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EMALi kuukirja järgmine number ilmub 1. septembril 

juhatus: juhatus@maastikuarhitekt.ee  
Kristiina Kupper (523 3340), Ülle Kunnus (514 7885)  
Laura Männamaa (5814 2928), Gerly Toomeoja (5650 9500) 
koordinaator: Reet Soans info@maastikuarhitekt.ee (5060 834) 
kuukiri: Minea Kaplinski-Sauk minea@maastikuarhitekt.ee  
 

EMAL ja kuukiri puhkavad 
Suur suvi on pärale jõudnud ning selle puhul sätivad nii EMAL kui            
kuukiri end juulikuuks puhkama. See tähendab, et augusti algul uut          
kuukirja ei ilmu, ent kui suvetegemiste vahel tärkab mõni geniaalne          
idee, mida tahaksite ilmtingimata esimesel võimalusel kuukirjas       
kajastada, saatke see siiski julgelt teele. 
Samuti ei tasu unustada, et 29-30. augustil leiab aset EALi, ESLi ja            
EMALi ühine suveseminar ja lisaks tasub aeg-ajalt kiigata EMALi         
kodulehele ning jälgida meid ka FBs . 
Kohtumiseni septembrikuus ja ilusat suve! 

Foto: Minea Kaplinski-Sauk 

TEADE NEILE, KELLE PROJEKT ON ELLU VIIDUD  
“Kui oled munenud, tuleb kaagutada!” on teada-tuntud ütlus. Tihti        
unustame selle aga suures töösaginas ja muude tegemiste kõrvalt        
tegemata. Seoses arhitektuuripreemiatega ja suurepärase    
võimalusega oma loomingut liidu kodulehel eksponeerida on kõigile       
tegevmaastikuarhitektidele suur palve – palun tellige enda poolt       
projekteeritud ja valminud objektidest sobival ajal ja sobivast kohast        
kvaliteetsed fotod, millega saaksime Eesti suurepärast     
maastikuarhitektuuri paremini maailmale ja üksteisele tutvustada. 

 
IFLA Europe’i juuni uudiskiri 
Seekordses uudiskirjas antakse teada, et     
IFLA Europe on liitunud kliimapärandi     
võrgustikuga (Climate Heritage Network).    
Samuti on pikendatud IFLA Europe’i     
tudengite ja noorte eriala- professionaalide     
võistluse tähtaega 20. juulini. Uudiskirjaga     
saate tutvuda SIIN.  

 
 
 

.                     EESTI MAASTIKUARHITEKTIDE LIIDU                 

.                     AASTAPREEMIATE KONKURSS 2020                 .
Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemiate konkurss jätkub!  

Eesti Maastikuarhitektide Liidu (EMAL) aastapreemiate eesmärk on       
tunnustada väljapaistvaid erialaseid saavutusi. Aastapreemiatele on      
oodatud kandideerima terviklikud maastikuarhitektuuri teosed ja      
väliruumi kvaliteeti tõstvad teod neljas kategoorias: avalik ruum,        
õu/hoov, ajutine ruum, tegu. 

AVALIK RUUM | väljakud, pargid, asulad, tänavad, memoriaalid,        
restaureeritud ajaloolised pargid 

ÕU/HOOV | privaatsed aiad, kortermajade hoovid, poolavalikud       
ruumid, personaalsed ruumid 

AJUTINE RUUM | sündmuste väliruumid, välinäitused,      
installatsioonid 

TEGU | maastikuarhitektuuri valdkonda mõjutanud teod, eeskujulik      
koostöö jne 

Tööde esitamise tähtaeg on 10. august 2020. 

Esitada võib vaid varem nomineerimata teoseid perioodist 10. august        
2015 kuni 9. august 2020. Töid võivad esitada nii eraisikud kui ka            
asutused veebivormi kaudu. 

Statuut: https://lingid.ee/EMALaastapreemiad2020statuut  

Veebivorm: https://lingid.ee/EMALaastapreemiad2020 (vajalik gmaili    
konto). 

Esitatud kandidaatide seast valib nominendid ja preemiasaajad välja       
maastikuarhitektidest ja teistest ruumieksperditest koosnev žürii:      
Soome maastikuarhitektide liidu president Pia Kuusiniemi,      
maastikuarhitektid Sulev Nurme ja Laura Männamaa,     
urbanist-linnaplaneerija Kristi Grišakov ning arhitekt-urbanist Elo     
Kiivet. 

