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RAHVUSVAHELINE KONVERENTS  

.                “MAASTIKUARHITEKTUURI VÄLJAKUTSED                   
                                  KLIIMAMUUTUSTES”                                       

Kevadel eriolukorra tõttu edasi lükkunud, ent palavalt oodatud        
Aleksander Niine sünniaastapäeva tähistav konverents toimub uue       
plaani järgi 23. oktoobril. Kahjuks on seoses olukorraga taas         
asukoht muutumas. Korraldajad otsivad hetkel võimalust läbi viia        
100 osavõtjaga hajutatud seminar ning teha sellest otseülekanne ja         
salvestus. Samas ollakse valmis kogu seminari virtuaalselt      
korraldama. Selgunud on, et välislektorid teevad ettekanded      
virtuaalselt. Täpsem info edastatakse esimesel võimalusel liidu listi.  

* * * 
Rahvusvahelist konverentsi „Maastikuarhitektuuri väljakutsed    
kliimamuutustes” korraldab Tallinna Botaanikaaed koos Eesti      
Arhitektide Liidu ja Eesti Maastikuarhitektide Liiduga. Mahuka       
päevakavaga konverents on suunatud kõigile, kelle tegevusest      
sõltub kaasaegse linnakeskkonna ruumikvaliteet –    
linnaplaneerijatele, maastikuarhitektidele, arhitektidele, aednikele –     
nii spetsialistidele kui otsusetegijatele. Konverents küsib, millist       
elukeskkonda me omale linnas soovime ning milliseid samme on         
vaja astuda toimetulekuks kliimamuutusega. 
Konverents on pühendatud Eesti esimese maastikuarhitekti      
Aleksander Niine 110. sünniaastapäevale. Aleksander Niine on Eesti       
haljastuskultuuri üheks teerajajaks, kes sai oma hariduse Inglismaal        
Readingi Ülikoolis, uuris ja suunas tugevalt maastikuarhitektuuri ja        
iluaianduse arengut Eestis, töötades nii ERKI õppejõuna, TA        
teadurina kui Tallinna Botaanikaaia maastikuarhitektina. 
Konverentsile on kutsutud esinema eksperdid nii Eestist kui       
välismaalt, kes tutvustavad visioone, ühiskondlikke kokkuleppeid ja      
uudseid praktikaid toimetulekuks kliimamuutustega linnades. 

TÖÖKUULUTUS: Putukaväila projektijuht Tallinna    
Linnaplaneerimise Ametis 
Tallinna Linnaplaneerimise Amet otsib välisprojekti „B.Green:      
Roheline kiirtee ehk Putukaväil 2.0“ meeskonda rendiaiamaade       
projektijuhti, kes töötaks välja Tallinna jaoks uudse rendiaiamaade        
kontseptsiooni. Töö on osakoormusega ning tähtajaline (periood      
oktoober 2020 - 30. september 2022). Kandideerimise tähtaeg 12.        
oktoobril. Lisainfo tööülesannete ja kandideerimise tingimuste kohta       
leiate SIIT. Putukaväila projekti kohta saab rohkem lugeda SIIT.  

 
Projekteerimisjuhend “Nägemispuudega  
inimestele ligipääsetav keskkond” 
Eesti Pimedate Liit on juba 2016. aastal välja        
andnud juhendmaterjali selle kohta, millistele     
teemadele pöörata tähelepanu, et ehitatud     
keskkond oleks ligipääsetav ka    
nägemispuudega inimestele. Arvestades, et    
just avalikult kasutatava väliruumi    
projekteerimisel on maastikuarhitektidel   
oluline vastutus universaalse disaini    
põhimõtete juurutamisel, soovitame   
juhendiga kindlasti tutvuda ning seda oma      
igapäevatöös arvesse võtta. 
Juhendmaterjali leiate SIIT.  

Arhitektuurivaldkonna suveseminari ettekanded veebis 
Teatame rõõmuga, et Youtube’i keskkonda on üles saanud kõik         
Viljandis toimunud suveseminaril “Ruum pärast pandeemiat” aset       
leidnud ettekanded. Kel on seega soov muuhulgas oma silma ja          
kõrvaga kogeda Tallinna ja Aarhusi linnasid esindavat kontrasti,        
mille peegeldusi 09/2020 kuukirjas jagas liidu liige Aljona Galazan,        
siis nüüd on teie võimalus. 
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja Ignar Fjuk. LINK.  
Vestlusring (Ignar Fjuk, Maido Ruusmann, Pille Metspalu, Andro        
Mänd). LINK  
Aarhusi linnaarhitekt Stephen D. Willacy. LINK  
Viljandi gümnaasiumi direktor Ülle Matsin. LINK 
Lühiülevaated arhitektuurierialade parimatest lõputöödest. LINK 
Suveseminari peatoetaja Bauroci müügidirektor Margus Oja. LINK 
Suveseminari suurtoetaja Thermory müügidirektor Katrin    
Reinaste-Parve. LINK 
Fotod sündmusest leiate SIIT.  

