EESTI MAASTIKUARHITEKTIDE LIIDU

TÖÖPAKKUMINE: Arhitekt-planeerija Põlva Vallavalitsuses
Põlva Vallavalitsus on välja kuulutanud avaliku konkursi
arhitekt-planeerija leidmiseks. Arhitekt-planeerija ametikoha eesmärk
on Põlva valla ruumilise arengu korraldamine lähtuvalt avalikest
huvidest.
Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja ametikohale esitatud nõuetele
vastavust tõendavate dokumentide koopiad palutakse saata hiljemalt
8.
veebruariks
digitaalselt
allkirjastatuna
meiliaadressile
info@polva.ee
Lisainfo tööülesannete ja nõudmiste kohta S
 IIT.

KUUKIRI 02/2019
EMALi kuukirja järgmine number ilmub 1. märtsil
juhatus: j uhatus@maastikuarhitekt.ee
Kristiina Kupper (523 3340), Ülle Kunnus (514 7885), Laura
Männamaa, Gerly Toomeoja
koordinaator: Reet Soans info@maastikuarhitekt.ee 5060 834
kuukiri: Minea Kaplinski minea@maastikuarhitekt.ee 5690 0694

EELTEADE: ARHITEKTUURIPREEMIATE TÖÖGRUPP

.

2019. aastal on EMAL otsustanud selja sirgu lüüa ning võtta enda
kanda
võtta
Arhitektuuripreemiate
auhinnatseremoonia
peakorraldaja rolli, mida eelnevatel aastatel on vedanud nii EAL kui
ESL. Lisainfo peagi!
REKLAAMIVÕIMALUS MAASTIKUKONVENTSIOONI TRÜKISES .
Selle aasta esimeses pooles ilmub Euroopa maastikukonventsiooni
tutvustav trükis, mille eesmärgiks on avada maastiku mõiste
laiahaardelisust ning selgitada konventsiooni sisu ja selle tähtsust.
Kuivõrd maastikega seotud teravad vastuolud on Eesti ühiskonnas
üksnes süvenemas, siis näeme, et on möödapääsmatult vajalik
selgitada maastike olulisust ning seda, kui laia tegevusvaldkonda
ning võimalusi see mõiste endas peidab.
Trükise trükiarvuks on planeeritud 1000 eksemplari ning esimeses
järjekorras on ette nähtud seda jagada kohalikele omavalitsustele
ning maastikega tegelevatele asutustele. See omakorda tähendab,
et garanteeritult jõuab trükis väga paljude potentsiaalsete tellijate
lauanurkadele ning seetõttu on trükises võimalik kajastada oma
ettevõtete reklaami.
Ettevõtet tutvustava reklaami jaoks on valikus neli
paketitasandit:
HIND

MIDA SISALDAB

125 €

Ettevõtte värviline logo trükise reklaamilehel

245 €

Ettevõtte värviline logo koos pakutavate teenuste
lühiloetelu
ning
kontaktidega
(koduleht,
üldmeiliaadress, telefon)

595* €

Poole A5 lehekülje suurune reklaamipind.
Lisaks logole ja kontaktidele võimalik kajastada
täiendavat teksti, fotosid ja/või töönäiteid.

825*€

A5 lehekülje suurune reklaamipind.
Lisaks logole ja kontaktidele võimalik kajastada
täiendavat teksti, fotosid ja/või töönäiteid.

* - hind kehtib juhul, kui trükisesse edastatakse valmiskujul ja trükise
nõuetele vastav (ehk kindla suuruse ja trükivärvi profiiliga)
reklaamplakat. Eraldi kujundusteenuse täiendavaks hinnaks on
120€.
NB! Kuna Eesti Maastikuarhitektide Liit ei ole käibemaksukohuslane,
ei lisandu reklaamipakettide hindadele käibemaksu.

TÖÖPAKKUMINE: Projektijuht Eesti Arhitektuurikeskuses
Eesti Arhitektuurikeskus kutsub oma meeskonnaga liituma
projektijuhti, kelle põhiliseks tööülesandeks on avalikule ja
erasektorile suunatud projektide juhtimine.
Soovi korral saata oma CV ja motivatsioonikiri aadressile
cv@arhitektuurikeskus.ee.
Kandideerimise
tähtaeg
on
28.
veebruaril.
Lisainfo tööülesannete ja nõudmiste kohta S
 IIT.
EELTEADE: seminar “Piet Oudolfi disainikeel”
Kevadist pööripäeva tervitame sel aastal rahvusvahelise seminariga,
mille keskmes on hollandi aiakujundaja Piet Oudolfi lopsakas ja
maaliline disainikeel. Seminar toimub 20. märtsil Tallinna
Botaanikaaias. Registreerimine algab peagi!

