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• MAAILM KEERISTORMIS •
Meie väikese vabariigi 104. aastapäeval, enne, kui lipp Pika
Hermanni tornigi jõudis tõusta, varjutas peorõõmu suur mure,
ebakindlus ja isegi hirm. Pärast kaht keerulist pandeemia-aastat
lootsime ilmselt kõik, et 2022 toob kaasa kergenduse, aga näib, et
hingetõmbehetke pole ette nähtud. Olukorras, kus meile nii lähedal,
riigis, kus paljudel meie seast on sõpru ja sugulasi, käib laastav,
kaasaegses Euroopas seni mõeldamatuna tundunud sõjategevus,
on raske millelegi muule mõelda. Kõrvulukustavas infotulvas võib nii
märkamatagi jääda, et kevad on peaaegu kohal. Kevad, mis ei hooli
inimkonna tegemistest ja tegematajätmistest, tilgub räästas, särab
veelombis, kõlab tihaste kevadelaulus ning sulatab ühtlase valge
vaiba alt taas välja maastiku, mis mäletab, talletab ja ei unusta ei
häid ega halbu aegu. Ja kui inimkonna maastikusse põimunud
ajaloost midagi lohutavat õppida, siis ükski halb aeg ei ole kunagi
lõputa jäänud. Iga kaevik kasvab kord uuesti rohtu, langenud
sõdurite haual tärkavad päevalilled.
Hoiame seda mis meil on, aitame nii palju kui saame. Ärme lase
muremõtetel igapäeva päriselt looritada ja püüame leida siit
imelikust ja kohati kurjast maailmast nii palju head, kui vähegi
antakse. Jõudu meile kõigile.
•. • TOETUSAVALDUS • . .
24. veebruaril 2022 Riias, Vilniuses, Tallinnas
Head Ukraina sõbrad ja kolleegid, hea maastikuarhitektuuripere!
Neil raskeil päevil, kui teie riik on langenud Venemaa jõhkra rünnaku
ohvriks, palume võtta vastu meie siiras toetus.
Meie ühine minevikutaak on toonud teie valu meie hingedesse ja
meeltesse, nagu oleks see meie endi oma. Me ei ole seal, kuid me
kuuleme relvatärinat ja näeme, milliseid purustusi peab kandma teie
kaunis maa. Sõda ei hävita üksnes maastikku ja inimesi, vaid püüab
võtta
meilt
seda
iluja
ühtsustunnet,
mida
meie
maastikuarhitektidena soovime luua.
Me seisame neil rasketel tundidel koos Ukraina ja selle inimestega.
Ja me kutsume üles oma Vene kolleege, kes jagavad meiega
maastikuarhitektide missiooni, mitte kaotama lootust! Ka sünged
ajad mööduvad.
Balti Regiooni maastikuarhitektid
Läti maastikuarhitektuuri professionaalide nimel
President Helena Gutmane
Leedu Maastikuarhitektide Assotsiatsiooni nimel
President prof. Gintaras Staskis
Eesti Maastikuarhitektide Liidu nimel
President Kristiina Kupper

EELTEADE: EMALI ÜLDKOOSOLEK 2022
Juhatus planeerib maastikuarhitektuurikuu avaüritusena kokku
kutsuda liidu üldkoosoleku. Seekord loodame, et olukord COVID
haiguse levikul võimaldab meil koguneda 1. aprilli õhtul Tartus
Antoniuse Õue seminariruumis Lutsu tn 3.
Palume märkida kuupäev kalendrisse ja hoiame pöialt, et üle mitme
aasta saame taas kokku koguneda.
TÖÖKUULUTUS: Viljandi Linnavalitsuse planeeringuspetsialist
Töö peamine eesmärk on planeeringute koostamine ning
planeeringutega ja projekteerimistingimustega seotud toimingute
tegemine.
Kandidaadilt
oodatakse
kõrgharidust
arhitekti,
maastikuarhitekti või planeerijana, oskust kasutada kontori- ja
CAD-tarkvara,
eneseväljendusja
suhtlemisoskust
ning
koostöövalmidust, kohusetunnet ning otsustus- ja vastutusvõimet.
Omalt poolt pakutakse lisaks põnevale ja väljakutsuvale tööle
brutopalka vahemikus 1400-1500 eurot, tervise- ja spordikulude
toetamist ning 35-päevast põhipuhkust. Kandideerimise tähtaeg 4.
märtsil. Lisainfo SIIN.

