
arh.02/11
EESTI ARHITEKTIDE LIIDU TEATAJA > NEWSLETTER OF THE UNION OF ESTONIAN ARCHITECTS

> EALi eestseisuses A2

> Lõppenud arhitektuurivõistlused A10

> Ettevalmistatavad võistlused A10

> EALi teated A10

> EALi välissuhtlus A15

> Arhitektuurikeskuse teated A17

> Teated seenioridele A19



A2arh.02/11 A3arh.02/11

EALi eestseisuses

Kunagi oli arhitektuuritriennaal, aga nüüd pole seda juba 
kuus aastat peetud. Sügisel on Eesti Arhitektide Liidu 90. 
sünnipäev ja eelmisel suvel tuli sellega seoses mõte, et võib-
olla oleks õige aeg hakata uuesti korraldama ühte rahvusva-
helist arhitektuuriüritust. Üle aasta käivad Eesti arhitektid 
Veneetsias omi mõtteid maailmale näitamas. Mis oleks, 
kui igal teisel aastal tuldaks meile näitama, mis vahepeal 
tehtud?

Esimene Tallinna Arhitektuuribiennaal (TAB) toimub 8.–11. 
septembril. Biennaalist võiks saada tähtsaim rahvusvaheli-
ne arhitektuurisündmus Eestis. See oleks justkui koduvõist-
lus, kuhu tuleb kokku kogu muu maailm, et uudistada meie 
arhitektuuri.

Välisilmaga suhtlemisel on oma maa arhitektuuri näitamine 
ja sidemete loomine vaid pool tööd. Teine pool oleks üks 
Eestis korraldatav ja maailma arhitektuuriringkondades 
oluline sündmus. Eesti võiks olla paik, kus kohtub rah-
vusvaheline tippasjatundjate seltskond, tutvudes samal 
ajal meie riigi ja arhitektidega. Loomingulises õhkkonnas 
toimuvad arutelud, töötoad, ekskursioonid panevad aluse 
uutele kontaktidele. Siin loodavatesse inimvõrgustikesse 
kuuluvad tulevikus ka Eesti arhitektid.

TABi korraldab Eesti Arhitektuurikeskus. Toimkonda kuu-
luvad inimesed Eesti Arhitektide Liidust, mis koondab ena-
mikku Eesti arhitektidest, ning Eesti Kunstiakadeemiast, 
kes annab erialast kõrgharidust ja on koduks kohalikule 
arhitektuuriteooriale.

TABi programm koosneb kolmest põhiüritusest ja satel-
liitsündmustest. Ürituse keskmes on kuraatori seminar 
– ühepäevane tempokas arhitektuuriteoreetiline ja loengu-
põhine mõttevahetus, mis koondab praktiseerivaid arhi-
tekte. Erinevate teoreetiliste platvormide paljusus tipneb 
päeva lõpus vestlusringiga. Teine üritus on kuraatornäitus, 
kommunikatiivne vorm, mille kaudu tutvustada prae-
gusaegset arhitektuuri üldsusele. Kolmandaks leiab aset 
Tallinna visioonivõistlus. Oma pidevas muutumiste jadas 
ning sellest tingitud paratamatus pragmaatilisuse ahelas 
kavatseb linn vaadata tulevikku. Võistluse eesmärk on 
võrrelda ja analüüsida maailmas ja Eestis praegusel hetkel 
levivaid ideid konkreetse linnaruumi kohta ning pakkuda 
suurt hulka läbitöötatud arenguteid. Visioonide loomine on 
pikemas plaanis kõige pragmaatilisem käitumine ning kui 
neid on palju, siis ka on, mille seast valida. 

Üle aasta toimuval arhitektuurifestivalil on iga kord uus 
teema – Eestist võrsunud, kuid samal ajal tähtis kogu 
arhitektuurimaailmas. Arhitektuurikeskuses on toimkond, 
kuhu kuuluvad arhitektid EAList, EKAst ja Tallinna linnast. 
Iga kahe aasta tagant valitakse uus kuraator nii võistluse, 
näituse kui ka seminari jaoks. Selline korraldus peaks säili-
tama TABi värskuse aastateks.

Villem Tomiste, EALi aseesimees, TABi eestvedaja

31. märts 2011

Jaak Huimerind tutvustas eestseisusele Kuressaare staa-
dioni tribüünihoone ideekonkursi tingimusi ning EALi 
arhitektuurivõistluste ja riigihangete töögrupi täiendus- ja 
parandusettepanekuid. Need edastati arvesse võtmiseks ka 
Kuressaare linnaarhitektile Hannes Koppelile.

Ideekonkursi põhieesmärk on saada Kuressaare staadioni 
tribüünihoonele ja seda ümbritsevale staadioni territooriu-
mile eskiislahendus. Konkursiga soovitakse välja selgitada 
parim tribüünihoone ideelahendus, mille kavandi autoritega 
asub hankija – Kuressaare LV – läbirääkimistesse, et sõlmida 
väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse alusel 
staadioni, sh tribüünihoone eel- ja põhiprojekti koostamiseks 
vajalik hankeleping.

Eestseisus ei kiitnud heaks Kuressaare staadioni tribüü-
nihoone ideekonkursi tingimustele lisatud FIDICi lepingu 
üldtingimusi, sest need olid keeleliselt raskestimõistetavalt 
sõnastatud ning viitasid FIDICi 1998. aasta väljaande „Client/
Consultant Model Services Agreement” (tellija/konsultandi 
teenuste näidiskokkulepe) eestikeelsele tõlkele, sealjuures on 
selgitustes kirjas, et kui üldtingimuste ingliskeelse originaali 
ja eestikeelse tõlke vahel on vastuolusid, on ülimuslik origi-
naal. Eestseisus soovitas projekteerimislepingu koostamisel 
kasutada „Projekteerimise töövõtulepingu üldtingimusi” (PTÜ 
2007), sest lepingu „eesmärgiks on Tellija ja Töövõtja vahelise 
õigussuhte reguleerimine seoses Töövõtja poolt osutatavate 
projekteerimise ning projekteerimise ja ehitamisega kaasne-
vate projekteerimisvaldkonna teenustega”. Samuti määrab see 
dokument „Tellija ja Töövõtja õigused, kohustused ja vastu-
tuse ehitiste projekteerimisel ja sellega kaasnevate teenuste 
osutamisel”.

Eestseisus andis Kuressaare staadioni tribüünihoone 
ideekonkursi tingimustele põhimõttelise eelkooskõlas-
tuse, nõudes, et lõpliku kooskõlastuse saamiseks tuleb Kures-
saare Linnavalitsusel esitada EALile uuesti läbivaatamiseks 
täiendatud ja parandatud võistlustingimuste versioon, kus on 
arvestatud EALi märkusi ja nõudeid, sh seda, et võistlustingi-
mustele lisatakse projekteerimislepingu tingimused PTÜ 2007 
põhjal.

Vaadati läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (EAS) esi-
tamiseks koostatud EALi juhatuse kirja (visiooni) kavand 
arhitektuurivaldkonna probleemi ja selle projektipõhise lahen-
damise kohta.

Taustteave

Loomemajanduse tugistruktuuride toetamiseks on EASis 
perioodiks 2012–2013 ette nähtud umbes 1,4 miljonit eurot 
ehk 22 miljonit krooni. Institutsioonipõhise toetuse (näiteks 
praegu käimasolev projekt „Eesti Arhitektuurikeskuse arenda-
mine”) asemel hakatakse toetama probleemipõhiseid projekte 
(mis ei välista, et probleemi lahendab üks institutsioon, nt 
arhitektuurivaldkonnas Eesti Arhitektuurikeskus (EAK)).

EASi/Kultuuriministeeriumi huvi on leida projektiidee, mis 
sisaldab võimalikult kompleksset valdkonna kitsaskohti lahen-
davat arusaama, mitte ei hõlma üksnes otsest tegevuskulude 
katmist. Ideaalis võiks probleemi lahendaja olla konsortsium, 
kuid miks mitte ka üks institutsioon (EAK)? Toetust antakse 
projektile (mitte asutusele ega struktuuriüksusele), omafi-
nantseeringu määr on teadmata.

Tegevuskava

Valdkonna liider (EAL) koostab visiooni arhitektuurivald-
konna probleemi ja selle projektipõhise lahenduse kohta 
loomemajanduse toetamise vaatenurgast. Seejärel tutvusta-
takse visiooni EASis, Kultuuriministeeriumis jm.

EAL tagab, et asjakohane teemaviide (probleem, selle tervik-
likuks lahendamiseks 2012.–2013. aastal elluviidav projekt, 
projekti raames ette võetav tegevus) sisaldub valdkondlikus 
arengukavas.

Eestseisus kiitis heaks EASile esitamiseks koostatud kirja 
kavandi arhitektuurivaldkonna probleemi ja selle projektipõ-
hise lahenduse kohta.

Vaadati läbi Toomas Tammise koostatud arhitektide täien-
dusõppe kava.

Eestseisus kiitis kava põhimõtteliselt heaks, kuid leidis, 
et seda tuleks tehniliste distsipliinide (nt ehitise infomudeli 
BIM, energiatõhusa projekteerimise) poolest täiendada.

Kutsekojas koostatavasse kaheksatasemelisse arhitektide 
kutse andmise korda otsustati lisada, kui mitme ainepunkti 
ulatuses tuleb täienduskoolitusi läbida.

Et suurendada kohalikes omavalitsustes (KOV) arhitektuu-
riküsimustega tegelevate ametnike valdkonnateadmisi, peeti 
vajalikuks saata KOVidesse teavet ametnike arhitektuurialase 
täienduskoolituse kohta. Ühtlasi sooviti teavitada KOVe kutse-
süsteemi üldisest olemusest ja kutse taotlemise võimalusest.

Aprilli keskpaigaks pidid kõik EAKi juures koos käivad töörüh-
mad erinevatele sihtrühmadele mõeldud arhitektuurikoolitus-
te ettevalmistamisega lõpule jõudma.

Eestseisus, vaadanud läbi Sander Aasa EALi liikmeks astu-
mise avalduse ja tööde kausta, otsustas ta EALi liikmeks vastu 
võtta.

Ülar Mark teavitas eestseisust, et Eesti Kultuurkapital ei 
eraldanud raha näituse „Buum/Ruum” eksponeerimiseks 
Moskvas. EAK saatis arhitektuuribüroodele, kelle töid Mosk-
vas kavatseti näidata, üleskutse rahastada näitust omafinant-

seeringu kaudu, kuid siiani ei ole nendelt tagasisidet tulnud. 
Seega jääb näitus Moskvas ilmselt ära.

Eestseisus oli seisukohal, et võimalusest korraldada näitus 
Moskvas ei tohiks kindlasti loobuda. Näituse viimiseks Mosk-
vasse võiks üritada raha taotleda järgmistel Eesti Kultuurkapi-
tali taotlusvoorudel või ka EASist.

Eesti arhitektuuri edendavate ürituste korraldamiseks 
Pariisis on Kultuuriministeerium Ülar Margi sõnul raha 
eraldanud.

Pariisis on EAKi kavandatavad üritused järgmised:

•	 üliõpilaste	ühiselamute	teemaline	seminar	(8	prantslast,	8	
eestlast), kus üliõpilaste ülesanne on välja töötada vastav 
projekt Pariisi kontektsis. Seminari tulemusena võiks 
valmida väike näitus;

•	 näituse	„100	MAJA/HOUSES”	avamine	Belleville'i	ülikoolis;
•	 üliõpilaste	seminari	tulemuste	esitlus;
•	 kollokvium	järgmistel	teemadel:
 - noorte diplomeeritud arhitektide tulevik,
 - sadama-tööstuspiirkondade ümberehitus,
 - ehitamine muinsuskaitsealustes piirkondades, 
 - Nõukogude-aegsete arhitektuuriteoste ümberehitus. 
 
Kollokviumi raames toimuvad ettekanded, ümarlaud ja väit-
lusjuhiga arutelu.

Eestseisus tegi ettepanekuid võimalike kollokviumil esinejate 
kohta.

Leiti, et praegu ringlevate EALi-EAKi näituste kõrval tuleks 
hakata mõtlema uute näituste kokkupaneku peale.

Oliver Alver (EALi esindaja Tallinna Tehnikakõrgkooli (TTK) 
nõukogus) andis eestseisusele ülevaate TTK nõukogu koos-
olekul räägitust.

