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•   MAASTIKUARHITEKTIDE TÖÖTURU UURING  •
2018. aastal valmisid kaks uuringut, mis otseselt puudutavad
maastikuarhitektuuri tulevikku. Neist esimene, Kutsekoja koostatud
OSKA uuring märgib, et hoonete ja rajatiste ohutus ja kvaliteet
mjutavad üha enam nii sotsiaalset kui majanduslikku elukeskkonda,
mistõttu on vajalik ehitussektoris tagada kvalifitseeritud tööjõu
olemasolu. Lõppjäreldustes leitakse aga, et maastikuarhitekti
aastane koolitusvajadus piirdub ühe uue erialainimesega. Teine
uuring, mille viis läbi Konjuktuuriinstituut ja mille eesmärgiks oli
kaardistada Eesti loomemajanduse olukord, toob samas välja, et 3-5
aasta perspektiivis hakkab riik senisest enam väärtustama
kvaliteetset ruumi, elukeskkonda ja maastikku.
Nii tekivad selged vastuolud kahe uuringu sisus ja järeldustes, mis
samas peaksid andma sisendi eriala koolitusvajaduse ja tuleviku
kaardistamiseks. Selleks, et olukorda selgust tuua, tellis EMAL
maastikuarhitektide katusorganisatsioonina sõltumatu uuringu Balti
Uuringute Instituudilt. Uuringu läbiviimist toetas Eesti Kultuurkapital.
Uuring annab ülevaate maastikuarhitektidest, nende haridusest,
rakendumisest (ja mitterakendumisest) ja kompetentsidest ning
hindab valdkonna tööandjatele ja töötajatele tuginedes, milliste
valdkondlike kompetentside järele on vajadus Eestis praegu ja
lähitulevikus. Seejuures kogutakse infot valdkonna arengu-
suundumuste kohta ning maastikuarhitektuuri alase hariduse
arendamiseks ja valdkonna populariseerimiseks.
Uuringu lõpparuanne valmis maikuus ning sellega on võimalik
tutvuda SIIN. Koondinfo kiireks haaramiseks on koostatud uuringu
lühikokkuvõte ning samuti saate järele vaadata uuringu tulemusi
tutvustavat veebikoosolekut.

•   EESTI MAASTIKUARHITEKTIDE LIIDU AASTAPREEMIAD •

Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemiate eesmärk on
tunnustada väljapaistvaid erialaseid saavutusi. Aastapreemiatele
ootame kandideerima terviklikke maastikuarhitektuuriteoseid ja
välisruumi kvaliteeti tõstvaid tegusid.

•
Žüriil on õigus muuta ja luua ise auhinnakategooriad.

Esialgsed väljapakutud kategooriad on järgmised:

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  15. august 2022.

Töid võivad esitada nii eraisikud kui ka asutused veebivormi kaudu.

EMALi aastapreemiad 2021 üks laureaatidest - Fahle galeriitänav -
maastikuarhitektuur Mirko Traks, Juhan Teppart, Uku Mark Pärtel, Kristjan
Talistu, Karin Bachmann (KINO maastikuarhitektid). Foto: Terje Ugandi

Esitatud kandidaatide seast valib nominendid ja preemiasaajad
välja maastikuarhitektidest ja teistest ruumieksperditest koosnev
žürii koosseisus Läti maastikuarhitekt/urbanist Ilze Rukšāne,
maastikuarhitektid Rutt Piir, Remi Kübar ja Laura Männamaa ning
keskkonnapsühholoog Grete Arro.

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 arhitektuuri sihtkapitali ühisel
auhinnatseremoonial Eesti Arhitektuuripreemiad 2022, mis toimub
jaanuaris 2023.

Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemia on rahaline, selle
väljaandmist toetab Eesti Kultuurkapital.

Maastikuarhitektide Liidu, Arhitektide Liidu, Sisearhitektide Liidu,
Kultuurkapitali arhitektuurivaldkonna aastapreemiate ning Maja ja
Sirp ruumipublikatsioonipreemia nominentide ja laureaatidega võib
tutvuda kodulehel arhitektuuripreemiad.ee   ja kogumikes.

Lisainfo konkursi kohta EMALi kodulehel.
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•  ARHITEKTUURIVALDKONNA SUVESEMINAR 2022  •

Olete oodatud osalema EALi, ESLi ja EMALi ühisel suveseminaril,
mis toimub 30. juunil ja 1. juulil Riias, Kipsalas, et koos Läti ja
Leedu kolleegidega rääkida infrastruktuurist tänases maailmas.

