indrek Peil, Helina Lass,
Sten-Mark Mändmaa (KavaKava OÜ)

Võistlust korraldab Rakvere linn.

II preemia (180 000 EEK) – töö märgusõnaga „TERMIIT”,
autorid Ott Kadarik (OÜ AB Kosmos), Vladimir Dzyuba,
Krista Saluveer
III preemia (120 000 EEK) – töö märgusõnaga „WILL JA
INDIE”, autorid Merle Kinks, Martin Kinks, Margit
Valma, Risto Parve, Kai Süda
Ostupreemia (60 000 EEK) – töö märgusõnaga „MÜÜR”,
autorid Villem Tomiste, Mihkel Tüür, Reedik Poopuu
(OÜ AB Kosmos)
Äramärgitud töö – töö märgusõnaga „LOOMAJA”, autorid
Madis Eek, Margit Mutso, Kristel Jaanus, Kristi Põldme,
Reio Avaste, Raido Kuurmaa (Arhitektuuribüroo Eek &
Mutso OÜ)

KÄIMASOLEVAD VÕISTLUSED
Tallinna Linnavalitsuse uue administratiivhoone
2-etapiline arhitektuurivõistlus
I etapi lõpptähtaeg: 19.01.2008 kell 16.00, kulleriga saatmisel peab pakk olema üle antud hiljemalt 19.01.2008 ja toimetatud EALi 30.01.2008 kella 16-ks
II etappi edasipääsenute avalikustamine: 06.03.2009
II etapi tööde esitamise tähtaeg: 15.05.2009 kl 16.00.
Võitjate väljakuulutamine: 23.06.2009.

Ajakava: võistlus algab jaanuaris ja kestab aprilli keskpaigani.
Täpsem info EAL kodulehel jaanuaris.
Lutheri kvartali mahulise planeeringu
arhitektuurivõistlus
Võistlust korraldab K-Projekt OÜ.
Võistlus on vormiliselt avalik-kutsutud (kutsutuna osalevad
4 Eesti arhitektuuribürood).
Ajakava: võistlus algab jaanuaris ja kestab märtsi lõpuni.
Täpsem info EALi kodulehel jaanuaris.
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EAL teated
MAJA 2006-2007 DVD
12. detsembril Arhitektuuriaasta lõpuüritusel esitles Eesti
Arhitektide Liit oma uhiuut väljaannet – duubel DVDd uute
MAJA filmidega.
Filmid tutvustavad Kultuurkapitali arhitektuuripreemiate
nominente aastatel 2006 ja 2007. Viimasega koos on neid
filme Margit Mutso ja Peeter Brambati (AD Ocolos Film) ühistööna valminud juba 7, varasemad said kassetina välja antud
eelmisel aastal.
MAJA 2006-2007 filmid on inglis- ja venekeelsete subtiitritega. Lisaks on DVDd saatvas bukletis tutvustatud esitletavate
hoonete autoreid nii nime- kui nägupidi, pikemalt saab lugeda
ka filmi väljaandmist toetanud ettevõtetest.
DVD on täies mahus välja antud tublide eesti arhitektuuri
väärtustavate ettevõtete toel, kelle panus algas juba nende
hoonete tellimisest ja valmis ehitamisest ja hiljem jõudis
Eesti Arhitektide Liidu eestvedamisel ka säravkollaste kaante
vahele.
Täname: Skanska EMV AS, Merko Ehitus AS, Koger ja Partnerid AS, LeviEhitus OÜ, KMG Ehitus AS, Rotermann Eesti OÜ,
Linnaehitus AS, Estconde-E OÜ, Infortar AS, Arhitektibüroo
Mai Shein OÜ, Viimsi Vallavalitsus, Tartu Linnavalitsus.
DVD saadaval EALis ja lähiajal ka mujal avalikus levis.
NOORE ARHITEKTI PREEMIA
Eesti Arhitektide Liit (EAL) koostöös Heldur Meeritsa ja AS-ga
GO Travel kuulutas konkursi Noore Arhitekti Preemiale välja
22. oktoobril 2008.
Tähtajaks, 1. detsembriks, esitati EALi liikmete poolt preemiale kaheksa ühtlaselt tugevat kandidaati.
Žürii, kuhu kuuluvad arhitektuurikriitik ja Madalmaade arhitektuuriajakirja A10 peatoimetaja Hans Ibelings, arhitektid
Inga Raukas ja Peeter Pere ning ettevõtjad Heldur Meerits ja
Heiki Kivimaa, teeb oma otsuse jaanuaris 2009, kuid auhinna
saaja kuulutatakse välja EALi üldkogu koosolekul 12. veebruaril 2009.
Noore Arhitekti Preemiast:
Preemia on mõeldud kuni 40-aastasele, Eestis elavale ja töötavale, Eesti arhitektuuri arendanud või Eestile olulist tuntust
toonud arhitektile, kelle loomingulised saavutused on leidnud
laialdast tunnustust, olnud innovaatilised omal alal või kelle
looming on oluliselt kaasa aidanud Eesti ja eesti arhitektuuri
tutvustamisele maailmas.

