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TÖÖD ALUSTAB EMALI VÕISTLUSTE TÖÖGRUPP                          . 

On hea meel tõdeda, et maastikuarhitekte kaasatakse üha enam         
osalema erinevate arhitektuurivõistluste žüriide töös. Selleks, et teda        
teemavaldkonda paremini koordineerida, on EMALil plaanis luua       
võistluste töögrupp. 

Töögruppi on oodatud kõik volitatud maastikuarhitektid ja need, kellel        
on plaanis lähiajal kutset taotleda. 

Võistluste töögrupis osalemise soovist palume teada anda 7.        
veebruariks aadressil info@maastikuarhitekt.ee  

Eelmisel aastal toimunud Männi pargi ideevõistluse tööd 

PLANEERINGUTE VORMISTUSNÕUETE MÄÄRUSE SEMINARID .
Eelmise aasta 1. novembril hakkas kehtima Riigihalduse ministri       
määrus “Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad     
nõuded“. Sellega seoses oodatakse kõiki planeeringute vormistajad      
vormistusnõuete digitaalsete kihtide koostamise praktilisele     
seminarile. Tutvustatakse kehtima hakanud määruse nõudeid kihtide      
vormistamisele sõltuvalt joonise koostamise programmist ja erinevat       
liiki planeeringute jooniste ülesehitusest. Hiljem lisatakse seminari       
slaidid infoportaali planeerimine.ee koolitusmaterjalide juurde. 

P Ä E V A K A V A   
12.00-14.00 Planeeringute vormistamine joonestusprogrammis    
(detailplaneeringu näitel) 
14.00-16.00 Planeeringute vormistamine GIS-programmis    
(üldplaneeringu näitel) 
Soovi korral võib osaleda vaid joonestusprogrammi (AutoCAD ja        
MicroStation) või GIS-programmi (MapInfo ja ArcGIS) tutvustusel. 

S E M I N A R I D E   T O I M U M I N E 

3. veebruaril Pärnu endises maavalitsuse majas (Akadeemia 2,        
Pärnu), registreeri Pärnu seminarile siin 

4. veebruaril Viljandi riigimajas (Vabaduse plats 2, Viljandi),        
registreeri Viljandi seminarile siin 

6. veebruaril RM regionaalhalduse osakonna Tartu talituse kontoris        
(Raatuse 20 III korrus, Tartu), registreeri Tartu seminarile siin 

EELTEADE: KONVERENTS “MAASTIKUARHITEKTUURI   
VÄLJAKUTSED VÕIDUJOOKSUS KLIIMAMUUTUSTEGA”              . 

Eesti Maastikuarhitektide Liit, Eesti Arhitektide Liit ja Tallinna        
Botaanikaaed korraldavad Aleksander Niine 110. sünniaastapäevale      
pühendatud rahvusvahelise konverentsi „Maastikuarhitektuuri    
väljakutsed võidujooksus kliimamuutustega“. Konverents toimub 13.      
märtsil Tallinna Botaanikaaias, Kloostrimetsa tee 52 Tallinn 

Täpsem info ajakava ja registreerimise kohta edastatakse peagi       
EMALi liikmetele ning avalikustatakse korraldajate kodulehtedel. 

Aleksander Niine joonistus 

TÖÖKUULUTUS: TajuRuum otsib maastikuarhitekti 
TajuRuum otsib enda kollektiivi uut maastikuarhitekti. Kandideerima       
on oodatud maastikuarhitektid või välisruumi projekteerimise huviga       
arhitektid. Kandideerimise tähtaeg on 23. veebruaril, tööle asumine        
hiljemalt aprillis 2020. Lisainfo SIIN.  

ARS Kunstilinnaku uue keskuse avamine 
Olete oodatud ARS Kunstilinnaku (Pärnu mnt 154, Tallinn) uue         
keskuse avamispidustustele 6.-8. veebruaril 2020. Täpsem ajakava       
ja info SIIN.  

