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LÜHENDID 
 
 ACE Euroopa Arhitektide Nõukogu (The Architects’ Council of Europe) 

BAUA Balti Arhitektide Liitude Assotsiatsioon UIAs (Baltic Architects Unions Association) 
 EAK Eesti Arhitektuurikeskus 
 EAM Eesti Arhitektuurimuuseum 
 EAL Eesti Arhitektide Liit 
 EKA Eesti Kunstiakadeemia 
 EMAL Eesti Maastikuarhitektide Liit 

EPBL Eesti Projektbüroode Liit 
 ESL Eesti Sisearhitektide Liit 
 JuM Justiitsministeerium 
 KuM  Kultuuriministeerium 

KOV kohalik omavalitsus 
MKM Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
SiM Siseministeerium 
UIA Rahvusvaheline Arhitektide Liit (The International Union of Architects) 

 
 
 
SISSEJUHATUS 
 
Käesolev kommunikatsioonikava koosneb kahest omavahel põimunud teemast, mis on välja toodud 
eraldi osadena 

• arhitektuurivaldkonna kommunikatsiooni üldpõhimõtted ja -strateegia 
• Eesti Arhitektide Liidu kommunikatsioonikava.  

 
Selles kavas loetakse kommunikatsiooniks teavitustegevusi ja koostööd. Kava eesmärk on luua 
ühtne raamistik arhitektuurivaldkonnas tegutsevate ja sellega seotud organisatsioonide ja 
institutsioonide teavitustegevusele ja koostööle Eestis. Teine peamine eesmärk on määratleda Eesti 
Arhitektide Liidu kommunikatsioonitegevused, sest EALil on käesoleva kava kohaselt keskne roll 
ühise kommunikatsiooni suunamisel ja koordineerimisel.  
 
EAL alustas arhitektuurivaldkonna kommunikatsioonikava koostamist järgmiste eesmärkidega:  
1) motiveerida ja tõhustada Eesti arhitektuurivaldkonna organisatsioonide ja institutsioonide 
omavahelist ja väljapoole suunatud teavitustegevust ja koostööd, 
2) süstematiseerida ja eesmärgistada EALi kui organisatsiooni kommunikatsioonitegevusi.  
 

Kommunikatsioonikava eesmärgiks on, et planeeritud ja sihipärase 
kommunikatsioonitegevuse tulemusena on 
• elanike teadlikkus Eesti arhitektuurivaldkonnast kasvanud ning kujunenud on selge arusaam 

ehitatava keskkonna väärtustest;  
• arhitektuuri- ja ehitatava keskkonna kavandamisega Eestis otseselt tegelevate organisatsioonide 

ja institutsioonide koostöö tihenenud ning saavutanud uue kvaliteedi; 
• arhitektuuri- ja ehitatava keskkonna kavandamisega Eestis seotud või kaasatud  osapooled 

teadlikumad ja avatud koostööle ning osalevad aktiivsemalt arhitektuurivaldkonna 
arendamises; 

• arhitektuurivaldkonnas juurdunud ühtsete kommunikatsioonipõhimõtete rakendamine;  
• EALi kommunikatsioonitegevused süsteemsed, kvaliteetsed, eesmärgipärased ja eeskujuks 

arhitektuurivaldkonna teistele osapooltele. 
 
Arhitektuurivaldkonna kommunikatsioonipõhimõtteid käsitlev osa kirjeldab kogu 
valdkonna kommunikatsiooni üldist strateegiat, selle peamisi eesmärke, põhimõtteid ja 



4 

 

koordineerimisprotsessi, iseloomustab ja analüüsib senist kommunikatsioonitegevust, samuti toob 
välja peamised koostööpartnerid ja sihtrühmad.  
 
EALi kommunikatsioonikava käsitlev osa sätestab EALi peamised teavitus- ja koostööeesmärgid, 
analüüsib eri infokanalite kasutusvõimalusi, toob välja põhisõnumid sihtrühmade järgi ja tähtsamad 
tegevused aastatel 2011–2015, kinnitab tegevuste elluviimise eelarve, vastutajad ning tulemuste 
hindamise põhimõtted. Kommunikatsioonikava koostatakse perioodiks 2011–2015, mis ühtib EALi 
arengustrateegia perioodiga. Vajaduse korral täiendatakse kommunikatsioonikava tegevusplaani igal 
aastal.  
 
Kommunikatsioonikava ja tegevusplaani strateegiliseks aluseks on 2002. aastal Vabariigi Valitsuse 
kinnitatud „Eesti arhitektuuripoliitika” ja selle tegevusplaan aastaiks 2004–2008, 
Kultuuriministeeriumi juhtimisel praegu väljatöötatav „Eesti arhitektuurivaldkonna tegevusplaan 
aastateks 2012–2015” ning 2010. aastal EALis kinnitatud „EALi arengukava aastateks 2011–2015”. 
 
Kommunikatsioonikava on üles ehitatud neljale strateegilisele osale. Esimeses osas on 
selgitatud, mida loetakse arhitektuurivaldkonnaks, antakse lühiülevaade arhitektuurivaldkonna 
senisest teavitustegevustest ja meediakajastusest, sh EALi tegevusest aastail 2004–2010. Teine osa 
nimetab valdkonna kommunikatsiooni lähtekohad, mis tulenevad nii arhitektuurivaldkonna 
üldistest arengusuundadest kui ka EALi arengusuundadest aastaiks 2011–2015. Kolmas osa toob 
välja valdkonnaülesed kommunikatsioonipõhimõtted ja eesmärgid, teeb ettepaneku põhimõtteliseks 
vastutuse jaotuseks ja koordineerimisprotsessi toimimiseks ning kirjeldab koostööpartnereid ja 
sihtrühmi. Neljas osa käsitleb EALi kommunikatsioonikava elluviimist, selle peamisi eesmärke, 
teabekanaleid, sõnumeid ja tegevusi, analüüsides ka tegevuse rahastamist ja tulemuste mõõtmist. 
Neljas osa on kättesaadav EAL kodulehel www.arhliit.ee alajaotuses Eesti Arhitektide Liit -> 
tegevused. 
 
Kommunikatsioonikava on mõeldud kasutamiseks EALile. Lisaks on see soovitatav 
kommunikatsioonialane tegevusjuhis teistele arhitektuurivaldkonna tugistruktuuris tegutsejatele, 
kes ennekõike on erialaspetsialistid, neid ühendavad valdkondlikud erialaliidud ja keskused, 
muuseumid ning kõrgkoolid, kus saab õppida valdkonna erialasid. Arhitektuurivaldkonna 
kommunikatsiooni üldpõhimõtted on suunatud eelnimetatud rühmadele ja institutsioonidele nende 
töö tõhusamaks korraldamiseks ja valdkonna kohta ühiste sõnumite edastamiseks. Samuti on 
kommunikatsioonikava välja töötatud koostööpartnerite (esmajoones ministeeriumide, ametite, 
KOVide, ettevõtjate ja tellijate) teadlikkuse suurendamiseks ja nendega tehtava koostöö 
tõhustamiseks. Kommunikatsioonikava laiem eesmärk on teavitada nii Eesti elanikke kui ka 
rahvusvahelist üldsust Eesti arhitektuuri eripärast ja saavutustest. 
 
Kommunikatsioonikava on esimene katse luua ja rakendada arhitektuurivaldkonna põhiselt ühtseid 
kommunikatsioonipõhimõtteid ja strateegiat, mistõttu on EALi seisukohad ja ettepanekud teistele 
ehitatava keskkonna kavandamise ja juhtimisega tegelevatele organisatsioonidele ning 
institutsioonidele soovituslikud. Valdkonna kommunikatsiooni arengu ja eesmärkide täitmise eest 
vastutavad teised organisatsioonid või institutsioonid iseseisvalt. Siinkohal kutsub EAL teisi 
ehitatava keskkonna kavandamisega tegelevaid osapooli üles osalema ühtse 
kommunikatsioonisüsteemi loomises. Seda saab teha, tõhustades ettepanekutega kavas sätestatud 
kommunikatsioonipõhimõtteid, võttes neid oma kommunikatsioonitegevuste elluviimise aluseks 
ning sidudes oma organisatsiooni kommunikatsioonikava käesoleva 
kommunikatsioonikatsioonikava strateegiaga, mis hõlmab kogu arhitektuurivaldkonda. 
 
See dokument on koostatud aastail 2010–2011 EALi eestvedamisel ning koostööpartnerite1 aktiivsel 
osalusel (arhitektuurivaldkonnaga seotud institutsioonidele korraldati küsitlus ja mitu seminari). 
Kava koostamist juhtis EALi töörühm, kuhu kuulusid eksperdid Tõnu Laigu, Indrek Tiigi, Inga 

                                                                 
1 Töörühmades osalenute nimekiri on EALi koduleheküljel aadressil http://www.arhliit.ee/arhitektide-liit/tegevused/ 
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Raukas ja Laila Põdra, EALi juhatuse liikmed Peeter Pere, Kalle Vellevoog ja Villem Tomiste ning 
projektijuht Ingrid Mald-Villand. Töörühma nõustasid ADVISIO OÜ konsultandid ja Kristiina 
Sipelgas. 
Projekti toetas SA Avatud Eesti Fond Vabaühenduste Fondi kaudu, mida rahastavad Island, 
Liechtenstein ja Norra EMP ja Norra finantsmehhanismi vahendusel. 
 
 
VISIOON AASTAKS 2015 
 
Kõik Eesti kodanikud on teadlikud, mis on ehitatav keskkond ning mõistavad selle 
väärtust elukeskkonna ja ühiskonna osana. Arhitektuurivaldkonna tugistruktuuride ja 
valdkonna arengut mõjutavate osapoolte koostöö on tihe, tõhus ja läbipaistev. 
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1. ÜLEVAADE HETKEOLUKORRAST JA SITUATSIOONIANALÜÜS 
 
1.1.  Arhitektuurivaldkonna ulatus ning osapooled 
 
Tulenevalt ajaloolisest eripärast on Eestis ehitatava keskkonna kavandamise protsessiga seotud 
paljud valdkonnad, käsitletud on suurel hulgal erinevaid põhimõtteid ja tegevusi ning hõlmatud on 
väga palju osapooli. Käesolev kommunikatsioonikava käsitleb arhitektuurivaldkonnana ennekõike 
ehitatava keskkonna ruumilist planeerimist, kavandamist ja järelevalvet ning ehitatud keskkonna 
säilitamist ja arendamist. Arhitektuurivaldkonna peaeesmärgiks loetakse kvaliteetse elukeskkonna 
loomist, mille moodustab säästvalt kasutatud looduskeskkond ning targalt ja kultuurikeskselt 
arendatud ehitatud keskkond. 
 
Arhitektuurivaldkond on tihedalt seotud nii majandus-, kultuuri-, keskkonna- kui ka 
regionaalarenguga, hõlmates seejuures mitut avaliku sektori, mittetulundussektori 
organisatsioonide ja eraettevõtete haldusala või huve ning paljude spetsialistide, arendajate ja 
kodanike osalust. Samuti on arhitektuurivaldkond säästva arengu, teenus- ja loovmajanduse tähtis 
osa. Peale arhitektide vastutavad ehitatava keskkonna kavandamise eest ruumilise planeerimise, 
maastikuarhitektuuri, ehitiste projekteerimise, sisearhitektuuri, disaini ja kultuuriväärtuste kaitse 
spetsialistid ja asjatundjad. Neid erialasid ühendavad erialaliidud, vastavad keskused, muuseumid 
ning kõrgkoolid, mis kokku moodustavad ehitatava keskkonna loomise ja hoidmise tugistruktuuri. 
 
Arhitektuurivaldkonna arendamise ja elukeskkonna kvaliteedi tõstmise tugistruktuuri moodustavad 
Eesti Arhitektide Liit2, Eesti Arhitektuurikeskus3, Eesti Arhitektuurimuuseum4, Eesti 
Vabaõhumuuseum5, Eesti Maastikuarhitektide Liit, Eesti Planeerijate Ühing, Eesti Sisearhitektide 
Liit, Eesti Projektbüroode Liit, Eesti Inseneride Liit; kõrgkoolidena Eesti Kunstiakadeemia, Eesti 
Maaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikakõrgkool ja teatud määral ka 
Tallinna Ülikool; riiklike osapooltena Kultuuriministeerium, Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium, Siseministeerium, seaduste osas Justiitsministeerium, Riigi 
Kinnisvara AS, mitu riigiametit ning kõigi kohalike omavalitsuste arhitektuuri- ja 
planeerimistalitused. Lisaks mõjutab arhitektuurivaldkonda erasektori tellimuste esitamise viis ja 
kvaliteet. 
 
Kuna ehitatava keskkonna kavandamisel on osapooli väga palju ning nende osalus valdkonna 
arendus- ja teavitustöös on olnud erinev, on vaja koostada valdkonna kommunikatsioonipõhi-
mõtteid hõlmav ja valdkonnaülene kommunikatsioonistrateegia, mis muudab teavitamise ja koostöö 
sidusaks,  ühtlustab tegevust ning aitab üles leida kõik tegijad ja aspektid, kellest või millest sõltub 
valdkonna toimimine ja areng  
 
 
 
 
 
 

                                                                 
2
 Eesti Arhitektide Liidu põhiülesanneteks on aidata kaasa kvaliteetse elukeskkonna loomisele, mille moodustavad säästvalt 

kasutatud looduskeskkond ning targalt ja kultuurikeskselt arendatud ehitatud keskkond, toetada ja arendada 
arhitektuurivaldkonda ning väljendada ja kaitsta oma liikmete ühishuve. 
3 Eesti Arhitektuurikeskuse tegevuse eesmärk on tähtsustada tänapäevast ja kvaliteetset arhitektuurset keskkonda, kasvatada 
ühiskonnas arhitektuuriteadlikkust, koguda, vahetada ja vahendada ajakohast arhitektuuriteavet, tutvustada Eesti 
nüüdisarhitektuuri kodu- ja välismaal, samuti edendada arhitektuuridiskussiooni ja -elu ning arhitektuuriga seotud inimeste ja 
organisatsioonide tegevust. 
4 Eesti Arhitektuurimuuseumi põhiülesanne on uurida Eesti arhitektuuri ning koguda, säilitada, eksponeerida ja publitseerida 
seda kajastavat materjali. 
5
 Eesti Vabaõhumuuseumi põhiülesanne on koguda, uurida, säilitada või kohapeal konserveerida Eesti maa-arhitektuuri 

mälestisi ning töö-, tarbe- ja rahvakunstiesemeid, populariseerida neid ja korraldada teadusekspeditsioonide nende leidmiseks. 
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1.2. Kommunikatsioonitegevused ja meediakajastus  
 
Arhitektuurivaldkonnast väljapoole suunatud teavitus- ja koostöötegevus Eestis 
 
Eelmises punktis loetletud osapoolte ja teavitustegevuse kaudu ning eri meediavormide vahendusel 
on Eestis üldjoontes tagatud elanike esmane teavitamine arhitektuurivaldkonnas toimuvast. Lisaks 
edastatakse teavet ka mitme sotsiaal- ja koostöövõrgustiku tegevuse kaudu. Kuid seda on liialt vähe. 
Käesoleva kava koostamiseks ei ole tehtud meedia ja inforuumi monitooringut 
arhitektuurivaldkonna kommunikatsioonitegevuste kohta ning arvulised näitajad meediakanalite 
kasutamise tiheduse ja tõhususe kohta puuduvad. Vastav monitooring tuleb teha 
arhitektuurivaldkonna kommunikatsiooni tegevuskava tarbeks. Kommunikatsioonipõhimõtete ja -
suundade  teavituskanalid, samuti teavituse ja koostööga seotud probleemid on välja toodud riikliku 
arhitektuurivaldkonna tegevuskava koostamise raames, mida saab võtta kommunikatsioonis 
valdkonnaüleste  kokkulepete  ning  arengusuundade aluseks. 
 