Preemia eesmärgiks on virgutada noorte arhitektide innovaatilist ja loovat mõtlemist. Seetõttu ei ole auhind rahaline
preemia, vaid maailmareis väärtuses 70 000 krooni. Meid kõiki
ümbritsev elukeskkond on suuresti sõltuv arhitektide tööst.
Tunnustus reisi näol aitab noorel andekal arhitektil avardada
oma silmaringi veelgi ja julgustab ka kõiki teisi olema oma
loomingus värskemad ning leidlikumad. Huvitav arhitektuur
muudab meie kõigi elukeskkonna paremaks ja nauditavamaks.
Preemiat antakse välja esmakordselt.
„ERAMU 2006-2007”
Arhitektuurivõistluse „Eramu 2006–2007” võitja, villa
Lokaator (autorid arhitektid Siiri Vallner, Indrek Peil) oli
novembrikuu viimasel nädalal esindatud Sofias toimunud näitusel. Fotonäitus oli avatud Bulgaaria kultuuriministeeriumi
näitusesaalis. Kui enamik riike oli valinud näitusele vanemast
perioodist pärit hooned, siis Eesti ja Tšehhi esitlesid tänapäeva ehitisi. Samu fotosid näidati 15. detsembril Grand Hotell
Sofias, kus lõpetati pidulikult Bulgaaria „Maja” projekt. Eesti
esindamine sai teoks tänu koostööle Eesti saatkonnaga Sofias.
„Eramu 2006–2007” näitus oli huvilistele valla Kuressaare Linnateatris 3. oktoobrist 3 novembrini 2008, misjärel suundus
Jaapanisse.
Näitus „Eramu 2006–2007” jõudis Jaapanisse
27. novembril 2008 avas Jaapani Arhitektide Instituut (JIA)
oma majas Tokios Eesti Arhitektide Liidu (EAL) näituse
„Eramu 2006–2007”. Näitust vahendas ja selle ülespanekut
aitas korraldada Eesti saatkond Jaapanis. Väga meeldiv oli
koostöö Marek Lutsu ja Loa Veldiga, tänu kellele korraldati
näituse ülespanek n-ö kaugjuhtimise teel kiiresti ja edukalt.
Näituse avamine kavandati päevale, mil EALi liikmed olid oma
kolmandal õppereisil Jaapanisse ning külastasid Tokiot, et
luua otsekontakte ja saada vahetuid muljeid.
Tervituskõne pidasid nii EALi grupijuht Tomomi Hayashi,
võõrustajad kui ka UIA 2011 a. kongressi esindaja. Nimelt
peetakse UIA järgmine kongress Jaapanis. Pärast kõnesid oli
väike pidu, kus suheldi juba vabamalt.
Avamisel osales Jaapanist 26 arhitekti ja korraldajate esindajat, EAList olid kohal kõik 16 näitusel osalenud arhitekti,
disainerit ja sisearhitekti. Osalejad ning korraldajad jäid
avamisüritusega rahule.
Kohalikus meedias ilmus näituse kohta mitu artiklit, mille
koopiad Eesti saatkond EALile ka edastas.
Näitus jääb Jaapanisse pooleks aastaks, selle ringlemise programmi koostab ja korraldab Eesti saatkond.
Ingrid Mald-Villand
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JAAPANI ÕPPEREIS