 
Foto: Reio Avaste 
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Rekordilised 34 esitatud projekti tähendas seda, et žüriil (Pia         
Kuusiniemi, Laura Männamaa, Sulev Nurme, Kristi Grišakov, Elo        
Kiivet) oli tööd täpselt kaks korda rohkem kui eelmisel aastal.          
Tihedas konkurentsis jäi välja nii mõnigi töö, mis muidu oli tasemelt           
hea, aga selleaastaste kategooriatega ei sobitunud hästi või jäi         
mõõtkava nominentidega võrreldes siiski veidi väheseks. Kahe      
päevaga tegi rahvusvaheline žürii sõna otseses mõttes tiiru Eestile         
peale ning avanenud pilt oli muljetavaldav ja põnev, pannes        
märkama ka asju või detaile, mis argisaginas kipuvad tähelepanuta         
jääma. Võidujooksule oli projekte raske sättida ka selles mõttes, et         
esitati nii päris väikesi objekte kui suurejoonelisi linnaruumi        
ümberehitusi, nii silmnähtavalt kasina kui ka paljulubavama       
eelarvega lahendusi. Rõõmu tegi kindlasti see, et hea       
maastikuarhitektuur leiab aina enam tee ka väiksematesse       
kohtadesse. 

Linnasüdamete uuendamine jätkub veel hoogsalt, mistõttu väärisid       
need omaette kategooriat. Avalikus ruumis paistsid silma väga        
eriilmelised ja tundlikud lahendused, mis julgelt minimalistlikku, kuid       
väga kohatundlikku joont järgisid. 

- NOMINENDID - 

KATEGOORIA: LINNASÜDA 

Elva linnasüda 

arhitektid Ülle Maiste, Diana Taalfeld, Anne Saarniit, Roomet Helbre         
ja Taavi Kuningas 

Tõeliselt elav süda väikesele aedlinnale, koht igaühele, kust leiab         
väga erinevaid tegevuspaiku. Hubane atmosfäär ja lõpuni       
viimistletud inimmõõtmelisus, meeldivalt orgaaniline ruum seob     
tervikuks peatänava otstes olevad maamärgid ja erinevad teljed jõe         
ääres. Mitmekesised ruumisopid on erineva iseloomuga, sealjuures       
arvestavad vaated kohaliku omapära ja vajadustega. 

 
Foto: Kroon Kayvo 
 

Kuressaare linnakeskus 
autorid Häli-Ann Tooms, Mari-Liis Männik, Projekt Kuubis 
Üks väheseid (või ainus?) jagatud tänavaruumiga linnakeskus      
Eestis, mis tõesti hästi toimib. Kiiduväärt läbimõeldud liikuvusskeem,        
kus erinevad liiklejad on ühtaegu turvaliselt eraldatud kui koos,         
õpetades tänaval üksteisega enam arvestama. Linnakeskus on      
saanud uue tähenduse ja pakub inimestele võimalust olla ja jääda.         
Delikaatne ja minimalistlik kujundus aitab esile tõsta vanalinna        
arhitektuuri ega proovi seda varjutada. 

 
Foto: Pilleli Läets 

Paldiski linnaväljak 
autorid Madis Vaikmaa, Martin Saarnak, Rait Aas 
Hea näide kohaliku initsiatiiviga ja omal jõul tehtud linnauuendusest.         
Värviküllane kujundus segab kokku ümbruskonna looduse, taimed ja        
geoloogia. Põhilised funktsioonid on vajadusel vahetatavad ja      
kohalik identiteet oma mitmekihilisuses on välja toodud selgelt        
eristuval moel. Nutikate ja vähenõudlike muudatustega on ka        
külgnev ristmik muudetud jalakäijasõbralikumaks. 

 
Foto:  Egle Kaur 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Uute kortermajade juures on mõnusast ja tegevusrohkest väliruumist       
saanud oluline argument kodukoha valikul ja seda kasutavad        
oskuslikult ka arendajad. Lisaks tõusid esile täitsa erilised projektid,         
mille väärtus ulatub pelgast ruumikujundamisest palju kaugemale ja       
koondusid seetõttu eripreemia alla. 

