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Mõtteid
järgnevaks 
kaksaastakuks

Elame jätkuvalt huvitaval ajal: paljud mäletavad nõukogu-
de aega, seejärel glasnostiaega (millele ei järgnenud õnneks 
perestroikaaega), seejärel meeletut ehitamisaega. Nüüd oleme 
sattunud uude aega – toimetulekuaega. Mingil määral on see 
sarnane nõukogude ajaga, kus palju tuli ise teha: putitada 
autot ja raadiot, taaskasutada majaehitusel telliseid, osata 
elektri- ja torutöid jne.

Praegu on uute seaduste koostamisel kuuldavasti tendents 
taandada arhitekti üldmõiste projekteerija alla, see tähendab 
selliseks universaalseks spetsialistiks, kellele arhitekti kui 
ruumi organiseerimist valdava spetsialisti oskust pole ilmtin-
gimata vaja. Ja kui seda ikkagi on vaja, siis pigem ehitusloa 
templi taotlemiseks nõutavate paberite koostajana. Kuulume 
tahtmatult „templiordu” liikmeskonda.

Ametimehed teavad, mida on arhitektidele vaja, milliste reegli-
te järgi neid tööle rakendada, mis on nende ülesanne ning kus 
on arhitekti koht, mis talle ametkondliku menetlusprotsessi 
käigus kätte näidatakse.

Riigiasutused on kokku kui püha karikas – postamendile 
asetatud puutumatu tühi anum. Arvan, et see nõu tuleb siiski 
täita sisuga ja nii-öelda sisustamise protsessis peamegi üles 
näitama initsiatiivi, toetama igati arhitektiharidusega spet-
sialistide töölevõtmist kõikvõimalikesse ehitusvaldkonnaga 
seotud asutustesse.

Uuel kaksaastakul pean vajalikuks: 

• Jätkata tehtut.
• Luua uues eestseisuses positiivne, aktiivne ja töine 

meeleolu.
• Selgitada välja liidu liikmete soovid ja ootused EALile ning 

tegutseda nende kohaselt.
• Tööd noortega.
• Kaasata võimalikult suur arv aktiivseid liikmeid 

mitmesuguste EALiga seonduvate küsimuste lahendamisse.
• Tõhustada võistluste korraldamist nende mitmesse 

etappi jagamise teel, kombineerides avalikke ja kutsutud 
osavõtjatega võistlusi jms. 

• Parandada riigihangetega seonduvaid seadusi koostöös 
teiste organisatsioonidega: EPBL, EALi BOS, Eesti 
Ehitusettevõtjate Liit, Eesti Inseneride Liit.

• Kutsuda ellu aktiivne töörühm, mille tegevus on suunatud 
seadusloome parandamisele kaasaaitamisele.

• Koostööd ATAKiga; luua vajaduse korral arhitektide 
nn agitbrigaad ja sõita ringi valdades.

• Kutsuda ellu vabatahtlik abistamisvõrgustik, mis 
koosneb arhitektidest, kellel on Eesti maapiirkondades 
sugulasi või suvekodu, eesmärgiga pakkuda väiksematele 
omavalitsustele nõustamisteenust lihtsamate küsimuste 
lahendamiseks. Eesmärk on luua lõpuks omavalitsuse 
juurde arhitekti töökoht, mis väiksemates kohtades võib 
hõlmata mitut omavalitsust. 

• Koostööd säästva ja passiivse energiamajanduse vallas 
projekteerijate erialaliitudega.

• Eksporditegevust ja toetust loomegruppidele 
rahvusvahelistel võistlustel osalemiseks. 

Küllap peab uus eestseisus valima välja olulisemad küsimused, 
millega tegeleda esmajärjekorras.

Arhitektid peavad seisma silmitsi kogu ehitusvaldkonda taba-
nud raskustega. Meie projekteerimismaht on vähenenud mitu 
korda ning paljusid ähvardab töökaotus. Sellistes tingimustes 
tegutsemine paneb ka uuele eestseisusele keerulised lisako-
hustused. Arhitektid peavad olema võimelised kohanema 
muutustega kiirelt. 

Samas tuleb jätkata seni tehtut ning arendada eri põlvkondade 
arhitektide koostööd, jätkata arhitektuuri kajastamist mee-
dias, teha arhitektid rohkem nähtavaks. Samuti tuleb edasi 
tegeleda riigiarhitekti institutsiooni sisseseadmise vajaduse 
selgitamisega.

Võib-olla on aeg küps algatada nimelisi preemiaid, nt Kuusiku 
või Burmanni preemia (aumedal) – märk kohalikule arhitek-
tile, ning rahvusvahelisele suunitlusega Kahni preemia? Või 
vähemalt arutleda sel teemal?

Kokkuvõtteks: tuleb luua tingimused hea ruumi ehitamiseks, 
hoidmiseks ja mõistmiseks.

Peeter Pere
EALi värskelt valitud esimees
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EALi eestseisuses

7. jaanuar 2010 

I. Mald-Villand andis ülevaate EALi plaanidest 2010. aasta 
esimeses kvartalis, toetudes tabelile Kulka rahaeralduste kohta 
eri projektide ja tegevuste kaupa. Arutati, millal alustada EALi 
uuest struktuurist tuleneva töökorralduse kohaselt ettenäh-
tud EALi aseesimeeste töö tasustamist. EALi uus juhtimis-
struktuur annab võimaluse moodustada vajaduse korral kuni 
viieliikmeline juhatus.

Otsustati hakata tasustama EALi aseesimeeste tegevust eest-
seisuse uue koosseisu valimise järel alates 2010. aasta veeb-
ruarust või märtsist. Praegusele juhatusele otsustati maksta 
juhatusele mõeldud fondist ühekordset kompensatsiooni 
(preemiat). 

Teatavasti on teiseks jäänud osaleja vaidlustanud EALi korral-
datud hoolekandeküla ideekonkursile järgnenud väljakuulu-
tamiseta läbirääkimistega hankemenetluse. Vaidlustuse üks 
punkt sisaldab viidet huvide konfl iktile, mille kohta peaks 
eestseisus kujundama oma seisukoha, kuna olukord on põhi-
mõtteline ja puudutab kõiki EALi korraldatavaid konkursse.

Hoolekandeküla menetluse vaidlustuse üks argumente on see, 
et võitnud ühispakkujate (QP Arhitektid OÜ) pakkumuses 
sisalduva töö üks autoritest (Tõnu Laigu) kuulub MTÜ Eesti 
Arhitektide Liit eestseisusse. EAL on aga riigihankes hankija 
volitatud isikuks, kelle ülesanne on koostada hankedokumen-
did ning sooritada hankija eest ja nimel kõik hanketoimingud. 
Vaidlustaja viitab ka asjaolule, et riigihanke komisjoni liikmete 
hulka kuulub ühtlasi EALi eestseisuse liige Peeter Pere.

Kõnealuse argumendi VaKo poolt toetamine tähendaks 
I. Mald-Villandi sõnul seda, et EALi juhtimisest peaksid taan-
duma kõik aktiivsed arhitektid, mis marginaliseeriks EALi 
täielikult. Teine võimalus on muuta EALi riigihanke ideekon-
kursside korraldamise korda nii, et EALi eestseisus ei tohiks 
tingimusi läbi vaadata, sest see seab eestseisuse liikmetest 
potentsiaalsed osavõtjad eelisolukorda (neil on võimalik doku-
mentidega tutvuda varem). Sellest tuleneks aga vajadus anda 
konkursside puhul EALi eestseisuse täielikud volitused teatud 
isikutele, kes tegeleksid ainuisikuliselt võistlustega. Samuti 
seaks see kahtluse alla kõik senised EALi korraldatud võistlus-
te tulemused, mis oleks absurdne.

Praegu tegeleb vaidlustamisjuhtumiga ka Hoolekandeteenu-
seid esindav advokaadibüroo.

Arutati küsimust, kas võistlustingimuste kooskõlastamine 
EALi eestseisuses on üldse vajalik ja kohustuslik. L. Põdra 

tuletas meelde, et eestseisuses kooskõlastamist nõuab Kulka, 
kes eraldab arhitektuurivõistluste I koha preemiaraha.

Eestseisus oli seisukohal, et eestseisuse koosolekud on avali-
kud ja koosolekutel arutatu kõigile kättesaadav, ehkki üheski 
dokumendis pole määratud koosoleku protokolli valmimise 
tähtaega. Leiti, et EALi kodulehekülje võistluste rubriigis 
tuleks alati avalikustada kavandatavate arhitektuurivõistluste 
eelinfo, mida on üldjuhul ka seni tehtud. Tõdeti, et eestseisus 
vaatab koosolekutel läbi vaid kavandatavate arhitektuurivõist-
luste tekstiosa. Reaalselt ei saaks eestseisuse liikmed alustada 
võistlustöö ettevalmistamist teistest osalejatest varem isegi 
siis, kui nad saavad info kavandatava võistluse kohta teistest 
varem.

Otsustati, et eestseisus ei nõustu seisukohaga, nagu eest-
seisuse liikmetel oleksid soodsamad tingimused võistlustöö 
tegemiseks või nagu nad oleksid mingil muul moel eelistatud. 
Otsustati jätta juristide hinnata, kas eestseisuse liikmed on 
arhitektuurivõistlustel osaledes võrreldes EALi lihtliikmetega 
eelisseisundis. A. Levald pidas otstarbekaks uurida, kuidas 
korraldatakse arhitektuurivõistlusi Soomes.

Eestseisus kinnitas EALi üldkogu 4. veebruari 2010. a 
koosoleku päevakorra. Otsustati kavandada koosoleku teise 
poolde ka M. Mutso koostatud arhitektuurifi lmi „MAJA 2008” 
esilinastus.
 
Otsustati jätta elektrooniline hääletamine 4. veebruari 
valimistel ära. Otsustati selgitada välja, mida elektrooniline 
valimisprotsess endast kujutab, ning käivitada seejärel e-hää-
letamise sisseseadmise projekt. E-hääletamist peeti reaalseks 
alustada viie aasta pärast. Seni on neil, kes koosolekust osa 
võtta ei saa, õigus volitada kirjaliku volikirja alusel enda eest 
hääletama teine liidu liige. 

EAL otsustas esitada riigi kultuuripreemiatele kandideerima 
arhitekt Raine Karbi (pikaajalise väljapaistva loomingulise 
tegevuse eest) ning Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu 
(2009. a avalikkuseni jõudnud väljapaistvate tööde kategoo-
rias), mille arhitektid olid Eero Endjärv, Priit Pent, Illimar 
Truverk ja Mattias Agabus ning sisearhitektid Kristi Lents 
ja Hanneloore Kääramees (Agabus, Endjärv & Truverk 
Arhitektid OÜ).

L. Põdra sõnul otsustas Estonia ooperiteatri juurdeehituse 
asukoha valimise komisjon oma viimasel koosolekul, et admi-
raliteediäärsele alale (üks kaalutav asukoht) teatri rajamise eel 
tuleb koostada ala linnaehituslik analüüs. Eestseisus arutas, 
kellelt võiks analüüsi tellida, ning otsustas eelistada neid, kes 
on sellega juba varem tegelenud (AB Kosmos, Tallinna linnava-
litsuse uue hoone võistlusel osalenud arhitektid). 

Eestseisus oli arvamusel, et linnaehitusliku analüüsi peaks 
tegema laiapõhjaline töörühm, mitte üks fi rma. Leiti, et 
selleks tuleks korraldada workshop, kus osaleksid kõnealuse 
valdkonnaga varem kokku puutunud inimesed, ning saadud 
analüüsi peaks töörühm andma kellelegi teisele vormistami-
seks ja visualiseerimiseks. 
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22. jaanuar 2010

EALi liikmete uuring

I. Mald-Villand andis tabelite, jooniste ja koostatud statistika 
abil ülevaate EALi tehtud EALi liikmete uuringust. Uuring 
keskendus kolmele aspektile: liikme elukoht, töösuhe ja lähiaja 
prognoositav sissetulek (uuringutulemused on lisatud). 

Leiti, et uuringutulemused ei pruugi peegeldada arhitektide 
tegelikku olukorda, sest sageli võib näiteks tööandja olla hal-
vemas seisus kui palgatöötaja. Uuringu järgi on EALis rohkem 
büroo-omanikke kui palgatöötajaid. Paljud uuringus osalenud 
prognoosisid järgmise kolme kuu sissetuleku jäämist samale 
tasemele, mis pahatihti tähendab tegelikkuses aga seda, et 
neil lähiajal sissetulek peaaegu puudub, kuna neil pole seda ka 
praegu. Suur osa liidu liikmeid on küll büroo-omanikud, see ei 
tähenda aga, et neil praegu ka tegelikult tööd oleks.

Leiti, et üldkogul uuringutulemusi tutvustades tuleks kindlas-
ti osutada nende kohatisele lahknevusele arhitektide reaalsest 
olukorrast. Uuringutulemuste tabelis tuleks andmed rühmita-
da loetavuse huvides omandivormi (töösuhte) järgi. 

Otsustati täiustada uuringu metoodikat, et saada edaspidi 
arhitektide olukorrast objektiivsem ülevaade, selleks on ooda-
tud ettepanekud.

Arutleti, mida saaks EAL teha majanduslikult raskes olukorras 
liikmete (nt töötute) heaks.

Leiti, et tuleb aktiivselt jätkata tööd selleks, et KOV arhitek-
tide ametikohad saaksid täidetud just arhitekti eriharidu-
sega inimesega. Maakondadesse tuleks luua spetsialistidest 
koosnevad grupid, n-ö kompetentsikeskused, mis kutsutaks 
kokku vajaduse korral, sest on selge, et igasse väiksesse oma-
valitsusse ei ole võimalik seada sisse arhitekti ametikohta. 
Lääne-Virumaal on Priit Pent algatanud esimese sellesisulise 
katseprojekti. 

Loovisikute ja loomeliitude seadus lubab maksta loometoetust 
mittetöötavatele FIEdele, kuid mittetöötavatele büroo-omani-
kele kahjuks mitte. Peeti vajalikuks uurida kultuuriministee-
riumi juristilt selle oletuse paikapidavust ning FIE ja omaniku 
suhet.

EALi juhatuse struktuuri muutmine

BOSi esimees R. Luhse tutvustas eestseisusele BOSi ettepa-
nekuid EALi juhatuse uue võimaliku struktuuri kohta. Tema 
sõnul on juhatuse struktuuri uuendamise eesmärk siduda 
juhatus kindlate tegevusvaldade ja sihtrühmadega ning suu-
rendada juhatuse liikmete vastutusmäära. 

Arutati küsimust, kas juhatuse liikmete ametinimetuste eris-
tamine on vajalik, teise võimalusena võiks kõiki nimetada kas 
aseesimeesteks või juhatuse liikmeteks. Korraldatud hääletuse 

käigus pooldas 17 hääletanut juhatuse liikmete nimetamist 
aseesimeesteks ning üks hääletanu (I. Raukas) nende nimeta-
mist juhatuse liikmeteks. 

Otsustati: 

• Nimetada EALi juhatuse lihtliikmed (kuni neli inimest) 
selguse huvides aseesimeesteks.

• EALi juhatuse koosseisu liikmete arvu otsustab uus 
eestseisus üldkogu järel. 

• Tutvustada üldkogul liikmetele EALi huvirühmade ja 
juhatuse struktuuri tabelit koos kommentaariga, et 
valdkonnad on selles jagatud tinglikult, see on üks võimalik 
tööjaotus.

• Jagada aseesimeeste vastutusalasse jäävad 
tegevusvaldkonnad nende vahel ära pärast seda, kui 
juhatuse uus koosseis on selgunud.

• Tuua välissuhtlus EALi struktuuri tabelis välja eraldi 
tegevusvaldkonnana. 