30. juunil on kavas seminar ja 1. juulil arhitektuuriekskursioon Riias,
mida juhib Läti arhitektuuriekspert Artis Zvirgzdiņš.

Seminar „Connecting (in) infrastructure“ keskendub infrastruktuuri
eri aspektidele, lektoriteks on spetsialistid Lätist, Taanist, Poolast,
Eestist. Ettekanded on inglise keeles. Päevajuht on Jüri Muttika.
Peaesineja on Kasper Benjamin Reimer Taani arhitektuuribüroost
EFFEKT.

Riiga viivad teid tellitud bussid, osalustasu EMALi liikmele on 105 €,
tudengile 65 € ning mitteliikmele 125 €. Osalustasu sisaldab
täisprogrammi, ööbimist hotellis, 3 toidukorda ja bussisõitu.

Registreerumine ja lisainfo SIIN.

Lisaks toimub jätkuüritusena 2. juulil Ventspilsis Leedu ja Läti
arhitektide liitude poolt korraldatud Baltikumi arhitektide
kokkusaamine. Kavas on Ventspilsi linnaekskursioon sealse
linnaarhitekti juhtimisel ning õhtul vabaõhu-koosviibimine. Lisainfo
peagi.

Suveseminar saab teoks tänu meie väga headele
koostööpartneritele:

Täname häid toetajaid GROHE, VBH / Aluprof,

Eternit Baltic UAB, VELUX Eesti, Bauroc,
Floorin, Henkel, Lincona, Eesti Kultuurkapital

VÕISTLUSED:
Jüri kalmistu laienduse ideekonkurss
Rae vallavalitsus koostöös EMALiga kuulutas välja avatud
ideekonkursi Jüri kalmistu laienduse kujundamiseks. Konkursi
eesmärgiks on leida kalmistu laiendusele kõrgetasemeline
maastikuarhitektuurne lahendus. Võistlustööga tuleb lahendada
kolumbaarium, urni- ja kirstumatuste ala haljastus ja väikevormid
ning kalmistu toimimiseks vajalik toetav infrastruktuur. Kavandite
esitamise tähtaeg on 30. augustil. Auhinnafond on 17 000 €,
I preemia väljaandmist toetab Eesti Kultuurkapital. Lisainfo SIIN.

Jüri kalmistu ja kirikaed CopterCam panoraamil. Kuvatõmmise allikas 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. Teos võib ühendada
erinevaid kunstiliike, -vorme ja materjale. Võistlustööde esitamise
tähtaeg on 26. juuni. Lisainfo SIIN.
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Maarjavälja haljasala ideekonkurss Tartus
Tartu Ülikooli ja Eesti Maastikuarhitektide Liidu korraldatav
ideekonkurss ootab kavandeid Maarjamõisa linnaosas oleva
tühermaa keskele 2,8 ha suuruse pargi rajamiseks. Park saab
kaugemas tulevikus ümbritsetud peamiselt ülikoolilinnaku
hoonestusega, aga esimese hoonena hakkab selle aasta lõpus
kerkima COOP toidupood. Ülejäänud hoonestuseks planeeritud
aladele saab ideekavandiga anda sisendi ajutiste lahenduste
rajamiseks (nt maheaiad, katsepõllud).
Konkursi peamine eesmärk on esitleda Maarjaväljal uuenduslikke
looduspõhiseid lahendusi, mille toimivust, tõhusust ja mõttekust
saaksid Tartu Ülikooli teadlased edaspidi jälgida ja analüüsida.
Rajataval haljasalal tehtavad teadusuuringud ja nende järeldused
saavad tulevaste rohelahendusprojektide eeskujuks. Peale
teadusliku aspekti saab loodava haljasala terviklahendusest koht,
kus selles piirkonnas töötavad, õppivad ja elavad inimesed võivad
end vabas õhus argirutiinist välja lülitada, puhata, nautida
keskkonnavahetust. Samuti saab seal korraldada ka õppetööd.
Konkursi võidutööna nähakse loominguliselt lennukat, elurikkust
toetavat ja loodushüvesid esile toovat kavandit, kus suure
puhkeväärtuse loomisel on rakendatud parimaid kaasaegse
maastikuarhitektuuri teadmisi ja kogemusi.
Konkursi 8000 eurone peapreemia makstakse võitjale Eesti
Kultuurkapitali stipendiumina. Kavandite esitamise tähtaeg on
19. augustil. Lisainfo SIIN.

Foto: Maa-ameti fotoladu 2022-04-19

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.

