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IFLA BALTIC KEVADSEMINAR JÄRELEVAADATAV KA VEEBIS .
Läänemereäärsete riikide maastikuarhitektide koostöö on nüüdseks
kujunenud juba traditsiooniks. 28. mail toimunud kevadseminar on
järjekorras juba õige mitmes üritus, kus lahatakse erinevad siinse
piirkonna maastikuarhitektuurile olulisi teemasid. Sel korral oli
seminari keskseks aruteluküsimuseks jätkusuutlikud printsiibid
maastikuarhitektuuris.
Seminari sisuosas andis läti maastikuarhitekt Indra Purs ülevaate
Bauhausi initsiatiivist. Helsingi rannaääre kliimasõbralikust
kujundusest rääkis soome maastikuarhitekt Elina Inkiläinen ning
kodumaiste rohttaimede kasutamisest maastikukujunduses
poola maastikuarhitekt Prezemyslaw Kowalski. Eesti lippu
hoidsid kõrgel Karin Bachmann, Anna-Liisa Unt ja Merle
Karro-Kalberg, kes tutvustasid kureeritud elurikkuse programmi
(ettekandes alapealkirjaga: “Kuidas kõik närvi ajada”). Marc Geldhof
ja Helena Gutmane Lätist tegid ettekande mahajäänud
linnakeskkonna taassünnist.
Lisaks naaberriikidele oli külalisesinejaks kutsutud ka Gruusia
Maastikuarhitektide ühenduse esindaja Nino Shengelia, kelle
esitlus keskendus ajalooliste maastike jätkusuutlikkusele.
Seminariosa lõpetas Leedu päritolu Ginataras Stauskis, kes rääkis
jätkusuutlikkuse hindamisest maastikuarhitektuurses
kujundamises.
Videoseminari saate järgi vaadata SIIN.

EMALI AASTAPREEMIATE KONKURSS .
Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemiate eesmärk on
tunnustada väljapaistvaid erialasaavutusi. Aastapreemiatele
ootame kandideerima terviklikke maastikuarhitektuuriteoseid ja
välisruumi kvaliteeti tõstvaid tegusid neljas kategoorias:

AVALIK RUUM | väljakud, pargid, asulad, tänavad, memoriaalid,
restaureeritud ajaloolised välialad
ÕU/HOOV | privaatsed aiad, kortermajade hoovid, poolavalikud
ruumid, personaalsed ruumid
AJUTINE RUUM/TEGU | sündmuste väliruumid, välinäitused,
installatsioonid, maastikuarhitektuuri valdkonda mõjutanud teod,
eeskujulik koostöö jne
SPORDI- ja MÄNGUVÄLJAKUD

*   *   *

Tööde esitamise tähtaeg on 20. august 2021.
Esitada võib vaid varem nomineerimata teoseid perioodist 20.
august 2016 kuni 19. august 2021.
Töid võivad esitada nii eraisikud kui ka asutused veebivormi
kaudu, mille leiate SIIT.
Esitatud kandidaatide seast valib nominendid ja preemiasaajad välja
maastikuarhitektidest ja teistest ruumiekspertidest koosnev žürii,
kuhu kuuluvad: Soome maastikuarhitekt Pia Kuusiniemi,
maastikuarhitektid Sulev Nurme ja Eleriin Tekko,
keskkonnapsühholoog Silver Strenfeldt ning arhitekt ja urbanist Elo
Kiivet.
Nominendid Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemiale
avalikustatakse septembris. Esialgsete kandidaatide nimekirja ei
avalikustata. Eesti Maastikuarhitektide Liidul on õigus
heatasemeliste kandidaatide puudumisel jätta preemiad välja
andmata. Laureaadid kuulutatakse välja arhitektuurivaldkonna
loomeliitude ja Kultuurkapitali arhitektuurisihtkapitali ühisel
auhinnatseremoonial Eesti Arhitektuuripreemiad 2021 käesoleva
aasta detsembris. Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemia on
rahaline, selle väljaandmist toetab Eesti Kultuurkapital. Täpsemalt
vaata EMALi kodulehelt.
Maastikuarhitektide Liidu, Arhitektide Liidu, Sisearhitektide Liidu,
Kultuurkapitali arhitektuurivaldkonna aastapreemiate ning Maja ja
Sirp ruumipublikatsioonipreemia nominentide ja laureaatidega võib
tutvuda kodulehel http://arhitektuuripreemiad.ee ja kogumikes.
Kontakt: Reet Soans, tel 5060834, info@maastikuarhitekt.ee

