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Hääd kolleegid!
Nahk kipitab päikesest ja mõtted uitavad
laisalt kaugetel radadel. Suvepäevad tõotavad
tulla toredad. Mõned asjad on selgemaks
saanud.
Oli paar tõsist arutelu EALi asjade seisust
ja tulevikuvisioonidest. Tähtsaimaks peeti
tõsisemat sekkumist seadusandlusesse,
arhitektuuripoliitikaga tegelemist ja seismist avaliku linnaruumi eest,
arhitektuuri põhiväärtusi tutvustades ja teadvustades. Eeskätt on
kitsikus tabanud just kinnisvara- ja ehitussektorit. Raskel ajal on tähtis tegeleda turu regulatsiooni ja kutsekvalifikatsioonidega, samuti
riigihangetega, mille pakkumised on alla omahinna ja kus osalevad
erihariduseta inimesed.
Selles kontekstis peab EAL kui arhitektide huve esindav liit tegutsema oma liikmete hüvanguks. Oleme riigiametitega suhelnud ning
korduvalt koostanud ettepanekuid ja märgukirju, paraku on need
kogunud riigiametitest vaid ümaraid vastuseid. Tegevus selles suunas
jätkub – tegeleme standardite ja normide, autorikaitse, arhitektuurivõistluste ja hinnapoliitikaga. Mõte on luua autorifond, sellega
hakkab jõuliselt tegelema büroode sektsioon. Oleme käivitanud ka
tööbörsi, millega on võimalik tutvuda varsti uuendustega lõpule
jõudval koduleheküljel.
Tuleb valjemini kõneleda ehituskunstist. Seni, kuni ajakirjanduses
esindab arhitektuuri Ekspressi turismireklaami lisa või päevalehe Tallinna-rubriigi nupuke, pole asi normaalne. Peatselt koostame meediaprogrammi. Kommunikatsioon on äärmiselt tähtis. Ja koostöö – KOV
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arhitektidega, noortekogu, seenioride, piirkondlike sektsioonidega.
Osa neist on tänuväärselt aktiivsed. Kohalike omavalitsuste nõustamine, ekspertiisid ja energiliste inimeste tööleasumine KOVidesse
looks eeldused ümbritseva keskkonna parandamiseks. Sõltumatu
institutsiooni (tingnimetusega riigiarhitekt) loomine ja erialase kompetentsi koondamine tuleks samuti meie väikesele riigile kasuks.
Tuleb tunnustada EALi liikmete ja kontori tööd Eesti Arhitektuurikeskuse arendamisel ning ma loodan, et paljud projektid käivituvad ja
jäävad edaspidi EAK kanda – tänu sellele on liidul rohkem aega tegeleda tõsiste arhitektuuri puudutavate küsimustega, samuti seltsieluga.
Ootame kõigi EALi liikmete arvamusi ja soove muutuvas ajas
ja ruumis. Mis on tähtis, mis peamine? Mida ootate oma erialaliidult?
EAL on suveräänsete loojate liit, mille liikmeid ühendab arhitekti
üllas nimi. Me esindame ühte väärikaimat, silmapaistvaimat elukutset. Me esindame isiksusi, ehitusmeistreid, kes loovad ajas püsivaid
väärtusi.
Ärgem unustagem, et ümbritsevat keskkonda loome meie, mitte
ametnikud ja arendajad. Meie tõmmatud joon muutub majaks. Me
peame oskama vastutada. Keegi ei saa teha lõplikke otsuseid meie
asemel, kui me ise põhimõttekindlad oleme. Õigete otsustega tugevdame ka arhitekti positsiooni ühiskonnas.
Austusega,
Ike Volkov
3. juulil 2009
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EAL eestseisuses
16. aprill
Tallinna linnal on plaan reorganiseerida linna territooriumil
asuvad lastekodud.
Reorganiseerimise eesmärk on likvideerida nn laagritüüpi
lastekodud ning paigutada lapsed asenduskodudesse ja hajutatuna Tallinna linna piirides. Sellest tulenevalt on Tallinna
Linnavaraamet alustanud asenduskodu eskiisprojektide
arhitektuurivõistluse korraldamist, mille võistlustingimustele
palusid korraldajad kooskõlastust ka EALilt. Ühtlasi paluti
EALil määrata žüriisse kaks liidu esindajat.
Eestseisus, tutvunud võistlustingimustega, oli seisukohal, et
ideekonkursi teostamiseks antud aeg (üks kuu) on liiga lühike
ja tegi ettepaneku pikendada võistluse tähtaega pooleteise
kuuni. EALi-poolseteks žüriiliikmeteks määrati P. Pere ja I.
Allmann.
Merje Muiso siseministeeriumist on võtnud J. Lassilt üle
planeerimisseaduse süvauurimise ning tutvustas eestseisusele
parasjagu riigikogus esimesel lugemisel oleva planeerimisseaduse muutmise seaduse eelnõuga seonduvat. J. Lassi algatusel
on siseministeeriumi juurde loodud planeerimisseaduse korrigeerimise töögrupp, kuhu kuulus ka EALi esindaja. Töögrupi
poolt planeerimisseaduse kohta tehtud esialgsetest põhimõttelistest ja olulistest muudatusettepanekutest ei jäänud
pärast kooskõlastusringi läbimist peaaegu mitte midagi alles.
Töögrupi töö tulemusena valmis 2008. a novembris poliitiliselt kooskõlastatud versioon, mis käis riigikogus esimesel
lugemisel. Pärast esimest lugemist tehti planeerimisseaduse
muutmise seaduse eelnõu kohta veel 34 muudatusettepanekut. 20.04.09 peetakse riigikogus majanduskomisjoni istung,
kus tulevad hääletamisele muudatusettepanekud.
Teatavasti tegeleb justiitsministeeriumi juures koos käiv kümneliikmeline töögrupp planeerimis- ja ehituseaduse kodifitseerimisega. Juristide kõrval kuulub kodifitseerimistöögruppi ka
M. Muiso. Töögrupi juht on M. Tasa Concordia advokaadibüroost. M. Muiso sõnul on seaduste kodifitseerimise eesmärk
muuta seaduse sõnastus senisest enam üheselt mõistetavamaks, et kaoks võimalus tõlgendada seadust mitmeti.
Arutleti selle üle, kes võib planeeringuid koostada. I. Volkovi
sõnul toimus haridus- ja teadusministeeriumis samateemaline arutelu, kus võeti vastu otsus töötada välja planeerija
kutsestandard. Esmalt tuleks selgelt defineerida, kes planeerija üldse on. Eestseisus ei pidanud õigeks praegu valitsevat
olukorda, kus planeeringuid võivad koostada selleks ebapädevad inimesed (nt maamõõtjad). Leiti, et planeerimishariduse
hulka peaks alati kuuluma arhitektuuriõpetus ja planeerijal
peaks kindlasti olema ettekujutus projekteerimisest. Muiso
sõnul jõustub uus planeerimisseadus kolme-nelja aasta pärast.
Selle aja vältel saaksid need inimesed, kes siiani planeeringuid
koostanud on, kuid sellealast koolitust ei ole saanud, võimaluse end planeerimisalal koolitada. Et planeerimine on väga
vastutusrikas ja planeerija kannab vastutust ühiskonna ees,
tuleks eestseisuse arvates võtta seni planeeringute koostami-