Ilmar Heinsoo teavitas eestseisust, et kui EAL soovib uue 
kaheksatasemelise Eesti kvalifikatsiooniraamistiku raken-
dumisel saada õigust anda arhitektidele kutset, peab ta 
esitama sellesisulise taotluse ja osalema avalikul konkursil, mis 
kuulutatakse välja ilmselt 2011. aasta sügisel.

14. aprill 2011

Eestseisus, vaadanud läbi Risto Parve EALi liikmeks astumi-
se avalduse ja tööde kausta, otsustas ta EALi liikmeks vastu 
võtta.

Vaadati läbi Diana Taalfeldi EALi liikmeks astumise avaldus.

D. Taalfeld lõpetas 2009. aastal Tallinna Tehnikakõrgkoolis 
rakendusarhitektuuri eriala ning omandab praegu Eesti Kuns-
tiakadeemias (EKA) magistrikraadi arhitektuuri ja linnapla-
neerimise erialal.
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EALi põhikirja kohaselt võib EALi tegevliikmeks olla vähemalt 
neli aastat oma erialal tegutsenud professionaalne arhitekt või 
arhitektuuriteadlane. Et D. Taalfeldil ei ole erialane magistri-
kraad veel omandatud, otsustati teha talle ettepanek astuda 
EALi noortekogu liikmeks. Otsus D. Taalfeldi EALi liikmeks 
vastuvõtmise kohta tehakse pärast magistriõpingute läbimist.

Kose-Uuemõisa	mõisa	rekonstrueerimise	põhiprojekti	ja	
tööjooniste autor Nele Rohtla tutvustas eestseisusele Kosejõe 
kooli olemasoleva projektdokumentatsiooni täiendami-
sega üles kerkinud probleeme.

N.	Rohtla,	kellelt	pärast	Kose-Uuemõisa	mõisa	rekonst-
rueerimist telliti juba tehtud töö korrigeerimine, puuduvate 
ja tehniliste osade lahendamine, uuringute tegemine ning 
sisekujundusprojekti koostamine, seadis kahtluse alla RKASi 
koostatud lepinguprojektis sisalduva autoriõiguste punkti 
ning soovis teada, milline on EALi seisukoht seoses RKASi 
nõudega autoriõiguse ja AutoCADi jooniste kohta. N. Rohtla 
sõnul oli juba RKASi hanketingimustes öeldud, et töö teostaja 
peab hanketingimuste lisadega nõustuma.

Eestseisus ei pidanud õigeks autoriõiguse seaduses sätesta-
tud autori isiklike õiguste loovutamist, mida selle lepin-
guprojektiga ette nähakse. Peeti vajalikuks pöörduda Kultuu-
riministeeriumi meedia ja autoriõiguse osakonna levitalituse 
nõuniku Toomas Seppeli poole palvega koostada ekspertiis 
kõnesoleva hankedokumendi autoriõiguste punkti kohta.

Margit Mutso tegi ettepaneku avaldada ajalehes Sirp Kosejõe 
kooli projekteerimist käsitlev intervjuu vormis artikkel.

Sama probleemiga seonduvalt pidas Jaak Huimerind oluliseks, 
et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juures koos 
käiva, standardit „Ehitus- ja projekteerimistööde riigihangete 
korraldamine ja eduka pakkuja väljaselgitamine” koostava 
töörühma koosseisu kuuluks ka EALi esindaja.

EALi poole pöördus OÜ Tumala Mõis esindaja Jana Maripuu, 
kes korraldab arhitektuurivõistluse Kuressaares aadressile 
Pikk 27 kavandatava hotelli projekti leidmiseks. J. Maripuu 
soovis, et EAL avaldaks arhitektuurivõistluse teabe ja tingimu-
sed EALi postiloendis ning EALi kodulehel koos märkusega, et 
tingimused ei ole EALiga kooskõlastatud. Võistluse tingimu-
sed on Kuressaare linnavalitsuses kooskõlastatud ja võistlus 
kuulutati välja 28.–29. aprillil 2011.

Eestseisus ei pidanud õigeks avaldada EALi infokanalite 
kaudu teavet võistluse kohta, mille tingimuste koostamisel 
ei ole võistluse korraldaja ja EALi vahel toimunud sisulist 
koostööd. J. Maripuule otsustati EALi sellekohane seisukoht 
edastada. 

Eestseisus pidas vajalikuks korraldada arhitektuuriküsimuste-
ga tegelevate institutsioonide (EAL, EAK, EKA, Arhitektuuri-
muuseum) esindajate osavõtul visiit uue kultuuriministri 
Rein Langi juurde. Enne visiiti tuleb kindlasti ühiselt aruta-
da, milliseid arhitektuuriprobleeme (riigiarhitekti institutsioo-
ni loomine jne) oleks kultuuriministriga otstarbekas käsitleda.

Eestseisus pidas vajalikuks minna EALi juhatusega uue kesk-
konnaministri Keit Pentuse vastuvõtule.

Eestseisus pidas vajalikuks minna EALi, EKA ja TTK esin-
dajatega uue haridus- ja teadusministri Jaak Aaviksoo 
vastuvõtule.

Euroopa Arhitektide Nõukogu (EAN) saatis oma liikmesor-
ganisatsioonidele, sealhulgas EALile, üleskutse, milles palus 
esitada oma arvamus ELi riigihankepoliitika ajakohas-
tamise ja Euroopa hanketuru tõhustamise kohta koostatud 
rohelise raamatu teemal. Arvamuse esitamise tähtaeg oli 
18. aprill 2011.

EANile esitamiseks mõeldud EALi seisukohti ja ettepanekuid 
sisaldava alusteksti koostamine jäi Jaak Huimerinna 
ülesandeks. 

28. aprill 2011

Ilmar Heinsoo teavitas eestseisust kutse andmise korra 
muudatusest, mis hakkab kehtima uue, praegu väljatöötatava 
kaheksatasemelise arhitekti kutsestandardi jõustumisel. Kui 
senise kutsesüsteemi järgi on kõikide väljastatud kutsetun-
nistuste kehtivusaeg tähtajaline (6 aastat), siis uue, kaheksa-
tasemelise kvalifikatsiooniraamistiku kohaselt on esmaastme, 
sh diplomeeritud arhitekti (DA) kutsetunnistus tähtajatu. See 
tähendab, et arhitektuurimagistri kraadi saanutele antakse 
koos diplomiga DA tähtajatu kutse. DA kutset hakkab andma 
koolitaja (nt EKA).

Kõikidele ülejäänud kutsetasemetele jõudnud – nii volitatud 
arhitekt 7 (VA) kui ka volitatud arhitekt-ekspert 8 (VAE) – 
peavad teatud aja pärast oma kutsepädevust tõestama.

DA saab piiratud õiguse kuni kahekorruseliste avalikkusele 
suletud hoonete (nt väikeelamute, tootmishoonete jms) pro-
jekteerimiseks, mis kehtib kogu elu.

Uue	kutsesüsteemi	järgi	on	rakendusarhitekti	diplomi	saanu-
tel võimalus saada DAks pärast kolmeaastast töökogemust. 
Selleks tuleb aga EALi kutsekomisjoni ees oma pädevust tões-
tada. Ka sel teel DA kutse saanud säilitavad selle tähtajatult.

Planeerimisest

Eestseisus oli seisukohal, et planeerimisprotsessi võiks põhi-
mõtteliselt juhtida ka mõne teise eriala inimene, kuid planee-
ringu arhitektuurse osa peaks kindlasti tegema arhitekt. Oldi 
arvamusel, et arhitekt peaks kindlasti juhtima ka detailplanee-
ringute koostamist tiheasustusalal.

EALi 90. juubelile pühendatud näituse koostajad Kai Süda, 
Diana Taalfeld ja Mait Väljas tutvustasid eestseisusele näituse 
kontseptsiooni. Näitus plaanitakse avada arhitektuurimuuseu-
mis 7. oktoobril 2011.

Taustteave Villem Tomistelt

2010. aasta lõpus korraldas EAL võistluse, et leida oma 90. 
juubelile pühendatud näituse kontseptsioon. Žürii otsusel 
osutusid väljavalituks kaks võistlustööd, mis viiakse ka ellu: 
võistlustöö märgusõnaga „Jäljed” alusel koostatakse EALi 
90. juubelile pühendatud näituse ekspositsioon, võistlustöö 
„Almanak” alusel hakatakse koostama EALi liikmeid ja nende 
loomingut käsitlevat entsüklopeediat. 

Eestseisus väljendas tulevase näituse üle heameelt. Olu-
liseks peeti, et kõik EALi 90. juubelile pühendatud ürituste 
reklaammaterjalid (trükised, teated, plakatid, reklaamlehed 
jms) oleksid kujundatud ühtses graafikas.

Leiti, et EALis 2006. aastal redigeeritud ja EALi üldkogus 
kinnitatud dokument „Arhitektide kutse-eetika normid” 
tuleks kriitilise pilguga üle vaadata ja vajaduse korral oleks 
tarvis seda korrigeerida. Samuti tuleks arhitektide kutse 
andmise korda lisada, milliste eetikareeglite rikkumise korral 
on Kutsekojal õigus võtta arhitektilt ära erialal tegutsemiseks 
vajalik kutsetunnistus.

Vaadati läbi 8. aprillil 2011. aastal EALile loometoetuse 
saamiseks esitatud taotlused (Kultuuriministeerium on eral-
danud EALile 2011. aastaks loometoetuste ja -stipendiumite 
jaoks 51 182,68 eurot, s.o 800 835 krooni).

Et EALi liikmed on taotlenud õppereisideks väga erinevaid 
summasid, pidas eestseisus otstarbekaks leppida kokku, mil-
line summa õppereiside jaoks eraldatakse, lähtudes sihtkoha 
kaugusest Eestist.

OTSUSTATI ERALDADA:

•	 Euroopa-sisese	õppereisi	taotlejale	kuni	640	eurot 
(kuni 10 000 krooni);

•	 Euroopa-välise	õppereisi	taotlejale	kuni	1000	eurot	 
(kuni 15 000 krooni).

 
Alljärgnevas tabelis on toodud loometoetuste tegelik jaotus.

Taotleja
Taotletav  

stipendium (€)
Stipendiumi  

kasutuseesmärk Lisateave
Eraldatud 

stipendium (€)

Tomomi Hayashi 159,80 Osalemine	UIA	Tokyo	2011	kongressi	raames	
kavandatava ühisnäituse ettevalmistamisega 
seonduvatel	BAUA	koosolekutel	EALi	esindajana	

159,80

Jaak Huimerind 640 Hollandi 1930. aastate funktsionalistlike ehitiste 
restaureerimise kogemustega tutvumine

Reisi eelarve 1000, AB Stuudio 
Paralleel OÜ kaasrahastus 400

640

Margus Koot 592 Osalemine ruumilise keskkonna planeerija 
kutsestandardi analüüsi töörühma töös

Ajakulu 18,5 tundi, tunnitasu 32 592

Villem Tomiste 1260 Tutvumine Pariisi tänapäevaste 
planeerimisküsimustega ja linnaehituslike 
valupunktidega. Reisi järel etapiviisi Pariisi 
linnaehitusliku sekkumise projekti koostamine

Projekti eelarve 178 000 640

Laur Pihel 2959,39 Hagi algatamiseks vajalike õiguskulude katmine.  
L. Pihel algatab menetluse Nordicasa OÜ ja Jaak 
Kangro vastu Harjumaale Jõelähtme valda Neeme 
külasse (Kivineeme 1) projekteeritud palkmaja isiklike 
ja varaliste autoriõiguste rikkumise lõpetamiseks ja 
kahjude hüvitamiseks

Hagi eelarve 3288, 21, sellest 15% 
omafinantseering

2795

Veronika Valk 3195,58 Skulptuuri „Every Way Out” kavandamine Corkis 
Iirimaal koostöös iiri skulptori Maud Cotteriga

Projekti eelarve 4400, 
omafinantseering 1204,42

1065 
Stipendium otsustati 
eraldada kolmes osas. 

Selles jaotises on 
stipendiumi esimese 

osa. 