EMALi aastapreemiate nominendid 2020
www.arhitektuuripreemiad.ee
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EALi, ESLi, EMALi suveseminar 2021 Võrus 2.-3. juulil
Hea meel on kutsuda teid osalema traditsioonilisel
arhitektuurivaldkonna suveseminaril, mis sel korral toimub 2.-3.
juulil Võrus Kubija hotell-loodusspaas. Seminari teemaks on
“Kaasav linn” ning vaatluse alla võetakse nii uued keskväljakud kui
linnaruum üldisemalt.
Tartu linnavalitsuses alustab juunis tööd ruumiloome osakond ja
linnaarhitekt Tõnis Arjus räägib selle tegevusest lähemalt. Paide
linnaarhitektilt ja sealse keskväljaku ruumieksperimendi arhitektilt
Elo Kiivetilt kuuleme, missuguseid kogemusi andis kohalike elanike
kaasamine Paide keskväljaku arhitektuurivõistluse ette-
valmistamisesse. EKA õppejõud ja filosoof Eik Hermann annab
ülevaate võimalikest strateegiatest kahanevate väikelinnadega
tegelemisel Philipp Oswalti teose "Shrinking Cities" põhjal. Seejärel
toimuvas vestlusringis arutlevad kaasava linna teemadel arhitekt ja
„Hea avalik ruum“ programmijuht Kalle Vellevoog, arhitekt Ülle
Maiste ja Eik Hermann. Vestlust modereerib arhitekt Tõnis Savi.
Seminari teises osas toimuvad 2021. aasta arhitektuuri,
sisearhitektuuri ja maastikuarhitektuuri parimate lõputööde
lühitutvustused.
Päevajuht on Jüri Muttika. Õhtusel peol esinevad legendaarse
KИHO lauludega Janno Reim ja Stanislav Bulganin, edasi loovad
DJ-puldis meeleolu Karin Bachmann ja Keiti Vilms.
Laupäevane arhitektuuriekskursioon viib Võru uuele
keskväljakule ja Koreli oja rekreatsioonialale – Võru linnavalitsust
auhindas EMAL mullu oma aastapreemiaga –, seejärel Põlva
keskväljakule ning Elva keskväljakule. Ringsõit lõpeb piknikuga!

*   *   *
Registreerumiseks palume täita vorm SIIN.
Osalustasu EALi, ESLi ja EMALi liikmele kuni 10. juunini 70 € ja
alates 11. juunist 80 €. Mitteliikmetele vastavalt 90 ja 100 €.
Neile, kel Võrus oma öömaja olemas, on osalustasu 35€ (sama
summa kõikidel).
Majutus Kubija hotell-loodusspaas või Georgi hotellis (märkige
eelistus registreerimisvormil). Kubija hotelli juures saab ka telkida –
kes soovib telgis ööbida, märkige vormil samuti „oma öömaja“ ning
andke soovist teada ingridk@arhliit.ee
EALi juubeliaasta suurtoetaja on Floorin/Forbo.
Hea meel on taas tervitada meie suveseminari suurtoetajaid, kelleks
on Thermory, Lincona ja Bauroc.
Ja oleme rõõmsad, et meiega on endiselt head sõbrad Henkel ja
VBH/Aluprof.
Seminariosa toetab ka Eesti Kultuurkapital.
Sündmus Facebookis.

Olete oodatud!

