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18 aastat arhitekt Louis I. KahnigaKomendant, August2019https://www.ester.ee/record=b5285365*est
https://www.ester.ee/record=b5235118*est
Kahni keskuse asukohana on kaalukausil ka südalinnTulk, Mehissaartehaal.postimees.ee2021"Kahni keskuse asukohana on
kaalukausil ka südalinn"
20 aastat ehitamist Eestis : 1918-1938Hallas-Murula, Karin; Viitak, Nikolai2006https://www.ester.ee/record=b2168396*est
Karl Õiger: Eestis on huvitavaid ehitisi kahjuks väga vähe püstitatud [Võrguväljaanne]Õiger, Karlpostimees.ee2021"Karl Õiger: Eestis
on huvitavaid ehitisi kahjuks väga vähe püstitatud"
Kas kõrged või madalad majad : [hoonete arhitektuurist]Majaomanik1924 / lk. 288-289
KAUA ME LAGUNENUD MAJADE ELANIKE TERVIST TAPAME JA SÕIDUKIJUHTE PIINAME! Noor äge mees nõudis suurtänavat
risti läbi vanalinnaErilaid, TõnisÕhtuleht2021 / Lk. 29 : fothttps://dea.digar.ee/article/ohtuleht/2021/04/17/11.6.4.1
Kavand ja selle kriitiline hindamineKomendant, AugustBetoonist võlutud : ehitusinsener August Komendant2022 / lk. 3136https://www.ester.ee/record=b5491317*est
Kavatsusel olevaid ehitusiEesti Arhitektuur1939 / lk. 47-48 : joon., fot
Keevallik hakkab koolitama insenere, mitte arhitekte : [TTÜs avati linnaehituse ja hoonete planeerimise eriala]Peegel, MariEesti
Päevaleht2012 / lk. 12
Keskaegse Tallinna tekkimine ja laienemineKenkmaa, R.Neljas Eesti loodusteadlastepäev 18. ja 19. märtsil 1940 Tartus :
ettekannete kokkuvõtteid1940 / lk. 9-11
Keskpargi ala kannab endas hindamatut kultuuripäranditRiives, ArmasTartu Postimees2021 / Lk. 6-7 :
illhttps://dea.digar.ee/article/tartupostimees/2021/04/16/7.1
Kliimakriis kuulutab lõppu ühepereelamutele [Võrguväljaanne]Sarapuu, Brettypostimees.ee2021"Kliimakriis kuulutab lõppu
ühepereelamutele"
30 aastat tööl : skeem = 30 years at work : schemePärn, MartinMaja : Eesti arhitektuuri ajakiri = Estonian architectural review2021 /
lk. 66-67http://www.ester.ee/record=b1072550*est
Kopli pärlidOrro, OliverPööning : ajalooga majad, aiad ja disainiklassika2020 / lk. 40-52 :
fothttps://www.ester.ee/record=b4516546*est
Kopli sonaat. Vene-Balti laevatehas = Kopli Sonata. The Russo-Baltic Shipyard = Коплиская соната. Русско-Балтийский
судостроительный заводOrro, Oliver; Treufeldt, Robert; Mändel, Maris2017http://www.ester.ee/record=b4675494*est
Kroonlinna püha õiglane Joann, õigeusklikud eestlased ja õigeusk EestisKornelius, Tallinna ja kogu Eesti metropoliit2012
Kui tulevast arhitekti näpistas nälgNeithal, ReetTartu Postimees2020 / Lk. 8-9 :

fothttps://dea.digar.ee/article/tartupostimees/2020/08/21/10.1
Kui unikaalne objekt vesilennukite angaarid on - sama unikaalne kui meie Laululava?Keskküla, TõnuInseneeria2010 / 7, lk. 10-11
Kuidas ehitada rahvusooper Estonia suureksJürgens, ToivoArvamus, kultuur : [ajalehe Postimees lisa]2021 / Lk. 8-9 :
illhttps://dea.digar.ee/article/ak/2021/07/03/8.1
Kuidas kultuuritegelased lahkuvadPulver, Andres2019https://www.ester.ee/record=b5265372*est
Kujutav geomeetria arhitektuurierialadele : harjutusülesanded2018https://www.ester.ee/record=b5201930*est
Kuressaare lossiparki ilmestab tänasest Louis Kahni mälestustähisTulk, MehisSaarte Hääl2022 / Lk.