Edaspidiseks paneb žürii südamele heade fotode olulisuse – nii        
mõneski projektis neid ei olnud ja pidi kõvasti fantaasiat kasutama,          
et väärtus esitatust üles leida. Soovitame alati pärast töö valmimist          
palgata professionaali, kes teeks korralikud, trükikvaliteediga pildid,      
millega on ägedat projekti palju lihtsam „müüa“ ehk väljapoole,         
kaugemale ja lähemale tutvustada. Eestlased ei kipu eriti end kiitma          
– hea töö kiidab end kindlasti ise, aga targem on siiski kontrollida,            
mis näoga see veebiavarustes rändama hakkab või kuidas seda        
esitleda. Ja ootame uuel aastal jälle vähemalt sama mitmekülgselt         
põnevaid projekte! 

Žürii esimees Elo Kiivet
 
 
 
 
 
 

 
 



KATEGOORIA: AVALIK RUUM 

Tartu Ülikooli Delta keskuse väliruum  
maastikuarhitektid Kadi Nigul ja Kristian Nigul, arhitektid Illimar        
Truverk ja Sander Aas 
Uus oluline maamärk Emajõe kaldal ühendab selle eri tasandeid –          
formaalne ja sirgjooneline park hoone ees, mitteametlikum ja       
mängulisem vee ääres. Esile tõstmist väärib hea materjalikasutus ja         
kvaliteetne ehitus, vihmavee kogumine, lõpuni välja mängitud       
minimalism ja hästi seatud funktsionaalsus. Maastikuarhitektuuriga      
on Tartu mõõtkavas suur hoone õnnestunud loomulikumalt       
keskkonnaga sulandada ja luua ka head ühendused      
ümbruskonnaga. 
 
Foto: Maris Tomba 

Eesti Meedia hoone väliruum 
maastikuarhitektid Mirko Traks, Uku Mark Pärtel, Kristjan Talistu, 
Juhan Teppart ja Karin Bachmann 
Tõeliselt innovaatiline ja värske näide nüüdisaegsest      
maastikuarhitektuurist. Hea kohatunnetus, uudne lähenemine,     
omanäoline kontseptsioon seob omavahel intelligentselt    
tööstuspiirkonna mineviku ja meediatööstusele pühendatud tuleviku.      
„Loodus võtab üle“ idee ja juhtlause „Less is more“ on kvaliteetselt           
teostatud ning idee ei domineeri liigselt koha funktsionaalsuse üle. 
 
Foto: Juhan Teppart 

Vastseliina piiskopilinnuse väliala  
maastikuarhitektid Kersti Lootus, Katri Soonberg, Kadri Uusen ja        
Siim Lootus 
Suure väega koht, kus tuleb kiita maastikuarhitektide julgust teha        
pigem vähem kui rohkem. Neil on õnnestunud vältida kõige         
suuremat ohtu ehk ülekujundamist. Kogu lahendus on äärmiselt        
delikaatne, intrigeerivad on ka kabeli peenetundelise ja õrna       
heliruumiga ehitatud nähtamatud seinad, mis panevad külastaja      
peatuma ja mõtlema või mediteerima. Kogu alale on lisatud        
võimalikult vähe ja piisavalt palju, et parandada funktsionaalsust ja        
tuua esile peidetud kihistusi. 
 
Foto: Maris Tomba 
 

KATEGOORIA: HOOVIRUUM 

Kopli liinide F1 kvartali sisehoov  
maastikuarhitekt Kaie Kuldkepp 
Väike ruum korterelamute vahel on õnnestunud muuta kutsuvaks        
ühiseks mänguväljakuks igale vanusele. Lihtsad, kuid efektsed,       
kasutajasõbralikud ja esteetilised lahendused võtavad arvesse ka       
Kopli piirkonna ajaloolisi kihistusi ja vaateid. Multifunktsionaalse       
pergola kujundus on väga hea kuni detailideni välja. Kontseptsioon         
tuua kõik funktsioonid kokku töötab ja mõjub hästi. 
 
 
Foto: Kaie Kuldkepp 

Päeva park 
maastikuarhitektid Kerttu Kõll ja Maarja Tüür, haljastuse konsultant 
Maarja Gustavson, arhitekt Anu Tammemägi 
Keeruka reljeefiga ja väga tiheda hoonestusega maatükk on       
õnnestunult muudetud sujuvaks ja külalislahkeks avalikuks ruumiks.       
Kujundus arvestab olemasolevate puudega ja see lisab atmosfäärile        
veelgi hubasust. Privaatne, poolavalik ja avalik tsoon on läbi        
põimunud ja ühendatud mustade detailidega (aed, paviljon jne).        
Väga osavalt on peidetud hoonete alune parkimine, mis kokku loob          
turvalise ja kutsuva koha flanööridele. 