Toivo Tammik 1195 Allan Murdmaa elule ja loometegevusele 
pühendatud filmi stsenaariumi kirjutamine. Moskva 
Arhitektuuriinstituudi külastamine A. Murdmaa 
teemaliste intervjuude tegemise eesmärgil

Projekti eelarve: 3500, AB Ansambel 
OÜ kaasrahastus 1500

1195

Toomas Paaver 1280 Osalemine EALi nimel arhitektuurivaldkonna 
õigusaktide väljatöötamisel ning olulisemate 
planeeringute vaidlustes

Ajakulu 40 tundi, tunnitasu 32 1280

Laila Põdra 1215 Eesti arhitektuurivaldkonna kommunikatsioonikava 
aastateks 2011–2015 koostamine

1215

Tõnu Laigu 1379 Enesetäiendusreis New Yorki (tutvumine New Yorgi 
arhitektuuriga)

Lennukipilet ja majutus 1379 1000

Ilmar Heinsoo 2560 Arhitektide ja siduserialade kaheksatasemelise 
kutsesüsteemi ülesehitamine ja arendamine 2011. 
aastal

Ajakulu 80 tundi, tunnitasu 32 2560

Ignar Fjuk 707 Tutvumine Austria moodsa arhitektuuriga ning 
päikeseenergia kasutamise ja -kaitse tehnoloogiaga

Reisi eelarve 1055, 
omafinantseering 348

640

Villem Tomiste 400 EAKi	XXII	välkloengu	„ARHITEKTUUR	JA	HETK”	
juhtimine

400

Peeter Pere 400 EAKi XXIII välkloengu „Primitiivne” juhtimine 400
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Taotleja
Taotletav  

stipendium (€)
Stipendiumi  

kasutuseesmärk Lisateave
Eraldatud 

stipendium (€)

Karli Luik 400 EAKi XXVI välkloengu „Arhitektuur on mudel” 
juhtimine

400

Dmitri Bruns 3195,58 Raamatu „Tallinna vaatamisväärsused” kirjastamine Projekti eelarve 8405,40 Taotlus 
otsustati 

jätta esialgu 
rahuldamata. 

Enne raha eraldamist 
soovitakse tutvuda 

raamatu käsikirjaga, 
mis otsustati anda 

ka kunstiteadlastele 
retsenseerimiseks. 

Samuti peeti vajalikuks 
täpsustada raamatu 

kaasrahastust.

Tõnu Laigu 167,40 Osalemine Soome Arhitektide Liidu (SAFA) 
aastapäevale pühendatud arhitektuuriseminaril Turus

167,40

Peeter Pere 179,76 Osalemine SAFA aastapäevale pühendatud 
arhitektuuriseminaril Turus

179,76

Kalle Vellevoog 196,90 Osalemine SAFA aastapäevale pühendatud 
arhitektuuriseminaril Turus

196,90

Eestseisus kinnitas EALi arengukava ja kommunikatsioonika-
va projekti raames tehtud maksed.

12. mai 2011

Peeter Pere ja Jaak Huimerind andsid eestseisusele ülevaate 9. 
mail EALis toimunud kohtumisest, kus RKASi esindajad tut-
vustasid enda kureeritavat kasvuhoonegaaside heitkogust 
vähendavat projekti (CO₂ projekti). Kogu projektiga seon-
duv info on RKASi koduleheküljel http://www.rkas.ee/co2.

Taustteave

Vabariigi Valitsuse korralduses ja CO₂ saastekvootide ostjatega 
sõlmitud lepingutes on tingimus, et investeeringute tegemi-
seks vajalike riigihangete korraldajana kaasatakse Riigi Kin-
nisvara Aktsiaselts. Toetuse saajad võivad riigihangete seaduse 
alusel volitada RKASi täitma kõiki riigihanke korraldamise 
toiminguid. RKAS kui investeeringute eraldamise korraldaja 
koostab sõlmitava lepingu alusel investeeringute kavad, kor-
raldab riigihanked ja teeb hankemenetlusega seotud toimin-
guid, korraldab projekteerimis- ja ehitustööde projektijuhti-
mise, omanikujärelevalve ja kontrollib kulu abikõlblikkust. 
Projektide elluviimiseks on ette nähtud lühike aeg – kõik tööd 
peavad olema tehtud ja makse sooritatud 2012. aasta lõpuks.

Kohtumisel räägitust

EALi esindajad esitasid RKASi esindajatele CO₂ projekti kohta 
järgmised põhiküsimused.

•	 Missugune	on	arhitekti	roll	CO₂	projektis?
•	 Kas	teatud	CO₂	projekti	investeeringute	alla	käivate	

objektide puhul on ette nähtud ka arhitekti kaasamine?
 
Kohtumise järel tuli tõdeda, et CO₂ projekti ettevalmistusse ei 
ole RKAS kaasanud mitte ühtegi arhitekti, samas kui projek-
tijuhte on RKASis 31. RKASi esindajate sõnul ei ole projekti 
eelarves arhitekti palkamiseks rahalisi vahendeid.

RKAS korraldab CO₂ investeeringute eraldamist 480 avaliku 
kasutusega hoone jaoks, millest 85 on kaitsealused. Viimas-
tega probleeme pole – nendele tehtavate projektide läbivaata-
misse on kaasatud spetsialistid. CO₂ projekti raames investee-
ringuid saavate objektide nimekirjas võib olla aga ka selliseid 
20. sajandil ehitatud objekte, mis võidakse tulevikus riikliku 
muinsuskaitse alla võtta. Kultuuriministeeriumi ja Muinsus-
kaitseameti eestvedamisel on teatavasti alustatud projekti, 
mille eesmärk on välja selgitada 20. sajandi arhitektuuriteoste 
paremik, mis väärib riiklikku kaitset kultuurimälestiseks tun-
nistamise kaudu. Projekti elluviimiseks on moodustatud EKA 
juurde spetsialistide töörühm, kes on välja valinud umbes 100 
potentsiaalset riikliku muinsuskaitse alla võetavat objekti.

EALi juhatuse palvel lubasid RKASi esindajad saata 20. sajandi 
arhitektuuriteoste paremikku välja valiva töörühma liikme-
tele CO₂ projekti raames investeeringuid saavate objektide 
koondnimekirja, et töörühm saaks RKASi teavitada nimekirjas 
olevatest potentsiaalsetest objektidest, mis võidakse tulevi-
kus riikliku muinsuskaitse alla võtta. Koondnimekirja ja 20. 
sajandi arhitektuuriteoste paremiku nimekirja läbivaatamine 
on suur töö, kuid selle jaoks ei ole RKASil paraku võimalik raha 
eraldada.

Võimalik, et CO₂ projekti raames tehtavad projekteerimistööd 
puudutavad ka mõnda lihtsalt silmapaistvat ja oma esialgsel 
kujul säilitamist väärivat objekti, mida 20. sajandi arhitektuu-
riteoste paremikku välja valiv töörühm ei ole potentsiaalsete 
riikliku muinsuskaitse alla võetavate objektidena määratlenud. 
Kahju oleks, kui sellised objektid RKASi vastutustundetu suh-
tumise tõttu oma eripära kaotaks ja need lihtsalt ära rikutaks.

Eestseisus oli seisukohal, et Kultuuriministeerium võiks 
leida rahalised vahendid nende inimese töö tasustamiseks, 
kes hakkavad läbi vaatama CO₂ projekti raames investeerin-
guid saavate objektide koondnimekirja.

CO₂ projekti teemal otsustati korraldada lähiajal M. Mutso 
kureerimisel Sirbi ümarlaud, kus kõneldu tuleb kajastamisele 
ka Sirbis.

Peeter Pere andis eestseisusele ülevaate haridus- ja teadusmi-
nistri J. Aaviksoo ja EALi esindajate vahel 10. mail 2011 
HTMis peetud kohtumisest.

P. Pere sõnul sisendas kohtumine optimismi, kuid tegi ka 
mõneti rahutuks: J. Aaviksoo oli seisukohal, et haridust tuleks 
Eestis anda vaba konkurentsi alusel. See tähendab, et korral-
datakse hanked, kus kõrgkoolid konkureerivad õiguse pärast 
anda arhitektuuriõpet. Hanke võitnud kõrgkool saab õiguse 
hakata arhitektuuri õpetama.

Praegustes tingimustes pidavat EKA olema J. Aaviksoo sõnul 
ainuke pädev arhitektuuri õpetav asutus.

Arhitektuuriharidust andvate koolide koostööd ja ühise 
koolidevahelise õppeprogrammi koostamist (nt maastikuarhi-
tektuuri, planeerimise eriala toomist EKA arhitektuurikateedri 
juurde) minister ei pooldanud ja seda seisukohta kinnitavat ka 
maailma praktika. 

J. Aaviksoo sõnul valitseb tööturul endiselt vajadus raken-
dusarhitektide järele, kuid kui varem määras riik kutseharidus-
koolidele märksa suuremad toetussummad, siis nüüd võrdsus-
tatakse need kõrgharidusasutustele antavate toetustega.

Ministri silmis polevat Eestis kohta mitmele arhitektuuriõpet 
andvale koolile. J. Aaviksoo arvates peaks nii rakenduslikku 
õpet kui ka bakalaureuse- ja magistriõpet antama ühes ja 
samas koolis.

Oma praeguses olukorras on EKA ministri arvates väga nõrgal 
positsioonil. Aaviksoo sõnul polevat EKAt sisuliselt enam 
olemas: pole koolihoonet ega ka raha uue suurejoonelise hoone 
jaoks.

J. Aaviksoo tegi EALi esindajatele ettepaneku kujun-
dada kindel arusaam, kuidas anda Eestis tulevikus 
arhitektuuriharidust. Seega peab EAL kui tunnustatud 
liider arhitektuurihariduse andmise küsimuses töötama edasi 
kontseptsiooniga, milline võiks olla tulevane kvaliteetne arhi-
tektuuriõpe Eestis.

Järgmisel visiidil J. Aaviksoo juurde peaksid EALi esindajad 
juba konkreetsete ettepanekutega välja tulema.

Ajalehes Sirp otsustati avaldada artikkel, milles käsitletakse 
EALi seisukohti arhitektuurihariduse andmise kohta Eestis.

Vaadati läbi EALi juhatuse, Eesti Arhitektuurimuuseumi direk-
tori Leele Välja, EKA esindaja Toomas Tammise ning EAKi 
juhataja Ülar Margi sõnastatud, arhitektuuriprobleeme koon-
dav tekst uue kultuuriministri Rein Langi visiidi tarvis.

Eestseisus tegi mõningaid täiendusettepanekuid.

R. Langi visiidi tarvis sõnastatud tekst kiideti põhimõtteli-
selt heaks.

26. mai 2011

EXPO 2010 peakomissar Toomas Tiivel andis eestseisusele üle-
vaate Shanghais lõppenud maailmanäitusest EXPO 2010 
ja tänas EALi hea ja sisuka koostöö eest.

T. Tiiveli sõnul oli Eesti paviljoni lahendus õnnestunud – pavil-
jon oli oma ekspositsiooniga huvitav ja pilkuhaarav ning selle 
külastatavus oli maksimumilähedane. Eesti paviljon paistis 
silma kindlasti ka sel põhjusel, et ideestiku poolest oli eestlas-
te väljapanek üks väheseid, mis kajastas täpselt 2010. aasta 
EXPO teemat „Parem linn, parem elu”.

Hiinlased pidasid uudseks vaatenurgaks seda, et Eesti paviljon 
küsis tagasisidet ka publiku käest.

Ilmselt osaleb Eesti nelja aasta pärast ka Milano EXPO-l, ehkki 
ametlikku osalemisotsust ei ole veel vastu võetud. Shanghai 
EXPO-lt saadud hea kogemus on kindlasti selline, millele saab 
toetuda ka järgmistel EXPOdel.

Kui Eesti otsustab Milanos toimuval näitusel osaleda, tuleb 
Eesti paviljoni lahenduse leidmiseks tõenäoliselt taas kõne alla 
arhitektuurivõistluse korraldamine.

Illimar Truverk lisas repliigi korras, et kui Eesti osaleb Milano 
EXPO-l, peaks Eesti paviljoni ehitav tehniline meeskond olema 
sama mis Shanghais. See peaks tagama tööde sujuvuse ja 
tulemuslikkuse. 

Kalle Vellevoogi sõnul peaks EXPO ekspositsioon olema üles 
ehitatud nii, et paviljoni külastamisel ei tekiks pikki järjekordi 
– arvestada tuleks suure liikuva rahvamassiga.

Leiti, et positiivse osalemisotsuse korral tuleks võimalikult kii-
resti alustada ettevalmistöid Milanos Eestit esindava paviljoni 
lahenduse leidmiseks. 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile (MKM) 
otsustati saata ametlik järelepärimine, et välja selgitada, 
kas Eesti otsustab Milanos toimuval EXPO-l osaleda, ja kui, 
siis kas Eesti paviljoni lahenduse leidmiseks otsustatakse kor-
raldada arhitektuurivõistlus. MKMile saadetavas kirjas peeti 
vajalikuks tuua välja EALi soovitused ja ettepanekud Eesti 
paviljoni kohta.