Ehituse pikk vaade 2035: Seitse suurt sammu
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil valmis heas koostöös
era- ja avaliku sektoriga „Ehituse pikk vaade 2035“ ehk visioon ja
tegevusplaan sellest, kuidas Eesti ehitusvaldkonda järgmise 14
aasta jooksul edasi arendada. Meie kõigi huvides on, et
ehitusvaldkond oleks tulevikus veelgi viljakam, keskkonna-
säästlikum, läbimõeldum ja uutele tehnoloogiatele avatum, sest vaid
nii jõuame kvaliteetse elukeskkonna ja tootlikkuse tõusuni. Tegu pole
puhtalt soovunelmatega, vaid konkreetsete tegevustega, mille
täitmise on sektori liikmed enda õlule võtnud.
Kuidas täpselt toimetama hakkame ja millised on suurimad
väljakutsed, saab kuulata 9. juunil kell 13 ehituse pikka vaadet
tutvustaval veebikohtumisel. Kohtumisel osalemiseks registreeri end
SIIN.
Kõigile registreerunutele jõuab osalemise link ja täpsem info
postkasti päev enne üritust.
Ehituse pika vaate dokumendi leiate SIIT.

IFLA Europe’i mai uudiskiri
IFLA kutsub osalema mitmetel üritustel, mis on seotud nii New
European Bauhausi kui maastikukonventsiooniga. Samuti on avatud
küsimustik maastikuarhitektuuri õppe kohta Covid-19 pandeemia
valguses. IFLA Europe’i kuukirjaga saate tutvuda SIIN
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VÕISTLUSED:

Kiviõli linnakeskuse arhitektuurivõistlus
Lüganuse Vallavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga kuulutas
välja Kiviõli linnakeskuse arhitektuurivõistluse eesmärgiga muuta
linnasüda inimsõbralikuks keskkonnaks ning korrastada ajalooline
õunapuude aia park. Arhitektuurivõistlusega loodetakse leida
terviklik ruumiline lahendus Kiviõli keskusele, mis muudaks
linnaruumi praegusest lahendusest inimsõbralikumaks ja
mitmekesisemaks, tänapäevaseks, esinduslikuks ja kohalikku
identiteeti rõhutavaks avalikuks ruumiks, mis pakub meeldivat ja
turvalist olemist ning tegevusvõimalusi igas vanuses inimesele igal
aastaajal. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 2. september ja
võistlustingimused saab alla laadida SIIT.

Aruküla keskväljaku arhitektuurivõistlus
Võistlusala keskseks objektiks on Aruküla vallamaja-rahvamaja ning
selle vahetu ümbrus. Arhitektuurivõistluse korraldajad ootavad
ideekavandite autoritelt terviklikku kontseptsiooni ja ruumilist
lahendust, mis seoks aleviku keskuse ühtseks ideeliseks tervikuks.
Võistlusalal tuleb välja pakkuda Aruküla keskväljaku asukoht ja selle
ulatus, kavandada pargiala, kergliiklus- ja sõiduteed ning parkimine,
arvestades muuhulgas nii maastiku eripära kui ka puuetega inimeste
liikumisvajadustega. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 26. august,
võistlustingimused saab alla laadida SIIT.

Pärnu riigimaja kunstiteose konkurss
Riigi Kinnisvara kuulutas välja Pärnu riigimaja kunstikonkursi, et
leida konkursi teel parim kunstiteose ideelahendus rekonst-
rueeritava Pärnu riigimaja saali seinale. Otsitav kunstiteos võiks olla
positiivseks ning meeleolukaks tervituseks saalis viibijatele. Teos
võib ühendada erinevaid kunstiliike, -vorme ja materjale. Loodavate
taieste tehnika ja materjal on vaba. Osalemistaotluste ja kavandite
esitamise tähtaeg on 18. augustil, lisainfo SIIN.

EHITUSVALDKONNA KUTSETAOTLUSTE MENETLEMINE
ON PEATATUD

Ülle Kunnus

Nagu ehk juba kuuldud uudistest ja loetud EMALi listikirjast, on
Riigikohtu otsuse tulemusena peatunud kutsetaotluste väljaandmine
kogu ehitusvaldkonna lõikes. Olukorra tausta ning praegust asjade
seisu selgitab EMALi kutsekomisjoni esimees Ülle Kunnus.