Õppereis “Planning and Promotion of Cycling in Denmark” 
2020. aasta aprillis toimub Kopenhaagenis õppekogunemine, mille      
eesmärgiks on näidata, kuidas Taani jalgrattakultuur praktikas toimib.        
Lisaks loengutele võetakse ette ühiseid jalgrattaretki Kopenhaageni       
ümbruses, kus muuhulgas külastatakse ka jalgrataste kiirteid ning       
saadakse aimdust sellest, kuidas jalgrattasõit on integreeritud muu        
ühistranspordiga. 
Osalustasu on 569 €. Lisainfo SIIT  
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Eesti Ajakirjanike Liidu konverents „Kus lõpeb ajakirjandus?“ 
Eesti Ajakirjanike Liit tahab, et usaldusväärne ja klassikaline       
ajakirjandus kestaks veel kaua ning seda sõltumata tehnilisest        
lahendusest, millega auditooriumini jõutakse. Kuid infosõda,      
propaganda ja sotsiaalmeedia kohati kontrollimatu tegevus sunnib      
küsima, kus lõpeb ajakirjandus? Kas ajakirjandusel on üldse        
tulevikku ja kui, siis kuidas end kaitstakse nn piiride udustumise         
eest? Kas igaüks, kes mingil moel suudab oma mõtted paisata          
avalikku ruumi, on kohe ka ajakirjaniku nime väärt?  
Arutamaks neid ja neist tulenevaid küsimusi, ootame 10. veebruaril         
Eesti Rahvusraamatukogu väikesesse konverentsisaalis kõiki, keda     
teema puudutab ja kes sooviks kaasa rääkida. 
Lisainfo SIIN.  

Konverents “Urban Trees” 
20-21. veebruaril toimub Lätis rahvusvaheline linnapuude teemaline       
konverents “Urban trees”, mille keskmes on siinsetesse       
kliimavöötmetesse kõige paremini sobivad 30 puuliiki. 
Konverentsil osalevad ettekandjad Norrast, Eestist, Poolast,      
Saksamaalt, Venemaalt ja Lätist.  
Osalustasu 1 päeva eest on 100 eurot (+ käibemaks) ning 2 päeva           
eest 150 eurot (+ käibemaks). Lisainfo SIIN.  
 
 
 
VÕISTLUSED: 

Paide keskväljaku arhitektuurivõistlus 
Paide linn kuulutas välja arhitektuurivõistluse, mille eesmärk on leida         
lahendus Paide keskväljaku nüüdisajastamiseks. Lahendada tuleb      
avaliku ruumi planeerimine, maastikukujundus, väikevormide ja      
rajatiste disain ja paigutus, valgustus ning liiklus- ja        
parkimiskorraldus (sh ühistransport), arvestades kehtivate     
piirangutega (sh vandaalikindlus) ja ootustega. Seni ringristmikuna       
kasutatud keskväljak tuleb ümber kujundada ja pakkuda       
kasutusvõimalusi erinevateks sündmusteks. Võistluse tähtaeg on 12.       
veebruaril. Lisainfo SIIT.  

Pärnu sisejulgeoleku ühishoone kunstikonkurss 
Riigi Kinnisvara koostöös Siseministeeriumiga kuulutas välja     
kunstikonkursi, et leida sobivaim kunstiteose ideelahendus Pärnu       
sisejulgeoleku ühishoone peasissepääsu betoonvarikatusele.   
Kunstiteose lähtekohaks on hoone funktsiooni ja teose positiivse        
mõju sümbioos. Kunstiteos peab sobituma hoone arhitektuuriga ning        
kuuluma 21. sajandi innovatiivsesse konteksti. Osalemistaotluste ja      
kavandite esitamise tähtaeg on 2. aprill. Lisainfo SIIT. 

IFLA Sir Geoffrey Jellicoe auhind ootab kandidaate 
Sir Geoffrey Jellicoe auhind on kõige kõrgem autasu, mida IFLA          
rahvusvahelise maastikuarhitektide organisatsioonina välja annab.     
Auhinna eesmärk on tunnustada maastikuarhitekte, kelle saavutused       
on erilisel ja kestval moel panustanud inimühiskonna ja keskkonna        
heaolusse ning maastikuarhitektuuri eriala edendamisesse.    
Kandidaadid võivad olla pärit ükskõik kust, ainus tingimus on, et tegu           
oleks kas teadlase või praktikuga, kelle talent, panus ja tegevus on           
rahvusvaheliselt tunnustatud. 
Kandidaatide esitamise tähtaeg on 1. märtsil.  
Lisainfo IFLA kodulehel. 

 
 
 

 

 

 

 

 
Konstantin Pätsi mälestusmärgi ideekonkurss 
Tallinna Linnavalitsus kutsub osalema avalikul ideekonkursil, mille       
eesmärk on leida Konstantin Pätsi mälestusmärgile sobivaim       
ideekavand: ruumiliselt ja kunstiliselt kõrgetasemeline skulpturaalne      
objekt, mis moodustab ümbritseva linnaruumiga hästitoimiva ja       
mõtestatud terviku. Mälestusmärgi asukoht on inspireeritud vahetus       
läheduses asuvast Estonia teatrist, praegune Rahvusooper Estonia,       
millel on Eesti riigi sünniloos tähenduslik maamärk ja paik         
linnaruumis. Võistlustöö tuleb esitada Tallinna Keskkonna- ja       
Kommunaalametisse hiljemalt 13. aprillill. Lisainfo SIIT. 
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LOOMESTIPENDIUMI   TOEL   ÜLIKOOLI  VABAKUULAJAKS