TajuRuum raadiosaates “Meie igapäevane avalik ruum”
Liidu liikmed ja TajuRuumi maastikuarhitektid Terje Ong ning Edgar
Kaare käisid IDA raadiokanali saates “Meie igapäevane avalik ruum”
rääkimas oma tegemistest, koostööst ja heast avalikust ruumist.
Saade on järelekuulatav SIIN.
Lahkunud on IFLA auliige, maastikuarhitekt Hans Dorn
IFLA annab kaastundega teada, et eelmise aasta 31. detsembril
lahkus rahvusvaheliselt tunnustatud saksa maastikuarhitekt Hans
Dorn.
Järelehüüet saate lugeda S
 IIN.
EALi kuraatorinäituse “Liginull” vestlusõhtu järelevaatamine
Kolmapäeval, 16. jaanuaril kell 17:30 - 19:00 toimus Arhitektuuri- ja
Disainigaleriis vestlusõhtu EALi kuraatornäitusel „Liginull“, kus räägiti
näitusel püstitatud teemadest.
Disaini- ja Arhitektuurigaleriis on 11. jaanuarist 2019 avatud Eesti
Arhitektide Liidu kuraatornäitus „Liginull“, mis uurib, kuidas peaks
arhitektuur reageerima ärevatele teadetele meie koduplaneedi
ülekuumenemisest. Muuhulgas otsitakse vastust küsimusele, miks
on eestlaste ökoloogiline jalajälg maailmas jätkuvalt üks suuremaid
ja kuidas seda muuta? Näitus on avatud veel 2. veebruarini 2019.
Vestlusõhtu videosalvestus on on üleval S
 IIN.

VÕISTLUSED:
Näitus Toolilugu ERMis
Alates 31. jaanuarist on ERMis üleval näitus “Toolilugu”, mis vaatleb
eesti mööbliajalugu ikoonilise staatuse pälvinud toolide kaudu, mida
võib leida nii ühiskondlikes hoonetes kui ka paljude eestlaste
kodudes. Need on toolid, mis on teinud kodumaises mööblidisainis
ajalugu nii unikaalesemetena kui ka tööstusliku toodanguna. Siin on
samuti toole, mille unikaalsus on aja märk, sest võimaluste piiratus
määras tiraaži. Väljapanek on jutustus ka modernismi katkestusest,
hõlmates aega, mil iseseisev mõtlemine oli pärsitud ja
mööblikujundus ülimalt reglementeeritud. Näitus on loodud koostöös
Eesti Sisearhitektide Liiduga ning jääb avatuks 30. juunini.
Lisainfo SIIT.

Läänemere Linnade Liidu säästva liikuvuse (SUMP) veebinar
SUMP-Up projekt on võtnud eesmärgiks korraldada perioodil
detsember 2018 - 2019. aasta lõpp 6 veebinari säästva liikuvusega
seotud teemadel. Järjekorras teine veebinar keskendub liikuvuse
analüüsile ja info kogumisele. Juhtumiuuringu näitena tutvustab
Malmö, kuidas nad on kogunud ja kasutanud erinevat infot
transpordilahenduste planeerimisel. Malmö kasutab infokorjeks
erinevaid meetode ning on hiljuti viinud läbi mitmeid pilootprojekte,
mis põhinevad mobiilirakenduste abil koostatavatel digitaalsetel
transpordiuuringutel.
Veebinar toimub 20. veebruaril meie aja järgi kell 11:00-12:30.
Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, mida saate teha S
 IIN.

JUHATUS:
16.01 toimunud juhatuse koosoleku olulisemad punktid:
● Töögruppide moodustamisest ja nende töö korraldamisest
● Liikmemaksude kogumisest
● 2019. aasta tegevused ja eelarve
● Aastapreemiad ja gala korraldamine
● Kutseandmisega seonduv
● EMALi teenuste tasumäärustiku kinnitamine
● Tallinna Kommunaalameti juhataja käskkirjast
Kulka 2018. aasta IV voorust said rahastuse
● Rahvusvahelise seminari “ Haljastuse ehitusaegne
kaitsmine“ korraldamine
● Rahvusvahelise seminari “ Piet Oudolfi disainikeel“
korraldamine
● Eesti Maastikuarhitektide Liidu 2019. aasta tegevustoetus.
12.02 juhatuse koosoleku esialgne päevakord:
● Hariduse valdkonna töögrupi tegevused
● Aastapreemiad ja gala korraldamine
● Maastikuarhitektuurikuu tähistamine ja üldkoosolek