Et EALi 90. sünnipäevale pühendatud näitus saaks valmis 
õigel ajal ja näituse teoreetiline pool vastaks ootustele, otsus-
tas EALi juhatus kaasata juubelinäituse koostamisse eestseisu-
se liikmed. Juhatus leidis, et iga eestseisuse liige võiks vastuta-
da näituse ühe teemapesa eest. 

Villem Tomiste tegi eestseisusele ettepaneku määrata juubeli-
näituse teemapesade eest vastutavateks järgmised eestseisuse 
liikmed:

1. Peeter Pere – sissepääs/väljumine,
2. Eva Hirvesoo – kes on arhitekt?
3. Ike Volkov – EALi esimehed / rääkivad pead,
4. Tõnu Laigu, Margus Koot – EALi poliitika,
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5. Oliver Alver – EALi sekkumine,
6. Illimar Truverk – eksport,
7. Margit Mutso – film,
8. Mai Šein – EALi liikmed,
9. Inga Raukas – publikatsioonid/meedia.
 
Eestseisus kiitis ettepaneku heaks.

EALi eestseisuse liikmed väljendasid Kultuuriministeeriumi 
esindajatele Piret Lindperele ja Laila Põdrale oma muret ja 
nördimust RKASi kureeritava CO₂ projekti pärast, mille 
ettevalmistusse ei ole RKAS teatavasti kaasanud mitte ühtegi 
arhitekti (täpsem ülevaade CO₂ projektist ja kokkuvõte RKASi 
esindajatega 9. mail EALis peetud samateemalisest kohtumi-
sest on 12. mai eestseisuse koosoleku protokollis).

Sellega seoses pöördus eestseisus Kultuuriministeeriu-
mi esindajate poole palvega leida rahalised vahendid 
nende inimeste töö tasustamiseks, kes hakkavad läbi vaata-
ma CO₂ projekti raames investeeringuid saavate objektide 
koondnimekirja.

9. juuni 2011

Villem Tomiste andis eestseisusele ülevaate ajakirja Ehitus-
kunst väljaandmise probleemidest ja arengust.

EALis on juba aastaid arutatud ajakirja Ehituskunst kontsept-
siooni ja sisu muutmise vajadust, sest lugejaskonna arvukust 
tahetakse suurendada ja ajakirja ilmumine soovitakse muuta 
korrapäraseks. Aprillis peeti EALis järjekordne selleteemaline 

nõupidamine, kus osalesid EALi juhatuse ja ajakirja kolleegiu-
mi liikmed. Arutelu käigus leiti, et ajakiri Ehituskunst võiks 
hakata ilmuma uuenenud kujul, eelkõige arhitektuuriteadus-
likke artikleid sisaldava eelretsenseeritud ajakirjana, ning 
EKAle tehti ettepanek võtta ajakirja väljaandmise juhtroll 
enda kanda.

Teise variandina pakkus V. Tomiste välja, et Ehituskunst võiks 
hakata ilmuma kaks korda aastas – üks number üldkogu ajaks, 
teine EALi sünnipäevaks (8. oktoobriks). Üks number võiks 
olla pühendatud noore arhitekti preemia võitjale ja teine num-
ber võiks ilmuda projektipõhiselt – kord aastas korraldatakse 
ajakirja kontseptsiooni ja sisu leidmiseks võistlus ning selle 
võitja idee järgi pannakse ajakiri kokku.

EKA-lt laekus EALi ettepaneku kohta meeldiv tagasiside – EKA 
arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond on heal meelel 
nõus võtma ajakirja Ehituskunst oma asutuse hoolde. Rahalisi 
vahendeid EKA-l selleks ei ole, aga kuna ajakirja väljaandmist 
ei ole EAL ka seni rahaliselt toetanud, siis eeldab EKA, et jät-
kub sama korraldus ja toimetus otsib ajakirja väljaandmiseks 
vajaliku raha ise.

Eestseisus, kaalunud mõlemat ajakirja väljaandmise 
võimalust, otsustas V. Tomiste pakutud teise varian-
di kasuks. V. Tomiste ettepanekul otsustati alustada noore 
arhitekti preemia võitjale pühendatud ajakirjanumbri koosta-
misega. Projektipõhiselt ilmuvale ajakirjale otsustati kontsept-
siooni ja sisu leidmiseks võistlus välja kuulutada 2011. aasta 
sügisel.

Vaadati läbi EALile 1. juunil 2011 esitatud loomestipendiu-
mite taotlused. Alljärgnevas tabelis on toodud loomestipen-
diumite tegelik jaotus.

Taotleja
Taotletav  

stipendium (€)
Stipendiumi  

kasutuseesmärk Lisateave
Eraldatud 

stipendium (€)

Risto Parve 3196 EALi 90 aasta juubeli näituse kujundamine Eesti 
Arhitektuurimuuseumi 2. korruse saalis

2000
(1196 eraldab 

eestseisus oktoobris)

Kai Süda 3196 EALi 90 aasta juubeli näituse kujundamine Eesti 
Arhitektuurimuuseumi 2. korruse saalis

2000
(1196 eraldab 

eestseisus oktoobris)

Villem Tomiste 400 Tallinna lahe äärsete planeeringute seminari 
organiseerimine ja juhtimine 5. mail 2011. aastal 
Sõpruse kinos

400

Anu Rekkaro 871 Osalemine arhitektide-kunstnike õppereisil Inglismaal 
7.–14. augustil 2011

Projekti eelarve 967,85, sellest 
omafinantseering 10% (96,79) 

640

Dmitri Bruns 3195,58 Raamatu „Tallinna vaatamisväärsused” kirjastamine Projekti eelarve 8405,40 3195,58

Riina Raig Keila Kooli projekteerimise ja ehitamisega seonduva 
probleemistiku uurimine (osalemine EALi aukohtu 
töös)

1000

Anu Kotli Keila Kooli projekteerimise ja ehitamisega seonduva 
probleemistiku uurimine (osalemine EALi aukohtu 
töös)

321

Fredi-Armand Tomps Keila Kooli projekteerimise ja ehitamisega seonduva 
probleemistiku uurimine (osalemine EALi aukohtu 
töös)

429

Taotleja
Taotletav  

stipendium (€)
Stipendiumi  

kasutuseesmärk Lisateave
Eraldatud 

stipendium (€)

Veronika Valk 1065 Skulptuuri „Every Way Out” kavandamine Corkis 
Iirimaal koostöös iiri skulptori Maud Cotteriga

Projekti eelarve 4400, 
omafinantseering 1204,42. 28.04. 
otsustati eraldada V. Valgule 
stipendium kolmes osas (à 1065). 

1065

Urmo	Mets 3196 Enesetäiendamine Taanis Århusi 
arhitektuurikõrgkoolis (Aarhus School of Architecture) 
kaheaastases täisajalises magistriõppe programmis

Eelarve 13 836 -----

Margit Mutso 270 Tutvumine Helsingis asuvate seenioridele kavandatud 
kortermajadega (2–3päevane õppereis)

270

Anu Kotli 270 Tutvumine Helsingis asuvate seenioridele kavandatud 
kortermajadega (2–3päevane õppereis)

270

Eestseisus kinnitas EALi kommunikatsioonikava aasta-
teks 2011–2015.

EALi kommunikatsioonikavas kirjeldatakse EALi suhtluskana-
leid ja sihtrühmi ning nimetatakse selle peamised elluviimise 
eesmärgid, mis tulenevad EALi arengukava põhiideedest. Kava 
elluviimine peaks tõhustama EALi-sisest ja -välist teabevahe-
tust ja muutma selle eesmärgistatumaks. 

Kava elluviimisel tuleb hakata koostama tähtsamate liidu 
tegevuste kommunikatsiooniplaane. Selleks tegi kommu-
nikatsioonikava koostamist juhtinud Ingrid Mald-Villand 
ettepaneku kirjutada eraldi projekt kas Eesti Kultuurkapitalile 
või Kultuuriministeeriumile, sest kõikide EALi olulisemate 
tegevuste eraldi lahtimõtestamine ja kirjapanek on praeguse 
projekti raames ressursipuudusel võimatu ning see on välju-
nud ka algsest projektiplaanist. Samal ajal on see väga vajalik, 
et tagada kommunikatsioonikava elluviimine.

Eestseisus toetas kommunikatsioonikava tegevuskava 
koostamise ettepanekut ja kommunikatsioonikavas kir-
jeldatud tegevuste lahtikirjutamist eraldi projektina. 
Projekti on valmis kirjutama I. Mald-Villand. Projektis osale-
miseks on andnud oma nõusoleku ka K. Sipelgas Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumist (MKM).

Jaak Huimerind tutvustas Eesti standardi eelnõu „Ehitus-
tööde ja ehitiste projekteerimise riigihangete korralda-
mine” projekteerimist puudutava osa kohta enda sõnastatud 
üldisi seisukohti ning ettepanekuid ning Toomas Paaveri 
ettepanekuid standardi üldise ülesehituse kohta.

Taustteave

2. juunil 2011 peeti EALis riigihangete ja arhitektuurivõistlus-
te töörühma koosolek, kus vaadati läbi J. Huimerinna üldised 
seisukohad Eesti standardi eelnõu „Ehitustööde ja ehitiste pro-
jekteerimise riigihangete korraldamine” kohta. Eelnõu teemal 
EALilt ametlikku arvamust ei küsitud, kuid Eesti Projektibü-
roode Liit (EPBL), kellelt sooviti ametlikku arvamust, palus 
EALil kujundada eelnõu teksti kohta oma seisukoht.

EALi riigihangete ja arhitektuurivõistluste töörühm jagas  
J. Huimerinna seisukohti ja üldisi tähelepanekuid standardi 
eelnõu ning selles sisalduva projekteerimist puudutava osa 
suhtes. T. Paaver esitas koosoleku järel oma ettepanekud, mis 
puudutasid kõnesoleva standardi üldist ülesehitust.

Eestseisus toetas riigihangete ja arhitektuurivõistluste 
töörühma seisukohta. Peeti vajalikuks, et ka EALi esindaja 
(nt T. Paaver) osaleks standardi eelnõu koostava töörühma 
töös. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile otsus-
tati teha sellekohane ettepanek.

EALi juhatuse 13. juuni 2011. aasta koosolekul, kuhu kutsu-
takse ka EPBLi tegevdirektor Mauno Inkinen, vaadatakse nii 
EALi kui ka EPBLi esitatud seisukohad ja tehtud ettepa-
nekud veel kord läbi ning vajaduse korral kujundatakse EALi 
ja EPBLi ühine seisukoht. 

EAKil on võimalik tellida EALile uus maja välissilt ja väike, 
seesmise ukse juurde ülespandav silt (neid saaks kasutada 
edaspidi ka Kultuurikatlasse kolides, sest tellides on arvesta-
tud sealset interjööri). Siltide tellimisega seoses soovis EAK 
teada, kas EALi logo soovitakse jätta selliseks, nagu see praegu 
on, või soovitakse seda muuta ja uuendada.

Eestseisus ei pidanud EALi logo muutmist vajalikuks ega 
põhjendatuks. Küll aga peeti otstarbekaks pöörduda logo 
kujundanud T. Jürna poole ja küsida temalt, kas EALi praegu-
ne logo on oma esitluslaadilt ajakohane. Samuti peeti vajali-
kuks küsida T. Jürnalt EALi logo kasutusjuhendit.

Tartu Linnavalitsuse arhitekt Tiit Sild pöördus EALi poole 
palvega, et EAL nimetaks Tartu Ülikooli korraldatava loo-
dusmuuseumi ekspositsiooni laiendamise ja uuendamise 
lahenduse ning ruumide kujundamise ideevõistluse žüriisse 
ühe liidu esindaja.

Eestseisus pakkus žüriiliikme kandidaadiks Peeter Pere, kes 
andis selleks oma nõusoleku.
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Lõppenud  
arhitektuuri-
võistlused

Ette- 
valmistatavad 
võistlused

Teave lõppenud arhitektuurivõistluste kohta on toodud EALi 
Teataja arh.02/2011 arhitektuurivõistluste lisas.