• Jätta EALi seenioride sektsioon EALi esimehe 
vastutusalasse. 

EALi arengukava

Vaadati läbi EALi arengukava ning määratleti ja täpsustati 
EALi järgmise kahe aasta plaane.

KOMMUNIKATSIOONIVALDKOND

Kommunikatsiooni- ja arengukava väljatöötamine
Ka EALi eestseisus annab kava valmimisse oma panuse, vasta-
tes näiteks küsimustikule „Organisatsiooni sisemiste tegurite 
väljaselgitamine”.

Arhitektuurivõistluste korraldamine
Otsustati:

• Koostada lõppenud arhitektuurivõistluste digitaalne 
ja pidevalt täiendatav andmebaas, mis sisaldab nii 
võistlustingimuste tekste kui ka võidutööde pilte, ning 
panna see üles EALi koduleheküljele.

• Püüelda selle poole, et riigihanked korraldataks 
kvaliteetselt. Selleks otsustati teha uuele eestseisusele 
ettepanek hakata koostama riigihangete korraldamise 
näidisdokumenti (hea tava dokument), milleks tuleb 
kutsuda kokku töörühm. Näidisdokumendis tuleb tuua 
välja kõik võimalused ja variandid, mida seadus riigihangete 
puhul võimaldab. Dokumendi koostamisse tuleb kaasata 
RKSi esindajad, sest eesmärgiks on koostada kandejõuline 
dokument, milles sätestatut hakkaks riigihankeid 
korraldades rakendama ka RKS.

EALi Teataja
Tehti ettepanek, et EALi Teataja võiks ilmuda neli korda aastas 
koos Ehituskunstiga. Kuna on teada, et Ehituskunsti ei suu-
deta sama regulaarselt (neli korda aastas) välja anda, kaaluti 
ajakirja kontseptsiooni muutmist. Ajakiri võiks hakata muu 
hulgas kajastama ka Eesti arhitektuuribüroode tegevust, nt 
poolt mahust võiks olla pühendatud ühele arhitektuuribüroole 
või arhitektile. 



A5arh.01/10

Otsustati:

• Selgitada välja Ehituskunsti ilmumise olukord.
• Kaaluda Ehituskunsti väljaandmist koos EALi Teatajaga.
• Võtta üldkogul arutusele Ehituskunsti ilmumisega 

seonduvad probleemid ning langetada otsus ajakirja edasise 
ilmumise kohta. 

Arhitektuuriajakirjade tellimine
Otsustati: EAL tellib ajakirja El Croquis ja A10 ning EAK 
tellib teised olulisemad arhitektuuriajakirjad.

Vanema põlvkonna arhitektide jäädvustamise teine 
etapp
Otsustati:

• Otsida arhitektide jäädvustamisprojekti nn mustale 
materjalile sisuline ja tehniline toimetaja. 

• Anda toimetatud materjal tasu eest levitamiseks Eesti 
Rahvusringhäälingu arhiivile. 

• Anda koopia toimetatud materjalist Eesti 
Arhitektuurimuuseumile. 

• Tagada EALi autoriõiguste säilimine üleantud materjalile 
ning EALi tasuta ligipääs sellele.

SEADUSANDLUS JM ÕIGUSKÜSIMUSED

Planeerimisseadus, ehitusseadus

Ehitus- ja planeerimisseaduse ühildamine 
(kodifi tseerimine)
Teatavasti on käsil ehitus- ja planeerimisseaduse ühildamise 
protsess ning moodustamisel töörühm, kes hakkab koostama 
uut seadust. Praegu on ehitus- ja planeerimisvaldkond liialt 
killustatud – karuteene tegi seaduste viimine eraldi ministee-
riumide alla 2003. aastal. Sellest killustatusest tuleks avalikult 
rääkida.

Seadused peaksid olema eesmärgipärased, mitte protsessipõ-
hised. Planeeringut on tarvis selleks, et tekiks harmooniline 
elukeskkond. Seadusloomes peakski lähtuma sellest, kuidas 
saavutada harmooniline keskkond kõige optimaalsemate 
vahenditega, vältida tuleks ülereglementeeritust. 

Leiti, et on vaja koostada eelmainitule tähelepanu juhtiv posi-
tiivse suunitlusega, lootusrikas ja mitteründav artikkel, siis on 
ka lootust, et EALi kaasatakse seaduse koostamise protsessi 
senisest suuremal määral. Artiklis tuleks anda EALi tõlgendus 
praegu kehtivatele seadustele. 

Riigiarhitekti institutsiooni sisseseadmisest kodifi tsee-
rimise protsessis otseselt räägitud ei ole, kuid koosolekutel 
on tehtud märkusi kompetentsi ühtekoondamise vajalikku-
se kohta. I. Volkovi sõnul on J. Raidla lubanud küsida Rein 
Langilt, kuidas on edenenud asjad riigiarhitekti institutsiooni 
loomise küsimuses. Kodifi tseerimise käigus on käsitletud 
põhiliselt praeguste seaduste kehtivaid osi. 

I. Volkov teatas, et justiitsministeerium on saatnud EALile 
tutvumiseks ning arvamuse avaldamiseks planeerimis- ja ehi-
tusõiguse kontseptsiooni. (kontseptsioon sisaldab nii planeeri-
mis- ja ehitusõiguse üld- kui ka eriosa. Kontseptsioon kajastab 
praktikas tekkinud probleeme ja võrdlusriikide õigust. Tegu 
on arutluse all oleva versiooniga, mis ei paku veel lõpplahen-
dusi. Seetõttu on toodud järeldused esitatud alternatiividena, 
mida justiitsministeerium soovib asjast huvitatud osapooltega 
arutada.) 

Kontseptsiooni kohta tehtavate ettepanekute arutamiseks 
ning asjast huvitatud osapoolte arvamuste ärakuulamiseks 
moodustab justiitsministeerium töörühma, kus EALi esindab 
I. Volkov. Oma arvamuse kontseptsiooni kohta on lubanud 
kirjalikult esitada ka T. Paaver. 

O. Alveri arvates võiks kontseptsiooni läbitöötamisse kaasata 
Viimsi vallavalitsuses aastaid seaduste temaatikaga tegelenud 
Anne Siitani.

Otsustati:

• Määrata planeerimis- ja ehitusõiguse kontseptsiooni 
läbivaatamise töögruppi EALi esindama I. Volkov. 

• Teha KOVile ettepanek määrata KOVi esindajaks 
töörühmas Anne Siitan.

• Toetada siseministeeriumi ja EALi esindajana töörühmas 
T. Paaverit. 

• Koostada ehitus- ja planeerimisseaduse ühildamise 
teemaline artikkel ajakirjanduses avaldamiseks. Artikli 
eest määrati vastutama EALi uus esimees, kes valib omale 
abilised (nende seas soovitatavalt T. Paaver ja I. Volkov). 
Tehti ettepanek põimida artiklisse ka Lääne-Virumaale 
loodud kompetentsikeskuse temaatika.

Standardid, normid ja projektide näidised

Otsustati:

• Koostada EALi ja EPBLi ühine avalik kiri majandus- ja 
kommunikatsiooniministeeriumis koostatava määruse 
„Ehitusprojektile esitatavad nõuded” kohta. 

• Avaldada kirjas rahulolematust määruse ülesehituse suhtes, 
sest ehitusprojekti arhitektuurne osa ei leia peaaegu üldse 
käsitlemist. 

• Määrata kirja mustandi koostamine uue eestseisuse 
ülesandeks, kaasa aitab ka T. Paaver.

• Edastada avalik kiri ka MKMile. 

Autoriõigused ja -kaitse
Otsustati:

• Teha uuele eestseisusele ülesandeks moodustada töörühm, 
mille koosseisu kuuluks ka jurist, ülesandega hakata 
aktiivselt tegelema arhitektide autorikaitse teemaga.

• Teha tööd selle nimel, et autoriõiguse seadusse lisataks 
arhitektuuri puudutavate autoriõiguste rakenduslik osa.
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Riigihanked
Otsustati teha uuele eestseisusele ülesandeks moodustada 
töörühm, kes hakkab koostöös RKSi ja juristiga koostama 
riigihangete korraldamise hea tava dokumenti (näidisdoku-
mentatsiooni). 

Kutsekvalifi katsioonide väljaandmine
Leiti, et süsteem toimib. 

Riigiarhitekti institutsiooni loomine, kompetentsi 
koondamine valitud instantsidesse
Otsustati võtta ühendust J. Raidlaga ning leppida kokku 
kodifi tseerimisdokumendi teemaline kohtumine, et täpsus-
tada, millises seisus on praegu riigiarhitekti institutsiooni 
loomine.

Hinnastatistika ja -poliitika
Otsustati, et selle teemaga tegeleb BOS. 

JOOKSEV TEGEVUS

Masuga võitlemine

Tööbörs, arhitektid tööle KOVidesse
Otsustati:

• Jätkata tööbörsi reklaamimist.
• Teavitada KOVe tööbörsist ja võimalusest selle kaudu infot 

levitada. 
• Tegutseda selle nimel, et KOVide arhitekti ametikohtadele 

asuksid tööle arhitektuurieriala lõpetanud. 

Arhitektuuri eksport

Eesti arhitektuuri ekspordiga tegeletakse nii EALis kui ka 
BOSis. EASi kõrval toetavad Eesti arhitektuuri eksporti välis- 
ja kultuuriministeerium, kust on võimalik saada lisaraha. BOSi 
esindajana korraldab I. Tiigi aktiivselt Eesti arhitektuuri tut-
vustavat üritust Shanghai EXPO-l. Praeguse seisuga on EALi 
liikmetele saadetud vaid üks eksporditeemaline üleskutse: 
võimalus osaleda Shanghai EXPO-l.

Otsustati teavitada EALi liikmeid võimalustest osaleda 
Londoni rahvusvahelisel arhitektuurifestivalil, Berliinis toimu-
val „Boom/Roomi” näituse avamisel ja selle raames korraldata-
val ümarlaual ning Moskvas avataval „Boom/Roomi” näitusel. 

Erialane teave

Konverentsid, seminarid, täiendkoolitus
Foorumeid korraldab EAK, maakonnapäevi ja EALi suvepäevi 
organiseerib EAL. 

Lepingute juhend
BOS on võtnud enda ülesandeks koostada juhend, mis sisaldab 
arhitektide huve kaitsvaid punkte (autoriõigus, tööosad, lepin-
gu lõpetamine jne). 

Projektide ja objektide tutvustused, arhitektuurigiid

Kutse-eetika
EALi kutsekomisjonile ei ole kahe aasta jooksul esitatud läbi-
vaatamiseks ühtegi probleemset juhtumit. 

Õppereisid
2010. aastal on planeeritud EXPO raames EALi õppereis 
Shanghaisse. H. Volberg-Raig teatas, et Londoni rahvusvahe-
lise arhitektuurifestivalile sõitva EALi delegatsiooniga sooviks 
ühineda ka seeniorarhitektide rühm. Peale festivali on seenior-
arhitektid huvitatud ringreisist. 

Otsustati võtta ettepanek päevakorda.

Ekspertiisid
Ekspertiise koostab EALi ekspertiisigrupp vastavalt vajadusele. 

KOOSTÖÖ

KOV arhitektidega, noortekogu, seenioride, piirkond-
like sektsioonide ja BOSiga

Rahvusvaheline koostöö
H. Kesler teavitas 2009. a detsembris Vilniuses peetud BAUA 
koosolekust. Järgmisel aastal tähistatakse BAUA 20 aasta juu-
belit, mille raames soovivad lätlased korraldada Riias näituse. 
Eesti, Läti ja Leedu on selleks oma nõusoleku andnud. Järgmi-
sel perioodil on Läti BAUA eesistujariik.

2011. aastal peetakse Tōkyōs UIA kongress. Tuleks kaaluda, 
kas EAL võiks panna ka seal (nagu Torinos) välja Eesti arhitek-
tuuri eksponeeriva näituse.

Otsustati võtta ühendust Tallinn – Euroopa kultuuripealinn 
2011 töögrupiga (M. Fritzega) ja uurida, kas veel oleks võima-
lik täiendada kultuuripealinna programmi arhitektuuriüritus-
tega. Kultuuriaastal tuleks tõmmata tähelepanu EALi regulaar-
setele tegevustele, kuid samas võiks avalikkuse lisatähelepanu 
saamiseks korraldada mõne suurema ürituse, nt taaselustada 
rahvusvaheline arhitektuuritriennaal ja/või viia ellu Louis 
Kahni päevad.
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4. veebruar 2010

EALi üldkogu kooosolek

EALi esimehe Ike Volkovi sõnavõtt 

EAL 10

Times a’changin’, ütleb Bob Dylan. Ajad on muutunud. Tänan 
teid kõiki mulle osutatud au ja võimaluse eest väga erinevatel 
aegadel osaleda EALi juhtimises. See oli suur pingutus ja vas-
tutus. Aga õpid, kuni elad.

Kaks aastat tagasi seisin ma üllatunult, häbelikult ja alandli-
kult teie ees. Meenusid Markus Aureliuse sõnad: üles visatud 
kivi jaoks pole allakukkumises midagi halba ega üleslendami-
ses midagi head.

Praegu ei jõua ära imestada, kui palju ilusat on ümberringi. 
Piisab vaid pilguheitmisest aknasse.

...

Tänan EALi eestseisust ja kontoripersonali kahe aasta jooksul 
tehtud tubli töö eest.

Olen õppinud tundma paljusid inimesi ja ka ümber hinnanud 
suhtumist mitmesse inimesse. On olnud õpetlik peatükk mu 
elulooraamatus.

Vahel mõtlen, miks ollakse nii närvilised, umbusklikud, kohati 
ignorantsed ja tigedad, egoistlikudki. EAL ei ole NATO peakor-
ter. Siin ei lahendata kõiki maailma probleeme. Otsigem parem 
ühisosa. Mingil grupil on korraks mingid erihuvid, ent oleme 
võrdsete ühendus. Oleme vabatahtlikult ühinenud. Küsigem – 
miks? Siis selgub ka – kuidas olla.

Eesti Arhitektide Liit on 1921. aastal asutatud loominguline 
erialaliit, mis liidab praegu 372 arhitekti. EALi põhitegevuse 
saab koondada ühisnimetaja arhitektuurialane ekspertiis 
alla. Liit toetab ja arendab oma liikmete kaudu arhitektuuri-
valdkonda ning väljendab ja kaitseb oma liikmete ühishuve. 
EALi eesmärk on aidata oma tegevusega kaasa kvaliteetse 
elukeskkonna loomisele, mille moodustavad säästvalt kasu-
tatud looduskeskkond ning targalt ja kultuurikeskselt aren-
datud ehitatud keskkond. EALi tegevust rahastab eelkõige 
riik (Eesti Kultuurkapitali ja kultuuriministeeriumi kaudu), 
samuti peame end ise üleval liikmemaksude ja projektipõhiste 
teenuste toel.

EAL pole asi iseeneses, see on suveräänsete loojate liit, mille 
liikmeid ühendab arhitekti üllas nimi. Me esindame ühte 
väärikamat, silmapaistvamat elukutset. Me esindame isiksusi, 
ehitusmeistreid, kes loovad ajas püsivaid väärtusi. Esindame 
selles iseennast, hoolimata usulisest, parteilisest, rassilisest ja 
soolisest kuuluvusest, hoolimata majanduslikust käekäigust ja 
ettevõtlusvormist. 

Keskendugem kõige tähtsamale: kindlustagem eesmärkide 
selgus. Mõtelgem läbi, mis mõjutab meie tegevust.