Kolmandat ja ühtlasi viimast korda toimus menukas õppereis
Jaapanisse. Eelmisest kahest reisist taas erineva programmi
koostas EALi värske liige Tomomi Hayashi. Lisaks arhitektuurile ja huvitavale kultuurile nauditi alanud värvirikast sügist.
Reisi eelviimasel päeval jõudsid osalejad ka „Eramu 2006–
2007” näituse avamisele Tokios.
EALi BÜROOST SAAB SOETADA MITMESUGUST
ARHITEKTUURIKIRJANDUST, SH:
• laenutada ajakirja GA-Document (Jaapan), vt lähemalt
sisukordi: http://www.ga-ada.co.jp/english/ga_document/
index.html ning
• samuti laenutada ajakirja A10
• osta kataloogi European 9 (Rootsi/Soome/Eesti/Läti
võidutööde kataloog) hinnaga 150 krooni
• uhiuut MAJA 2006-2007 DVD-d, hind 100 krooni
• katalooge „Eramu 2006–2007” ja „Väike 2002–2006”,
mõlemad on ilmunud 2008. aastal ning põhinevad
samanimelistel arhitektuurivõistlustel, koostatud eesti ja
inglise keeles
• ajakirju Ehituskunst, MAJA, Eramu & Korter
• sarja „Jalutaja teejuht” raamatuid (Põhja-Tallinn, Pirita,
Nõmme, Rakvere)
• raamatut „Kultuurkapitali nominendid”
• ja lisaks 2008. aasta suvepäevade T-särki, hind 125
krooni.
EALi BÜROO OMANIKE SEKTSIOON (BOS)
2007. aasta sügisel loodi EALi büroo omanike sektsioon (BOS),
mis koondab EALi liikmete hulgas olevaid arhitektuuribüroode
omanikke. Sektsiooni kuulub praegu 20 liiget.
BOSi tegutsemise peaeesmärk on kaitsta ja edendada senisest
täpsemini büroo-omanikest liikmete õigusi ja seaduslikke
huve.
Tegevuses on olulisel kohal arhitektuurse projekteerimise
hinnastatistikaga tegelemine, selle kogumine, analüüsimine
ja töötlemine ning efektiivse süsteemi loomine. Kogemust
on käidud omandamas ka Soome Arhitektuuribüroode Liidus
(ATL), kus tutvuti nii sealse digitaalse metoodikaga kui ka liidu
tegevusega üldiselt. Koostöö jätkub.
Samuti on BOS seadnud endale eesmärgiks
• Eesti arhitektuuri eksportimise suurendamise,
• erialases seadusloomes osalemise,
• liikmete professionaalsete õiguste kaitsmise ning
omavaheliste vaidluste lahendamisele kaasaaitamise,
• liikmeskonda ühendavate erialaste ja seltskondlike
ürituste korraldamise ning koostöösidemete loomise
liikmeid huvitavate valdkondade esindajatega. BOSil
on külas käinud Hansapanga juhatuse liige ja riskijuht
Andres Trink, kes pidas loengu teemal „Eesti majanduse
hetkeseis ja tulevikuperspektiivid”, advokaadibüroo Tark
& Co vandeadvokaat Risto Vahimets, kes rääkis teemal
„Ühinemised ja omandamised”, ning Autorite Ühingu
esimees Kalev Rattus, kes esines autoriõiguse teemadel.