Mõigu surnuaia talgud

6. aprillil kutsus Eesti Arhitektide Liit oma liikmeid ja huvilisi 
osalema 29. aprillil Mõigu mahajäetud kalmistu teedevõrgu 
võsaraiumise ja prahist puhastamise talgutel.

Ürituse eestvedajad olid EAList arhitekt Meelis Nurm ja Eesti 
Muinsuskaitse Seltsist Helle Solnask. Talgud peeti iga-aastase 
muinsuskaitsekuu raames, mida korraldab Eesti Muinsuskait-
se Selts koostöös Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti ja teiste 
valitsusväliste mittetulundusühingutega.

Mõigu kalmistu võeti kasutusele 1774. aastal, mil sinna hakati 
matma Tallinna Toomkiriku koguduse liikmeid, kes olid balti-
sakslased. Kalmistu oli kasutusel 1939. aastani, kuni Saksa riik 
baltisakslased Teise maailmasõja eelõhtul Saksamaale kutsus. 
Hiljem toimusid veel mõned üksikud matused ja lõplikult sule-
ti kalmistu 1951. aastal. Pärast baltisakslaste lahkumist hoolit-
sesid osa haudade eest mõnda aega kohalikest elanikest vanad 
teenijad. Nende kadumisega vajus kalmistu unustuse hõlma.

23. märtsil 2011 peeti EALi kontoris Tallinna Tehni-
kaülikooli (TTÜ) Kuressaare kolledži esindajaga eellä-
birääkimisi, et korraldada arhitektuurivõistlus väike-
laevade katsebasseinihoone sobivaima eskiislahenduse 
saamiseks. Seoses erialaõppega on TTÜ Kuressaare Kolledžile 
vaja ehitada katsebasseinihoone, milles oleks väikelaevade kat-
setamiseks vajalik väike kanal (katsebasseinis sõidab rööbaste 
peal raam, mis veab laevamudelit edasi-tagasi). Võistleja peab 
kavandama Tallinna tn 19 asuva muinsuskaitsealuse hoone 
juurdeehitisena Komandandi tänava äärde Kuressaare kolledži 
õppehoone ja väikelaevade katsebasseini arhitektuurse eskiis-
lahenduse ning krundi asendiplaanilise lahenduse. Sealjuures 
tuleb silmas pidada Kuressaare vanalinna arengut ja hoone 
ruumilahenduse eesmärke. Arhitektuurivõistluse tingimused 
on praegu EALiga kooskõlastamisel. Võistlus on kavas välja 
kuulutada suve esimesel poolel.

EALi teated

Juba sõja ajal algas kalmistu ulatuslik rüüstamine, mis on 
kestnud hilisminevikuni. Osa haudu on varanduseotsijad 
lahti kaevanud ja kääpad on kadunud. Kõik metallristid on 
metallivaraste saagiks saanud. Täielikult on hävinud peatelje 
lõpus asunud kabel. Hauatähistest on säilinud kaks tekstiga 
hauakivi. Hauaküngastest on näha vaid mõned üksikud, millel 
on betoonrandid. Alles on mõned grotilaadsed ja osaliselt sisse 
langenud hauakambrid, mis on täidetud olmeprahiga. Kuna-
gi istutatud puud on suureks kasvanud, lisaks on kalmistu 
võsastunud.

EALi liikmetest oli talgutel kolm inimest. Esindatud oli ka 
Eesti Muinsuskaitse Seltsi väike inimrühm, Tallinna Kultuuri-
väärtuste Ameti töötajad ja Eesti kaitsevägi 31 noorsõduriga. 
Sõjaväelased olid kaasa võtnud kirved, rehad ja sõdurisuppi. 
Talgud algasid Oliver Orro kokkuvõtliku ülevaatega kalmistu 
ajaloost. Töötati kolm tundi ning isegi selle lühikese ajaga 
muutus kalmistu enam hoomatavaks ja võsast lagedamaks. 
Kalmistu lõplikuks korrastamiseks kulub veel mitmeid talguid.

EALi maakonnapäevad Hiiumaal

29.–30. mail 2011 peeti EALi maakonnapäevi Hiiumaal. 
Päevi aitas taas korraldada EALi seenioride sektsioon.

EALi maakonnapäevadel osales kokku 26 arhitekti. Ringsõitu 
Hiiumaal juhtis arhitekt Tõnis Padu Haapsalust.

Autobuss sõitis välja pühapäeval, 29. mail kell 8 Mere puies-
teelt Vene Kultuurikeskuse eest. Rohukülast väljus praam kell 
10.30.

Hiiumaale jõudes peatusime kõigepealt Pühalepas, kus 
tutvusime sealse kirikuga. Pühalepa kirik on Hiiumaa vanim 
kivikirik, mis ehitati 1255. aastal Saksa ordu kindluskirikuks. 
Seejärel käisime Suuremõisa lossis, mis on üks ilusamaid ja 
suuremaid mõisahooneid Eestis. Lossi väärtuseks on puhas 
barokk-rokokoostiil.

26. mail peeti EALi eestseisuses Kultuuriministeeriumi 
esindajaga eelläbirääkimisi, et asuda ette valmistama 
kommunismiohvrite memoriaaliga seotud avalikku 
üheetapilist võistlust arhitektuurse ideekavandi leidmi-
seks. Võistluse eesmärk on leida kommunismiohvrite memo-
riaali parim asukoht ja esialgne lahendus. Võistlus on kavas 
välja kuulutada veel suve esimesel poolel.
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Külastasime Hiiumaa majakaid: Tahkuna tuletorni, mis asub 
Hiiumaa põhjatipus Tahkuna neemel (kõrgus maa- ja merepin-
nast 43 m) ning valmis 1875. aastal; Kõpu tuletorni (kõrgus 
maapinnast 36 ja merepinnast 67 m), mis valmis 1531. aastal 
ja mida on nimetatud ka maailma vanimaks järjepidevalt töö-
tanud tuletorniks; Ristna tuletorni (kõrgus maapinnast 29,5 ja 
merepinnast 37 m), mis monteeriti kokku 1874. aastal Pariisis 
valmistatud detailidest.

Peatusime Kalana sadamas, mis on Hiiumaa kõige läänepool-
sem sadam ja asub hästivarjatud väikese Kalana lahe ääres. 
Jõudsime ka Ristimäele, mis asub umbes 5 km kaugusel 
Kärdlast ning mis ühe legendi järgi tekkis kahe pulmarongi 
kokkupõrke tagajärjel (ühest pulmarongist hukkus pruut ja 
teisest peigmees), teise legendi järgi 1781. aastal, mil Reigi ja 
Kõrgessaare rootslased olid sunnitud lahkuma oma kodusaa-
relt. Ristimäe asukohas olevat nad pidanud oma lahkumisju-
malateenistuse ja püstitanud esimese risti. Teel peatusime veel 
Reigi kiriku juures.

Esimesel reisipäeval lõunatasime Kärdla rannas asuvas ajastu-
omase hõnguga Rannapaargu kohvikus. Õhtupooliku veet-
sime Tõnis Padu eestvedamisel Kärdla linna peal jalutades ja 
reisiseltskonna meeldivas õhkkonnas päevamuljeid vahetades. 
Ööbisime Kärdlas Padu hotellis.

Ringsõidu teisel päeval, 30. mail kohtusime Kärdla Linnava-
litsuse juhtidega. Kohtumisele oli kaasatud Hiiu Maavalitsuse 
planeeringute	osakonna	peaspetsialist	Urve	Pill.	Meid	võttis	
vastu Kärdla linnavalitsuse arengu- ja majandusosakonna 
juhataja Kaidi Nõmmerga, kes oli samal ajal ka linnapea üles-
annetes. EALi nimel ütles tervitussõnad esimees Peeter Pere. 
Kohtumisel esines ettekandega Kärdla linnavalitsuse maakor-
raldaja Arno Kuusk, kes tutvustas lähemalt Kärdla sadamaala 
planeeringut. Ettekande järel said kõik osalejad küsimusi esita-
da ja toimus avatud diskussioon. Pärast kohtumist tutvustati 
Kärdla Linnavalitsuse uut hoonet ja vahetati muljeid.

Seejärel sõitsime ringi mööda Hiiumaa rannikuala ja peatusi-
me Tubala tuuliku juures, tutvusime Hiiumaa viljaaidaks kut-
sutud Käina ümbrusega ning 15.–16. sajandil ehitatud Käina 
kiriku varemetega. Gooti stiilis kirik oli oma 600 istekohaga 
Hiiumaal suurimaid ja paistab tänini silma oma ehitusliku eri-
päraga – selle peasissekäik asub erandlikult lõunaseinas. Kirik 
hävis 1941. aastal.

Teisel päeval oli kavas külastada ka R. Tobiase majamuuseumi, 
kuid see oli maikuus veel suletud.

Edasi läks sõit Kassari poolsaarele, mille silmapaistvaim 
pinnavorm tundus olevat kruusane seljandik. Seljandik lõppes 
kitsal maaninal Sääretirbil, mida mööda tegime tunnise jalu-
tuskäigu. Tuul oli vali, päike paistis ja kohapeal olles tundus, et 
ilm on väge täis.

Seejärel käisime Vaemla mõisa villavabrikus, kust võis koha-
liku ettevõtte Hiiu Vill kaudu soetada endale mõnusa villase 
kehakatte.

Enne naasmist Heltermaa sadamasse lõunatasime Kassaris 
Vetsi Talli trahteris. Praam väljus Heltermaalt kell 16.30.

Kuna ilm oli ilus, otsustati Tõnis Padu ettepanekul tutvuda 
reisi lõpetuseks Haapsalu rannapromenaadiga.

EALi maakonnapäevade korraldamist toetas arhitektuuri 
sihtkapital.

Tänan EALi nimel kõiki ürituse korraldamisse kaasatud arhi-
tekte ja osavõtjaid, kes tegid maakonnapäevade toimumise 
võimalikuks.

Liina Laineveer 
EALi direktor
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Kutsestandard

Tasu eurodes

EALi mittekuuluv 
arhitekt

EALi liikmest 
arhitekt

Volitatud arhitekt IV 256 192

Volitatud arhitekt V 320 256

Volitatud arhitekt IV ja V kutsestandardi 
määramisest

Volitatud arhitekt IV ja volitatud arhitekt V kutsestandardi 
määramiseks nõutavate dokumentide EALi kutsekomisjonile 
esitamise tähtaeg on reede, 16. september 2011 kl 16.00.

Dokumendid palume tuua EALi (Lai 31, Tallinn). Kutsekomis-
joni otsustava istungi toimumisaega täpsustatakse.

Kutsemääramise tasu palume kanda EALi kutsekomisjoni 
arvelduskontole nr 221030331735, tasuda on võimalik ka 
sularahas. 

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

Arhitekti kutsetunnistuse väljastamise tasu

EALi välissuhtlus
Euroopa Arhitektide Nõukogu kevadine 
üldkogu 2011

Kokkuvõte üldkogul ja üldkogude vahel toimunust

Euroopa Arhitektide Nõukogu

asutati 1990. aastal Venetos Itaalias. Eesti Arhitektide Liit sai 
nõukogu vaatlejaliikmeks 2000. aastal ja täisliikmelisuse 2005. 
aastal, kui Eesti oli juba Euroopa Liiduga ühinenud. 2010. 
aastal olid Euroopa Arhitektide Nõukogu (EAN) 47 liikmes-
organisatsiooni kaudu esindatud 514 000 Euroopa arhitekti 
huvid 33 riigist. EAN teeb tööd presidendi üldjuhtimisel, 
sekretariaadi toetusel ja 10-liikmelise juhatuse koordineerimi-
sel kolmes töövaldkonnas, 12 temaatilises töörühmas ja kaks 
korda aastas peetaval üldkogul. Üldkogudest üks peetakse 
sekretariaadi asukohas Brüsselis ja teine enamasti presidendi 
kodumaal. Praegune president on Selma Harrington Iirimaalt. 
2011. aasta 1. ja 2. aprilli üldkogu toimumiskohaks oligi Dub-
lin Castle kevadisel rohelisel Iirimaal.

Eesti Arhitektide Liidu esindus

oli seekordsel üldkogul kolmeliikmeline. Delegatsiooni juht 
oli EALi eestseisuse liige Andres Levald. Veel osalesid EALi 
esimees Peeter Pere, samuti aseesimees Tõnu Laigu, kes on 
kuulunud ka EANi juhatusse ja osaleb arhitektiteenuste 
töörühmas.