2https://dea.digar.ee/article/saartehaal/2022/05/06/4.6
Kus sündis Louis Kahn?Paulus, Karin; Pesti, OlaviEesti Ekspress : Areen2006 / lk. 84 : fothttp://ekspress.delfi.ee/areen/kus-sundislouis-kahn?id=69018591
Kõlleste mälumaastikudMaiste, Juhan; Nutt, NeleEesti Loodus2010 / 6/7, lk. 10-17 : ill
Lauluga Ameerikale järele : [ettekanne seminaril "Akadeemik Heinrich Laul 100" Tallinna Tehnikaülikoolis 10. septembril 2010]Kalm,
MartTallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 20102011 / lk. 203-204
Lauluväljak. LaululavaSepmann, Henno1973https://www.ester.ee/record=b1345703*est
Legoklotsidest "mustermaja" valmib tehases ja kestab sajandi : Eesti Kunstiakadeemias otsitakse juba mõnda aega lahendust
võimalikult efektiivse tootmise ja ladusa tarneahelaga tüüptehasemajaleVilk, UrveÄripäev2020 / Lk. 4-5 :
fothttp://dea.digar.ee/publication/apehitus https://www.ester.ee/record=b1071975*est
Lilleküla ajalugu 1940. aastaniNerman, Robert2011https://www.ester.ee/record=b2625552*est
Louis I. Kahn in Rome and Venice : tangible formsBarizza, Elisabetta2021https://www.ester.ee/record=b5488647*est
Ma olin BiškekisKerikmäe, TanelSirp2010 / lk. 4-5
Maailma graatsilised jõujoonedPae, KajaPostimees2020 / Lk. 16-17 : illhttps://www.ester.ee/record=b1072778*est
https://leht.postimees.ee/6977421/maailma-graatsilised-joujooned
Maailma päästmine võib olla kole. Kas oleme selleks valmis?Kormašov, PeeterEesti Päevaleht2021 / Lk.
13https://dea.digar.ee/article/eestipaevaleht/2021/06/14/10.3
Maja kui sümbol : Eesti Üliõpilaste Seltsi hoone TartusHein, Ants; Hallas-Murula, Karin; Väljas,
Mait2007https://www.ester.ee/record=b2265205*est
Meie arhitektuuriajaloo seniseist saavutistestFreymuth, O.Ajalooline Ajakiri1930 / lk. 109-117
Meie ehituskunsti arenemisteedestBölau, K.Tehnika Ajakiri1936 / lk. 52-54 : fot
Meie ehituslike vormide arengustKompus, H.Tallinna Majaomanikkude Selts 30-aastane, 1907-19371937 / lk. 29-30 : fot
Mida koerad tahavad ehk tõeline koerapark [Võrguväljaanne]Bioneer.ee2021"Mida koerad tahavad ehk tõeline koerapark "
Mida teha ENSV arhitektuuriga? [Võrguväljaanne]Alatalu, Riinharjuelu.ee2021https://www.harjuelu.ee/mida-teha-ensv-arhitektuuriga/
Miks TPI sulges ja ERKI avas arhitektiõppe? = Why did the Tallinn Polytechnic Institute end and the Art Institute start the study of
architecture?Kalm, MartKunsttööstuskoolist kunstiakadeemiaks : 100 aastat kunstiharidust Tallinnas = From the school of arts and
crafts to the academy of arts : 100 years of art education in Tallinn2014 / lk. 208-232 : ill., fot
Missuguste majade ehitamine oleks kõige kasulikum ja otstarbekam : [hoonete konstruktsioonist ja maksumusest]Mägar,
E.Majaomanik1924 / lk. 556-558
Modernistlik ülikoolikompleks TPI hoonestu Mustamäel (nüüd Tallinna Tehnikaülikool)Hallas-Murula, Karin101 Eesti
arhitektuuriteost2012 / lk. 160-161 : ill., fot
Modernse arhitektuuri ja okupatsioonimuuseumi liit : [modernse arhitektuuri konkursist ja võitjatest]Läkk, EneEesti Ekspress2001 / 8.