Nominendid Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemiale    
avalikustatakse septembris. Esialgsete kandidaatide nimekirja ei      
avalikustata. Eesti Maastikuarhitektide Liidul on õigus      
heatasemeliste kandidaatide puudumisel jätta preemiad välja      
andmata. 

Laureaadid kuulutatakse välja arhitektuurivaldkonna loomeliitude ja      
Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali ühisel auhinnatseremoonial    
Eesti Arhitektuuripreemiad 2020 käesoleva aasta detsembris. 

Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemia on rahaline, selle       
väljaandmist toetab Eesti Kultuurkapital. 

Täpsemalt vaata EMALi kodulehel.  
Eelmise aasta konkursi kohta loe SIIT. 

Maastikuarhitektide Liidu, Arhitektide Liidu, Sisearhitektide Liidu,      
Kultuurkapitali arhitektuurivaldkonna aastapreemiate ning Maja ja     
Sirp ruumipublikatsiooni preemia nominentide ja laureaatidega võib      
tutvuda kodulehel http://arhitektuuripreemiad.ee  ja kogumikes. 

Kontakt: Reet Soans, tel 5060834, info@maastikuarhitekt.ee  

EMALi aastapreemia 2019 laureaat Valga keskväljak.
Autorid Gianfranco Franchi, Chiara Tesi, Rea Sepping 

(Franchi+Associati) 
Foto: Gunnar Ling 
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ARHITEKTIDE SUVESEMINAR 2020 
Traditsiooniline suveseminar tuleb taas, vaatamata keerulistele      
aegadele! Ootame teid 29.-30. augustil 2020 Viljandis,       
Pärimusmuusika aidas.  

Tänavuse seminari teemaks on “Ruum pärast pandeemiat” ning        
selle erinevaid aspekte avavad mitmed huvitavad esinejad.      
Peaettekande teeb Aarhusi linnaarhitekt Stephen D. Willacy       
(Taani), kohalikest arengutest (muuhulgas Eesti uutest      
üldplaneeringutest) räägivad juhtiv planeerimisekspert Pille    
Metspalu, Tõrva vallavanem Maido Ruusmann, Tallinna      
Linnaplaneerimisameti juhataja Ignar Fjuk. Vahetult enne uue       
kooliaasta algust on kohane mõelda kooliruumidele ning õppetöö       
korraldusele pandeemiaeelses ja -järgses maailmas – Viljandi       
gümnaasiumi kogemustest kõneleb selle direktor Ülle Matsin. 

Päeva juhib Martin Mill (Ugala) ja õhtusel peol esineb ansambel          
Svjata Vatra. Pühapäeval on kavas ka väike       
arhitektuuriekskursioon, mida juhib Viljandi linnaarhitekt Olav      
Remmelkoor. 

Registreerumiseks palume täita lehe, mis asub SIIN. Lisainfo        
osalustasude kohta SIIN. 

Väga hea meel on tervitada meie suveseminari peatoetajat,        
kelleks on Bauroc. 

Ning oleme väga rõõmsad, et meiega on endiselt head sõbrad         
Thermory, Floorin, Henkel, Lincona ja VBH / Aluprof. 

Seminariosa toetavad ka Kultuurkapital ja EL Regionaalarengu       
Fond. 

Ootame osalema! 

  
 

 

Euroopa Komisjoni elurikkuse strateegia 
20. mail avaldas Euroopa Komisjon uue elurikkuse strateegia,        
millega tuua loodus meie ellu tagasi. Hetkel on        
Keskkonnaministeerium ette valmistamas Eesti seisukohti, mis     
loodetakse sügisel esitada Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks ning       
sealt edasi Riigikogule. Euroopa Komisjoni teatise teksti leiate SIIT.  