Riigikohtu 17. mai 2021 otsuse 3-18-1432 p. 48 alusel on
ehitusvaldkonna kutsetaotluste menetlemine peatatud ning jätkub
pärast ehitusvaldkonna kvalifikatsiooninõuete kinnitamist majandus-
ja taristuministri määrusega. Otsus ei mõjuta ehitusvaldkonna
nende kutsete kehtivust, mis on antud enne Riigikohtu Üldkogu
otsuse jõustumist.
Ehitusvaldkonnas tegutsevatel ettevõtjatel, sealhulgas arhitektidel,
inseneridel ja teistel professionaalidel on juba mõnda aega kehtinud
nõue tõendada oma kvalifikatsiooni kutsega. Kui siiani kehtestati
kvalifikatsiooninõuded kutsestandardite tasemel, siis vastavalt
Riigikohtu 17.05.2021. a otsusele viiakse määruse sõnastusse viited
reguleeritud tegevusalade vastavate konkreetsete kutsestandardite
kohta.
Majandus- ja taristuminister kehtestab ehitusvaldkonna täpsemad
kvalifikatsiooninõuded. Ministeerium on koos kutse andjatega
alustanud määruse muudatuse eelnõu välja töötamist. Määruse
muudatuse jõustumist kavandatakse kuu aja jooksul. Riigikohtu
otsusel tohib lahendada ehitusalast kutset soovivate isikute taotlusi
alles pärast vastava määruse muudatuse kehtestamist.
Kuidas on mõjutatud maastikuarhitekti kutse andmine?
Maastikuarhitektide kutseandmise kevadvoor 2021 jõudis
lõppotsusteni enne Riigikohtu 17. mai otsust, st kõik seni välja antud
kutsed kehtivad.
Kutseandmine saab jätkuda alles peale Majandus- ja taristuministri
määruse täiendamist. Kutsestandardeid selle täienduse tegemise
käigus ei muudeta, kuid otsitakse parimat lahendust
kutsestandarditele ning kutsetaotlemise eeltingimustes kirjeldatud
kvalifikatsiooninõuetele (sh hariduse ja töökogemuse nõuded)
viitamiseks. Taotlemiseks esitatavad praeguseni kehtinud kutse
taotlemise eeltingimustes kirjeldatud nõuded jäävad sisult ikka
samaks, ministri määrusesse peab iga ehitusvaldkonna kutseala
kohta  kirja saama viide kvalifikatsiooninõutele ja kutsestandardile.
Loodetavasti selleks hetkeks, kui 2021. aasta lõpus jõuab kätte
kehtivate maastikuarhitekti kutsetunnistuste pikendamise vajadus,
on ministri määrus täiendatud ja kehtestatud ning kutseandmine
saab jätkuda.
Ka kooli lõpetamisel antavate kutsete väljastamine on peatatud
("Kutse andja saab pärast üldkogu otsuse jõustumist lahendada ka
teiste ehitusalast kutset soovivate isikute taotlusi alles pärast seda,
kui minister on EhS § 24 lg-s 4 sätestatud volitusnormi alusel
kehtestanud vajalikud kvalifikatsiooninõuded“).
Kahjuks või praeguses situatsioonis hoopis õnneks ükski
maastikuarhitekti haridust andev koolitaja tänaseni koolilõpetajatele
kutset pole andnud, kuigi EMAL on selleks vastava kutsestandardi
välja töötanud. Seega pole meile probleemiks ka selle küsimuse
juriidiline lahendamine.
Ehk kokkuvõtvalt, EMALi Kutsekomisjoni poolt väljaantavate kutsete
osas pole esialgu paanikaks põhjust. Küll aga võib edasi lükkuda
kutseandmise 2021 sügisvooru toimumisaeg.
Võrdluseks, et teiste ehitusvaldkonna kutsealade puhul on see
Riigikohtu otsus väga palju probleeme tekitanud – kõik
käimasolevad kutseandmise voorud on peatatud, kutsetunnistuste
kehtivusaja lõppemisel pole ka taastõendamine hetkel võimalik,
pädeva isiku kehtivat kutset nõudvatel tegevusaladel läheb MTRi
registreering punaseks ning sellel on otsene mõju ettevõtlusele…
Seetõttu püütakse ministri määruse täiendamine ja kehtestamine
teha võimalikult kiiresti, et ehitusvaldkonna kutseandmine saaks
jätkuda.
EMAL informeerib täiendava info saamisel oma liikmeid ning
volitatud maastikuarhitekti kutse taotlejaid veebilehel
www.maastikuarhitekt.ee kutse andmise jätkamist võimaldava
otsuse jõustumisest ning 2021. aasta sügisese taotlusvooru
toimumise ajagraafikust
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Kaitsmisele tulevad maastikuarhitektuuri lõputööd EMÜs
Maaülikooli keskkonnaplaneerimise ja
maastikukujunduse (ehk maastikuarhitektuuri
alusõppe) bakalaureuseastmes tulevad kaitsmisele 7
tööd ning maastikuarhitektuuri magistriastmes 20
tööd. Kaitsmisi on võimalik jälgida BBB videolingi
vahendusel aadressil:
https://videosild.emu.ee/b/too-kcu-wk4
Täieliku nimekirja kaitsmisele tulevatest töödest koos
oponentide ja inglise keelsete tiitlitega leiate SIIT.