Elanike teadlikkuse suurendamiseks arhitektuurivaldkonnas toimuvast jagatakse Eestis teavet 
paljude meediaväljaannete ja muude trükiste vahendusel. Trükimeediast saab nimetada ajakirju 
Maja, Ehituskunst, Eramu & Korter, Õu, Ehitaja, Keskkonnatehnika, samuti kajastavad 
arhitektuuriteemat kodukujundusajakirjad. Päevakajalisi teemasid arhitektuurist ja planeerimisest 
käsitlevad nii suuremad kui ka väiksemad päevalehed; pikemalt ja põhjalikumalt on teavet 
vahendanud nädalaleht Eesti Ekspress ning päevalehed Postimees ja Eesti Päevaleht. Alates 2010. 
aastast on arhitektuurirubriik ka kultuurilehes Sirp. Kataloogis „Projekt ja ehitus” on 
projekteerimisfirmadel võimalik esitleda oma töid ja end sel moel avalikkusele tutvustada. 
Arhitektuurikirjastus Solness annab välja ka sarja „Jalutaja teejuht”, mille eesmärk on teha 
linnakeskkonnaga seotud teave kättesaadavaks võimalikult laiale lugejaskonnale. Aastast 2002 ilmub 
sari  „Eesti arhitektuuriraamat”, mis tutvustab Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri- ja 
sisekujunduspreemiatega esiletõstetud objekte ja nende autoreid. Alates 2004. aastast annab ESL 
välja albumit „Ruumipilt. Eesti parimad interjöörid ja disain”, kus tutvustatakse aasta jooksul 
valminud parimaid sisekujundusi ja nende autoreid. Populaarteadusliku arhitektuurikirjanduse ja 
arhitektuurifotograafia ülevaadete väljaandmisse on panustanud mitu Eesti kirjastust. Kaalukama 
arhitektuuriteabe hulka kuuluvad EAMi välja antud monograafiad, uurimused ja näitusekataloogid. 
Üksikuid väga heal tasemel arhitektuuritrükiseid ja üliõpilastööde kogumikke on välja andnud EKA 
ja EAL ning ka arhitektid ise oma või mõne kolleegi loomingu tutvustamiseks. Lisandunud on EAK ja 
Eesti Disainikeskuse väljaantavad näituste kataloogid ja eriala käsitlevad trükised. Mõne toimetise 
on välja andnud ka erialaga tegelevad mittetulundusühingud. 
 
Peale trükimeedia saab arhitektuurilahenduste esitlemisel esile tuua audiovisuaalse meedia rolli: 
ETV kultuurisaate „OP” raames aastail 2002–2007 valminud kokkuvõte „100 maja” ning EALi 
tellimusel DVD kujul valminud arhitektuurifilmide sari „Maja, Eesti arhitektuuri paremik“, mis 
sisaldab Eesti Kultuurkapitali aastapreemiate kanditaate. Ka käesoleval hooajal eetris oleva „OPi” 
arhitektuurilõigud tutvustavad vahetult valminud hooneid, mille lühianalüüsiks antakse sõna hoone 
arhitektile. EKA arhitektuuriteaduskond andis 2010. aastal välja ka e-raamatu „Tallinna ideed”6. 
Eraldi arhitektuurisaateid praegu üheski Eesti telekanalis kahjuks ei ole. Lisateavet kitsamalt 
arhitektuurivaldkonda puudutavate teemade kohta leiab uudiskildudena ehitusele ja 
kodukujundusele pühendatud telesaadetest. 
 
Ehitatava keskkonna kavandamise teemat on aidanud avalikkusele tutvustada ning ühtlasi 
arhitektuurivaldkonna parimaid tunnustada mitme arhitektuuripreemia väljaandmine koos 
kaasneva kajastusega meedias. Kõige kauem ja regulaarsemalt on arhitektuuripreemiaid eraldanud 
Eesti Kultuurkapital. Peale riigi annab arhitektuuripreemiaid välja mitu arhitektuuri- ja 

                                                                 
6
 http://issuu.com/martenkaevats/docs/tallinnaidee. 
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ehitusvaldkonna erialaliitu, näiteks võib tuua konkursid „Aasta betoonehitis”, „Parim puitehitis”, 
„Parim terasehitis” ja „Parim tellisehitis”. EAL on premeerinud parimaid elamulahendusi loonud 
arhitekte ning andnud välja preemiat „Väike” arhitektuurselt kõrge kvaliteediga väikesemahulistele 
objektidele, mis jäävad tavaliselt tähelepanuta. ESL annab välja aastapreemiat parimate interjööride 
ja mööblidisaini autoritele. Alates 2008. aastast annab EAL koos Heldur Meeritsa ja ASiga GoTravel 
välja noore arhitekti preemiat, millega koos avaldatakse võitja tööde kogumik. 
 
Arhitektuuripärandi säilitamise, dokumenteerimise ja propageerimise eest kannab hoolt EAM. 
2010. aasta lõpus jõudis muuseumi näituste arv 293-ni. Aastatel 2006–2010 eksponeeritud näituste 
seas oli 50 arhitektuuri- ja disaininäitust. EAM on ise või koos partneritega korraldanud Eestis 
arhitektuuri teemal 66 näitust (sh 27 väljaspool oma maja). Koostöös teiste 
arhitektuurimuuseumide, kultuuriinstituutide ja saatkondadega on eksponeeritud 11 välisnäitust 
(sh Hollandis, Saksamaal, Soomes, Rootsis, Norras, Venemaal ja Prantsusmaal). Eesti 
arhitektuurivõistluste näitusi on olnud 12 ja EALi näitusi neli. EAMi põhikogu sisaldab linnade ja 
asulate plaane, arhitektuurseid jooniseid ja projekte, makette, käsikirju ja dokumente, arhitektuuri- 
ja linnaehitusalaseid uurimistöid. Seisuga 1. jaanuar 2010 kuulus põhikogusse 10 903 säilikut. 
Pidevalt on täiendatud EAMi maketikogu, millest kolmandik on eksponeeritud püsiväljapanekuna. 
Muuseum korraldab haridusprogramme erineva haridustasemega laste ja õpilaste jaoks ning 
teemaekskursioone. 
 

Peale eeltoodu jagavad arhitektuurivaldkonna kohta laiemat teavet eelkõige erialaliitude 
koduleheküljed. Arhitektuurivaldkonda puudutavate õigusaktide kohta leiab teavet ehitatava 
keskkonna planeerimisega seonduvate ministeeriumide kodulehekülgedelt. Interaktiivse 
lahendusena edastatakse teavet sotsiaalmeediavõrgustikes (Facebook, Twitter jt) ja erialaliitude 
infolistides. Kindlasti kuuluvad tõhusa teavitusetegevuse hulka ka EALi ja ehitatava keskkonna 
kavandamise eest vastutavate osapoolte initsiatiivil korraldatud infopäevad, seminarid ja 
konverentsid, mida on EALi vaatepunktist lähtuvalt täpsemalt kirjeldatud alapeatükis 1.4. 
 
Arhitektuurivaldkonnast väljapoole suunatud rahvusvaheline teavitustegevus ja koostöö 
 
Eesti arhitektuuri tutvustamiseks on välismaal eksponeeritud rohkesti näitusi: „Eramu” näitus, uue 
Eesti arhitektuuri näitus „Baustelle Estland” aastail 2001–2003 (Berliinis, Moskvas ja Hamburgis) 
ning näitus „Buum/Ruum. Uus Eesti arhitektuur” alates 2009. aastast (Londonis, Berliinis, Sofias ja 
Glasgow’s). Välisnäitusi korraldab EAK (enne 2010. aastat EAL) koostöös Eesti saatkondadega 
välismaal. Kontaktid on näiteks Saksamaa, Inglismaa, Moldaavia, Jaapani ja Tšehhiga. Samuti on 
Eesti arhitektuuri rahvusvaheliseks tutvustamiseks toetanud ministeeriumid Eesti arhitektide 
osalemist Veneetsia arhitektuuribiennaalil ja EXPO maailmanäitusel. Peale ürituste Eestist 
väljaspool on Eestis korraldatud Ülemaailmse Arhitektide Liidu (UIA) visiooni- ja strateegiakomitee 
koosolek, mis oli oluline, et tutvustada Eestit kui võrdväärset partnerit arhitektuuripoliitikas. 
Aastast 1997 on Eesti olnud kaasatud noortele Euroopa arhitektidele suunatud arhitektuurivõistluse 
võrgustikus Europan ning aastail 1990–2007 korraldati Põhja- ja Baltimaade arhitektuuritriennaali 
(hiljem Tallinna arhitektuuritriennaal). Balti Arhitektide Liitude sektsiooni (BAUA) 20. tegevusaasta 
juubeli korraldamises 2010. aastal Riias osalesid nii EAL kui ka sarnased ühendused Lätist ja Leedust. 
Juubeliürituse raames tutvustati Baltimaade arhitektuuri, sh Eesti arhitektuuri rahvusvahelise 
näituse ja seminariga. 
 
Arhitektuurivaldkonna sisene teavitustegevus ja koostöö Eestis 
 
Valdkonna spetsialistide vaheline teavitustegevus ja koostöö toimub erialaliitude ja ühingute7 
vahendusel. Arhitektuurivaldkonna nn peamiste tugistruktuuridena on EAL, EAK ja EKA sõlminud 
koostöölepingu, milles EAL on EAKi asutajaliikmena delegeerinud suure osa oma suhtlusest laiema 

                                                                 
7
 Eesti Arhitektide Liit, Eesti Sisearhitektide Liit, Eesti Projektbüroode Liit, Eesti Planeerijate Ühing, Eesti Maastikuarhitektide 

Liit, Eesti Disainerite Liit. 
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avalikkusega ning ürituste ja näituste korraldamisest EAKile. Märtsis 2009 alla kirjutatud 
koostööleping määratleb EALi, EAKi ja EKA vahelise rollijaotuse ja põhitegevused. Lepingu kohaselt 
esindab EAL peamiselt oma liikmeid, kellele on EALi tegevus suures osas suunatud, ning aitab 
kvaliteetse, kultuurse ja säästliku elukeskkonna loomisele kaasa oma tegevusega, mis väljendub ka 
kommunikatsioonis ja arhitektuuripoliitikas. EKA põhiroll seisneb arhitektuurivaldkonna haridus-, 
teadus- ja arendustegevuses ning täiendkoolituses. EAK koondab ja levitab arhitektuuriteavet kodu- 
ja välismaal ning arendab koostööd erialavaldkonnas tegutsevate organisatsioonide ja ettevõtete 
vahel. EAK ja EALi juhid kohtuvad teabevahetuseks vähemalt kaks korda kuus, igapäevaste 
küsimuste lahendamiseks suheldakse jooksvalt. EALi esindaja kuulub ka EAKi nõukokku.  
 
EAL ja teised ehitatava keskkonna kavandamisega tegelevad lähimad koostööpartnerid (erialaliidud) 
kohtuvad eelkõige töörühmades, mis lahendavad valdkonnaga seotud küsimusi. Samas puudub 
kahjuks siiani mõne erialaliiduga tihe koostöö, mille saavutamisele kaasaaitamine on käesoleva kava 
üks tähtsaid ülesandeid. Peamised suuremad koostööprojektid ja ühised teavitusüritused ehitatava 
keskkonna kavandamise eest vastutavate osapoolte vahel on olnud järgmised: aastast 1998 
korraldatakse EALi algatusel ja koostöös KOVidega maakonnapäevi, mil minnakse maakonna-
keskustesse külla eesmärgiga arutada kohalikke probleeme ja tutvuda sealsete uusehitistega. Alates 
2005. aastast on peetud loomeliitude ühised aastavahetusseminare päevakajalistel kultuuriteemadel. 
2006. aastal korraldasid EAL ja Tallinna Linnavalitsus ühisprojektina linnakeskuse ja raekoja 
teemalise seminari, samuti Soome ja Eesti arhitektide ühisseminari Tallinna sadamaala planeerimise 
teemal. Koostöös KMiga korraldati 2007. aastal Hollandi riigiarhitekti visiiti Eestisse ning alguse 
said igasuvised ühised seminarid ESLiga. Aastail 2007 ja 2009 toimusid EALi, EKA, KuMi ja viimasel 
juhul ka EAKi koostöös KUMUs rahvusvahelised arhitektuurikonverentsid „Riik ja arhitektuur” ning 
„Riik kui kodu”. 2009. aastal sai EALi ja ESLi koostöös teoks autoriõigusega seotud lepinguid 
tutvustanud teabepäev ning lõpetati loomuliku valguse standardi koostamine. 2010. aastal algas 
EALi tihedam koostöö puidusektori ettevõtetega, sest EAL astus Eesti Puitmajaklastri partneriks. 
EAL ja EPBL on teinud tihedat koostööd projekteerimisvaldkonna korrastamisel. Samuti on olnud 
tõhus koostöö erialaliitude vahel kutsete standardimisel ja väljaandmisel. 
 
Ehitatava keskkonna kavandamise eest vastutavate teiste osapoolte juhtimisel on toimunud ka muid 
kommunikatsiooniüritusi, milles EAL on oma panusega osalenud, näiteks Eesti Disainerite Liidu 
korraldatav iga-aastane disainivaldkonda tutvustav Disainiöö, EAKi korraldatavad arhitektuuri 
välkloengud, mis käsitlevad arhitektuurivaldkonna puutepunkte teiste valdkondadega ning on 
avalikkuse hulgas väga populaarsed. EAK on koostöös EKAga alustanud alg- ja keskastme õpilastele 
koolituste korraldamist ning EPBL korraldab erialakoolitust.  
 

1.3. Hinnang valdkonna senisele kommunikatsioonitegevusele  
 
Eesti riikliku arhitektuurivaldkonna tegevuskava koostamise raames ning EALi poolt 
kommunikatsioonikava koostamise ajal korraldatud küsitluse8 tulemusena saadud kokkuvõtvad 
hinnangud senisele teavitustegevusele ja koostööle tõid välja järgmised asjaolud. 
 