veebr., Areen, lk. B1-B4 : ill

Moodne hoone asub dialoogi olemasoleva keskkonnagaArvamus, kultuur : [ajalehe Postimees lisa]2022 / Lk. 2425https://dea.digar.ee/article/ak/2022/02/05/21.1
Moodsa arhitektuuri kriitiline historiograafia : modernsuse käsitlused Leo Gensi ja Leonhard Lapini arhitektuuriajaloolistes tekstides
1960.-1980. aastail = Critical historiography of modern architecture : narrating modernity in the architectural histories of Leo Gens and
Leonhard Lapin in the 1960s-1980sLankots, Epp2014
Moodsad kirikud : Eesti 1920.-1930. aastate sakraalarhitektuurTamm, Egle2001
Moodsast sisearhitektuuristBurman, K.Tänapäev1936 / lk. 225-227 : fot
Muinsuskaitse aastaraamat 20122013
Mustamäe uus tulemine [Võrguväljaanne]city24.ee2021"Mustamäe uus tulemine"
Mõnda meie moodsate majade ehitamisestTänapäev1937 / lk. 114 : joon
Mälupilte Laulust ja laulukaarest : [ettekanne seminaril "Akadeemik Heinrich Laul 100" Tallinna Tehnikaülikoolis 10. septembril
2010]Mägi, VahurTallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 20102011 / lk. 209-211
New library buildings in Europe : documentation 20102010https://www.ester.ee/record=b2599049*est
"Noorus" on taas nooruslikult värske : [Kunstiakadeemia tudengid restaureerisid TTÜ peamajas Enn Põldroosi pannood
"Noorus"]Mente et Manu2012 / lk. 4 : fot
Nõmme vanadel fotodelLõhmus, Leho2005
Oisu Biogaasijaam sai ehituskonverentsil tunnustada [Võrguväljaanne]jarvateataja.postimees.ee2021"Oisu Biogaasijaam sai
ehituskonverentsil tunnustada"
Old Town Tallinn: Medieval built heritage amid transformationMichelson, Aleksandr; Paadam, Katrin; Ojamäe, Liis; Leemet, Anneli;
Loorberg, JaanikaTourism, Cultural Heritage and Urban Regeneration2020 / p. 71−83https://doi.org/10.1007/978-3-030-41905-9_5
Oma Ehitaja : 10 aastat2015
Oma materjal ja töö - rahvusliku ehituskunsti alusMatteus, A.Tartu näituse album : 26.-29. augustini 19321931 / lk. 19-21 : fot
Paekivi Eesti ehitistesPerens, Helle2010https://www.ester.ee/record=b2612386*est
Pajatusi Keilast ja kaugemaltPalamets, Hillar2017http://www.ester.ee/record=b4671591*est
Pealelend : [Euroopa Nõukogu ekspertrühmast]Valk-Siska, VeronikaSirp2020 / lk. 31 : fothttps://www.sirp.ee/s1artiklid/arhitektuur/pealelend-veronika-valk-siska-kultuuriministeeriumi-arhitektuuri-ja-disaininounik-2/
https://www.ester.ee/record=b1072938*est
Peatus seitsmendal verstal: "Seie saagu lenn!"Vahtra, MilviMente et Manu2021 / lk. 58-59 :
fothttps://www.ester.ee/record=b1242496*est
Pirita kloostri ehitusajalugu ja tema arhitektooniline iseloomustusKühnert, E.Pirita klooster : 1436-19361936 / lk. 61-70 : joon., fot
Pirita osa Eesti kunstiajaloosKarling, S.Pirita klooster : 1436-19361936 / lk. 87-92 : fot
Pole algust ega lõppu [Võrguväljaanne]Koppel, Annika A.eestinaine.ee2021"Pole algust ega lõppu"
Preface [Online resource]Jäger, Dagmar Ellen; Pieper, ChristianReiseuni report : the making of European architecture dialogue. Vol.
0, Preface2016http://www.architecture-dialogue.eu/report/
Professor Karl Õiger: kortermajad püsivadVeski, Rivo; Õiger, KarlPostimees2013 / lk. 8
Professor: ka ehitusmaterjalide süsinikujalajälg tuleb kontrolli all hoidaAnvelt, KärtEesti Päevaleht2021 / Lk. 18 :
illhttps://dea.digar.ee/article/eestipaevaleht/2021/03/24/17.6
Projekt & Ehitus : arhitektuuri ja ehitusteabe aastaraamat 2002Eigi, Ado2002https://www.ester.ee/record=b1225629*est

Projekt & Ehitus : arhitektuuri ja ehitusteabe aastaraamat 2013 = Estonian design & building annual review2013
Projektide koostamise määrusRiigi Teataja1933 / 41, art. 332, lk. 518-533
Psühholoog aitab kujundada ruumi, kus elameAltosaar, AimarPostimees2021 / Lk. 6-7 :
fothttps://dea.digar.ee/article/ak/2021/02/20/5.2
Põhja-Tallinnas algavad Süsta pargi ehituse ettevalmistustööd [Võrguväljaanne]Lepik, Sandrapealinn.ee"Põhja-Tallinnas algavad
Süsta pargi ehituse ettevalmistustööd"
Pärnu suvituslinna uuemaist ehitustestKesa, E.Eesti Arhitektuur1940 / lk. 17-28 : fot
Pärnu üldhariduslike koolide arhitektuurArro, Heli; Kotšenovski, O.Ehitus ja Arhitektuur : Eesti Ehitusministeeriumi bülletään1979 / lk.
45-51https://www.ester.ee/record=b1294849*est
[Rahvusvaheline arhitektide kongress Budapestis : eelteade]Tehnika Ajakiri1930 / lk. 48
Rahvusvahelisel tasemel arhitektuuriõpe : [TTÜs]Tehnoloogia : TTÜ noorteajakiri2013 / lk. 13 : ill
Raimo Pullat 80Liibek, Tõnis; Vseviov, DavidVana Tallinn. 26 (30)2015 / lk. 259-263
Raimo Pullat 802015https://www.ester.ee/record=b4529679*est
Raimo Pullat 80Liibek, Tõnis; Vseviov, DavidRaimo Pullat 802015 / lk. 5-17
Rakvere ajalugu : kõige vanemast ajast kuni 1944. aastaniKirss, Odette2005
Rakvere vanadel fotodel2006https://www.ester.ee/record=b2098203*est
Rannalinn, seenrõdu ja viinakapp : Pärnu linnaarhitekt Olev Siinmaa : [näitus Pärnu Muuseumis 12. novembrist 2011 kuni 11.
