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MAASTIKUARHITEKT ON ÜLIKANGELANE,
KES LOOB MEIE TULEVIKU ELUKESKKONDA

Just sellist suurejoonelist pealkirja kannab Maalehes ilmunud Balti
Uuringute Instituudi analüütiku Mele Pesti artikkel, mis annab
ülevaate maastikuarhitekti rollist ning eriala suundumustest
maastikuarhitektuuri hariduse ja hetkeolukorra kaardistamise uuringu
tulemuste alusel.

Artikliga saate tutvuda SIIN.

Maastikuarhitekti eriala kvalifikatsiooninõuded Euroopa Liidus
Valminud on rahvusvaheline dokument, mis sätestab
maastikuarhitektide kvalifikatsiooninõuded Euroopa Liidus
töötamiseks ja eriala tunnustamiseks. Dokumendi koostamist on eest
vedanud Eramus+ haridusprogramm Innoland koostöös ECLASi
(Euroopa maastikuarhitektuuri koolide nõukogu) ja IFLA Europe’iga,
kes oma viimasel üldkogul otsustas saata materjali tutvumiseks
kõigile liikmesriikide erialaorganisatsioonidele.
Tegu on väga olulise dokumendiga, milles sätestatud tingimused
hakkavad mõjutama nii maastikuarhitekti haridust kui töö
kvalifikatsioonitingimusi nii Eestis kui välismaal. Sellisest ühtsest
konkreetsest nägemusest on pikalt olnud suur puudus ning ühise
baasdokumendi valmimine on eriala jaoks oluline verstapost.
Dokument on plaanis järgmiseks esitada Euroopa Komisjonile, et
oleks võimalik edasi liikuda eriala tunnustamisega Euroopa üldisel
tasandil. Enne veel on aga kõigil EMALi liikmetel võimalik kaasa
rääkida ning esitada oma ettepanekuid ja seisukohti. Tähtaeg
arvamuste avaldamiseks on 6. jaanuaril.
Materjalile pääsete ligi SIIT. Kvalifikatsiooninõuete sätestamise taust
on lahti kirjutatud SIIN.

TÖÖKUULUTUS: Pärnu Linnavalitsuse planeeringute spetsialist
Pärnu Linnavalitsus otsib oma meeskonda täpset ja asjalikku
planeeringute spetsia listi, kelle peamiseks tööülesandeks on
detailplaneeringute protsessi menetluse korraldamine, huvitatud
isikute planeeringualane nõustamine ning info edastamine detail-
planeeringuid puudutavatel teemadel, planeeringuprotsessis vajaliku
kirjavahetuse pidamine ning detailplaneeringuid täpsustavate
projekteerimistingimuste menetlemine. Kandideerimise tähtaeg on
31. jaanuaril 2023. Lisainfo SIIN.

TÖÖKUULUTUS: Eesti Arhitektuurikeskuse juhataja
Eesti Arhitektuurikeskuse nõukogu kuulutas välja konkursi juhataja
leidmiseks. Tööülesannete hulka kuuluvad organisatsiooni
igapäevase töö ja meeskonna juhtimine, sisutegevuste kvaliteedi
tagamine, strateegiline arendamine ja visiooni kujundamine,
koostöövõrgustike laiendamine, esindamine siseriiklikult ja
rahvusvaheliselt, jätkusuutlik finantsplaneerimine, rahastusprojektide
kirjutamise korraldamine. Kandideerimise tähtaeg on 10. jaanuaril
2023. Lisainfo SIIN.

