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•   EMAL JA KUUKIRI PUHKAVAD •
Suures suvises leitsakus võtavad nii EMAL kui kuukiri hetkeks aja
maha ning suunduvad puhkusele. See tähendab, et augusti alguses
uut kuukirja ei ilmu ning siinsetel veergudel kohtume teiega uuesti
alles septembris.
Ei tasu aga suvetegemiste vahel ka liitu päriselt unustada, sest
endiselt on käimas EMALi aastapreemiate konkurss, kuhu
oodatakse võistlustöid 15. augustini.
Lisaks tasub aeg-ajalt kiigata EMALi kodulehele ning jälgida meid
ka FBs ning Instagramis.
Ilusat suve!

•   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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TÖÖPAKKUMINE: õpetaja maastikuarhitektuuri õppetoolis

EMÜ maastikuarhitektuuri õppetool kutsub tööle ühte
täiskoormusega (1,0) või kahte osalise koormusega (0,5) töötajat
maastikuarhitektuuri õpetaja kohale, õpetamaks
maastikuarhitektuuri üliõpilasi peamiselt bakalaureuse õppekaval.
Praegu pakutakse töökohta korralise töötaja ajutise eemaloleku
ajaks aastase tööperioodiga alates 22. augustist 2022, kuid
sobivuse ja töötaja soovi korral saab töösuhet pikendada. Töökoha
taotlejal peab olema maastikuarhitektuuri magistrikraad (või
samaväärne) ja ta peaks valdama eesti keelt õppetöö läbiviimiseks
ja inglise keelt suhtluse tasemel. Taotleja peab olema väga hea
suhtlemisoskusega ja tal peaks olema maastikuarhitektuurse
projekteerimise kogemus. Ideaalsel kandidaadil on teadmised ja
kogemused järgmistes valdkondades (osalise koormuse korral
mõnedes valdkondades:)

Vajalikud teadmised ja kogemused:
● kaasaegne maastikuarhitektuuri teooria ja erialased

põhimõtted (eriala sissejuhatava kursuse õpetamiseks
esimese aasta bakalaureuse üliõpilastele)

● linnaruumi kujundamine ja projekteerimine (kursuseprojekti
põhise kursuse õpetamiseks teise aasta bakalaureuse
üliõpilastele)

● kujundustarkvara kasutamine projekteerimisel, sh
Vectorworks (või samaväärne)

Soovitatavad lisateadmised ja -kogemused (osalise tööaja
puhul, palun märkida asjakohased)
● detailplaneerimine (kursuseprojekti põhise kursuse

õpetamiseks teise aasta bakalaureuse üliõpilastele)
● maastikuehituslik projekteerimine (praktilise kursuse

õpetamiseks teise aasta bakalaureuse- ja/ või esimese aasta
magistritaseme üliõpilastele)

Edukalt kandidaadilt ootame valmisolekut õpetada mitmel
kursusel kas vastutava või kaasõppejõuna ja projektipõhiste
bakalaureusetööde juhendamist. Lisaks eespool loetletud
kompetentsidele annab kandideerijale eelise täiendavate
erialaste ekspertteadmiste või huvide olemasolu ning
valmisolek võimalusel osaleda ka teiste kursuste õpetamises.

Töökoht asub maastikuarhitektuuri õppetooli ruumes, Kreutzwaldi
56/3, Tartus. Eeldame, et edukas taotleja on valmis õpetama
üliõpilasi stuudioklassis kohapeal, olles vajadusel valmis kasutama
hübriid- ja online-õppevorme. Pakume paindlikku töökorraldust, nt
õppetöö ettevalmistamisel ja kursuseprojektide hindamisel on
võimalik kokkuleppel õppetooli juhiga teha kaugtööd.

Töötasu osas peame läbirääkimisi kandidaadi kvalifikatsioonist ja
kogemustest lähtuvalt ning kooskõlas maaülikooli keskmisega selle
palgaastme kohta.