Kiviõli ühishoone kunstikonkurss
Riigi Kinnisvara koostöös Siseministeeriumiga kuulutas välja
kunstikonkursi, et leida parim kunstiteose ideelahendus Kiviõli
siseturvalisuse ühishoonele. Kunstikonkursi raames otsitakse Kiviõli
ühishoonet ja seeläbi ümbritsevat keskkonda rikastavat taiest, mis
peab esindama Eesti kunsti hetkeseisu ning olema sobiv ja kohane
siseturvalisuse ühishoonele, nii oma materjalide valiku kui ka
teemakäsitluse poolest.
Võistlustööde esitamise tähtaeg on 17. augustili. Lisainfo SIIN.

Kohtla-Järve ühishoone kunstikonkurss
Riigi Kinnisvara koostöös Siseministeeriumiga kuulutas välja
kunstikonkursi, et leida parim kunstiteose ideelahendus Päästeameti
ning Politsei- ja Piirivalveameti ühishoonele Kohtla-Järvel.
Kunstiteose asukoht on peasissepääsu ees avalikul alal. Loodav
kunstiteos peab olema sobiv ja kohane siseturvalisuse ühishoonele,
nii oma materjalide valiku kui ka teemakäsitluse poolest. Otsitav
kunstiteos peab olema mahuline, kõikidest külgedest vaadeldav
skulptuur või installatsioon.
Võistlustööde esitamise tähtaeg on 31. augustili. Lisainfo SIIN.

Valga riigi- ja kohtumaja kunstikonkurss
Riigi Kinnisvara kuulutas välja kunstikonkursi, et leida parimad
kunstiteoste ideelahendused rekonstrueeritava riigi- ja kohtumaja
esimese korruse koosolekutesaali seinale. Loodavad taiesed
peavad esindama Eesti kunsti hetkeseisu. Olema sobivad ning
kohased riigi- ja kohtumajja nii oma materjalide valiku kui ka
teemakäsitluse poolest. Kunstiteoste lahendused võiks lähtuda
hoone otstarbest ja ajaloolisest taustast. Võistlustööde esitamise
tähtaeg on 21. septembril. Lisainfo SIIN.
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https://www.rkas.ee/et/uudised/valga-riigi-ja-kohtumaja-kunstikonkurss-avatud


Kaitsmisele tulevad maastikuarhitektuuri lõputööd EMÜs
EMÜ maastikuarhitektuuri bakalaureusetööde
kaitsmine toimub sel aastal kolmel kuupäeval, 1.
juunil ja 6. juunil ning 8. juulil (NB! viimane aeg
juulis, mitte juunis) algusega kell 9:00 EMÜ
maastikumajas (Kreutzwaldi 56/3 ruumis 231).
Magistritööde kaitsmine toimub 2. ja 3. juunil
algusega mõlemal päeval kell 9:00. Magistritööde
kaitsmine toimub hübriidvormis, st nii EMÜ
maastikumajas kui BBB ruumis.

BAKALAUREUS: KOLMAPÄEV, 1. JUUNI

09:10-09:40 Mai-Mirjam Kuuskme, juhendajad Liisi Tamm, Gloria Niin
Tartu Kunstikooli esise roheala kujundusprojekt

09.40-10.10 Karl Gregor Ong, juhendaja Friedrich Kuhlmann
Brändimaastik: Roheline Lõunakeskus

10.10-10.40 Keith Oras, juhendaja Peeter Vassiljev
Positiivse loodusmõjuga südalinna kultuurikeskuse kujundus Tartu
kesklinna

10.40-11.10 Sigrid Kool, juhendajad Tiina Tuulik, Peeter Vassiljev
Puhke-ja mänguala kujundamine Ravila tänaval

11.30-12.00 Stina Statsenko, juhendaja Kadri Maikov
Tarbetaimedega kooliaia kujundamine Kõpu Põhikoolile

12.00-12.30 Kertu Puur, juhendaja Kadri Maikov
SA Tallinna Lastehaigla Vaimse Tervise keskuse aed

MAGISTER: NELJAPÄEV, 2. JUUNI

09:10-09:50 Janika Bachmann, juhendaja Toomas Muru
Maastiku visuaalse kvaliteedi käsitlemine maapiirkonna ruumilistes
planeeringutes: Haljala (Eesti), Sauvo (Soome) ja Courtown ja
Riverchapel'i (Iirimaa) võrdlev analüüs

09.50-10.30 Kaisa Kuusik, juhendaja Gloria Niin
Maastikuarhitektuuri ruumikujunduslike tehnikate kasutamine
soojussaare efekti vähendamiseks Tartu linna piirkonnas

10.40-11.20 Tiina Laineste, juhendaja Martti Veldi
Tartu äärelinnade tegevusmaastik