Tartu Planeerimiskonverents VII
„Ruumiline planeerimine digiajastul”
Sügisel toimuma pidanud Tartu Planeerimiskonverents, leiab aset
24.-25. märtsil Tartus VSpa Konverentsikeskuses. Kuna
korraldajate soov on läbi viia võimalikult “tavapärast” konverentsi, on
kõik oodatud Tartusse, et üle pika aja planeerimiskogukonnaga
päriselt kokku saada ning kuulata nii ettevalmistatud ettekandeid kui
anda võimalus spontaanseteks aruteludeks. Arvestades aga seda,
et pandeemia ei ole veel läbi, pakutakse neile, kel pole võimalik
koha peale tulla, võimalikult jälgida ka konverentsi otseülekannet.
2021. aasta Tartu Planeerimiskonverentsi fookuses on planeerimine
digiajastul ning sellega kaasnevad võlud ja valud. Erinevad
tehnoloogilised uuendused hõlbustavad andmete kogumist ning
töötlemist, kuid kuidas mitte unustada andmeid, mis pole lihtsasti
masintöödeldavad.
Mobiilija
kaardirakendused
annavad
suurepärase võimaluse elanikele uusi ideid tutvustada ja tagasisidet
koguda, kuid kuidas infomüras kõigi huviliste ja osapoolteni jõuda.
Vastukaaluna ei saa unustada ka digilõhet ehk meie ühiskonnas on
arvestatav hulk elanikke, kellel puudub võimalus või võimekus
digitaalsete rakenduste kasutamiseks. Planeerimise oluline osa on
loov ja strateegiline ühismõtlemine – kuidas muudavad
digilahendused planeerimismeeskonna omavahelist dünaamikat
ning kas on oht maestroplaneerimise tekkeks. Digiajastu ei
eksisteeri ainult Eestis – millised on naaberriikide head praktikad,
millest meie planeerijatel tasuks õppust võtta.
Konverentsile saab registreeruda kuni 16. märtsini konverentsi
kodulehel, kust leiate ka konverentsi kava ning esinejate nimekirja.
Silma tasub peal hoida ka Facebooki üritusel, kus järgneva kuu
jooksul tutvustatakse kõiki esinejaid ja nende ettekannete teemasid.

VÕISTLUSED:
Avatud arhitektuuriloeng 3. märtsil
EKA arhitektuuri- ja linnaplaneerimise osakonna Avatud Loengute
sarja raames astuvad 3. märtsill kell 18 EKA suures auditooriumis
lavale Petras Išora ja Ona Lozuraitytė.
Petras Išora ja Ona Lozuraitytė käivitasid 2014. aastal Vilniuses
arhitektuuristuudio Isora x Lozuraityte. Loominguline duo ühendab
arhitektuuri, avaliku infrastruktuuri, kunsti, ökoloogia ja maastiku
sfäärid. Need kaks disainerit on teinud interdistsiplinaarset koostööd
nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Stuudiot huvitab
keskkonna arhitektuur laiemalt ning koostöö teiste kunsti- ja
arhitektuurivaldkondade
praktikaga.
Keskendutakse
linnanarratiividele, avalikule ruumile, infrastruktuurile, maastiku-, sotsiaalja kultuuriprojektidele, eksperimenteerimisele näitustel, sisekujunduses ning eksterjööris.
Lisainfo aadressil www.avatudloengud.ee

Aaderdamise meistrikursus Raikküla mõisas
Aaderdamine on ajalooline viimistlustehnika, kus värvidega
imiteeritakse väärispuitu. Seda on kasutatud nii puidust, kivist kui ka
metallist pindadel ning eriti armastati aaderdamist 19. sajandi teisel
poolel.
Koolituse viib läbi Olesja Jatsuk, kes on väga kogenud meister ning
kelle viimased tööd on seotud Viljandi mõisa ja paljude teiste
interjööridega Tallinna vanalinnas. 14-tunnisele kursusele on
oodatud kõik ajaloolistest viimistlustehnikatest huvitatud inimesed,
nii algajad kui ka edasijõudnud. Väikeses grupis (12-15 inimest)
toimuv koolitus sobib kõigile, kellel on sügavam huvi aaderdamise
vastu, kes soovib teha midagi enda tarbeks või õppida
professionaalseks aaderdajaks.
Kursus toimub kahel päeval Raikküla mõisas 26. ja 27. märtsil.
Koolitusel osalemise hin on 120 € (sisaldab km). Hinna sees on kõik
kasutatavad materjalid, lõunasöögid ning kohvipausid kahel päeval
Lisainfo ja registreerimisteave ürituse FBs

