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ARHITEKTUURIPREEMIAD 2019 
Eesti arhitektuuripreemiate 2019. aasta auhinnatseremoonia toimub      
6. detsembril Tartus Kammivabrikus. Piletid varsti müügil! 
Vaata lähemalt: www.arhitektuuripreemiad.ee 

LANDMARK30 
Soome tähistab 30 aasta möödumist maastikuarhitektuuri õppe       
algusest. Selle puhul toimub 7.-11. oktoobrini mitmeid üritusi ja         
kokkusaamisi, samuti seminar Soome maastikuarhitektuuri arengust      
ja hetkeseisust. 
Lisainfo SIIT.  

Tartu Planeerimiskonverents 2019 
7.-8. novembril 2019 kutsutakse kõiki Eesti ühise eluruumi       
kujundajaid V Tartu Planeerimiskonverentsile. Konverents toimub     
Tartus Dorpati konverentsikeskuses. 
Seekordse, järjekorras juba viienda konverentsi peateema on       
„Demokraatia ja tehnoloogia ühises ruumis“. Ruumi loomine pole        
Eestis enam ammu vaid professionaalsete planeerijate ja       
ruumikorraldajate pärusmaa. Igapäevase elukeskkonna kohta omab     
seisukohta praktiliselt igaüks. Ruum ja selle kvaliteet läheb korda        
järjest rohkematele meist. Ruumi loomine on kunst, milles saavad         
kokku erinevad ekspertteadmised, elukogemused, ootused, vaated      
ja isegi väärtused. Mööda ei saa ka uutest tehnoloogialahendustest.        
Tehnoloogia muudab nii ümbritsevat ruumi kui ka meid ennast.         
Planeerimiskonverentsil arutleme, mida tähendab ühine demokraatlik     
ruumiloome ning millised on muutuvast tehnoloogiast lähtuvad uued       
võimalused. 
Konverentsi osalustasu on kuni 9. oktoobrini 55 €. Lisainfo ja          
registreerimine SIIN.  

EELTEADE: IUPE 13 
2020. aasta juulis toimub Tartus rahvusvaheline linnaplaneerimise ja        
keskkonnateemaline konverents alapealkirjaga „Managing Change“.     
Konverentsi ettekannete abstraktide esitamise tähtaeg on 15.       
detsembril. 
Lisainfo konverentsi kodulehel.  

VÕISTLUS: Helsinki East Urban Centre 
Helsingi on kuulutanud välja kaheetapilise rahvusvahelise võistluse      
mille eesmärgiks on kujundada seni transiidisõlmena toiminu      
Itäkeskuse ja Puotila kvartalitest linna elav idakeskus. I etap        
kavandite esitamise tähtaeg on 25. oktoobril. Lisainfo SIIT. 

mailto:juhatus@maastikuarhitekt.ee
mailto:info@maastikuarhitekt.ee
mailto:minea@maastikuarhitekt.ee
http://www.arhitektuuripreemiad.ee/
https://www.landmark30.fi/en/
http://planeerimiskonverents.ut.ee/
https://www.iupe13.ee/
http://www.itahelsinginkeskusta.com/en/front-page/


                       E M A L I    A A S T AP R E E M I A D                        . 
NOMINENDID 

Maastikuarhitektide liidu aastapreemiatele laekus sel aastal 17       
eriilmelist projekti. Viieliikmeline žürii koosseisus maastikuarhitektid      
Martin Allik, Kristian Nigul ja Merle Karro-Kalberg, arhitekt Kaja Pae          
ning urbanist-linnaplaneerija Kristi Grišakov on oma otsused teinud        
ning valinud välja 8 nominenti ja 4 preemiasaajat. Laureaadid         
kuulutatakse välja 6. detsembril auhinnatseremoonial. 

„Tänavu on linna keskväljakute aasta. Need on valminud nii „EV100“          
programmi „Hea avalik ruum” raames, kui ka linnade endi        
ettevõtmisel, eestvedamisel, linnaelanikega koos kavandades ja      
valmis ehitades. Kvaliteetne elukeskkond, mitmekesine linnaelu ning       
õue kutsuv väliruum pole enam pelgalt sõnakõlksud, vaid        
reaalsuseks saanud teod.  
Eriti rõõmustav on see, et esiletõstmist vääriv maastikuarhitektuur ja         
väliruum pole ainult suurematesse linnadesse koondunud, väga palju       
esitati sel aastal just väikelinnade projekte,“ iseloomustab      
seekordseid aastapreemiate nominente maastikuarhitekt Merle     
Karro-Kalberg 

„Väljakute kõrval pole siiski vähemtähtsad ka mänguväljakud, suured        
kandvad ideed, mälestusplatsid ja muud mälupaigad. On näha, et         
linnad tegelevad oma väliruumiga aina järjekindlamalt ja pikema        
plaani alusel,“ lisab Karro-Kalberg. 

