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1. Sissejuhatavad märkused

Järeldus: On selgelt näha paradigma vahetuse algus nii arhitektuuri-; maastikuarhitektuuri- kui 

ehitusvaldkonna arengus. Samas ei ole see veel muutunud prevaleerivaks ja pole lõplikult välja 

kujunenud. See omakorda tekitab teatavat ebaselgust arhitektide/maastikuarhitektide/sisearhitektide 

professioonis, seadusandluses aga eriti arhitektuurivaldkonna hariduses. Ebaselguse olukorras on 

raske ette näha selle hariduse pikemaid eesmärke ja nõudeid.



1. Sissejuhatavad märkused

Järeldus: On selgelt näha paradigma vahetuse algus nii arhitektuuri-; maastikuarhitektuuri- kui 

ehitusvaldkonna arengus. Samas ei ole see veel muutunud prevaleerivaks ja pole lõplikult välja 

kujunenud. See omakorda tekitab teatavat ebaselgust arhitektide/maastikuarhitektide/sisearhitektide 

professioonis, seadusandluses aga eriti arhitektuurivaldkonna hariduses. Ebaselguse olukorras on 

raske ette näha selle hariduse pikemaid eesmärke ja nõudeid.

1. AI ja teised digitaalreaalsuse avaldused toovad 

kavandamise - projekteerimise ja disaini - iga 

inimeseni, kes töötab arvutiga ja annavd täiesti uued 

väljendus- ja töövahendid.

2. AI ja teised digitaalreaalsuse avaldused toovad 

kompositsiooni projektide ja kavandamise keskmesse, 

kui keskse innovaatilise oskuse.



KOMPOSITSIOONI TASANDID:

4. Semantiline kompositsioon

5. Funktsionaalne kompositsioon

6. Kontseptuaalne  kompositsioon 

Digitaalne kujutis 

Kompositioon

Innovatioon

Disain



2. Alusandmed

Ülevaade põhineb järgmistel alusandmetel:

1. Lühiküsimustik 2021 aasta algul. Küsimustik oli katalüseeritud Tallinna 

Tehnikakõrgkooli soovist uurida võimalusi rakendusarhitekti õppekava muutmiseks.

2. Õppekavade võrdlus arhitektuuri erialal 2021 kevad.  (Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna 

Tehnikaülikool ja Tallinna Tehnikakõrgkool) 

3. Veebiküsimustik 2022. aasta algul. Küsimustik oli koostatud üldpildi kontrollimiseks ja 

oli suunatud eelkõige büroode juhtivatele arhitektidele ning Arhitektide Liidu liikmetele.

4. Ümarlauad 2022. aasta algul TA tegevuse võimaluste ja arhitektuuriettevõtete soovide 

kaardistamiseks. 

Raportis on kasutatud järgmiste uuringute ja raportite andmestikku ja järeldusi:

- Eesti Loomemajanduse olukorra uuring ja kaardistus. Eesti Konjunktuuriinstituut. Tallinn 2018. 

Esialgne tekst: Eesti Loomemajanduse olukorra uuring ja kaardistus. Eesti Konjunktuuriinstituut. 

Tallinn 2019.

- Sektoriaalne uurimus: The Architectural Profession in Europe 2020. Architects Council Europe. 

- Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele: ehitus. Uuringu terviktekst. Kutsekoda. Tallinn 2017.

- Eesti Statistikaameti poolt 2021 koostatud arhitektuuriettevõtete andmebaas.

- Sisearhitektuuri tööturu küsitlus 2017.

- Eesti maastikuarhitektuuri ja hariduse, hetkeolukorra ja arenguvajaduste kaardistamine. Kivistik, 

Kats; Derevski, Robert; Pihelgas, Maris; Adamson, Anna-Kaisa. Balti Uuringute Instituut. Detsember 

2021.



3. Strateegiline oletus

Lühikokkuvõte koosneb raporti tekstis tehtud oletustest, järeldustest, tähelepanekutest ja ettepanekutest. 

Oletused on spekulatiivsemad ja põhinevad rohkem isiklikel kogemustel. 