Ei ma taha reisida, esindada, tähtsate meestega juttu ajada, 
presidendi vastuvõtule minna, mis kõik kuulub institutsioo-
ni juhi kohustuste juurde. Puudub edevus ja uudishimu, kaua 
juba elatud ja üht-teist nähtud.

Mis on vahet mu kahel esimehe-ajal? Enne oli kuidagi lahedam 
ja sõbralikum. Nüüd on miskipärast närviline, justkui läheksin 
süüpinki, justkui oleks näos vistrik ja juuksed sassis. Ei tea ma 
midagi klastritest, meetmetest, svotist ja paradigmast. Selleks 
on tublid noored inimesed. Parem tegelda konkreetse lõiguga: 
kirjutada, sõdida seaduste rindel.

Oli viljakas arhitektuuriaasta. Näitused, väga menukad 
välkloengud, esinemine Veneetsias, maakonnapäevad. Koos-
töö EKAga; Eesti Arhitektuurikeskus on hoo sisse saanud, 
välkloengud ja foorumid arenevad. Maakonnapäevi ja EALi 
suvepäevi organiseerib EAL.

Konkursid on kõrgetasemelised.

Noore arhitekti preemiale on palju kandidaate – see on maail-
mas ainulaadne. Nii noorelt nõnda palju valmis objekte!

Kurvastaval kombel on koduturul kehvad ajad: pole tööd, pole 
töölaudagi. Ei lähe ju kõrgharidusega ehituskunstnik end rei-
sisaatjaks pakkuma. Meenutan: Eesti Arhitektide Liit on koht, 
kus saab asju arutada, kus tasapisi toimetatakse tööbörsiga, 
kus vormistatakse loomestipendiume ja -toetusi. Kus valuta-
takse südant. Kus mõeldakse meile kõigile.

Mida saab EAL oma majanduslikult raskes olukorras 
liikmete jaoks ära teha? 

Reklaamida üha laiemalt tööbörsi. Teavitada KOVe tööbörsi 
olemasolust ja võimalusest selle kaudu infot levitada. Tegut-
seda selle nimel, et arhitekti ametikohtadele KOVides saaksid 
tööle arhitektuurieriala lõpetanud. 

Maakondade juurde tuleks luua spetsialistidest koosnevad 
grupid, kompetentsikeskused, mis kutsutakse kokku vajaduse 
korral: on selge, et igasse väiksesse omavalitsusse ei ole või-
malik saada ametisse arhitekti. Lääne-Virumaal on algatatud 
esimene sellesisuline projekt.

Sageli võib tööandja olla halvemas seisus kui palgatöötaja – on 
püsikulud, vastutus, maksukoormus, aga tööd pole. Paljud 
EALi uuringus osalenud arhitektidest büroo-omanikud prog-
noosisid oma järgmise kolme kuu sissetuleku jäämist samale 
tasemele, mis pahatihti tähendas tegelikkuses aga seda, et 
neil lähiajal sissetulek peaaegu puudub, kuna neil pole seda ka 
praegu. Meie uuring näitas, et EALis on rohkem büroo-
omanikke kui palgatöötajaid.

Tuleb koostada seniste arhitektuurivõistluste digitaalne ja 
pidevalt täiendatav andmebaas, mis sisaldab nii võistlustingi-
muste tekste kui ka võidutööde pilte, ning panna see üles EALi 
koduleheküljele.
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BOS on võtnud enda ülesandeks koostada lepingute juhend, 
mis sisaldab arhitektide huve kaitsvaid punkte (autoriõigus, 
tööosad, lepingu lõpetamine jne). 

Püüdleme selle poole, et riigihanked korraldataks kvaliteetselt. 

Tuleb teha uuele eestseisusele ettepanek hakata koostama 
riigihangete korraldamise näidisdokumenti (hea tava doku-
ment), kutsuda selleks kokku vastav töörühm. Näidisdoku-
mendis tuleb tuua välja need võimalused ja variandid, mida 
käesolev seadus riigihangete puhul võimaldab. Näidisdoku-
mendi koostamisse tuleb kaasata RKSi esindajad – eesmärk 
on, et sel dokumendil oleks kandejõudu, et ka RKS hakkaks 
selles fi kseeritut riigihangete korraldamisel rakendama.

Autorikaitse, KOV arhitektid (ATAK, avaliku teenistuse 
arhitektide kogu)

BOS, noored, SEENIORID – tublid!

Taastame nõukojad otsustajate, st linnavalitsuste või voli-
kogude juures. Asi susiseb!

On lubamatu, et ehitusprojekte ja planeeringuid koostavad 
erihariduseta inimesed ja fi rmad – töö käib kutsekoja kaudu, 
kutsekvalifi katsiooni andmisega.

2011. aastal on Eesti Arhitektide Liidu 90 aasta juubel ja selle 
raames planeerime kindlasti hulka üritusi, nt Louis Kahni 
päevi 2011. a sügisel (eelmised Kahni päevad olid 2006. a, 
samuti juubeliürituste raames). Kultuuriaasta raames tuleks 
teadvustada EALi regulaarseid tegevusi. Arhitektuuri tutvus-
tamine!

Arhitektuuri eksport
(vt ka R. Luhse ettekannet)

Varsti vallutavad Eesti arhitektid Hiina, EXPO nimel käib tõsi-
ne töö. Veneetsia ootab. Moldova vajab meie teadmisi. Gruusia 
on samuti kärsitu.

Eesti arhitektuuri ekspordiga tegeletakse nii EALis kui ka 
BOSis. EASi kõrval toetavad Eesti arhitektuuri eksporti rahali-
selt ka välisministeerium ja kultuuriministeerium. BOSi esin-
dajana tegeleb I. Tiigi aktiivselt Eesti arhitektuuri tutvustava 
ürituse organiseerimisega Shanghai EXPO-l. Praeguseks on 
EALi liikmetele saadetud vaid üks eksporditeemaline üleskut-
se: võimalus osaleda Shanghai EXPO-l.

Teavitada EALi liikmeid võimalustest osaleda Londoni rah-
vusvahelisel arhitektuurifestivalil, Berliinis toimuval „Boom/
Roomi” näituse avamisel ja selle raames korraldataval ümar-
laual ning Moskvas avataval „Boom/Roomi” näitusel. 

Rahvusvaheline koostöö

Käesoleval aastal peetakse BAUA 20 aasta juubelit, mille raa-
mes soovivad lätlased korraldada Riias näituse. Eesti, Läti ja 
Leedu on selleks omapoolse nõusoleku andnud. 

2011. a peetakse Tōkyōs UIA kongress. Tuleks mõelda ja 
otsustada, kas EAL võiks ka seal (nagu Torinos) tulla välja 
Eesti arhitektuuri eksponeeriva näitusega.

Ehituskunsti ilmumisega seonduvad probleemid, otsus selle 
edasise ilmumise kohta.

Leida arhitektide jäädvustamisprojekti nn mustale 
materjalile toimetaja. Anda toimetatud materjal tasu eest 
levitamiseks üle Eesti Rahvusringhäälingu arhiivile ja koopia 
toimetatud materjalist Eesti Arhitektuurimuuseumile, samas 
tagada EALi autoriõiguste säilimine materjalile ja EALi tasuta 
ligipääs sellele.

AMETKONNAD, ehitus- ja planeerimisseaduse 
ühildamine (kodifi tseerimine) 

Praegu on ehitus- ja planeerimisvaldkond liialt killustatud. 
Seadused peaksid olema eesmärgipärased, mitte protsessi-
põhised. Miks on üldse vaja planeeringut? Selleks, et tekiks 
harmooniline elukeskkond. Seaduste loomisel peakski lähtuma 
sellest, kuidas saavutada harmooniline keskkond kõige opti-
maalsemate vahenditega. Vältida tuleks ülereglementeeritust.

Justiitsministeerium on saatnud EALile tutvumiseks ning 
arvamuse avaldamiseks planeerimis- ja ehitusõiguse kontsept-
siooni. Kontseptsiooni kohta tehtavate ettepanekute arutami-
seks ning asjast huvitatud osapoolte arvamuste ärakuulami-
seks moodustab justiitsministeerium töörühma.

Koostada EALi ja EPBLi poolt avalik kiri MKMis koostatava 
määruse „Ehitusprojektile esitatavad nõuded” kohta, kus 
avaldada rahulolematust määruse ülesehituse suhtes, sest ehi-
tusprojekti arhitektuurne osa ei leia peaaegu üldse käsitlemist. 
Loomulik valgustus. Müra, normid jne – koostöö ametitega, 
surve.

Ärgem unustagem, et ümbritsevat keskkonda loome meie, 
mitte ametnikud ja arendajad. Meie tõmmatud joon muutub 
majaks. Peame oskama vastutada. Keegi ei saa teha meie eest 
lõplikke otsuseid, kui meie ise oleme põhimõttekindlad. Õigete 
otsustega tugevdame ka arhitekti positsiooni ühiskonnas.

Kõike imekaunist, austatud kolleegid, nii palju, kui vähegi 
võimalik!

Ülevaade EALi 2009. aasta projektidest ja võistlustest 
(I. Mald-Villand)

Eesti Arhitektide Liit seisuga 4. veebruar 2010

• 372 liiget + 1 noortekogu liige
• Eestseisus: esimees + 20 liiget + sektsioonide juhid (3)
• Kontor asub Tallinnas, Lai 31 (I korrusel), 4 töötajat

2009. a aastakäive koos projektitegevusega keskmiselt 5,5 
miljonit kr, vähenemine võrreldes 2008. aastaga 5,2 miljonit, 
2010. a prognoos 6 miljonit. Eelmisel aastal prognoosisin käi-
beks 5 miljonit, arvestades, et 2008. aasta – arhitektuuriaasta 
– projektiküllus oli erakordne.
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• Tegevusala: arhitektuurialane ekspertiis ehk 
arhitektuurivõistluste korraldamine, ekspertiiside 
tegemine, tegevusprojektid, näitused, arhitekti 
kutsekvalifi katsiooni teemaga tegelemine, arhitektuuriinfo 
levitamine, kutsealase tugistruktuuri pakkumine oma 
liikmetele jne

Kahe üldkogu vahel on meie hulgast lahkunud kuus liidu liiget:

• Leonide Josing (5.06.1923–16.04.2009) 
• Manivald Noor (16.07.1923–6.08.2009) 
• Evi Kull (24.03.1928–8.09.2009) 
• Kalvi Aluve (7.05.1928–28.09.2009) 
• Raul-Levroit Kivi (1.08.1920–20.10.2009) 
• Olev Randur (1.11.1928–13.11.2009) 

Vastu on võetud seitse uut liiget: Allan Strus, Ülle Kunnus, 
Karri Tiigisoon, Kai Süda, Anu Kuningas, Tiit Sild, Villo Kuht.

Väike ülevaade lõppenud aasta tähtsündmustest, milleks 
olulisemaks pean kahtlemata rahvusvahelise arhitektuurikon-
verentsi „Riik kui kodu” korraldamist aprilli lõpus Kumus.

27. aprillil 2009 peeti Eesti Arhitektide Liidu, kultuuriminis-
teeriumi, Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Arhitektuurikeskuse 
ühistööna rahvusvaheline konverents „Riik kui kodu”, mis 
kutsus kaasa mõtlema lõppenud ehitus- ja kinnisvarabuumiga 
seoses üles kerkinud probleemidele: tühjana seisvatele või kii-
relt lagunevatele põlluküladele, jätkuvale visioonitule planeeri-
misele, ebakõladele õigusaktides, mis võimaldab teise kursuse 
üliõpilasel projekteerida kortermaja jne.

Esinejad olid väga kõrgel tasemel: Ike Volkov (Eesti Arhitek-
tide Liidu esimees), Ene Ergma (Riigikogu esimees), Juhani 
Katainen (Euroopa Arhitektide Nõukogu president, arhitekt, 
Soome), Siim Kallas (Euroopa Komisjoni asepresident), Jüri 
Raidla (Raidla Lejins & Norcouse advokaat), Allar Jõks (Sorai-
neni advokaadibüroo nõunik), Jüri Soolep (EKA arhitektuuri-
teaduskonna dekaan), Endrik Mänd (Tallinna linnaarhitekt), 
Siim Valmar Kiisler (regionaalminister), Rob Docter (Berlage’i 
Instituudi juht, Euroopa Arhitektuuripoliitikate Foorumi 
EFAP president, Holland), Heido Vitsur (Eesti Arengufondi 
majandusekspert), Andres Alver (Alver Arhitektid OÜ arhi-
tekt), Kai Vöckler (Archis Interventionsi urbanist, Saksamaa), 
Andres Levald (arhitekt), Ülar Mark (konverentsi üldmoderaa-
tor, Eesti Arhitektuurikeskuse juhatuse esimees).

Korraldajate kokkuvõte edasistest tegevussuundadest

Riigivõim peaks endale teadvustama, et arhitektuur ja linna-
planeerimine, sh loovtööstused ja uued koostööl baseeruvad 
valdkonna ettevõtlusvormid, on võtmevaldkonnad elukesk-
konda säästva arengu kavandamisel ja elluviimisel.

Arhitektuurivaldkonda puudutavate ministeeriumide töö 
tuleks muuta selgemaks ja ressursse koondada. Tuleb luua 
valdkonda koordineeriv institutsioon, arhitektuurivolinik, kes 
viiks ellu arhitektuuripoliitikat ning teadvustaks ehitusvald-
konna vastutust elukeskkonna loomise eest.

Seadustes tuleb ühtlustada arhitekti kutsekvalifi katsiooni 
mõiste. Peab saama üheselt selgeks, et vaid volitatud arhitekti 
kutsekvalifi katsiooniga isik võib olla vastutav spetsialist hoo-
nete projekteerimisel ja planeeringute koostamisel.

Riik peaks seadma prioriteedid rahvusvahelise konkurentsi 
toetamiseks võimaldamaks Eesti arhitektidel oma loomingut 
eksportida.

Meediakajastus üritusele oli väga hea: seitse uudist ja artiklit 
+ TV. Ürituse eelarve oli 167 000 krooni. Rahastajad: kultuuri-
ministeerium (122 000 kr), EKA (40 000 kr), Tartu linnavalit-
sus (5000 kr).

Teine suursündmus oli EALi-ESLi suveseminar Lepaninas 
11.–12. juulil 2009 teemal „MAASTIKUD”.

Suvepäevad toimusid traditsiooniliste heade toetajate toel 
ja olid küll ilma poolest veidi sombused, kuid väga vahvad: 
loengud olid rahvast täis, 196 osalejat. Esinesid Raul Rebane, 
Rein Ahas, Anu Printsmann, Anu Lotman, Tiina Tallinn, Rein 
Weber. Peateema oli maastikud, kuid selle raames räägiti nii 
Tallinna aiakunsti ajaloost, meeskonnatööst, miljööväär-
tuslikest aladest kui ka nähtamatutest jõujoontest Eestimaa 
pinnal.

Kolmas aasta suurüritus oli seekord EALi maakonnapäev 
Paides 18. septembril 2009, kus osalesid arhitektid üle 
Eesti. Tutvuti raekoja, Paide uue spordihoone, uue PAIde las-
teaia ja avatud noortekeskusega ning arutleti ka aktuaalsetel 
teemadel, nagu Paide kultuurikeskuse rekonstrueerimine. 

Küsimuse all oli, kas linn vajab ikka nii suurt kontserdimaja 
ja miks ei kaasatud juba protsessi alguses olemasoleva hoone 
autoreid. EALi seisukoht oli, et küsimuse, millist hoonet 
reaalselt vajatakse, saaks lahendada arhitektuurivõistluse 
tingimuste ettevalmistamise käigus, ning hoone autorid tuleks 
kindlasti kaasata tingimuste koostamisse. Nüüdseks on seis 
selline, et Paide linnavalitsus valmistab ette arhitektuurivõist-
lust keskuse renoveerimise ja juurdeehituse eskiisi saamiseks.