IFLA Europe’i kuukiri
IFLA veebruari kuukirjas tutvustatakse taas IFLA Europe’i
põllumajandusmaastike fotokonkursil. Samuti antakse teada, et kõiki
liikmesriike kutsutakse osalema IFLA Europe’i aastanäitusel
alapealkirjaga “Vaadates loodust uue pilguga”. (Eelmine
aastanäitus, mis leidis aset 2018. aastal on üleval SIIN, teiste seas
on esindatud on ka kolm tööd Eestist.)

Kadrina keskosa ja selle mõjuala arhitektuurivõistlus
Kadrina
vallavalitsus koostöös
Eesti Arhitektide Liiduga korraldab
arhitektuurivõistluse
otsimaks
aleviku
keskusele
uut
arhitektuurilahendust. Võistlusalale
oodatakse terviklikku linnaruumi
kontseptsiooni,
mis
tugevdab
Kadrina identiteeti ja aitab siduda
selle erinevad ruumiosad ühiseks
mõtestatud tervikuks. Võistlustööde
esitamise tähtaeg on 15. märts.
Lisainfo SIIN.
Loksa keskväljaku võistlus
Loksa linnavalitsus ja Eesti Arhitektide Liit kuulutasid välja
arhitektuurivõistluse eesmärgiga luua Loksa linnale uus keskväljak
ning kaasajastada kesklinn tervikuna. Võistlusalale tuleb esitada
terviklik avaliku ruumi kontseptsioon ja lahendus, mis pakuvad välja
Loksa keskväljaku asukoha ja selle ulatuse, pargiala, kergliiklus- ja
sõiduteed, parkimisvõimalused, laululava, silla üle Valgejõe ning
uushoonestuse alad. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 6. aprill.
Lisainfo SIIN.

Kuressaare kohtumaja kunstikonkurss
Riigi Kinnisvara koostöös Justiitsministeeriumiga kuulutas välja
kunstikonkursi, et leida parim kunstiteose ideelahendus
rekonstrueeritava
kohtumaja
trepihalli
seinale.
Loodav
kunstiteos hakkab paiknema
maja
kõige
vanemas
ja
väärikamas osas – hoone
peatrepikoja paekivist krohvitud
seinal. Kogu paiknemisala ei
pea taiesega täitma, kuid
kindlasti peab planeeritav taies
olema nähtav ja mõjus. Teos
võib
ühendada
erinevaid
kunstiliike, -vorme ja materjale. Võistlustööde esitamise tähtaeg on
26. juuni. Lisainfo SIIN.
Mustamäe riigigümnaasiumi kunstikonkurss
Riigi Kinnisvara koostöös Teadus- ja Haridusministeeriumiga
kuulutas välja kunstikonkursi, et leida parim kunstiteose
ideelahendus
tehnikasuunaga
Mustamäe
gümnaasiumile.
Kunstiteose temaatika võiks olla seotud hariduse, vaimse arengu ja
teadmiste omandamisega. Innustavateks märksõnadeks on
tehisintellekti
kodu,
energiamudel
ja digitaalne utoopia.
Võistlustööde esitamise tähtaeg on 1. juuli. Lisainfo SIIN.

EESTI MAASTIKUARHITEKTIDE LIIDU
AASTAPREEMIAD 2021
Veebruari algus, mil pidulikult kuulutati välja 2021. aasta
arhitektuuripreemiad, tundub praeguseks küll justkui mälestus
mingist hoopis teisest ajast, kuid rõõmustagem siiski üheskoos oma
nominentide ja preemiasaajate üle. Kõiki EMALi aastapreemiate
nominente kommenteerib žürii esinaine Elo Kiivet.
Selle aasta žürii töö oli põnev, kuna rahvusvahelist kogemust jagas
juba teist aastat Soome maastikuarhitektide liidu president Pia
Kuusiniemi, esmakordselt olid žüriis teravat erialalist pilku
vahendanud Eleriin Tekko ja keskkonnapsühholoogilist vaadet
ruumile jaganud Silver Sternfeldt.

