.

EESTI MAASTIKUARHITEKTIDE LIIDU

KUUKIRI
01/2021

Sustainable Destination Congress
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KOGUMIK “EESTI ARHITEKTUURIPREEMIAD 2020”

Viimaks ometi on taas kätte jõudnud aeg täiendada oma
koduraamatukogu (või töönurga lektüürivalikut või öökapilemmikute
kuhja või muud kultuurset ajaveetmispaika) ülevaatega Eesti
parimast arhitektuurist!
Kogumik “Eesti arhitektuuripreemiad 2020” on valmis, nominentidest
ja laureaatidest otse pungil ning ootab kõiki erialainimesi ja
asjaarmastajaid
nii
hästivarustatud
müügikohtades
kui
arhitektuuripreemiate kodulehel.

IFLA Europe’i 2020 resolutsioon
“Landscapes as Footprints on Earth”
IFLA Europe’i resolutsioonide traditsioon sai alguse 2014. aastal ning
nende eesmärgiks on koondada ühenduse peaassamblee mõtteid
ning pakkuda tööriista, mille abil edendada ja võimestada
maastikuarhitektuuri jaoks olulisi teemasid. IFLA Europe’i
resolutsioon on üks võtmedokumentidest, milles peegelduvad eriala
missioon ning tulevikuvisioon ja -eesmärgid.
2020. aasta resolutsioon pealkirjaga “Landscapes as Footprints on
Earth” keskendub maastikusse talletunud, nii positiivsete kui
negatiivsete jälgede püsivusele. Resolutsioon, mida toetab ka IFLA
2020 maailmanõukogu, edastatakse kõigile olulistele otsustajatele ja
osapooltele (Euroopa Liit, Euroopa Nõukogu, ICOMOS, UNESCO,
Un-Habitat, WWF, FAO, UNEP, IUCN, UIA jt). Selleks, et
resolutsiooni ideedele veelgi laiemat kõlapinda saavutada, palutakse
kõigil maastikuarhitektidel dokumenti lahkesti ka omalt poolt edasi
levitada ning rõhutada selle tähtsust ja sisu.
IFLA Europe’i kõigi seni valminud resolutsioonidega saate tutvuda
ühingu veebilehel.

IFLA Europe’i detsembri uudiskiri
IFLA detsembri uudiskirjas teatatakse, et IFLA Europe on liitunud
The New European Bauhaus projektiga, mille eesmärk on läbi hea
disaini aidata kaasa Euroopa roheleppe elluviimisele. Lisaks on ära
toodud IFLA 2020 resolutsiooni “Landscapes as Footprints on Earth"
kokkuvõte, mis rõhutab maastikusse talletunud inimajaloo jälgede, nii
positiivsete kui negatiivsete, kestvust ja kustumatust.
IFLA Europe’i kuukirjaga saate tutvuda S
 IIN.

EMALI LASTE PÜHADEPILDID

Seekordse EMALi jõulukaardi kujundamisel pöördusime liidu kõige
väiksemate toetajate poole. Hoolimata lühikesest etteteatamisajast
laekus juhatusele mitmeid toredaid jõuluteemalisi joonistusi ning
kuigi EMALi pühadekaardile mahtus sedapuhku neist vaid üks, siis
olid pildid niivõrd toredad, et otsustasime neid ka teiega jagada.
Jagugu ka siia uue aasta algusesse veel pisut siirast ja lapselikku
jõulurõõmu. Samuti üks eriti suur aitäh kõigile suurtele ja väikestele,
kes üleskutsega kaasa tulid!

SEBASTIAN 4a
Grupipilt. Vasakult paremale: Üks lumememm on näoga meie poole
ja teine (sinisevõitu) on seljaga, kolmas tegelane polegi lumememm,
vaid hoopis jõuluvana (punane müts reedab ära), paremal servas on
põhjapõder, varustatud kaugjuhtimispuldiga

HENRY 6a
Taevas annab valgust kollane jõulutäht (viide äsjasele
Jupiteri-Saturni joondumisele Petlemma täheks). Pildil vasakul on
jõuluvana maja – üleval korrusel on tal magamistuba (seal ta
norskab ZZZZ), selle all elutuba ja kõige alumisel korrusel on
mänguasjade töökoda. Paremal maa-aluses koopas elavad
põhjapõdrad. Langevarjudega sajab taevast alla uusi kingitusi. Pildilt
ei puudu ka lumesadu

ANNABRET 4a
Käesolev aasta on olnud kõikide jaoks väljakutsuv ja segane, aga
üks on kindel – jõulud tulevad! Sama kohatud suudavad olla ka
lapsed, kes ei saa lähteülesannet jõuludeks valmistuda või osaleda
konkursil, asjad juhtuvad iseenesest. Nii otsustas ka tütar Annabret
(4-aastane) teha ühe jõulupuu vannitoa seinale.