sega tegelenud ebapädevatelt inimestelt automaatselt õigus
planeeringuid koostada. Milleks lükata seaduse muutmist
kolm-neli aastat edasi?
M. Muiso sõnul on teiste valdkondade esindajate seas levinud
arvamus, et arhitektid soovivad kogu planeerimistegevusega
seotud paketti endale allutada. Eestseisuse arvates on planeerimise puhul absurdne rääkida arhitektide mõjuvõimu kindlustamise soovist. Planeeringute eri liigid (üleriigilised, maakonna- ja detailplaneeringud) nõuavad nende teostajatelt väga
erinevaid oskusi, mistõttu on ühtset planeerija kutsestandardit väga keeruline koostada. Kutsekoja juurde moodustataval
töögrupil on plaan hakata sellega lähiajal tegelema. Tiheasustuste alal planeerimisel ja detailplaneeringute koostamisel on
nt kindlasti arhitekt juhtiv figuur.
Planeerimine on väga lai ala. Oldi seisukohal, et planeerija
peaks olema üldiste planeerimisteadmistega inimene, pigem
korraldaja, kes kutsub kokku eri spetsialistidest koosneva
meeskonna.
E. Hirvesoo teavitas eestseisust Valga-Valka turistide külastuskeskuse käimasolevast ideekonkursist, mille kutse annab
mõista, et tegemist on arhitektuurivõistlusega – oluliseks
peetakse esmalt head arhitektuurset lahendust. See eeldab
professionaalse arhitekti kaasamist võistlustöö valmimisse.
Ideelahenduste hindajaks on kutses aga märgitud Valga Linnavalitsuse riigihangete komisjon. Eestseisus oli seisukohal, et
arhitektuurse lahenduse hindamiskomisjonis peaks arhitekte
olema üle poole, et tagada objektiivselt õige hindamisprotsess
ja valik. Selline seisukoht on välja toodud ka kultuuriministeeriumi tellimusel väljaantud üldkasutatavas arhitektuurivõistluste korraldamise juhendmaterjalis. Eestseisus pidas
vajalikuks pöörduda Valga-Valka turistide külastuskeskuse
ideekonkursi korraldajate poole saamaks teada, kui palju arhitektiharidusega inimesi on kõnealuse ideekonkursi komisjoni
töösse kaasatud.

