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EMALi pühadekaardi konkurss
Jõulud lähenevad vääramatu jõuga ning nagu eelmisel aastal,
tahame selgi korral liidu kolleege, koostööpartnereid ja sõpru
tervitada EMALi väikeste kunstnike loominguga. Joonistuskonkursi
teemaks on “pühademaastik” ning osalema on teretulnud kõik
suuremad ja väiksemad lapsed, kellel on mingil moel side ka
Maastikuarhitektide Liiduga.
Joonistustest palume teha fotod ning saata need hiljemalt 10.
detsembriks aadressil info@maastikuarhitekt.ee.

Kokkuvõte Rahvusvahelise Metsaaianduse / Toidusalu
Sümpoosionist 2021
Tänu Eesti Maastikuarhitektide Liidule avanes liidu liikmel Rea
Seppingul võimalus osaleda metsaaianduse sümpoosionil
(International Forest garden / Food Forest Symposium 2021).
Seda, mida sündmusel räägiti ning milliseid uusi ideid see tekitas,
tutvustab Rea 17. detsembril kell 18.15 toimuval veebikohtumisel.
Lisaks sümpoosioni ettekannetele tuleb kindlasti arutlusele seegi, mis
üldse on metsaaiandus ja toidusalu, ning mida ka kõik muutustele
avatud maastikuarhitektid võiksid neil teemadel kõrva taha panna.
Kõik on oodatud! Ürituse FB leiate SIIT.

EESTI ARHITEKTUURIPREEMIATE
AUHINNATSEREMOONIA LÜKKUS VEEBRUARISSE

Kuigi on juba traditsiooniks kujunenud, et arhitektuurivaldkonna
aasta lõppeb pidulikult arhitektuuripreemiate taktis, siis erilistel
aegadel tuleb teinekord vastu võtta raskeid otsuseid. Nii on
arhitektuurivaldkonna erialaliidud koostöös Kultuurkapitaliga
otsustanud, et viiruse levikut silmas pidades lükatakse detsembris
toimuma pidanud Eesti Arhitektuuripreemiad 2021 sündmus edasi 1.
veebruarile 2022.

„Praegu kehtivad piirangud mõjutavad sündmusest osavõtjate arvu
ning lisaks peame arvestama võimalusega, et avalikele üritustele
võib tulla ka lisapiiranguid,“ ütles ESLi juhatuse esimees Reio
Raudsepp. „Oleme meie peamisele toetajale Eesti Kultuurkapitalile
lubanud, et Arhitektuuripreemiate aastasündmus toob tähistamiseks
ja mõtete vahetamiseks kokku sajad arhitektuurivaldkonna
inimesed. Tunneme suurt vastutust, et praeguses olukorras
saaksime jõuludele ja aastavahetusele vastu minna tervetena ja
langustrendis nakatumisnäitajatega ning seetõttu otsustasime
sündmuse kaks kuud edasi lükata“, lisas Reio Raudsepp.

Arhitektuurivaldkond koguneb 1. veebruaril Tallinna Sadama
uues kruiisiterminalis, et tunnustada 2021. aasta parimat
arhitektuuri ja head ruumielamust.

NÄITUS “EESTI ARHITEKTUURIPREEMIAD 2021”

Aasta lõpp ei jää heast arhitektuurist siiski päris ilma, sest
esmakordselt toob arhitektuurivaldkond lõppeva aasta parimad

arhitektuuriteod ja -objektid linnaruumi.

Teatame rõõmuga, et näitus "Eesti arhitektuuripreemiad 2021"
avatakse ja glögiklaasid kõlisevad Tammsaare pargi galeriis

1. detsembril kell 17.00.
Näitus on avatud 01.12.2021 – 07.01.2022.