Üritusel olid kohal nii leheajakirjanikud kui ka televisioon, mis 
oli isegi mõnevõrra ootamatu, kuna maakonnapäevad pole 
varem sellist tähelepanu saanud. Ju oli käsitletud teema tol 
hetkel põletav.

Aasta lõppes suurejooneliselt: Eesti Kunstiakadeemia hoones-
se olid tulnud nii aastat kui ka maja ära saatma peaaegu 900 
loovisikut, sest peeti loomeliitude aastavahetuspidu. 

Pidu juhtis Mart Sander, esinesid kultusbändid Kukerpillid ja 
Singer Vinger, näidati aastakümneid vana moodi, mis osutus 
endiselt värskeks, kuulati luulet Eesti esiautorite esituses ja 
muidugi joodi, söödi, tantsiti. EAL oli tavakohaselt peo korral-
damist koordineerivas rollis, kuid seekord olid väga suureks 
abiks ka teised loomeliidud, eriti Kinoliit, Eesti Kunstnike Liit, 
Eesti Sisearhitektide Liit. Ja veel kord, eriti Kinoliit. Loode-
tavasti jätkuvad peod edaspidigi, sest seekord saadi hakkama 
ilma suurte sponsoriteta, vaid väike veiniabi oli Veinisõbralt.
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Aasta muud tegemised olid tihedad ja ilma suure kärata:

• EALi ekspertarvamuse juhendi sõnastamine;
• Pärnu Pikk 12 projekti tutvustus aprillis;
• seminar „Eco Houses– building for the future” 

SwissÔtelis koostöös Norra Saatkonnaga mais;
• Euroopa Arhitektide Nõukogu hinnainformatsiooni 

töögrupi (CIS) koosolek Tallinnas juunis;
• autoriõiguse alaseid lepinguid tutvustav teabepäev 

koos ESLiga juunis;
• arhitektuurikeskuse sisulise töö käivitamine – 

toon esile, kuna esimeses-teises kvartalis peeti rohkesti 
EKA, EALi ja EAK ühiskoosolekuid, kus arutati edasisi 
koostöösuhteid, projektide jagunemist ja koostööplaane. 
EALi poolt asus arhitektuurikeskusse tööle ka projektijuht 
Kaire Pärnpuu;

• Valkeakoski elamumessi külastus juulis seenioride 
sektsiooni eestvõttel;

• EALi büroo-omanike sektsiooni põhimääruse 
põhimõtteline heakskiitmine;

• kommunikatsiooniteema areng – EALi arengukava 
ja valdkonnaülese kommunikatsioonikava taotluse 
sisseandmine AEFi;

• rahvusvaheliste ürituste ettevalmistamine – „Boom/
Room” Berliinis (mai–juuli 2010) ja osalemine Londoni 
arhitektuurifestivalil (juuni 2010);

• arhitektuuri ekspordi teema arendamine (BOS, EAK) – 
Shanghai EXPO, büroo-omanike sektsioon suunas oma 
esindaja Indrek Näki ACE’i teenuste vahendamise 
töögruppi, et olla kursis ka mujal tehtuga.

Sügiseks kerkisid eestseisuses üles küsimused seoses EALi 
kommunikatsiooniga, näiteks, kas liit on ikka nähtav, kes me 
mitte ei tee palju asju iseendale, st pingutame ja käime koos, 
arutame asju, aga see kõik ei jõua sinna, kuhu vaja.

Seetõttu uuris eestseisus päris mitu korda ka liikmetelt, mida 
arvatakse, millega liit peaks tegelema ja kuidas hetkeolukord 
tundub, milles liikmed ise tahaksid kaasa lüüa. Kahjuks vastas 
neile küsitlustele väga vähe liikmeid. Suuri probleeme küsit-
luste kaudu ei tuvastatud, kuid liit otsustas siiski teema enda 
jaoks selgeks teha ja nii uuriti esmalt põhitõdesid TÜ mee-
diaeksperdilt Maarja Lõhmuselt. Alguse sai ka koostöö Advisio 
OÜga, kelle abiga esitati AEFile taotlus koostamaks nii EALi 
arengukava kui ka arhitektuurivaldkonna kommunikatsioo-
nikava. Taotlus rahuldati ja mõlemad kavad valmivad 2010. a 
jooksul.

Arhitektuuriekspordi teema on jõuliselt käivitunud. Esmalt 
kasutati selleks EALi näituste propagandat, otsisin võimalusi 
viia EAL näituseid väljapoole – sealt sai alguse koostöö nii 
Saksa kui ka Suurbritannia saatkonnaga, mille tulemusena 
käib praegu ettevalmistustöö Berliini ja Londoni näitusteks. 
Peaaegu samal ajal hakkasid liidu büroo-omanikest liikmed 
otsima võimalusi vaadata ahenenud Eesti tööturult väljapoole 
ning esmane siht oli EXPO 2010, kus on kavas korraldada arhi-
tektide kontaktüritus. Mõlema viimase alal tehakse nüüdseks 
tihedat koostööd arhitektuurikeskusega, kuna eksport on 
eelkõige keskuse teema ja puudutab kõiki arhitekte.

ACE’i töögruppides osalesid Tõnu Laigu hinnasüsteemi 
koosolekutel, Jüri Soolep akrediteerimise koosolekutel,
I. Mald-Villand tegevjuhtide ja fi nantskomitee koosolekutel 
ning Andres Levald EALi delegaadina üldkoosolekutel.

Kogu aasta oli arutuse all ACE’i eelarve ja väikeriikide diskri-
mineerimise vastu võitlemine. Selle tulemusena ei tõstetud 
meie liikmemaksu küll lakke, kuid päris meie soovitud varianti 
me samuti ei saavutanud (teised väikeriigid oli selles küsimu-
ses liiga passiivsed, kuigi praegu nurisevad, et ei suuda maks-
ta). Positiivne oli see, et ACE’i eelarve käivitas üldse laiema 
diskussiooni ja ka suured riigid nõudsid selle vähendamist, 
nii et tänu eelarve üldisele vähendamisele kahanes ka meie 
osamaks võrreldes läinud aastaga (52 000 kr -> 45 000 kr). 

Arhitektuurivõistluste töögrupil (I. Truverk, T. Paaver, 
I. Mald-Villand) on olnud pidevalt suur koormus. Kuigi võist-
lusi ei ole olnud palju, on tehtud palju nn musta tööd: nõus-
tatud tellijaid, antud teavet võistluse korraldamisprotsessi 
kohta jne. Konkreetseid nõustamiskoosolekuid peeti üle 20, 
kuid EALi helistab keskmiselt kord nädalas keegi, keda huvitab 
võistluse korraldamine. Loomulikult ei adu enamik neist 
võistlusega kaasnevat vastutust, mistõttu suur osa loobub 
kohe. Mitu kõnet on viinud siiski kohtumisteni ja loodetavas-
ti kasvab mõnest välja ka võistlus. Probleem on alati raha ja 
kiirus, mis nüüd on seotud euroraha kasutamise tähtaegadega. 
Ja loomulikult on meie põhitöö selgitada, et odavalt ei pruugi 
enamasti parimat saada.

Muud sisutihedad teemad: mitmesuguste dokumentide läbi-
vaatamine, töögruppides osalemine (nt Estonia ooperiteatri 
koosolekud (Volkov, Allmann)), nn protsendiseaduse eelnõu 
läbivaatamine, erinevad MKMist saadetud määrused ja sea-
dused, hipodroomi DP, Nõmme ÜP, planeerija kutsestandardi 
ettepanek.

AJAVAHEMIKUS 20052010 ON KUTSEKODA ANDNUD 
VÄLJA

108 volitatud arhitekt V kutsekvalifi katsiooni,
56 volitatud arhitekt IV kutsekvalifi katsiooni,
18 arhitekt III kutsekvalifi katsiooni.

EALi ÜLDKOGU KOOSOLEKUTE VAHELISEL PERIOODIL 
12.02.20094.02.2010 ON VÄLJA ANTUD

28 volitatud arhitekt V kutsetunnistust,
34 volitatud arhitekt IV kutsetunnistust,
5 arhitekt III kutsetunnistust.

Kokku on antud nüüdseks välja ligi 200 kutsetunnistust, kuid 
suur töö on veel ees – Eestis on hinnanguliselt 700 arhitekti.

EALi TOOTMINE:

• näituse „Buum/ruum” kataloog – juuli 2009 
(Pille Epner / Tuuli Aule)

• arhitektuurivõistluse juhendi trükis koos CDga 
(EAL, I. M.-V.)
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• „MAJA 2008” fi lm – esitlus üldkogul 
(M. Mutso, P. Brambat)

• EALi Teataja – neli korda aastas 
(EAL, S. Liivaleht)

EALi KAASKORRALDUSEL TOIMUS EELMISEL AASTAL VIIS 
VÕISTLUST:

• Eesti EXPO paviljoni ideevõistlus (jaan–aprill 2009),
• Tallinna linnavalitsuse uue haldushoone kaheetapiline 

rahvusvaheline arhitektuurivõistlus (lõppes juunis 2009),
• hoolekandeküla planeeringuline ja arhitektuurne 

ideevõistlus (mai–august 2009),
• Narva Joaoru puhkeala arhitektuurne ideevõistlus 

(sept–dets 2009),
• Europan 10 (aprill–juuli 2009).

Kooskõlastati kaheksa võistlust, kuid toimus väga palju 
rohkem kohtumisi võimalike võistluste teemal.

• Harjumaal Rae vallas kutsutud workshop passiivmaja 
elamurajooni loomiseks, kevadel 2009, korraldas A&A
KV OÜ.

• Tallinna Kultuurikatla arhitektuurne ideekonkurss, kevadel 
2009, korraldas MTÜ Kultuurikatel.

• Tallinna Lutheri kvartali mahulise planeeringu avalik-
kutsutud arhitektuurivõistlus, kevadel 2009.

• Rakvere Vabaduse platsi planeerimise ja Pauluse kiriku 
rekonstrueerimise rahvusvaheline arhitektuurivõistlus, 
kevadel-suvel 2009, korraldas Rakvere linnavalitsus.

• Tartu Riia tn 191 passiivmaja ja ala planeeringu 
arhitektuurivõistlus, kevadel 2009, korraldas OÜ Tartu 
Tehnoloogiapark. 

• Tallinna asenduskodu eskiisprojektide arhitektuurivõistlus, 
kevadel 2009, korraldas Tallinna linnavaraamet.

• Tallinna Tondi ja Seebi tn vahelise kvartali kutsutud 
arhitektuurivõistlus, suvel 2009, korraldas Tallinna 
Farmaatsiatehas.

• Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakolledži 
arhitektuurivõistlus, sügisel 2009, korraldas Tallinna 
Ülikool.

Praegu on EALi korraldatuna käimas kaks võistlust:

• Veneetsia ekspositsiooni ideevõistlus (tähtaeg 15.02.2010),
• väikepreemia konkurss (tähtaeg 31.03.2010).

Arhitektuurivõistlustest on ikka ootel muusikakeskkoolide 
võistlus, millega seoses asjad küll liiguvad, kuid võistluse 
algusaeg ja eesmärk on veel täpsustamata.

EALi 2010. aasta tegevuskava tutvustamine
(I. Mald-Villand)

Tegevusplaan 2010

EAL avalikkusele:

• valdkonnaülene kommunikatsioonikava – detsembriks 
2010,

• noore arhitekti preemia ja kataloog - 2010. a 
veebruariks ja maiks,

• EALi näituste („Boom/Room”) ringreisid Londonis, 
Berliinis jm (koostöö Eesti Arhitektuurikeskusega),

• osalemine Londoni arhitektuurifestivalil 
19.06–3.07.2010, Shanghai EXPO-l (koostöös Eesti 
Arhitektuurikeskusega),

• „Maja 2009” fi lm,
• vanema põlvkonna arhitektide jäädvustamine,
• arhitektuurivõistluste andmebaas

Jätkatakse ekspertiiside koostamist tellimusel, arhitektuuri-
võistluste nõustamist ja korraldamist.

EAL iseendale ja liikmetele:

• EALi arengukava (T. Laigu, I. Raukas, I. Tiigi, I. Mald-
Villand),

• riigihangete kvaliteedi tõstmine, hea tava loomine 
(eestseisuse töögrupp),

• autoriõiguse seaduse parandusettepanekute 
ettevalmistamine (eestseisuse töögrupp),

• EALi kodulehekülg on kohe valmis (L. Haamer),
• EALi ja ESLi suvepäevad juulis (L. Haamer),
• EALi maakonnapäevad Hiiumaal septembris (L. Haamer),
• projekteerimise hinnastatistika (BOS),
• arhitektuuri eksport (BOS, EAK).

Jätkame EALi Teataja väljaandmist neli korda aastas, kutse- 
ja muu seadusandlusega seonduvate teemadega tegelemist, 
õppereiside korraldamist.

Suurimad ja olulisimad teemad 2010. aastaks on väga sisuli-
sed: riigihangete kvaliteet, õigusaktide koostamises kaasalöö-
mine, hinnastatistika loomine.

Kohe on valmis kaua oodatud uus kodulehekülg, mis teeb 
liikmetele oma teabe haldamise lihtsamaks, samuti võimaldab 
esitada liidu tegemisi avalikkusele atraktiivsemalt.

Minu isiklikud plaanid 2010. aastaks on jääda veidike koduse-
maks, mis mõjutab tõenäoliselt mõningal määral ka EALi, seda 
siis alates märtsi lõpust. Kuid loodetavasti annab häid asju 
ühildada ja ma saan armsaks saanud arhitektide liiduga edasi 
suhelda – küll mõnda aega tagasihoidlikumal moel.
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Büroo-omanike sektsiooni (BOS) 
tegevusplaanid 2010. aastal 
(R. Luhse)

Sissejuhatuseks ja tutvustuseks

BOSi sektsioonil on 23 liiget 16 arhitektuuribüroost. BOSi 
nn laiendatud juhatusse kuulub viis liiget: Indrek Tiigi, Tõnu 
Laigu, Indrek Näkk, Enn Rajasaar ja Ra Luhse. Juhatus on 
üsna aktiivselt koos käinud ja tegeleb kõigega, millest allpool 
juttu tuleb.

Järgnevad teemad ei ole päris tähtsuse järjekorras, kuid on 
meie arvates praegu prioriteetsed. Teemasid, mida üldse käsit-
leda, on tegelikult palju rohkem. Teatavasti on tulemas EALi 
BOSi üldkoosolek ja me kuulame hea meelega oma liikmete 
arvamusi sel teemal. Loodetavasti leiavad need kajastamist ja 
edasiarendamist uue EALi BOSi juhatuse poolt.

ARHITEKTUURIEKSPORT
(KOOSTÖÖS EESTI ARHITEKTUURIKESKUSEGA)

Praegu tegelevad ekspordiga paljud arhitektid ja arhitektuu-
ribürood Euroopas, sest on masuaeg ning arenevad turud 
asuvad paraku teistel kontinentidel. Nii arendatakse eksporti 
isiklike kontaktide kaudu, kuid eeskätt koordineeritult selliste 
institutsioonide kaudu nagu saatkonnad, arhitektuurikesku-
sed, liidud, ministeeriumid ja valitsused.

Ilmselt on paljudel büroodel tänaseks kogemus välistellijatega 
olemas, kuid koordineeritult eriti palju ei tegutseta. Turgude 
leidmine ja sissetöötamine võtab aega – teiste maade koge-
mustele tugines vähemalt viis aastat, võib-olla rohkemgi –, 
seega tuleks kiirelt tegutseda. 