14. mai
M. Shein andis kutsetunnistuse kätte arhitektidele, kellele
kutsekomisjon oli 4. aprillil 2009 toimunud EALi kutsekomisjoni koosolekul andnud arhitekti kutsekvalifikatsiooni.
Kutsetunnistuse saajad:
Urmas Luure – volitatud arhitekti IV kutsekvalifikatsioon,
Kaie Enno – volitatud arhitekti IV kutsekvalifikatsioon,
Erkki Ristoja – volitatud arhitekti IV kutsekvalifikatsioon,
Raivo Tabri – volitatud arhitekti IV kutsekvalifikatsioon,
Alari Arras – volitatud arhitekti IV kutsekvalifikatsioon,
Ilmar Valdur – volitatud arhitekti V kutsekvalifikatsioon,
Andres Ojari – volitatud arhitekti V kutsekvalifikatsioon,
Markus Kaasik – volitatud arhitekti V kutsekvalifikatsioon,
Ülle Kunnus – volitatud arhitekti IV kutsekvalifikatsioon,
Kalle Rõõmus – volitatud arhitekti V kutsekvalifikatsioon,
Kristiina Renter – volitatud arhitekti IV kutsekvalifikatsioon,
Jüri Kliimask – arhitekti III kutsekvalifikatsioon,
Emil Urbel – volitatud arhitekti V kutsekvalifikatsioon,
Annely Reinart – arhitekti III kutsekvalifikatsioon,
Irina Raud – volitatud arhitekti V kutsekvalifikatsioon,
Ain Kalberg – volitatud arhitekti IV kutsekvalifikatsioon,
Allan Strus – volitatud arhitekti IV kutsekvalifikatsioon,
Ralf Tamm – volitatud arhitekti IV kutsekvalifikatsioon,
Andri Kirsima – volitatud arhitekti IV kutsekvalifikatsioon,
Ene Uustal – volitatud arhitekti IV kutsekvalifikatsioon,
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Terje Truumaa – volitatud arhitekti IV kutsekvalifikatsioon,
Eda Ellerhein – arhitekti III kutsekvalifikatsioon,
Jüri Okas – volitatud arhitekti V kutsekvalifikatsioon,
Marika Lõoke – volitatud arhitekti V kutsekvalifikatsioon,
Siiri-Mannu Sumberg – volitatud arhitekti IV
kutsekvalifikatsioon.
Otsustati, et eestseisuse järgmisel koosolekul peetakse intensiivne arutelu teemal, millised on EALi edasised tegevussuunad. Selle tarvis otsustati vaadata üle 2009. a jaanuaris Pärnus
toimunud eestseisuse väljasõiduistungi protokoll ja võrrelda
seal protokollitud EALi kavandatavaid tegevusi/projekte tänaseks realiseeritutega.
2009. a kavandatavatest EALi ettevõtmistest toodi eraldi välja
järgmine:
• EALi kodulehekülje uuendamine,
• EALi ja ESLi ühiste suvepäevade korraldamine,
• näituse „Buum/ruum“ viimine välismaale (teiste
EALi näituste ringreiside korraldamise võtab üle
arhitektuurikeskus).
Selleks, et kultuuriministeeriumi kaunite kunstide nõukojale
ja ministeeriumile saaks edastada arhitektuurihangete põhimõtted, millele nad saaksid toetuda vastavasisulises tegevuses,
peeti vajalikuks kujundada EALi seisukoht riigitellimuste ja
riigihangete kohta koos vajalike muudatusettepanekute väljatöötamisega.
I. Volkovi sõnul toimus MKMis riigitellimuste ja riigihangete
teemal nõupidamine, kus osalenud minister J. Parts mõistis, et riigihangete puhul on arhitektidel sageli probleeme
kutsekvalifikatsiooni probleemistikuga ning et need vajavad
lahendamist. Arutleti, kas oleks võimalik tuua välja kunsti- või
kvaliteedikriteeriumeid, mida saaks kasutada kunstivaldkonna riigihangete puhul. Leiti, et peaks koostama riigihangete
korraldamise soovitusliku juhendi, millele saaksid toetuda
nii ehitusnõunikud kui ka valla maakorraldajad. Otsustati
moodustada riigihangete temaatikaga tegelema hakkav töögrupp eesmärgiga töötada välja riigihankeseaduse muutmise
ettepanekud.
Leiti, et otstarbekas oleks pöörduda J. Raidla poole justiitsministeeriumist, et kirjeldada talle riigihangete korraldamise olukorda arhitektide vaatevinklist ning selgitada, mida tahetakse
saavutada riigihankeseaduse muutmisega. J. Raidla juurde
minemiseks peeti vajalikuks otsida välja näiteid absurdsetest
korraldatud riigihangetest.
BOSi sektsiooni juhatus leidis, et EALi all tegutsemine piirab
BOSi tegevust ning on seisukohal, et BOSile oleks vaja rohkem
sõna- ja tegutsemisõigust, samuti allkirjaõigust (BOSil puudub
nimelt juriidiline keha). BOSis käsitletavate teemade valdkond
on muutunud konkreetsemaks ja tõsisemaks – lisaks teistele
teemadele tegeldakse juriidiliste küsimustega ning arhitektuuri ekspordi küsimustega. Mitu teemat kattub EALis käsitletavaga. Kuna BOSi juhatus on praegu viieliikmeline, läheb see
vastuollu ka EALi põhikirjaga, mis näeb ette, et EALi all tegutsevate sektsioonide juhatused peavad olema kolmeliikmelised.
Tõstatati küsimus, mil moel peaks BOS oma tegevust jätkama.
Alternatiiviks on, et BOS lööb EAList lahku. BOSi juhatus
leidis, et büroode omanikel on kõige reaalsem huvi lahendada
arhitektuuriga seonduvaid probleeme, eestseisuse liikmetel on

asja vastu pigem eetiline huvi. Samas tunnevad BOSi liikmed
missiooni kuuluda EALi. Kahtlemata moodustavad büroode
omanikud EALi liikmeskonna aktiivsema osa ning nende sisukat ja edasiviivat tööpotentsiaali peaks EALi kui tervikorganisatsiooni töö tõhustamiseks igati ära kasutama.
Otsustati, et BOS peab leidma mingi reaalse väljundi ja midagi
konkreetset ära tegema. Seejärel peaks kõnesoleva küsimuse
uuesti päevakorda võtma ning otsustama, milline peaks olema
BOSi positsioon EALi suhtes.
Hoolekandeküla tüüplahenduse arhitektuurivõistluse arhitektuurse lähteülesande koostaja A. Levald andis eestseisusele
ülevaate ajavahemikus 26.05–17.08.09 toimuvast võistlusest.
Võistluse peakorraldaja AS Hoolekandeteenused tegeleb riiklike hoolekandeteenustega. Et Eesti hoolekandekodud on praegu väga halvas seisus, kavandatakse olukorra muutmist ning
plaanitakse ehitada kaheksa uut hoolekandeküla. Ettevõtmise
rahastamiseks on saadud 400 miljonit krooni eurotoetusi.
Võistluse eesmärk on leida ideelahendus hoolekandekülale,
mis sisaldaks umbes kaheksat väikeelamuhoonet ja ühte
tegevushoone tüüpplaneeringut. Hooned ja planeering peavad
olema lahendatud praktiliselt, energiasäästlikult ja arhitektuurselt heal tasemel ning kujundama kvaliteetse ja elanikesõbraliku ehitatud keskkonna. Võistlusega selgitatakse välja ja
kehtestatakse ruumilahenduste jm üldised põhimõtted. Ideaalne on leida tüüplahendus, mis oleks variatsioonidega rakendatav nii maa- kui ka linnakeskkonnas. Ideelahenduse võistlusele
võiks järgneda piiratud pakkumismenetlus (vaid võistlusel osalejatega) konkreetsete asukohtade planeeringute koostamisel
osalemiseks ning objektide arhitektuurseks projekteerimiseks.
Võistluse abil soovitakse leida hoolekandekülade peaprojekteerija. Kavandatavate hoolekandekülade keskkond peaks olema
kohane kõikide puudeliikidega inimestele ning energiasäästlik.
Võistluse preemiafond (jaguneb žürii poolt valitud kolme kuni
viie võitja vahel) on 500 000 krooni.
Eestseisuse liikmete meelest oli küsitav võistlusest osavõtjatele esitatav käibenõue 5 miljonit krooni. Kuna paljude arhitektuuribüroode käive ei ulatu sellise piirini, peaksid võistlusest
osa võtta soovijad esitama ühispakkumise. Otsustati, et
eestseisuse liikmed tutvuvad koosoleku järel võistluse lähteülesandega ning saadavad oma märkused ning ettepanekud
A. Levaldile. Žüriiliikmeteks pakuti P. Peret, K. Vellevoogi, M.
Lõokest ning E. Urbelit, kes andsid selleks ka oma nõusoleku.
Eestseisus, vaadanud läbi Kai Süda EALi liikmeks astumise
avalduse ja esitatud tööde kausta, otsustas üksmeelselt K.
Süda liidu liikmeks vastu võtta.