detsembrini 2011, Eesti Arhitektuurimuuseumis 16. veebruarist 2012 kuni 18. märtsini 2012] = Beach town, mushroom balcony and
vodka cabinet : Pärnu city architect Olev Siinmaa : [exhibition]Kalm, Mart2012
Raudteejaamade arhitektuurŠtšerbakov, A.; Skrobot, V.; Kruusimägi, JutaXXIX vabariiklik üliõpilaste teaduslik- tehniline konverents
30. märtsist - 1. aprillini 1977 : ettekannete teesid1977 / lk. 108https://www.ester.ee/record=b2449987*est
Raul Vaiksoo: on suur rumalus siduda kunsti või loomet poliitikagaVaiksoo, RaulPostimees2020 / Arter, lk. 1-6 :
fothttps://dea.digar.ee/article/arter/2020/09/05/3.1
Raul-Levroit Kivi : arhitekt kui dirigent : artikleid, projekte, mälestusi2017
Reiseuni report. Making of : European architecture dialogue. Vol. 4, Design reflection-2 : academic cycle 2015-2017, class-03,
semester 01-032016
Reisimuljeid Poolast : [Varssavi jt. Poola linnade ehitistest]Grauen, A.Tehnika Ajakiri1935 / lk. 201-203
Reisimuljeid Soomest : [Helsingi ja teiste Soome linnade ehitistest : E.I.Ü. liikmete õppereisist]Tehnika Ajakiri1935 / lk. 151-152
Riigikogu hoone - sajand Eesti parlamentarismi südamenaJuske, JaakEesti Elu : [Kanada ajaleht]2022 / lk. 5
Riigikogu hoone avamisest möödus 100 aastatEesti Elu : [Kanada ajaleht]2022 / lk. 2 : fot
Rotermanni soolalaos avatakse uus näitusPostimees2020 / Lk. 20https://www.ester.ee/record=b1072778*est
Ruum endale ja uutele mõtetele : [artiklis ka TTÜ Raamatukogu sisekujundusest]Mänd, HillarÄripäev2015 / Sisustaja, lk. 28-30
Rööptöötlussüsteemi Ultra Enterprise 10000 arhitektuuristToomsalu, ArvoA & A1998 / 5, lk. 16-28: ill
Saaremaalt pärit arhitekti pärand on ohusEesti Päevaleht2020 / Lk. 10https://dea.digar.ee/article/eestipaevaleht/2020/12/30/12.2
100 aastat raamatukogu Rakveres2012https://www.ester.ee/record=b2873031*est
100 ehitist - sada aastat : Eesti lugu ehitistes 1918-2017 : Eesti arhitektuurimuuseum, Tallinn, 19.10-02.12.2018 = 100 buildings one hundred years : Estonian history in buildings 1918-2017 = 100 строений - сто лет : история Эстонии в строениях 1918-

2017Kään, Toomas2018https://www.ester.ee/record=b5162242*est
100 sammu läbi 20. sajandi Eesti arhitektuuri = 100 steps through 20th century Estonian architecture : näitus, Eesti
Arhitektuurimuuseum 26.06-22.09.20132013https://www.ester.ee/record=b2999755*est
101 Eesti arhitektuuriteostHallas-Murula, Karin2012
101 Eesti nõukogude aja ehitistPaulus, Karin2019https://www.ester.ee/record=b5200143*est
Sammas : TTÜ professor Karl Õiger uurib süvitsi vabadussammast, mis on korduvalt läbi põlenud : [Liis Treimanni foto]Eesti
pressifoto 2010 = Estonian Press photography 20102011 / lk. 15
Selgusid arhitektuuripreemiate laureaadid [Võrguväljaanne]Tammel, Karoliinakultuur.err.ee2022"Selgusid arhitektuuripreemiate
laureaadid"
Silmapaistev ehituskunst : [aastatel 1921-2011 valminud viis omanäolisemat hoonet/rajatist : arhitektuuriteadlaste, arhitektide ja
kunstniku valikul]Kolk, TiinaPostimees2011 / 8. okt., Arter, lk. 12-13 : fot
Sissejuhatus arhitektuursele projekteerimisele : metoodiline materjal1988https://www.ester.ee/record=b1242871*est
SNUD. Protocols II: the Estonian Academy of Arts faculty of architecture guest speaker series 201320152018https://www.ester.ee/record=b5053384*est
Sociological and environmental psychology research and the critique of Soviet mass housingHallas-Murula, KarinRe-humanizing
architecture. New forms of community, 1950-70 : book of abstracts2014 / p. 50-51
Sociological and environmental-psychology research in Estonia during the 1960s and 1970s : a critique of Soviet masshousingHallas-Murula, KarinRe-humanizing architecture : new forms of community, 1950-1970 : East West Central re-building Europe
1950-1990. Vol. 12017 / p. 185-196https://doi.org/10.1515/9783035608113-012
Some new aspects of Georges Frederic Parrot's visions about the institutional and architectural establishment of the University of
Tartu in the early 19th centuryTohvri, EpiBaltic journal of European studies2011 / p. 354-362
Soome - Eesti arhitektuuri suurim mõjutajaHallas-Murula, KarinPööning : ajalooga majad, aiad ja disainiklassika2017 / lk. 32-37
Spatial strategies : perceiving moving - pioneers re-importedMartin, Rhys; Perren, Claudia; Jäger, Dagmar EllenReiseuni report.