Hinnang arhitektuurivaldkonnast väljapoole suunatud teavitustegevusele ja koostööle 
Eestis 
 
1. Arhitektuurivaldkonnas tegutsevad osapooled ei ole Eesti arhitektuurivaldkonna sõnumeid 

üheselt määratlenud ja valdkonnast teavitamine (sh reklaam) on läbi mõtlemata. 
2. Eesti arhitektuurivaldkonna suuremahulised teavitusüritused toimuvad ebakorrapäraselt. 
3. Teavitustöö meedias on vähese kvaliteediga: tekstid ehitatava keskkonna kohta on enamasti 

kommertslikud ja pealiskaudsed, jõudmata saavutuste või probleemide tegeliku sisuni. 

                                                                 
8
 Uuringu kokkuvõte on leitav EALi koduleheküljelt aadressil http://www.arhliit.ee/arhitektide-liit/tegevused/ 

 



10 

 

Moonutatud teave pärsib avalikkuse teadlikkust ehitatavast keskkonnast, 
arhitektuurivaldkonnast ning arhitekti rollist keskkonna kavandajana.  

4. Meedias jäävad tagaplaanile Eesti omad ja head arhitektuurilahendused, sest positiivsete 
näidetena esitletakse tihti teiste riikide omi.  

5. Arhitektide kirjutatud arvamusartikleid ilmub vähe ja päevakavalistele teemadele ei reageerita 
meedias kohe (v.a Sakala keskuse juhtum ja Vabaduse monumendi protsess). 

6. Puudub Eestis arhitektuurivaldkonda laiemalt tutvustav kodulehekülg, mida saaks kasutada ka 
Eesti arhitektuuri tutvustamiseks väljaspool Eestit. 

7. Tänapäeva ehituspärandit kaardistatakse ja arhitektuurivaldkonna spetsiifilisi uuringuid 
tehakse lünklikult. Need peaksid olema suunatud avalikkuse teadlikkuse suurendamisele, et 
selgitada arhitektuuripärandi ja keskkonna tegelikku väärtust ning aidata kaasa ehituspärandi ja 
ehitatava keskkonna kooseksisteerimise vajadusele. 

8. Arhitekti keerukat rolli ühiskonnas tuleks senisest tõhusamalt selgitada nii arhitektide seas kui 
ka teavitada sellest avalikkust. 

9. Kuvandit „Arhitektuur kui kultuuri, majanduse ja keskkonna üks osa” tuleks senisest enam 
tutvustada ja rõhutada.  

10. Puudub arhitektuuriobjektide autorite andmebaas, mis aitaks teadvustada autorluse rolli ja 
parendada olemasolevate ehitiste muutmisega seotud autoriõiguste küsimust. 

 
Hinnang arhitektuurivaldkonnast väljapoole suunatud rahvusvahelisele 
teavitustegevusele ja koostööle 
 
1. Rahvusvahelises erialaajakirjanduses on Eesti arhitektide töid tutvustatud ainult üksikjuhtudel, 

tavameedias veelgi harvem.  
2. Eesti arhitektuuri tutvustavaid näitusi korraldatakse väljaspool Eestit suhteliselt vähe.  
3. Koostöö rahvusvaheliste erialaliitude ja organisatsioonidega toimib, kuid see ei ole küllalt 

süsteemne ja piisav; puudub konkreetne koostöö eesmärk (v.a ACE’iga). 
4. Arhitektuurivaldkonna tugistruktuuride koostöö välisriikide esindustega Eestis ja Eesti 

riigiametite esindustega välisriikides on olnud ebaühtlane. Eesti arhitektuurivaldkonnas 
toimuvast esitatakse teavet ning koostöövõimalusi luuakse katkendlikult.  

5. Eesti imago nüüdisaegsete arhitektuurilahenduste vallas on keskpärane, seda on kujundanud 
linnaruumi ebapädevad lahendused ja nende pidev kajastamine meedias. 

 
Hinnang arhitektuurivaldkonna sisesele teavitustegevusele ja koostööle Eestis 
 
1. Arhitektuurivaldkonda ei tõsteta avalikkuse ees esile süsteemselt. Eestis on olemas mitu 

toimivat ning arhitektuurivaldkonna ja avalikkuse vajadusi katvat institutsiooni, kuid välja on 
arendamata aktiivselt tegutsev ja kogu ehitatava keskkonna valdkonda ühendav tänapäevane 
teabe koondamise, avaldamise ja levitamise süsteem, nagu ka vastav koostöövõrgustik. 
Arhitektuurivaldkonna tugistruktuuride toimimises puudub selge töö- ja rollijaotus – 
teavitamise vallas leidub palju dubleerivaid tegevusi. 

2. Ehitatava keskkonna kavandamise eest vastutavate erialaliitude ja keskuste tegevus on valdavas 
osas rahastatud projektipõhiselt, mistõttu puudub järjepidevus ja kindlus ning kannatab 
arendustegevus. Põhitegevus hõlmab raha taotlemist ja aruannete vormistamist ning sisuliseks 
tegevuseks jääb vähem ressursse. 

3. Ehitatava keskkonna kavandamise eest vastutavatel erialaliitudel ja teistel osapooltel on 
kujunemisjärgus ühtse visiooni loomine valdkonna arengust, kuid seni puudub koordineeritud 
koostöö selle saavutamiseks. 

4. Napib eestikeelset erialast teabekirjandust: Eesti arhitekti töölaual on peamiselt inglis-, 
prantsus-, saksa- ja hispaaniakeelsed raamatud ja ajakirjad. Ühelt poolt on see tingitud 
erialatrükiste vähesest tõlkimisest ja kirjastamisest, teiselt poolt on vähe Eesti autoritelt 
pärinevat arhitektuurivaldkonna teabekirjandust. 

5. Arhitektuuriauhindade andmist kajastab meedia pisteliselt ning laureaadid jäävad üldjuhul 
avalikkusele tundmatuks. 
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6. Eesti arhitektuurisaavutusi esiletõstvad preemiad on enamasti suunatud üksikobjektide 
tunnustamisele, jättes tagaplaanile linnalahendused kui avaliku ruumi osa. 

7. Innovaatilise arhitektuuri olemusest ei teavitata valdkonnas süsteemselt, mistõttu puudub 
teemast ühtne arusaam.  

8. Eesti arhitektuuri eripära väljatoomise ja rõhutamisega on vähe tegeletud. 
9. Teadus- ja arendustegevus valdkonnas uudsete lahenduste leidmiseks on nõrk: innovatsioon 

eeldab spetsialistide suuremat koostööd teadusasutustega. Eestis on arhitektuuribüroode ja 
teadusasutuste võrgustik vähe arenenud. 

10. Arhitektide hulgas on väga ebaühtlaselt esindatud oskus oma häid arhitektuurilahendusi kõigile 
tõhusalt arusaadavaks teha, tutvustada ja müüa. 

 
1.4. EALi kommunikatsioonitegevused 

Järgnevalt on kirjeldatud EALi teavitus- ja kommunikatsioonitegevusi, käsitledes eelkõige 
ajavahemikku 2008–2010. Kui mõne tegevuse kohta leidub andmeid ka varasemast ajast, on see 
samuti ülevaatesse kaasatud. 
 
EAList väljapoole suunatud teavitustegevus ja koostöö 
 
EALi kui organisatsiooni ühe põhiväärtusena on esile toodud kodanike teadlikkuse suurendamine 
ruumilisest keskkonnast ning selle väärtuse kandmiseks on EAL teinud järgmist. 
 
Avalikkuse teadlikkuse suurendamiseks arhitektuurivaldkonnas ja EALis toimuvast jagab EAL teavet 
mitme väljaande ja trükise vahendusel. Trükimeedia valdkonnas on EAL andnud alates aastast 
2005 välja neli korda aastas ilmuvat Teatajat ning alates aastast 1984 ajakirja Ehituskunst, mis 
pakub ülevaadet arhitektuurivaldkonnast laiemalt. Teatajat on ilmunud 20 ja Ehituskunsti 51 
numbrit. Kahe väljaande erinevus seisneb selles, et ühe lugejaskonnaks on eelkõige EALi liikmed 
ning teine on suunatud arhitektidele ja arhitektuurihuvilistele laiemalt. Teemakäsitluselt on 
Ehituskunst arhitektuuriteoreetiline ja Teataja kajastab EALi tegevust kroonikana. Mõlemad 
perioodilised väljaanded on saadaval EALis ja Ehituskunsti levitab SA Kultuurileht oma 
müügipunktide kaudu. Lisaks publitseerib EAL pisteliselt arhitektuurivaldkonda tutvustavaid 
artikleid ja arendab pidevalt oma kodulehekülge. Praegu ilmub aastas keskmiselt üks-kaks artiklit, 
mis on suunatud nii EALi liikmetele kui ka lugejaile väljaspool arhitektuurivaldkonda. EALi 
tellimusel ilmuvad keskmiselt üks kord aastas näitusekataloogid ning üks kord aastas ka 
planeeringu, seminari või juhendmaterjaliga seotud trükised. Pressiteateid ja infokirju edastab EAL 
oma liikmetele ja lähimatele koostööpartneritele. EALi meililisti kuuluvad EALi liikmed ja need, kes 
on selleks huvi avaldanud, lisaks EPBL, EAM ja ESL kui lähimad koostööpartnerid. Uute algatuste ja 
sündmuste korral edastatakse pressiteated nii televisioonile, raadiojaamadele kui ka kirjutavale 
meediale keskmiselt kord kvartalis. Eri meediakanalite ajakirjanike päringutele tuleb EALil vastata 
keskmiselt paar korda kuus, seda on teinud EALi juhatus, eestseisus ja kontori töötajad. Et EALi 
eestseisuse liige on nädalalehe Sirp arhitektuuriosa toimetaja, on päevakohaste arhitektuuriteemade 
kajastamine Sirbis tagatud. Sirbi roll arhitektuurivaldkonna tutvustajana on väga oluline, sest 
iganädalane arhitektuurist teavitamine sunnib ja motiveerib arhitekte paremini ja arusaadavamalt 
oma mõtteid kirja panema ning meedias avaldama. Peale Sirbi ilmub EALi algatatud arvamuslugusid 
ka päevalehtedes umbes üks-kaks korda aastas, peamiselt avaliku ruumi või arhitektikutse 
probleemistikuga seotud teemadel. 
 
Audiovisuaalne meedia on avardanud Eesti elanike silmaringi Eesti arhitektuuri vallas ja 
sellekohaste materjalide tellijaks on olnud EAL. Audiovisuaalse meedia kasutamise näitena tuleb 
kindlasti esile tuua arhitektuurifilmide sarja „Maja”, mille tootmist alustati 2002. aastal ja mis jätkub 
siiani. Sarja eesmärk on tutvustada ja jäädvustada lähimineviku parimaid ehitisi. Valik tehakse Eesti 
Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali parima arhitektuurse objekti preemiale esitatud hoonete 
seast. Saated annavad ülevaate kandideerinud töödest, igas saates tutvustatakse lähemalt kuni 
kümmet hoonet. „Maja” filmide näol on tegemist ainsate audiovisuaalsete ülevaadetega Eesti 
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nüüdisarhitektuurist, kus on ühendatud professionaalne sisu ja pildikeel. Lisaks on EALi liikmed 
pisteliselt kommenteerinud mitmesuguseid arhitektuurivaldkonda puudutavaid küsimusi erinevates 
telesaadetes, nt ETV hommikusaates „Terevisioon”. Ka raadiosaadetes on EALi liikmed osalenud 
vastavalt vajadusele, andes raadiojaamadele intervjuusid päevakajalistel teemadel. Vahel on osaletud 
ka Klassikaraadio ja Kuku raadio kultuurisaadetes. 
 
EALi koduleheküljelt on võimalik leida teavet nii eesti kui ka mõningal määral inglise keeles, mis 
teeb selle juurdepääsetavaks nii eestlastele kui ka muukeelsetele külastajatele, tagades sel moel 
suurema kasusaajate ringi. Koduleheküljel on antud ülevaade EAList: mis on EAL, kes on selle 
liikmed, millised on päevakajalised sündmused, missugused on avalikud dokumendid, millises seisus 
on arhitektuuripoliitika ning milles seisneb Kutsekoja tegevus. Teine suurem plokk on teavitus: siia 
kuuluvad võistlused, näitused, Veneetsia biennaal, arhitektuuripreemiad, publikatsioonid ja 
sündmuste kalender. Kolmanda osa moodustavad kontaktide loetelu, kuulutused, foorum, ülevaade 
toetajatest, kontakt ning eraldi sisselogimisvõimalus liikmetele ainult neid puudutava teabe 
saamiseks. EALil on aktiivne kodulehekülg olnud alates 1999. aastast. Kodulehekülg on suunatud 
peamiselt EALi liikmetele, mitteliikmetest arhitektidele ja arhitektuuritudengitele 
(arhitektuurivõistlused, arhitektuuripoliitika, EALi sisetegevus), laiemalt ka teistele 
arhitektuurihuvilistele (arhitektuuriteemalised artiklid meediast, näitused, sündmused). 
Koduleheküljel uuendatakse teavet pidevalt. 2011. a jaanuaris külastati lehte 320 225 korda, mis 
teeb 10 324 külastust päevas. 4050 korral on külastatud „Liikmete” rubriiki, 2418 korral Eesti-
siseste võistluste rubriiki. Samuti on populaarsed foorum (2132 külastust) ja loomingurubriik (1479 
külastust). EAL osaleb aktiivselt ka sotsiaalmeediavõrgustikes Facebook ja Twitter. EAL on 
Facebookis esindatud kahe kontoga: EALi9 kontol on 1. veebruari 2011. a seisuga 78 ja EALi 
noortekogu kontol10 47 sõpra (kasutajat). EALi Facebooki kontole lisatakse nädalas keskmiselt kaks-
kolm arhitektuurivaldkonda puudutavat teadet. 
 
EAL koos teiste arhitektuurivaldkonna tugistruktuuridega (eelkõige EAKiga) korraldab 
arhitektuurinäitusi nii Eestis kui ka välismaal. EAL on korraldanud järgmised ülevaatenäitused: 
Eesti Kultuurkapitali aastapreemiaid kajastav näitus „1995, 1996, 1997, 1998, 1999”, EALi 80. 
aastapäeva näitus „Eesti eramu”, Eesti ekspositsioon „Hobupeldik” Veneetsia biennaalil, EALi 
aastanäitus „Korter ja asum”, näitus „Eramu 2002–2006”, Eesti ekspositsioon „SPM meetod” 
Veneetsia biennaalil, näitus „Louis Kahn 105”, näitused „Väike 2002–2006” ja „Eramu 2006–2007”, 
BAUA ühisekspositsioon UIA Torino kongressil, Eesti ekspositsioon „Gaasitoru” Veneetsia biennaalil 
ning viimasena 2009. aastast rändnäitus „Buum/Ruum. Uus Eesti arhitektuur”. Kokku on aastail 
1999–2009 EALi poolt ja kaasabil korraldatud 11 näitust. 
 