HENRY 6a
Vulkaani sisse on ehitatud laava-tehas. Laava purskab sealt
uusaasta öösel suure pauguga välja

HELENE 10a
Talveöine maastik, pildi servadel on veel lageraiest puutumata
jäänud üksikud kuused. Ja kauaoodatud lumesadu…

MIRJAM 5a
Pildil on teod nautimas pidusööki. Jõuluks soovisid nad, et nende
kojad sädelema hakkaksid ning seda nad ka said. Lisaks tõi
päkapikk neile eriti maitsva (võlutud) lehe, millest jätkub kogu talveks
(seda üks tigu parasjagu nosib). Veel tasub tähelepanu pöörata
taevast langevale sädelevale lehele (meenutab veidi pärnaõit),
milliseid langeb vaid detsembris. Sellist kohates võib midagi soovida
ning see soov läheb täide.
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AASTAPREEMIAD 2020
Kuigi arhitektuuripreemiate esimene ootusärevus ja võidujoovastus
on nüüdseks ilmselt vaibunud, ei ole hea välisruumi ja oluliste tegude
väärtus sugugi tuhmunud ning nii on ainult õige veel kord vaadata
otsa möödunud aasta parimatest parimatele. Siinkohal toome ära
kõik EMALi aastapreemiate laureaadid, heites väikese, loodetavasti
põnevust ja huvi tekitava pilgu ka “Eesti arhitektuuripreemiad 2020”
kogumiku sisutekstidele, kus autoritel on olnud võimalus projekte
oma sõnadega tutvustada.
Ja kellel veel pole veel mahti olnud, siis loomulikult ootab endiselt
järelevaatamist Eesti arhitektuuripreemiad 2020 erisaade.
·LINNASÜDA· 
ELVA UUS LINNAKESKUS
Ülle Maiste (AT HOME), Diana Taalfeld (NU arhitektuur), Anne
Saarniit (ubin pluss), Roomet Helbre, Taavi Kuningas (TEMPT)
Linnasüdamete uuendamine jätkub veel hoogsalt, mistõttu väärisid
need omaette kategooriat. Žürii kinnitusel hinnati Elva linnasüda
parimaks haruldaselt kiire konsensusega. „Elva uus linnasüda
tähendab, et Elva linnal on nüüd keskväljak, mida ei ole varem linna
eripära tõttu olnud. See on tõeliselt elav keskus väikesele aedlinnale,
koht igaühele, kust leiab väga erinevaid tegevuspaiku. Hubane
atmosfäär ja lõpuni viimistletud inimmõõtmelisus koos meeldivalt
orgaanilise ruumiga seob tervikuks peatänava otstes olevad
maamärgid ja erinevad teljed järve ääres,“ nentis žürii. Elva uue
keskväljaku puhul õnnestus enim see, et väljak ja rekonstrueeritud
tänav on toonud inimesed tagasi linnaruumi.
Katkend teosest “Eesti arhitektuuripreemiad 2020”,
autor Diana Taalfeld:

·HOOVIRUUM·
UUS-VEERENNI ELAMUALA SISEHOOV
Mirko Traks, Uku Mark Pärtel, Kristjan Talistu, Juhan Teppart, Karin
Bachmann (KINO maastikuarhitektid)
Uus-Veerenni kvartali sisehoov on poolprivaatne taskupark, mis on
mõeldud igapäevaseks kasutamiseks eelkõige hoonete elanikele,
kuid samas paistab taskupark tänava poolt lopsaka oaasina, kuhu on
võimalik sisse vaadata ja astuda. Uute kortermajade juures on
mõnusast ja tegevusrohkest väliruumist saanud oluline argument
kodukoha valikul ja seda kasutavad oskuslikult ka arendajad.
Veerenni elamuala sisehoovi 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 ning üllatav läbipaistev
võrekatus maa-aluse parkla kohal tekitavad lööva ja kutsuva
ruumikogemuse. Väga põhjalikult on läbi mõeldud vihmavee
ärajuhtimise lahendus, mis teeb kummarduse koha algsele
eesmärgile (Veerenni).
Katkend teosest “Eesti arhitektuuripreemiad 2020”,
autor Karin Bachmann:
“Hoovi väga selge privaatse-poolprivaatse-avaliku ruumi jaotus
annab elanikule vajaliku kodutunde ning möödakäijal on huvitav
sellest elust riivamisi osa saada: avalikud ruumid on selge
defineerituse tõttu mugavad kasutada. Hoonete tänavafrontides
asuvad privaatsed eesaiad, mis loovad visuaalset identiteeti ja
silmailu ning tänavapilti rohelist vaheldust. Kvartali sisehoov on
poolprivaatne taskupark, mis mõeldud igapäevaseks kasutamiseks
pigem hoonete elanikele. See on loogiline ruumiline üleminek kõrval
asuva Koidu, Kauna, Õilme jt tänavate eramuaedadest, mille
privaatsusaste on sama, kuid erineb elanike hulk ja tihedus.”

“Elva uuendatud linnakeskus hõlmab raudteejaamast algavat ligi
kilomeetri pikkust Kesk tänavat ja sellega piirnevaid alasid –
multifunktionaalset väljakut, mis lõpeb sillaga Arbi järve kohal,
Hanseni alleed koos purdega ning linnavalitsuse esist
esindusväljakut. Linnaruum on muudetud atraktiivseks ja mugavaks
eelkõige kergliiklejate vajadusi silmas pidades. Kitsam sõidutee teeb
ruumi jalgrattarajale ja avarale promenaadile tänava päikeselisel
küljel. Olulisematesse sõlmpunktidesse on lisatud istumis- ja
haljastuspesad.”

Foto: Ragnar Vutt

Fotod: Tiit Veermäe

Foto: Marko Hõrak

·AVALIK RUUM· 

·ERIPREEMIA·

VASTSELIINA PIISKOPILINNUSE KABEL JA LINNUSE VÄLIALA

VÕRU LINNAVALITSUS

Kersti Lootus,
(Lootusprojekt)

Võru linnavalitsus pälvib aastapreemia pikaajalise järjepideva töö
eest nüüdisaegse, inimsõbraliku ja rohelise elukeskkonna loomisel.
Märkimisväärsed avaliku ruumi projektid said alguse 2006. aastal
Võru Kesklinna pargi rajamisega, 2009. aastal avati Tamula järve
promenaad, arendustööd jätkusid 2013. aastal uuendatud Katariina
alleega. 2019. aastal valminud Koreli oja rekreatsiooniala koos seal
korraldatud istutustalgutega kinnistavad uue keskväljakuga Võru
linnavalitsuse arengutahet ja edukat avaliku ruumi tervikuks
ühendamise oskust. Ühelegi linna külalisele ei jää märkamata Võru
tänavaruumi kõrge kvaliteet – tänavahaljastus on silmatorkavalt hea
ja eristub Eestis iseäranis väikelinnade võrdluses. Seega toob žürii
aastapreemia laureaadi puhul esile suure pildi nägemist, julgust
visioone luua ja neid ellu viia.