Making of : European architecture dialogue. Vol. 4, Design reflection-2 : academic cycle 2015-2017, class-03, semester 01-032016 /
p. 157-173 : ill
Stalinization of Estonian town planning : visions and heritageSultson, SiimCities in Europe, Cities in the world : 12th International
Conference on Urban History : Portugal, Lisbon, 3-6 September, 20142015 / p. 1-13
Suomen vaikutus Viron arkkitehtuuriin = Finländska influenser inom arkitekturen i EstlandHallas-Murula, KarinPro Finlandia : Suomen
tie itsenäisyyteen = Finlands väg till självständighet. 4, Näkökulma: Venäjä, Puola, Viro, Latvia ja Liettua = Synvinkel: Ryssland, Polen,
Lettland och Litauen2017 / s. 348-359 : valok
Suurlinn aastal 2000 : [tulevikunägemus]Odamees1923 / lk. 29 : joon
Sõpruse kino kunagine direktor: vahel ulatusid piletisabad Ararati poeniTark, IndrekLP : Eesti Päevaleht2020 / Lk. 42-44 :
illhttps://epl.delfi.ee/kultuur/soprus-65-kino-kunagine-direktor-vahel-ulatusid-piletisabad-ararati-poeni?id=89640177
https://www.ester.ee/record=b1072079*est
Süda-Tatari puitasum : haritlaste linnaosa TallinnasNerman, Robert; Pesur, Veiko2004https://www.ester.ee/record=b1787254*est
Tallinn : [fotoalbum]Tergem, Kerti2004
Tallinn architecture 1900-2010 : architecture guideHallas-Murula, Karin2010https://www.ester.ee/record=b2560378*est
Tallinn architecture 1900-2020 : architecture guideHallas-Murula, Karin2020https://www.ester.ee/record=b5297784*est
Tallinna ajalugu2019https://www.ester.ee/record=b5286104*est
Tallinna kalmistud - rahva pärand = The Cemeteries of Tallinn : the people's legacyKuhi, Tiiu; Adamek, Frank2012
Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti restaureerimispreemiad : [parim restaureeritud maja ka arhitekt Robert Natuse projekteeritud maja

Tallinnas Seene 8]Muinsuskaitse aastaraamat 20122013 / lk. 125 : ill
Tallinna Lennusadam pärjati betoonpreemiaga : [ka TTÜ professor Karl Õiger]Postimees2013 / lk. 3
Tallinna puitarhitektuur = Wooden architecture of Tallinn2014
Tallinna puitarhitektuur = Wooden architecture of Tallinn2015
Tallinna Tehnikaülikool avab rahvusvahelise Euroopa arhitektuuri magistriõppeInseneeria2015 / lk. 17
Tallinna Tehnikaülikool uues iseseisvusaja muudatustes : [väljavõtteid Rein Jürgensoni kaheköielisest raamatust : arhitektuuriõppest
TTüs]Jürgenson, Rein, inform100 aastat TTÜ ehitusinsenere2018 / lk. 353-361 : portr
[Tallinna Tehnikaülikooli kauaaegse õppejõu Karl Tihase monograafia "Eesti talurahva arhitektuur" esitlus ja K. Tihase panusest Eesti
Vabaõhumuuseumi rajamisse]Mente et Manu2007 / 6. juuni, lk. 4 : fothttps://www.ester.ee/record=b1242496*est
Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare Kolledži väikelaevaehituse kompetentsikeskuse katsebassein ja laborite hooneKuhu kadus
euro? : Eesti Arhitektide Liidu kuraatorinäitus2016 / lk. [46]-49 : fot
Tallinna välisilme arengTammekann, A.Neljas Eesti loodusteadlastepäev 18. ja 19. märtsil 1940 Tartus : ettekannete
kokkuvõtteid1940 / lk. 11-15 : joon
Tallinnale lajatas karm käsk: olgu Stalini väljak ja lahmakas Nõukogude maja olemas!Erilaid, TõnisÕhtuleht2020 / Lk. 15 :
fothttps://www.ohtuleht.ee/1009435/tallinnale-lajatas-karm-kask-olgu-stalini-valjak-ja-lahmakas-noukogude-maja-olemas
https://dea.digar.ee/article/ohtuleht/2020/08/15/20.1
Tallinnan 1900-luvun arkkitehtuuri : arkkitehtuuriopasHallas-Murula, Karin; Lass, Anne2003
Tallinnasse kerkib moodsaim kliimaneutraalne linnaosaAnvelt, KärtEesti Päevaleht2021 / Lk. 16-17 :
illhttps://dea.digar.ee/article/eestipaevaleht/2021/03/24/17.2
TalTech pakub uut näitust ülikooli arhitektuurist ja inimestest [Võrguväljaanne]postimees.ee2022TalTech pakub uut näitust ülikooli
arhitektuurist ja inimestest
TalTech sai tähtajatu õiguse arhitektuuri õpetadaEhitusEST2019 / lk. 21https://www.ester.ee/record=b4442657*est
https://ehitusest.ee/uudis/2019/06/05/taltech-sai-tahtajatu-oiguse-arhitektuuri-opetada/
https://issuu.com/meediapilt/docs/ehitusest_juuni_2019
TalTech sai tähtajatu õiguse õpetada tehnilise kallakuga arhitektuuriEhitaja2019 / lk. 6 : fothttp://www.ester.ee/record=b1072123*est
TalTech sai tähtajatu õiguse õpetada tehnilise kallakuga arhitektuuriMente et Manu2019 / lk.
