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VÕISTLUSJUHENDI LISA 1: LÄHTEÜLESANNE 

 

Konkursi nimetus: „Eesti Rahvusringhäälingu F. R. Kreutzwaldi 14 hoone välisruumi 

kunstikonkurss“ 

 

 

Konkursi eesmärk 

 

Konkursi eesmärk on leida sobivaim Felix Mooriga seotud kunstiteose (skulptuuri, bareljeefi 

vm asukohta sobiva ruumilise teose) ideelahendus, mis paigaldatakse Eesti 

Rahvusringhäälingu rekonstrueeritud vana raadiomaja (F. R. Kreutzwaldi 14 Tallinn) 

fassaadil asuvasse orva tervitamaks vanasse raadiomajja sisenejaid. 

 

Felix Moor (12.04.1903-15.05.1955) oli Eesti esimene raadioreporter. Aastatel 1927-1944 oli 

ta Eesti ringhäälingu teadvustaja. Raadios tõi ta kuulajateni peamiselt kuuldemänge ja 

lastesaateid. Teise maailmasõja järgsel perioodil oli ta Eesti Raadio esimeste otseülekannete 

saatejuht. Felix Moor täitis ringhäälingus kõiki rolle, tekstilugemistest välisuudiste 

tõlkimiseni välja, päevauudiste eristamiseks lõi vahepeal töölaua kõrval rippuvat gongi. 

 

 
Foto 1 

Raadio Ringhäälingu reporter Feliks Moor reportaaži tegemas 

Tallinn 1930 (Eesti Filmiarhiiv EFA 0-132729)  

 

Täiendavat infot ning fotomaterjali Felix Moorist on võimalik leida Eesti 

Ringhäälingumuuseumist (www.rhmuuseum.ee; Vabriku pst. 11, Türi 72212; 

rhmuuseum@rhmuuseum.ee). 

 

Konkursi parima ideekavandi autoriga alustatakse läbirääkimistega hankemenetlust 

hankelepingu sõlmimiseks. 

 

www.rhmuuseum.ee
mailto:rhmuuseum@rhmuuseum.ee
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Üldist 

 

Aadress: Kreutzwaldi 14, Tallinn 

Tehnilised näitajad: 

Krundi suurus on     7 610 m² 

Ehitusalune pind     2 415 m² 

Suletud brutopind    10 800 m² 

Suletud netopind     7 943,9 m² 

Korruselisus      5+ keldrikorrus, pööningu korrus 

Hoone kubatuur    28 460 m³ 

 

F. R. Kreutzwaldi tn 14 kinnistul paikneb nurgalahendusena 1939. aastal arhitekt Elmar 

Lohk`i projekteeritud funktsionalistlikus esindusstiilis raadiohoone, mida sõjajärgsetel 

aastatel täiendati klassitsistlike detailidega nii fassaadidel kui ka interjöörides. 

F. R. Kreutzwaldi tn poolsete fassaadide aktsendiks on ümar ärklimotiiv ja nurgasissepääs 

(foto 2).  

 

 
Foto 2 

Vana Raadiomaja. ERR Fotoarhiiv 

 

1940. aastatel algas Nõukogude okupatsioon ja Riigi Ringhäälingu hoone jäi valmis 

ehitamata. 1948. aastal hakkas E. Lohk`i projekteeritud hoonega edasi töötama arhitekt 

G. Šumovski, hoone põhiplaane kaasajastati veidi ja lisati lopsakat stalinistlikku dekoori. 

Hoone valmis 1952. aastal.   

 

Hoone on tellisseintega, välisviimistluseks tume graniitkrohv. Hoovipealsed välisseinad on 

klombitud paekivist ja osaliselt krohvitud. Hoone vundament on paekivist. Katuse kate 

valtsplekk. 
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Kinnistu  F. R. Kreutzwaldi tn 14 paikneb 2009. aastal teemaplaneeringuga „Tallinna 

Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse-ja kasutustingimuste 

määramine“ kehtestatud Raua miljööväärtuslikus hoonestusalas, võtmestruktuuri alas, 

ehituspiirkonnas nr. 6. F.R. Kreutzwaldi tn 14 hoone on hinnatud linnaehituslikult ja 

arhitektuuriajalooliselt väga väärtuslikuks. Hoone kuulub säilitamisele ja restaureerivas 

võtmes korrastamisele lähtuvalt teemaplaneeringus kehtestatud tingimustest. Kinnistu paikneb 

arheoloogiamälestise (registri nr 2600) kaitsevööndis. 

 

Käesoleval aastal lõpetab Eesti Rahvusringhääling vana raadiomaja rekonstrueerimise 

uudistetoimetustele sobivaks majaks, et luua tänapäevane töökeskkond koos vajalike 

stuudiote ja tehniliste ruumidega. 

Uue planeerigu üheks suurimaks muudatuseks on peasissepääsu muutus. Viimased 50 aastat 

on peasissepääs hoonesse F. R. Kreutzwaldi tänavalt, kuid ajalooliselt (vanadelt plaanidelt-

fotodelt välja loetav) on olnud peasissepääs hoovipoolsemast uksest.  

 

Täna, F. R. Kreutzwaldi tänava poolt vaadatuna varjab (hoovipoolset) sissepääsu galerii osa, 

mis ühendab uut ja vana raadiomaja. Rekonstrueerimise käigus on planeeritud vana 

raadiomaja küljes olevad galerii osa esimesel korrusel (maa peal) olevad garaažid lammutada, 

kuni sõiduautode sissepääsuni.  