KOLMAPÄEV 2. JUUNI

11.15-11.30 Sissejuhatus

11.30-12.05 Toomas Jaup, juhendaja Kadri Maikov
Emajõe äärse ratastoolisõbraliku promenaadi kujundusprojekt

12.05-12.40 Merlin Kont, juhendaja Peeter Vassiljev
Lasnamäe, Osmussaare tn 15 ja Jõhvi, Puru tee 5B Terminal Oil
tankla alade kujundusprojektid

12.40-13.15 Annabel Mett, juhendaja Peeter Vassiljev
Tankla kujunduslahendus avaliku linnaruumi osana Terminal Oil
Lasnamäe ja Pärnu tanklate näitel

13.15-13.50 Heikki Murel, juhendaja Kaja Veddel
Rebase tänava kergliiklussilla lähiala kujundus

14.15-14.50 Darja Korjukina, juhendaja Jekaterina Balicka
Mänguruumide projekteerimine lastele autismi spektris

14.50-15.25 Mona Seppernm juhendaja Gloria Niin
Ajaloolisest Tähtvere mõisast inspireeritud ala kujundamine Eesti
Maaülikooli linnakusse

15.25-15.00 Merilin Jusilo, juhendaja Kaja Veddel
Loodusliku mänguala loomine Tartu Sanatooriumi parki

REEDE 4. JUUNI

10.30-11.10 Liisi Tamm, juhendaja Jekaterina Balicka
Looduslike rohealade potentsiaal Tartu linna mitteametlike alade näite

11.10-11.50 Masooma Abbas, juhendaja Friedrich Kuhlmann
Vastupidavusel põhinev mangroovide ökoloogiline taastamine
Bahreini kuningriigis

11.50-12.30 Olusegun Popoola Ajayi, juhendaja Friedrich Kuhlmann
Covid-19 mõju avalike alade kasutusele elamurajoonides Iikeja
(Lagose osariik, Nigeeria) näitel

12.30-13.10 Amanuel Workneh Aychew, juhendaja Friedrich Kuhlmann
Linnade avaliku ruumi roll ettearvamatu sotsiaalse ja keskkonna-
alase ebastabiilsuse leevendamisel

13.10-13.50 Maziar Bisheban, juhendaja Friedrich Kuhlmann
Kogemusorienteeritud virgestusraja kujundamine Jänese matkaraja
näitel

Kaitsmisele tulevad maastikuarhitektuuri lõputööd TalTechis
Kuigi Tehnikaülikooli kaitsmised toimuvad
sel aastal koroonaviiruse leviku tõttu ilma
publikuta, toome siiski ära TalTechis
kaitsavate lõputööde teemad, et huvi korral
saaksite ise täpsemalt edasi uurida

Hanna Veske, juhendajad Karin Paulus Kristi
Grišakov
Raadi peatänav. Nõukogude tondi otsing

Anete Tammeveski, juhendaja Tiina Tuulik
Looduslike mänguväljakute ruumiline analüüs ja
lahendusettepanekud Nõmme linnaosa näitel

Aniken Jääger, juhendajad Tiina Tuulik, Kristi Grišakov
Rekreatsiooni ala Kohtla-Nõmme Kaevanduspark-Muuseumi
territooriumile