Üldkogu

Pärast EANi presidendi tervitust rääkis Iiri riigiminister Brian 
Hayes ühiskonna avaliku ruumi kvaliteedist, selle igakülgsest 
tagamisest ja arhitektuuri osast selles. Iiri valitsus on heaks 
kiitnud vastse arhitektuuripoliitika, mida järgitakse igal tasan-
dil (http://www.environ.ie/en/Publications/Heritage/Architec-
turalPolicy/FileDownLoad,21230,en.pdf). Sõna said ka teised 
külalised:	Rahvusvahelise	Arhitektide	Liidu	(UIA)	austraalla-
sest	president	Louise	Cox,	UIA	mõlema	Euroopa-piirkonna	
asepresidendid jt.

Üldkogu töises osas anti ülevaade EANi rahanduslikust seisust 
ja kinnitati audiitori otsus 2010. aasta finantstegevuse kohta. 
Üldine majandussurutis on tekitanud liikmesorganisatsiooni-
dele raskusi liikmemaksu tasumisel. See on maksmata Leedul 
ning Bosnial ja Hertsegoviinal, vaid osaliselt on liikmemaksu 
suutnud tasuda Hispaania. EANil on küll olemas reservfond 
liikmete ajutiste makseraskuste katmiseks, kuid sealt võetud 
raha tuleb hiljem täiel määral tagasi maksta.

Anti ülevaade EANi arhitektuuripoliitilisest tegevusest eelmi-
sest üldkogust saadik koos aruteluga üksikutel teemadel.

Juurdepääs erialasele tegevusele (TA-1)

EAN on ette valmistanud ja võttis veebruaris töörühmas 
arutusele erialasele tegevusele juurdepääsu, pideva erialase 
arengu ning arhitektuurikoolide koostöö küsimused. Koosta-
ti EANi seisukoht (http://www.ace-cae.eu/public/contents/
index/category_id/238) ja soovitused liikmesorganisatsiooni-
dele, et vastata 15. märtsiks Euroopa Komisjoni küsimustele 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise direktiivi kohta. EAN 
ei esitanud mitte ainult vastuseid komisjoni küsimustele, vaid 
võttis ka ulatuslikuma arhitektuuripoliitilise seisukoha, mille 
üheks põhinõudeks on arhitektiõppe kestuse pikendamine 
neljalt aastal viiele koos sellele järgneva, vähemalt kaheaastase 
praktilise tegevusega enne iseseisva töö algust.

Euroopa Komisjoniga on peetud kutsekvalifikatsioonide 
tunnustamise direktiivi asjus mitu nõupidamist, kus on 
esitatud arhitektide seisukohad. Sellekohase aruande avaldab 
Euroopa Komisjon käesoleva aasta lõpuks, seadusandliku ette-
paneku teeb ta 2012. aasta alguses. Võimalik, et koos kutsek-
valifikatsioonide tunnustamise direktiiviga vaadatakse üle ka 
teenuste direktiiv, et saavutada suurem kooskõla nende kahe 
õigusakti vahel. Igal juhul peab EAN jälgima edasist arengut ja 
seisma mõlemas direktiivis arhitektide huvide eest, juhtides 
õigel ajal komisjoni tähelepanu üliliberalismist ja skemaatili-
sest lihtsustamisest tingitud kvaliteediprobleemidele ehitatud 
keskkonnas. Arhitektieriala(de) vastastikuse tunnustamise 
süsteem Euroopa Liidus juba toimib. Kutsekvalifikatsioonide 
tunnustamise direktiivilt eeldatakse stabiilsust, mitte pidevaid 
reforme. Komisjon toetab üha enam mõtet juurutada erialase 

EALi kommunikatsioonikava on valmis

Juuni alguses valmis lõpuks EALi kommunikatsioonikava, mis 
on viimane osa Eesti arhitektuurivaldkonna kommunikatsioo-
nikavast aastateks 2011–2015.

EALi kommunikatsioonikava on dokument, mis aitab regu-
leerida suhtlemist nii liidu sees kui ka sellest väljaspool. Kava 
järgi loetakse kommunikatsiooniks eelkõige suhtlemist ja 
teavitamistegevust, tänu millele jõuavad liidu liikmed ja ka liit 
tervikuna tõhusa koostööni võimalikult paljude pooltega.

Kommunikatsioonikava on tihedalt seotud EALi arengukavaga 
aastateks 2011−2015. Mõlemat dokumenti on võimalik lugeda 
ja alla laadida EALi kodulehe jaotisest „Strateegia”.

Arengukava ja kommunikatsioonikava on baasdokumendid, 
mis sätestavad EALi tegevuse põhieesmärgid, aitavad EALil 
endal neid lahti mõtestada ja eesmärgipäraselt kujundada.

Kui arengukava koostamise töörühm oli suurem, siis kom-
munikatsioonikava pani kokku EALi juhatus – Peeter Pere, 
Tõnu Laigu, Villem Tomiste ja Kalle Vellevoog, projektijuhina 
aitas kaasa Ingrid Mald-Villand ja mõtteid suunas õigele rajale 
Kristiina Sipelgas.

Projekti rahastas SA Avatud Eesti Fond (Vabaühenduste Fondi 
kaudu, mida rahastavad Norra/EMP finantsmehhanismi 
vahendusel Island, Liechtenstein ja Norra).

Ingrid Mald-Villand

Eesti Arhitektide Liit osaleb juhendmaterjali 
„Kõiki kaasava elukeskkonna kavandamine ja 
loomine” koostamises ja kujundamises

Eesti Arhitektide Liit, Eesti Kunstiakadeemia ja MTÜ Eesti 
Disainikeskus osalesid ühispakkujatena riigihankes, mille 
eesmärk oli leida juhendmaterjali „Kõiki kaasava elukeskkon-
na kavandamine ja loomine” koostaja ja kujundaja (reg nr 
122500). 28. aprillil 2011 teavitas hankija volitatud esindaja 
Astangu Kutse- ja Rehabilitatsioonikeskusest, et hankedoku-
mentides esitatud hindamiskriteeriumide alusel tunnistati 
edukaks Eesti Arhitektide Liidu, Eesti Kunstiakadeemia ja 
MTÜ Eesti Disainikeskus ühispakkumus.

Koostatavast juhendmaterjalist peaks saama praktiline 
abivahend, mille abil kujundada elukeskkonda universaalse-
te disainipõhimõtete järgi. Materjal on mõeldud erinevatele 
tehiskeskkonda loovatele spetsialistidele (arhitektid, maasti-
kuarhitektid, sisearhitektid, disainerid) ning avaliku keskkon-
na objektide tellijatele (avalik sektor, sh kohalikud omavalitsu-
sed, samuti ühistud, eraettevõtted, üksikisikud). Ühtlasi võib 
juhendmaterjal olla tudengitele õppematerjaliks ja lisaluge-
miseks. Praeguseks on juhendmaterjali koostamisega algust 
tehtud ja see valmib märtsis 2012.

Liina Laineveer 
EALi direktor

Eesti arhitektide ja sisearhitektide 
suveseminar „Kuurortlinn”

Eesti arhitektide ja sisearhitektide 2011. aasta suvepäe-
vad on 9.–10. juulini Pärnu Rannahotellis. Seekordne 
seminar kannab pealkirja „Kuurortlinn”.

Iseseisvuse taastamise järel, alates 1990. aastatest, on eest-
lased suurel määral individualiseerunud. Kui nõukogude ajal 
ei olnud eraldi olemine soositud, siis on tõkete kadumisele 
järgnenud tormiline liikumine linnast maale, stiihiline eeslin-
nastumine ja soov puhkuse ajal teistest eralduda tagantjärele 
mõistetav. Ühel hetkel hakkas neid protsesse suunama ka 
raha. Inimesed avastasid end küll eramajast, aga mitte alati 
eraldi. Nii oli odavam.

Samamoodi kujundatakse ka tänapäevast vaba aja ja puhkuse 
ruumi. Hulgi ehitada on odavam, suurem spaa on soodsam. 
Suvilakooperatiivide asemele on tekkinud kogukonnaseltsid. 
Naaseme vaikselt aega, mil kooselu on nauditav. Väiksemate 
kohtade puhul piisab seltsidest, kes kureerivad kohalikku elu, 
aga kas ka kuurortlinnas?

Kas kuurortlinn peab olema kohaliku elaniku nägu? Kes on 
kuurortlinnas kohalik? Mis oleks kuurortlinn ilma võõrasteta, 
ilma muutuste ja intriigideta? Kui puhkus on argipäevast välja-
tulemine, uue jõu ammutamine, siis milline on see ruum, kus 
seda saavutada? Miks elavad Eesti kuurortlinnad minevikus? 
Milline peaks olema tänapäeva kuurortlinn?

PROGRAMM

Seminari peaesineja on tuntud ja auhinnatud Barcelona 
arhitekt XAVIER MARTÍ GALÍ, kes on Carlos Ferrater Studio 
asutajaliige ja partner ning Hispaania Benidormi rannapro-
menaadi autoreid. See töö on võitnud 2010. aasta parima 
üleilmse disaini preemia. Veel võtavad sõna MART KALM, 
TOOMAS REIN, KADRI KLEMENTI ja MÄRT SULTS. 
Kuulda ja näha saab ettekandeid Pärnu arhitektuurist ja selle 
linna kujunemisest moodsaks kuurordiks, kuurortide ajaloost 
ja nendes elamise eripärast, Tallinna lahte planeeritavate 
tehissaarte ideest ning muust kuurortieluga seonduvast. Suve-
päevade raames on tore võimalus tutvuda ka värskete EKA ja 
TTK arhitektuuriteaduskonna lõpetajate magistritöödega ja 
kuulata autorite lühiettekandeid oma töödest.

Suvepäevade lõõgastavas osas saavad loomingulised kollektii-
vid KUJUNDADA LIIVARUUMI, VILTIDA, VALMISTADA 
FANTAASIAEHTEID ja MEISTERDADA SEEPI. Sportlikele 
toimub lõbus võrkpalliturniir Eesti Kehalise Kasvatuse Liidu 
esimehe juhendamisel. Pärnule sobivalt on võimalik tegeleda 
veespordiga, kus igakülgset abi osutavad Lustipark ja Aloha. 
Kui on huvi osaleda lohesurfi- ja/või purjelauakoolitusel, palu-
me sellest registreerumisel teada anda!

Muusikalist elamust pakub VAIKO EPLIKU uus ansambel 
SINKJAD SÜNKJAD ning tantsulise meelelahutuse eest sei-
savad hea DJ-d SAVI ja VOLTRI. Nagu alati, täidab suvepäevi 
meeldiv suhtlus kolleegide ja koostööpartneritega. Meeleolu-
kale nädalavahetusele paneb punkti EKSKURSIOON PÄRNU 
LINNAS ja võimaluse korral Pärnu huvitavamates hoonetes.
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kliimamuutusi soodustavaid heitmeid. Töörühm on oma tööd 
taasalustanud ja selle juht esitab peatselt edasise tegevuse 
kava. EAN on ühinenud Euroopa eluasemefoorumiga ja osaleb 
aktiivselt selle ümarlaudadel. EAN leiab, et teemat tuleb käsit-
leda võimalikult terviklikult. Ülevaadet ümarlaudadel räägi-
tust saab EANi sekretariaadist.

Uuringute, arenduse ja innovatsiooniga tegeleb EAN ECC-
REDI (ingl European Council for Construction Research, Deve-
lopment and Innovation) kaudu, mille asepresident on EANi 
direktor, kes osales ka ehitussektori strateegilise uurimistöö-
de kava väljatöötamisel aastani 2030. Keskendutakse uuele 
raamprogrammile (2013–2020) ja komisjonile koostatakse 
ettepanekud, kuidas tõhustada ehitussektoris arendustegevust 
ja innovatsiooni.

Koostöö valitsuste ja ELi institutsioonidega

Euroopa arhitektuuripoliitikat viiakse ellu Euroopa Arhi-
tektuuripoliitika Foorumi (EFAP) kaudu, mille asutaja on EAN. 
Endiselt valitseb vajadus valitsusi, erialaühendusi ja kultuuri-
asutusi ühendava foorumi järele, kuigi seda võivad vähendada 
ELi projektide tingimustest tulenevad siduvad kohustused ja 
haldusstruktuur. Järgmised EFAPi sündmused on 5–7. maini 
Budapestis	seoses	Ungari	eesistumisega.