BOS võtab vastu ka uusi liikmeid.
Lisateave: Ra Luhse, sektsiooni esimees, tel 507 6222,
ra@luhsetuhal.ee, või EALi tel 611 7432, kaire@arhliit.ee.

Tulemas!
PIDULIK UUSAASTALÕUNA
6. jaanuaril 2009 ootame EALi liikmeid Restorani Clazz
(Vana turg 2) pidulikule uusaastalõunale. Osavõtumaksu
295.- krooni palume üle kanda hiljemalt 2. jaanuariks Eesti
Arhitektide Liidu arveldusarvele (a/a 10022011720004, SEB).
Tehes oma ülekande, registreerute ühtlasi ka lõunasöögile.
SUVEPÄEVAD 2009!
Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Sisearhitektide Liidu järgmised
suvepäevad toimuvad 11.–12. juulini 2009 Lepaninas (170
km Tallinnast, Läti piiri lähedal, Kablis). Meie päralt on kogu
võrratu mereäärne hotellikompleks, vt ka www.lepanina.ee.
Palume märkida suvepäevad juba varakult oma kalendrisse,
sest ootame kõiki osalema!
Ajavahemikus 24.12.08 - 04.01.09 on EALi kontor suletud.

MEIE JUUBILARID
Jaanuar
04.01.2008
09.01.2008
11.01.2008
17.01.2008
18.01.2008
27.01.2008
27.01.2008

Voldemar Herkel
Arvi Vainula
Dmitri Bruns
Aino Iila
Marie Hammer
Oleg Kotšenovski
Terje Jõulu

80
60
80
85
60
80
55

Kai Aksel
Andres Kask
Olga Kontšajeva
Elvi Raigna
Maritsa Lukk

70
45
80
70
60

Ülo Stöör
Feliks Loit
Kalev Lepik
Ülo Ilves
Margus Koot
Tiina Soans

70
60
45
80
55
55

Veebruar
03.02.2008
10.02.2008
12.02.2008
19.02.2008
28.02.2008
Märts
01.03.2008
02.03.2008
03.03.2008
07.03.2008
08.03.2008
09.03.2008
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EAL uued liikmed
Katrin Männik, s 26.03.1979.
Lõpetas 2001. aastal Tallinna
Tehnikakõrgkoolis ehitusarhitekti eriala. Töötab arhitektuuribüroos Projekt Kuubis OÜ.
Alus: EALi eestseisuse otsus
nr 136/6.10.2008.

Eesti Arhitektide Liit
RK: 80053223
Aadress: Lai tn 31, Tallinn 10133
Üldfaks: 611 7431
E-post: info@arhliit.ee
Kodulehekülg: www.arhliit.ee
Pangarekvisiidid:
a/a 10022011720004, 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:
tel 611 7435, ingrid@arhliit.ee

Tomomi Hayashi, s 01.02.1971.
Lõpetas 1994. aastal Yokohama
Rahvuslikus Ülikoolis arhitekti
eriala, 1999. aastal omandas
Virginia Polütehnilise Instituudis arhitektuurimagistri kraadi.
Töötab arhitektuuribüroos
OÜ HG Arhitektuur.
Alus: EALi eestseisuse otsus
nr 138/13.11.2008.

Sekretär Signe Liivaleht:
tel 611 7430, signe@arhliit.ee
Projektijuht Kaire Pärnpuu:
tel 611 7432, kaire@arhliit.ee
Projektijuht Liivi Haamer:
tel 611 7433, liivi@arhliit.ee
Raamatupidaja Anne Kerge:
tel/faks 611 7434, anne@arhliit.ee
ArhitektuuriAasta projektijuht Mihkel Karu:
tel 5340 7718, mihkel@arhliit.ee

Teated
seenioritele
2009. aasta esimesel poolel toimuvad kokkutulekud 6. jaanuaril, 3. veebruaril, 3. märtsil, 7. aprillil, 5. mail ja 2. juunil
algusega kl 14 Pagaripoiste kohvikus Vana-Lõuna tänaval
Tallinnas.
Juhul, kui Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital eraldab seenioride sektsioonile 2009. aasta I jaotusega tervisetoetuse, palume toetust vajajatel seenioridel esitada vastavad
materjalid hiljemalt 23. jaanuariks 2009 EALi. Lisateavet vt
eelmisest Teatajast (03/08).
SEKTSIOONI JUHATUS SOOVIB KÕIGILE SEENIORARHITEKTIDELE HÄID JÕULUPÜHI JA ÕNNELIKKU
UUT AASTAT, TERVIST JA JÕUDU!

EALi kontor on avatud E–R kl 10–17.
EALi eestseisuse koosolekud toimuvad
üle nädala neljapäeviti algusega kl 16.30.

Nautige
talve!