Kandideerimiseks esitada avaldus, kus välja toodud kandideerija
kompetentsid ja kas ollakse huvitatud täis- või osalise tööajaga
ametikohast, CV ning portfoolio aadressile
maastikuarhitektuur@emu.ee. Kandideerimise tähtaeg on 7.
juuli 2022. Lisainfo: Toomas Muru tel 506 7931.

TÖÖPAKKUMINE: maastikuarhitektuuri õppetooli assistent

EMÜ maastikuarhitektuuri õppetool pakub osakoormusega (0,5)
tööd õppetooli assistendile alates 16. august 2022 või hiljem.
Pakume töökohta korralise töötaja ajutise eemaloleku ajaks
vähemalt aastase tööperioodiga. Töö sisuks on õppetooli
asjaajamise ja dokumendiliikumise korraldamine, õppetooli
töötajate infoliikumise ja töökorralduse koordineerimine, õppetooli
igapäevaste halduslike ja korralduslike tööülesannete täitmine,
infovahetus õppetooli ja ülikooli tugistruktuuride üksuste vahel
(eelkõige personali- ja rahandusosakondadega), üliõpilaste
nõustamine õppekorralduslikes küsimustes ja õppetooli
juhtprofessori toetamine õppetooli töö korraldamisel.

Töökoha taotlejal peab olema kõrgharidus ja ta peab valdama
eesti keelt ja inglise keelt suhtluskeele tasemel. Taotlejalt ootame
väga head suhtlemisoskust ja paindlikkust ning initsiatiivikust
tööülesannete täitmisel.

Eelise anname kandidaadile, kellele on ülikoolis töötamise
kogemus või magistrikraad maastikuarhitektuuri erialal ning
ideaaljuhul ka välisülikoolis õppimise ja projektitöö assisteerimise
kogemus.

Edukalt kandidaadilt ootame valmisolekut täita erinevaid
korralduslikke tööülesandeid, mis toetavad õppetooli
toimimist, nõustada ja abistada vajadusel eesti ja inglise
keeles üliõpilasi õppekorralduslikes küsimustes.

Töökoht asub maastikuarhitektuuri õppetooli ruumes, Kreutzwaldi
56/3, Tartus. Eeldame, et edukas taotleja on valmis täitma
tööülesandeid eelkõige õppetooli ruumes. Samas pakume
võimalusel paindlikku töökorraldust, sh kokkuleppel õppetooli
juhiga kaugtöö võimalust.

Töötasu (bruto): 700 €/kuus (0,5 kohta)

Kandideerimiseks esitada avaldus, kus välja toodud kandideerija
kompetentsid ja CV aadressile maastikuarhitektuur@emu.ee.
Kandideerimise tähtaeg on 25. juuli 2022. Lisainfo: Toomas
Muru tel 506 7931.

Väikeasulate uuendatud uuringu veebirakendus
Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna tellimusel ja
osalusel valminud Eesti väikeasulate uuring (Hendrikson&Ko,
Tallinna Ülikool 2019) selgitab välja asulate olukorra väljaspool
keskuslinnu ning teeb ettepanekud väikeasulate elujõu hoidmiseks
nii riigi kui omavalitsuse tasandil. Väikeasulate uuring teeb
asustusüksuste tasemel kättesaadavaks üleriigiliselt võrreldavad
alusandmed, mis on vajalikud asustuse arengu täpsustamiseks
linnade ja valdade üldplaneeringutes ning teistes liikuvust, teenuste
kättesaadavust ja elamumajandust kujundavates arengu-
dokumentides.
Uuendatud uuringu ja veebirakenduse tutvustuse salvestus on
kättesaadav SIIN. Materjalidega saab lähemalt tutvuda uuringu
veebilehel ning veebirakendus on kättesaadav SIIN.

https://planeerimine.ee/wp-content/uploads/2022-06-14-Vaikeasulate_uuringu_esitlus.mp4
https://planeerimine.ee/juhendid-ja-uuringud/vaikeasulate-uuring/
https://planeerimine.ee/juhendid-ja-uuringud/vaikeasulate-uuring/
https://hendrikson.ee/maps/V%C3%A4ikeasulad-2022/