Härjapea jõe visioonivõistlus
Tallinn kuulutab välja üheetapilise avaliku visioonikonkursi, et leida
läbiv käsitlus kunagise Härjapea jõe voolusängi tähistamiseks ja
esiletoomiseks Tallinna linnaruumis. Võistlus korraldatakse
ideekontseptsiooni saamiseks ja jõe tähistamise printsiipides kokku
leppimiseks, millest edaspidi: planeeringutes, eskiisides ja
ehitusprojektides, mis Härjapea jõe voolusängiga kattuvad, lähtuda.
Konkursi lõpptähtaeg on 2
 5. veebruaril. Lisainfo S
 IIT.

Rakvere Ametikooli õpilaskodu kunstiteose konkurss
Kunstikonkursi raames otsitakse avalikku ruumi rikastavat taiest, mis
lähtuks Rakvere Ametikooli õpilaskodu arhitektuursest lahendusest,
olemasolevast
hoonestuse
iseloomust
ning
ümbritsevast
keskkonnast. Võistluse tähtaeg on 5
 . märts 2019. Lisainfo S
 IIT.
TAB 2019 rahvusvaheline arhitektuurikoolide näitus
5. Tallinna Arhitektuuribiennaali TAB 2019 rahvusvaheline
arhitektuurikoolide näitus ‘‘Kohutavalt ilus!‘‘ kuulub Tallinna
Arhitektuuribiennaal TAB 2019 põhiprogrammi ning sellest on
kutsutud osa võtma arhitektuuritudengid ja arhitektid nii Eestist kui
mujalt maailmast. Näitus “Kohutavalt ilus!” käsitleb kooli kui eksimist
ja valesti tegemist võimaldavat kohta. Võistluse tähtaeg on 18. märts
2019. Lisainfo S
 IIT.

Eesti Taimekasvatuse Instituut otsib kunstikonkursiga
skulptuuri
Riigi Kinnisvara AS koostöös Eesti Taimekasvatuse Instituudiga
kuulutas välja kunstikonkursi, et leida sobivaim ideelahendus 2019.
aastal Jõgevamaal valmiva Eesti Taimekasvatuse Instituudi
teraviljade aretuskeskuse õuealale. Kunstikonkursi raames otsitakse
avalikku ruumi rikastavat taiest, mis lähtuks aretuskeskuse
arhitektuursest lahendusest ja ümbritsevast keskkonnast. Võistluse
tähtaeg on 2
 1. märts 2019. Lisainfo S
 IIT.

ÜMARLAUD MAASTIKUARHITEKTUURI
ERIALAPRAKTIKAST

KÜLALISED SOOME MAASTIKUARHITEKTIDE LIIDUST
ülevaate koostas: Kristiina Kupper

ülevaate koostas: Ülle Kunnus
EMALi juhatus on tõstnud erialaliidus olulisimaks teemaks
maastikuarhitektide hariduse edasise käekäigu. TalTechi otsus
maastikuarhitektuuri õppekavade sulgemisest ja küsitavate
lähteandmete põhjal valminud OSKA uuringu raport on tugevaks
häiresignaaliks.
Esimeseks sammuks oli kutsuti 30. jaanuaril kokku haridusteemaline
ümarlaud. Käsitleti EMÜ maastikuarhitektide õppekavas plaanis
olevaid muudatusi. Tähelepanu all olid ka erinevad võimalused
siduda õppetööd maksimaalselt praktilise tööga. Otsiti võimalusi
praktiseerivate
maastikuarhitektide
tunduvalt
suuremaks
kaasamiseks õppeprotsessi. Kõne all oli õppepraktika vorm ja sisu –
praktika osakaal õppeprotsessis, juhendajate vastutus, valik ja
osatähtsus
ning
praktilise
töö
võimalused
erinevates
alavaldkondades.