4. juuni
Vaadati läbi M. Mutso pöördumine EALi esimehe, juhatuse ja
eestseisuse poole. Lisaks teistele puudujääkidele juhitakse kirjas tähelepanu järgmistele EALi põhikirjalistele eesmärkidele,
mis on M. Mutso arvates unarusse jäetud:
• aidata kaasa kvaliteetse elukeskkonna loomisele, mille
moodustavad säästvalt kasutatud looduskeskkond ning targalt
ja kultuurikeskselt arendatud ehitatud keskkond;
• väljendada ja kaitsta oma liikmete ühishuve.
Järgnes M. Mutso pöördumisest ajendatud arutelu.
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I. Volkovi sõnul on EALis praegu teatud muudatuste aeg – loodud on EAK, arutatud on EALi ja EAKi funktsioonide jagunemist, sellest ka teatud kohanemise ja suhete kristalliseerumise
aeg. I. Volkov ei nõustunud M. Mutso viidatud EALi põhikirjaliste eesmärkide unarusse jätmisega ja leidis, et nendega
on EALis kogu aeg tegeletud: sellega haakub autorikaitse,
konverentside, näituste ja arhitektuurivõistluste korraldamine. EAL on tegelenud ka oma liikmete ühishuvide kaitsmisega:
avaldatud on ühispöördumisi parlamendi ja valitsuse poole,
saadetud protestikiri riigihangete süsteemi kohta jne. On
tehtud koostööd erinevate instantsidega, arutatud kutsekvalifikatsiooni problemaatikat jne.
M. Mutso avaldas oma kirjas nördimust, et EAL on võtnud
äärmiselt arendajasõbraliku rolli ja toetanud Paldiski mnt 50
maa-alale kutsutud planeerimiskonkursi korraldamist. Samas
võtsid ka liidu liikmed osa hipodroomi alale korraldatud võistlusest.
Sellest kõigest koorub I. Volkovi arvates välja tõsiasi, et EAL ei
edasta oma tegevuse kohta avalikkusele piisaval määral infot.
Leiti, et peaks enam tähelepanu pöörama komminikatsioonile
nii oma liikmetega kui avalikkusega. Selles osas oleks kasulik
võtta spetsialistilt konsultatsioon, et kitsaskohad selgemini
saaks välja tuua.
Vaadati läbi ka EALi endiste esimeeste (K. Vellevoog, T. Laigu,
Ü. Mark) pöördumiskiri EALi juhatuse poole, millele järgnes
samuti arutelu.
Kirja ühe autori K. Vellevoogi sõnul on EAKi loomisega seoses
situatsioon EALi jaoks kardinaalselt muutunud. EAL peaks
väga täpselt mõtestama oma olemise/toimimise visioonid.
Probleemiks näib olevat see, et keegi nagu ei juhiks EALi tegemisi – kõik läheb justkui isevoolu.
T. Laigu arvates peaks olema EALi üheks eesmärgiks panna
oma liikmed aktiivselt tööle, kaasata neid EALi ettevõtmistesse. EALi liikmetel on erinevad huvid ja põhjused EALi kuulumiseks. Need vajaksid väljaselgitamist.
Erinevate gruppide huvide väljaselgitamine ongi see jõud, mis
liikmed tööle paneb. Juhatus ning eestseisus peaks suhtuma
lähtuvalt huvigruppide huvidest liikmetesse aktiivselt. Vastasel juhul jääb liit passiivseks.
T. Laigu tegi ettepaneku kutsuda kokku BOSi üldkogu koosolek. BOSi liikmete hulgas leiduks kindlasti aktiivseid inimesi,
kes tahaksid erinevates ettevõtmistes osaleda. BOSi põhihuvideks on oma liikmetele töö tagamine ja projekteerimisturu
libategijatest vabastamine.
T. Laigu arvates toimivad EALis järgmised valdkonnad:
• arhitektuurivõistluste korraldamine,
• arhitektide kutsekvalifikatsioonide väljaandmine (EALi
kutsekoda),
• EALi kontori töö.
T. Laigu sõnul tuleks vältida arhitektuurivaldkonna killustatust. Praegu on Eestis viis organisatsiooni, kellel on arhitektuuri vastu reaalne huvi:
•
•
•
•
•

Eesti Arhitektide Liit,
Eesti Kunstiakadeemia,
Eesti Arhitektuurikeskus,
EV Kultuuriministeerium ,
Eesti Arhitektuurimuuseum.