Paekiviaedade ja -müüride taastamise koolitus Raikküla
mõisas
Raikküla mõisas toimub 9.-10. juulil paekiviaedade ja -müüride
taastamise koolitus. Kahepäevase kursuse viib läbi kivitööde
meister Jüri Siht ning selle käigus saadakse ülevaade
paekivimüüride ehitamise ning taastamise põhimõtetest. Koolitus on
praktiline ning toimub väikeses grupis (12 inimest). Töötatakse
Raikküla mõisa paekivimüüride- ja aedadega, mis vajavad
restaureerimist ning mille näitel omandatakse esmased praktilised
oskused nende tööde iseseisvaks tegemiseks.
Kahepäevase koolituse hind ühele osalejale on 30 €. Hind sisaldab
koolitust, kõiki materjale, kohvipause ja lõunasööke.
Lisainfo, sh juhised registreerimiseks leiate koolituse FB lehel.

VÕISTLUSED:

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

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

Vaade Jüri kirikule Aruküla teelt 1893. Foto Aivo Aia erakogust

https://www.facebook.com/events/1666431877066287
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4355148/general-info
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4445748/general-info
https://www.estonia360.ee/jyri_kirik/


Tehnopoli ja TalTechi rohepromenaadi arhitektuurivõistlus
Teadus- ja ärilinnak Tehnopol ning Tallinna Tehnikaülikool kuulutasid
välja ideekonkursi, et leida parim avaliku ruumi lahendus kahte
linnakut ühendavale rohepromenaadile. Konkursile on oodatud
rohetehnoloogiat ja targa linna lahendusi põimivad kavandid, mis
lähtuvad põhimõttest, et nii kõrvuti asetsevates linnakutes kui ka
nende vahel oleks mugav liikuda nii jalgsi kui jalgrattaga.
Ideekonkursile oodatakse töid kuni 27. septembrini. Täpsemalt
saab konkursi tingimustega tutvuda riigihangete registris

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.

Narva riigigümnaasiumi kunstikonkurss
Kunstikonkursi raames otsitakse avalikku ruumi rikastavat,
positiivset tähelepanu toovat, kõikidest külgedest vaadeldavat
skulptuuri või installatsiooni. Loodava kunstiteose temaatika võiks
olla seotud hariduse, vaimse arengu ja teadmiste omandamisega.
Narva on piirilinn, siit algab Eesti, siit algab Euroopa. Üheks kooli
kontseptsiooni aluseks on piiride ületamine ja nende avardamine
Narva noorte jaoks. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 19.
oktoobril. 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.

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3915528/general-info
https://www.rkas.ee/et/uudised/kivioli-uhishoonele-otsitakse-konkursiga-kunstiteost
https://www.rkas.ee/et/uudised/narva-riigigumnaasiumi-kunstikonkurss-avatud
https://www.rkas.ee/et/uudised/kohtla-jarve-uhishoonele-otsitakse-kunstiteost
https://www.rkas.ee/et/uudised/valga-riigi-ja-kohtumaja-kunstikonkurss-avatud


LILA 2022 MAASTIKUARHITEKTUURI AUHINDADE
LAUREAADID

Rahvusvaheline žürii on oma sõna öelnud ning selgunud on LILA
(Landezine International Landscape Award) auhindade
selleaastased laureaadid. Nagu juba traditsiooniks kujunenud, siis
toome selgi aastal lühiülevaate kõigi kategooriate võidutöödest ära
ka Kuukirjas, et rahvusvahelisel maastikuarhitektuuriparemikul kätt
pulsil hoida.

Täpsem info koos žürii kommentaaridega SIIN.

Elutööauhinna pälvis prantsuse maastikuarhitekt Gilles Clément,
kelle nii teoreetiline kui praktiline looming on sundimatu, kooskõlas
loodusjõududega ning keskendunud sellele, kuidas toetada
liigirikkust.

Parimaks maastikuaritektuuribürooks kuulutati Hollandi ettevõte
Bureau B+B Urbanism and Landscape Architecture, kes oma enam
kui 40-aastase tegutsemisaja jooksul on suutnud säilitada värskuse
ja innovaatilisuse, ühendades nutikad insenertehnilised lahendused
kontekstitundliku disainiga.