Strateegiline oletus: arhitektuuri, maastikuarhitektuuri ja sisearhitektuuri ettevõtted on valdavalt 

väikesed ja põhinevad loovisikute tööl. Neid on raske vaadelda ja käsitleda tüüpiliste 

äriettevõtetena. Pigem on need loovisikute ümber koondunud stuudiod, mis toimivad hierarhiliste 

sõpruskondadena.  Siit ka seletus, miks on haridusküsimused nii olulised ja miks isikuomadused 

on kohati tähtsamad kui professionaalsed pädevused. 

Strateegiline järeldus: Strateegilisest oletusest tulenevalt ei saa ka arhitektuuriettevõtteid juhtida, 

stimuleerida ja edendada äriettevõtetele iseloomulike meetodite ja poliitikatega. Ettevõtluse 

arendamiseks arhitektuuri, maastikuarhitektuuri ja sisearhitektuuri valdkonnas on vaja lähtuda 

loovisikutele ja nende arengule vajalikest hoobadest: stipendiumid, suunatud kutsed, 

läbirääkimistega pakkumised, see tähendab, pigem kvalitatiivsed kui kvantitatiivsed 

otsustuskohad. 

Temaatiliselt on oletused, järeldused, tähelepanekud ja ettepanekud jagatud järgmistesse teemadesse: üldised, 

hariduslikud, ettevõtlusele suunatud ja teadusele ning arengule suunatud. Eesti maasikuarhitektuuri uuringu järeldused ja 

soovitused on integreeritud teemade jaotusesse laiendiga (EMAL).



3. Strateegiline oletus

4.1. Üldine teema

- Oletus: Mida laiemaks läheb inimkonna materiaalne kultuur, seda väiksemaks jääb ruumilise keskkonna 

artefaktide osakaal kogumahust ja vastavalt ka ruumiloojate panus. 

- Oletus: Mida demokraatlikumad on ühiskonnad, seda väiksemaks jääb arhitektuurivaldkonnas osalejate 

otsustusõigus ruumilise keskkonna loomisel. Ruumiliste otsuste tegijad muutuvad konsultantideks teiste 

ekspertide reas. Mida keerulisemaks muutub keskkond, seda rohkem on ka vastavalt erinevaid eksperte. 

- Järeldus: On selgelt näha paradigma vahetuse algus nii arhitektuuri-; maastikuarhitektuuri- kui 

ehitusvaldkonna arengus. Samas ei ole see veel muutunud prevaleerivaks ja pole lõplikult välja kujunenud. 

ARHITEKTUURI VALDKONNA AHENEMINE!

SPEKULATSIOON:

KAVANDAMISKESKSETE DISTSIPLIINIDE VALDKONNA LAIENEMINE!



4.2. Hariduse teemad

- Järeldus: Kõigi kolme Eesti arhitektikooli õppekavade struktuur jaotuses: üldõpe/eriala/inseneriõpe, on 

suhteliselt ühetaoline. Kõigi kolme kooli erialaprojektide ülesehitus on väga sarnane. 

Tegemist on kõigi koolide puhul eriala ilmse dubleerimisega.

- Ettepanek: TTK rakendusarhitekti eriala ümber profileerida kõrgete praktiliste digitaaloskustega 

"tehnikaspetsialistiks" - digitehnikuks, kes valdab BIM, 3D ja CAD tarkvarasid. Digitehnik peaks olema Ba 

tasemel professionaal, kes saaks edasi liikuda erinevatesse projekteerimise ja ITga seotud Ma 

programmidesse. 

Selliste oskustega spetsialist leiaks tööd nii arhitektuuri- kui inseneribüroodes, aga ka kohalikes 

omavalitsustes, kus kordades suureneb digioskustega inimeste vajadus seoses üleminekuga uutele 

töövahenditele ja -meetoditele, mis kaasnevad koos digitaalreaalsuse tihenemise ja kasvuga. 

- Ettepanek: Kaaluda inseneriõppe ajakohastamist ja laiendamist Tehnikaülikoolis. Tõsine puudus on 

konstruktsiooni-inseneridest. Niipea kui natukese turule tööd tekib, kerkivad hinnad kohe lakke. Selle asemel, 

et ajakohastada inseneriharidust ja tõsta lõpetajate arvu, ainuke konstruktsiooni-insenere koolitav 

Tehnikaülikool, konkureerib Kunstiakadeemiaga arhitektide paralleelkoolituses.