Et need viis organisatsiooni omavahel loogiliselt tööle panna,
et luua sünergiat, peaks EAL intensiivistama väljapoole suunatud tegevust.
I. Volkovi sõnul on EAL ühiskondlik organisatsioon, mille
prioriteedid on aastate jooksul paika läinud. Põhilised tegevusvaldkonnad on järgmised:
• arhitektide seltsielu edendamine ja arendamine,
• seadusandlus- ja autorikaitseküsimustega tegelemine,
• väljapoole suunatud tegevus.
Ettepanekute tegemine EALi töögruppide
töö tõhustamiseks
EALi töögruppidesse tuleks kaasata võimalikult palju inimesi
väljastpoolt eestseisust. Töögrupi kontaktisikuks võiks olla
eestseisuse liige. Töögrupil peaks lasuma eestseisuse ees aruandekohustus.
Autoriõigustega tegelemine
Autoriõiguste töögrupp vajaks rahastamist ja eksperdi kaasamist. Praegusel kujul ei anna see oma liikmetele vajalikku
väljundit.
EALi ekspertiisigrupp
Ekspertiisigrupi tegevusele tuleks luua juriidiline alus. Siiani
on õigluse jaluleseadmisel olnud EALi trumbiks üksnes
meedia. Justiitsministeeriumile tuleks teha ettepanek, et
EALi ekspertiisigrupi liikmed saaksid ametlikult tunnustatud
ekspertideks.
KOV arhitektide sektsioon
Kohalikes omavalitsustes töötavad arhitektid tuleks koondada
KOV arhitektide sektsiooni. EAL peaks näitama sektsiooni
loomisel initsiatiivi.
Otsustati, et EALi juhatus arutab omavahel EALi tegevuskava
ning eesmärke. 18. juunil toimuval eestseisuse koosolekul
jätkatakse arutelu EALi toimimise ja tegevuskava üle.
Eestseisus, vaadanud läbi ASi Tallinna Farmaatsiatehas poolt
esitatud Tondi tn, Seebi tn ja raudtee vahelise kvartali arhitektuurivõistluse tingimused, ei nõustunud neid väljapakutud
kujul kooskõlastama.
Enim tekitas eestseisuses küsimusi väljapakutud mahus
uushoonestuse kavandamine väljakujunenud iseloomuga
aedlinnakusse, analüüsimata laiemalt sellest tulenevaid
tagajärgi ümbritsevale linnaruumile. Uue tsentrumi loomine
vajab linnaosa struktuuri ümbermõtestamist koos vastavate
infrastruktuuride loomisega. Vastasel korral eksisteerib oht, et
kavandatu ei hakka tegelikkuses toimima ning pärsib ka ümbritsevate alade toimivust. Leiti, et detailplaneeringu eskiisis
väljapakutud kujul nii tiheda kõrghoonestuse rajamine tekitab
kaugvaadetes ühtse ja ebaproportsionaalselt mõjuva mahu,
mis on linnaruumiliselt vastuvõetamatu.
Oldi seisukohal, et arhitektuurivõistlusel osalevad arhitektid tuleks vabastada siduvatest mahupiirangutest. Võistluse
rõhk peaks olema ümbritseva linnaruumi analüüsil, mis looks
veenva põhjenduse võistlustööga väljapakutavale hoonestusmahule. Võistlustööde osana sooviti näha kaugvaadete
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analüüsi nii vahetus naabruses paiknevatelt linnaehituslikelt
sõlmpunktidelt kui ka tähtsamatest kõrgematest punktidest
linna eri paigust.
Võistluse žürii koosseisu peeti tasakaalust väljas olevaks, kuna
spetsialistid on suures vähemuses. Leiti, et sõltumatuid arhitekte peaks žüriis olema üle poole.
EALi seisukohad ja ettepanekud kõnealuse võistluse korraldamise kohta (sh ettepanek kaasata kruntide omanikud žüriisse
hääleõiguseta ekspertidena) otsustati edastada ASile Tallinna
Farmaatsiatehas.
R. Luhse kandis ette BOSi sektsiooni poolt eestseisusele tehtavad ettepanekud:
• struktureerida EAL juhatus ümber viisil, et juhatuse
liikmetel on vastutusvaldkonnad ja üks valdkond on BOSi
huvide valdkond. Eesmärk – seada sisse üks koht juhatuses
peale üldkogu;
• määrata kindlaks, kuidas BOS EAL raames tegutseb.
Eesmärk, et BOS töötab BOSi liikmete jaoks ja et kõik EALi
liikmete bürood astuksid BOS liikmeks;
• EAL peaks hankima ja süstematiseerima
arhitektuurikonkursside kohta käivat infot välismaal;
• BOSi liige peaks osalema ministeeriumi
arhitektuuripoliitika töögrupis;
• määrata BOSi käsutusse üks projektijuht.

18. juuni
L. Haamer tutvustas eestseisusele EALi uut kodulehekülge.
Eestseisus kiitis selle uue visuaalse kontseptsiooni heaks.
I. Volkov tänas EALi endisi esimehi EALi parema toimimise
huvides märgukirjade kirjutamise eest, samuti BOSi juhatust.
I. Volkovi sõnul järgnes sellele EALi juhatuse konstruktiivne
koostöö.
Juhatus peab eelkõige oluliseks tõhustada
• avalikkusele suunatud kommunikatsioonitegevust,
• seadusandlusega seonduvat,
• arhitektuurikonkursside korraldamist.

T. Laigu oli seisukohal, et EALi eduka toimimise jaoks on äärmiselt oluline vastutuse küsimus ja et EALi tegevuskavas ära
toodud ettevõtmiste elluviimiseks tuleks leida inimesed. Liidu
sees on huvigrupid täiesti olemas:
•
•
•
•
•

töövõtjad,
tööandjad,
seeniorid,
noored,
KOV arhitektid.