Katri

Soonberg,

Kadri

Uusen,

Siim

Lootus

Avaliku ruumi preemia saanud Vastseliina piiskopilinnuse väliala on
žürii hinnangul tõeliselt 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 kabeli õrna
heliruumiga ehitatud nn nähtamatud seinad, mis panevad külastaja
peatuma ja mõtlema või mediteerima,“ arvas žürii. Ümbritsev maastik
tõuseb uute vaadete ja teeradade-platvormidega hästi esile. Välialad
haaravad enda alla parkla, endise Piiri kõrtsi sepikoja,
Vastseliina-Meremäe-Kliima
maantee
ülekäigu, Piiri kõrtsi,
kelder-kabeli, uue Palverännumaja ümbruse ja linnuse varemete ala.
Katkend teosest “Eesti arhitektuuripreemiad 2020”,
autor Kersti Lootus:
“Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutuse käivitatud projekti „Novum
Castrum – keskaja teemapark“ raames ehitati uus Palverändurite
maja (Kaos Arhitektid, pälvis 2018. aastal Eesti Arhitektide Liidu
aastapreemia) ning korrastati välialad. /-/ Vastseliina piiskopilinnus
on üks autentsemalt säilinud linnusekomplekse Eestis ja seetõttu
eelistasid
muinsuskaitsjad
kabeli
markeerimise
efektsele
arhitektuursele lahendusele maastikuarhitektuurset minimaalsest
inimsekkumise põhimõttest lähtuvat lahendust.

Foto: Margus Muts

Foto: Ulis Guth

Foto: Maris Tomba



KUIDAS LIIDU KÄSI KÄIB?
2020. aasta on kõigi oma murede ja rõõmudega nüüd selja taha
jäänud, mistõttu on taas õige aeg võtta see hetk, et mõtiskleda
EMALi käekäigu ja tulevikuplaanide, samuti suuremate kitsaskohtade
ja õnnestumiste üle. Juhatuse nimel vastavad küsimustele Kristiina
Kupper ja Laura Männamaa.

Millised olid ootamatu aasta kõige suuremad väljakutsed?
Kristiina: Minu puhul jääb seda aastat meenutama sõnapaar “ma ei
tea”. Ei pea ennast üldse targaks inimeseks, aga sel aastal on minu
suust seda palju kuulda olnud. Olgu selleks kaks korda ära jäänud
füüsilise kohtumisega üldkoosolek või teiste liitudega suhtlemine
EAP2020 või ka A. Niine konverentsi korraldamisega seoses. Usun,
et Eesti arhitektuuripreemiate ürituse korraldamine oli meie liidule
enim väljakutset pakkuv, kuid saime sellega hästi hakkama ja seda
tänu Aljona ennastsalgavale tööle – aitäh talle!
Laura: Arhitektuuripreemiate peakorraldajaks olemisega seoses on
olnud mitmeid väljakutseid, ent meie suurepärane projektijuht Aljona
on meisterlikult toime tulnud. Suured tänud talle selle töö eest!

Möödunud aasta oli mitmel moel täiesti erakordne ning
valdavalt on just loomevaldkond erinevate piirangute tõttu
kannatanud väga rängalt. Kuidas näete segaste aegade
valguses
maastikuarhitektuuri
ja
maastikuarhitektide
hetkeolukorda ja tulevikuväljavaateid?
Kristiina: Kohtudes teiste loomeliitudega, siis ütleksin, et EMALil või
ka arhitektuurivaldkonnal laiemalt, on läinud siiski hästi. Ilmselt tuleb
tagasilöök meile hiljem, sest omavalitsused võivad vähendada 2021.
aasta eelarvet ja tavapäraselt on kannatajaks maastik. Samas on
tulemas valimisteaasta ja loodan, et kõik need avatavad
mänguväljakud ja pargid saavad valmis meie liidu liikmete kaasabil.
Samas on sel aastal inimesed enam hakanud kasutama maastikku ja
usun, et seda ka rohkem hindama. Isiklikult jääb aastat meenutama
kriisiaegne inimlikkus ja kokkuhoidmine, millest igapäevaselt muidu
nii puudust tunnen. Aga tsiteerides klassikuid – kõik võib veel hästi
minna.
Laura: Elame muutunud maailmas ning see uus olukord on pannud
paljusid inimesi hindama ja mõtestama välisruumi hoopis rohkem kui
varem. Eesti turul oleme üha enam oma olulisust tõestanud ning
tööpõld võiks olla edaspidigi lai, kui vaid suudame seda positsiooni
hoida. Tuleb teha jätkuvalt head tööd, pakkuda kvaliteetset teenust,
et meis ei peaks pettuma. Vastasel juhul on seni saavutatu kiire
kaduma ning kõik algab jälle otsast peale. Jää on õhuke, ma ütleks,
aga kes on osav, võib head liugu nautida.