EANi esindus on osalenud Euroopa Parlamendi töörühma 
Urban	Intergroup	üritustel.	See	võimaldab	tugevdada	sidemeid	
Urban	Intergroupi	liikmetega	ja	selle	tegevuskavaga.	Sellis-
tel kohtumistel on võimalik ära kasutada EANi töörühmade 
kogutud teadmisi.

EANi osalusega projektid

Praegu osaleb EAN viies projektis. Kolm neist on seo-
tud Euroopa aruka energia programmiga (ingl Intelligent 
Energy Europe) 7. raamprogrammi kaudu. Neljandat pro-
jekti viiakse ellu koostöös Euroopa Komisjoni hariduse ja 
kultuuri peadirektoraadiga ning viiendat koostöös teiste 
organisatsioonidega.

Open House (www.openhouse-fp7.eu) on kolmeaastane hoo-
nete energiatõhususe hindamise projekt.

Shelter on sotsiaalelamute organisatsioonidega koostöös 
tehtav projekt, mille kaudu leitakse kõige tõhusamad ja majan-
duslikult tõhusad meetodid sotsiaalelamute energiatõhususe 
parandamiseks. Lisateavet antakse 2011. aasta novembris 
Brüsseli üldkogul.

Projekti TrainRebuild raames suurendatakse kahe aasta 
jooksul energiatõhusust olemasolevates hoonetes. Projekt on 
mõeldud kinnisvaraomanikele ja selle tulemuseks on pakett, 
mis teavitab neid suurema energiasäästmise majanduslikest 
eelistest ja võimalustest.

Euroopa arhitektuurikoolide juhtide võrgustiku (ENHSA 
III) eesmärk on viia kokku kõrgkoolide lõpetajate lootused ja 
tööturu esindajate ootused. Võrgustiku väljund on liikmesor-
ganisatsioonidele edastatavad materjalid, mida võib kasutada 
eri riikides arhitektiõpingutes, samuti juhtnöörid, mis aitavad 
valmistada ülikoolilõpetajaid ette tööturule minemiseks.

Projekti Common Language for Sustainable Construction 
abil koostatakse kestliku ehituse sõnastikke (http://www.
sccommonlanguage.eu ja Let’s speak sustainable construction 
– Multilingual glossary).

Muud küsimused

Üldkogul arutati ajalooliste hoonete energiatõhususe 
suurendamise võimalusi ja leiti, et sellega tuleb kultuuri-
pärandi säästmise nimel rohkem tegeleda (http://www.
environ.ie/en/Publications/Heritage/BuiltHeritagePolicy/
FileDownLoad,24749,en.pdf). Teemat tuleb läbivalt käsitleda 
EANi töörühmades ja liikmesorganisatsioonide tegevuses.

Reedese üldkogu istungi lõpetas vastuvõtt, mis oli pühendatud 
Saksamaa BAK esindaja Konstantin Klaffeli pikaajalisele rah-
vusvahelisele tegevusele EANis, millest ta nüüd tagasi tõmbub. 
Vastuvõtt toimus Dublin Castle’i troonisaalis, millel paikneval 
troonil istus paar nädalat hiljem üle sajandi taas Iirimaad 
külastanud Suurbritannia kuninganna.

Andres Levald 
EALi delegatsiooni juht Euroopa Arhitektide Nõukogus

Arhitektuuri- 
keskuse teated

NÄITUS „BUUM/RUUM. UUS EESTI 
ARHITEKTUUR” MOSKVAS

21. juuni – 21. august 2011

21. juunil avati Venemaa Riiklikus Arhitektuurimuu-
seumis MUAR Eesti arhitektuurinäitus „Buum/Ruum. 
Uus Eesti arhitektuur” . Näitusel tutvustatakse valikut 
aastail 2000–2008 Eestis valminud silmapaistvatest 
ehitistest. Samal päeval toimub ka näitusega seotud 
seminar, kus esinevad Ülar Mark, Peeter Pere, Martin 
Aunin, Karli Luik ja Carl-Dag Lige. Külaskäigust Mosk-
vasse võtavad osa ka Kalle Vellevoog, Tõnu Laigu, Toivo 
Tammik.

Eesti Arhitektuurikeskuse ja Eesti Moskva suursaatkonna 
koostöös valminud Eesti arhitektuuri näitust „Buum/Ruum” 
saab	Venemaa	Riiklikus	Arhitektuurimuuseumis	MUAR	näha	
21. juunist kuni 21. augustini. Näituse avapäeval peetakse ka 
seminar, mille käigus tutvustatakse Eesti arhitektuuri lähe-
malt. Seminaril esinevad Eesti Arhitektuurikeskuse juht Ülar 
Mark, Eesti Arhitektide Liidu esimees Peeter Pere, 2009. aastal 
noore arhitekti preemia pälvinud Martin Aunin, 2010. aastal 
mitme auhinnaga pärjatud Salto AB arhitekt Karli Luik ja 
kunstiteadlane Carl-Dag Lige.

tegevuse kava, mis annaks õiguse tegutseda terves Euroopa 
Liidus. EAN kahtleb kava vajalikkuses ja peab seepärast tarvili-
kuks osaleda asjaomases juhtrühmas.

EAN analüüsib küsimustiku kaudu pidevat erialast arengut 
(CPD) liikmesorganisatsioonide koduriikides ning koostab 
vastava ülevaate selle aasta novembriks.

Erialase tegevuse ja arhitektiteenuste turu (TA-2)

vallas hoitakse silma peal teenuste direktiivil ja avalike han-
gete õigusaktidel. Teenuste direktiivi rakendamise hindamise 
tulemused on Euroopa Komisjon avaldanud kodulehel (http://
ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/imple-
mentation_en.htm). Euroopa Parlament hoiatab 26.01.2011. 
aasta raportis, mis käsitleb teenuste direktiivi rakendamist, 
et direktiivi võidakse liikmesriikides kasutada teenuste turu 
dereguleerimise ettekäändel (http://www.europarl.europa.eu/
sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-
2011-0012+0+DOC+PDF+V0//ET).

EANi esindus on raportööriga kohtunud ja arutanud, mida 
teha tulevikus, et Euroopa Komisjon ja liikmesriigid arves-
taksid enam arhitekti kui reguleeritud liberaalsel erialal 
töötaja teenuste eripäraga. Tähtis on tagada arhitektiteenus-
te kvaliteet turukonkurentsis ja koostöö teiste reguleeritud 
erialadega.

Arhitektide varalise vastutuse ulatust ja kutsekindlustust (ingl 
professional indemnity insurance) käsitlev raport valmib juunis 
2011. Tingimuste ühtlustamine on väga oluline, et soodustada 
arhitektide	piiriülest	tegevust.	Uutes	väikestes	liikmesriikides	
on arhitektid keerulises olukorras, sest kindlustussüsteemid 
on uued, turud väikesed ja kindlustushinnad seetõttu väga 
kõrged. Kaugemaks eesmärgiks võiks seada ELi-ülese arhitek-
tide vastastikuse kindlustussüsteemi, mis on välisriskidest 
võimalikult sõltumatu.

Pärast hinnateabega seotud töö edukat lõppu hakkab arhitek-
titeenuste töörühm (ingl Scope of Services) koostama ülevaa-
det ja analüüsi arhitektiteenuste sisu kohta. Selleks on kokku 
pandud asjakohane küsimustik. Saksamaal on tehtud 27 
liikmesriigi arhitektiteenuseid puudutav ARIN-uuring, mille 
andmeid saab töörühm edasises analüüsis kasutada. Samal ajal 
jätkatakse hinnateabe kogumist. Oluline on esindada arhitek-
tide huve ja seisukohti tehnilise nõustamise teenuste stan-
dardimise raames (Euroopa Standardikomitee standard CEN/
TC395) ning Euroopa ehitusfoorumil. Kestliku arhitektuuri-
teenuse sisulise osa moodustab ka töötervishoiu ja tööohutuse 
küsimuste igakülgne lõimimine standarditesse. EAList osaleb 
töörühmas Tõnu Laigu.

Arhitektiteenuste avalikud hanked on väga tähtis teema, 
millega tuleb jätkuvalt tegeleda. Avalike hangete direktiivi 
kohta avaldas Euroopa Komisjon rohelise raamatu ja palus 
esitada asjast huvitatud isikutel oma arvamus 18. aprilliks. Et 
kujundada EANi üksikasjalikum seisukoht eelmisel üldkogul 
heaks kiidetud dokumendi alusel, arutati teemat ka Dublini 
üldkogul ning julgustati liikmesorganisatsioone oma ettepane-
kuid Euroopa Komisjonile esitama.

Arhitektuurivõistluste töörühma tegevus jätkub kooskõlas 
arhitektuurivõistluste korraldamise soovitustega, mis kiideti 
heaks 2010. aasta teisel üldkogul. Asjakohasele dokumendi-
le (http://www.acecae. org/public/contents/getdocument/
content_id/1033) pääsevad ligi kõik liikmesorganisatsioonid 
ja see võiks soodustada arhitektuurivõistluste kasutamist 
avalikel hangetel.

(ELi-välise) teenuste turu töörühm ja Euroopa Komisjon pea-
vad läbirääkimisi Kanadaga, et sõlmida arhitektikutse vastas-
tikuse tunnustamise leping. Komisjoni kaasamisega püütakse 
vältida riigi tasandi probleeme, mis tekkisid samalaadsetel 
läbirääkimistel Mehhikoga. Kuna seni on jäikade õigusaktide 
tõttu	liiva	jooksnud	ka	läbirääkimised	USA,	Mehhiko,	Jaapani,	
Korea, Tšiili ja Venemaaga, siis ei alustata nõupidamisi selleks 
soovi avaldanud Singapuri, Austraalia ja Indiaga enne, kui läbi-
rääkimised Kanadaga on jõudnud eduka lõpuni. EALi esindab 
töörühmas Indrek Näkk.

Arhitektuur ja elukvaliteet (TA-3)

Keskkond ja kestlik arhitektuur on üha olulisemaks muu-
tuv tegevusvaldkond. Arhitektid peavad näitama, et nad on 
võimelised	asuma	selles	ehitussektori	osas	liidrikohale.	UIAga	
on	jõutud	koostöökokkuleppeni,	arutelus	osales	ka	UIA	I	piir-
konna kestliku arhitektuuri kava juht.

Euroopa Komisjon kiitis 8. märtsil heaks energiatõhususe kava 
2011 (http://ec.europa.eu/energy/efficiency/action_plan/
action_plan_en.htm). Selles analüüsitakse energiatõhusust 
kogu energiavarustuse ahelas ning rõhutatakse ehitiste rolli 
olulisust. Järgneb seadusandlik ettepanek, mis kohustab 
avalikku sektorit kapitaalselt energiatõhusaks renoveerima 
vähemalt 3% oma ehitistest aastas. Kuigi see ei vasta täielikult 
EANi ettepanekutele, mis nägid ette veelgi rangemat renovee-
rimiskohustust, on see eesmärk siiski igati teretulnud.

Ehitustoodete õigusakt kiideti heaks veebruaris ja see jõustub 
kahe aasta jooksul. See ELi õigusakt asendab ehitustoodete 
direktiivi ja hakkab automaatselt ja kohustuslikult kehtima 
kõigis liikmesriikides. 

24. märtsil 2010 esitleti Euroopa energiasäästunädala raames 
EANi osalusel koostatud kestliku ehituse sõnastikku www.
sccommonlanguage.eu. Nüüdseks on Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee tõlketeenistuse abil kõik 282 terminit tõlgitud 
kõigisse ELi ametlikesse keeltesse. Pärast 11. aprilli esitlust 
laaditakse terminid Wikisse ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaal-
komitee kodulehele ning seejärel vaadatakse neid 2-3aastase 
intervalliga üle.

Linnateemasid on käsitletud kahes töörühmas jätkusuutlike 
Euroopa linnade Leipzigi harta rakendamise raamistikus. Töö 
on hästi edenenud ja selle tulemusi tutvustati üldkogu teisel 
päeval. Liikmesorganisatsioone kutsutakse üles jälgima ja hin-
dama harta rakendamist riiklikul ja piirkondlikul tasandil.

