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KUTSEKVALIFIKATSIOONI JAOTUMINE KOOLIDE 
LÕPETAJATE VAHEL 

Saavutatud  
kutsekvali-
fikatsiooni 
tase 

Kokku Arhitektid : 
lõpetanud 
EKA või 
selle 
eelkäijad 

Arhitektid: 
lõpetanud 
kaks 
kõrgkooli: 
TTK+EKA 

Arhitektid: 
lõpetanud TTK 
arhitektiõppe 

Arhitektid: 
lõpetanud 
TEMT (enne 
1996. 
aastat) 

Muu 
(lõpetanud 
TTÜ või 
kõrgkooli 
välismaal) 

Vastutav 
arhitekt V 109 101  

(92,5%) 
2 

(2%) 
1 

(1%) - 5 
(4,5%) 

Vastutav 
arhitekt IV 67 48 

(72%) 
5 

(7%) 
4 

(6%) 
3 

(4%) 
7 

(11%) 

Vastutavaid 
arhitekte 
kokku 

176 149 
(85%) 

7 
(4%) 

5 
(3%) 

3 
(1,5%) 

12 
(6,5%) 

2009.aasta seisuga 



 
 
• Vastutavate arhitektide (töös oleva seadusemuudatuse põhjal ainukeste reaalset 

allkirja õigust omavate arhitektide) hulk 176. 
 
 

KOOLI LÕPETANUD ARHITEKTID 
2000-2009 

NENDEST KUTSEÕIGUSLIKUD ARHITEKTID 
2000-2009 



TTK LÕPETANUD 2000-2011 
Õppekava 
 

EA Arhitektuur - 
diplomiõpe 

EA  Rakendusarhitektuur- 
rakenduskõrgharidusõpe 

2000 28 

2001 22 

2002 19 

2003 25 

2004 12 

2005 13 

2006 14 21 

2007 1 19 

2008 27 

2009 22 

2010 29 

2011 25 

KOKKU: 277 134 143 



ARHITEKTUURIÕPE TTÜ-s 
Arhitektuuri-ja Urbanistika Instituut (Department of Architecture) moodustatakse TTÜ 

ehitusteaduskonna ehitiste projekteerimise instituudi ehitusfüüsika ja arhitektuuri 
õppetooli ja insenerigraafika keskuse baasil kooskõlas ülikooli ja 

ehitusteaduskonna arengukavaga 
 

ÕPPETEGEVUS 
 
• magistriõpe rakendusarhitektuuri lõpetanutele 
• erinevate koostöövormide abil loodavasse instituuti arhitektide viie-aastase integreeritud 

õppe läbiviimiseks vajaliku kompetentsi loomine ja koondamine  
• erinevate koostöövormide abil loodavasse instituuti inseneriõppe ja teiste teaduskondade 

õppekavades olevate kunsti, kultuuri- ja arhitektuuri ajaloo ning linnaehituse ja 
arhitektuuri õpet andvate ainete koolitamise kompetentsi koondamine,  

• osalemine rahvusvahelises, kaheksa ülikooliga roteeruvas magistriõppe programmis  
• doktoriõppe avamine 2014.a. 

• ingliskeelne magistriõpe  
• täienduskoolituse läbiviimine kohalikes omavalitsustes töötavatele arhitektidele, ehitus 

inseneridele, maakorraldajatele ja KOV juhtidele. 
 

ARHITEKTUURI- ja URBANISTIKA INSTITUUDI TEGEVUSED ÕPPETEGEVUSE ALAL: 



ARHITEKTUURIÕPE TTÜ-s 

TEADUS-UURIMISTÖÖD 
• Eesti projekteerimisalaste normdokumentide väljatöötamine, osalemine-

korraldamine  
• teadus-uurimistööd kui eeltegevus normide koostamisele 
• teema – ja üldplaneeringute koostamine KOV-de tellimustöödena 
• üldriiklike teema- ja üldplaneeringute koostamine ministeeriumite 

tellimustöödena (ülikool on alati neile parem koostööpartner kui 
riigihanke alapakkuja) 

• BIM-i juurutamine, BIM-i kasutamine  linnaplaneerimises 
• teaduspublikatsioonide avaldamine erialakirjanduses 
• kirjastustegevus 

ARHITEKTUURI-ja URBANISTIKA  INSTITUUDI TEGEVUSED: 



• I etapis, 2013.a., luuakse Arhitektuuri- ja Urbanistika instituudi 
struktuuri neli õppetooli: 

• linnaehituse õppetool 
• arhitektuuri õppetool 
• visuaalkunsti õppetool 
• kunsti- ja arhitektuuriajaloo õppetool 
• Lisaks neljale õppetoolile hakkab arhitektuuri instituudi 

haldusalas toimima ka insenerigraafika keskus. 
• II etapis 2014.a., on kavas moodustada instituudi juurde 

maastikukujunduse õppetool.  
 



• Linnaplaneerimise õppetooli ülesanne on Linnaplaneerimise 
ja hoonete projekteerimise magistriõppe linnaplaneerimise 
meistriklassi õppekavas ja 5 aastase arhitekti õppekavas 
olevate loengute läbiviimine ja projektide juhendamine. 
Õppetool tegeleb planeerimise põhi- ja eriõppe ainete 
õpetamisega arhitektuuri õppivatele üliõpilastele ning 
linnaplaneerimise ainete õpetamisega ehitusteaduskonna 
teiste instituutide ning ülikooli teiste teaduskondade 
õppekavades ette nähtud õppeainete mahus  



• Arhitektuuri õppetooli ülesanne on Linnaplaneerimise ja 
hoonete projekteerimise magistriõppe arhitektuurse 
projekteerimise meistriklassi õppekavas ja 5 aastase arhitekti 
õppekavas olevate loengute läbiviimine ja projektide 
juhendamine. Õppetool tegeleb arhitektuurse projekteerimise 
põhi- ja eriõppe ainete õpetamisega arhitektuuri õppivatele 
üliõpilastele ja arhitektuurse projekteerimise ainete 
õpetamisega ehitusteaduskonna teiste instituutide 
õppekavades ette nähtud õppeainete mahus.  



• Visuaalkunsti õppetooli ülesanne on anda kunstialaseid 
teadmisi ja praktilisi oskusi loovõppeainetes bakalaureuse 
tasemel ja toetada süvaõpet kaasaegse arhitektuuri ja kunsti 
kontekstis magistri- ja doktoriõppes. Õppetooli eesmärk on 
kujuneda tugevaks kompetentsikeskuseks, mis pakub 
professionaalset tuge erialaseks eneseväljendamiseks 
arhitektuuri- ja inseneriõppe suundadele TTÜ-s.  



• Kunsti- ja arhitektuuriajaloo õppetooli ülesanne anda kunsti- 
ja arhitektuuriajaloo alaseid teadmisi bakalaureuse tasemel ja 
toetada süvaõpet kaasaegsete arhitektuuri ja kunstiteooriate 
õppega magistri- ja doktoriõppes. Õppetooli eesmärk on 
kujuneda tugevaks kompetentsikeskuseks, mis pakub 
professionaalset tuge erialaseks eneseväljendamiseks 
arhitektuuri- ja inseneriõppe suundadele TTÜ-s.  



ARHITEKTUURSE PROJEKTI OSADE 
JAOTUS 

ARHITEKTI ÕPE 
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