11.20-12.00 Kaja Sepper, juhendaja Kadri Maikov
Pikendada eakate iseseisvalt hakkamasaamise aega seenioritele
suunatud välitegevusaladel – projektlahenduse stsenaariumite
väljatöötamine erinevatele generatsioonidele parimate maailma ja
Eesti näidete varal

12.10-12.50 Liisa-Maria Tiidu, juhendajad Mart Külvik, Fiona Nevzati
Keskkonna seos inimtervise ja heaoluga: roheruumi tüüpide
tajutavad mõjud Harku vallas

MAGISTER: REEDE, 3. JUUNI

09:10-09:50 Kristi Vihalemm, juhendaja Mari Nõmmela
Ümberkodeeritud aiamustrid: kooliaedade kasutus tänapäeval
Tartu näitel

09.50-10.30 Kätlin Saar, juhendaja Kadri Maikov
Tervendav maastik töökoha rohealadel Ülemiste City näitel

10.40-11.20 Arsalan Mazhar, juhendaja Friedrich Kuhlmann
Enduring and traditions and techniques. Applying regional water
recycling practices for sustainable open space design in Pakistani
settlements

11.20-12.00 Razeen Malik Nazar, juhendaja Friedrich Kuhlmann
Green strategies for local urban heat islands in Indian city

MAGISTER: REEDE, 3. JUUNI

09.00-09.10 Sissejuhatus

09:10-09:50 Kristi Vihalemm, juhendaja Mari Nõmmela
Ümberkodeeritud aiamustrid: kooliaedade kasutus tänapäeval
Tartu näitel

09.50-10.30 Kätlin Saar, juhendaja Kadri Maikov
Tervendav maastik töökoha rohealadel Ülemiste City näitel

10.40-11.20 Arsalan Mazhar, juhendaja Friedrich Kuhlmann
Kestvus, traditsioonid, tehnoloogiad. Kohalike veetaaskasutus-
praktikate kasutamine avaliku ruumi kujundamisel Pakistanis

11.20-12.00 Razeen Malik Nazar, juhendaja Friedrich Kuhlmann
Kohaliku kuumasaare rohelised strateegiad India linnas

BAKALAUREUS: ESMASPÄEV, 6. JUUNI

09:10-09:40 Mari Krüüner, juhendajad Anna-Liisa Unt, Friedrich
Kuhlmann
Parema rohevõrgustiku loomine Tartu tänavamaale

09.40-10.10 Ilja Ostap, juhendaja Gloria Niin
Koerasõbralikud linnapargid Karlovas

10.10-10.40 Heli Türi, juhendajad Liisa Nõmmiste, Kaja Veddel
Tervendav aed Tartu Ülikooli Kliinikumi näitel

10.40-11.10 Carolina Sirel, juhendajad Kai Mändmets, Kadri Maikov
Sanatooriumi tervendav park

11.30-12.00 Triinu Sinimets, juhendajad Kai Mändmets, Peeter Vassiljev
Ravila tänava nõukogudeaegsete kortermajade sisehoovide
kujundamine

12.00-12.30 Johanna Etverk, juhendajad Birgit Pukk, Gloria Niin
Meeldivama mikrokliima kujundamine teisaldatavate
väikevormidega Vabaduse väljaku näitel

BAKALAUREUS: REEDE, 8. JUULI

09:10-09:40 Anette Aun, juhendajad Age Alas, Gloria Niin
Kaasavad linnaruumilahendused Tartu Sadamaraudtee näitel

09.40-10.10 Cristin Aring, juhendaja Peeter Vassiljev
Vanemuise suveaia kujundusprojekt

10.10-10.40 Helis Annama, juhendajad Ann-Leena Miller, Gloria Niin
Kergliiklustee äärsete taskuparkide kujundamine Tartu Raudtee
tänava kergliiklustee näitel

10.40-11.10 Harles Kullik, juhendajad Annely Jürimets, Kaja Veddel
Ajalooliste rannakülade säilitamine ning nende tulevikuvisioonid
Vainupea küla näitel

11.30-12.00 Hanna Maria Pinsel, juhendaja Kaja Veddel
Tartu sadamaraudtee liikumiskoridori kujundusprojekt: Ristumine
peateega

12.00-12.30 Joanna Kütt, juhendajad Age Alas, Gloria Niin
Pärnu rannaniidu LKA ja Mai piirkonna korterelamute vahelise
puhkeala kujundamine

12.30-13.00 Kerstin Laurand, juhendaja Friedrich Kuhlmann
Brändimaastik: Roheline Lõunakeskus

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