Millised on plaanid seoses uue juhatuse ja töögruppide
esindajate valimistega – 2020. aastal ei õnnestunud füüsilist
üldkogu kokku kutsuda, millised on esialgsed plaanid 2021.
aastaks?
Kristiina: Plaan on ikka maastikuarhitektuuri kuud tähistada Tartus
toimuva üldkoguga. Suured lootused on töögruppide tööle, sest vaid
juhatusega kõike vajalikku maastikuarhitektuuri lipu kõrgel
hoidmiseks ära teha ei ole võimalik. Usun, et eelmises vastuses
nimetatud uuring ja koostöö teadus-arendusnõunikuga aitab
maastikuarhitektuuri arengule kõvasti kaasa.
Laura: Töögruppidele on koostatud tööjuhendid ning loodame väga,
et inimesed, kes on andnud nõusoleku mõnes töögrupis kaasa lüüa,
seda ka tõsiselt soovivad ning selle omale südameasjaks võtavad.
Loodame, et selle aasta kevadel on meil võimalik suuremas ringis
üldkoosolekul kohtuda ning siis saab vajadusel ka töögruppide
koosseisud üle vaadata. Liit on vabatahtlik ühendus ning koos
tegutsedes saame me suuremaid teemasid käsitleda kui üksi või
väiksemate gruppidena. Endiselt püüan olla optimistlik ning usun, et
meil õnnestub töögruppide tööd paremini korraldada ning ka need
grupid, mis praegu väga hästi käima pole läinud, saavad hoo sisse.
Erakorraliselt ja mõneti sundolukorrast tingituna olete pidanud
juhatuse volitusi jätkama oodatust kauem. Kui viimaks
õnnestub üldkoosolek kokku kutsuda, siis kas plaanite
kandideerida ka uue juhatuse koosseisu?
Kristiina: Hea küsimus aga raske vastata. Elame-näeme:).
Laura: Ei julge esialgu lubada, et kindlasti jätkan. Eks sõltub suuresti
ka sellest, millise tiimi suudame kokku panna.
Mida tahaksite liidu liikmetele uueks aastaks südamele panna?

Mis liidul sel aastal hästi läks ning millise hinnangu annate liidu
üldisele käekäigule?

Kristiina: Soovin julgust suurelt unistada ja tarkust teha koostööd
ning tervist tuleviku kujundamiseks!

Kristiina: Arvan, et liidul läheb hästi. Oleme tegelenud
liikmemaksudega ja mõneti ka sellest põhjustatult on liikmeid liidust
välja astunud, kuid oleme vastu võtnud ka uusi liikmeid. Sel aastal
väga oodatud koolitusi nii palju korraldada ei saanud, kui oleks
tahtnud, kuid pole hullu – uuel aastal uue hooga. Mõned
õnnestumised loeteluna:

Laura: Hoidke oma tervist ja ärge üle töötage! Need ülesanded, mille
olete omale võtnud, tehke ära või loobuge neist aegsasti.

● KULKA otsustas eraldada 100% küsitud 2021. aasta
tegevustoetust
● KULKA otsustas toetada 100% üliõpilaste, ülikooli lõpetanute
ja tegevmaastikearhitektide seas läbiviidavat tööturuuuringut
● Koostasime koos Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Planeerijate
Ühinguga
Rahandusministeeriumi
tellimusel
detailplaneeringute juhendi koostamiseks teoreetilis/praktilise
ettepaneku/ülevaate
● Korraldasime liidu aastapreemiate konkursi, millele esitati
rekordarv töid
● Korraldasime Eesti arhitektuuripreemiate ürituse
● Korraldasime A. Niine rahvusvahelise konverentsi
● Andsime välja loometoetusi
● Andsime välja kutsetunnistusi
● Koos EALi ja ESLiga palgatud teadus-arendusnõunik on
vahetumas, kuid tänu temale esines meil suvepäevadel
Aarhusi linnaarhitekt

VÕISTLUSED:
Thessaloniki ConfExPark’i rahvusvaheline arhitektuurikonkurss
Kreeka suuruselt teine linn Thessaloniki on välja kuulutanud
rahvusvahelise ideevõistluse, et leida parim lahendus uuele näituseja konverentsikeskusele. Võistlustöödelt oodatakse tugevat ja
isikupärast identiteedi, mis samas suhtuks pieteeditundega
olemasolevasse keskkonda ning võtaks arvesse jätkusuutliku arengu
põhimõtteid. Projekti eesmärk on toetada Põhja-Kreeka piirkonna
majanduslikku arengut ning kujundada Thessalonikist üks Euroopa
juhtivaid
ja
tulevikkuvaatavaid
majanduskeskuseid
ning
turismisihtkohti. Võistlusala suurus on 17,5 ha, mis on omakorda
jaotatud neljaks funktsionaalseks piirkonnaks ja kuueks sektoriks.
Võistluse ametlik algus 1. veebruaril 2021. Lisainfo konkursi
kodulehel.