Žürii eriauhinnaga pärjati Visit Limburgi projekt Cycling Through
Limburg (rattasõit läbi Limburgi), millega Limburgi vanasse
söekaevanduspiirkonda luuakse uued jalgrattamarsruudid, mis
kulgevad läbi nii looduskaunite kui kultuurilis-industriaalse
pärandmaastike.

Elamuarenduste kategoorias saavutas esikoha Amsterdami Dune
Roof, Groenmarkt, mille autoriks on Buro Harro. Tegu on väikese,
kergelt humoorika ja detailideni läbi mõeldud tehismaastikuga, mis
toimib pisikese liigirikkuse generaatorina.

Infrastruktuuriobjektide kategoorias tunnistati võidu vääriliseks
kaks tööd: Hiina Erhai järve ökoloogiline taastamisprojekt
“Reblooming here” (autoriks kollektiiv Arcplus Zeho) ning Brabanti
provintsi kõige rohelisem maantee “Nieuwe verbinding N69” (autor
H+N+S Landscape Architects)

https://landezine-award.com/
https://landezine-award.com/gilles-clement/
https://landezine-award.com/bureau-bb-urbanism-and-landscape-architecture-2/
https://landezine-award.com/cycling-through-limburg/
https://landezine-award.com/cycling-through-limburg/
https://landezine-award.com/dune-roof-groenmarkt-amsterdam/
https://landezine-award.com/dune-roof-groenmarkt-amsterdam/
https://landezine-award.com/reblooming-here-erhai-lake-ecological-restoration-project/
https://landezine-award.com/reblooming-here-erhai-lake-ecological-restoration-project/
https://landezine-award.com/nieuwe-verbinding-n69-new-provincial-connection-n69-greenest-road-of-the-province-of-brabant/


Turismiobjektide kategoorias pälvis võidu Hollandi büroo Felixx töö
“The Unbound”, millega on loodud turismikuurort, kus saavad kokku
maastik, loodusvaatlemine ning osalemine toidutootmises.

Ülikoolilinnakute ja firmaaedade kategoorias saavutas esikoha
Ukrainas asuv IT-linnak “UNIT City 2nd Stage” (autor Kotsiuba
maastikuarhitektuuribüroo), kus oskuslikult on omavahel ühendatud
olemasolev postindustriaalne ruum ja moodne ärifunktsioon.

Eraaedade kategoorias pärjati esikohaga maastikuarhitektuuribüroo
TEN x TEN USAs Minnesotas asuv projekt “Quarry Garden”,
millega tibatilluke tagahoov muudeti oskusliku mitmetasandilise
lahenduse abil rikkalikuks ja funktsionaalseks välisruumiks.

Mänguväljakute kategoorias saavutas võidu “Songzhuang Micro
Community Park” Hiinas (autor Crossboundaries), kus sisemise
keerukuse, ent samas väga loogilise ülesehitusega põhiplaani
toetavad rikkalikud, tajudele mõjuvad detailid.

Tootearenduse kategooria võidutööks valiti Dexter Lighning
disainerite valgusti “Vector Pole”, mille minimalistlik, ent ühtaegu ka
nutikas disain sobitub väga paljudesse eriilmelistesse
lahendustesse.

Tudengite ja noorte erialaprofessionaalide kategoorias pälvis
võidu saksa päritolu Marcel Troeger, kelle projektid samaaegselt
teadvustavad keskkonnaprobleemidega seotud keerulisi
väljakutseid, ent lähenevad maastikule ka luuleliselt ja mänguliselt

https://landezine-award.com/the-unbound/
https://landezine-award.com/unit-city-2st-stage/
https://landezine-award.com/quarry-garden/
https://landezine-award.com/songzhuang-micro-community-park/
https://landezine-award.com/songzhuang-micro-community-park/
https://landezine-award.com/vector-pole/
https://landezine-award.com/portfolio-marcel-troeger/