Apaatia residentuur Valgas 
Euroopa Arhitektuuritudengite Assamblee 2020 
EASA (Euroopa Arhitektuuritudengite Assamblee) kutsub osalema      
Apaatia suvekooli. Suvekooli selgroo moodustavad igapäevaselt      
aset leidvad töötoad. Õhtuti toimuvad loengud, arutelud ja       
muusikaline programm. Kahe nädala jooksul elatakse üheskoos      
eksperimentaalse kogukonnana peatselt lammutamisele kuuluvas     
koolimajas. 
Osalema on oodatud kõik huvilised, nii arhitektuuri kui ka teiste          
erialade üliõpilased. Kõik keda köidavad nii mõtte- kui       
ruumieksperimendid. Üritus toimub 1.-16. augustil 2020 Valgas. 
Osalustasu on 10 €/päevas, registreerimistähtaeg 1. juulil (täna!).        
Lisainfo SIIN.  

                                         P R O G R A M M                                        .

 LAUPÄEV 29. AUGUST                                                                                    

9:30    buss väljub Mere pst 5 / Tallinn 

11:30  saabumine Pärimusmuusika Aita 

11:30-12:00  registreerumine / kohv & pirukad 

12:00   avatseremoonia Aida ees 

algab lasteprogramm (koostöös Pärimusmuusika Aidaga) 

12:15    algab seminar suures saalis 

12:15-12:45 Sissejuhatav ettekanne: Ülle Matsin, Viljandi      
gümnaasiumi direktor   

12:45-13:00    Peatoetaja Bauroci esitlus 

13:00-13:15 Lühiettekanne: lähiaja ruumilised muutused     
Tallinnas: Ignar Fjuk, Tallinna Linnaplaneerimisameti juhataja 

13:15-14:15 vestlusring „Ruum pärast pandeemiat“, osalevad:      
planeerimisekspert Pille Metspalu (Hendrikson & Ko), Tõrva       
vallavanem Maido Ruusmann; Tallinna Linnaplaneerimisameti     
juhataja Ignar Fjuk. Vestlust modereerib Andro Mänd (EAL) 
14:15-15:15   lõunasöök 

15:15-16:15 peaettekanne: Stephen D. Willacy, Aarhusi      
linnaarhitekt, Taani (inglise keeles) 

16:15-17:15 arhitektuurivaldkonna 2020. aasta parimate     
lõputööde lühitutvustused 

17:15 seminari lõpp, lasteprogrammi lõpp, õhtuse programmi       
tutvustus 

17:30 majutumine hotellidesse (Park hotell, Grand hotell,       
Endla hotell) 

20:00-21:00    õhtusöök Pärimusmuusika Aidas 

21:00  päeva kokkuvõte 

21:30-23:15    esineb ansambel Svjata Vatra 

....       õhtu jätkub vabakavaga Viljandi linnas 

 PÜHAPÄEV 30. AUGUST                                                                                

8:30-10:00     hommikusöök hotellides, vaba aeg, check out 

12:00-14:00 arhitektuuriekskursioon Viljandis, giid on Viljandi      
linnaarhitekt Olav Remmelkoor  

lõunasöök omal käel 

15:30-17:30   tagasisõit Tallinnasse 

Aleksander Niine 110. sünniaastapäeva tähistamisest 
Sünniaastapäeval 10. augustil kell 14.00 toimub Tallinna       
Botaanikaaias ringkäik ja talveaias ettekanne. Üritusel saab osaleda        
piiratud arv osalejaid ja eelregistreerimisega. Info edastatakse listi.  
Rahvusvaheline konverents “Maastikuarhitektuuri väljakutsed    
kliimamuutustes” toimub suure tõenäosusega 16. oktoobril EKA-s.      
Kui koht ja kuupäev on kindel, edastame info listi. .  

Üldplaneeringu metsa ümarlaud 
Maikuus täienes Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna ja      
regionaalhalduse osakonna koostöös korraldatud    
planeeringuteemaliste ümarlaudade ja arutelude rida     
üldplaneeringule keskendunud metsade teemalise ümarlauaga.    
Ümarlaud toimus esmalt ametkondade, Eesti Planeerijate Ühingu      
(EPÜ) ning valdkonna ekspertide osalusel. Eesmärk oli saada uusi         
mõtteid, kuidas metsaga seonduvate teemadega ühises ruumis       
erinevaid huve arvestades paremini toimetada ja neid       
planeeringulises võtmes väljendada. Samuti koondada edasist      
koostööd vajavaid teemasid, pidades silmas ka võimalikke       
jätkutegevusi juba laiemas ringis. Täpsemalt loe toimunud ümarlaua       
kohta SIIN.  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejLebl366FtoOdLZBLWNIi-RDZpJ8-HogPLCkBqXoOvieIGA/viewform
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0380&from=EN
https://www.facebook.com/events/700373693855888/
https://planeerimine.ee/2020/06/uldplaneeringu-metsa-umarlaud-oluline-on-kommunikatsioon/


MAASTIKUARHITEKTUURI LÕPETAJAD  2020 
Tallinna Tehnikaülikoolis toimus kaitsmine 9. juunil. 