Iga huvigrupi iga ettevõtmise jaoks tuleks leida vastutaja.
Vastutada võiks T. Laigu arvates kas esimees või aseesimehed.
Huvigrupid vajaksid aktiveerimist. Ehk oleks otstarbekas määrata EALile viieliikmeline juhatus. Iga aseesimehe jaoks võiksid
üks-kaks EALi ettevõtmist/projekti olla prioriteetseteks.
Seenioride sektsioon eesotsas H. Volberg-Raigiga toimib väga
hästi. Kindlasti vajaksid koondamist KOV arhitektid.
EALi esimees ei tohiks olla ühiskondlik koht. EAL peaks seisma arhitektuuripoliitika elluviimise eest – et meid nähtaks,
tõsiselt võetaks. Tuleks taastada see, mis kunagi oli.
I. Volkov leidis, et tuleks rääkida T. Sillaga, O. Alveriga, A. Sihiga, et taastada samalaadne seltskond, mis oli 15 aastat tagasi.
Kaugemalt Tallinnasse tulijatele peaks kulude katteks olema
ette nähtud kompensatsioon.
Leiti, et EALi aktiivsust oleks võimalik tõsta uute liikmete
kaasamise teel. Kuidas motiveerida inimesi, kes on kogu aeg
samade probleemidega tegelenud? Kindlasti aitaks aktiivsusele
kaasa see, kui inimest tehtud töö eest rohkem tunnustataks,
samuti liidu ettevõtmisest saadav konkreetne abi. Leiti, et
liidu ulatuses peaks inimesi rohkem kaasama ning mitte vaid
kitsalt eestseisuse liikmeid, kes on niigi hõivatud. Lisaks eestseisusele tuleks leida veel 10–15 aktiivset inimest liidu seest.
Ü. Marki arvates peaks ühiskondlik hääl olema defineeritud,
ja see tuleks omakorda panna professionaalselt juriidilisse
keelde.
L. Põdra avaldas ministeeriumi töötajana oma kogemuste põhjal arvamust, et erialaorganisatsioonidel on märksa suurem
mõjujõud kui bürokraatidel, mistõttu võiks EAL teha ministeeriumidele ettepanekuid tunduvalt konkreetsemas vormis.
ARUTELU RESÜMEE

I.Volkov tutvustas eestseisusele enda poolt tabeli kujul koostatud EALi tegevusplaani kuni juunini 2010. Tema sõnul on
praeguse aja märksõnadeks EALis
• loomemajandusega tegelemine,
• säästlikust eluviisist lähtuva projekteerimise ja arhitektuuri
propageerimine,
• projekteerimisturu korrastamine,
• arhitektuurse projekteerimise hinnapoliitika korrastamine,
• koostöö arendamine erinevate arhitektuuriküsimustega
tegelevate organisatsioonide vahel.
Leiti, et õigusloomega seotud küsimustega tegelemine on
kindlasti üks EALi praeguse aja prioriteete. Seadusandlusteemadesse peeti vajalikuks sekkuda avalikult. EALi koduleheküljele otsustati üles riputada EALi pöördumised ja neile tagasisidena tulnud kirjad. EALi kodulehekülje link otsustati saata ka
ajakirjandusele.

Otsustati:
1. teha EALi juhatusele ülesandeks analüüsida
toimunud arutelu ja arutleda liidu edaspidiste
toimimisvariantide üle,
2. koostada pingerida ja määrata EALi prioriteetsed
tegevused,
3. leida EALile kommunikatsioonijuht,
4. jaotada EALis käsitletavate küsimuste eest
vastutamine ära EALi aseesimeeste vahel.
EALile esitati järgmised loovisiku loometegevuse ning sellega
seotud täiendõppe stipendiumi taotlused:
Mattias Agabus – 12 000.- kr (arhitektuuriteemaliste välkloengute korraldamine modereerimine).
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Margit Mutso – 12 000.- kr (arhitektuuriteemaliste välkloengute korraldamine ja modereerimine).
Veronika Valk – 50 000.- kr (arhitektuuri- ja linnaplaneerimise alase lasteraamatu seeria esimese väljaande – Riken Yamamoto “Külaskäik Draakon-Lilli majja” – sidumine üldhariduskoolide õppekavaga ning Eesti majapidamist käsitleva raamatu
käsikirja konkursi ettevalmistamine).
Toivo Tammik – 50 000.- kr (Allan Murdmaa juubelinäituse
kataloogi koostamise, kujundamise ja väljaandmisega seotud
kulude katmine).
Leles Luhse – 7570.- kr (osavõtt õppe- ja kogemusreisist
Rooma)

Eesti arhitektuurivõistlused
LÕPPENUD ARHITEKTUURIVÕISTLUSED
Tallinna linnavalitsusele uue administratiivhoone
kavandamise rahvusvaheline ideevõistlus
Võistlus kestis 25.08.08-15.05.2009

Enn Rajasaar – 50 000.- kr (BOSi eestvõttel kavandatava
arhitektide konjuktuurisüsteemi arendamise projekti “HIND”
läbiviimine, mille eesmärgiks on arhitektidele sobiva töövahendi arendamine tööaja arvestamiseks erinevate projektide
lõikes)

Konkursi kvalifitseerimistingimustele vastas 79 osalemissoovi
avaldanud 81-st loomeühendusest, neist 47 esitasid ideelahendused, mille seast valis rahvusvaheline žürii välja 9 paremat.
Võistluse tulemused:

Ilmar Heinsoo – 30 000.- kr (arhitektide kutsesüsteemi ülesehitamine ja arendamine)
Tõnu Laigu – 15 000.- kr (iseseisev enesetäiendamine Helsingis, Yhteiskunta Suunittelukeskuse ja Teknillinen Korkeakoulu
raamatukogudes ja nähtust-kogetust kokkuvõtete tegemine
Eestis)

I preemia (500 000.-) – töö märgusõnaga „THE PUBLIC
VILLAGE”, autorid Bjarke Ingels ja Jakob Lange (Bjarke
IngelsGroup ApS Taanist, pildil vasakult esimesed)

Tõnu Laigu – 11 600.- kr (osalemine rahvusvahelisel arhitektide konverentsil “A Part of Culture”)
Karli Luik – 8700.- kr (osalemine Alvar Aalto sümpoosiumil
Jyväskylas)
Jaan Tiidemann – 30 000.- kr (virtuaalse serveri loomises
osalemine Eesti Arhitektuurikeskuse projekti “Tallinn 2050”
raames)
Kalle Vellevoog – 15 000.- kr (tutvumine Soome modernse
arhitektuuri klassikaga /Ruusuvuori, Aalto, Siren, Pietila jne/ enesetäiendamine)
Jüri Soolep – 25 000.- kr (200-leheküljelise arhitektuuriteemalisi artikleid, esseid, kõnesid sisaldava kogumiku väljaandmine)

Kokku esitati taotlusi 324 370.-kr eest.
Kõik EALile esitatud loometoetuse taotlused otsustati täismahus rahuldada.
Eestseisus, vaadanud läbi Tiit Silla EALi liikmeks astumise
avalduse ja tööde mapi, otsustas T. Silla üksmeelselt liidu
liikmeks vastu võtta.