Mari-Helen Prinzmann, juhendajad Liis Bormeister, Kristi Grišakov
Viljandi Lastepargi kujundamine kaasaegseks kogupere
mänguväljakuks

NELJAPÄEV 3. JUUNI

10.30-11.10 Angela Hõrak, juhendaja Simon Bell
Tartu linna rattasõidu-sobivus

11.10-11.50 Anna Maria Järvsalu, juhendaja Jekaterina Balicka
Kestliku tänavavõrgustiku loomine Karlova linnaosa näitel

11.50-12.30 Johanna Kapper, juhendaja Simon Bell
Rekreatiivne mahutavus Eestis

12.30-13.10 Diana Lall, juhendaja Kadri Maikov
Kohviku roheruumi potentsiaal: välikohviku kujunduslahenduse
analüüs ja ruumi mõju aspektid kohviku külastajatele

13.10-13.50 Airi Loid, juhendajad Gloria Niin, Mart Külvik
Kasutajagruppide mõju Tähtvere dendropargile ning selle
optimeerimise maastikuarhitektuurilised võimalused

14.50-15.30 Marit Mõts, juhendaja Kadri Maikov
Aiaelementide ja maastikuvormide välja töötamine lastele mõeldud
tunnetusaedades kolme lasteaia näitel

15.30-16.10 Brigitta Nõmmik, juhendaja Gloria Niin
Helimaastike olulisus talvel: väärtuslik heliruum Tartus

16.10-16.50 Kaidi Pintmann, juhendaja Kadri Maikov
"Kassisilma 9" hooldekodu maastikuarhitektuuriline kujundusprojekt

16.50-17.30 Karin Rea, juhendaja Kadri Maikov
Terviseasutuste haljasala roheruumide inventeerimine tervendavate
maastike valikmeetodite järgi Põlva ja Võru maakonnas

17.30-18.10 Maali Roomet-Allese, juhendaja Kadri Maikov
Tervendav õueala Ida-Tallinna Keskhaigla hooldusravikliiniku näitel

14.50-15.30 Dumitru Chifa, juhendaja Simon Bell
Roheliste tuletõkkevööndite kujundamine Portugalis Alferce
(Monchique) näitel

15.30-16.10 Sabrin Karnayen, juhendaja Friedrich Kuhlmann
Linnaparkide potentsiaal COVID-19 pandeemia ajal --
juhtumiuuringud Eestis ja Soomes

16.10-16.50 Neda Rezvanisanijouybari, juhendaja Simon Bell
Linnaelanike rahulolu rohe- ja siniruumidega ning linnamööbliga Sari
linnas Iraanis

16.50-17.30 Mana Taheri Talesh, juhendaja Simon Bell
Pargi kasutamine Teheranis, Iraanis, Covid-19 pandeemia ajal

17.30-18.10 Elina Õunsaar, juhendaja Anna Wilczynska
Omaalgatuslike kujunduselementide roll Tartu avalikus ruumis

Neeme-Rain Velleste, juhendajad Kristiina Kupper, Tiina Tuulik
Kakumäe lääneranna ja sanglepiku ala kujundusprojekt

Helen Narusberg, juhendaja Kristi Grišakov
Vahepealne ruum: Emajõe ning Anne kanali vaheline ala

Triinu Tomingas, juhendajad Tiina Tuulik, Kristi Grišakov
Kuusalu peatänava maastikuarhitektuurne lahendus

Maiu Eesalu, juhendaja Tiina Tuulik
Tapa linna jäätmaa integreerimine ühiskondlikku kasutusse

Anna Roos, juhendaja Tiina Tuulik
Marinova dolokivikarjääri maastikuarhitektuurne visioon

Jana Liiv, juhendaja Tiina Tuulik
Roheline linnapark kui mälupaik Poolamäe pargi näitel

Kati Veski, juhendajad Kadri Maikov, Kristi Grišakov
Aktsiaseltsi Rannapere Pansionaat dementsussõbraliku väliala
maastikuarhitektuurne lahendus

https://videosild.emu.ee/b/too-kcu-wk4
https://pk.emu.ee/oppeinfo/kaitsmised2021/