Viimaste aastate suurimad üritused, mille korraldamisega on EAL hõivatud olnud, on järgmised: 
2006. a Louis Kahni päevad Kuressaares, millega EAL tuletas meelde Kahni Eestist põlvnemist ja 
temast alguse saanud teemasid arhitektuuris, 2007. a konverents-workshop „Lasnamäe jätkub …”, 
Eesti riigi ruumilise planeerimise konverents „Riik ja arhitektuur”, regenereerimise teemaline 
seminar Eesti Arhitektuurimuuseumis koostöös Briti saatkonnaga ning kõrghoonete 
teemaplaneeringut tutvustav infopäev koostöös Tallinna Linnavalitsusega (kõik Tallinnas). 
2008. aasta kuulutati Eesti arhitektuuriaastaks, mille raames leidis aset palju laiahaardelisi 
teavitustegevusi. Arhitektuuriaasta korraldati koostöös EKA ja EAMiga. Arhitektuuriaastal sai alguse 
mitu hiljem populaarseks muutunud teavitusüritust, sh arhitektuuri välkloengud, rändnäitused 
linnades ja maakondades. Samal aastal toimus ka „Tallinn – Euroopa kultuuripealinn 2011” seminar 
koostöös Tallinna Linnavalitsusega ning koostööseminar E-Betoonelemendiga Rotermanni kvartalis. 
Aastal 2009 korraldati EALi eestvedamisel rahvusvaheline arhitektuurikonverents „Riik kui kodu” ja 
seminar „Eco Houses” koostöös Norra saatkonnaga. Peale suurürituste korraldamise on EAL koos 
EAKiga asutanud järjepideva Louis Kahni teemalise teabe edastamiseks temanimelise Louis Kahni 

                                                                 
9
 http://www.facebook.com/pages/Eesti-Arhitektide-Liit/132048913519095. 

10 http://www.facebook.com/pages/EAL-Noortekogu/151846281528174?v=wall. 
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Eesti Sihtasutuse, mis tegeleb Kahni projekteeritud laeva Point Counterpoint II Eestisse toomisega ja 
selle programmi korraldamisega. 
 
Peale eelnimetatud riikliku ulatusega ürituste korraldamisele on EAL aktiivselt osalenud ka muude, 
väiksemamahuliste ja kitsamat teemat hõlmavate seminaride ja konverentside korraldamises, 
võimaldades ühtlasi oma liikmetel neil üritustel osaleda. Toimunud on näiteks Tallinna Vabaduse 
väljaku detailplaneeringut, Pärnu üldplaneeringut ja Eesti Kunstimuuseumi eskiisprojekti 
tutvustavad teabepäevad (1999), Tartu, Kuressaare ja Viljandi üldplaane ja arengukavasid 
tutvustavad teabepäevad (2000), Tallinna sadamaala teemaline seminar (2002), Tallinna Pirita 
üldplaneeringut ja Pirita tee arengut tutvustav teabepäev (2003) ja autoriõiguse teabepäev (2009). 
Aastas korraldatakse kolm-neli temaatilist infoseminari ja osaletakse ühel-kahel avalikul arutelul või 
debatil, milleks on eelkõige kujunenud avalike planeeringute arutelud. Alates 2009. aastast korraldab 
linnafoorumeid11 EAK. 
 
Alates 1997. aastast korraldab EAL nii kaas- kui ka peakorraldajana avalikke arhitektuurivõistlusi. 
Aastas toimub umbes kolm-neli avalikku ideevõistlust, millest enamik on Eesti-sisesed. 
Rahvusvahelisi võistlusi on korraldatud ja neil on osaletud alates 1998. aastast. Kokku on aastast 
1997 korraldatud 81 Eesti-sisest võistlust ja 14 rahvusvahelist võistlust12. Arhitektuurivõistluste 
korraldamise nõustamise põhieesmärk on heade arhitektuurilahenduste saamise kõrval ka eri liiki 
tellijate teadlikkuse suurendamine ja silmaringi laiendamine, samuti koostöö arendamine 
arhitektuurivaldkonna osapoolte vahel. Peale vahetu otsesuhtluse osalejatega on arhitektuuri-
võistlustest teavitatud ka avalikkust, kirjutades sellekohaseid artikleid maakonnalehtedele, samuti 
on neid kajastatud EALi koduleheküljel. 
 
Arhitektuurikvaliteedi parendamiseks, oma parimate liikmete tunnustamiseks ja avalikkuse 
teavitamiseks suurepärastest arhitektuurilahendustest annab EAL välja mitut 
arhitektuuripreemiat: väikeobjekti preemia (iga kahe aasta järel, alates 2007), eramupreemia (iga 
kahe aasta järel, alates 2005), noore arhitekti preemia (igal aastal, alates 2008). Samuti esitab EAL 
institutsioonina kandidaate riigi ja rahvusvahelistele preemiatele. Lisaks arhitektuuripreemiate 
väljaandmisele esindab ja tutvustab EAL oma liikmeid ja nende loomingut, kaasates loomingut 
näitustele, tuues seda esile artiklites ja kajastades oma koduleheküljel. Igal aastal antakse EALi 
üldkogul üle parima arhitektuurikriitiku, parima tellija ja parima ehitaja preemia. 
 

Avaliku sektori teavitamisega on EAL tegelenud arhitektuuripoliitika kujundamise ja seadusloomele 
kaasaaitamise kaudu. Arhitektuuripoliitika kujundamisega on alates 2004. aastast tegelenud kogu 
EALi aktiivne liikmeskond, panustades nii seadusloomesse kui ka avaliku arvamuse kujundamisse. 
Riigisektori partneritest on EALil kõige tihedam koostöö ja infovahetus KuMi, MKMi, SiMi ja 
JuMiga. Läbi on vaadatud rohkeid määruste ja seaduste eelnõusid ning esitatud nende kohta 
arvamusi ja muudatusettepanekuid, osaletud ministeeriumide töörühmades, näiteks JuMi juures 
koos käivas ehitus- ja planeerimisseaduse kodifitseerimise töörühmas, SiMi kokku kutsutud 
planeeringute leppemärkide ajakohastamise töörühmas ning Kutsekoja juures koos käivas 
arhitektide kaheksatasemelise kutsesüsteemi ülesehitamise ja arendamise töörühmas. Haridus- ja 
teadusasutustest on EALil kõige tihedam koostöö EKAga arhitektuurihariduse teemadel. 
Riigihangete tõhusamaks korraldamiseks ja paremate tulemuste saavutamiseks on EAL teinud 
koostööd avaliku sektoriga riigihangete korraldamisel, samuti töötab riigihangete töörühm välja 
riigihangete head tava, edastades selle põhimõtteid avalikus sektoris jooksvalt. Peale riigihangete 
seadusest tulenevate teemadega tegelemisele on EALi seadusandluse töörühm tegelenud eelkõige 
ehitus- ja planeerimisseaduse muudatusettepanekute ettevalmistamisega. Samal teemal on tehtud 
aastatel 2009–2010 tihedat koostööd MKMi, SiMi ja JuMiga. Põhiline koostöövorm on olnud 
koosolekutel ja arutlustel osalemine. Meediavahenditest on avaliku sektori suunamiseks kasutatud 

                                                                 
11

 http://www.arhitektuurikeskus.ee/linnafoorumid/. 
12

 Allikas: EAL 
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trükimeediat, kus on esinetud vastulausete ja arvamusartiklitega. Samuti on EAL andnud sisendit 
teledebattide arutlusteemadesse. 
 
Kohalike omavalitsustega koostöö tegemise otsene vorm ja teavitusvahend on olnud EALi 
ekspertanalüüside koostamine KOVide linnalahenduste kohta. Ekspertanalüüside koostamist on 
alustatud nii KOVide ja teiste osapoolte tellimusel kui ka vajaduse korral EALi algatusel. Teine 
võimalus on olnud arhitektuurilahenduste ekspertiiside tegemine ja nende kohta ekspertanalüüside 
koostamine KOVide, eraettevõtete või eraisikute tellimusel, vajaduse korral EALi algatusel. 
Ekspertiiside koostamist on alustatud KOVide või eraettevõtete tellimusel, vahel ka EALi algatusel.  
 
EALi teavitustegevus ja koostöö (sisekommunikatsioon) 
 

EALi üks peamine eesmärk on väljendada ja kaitsta oma liikmete ühishuve ning seepärast on EALi 
tegevuse siht on liikmeid harida, motiveerida, tagada nende tegevuse kvaliteet ning luua neile 
kindlustunne. See nõuab tõhusat kommunikatsiooni. Liikmete teavitamiseks kasutab EAL eelkõige 
meililisti ja kodulehekülge, samuti edastatakse vahetut teavet korraldatavatel ühisüritustel. 
 
Liikmete teadlikkuse suurendamiseks edastab EAL neile täiendusõppe teavet ja aitab kujundada 
kõrgkoolide õppekavu eesmärgiga parendada arhitektihariduse andmise olukorda. Täiendusõppe 
teavet edastatakse keskmiselt paar korda kuus peamiselt meililisti teel. Liikmed soovivad end 
täiendada sellistel aladel nagu muinsuskaitse, restaureerimine ja ökoehitus. EAL ise praegu 
täiendusõpet ei korralda, vaid on vahendaja rollis, mistõttu ei ole EALil täpselt teada, millistel 
koolitustel arhitektid enim osalevad. Aastas korraldab EAL keskmiselt neli-viis üritust, mis on 
mõeldud liikmete teadlikkuse suurendamiseks. Infopäevi korraldatakse planeeringute valdkonnas, 
samuti külastatakse uusi objekte. EAL korraldab oma liikmetele vähemalt üks kord aastas õppereise, 
toimunud on õppereisid Jaapanisse, Hiinasse, Iirimaale, Norrasse, Taani jm, lisaks igal aastal Soome 
elamumessile. Liikmete motiveerimiseks toetab EAL neid loometoetuse ja -stipendiumidega ning 
arhiveerib nende loomingut loominguregistris EALi koduleheküljel. Toetusi saab taotleda paaril 
korral aastas ning stipendiume antakse näiteks täiendusõppeks, seadusloomes kaasatöötamise 
aktiveerimiseks, õppereisidel ja erialakonverentsidel osalemiseks ning loomingulise töö toetuseks. 
EALi liikmete loominguregistris oli 2011. a jaanuari seisuga üle 980 arhitektuuriteose, mis on EAMi 
kõrval suuruselt teine ülevaade Eesti arhitektuurist. Aastatel 2003–2010 lisati üle 500 uue teose. 
  
EALi liikmete tegevuse kvaliteedi tagamiseks on ellu kutsutud kutsekvalifikatsioonisüsteem. 
Arhitekti kutsekvalifikatsioone antakse EALi kutsekomisjoni otsuse alusel, toetudes väljatöötatud 
kutsestandardile. Aastas vaadatakse läbi u 40 kutsetaotlust ja väljastatakse u 30 kutsetunnistust 
(2010. a põhjal). Praegu on volitatud arhitekt IV kvalifikatsioon antud 40 arhitektile ja volitatud 
arhitekt V kvalifikatsioon 104 arhitektile. EALi kutsestandardid on vastavuses ELi standardiga ning 
selle järjepidevuse tagamiseks on EALis moodustatud töörühm Kutsekoja juurde. Samuti tegeleb EAL 
kutse-eetikaga, arutledes avalikult selle teemadel ja aidates lahendada sellega seotud vaidlusi. 
 
Liikmete majandustegevuse tõhustamiseks ja probleemide lahendamiseks toetab EAL oma 
liikmeid nii õiguslikult kui ka turutingimuste parandamisega. Näiteks aitab EAL oma liikmetel 
kaitsta nende autoriõigust, suunates neid pädevatesse instantsidesse ja osutades probleemide 
lahendamise võimalustele. EALi autoriõiguse töörühm lahendab arhitekte puudutavaid tähtsamaid 
küsimusi ja teeb seadusandlikke ettepanekuid. Samuti aitab EAL oma liikmetel saada juriidilist abi. 
Turutingimuste parandamiseks, arhitektuuriteenuse ekspordi suurendamiseks ja tööpakkumiste 
saamiseks on moodustamisel arhitektuuriettevõtjate klaster ning juba toimib tööpakkumiste 
vahendamine EALi meililisti vahendusel. Töötatakse välja ka projekteerimistööle kuluva 
ajainformatsiooni süsteemi, mis põhineb kogutaval ajastatistikal ja mille eesmärk on hõlbustada 
arhitektidel oma tööd tõhusamat planeerimist. 
 
EAL kuulub kahte rahvusvahelisse arhitektide katusorganisatsiooni: Euroopa Arhitektide 
Nõukogusse (ACE) ja Maailma Arhitektide Liitu (UIA). UIAsse kuulub EAL kui BAUA (Balti 
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Arhitektide Liitude Assotsiatsioon UIAs) liige. BAUA ühendab Eesti, Läti ja Leedu arhitektide liite 
ning on ellu kutsutud nii finantskaalutlustel, kui ka ühise suhtlemise eesmärgil. Rahvusvaheline 
suhtlus on vajalik, et olla kursis arhitektide valdkonnaga mujal maailmas, samuti maailma ja Euroopa 
tasandil ühisotsusteni jõudmiseks. Lisaks on rahvusvaheline suhtlus tähtis otsekontaktide loomisel 
ja hoidmisel, mis on EALi rahvusvaheliste projektide elluviimise eeldus. Peale nimetatud 
arhitektuurivaldkonna rahvusvaheliste katusorganisatsioonide on loodud kontakt ka teiste 
välisriikide arhitektide liitude ja ühendustega. 
 
Toimib nii liikmetevahelise teavitusega seonduv koostöö (seminarid, väljasõidud, ühisüritused) kui 
ka EALi liikmete vaheline koostöö järgmiste töörühmade näol: koos on käinud ehitus- ja 
planeerimisseadusandluse töörühm, autoriõiguse töörühm, energiatõhususe töörühm, riigihangete 
ja arhitektuurivõistluste töörühm, EALi ekspertiisigrupp ning riigiarhitekti ametikoha sisseseadmise 
ja vastavate paberite ettevalmistamisega tegelev töörühm. KuMi juures valmistab 
arhitektuurivaldkonna riiklikku tegevuskava ette arhitektuurivaldkonna arengukava koostamise 
töörühm.  
 
1.5. Hinnang EALi senisele kommunikatsioonitegevusele  
EALi arengukava 2011–2015 koostamise raames ning käesoleva kommunikatsioonikava koostamise 
käigus korraldatud küsitluse13 ja tegevuste analüüsi tulemusena võib EALi seniste 
kommunikatsioonitegevuste hinnanguna välja tuua järgmise. 
 
Tabel 1. EAList väljapoole suunatud teavitustegevus ja koostöö 

Trükimeedia 

 
Hästi: 
• Trükimeedia väljaannetes ilmub arhitektuuri-

valdkonda puudutavaid kirjutisi, mis on taganud 
teabe mitmekülgsuse. 

• Leidub mitu meediakanalit, kus saab avaldada 
arhitektuurivaldkonna kirjutisi. 

• EALi tegevus artiklite ja ajakirjade avaldamisel on 
olnud arhitektuurivaldkonna jaoks 
märkimisväärne. EAL on valdkonnas enim 
trükimeedia vahendusel teavet jagav 
organisatsioon.  