• MAAS T I K JA H O O N E •

Kõige keerulisem oli taas kategooriate moodustamisega – püüdsime
olla tavapärasest veidi mängulisemad ja avatumad, et jaotus ei
oleks liialt piirav või ametlik-formaalne. Kahjuks ei olnud sel aastal
võistlustules hoovi- ega aiakujundusi, kuigi eelmine aasta näitas
kortermajade arenduses põnevat pilti. Teine vaidluskoht oli
ruumipoliitika – kui palju saab objekte vaadata eraldiseisva
kunstiteosena ning kui palju mõjutavad hinnangut taustateadmised
ja laiem kontekst, sh poliitiline ja tellijasuunaline (autorite
kõrvalejätmine ehitusfaasis, arhitektuurivõistluse mittekorraldamine,
projekti sobivus ja põhjendatus).
Laureaatide kohta saab lugeda pikemalt arhitektuuripreemiate
raamatust, siinkohal aga tooks välja nopped žürii protokollist hoopis
kõigi nominentide kohta, mis toovad esile projektide parimaid külgi.

.

FAHLE GALERIITÄNAV
VÕITJA 2022

Mirko Traks, Karin Bachmann, Uku Mark Pärtel, Kristjan Talistu,
Juhan Teppart (Kino maastikuarhitektid)
Vana tehase-esteetika ja lopsaka taimestiku koosmõju on üllatav ja
ootamatu, metsiku isetekkelise looduse motiivi sissetoomine
kivikõrbesse
värskendav.
Nutikas oaas hästi kureeritud
emotsioonide ja minimalistliku disainiga pakub vajalikku
taastumisvõimalust, avastamisrõõmu ja sotsiaalseid juhukohtumisi.

Foto: Terje Ugandi

SISEKAITSEAKADEEMIA NARVA ÕPPEKESKUS
Edgar Kaare, Priit Paalo, Laura Männamaa (TajuRuum)
Tugev kandev idee laseb mõjuda paremini ka arhitektuuril ja sobib
hoone funktsiooniga hästi, sulatades selle ka suurepäraselt
ümbritsevasse linnaruumi. Kasutatud mitmekesiseid võtteid erineva
ruumikogemuse loomiseks.

Foto: Tõnu Tunnel

VANEMUISE TÄNAV JA TEATRI VÄLJAK
Heiki Kalberg, Merle Karro-Kalberg (AB Artes Terrae)
Kiitust väärib eelkõige tänavaruumi ühendamine hoonega, luues
tasase ülemineku. Katendi stiilne muster töötab hästi, ilus
minimalistlik materjali ja kujundusvõtete valik, hästi lahendatud
liiklusviiside ümberjaotamine. Inimsõbralik ja väärikas ruum.

Foto: Uku Peterson

• LIIKUMINE JA MÄNG •

.

KÄÄRIKU SPORDIKESKUSE MAASTIKUPARK
VÕITJA 2022

Edgar Kaare, Liina Einla (Maastikuarhitektuuribüroo TajuRuum),
Kristian Nigul, Kadi Nigul (VÄLI)
Tagasihoidlik lahendus võimaldab peaosa paiga looduslikele ning
ajaloolistele väärtustele, tõstab esile olemasolevaid looduslikke
väärtusi ja vaateid. Maastikuarhitektuur on läbinägelik ning
keskendub eelkõige hoonete vahetule ümbrusele ja ühendustele,
mis parandavad kogu ala funktsionaalsust ja tegevusruumi.

KAUNASE PST 58A MÄNGUVÄLJAK
Rutt Piir, Kristi Kuuse (Ökodisko)
Hästi kujundatud mitmekesise tegevustevalikuga mänguväljak, kus
erinevad funktsioonid on mahutatud küllaltki kitsale alale.
Tavapärasest julgem ja suurejoonelisem lahendus pakub nii aktiivset
kui passiivset tegevust.

KLOOGARANNA AVALIK RAND
Liina Link (Arhiruum), Maarja Zingel, Kerti Saega (Ruum ja Maastik)
Maastikuarhitektidel on õnnestunud loodust mitte häirida ega
rikkuda, lisatud vajalikud funktsioonid on osavalt maastikku
sobitatud. Rannaluited domineerivad ega ole haljastusega
summutatud, ka minimalistlik materjalivalik toimib hästi.