- Ettepanek: Arhitektide Liit ja arhitektuurikoolid peaksid kokku panema täienduskoolituse arengukava ja 

alustama nii koolitusprogrammidega kui ka mikrokraadidega, mis oleksid ühtlasi elukestva õppe osaks.



4.2. Hariduse teemad

- Tähelepanek: (EMAL) Praegu on Eestis üks bakalaureuseõppe ja üks magistriõppe maastikuarhitektuuri 

õppekava, mõlemad Maaülikoolis (EMÜ).

- Järeldus: (EMAL) Järgnevatel aastatel on aga oodata maastikuarhitektide magistriõppe vilistlaste arvu langust.

- Järeldus: (EMAL) Kui arvestada, et paljude tuleviku eesmärkide täimiseks on maastikuarhitektide panus oluline 

ja kasvutrendis ning paralleelselt on eriala õppurite arv viimastel aastatel vähenenud  TalTechi otsuse valguses 

lõpetada 2017. aastal maastikuarhitektuuri uute üliõpilaste vastuvõtt on järelkasvu vähenemist oodata ka 

edaspidi), võib lähitulevikus tekkida maastikuarhitektuuri valdkonnas tööjõupuudus. Samas:

- Oletus: (EMAL) Maastikuarhitektuuri kui valdkonna areng seotud rohepöörde kui pikaaegse tulevikusuuna 

elluviimisega, mille tagajärjel suureneb antud valdkonna osatähtsus. Seega soosivad globaalsed trendid 

tulevikus maastikuarhitektuuri spetsialistide arvukuse kasvu, eriala tähtsuse tõusu ning töövaldkonna 

laienemist.

- Ettepanek: (EMAL) Viieaastane integreeritud õpe aitab paremini seada ootuseid, et maastikuarhitekti töö 

eeldab magistrikraadi, ning võimaldab õppekava terviklikumalt üles ehitada. 3+2 õppekava puhul tasub kohe 

alguses väga teha selgeks, et erialal töötamiseks on vajalik viieaastane õpe. Uuringus osalejate hinnangul võiks 

magistriõppe lõpetajatele ülikool omistada diplomeeritud maastikuarhitekti taseme 7.

- Oletus: (EMAL) Konkurents, st maastikuarhitektuuri eriala pakkumine vähemalt kahes koolis, aitab valdkonda 

elutervena hoida. Juhul, kui eriala õpetatakse mitmes koolis, võiksid õppekavade erinevused ülikoolide vahel 

olla võimalikult selged, et oleks võimalikult vähe dubleerimist.

- Ettepanek: (EMAL) Ülikoolid võiksid senisest enam pakkuda maastikuarhitektuuri erialast täiendõpet – paljud 

uuringus osalejad oleksid sellest huvitatud ning selles näevad potentsiaali ka tööandjad.



4.3. Ettevõtluse teemad

- Oletus: 2020 aastal oli Eestis umbes 400 - 450 aktiivset arhitektuuriettevõtet ja ettevõtjat. 

- Järeldus: Viimase kümne aastaga on FIEdest arhitektuuriettevõtjate arv vähenenud püsivalt 4-5% aastas. 2019. 

aastal trend jätkus. FIEde langustrendi selgituseks võib teha oletuse, mida kinnitas pisteline telefoniküsitlus: 

FIEt kasutatakse paralleel-vormina väiksemate isiklike tööde tegemiseks inimeste poolt, kes on palgal teistes 

sama valdkonna ettevõtetes. 

Minu oletusel on põhiliseks FIEde arvu püsivaks vähenemiseks, suhteliselt lihtsam ja selgem aruandlus ja 

maksustamine osaühingute vormis. Nii on paljud arhitektid tööl suuremates ettevõttetes läbi oma osaühingu: 

51% vastanutest kasutab teiste OÜde või FIEde alltöövõttu ja 44,9% teeb ise teistele sellist alltöövõttu

- Tähelepanek: Eesti arhitektuuriettevõtted on väikesed. 70 - 80% ulatuses on need 1 kuni 2 inimesega 

ettevõtted. Seega on ettevõtet raske eristada loovisikust endast. See omakorda seab kahtluse alla kas ainult 

ettevõtluse alaste meetmetega saab olukorda parandada.



