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Erik Joasaare on õppinud rakendusarhitektuuri Tallinna Tehnikakõrgkoolis (2003-2007) ja 

maastikuarhitektuuri Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledžis (2009-2011). Töötanud mitmes 

arhitektuuribüroos, on ta saanud praktikat väikeste eramute kui ka suurte haridusasutuste ja 

haiglate projekteerijate kollektiivis. Praegusel hetkel töötab ta Tallinna Saksa Gümnaasiumis 

kunstiõpetajana ja kooli arendusjuhina. Oma töös hindab ta üle kõige loomingulist vabadust, 

meeskonnatööd ja head disaini. Alates 2016 on tema juhendatavad õpilased osalenud mitmes 

koolinoortele suunatud arhitektuurialastes projektides (Kooliruumi projekt 

(https://www.kooliruum.ee/), koolinoorte arhitektuurikonkurss (http://nooredarhitektid.ee/), 

Erasmus+ projekt) ja saavutanud mitmeid auhinnalisi kohti (https://saksa.tln.edu.ee/voit-

koolinoorte-arhitektuurikonkursil/ ja https://saksa.tln.edu.ee/koolinoorte-arhitektuurikonkurss-

minu-unistuste-katusemaastik/).  

 

Valikkursus arhitektuur on ülesehitatud loengute, seminaride, külalisloengute ja praktiliste 

tundide põhjal. Valikkursuse käigus õpitakse kaasa rääkima arhitektuuriteemadel ning uurima 

ja märkama paremini meie ümber olevat ruumi. Praktiliste tööde raames analüüsitakse 

olukordi, luuakse ideid ning esitletakse neid teistele. Kursus ei proovi põhjalikult läbi 

analüüsida arhitektuuriajalugu ja -terminoloogiat, vaid eelkõige tekitada õpilastes huvi ja 

edasist inspiratsiooni arhitektuuriteemat enda jaoks avastada. Teemadest leiavad käsitlust - 

inimene ja ruum, kodu, ruumikunst, konstruktsioonid ja materjalid, paberil ja ekraanil, säästev 

arhitektuur,  ruumiteadus, tulevikuarhitektuur. Üks osa arhitektuurikursuse praktilisest osast 

moodustab osavõtt koolinoorte arhitektuurikonkursist.   

 

Valikkursuse läbimiseks (hinne arvestatud) peavad olema täidetud järgmised nõuded: 

● Topelttunnid toimuvad üle nädala teisipäeviti 16.20 -17.50 kunstiklassis C5-04(võib 

muutuda varasemaks, olenevalt õpilaste tunniplaanidest) 

● Kohalkäimisprotsent 80% 

● Kaasatöötamine tunnis  

● Osalemine koolinoorte arhitektuurikonkursil 2021 (tähtaeg kevad 2021) 

● Kohustus külastada (ka. virtuaalselt) aasta jooksul vähemalt 2-te arhitektuuriloengut, 

millest teha ka A4 pikkune kokkuvõte loengu teemadest ja sellest, mida enda jaoks 

sellest saadi. Infot loengute kohta jagatakse emaili teel. Nt. EKA avatud loengud 

(http://www.avatudloengud.ee) või Arhitektuurikeskuse Välkloengu sari 

(https://www.arhitektuurikeskus.ee/uudised/tagged/v%C3%A4lkloeng) jne 

● Osalemine kevadel 2021 Helsingi arhitektuuri vaatluspraktikal (arvestuslikult 20 EUR 

maksumus) 
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Esialgsed toimumisajad (võivad muutuda): 

 

● 15. september   

Sissejuhatav loeng. Praktiline tiimiülesanne 

 

● 29. september 

Sissejuhatus ruumiteemasse. Ruumiülesanne koolis.  

 

● 13. Oktoober  

 

 

 

 

 