11https://www.ester.ee/record=b1242496*est https://www.ttu.ee/public/m/mente-et-manu/MM_02_2019/mobile/index.html
TalTechi arhitektuuriõpe sai uue hingamiseTraks, KristinaMente et Manu2019 / lk. 20-21 :
illhttps://www.ester.ee/record=b1242496*est https://www.ttu.ee/public/m/mente-et-manu/MM_02_2019/mobile/index.html
Tartu linnaruum ja arhitektuur 18. sajandi lõpul ja 19. sajandi esimesel poolel valgustusajastu ideede kontekstisTohvri, EpiEesti kunsti
ajalugu. 3, 1770-1840 = History of Estonian art. 3, 1770-18402017 / lk. 238-256 : illhttp://www.ester.ee/record=b4653697*est
Tartu turg 1682. aastal : [hoonetest turuplatsi ümber]Tender, E.Tartu. 31936 / lk. 207-212 : joon
Tehiskivimaterjalid Eesti 20. sajandi arhitektuuris : kasutuslugu ja väärtustamineMändel,
Maris2019https://www.ester.ee/record=b5283989*est
Tehnikateadlane Andres Keevallik : ehitusettevõtjate rahuolematus tõi arhitektuuriõppe tagasi tehnikaülikooli [Võrguväljaanne]Raag,
Toomaspealinn.ee2022"Tehnikateadlane Andres Keevallik : ehitusettevõtjate rahuolematus tõi arhitektuuriõppe tagasi tehnikaülikooli
"
Tehnikaülikooli arhitektuurimagistrandid pälvisid tunnustust [Belgradis]Ehitaja2013 / lk. 9
Tehnikaülikooli arhitektuuriõpe astub pika sammu edasiJuurak, RaivoÕpetajate leht2014 / lk. 8
Tehnikaülikooli arhitektuuriõpe muudab kurssiKiivet, EloSirp2018 / lk. 34-35 : fothttps://www.ester.ee/record=b1072938*est
Tehnikaülikooli arhitektuuriõpe muudab kurssi

Tehnikaülikooli ja tehnikakõrgkooli arhitektuuriõpe - kaks tilka vett? : [ka arhitektuuri- ja urbanistikainstituudi juhataja Irina Raua
kommentaarid]Valk, Veronika; Raud, IrinaSirp2014 / lk. 3-5 : ill
Tehnopol ja TalTech kutsuvad arhitekte looma linnakuid ühendava rohepromenaadi visioone
[Võrguväljaanne]digi.geenius.ee2022Tehnopol ja TalTech kutsuvad arhitekte looma linnakuid ühendava rohepromenaadi visioone
Thanks to [Online resource]Jäger, Dagmar EllenReiseuni report : the making of European architecture dialogue. Vol. 0,
Preface2016http://www.architecture-dialogue.eu/report/
Tippinsener August Komendandi pärand jõuab EestisseEesti Elu : [Kanada ajaleht]2019 / lk. 6 : fothttps://eestielu.com/et/eestielu/paberleht/10125-eesti-elu-nr-51-52-20-detsember-2019-digileht
Tippinsener August Komendant ja tema koostöö arhitekt Louis I. KahnigaLige, Carl-Dag18 aastat arhitekt Louis I. Kahniga2019 / lk.