Jüri kalmistu ideekonkursi võidutööd on selgunud
Jüri kalmistu ideekonkursi korraldasid Rae Vallavalitsus koostöös
Eesti Maastikuarhitektide Liiduga ning selle eesmärgiks oli leida Jüri
kalmistu laiendusele kõrgetasemeline maastikuarhitektuurne
lahendus.
I koha vääriliseks tunnistati töö märgusõnaga „Mummu“, mille
autoriteks on Tiina Tuulik ja Erik Joasaare. Žürii hinnangul on
võidutöös kasutatud kivikalme teemaline lähenemine sümpaatne,
idee on sügav ja kõnetav ning seostub piirkonnaga. Urnimatuse alast
moodustub omamoodi park ja mälestamise ala. Töös on piisavalt
ruumilist kvaliteeti, selles lahenduses on vabadust, mis võimaldab
alal olla arengus.
II ja III kohta jäid jagama tööd märgusõnadega „Portaal“ (autorid:
Kaja Sepper, Kaisa Kuusik, Piret Pallase) ja „Vaikuseaken“ (autorid:
Rutt Piir, Teele Aaslaid).
Töödega saab tutvuda SIIN

Võidutöö “Mummu” illustratsioon (Tiina Tuulik ja Erik Joasaare)
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EESTI ARHITEKTUURIPREEMIAD 2022

Uut aastat alustame pidulikult. Varsti saab pikk ootusärevus ometi
kord läbi, sest Eesti arhitektuuripreemiad 2022 auhinnatseremoonia
toimub juba veidi vähem kui kuu aja pärast! Niisiis ootame kõiki
laupäeval, 28. jaanuaril 2023 algusega kell 19 Tallinna Muusika- ja
Balletikoolis MUBA, et arhitektuurivaldkonna suurel ühispeol koos
hea ruumi üle rõõmustada.

Pidulikul auhinnatseremoonial kuulutatakse välja

Eesti Arhitektide Liidu,
Eesti Maastikuarhitektide Liidu,
Eesti Sisearhitektide Liidu,
Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali ja
arhitektuuriajakirja Maja

2022. aasta preemiate laureaadid.
Tähistamine jätkub peale auhinnatseremooniat NR99 kohvikus
(Sakala 3), kus plaate mängib Tõnu Kõrvits.
Piletimüük avaneb peagi.

EESTI MAASTIKUARHITEKTIDE LIIDU AASTAPREEMIA
NOMINENDID

Piduliku auhinnatseremoonia eel tuletame veel kord meelde ka kõik
EMALi aastapreemia selleaastased nominendid.

Tondiraba looduspark
Maastikuarhitektuur: Merle Karro-Kalberg, Heiki Kalberg,
Tanel Breede (AB Artes Terrae)

Foto: Merle Karro-Kalberg
Emajõe linnaujula
Maastiku arhitektuur: Mirko Traks, Karin Bachmann, Uku Mark Pärtel,
Kristjan Talistu, Juhan Teppart (KINO maastikuarhitektid)

Foto: Jaan Sokk
Oa tänava rekonstrueerimine
Maasikuarhitektuur: Uku Mark Pärtel, Kristjan Talistu, Mirko Traks,
Karin Bachmann, Juhan Teppart (KINO maastikuarhitektid)

Foto: Mana Kaasik

Pesa
Autor: Trine Tõniste
Teostasid: Trine Tõniste, Harold Kiisler, Aurelia Minev, Laura
Pormeister, Auli Vaino, Hanna Loora Arro, Markus Sirg, Roger Laas,
Elisabeth Perk, Karl August Johannes Pedoson, Hanna Maria
Kruusmaa (Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri teise kursuse
tudengid) ja õppejõud Ardo Hiiuväin

Foto: Trine Tõniste
Mõttepaus
Autor: Mark Grimitliht
Teostasid: Mark Grimitliht, Elina Tommik, Edwin Smagin, Andra
Palla, Sander Kõiv, Elise-Irene Lensment, Sofia Robbe, Hanna Mia
Sooman, Anna Maria Teras, Merili Aitsam, Mari Liis Aader, Marily
Pern, Saskia Krautman, Karin Malm, Terke Kram, Meri-Ly Luik,
Nicole Reitsakas, Liisa-Lotta Pahkma (Tallinna Tehnikaülikooli
arhitektuuri ja urbanistika akadeemia tudengid)