Murel Truu Keskkonnasäästlik sademeveejuhtimine 
maastikuplaneerimise suunajana Haapsalu Õhtu 
kalda haljasala näitel 

Elin Vako Kõrge loodusliku väärtusega ala 
maastikuarhitektuurne lahendus Maarjamäe roheala 
näitel Tallinnas 

Kelli Rüütli Koerte meeli ja arengut toetava koerapargi loomine 
linna Stroomi rannapargi näitel 

Nora Soo Maastikuarhitektuurne lahendus sotsiaalse 
rehabilitatsiooni programmi toetamiseks käitumis- ja 
sõltuvushäiretega lastele Tallinna Laste 
Turvakeskuse alale 

Adeele Vesingi Lääne-Hiiumaa metsakümbluse matkaraja kujundus 

Mariana Simson Tooma järv ja selle ümbruse rekultiveerimine 
rohealaks 

Kristina Azanovitš Paldiski raudteejaama pargi kujundamine 

Ingrid Sembach- 
Hõbemägi 

Barokk ja 21. sajand. Kadrioru pargi Alumise aia 
ennistamise vajalikkusest ja võimalikkusest. 

Helje Malm Rekreatsioonivõimaluste laiendamine Pikakari 
ranna-alal 

Lotta Kirke Kapral Mereäärse maastiku väärindamine rekreatiivsel 
eesmärgil Vormsi saare näitel 

Lisaks kaitsti 26. mail maastikuarhitektuuri magistritöö Tallinna       
Tehnikaülikooli Tartu kolledžis 

Peeter Uibo Tallinna Tehnikaülikoolis kaitstud ruumilise 
planeerimisega seotud magistritööde rakendatavus 
Maanteeameti tegevusvaldkondades 

VÕISTLUSED: 

Keila lauluväljaku ja selle lähiümbruse välisruumi kujunduse       
ideevõistlus 
EMAL koostöös Keila linnavalitsusega korraldab avaliku     
ideevõistluse, mille eesmärgiks on leida Keila lauluväljaku ümbruse       
välisruumile parim terviklik ruumilahendus. Võistlusega soovitakse     
uuendada lauluväljaku rajatiste kompleksi multifunktsionaalseks    
suurürituste korraldamise paigaks, luua laululava ümbritsevale     
pargialale terviklik kaasaegse kujundusega avalikult kasutatav      
puhkeala ning rajada tänapäeva nõuetele vastav uus ja kaasaegne,        
atraktiivne laululava koos abiruumidega. Võistlus toimub      
kaheetapilisena, osalemistaotluste esitamise tähtaeg on 4. juunil.       
Lisainfo SIIT. 

Foto: Markus Orav 

Eesti Maaülikoolis toimusid kaitsmised 15. ja 16. juunil. 

Umme Aymona 
Ali Amrita 

Sinine tervis: Projekteerimissekkumiste hindamine 
virtuaalse reaalsuse abil 

Annely 
Jürimets 

Väikeseskaalalise platvormi kasutuse näitajad kahe 
vaatlusmetoodika põhjal Tartus Anne kanali piirkonnas 

Erki Hansi Jäätmaa kasutamine mitteametliku rohe- ja sinialana 
Põhja-Tallinnas, lähtudes käitumismustrite 
kaardistamisele 

Andi Järvsoo Nõukogudeaegsete perekonnasidemete uurimine 
maapiirkondades ja perekondade vaheliste sidemete 
kohaseotus potentsiaaliga nõukogude järgse 
kultuurmaastiku arendamisel 

Helene-Terese 
Jürgenson 

Mitteametliku roheruumi kasutus Põhja-Tallinnas enne 
ja pärast väikesemastaabilisi sekkumisi, Kopliranna 
näide 

Hoang Le Minh Alleede süsteemi potentsiaal Vietnami linnade aianduse 
arendamisele Ho Chi Minhi linna näitel 