Olete oodatud!
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Tallinna Botaanikaaia konverents “Igaühe loodushoid”
26. novembril toimus Tallinna Botaanikaaia konverents igaühe
loodushoiust, kus lisaks ökoloogidele, botaanikutele ja paljudele
teistele spetsialistidele astusid üles ka mitmed EMALi liikmed.
Täpsema kava leiate SIIT ning konverentsi veebilindistust saate
järele vaadata SIIT.

Balti riikide parimad arhitektuuritudengite lõputööd
5. novembril Tallinnas toimunud auhinnatseremoonial tunnustati
Baltikumi arhitektuurikoolide parimaid. Žürii valis parima magistritöö
auhinna saajaks üksmeelselt Reda Petravičiūtė ja märkis lisaks ära
kaks tööd.
Baltimaade Arhitektide Liitude Assotsiatsiooni (BAUA) poolt juba
üheksandat korda korraldatava võistluse eesmärk on tõsta esile
parimaid lõputöid, sel aastal osalesid seitsme Balti arhitektuurikooli
tudengid kokku 17 projektiga: 9 Leedust, 4 Eestist ja 4 Lätist.
Koolidena olid esindatud Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna
Tehnikakõrgkool, Kaunase Tehnoloogiaülikool, Vilniuse
Kunstiakadeemia, Vilniuse Gediminase Tehnikaülikool, Riia
Tehnikaülikool ja RISEBA Ülikool.
Parimaks magistritööks valis žürii Reda Petravičiūtė Vilniuse
Gediminase Tehnikaülikoolis kaitstud projekti “Historical suburbs:
a spatial manifesto for the aftermath of globalisation”.
Esimeseks äramärgitud tööks nimetas žürii Dorotėja Žiugždaitė
projekti “Regeneration of a Block in Naujininkai: Adaptation of
the Territory to the Residential Purpose According to the
Methodological Principles of Self-made City”, mis on kaitstud
Vilniuse Kunstiakadeemias.
Teiseks äramärgitud tööks valiti Andreas Krigoltoi projekt “Lihula
viinavabrikule jätkusuutliku lahenduse leidmine siidrikoja
näitel”, kaitstud Eesti Kunstiakadeemias.
Täpsemalt loe SIIT. Võistlustöödega saate tutvuda veebikataloogis.

Matteo Cainer, Siiri Vallner, Reda Petravičiūtė, Dina Suhanova ja Ignas
Lukauskas. Foto: Raul Mee.

Planeerimiskonverentsi uus toimumisaeg on 24.-25. märts 2022
2021. aasta novembris toimuma pidanud planeerimiskonverents
lükati edasi 2022. aasta märtsikuusse, et oodata koroonaolukorra
rahunemist ning turvalisemaid tingimusi. Konverentsi teemaks on
endiselt "Ruumiline planeerimine digiajastul" ning selleks, et hoida
end kursis kõige värskemate uudistega, soovitame jälgida kas
ürituse veebilehte või Facebooki.

Virtuaalne USA-Eesti arhitektide kohtumine 16. detsembril
16. detsembril kell 17.00-18.15 toimub EASi ja New Yorgi Eesti
konsulaadi eestvedamisel Louis Kahni 120. aastapäeva pidustuste
raames USA ja Eesti arhitektide veebikohtumine. Ürituse eesmärk
on aidata leida uusi rahvusvahelisi partnereid ning otsida ühisosa
edasiste koostööprojektide läbiviimiseks. Üritus viiakse läbi
“kiirkohtingute” stiilis ehk iga aritekt kohtub 60 minuti vältel mitmete
potentsiaalsete partneritega.
Osalejatel soovitatakse ette valmistada lühike tutvustus ja “liftikõne”,
et aega võimalikult efektiivselt ära kasutada. Mõned mõtted
jutupunktideks on näiteks viimase kolme aasta huvitavamad
projektid, spetsiifilised projekteerimissuunad, kompetentsid,
partnerlussidemete eelistatud vormid jne. Kuigi üritus on virtuaalne,
on osalejate hulk piiratud, mistõttu palume võimalikult kiiresti täita
vorm, mille leiate SIIT.