 
Foto: Enlil Sonn 
 

 

 
 

 



Uus-Veerenni elamuala sisehoov 
maastikuarhitektid Mirko Traks, Uku Mark Pärtel, Kristjan Talistu, 
Juhan Teppart ja Karin Bachmann 
Hoov, kus ühine elamisruum näitab oma tõelist tähendust. Jagatud         
kasvuhooned loovad sotsiaalse koha, kus aiatöö kõrval naabritega       
kohtuda. Väga hästi peidetud tehniline taristu ja elemendid, moodne        
materjalikasutus, üllatav läbipaistev võrekatus maa-aluse parkla     
kohal tekitab ootamatu ruumikogemuse. Väga põhjalikult läbi      
mõeldud vihmaveelahendus, mis teeb kummarduse koha algsele      
eesmärgile (Veerenni). 
 
Foto: Tiit Veermäe 
 

KATEGOORIA: ERIPREEMIA 

Autovabaduse puiestee 
autorid Tõnis Arjus, Ragnar Kekkonen, Maris Peebo, Anna-Liisa Unt 
Vajalik eksperimentaalne sekkumine, mis muudab tänavaruumi      
proportsioonid õiglasemaks – prioriteet on jalakäijate vabal       
ruumikasutusel ja samavõrra oluline linnasüdame jõega      
ühendamine. Ühine elutuba vabas õhus tõi lisaks tähelepanu        
elurikkusele, toimides ühtlasi vaimuka õuesõppe klassiruumina.     
Hoolikalt kureeritud sündmus, kus võrdselt said tähelepanu nii       
disain, kommunikatsioon kui ka tihe kultuuriprogramm. 
 
 
Foto: Mana Kaasik 

 

Helle Väärsi 
„Lilleniidud ja ilukõrrelised haljastuses“ õppepäevade juhendamine ja       
Oandu-Möldri ümbruse kujundus võtavad hästi kokku entusiasti ja        
pioneerist maastikuarhitekti pikaajalise töö, mis õpetab kohalikke       
liike uut moodi vaatama. Kodumaine Piet Oudolf, kellel on        
õnnestunud viia vaimustus lilleniitudest laiema publikuni – teadmist       
toetavaid praktilisi töötubasid ja näiteid vajavad ning hindavad ka         
paljud maastikuarhitektid. 

 
Foto: Leen Väränen 
 

 

Võru linnavalitsus 
Pikaajaline järjepidev töö nüüdisaegse, inimsõbraliku ja rohelise      
elukeskkonna loomisel. Suured avaliku ruumi projektid said alguse       
2009. aastal avatud Tamula järve promenaadiga, jätkusid 2013       
uuendatud Katariina alleega ning 2019 keskväljaku ja Koreli oja        
rekreatsiooniala avamisega. Sealjuures on viimase ehitusse      
kaasatud ka linnakodanikud, kellega koos viidi läbi muljetavaldavad        
istutustalgud, süvendades nii veelgi enam keskkonnateadlikkust ja       
oma elupaiga väärtustamist läbi isikliku panuse. Linnavalitsus tõuseb        
esile julgusega viia ellu laiemat visiooni ja ühendada olulised         
linnalised teljed. Linna külalisele ei jää märkamata ka n-ö        
igapäevase kulgemisruumi kõrge kvaliteet – Võru tänavahaljastus on       
silmatorkavalt hea ja eristub Eestis tugevalt, eriti väikelinnade        
võrdluses. 

 
Foto: Aigar Nagel 

 
 

 
 

Foto: Aigar Nagel 

 



Eesti 2030+ planeeringu ülevaatamise ja tegevuskava      
uuendamise tulemused 
Augusti keskpaigas tutvustas riigihalduse minister valitsuses      
üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ ja kehtivate      
maakonnaplaneeringute ülevaatust Vabariigi Valitsuses (vaata     
SIIN). Ühtlasi uuendati tuginedes eelnevale koostööle teiste       
ministeeriumitega üleriigilise planeeringu tegevuskava. 
Ülevaates kirjeldatakse üleriigilise planeeringu elluviimist    
maakonnaplaneeringute ning mereala planeeringute kaudu ning      
nendes käsitletud olulisemaid valdkondi. Eraldi kirjeldatakse      
üldplaneeringute koostamise protsessi tähtsust. Tutvustatakse    
maakasutuses toimunud ja toimuvaid olulisi muudatusi, samuti       
täpsemate riiklike planeeringute koostamise vajadusi.  
Ülevaade on leitav SIIN, uuendatud üleriigilise planeeringu       
tegevuskava leiate SIIT.  

