
VÕISTLUSJUHENDI LISA 1: LÄHTEÜLESANNE 
 

Konkursi nimetus: „Eesti Rahvusringhäälingu F. R. Kreutzwaldi 14 hoone siseruumi kunstikonkurss“ 

 

1. Võistlusülesanne 

 

Kunstikonkursi eesmärk on leida sobivaimad kunstiteoste ideelahendused, mis paigaldatakse Eesti 

Rahvusringhäälingu rekonstrueeritud vanasse raadiomajja ehk uudistemajja (F. R. Kreutzwaldi 14, Tallinn). 

 

Konkurss on jagatud neljaks osaks vastavalt teoste paiknemisele ruumides (vt lisamaterjal): 

1. I osa – hoone I korruse treppide ja lifti kõrval asuv trepihall; 

2. II osa – hoone II korruse treppide ja lifti kõrval asuv trepihall (administratiivruumide ja 

foonikastuudiote ees); 

3. III osa – hoone III korruse treppide ja lifti kõrval asuv trepihall (raadioteatri ja uudistestuudio ees); 

4. IV osa – hoone III/IV korruse trepimarsi seinal asuvad ümmargused orvad ja IV/V korruse 

trepimademe seinal paiknevad ristkülikujulised orvad (trepihallis kinnilaotud aknad). 

 

Konkursi korraldaja soovib nimetatud kohtadesse eelkõige seinale riputatavat kunsti (maal, graafika, 

assamblaaž, klaasikunst vm). Teise ja kolmanda korruse trepihallis võib pakutud kunstiline terviklahendus 

sisaldada ka kaarjalt eenduvasse, akendega ruumiossa paigutatud teost või selle osa. Mitmest teosest 

koosneva kavandi (näiteks hoone III korrusele esitatava kavandi) esitamisel arvestada, et teosed looksid 

kunstilise terviklahenduse. 

 

Kokkuleppel kavandi esitajaga (sh kavandi autoriga) on konkursi korraldajal õigus lähtudes žürii 

põhjendatud otsusest konkursi ühele asukohale esitatud kavand lasta teostada teises asukohas (nt konkursi I 

osale esitatud kavand teostatakse konkursi II osas). 

 

2. Hoone tehniline kirjeldus ja ajalugu 

 

Hoone 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.  

 

1940. aastal 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. 

 

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 hoovipoolsest uksest.  

 

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

ja vana raadiomaja. Rekonstrueerimisel lammutati vana raadiomaja küljes olevad galerii osa esimesel 

korrusel (maa peal) olevad garaažid kuni sõiduautode sissepääsuni.  

 

Planeeritud lahendus avardas endise taastatava ajaloolise peasissepääsu. Lammutatud garaažide asemele on 

rajatud jalakäijate läbipääs. Kogu nn hooneesine ala on kaetud kõnniteeplaatidega. Sõiduautosid ja 

jalakäijaid eraldab konstruktiivselt vajalik jäikussein. Uue lahendusega taastatakse endine peasissepääs. 

Rekonstrueerimisel taastati välisviimistluses originaalilähedane tume graniitkrohv. 

 

Hoone külalistele jääb edaspidi avatuks maja uus peasissepääs. Endine peasissepääs hoone nurgal on 

planeeritud vaid maja oma töötajatele. 

 

3. Muud tingimused 

 

Seinapinnast eenduv osa võib maksimaalselt olla 150 mm. 

 

Mitmele konkursi osale kavandite esitamisel peavad teosed temaatikalt, tehnoloogialt või materjalikasutuselt 

moodustama ühtse seeria (teoste lahendamine teineteisest täiesti erinevatena ei ole soovitatav). 

 

Valgusobjektide korral tuleb konkursil osalejal arvestada, et valguslahendus kuulub teose hinna sisse, muul 

juhul teostatakse teoste valgustus vastavalt vajadusele koostöös konkursi korraldajaga. 