IFLA Europe’i novembri kuukiri
IFLA uuest kuukirjast leiate kokkuvõtte 2021. aasta
IFLA Europe’i peaassambleest. Muuhulgas
tutvustatakse uut juhtkomiteed ja presidenti, uut
resolutsiooni pealkirjaga “Igapäevamaastikud” ning
IFLA Europe’i auhinna 2021. aasta võitjat, Euroopa
Nõukogu asepresident Frans Timmermansi.
Samuti antakse ülevaade IFLA Europe’i eriala professionaalse
tunnustamise küsimustiku tulemustest ning kutsutakse esitama
kandidaate maastikuarhitektuuri kõrgeima rahvusvahelise
tunnustuse, Sir Geoffrey Jellicoe auhinnale.

https://botaanikaaed.ee/konverents
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TÖÖKUULUTUS: Lüganuse valla arhitekt-planeerija
Lüganuse vald otsib endale uut vallaarhitekti-planeerimisspetsialisti,
kes seisaks valla üldsuse huvisid arvestava arhitektuurse ilme ja
avaliku ruumi kujundamise eest ning korraldaks planeeringute
menetlemist ja koordineerimist. Kandidaadilt eeldatakse erialast
kõrgharidust, kogemust avalikus teenistuses, ehitus- ja
keskkonnaalase seadusandluse tundmist, projekteerimistarkvara
tundmist kõrgemal tasemel, loomingulisust ja innovaatilisust,
varasemat ametialast kogemust, eesti keele valdamist kõnes ja
kirjas kõrgtasemel ning vene keele oskust suhtlustasemel. Kasuks
tuleb mõne muu võõrkeele oskus suhtlustasemel. Lisainfo SIIN.

TÖÖKUULUTUS: Tartu Elava labori kaasamisspetsialist-
koordinaator
Eesti Maaülikooli maastikarhitektuuri õppetool otsib Eesti poolset
avalikuse kaasamise spetsialisti-koordinaatorit rahvusvahelisele
õppeprojektile WAVE (Water Areas Vision for Europe) raames.
Kaasamise spetsialisti vajame projekti käigus käivitatava Tartu „Elav
labori“ (Living Lab) tegevuste eestvedamiseks. Elavat laborit
kasutatakse koostöö arendamiseks komplektsete ruumivajaduste
lahendamiseks ühiskonnas/kogukonnas. Tegemist on suhtlusruumi
või virtuaalse keskkonnaga, kus erinevad sidususrühmad saavad
teha koostööd, et luua lahendusi komplektsetele
ühiskonna/kogukonna ruumikasutuse kitsaskohtadele. Elav labor on
võrgustik, mis hõlmab erinevaid sidusrühmasid.
Töökoormus: keskmiselt 0,2 kohta kuus (ehk 8 tundi nädalas;
periooditi rohkem või vähem intensiivsemalt)
Tööaeg: 12 kuud alates 1. jaanuarist 2022
Palk: kokkuleppel
Tööülesandeks on

● Tartu „Elava labori“ platvormi käivitamise eestvedamine ja
metoodika arendamine koos õppetooli töötajatega

● Asjaliste/ sidusrühmade tuvastamine, kontaktide loomine
ja võrgustiku moodustamine

● Huvigruppidega/ kooskondadega suhtlemine protsessi
kestel

● Tartus/ Eestis olemasolevate avaliku kaasamise
initsiatiivide kohta teadmiste, praktikate ja projektide
kaardistamine (sh Tartu 2024 projekt)

● Õppeprojektiga seotud kaasamisprotsessi ja Elava labori
tegevuste dokumenteerimine

● Mais 2022 Tartu Wave-intensiivkursuse korraldamine koos
õppetooli töötajatega

● Üliõpilaste abistamine asjaliste ja huvigruppide/
kooskondadega kontakteerumisel kevadsemestri kestel ja
intensiivkursuse ajal