Veebikoolitus „Põhjendamine ja kaalutlemine üldplaneeringus“ 
Rahandusministeerium korraldab 10. oktoobril veebiseminari, kus      
tulevad arutlusele eelkõige üldplaneeringu tekstilises osas      
fikseeritavad põhjendused ja kaalutlused. Otsitakse vastuseid     
küsimustele: Mis nõuded on ette nähtud üldplaneeringu       
seletuskirjale? Mida tähendab üldplaneeringu kohapõhisus? Mida ja       
kui palju peab üldplaneeringus kaalutlema? Kui palju peab        
üldplaneeringus põhjendama? Millele põhjendus peab tuginema?      
Millised on olulisemad kaalutluskohad üldplaneeringus? 
Registreerimine kuni 7. oktoobrini SIIN. Seminar toimub Zoomi       
keskkonnas, osalemislink saadetakse registreerunutele    
seminaripäeva hommikul. 

Konkurss Aasta Puitehitis 2020 
Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit kuulutas välja 2020. aasta         
puitehitise konkursi. Konkurss on avalik ja nii era- kui juriidilised         
isikud saavad ehitisi võitlusele esitada käesoleva aasta 4.        
oktoobrini. Hindamisele kuuluvad hooned ja rajatised, mis valmivad        
hiljemalt 2020. aasta 4. oktoobriks ning mida pole varasemalt aasta          
puitehitise võistlusele esitatud. Täpsem info ja kandidaatide       
esitamine SIIN.  

"Hea avalik ruum“ 2020. aasta jätkuprogrammi tutvustusõhtu 
"Hea avalik ruum“ jätkuprogrammi võistluste tutvustusõhtu toimub       
5. oktoobril algusega kell 17.30 Eesti Arhitektuurikeskuse I korruse         
traforuumides (Põhja pst 27a, Tallinnas). Kogunemine algab 17.15 
17.30 – Jõgeva linnakeskuse võistluse tutvustamine 
18.10 – Kunda linnakeskuse võistluse tutvustamine 
Vestlust juhib „Hea avalik ruum“ programmi juht arhitekt Kalle         
Vellevoog. 

SA Eesti Rahvuskultuuri Fondi stipendiumikonkurss 
Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab 15. oktoobrini vastu        
taotlusi stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks     
2021. aastal. SA toetab üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja        
teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks ning      
organisatsioone toetustega eesti rahvuskultuuri arendamise,     
säilitamise ja edasikandmise seisukohalt oluliste projektide      
algatamiseks ja finantseerimiseks. Täpsemalt loe SIIT.  
Loomeinimestel on võimalik taotleda stipendiumi Tiina Tammani       
fondist, mille eesmärgiks toetada omapärast ja iseseisvat mõtlemist        
õppivate või loovtööga tegelevate kuni 30. aastaste noorte seas.         
Tiina Tammani stipendiumifondi kogusuurus on 1000 eurot.  

KIK ootab taotlusi projektidele, mis aitavad arenguriikides      
kliimamuutusi leevendada 
KIK ootab taotlusvooru projekte, mis aitavad vähendada       
kasvuhoonegaaside heidet energia-, transpordi-, vee- ja     
ehitusvaldkonnas, samuti jäätmekäitluse ja põllumajanduse ning     
metsanduse vallas. Taotlusvoorus võivad osaleda    
mittetulundusühingud, sihtasutused, ettevõtted, ülikoolid, valitsus-     
asutused ja kohalikud omavalitsused või nende hallatavad asutused.        
Lisaks soovile jagada oma teadmisi kliimaprobleemide     
lahendamisest peab taotlejal olema ka partner Majandusliku      
Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) arenguabi saajaks       
määratletud riigis. 
Toetust saab taotleda alates 14. septembrist kuni 17. novembrini         
2020 E-toetuse keskkonna kaudu. Taotlusvooru infopäev toimub       
veebi teel 22. septembril. Täpsemat infot taotlemise tingimuste ja         
infopäeva kohta leiab KIKi kodulehelt või projektikoordinaatorilt Ööle        
Jansonilt (oole.janson@kik.ee, tel 627 4191) 