 

Planeeritud lahendus avardab endist taastatavat ajaloolist peasissepääsu. Lammutatud 

garaažide asukohast hakkab olema jalakäijate läbipääs. Kogu nn hooneesine ala kaetakse 

kõnnitee plaatidega ja ilmestatakse väikevormidega. Sõiduautosid ja jalakäijaid eraldab 

konstruktiivselt vajalik jäikussein. Väljapakutud lahendusega püütakse taastada endist 

peasissepääsu.  Rekonstrueerimise käigus taastatakse välisviimistluseks võimalikult originaali 

lähedane tume graniitkrohv. 

 

Hoone külalistele jääb edaspidi avatuks maja uus planeeritud peasissepääs. Olemasolev 

praegune peasissepääs on planeeritud maja oma töötajatele. 
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Võistlusülesanne 

 

Käesoleva konkursi eesmärk on leida sobivaim Felix Moori skulptuur, bareljeef vm ruumiline 

kunstiteos, mis paigaldatakse F. R. Kreutzwaldi tn poolse nurgasissepääsu juures olevasse 

orva (Foto 3) tervitamaks vanasse raadiomajja sisenejaid. Tellija soovib jätta teose 

kujutusviisi võimalikult vabaks. Seega kunstiteos võib olla nii traditsiooniline otse- või 

külgvaates bareljeef Felix Moorist kui ka orva visuaalselt ja ruumiliselt sobiv abstraktsem 

kaasaegse kunsti valdkonda kuuluv teos. Oluline on teose seos Felix Mooriga. Orva laius 1 

030 mm, kõrgus 1 440 mm, sügavus 140 mm. 

 

 
Foto 3 

Tellitava kunstiteose asukoht 

 

Ideelahendus peab lähtuma kunstiteose paigaldamise asukohast (vana raadiomaja F. R. 

Kreutzwaldi tänava poolne sissekäik) ja Eestis kehtivatest seadustest. Ideelahenduse pakkuja 

peab arvestama ideelahenduse realiseerimisel vajalike kooskõlastuste, lubade jms 

hankimisega. 

 

Pakutav kunstiteos peab olema tehniliselt teostatav, sobituma ümbritsevasse keskkonda ning 

omama madalaid ülalpidamis- ja hoolduskulusid. Kunstiteose kinnituskonstruktsioon peab 

olema läbi mõeldud ning kunstiliselt ja tehniliselt sobiv.  

 

Osaleja esitab kavandi, milles näitab ära kavandi alusel loodava teose kujutise koos 

mõõtudega. Kavandi koosseisus tuleb esitada ka: 

 

1. teost illustreerivad ning iseloomustavad materjalid, milleks võivad olla joonised, 3D 

pildid, plaanid, eskiisid, maketid, vaated nii valgel kui pimedal ajal, mis kirjeldavad 

visuaalselt parimal moel kavandatavat teost; 
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2. teose paigutus orvas, lõiked jm tehnilised andmed; 

3. teose lõiked mõõdus (sh teose läbilõige, millel märgitud teose sügavus ja seina pinnast 

väljaulatuvus); 

4. mõõtkavas fragment teosest materjalis või näidis analoogses materjalis teostatud tööst 

(teose originaal või foto selliselt teostatud tööst); 

5. kavandi tekstiline osa, mis peab minimaalselt sisaldama: 

5.1.kirjeldust teose idee kohta; 

5.2.teostamisel kasutatavate materjalide kirjeldust; 

5.3.vabas vormis kirjeldust teostamisprotsessi kohta, sh seinale või seintele kinnitamise 

meetodit ja vahendeid, plaanitavate täiendavate tööde loetelu (nt elektritööd jms), 

logistika- või transpordiplaani jms; 

5.4. teostamise ajakava. 

 

Žürii hindab kõikide kavandite vastavust võistlusjuhendile, kavandite ideelist ja vormilist 

kvaliteeti, ning selgitab anonüümselt märgusõnade kaudu välja konkursi võitjad.  

 

Hindamiskriteeriumid, mida kasutatakse võitja väljaselgitamisel: 

- teose sobivus hoone ajaloolise väärtuse, arhitektuurse stiili ja kasutamisotstarbega; 

- teose sobivus ettenähtud asukohta; 

- kontseptuaalse idee selgus ning lahenduse omanäolisus;  

- kavandi kunstiline tase; 

- professionaalsus; 

- kavandi eeldatava teostuse võimalikkus ja otstarbekus; 

- teose hooldamise, mõistliku konstruktsiooni ja materjali valiku ning muude praktiliste 

eesmärkide arvestamine.  

 

Kui ideelahenduse esitaja peab vajalikuks kunstiteose valgustamist, siis tuleb tal välja 

pakkuda ka teose valgustamise lahendus. Valgustamise lahendus peab olema arvestatud 

pakkumuse sisse. 

 

Materjalide valikul lähtuda kunstiteose vastupidavusest ilmastikuoludele ja pidevale 

füüsilisele kontaktile, arvestada sobivust ümbritseva arhitektuuri ning maastikuga. 

 

Kunstiteose tellimise rahaline maht kokku käibemaksuta on 8 300 (kaheksa tuhat kolmsada) 

eurot. Rahaline maht peab sisaldama endas kõiki otseseid ja kaudseid  kulusid, mis on seotud 

teose valmistamise, transpordi ja paigaldamisega.  