Eelmise aasta 6.-7. detsembril olid EMALil külas Suomen
Maisemaarkkitehtiliitto MARK esindajad – president Veera Tolvanen,
Tuulikki Peltomäki, Elina Kataja, Mari Ariluoma ja Oula Rahkonen.
Külalised osalesid seminaril „Haljastuse ehitusaegne kaitse“ ja meie
jõululõunal ning aastapreemiat galal.
Teine külaskäigupäev, 7. detsember, möödus töiselt. Päeva alguses
toimus koosolek, kus EMALit esindasid Laura Männamaa, Mart Hiob
ja Kristiina Kupper. Räägiti mõlema organisatsiooni hingeelust ja
arutati ühiste tulevikutegevuste üle. Peale kosutavat lõunapausi
tutvuti Tallinnas Pae ja Tammsaare pargiga.
Siinkohal suured tänud Laurale, kes väga põhjalikult ka Pae pargi
projekteerimise ning rajamise protsessi kirjeldas. Kohtumisel jäi
kõlama mõlema liidu poolne soov teha koostööd. Konkreetsemalt
lubasime omavahel ürituste infot vahetada, et liikmetel oleks
võimalus osaleda. Esimene üritus, kuhu MARKi liikmeid kutsume, on
20.03 toimuv seminar „Piet Oudolfi disainikeel“.

Foto: Gerly Toomeoja

Presidendid Veera Tolvanen ja Kristiina Kupper

Külalised ja Laura Männamaa trotsivad tuulist ilma Pae pargis

VALMINUD MAASTIKUARHITEKTUURSED OBJEKTID

Tehnopol 2 siseõu
ülevaate koostas: Ülle Kunnus
AUTORID: K
 ristiina Renter, Ülle Kunnus
EHITAJA: Astlanda Ehitus OÜ

Selle siseõue kujunduses on oluline ka vaade ülevalt kõrgemate
korruste akendest. Põhiliste käiguteede markeerimiseks ja
tegevustsoonide platside katenditena on kasutatud eri toonides
erksavärvilist multikummi. Lisaks annab efekti veel pimedas
helendava teekattevärviga teerada ja triibud.
Suhteliselt väikese pinnaga plats on jaotatud erinevateks
tegevustsoonideks. Siseõue edelaosas asub puidust kergpiirdega
statsionaarsete istepinkidega väliauditoorium, kuhu on võimalik
ürituste puhul lisaks ka teisaldatav ekraan paigaldada. Valgustid,
pistikud jms on peidetud piirde postidesse.

Foto 1 Väliauditoorium

Platsi loodeosas on kunstmuruga miniatuurne spordiväljak, siia oli
algselt plaanis paigaldada õuefitness-seadmed. Tellija soovil sai aga
lõpuks tehtud valik lauatennise kasuks.

Joonis 1 Siseõue skeem
1 kunstmurukattega spordiplats; 2 väliauditoorium; 3 purskkaevuga
puhkenurk; 4 varjualune suitsetajate; 5 „traadist põõsad“; 6 „peatänav“ ja
valgusti-allee

Südatalv pole just kõige soodsam aeg maastikuarhitektuursest
objektist ülevaate andmiseks - üsna lumevalge lugu. Seetõttu on
lisaks praeguses talvevaikuses tehtud fotodele lisatud ka
tutvustatava platsi skeem (joonis 1) ja mõned pisut värvi andvad
ehitusaegsed pildid.
Tehnopol 2 siseõu asub Tallinnas Tehnopoli teaduslinnakus, kus
kõrvuti paiknevad ühise suure maa-aluse parkimismajaga Tehnopol
1, 2 ja 3 büroohoonete krundid. Praeguseks on valmis ehitatud
Tehnopol 1 ja Tehnopol 2 hoonestus (arhitekt Kristiina Renter).
Siseõu jääb selle kompleksi keskossa. Tegemist on kõigist neljast
küljest 7-korruseliste büroo-hoonetega piiratud platsiga, mis asub
maa-aluse parkimismaja katusel. Siseõue läänepoolsele küljele pole
tänaseks veel Tehnopol 3 hoonet veel valmis ehitatud. Siseõue
projekti autorid on Kristiina Renter Ja Ülle Kunnus, ehitaja Astlanda
Ehitus OÜ.

Foto 2 Spordiplats (suvi 2018)

Pärastlõunapäikesega siseõue kirdeosas on purskkaevuga
puhkenurk. Projekteeritud oli „tagurpidi purskkaev“ – vaikselt kivide
vahelt veesilma keskossa kaduva veega, misd tänu kaevumeistrite
pingutusele siiski pisut ka mulksub ja purskab.