IFLA Europe’i septembri uudiskiri 
Seekordse IFLA uudiskirjas valmistutakse ette 17. oktoobril       
toimuvaks IFLA Europe’i peaassambleeks ning tutvustatakse IFLA       
Europe’i valimiste kandidaate. Kuukirjaga saate tutvuda SIIN.  
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https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/Ruumiline_planeerimine/uuendatud_tegevuskava_130820.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7KVk1jnB4yck_WzV_5uBCQNdC7p74ovoj9zO1OMun0dQ51g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
http://www.puuinfo.ee/
http://www.erkf.ee/taotlejale
http://www.erkf.ee/allfondid/tiina-tammani-fond-2
http://www.erkf.ee/allfondid/tiina-tammani-fond-2
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2Fdac%2Ffinancing-sustainable-development%2Fdevelopment-finance-standards%2Fdaclist.htm&data=02%7C01%7Cinge.laas%40eas.ee%7C8384875206f24b05443a08d8588f3929%7C3c88e4d00f164fc99c9de75d2f2a6adc%7C0%7C0%7C637356719461677400&sdata=1TOOI0pmZhA0JH6TxnO0E0RizDl%2FpwSqhZh2HxWL4dI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2Fdac%2Ffinancing-sustainable-development%2Fdevelopment-finance-standards%2Fdaclist.htm&data=02%7C01%7Cinge.laas%40eas.ee%7C8384875206f24b05443a08d8588f3929%7C3c88e4d00f164fc99c9de75d2f2a6adc%7C0%7C0%7C637356719461677400&sdata=1TOOI0pmZhA0JH6TxnO0E0RizDl%2FpwSqhZh2HxWL4dI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2Fdac%2Ffinancing-sustainable-development%2Fdevelopment-finance-standards%2Fdaclist.htm&data=02%7C01%7Cinge.laas%40eas.ee%7C8384875206f24b05443a08d8588f3929%7C3c88e4d00f164fc99c9de75d2f2a6adc%7C0%7C0%7C637356719461677400&sdata=1TOOI0pmZhA0JH6TxnO0E0RizDl%2FpwSqhZh2HxWL4dI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https:%2F%2Fetoetus.struktuurifondid.ee%2Frm_sso%2Flogin%3Fservice%3Dhttps%253A%252F%252Fetoetus.struktuurifondid.ee%253A443%252Fesfos%252Fj_spring_cas_security_check%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fetoetus.struktuurifondid.ee%252Fesf2web%252F~hash~%252Fesfos-desktop%26mode%3Desf&data=02%7C01%7Cinge.laas%40eas.ee%7C8384875206f24b05443a08d8588f3929%7C3c88e4d00f164fc99c9de75d2f2a6adc%7C0%7C0%7C637356719461687396&sdata=0uJ28n866q3BxUTQ2f0uCiVCt0XXWVEGx1pFzOy9dUs%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkik.ee%2Fet%2Ftoetatav-tegevus%2Farenguriikides-kliimapoliitika-eesmarkide-saavutamine&data=02%7C01%7Cinge.laas%40eas.ee%7C8384875206f24b05443a08d8588f3929%7C3c88e4d00f164fc99c9de75d2f2a6adc%7C0%7C0%7C637356719461687396&sdata=7uMRC0i4YBFQtYyif5k6ww9Q%2F1Zb46hUILLGwd6ZqRE%3D&reserved=0
https://mailchi.mp/afe3ec97a9b6/ifla-europe-newsletter-september-2020?e=ef7a1da7bb


VÕISTLUSED: 

“Hea avalik ruum”: Jõgeva linnakeskuse arhitektuurivõistlus 
Korraldajate soov on muuta Jõgeva keskusala praegusest       
lahendusest inimsõbralikumaks ja mitmekesisemaks,    
tänapäevaseks, esinduslikuks ja kohalikku identiteeti rõhutavaks      
avalikuks ruumiks, mis pakub meeldivat ja turvalist olemist ning         
tegevusvõimalusi igas vanuses inimesele igal aastaajal. Ühtlasi       
peaks ideelahendus aitama linnakeskusega siduda bussijaama ning      
linnaosa teisel pool raudteed. Linnakeskuse kaasajastamisega      
soovitakse anda ka impulss kohaliku ettevõtluse ja kultuuri        
arenguks. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 23. oktoobril. Lisainfo       
SIIN.  