• Artiklite ilmumine erialaväljaannetes on olnud 
stabiilne. 

• Ülevaade EALi tegemistest on Teataja näol pidevalt 
olemas. 

• EALil on olemas infolist, kuhu saadetakse 
pressiteateid ja infokirju. 

• Uute algatuste ja sündmuste kohta edastatakse 
avalikkusele meedia vahendusel pressiteateid. 

 
Võiks paremini: 
• Eri meediakanalite kasutamine on EALis vähe läbi 

mõeldud ja katkendlik. 

• EALi ja arhitektuurivaldkonda tutvustavad artiklid 
päevalehtedes ilmuvad pisteliselt ja puudub 
süsteemsus. 

• Artiklite avaldamisel päevalehtedes teeb EAL teiste 
erialaliitudega vähe koostööd. 

• EALi liikmete osakaal arhitektuurivaldkonnast 
kirjutamises on väike.  

• EALi erialaväljaanded ei ole saadaval kõigis 
ajakirjanduse müügipaikades, vaid ainult 
SA Kultuurileht müügipunktides. 

• EALi pressiteateid ja infokirju edastatakse ainult 
oma liikmetele ja lähimatele koostööpartneritele. 

• Pressiteadete saatmine ja teema hilisem 
kajastamine (nn pildil hoidmine) pole süsteemne. 

• EALi meediapäringutele vastamise arv ja ajaline 
tihedus on suhteliselt väike. 

• Kirjutava meedia harimisega arhitektuuri-
valdkonnast kirjutamisel ei ole EAL tegelenud. 

Audiovisuaalne meedia (televisioon, raadio) 

 
Hästi: 
• EALi tellitud saatesari „Maja” on väldanud 

stabiilselt alates 2002. aastast ja on kättesaadav 
kõigile huvilistele. 

 
Võiks paremini: 
• EALi tellitud saatesari „Maja” on ainus Eesti 

arhitektuuri kvaliteetselt ja järjepidevalt tutvustav 
telesaade. 

                                                                 
13

 Uuringu kokkuvõte on leitav EALi koduleheküljelt aadressil http://www.arhliit.ee/arhitektide-liit/tegevused/ 
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• Saatesari „Maja” on kvaliteetne ja annab ülevaate 
Eesti nüüdisarhitektuuri paremikust.  

• EALi osalemine arhitektuurivaldkonda käsitlevates 
saadetes ja saatelõikudes on olnud alati tagatud. 

• EAL on teinud vähe selleks, et arhitektuuri-
valdkonda puudutavaid teemasid kajastataks 
audiovisuaalses meedias senisest rohkem. 

• EAL ei ole loonud süsteemi arhitektuuriteemade 
kajastamiseks telemeedias.  

• EALi ei ole üldjuhul kaasatud ehitus- ja kodu-
kujundussaadetesse, mistõttu ei ole ta panustanud 
arhitektuuriteemade kvaliteetsemasse esitamisse 
ega täpsema kuvandi loomisse. 

• EAL on aidanud vähe kaasa arhitektuurivaldkonda 
puudutavate tele- ja raadiouudiste loomisele. 

• Raadiosaadetes on EAL osalenud pisteliselt ja 
peamiselt päevakajaliste teemade kommenteeri-
misel. 

• EAL ei ole piisavalt panustanud arhitektuuri-
valdkonda käsitlevate raadiosaadete tegemisse. 

Kodulehekülg ja sotsiaalmeedia 

 
Hästi: 
• EALi kodulehekülg on kättesaadav nii eesti kui ka 

inglise keeles. 

• EALi kodulehekülg on toiminud pikka aega, selle 
teave EALi tegemiste kohta on ülevaatlik. 

• EALi kodulehekülg on lihtsasti kasutatav ja 
arusaadav. 

• EALi kodulehekülje külastatavus on hea. 

• EALi sotsiaalmeediavõrgustike kasutamine ja 
nende kaudu teabe edastamine on heal tasemel. 

 
Võiks paremini: 
• EALi kodulehekülg ei ole kättesaadav vene keeles, 

mis piirab osa elanike juurdepääsu teabele. 

• EALi koduleheküljel on teavitustegevuse kohta info 
olemas, kuid puudub kiiresti leitav teavet koondav 
ülevaade. 

• EALi koduleheküljel puudub lühikokkuvõte teiste 
ehitatava keskkonna kavandamise eest vastutavate 
osapoolte tegemistest, samuti otseviidad nende 
kodulehekülgedele (koostöö ja teabe jagamine). 

• EALi kodulehekülg ei ole alates 1999. aastast olnud 
järjepidev: mitme uuendamise käigus on vanem 
teave kaduma läinud. 

Arhitektuurinäituste korraldamine 

 
Hästi: 
• Eesti arhitektuuri tutvustavaid näitusi on EALi 

kaasabil korraldatud igal aastal nii Eestis kui ka 
välismaal. 

• Näitusi on EALi kaasabil korraldatud erinevatel 
arhitektuuriteemadel. 

• Arhitektuurinäitusi on EAL korraldanud koostöös 
EAKi ja EAMiga, tõhustades nii koostööd osapoolte 
vahel. 

Võiks paremini: 
• EALi kaasabil korraldatud arhitektuurinäituste 

külastajate hulk võiks olla suurem. Paremini tuleb 
läbi mõelda näituste toimumiste kohad, et viia 
näitus huvilistele n-ö koju kätte. Rohkem võiks olla 
kitsamat teemat kajastavaid näitusi maapiir-
kondades, kus on tavaliselt väiksemad 
näituseruumid ja suurte näitustega tekib 
ruumiprobleem. 

• EAL peaks avalikkust näitustest paremini 
teavitama. 

• Arhitektuurinäituste ja -võistluste kajastamist 
telemeedias tuleks tunduvalt suurendada, lisades 
ka pädeva kommentaari. 

Suurürituste, seminaride ja konverentside korraldamine 

 
Hästi: 
• Igal aastal on EAL korraldanud vähemalt ühe 

suurema teavitusürituse. 

• EALi teavitusüritused on hõlmanud 
arhitektuurivaldkonna päevakajalisi küsimusi. 

 
Võiks paremini: 
• EAL võiks korraldada suuremaid teavitusüritusi 

tihedamini kui kord aastas. 

• EAL võiks korraldada suuremad teavitusüritused 
koostöös teiste ehitatava keskkonna kavandamise 
osapooltega, samuti jagada teavet nende osapoolte 
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• EALi korraldatud suurüritustest on aktiivselt osa 
võetud. 

• EALi korraldatud üritused on olnud nii 
konverentsi, seminari, infopäeva kui ka arutelu 
vormis, mis on taganud mitmekesisuse ja 
võimaldanud osalejatel kaasa rääkida. 

kaudu. See tagaks suurema ja mitmekesisema 
osaluse üritustel. 

• EALi suuremad teavitusüritused vajavad enamat 
eel- ja järelkajastamist televisioonis ja raadios. 

• Raadios kajastamist tuleb laiendada peale praeguse 
Klassikaraadio ja Vikerraadio ka Kuku raadiosse ja 
Raadio 2. 

• Tuleks korraldada pressihommikuid või -lõunaid 
arhitektuuriteemadel arutlemiseks ja ühiskonna 
paremaks teavitamiseks. 
 

Arhitektuurivõistlused 

 
Hästi: 
• EAL on arhitektuurivõistlusi korraldanud 

suhteliselt pikka aega. 

• EALi korraldatud arhitektuurivõistlused on 
taganud ehitatava keskkonna kvaliteedi 
paranemise. 

• EALi korraldatud arhitektuurivõistlused on 
suurendanud tellijate teadlikkust. 

• EAL on koostanud tellijatele abiks juhendmaterjali 
arhitektuurivõistluste korraldamiseks. 

• EALi korraldatud arhitektuurivõistlustest on 
avalikkust teavitatud, sh kohalikul tasandil 
(kohalikud ajalehed, raadiojaamad jms). 

• EALi kaasabil on Eesti arhitektid osalenud ka 
rahvusvahelistel arhitektuurivõistlustel. 

 
Võiks paremini: 
• EALi korraldatud arhitektuurivõistlustel võiks olla 

suurem osakaal Eestis üldiselt tellitavate 
arhitektuurilahenduse seas. 

• EAL peaks suuremal määral teavitama tellijaid, 
eelkõige avaliku sektori osapooli, arhitektuuri-
võistluse korraldamise tähtsusest ja heast tavast. 

• EALi korraldatud arhitektuurivõistluste 
tulemustest oleks vaja rohkem järelteavitada, 
kaasates erinevaid meediakanaleid. 

• Eesti arhitektide osalemist välisriikide võistlustel 
tuleks ergutada. EAL võiks tagada rahvusvaheliste 
võistluste teabe parema kättesaadavuse, nt EALi 
koduleheküljel. 

• Rahvusvahelistel võistlustel osalejatele tuleb välja 
töötada tähtajalise stipendiumi statuut. 
 

Arhitektuuripreemiad 

 
Hästi: 
• EAL annab arhitektuuripreemiaid välja mitmes 

kategoorias. 

• EALi annab arhitektuuripreemiaid välja igal aastal 
ja üle aasta, tagades järjepidevuse. 

• EAL on võimaldanud oma liikmetel kandideerida 
EALi kandidaatidena rahvusvahelistele 
preemiatele. 

 
Võiks paremini: 
• EALi väljastatud arhitektuuripreemiatest oleks 

tarvis avalikkust teavitada praegusest rohkem (ka 
eelteavitus on oluline) ning preemiasaajaid esile 
tuua. 

• EALi arhitektuuripreemiate jagamise üritus võiks 
olla ka telemeedias paremini kajastatud ja 
avalikkus võiks olla hoogsamalt kaasatud. 

• EALi preemiakategooriad on liiga hoonekesksed, 
puudub parima arhitektuurse terviklahenduse 
(planeering, maastik, hoone, siselahendus) 
kategooria. 

• Lisada tuleb ka teoreetilise kajastuse preemia. 

Arhitektuuripoliitika ja seadusandlus 

 
Hästi: 
• EAL on osalenud arhitektuuripoliitika kujundamise 

ja seadusloome töörühmades. 

• EAL on esitanud ettepanekuid õigusaktide 
väljatöötamiseks. 

• EAL osaleb riikliku arhitektuuripoliitika ja 
tegevuskava koostamises. 

 
Võiks paremini: 
• EALi arengusuundi ja riikliku arhitektuuripoliitika 

eesmärke tuleks enam siduda ning eri 
meediakanaleid kasutades neist avalikkust enam 
teavitada. 

• EAL ei jälgi e-õigust; huvitatud ei saa muudetavast 
õigusaktist teada piisavalt vara, et valmistada oma 
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• EAL töötab välja riigihangete hea tava ja 
kvaliteedikriteeriumid. 

• EAL teeb koostööd ministeeriumidega. 

• EAL on osalenud arhitektuurivaldkonda puudutava 
õigusliku keskkonna teemalistes debattides ja 
avaldanud arvamust ajakirjanduses. 

 

ettepanekud läbimõeldult ette. 

• EALil puudub järjepidev ülevaade menetlemisel 
olevatest õigusaktidest, mis oleks oluline kõigil 
vajalikel teemadel kaasarääkimiseks. 

• EAL ei teavita seadusandjat järjepidevalt 
arhitektuurivaldkonnas toimuvast. 

• EALil puudub tihe ja koordineeritud koostöö 
seadusandjatega – ministeeriumide esindajaid ei 
kaasata piisavalt teavitusüritustele. 

• EALil puudub arhitektuurivaldkonda mõjutavate 
seadusandjate võrgustik ja selle teavitamiseks 
vajalik süsteem. 

• EALi arvamusavaldustes tuleks rohkem tähelepanu 
pöörata ja tagasisidet anda seadusandja tehtud 
arhitektuurivaldkonda positiivselt suunavatele 
regulatsioonidele. 
 

Ekspertanalüüside ja ekspertarvamuste koostamine ning koostöö KOVidega 

 
Hästi: 
• KOVide teavitamiseks on hästi juurdunud EALi 

poolsete ekspertanalüüside tegemine ja 
ekspertarvamuste koostamine. 

 

 
Võiks paremini: 
• KOVide teavitamiseks võiks EAL korraldada 

rohkem otse KOVidele suunatud seminare 
konkreetsetel teemadel. 

• EAL võiks algatada KOVide arhitektide ja ehitus-
spetsialistide koostöövõrgustiku loomise ja nende 
järjepideva teavitamise, mis praegu puudub. 

• EAL peaks KOVidele põhjalikumalt selgitama oma 
tegevusi ja koostöövorme. 
 

Allikas: EAL 

 

Tabel 2. EALi teavitustegevus ja koostöö (sisekommunikatsioon) 

Liikmete teadlikkuse tõstmiseks ja nende motiveerimiseks 

 
Hästi: 
• EAL korraldab oma liikmetele koolitusi ja seminare, 

andes neist eelteavet koduleheküljel. 

• EAL edastab oma liikmetele meililisti vahendusel 
täiendusõppe teavet. 

• EAL aitab kavandada kõrgkoolide õppekavu, 
osaledes Haridus- ja Teadusministeeriumi 
vastavates töörühmades. 

• EAL korraldab oma liikmetele vähemalt paar korda 
aastas õppereise. 

• EALi loominguregister sisaldab ülevaadet EALi 
liikmete loomingust. 

 
Võiks paremini: 
• EALi liikmetele saadetav täiendusõppe teave võiks 

olla mitmekesisem ning sisaldada kõigi ehitatava 
keskkonna osapoolte pakutavaid teavitus- ja 
koolitusüritusi. 

• EALi täiendusõppe meililisti võiks pakkuda lugeda 
ka teistele ehitatava keskkonna kavandamise eest 
vastutavatele spetsialistidele ja asjast huvitatuile. 

• EALi õppereiside kohta võiks koostada 
tagasisidelehed, mis annaksid infot ka neile, kes 
reisil ei osalenud.  

• EALi õppereisid vajaksid rohkem ja laialdasemat 
järelteavitust (majasisesed koolitused). 

• EALi loominguregister võiks olla paremini 
kasutatav ja informatiivsem: sorteeritav nt autori 
ja objekti tüübi järgi ning võiks sisaldada ka 
kokkuvõtet ja analüüsi. 

• EALi loominguregister võiks sisaldada ülevaadet 
võimalikult paljude EALi liikmete tööde kohta, 
praegu on selles objektide arv kogu loominguga 
võrreldes suhteliselt väike. 
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• EALi loominguregistrit võiks tõhusamalt kasutada 
avalikkuse teadlikkuse suurendamiseks. 
 

Liikmete tegevuse kvaliteedi tagamiseks 

 
Hästi: 
• Kutsekvalifikatsioonisüsteem toimib ning EALi 

liikmed (ja avalikkus) on selle tingimustest 
teadlikud. 

• EALi väljastatud kutsetunnistuste kohta leiavad 
EALi liikmed ja avalikkus kodulehekülje kaudu 
lihtsasti teavet. 