Ekspordiplaani koostamine

Peaeesmärgiks on meie meelest koordineeritud ekspordi-
plaani väljatöötamine, mis hõlmaks võimalike turgude väl-
jaselgitamist, kasutades oma positsiooni just ELi liikmesmaa 
arhitektina.

Mida on Eesti büroodel pakkuda? Peale ehitusbuumi on meie 
arhitektidel arvestatav kogemus ja korralikud, kuid samas 
enamasti väikesed bürood (EAK on teinud selle kohta statisti-
kat), samuti head referentsid, mis aga ei jõua potentsiaalsete 
huvilisteni. Meie huvigrupid on investorid, omavalitsused ja 
kõik teised, kes otsustavad ehituste ja arhitektuuriteenuse 
tellimise üle.

Just selles valdkonnas saaks arendada omavahelist ühistege-
vust, mis hõlmaks võimalike koostööpartnerite, kontaktide ja 
info hankimist, messidel-näitustel ja hangetel osalemist ning 
kutsutud konkurssidel osalemist. Kõik see on ühele väikesele 
büroole kulukas ja käib üle jõu – selleks ei ole võimalik ka toe-
tust küsida. Me näeme, et EALi BOS võiks olla sellise tegevuse 
koordineerijaks, aidata hankida raha, pakkuda oskusteavet 
jne.

Ühistegevus hõlmaks ka arhitektuuribüroode ühispakkumisi, 
mis on vajalikud hangetel kvalifi tseerumiseks ja osalemiseks. 
Töömahud ja ka tellijad on välisturul võrreldes Eestiga suured, 
seepärast on olulised kaalukad referentsid ja käibed. Kõik see 
arendaks büroode koostööd, mis on perspektiivis just masuaja 
valguses väga oluline. Meil kõigil on erinevad referentsid, kuid 
kokkupanduna tekib kaalukas nimekiri.

Üks eesmärke on stipendiumide või toetuste hankimine 
väliskonkurssidel osalemiseks, ehkki praegu tundub, et avatud 
konkursse jääb järjest vähemaks ning suureneb kutsutud 
ja eelkvalifi tseerimisega konkursside osakaal. Kuidas kulud 
katta, on laiem teema, mida võiks arutada koostöös EALiga – 
EAS selleks toetust ei anna.

Esimene projekt: EXPO – Eesti arhitektide 
ühistegutsemine Hiina turul

Praeguseks on EXPO-l osalemiseks registreerunud umbes 10 
bürood ja 13 inimest; sellega tegeleb Indrek Tiigi, kel huvi, 
võtke temaga ühendust. Hiina EXPO on meie esimene projekt, 
millega kaasneb üldine Eesti arhitektuuri kajastav väljapanek, 
osalevate büroode trükis ja osalevate Eesti arhitektide korralik 
promoüritus. Projekti eesmärk on saada kogemusi ning korral-
dada edaspidi samalaadseid üritusi ka mujal.

Osalemine ACE’i ekspordi töörühmas

Näeme siin eeskätt võimalust hankida kontakte ja teavet ning 
positsioneerida ennast koos teistega ELi arhitektidena ELi-
välisel tööturul. Mis selles valdkonnas plaanis, sellest oskab 
pikemalt rääkida Indrek Näkk, kes esindab ACE’is EALi.

SEADUSANDLUS

Me peame oluliseks BOSi liikmete osalemist EALi vastavates 
töörühmades, mille uus eestseisus loodetavasti moodustab, 
sest büroo-omanikena puutume me selle teemaga kokku iga 
päev. Tahaksime kaasa rääkida ja jagada praktiseerivate arhi-
tektidena kogemusi ning osaleda ehitus- ja planeerimisseaduse 
(õiguse) kontseptsiooni väljatöötamises. 

HINNASTATISTIKA

Hinnakalkulaator

Soovime, et projekteerimishinna määramise aluseks (metoo-
dikaks) saaks nn hinnakalkulaator, mis põhineb statistikal ja 
arvestab projekteerimiseks kuluvat aega. See ei ole vastuolus 
kartellikokkuleppe vastase seadusega. Hinnakalkulaator võiks 
edaspidi olla abiks sihthindade määramisel, mida kasutatakse 
nii riigihangete kui ka erasektori tellimuste puhul. Selle teema-
ga tegeleb Tõnu Laigu.

Riigihanked

Riigihangete valdkond on väga problemaatiline: siin tuleb teha 
koostööd EALi kui institutsiooniga, kaasates pädevaid juriste. 
EALi BOS ei suuda siin üksinda midagi ära teha. Praegu on 
hanke ainuke hindamiskriteerium madalaim hind, mis deval-
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veerib ja on juba devalveerinud kogu meie kutset, tõmmates 
hoogsalt alla hinnad ka erasektoris. Tuntud Norra arhitek-
tuuribüroo Snohetta projektijuhiga rääkides selgus, et Norras 
on riik kõige parem ja kompetentsem tellija – meil on paraku 
vastupidi!

BIM-PROJEKTEERIMINE

See teema on meil kerkinud peamiselt seoses RKASi hoogsa 
tegevusega selles valdkonnas, kuid on aktuaalne kogu arhi-
tektuurisektoris, mujal ELis. Näiteks ühel hiljutisel Norras 
korraldatud arhitektuurikonkursil nõuti osalejatelt peale töö 
esitamise ka BIM-mudelit. Selle teema arenguga on kõige pare-
mini kursis Enn Rajasaar.

KOOLITUSED 

Kavas on taotleda EASilt koolituste jaoks toetust, nt projekti-
juhikoolitus, erialane koolitus, samuti benchmarking jne.

LIIKMETELE ÜRITUSTE KORRALDAMINE 

ehk seltsitegevus on pisut soiku jäänud. 

UUTE LIIKMETE KAASAMINE 

See on suur eesmärk: mida rohkem meid on, seda lihtsam on 
panustada edaspidisesse tegevusse. 

MUUD TEGEVUSED

Neid on päris mitu, nt arhitektide kvaliteediraamat (ISO 
analoog), lepingud ja juriidiline abi, kuid nendega ei jõua me 
praegu lihtsalt tegeleda.

Edaspidi tahame kindlasti kaasata EALi liikmeid rohkem EALi 
BOSi tegevusse – nagu näete, tegeleb iga BOSi juhatuse liige 
mingi teemaga. Sooviksime haarata juurde veelgi kolleege, 
selleks tuleb arendada omavahelist suhtlemist ja teavitust.

Juhatus on käinud koos päris aktiivselt, kuid tal on liikmete 
ees võlg toimuvast ülevaate andmisel. Loodame seda edaspi-
di leevendada tihedamate kokkusaamistega ning väärikama 
esindatusega EALi uuel koduleheküljel (kui see kunagi valmib), 
kus oleks kõigile kättesaadav kogu jooksev info BOSi kohta, sh 
juhatuse töö.

Loomulikult arendame edasi seltsitegevust ja korraldame koh-
tumisi huvitavate inimestega teistelt erialadelt, siiani on selles 
suureks abiks olnud Indrek Näkk.

Loodame, et püstitatud ülesanded on atraktiivsed, sest meie 
eesmärk on kaasata kõik EALi liikmetest büroo-omanikud ka 
BOSi tegevusse.

Uue esimehe ja juhatuse valime 11. veebruaril 2010 EALi 
kontoris. Seal teeme kokkuvõtte BOSi tegevusest, saab 
rohkem teavet ja küsida täpsemalt. 

EALi 2009. a majandusaasta 
aruande kinnitamine (R. Tabri)

R. Tabri andis ülevaate EALi 2009. aasta majandustegevuse 
revideerimisest. 

Üldkogu asus majandusaasta aruande kinnitamise küsimuses 
hääletama ning hääletustulemuste põhjal kinnitati majandus-
aasta aruanne. 

EALi põhikirja muutmine 

EALi eestseisus oli valmistanud ette põhikirja muudatused: 
muuta juhatus kuni viieliikmeliseks ja võimaldada 
moodustada EALi koosseisus liikmete huvi alusel uus 
kogu – kohalike omavalitsuste arhitektide kogu. Lisaks 
sooviti põhikirja sisse viia mõni redaktsiooniline ja korrastus-
lik muudatus.

EALi juhatuse laiendamisest, juhatuse 
struktuuri muutmisest

T. Laigu tutvustas EALi juhatuse laiendamise tagamaid. 
Juhatuse struktuuri muutmise protsess algas seoses BOSi 
tegevusega: mõte muuta EALi juhatus viieliikmeliseks on BOSi 
mõttetalgute tulemus.

EALi positsioon on Eesti arhitektuurielus muutunud. EALi 
initsiatiivil kultuuriministeeriumi juurde moodustatud töö-
grupp on juba aastaid arutanud arhitektuuripoliitika küsimusi. 
Tasapisi liigutakse selles suunas, et riigistruktuuridesse sea-
taks sisse riigiarhitekti ametikoht. Kultuuriministeeriumisse 
on loodud arhitektuurinõuniku ametikoht. 

Arhitektuuritemaatikaga tegelevad praegu järgmised organi-
satsioonid:

Eesti Arhitektide Liit,
Eesti Kunstiakadeemia,
Eesti Arhitektuurimuuseum,
kultuuriministeerium,
Eesti Arhitektuurikeskus (EAK).

Arhitektuuritemaatika jagunemisel niivõrd paljude organisat-
sioonide vahel võib tekkida küsimus, kas see liialt ei killustu. 
Eestis ei ole ju kuigi palju arhitekte. 

Kas EALi positsioon ühiskonnas on varasemaga võrreldes 
muutunud tugevamaks? Organisatsiooni positsiooni ühiskon-
nas määrab ära tema tugevus – see on lihtne tõde. Seepärast 
peakski EAL keskenduma eelkõige oma liikmetele, sest nende 
potentsiaalist sõltub EALi tugevus. Kahjuks ei ole praegu kaa-
satud EALi tegevusse kogu EALi liikmeskonda: kogu koormus 
langeb enamasti eestseisusele ja ülejäänud liikmed on suhteli-
selt passiivsed.
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Kes on need 372 EALi liiget? Kui arhitektuuribüroode omanikud muutuvad aktiivseks, 
aktiveerub ka EAL. 

Kutsun üles kõiki palgatöötajaid võitlema oma õiguste eest! 
Büroo-omanikud ja palgatöötajad peaksid omavahel hästi läbi 
saama.

EALi huvirühmad on järgmised: 

• seeniorid,
• arhitektuuribüroode omanikud, tööandjad,
• töövõtjad, töötud, FIEd,
• KOVides, ministeeriumides, ametites töötavad arhitektid, 

ametnikud, 
• noored arhitektid,
• muu.

Huvirühm + motivatsioon = tegevus

EALi juhatuse struktuuri uuendamise eesmärk on siduda juha-
tus konkreetsete tegevusvaldkondade ja sihtrühmadega ning 
suurendada juhatuse liikmete vastutusmäära. Uus struktuur 
peaks võimaldama huvirühmadele rohkem tegevust. Tänu 
huvirühmade kaasamisele saaks EALi hiigelsuure töökoorma 
liidu liikmete vahel ära jagada. Praegu on tegevus EALis liialt 
eestseisusekeskne. Uus struktuur pakub välja ühe võimaliku 
jaotusvariandi, mõeldavad on ka jaotused teistel põhimõtetel. 

FIE 21
omanikud (16–30 töötajat büroos) 13
omanikud (31–50 töötajat büroos) 1
omanikud (6–15 töötajat büroos) 26
omanikud (kuni 5 töötajat büroos) 127

omanikud  kokku  167 liiget

palgatöötajad (16–30 töötajat büroos) 2
palgatöötajad (31–50 töötajat büroos) 3
palgatöötajad (6–15 töötajat büroos) 10
palgatöötajad kuni 5 töötajaga büroos 13
palgatöötajad üle 50 töötajaga büroos 4

palgatöötajad kokku 32 liiget

riigi või KOV arhitekt-ametnik 25
kokku 25 liiget

seeniorid 99
kokku 99 liiget

õppejõud 9
töötud 4
väljaspool arh-sektorit töötavad 3
vastus puudub 27
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Küsimused juhatuse uue väljapakutud struktuuri kohta

T. Tarbe: Uues struktuuris on EALi huvirühmad (tööandjad, 
FIEd, töötud) täiesti valesti kokku pandud: töötus pole ise-
enesest mitte huvirühm, vaid meie kõigi ühine suur mure. Kas 
palgatöölise all on silmas peetud töövõtjat? 

T. Laigu: Jah. 

M. Mutso: Küsitav on kõigi nelja EALi juhatuse liikme 
nimetamine aseesimeheks. Kas pole kummaline, kui näiteks 
ajakirjanduses mainitakse kord ühe, kord jälle teise aseesime-
he nime? Samuti oleks veider, kui kord laekuvad EALilt kirjad 
ühe, kord teise aseesimehe nime ja allkirjaga. Kas ei oleks 
mõistlikum, et on vaid üks aseesimees ja ülejäänud kannavad 
lihtsalt juhatuse liikme nimetust? 

T. Laigu: Mina ei näe selles probleemi. Juhatuse liikmete 
nimetamise küsimust oleme eestseisuses korduvalt arutanud 
ja leidnud, et praegu väljapakutud variant on parim. 

T. Tarbe: Kas ma saan õigesti aru, et EALi praegune horison-
taalne struktuur muutub vertikaalseks? Tekib rangelt kindlaks 
määratud tegevustega püramiid. 

T. Laigu: Kõike seda teeme EALis niikuinii, ka praegu. Uus 
struktuur võimaldab tegevusel muutuda veel tsentraalsemaks. 
Uue struktuuri abil püüame kaasata EALi tegevusse rohkem 
inimesi, huvirühmi. 

I. Fjuk: EALis on olnud probleeme sellega, et eestseisuse töö 
ei jõua liikmeteni, et EALi tegevus on eelkõige eestseisuse-
keskne. Kas juhatuse uue struktuuri sisseseadmise järel ei 
või kujuneda nüüd olukord, et eestseisus ja juhatuse liikmed 
võõranduvad üksteisest?

I. Volkov: Põhikirjas pakutakse välja vaid võimalus moodusta-
da kuni viieliikmeline juhatus. Uus valitav eestseisus otsustab 
juhatuse arvulisuse ja ka EALi struktuuri jaotuse. 

T. Laigu: EALi juhatuse liikmete arvu küsimust on vaagitud 
nii- ja naapidi. On oluline, et tekiks toimiv juhatus. Eestseisus 
on viimasel ajal olnud tööga väga koormatud. See töö võiks 
jaguneda kogu liikmeskonna vahel. 

K. Vellevoog: Uus põhikiri pakub vaid võimaluse moodustada 
kuni viieliikmeline juhatus – ehk vaidleme praegu mõttetult? 
Kõik põhikirjas välja pakutud variandid, valikud ja võimalused 
jäävad uue eestseisuse otsustada. 

Üldkogu asus hääletama põhikirja punktide 36.1 ja 45 muut-
miseks ja sõnastamiseks järgnevalt: 

36.1. EAL-i juhatuse liikmete arvu otsustamine, oma 
koosseisust EAL-i kuni kahe aseesimehe valimine ja 
vajadusel lisaks kuni kolme juhatuse liikme valimine;

45. EAL-i juhatus on kolme- kuni viieliikmeline, kuhu 
kuuluvad esimees ja kuni kaks aseesimeest ja kuni kolm 
juhatuse liiget

HÄÄLETAMINE:
Hääletajate arv: 167

Hääletustulemused:
poolthääli: 158
vastuhääli: 5
erapooletuid: 4

Otsustati kiita heaks EALi põhikirja punktide 36.1 ja 45 
muudatus.