Jelena 
Sabovljevic 

Kuidas maandunud UFO-projekte analüüsida ja millal 
analüüsi rakendada? Belgradi veepiiriprojekti näitel 

Katariina Lepiku Tühermaastike kasutamine ja tähenduslikkus linna 
rohevõrgustiku arendamise suunisena 

Lia Binte Hatem 
Chordhury 

Eesti sinised ruumid ja nende toetus külastaja 
rahulolule, looduse ühendamisele ja taastamisele 

Mohammed 
Elbih 

Maanteeviaduktide alla jäävate tühermaastike 
taaselustamine avalikuks kasutamiseks Kairo (Egiptus) 
näitel 

Narges Doosti Heli maastikuarhitektuuris: Rotterdami linna Slinge 
tänava juhtumianalüüs 

Suvi Pohjola- 
Stenroos 

Inimese heaolu ja tervise kasulikkuse hindamine 
metsapargis. Juhtumianalüüs arboreetum Magnoolia 
kohta 

 

 

Audru keskväljaku piirkonna arhitektuurivõistlus 
Võistluse eesmärk on leida Audru aleviku keskosale parim        
arhitektuurne ideelahendus. Ümberehituse eesmärgiks on ruumi     
muutmine praegusest lahendusest inimsõbralikumaks ja     
mitmekesisemaks, tänapäevaseks, esinduslikuks ja ajaloolist     
pärandit rõhutavaks avalikuks ruumiks, mis pakub meeldivat ja        
turvalist olemist ning tegevusvõimalusi igas vanuses inimesele igal        
aastaajal. Linnakeskuse kaasajastamine peaks andma impulsi     
kohaliku ettevõtluse ja kultuuri arenguks. Võistluse tähtaeg on        
1. juulil. Lisainfo SIIT. 

 

http://www.maastikuarhitekt.ee/uudised/valja-on-kuulutatud-keila-lauluvaljaku-ja-selle-lahiumbruse-valisruumi-kujunduse-ideevoistlus
http://arhliit.ee/arhitektuurivoistlused/audru_keskvaljaku_voistlus/


Tallinna ühistranspordipeatuste ootekodade disaini    
ideekonkurss 
Ideekonkursi eesmärk on leida visuaalselt linnakeskkonda sobituv ja        
tehnilistele nõuetele vastav ühistranspordipeatuste ootekodade    
disainlahendus. Disainlahendusega oodatakse ühistranspordi-    
peatuste terviknägemust, kus on ühendatud kõik peatuse       
funktsioonid. Ootekoda peab vastama nii funktsionaalsetele,      
majanduslikele kui ka esteetilistele eesmärkidele. Linnakujunduslikus      
mõttes on ootekoda oluline element, mis võimaldab tugevdada linna        
visuaalset identiteeti, kuid samas peab olema piisavalt tagasihoidlik,       
et sulanduda linna erinevate piirkondade ja miljööde taustale ja         
looma ühtselt tajutava terviku. Võistlustööde esitamise tähtaeg on       
3. augustil. Võistluse materjalid leiate SIIT. 

Lentoasemanpuisto rahvusvaheline ideevõistlus 
Helsingi linn korraldab rahvusvahelise ideekonkursi, mille eesmärk      
on leida parim lahendus Lentoasemanpuistole, mis asub endise        
Malmi lennuvälja alal. Võistluse eesmärk on leida uudne, põnev ning          
praktiliselt, tehniliselt ja majanduslikult mõistlik lahendus ala      
kujundamiseks. Pargist saab Malmin kenttä piirkonna keskne avalik        
ruum, millel on oluline mõju kogu linnaosa identiteedile. 
Võistlusele registreerimise viimane tähtaeg on 4. septembril. Sellele       
eelneb mitu võimalust esitada korraldajatele küsimusi. Lisainfo ja        
täpsem ajakava SIIN. 

LILA MAASTIKUARHITEKTUURI AUHINDADE LAUREAADID       .

Rahvusvaheline žürii on oma sõna öelnud ning selgunud on LILA          
(Landezine International Landscape Award) auhindade     
selleaastased võitjad. Täpsem info koos žürii kommentaaridega       
SIIN. 
Avaliku ruumi kategoorias tunnistas žürii parimaks Phase Shifts        
Park’i nimelise projekti, mille autoriteks on maastikuarhitektuuribüroo       
mosbach paysagistes. Tegu on Taiwanis asuva tohutu linnapargiga,       
mis muutis lennujaama linnamaastikuks, ühendades omavahel     
kohaliku ja rahvusvahelise mõõtme ning pakkudes külastajatele nii       
ootamatuid ruumi- kui mikrokliimakogemusi. 