 
Võiks paremini: 
• EALi kutsekvalifikatsioonisüsteemi eelistest tuleks 

teavitada teisi ehitatava keskkonna kavandamise 
eest vastutavaid osapooli ja jagada teadmisi ka 
nende kutsekvalifikatsioonisüsteemide 
väljatöötamiseks. EAL peaks selles vallas koostööd 
tõhustama. 

• Neid EALi liikmeid, kes ei ole kutsekvalifikatsiooni 
veel taotlenud, tuleb tihedamini teavitada selle 
omamise eelistest, tuues positiivseid näiteid, kus 
kutsekvalifikatsioon on taganud edu. 

• Kutsekvalifikatsioonisüsteem ei hõlma praegu 
kõiki arhitektuurivaldkonnas tegutsevate 
spetsialistide kutseid, seetõttu süsteem ei toimi 
ning madala tasemega arhitektid tõmbavad ka 
arhitekti kutse taseme alla. 

Liikmete majandustegevuse tõhustamiseks 

 
Hästi: 
• EALi liikmed on teadlikud EALi pakutavast suuna-

misest juriidiliste küsimuste lahendamisel. 

• EALi liikmed on teadlikud tööpakkumistest EALi 
koduleheküljel. 

• EALi liikmed võidavad edaspidi projekteerimistööle 
kuluva aja informatsioonisüsteemi kasutamisest. 

 
Võiks paremini: 
• EAL ise ei paku juriidilist nõustamist ega lahenda 

juhtumeid, vaid suunab liikmeid selleks edasi. 

• EAL peaks kaaluma juriidilise abi fondi loomist 
büroo-omanike sektsiooni ja/või EALi liikmete 
rahalise panuse abil (n-ö juriidilise kindlustuse 
loomine). 

• Luua tuleks autorikaitsesüsteem (register, fond, 
alaliselt tegutsev projektijuht). 

Arhitektide rahvusvahelistesse katusorganisatsioonidesse kuulumine 

 
Hästi: 
• EAL kuulub Euroopa Arhitektide Nõukogusse. 

• EAL kuulub Maailma Arhitektide Liitu. 

• EAL kuulub Balti Arhitektide Liitude 
Assotsiatsiooni. 

 
Võiks paremini: 
• EALi liikmetele ja avalikkusele tuleks täpsemalt 

selgitada, millistel eesmärkidel ühes või teises 
organisatsioonis osaletakse. 

• EALi liikmetele ja avalikkusele tuleks selgitada, 
millised rahvusvaheliste organisatsioonide 
tegevused on aidanud Eesti arhitektuuril paremini 
esile tõusta ja selle arengut soodustada. 

• EAL võiks teha rahvusvaheliste 
organisatsioonidega suhtlemisest kokkuvõtteid 
ning teavitada oma liikmeid ja avalikkust selle 
edust laiemalt. 

• EAL peaks tegema tihedamat koostööd eri maade 
erialaliitudega 

Töö töörühmades 

 
Hästi: 
• EALi liikmed on kaasatud koostöösse valdkonna 

arendamise eesmärgil, mis tagab mitmekülgse 

 
Võiks paremini: 
• EALi töörühmi võiks olla rohkem. 
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suhtlemise ja valdkonna arengu. 
 

• Töörühmadesse võiks olla kaasatud rohkem EALi 
liikmeid. 

• Töörühmade töö tuleb paremini eesmärgistada. 

• Töörühmade töö tulemustest võiks anda pidevat 
tagasisidet EALi liikmetele ja ehitatava keskkonna 
teistele osapooltele. Koduleheküljele võiks luua 
eraldi alajaotuse töörühmade tegevuse ja 
lahendamist vajavate küsimuste jaoks. Selle kaudu 
oleks võimalik kõigil asjast huvitatutel kaasa lüüa. 

Allikas: EAL  

 
Kokkuvõttes selgitati välja EALi kommunikatsiooni tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud, mis 
on esitatud tabelis 3. 
 

Tabel 3. EALi kommunikatsiooni SWOT-analüüs  

Tugevused Nõrkused 

• Väljapoole suunatud teavitustegevus on kandnud 
vilja: EALil on kujunenud hea maine ja avalikkus 
aktsepteerib EALi. 

• Aktiivse teavitustegevuse tulemusel on kujunenud 
EAList arvamus kui valdkonna arendamise 
eestvedajast. 

• Teavitustegevus hõlmab piisavalt laia sihtrühma 
(EALi liikmed, koostööpartnerid, avalikkus). 

• Teavituskogemused ja kommunikatsioonitegevuste 
elluviimise praktika on välja kujunenud pikaajalise 
töö põhjal. 

• EALis määratud kõneisikud on valdkonna 
arvamusliidrid. 

• On antud suur panus ehitatava keskkonna 
kavandamise eest vastutavate osapoolte koostöö 
tõhustamisse. 

• Välja on kujunenud toimiv koostöövõrgustik. 

• Tagatud on teabe suhteliselt kiire liikumine 
ehitatava valdkonna kavandamise eest vastutavate 
osapoolte seas. 

• Toimib aktiivne välissuhtlus. 
 

• EALi ja ehitatava keskkonna kavandamise eest 
vastutavate osapoolte sõnumid 
arhitektuurivaldkonnast ei ole ühtsed. 

• EALi kommunikatsioonitegevus ei ole süsteemne 
ning seetõttu ei ole saavutatud oodatud tulemust 
(palju positiivset meediakajastust, liikmete 
kaasatus EALi töösse, mõju saavutamine 
riigistruktuurides). 

• Teavet edastatakse ja koostööd tehakse ajaliselt 
ebaühtlaselt: vahel liiga harva, vahel liiga sageli. 

• Edastatava teabe kvaliteet varieerub. 

• Meediakanalite tõhus kasutamine ei ole läbi 
mõeldud ja puudub süsteemne lahendusviis. 

• Ei ole tegeletud meediakanalite harimisega 
arhitektuurivaldkonna sõnumite edastamisel. 

• Meediakanalites ei osaleta aktiivselt. 

• Avalikkusel ja avalikul sektoril puudub visioon 
arhitektuurivaldkonna positsiooni kohta 
ühiskonna kujundamisel. 

• EALi sõnumid ei jõua alati ja õige sisuga 
sihtrühmadeni. 

• Arhitektuursete lahenduste innovatsioonist 
teavitab EAL vähem, kui tarvis. EAL ei kanna 
järjepidevalt sõnumit, et uudsete lahenduste 
kavandamisega tegeletakse pidevalt, peaaegu iga 
arhitektuuriprojekti koostamises. 

• Koostöö ehitatava keskkonna kavandamise eest 
vastutavate osapooltega ei ole läbimõeldud, 
süsteemne ja tihe, puuduvad ühtsed kinnitatud 
eesmärgid. 

Võimalused Ohud 

• EALi mittekuuluvate arhitektide kaasamine ja EALi 
teavitusringkonna laiendamine. 

• Enamate EALi liikmete tihedam ja süsteemsem 
kaasamine arhitektuurivaldkonnast teavitamisel. 

• Väljakujunenud teavitamispraktikatele lisaks 
uudsete lahenduste kasutamine.  

• EALi koostöö ja teavituse sihtrühmade laiendamine 

• EALi maine halvenemine. 

• Väljakujunenud teavitus- ja koostööpraktika ei 
haaku kiirelt muutuva ühiskonna vajadustega ega 
täida teavituse eesmärke. 

• Arhitektuurivaldkonna teavituse põhisõnumid ei 
jõua sihtrühmadeni. 

• Ehitatava valdkonna kavandamise eest vastutavate 
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(nt eraldi sihtrühmadena noorte ja eakate 
kaasamine). 

• EALi liikmetelt arhitektuuriteenuseid tellivate 
osapoolte teadlikkuse sihipärane kasvatamine. 

• EALi koostööpartnerite teadlikkuse sihipärane 
kasvatamine. 

• Meediakanalite läbimõeldum, sihipärasem ja 
süsteemsem kasutamine. 

• Teiste erialaliitude valmisolek koostööks. 

• Aktiivsem koostöö välisriikide erialaliitudega. 

• Rahastamisallikate tõhusam kaasamine EALi 
teavitus- ja koostöötegevuste elluviimiseks. 

osapoolte negatiivne suhtumine ja konkurents, 
mis ei soodusta koostööd ja ühist teavitustegevust. 

• Arhitektikutse vääritimõistmine ja 
devalveerumine. 

• Arhitektuurivaldkonnaga seotud teabe liiasus ja 
avalikkuse huvi kadumine. 

• Rahastamisallikate vähene teavitamine, mistõttu 
pole tagatud järjepidev kommunikatsioon. 

Allikas: EAL 
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2. VALDKONNA KOMMUNIKATSIOONI NING EALI KOMMUNIKATSIOONI 

LÄHTEKOHAD JA VAJADUS 
 
2.1. Arhitektuurivaldkonna arengusuunad 
 
Arhitektuurivaldkonna ja ehitatava keskkonna kavandamise sektori kommunikatsiooni põhimõtted 
ja peamised eesmärgid lähtuvad arhitektuuripoliitika üldistest strateegilistest eesmärkidest ning 
spetsiifilisemalt arhitektuurivaldkonna tegevusplaanis aastateks 2012–2015 nimetatud vajadustest 
kommunikatsiooni arendamisel. Vajadused ja ülesanded tuginevad peatükkides 1.2 ja 1.3 välja 
toodud hetkeolukorra määratlemisele ja sellega seotud probleemistikule. 
 
Arhitektuuripoliitika eesmärgid 
 

• Käsitada ehitatud keskkonda Eesti rahvusliku rikkuse ühe osana ning säilitada ja kasvatada selle 
väärtust. 

• Luua eeldused rahvastiku sotsiaalseid vajadusi rahuldava, turvalise ja harmoonilise 
elukeskkonna kujundamiseks. 

• Suurendada ühiskonna vastutust oma elukeskkonna eest, edendades arhitektuurikasvatust ja 
arhitektuuri populariseerimist. 

• Toetada ruumilist planeerimist, väärtarhitektuuri loomist ja kvaliteetset ehitustegevust. 
• Toetada arhitektuurihariduse arendamist ning uurimistööde tegemist arhitektuuri, 

planeerimise, linnaehituse, ehitustehnoloogia ja ehitusmaterjalide valdkonnas. 

• Aidata soodustavate meetmetega kaasa arhitektuuripärandi kui rahvuskultuuri ajaloo ühe 
kandja säilitamisele. 

 
Eesti-sisese teavitustegevuse arengusuunad 
 
1. Teave on kvaliteetne. Arhitektuuri- ja ehitatava keskkonna kavandamise valdkonnast tulenev 

teave on adekvaatne, mitmekülgne, aus, huvitav, päevakohane ja tihe. Arhitektuurivaldkonna 
kohta koostatud arvamusartiklite, ülevaated jms maht ja teemade ulatus on kasvanud. 
Päevakavalistele teemadele reageeritakse meedias operatiivselt ja informatiivselt. 

2. Teave on ühtne. Arhitektuuri- ja ehitatava keskkonna kavandamise valdkonnast tulev teave 
rajaneb ühtsetel aluspõhimõtetel – puuduvad vääritimõistmisest tulenevad konfliktid ja 
üksteisele vastanduvate kuvandite loomine. 

3. Teave on selge. Arhitektuuri- ja ehitatava keskkonna kavandamise valdkonda laiemalt puudutav 
teave on selge ja konkreetne. Arhitektuurivaldkonna kohta teabe esitamisel ollakse sõnastuses 
ja mõtete väljendamises konkreetsed. 

4. Teave on hariv. Arhitektuuri- ja ehitatava keskkonna kavandamise valdkonnal laiemalt on 
olemas ühtsed sõnumid. Ühtsete sõnumitena selgitatakse arhitekti rolli tänapäeva ühiskonnas 
ning arhitektuurivaldkonna rolli kultuuri ja majanduse olulise osana. 

5. Teave on kättesaadav. Arhitektuurivaldkonnast tervikliku pildi ja teabe saamiseks kasutatakse 
meediakanaleid senisest tõhusamalt ja otsitakse uusi väljundeid. Loodud on kogu valdkonda ja 
selles toimuvat tutvustav interaktiivne meediakeskkond, mida saab peale Eesti elanike 
teadlikkuse suurendamise kasutada ka Eesti arhitektuuri tutvustamiseks väljaspool Eestit. 

 
Rahvusvahelisel tasandil Eesti arhitektuurist teadlikkuse suurendamise arengusuunad  
 
6. Teave on suunatud. Eesti arhitektuurist väljaspool Eestit teadlikkuse suurendamisel tuleb 

määratleda, kellele ja mis eesmärgil on vaja Eesti arhitektuuri tutvustada. 
7. Teave on rõhutav. Vaja on määratleda Eesti arhitektuuri eripära ja luua positiivne kuvand.  
8. Teave on järjepidev. Eesti arhitektuuri tutvustamisel rahvusvaheliselt on vaja luua järjepidevus 

ja süsteemsus. Selleks vajalikud tegevused tuleb arhitektuurivaldkonna tugistruktuuride vahel 
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kooskõlastada, et lõpetada praegune dubleerimine. Tuleks teha enam koostööd ehitatava 
keskkonna kavandamise organisatsioonide vahel Eesti arhitektuurist teadlikkuse suurendamisel 
rahvusvahelisel areenil. 

9. Tegevusel on eesmärk. Eesti osalemisel arhitektuurivaldkonna rahvusvaheliste ühenduste 
tegevuses tuleb määratleda koostöö kindel suund (tegevus) ning asuda tegutsema selle eesmärgi 
suunas, st valida välja esmatähtis tegevussuund ja panustada sellesse täiel määral. 

10. Tegevus on kaasav. Eesti arhitektuuri rahvusvahelisse tutvustamisse on vaja senisest enam 
kaasata riiklikke ja muid väliskoostööd arendavaid organisatsioone ja võrgustikke.  

 
Arhitektuurivaldkonna sisese teavitustegevuse ja koostöö arengusuunad 
 
11. Tegevus on süsteemne. Arhitektuurivaldkonna kommunikatsioon on süsteemne: välja on 

töötatud kogu ehitatava keskkonna valdkonda ühendav nüüdisaegne teabe koondamise, 
avaldamise ja levitamise süsteem ning vastav koostöövõrgustik.  

12. Tegevusest on selge ülevaade. Ühise kommunikatsiooni tagamiseks on kõigil 
arhitektuurivaldkonna ja ehitatava keskkonna kavandamise eest vastutavatel osapooltel selge 
ülevaade valdkonnas toimuvast ja valdkonna arenguvajadustest. 

13. Tegevus on planeeritud. Kõikidel arhitektuurivaldkonna tugistruktuuridel ja ehitatava 
keskkonna kavandamise eest vastutavatel osapooltel (erialaliitudel, keskustel ja kõrgkoolidel) 
on kommunikatsioonitegevuste elluviimiseks ühtseid põhimõtteid ja loogikat järgivad 
kommunikatsiooni tegevuskavad. 