Ermi tänavaruumi ideevõistlus
Ermi tänav asub Tartu vallas Tila külas Raadi endise
sõjaväelennuvälja territooriumil. Tänav on osa sõjaväelennuvälja
taristust ning valdava osa tänavamaast moodustab 20 m laiune
betoonist ruleerimisrada. Ideevõistluse eesmärgiks on leida
arhitektuuriliselt, ruumiplaneeringult ja funktsionaalsuselt parim
lahendus Tartu valda endise Raadi sõjaväelennuvälja alale
planeeritud kesktänavale (Ermi tänav), mis arvestab olemasoleva
rajatud, kui ka planeeritud keskkonnaga ning mis sisaldab lisaks
tee-ehituslikule osale ka ruumi kujundavate muude elementide
lahendamist. Esimeses etapis oodatakse osalejatelt portfooliote
esitamist, mille tähtaeg on 15. jaanuaril. Lisainfo S
 IIN.

Vanasadama kruiisiterminali kunstikonkurss
Tallinna Sadam kuulutas välja konkursi kunstiteose ideelahenduse
leidmiseks 2021. aasta suvel valmiva Vanasadama kruiisiterminali
esisele välialale, millest peaks kujunema üks Tallinna linna
visiitkaartidest. Konkursi eesmärgiks on leida avalikku ruumi rikastav
teos, mis lähtuks kruiisiterminali arhitektuursest lahendusest ja
ümbritsevast keskkonnast ning mis oleks suunatud nii sadamaala
külastavale linnakodanikule kui ka Tallinna saabuvale kruiisituristile.
Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 20. jaanuar
2021. Lisainfo S
 IIN.

Sindi keskväljaku arhitektuurivõistlus
„Hea avaliku ruumi“ sarjas on välja kuulutatud Sindi keskväljaku
arhitektuurivõistlus, mille eesmärk on leida Sindi linna keskosale
parim arhitektuurne ideelahendus. Ümberehituse käigus soovitakse
muuta Sindi keskosa avalikku ruumi inimsõbralikumaks ja
mitmekesisemaks, tänapäevaseks, esinduslikuks ja ajaloolist
pärandit rõhutavaks, mis pakub meeldivat ja turvalist olemist ning
tegevusvõimalusi igas vanuses inimesele igal aastaajal. Sindi
keskuse kaasajastamine peaks andma impulsi kohaliku ettevõtluse
ja kultuuri arenguks. Ideekavandite esitamise tähtaeg on 12.
veebruaril. Lisainfo S
 IIN.

Tapa sõjaväelinnaku väliterritooriumi kunstikonkurss
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) kuulutas välja
kaitsevaldkonna esimese kunstikonkursi, mille eesmärk on leida
sobivaim
kunstiteose
ideelahendus
Tapa
sõjaväelinnaku
väliterritooriumi kasarmute vahelistele rohealadele. Konkursi suurus
on üle 150 000 euro, mis on seni kunstiteoste tellimise seaduse
alusel ellu viidud konkurssidest Eestis kõige suurem. Kunstiteos või
nende komplekt peab olema ruumiline, kõikidest külgedest
vaadeldav skulptuur või installatsioon või nende kombinatsioon, mis
moodustab kunstilise terviku. Ta peab eristuma territooriumi üldisest
keskkonnast, samas suhestuma kaitsevaldkonna temaatikaga. Teos
võiks luua enda ümber sobiva ruumi, mis looks ühtekuuluvustunnet
ja positiivseid emotsioone ning samas tekitades enda ümber sobiva
koha ka vaba aja veetmiseks. Osalemistaotluste ja kavandite
esitamise tähtaeg on 1
 7. veebruaril. Lisainfo SIIN.

