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APRILL ON MAASTIKUARHITEKTUURIKUU
Alles see oli, kui 2020. aasta aprillis olime sunnitud kuukirjas
teatama, et maastikuarhitektuurikuu ja kevad tulevad sel korral teisiti.
Et ära peavad jääma plaanitud üritused ja oodatud kokkusaamised
ning paljud ideed tuleb veidikeseks ootele panna. Vaevalt me siis
teadvustasime või uskusime, et need edasi lükatud sündmused ei
pruugi isegi aasta hiljem veel toimunud olla. Selle keerulise
aastaringi jooksul on EMALi üldkoosolek rohkem kui korra edasi
lükkunud, ilma oleme jäänud kohtumistest ja jutuõhtutest, isegi
aastapreemiate suurest peost. Ühiskonnas on palju väsimust ja
muret, paljud loomevaldkonnad on väga keerulises olukorras ning
see, mida tulevik toob, on vaatamata tunneli lõpus paistvatele
valguskiirtele ikka veel ebakindel.
Küllap on selle keerulise aasta jooksul meist paljudel olnud põhjust ja
võimalust veeta rohkem aega iseenda mõtetega. Olles surutud
päevade ja nädalate kaupa oma väikestesse kodudesse, kus ühes
toanurgas peab toimima kodukontor, teises toanurgas koolitöö ning
keskpõrandal lasteaiarühm, on kogu ühiskond pidanud palju enam
mõtestama enda jaoks lahti end ümbritsevat ruumi. Sellega seoses
on aga rohkem kui iial varem tõusnud esile just välisruumi olulisus.
Kui toad on kitsukesed, oma suletuses ja isoleerituses lõpuks lausa
klaustrofoobilised, siis õu on suur ja kutsuv.
Just õue on neil päevil kolinud inimühiskonna kokkupuutepunktid
ning kvaliteetne, ilus, hästi läbi mõeldud välisruum on osutunud
omamoodi päästerõngaks, millest piirangutest ja lõpututest
virtuaalkoosolekutest väsinud inimesed püüavad kinni haarata. Kuigi
maastikuarhitektide enese jaoks on alati olnud iseenesest mõistetav,
et me loome ruumi inimestele, siis ehk on see nüüd selge ka kõigile
neile, kes on sõbraga kohtumiseks valinud mõne väljakuserva, kes
oma jõusaalitreeningu asemel suunduvad jooksuringile terviserajal
või kes oma igapäevase töölõuna on asendanud võileivapiknikuga
pargipingil.
Kevad tuleb niisiis jälle teisiti, aga ta tuleb siiski. Jagugu temasse
palju maastikuarhitektuuri ja palju lootust. Elame veel!

Minea

Maa-ameti hoonete 3D kiht nüüdsest avalik
Nüüdsest on kõigil võimalik kasutada Maa-ameti kolmemõõtmeliste
hoonete kihti uues 3D kaardirakenduses ja e-ehituse 3D kaksikus.
Uued rakendused võimaldavad tutvuda kogu Eestis paiknevate
hoonetega iga nurga alt ja ruumiliselt visualiseerida nende ümbrust
ehk uue 3D kaardi funktsionaalsus peaks kõigile ruumiga
tegelevatele spetsialistidele kindlasti marjaks ära kuluma.

Tartu Linnavalitsuses alustab tööd ruumiloome osakond
Uue ruumiloome osakonna ülesanne on linnaruumi terviklik
kujundamine ja strateegiline planeerimine, et arendada Tartus edasi
mitmekesist inim- ja keskkonnasõbralikku avalikku ruumi. Uue
osakonna koosseisus on linnaplaneerija, kliimaspetsialist,
keskkonnaplaneerija, andmehalduse spetsialist, liikuvusspetsialist,
maastikuarhitekt, linnakujunduse spetsialist ja strateeg-disainer.
Osakonda asub juhtima seni arhitektuuri ja ehituse osakonda
juhtinud linnaarhitekt Tõnis Arjus.