„BALTI PAVILJON“, Baltimaade ühine ekspositsioon Veneetsia      
XV arhitektuuribiennaalil 2016 aastal 
kuraatorid: Kārlis Berziņš (LV), Jurga Daubaraitė (LT), Petras Išora        
(LT), Ona Lozuraitytė (LT), Niklāvs Paegle (LV), Dagnija Smilga (LV),          
Johan Tali (EE), Laila Zariņa (LV) ja Jonas Žukauskas (LT) 

Foto: Ansis Starks 

VALGA KESKVÄLJAK 
autorid: Gianfranco Franchi, Chiara Tesi ja Rea Sepping 

Foto: Gunnar Ling 

LYDIA KOIDULA JA JOHANN VOLDEMAR JANNSENI     
MÄLESTUSVÄLJAK  
maastikuarhitektid: Terje Ong, Kerli Irbo, Edgar Kaare; arhitekt Tõnu         
Laanemäe; skulptorid Bruno Kadak ja Mare Mikof 

Foto: Kiur Kaasik 

PÄRNU ISESEISVUSE VÄLJAK  
arhitektid: Jan Skolimowski, Andrus Mark, Maie Raud 

Foto: Päär Keedus 



PAIDE KESKVÄLJAKU RUUMIEKSPERIMENT  
arhitekt: Elo Kiivet; kaasa töötasid Kalle Komissarov, Kadri Kallaste;         
eestvedaja Maiko Keskküla,projektijuhid: Kaspar Tammist, Tiit Kanne 

Foto: Maris Tomba 

EESTI KOMMUNISMIOHVRITE MEMORIAAL 
arhitektid: Kalle Vellevoog, Jaan Tiidemann; sisearhitekt Tiiu Truus;        
maastikuarhitekt Lidia Zarudnaja; skulptor Kirke Kangro  

Foto: Tõnu Tunnel 

LÄTI PARIM MAASTIKUARHITEKTUUR 

Kristiina Kupper 

Läti Maastikuarhitektide Assosatsioon korraldas esimest korda Läti      
maastikuarhitektuuri preemiate konkursi. Kuna otsustati anda     
võimalus objekte/protsesse/persoone esitada väga paljudes    
erinevates kategooriates, siis kokku laekus konkursile 89 hinnatavat,       
mille kohta (paraku küll läti keeles) saab lugeda ja pilte vaadata SIIT.           
Kuue päeva jooksul vaatas kõik objektid üle kohalik žürii.        
Rahvusvaheline žürii tegi tööd 11.-13. septembril koosseisus James       
Hyter (Maastikuarhitekt, IFLA World president), Jenny B.Osuldsen      
(arhitekt büroos Snohetta), Mantas Pikauskas (Leedu     
Maastikuarhitektide Liidu president), Tina Saaby (arhitekt, endine      
Kopenhaageni linnaarhitekt), Donatas Baltrušaitis (Leedu    
Keskkonnaministeeriumi regionaalplaneeringute osakond,  
Planeeringu Leedu 2050 juht), Göran Lindberg (maastikuarhitekt,      
Rootsi Arhitektide Liidu maastikuarhitektuuri akadeemia esimees) ja      
Eestit esindasin mina.  

PÕLVA KESKVÄLJAK  
maastikuarhitekt Kaie Kuldkepp, arhitektid Helen Rebane ja Egon        
Metusala 

Foto: Tõnu Tunnel 

LÄÄNE TÄNAV 11A MÄNGUVÄLJAK TARTUS 
maastikuarhitektid: Mirko Traks, Karin Bachmann, Uku Mark Pärtel,        
Kristjan Talistu, Juhan Teppart 

Foto: Kiur Kaasik 

 
Vestlusring 

http://www.laaab.lv/laaba-balva/pieteikumi-2019/
http://www.laaab.lv/laaba-balva/nacionala-zurija/


Kohalik žürii koostas nimekirja objektidest, mida omakorda hindas       
rahvusvaheline žürii. Kulus kaks pikka päeva, et tutvuda kõigi 38         
objektiga ning omavahel oli palju vestlemist, selgitamist,      
argumenteerimist. Lõpuks jäi sõelale 8 autasustatavat: Pedestrian      
path and view terrace in Valmera, Reconstruction of Gaujas street in          
Adaži, AC Hotel Riga Square, Culture house of Ruijena Territory         
reconstruction, Sea park in Saulskrasti, Greenery of KR.Barona       
street development ja Grand Pre Boulevar circle greenery in Riga.  

Züriis oli mulle väljakutseks selgitada kohalikku tausta, sest mis meile         
tuleb suure võitlemise ja tööga, tundub skandinaavlastele täiesti       
tavapärane. Lisaks žüriitööle pidasid Jenny ja Tina loengud ning        
kogu rahvusvaheline žürii osales ümarlaual, kuhu olid kutsutud       
erinevate ministeeriumite esindajad, et selgitada maastikuarhitektuuri     
olulisust. Lisaks toimus vestlusring, mille teemaks oli ilu.  

Auhinnad anti pidulikult kätte 13.septembri õhtul.  
Rohkem pilte leiad SIIT.  

Mikrofoniga Jenny B. Osuldsen ja Riia linnaarhitekt Gvido Princis 

Auhinnatseremoonia toimus niidul (Trijadibas tänav 1) 

Osalejaid oli 100 ringis 

Rahvusvaheline žürii vasakult Göran, Mantas, Tina, mina ja James 

Korraldajate tiim – vasakult Helena (Läti Maastikuarhitektide      
Assosatsiooni president), Ilse, Indra ja tseremoonia meister  
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