Foto: Maarja Zingel

PAE PROMENAAD
Merle Karro-Kalberg, Heiki Kalberg, Tanel Breede (AB Artes Terrae)
Õnnestunud
Lasnamäe
linnaruumi
uuendamine
väheste
vahenditaga tõstab esile kogukonda ja sotsiaalset suhtlust. Valitud
dsainielemendid loovad omamoodi korduva rütmi, mis annab
promenaadile näo, loob koha kõigile, mis on inimsõbralik ja
hõlpsasti ligipääsetav.

Foto: Kaupo Kalda

TABIVERE PÕHIKOOLI VÄLIALAD
Mirko Traks, Karin Bachmann, Uku Mark Pärtel, Kristjan Talistu,
Juhan Teppart (KINO maastikuarhitektid)
Kontrast maastiku ja ehitatud keskkonna vahel loob tõeliselt
meeldiva ja rahuliku atmosfääri. Hea reljeefikasutus ja funktsioonide
paigutus – selge tsoneering muudab paiga suuremaks ja pakub
erinevates soppides avastamisvõimalusi.

Foto: Kristjan Talistu

• PARK JA LINNARUUM •

.

TAMMSAARE PARK
VÕITJA 2022

Ott Kadarik, Katrin Kapanen, Liis Saarnak, Marleen Stokkeby, Kadri
Tamme, Maarja Tüür, Mihkel Tüür, Katerina Veerde (Kadarik Tüür
Arhitektid), Kerttu Kõll (Sfäär Planeeringud)
Vana linnapargile lisatud uus kihistus säilitab olevaid väärtusi ja
tugevdab neid, atmosfäär on üheaegselt värske ja ajalooline. Hästi
paigutatud võluv haljastus on silmapaistev erinevatel aastaaegadel,
looduslik mitmekesisusus aitab leevendada ka liiklusest põhjustatud
stressorite mõju, toetab kulgemist ja võimaldab eraldumist.

Foto: Kristjan Talistu

KEILA KESKPARK
Kersti Lootus, Katri Soonberg, Marge Kõrgekuhi, Siim Lootus
(Lootusprojekt)
Suurima väärtuse kandjad on ajaloolised elemendid kalmistu ajast
ning
säilitatud
liigirohkus
ja
põõsarinne,
ehitustöödega
maksimaalselt haljastust säästes. Park ei ole suur mitte ainult
mõõtmetelt, vaid ka sihtkohtade, nurgataguste ja eri elementide
poolest.

Foto: Inge Angerjas

KOPLI KASEPARK
Merle Karro-Kalberg, Heiki Kalberg, Tanel Breede (AB Artes Terrae)
Uus
kihistus
looduslikus
linnapargis
suurendab
pargi
funktsionaalsust, aga arvestab seejuures tundlikult üldist atmosfääri.
Mõnusad
väiksed
ruumisopid
erinevate
tegevustega,
vabalahendusega teedevõrgustik loob illusiooni põnevatest
nurgatagustest, mida avastada.

Foto: Maris Tomba

REIDI TEE MAASTIKUARHITEKTUUR
Kersti Lootus, Kadri Uusen, Kiur Lootus, Siim Lootus (Lootusprojekt)
Linna mõõtkavas väga tähtis projekt, kuigi suur osa rannast on ära
lõigatud. Lõpuks tehti korda suur tükk mereäärt ja tegu on väga
entusiastliku projektiga, mille ehitustööde kvaliteet on väga hea ja
jääb oodata mitmekesise taimestiku lopsakamaks muutumist.

Foto: Maris Tomba

VALGA-VALKA KAKSIKLINNA KESKUS
Jordi Safont-Tria, Anna Gutiérrez, Álvaro Cuéllar (In Project Studio
Barcelona)
Valga-Valka kaksiklinna keskus: väljapaistev kontseptsioon seob
kokku kaks linna ühise avaliku ruumiga – tugev sümboolne väärtus
ja hea näide koostööst piiriala muutmisel elavaks. Head ühendused
üle oja/piiri, mõnus rahulik atmosfäär ja mängulisus.

Foto: Rain Aunapuu