4.3. Ettevõtluse teemad

- Järeldus: selle aasta arhitektuurivaldkonna tööprognoos on pigem negatiivne, kuid kolme aasta lootus on 

kergelt positiivne.

- Oletus: Ootamatult oluliseks osutusid kõigis erialavaldkondades isikuomadused uue tööjõu palkamisel, mis 

võib olla seotud ettevõtete väiksusega, kus isiklikud suhted on märgatavamad kui suuremates ettevõtetes.

- Järeldus: Oletatakse, et kolme kuni nelja aastaga saavutab koolilõpetaja oskuse iseseisvalt töötada kõigi 

arhitektuurse projekti osadega.

- Järeldus: Natuke vähem kui pooled arvavad, et see võiks olla 20 lõpetajat.



4.3. Ettevõtluse teemad

- Ettepanek: Peab kaaluma piirkonna-arhitektide institutsiooni loomist. Arhitekt, kes vastutab teatud grupi 

valdade ja väikelinnade projektide lähteülesannete tegemise, konsulteerimise ja kinnitamisega. Piirkonnad 

peaksid olema vastavalt ehitus-intensiivsusele, seda peaks kureerima kohalikud omavalitsused, kuid sellel 

võiks olla riigi seadusandlik toetus.

- Tähelepanek: Tuleb taunida ehitus-projekteerimishankeid. Enamikel juhtudel toob see kaasa alla pakkudes 

kõige halvema lahenduse. Riik peab pikaajalise arhitektuurse kvaliteedi saavutamiseks ehitamise ja 

projekteerimise lahus pidama. Selline hange on mõeldav ainult insenertehniliste rajatiste puhul.



4.3. Ettevõtluse teemad

Maastikuarhitektuur

- Tähelepanek: (EMAL) Eestis töötab maastikuarhitektuuri valdkonnas rohkem naisi: valdkonnas töötavate 

meeste töötasu on seejuures valdavalt üle riigi meeste keskmise ja naistel alla naiste riigi keskmise. 

Maastikuarhitektuuri õppurite seas esineb oluline sooline lõhe: eriala asub õppima oluliselt enam naisi. Seda 

proportsiooni peegeldas ka küsitlus, mille vastajatest 85% olid naised ja 15% mehed.

- Tähelepanek: (EMAL) Maastikuarhitektide põhilised töökohad on avalik sektor (KOV spetsialistid, 

planeeringute või haljastuse osakonna juhatajad), erasektor (maastikuarhitektid, planeerijad büroodes) ja 

vähemal määral avalik-õiguslik sektor (õppejõud). Tööülesannete hulka võib kuuluda nt kujundamine, 

projekteerimine, hindamine, haljastus, planeeringute menetlemine, lubade väljastamine ja hangete läbiviimine.

- Tähelepanek: (EMAL) Maastikuarhitektide liikumine avaliku ja erasektori vahel on väike, pigem jäädakse tööle 

sellesse sektorisse, kust alustati.

- Tähelepanek: (EMAL) Valdkonnas töötamiseks vajalikud isikuomadustena on küsitluse järgi olulisimad 

loomingulisus (95%) ja koostöövõime (95%), vastutusvõime (86%), otsustusvõime (76%) ja distsiplineeritus 

(76%). Lisaks mainiti oluliste omadustena pingetaluvust ja empaatiavõimet. 

- Tähelepanek: (EMAL) Tööandjad hindavad väga kõrgelt koolist tulnute praktikakogemust ning see on oluline 

töötaja värbamisel. Üle poole vastanutest (62%) on valmis tööle võtma lõpetaja, kellel on olemas 

praktikakogemus.

- Oletus: (EMAL) Nii töötajate kui ka tööandjate sõnul on vajadus maastikuarhitektide järele lähitulevikus 

suurenemas ning maastikuarhitektist töötaja leidmine on juba praegu uuringus osalejate järgi pigem keeruline.