Pakume
● Huvitavat ja vaheldusrikast osalise ajaga tööd
● Kogemust osa saada rahvusvahelisest õppeprojektist

(partnerülikoolid Saksamaalt (juhtpartner), Rumeeniast,
Itaaliast, Hollandist, Itaaliast)

● Võimalust töötada erinevate sidusrühmadega Tartus

Otsime avatut ja suhtlemisaldist isikut. Oluline on pühendumus,
uuendusmeelsus, empaatilisus. Vajalik on eesti keele ja inglise
keele oskus, kasuks tuleb vene keele oskus (Tartu asjalistega
suhtlemise eesmärgil).
Töö asukoht on Tartu linn, osaliselt on võimalik teha ka distantsilt
digikanaleid kasutades.
Kandimeerimiseks esita motivatsiooniki ja CV
maastikuarhitektuur@emu.ee. Kandideerimise tähtaeg on 12.
detsember. Lisainfo: Toomas Muru tel 506 7931 või Jekaterina
Balicka tel 5309 7125.

TÖÖKUULUTUS: Bakalaureusetöö juhendaja
Eesti Maaülikooli maastikarhitektuuri õppetool otsib bakalaureuse
taseme maastikukujunduslike lõputööde juhendajaid.
Oleme ümber kujundamas oma bakalaureuseõppe lõputöö sisu ja
korraldust ning vajame seetõttu rohkem lõputöö juhendajaid kui
meie enda töötajaskonnaga suudame katta. Otsime seetõttu mitut
lisainimest bakalaureuse lõputööde juhendajateks, kes nõustaks/
juhendaks üliõpilast lõputöö tegemise protsessis selle kõikides
etappides (kuni lõputöö kaitsmiseni).
Oleme pikemas vaates huvitatud leidma ka kaastöötajaid, kes
sooviks edaspidi osaleda ka kujunduslike ja maastikuehituslike
õppeainete läbiviimisel.
Soovime juhendajana kaasata erialaspetsialiste, kellel on
maastikuarhitektuuri magistrikraad või sellele vastava
kvalifikatsioon.
Töökoormus: sõltub juhendatavate tudengite arvust (min 10 tundi
juhendatava kohta semestris)
Tööaeg: juhendamise algusaeg on veebruar 2022 kuni kokkulepitud
ajani (lõputööde kaitsmine mais/juunis 2022)
Palk: kokkuleppel
Tööülesandeks on:

● abistada üliõpilast lõputöö individuaalse teema
täpsustamisel

● abistada üliõpilast kujunduspõhise uurimisprobleemi
sõnastamisel ja metoodika valikul

● abistada üliõpilast teemakohase kirjanduse
selekteerimisel ja mõtestamisel

● abistada üliõpilast kujunduslahenduste väljatöötamisel
● kooskõlastada kujundusliku uurimistöö tegevuskava
● kontrollida lõputöö vastavust sisulistele ja vormilistele

nõuetele (vajadusel konsulteerides juhendi ja õppetooli
poolse koordinaatoriga),

● kinnitada allkirjaga lõputöö kaitsmisele lubamist
(komplektsust ja üliõpilase autorlust).

Pakume
● Huvitavat ja vaheldusrikast osalise ajaga tööd
● Kogemust osa saada rahvusvahelisest töökeskkonnast