Raadimõisa asumi puhkeala ideekonkurss
Konkurss korraldatakse parima maastikuarhitektuurse ideekavandi
leidmiseks Raadimõisa asumi ligikaudu 10 ha suurusele avalikule
puhkealale. Ideekonkursi eesmärk on leida kavand, mille alusel
kavandada nüüdisaegse kujundusega mitmeotstarbeline puhkeala,
kus on turvalised ja atraktiivsed võimalused erinevatele vanuse- ja
huvigruppidele õues liikumiseks ja puhkamiseks. Kujunduslahenduse
disain, haljastus, ehituslikud elemendid ning valguslahendus on
meeldivad ning atraktiivsed inimmõõtmelisuse perspektiivis. Ala peab
olema aktiivselt kasutatav aastaringi. Kavandite esitamise tähtaeg on
26. veebruaril 2021. Lisainfo SIIN.

Luua Metsanduskooli õpilaskodu kunstikonkurss
Riigi Kinnisvara koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga
kuulutas välja kunstikonkursi, et leida parim kunstiteose
ideelahendus rekonstrueeritava Luua Metsanduskooli õpilaskodu
puhkeruumi seinale, mis paikneb Luua mõisa peahoones
Jõgevamaal. Otsitav taies peab esindama Eesti kunsti hetkeseisu ja
olema sobiv ja kohane antud hoonesse, nii oma materjalide valiku
kui ka teemakäsitluse poolest. Loodav taies peab kõnetama ruumi
kasutajaid. Teos võib ühendada erinevaid kunstiliike, -vorme ja
materjale, loodava taiese tehnika ja materjal on vaba.
Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 3. märtsil.
Lisainfo SIIN.

Paide riigigümnaasiumi kunstikonkurss
Riigi Kinnisvara koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga
kuulutas välja kunstikonkursi leidmaks parim kunstiteose
ideelahendus Paide riigigümnaasiumi uude hoonesse. Otsitav taies
peab olema sobiv ning kohane Paide riigigümnaasiumisse nii oma
materjalide valiku kui ka teemakäsitluse poolest. Teos võib kajastada
vabalt valitud teemat või probleemi, ent peaks olema kaudselt seotud
noorte, nende ees seisvate valikute ja haridusega. Osalemistaotluste
ja kavandite esitamise tähtaeg on 10. märtsil. Lisainfo S
 IIN.

Saku keskusala visioonivõistlus
Saku Vallavalitsuse eesmärk on rajada Saku aleviku keskuse alale
kaasaegne vallasüda, mis toetab aastaringseid tegevusi, loob uue
ruumilise kvaliteedi, on valla esindusala koos olemasolevate ja
loodavate vaatamisväärsuste ja maamärkidega. Tulemuseks peab
olema inimmõõtmeline, multifunktsionaalne ja universaalse
tänavadisaini põhimõtetest lähtuv avalik ruum. Võistluse tulemusena
soovitakse näha vallasüdame ruumilist visiooni. Konkursitööle võib
järgneda täpsustav kujunduskava koostamine, et Saku aleviku
tulevased suuremad ruumiotsused oleksid läbimõeldud, terviklikud ja
ühtsed. Kava on edaspidi aluseks kõikidele Saku aleviku avaliku
ruumi projektidele. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 30. aprillil.
Lisainfo S
 IIN.
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Pärnu keskväljaku ja Pika tänava arhitektuurivõistlus
Pärnu linnavalitsus otsustas välja kuulutada arhitektuurivõistluse, et
saada parimat väliruumi ideelahendust alale, mis ulatub Kesklinna
sillast Endla teatrini ning keskraamatukogust Pika ja Ringi tänava
ristmikuni. Võistlusega soovitakse keskväljakust kujundada
mitmeotstarbeline sündmusala ning avada senisest suurem osa
Pikast tänavast jalakäijatele, kergliiklejatele ja haljastusele, nähes
tänava päikesepoolsele küljele ette võimalus kavandada
tänavatoidu- ja välikohvikuid, kioskeid, puhke- ja mängualasid jms.
Ideekavandite esitamise tähtaeg on 5
 . märtsil. Lisainfo S
 IIN.