4.3. Teaduse ja arenduse teemad

- Järeldus: Kui vastanud on hinnanud oma ettevõtte kulusid uuendusprotsessidele õigesti, siis panustavad 

suurem osa (70% ringis) arhitektuuriettevõtted sellesse rohkem kui Eesti ettevõtted keskmiselt.

- Oletus: Arhitektuuriettevõtete  seotus loovisikutega ja projekteerimisprotsessi omapäraga hägustab üldist 

innovatsiooni mõistet ega lase täpselt prognoosida innovatsiooniprotsesside osakaalu käibest, sest arhitektid 

peavad iga uut projekti, mis on eelmistest erinev innovatsiooniprotsessi osaks (ja mõnes mõttes on neil õigus). 

Uued lahendused muutuvad loovisiku kogemuse osaks, kuid neid ei arendata eesmärgipäraselt, sest järgmine 

projekt on jälle uus ja teistsugune.

-Ettepanek: Korraldada ehitatud ja säästva keskkonna konverents, mille esimeses etapis vaadatakse üle koos 

ministeeriumite ja ametkondadega Eesti ja EL seadusandlik raamistik ja konverentsist lähtuvalt kavandatakse 

järgnevad teemapäevad, kus vaadatakse teemade kaupa säästva arengu probleeme sisuliselt. Konverentsi ja 

teemapäevade materjalid publitseeritakse, nii, et need oleksid kättesaadavad arhitektuuri- ja inseneribüroodele, 

kohalikele omavalitsustele ja teistele asjast huvitatud isikutele. 

- Ettepanek: Arhitektuuriettevõtted peaksid koopereeruma (Näiteks: AL büroomanike sektsioon, eraldi 

konsortsium või kooperatiiv) laiemalt rohepöörde konsultatsioonide tellimiseks - nagu näiteks hoonete või 

kvartalite kliimakontseptsioonid. Riik peaks seda toetama koos arhitektuuribüroode omaosalusega 

kvaliteetsete kliimakontseptsioonide tellimisel, mis oleksid konkreetsed tellimused ja millest õpiksid ka 

kooperatsioonis osalevad teised bürood.

- Ettepanek: Arutada kas RKAS baasil saaks luua ka väikeseid kompetentsikeskusi, mis toetaksid RKASi enda 

hankeid ja töötaksid konsultatsioonikeskustena arhitektuuri- ja inseneriettevõtetele.

- Ettepanek: Oleks vaja spetsiaalset uuringut, et hinnata, kas digitaalsest keerukustumisest tingitud palju 

suurem töö ja raha investeerimine kohalikes omavalitsustes, arhitektuuri- ja inseneriettevõtetes on kasumlik. 

Või milline on sellest loodetav kasu tulevikus.



5. Valdkonna olukorrast

Vastavalt Eesti Statistikaameti andmetele on Eestis 2020 aasta seisuga 563 arhitektuuriettevõtet. Neist 20 

ettevõtet on töötajate arvuga rohkem kui 10 inimest. 

Neist 305 ettevõtte 2019 aasta müügitulu oli vahemikus 0 - 99 999 eurot. 

Neist 84 ettevõtte 2019 aasta müügitulu oli vahemikus 100 000 - 999 999 eurot. 

Neist 9 ettevõtte 2019 aasta müügitulu oli vahemikus 1 000 000 - 1 999 999 eurot. 

Ülejäänute 164 müügitulu oli teadmata. Võib oletada, et need ettevõtted, kas ei töötanud või töötasid vähesel 

määral olid jätnud esitamata aastaaruanded. Ka FIEd ei esita Statistikaametile oma müügitulu.

Oletus: 2020 aastal oli Eestis umbes 400 - 450 aktiivset arhitektuuriettevõtet ja ettevõtjat. 

2015 aasta Konjunktuuriinstituudi andmetel oli arhitektuurialase põhitegevusalaga 538 ettevõtet. Siia kuulus 

ka 84 ettevõtet sisearhitektuuri alal ja 34 maastikuarhitektuuri alal. Olukorra hindamise teeb segasemaks 

asjaolu, et sisearhitektuuri ja maastikuarhitektuuri ettevõtted tegutsevad ka väljaspool põhitegevusala 

arhitektuur ja jäävad niimoodi loetelust välja.