Arhitektuurivaldkonna avalikud loengud, konverentsid,
täiendkoolitused jm materjalid veebis kättesaadavad
Veebis on kättesaadavad Euroopa Liidu RITA programmi raames
arhitektuurivaldkonna teadus-arendusnõuniku toel 2021-2022 aastal
valminud avalikud loengud, konverentside esinemised ja
täiendkoolituse podcastid.
Kõik materjalid on üleval SIIN. Lisaks olete oodatud tutvuma
arhitektuurivaldkonna teadus-arendustegevuse raportiga.

VÕISTLUSED:

Narva riigigümnaasiumi ja põhikooli õppehoone kunstikonkurss
Riigi Kinnisvara koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga
kuulutas välja konkursi, et leida parim kunstiteose ideelahendus
Narva Eesti riigigümnaasiumi ja põhikooli sisehoovi.
Kunstikonkursi raames otsitakse avalikku ruumi rikastavat, positiivset
tähelepanu toovat, kõikidest külgedest vaadeldavat skulptuuri.
Skulptuuri temaatika võiks olla seotud hariduse, vaimse arengu ja
teadmiste omandamisega ning juhinduda märksõnadest – teekond ja
sünergia.
Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 11. jaanuar
2023. Lisainfo SIIN.

Elva ühishoone kunstikonkurss
Riigi Kinnisvara koostöös Siseministeeriumiga kuulutas välja
kunstikonkursi, et leida parim kunstiteose ideelahendus Elva Politsei-
ja Piirivalveameti ning Päästeameti ühishoone peasissepääsu esisele
avalikule alale. Kunstikonkursi raames otsitakse Elva ühishoonet ja
seeläbi ümbritsevat keskkonda rikastavat kõikidest külgedest
vaadeldavat installatsiooni või skulptuuri. Otsitav taies peab
esindama Eesti kunsti hetkeseisu ning olema sobiv ja kohane
siseturvalisuse ühishoonele, nii oma materjalide valiku kui ka
teemakäsitluse poolest.
Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 8. veebruar
2023. Lisainfo SIIN.

BAUA paviljoni ideevõistlus
Võistlusega oodatakse kõigilt ruumivaldkonnas tegutsejatelt (sh
üliõpilastelt) lennukaid installatsioone ja kavalaid ideid Baltimaade 3 x
3 m paviljoni sisustamiseks Kopenhaagenis! Ideede saatmise
tähtaeg on 13. veebruaril 2023. Osalemisõigus on Baltikumis
resideeruvatel arhitektidel, disaineritel ja nimetatud erialade
üliõpilastel. Võistlustingimused on üleval BAUA veebis ja info on
leitav ka sündmuse Facebookist.

Eelkutse: Tartu südalinna kultuurikeskuse arhitektuurivõistlus
Avaliku üheetapilise arhitektuurivõistluse eesmärk on leida Tartu
südalinna kultuurikeskuse hoone ja väliruumi rajamiseks parim
arhitektuurilahendus, mis sobitub etteantud asukohta ja miljöösse
ning loob terviku Emajõe-äärse linnaruumiga.
Osalejate ülesanne on projekteerida hoone linnaraamatukogu,
kunstimuuseumi, sündmuskeskuse ja teiste kultuurikeskust toetavate
ruumide jaoks koos elurikka ja mitmekesise pargimaastiku ning
inimmõõtmelise avaliku ruumiga.
Võistlus kuulutatakse välja 2023. aasta jaanuari esimestel päevadel.
Tööde esitamise tähtaeg on 5. mai 2023.
Lisainfo ja võistluse materjalid leiate SIIT.

http://www.arhliit.ee/publikatsioonid/loengud/
https://etag.ee/wp-content/uploads/2022/11/EAL.pdf
https://www.rkas.ee/et/uudised/narva-eesti-riigigumnaasiumi-ja-pohikooli-oppehoone-kunstikonkurss-avatud
https://www.rkas.ee/et/hanked-ja-konkursid/kunstikonkursid
https://www.rkas.ee/et/uudised/elva-politsei-ja-piirivalveameti-ning-paasteameti-uhishoone-kunstikonkurss-avatud
http://balticarchitecture.com/news/copenhagen-2023
https://fb.me/e/47xFcGZXM
https://www.tartu.ee/sudalinna-kultuurikeskuse-arhitektuurivoistlus


KUIDAS LIIDU KÄSI KÄIB?