14. Tegevus on suunatud kvaliteedile. Arhitektuurivaldkonna tugistruktuurid on keskendunud 
pigem sisulisele tegevusele, mitte selleks vajalikule haldustegevusele. Loodud on stabiilne 
rahastamissüsteem. 

15. Tegevus on teadmuspõhisem. Teadus- ja arendustegevus arhitektuurivaldkonnas uudsete 
lahenduste leidmiseks on arenenud, spetsialistide koostöö teadusasutustega tihenenud ning 
loodud on koostöövõrgustik.  

16. Tegevus on suunatud arengule. Arhitektuurivaldkonnas tegutsevatele spetsialistidele on kogu 
edukaks tegutsemiseks vajalik teave kättesaadav, viimaseid ning ka tulevikutrende ja sündmusi 
tabav ning võimaluse korral eestikeelne. Arhitektuurivaldkonnas tegutsevate parimate 
spetsialistide ja lahenduste esiletoomine on laiahaardelisem. 

 
2.2. EALi arengusuunad 2011–2015 
 
EALi kommunikatsiooni, st nii teavitamise kui ka koostöö põhimõtted ja peamised eesmärgid 
lähtuvad arhitektuuripoliitika üldistest strateegilistest eesmärkidest ning spetsiifilisemalt EALi 
arengukavas aastateks 2011–2015 määratletud vajadustest kommunikatsiooni arendamisel. 
Vajadused ja ülesanded tuginevad peatükkide 1.4 ja 1.5 hetkeolukorra määratlusele ning 
probleemistiku lahendamisele. 

 
Vajadus – Arengueesmärk – Tegevused 
 
EAL on sõnastanud EALi hetkeolukorra analüüsi tulemusena valdkondlikud üldeesmärgid, mida 
aitavad lahti mõtestada ja ellu viia alleesmärgid, järgmiselt: 
 
1. Arhitektikutse on ühiskonnas väärtustatud ja riiklikult tunnustatud. 
2. Eesti arhitektid on rahvusvaheliselt tunnustatud. 
3. Kõik EALi liikmed järgivad arhitekti eetikakoodeksit. 
4. Eesti ehitatud keskkond on kõrgetasemeline. 
5. Otseselt arhitektuuriga seotud institutsioonide koostöö toimib hästi. 
6. EAL on tegus loomeliit. 
7. Eesti arhitektide kutseoskused on suurepärased. 
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Aastail 2011–2015 on EALi arendustegevused ja uute arenduste rõhuasetused järgmised: 
 
1. EAL on jätkuvalt kaasatud Eesti arhitektuuripoliitika raamistiku arendamisse. Selleks panustab 

EAL seadusloomesse ja tõhustab koostööd seotud osapooltega. 
2. EAL jätkab arutelusid riigiarhitekti (ruumilise keskkonna voliniku) institutsiooni loomise üle. 

Selleks kohtub EAL järjepidevalt huvirühmadega ning esitab oma visiooni teema kohta. 
3. EAL võtab keskseks arendusteemaks põhi- ja gümnaasiumihariduse õppekavade täiendamise 

ruumilise keskkonna kavandamise valdkonnas. Eesmärk on harida noori ning suunata nende 
tegevust juba enne kõrghariduse omandamist. 

4. Kõrghariduse puhul on EAL keskendunud elukestva õppe ja teadusuuringute arendamisele 
koostöös kõrgkoolide, ministeeriumide ja teiste seotud osapooltega. 

5. EALi fookuses on jätkuvalt arhitektide kutsekvalifikatsiooni teemade arendamine. Eesmärk on 
määratleda õigusaktides avaliku sektori arhitektide kutsekvalifikatsiooni nõue. 

6. EAL asetab rõhu koostöö arendamisele. EALi kommunikatsioonieesmärgid on kajastatud 
valdkonna kommunikatsioonikavas. Koostöö arendamine aitab saavutada EALi eesmärke. 

7. EALi huviorbiidis on Eesti arhitektuuri ekspordi suurenemisele kaasaaitamine. 

 
EAL jätkab oma püsitegevusi: 
 
• võistluste korraldamine, 
• kutsekvalifikatsioonide andmine koostöös Kutsekojaga, 
• Teataja ja Ehituskunsti väljaandmine (süsteemi parendamine kõigi väljaannete väljaandmiseks), 
• artiklite ja arvamuste avaldamine meedias, 
• näituste korraldamine, 
• muude ürituste korraldamine. 

 
Seniste ja uute tegevuste uuele tasandile viimiseks tegeleb EAL eelkõige järgmisega: 
 
• riigiarhitekti kontseptsiooni täiendamine, täpsustamine ja sellele alternatiivide otsimine; 
• riikliku arhitektuuripoliitika edasiarendamine eelkõige koostöös KuMiga; 
• arhitektikutse edasiarendamine, kooskõlla viimine kaheksaastmelise kutsesüsteemiga, 

avalikkuse teavitamine arhitektikutse nõudest ja selle õigusaktides fikseerimine; 
• tõhusam välissuhtlus ja avaliku arvamuse kujundamine (artiklid, arutelud, kohtumised, 

ettekanded, infokirjad), avalikkuse teavitamine EALi teenustest, sh rahvusvaheline koostöö 
teiste erialaliitude ja katusorganisatsioonidega; 

• veelgi aktiivsem ja jõulisem osalemine seadusemuudatuste töörühmades; 
• arhitektuurivõistluste juhendi avalikkusele tutvustamine; 
• riigihangete kvaliteedikriteeriumide väljatöötamine ja avalikkusele tutvustamine; 
• arhitektuurse kavandamise ajastatistika andmebaasi koostamine ja ajasüsteemi loomine; 
• seniste õppeprogrammide täiendamine eesmärgiga tutvustada eelkooliealistele lastele ja 

põhikoolide õpilastele ehitatud keskkonda (koos EAKi ja KuMiga); 
• arhitektuuri ekspordi suurendamisele kaasaaitamine (arhitektuuriklastri moodustamise ja 

ekspordikava koostamise protsessis osalemine); 
• eetikakoodeksi ülevaatamine ja arhitektide teavitamine sellest; 
• PR-isiku leidmine EALi välissuhtluse parendamiseks ja juristi kaasamine seadusloomes 

kaasarääkimise tõhustamiseks; 
• liikmete ulatuslikum kaasamine (rohkem teavet ja osalemisvõimalusi); 
• EALi igapäevatöö tõhustamine (kodulehekülje arendamine, infomeilide süsteemi ülevaatamine, 

uute kontoriruumide leidmine). 
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3. VALDKONNAÜLESED KOMMUNIKATSIOONIPÕHIMÕTTED 
 
3.1. Arhitektuurivaldkonna kommunikatsiooni üldpõhimõtted 
 
Nii sise- kui ka väliskommunikatsiooni üldpõhimõtted 
 
Ehitatava keskkonna kavandamise eest vastutavate organisatsioonide eesmärk 
kommunikatsioonitegevuste kavandamisel ja sellele järgneval elluviimisel on 
1. olla suhtlemises avatud, pädev, usaldusväärne, kiire, abivalmis, hästi ette valmistatud ja 

sihtrühmapõhine; 
2. võtta eeskujuks valdkonnas kasutatavad kommunikatsioonipõhimõtted; 
3. järgida valdkonna soovituslikke kommunikatsioonieesmärke; 
4. kasutada oma kommunikatsioonitegevuste elluviimisel valdkonnaüleseid soovituslikke 

põhisõnumeid. 
 
 
Avalikkusega suhtlemise põhimõtted 
 
1. Arhitektuurivaldkonnas, milles sisaldub ka ehitatava keskkonna kavandamine, käsitatakse kõiki 

selles töötavaid inimesi oma ala asjatundjatena ning see põhimõte laieneb ka suhtlemisele 
avalikkusega. Asjatundja positsioon tekitab avalikkuses positiivse kuvandi avatud ja 
professionaalsest valdkonnast. Põhimõtteks on, et avalikkuse ja meediaga ei suhtle mitte ainult 
erialaliitude, keskuste ja muuseumide tippjuhid ning kõrgkoolide professorid, vaid kõik oma ala 
asjatundjad. Asjatundjaks loetakse kõiki ehitatava keskkonna kavandamise eest vastutavaid 
spetsialiste, kellel on kutsekvalifikatsioon ja/või erialane kõrgharidus vähemalt 
magistrikraadiga võrdsustaval tasemel. Et edastada arhitektuurivaldkonna sõnumeid tõhusalt ja 
kokkulepitud põhimõtete kohaselt, on otstarbekas määrata organisatsioonisiseselt kõneisikud14, 
kelle ülesannete hulka kuulub avalikkusega suhtlemine. Kõneisikuteks võiksid olla 
arhitektuurivaldkonna kõige autoriteetsemad ja pädevamad inimesed: erialaliitude, 
muuseumide ja keskuste juhid, kõrgkoolide professorid, dekaanid ja teadurid ning nende 
organisatsioonide kommunikatsiooniga tegelevad inimesed, näiteks avalike suhete spetsialistid. 
Samuti on kõneisikuks KuMi arhitektuurinõunik ja edaspidi riigiarhitekt. 

2. Kõneisikuid, keda organisatsioon on volitanud avalikkusega suhtlema, peaks olema mitu, et 
tagada valdkonna põhisõnumite tõhusam jõudmine koostööpartneriteni. Ühtlasi võimaldab 
kõneisikute paljusus paremini hoida ära ja ka lahendada avalikkusega suhtlemisel tekkida 
võivaid kriitilisi olukordi. Kõneisikud peavad olema avalikkusele kättesaadavad. 

3. Kõneisik vastab meediapäringule iseseisvalt, kui ta on kindel, et oskab seda teha õigesti ja 
ammendavalt ning kui teema või probleemi kohta on organisatsioonis olemas ühtne seisukoht. 

4. Igast meediapäringust tuleb esimesel võimalusel teatada organisatsiooni kommunikatsiooniga 
tegelevale inimesele või allüksusele. Kui seda ei ole võimalik või otstarbekas teha enne 
vastamist, tuleb meediapäringust teatada pärast vastamist ja nii kiiresti, kui võimalik. 

5. Kui kõneisik ei ole teabepäringu puhul kindel oma vastuse sisus ja pädevuses kõnealuses 
küsimuses, siis ei ole mõistlik tal sellele iseseisvalt vastata. Sellisel juhul tuleb päring edastada 
organisatsiooni kommunikatsiooniga tegelevale inimesele või allaüksusele, kes korraldab sellele 
vastamise. 

6. Teabepäring tuleb edastada organisatsiooni kommunikatsiooniga tegelevale inimesele või 
osakonnale ka siis, kui 

• küsimus puudutab peale vastaja otsese pädevuse ka teisi organisatsioone ja spetsiifilisi 
teemasid; 

                                                                 
14

 Kõneisik – organisatsiooni sõnumite edastaja avalikkusele, valdkonna tugistruktuuridele või koostööpartneritele. 
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• teema on negatiivne, konfliktne või tundlik; 
• küsimus on formaalselt vastaja pädevuses, kuid ta pole oma kommentaari õigsuses või 

toonis kindel. 
7. Meediapäringu vastuvõtja peab alati enne küsimustele vastamist välja selgitama 

• ajakirjaniku nime ja kontaktandmed, 
• millisele väljaandele info läheb, 
• päringu eesmärgi ja artikli või saate teema, 

• kas on veel kommenteerijaid ja kes need on, 
• kas artiklit või vähemalt vastaja tsitaate on võimalik enne selle avaldamist näha, 
• kas tegemist on otse-eetri või salvestusega (tele- ja raadioajakirjanike puhul), 
• kas juttu kasutatakse avaldamiseks või soovitakse vaid taustainfot, 
• millal artikkel ilmub või saade kavas on. 

8. Meediakanali tähelepanu juhtimise selles avaldatud teabe ebatäpsusele ja võimaluse korral selle 
korrigeerimise korraldab organisatsiooni avalike suhete arendamisega tegelev inimene või 
allüksus. 

9. Iga arhitektuurivaldkonna esindaja, kes märkab meedias avaldatud valeteavet, teatab sellest 
oma organisatsiooni kommunikatsiooniga tegelevale inimesele või allüksusele. 

10. Avalikkusega tööalaselt suheldes esindatakse organisatsiooni ja valdkonda korporatiivselt, mitte 
ei avaldata oma isiklikku arvamust. Isiklikku arvamust avaldatakse meedias ainult pärast 
kooskõlastamist organisatsiooni kommunikatsiooniga tegeleva inimese või allüksusega. 

11. Pressiteated, artiklid jms tekstid koostab teabe allikaks olev arhitektuurivaldkonnas töötav 
inimene koostöös organisatsiooni kommunikatsiooniga tegeleva inimese või allüksusega. Juhul, 
kui teave puudutab mitut valdkonna organisatsiooni, osalevad ka nemad teksti koostamises. 
Meediale edastab teksti see organisatsioon, kelle poole ajakirjanik pöördus. 

12. Teabenõuetele vastamist kooskõlastab organisatsiooni kommunikatsiooniga tegelev inimene 
või allüksus. 

Seltskonna- ja meelelahutusmeediale intervjuude andmise ja meediaprojektides osalemise kohta 
koostatakse organisatsioonis sisekorraeeskiri organisatsiooni ülesehitusele tuginedes. 
 
Meediaga suhtlemise soovitused 
 
Meedia on teavitamises oluline sihtrühm ning ka tähtis kanal, et edastada sõnumeid laiemale 
avalikkusele, koostööpartneritele ja potentsiaalsetele tellijatele. Meedia kaudu luuakse 
arhitektuurivaldkonna taust, samuti mängib meedia suurt rolli organisatsioonide maine, identiteedi 
ja kuvandi kujundamisel. Seetõttu on vaja teha aktiivset koostööd ajakirjanikega ja kasutada ära ka 
muid võimalusi jõudmaks kõikide sihtrühmadeni, keda ehitatava keskkonna kavandamise valdkonna 
teemal on vaja teavitada ja kaasata. Ehitatava keskkonna kavandamise eest vastutavate osapoolte 
meediaga suhtlemise soovituste puhul on lähtutud vabaühenduste kommunikatsiooni ja 
meediasuhete üldistest alusprintsiipidest. 
 

1. Uudiskünnise saavutamine. Selleks on oluline mõelda läbi järgmised küsimused: kas sõnumis 
on midagi uudset; kas, kus ja kui paljusid inimesi see puudutab; kes ja millist kasu sellest teabest 
või tegevusest saab; kui laia piirkonda sündmus haarab; kas uudis on seotud mõne avalikult 
tuntud inimesega; millistes kanalites on uudise avaldamine võimalik ja kõige tõhusam. 
Lähtekohaks on eelkõige sõnumi uudisväärtus: ajakohasus, päevakajalisus, geograafiline 
lähedus, prominentsus, konfliktsus, erakordsus ja mõjukus. 