Detailplaneeringu kohaselt oli lubatud kogu territooriumi ka
maapealses osas täis ehitada, projekteerimise käigus tehti siiski
otstarbekam hoonetevahelise 35x35 m suuruse siseõuega lahendus.
Maa-aluses osas on aga parkla krundi piirist krundi piirini.
Õueala kujundusidee puhul on arvestatud, et tegemist on kõrgete
hoonete vahel parkla katusel paikneva varjulise platsiga, kus
kasvutingimused haljastuse rajamiseks on väga napid. Seetõttu on
tehtud üsna tehnitsistlik lahendus ning tavapäraste haljastusvõtete
asemel on kasutatud kunstmuru, „traadist põõsaid“ ning Keha3 OÜ
puukujulisi disainvalgusteid „Branch”.
Foto 3 Purskkaev talvevaikuses

Siseõue kaguosas on klaasist katusealune suitsetajatele. See on
sihilikult nii kavandatud, et tervist kahjustav tegevus muuta
võimalikult ebamugavaks – ümberkaudsetest hoonetest, kus
suitsetamine on keelatud, on pikk maa tulla. Katusealune on klaasist
ja kõigile nähtavas asukohas, mitte kusagil nurga taga.
Haljastuse rajamiseks on siseõues kasvutingimused väga napid,
kasutatud on integreeritud istepinkidega betoonist taimekonteinereid
kõrreliste ja sibullilledega ning veidi suuremaid õueala tsoneerivaid
betoonist istutuskaste põõsaste istutamiseks. Siseõue kõige
varjulisemas osas paiknevad „traadist põõsad“
- ronitaimede
tugikonstruktsioonid, mis on pimedal ajal valgustatud. Ja kunstmuru
on ka meie kliimatingimustes ikka ja alati värske ja igihaljas.
Septembris 2018 sai siseõu viimase täienduse - Tehnopoli
teaduslinnaku 15. sünnipäeva tähistamiseks paigaldati siseõuele
purskkaevu juurde Steve Jobs´i ja Bill Gates´i pronksist skulptuurid
(autor Tauno Kangro).

Foto 4 Punane „peatänav“ (ehitustööd 2018)
Foto 5 „Peatänava“ äärne valgustite-allee

SÕNA SAAVAD UUED LIIKMED
Selleks, et saada erialakaaslastega paremini tuttavaks, on edaspidi
plaanis kõiki EMALi uusi liikmeid kuukirjas lühidalt tutvustada.
Seekord tutvume Lidia Zarudnayaga.
LIDIA ZARUDNAYA
Milline
on
Sinu
hariduskäik?
Olen
lõpetanud
arhitektuuri
eriala
Peterburi
riiklikus
arhitektuuri ja ehituse
ülikoolis (BA 2008) ja
maastikuarhitektuuri
eriala
Eesti
Kunstiakadeemias (MA 2011)
Kuidas leidsid tee just
maastikuarhitektuuri
juurde?
Õppisin
arhitektuuri
linnaplaneerimise õppetoolis ja meie juhataja Valery Nefedov tegi
ettepaneku teha temaga ühe hotelli maastikuprojekti. See oli natuke
ootamatu töö, aga oli väga huvitav ja sain palju kogemusi.

Kui plaanisin minna Eestisse magistrisse, siis soovisin õppida EKAs
arhitektuuri. Aga EKA ei võta inimesi arhitektuuri magistrisse
väljaspool EKAt ja nad pakkusid mulle võimalust astuda sisse
maastikuarhitektuuri magistrisse (esialgne nimi oli Linnamaastike
eriala). Kuna ma juba sain Arhimedese Rahvuskaaslaste programmi
stipendiumit, et õppida Eestis, siis otsustasin et proovin. Kahjuks
praegu maastikuarhitektuuri magistrantuuri EKAs enam ei ole
Millega oled pärast õpingute lõppu tegelenud?
Õpingute lõpus ei õnnestanud mul rohkem kui kümnes büroos tööd
leida. Lõpuks leidsin tööd Miho arhitektuuribüroos arhitektina.
Põhitöö oli eramute projekteerimine. Paralleelselt õhtuti hakkasin
tegema sõpradega arhitektuurivõistlustes asendiplaani ja maastiku
osa. Edasi pika aja jooksul tegelesin päeval arhitektuuriga, õhtul ja
nädalavahetusel maastikuarhitektuuriga
Mida ootad kõige rohkem EMALilt?
EMALilt ootan õigeaegseid eriala uudiseid. Mulle väga meeldivad
EMALi koolitused, väga huvitavad ja asjalikud.