maastikuarhitektuuri õppetoolis
● Võimalust töötada üliõpilastega

Otsime avatut ja suhtlemisaldist isikut. Oluline on pühendumus,
erialane kogemus, empaatilisus. Vajalik on eesti keele ja inglise
keele (kolleegidega suhtlemise eesmärgil) oskus.
Töö asukoht on Tartu linn, osaliselt on võimalik teha ka distantsilt
digikanaleid kasutades.
Kandideerimiseks esita motivatsioonikiri ja CV
maastikuarhitektuur@emu.ee. Kandideerimise tähtaeg on 15.
detsember. Lisainfo: Toomas Muru tel 506 7931.
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Veebikoolitus „Kaasamine, osalemine, koosloome
planeerimisel“
8. detsembril kell 9.00-13.00 toimub Rahandusministeeriumi
veebikoolitus „Kaasamine, osalemine, koosloome planeerimisel“,
kus muuhulgas otsitakse vastuseid küsimustele miks ruumi
kavandamisel on kaasamine vajalik, mida ütleb kaasamise ja
koosloome kohta planeerimisseadus, mis on innosprint ja
teenusdisain, mis abimees on kaasamise meelespea ning mida
kaastavad ise asjad arvavad?
Link saadetakse registreerunutele seminaripäeva hommikul,
seetõttu registreeri end siin. Esinejatele on võimalik esitada
küsimusi kirjalikult seminari ajal, kuid seminari paremaks
läbiviimiseks võib küsimusi esitada ka registreerimise vormil.
Registreerumine kuni 7. detsember.

Avatud arhitektuuriloeng EKAs 2. detsembril
EKA arhitektuuri- ja linnaplaneerimise osakonna Avatud Loengute
sarja raames astub 2. detsembril kell 18 EKA aulas (A-101) lavale
arhitekt David Sim loenguga “Soft City”.
Loengule eelneb raamatu “Pehme linn” eestikeelse väljaande avalik
esitlus EKA kohviku fuajees kell 17.00.
David Sim vaatleb oma loengus äsja eesti keeleski ilmunud raamatu
“Pehme linn” põhiküsimusi tervise vaatenurgast. Sim käsitleb
raamatus kaasaja suurimaid väljakutseid – kuidas tagada ja
parandada kvaliteetse elukeskkonna kaudu inimeste elukvaliteeti
kesk kasvavat linna, kliimamuutusi ja digitaliseerunud
ühiskonnakorraldust. Räägime skandinaavialikust inimkesksest ja
inimmõõtmelisest linnaplaneerimisest, mille eesmärk on toetada
kohalikku, toimivat ja jätkusuutlikku – tervislikku – elukeskkonda.
Viiruse leviku riski minimeerimiseks kantakse loengut üle ka EKA
TV-s ning see on hiljem järelvaadatav koos kõikide varasemate
loengutega www.avatudloengud.ee. Loengu koha peal kuulamiseks
on nõutud COVID-vaktsineerimise või läbipõdemistõend ning mask.

VÕISTLUSED:

Harku keskväljaku ja uue vallamaja arhitektuurivõistlus
Harku Vallavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga kuulutasid
välja rahvusvahelise ideekonkursi, et leida arhitektuurselt parim ja
kasutusfunktsioonile sobivaim lahendus valla keskväljaku ja Harku
vallamaja uue hoone kavandamiseks praeguses asukohas Kallaste
tänaval. Võistlusülesande kohaselt peab tulevane valla keskväljak
olema atraktiivne ja looma eeldused selleks, et vallakeskuses tekiks
kaasaegne keskkond ennekõike kohalikele elanikele, aga ka
külalistele. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 20. jaanuar 2022.
Lisainfo SIIN.

https://forms.gle/y2zjjAQ6Zx84utQy7
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MAJA SÜGISNUMBER 2021 (106): ruumipöörded

Kohanemine: Eesti arhitektid üleminekuaja tuultes 〉 Ingrid Ruudi
Veel üks muuseum, palun! 〉 Triin Ojari
Koolipööre 〉Katrin Koov
30 aastat korterelamute ehitamist Eestis 〉 Indrek Rünkla
30 aastat tööl 〉 Martin Pärn
Ülekülluse kultuur: tüpoloogiate lõpp või uued tüpoloogiad 〉 Kaja
Pae
Graafiline essee: Eesti arhitektuuri kümnendid 〉 Paco Ulman
Maja on maja on maja 〉 Mika Savela
Paide protsessi skelett 〉 Andro Mänd
Koht, kus õpitakse õppima 〉 Dina Suhanova