188-205 : fothttps://www.ester.ee/record=b5285365*est
TMMi pildikogust : [1. maiks Tallinna laululava akustilise ekraani metallkaar paigas : foto]Sirp2010 / lk. [18]
Toivo Tammik: ooperiteatril on koht olemas [Võrguväljaanne]Tammik, Toivopostimees.ee2021"Toivo Tammik: ooperiteatril on koht
olemas"
TPI peahoone = TPI main building = Главное здание ТПИPaulus, Karin100 ehitist - sada aastat : Eesti lugu ehitistes 1918-2017 :
Eesti arhitektuurimuuseum, Tallinn, 19.10-02.12.2018 = 100 buildings - one hundred years : Estonian history in buildings 1918-2017 =
100 строений - сто лет : история Эстонии в строениях 1918-20172018 / lk. 118-119 : ill.,
fothttps://www.ester.ee/record=b5162242*est
TTK arhitektiõpe ajas tudengid protestima : [TTÜ soovist arhitektuuri eriala õpetamine endale võtta]Tammeorg, TeeleEesti
Päevaleht2011 / lk. 6
TTÜ Särghaua maateaduste ja keskkonnatehnika õppekeskus = Earth Sciences and Environment Technology Learning Centre of
Tallinn University of Technology at Särghaua : [ehitusjoonis]Projekt & ehitus 2014 : arhitektuuri ja ehitusteabe aastaraamat = Estonian
architecture & building annual review2014 / lk. 20 : ill
TTÜ tähistab näitusega ülikooli jõudmist Mustamäele [Võrguväljaanne]Weidebaum, Reetkultuur.err.ee2022TTÜ tähistab näitusega
ülikooli jõudmist Mustamäele
TTÜ uuendused : ehitusteaduskonnast ehituse ja arhitektuuri instituudiksKurnitski, JarekEhitusEST2017 / lk. 2021http://www.ester.ee/record=b4442657*est
TTÜ VI õppekorpus Tallinnas, Ehitajate tee 5 : [fotod allkirjaga]Projekt & Ehitus : arhitektuuri ja ehitusteabe aastaraamat 2013 =
Estonian design & building annual review2013 / lk. 26-27 : ill
TTÜst saab nüüd arhitekti kutseÄripäev2015 / lk. 17
Tudengid pakkusid Suurpeale insuldikeskust ja vetikakasvatust, linnaku veetorni observatooriumi [Võrguväljaanne]Tamm,
ÜlleSõnumitooja2021 / Lk. 1 : ill"Tudengid pakkusid Suurpeale insuldikeskust ja vetikakasvatust, linnaku veetorni observatooriumi"
Tuleviku arhitektid TalTechisLylykangas, Kimmo SakariMente et Manu2018 / lk. 4-5 : portrhttp://www.ester.ee/record=b1242496*est
http://dea.digar.ee/publication/AKmenteetmanu https://www.ttu.ee/public/m/mente-et-manu/MM_05_2018/mobile/index.html
Tung kõrgusesse ehitustehnikasMajaomanik1938 / 1 (18), lk. 19-21 : fot
Tänapäeva arhitektuuristBölau, K.Varamu1938 / lk. 1215-1218
Tänapäeva vaatlusi : [uudsest arhitektuurist]Tänapäev1936 / lk. 367-370 : fot
Töörühm arutab aasta aega Estonia teatrimaja tulevikku [Võrguväljaanne]Gnadenteich, Uwepostimees.ee2022Töörühm arutab aasta
aega Estonia teatrimaja tulevikku
Uno Tölpus (14.08.1928-12.08.1964)Kuulsuste allee : Mustamäe imelised inimesed2012 / lk. 131-132 : fot
Urban strategies : Rävala alleyRaud, Irina; Fjuk, IgnarReiseuni report. Making of : European architecture dialogue. Vol. 4, Design
reflection-2 : academic cycle 2015-2017, class-03, semester 01-032016 / p. 35-63 : ill
Urmas ja Mari Viik: “Kaitseinglid olid kohal!” [Võrguväljaanne]Kipper, Tõnissaartehaal.postimees.ee2021"Urmas ja Mari Viik:
“Kaitseinglid olid kohal!” "

Uude Maailma : Eesti arhitektid Torontos = To the New World : Estonian architects in TorontoOjari,
Triin2018https://www.ester.ee/record=b5165481*est
Uue arhitektuuri juurde kunstiajaloo kauduBölau, K.Tehnika Ajakiri1939 / lk. 194-196 : joon
Uue laululava unikaalne inseneritöö andis Eesti rahvale sümboliHallas-Murula, KarinMeie Eesti. 100 aastat2018 / lk. 48 :
fothttp://www.ester.ee/record=b4752465*est
Uue maailma ehitajad : [näitus Torontos töötanud eesti arhitektide loomingust]Urbel, EmilSirp2018 / lk. 14-15 :
fothttp://www.sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/uue-maailma-ehitajad/
Uued tuuled TalTech-i arhitektuuriõppesSchmidt, KarenEhitusEST2018 / lk. 28-30 : fothttp://www.ester.ee/record=b4442657*est