EALi kohalike omavalitsuste arhitektide kogu 
moodustamise võimalusest EALi juurde 

EALi eestseisus oli valmistanud ette põhikirja muudatused, 
mis võimaldaksid moodustada EALi koosseisus liikmete huvi 
alusel uue kogu – kohalike omavalitsuste arhitektide kogu. 

Küsimused EALi juurde kohalike omavalitsuste arhitektide 
kogu moodustamise võimaluse kohta

Küsimus saalist: Kas sellise kogu moodustamisel on mõtet? 
Linnavalitsuses töötanuna on mul kogemusi, et sealsetes 
struktuurides on arhitekti ametikohtadel inimesi, kes pole 
üldse arhitektuurist huvitatud ja kellel polegi arhitekti hari-
dust.

I. Volkov: Meie eesmärk on ühiskonda paremaks muuta, see-
pärast peamegi vajalikuks ka nende kohalikes omavalitsustes 
töötavate ametnike kaasamist, kellel ei ole arhitekti diplomit. 

T. Laigu: Põhikirja punktid 18.1.1 ja 18.1.2 näevad ette, 
et EALi KOV arhitektide kogu liikmeks astujal peab olema 
vähemalt kaheaastane töökogemus, st vähemalt kaheaastane 
reaalne projekteerimiskogemus. Kas see on läbikaalutud nõue? 

I. Volkov: See on reegel, et töökogemus peab olema. Samas 
võib alati erandeid teha. 

Ü. Stöör: Punkti 18.1.2 alla, kus loetletakse, kes võivad kogu 
liikmeks astuda, võiks lisada sh juristid, sest kaheaastase 
reaalse projekteerimiskogemuse nõue välistab automaatselt 
juristide osalemise selles kogus.

Ettepanek saalist: Seni, kuni KOV uste taga pole arhitekti 
haridusega inimeste järjekorda ja EALi uste taga pole KOV 
arhitekte, võiks põhikirjast piirangud ära võtta (kaheaastane 
reaalne projekteerimiskogemus jne).

M. Truu: Aastaid oleme rääkinud sellest, kui vajalik on sur-
vestada, et arhitekti ametikohad saaksid täidetud arhitektiha-
ridusega inimestega. Nüüd aga käitume vastupidiselt ja avame 
uksed kõigile, kel vastav haridus puudub?! Niimoodi devalvee-
rime arhitekti nimetust. 

I. Volkov: Oleme eestseisuses seda teemat korduvalt aruta-
nud. Küsimus on, kas teeme ettepaneku maamõõtjad jt val-
landada või katsume neid koolitada. Uus põhikiri annaks neile 
võimaluse osaleda KOV arhitektide kogus vaatlejaliikmena.
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Ettepanek saalist: Arhitekti ametikohal töötav ametnik ei 
tohiks olla ilma erihariduseta. 

T. Tomiste: Ka advokaadina ei saa töötada ilma juriidilise 
hariduseta. 

L. Põdra: Olen M. Truu seisukohaga nõus: ise me võitleme 
selle eest, et KOVide arhitekti ametikohtadel töötaks võima-
likult palju arhitektiharidusega inimesi. Kuid olukorras, kus 
meil on arhitekti ametikohtadel niivõrd palju mitte-arhitekte, 
võiksid nad kõnealuses kogus olla kaasatud vaatlejaliikmetena.

A. Levald: Kogule võiks anda nimeks EALi avaliku teenis-
tuse ametnike kogu. 

T. Laigu: Jätaks punkti 18.1.2 põhikirjast lihtsalt välja. 

T. Tallinn: EL on kõnealuse temaatika juba ära reguleerinud. 
ELis on reguleeritud järgmised kutsed: ämmaemandad, arstid, 
arhitektid. Kuid kindlasti saame teha koostööd ka mitte-arhi-
tektidest ametnikega: arhitektihariduseta ametnikud võiksid 
olla kohalike omavalitsuste arhitektide kogus vaatlejaliikme-
teks. 

I. Volkov: Teen ettepaneku võtta punkt 18.1.2 põhikirjast 
välja ja panna ülejäänud põhikirja punkti nr 18 „EAL-i KOHA-
LIKE OMAVALITSUSTE ARHITEKTIDE KOGU” all olevad 
alapunktid hääletusele.

Hääletamine EALi põhikirja muutmise küsimuses

Üldkogu hääletas põhikirja punkti 18 muutmiseks ja sõnasta-
miseks järgnevalt:

EAL-i AVALIKU TEENISTUSE AMETNIKE KOGU 

18. EAL-i juurde kuulub avaliku teenistuse ametnike kogu 
(ATAK), milline tegutseb EAL-i eestseisuse poolt mää-
ratud tingimustel ja korras. Kogu loomise aluseks on 
KOV arhitektide töö eripära. EAL-i liikmed, kes soovivad 
astuda ka KOV arhitektide kogu liikmeks, säilitavad 
samaaegselt ka EAL-i tegevliikme staatuse. Uued kogu 
liikmeks astunud on vaid KOV arhitektide kogu liikmed.

18.1. EAL-i KOV arhitektide kogu liikmeks võivad astuda:
18.1.1. professionaalsed arhitektid, kes on töötanud kohalikus 

omavalitsuses arhitekti (või mõnel muul arhitektuuriga 
seonduval ametikohal) vähemalt 2 aastat ja omavad 
vähemalt 2-aastast projekteerimiskogemust;

18.2. KOV arhitektide kogu liikmeks taotlejal tuleb esitada 
EAL-i eestseisusele kirjalik avaldus koos kolme vähemalt 
viieaastase tegevliikmestaažiga EAL-i liikme soovitusega, 
avaldusele lisatakse:

18.2.1. kirjeldus tegevusest kohalikus omavalitsuses, milles on 
esitatud antud piirkonna arhitektuurse ilme kujundami-
sel töö loominguline pool;

18.2.2. oma senise loomingu valikkogu kirjeldus (või mapp) 
projekteerimistöödest.

18.3. EAL KOV arhitektid osalevad EAL-i tegevusest põhikirjas 
sätestatud ulatuses ja korras.

18.4. EAL-i KOV arhitektidel on õigus:

18.4.1. võtta osa EAL-i poolt korraldatud üritustest;
18.4.2. saada EAL-i poolt levitatavat informatsiooni;
18.4.3. algatada seonduvalt oma tööga kohalikus omavalitsuses 

diskussioone
18.5. EAL-i KOV arhitektide kogu liige on kohustatud:
18.5.1. järgima EAL-i põhikirja ning EAL-i juhtorganite otsuseid;
18.5.2. järgima EAL-i kutse-eetika norme;
18.5.3. aitama kaasa EAL-i eesmärkide saavutamisele;
18.5.4. tasuma EAL-i liikmemaksu;
18.5.5. hoidma kõrgel arhitekti kutseala ja EAL-i mainet;
18.5.6. teatama EAL-i juhatusele oma elukoha- ja kontaktand-

mete muutmisest hiljemalt ühe kuu jooksul.

HÄÄLETAMINE
Hääletajate arv: 167

Hääletustulemused
poolthääli: 147
vastuhääli: 9
erapooletuid: 11

Otsustati võtta vastu ülalpool ära toodud EALi põhikirja 
muudatused punkti 18 kohta, mis võimaldavad moodustada 
EALi koosseisus liikmete huvi alusel uue kogu – avaliku teenis-
tuse ametnike kogu. 

EALi uue esimehe, eestseisuse, aukohtu 
ja revisjonikomisjoni liikmekandidaatide 
tutvustamine (I. Mald-Villand)

I. Mald-Villand tutvustas üldkogule EALi uue esimehe kandi-
daati ning eestseisuse, aukohtu ja revisjoni komisjoni liikme-
kandidaate. 

EALi uue esimehe (juhatuse liikme) valimine (salajane 
hääletamine, lihthäälteenamus)
EALi uue esimehe (juhatuse liikme) ametikohale kandideeris 
Peeter Pere.

EALi aukohtu uue koosseisu valimine (salajane hääleta-
mine, lihthäälteenamus)
EALi aukohtu liikmeteks kandideerisid Anu Kotli, Kristin 
Looveer, Riina Raig ja Fredi Tomps (varuliige).

EALi revisjonikomisjoni uue koosseisu valimine (salaja-
ne hääletamine, lihthäälteenamus)
EALi revisjonikomisjoni liikmeteks kandideerisid Elvi Raigna, 
Raivo Tabri ja Hain Toss. 

EALi uue eestseisuse valimine (salajane hääletamine, 
lihthäälteenamus)
EALi uue eestseisuse liikmeteks kandideerisid Mattias Aga-
bus, Indrek Allmann, Oliver Alver, Reio Avaste, Ülevi Eljand, 
Ilmar Heinsoo, Eva Hirvesoo, Jaak Huimerind, Raul Järg, 
Kalle Komissarov, Margus Koot, Sverre Laanjärv, Tõnu Laigu, 
Andres Levald, Ra Luhse, Ralf Lõoke, Marika Lõoke, Ülar 
Mark, Margit Mutso, Indrek Näkk, Toomas Paaver, Peeter 
Pere, Martti Preem, Laila Põdra, Inga Raukas, Mai Shein, Tiit 
Sild, Tormi Sooväli, Anu Tammemägi, Ignar Fjuk, Tõnis Tarbe, 
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Jaan Tiidemann, Indrek Tiigi, Karri Tiigisoon, Villem Tomiste, 
Illimar Truverk, Tanel Tuhal, Armin Valter, Kalle Vellevoog ja 
Ike Volkov. 

Valimiskorra tutvustus, valimiskomisjoni 
kinnitamine (I. Mald-Villand)

I. Mald-Villand tutvustas üldkogule hääletus- ja valimiskorda.
Häältelugemiskomisjon kinnitati koosseisus M. Hammer, 
S. Koot, S. Liivaleht ja T. Tomiste.

Dokumentaalfi lmi „MAJA 2008”
(AD Oculos Film, käsikiri: M. Mutso) esilinastus

Eesti Arhitektuurikeskuse (EAK) tegevusest 
2009. ja 2010. aastal (Ü. Mark)

Linnafoorumite korraldamine 

Linnafoorumite sarja eesmärk on kaasata arhitekte, teiste eri-
alade eksperte, kinnisvaraarendajaid, linnajuhte ja kodanikke 
konkreetse piirkonna arhitektuursete probleemidega tegele-
misse ning töötada välja toimiv kontseptsioon, mida on antud 
kohas kõige otstarbekam rakendada. 

Toimunud on Tallinna I ja II, Rakvere ja Narva linnafoorum, 
tulemas on Pärnu linna, Viimsi valla ja Tallinna linnafoorum. 
Foorumite salvestusi saab vaadata EAK koduleheküljel rubrii-
gis „Linnafoorumid” aadressil http://www.arhitektuurikeskus.
ee/linnafoorumid.

Projekti rahastab EAS Norra-EMP regionaalarengu toetus-
programmi raames 1,7 miljoni krooniga.

Rahvusvaheline arhitektuurikonverents „Riik kui kodu” 
korraldati 27. aprillil koos EALi, EKA ja kultuuriministeeriu-
miga. Osalejaid oli u 130.

Arhitektuurialased välkloengud

Välkloengute eesmärk on ergutada arhitektuurialast diskus-
siooni ühiskonnas. Tavaliselt on loengul 200–250 osalejat. 
Loenguid juhtisid 2009. aastal arhitektid Margit Mutso ja 
Mattias Agabus, aastal 2010 jätkab Margit Mutso vaheldumisi 
külalisest väitlusjuhiga. 

2009. a välkloengud 

• 2. aprill: „Arhitektuur mõjub”. Esinesid erusõjaväelane 
Johannes Kert, preester Aivar Sarapik, helilooja Märt-Matis 
Lill, insener Tõnu Peipman ja arhitekt Andrus Kõresaar. 
Väitlusjuht Margit Mutso.

• 30. aprill: „Riigi arhitektuuriruum”. Esinesid arhitekt Oliver 
Alver, kirjandusteadlane Kadri Tüür, kohanimeteadlane 
Peeter Päll, kinnisvaraekspert Hannes Kuhlbach ja 
inimgeograaf Rein Ahas. Väitlusjuht Mattias Agabus.

• 28. mai: „Arhitektuur ümber keha”. Esinesid geograaf Rein 
Ahas, moekunstnik Reet Aus, zooloog Aleksei Turovski, 
psühholoog Mati Heidmets, lavastaja Tiit Ojasoo ja 
tantsukunstnik Katrin Essenson. Väitlusjuht Margit Mutso.

• 27. august: „Mis sel linnal üle jääb”. Esinesid linnageograaf 
Tiit Tammaru, Mehhiko urbanist Lilia del Rio, Tartu 
linnaarhitekt Tiit Sild, arheoloog Jaan Tamm ja arhitekt 
Mart Port. Väitlusjuht Mattias Agabus.

• 17. september: „Arhitektuur poliitilisel pinnasel”. Esinesid 
Toomas Tõniste (IRL), Taavi Aas (Keskerakond), Keit 
Pentus (Reformierakond), Jüri Pihl (Sotsiaaldemokraatllik 
Erakond) ja EAList Ike Volkov. Väitlusjuht Margit Mutso.

• 22. oktoober: „Arhitektuur või äri”. Esinesid teatrijuht Aivar 
Mäe, ehitusinsener Tiit Nurklik, kinnisvaraekspert Andrus 
Väärtnõu, loovjuht Ionel Lehari ja arhitekt Raivo Puusepp. 
Väitlusjuht Mattias Agabus.

• 19. november: „Arhitektuur täis energiat”. Esinesid 
majandusekspert Taavi Veskimägi, ajakirjanik Karin Paulus, 
arhitekt Vilen Künnapu, romantist Ülar Ploom ja ettevõtja 
Urmas Sõõrumaa. Väitlusjuht Mattias Agabus.

• 17. detsember: „Arhitektuur tulvil mälestusi” (pühendatud 
EKA vanale majale). Esinesid kunstnik Jaan Elken, kirjanik 
Karl Martin Sinijärv, režissöör Sulev Keedus ja arhitekt Ain 
Padrik. Väitlusjuht Margit Mutso.

2010. a välkloengud:

• 21. jaanuar: „Suur ruum, väike ruum”. Esinesid arhitekt 
Peeter Pere, füüsik Andi Hektor, sisearhitekt Urmo Vaikla ja 
fotograaf Arne Maasik. Väitlusjuht Margit Mutso.

• 18. veebruar: „Arhitektuur kui protsess”. Esinesid arhitekt 
Martin Melioranski, fi losoof Eik Hermann, kirjanik Anti 
Saar, režissöör Marko Raat ja helilooja Andrus Kallastu. 
Väitlusjuht arhitekt Toomas Tammis.

Järgmine välkloeng toimub 25. märtsil Rotermanni Proo-
viveskis, vt lähemalt www.arhitektuurikeskus.ee.

Arhitektuurinäituse „Eramu 2006–2007” ringreis Eestis

Ammende villa õues 19. juunist 20. augustini 2009, Tartu 
Kaubamajas kevadel 2010

Osalemine Disainiööl 25.–26. septembrini EAK logo 
kujulise raamaturiiuliga, pakkudes huvilistele Eesti Arhi-
tektide Liidu, Eesti Kunstiakadeemia ja Solnessi arhitektuuri-
kirjastuse arhitektuurikirjandust ja -fi lme.

Arhitektuurifi lmidest „MAJA 2002–2007” objektipõhiste 
klippide tegemine ja üleslaadimine veebiportaali You Tube 
sügisel-talvel 2009

Eesti arhitektide andmebaasi loomine Wikipediasse 
(inglise ja eesti k) talvel 2009 

Eesti Arhitektuurikeskuse mõttetalgud peeti 1. mail Kul-
tuurikatlas, osalejaid oli 32. Ideede kokkuvõte on kättesaadav 
EAK koduleheküljel. Mõttetalgutest sai alguse kodanikuliiku-
mine Meie Linn (www.meielinn.ee).
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Teised projektid

• Projekti „Arhitektuuri mõju elamu energiatõhususele” 
koostamine ja taotluse esitamine KredExisse, projekti ei 
toetatud. 