Uue aasta algul võtame taas hetke, et mõelda tagasi möödunud
aastale ning pöörata samas ka pilk tulevikku. Milline on liidu
hetkeseis, millega on juhatus ametis olnud ning mida võime oodata
järgmisest aastanumbrist? Küsimustele vastavad juhatuse liikmed
Maarja Gustavson, Külli Sepp, Silver Riisalo ja Tanel Breede, kes
asusid liitu juhtima eelmisel kevadel.

Seekordne juhatus võttis juhtohjad üle täiesti uue
meeskonnana. Kas olete nüüdseks jõudnud liidu juhtimisega
kaasnevatesse nüanssidesse sisse elada ning kuidas on teie
koostöö toimima hakanud?

Tanel: Oleme liidu juhtimist saanud õppida nüüd juba 8 kuud.
Igakuised koosolekud saime kenasti tööle. Jooksvaid asju arutame
vajaduse ilmnemisel. Põhimõtteliselt töötame. Seda ma aga ei ütleks
et oleme saanud süüvida igasse nüanssi. Vahel ikka kerkivad esile
ootamatud lahendamist vajavad küsimused. Rutiini tekkimiseni on
veel aega.

Kuidas on senised muljed juhatuse tööst? Kas miski on olnud
teie jaoks ootamatu?

Tanel: Kuna mul puudus igasugune arusaam juhatuse tööst, siis on
kogu senine protsesse olnud üks suur õppimine.

Külli: Juhatuse koostöö toimib, meil on hea team! Senine töö on
olnud sisuliselt igapäevane, kuid samas huvitav õppeprotsess.
Juhatuse töö osas on ette tulnud ootamatusi, mis vajavad kiiret
reageerimist. Vast ajaline surve ongi kõige ootamatum – sooviks olla
pigem teemadest ees, mitte lahendada kiirustades. Aga selle nimel
me ka töötame!

Maarja: EMALi juhtimine ei ole midagi sellist, mida muuseas ära
saab teha. Panustame praktiliselt iga päev liidu tegemistesse –
tegeleme mõne konkreetse teemaga, kujundame seisukohti,
suhtleme või ajame liidu asju. Juhatuse soov on tõepoolest
organisatsiooni arendada ja parendada. Ilmselt ei osanud meist keegi
ette näha, kui palju aega ja energiat see meie igapäevatöö kõrvalt
võtab. Samas oleme entusiastlikud ja täis tahet nii liidule,
maastikuarhitektidele kui laiemalt maastikuarhitektuurile oluliste
küsimustega tegeleda.

Silver: Väljakutsed on uued. Tegeleda on tulnud sellega, mida
varasem elu pole pakkunud. Aga minu jaoks midagi väga ootamatut
siin ei ole, küll on pidevat õppimist.

Millised olid teie hinnangul EMALi jaoks möödunud aasta kõige
suuremad väljakutsed ja õnnestumised ehk millele on liidu jõud
ja aeg peamiselt kulunud?

Tanel: Üks oluline asi, mis algatati juba eelmise juhatuse poolt, oli
hariduse ja tööturu uuringu valmimine ning artikli avaldamine.
Suurem väljakutse ootab ees järgmisel aastal, kui tuleb hakata
korraldama arhitektuuripreemiate sündmust.