Valga politseihoone kunstikonkurss 
Riigi Kinnisvara kuulutas välja kunstikonkursi leidmaks parimad       
kunstiteoste ideelahendused Valga politseihoonesse.    
Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 25. augustil.        
Võistluse materjalid leiate SIIT. 

Raadi piirkonna visioonivõistlus 
Võistluse peamiseks eesmärgiks on leida võistlusala korterelamute       
ja äriotstarbega kinnistutele linnaehituslikult terviklik visioon. Visiooni       
osaks on ka hoonete vahelise ruumi ja kaasnevate tänavate ja         
rohealade põhimõtete väljatöötamine. Visioon saab aluseks      
tulevastele võimalikele arendustele. Arvestades, et võistlusala katab       
väga suure ja eripalgelise territooriumi, antakse võistlustingimustega      
võimalus kasutada tulevastes arendustes mitmete võistlustööde     
ideid. Väljavalitud tööde autorid kaasatakse vastavatesse      
arendusetappidesse, olgu selleks detailplaneeringu koostamine,     
avaliku ruumi kujundamine jne. Võistlustööde esitamise tähtaeg on        
18. septembril. Lisainfo SIIN. 

Foto: Maa-ameti fotoladu 
 
 

Parimaks maastikuarhitektuuribürooks valiti saksa kollektiiv    
Topotek 1, keda tunnustati nende vaheldusrikka, elava ning        
multidistsiplinaarse tegevuse eest. 

Elutööauhinnaga pärjati USA maastikuarhitekt Charles A.      
Birnbaum, rõhutades tema märkimisväärset panust ülemaailmse      
maastikuarhitektuuri arengusse. 

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1970312/general-info
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/suunnittelukilpailut/lentoasemanpuisto
http://landezine-award.com/
http://landezine-award.com/phase-shifts-park/
http://landezine-award.com/phase-shifts-park/
http://landezine-award.com/mosbach-paysagistes/
https://www.rkas.ee/et/valga-politseihoone-kunstikonkurss
https://www.tartu.ee/et/raadi-piirkonna-visioonivoistlus
http://landezine-award.com/topotek-1/
http://landezine-award.com/charles-a-birnbaum/
http://landezine-award.com/charles-a-birnbaum/


Infrastruktuuriobjektide kategoorias osutus võitjaks EMF’i projekt      
Girona’s Shores, mis keskendub rohelise infrastruktuuri idee       
edasiarendamisele ja elluviimisele.  

Mänguväljakute kategoorias pärjati projekt nimega Fold’s childhood,      
mille autoriks on šveitsi maastikuarhitektuuribüroo Gilles Brusset.       
Tegu on skulpturaalse ja monumentaalse ruumiga, mis ei kirjuta         
inimestele tegevusi ette, vaid annab võimaluse nende loovusele. 

Turismiobjektide kategoorias saavutas võidu SCOB Architecture &      
Landscape’i töö Landscape architecture for Terra Dominicata Hotel        
& winery, millesse on oskuslikult põimitud kohalik käsitöötraditsioon        
ning ajalugu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elamuarenduste kategoorias pälvis auhinna Juul Frost Architects’i       
projekt Flyvestation Værløse, millega kunagisele sõjaväelennuväljale      
on rajatud tundlikult ümbrusesse sobituv elamukompleks.  

Aedade kategoorias jagati võidupärg kahele tööle: Kjeld Slot        
Havearkitekti töö Ellipse Garden ning Andrew van Egmondi projekt.         
Anticipating the Landscape. 

 

 

 

http://landezine-award.com/gironas-shores/
http://landezine-award.com/folds-childhood-2/
http://landezine-award.com/landscape-architecture-for-terra-dominicata-hotel-winery/
http://landezine-award.com/landscape-architecture-for-terra-dominicata-hotel-winery/
http://landezine-award.com/flyvestation-vaerlose/
http://landezine-award.com/ellipse-garden/
http://landezine-award.com/anticipating-the-landscape/