• Projekti „Eesti Arhitektuurikeskuse arendamine” 
koostamine ja taotluse esitamine EASi loomemajanduse 
toetamise meetmesse, projekt sai positiivse vastuse. 

• Projekti „Eesti Arhitektuurikeskuse arengukava 
koostamine aastateks 2011-2014” koostamine ja 
taotluse esitamine Avatud Eesti Fondi, vastus saabub 
märtsis 2010.

EALi 2010. aasta parima kriitiku, parima tellija ja parima 
arendaja teenetemedalite kätteandmine

Nagu juba tavaks kujunenud, andis EAL ka sel aastal teenete-
medali 2009. aasta parimale kriitikule, ehitajale ja tellijale. 

Parim tellija 2009: Lasva vallavalitsus, kes tellis Lasva vana 
veetorni renoveerimise. Kasutuseta ja lagunenud hooned said 
uue välimuse ja uudsed funktsioonid: vanast veetornist on 
saanud Rõuge vöökirjaga Veetorni galerii, kus paikneb Eestis 
(arvatavalt ka maailmas) ainulaadne mitmel häälel helisev 
klavertrepp, seintel piirkonda tutvustav püsiekspositsioon.

Parim ehitaja 2009: Maru Ehitus eesotsas projektijuhi And-
rea Heinaga, kelle juhtimisel valmis keerulise konstruktsiooni-
ga Aiamaja Tallinna Vana-Viru tänavale.

Parim publitsist 2009: Mariina Mälk tänapäevase arhi-
tektuuri järjepideva ja süstemaatilise kajastamise eest ETV 
kultuurisaates „OP!”.

Teenetemedalid andis kätte I. Volkov ja medalisaajad tänasid 
neile antud tiitli eest. 

Noore arhitekti preemia 2009 üleandmine

Slaidiprogrammi vahendusel tutvustati 2009. aasta noore 
arhitekti preemia nominente ja nende töid. President Toomas 
Hendrik Ilves kuulutas välja preemia saaja, kelleks osutus 
Martin Aunin. Vt lähemalt rubriigist „EALi teated”. 

Hääletustulemuste teatavakstegemine

Valimiskomisjoni esimees T. Tomiste tegi teatavaks hääletus-
tulemused: hääletusel osales 167 EALi liiget ja valimiskastis oli 
167 kehtivat sedelit. 

EALi esimehe ja juhatuse liikme ametikohale osutus vali-
tuks Peeter Pere (137 poolthäält). 

EALi aukohus osutus valituks koosseisus A. Kotli (141 poolt-
häält), K. Looveer (147), R. Raig (143) ja F. Tomps (varuliige, 
129).

EALi revisjonikomisjon osutus valituks koosseisus E. Raig-
na (142 poolthäält), R. Tabri (143) ja H. Toss (145). 

EALi eestseisus osutus valituks koosseisus I. Allmann (90 
poolthäält), O. Alver (89), Ü. Eljand (94), I. Heinsoo (97), 
E. Hirvesoo (92), J. Huimerind (96), M. Koot (79), T. Laigu 
(122), A. Levald (91), R. Luhse (96), M. Lõoke (87), Ü. Mark 
(128), M. Mutso (119), P. Pere (84), L. Põdra (91), I. Raukas 
(87), M. Shein (98), V. Tomiste (80), I. Truverk (92), K. Velle-
voog (131) ja I. Volkov (94). 

17. veebruar 2010

I. Raud ja A. Kalberg tutvustasid illustreeriva pildimaterjali 
abil eestseisusele arhitektuuribüroo R-Konsult koostatud 
Pirita tee planeeringut, mis hõlmab praegu Eesti Näitustele 
kuuluvat paviljonide ala.

Küsimus kerkis üles seoses R. Einasto pöördumisega EALi 
poole, kus ta taunis planeeringut, mis näeb ette näitusepavil-
jonide ala muutmise korruselamute alaks, mis on tema arvates 
vastuolus ala praeguse üldplaneeringuga. Arhitektuuribüroo 
R-Konsult koostatud planeering sisaldab nimelt praegu alal 
kehtiva üldplaneeringu muutmise ettepanekut: muuta avaliku 
ala juhtfunktsioon korruselamute alaks. Einasto soovis pöör-
dumises EALi arvamust kõnesoleva planeeringu kohta.

Praegu Eesti Näitustele kuuluvale Pirita tee äärsele alale koos-
tas struktuurplaani ehk linnaehitusliku analüüsi I. Volkovi 
arhitektuuribüroo, kuid selle analüüsi näol on tegemist pelgalt 
üldplaneeringulise väärtuseta n-ö sahtlidokumendiga, mis 
kinnisvaraarendajate surve tõttu ei läbinud kõiki planeerimis-
protsessis ette nähtud menetlusi. 

I. Raua sõnul on arhitektuuribüroo R-Konsult koostatud 
planeeringus ette nähtud ala ehitusalune pind peaaegu võrdne 
praeguse näitusepaviljonide alaga. Planeering näeb ette alale 
mitme 4-korruselise hoone ja nelja 36-43 m kõrguse hoone 
rajamise. Ühtekokku on alale planeeritud u 400 korterit. 
Lauluväljakust kuni Maarjamäe memoriaalini ulatuva ala 
suurus on 75 hektarit, millest 79 protsenti jääb I. Raua sõnul 
uue planeeringu kohaselt avalikuks alaks. Ala sihtotstarve ei 
muutu – on see ju praegugi suuresti elamumaa. 

Avaldati arvamust, et linnaehituslikult muutub kõnesolev ala 
ilma messikeskuseta kahtlemata vaesemaks. Näitusepaviljo-
nide jaoks on alal väga head funktsioonid. Samas on Pirita tee 
äärne ala ka elamiseks suurepärane.

Põhjus, miks Eesti Näitused plaanivad oma näitusepaviljo-
nid Piritalt ära viia, peitub I. Raua sõnul selles, et ala jääb 
Eesti Näituse tegevuse jaoks liiga väikseks, autodega ei pääse 
ligi jne. Alal sooviks avalikke funktsioone näha ka I. Volkov, 
kuid paraku kuulub ala eraomandisse, krundid on väikesed 
ja tükeldatud (palju eraomanikke), seal puudub ühtne süs-
teem. Seda mõtet annaks realiseerida vaid siis, kui keegi alad 
eraomanikelt kokku ostaks. Valdavalt kehtivad alal suhteliselt 
ammu kehtestatud detailplaneeringud – oleks vaja raamistik-
ku kruntide liitmiseks. Tallinna linnavalitsuse tellimusel alale 
koostatud linnaehituslik analüüs näeb sinna muu hulgas ette 
ka ühiskondlikke hooneid. 
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Eestseisus, kuulanud ära Pirita tee äärse planeeringu tutvustu-
se, leidis, et planeering on koostatud korteriehitamise buumi 
inertsiga. Ehk oleks vaja alustada planeeringuprotsessi otsast 
peale? Ehk võiks luua alale avalikke funktsioone hoopis juur-
de? Linn peaks oma huvi siinkohal selgelt välja ütlema. Selge 
on see, et alale peaks olema tagatud läbipääsud, ühendusteed, 
mis sealse praeguse killustatuse üheks tervikuks kokku seoks. 

Väljapakutud lahendus on sündinud ligi kümne aasta jooksul 
linnaga peetud läbirääkimiste ja arutluste tulemusena. Olu-
kord on praeguseks aga muutunud: meie ühiskond ei kannata 
enam vaesuse ja korteripuuduse all, pigem on puudu kvaliteet-
sest ja ettevalmistatud avalikust ruumist. Leiti, et linn peaks 
koos tellijaga selgitama välja oma huvid ja ootused kõnesole-
vale alale. 

P. Pere tegi ettepaneku muuta EALi juhatus viieliikmeli-
seks. EALi aseesimeesteks pakkus ta välja järgmised kandidaa-
did: J. Huimerind, T. Laigu, K. Vellevoog, V. Tomiste. 

Eestseisus kiitis aseesimeeste kandidatuurid heaks. EALi 
juhatuse liikmete vastutusalad otsustati ära jagada (vt joonist 
allpool ).

Otsustati, et äsja valitud EALi juhatus peab esmalt analüüsima 
nii ellu kutsutud kui ka tegelikult töötavaid EALi töögruppe 
ning otsustama, milliste töögruppide kooskäimine on vajalik 

ja milliste teemadega tegelevaid töögruppe tuleks juurde luua 
(nt riigihangete hea tava dokumendi väljatöötamise töögrupp, 
BIM-projekteerimise küsimuste töögrupp, säästva arengu / 
energiatõhususe küsimuste töögrupp). Töögruppide koos-
seisude ülevaatamine otsustati võtta eestseisuse järgmise 
koosoleku päevakorda.

Eestseisus vaatas üle rahvusooperi Estonia uue hoone 
asukoha linnaehitusliku analüüsi koostamiseks kavandatava 
workshop’i kava ja hinnapakkumise ning workshop’il osalejate 
nimekirja. Workshop’il kavatsetakse analüüsida RKASi poolt 
uue ooperiteatri ehitamiseks välja pakutud 28 võimalikku asu-
kohta ning valida välja kaks-kolm sobivaimat. Kavakohaselt 
peaks hiljemalt 21. märtsiks 2010 valmima workshop’i tulem: 
Estonia uue hoone asukoha linnaehituslik analüüs.

Eestseisus tegi ettepaneku täiendada workshop’il osalevate 
arhitektide nimekirja. Eestseisus kiitis heaks workshop’i kava 
ja seal osalejate nimekirja: A. Mäe (rahvusooper Estonia), 
E. Mänd või M. Preem (Tallinna linnaplaneerimise amet), 
L. Põdra (kultuuriministeerium), A. Väärtnõu (RKAS), 
I. Allmann, A. Alver, Ü. Mark, P. Pere, I. Raud, R. Tamme, 
V. Tomiste ja I. Volkov (kõik EAList) ning J. Kurm (Urban 
Management, workshop’i projektijuht).

L. Haamer tutvustas eestseisusele EALi uut kodulehekülge 
ja eestseisus kiitis selle heaks. 

EAL huvigrupid ja juhatuse struktuur 2010
Huvigrupid: seeniorid, noored, tööandjad,  FIEd, töövõtjad, KOV arhitektid
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Lõppenud 
arhitektuuri-
võistlused

Veneetsia XII rahvusvahelise arhitektuuribiennaalil 
„People meet in architecture” Veneetsias eksponeerita-
va Eesti näituse ideekavandi võistlus

Võistlus kestis 23.12.2009–15.02.2010.

Kõik võistlusele esitatud 15 tööd tunnistas žürii kehtivaks. 
Žüriisse kuulusid kultuuriministeeriumi arhitektuurinõunik 
Laila Põdra (esimees), arhitektid Urmas Muru, Tõnu Laigu 
ja Agu Külm, kunstikriitik Liina Jänes ning disainer Tõnis 
Vellama.

Võistluse tulemused: 

I preemia (30 000 kr) – töö märgusõnaga „DOMUS”, autorid 
Kalle Vellevoog (arhitekt), Tiiu Truus (sisearhitekt), 
Martin Pedanik (graafi line disainer), Karen Jagodin (arhi-
tektuuriteadlane)

II preemia (20 000 kr) – töö märgusõnaga „WELCOME TO 
MY HOME”, autor Margit Mutso (arhitekt)

11.02.2010 toimunud BOSi üldkoosolekul järgmiseks aastaks 
BOSile valitud uus esimees I. Tiigi andis eestseisusele ülevaate 
BOSi lähiaja tegevuskavast. 

Seadusandlus

• Osalemine EALi vastavates töögruppides
• Projekteerimise ja ehitamise riigihangete määrus
• Asjakohased õigusaktid
• Asjakohased standardid

Hinnastatistika

Riigihanked, hinnakalkulaator, ajakalkulaator, arhitektuur vs. 
peaprojekteerimine

• Ajakulu-keerukuse statistika põhine valik? 
• Taotluseelarve ja kvaliteedipõhine valik? 

Arhitektuurieksport 
(koostöös Eesti Arhitektuurikeskusega)

Bürood kui otsesed kasusaajad 

• Ekspordiplaan (esimesel võimalusel) 
• Esimene projekt: EXPO 2010, Shanghai (okt 2010)
• Benchmarking FINPRO, Saudi Araabia, B2B (apr 2010) 
• Osalemine ACE’i ekspordi töörühmas (EALi esindaja 

I. Näkk, jooksvalt)

Leiti, et loometoetuste raha võiks eraldada EALi liikmetele 
rahvusvahelistest arhitektuurivõistlustest osavõtmiseks (kuni 
50 000 kr aastas). Tegemist oleks otseselt liikmete arhitektuu-
riloomingu toetamisega.

BIM
Huvid, partnerid, tegevus 

Koolitused
Kaasrahastamine EASilt? 

Üritused liikmetele
Kaasata liikmeid rohkem BOSi tegevusse, kommunikatsioon, 
omavaheline suhtlemine

Uute liikmete kaasamine
Eesmärk on kaasata kõik EALi büroo-omanikud BOSi 
tegevusse. Millisel viisil? 

Muu
• Arhitektide kvaliteediraamat (ISO analoog) jm
• Kommunikatsioon siseturul
• Sisekommunikatsioon regulaarselt
• EALi koduleheküljel esindatus
• Võimalik ekspordivajadustest lähtuv kodulehekülg
• Õigustugi: EALile oleks hädasti vaja arhitektuurispetsiifi kat 

hästi tundvat juristi, kes nõustaks arhitektuuriküsimustes 
nii EALi kui ka BOSi. 

Koostöö
Sarnased raamorganisatsioonid välismaal

Tegevuse rahastamine
• BOSi põhikirjas: liikmemaks + 10% EALi üldkulude katteks.
• BOS töötab praegu selle nimel, et sektsioonis seataks sisse 

liikmemaks. 

Eestseisus otsustas kinnitada Kultuurikatla sisekujundus-
võistluse tingimused. 

Eestseisus suhtus positiivselt ideesse viia 2011. aastal, mil 
Tallinn on Euroopa kultuuripealinn, ellu jäälinna ehitamise 
projekt. Et 2011. aastaks kavandatakse järjekordset valgus-
festivali, otsustati uurida võimalust teostada jäälinn festivali 
raames ja koostöös festivali toimkonnaga. 

Septembris 2010 tähistatakse Riias BAUA 20 a juubelit. 
Mullu Vilniuses peetud koosolekul otsustati juubeliüritusena 
korraldada ka BAUA ühisnäitus. Esialgne näituse nime tööver-
sioon on „20 work 20 years” – 20 silmapaistvat objekti igast 
riigist. Vajab mõtlemist, kuidas ja milliste objektidega võiks 
Eesti sel näitusel esineda. EALi esindab BAUAs H. Kesler.



A21arh.01/10

III preemia (10 000 kr) – töö märgusõnaga „SAVVUSANN”, 
autorid Ott Kadarik, (arhitekt), Villem Tomiste (arhitekt), 
Mihkel Tüür (arhitekt), Urmas Oja (arhitektuurikriitik)

Ära märgiti tööd märgusõnaga

„MAANTEEMUUSEUM”, autorid Ralf Lõoke, Maarja Kask, 
Karli Luik, Ingrid Ruudi

„CREME DE LA CREME”, autor Villem Tomiste

„BUSS”, autor Reio Avaste

Žürii otsustas võidutöö kasuks põhjusel, et see eksponeerib 
Eesti omapära – tipptasemel eramuid. Eramaja on intiimne 
ja ühe isiku põhine teos, mis on selle inimese enda nägu. Ka 
näituse külastajaid kõnetab eramute valik paremini kui ühis-
kondlikud hooned. Samuti on Eesti arhitektide jaoks kasulik ja 
huvitav teada saada, kuidas neile maailmas reageeritakse. Meil 
pole palju võimalusi saada peegeldust oma tegevusele ning 
Veneetsia biennaal annab selleks suurepärase võimaluse.