Eluasemete teema (ingl housing) on üha enam üks säästva 
arengu prioriteete. Tähtis eesmärk on eluasemete parenda-
mine, et suurendada hoonete energiatõhusust ja vähendada 
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Kuraatornäitus „11 flirts”. Teema: „Linnamaastik”

8.–25. september. Kuraator Villem Tomiste

Asukoht: Väliskunsti muuseum Kadriorus

Uue	linnakoe	loomine	on	pidevas	liikumises	oma	kasutajate	
muutuva lõppeesmärgi poole. Sihtmärgi poole kulgedes võtab 
kogu keskkond lõpuks ekstreemse suuna. „Ei” täisnurkadele 
ja valgele värvusele, „ei” nürinurkadele või värvilisusele – on 
aeg luua voolavat vormi ja vaid rohelistes toonides. Seesuguses 
rohepestud keskkonnas ja üldises meelsuses on alles jäänud 
mõned üksikud, kes üritavad ka reaalselt ühendada kaht näi-
liselt teineteist välistavat teemat – linna ja loodust. See, kumb 
neist on brutaalne, kumb õrn, jääb vaataja enda küsimuseks. 
Vaid üks on kindel – seekord tutvustatakse loodust linnale.

Visioonivõistlus „Street 2020”

27.04.–01.07.2011 (võistluse tähtaeg).

Visioonivõistluse „Street 2020” ülesanne on mõtestada lahti 
ja kirjeldada ühe tänava näitel, milline võiks olla ühendav, 
ühilduv ja sujuvalt läbitav mitmekesine linnamaastik. Visioo-
nivõistlus on mõeldud eeskätt noortele, kes võivad enda jaoks 
vabalt tulevikku kujundada, teha ruumi värsketele mõtetele. 
Küsime, milline võiks olla maastikuurbanism Eestis. Soov 
on näha maastikuurbanismis uut teed, mis lahendaks lin-
nade kujundamise probleemid. Ehk saab hoopis uutmoodi 
lahendada tavaplaneerimise jaoks liiga keeruliseks osutunud 
ülesanded, mis kaasnevad kiirete protsesside, pideva muutu-
mise, ebastabiilsusega? Maastikuurbanism kui hübriidnähtus 
võiks aidata looduslike struktuuride ja seaduspärasuste kaudu 
paremini mõista, kuidas kujunevad ja arenevad eluskooslused, 
milleks on tinglikult ka linnad. Maastikuurbanism saaks anda 
ka vastuseid, kuidas juhtida linnade protsesse seestpoolt ja 
käigu pealt, nii et terviksüsteem säilitaks samal ajal tasakaalu. 
Termin maastik on siin kasutusel eeskätt kui sidususe, mõõt-
kavalisuse ja operatiivsuse mudel.

Võistlustöid hindab žürii, kuhu kuuluvad arhitekt Eva Castro 
(AA School, Plasmastudio, Groundlab) ja peaarhitekt Endrik 
Mänd (Tallinna Linnavalitsus).

Parimad võistlustööd saavad preemiad: 1. koha eest antakse 
3000 eurot, 2. koha eest 2000 eurot, 3. koha eest 1000 eurot ja 
seitse äramärkimist. Samuti avaldatakse parimad tööd näituse 
kataloogis.

TABi programm on veel koostamisel, koduleht: www.tab.ee, 
www.arhitektuurikeskus.ee.

Toetajad: Eesti Kultuurkapital, Kultuuriministeerium,  
Tallinna linn jt.

Kontaktisik: Villem Tomiste, villem@tab.ee, tel 551 7040.

MEIE JUUBILARID
JUULI

8.07.2011 Aet Maasik 70

14.07.2011 Ferdinand Mäll 65

17.07.2011 Merle Kinks 60

24.07.2011 Leonid Višnjakov 80

AUGUST

6.08.2011 Raal Kivi 65

14.08.2011 Indrek Puusepp 60

20.08.2011 Marika Lõoke 60

26.08.2011 Katrin Etverk 65

27.08.2011 Urmas Muru 50

SEPTEMBER

20.09.2011 Ilmar Heinsoo 60

25.09.2011 Evi Niineväli 80

25.09.2011 Larissa Usnitsikova 50

OKTOOBER

29.10.2011 Kristiina Renter 60

Teated 
seenioridele

Seenioride sektsiooni tegevusest teises 
kvartalis 2011

Kohtusime Pagaripoiste kohvikus aprilli-, mai- ja juunikuu 
esimesel teisipäeval.

Tegime teoks kavatsuse külastada Jaan Poska maja Kadriorus. 
Elamus kaunist, terviklikult renoveeritud hoonest oli imeline 
ja tänusõnad saime kirja panna ka külalisraamatusse.

Suurimaks ettevõtmiseks kujunes Hiiumaa maakonnapäevade 
korraldamine koos EALiga. Väljasõit toimus maikuu lõpus 
päikeselise kevadilmaga. Reisijuhiks kutsusime hiidlasest 
kolleegi Tõnis Padu, kes juhib Haapsalu linnavalitsuses tehtava 
töö kõrvalt ka ajaloo ja arhitektuuriga seotud ekskursioone, 
jagades lõpmata huvitavat taustteavet. Esimesel päeval nägime 
Pühalepa kirikut, Suuremõisat, kuulsaid Tahkuna, Kõpu ja 
Ristna tuletorne ja muidugi Kärdlat. Teisel päeval kohtusime 
linnavalitsuses kohalike ametnikega ja saime ülevaate nii sõja-
aegsetest kaotustest kui ka praegustest arengujoontest Kärdla 
linnaruumis. Seejärel viis teekond Kärdlast Kassarisse ja tagasi 
Heltermaale. Üldmuljena võib öelda, et Hiiumaad iseloomus-
tavad avarus ja rahu, ideaalselt korras sõiduteed, mõnus hotell, 
mitmekesine rannamaastik tuletornide, Rannapaargu ja 
Sääretirbiga. Hotellis üllatas asjatundjaid kaarjas liimpuidust 
sisetrepp, mis on teostatud ilmselt parimate laevaehituskoge-
muste toel. Reisi lõpetas Tõnis Padu ettepanekul plaaniväline 
jalutuskäik Haapsalu suurel promenaadil.

Heili Volbergi algatatud teema, mis käsitleb toetatud elamist 
seenioridele mõeldud korterelamutes, on meile endiselt tähtis 
ja sektsiooni juhatus koos EALiga jätkab naabermaade sama-
laadsete kogemuste kogumist.

Sektsioon läheb nüüd suvepuhkusele ja järgmine kokkusaa-
mine on Pagaripoiste kohvikus 4. oktoobril. Ilusat suve meile 
kõigile!

Ell Väärtnõu 
EALi seenioride sektsiooni juhataja

Näitusel on kümme teemat: „Suurlinnatuled”, „Linnad ehita-
vad”, „Kultuur ja sümbolid”, „Moodsad töökeskkonnad”, „Vaba 
aja	ruumid”,	„Aja	kihistused”,	„Vanad	asumid”,	„Uued	asumid”,	
„Ideaalkodu”. Näituse kuraator on Pille Epner.

Näitus	„Buum/Ruum.	Uus	Eesti	arhitektuur”	avati	esimest	
korda Eesti Arhitektide Liidu 87. sünnipäeval 2008. aastal 
Eesti Arhitektuurimuuseumis. Näitust, mis tutvustab valikut 
aastail 2000–2008 Eestis valminud silmapaistvatest ehitistest, 
on arhitektuurikeskus eksponeerinud veel Saksa Arhitektuu-
rikeskuses DAZ, Sofia arhitektuurinädalal, Londoni arhitek-
tuurifestivalil	ning	Glasgow'	ja	Helsingi	arhitektuuriüritustel.	
Näituse „Buum/Ruum” külastamine on tasuta.

Moskva	Arhitektuurimuuseum:	MUAR	www.muar.ru.

KOOSTÖÖVÕRGUSTIK AKU

AKU	on	arhitektuurikeskuse	alla	koondatud	koostöövõrgustik,	
mille liikmeks on ekspordisooviga arhitektuuribürood. Nende 
jaoks	on	AKU	platvorm,	millele	toetudes	kasvatada	oma	eks-
pordivõimekust.	AKU	on	pikaajaline	koostöö,	mis	soodustab	
arhitektuuribüroode ettevõtlustegevust, asjaomase pädevuse 
kasvu ja koostööd teiste arhitektuuribüroodega.

AKU	liikmete	kohta	on	koostamisel	kataloog,	mida	levitatakse	
ekspordivaldkonna kontaktüritustel, rahvusvahelistel sünd-
mustel kodu- ja välismaal.

LIIKMED

•	 EA	Reng	AS	/	Architects	&	Consulting	Engineers	EA	Reng
•	 OÜ	Arhitektuuribüroo	PLUSS	/	Architectural	Design	Office	

PLUSS
•	 Salto	Arhitektuuribüroo	OÜ	/	Salto	architects
•	 Zizi&Yoyo	arhitektuuri-	ja	disainibüroo	/	Zizi&Yoyo	

architecture and design
 

AKU	tegevust	toetab	Euroopa	Regionaalarengu	Fond.

Lisateave: Ülar Mark, EAK juhataja, ular@arhitektuurikeskus, 
503 8872.

Liikmeks astumine: Kaire Pärnpuu, EAK projektijuht,  
kaire@arhitektuurikeskus.ee, 516 8953.

TALLINNA ARHITEKTUURIBIENNAAL TAB 
(loe ka samateemalist juhtkirja)

8.–11. september 2011

Tallinna Arhitektuuribiennaali kolm põhiüritust on rahvusva-
heline	konverents	„Landscape	Urbanism”,	kuraatornäitus	 
„11 flirts” ja Tallinna visioonivõistlus „Street 2020”.

Rahvusvaheline konverents  
„Landscape Urbanism / Maastikuurbanism”

9. september 2011. Kuraator Katrin Koov 

TABi konverentsil uuritakse uut hübriidteemat – maastiku-
urbanismi (inglise keeleruumis on kasutusel ka termin urban 
landscape, linnamaastik), mis seob maastikuökoloogia ja linna-
planeerimise strateegiad. Maastikuurbanismis võib peituda nn 
kolmas tee, mis lahendaks linnade kujundamise probleemid, 
aitaks hoopis uutmoodi lahendada tavaplaneerimise jaoks liiga 
keeruliseks osutunud ülesanded, mis kaasnevad tänapäeva 
linnade kiirete protsesside, pideva muutumise ja ebastabiilsu-
sega. Maastikuurbanism võib anda vastuse, kuidas juhtida lin-
nade protsesse seestpoolt ja käigu pealt, nii et terviksüsteem 
säilitaks samal ajal tasakaalu. Maastikuurbanismi ülesanne on 
programmeerida linnamaastikku ja luua seeläbi uus paind-
likum operatsioonisüsteem. See valdkond uurib ja mõjutab 
seda, kuidas asjad tegelikult töötavad ja kuidas neid kasutatak-
se, ning kujundab protsesse konteksti kaudu. Termin maastik 
on siin kasutusel kui sidususe, mõõtkavalisuse ja operatiivsuse 
mudel.
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EALi uued liikmed
Sander Aas 
sünd 25.02.1981 
Lõpetanud 2000. aastal Tallinna Tehnikakõrgkoolis 
arhitektuuri eriala, 2005. aastal Washington Alexandria 
Architecture Centre’is arhitektuuri eriala, 2007. aastal 
Eesti Kunstiakadeemias arhitektuuri ja linnaplaneeri-
mise eriala ning 2008. aastal sealsamas muinsuskaitse 
ja restaureerimise eriala. Töötab arhitektuuribüroos 
Asum Arhitektid OÜ arhitektina, on arhitektuuribüroo 
asutaja ja osanik. 

Alus: EALi eestseisuse otsus  
nr 181/31.03.2011.

Risto Parve 
sünd 17.09.1980 
Lõpetanud 2003. aastal Tallinna Tehnikakõrgkoolis 
arhitektuuri eriala ning 2008. aastal Eesti Kunstiakadee-
mias arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala. Töötab 
arhitektuuribüroos KARISMA arhitektid OÜ arhitektina, 
on arhitektuuribüroo juhatuse liige ja asutaja. 

Alus: EALi eestseisuse otsus  
nr 182/14.04.2011.

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 80 eurot, seenioridel kuni 
70. eluaastani ja noorliikmetel 10 eurot.

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

Tegevdirektor Liina Laineveer:  
tel 611 7435, liina@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 kontori suvised lahtiolekuajad:
juulist augustini T–N kl 10–16 (alates 
septembrist E–R 10–17)

EALi eestseisuse koosolekud on üle nädala 
neljapäeviti algusega kl 16.30.

Juulis ja augustis koosolekuid ei peeta, 
eestseisus alustab taas tööd septembris.