5. Valdkonna olukorrast

Eesti Konjunktuuriinstituudi ülevaade annab kõige parema pildi arhitektuuriettevõtete suurusest ja 

struktuurist. 

2015. aastal oli keskmiselt ettevõttes 1,9 töötajat. 

Vastavalt 2019. aasta andmetele 1,8 töötajat. 

Üle 10 töötajaga ettevõtteid oli 2015. aastal 8 (2%). 

Vastavalt 2019: 15 ettevõtet (2%) Konjunktuuriinstituudil ja 20 (3.6%) Statistikaametil. 

Erinevatel andmetel on 2019/2020 Esimese 10 ettevõtte müügitulu kogu turust 24 - 28%. Seega suurema osa 

müügitulust toodavad väikesed või keskmise suurusega ettevõtted.

Järeldus: Eesti arhitektuuriettevõtted on väikesed. 70 - 80% ulatuses on need 1 kuni 2 inimesega ettevõtted. 

Seega on ettevõtet raske eristada loovisikust endast. See omakorda seab kahtluse alla kas ainult ettevõtluse 

alaste meetmetega saab olukorda parandada.



5. Valdkonna olukorrast

Rahvusvaheliseks võrdluseks on võimalik vaadata 2019 aasta Eesti naabreid ja vastavalt võrrelda ehitusturu 

ning projekteerimisturu suuruseid.

2019 olid ehitusturud järgmised:

- Eesti 3 miljardit eurot 10,7% GDPst

- Soome 34 miljardit eurot 14.1 GDPst

- Taani 33 miljardit eurot 10,6% GDPst

- Läti 2 miljardit eurot 6,45% GDPst

- Leedu 3 miljardit eurot 6,25% GDPst

Vastavalt ehitussektori tootlikkuse uuringule on need numbrid eelkõige Eesti ja Soome puhul 2018 oluliselt 

erinevad (ca 7%, ja ca 7%).

Euroopa Arhitektide Nõukogu (ACE) sektoriuuringu aruandes on ehitusturud 2020 kirjeldatud järgmiselt:

- Eesti 4,29 miljardit eurot

- Soome 41 miljardit eurot

- Taani 45 miljardit eurot

- Läti 5,97 miljardit eurot

- Leedu 5,62 miljardit eurot

Euroopa Arhitektide Nõukogu (ACE) sektoriuuringu aruanne, kus kirjeldab arhitektuuriteenuste turu suurust 

järgmiselt:

- Eesti 12 M eurot - 0.28% ehitusturu mahust

- Soome 165 M eurot - 0.41 % ehitusturu mahust

- Taani 334 M eurot - 0.78 % ehitusturu mahust

- Leedu 21 M eurot - 0,36% ehitusturu mahust

Siia on lisatud märkus, et Eesti number pole tõene väikese valimi tõttu! 



5. Valdkonna olukorrast

Seega on arvestatud Konjunktuuriinstituudi pakutud 56,3 M euroga 2020. 

See omakorda toob kaasa olukorra kus Eesti positsioon arhitektuurituru mahtudude puhul (1.31%) oleks 

võrreldav Saksamaaga, kaugel ees Soomest ja Taanist. Kui me aga vaatame ACE arhitekti palkade tabelit siis 

näeme, et Eesti number on poole väiksem kui Taanis, Soomes ja Saksamaal.

Oletus: Vaadates makromajanduslikke ülevaateid 2018 - 2021 on üldised turumahtude arvnäitajad nii erinevad 

ja vasturääkivad, et need ei võimalda Eesti arhitektuurituru mahtu ja võimalikku seost ehitusturu ja 

sisemajandusliku koguproduktiga vaadelda ei väliskonkurentsis ega siseriiklikult. Selleks on vaja spetsiaalset 

eraldi ülevaadet.

4.5. Eesti arhitektuuriettevõtted tegutsevad põhiliselt Eestis ja valdav osa Tallinnas. Vastavalt 2022. aasta 

veebiküsitlusele: 64% vastanutest tegutses põhiliselt Eestis, 58% tegutses põhiliselt Tallinnas. (Skandinaavias 

tegutses 8%, Baltikumis 2% ja Euroopas 1%)



Tänan kuulamast!