Võidutööga on autorid seadnud endale eesmärgiks tutvustada 
Eesti nüüdisarhitektuuri ühe kontsentreeritud valdkonna, 
eramute kaudu, luues seega põhjalikuma teemakäsitluse ning 
tuues välja iseloomulikuma siinsest kogemusest.

Maailma kontekstis on Eesti eramajade roll arhitektuurite-
gevuses üsnagi ainulaadne. Uurides teiste Euroopa maade 
kogemusi tüüpprojektide ja unikaalprojektide kasutuse suh-
test, saab järeldada, et Eesti üheks silmapaistvaks erisuseks 
võrreldes muu Euroopaga on eramuarhitektuuris prevaleeriv 
unikaalloomingut eelistav suhtumine. Eramuid on siinses 
arhitektuurikirjanduses korduvalt kutsutud hellitlevalt Eesti 
arhitektuuri kvaliteedimärgiks.

Biennaali idee

Veneetsia arhitektuuribiennaal on üks maailma olulisemaid 
arhitektuurisündmusi, mida külastab kolme kuu jooksul 
üle 100 000 inimese. Biennaal pakub ainulaadse võimaluse 
tutvustada Eestit noore ja omanäolise arhitektuurimaana 
ning rääkida kaasa suursündmusel, kuhu koonduvad tänase 
arhitektuurimaailma põletavaimad teemad.

XII rahvusvahelise arhitektuuribiennaali direktoriks määras 
Veneetsia biennaali juhatus Jaapani arhitekti Kazuyo Sejima, 
kes on esimene naissoost üldkuraator arhitektuuribiennaali 
ajaloos. Proua Sejima toob oma visiooniga järgmise aasta 
augustis avatava biennaali kohta esile kaks teemat: esiteks 
huvitavad teda piirid ja nende ümbermõtestamine tänapäeva 
arhitektuuris ning teiseks inimesed – nii arhitektuuri loojate 
kui ka kasutajatena. 

Näitus on külastajatele avatud 29. augustist kuni 
21. novembrini 2010. Ajavahemikus 26.–28. augustini 2010 
on näitus avatud kutsetega külalistele.

EALi teated
Arhitekt III, volitatud arhitekt IV ning volitatud 
arhitekt V kutsekvalifi katsiooni määramisest   
        

Arhitekt III, volitatud arhitekt IV ja volitatud arhitekt V kut-
sekvalifi katsiooni määramiseks nõutavate dokumentide EALi 
kutsekomisjonile esitamise tähtaeg on 3. mai 2010.

Dokumendid palume tuua EALi (Lai 31, Tallinn). Kutsemäära-
mise tasu palume kanda EALi kutsekomisjoni arveldusarvele 
221030331735, tasuda on võimalik ka sularahas. 

Kogu kutsemääramist puudutav teave on kättesaadav EALi 
kodulehekülje www.arhliit.ee rubriigis „Kutsekoda”. 

Kutsekomisjoni otsustava istungi toimumise aeg täpsustub.

Arhitekti kutsetunnistuse väljastamise tasumäärad

Kutse-
kvalifi katsiooni 

tase

Tasumäär (krooni)

EALi mittekuuluvale 
arhitektile

EALi liikmest
arhitektile

Arhitekt III 3000 2000 

Volitatud arhitekt IV 4000 3000 

Volitatud arhitekt V 5000 4000 

EALi kutsekomisjon

Kontakt: Signe Liivaleht, tel 611 7430, signe@arhliit.ee

Konkurss „Väike 2007–2009”

Konkursi korraldaja: Eesti Arhitektide Liit

Jaanuari alguses kuulutas Eesti Arhitektide Liit välja järjekord-
se konkursi väikevormidele, mis on valminud ajavahemikus 
2007–2009. Konkursile esitatavad objektid peavad kuuluma 
liigituse alla arhitektuurne väikevorm, väikesemahuline ehitis 
või maastikuline objekt. Objektide juures hinnatakse nende 
kunstilist taset ja sobivust linnaruumi või maastikku, inno-
vaatilisust ja eesmärgipäraseid detaililahendusi ning samuti 
teostust.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 31. märts 2010

Preemia „Väike 2002–2006” saajad avalikustati võistlusele 
järgnenud näituse avamisel Arhitektuurimuuseumis 9. mail 
2007. Näitus „Väike 2002–2006” esitles kõiki võistlusele 
esitatud kandidaate ja see liikus peale avanäitust ringi Eesti 
linnades. Lisaks näituse korraldamisele andis EAL välja ka 
kataloogi „Väike 2002–2006”.

Liivi Haamer, EALi projektijuht
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Loovisikute stipendiumide/hüvitiste ja loometoetuste 
taotlemisest

Eesti Arhitektide Liitu kuuluvate loovisikute stipendiumide/
hüvitiste ja loometoetuste taotluste esitamise järgmine täht-
aeg on neljapäev, 1. aprill 2010 kl 16.

Taotluste esitamise vorm on kättesaadav kodulehekülje www.
arhliit.ee rubriigis „Liikmetele”.

Noore arhitekti preemia 2009 

4. veebruaril 2010, Eesti Arhitektide Liidu üldkogu raames 
toimunud pidulikul auhinnatseremoonial kuulutas president 
Toomas Hendrik Ilves välja 2009. aasta noore arhitekti pree-
mia laureaadi Martin Aunini. Auhinna – reisitšekk 70 000 
krooni väärtuses – andsid võitjale üle preemia koostööpartne-
rid Heldur Meerits ja Tiit Pruuli.

Žürii hinnangul oli tänavune tase nominentide tipus ühtlane 
ja tugev, kuid preemia võitja Martin Aunin eristus arhitektina 
oma esileküündinud põlvkonnakaaslastest just isikupärase ja 
tervikliku käsitlusega, mõjudes oma valminud majade (ja ka 
ainult projektiks jäänu) põhjal hoopis kogenenumana.

Martin Aunini arhitektuuris paljastub lai skaala mitme-
suguseid arhitektuurilisi väljendusviise, mida ühendavad 
hoolikus ja pühendumine pisiasjadele. Esmane arhitektuurne 
idee on töö käigus võimendunud ning objekti eri osad ja tervik 
on omavahel loogilises seoses. Töö saab perfektselt lahendatud 
detailidega elegantse punkti. 

Ehkki osa Aunini projekte ja visioone kaldub kõmulisuse 
poole, on tema arusaama kokkupuutel tegelikkuse ja igapäeva-
eluga tulemuseks alati rafi neeritud, inimlik ja kosutust pakkuv 
keskkond, kus isikupärane stiil ei näi esmase kaalutlusena. 
Žürii hindaski nimelt seda, et üleminekul visioonist valminud 
vormile ning kujundamiselt elluviimisele muutub Aunini arhi-
tektuur meisterlikumaks ja keerukamaks, nii et valmis ehitis 
on parem kui esialgne kavand.

Oma osa Martin Aunini esiletõstmisel mängis ehk ka praegune 
situatsioon ehituses ja majanduses üldse. Žürii kaldus eelis-
tama puhtale kunstile ja fantaasiarikastele ulmadele midagi 
käegakatsutavalt selget ja kaalutletut.

Preemia žüriisse kuulusid tänavu arhitektuurikriitik ja 
Madalmaade arhitektuuriajakirja A10 peatoimetaja Hans 
Ibelings, EALi arhitektid Emil Urbel ja Vilen Künnapu ning 
ettevõtjad Heldur Meerits ja Tiit Nurklik, kes tegid oma valiku 
kümne noore ja andeka arhitekti hulgast. 

2009. aasta noore arhitekti preemiale kandideerisid Eero 
Endjärv, Eero Palm, Hanno Grossschmidt, Indrek Näkk, Jaan 
Tiidemann, Lembit-Kaur Stöör, Martin Aunin, Ott Kadarik, 
Ralf Lõoke ja Villem Tomiste. Konkurss kuulutati välja EALi 
sünnipäeval, 8. oktoobril 2009.

Konkursil osalenud kandidaatide töödega saab tutvuda noore 
arhitekti preemia koduleheküljel http://nap.arhliit.ee/.

EALi uus kodulehekülg on avatud

Meil on rõõm teatada, et lõpuks on valminud meie kauaooda-
tud uus kodulehekülg. Selle disain on sarnane eelmisega. Vee-
bisaidi haldamine, sh liikmete ning nende loomingute haldus, 
on aga tunduvalt muutunud ja lihtsustunud.

Kui sisenete aadressile www.arhliit.ee, siis praeguses etapis 
näete, et seal on praegu veel mitu täitmata või puudulikult 
täidetud jaotust (nt näitused, publikatsioonid ja arhitektuuri-
preemiad). Puuduoleva teabe lisab ja kodulehekülge täiendab 
igapäevaselt EALi kontor, kuid EALi iga liikme hooleks on 
tema enda isiklike andmete ülevaatamine ja korrastamine, 
näiteks loomingurubriigi täiendamine.

Esimest korda jaotusse „Liikmetele” sisenedes tuleb teil kõi-
gepealt uuendada oma parooli – selleks klõpsake palun „Paroo-
livahetuse” lingil. Kui olete sisestanud oma e-posti aadressi 
(sisestage kindlasti see aadress, millega olete liidus registree-
ritud), saadetakse teile e-kiri parooli uuendamise lingiga. Klõp-
sates saabunud lingil, avaneb veebileht, kuhu saate sisestada 
oma uue parooli (kaks korda), seejärel klõpsake nupule „Määra 
uus parool”. Kui nüüd avate uuesti kodulehekülje rubriigi 
„Liikmetele”, siis saate siseneda veebilehe suletud jaotusse 
oma e-posti aadressi ja uuendatud parooli abil.

„Liikmetele”-rubriigis näete järgmisi alajaotusi (mõni neist 
ootab alles täiendamist):

• Minu profi il
• Minu looming
• Hinnastatistika
• Liikmemaks
• Stipendiumid ja toetused
• Eestseisuse protokollid
• Majandusaasta aruanded
• Ettevaatust!
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Arhitektuuri-
keskuse teated

EALi välissuhtlus

Teated
seenioridele

„Minu profi il” – siia saate sisestada enda kohta käivat infot, 
siduda ennast büroodega, lisada pildi ja CV, hariduskäigu ja 
töökohad. Uusi büroosid te ise lisada ei saa; kui teie büroo ei 
ole veel nimekirjas, teavitage sellest meid ja me lisame selle. 
Mitme andmevälja juures saate valida, kas info on nähtav 
avalikult, teistele liikmetele või ainult EALi kontori töötajatele 
ja teile endale. Kindlasti palume sisestada ka oma isikukoodi ja 
kodused andmed (need jäävad alati nähtavaks vaid teie enda ja 
EALi kontori jaoks).

„Minu looming” – siia saate lisada või täiendada andmeid 
oma loomingu kohta. Kui te pole siia veel midagi sisestanud, 
on lehel ainult link „Lisa”. Loomingu sisestamiseks peate kõi-
gepealt sellele lingile klõpsama ning täitma vastavad väljad ja 
lisama foto. Kindlasti sisestage ka projekteerimise aastaarv!

Uuendusena saate näidata oma loomingu asukoha ära kaardil. 
Selleks tuleb sisestada loomingu aadress rakendusse aadressil 
http://maps.google.com (kontrollige, et teie objekt oleks kaa-
rdil nähtav ja paikneks kaardi keskel). Kopeerige rakendusest 
saadud otselink (rakenduse paremal ülaääres on nupp „Link”) 
vastavasse välja EALi koduleheküljel. Teie looming hakkab 
kaardil välja nägema samamoodi, nagu on ära näidatud EALi 
kontori asukoht EALi koduleheküljel ja Google Mapsi raken-
duses. 

Küsimuste või probleemide korral helistage palun tel 611 7433 
või kirjutage liivi@arhliit.ee. Juhul, kui oma loomingu lisamine 
teile siiski liiga keeruline tundub, saate paluda EALi kontoril 
seda teie eest teha.

EALi eestseisuse koosolekud

EALi eestseisus koguneb üle nädala neljapäeviti algusega kell 
16.30 EALi kontoris (Tallinn, Lai 31). Järgmised koosolekud 
on kavas 18. märtsil, 1. aprillil, 15. aprillil, 29. aprillil, 
13. mail ja 27. mail.

Välkloengud

Eesti Arhitektuurikeskus ootab huvilisi järgmistele välkloen-
gutele 25. märtsil, 15. aprillil ja 27. mail Rotermanni Proovi-
veskis. Palume jälgida loengute eelteavet ka EAKi kodulehekül-
jelt www.arhitektuurikeskus.ee.

Linnafoorumid

Eesti Arhitektuurikeskuse järgmised linnafoorumid:

16.–17. märts, Tartu linnafoorum,
11.–12. mai, Pärnu linnafoorum,
15.–16. juuni, Tallinna III linnafoorum,
24.–25. august, Viimsi foorum.

Lisateave: www.arhitektuurikeskus.ee/linnafoorumid

4. märtsil Brüsselis toimuval Euroopa Arhitektide Nõukogu 
koordinaatorite koosolekul ja Trade in Services (arhitektuu-
riteenuste vahendamise) töögrupi koosolekul esindab EALi 
Indrek Näkk.

12.-15. märtsini Limassolis Küprosel toimuval Maailma 
Arhitektide Liidu (UIA) II regiooni aastakoosolekul esindavad 
EALi esimees Peeter Pere ja EALi BAUA koordinaator Hindrek 
Kesler. 

1. Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital on eraldanud 
seenioride sektsioonile tervisetoetuste jagamiseks 50 000 
krooni. Toetust palusid 22 seeniorarhitekti kogusummas 
75 000 krooni. Kõik taotluse esitanud saavad toetust, ehkki 
soovitust vähem. 

2.  Seenioride järgmised kokkutulekud on 6. aprillil, 4. mail 
ja 2. juunil Pagaripoiste kohvikus Vana-Lõuna tänaval 
Tallinnas algusega kl 14. Pärast suvepuhkust kohtume taas 
7. septembril. 

Heili Volberg-Raig
EALi seenioride sektsiooni juhataja
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MEIE
JUUBILARID

Aprill

9.04.2010 Malle Laan 60

13.04.2010 Urve Rukki 55

17.04.2010 Toomas Rein 70

Mai

4.05.2010 Heili Volberg-Raig 85

12.05.2010 Mari Ader 75

21.05.2010 Maie Kais 60

25.05.2010 Anu Kulbach 50

Juuni

7.06.2010 Laine Tomberg 85

16.06.2010 Peep Urb 50

Eesti Arhitektide Liit

RK: 80053223
Aadress: Lai tn 31, Tallinn 10133
Üldfaks: 611 7431
E-post: info@arhliit.ee
Kodulehekülg: www.arhliit.ee

Pangarekvisiidid: ak 10022011720004, SEB
EALi liikmemaks on 1200 kr aastas, 
seenioridel kuni 70. eluaastani 150 kr

EALi esimees on Peeter Pere
EALi aseesimehed on Jaak Huimerind, Tõnu Laigu, 
Villem Tomiste ja Kalle Vellevoog

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 
EALi eestseisuse koosolekud toimuvad üle nädala 
neljapäeviti algusega kl 16.30