J U H T K I R I

Kuidas väljendub ühiskonna muutumine arhitektuuris? Sellele
vastamiseks vaatame tagasi kolmekümne taasiseseisvusaasta
ruumiloomele. Millised uued ruumid on kolm viimast aastakümmet
võõrustanud meid tööl, koolis ja kultuuri nautides, millised on olnud
kodud? 1991. aastast, mil taastasime Eesti iseseisvuse, oleme
astunud peaaegu et agraarajastust digitaalsesse ajastusse. Ma olen
riisunud 90ndatel hoburehaga heina, nii et see oli majandustegevus,
ja praegu on mu taskus rohkem arvutusvõimsust, kui tolle kümnendi
superarvutites. Kas kohtame arhitektuuris sama olemuslikke
muutusi? Jälgides büroode, üldhariduskoolide, kultuuriobjektide ja
teatud mööndustega ka kortermajade muutumist, saame vastata
jaatavalt: muutused arhitektuuris on olnud peaaegu sama
olemuslikud.

Arhitektuur, milles lisaks praktilise ja vajaliku majutamisele on
rohkem loome- ja eelarvevabadust, rohkem õhku, on ka altim
otsingutele. Ootuspäraselt on just kultuuriobjektidel
väljendusvabadust, iseteadlikkust ja lõpuks ka vastutust rohkem.
Väärtuste teisenemised peegelduvad kujukalt ka koolide ja
kontoripindade projekteerimises. Projektide kesksed teemad
muutuvad jõuliselt: kui 90ndate aastate koolid väljendasid
esteetiliselt ja kujundlikult igatsust varasemast teistsuguse,
realistlikuma maailma järele, siis 2010. aastatel tõusevad
fookusesse kooliõpilane ja kooli kui õppimist toetava keskkonna
omadused. Juba nullindatel esile kerkinud sotsialiseerumist
soodustavad koolide ühisruumid arenevad teistkümnendatel edasi ja
otsivad vastet erinevatele isiksusetüüpidele. Klassiruumide mööblit
ei organiseerita enam rangelt ja hierarhiliselt, haridushooneid
nähakse aina rohkem kogukonnakeskustena, koos
maastikuarhitektide uue põlvkonna ja rolli väljakujunemisega on
hakatud üha enam tähtsustama väli- ja liikumisruumi.

Neid ruumiloome arenguid ei saa muidugi vaadata ühesuunaliste ja
evolutsioonilistena. Näiteks on praegu tekkinud ihalus keskkonna
järele, mis on justkui digi- ja agraarajastu hübriid. Samamoodi on
puhtatüübiliste hoonete kõrvale taas kerkimas sellised, mis liidavad
kokku esmapilgul ootamatud funktsioonid. Lähiajalugu on keeruline
näha kuidagi teisiti kui selgitusena, kuidas oleme käesolevasse
seisu jõudnud. See võib lihtsasti jätta mulje, et praegused
prioriteedid on justkui ülemuslikumad ja iseenesestmõistetavad. Aga
nagu ütleb Walter Benjamin, on ka ajaloo umbsoppidel väärtus.
Enam me ei mäleta eriti selgelt, kuidas oli töötada 90ndate ja
nullindate mässumeelsetes ja eufoorilisust sisendavates kontorites.