Saaremaa riigigümnaasiumi kunstikonkurss 
Riigi Kinnisvara koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga     
kuulutas välja kunstikonkursi leidmaks parimad kunstiteoste     
ideelahendused Saaremaa riigigümnaasiumi hoonesse. Otsitav     
monumentaalne laetaies on planeeritud hoone kesksesse mahtu,       
peatrepi kohale. Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on        
18. november 2020. Lisainfo SIIN.  

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli õpilaskodu kunstikonkurss 
Riigi Kinnisvara koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga     
kuulutas välja kunstikonkursi, et leida parim kunstiteose      
ideelahendus Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli õpilaskodu fuajee      
seinapinnale. Kunstiteose kontseptsioon võiks sobituda muidu      
rangesse interjööri, olla positiivseks ning meeleolukaks tervituseks       
hoonesse sisenemisel ning kõnetama hoone kasutajaid.      
Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 16. detsember       
2020. Lisainfo SIIN.  

Põllumajandusameti kunstikonkurss 
Riigi Kinnisvara kuulutas välja kunstikonkursi, et leida sobivaim        
kunstiteose ideelahendus Valve Pormeistri projekti järgi ehitatud       
PRIA hoonesse Sakus. Otsitav ideelahendus võiks lähtuda hoone       
arhitektuursest ja sisearhitektuursest lahendusest ning olema sobiv       
ja kohane antud hoonesse, nii oma materjalide valiku kui ka         
teemakäsitluse poolest. Osalemistaotluste ja kavandite esitamise      
tähtaeg on 25. november 2020. Lisainfo SIIN.  

 

SÕNA SAAVAD UUED LIIKMED                                                       
 

KRISTIAN NIGUL 

Milline on Sinu hariduskäik? 
Õppisin Kadrioru Saksa   
Gümnaasiumis, peale seda ühe    
aasta bioloogiat Tartu Ülikoolis    
ning siis juba maastikuarhitektuuri    
Tallinna Tehnikaülikooli Tartu   
Kolledžis nii bakalaureuse kui ka     
magistriastmes. Ühe täisaasta   
magistriastmes õppisin  
Erasmusega ka Kopenhaageni   
Ülikoolis. 

Kuidas leidsid tee just maastikuarhitekturi juurde? 

Bioloogiat läksin õppima huvist loodusteaduste vastu, kuid sain aru,        
et nii loodus- kui ka ehitatud keskkond laiemalt pakuvad rohkem          
huvi. Mul on olnud alati soov midagi ise luua, meisterdada ja           
ehitada. Sõber ja koolikaaslane Robert Kähr oli toona        
maastikuplaneerimist õppimas ja sealtkaudu jõudis äsja TTÜ Tartu        
Kolledžis bakalaureuse astmel avatav maastikuarhitektuuri eriala ka       
minuni. 

Millega oled pärast õpingute lõppu tegelenud? 

Peale ülikooli lõpetamist olen töötanud ConArte OÜs ning enda         
ettevõttes OÜ VÄLI. 

Mida ootad kõige rohkem EMALilt? 

EMALilt ootan kõige enam argise erialase info liikumist ning         
maastikuarhitektuuri hea käekäigu eest seismist. 

 
ELERIIN TEKKO 

Milline on Sinu hariduskäik? 
Olen maastikuarhitektuuri õppinud   
Tallinna Tehnikaülikooli Tartu   
Kolledžis, kus läbisin nii    
bakalaureuse kui magistriõpingud.   
Lisaks õppisin magistriõpingute ajal    
vahetusüliõpilasena Eindhoveni  
Tehnikaülikoolis Hollandis. 

Kuidas leidsid tee just    
maastikuarhitektuuri juurde? 

Maastikuarhitektuuri juurde leidsin   
tee üsna juhuslikult. Tegelikult    
enne ülikooli astumist ei teadnudki,     
et selline eriala olemas on. Siis leidsin, et see läheb päris hästi            
kokku minu varasemete huvidega – keskkonnateadused, kunst ja       
arhitektuur.  Siiamaani ei ole pidanud pettuma. 

Millega oled pärast õpingute lõppu tegelenud? 

Pärast õpingute lõppu töötasin esialgu väikses büroos põhiliselt       
detailplaneeringute ja haljastusprojektidega. Ühel hetkel olin     
ootamatult ahnitsenud endale lausa kolm töökohta      
ehitusprojekteerimise ja planeerimise valdkonnas. Nüüd töötan      
maastikuarhitektina arhitektuuribüroos. Südame panevad põksuma     
oma ala fanaatikutest inimesed, tulevikku suunatud mõtlemine ja       
päris loodus. Igavene küsimus on, kuidas sekkuda võimalikult vähe         
ja samas anda võimalikult palju. 