 

Žürii hindab kõikide kavandite vastavust võistlusjuhendile, kavandite ideelist ja vormilist kvaliteeti, ning 

selgitab anonüümselt märgusõnade kaudu välja konkursi osade 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.  

Teosed ei tohi takistada ega märgatavalt häirida hoone haldamise ja hooldamisega seotud tegevusi 

(igapäevane koristus jm). 

 

4. Kavandi esitamise tingimused 

 
4.1. Pakutav kavand peab sisaldama: 

4.1.1. loodava teose kujutise või teoste kujutised koos mõõtude ja paigaldamise asukohaga 

hoones; 

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

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

visuaalselt parimal moel kavandatavat teost; 

4.1.3. kavandi seinalaotus ja planeeritud paigutus ning täpsustus, mitmest pinnast koosneb teos; 

4.1.4. fragment teosest või näidis analoogses materjalis teostatud tööst (teose originaal või foto selliselt 

teostatud tööst); 



4.1.5. kavandi tekstiline osa, mis peab minimaalselt sisaldama: 

4.1.5.1. kirjeldust teose idee kohta; 

4.1.5.2. teostamisel kasutatavate materjalide kirjeldust; 

4.1.5.3. vabas vormis kirjeldust teostamisprotsessi kohta, sh seinale või seintele kinnitamise meetodit ja 

vahendeid, plaanitavate täiendavate tööde loetelu (nt elektritööd jms), logistika- või 

transpordiplaani jms; 

4.1.5.4. teostamise ajakava. 

 

4.2. Konkursile esitatavad planšetid peavad olema jäigal alusel, mis võimaldab kavandeid ka näitusel 

eksponeerida.  

4.3. Osalejaid teavitatakse näituse toimumisest või toimumata jätmisest pärast kunstikonkursi žürii 

otsuse avalikustamist. Näitusel on tööd varustatud märgusõnadega, esikolmiku ja žürii 

äramärkimis(t)e puhul tuuakse lisaks märgusõnale välja autori(te) nimi või nimed. 

 

 

5. Maksumus ja tähtaeg  

 

5.1. Kunstiteoste kogumaksumus on 37 619 eurot (ilma käibemaksuta) ning jaguneb vastavalt 

kunstiteoste asukohtadele järgmiselt: 

5.1.1. I osa – hoone I korruse treppide ja lifti kõrval asuv trepihall – kunstiteos(t)e hind 6 000 eurot; 

5.1.2. II osa – hoone II korruse treppide ja lifti kõrval asuv trepihall (administratiivruumide ja 

foonikastuudiote ees) – kunstiteos(t)e hind – 7 619 eurot; 

5.1.3. III osa – hoone III korruse treppide ja lifti kõrval asuv trepihall (raadioteatri ja uudistestuudio 

ees) – kunstiteos(t)e hind – 16 000 eurot; 

5.1.4. IV osa – hoone III/IV korruse trepimarsi seinal asuvad ümmargused orvad ja IV/V korruse 

trepimademe seinal paiknevad ristkülikujulise orvad (trepihallis kinnilaotud aknad) – 8000 eurot. 

 

5.2. Kavand/kavandid peab/peavad olema teostatud ning paigaldatud kavandis pakutud ja žürii kinnitatud 

asukohta Kreutzwaldi 14, Tallinn hoones hiljemalt 31.03.2017. 

 

 

6. Lähteülesande lisad 

 

6.1. Lisa 1: Konkursi I osa kunstiteose paiknemise ala I korruse plaanil (.pdf); 

6.2. Lisa 2: Konkursi II osa kunstiteose paiknemise ala II korruse plaanil (.pdf); 

6.3. Lisa 3: Konkursi III osa kunstiteose paiknemise ala III korruse plaanil (.pdf); 

6.4. Lisa 4: Konkursi IV osa kunstiteose asukoht IV korruse plaanil (.pdf); 

6.5. Lisa 5: Konkursi IV osa kunstiteose asukoht V korruse plaanil (.pdf). 

 

Kõik lähteülesande lisad on Internetist alla laetavad– vt võistlusjuhendi Lisa 2    

 

 