Foto: Reio Avaste

Toomas Kivi – 7500.- kr (betoonist voolitud piltide näituse
korraldamine 4.02.-20.03.2009 SEB panga galeriis)

II preemia (300 000.-) – töö märgusõnaga „RAHVA HÄÄL”,
autorid Andres Alver, Ulla Saar, Tarmo Laht, Indrek
Rünkla, Sven Koppel (Alver Arhitektid OÜ)
III preemia (200 000.-) – töö märgusõnaga „KODA”, autorid
Andres Ojari, Ilmar Valdur, Markus Kaasik, Raul Kalvo,
Pirko Võmma, Tanel Tatsi (Kolm Pluss Üks OÜ).
Ergutuspreemiad (a 150 000.-) pälvisid:
Ain Kalberg, Irina Raud, Katrin Vannas, Tarmo Õkva
(R-Konsult OÜ)
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Lauri Saar, Jaak-Adam Looveer, Tõnu Laanemäe, Indrek
Järve, Toomas Paaver (PAIK Arhitektid OÜ)
Ralf Lõoke, Maarja Kask, Karli Luik (Arhitektuuribüroo
Salto OÜ)

EAL teated

Avo Seppel, Tairo Pärnamets, Villo Kuht (Arhitektibüroo
Avo Seppel OÜ)
Arhitekti autoriõigustest
Emil Urbel, Aleksandr Zverev, Ainar Luik, Ott Hirvesoo
(Arhitektibüroo Emil Urbel OÜ)
Dietmar Eberle, Moran Amikam, Amos Darr
(Baumschlager Eberle ZT Gmbh)
Arhitektuurivõistlustest
Peale hetkel toimuva Hoolekandekülade ideevõistlusele
käivad Eesti Arhitektide Liidul praegu mitmed läbirääkimised
ja ettevalmistused juba uute arhitektuurivõistluste alustamiseks. Väga pikalt on kestnud Maakri kvartali mahulise
planeerimise arhitektuurivõistluse II etapi läbirääkimisprotsess. Hetkeseisul oleme päris aktiivsesse diskussiooni
suutnud kaasata 9 maaomaniku esindajat, samuti Tallinna
Linnaplaneerimise Ameti, kuid protsess kestab ja ideaaljuhul
on mingit väljundit sellele loota sügise I poolel.
Peale aastast pausi on jätkumas Tallinna Muusikakeskkooli,
Balletikooli ja Otsa-kooli uue ühise õppehoone 2-etapilise arhitektuurivõistluse ettevalmistamine. Haridus- ja
teadusministeerium on teema vedamise üle andnud RKASile,
kellega oleme alustamas koostööd eesmärgiga võistlus sügisel
välja kuulutada. Uus hoone on planeeritud Liivalaia ja Pärnu
mnt nurgale umbes olemasoleva TLÜ ühiselamu alale.
Eesti Arhitektide Liit osales ka Narva Joaoru puhkeala
mahulise planeerimise eskiisi ideekonkursi korraldamise
riigihankel ja võitis selle. Leping selle võistluse korraldamiseks
sõlmitakse eeldatavasti suve jooksul. Võistlus peaks sel juhul
algama samuti sügisel.
Meieni on jõudnud nurin viimaste võistluste kvalifitseerimistingimuste teemal, et milleks nõutakse arhitekti kutsekvalifikatsiooni kõrval ka ettevõtte käibenumbreid või projektijuhi
kogemust hangete maksumuse baasil. Tegemist on peaprojekteerija leidmiseks korraldatud ideekonkurssidega, mis tähendab seda, et leping sõlmitakse võistluse järgselt osaleva firmaga, mitte arhitektist füüsilise isikuga. Seetõttu tahab tellija
olla kindel, et peale hea arhitektuuri võidab ka võimekas firma
ja tal on võimalik võistluse järel võitjaga ka lepingut sõlmida.
Kuna võistlusi korraldatakse piiratud rahaliste vahendite ja
ajakavaga, siis see seab omad tingimused EALilt ostetavale
teenusele – meilt oodatakse tasemel võistluse korraldamist ja
eelkõige võistluse õnnestumist, mille osaks on moraalselt ka
võitnud firmaga koostöö sujumine.
EAL omalt poolt on siiani püüdnud anda parimat ja nõutud
tingimusi (võimalikult mõistlikuks) korrigeerida, et tagada
võimalikult paljude arhitektide osalemisvõimalus. Iga võistlus annab ka uue kogemuse ja nii on seegi teema arenemas ja
loodetavasti jõuame iga järgmisega lähemale arhitekte enam
rahuldavale kompromissile.