Mida ootad kõige rohkem EMALilt? 

EMAL-ilt ootan kõige rohkem erialaseid mõtte-, kogemuste- ja        
tegemistevahetusi kolleegidega ja rõõmu ühise asja eest väljas       
olemisest. Lisaks ootan, et ümbritseva ruumi ja selle elusosa         
väärtustamine saaks ühiskonna normiks. 

 
 
 

http://www.arhliit.ee/arhitektuurivoistlused/sise/jogeva_linnakeskuse_voistlus/
https://www.rkas.ee/et/saaremaa-riigigumnaasiumi-kunstikonkurss
https://www.rkas.ee/et/uudised/algas-tallinna-lasnamae-mehaanikakooli-opilaskodu-kunstikonkurss
https://www.rkas.ee/et/uudised/algas-pollumajandusameti-kunstikonkurss


 
IFLA PANDEEMIA AJAL 

Teele Nigola 

Nagu muidugi oligi oodata, siis maastikuarhitektide      
maailmakohtumised on sel aastal virtuaalsed. Kuigi seadsin       
vaimu valmis, et oktoobris Islandile lennata, siis loomulikult ei midagi          
sellist – sel aastal toimuvad kõik rahvusvahelised kohtumised        
veebis. Kohtumised Malaisias ja Islandil lükkuvad edasi. 

IFLA (International Federation of Landscape Architects)     
ülemaailmne kohtumine toimus möödunud nädalalõpul, 25.-26.      
septembril. Välja nägi see umbes nii, nagu alljärgnevatel piltidel        
näha: 

Spontaanne virtuaalkohvik pärast ametliku koosoleku lõppu. 

Ametlik seminar toimus sellises formaadis. Siin pildil juhib IFLA president          
James Hayter (üleval vasakul) paneeli, kus kõnelejateks Adam White (all         
paremal), Jala Makhzoumi (üleval paremal), Martha Schwartz (all vasakul). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siit lingilt peaksite leidma salvestuse kõigile vaatamiseks (NB!       
võimalik, et salvestus tekib eelolevale lingile väikese viibega).        
„Üllatuslikult“ (või siis mitte :)) oli ettekannete põhiteemaks TERVIS!        
Pandeemiad, katastroofid, kliimamuutused, vaimne tervis, eakad     
jne… need on meie eriala jaoks olulised pidepunktid, kus oma         
kompetentsiga inimkonnale appi peame tõttama. Kel selle vastu       
huvi, vaadake salvestust – saate häid ideid. 

Toon siin ühe näite: ettekande tegija oli Gayle Souter-Brown PhD          
(muuhulgas, ta mainis, et on valmis kõigiga heal meelel suhtlema,          
keda tervis kaasava disaini põhimõtted huvitavad, tema kontakti       
leiab SIIT). 

Järgenavalt toon välja mõned olulisemad infokillud IFLA       
kohtumiselt: 

Muudatusi plaanitakse teha rahvusvaheliselt kõige tähtsama erialase       
autasu, IFLA Sir Geoffrey Jellicoe auhinna statuudi ja       
korralduspõhimõtete osas. Seniste autasu saajate kohta saab infot        
leida SIIT. Tavapäraselt on IFLA maailmakohtumisel autasu välja        
hõigatud, nüüd aga on plaanis seda teha eraldiseisvalt. Sellel         
eesmärgil korraldatakse sel aastal virtuaalne kohtumine, kus tähtis       
teadaanne välja kuulutatakse, nii et järgmises kuukirjas siis sellest        
juba pikemalt 

Veel on minu hinnangul päris oluline, et IFLA töögrupp, kes on          
aastaid tegelenud maastikuarhitekti definitsiooni ametliku versiooni      
välja töötamisega, on saanud tööga valmis. Ma loodan, et saame          
selle peagi ka eesti keelde tõlkida ning asuda kasutama. 

IFLA Euroopa kohtumine leiab aset 17. oktoobril samuti       
videokonverentsina. Usun, et vaatlejatele antakse võimalus sellest       
ka vahetult osa võtta, aga ehk saab ka hiljem koosoleku salvestust           
vaadata. 

Soovitan ka tellida IFLA äsja loodud Youtube’i kanalit. 

 

 

https://www.iflaworld.com/ifla-2020-world-council-review
https://www.iflaworld.com/ifla-2020-world-council-review
http://www.greenstonedesign.co.uk/
https://www.iflaworld.com/sgja
https://www.youtube.com/channel/UCPWNu9V5-h3kGrDaY8TYSeg