TÖÖKUULUTUS: Linnaarhitekt Maardusse
Maardu linnavalitsus kuulutas välja avaliku konkursi linnaarhitekti
ametikohale, kelle tööülesannete hulka kuulub Maardu linna
arhitektuuri-, projekteerimis-, planeerimisalase ning linnakujundusliku
tegevuse korraldamine ja koordineerimine. Kandidaadilt nõutakse
arhitektuurialast haridust, eesti keele oskust kõrg- ja vene keele
oskust kesktasemel ning erialaste arvutiprogrammide tundmist.
Avaldus, haridust tõendava dokumendi koopia ja CV saata hiljemalt
23. aprilliks meiliaadressile inna.bondarenko@maardu.ee
märgusõnaga “linnaarhitekti konkurss”.
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Kultuuriministeeriumi küsimustik vabakutselistele loovisikutele
Kultuuriministeerium ja Mõttekoda Praxis otsivad vastust küsimusele,
kuidas tagada vabakutselistele loovisikutele majanduslik toimetulek
ja laiendada nende sotsiaalseid garantiisid. Selleks palutakse
vastata küsimustikule, millega soovitakse teada, kuidas
vabakutselised on
korraldanud oma
loometegevuse, kuidas
tullakse majanduslikult toime
ning kuivõrd kättesaadavad
on sotsiaalsed garantiid
vabakutselistele. Küsitlus
asub turvalises
veebikeskkonnas, kõik
vastused jäävad täielikult
anonüümseteks ja
konfidentsiaalseks. Vastuseid
näevad ainult Praxise
analüütikud ning uuringu
tulemused esitatakse vaid
üldistatud tasemel.
Eesti keelse küsimustiku
leiate SIIT ja vene keelse SIIT
Küsimustik on avatud kuni
9. aprillini.

Haridus- ja Teadusministeeriumi küsimustik doktorantide
kaasamisest ettevõtete töösse
HTM soovib paremini ette valmistada teadmussiirdedoktorantuuri
(nimetatud ka ettevõtlus- või tööstusdoktorantuuriks) toetust ja
ettevõtete ning doktorantide lühiajalise koostöö toetust. Nad on
koostanud selleteemalise küsitluse, mis on mõeldud liitude liikmete
ettevõtetele. Vastamine on avatud kuni 12. aprillini. Täpsem
küsitluse tutvustus on leitav küsitluse päises.
Küsimustiku leiate SIIT.

Virtuaalkonverents Wood4Bauhaus
Euroopia Komisjoni New Bauhausi initsiatiiv vajab õnnestumiseks
loovat, interdistsiplinaarset ja uuendusmeelset ühiskondlikku
liikumist, mida tõukaks tagant soov liikuda üheskoos parema ja
jätkusuutlikuma tuleviku poole. Oluliseks sammuks sellel teel on
ehitussektori ümberkavandamine viisil, et rakendust leiaksid
ringmajanduse põhimõtted. Et mõtiskleda üheskoos selle üle, kuidas
saaks New Bauhausi eesmärkide saavutamisel ära kasutada puidust
ehitamist, toimub 8. aprillil Euroopa puidutööstuste konföderatsiooni
virtuaalkonverents. Info ja osalemine SIIN

Rahvusvaheline veebiseminar “Kas me tõesti vajame ehituses
ühtset suhtluskeelt?
Seminaril tuleb juttu sellest, et uute tehnoloogiate (tehisintellekt, VR /
AR, XR, IoT ja hüperautomaatika) tegelike eeliste avamiseks peab
esmalt süüvima alusandmetesse, mida need tehnoloogiad edukaks
toimimiseks vajavad. Ühiselt arutatakse, miks ja kuidas peaks
erinevatest allikatest pärit ehitatud keskkonna andmed nii masinate
kui ka inimeste jaoks arusaadavaks tegema.
Seminari avab Gunnar Friborg, kes on Taani ehituse teabekeskuse
Molio toote- ja standardiseerimisjuht ning tema ettekandele
järgnevad WDBE kogukonna ekspertide ettekanded. Seminaril võtab
sõna ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi digiehituse
valdkonna juht Jaan Saar.
Kogu programmi ning registreerimisvormi leiad SIIT.
Seminar on tasuta ning seda korraldavad Taani poolt KIRAHub ja
Eestist Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning
Digitaalehituse klaster.
Lisainfo WDBE 2021 kohta SIIN.