Maarja: Kui kevad kulus sisseelamiseks, siis sügis oli juba aktiivne
tegutsemise aeg. Praegune juhatus peab oluliseks
kommunikatsiooni. Oleme panustanud suhete ülesehitamisele nii
rahvusvahelisel kui kodumaisel areenil. Loodame, et tihe
suhtlusvõrgustik toob kasu kõigile ja meie liikmed saavad tehtud
tööde vilju nautida. See, et maastikuarhitekte aina rohkem erinevate
ruumiloome protsesside juures kaasatakse, meid hinnatakse ja meie
arvamust oluliseks peetakse, on järjepideva (suhtlus)töö tulemus.
Arenguruumi ja -potentsiaali on siin veel kõvasti, kuid olukord on
samm-sammult liikunud paremuse suunas ja maastikuarhitektuur on
järjest enam nn suurel pildil. Siinkohal on rõõm tõdeda, et lisaks
eriala (aja)kirjandusele on artikleid maastikuarhitektuurist ilmunud nii
päeva- kui nädalalehtedes – eelkõige “Sirbis” aga ka “Eesti
Ekspressis” on viimasel ajal mitmeid sisukaid teemakäsitlusi.
Üks suuremaid väljakutseid on viimasel ajal olnud hariduse teema.
Kahjuks ei saa öelda, et lõppeval aastal sellele õnnelik lõpp saabus.
Endiselt käib töö mitmel rindel ning paljud tegelevad sellega, et
Eestis saaks maastikuarhitektuuri õppida mitmes kõrgkoolis. Eriala
jätkusuutlikkuse jaoks on väga oluline, et igal aastal lõpetaks rohkem
ja tööturu reaalsetele vajadustele vastavaid noori maastikuarhitekte.

Silver: See on olnud õppimise aasta. Tähelepanu pole jõudnud
pöörata kõigele, millele sooviks või mis mõtteis on.

Mida võivad liidu liikmed järgmisel aastal EMALilt oodata?

Tanel: Järgmine aasta on EMALi juubeliaasta ning seda on plaanis
tähistada.

Maarja: Oleme kõige noorem loomeliit Eestis ja saame 2023. aastal
20-aastaseks. Juubeliaasta raames on plaanis nii mitmedki üritused.
Kõige mastaapsemaks kujuneb loodetavasti juubelihõnguline
Arhitektuuripreemiate gala, mille korraldus on seekord EMALi
õlgadel. Ka iga-aastane üldkogu võiks tulla sel aastal pisut erilisem.
Plaanis on ellu äratada ka vahepeal soiku jäänud koolitused ning
mõni ühine (konverentsi)reis.
Augustis tulevad meile külla Soome ja Läti maastikuarhitektid.
Kolmepäevane programm hõlmab uute põnevamate objektide
külastusi üle Eesti. Nii et tasub kuupäevad 16-19.august 2023
varakult kalendrisse kirja panna. Samuti võiks ära märkida igal suvel
toimuvad arhitektide, sisearhitektide ja maastikuarhitektide
suvepäevad.

Külli: Jagan teiste arvamust – rõhuasetus on EMAL juubelil, mida
esile tuua igas meie tegemises! Ja kindlasti sooviks jätkata
traditsiooni pakkuda liikmetele huvipakkuvate koolituste võimalusi.

Silver: Aega juurde ei võlu ja eks juubeliaasta võtab palju ära.
Kindlasti proovime parandada/leida koostööd teiste
organisatsioonidega.

Mida tahaksite liidu liikmetele uueks aastaks südamele panna?

Tanel: Kiire elutempo juures tundke huvi eriala arengu üle ja olge
aktiivsed.

Maarja: Nii palju põnevat ja olulist on nii meie väikeses Eestis kui
rahvusvaheliselt toimumas. Kasutage võimalusi osaleda ja
paradigma muutuste juures olla, ennast arendada ja läbi valitud
eriala maailma paremaks muuta. :)

Silver: Olla aktiivselt kaasas.