https://ehitusest.ee/uudis/2018/10/16/uued-tuuled-taltechis-kimmo-lylykangas/
Uus arhitektide õppekava keskendub rahvusvahelisele koostööleRaud, IrinaEhitaja2015 / lk. 24-26
Uus dekaan, uued väljakutsed : [arhitektuuri õpetamisest EKAs ja ka TTÜs]Ojari, AndresSirp2017 / lk. 22http://sirp.ee/s1artiklid/arhitektuur/uus-dekaan-uued-valjakutsed/
Uusi koolimaju kerkib riburadamisiMihkels, IaÕhtuleht2020 / Lk. 8 : illhttps://www.ester.ee/record=b1408161*est
Valelikkusest ja moeorjusest ehitusalalKesper, A.Majaomanik1935 / dets., lk. 13 : fot
Vana Tallinn : ehitised ja inimesedKarjahärm, Toomas2007
Vana Virumaa : ehitised ja inimesedSoidro, Siiri2007
Vastuvõtutulemused perioodil 2011-2014. Arhitektuuri ja ehituse õppesuuna lõpetajate palgaandmed 2014., 2015. ja 2016. aasta
kohta100 aastat TTÜ ehitusinsenere2018 / lk. 450-452
Veneetsia arhitektuuribiennaalil on luubi all Eesti väikelinnade saatusRaud, JuhanArvamus, kultuur : [ajalehe Postimees lisa]2021 /
Lk. 24-25 : fothttps://dea.digar.ee/article/ak/2021/05/22/22.1
15 aastat ehitustegevustVolberg, A.Eesti arkitektide almanak1934 / lk. XI-XV
Vilen Künnapu - võlurpreesterKurvits, RaoulSirp2016 / lk. 21-22 : fothttp://www.sirp.ee/s1-artiklid/c6-kunst/vilen-kunnapu-volurpreester/
VIRU 50: isegi hotellis levinud lõhnad tundusid eestlastele välismaistena [Võrguväljaanne]Oll, Sulevohtuleht.ee2022VIRU 50: isegi
hotellis levinud lõhnad tundusid eestlastele välismaistena
Visioon. Ruum. Vorm : 10 aastat arhitektuuriõpet Tallinna Tehnikaülikoolis2021https://www.ester.ee/record=b5476581*est
Visiting neighbours : 100 treasures of Estonia, Latvia and LithuaniaBimbirytė-Mackevičienė, Aistė; Zilgavis, Janis; Raie, Siim; Reidla,
Triin2018https://www.ester.ee/record=b5161481*est
VPK : Vabariigi Presidendi Kantselei2012
Võimu vaatlus = Observing power2021https://www.ester.ee/record=b5418986*est
Võitlus valel rindelKuusemets, JaanSirp2014 / lk. 6http://dea.digar.ee/article/sirp/2014/05/16/4.1
Väikelinnadel tekib julgus tunnistada kahanemistGrišakov, KristiPostimees2020 / lk. 14-15 :
fothttps://dea.digar.ee/article/postimees/2020/09/22/14.2
Välismaa mees lammutab Valga depressiooni [Võrguväljaanne]Päärt, Villupostimees.ee2021"Välismaa mees lammutab Valga
depressiooni"
Äritehnoloogia ekspert: ehituse järgmine suur samm ei saa selleta toimuda [Võrguväljaanne]Sommer,
Reelikaarileht.delfi.ee2021"Äritehnoloogia ekspert: ehituse järgmine suur samm ei saa selleta toimuda"
Ühe arhitekti mälestused. Teine köide : 1957–1966 : TPI, Lenfilm, ERKI ja Eesti ProjektStöör, Ülo2014
XII Rahvusvaheline Arkitektide Kongress : [sept. 1930, Budapest]Böölau, H.Tehnika Ajakiri1930 / lk. 139-140

Архитектор: однообразные стеклянные здания портят городское пространство и окружающую среду [Online resource]Malova,
Dinarus.err.ee2021"Архитектор: однообразные стеклянные здания портят городское пространство и окружающую среду"
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произведение искусстваBruns, Dmitri2011
Вручены награды лучшим строителям и объектам уходящего года [Võrguväljaanne]rus.postimees.ee2021"Вручены награды
лучшим строителям и объектам уходящего года"
Двойной юбилей: кампус ТТУ и район Мустамяэ отмечают свое 60-летие [Online resources]Boitsova,
Aljonarus.err.ee2022Двойной юбилей: кампус ТТУ и район Мустамяэ отмечают свое 60-летие
Им завтра - строитьOruvee, HelmutМолодежь Эстонии1968 / с. [?]https://www.ester.ee/record=b1072621*est
Комиссия по развитию здания театра "Эстония" соберется на первое заседание [Online resource]Mihhailov,
Sergeirus.err.ee2022Комиссия по развитию здания театра "Эстония" соберется на первое заседание
Курс архитектуры. Раздел [4], Основы градостроительства и планировки населенных мест : (конспект
лекций)1959https://www.ester.ee/record=b1382192*est
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