Samas kannavad nende kujutised teatavat ergastava utopismi
laengut ja mõjuvad kujutlusvõimele kütkestavamalt kui viimase
kümnendi kontorid, mis keskenduvad just küsimusele, kuidas on
töötada, kuidas olla rahul ja mis saab siis, kui eufooria lõpeb. Ja
eufooria, nagu me seda seni tundnud oleme, näib lõppevat. Aga mis
kannab meid edasi? Kõneleme aina enam ja enam
tõenduspõhisusest ja kasutajakesksusest, aga needki teemad ei
aita päriselt vastata küsimusele, milline on tulevik. Sest nad
räägivad vajadustest. Nii palju, kui usume arhitektuuri, usume selle
võimesse ühiskonna erinevad küsimused kokku tuua ja sellele
küsimusele vastata, rääkides ka võimalustest ning avades
visionaarseid ja ootamatuid perspektiive.

See on meie kummardus Eesti arhitektide liidu 100 aasta juubelile,
Eesti arhitektuurimuuseumi kolmekümne aasta juubelile ja Eesti
vabariigile, mille täitunud kolmkümmend aastat taasiseseisvust on
muutused ja kultuuri võimalikuks teinud. Maja ühineb
õnnesoovidega!

Peatoimetaja Kaja Pae ja toimetaja Urmo Mets

Oktoober, 2021

Numbri saab tellida SIIT
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TAGASIVAADE RAHVUSVAHELISELE METSAAIANDUSE
SÜMPIOOSIONILE

Rea Sepping

EMALi loomestipendiumi toel võttis liidu liige Rea Sepping osa
rahvusvahelisest sümpoosionist “International Forest garden/Food
Forest Symposium“. Üritus, mis pidi algul toimuma 2020. aasta
juunikuus, lükkus aasta võrra edasi ning kolis veebi, ent nüüd
viimaks on meil võimalik seal toimunust osa saada. Kellele teema
eriliselt huvi pakub, siis 17. detsembril on Rea rõõmuga valmis oma
kogemusi teistega jagama väikesel veebikohtumisel. Täpsem info
kuukirja esilehel ning ürituse FBs.

31. mai - 4. juunil 2021 toimus rahvusvaheline metsaaianduse /
agrometsanduse sümpoosion, millel osalesin väga suure huviga,
kuna toidusalud ja metsaaiandus on ühed parimad võimalused,
kuidas tulevikku silmas pidades läbi targa planeerimise
kliimamuutusi leevendada. Sümpoosionil osales üle 350 inimese
ning esines üle 94 spetsialisti üle maailma.

Metsaaiandus on interdistsiplinaarne haljastamise viis, mis taastab
nii ökosüsteeme, vähendab süsinikuheitmeid, rikastab mulda selle
vaesemaks muutmise asemel, toidab nii inimesi kui teisi organisme,
loob suurt bioloogilist mitmekesisust kui vähendab tulevikus planeeti
räsivaid kliimaekstreemsusi samal ajal. Antud teemasid uuritakse
üha rohkem ning need on muutumas väga populaarseks ka
maastikuarhitektide seas üle maailma.

Näiteks üks terve päev sümpoosionist oli pühendatud linnades
asuvate haljasalade planeerimisele metsaaedade/toidusaludena.
Räägiti, kuidas metsaaiad saaksid panustada toidu
suveräänsusesse linnades; kuidas on võimalik turgutada majandust
(katuse)aedade ja aiarestode loomisel; kuidas taastada
metsaaedade näol linnades reostunud alasid jpm. Inglismaal,
Saksamaal, Prantsusmaal ja Hollandis on eriti tõusnud
metsaaianduse põhimõtete kasutamine linnade haljasaladel, kuna
sellega kaasnevad mitmed eelised: näiteks aitab see tõsta maastike
väärtust ning luua terveid ökosüsteeme kesiste asemel. Tooksin
välja Hollandis Ghenti Ülikooli teaduri Steven Heyde esitluse, mille
sisuks oli potentsiaalsete toidusalude loomine ajaloolistesse
parkidesse, mis tõstis mõisapargid minu jaoks täiesti uude ja
põnevasse valgusesse.

Fotod: Wikimedia Commons

https://www.facebook.com/events/325993199032872