2. Meediakanalid. Meediakanalid võivad olla nii kohalikud ajalehed, ajakirjad ja raadiojaamad kui 
ka üleriigilised päeva- ja nädalalehed, raadiojaamad, telekanalid, samuti internet, valdkonna-
väljaanded ning välismeedia kõigi oma kanalitega. Seni on arhitektuurivaldkonnas olnud enim 
levinud kanaliteks ajalehed ja internet. Et avalikkus eelistab aga kanalitest televisiooni, on 
mõistlik osaleda võimaluse korral tele- ja raadiosaadetes ning anda elektroonilise meedia jaoks 
sobivate teemade püstitamiseks tõukeid. Väga tähtsad teabekanalid on ka välismaised 
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arhitektuuriinfot edastavad internetiportaalid15, arhitektuuriajakirjad ja blogid. Eraldi tuleb 
silmas pidada sotsiaalmeedia (Facebook, Twitter, blogimine) võimaluste tõhusamat 
ärakasutamist, et jõuda oma sõnumitega paremini siht- ja sidusrühmade eri vanuserühmadeni. 

3. Rubriigid. Meedias jaguneb teave tavaliselt kaheks: nn kõvad teemad ja pehmed teemad. 
Esimesse kuuluvad poliitika ja majanduse ning teise sotsiaalsed uudised. Ehitatava keskkonna 
kavandamise teemad kuuluvad kindlasti mõlemasse rubriiki, mistõttu tuleb sõnumite saatmisel 
pöörata eriti hoolikalt tähelepanu sellele, et teavet kajastataks õiges rubriigis. Lisavõimaluseks 
valdkonnast laiemalt teavitada on ajalehtede nädalalõpulisad ning tele- ja raadiokanalite 
nädalavahetusesaated. Eraldi rubriik on vestlusringid, milles osalemise eesmärk on avaldada 
valdkonna kohta teavet just õigel ajal, õiges kohas ja ettevalmistatult. 

4. Kontakt ajakirjanikega. Kontaktiks ajakirjanikega on tähtis organisatsioonis end enne ette 
valmistada, kuidas ja millistel alustel suhelda. Ehitatava keskkonna kavandamise valdkonnas 
tegutsevate organisatsioonide avalikkuse, sh meediaga, suhtlemise põhimõtted on toodud 
käesolevas peatükis eraldi alajaotusena. Samuti on meediaga suhtlemiseks mõistlik koostada 
oma organisatsiooni kohta täpsemat teavet sisaldav faktileht. 

5. Arvamusküljed on väga hea võimalus edastada oma seisukohti valdkonnale sobival moel. 
Konkureerimaks teiste arvamuslugudega on tähtis kõigepealt määratleda loo põhiteesid, 
argumendid, näited, järeldused ja nende järjestus. Mõttetu on kirjutada pikemaid 
arvamuslugusid, kui konkreetne trükimeediaväljaanne avaldab. Arvamusloos tuleb vältida pikki 
kirjeldusi, pigem tuleb tuua välja seisukohad ja neid põhjendada. Kindlasti tuleb lisada autori 
kontaktandmed ja teavituse tõhustamise eesmärgil ka esindatava organisatsiooni nimi.  

6. Intervjuud. Intervjuud on väga hea võimalus valdkonda pikemalt tutvustada. Selleks võiks 
organisatsioonis olla määratud inimene, kes oskab meediaga hästi suhelda. Enne intervjuu 
andmist tuleks kokku leppida intervjuu andmise kord ja poolte õigused.  

7. Pressiteated. Meediasuhtluse tehnikatest kasutatakse aktiivset teavitamist pressiteadete 
kaudu ja operatiivset vastamist päringutele, vajaduse korral ka pressiürituste korraldamist. 
Pressiteade saadetakse välja siis, kui on öelda midagi uut, vaja midagi täpsustada või lükata 
ümber mingi olemasolev teave oma faktide või arvamustega, kui on vaja anda taustinfot millegi 
võib-olla väheaktuaalse kohta või kedagi kuhugi kutsuda. 

8. Tähtsad lisavõimalused meedia ja avalikkuse kaasamiseks, mida võiks ehitatava 
keskkonna kavandamise organisatsioonid oma kommunikatsioonitegevuste paremaks 
elluviimiseks kasutada, on kaasamine ja lobitöö, sponsorlus, teavitusürituste, sotsiaal- ja 
reklaamikampaaniate korraldamine, teabematerjalide koostamine ja levitamine, tele- ja 
raadiosaadete tootmine, vahelehtede ostmine ning kindlasti koduleheküljel oleva teabe pidev 
uuendamine. 

9. Meediasuhtluse paremaks korraldamiseks tuleb organisatsioonil luua nimekiri valdkonda 
kajastavatest ajakirjanikest, kes tegelevad arhitektuuriteemadega regulaarselt. 

10. Vigade vältimiseks ning kiireks ja operatiivseks reageerimiselt tuleb pidevalt jälgida esitatud ja 
avaldatud teabe õigsust. 

11. Kommunikatsiooni kavandamisel on lähtutud kahesuunalisest 
kommunikatsioonimudelist, kus on oma roll nii sõnumi edastajal kui ka vastuvõtjal. 
Organisatsiooni esindavad avalikkuse ees kõneisikud, kes on volitatud edastama ühiselt 
kokkulepitud sõnumeid. 

12. Kindlasti tuleb välja töötada ka kriisikommunikatsioon põhimõtted, sest kriis on olukord, 
kus leviv teave võib kahjustada nii organisatsiooni kui ka valdkonna mainet ja tegevust. Tähtis 
on tagada valmisolek võimalikuks kriisiolukorraks: selleks võiks olla valmis vastus küsimusele, 
mis on kõige halvem, mis meie organisatsiooniga juhtuda saaks. Kriisile viitavateks märkideks 
võivad olla nii liikmete nurin, mis jõuab avalikkuse ette, teenusesaajate sagedased kaebused, 
avaliku sektori etteheited kui ka üritustel osalenute kaebused. Seega ei tohi jätta tähelepanuta 
ühtegi ebakõla igapäevases tegevuses. 

                                                                 
15

 Näiteks http://www.mimoa.eu/, http://www.archi-europe.com/index1.php, http://www.archdaily.com/ ja 
http://www.architizer.com/en_us/. 
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Sisekommunikatsioonipõhimõtted 
 
Sisekommunikatsiooni abil peab olema tagatud, et 
• kõigil liikmetel on ülevaade organisatsiooni eesmärkidest, missioonist, väärtustest; 
• kõigil liikmetel (lihtliikmetest nõukoguni) on olemas pidev teave toimuva kohta ning nad on 

kaasatud otsuste tegemisse, mis annab tunde, et ollakse kollektiivi tähtis osa; 
• organisatsiooni liikmed ei edastaks teadmatuse või kõrvalejäetusest tingitud solvumise tõttu 

vastukäivaid sõnumeid. 
 
Sisekommunikatsiooni toimimiseks on oluline jälgida, et 
• liikmetel oleks regulaarselt olemas ülevaade organisatsioonis toimuvast. Teavet ei tohi olla liiga 

palju ega liiga vähe – sõnumite saatmise tihedus peab olema optimeeritud; 
• liikmetele oleks tagatud võimalus avaldada alati oma arvamust. Arvesse tuleb võtta igat 

saabuvat sõnumit ja vastata sellele adekvaatselt; 
• juhid oleksid kõigile organisatsiooni töötajatele ja liikmetele kättesaadavad ja et nad oleksid 

avameelsed; 
• regulaarselt korraldataks ka mitteformaalseid üritusi liikmetele ja põhilistele 

koostööpartneritele, sest see aitab välja tuua probleeme ja neid lahendada, samuti aitab see 
kaasa nn meie-tunde tekkimisele; 

• suuremas organisatsioonis oleks kasutuses ka ainult liikmetele suunatud intranet, millega saab 
vältida meilipostkastide ummistumist ja meili kui infokanali devalveerumist, tagades samas, et 
huvilistele on teave alati kättesaadav. 

 

3.2. Kommunikatsioonieesmärgid 
 
Ehitatava keskkonna kavandamise valdkonna kommunikatsioonitegevuste peaeesmärgid 
• Eesti ehitatava keskkonna kavandamise eest vastutavatel osapooltel on suur roll Eesti 

ühiskonna arengus, sest nende loomingu tulemusel kujuneb meid kõiki iga päev ümbritsev ja 
meie tegevust mõjutav füüsiline keskkond. 

• Ehitatava keskkonna kavandamise valdkond on Eesti kultuuri, majanduse ja keskkonna tähtis 
osa.  

• Eesti ühiskond ja rahvusvaheline avalikkus mõistab, milline roll on Eesti ehitatava keskkonna 
kavandamise eest vastutavatel erialaspetsialistidel, usub nende töökvaliteeti ning tunneb 
parimaid lahendusi. 

• Eesti ja rahvusvahelised tellijad (nii era-, avalikust kui ka mittetulundussektorist) on pädevad ja 
motiveeritud tellima Eesti ehitatava keskkonna kavandamise eest vastutavatelt spetsialistidelt. 

• Eesti ehitatava keskkonna kavandamise eest vastutavad organisatsioonid on üksteise suhtes 
sõbralikud ja teevad meelsasti sisulist koostööd parimate tulemuste saavutamise nimel. 

 
Ehitatava keskkonna kavandamise eest vastutavate organisatsioonide kommunikatsioonitegevus16 
peaks tagama, et 
• nende tegevust kajastatakse meedias positiivses valguses, 
• meedia analüüsib positiivselt nende rolli ühiskonnas, 
• avalikkusel on kujunenud nendest organisatsioonidest ja nende tegevusest hea arvamus, 
• avalikkus mõistab nende organisatsioonide olemust ja tegevuspõhimõtteid, 
• avalikkus loodab nende organisatsioonide kui ühiskonna võimaluste avardajate, usaldusväärsete 

asjatundjate ja infoallikate peale, 
• avalikkus on teavitatud nende organisatsioonide tegevusest, 

                                                                 
16

 Allikas: Suhtekorraldus vabaühendustes: käsiraamat kommunikatsioonist ja meediasuhetest, 2005. 
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• nad on panustanud meediaga suhtlemisel heade suhete loomisesse ajakirjanikega ja ajakirjanike 
teadlikkuse suurendamisse valdkonnast, 

• nad on teinud võimalikuks teabe igakülgse ja laiahaardelise kättesaadavuse, kaasates erinevaid 
meediakanaleid, 

• nad on sõlminud hea tahte kokkuleppe valdkonna kohta kvaliteetse teabe edastamise kohta. 
 
3.3. Kommunikatsiooni põhisõnumid 
 
Ehitatava keskkonna kavandamise eest vastutavate organisatsioonide ühised sõnumid valdkonna 
kohta võiksid EALi ettepanekul olla järgmised. 
 
• Eesti ehitab kvaliteetset keskkonda. 
• Eesti arhitektuur inspireerib. 
• Eesti ehitised on keskkonnasõbralikud. 
• Meie kavandatud ehitatav keskkond on parim. 
• Pakume välja palju uusi, huvitavaid ja kasutajasõbralikke ehitatava keskkonna lahendusi. 
• Usalda spetsialisti, tema teab. 
 

 Tegevuse fookus 
 
• Arhitektuurivaldkonna visiooni üldised arvamusartiklid. 

• Intrigeerivad teemapüstitused. 
• Vastulaused avalikule kriitikale. 
• Õigeaegne ja kiire reageerimine avalikele aruteluteemadele. 
• Erinevale meediakajastusele reageeritakse erinevalt. 
• Teavitamine Eesti headest arhitektuurilahendustest või uutest valminud ehitistest ning selgelt 

põhjendatud ja emotsioonideta kriitika esitamine ebaõnnestumiste korral. 
 

3.4. Kommunikatsiooni sihtrühmad 

 
Peamised sihtrühmad, kellele on kommunikatsioonitegevused suunatud, on järgmised: 
 
1. EAL ja teised arhitektuurivaldkonna tugistruktuurid (EAK, EKA, EAM, KuM) – 

arhitektuurivaldkonna sisekommunikatsiooni efektiivsem tagamine. 
2. Ehitatava keskkonna kavandamise eest vastutavad organisatsioonid 

maastikuarhitektuuri, sisearhitektuuri, ruumilise planeerimise ja projekteerimise valdkonnas 
(erialaliidud, valdkonnakeskused, kõrgkoolid jt) – ehitatava keskkonna kavandamise valdkonna 
osapoolte vahelse kommunikatsiooni tõhustamine ja avalikkusele suunatud erialane 
teavitustegevus. 

3. Koostööpartnerid, järelevalve ja tellijad (KOVid, ministeeriumid, ametid, eraettevõtted) – 
teadlikkuse suurendamiseks ja nendega koostöö tõhustamiseks. 

4. Eesti elanikud (erinevad alasihtrühmad: noored, eakad jne) – teadlikkuse suurendamiseks.  
5. Rahvusvaheline üldsus – teadlikkuse suurendamiseks Eesti arhitektuuri eripärast ja 

saavutustest. 
 
3.5. Koostöö rakendamise ühised põhimõtted 

 
Koostöösuunad 
 

• Strateegilistes kommunikatsioonisuundades kokkuleppimine – lepitakse kokku ühtsetes 
strateegilistes kommunikatsioonisuundades ja -põhimõtetes (eesmärgid, sõnumid, sihtrühmad, 
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kommunikatsiooni prioriteedid) ning lähtutakse nendest oma valdkonna kommunikatsiooni 
korraldades. 

• Vastastikune teavitamine suurematest algatustest, tegevuste kooskõlastamine, et vältida 
tegevuste kokkulangevust samale perioodile ja tegevuste dubleerimist.  

• Üksiktegevuste ühine ettevalmistamine – organisatsioonide koostöös korraldatavate tegevuste 
või ühisprojektide puhul juhitakse ühiselt ka kommunikatsiooni (näiteks korraldatakse 
koostöös pressiüritusi, tagatakse eri tasandite kõneisikute kättesaadavus, koostatakse 
ühisteateid). 

• Organisatsioonidevaheline igapäevane üksteise juhendamine – kõik kommunikatsiooni 
osapooled jälgivad ühtseid kommunikatsioonipõhimõtteid, juhivad tähelepanu 
kommunikatsioonikavade täitmisega seotud tähtsatele küsimustele, kehtestavad aruandluse 
vormid ning kooskõlastavad omavahelist teavitamist ja koostööd. 

 
Koostöövormid 
 
• Organisatsioonidevaheline meililist – kasutatakse jooksvate küsimuste kooskõlastamiseks ja 

operatiivseks teavitamiseks. 
• Kommunikatsiooni korraldajate töörühm ja meililist – kasutatakse jooksvate küsimuste 

kooskõlastamiseks ja operatiivseks teavitamiseks. 
• E-kirjad – kasutatakse eesolevatest üritustest teavitamiseks, aga ka toimunud ürituste 

peegeldamiseks. E-kirjad on mõeldud kõigi organisatsioonide liikmetele, kes on hakanud oma 
tegevuses rakendama valdkonna kommunikatsioonipõhimõtteid. 

• Organisatsioonidevahelised kohtumised – korraldatakse toimunud tegevuste hindamiseks ning 
tulevase tegevuse tutvustamiseks ja paremaks kooskõlastamiseks vajaduse korral. 