KOOLITUS: Geosünteetide kasutamise alane täiendkoolitus
Reaalprojekt OÜ vesiehitiste projekteerimise grupi eestvedamisel ja
koostöös Hueskeri inseneridega toimub 21. ja 22. aprillil
geosünteetide teemaline täiendkoolitus. Koolitus toimub üle veebi
ning on valdavalt inglise keeles.
Koolitajad on Tallinna Tehnika Kõrgkooli lektor Sven Sillamäe ning
Saksamaa insenerid geosünteetide tootmise ettevõttest Huesker
Synthetic GmbH. Registreerides kuni 9. aprillini kehtib kahe
õppepäeva soodushind 395 € + km, osaleda saab ka ühe päeva
kaupa.
Täpsema info koolituse teemade ja õpiväljundite ning registreerimise
osas leiate SIIT.

Geosünteedid
Allikas: Wikimedia Commons, Werner W Müller and Fokke Saathoff
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IFLA Europe’i märtsi uudiskiri
Uues kuukirjast leiate kokkuvõtte IFLA Euroopa Nõukogu töögrupi
raportist “Linnamaastikud ja kliimamuutused: kuidas
maastikuarhitektuur saab parandada elukvaliteeti”. Lisaks kutsutakse
kõiki osalema 30. aprillil toimuval SoGgreen veebisümpoosionil.
IFLA Europe’i kuukirjaga saate tutvuda SIIN

VÕISTLUSED:

EALi linnaruumiinstallatsioonide võistlus
EAL kuulutab oma 100. juubeli programmi raames välja
linnainstallatsioonide ideevõistluse, mille tulemusena on kavas
püstitada Tallinna kesklinna avalikku ruumi 2021. aasta sügisel 3
ruumilist installatsiooni.
Linnainstallatsioonide kandev teema on rohepööre, mis kõige
laiemas mõttes tähendab inimtegevuse põhjustatud kliimamuutuste
(tagasi-)pööramist tasakaaluseisu ning millest tulenevalt peaksid
valmivad installatsioonid kandma tugevat keskkonnateemalist
sõnumit.
Tööde esitamise tähtaeg on reede, 16. aprill.
Võistluse tulemused tehakse teatavaks Eesti Arhitektide Liidu
veebilehel ja Facebookis hiljemalt 16. mail 2021.

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 SIIN.

Maa-ameti fotoladu 2020

TAB2022 installatsioonivõistlus
Tallinna Arhitektuuribiennaali TAB 2022 rahvusvaheline
installatsioonivõistlus „Rahulik ehitus“ pakub arhitektuuritalentidele
võimalust kavandada ja ehitada eksperimentaalne avaliku ruumi
installatsioon Tallinna südalinna. Installatsioonivõistlusele oodatakse
noortelt arhitektidelt ja disaineritelt projekte, mis läheneksid
ehitustehnoloogiatele inimkeskselt ning süvendaksid meisterlikkust,
toetaksid traditsioonilisi oskusi ja kohalike materjalide taaskasutust,
leidlikkust ja keskkonnaga kohandumist. Installatsiooni asukoht on
jalakäijatele mõeldud roheala linna ühe tihedama liiklusega tänava
ääres, mis ühendab sadamat ja kesklinna. Installatsioonivõistluse
esimese etapi tähtaeg on 22. aprill, teise etapi tähtaeg 10.
september. Lisainfo SIIN.

Installatsiooni ala. Foto: Kaupo Kalda

TAB2019 installatsioon “Steampunk”. Foto: Tõnu Tunnel
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