Elvi Liiv 

Ametlikult tunnustatud loomeliiduna on EMALil võimalik oma       
liikmetele maksta loomestipendiume nii erialaseks loometegevuseks      
kui sellega seotud täiendõppeks. Käesoleva õppeaasta     
sügissemestril võttis liidu liige Elvi Liiv loomestipendiumi toel osa        
Eesti Kunstiakadeemia puitkonstruktsioonide ainest. Kursuse     
järelkajana nõustus Elvi lühidalt kommenteerima, kuidas protsess      
tema jaoks kulges ning mida võiks erialakaaslased ülikooliaineid       
täiendõppena kasutades edaspidi silmas pidada. 

Enda hariduse juures tunnen, et mulle jäi väheks insenertehnilistest         
teadmistest. Sellest tulenevalt otsustasin võtta täiendkoolituse     
eesmärgil EKA-st puitkonstruktsioonide aine vabakuuajana.     
Täiendkoolituse transpordi osa kattis EMALi loomestipendium, mis      
oli suureks abiks ja mille taotlemine ning hilisem dokumentide        
vormistamine on lihtne. 

Läbitud aine puhul kahjuks ma soovitud sisendit siiski loodetud kujul         
ei saanud. Tegemist oli ühe väikse ainega konstruktsioonide ainete         
rühmas, mistõttu maht oli väike ja kõike läbiti kiirustades. Kahjuks          
tuleb tõdeda, et arhitektuuri suunalt, kus peamiselt ikkagi        
keskendutakse maja konstruktsioonidele, on meil,     
maastikuarhitektidel, kes valdavalt projekteerivad väiksemaid rajatisi,      
siiski raske infot sobilikku konteksti paigutada. 

Vabakuulajana ainete võtmisel tuleviku perspektiivis on õpetuseks      
see, et vaja on põhjalikumalt aine kvaliteedi kohta uurimida juba aine          
läbinud inimestelt või kelleltki, kes oskab paremini hinnata aine        
sobivust maastikuarhitektuuri kontekstis. Õppeosakonnad koolides     
on üldjuhul niivõrd hõivatud muude tegevustega, et sisulist nõu nad         
ei jõua ja tõenäoliselt ka ei oska anda. 

Kuna kraadiõppest ainete valimine võib osutuda loteriiks, siis kindlam         
on siiski osaleda koolitustel, kus sisu kvaliteet on paremini teada. 

Foto: Wikimedia Commons 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
LOOMELIITUDE KOHTUMINE KINOMAJAS                               . 

Kristiina Kupper 

Pikka aega ei olnud ükski loomeliit nõus koosolemiste kokku         
kutsumist vedama ja nii võttis Kinoliit ennast taas kokku. 27. jaanuaril          
toimunud koosolekul käidi välja mõte, et ehk aitaks Kultuurikoja         
administreerimisvõimekus loomeliite lihtsamini kokku kutsuda, ent     
lõpuks jäi jõusse siiski otsus, et püütakse omakeskis hakkama         
saada. Ja õnneks on ka järgmine korraldajaliit vabatahtlikult olemas        
– Eesti Kujundusgraafikute Liit. Tiina Tammetalu eestvõttel lepitakse       
kokku traditsiooniline liitude kokkusaamine kultuuriministriga. 

Koosolekul räägiti palju autoriõigusest ja nn tühja kasseti tasust, mille          
arutelu on mingil määral edasi liikunud. Ettepanek on autoriõiguse         
küsimused tõstatada ka ministriga kohtumisel. 

Kultuuri rahastamise teemal tehti ettepanek seaduste muutmiseks       
selliselt, et isik, kes kultuuri toetab, saaks maksusoodustusi. Mõte on         
teha uuring – kuidas mujal maailmas seda tehakse ja mis annaks           
aluse otsustada, millist süsteemi kasutada. 

Ministeerium on küsinud loomeliitudelt järgmiste vajalike ehitiste       
kohta – kõlama jäid rahvusooperi ja ERSO uute majade ehitamine,          
Tartu Kunstimuuseumi hoone ja Narva Aleksandri kiriku       
rekonstrueerimine. 

Viimase teemana kõneldi Eesti teadus- ja haridusasutuste avaliku       
pöördumise „Eesti teaduse ja Eesti-uuringute rahastamise asjus“       
toetamist. Kuukirja ilmumise ajaks on ilmselt pöördumise sisu ka juba          
meedias levinud. Eesti Maastikuarhitektide Liit toetas pöördumist. 

Foto: Kristiina Kupper 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