11. juunil toimus EALi ja ESLi eestvõtmisel loeng - seminar
“Autoriõiguse lepingud arhitektuuri valdkonnas”.
Oma teadmisi jagas Kultuuriministeeriumi nõunik Toomas
Seppel.
Osales 48 arhitekti ja sisearhitekti. Toimus elav arutelu erinevatel teemaga seotud küsimustel. Puudutati isiklike õiguste,
varaliste õiguste, riigihangete sh arhitektuurikonkurssidega,
autoriõiguste pärimisega jne seotud teemasid. Loengu materjalid on saadaval EAL kodulehelt.
Informeerime, et praegu on käimas autoriõiguse seaduse
muutmise protsess, milles lähtutakse põhimõttest, et autoriõigus on loomemajanduse kui tööstusharu normide kogumik.
Eeldatakse, et autor suudab oma õigustes ise kokku leppida.
Autorit ei peeta enam eriliseks ohustatud liigiks, mille eest riik
peaks erilist hoolt kandma.
Autoriõiguse seaduse muutmise protsessi saab jälgida ja
kommenteerida ajaveebist http://wp.kul.ee/
Ootame elavat kaasaelamist ka meie liikmete poolt!
Ingrid Mald-Villand
Arhitekt III, volitatud arhitekt IV ning volitatud arhitekt
V kutsekvalifikatsiooni määramisest
Arhitekt III, volitatud arhitekt IV ja volitatud arhitekt V kutsekvalifikatsiooni määramiseks nõutavate dokumentide EALi
kutsekomisjonile esitamise tähtaeg on 4. september 2009.
Dokumendid palume tuua EALi (Lai 31, Tallinn).
Kutsemääramise tasu palume kanda EALi kutsekomisjoni
arveldusarvele 221030331735, tasuda on võimalik ka sularahas.
Kogu kutsemääramist puudutav materjal on kättesaadav EALi
kodulehekülje www.arhliit.ee rubriigis “Kutsekoda”.
Kutsekomisjoni otsustava istungi toimumise aeg täpsustub.
Arhitekti kutsetunnistuse väljastamise tasumäärad
Kutsekvalifikatsiooni
tase

Tasumäär (krooni)
EALi mitte kuuluvale
arhitektile
Arhitekt III
3000
Volitatud arhitekt IV 4000
Volitatud arhitekt V 5000

EALi liikmest
arhitektile
2000
3000
4000

Ingrid Mald-Villand
EALi kutsekomisjon
Kontakt: Signe Liivaleht / 611 7430 / signe@arhliit.ee
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„Eramu 2006-2007“ Pärnus
Arhitektuurikeskus kutsub külastama Ammende villasse
üles seatud EALi näitust „Eramu 2006-2007“.
Seekord pole näitus riputatud traditsiooniliselt siseruumidesse, vaid on uudistamiseks üles seatud villa tara külge.

EAL uued liikmed

18. juunil toimunud näituse avamisel toimusid avakõned:
Indrek Allmann (EAL aseesimees), Ülar Mark (Arhitektuurikeskuse juhataja) ja Ene Läkk (kuraator); näituse jõudmist villasse ning alanud koostööd tervitas Annika Treial (Ammende
Luxury Grupi turundusjuht). Avamisürituse galeriiga saab
tutvuda keskuse veebis: www.arhitektuurikeskus.ee

Kai Süda, s 08.07.1979.
Lõpetas 2004. aastal Eesti Kunstiakadeemias arhitektuuri eriala. Töötab OÜ ASE Projekteerimise büroos
arhitektina ja KARISMA arhitektid
OÜ-s arhitektina.

Näitusele eelnes samanimeline arhitektuurivõistlus, mille
esikoha ja 50 000 krooni võitsid arhitektid Siiri Vallner ja
Indrek Peil Paldiskisse projekteeritud eramu eest.

Alus: EALi eestseisuse otsus nr
146/14.05.2009.

Palume lahkesti näitust vaatama ning ühtlasi Ammende hubasesse miljöösse puhkust nautima.

Tiit Sild, s 20.10.1977.
Lõpetas 2001. aastal Eesti Kunstiakadeemias arhitektuuri eriala.
Töötab Tartu Linnavalitsuse arhitektuuriteenistuses linnaarhitektina ning OÜ-s Sport arhitektina.

Näitus jääb villas avatuks 23. augustini.
Kuraator: Ene Läkk, mob 372 53 449030.
Projektijuht: Kaire Pärnpuu, mob 372 51 68953.
Korraldaja: Eesti Arhitektuurikeskus.
Partner: Eesti Arhitektide Liit.
Toetajad: Ammende Luxury Grupp, Eesti Kultuurkapital.
Kaire Pärnpuu
Buum/Ruum kataloog
24. juulil 2009 ilmub
kauaoodatult EALi 2008.
aasta näituse “Buum/
Ruum: uus Eesti arhitektuur” kataloog. Kataloog ilmub eesti ja inglise
keelsena ja annab hea
ülevaate näituse objektidest. Paralleelselt visuaalse
materjaliga saab lugeda ka
hoonegruppe ilmestavaid
tekste.
Kataloogi on koostanud
näituse kuraator Pille
Epner, kujundaja on Tuuli
Aule.
Kataloogi maht on 312 lk ja selle hind EALi kontorist ostes
150 krooni.

Teated
seenioritele
Seenioride sektsioon on praegu suvepuhkusel. Järgmine
kokkutulek toimub 6. oktoobril 2009 kl 14.00 Pagaripoiste
kohvikus Vana-Lõuna tänaval.

Alus: EALi eestseisuse otsus nr
148/18.06.2009.

MEIE JUUBILARID
Juuli
01.07.2009
03.07.2009
05.07.2009
10.07.2009
18.07.2009
29.07.2009

Priit Kaljapulk
Jüri Karu
Martti Preem
Merike Kordemets
Tiit Trummal
Rein Kersten

55
65
60
60
55
75

August
03.08.2009
16.08.2009
17.08.2009
27.08.2009
30.08.2009

Maie Rooneem
Avo Seppel
Tiina Jaska
Harri Kivilo
Ra Luhse

85
45
60
80
45

September
02.09.2009
02.09.2009
09.09.2009
15.09.2009

Daisy Matve
Helene Paulson
Uno Riga
Avo Järve

85
85
90
60

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
Sekretär Signe Liivaleht:
tel 611 7430, signe@arhliit.ee
Projektijuht Liivi Haamer:
tel 611 7433, liivi@arhliit.ee
Raamatupidaja Anne Kerge:
tel/faks 611 7434, anne@arhliit.ee
EALi kontor on avatud E–R kl 10–17, juulis
ja augustis T–N 10–16.
EALi eestseisuse koosolekud toimuvad üle
nädala neljapäeviti algusega kl 16.30.

