
Tapa linnaku kunstikonkurss 
 

Küsimused-vastused 

14.01.2021 

1. Küsimus: Kas on võimalik saada digitaalne geodeetiline alusplaan? 

Vastus: Hanke asukohaskeemil on kujutatud alasse jäävad trassid (RKIK-le teadaolevad). Vajalikke 
mõõte (vajadusel) soovitame võtta nt maa-ameti kaardilt.  

Me ei väljasta Kaitseväe territooriumi ala puudutavaid geoaluseid ega hoonete plaane. Tegemist on 
asutuse siseseks kasutamiseks mõeldud dokumentidega. 

2. Kui tänase päevaga on mõlemad platsid ette nähtud rohealana, kust ei ole ka soovitatav üle 
kõndida, kas on konkreetne visioon tuleviku kohta? Nimelt, kas kunstiteos võiks omada 
puhkeala funktsiooni koos paari pingi ning väikese rajaga mis ühendaks kõnniteed ja 
kunstiteost? Või peaks teos olema eraldiseisev skulptuur, mille lähedal ja ümbruses aja 
veetmist ei soosita.  

Vastus: Kaitseväe esialgne soov oli tekitada antud rohealadest park-ala, et tuua linnakusse rohkem 
rohelust. Kunstikonkursi raames ja teost planeerides tuleks kindlasti mõelda ka juurdepääsetavusele 
ehk ligipääsule kunstiteose juurde. Nagu lähteülesandes kirjas, siis „Teos võiks luua koha, mille juures 
linnaku kasutajad võiks kokku saada, mis looks ühtekuuluvustunnet ja positiivseid emotsioone.“ 

3. Kas kunstiteos peaks asuma ühel kahest roosaga märgitud platsist või mõlemal? 

Vastus: Mõlemad alad on vabad kunstiteose planeerimiseks. Vastavalt lähteülesandele – otsitav 
kunstiteos või kunstiteoste komplekt moodustab terviku. 

4. Mida tähendab märge OL-trass antud joonisel?  

Vastus: Olemasolev trass 

5. Kas infopäeval tehti mõlemast platsist ka pilte, mida näha saaks? 

Esialgse pressiteate all on fotod asukohast- https://www.kaitseinvesteeringud.ee/tapa-
sojavaelinnaku-kunstikonkurss/  

 

15.01.2021 

1. Kas oleks pildimaterjali öisest keskkonnas / platsidest olemasoleva valgustusega? 

Vastus: Pimeda aja pildimaterjali hetkel ei ole. AH01 ja AH04 vahel tee ääres on tänavavalgustid, mis 
valgustavad teed (nii põhja kui lõunaküljel). Hoone küljes olevate valgustite kohta info puudub. 

2. Kas on lubatud ka kahe märgitud ala vahelist ala (nt õhuruum, ühendav teerada) kasutada või 
peab kunstiteos rangelt kahel märgitud alal asuma? 

Vastus: Kunstiteose asukohaks/asukohtadeks on planeeritud asukohaskeemil näidatud alad. 

3. Selgitusena, kas eelarve peab ka esitama? 



Vastus: Vastavalt lähteülesandele tuleb töökorralduskavas esitada info teose kasutamisega seotud 
kulude kohta. Eelarve esitamine on soovituslik. 

4. Kas alltöövõtu allkirjastatud loetelu tuleb esitada eraldi dokumendina või peaks see 
sisalduma ettenähtud 3 x A1 formaadis? 

Vastus: Vastavalt lähteülesandele tuleb antud info ja kinnitused esitada töökorralduskavas, mis on 
eraldi dokumentide kogum. 

 

 

18.01.2021 

1. Millised on kasarmute vahele jäävate haljasalade mõõdud? ja kas nad on mõõtudelt 
identsed? 

Vastus: Mõlemad platsid on 47x47 m. 

2. Kui kõrged on haljasala piiravad kasarmud? 

Vastus: Kasarmu kõrgus räästani on 6,76 m, harjani 9,7 m (kelpkatus, kalle 17 kraadi). 

 

22.01.2021 

1. Küsimus: Kunstiteose asukohaplaanidel on märgitud olemasolevad trassid. Kas nende 
trasside kohale pole võimalik teost kavandada? Või on seal mingi sügavuspiirang näiteks 
võimalikule vundamendile ? 

Trasside kohale ei tohiks teost planeerida. Alati võib tekkida vajadus trasse rekonstrueerida. 

2. Kas on mingi julgeolekust lähtuv piirang teose valgustamiseks? Näiteks alt üles? 

Alt üles võib valgustada küll, eeldusel, et ei valgustata taevalaotist, vaid teost ennast. Samuti ei tohi 
segada see kasarmu elanikke. 

Vastavalt võistlusülesandele: Projekt võib sisaldada kunstiteose/kunstiteoste komplekti 
valguslahendust (töö jooniseid, lambitüüpiide näidiseid jms), mis aga ei tohi vaatajat pimestada ja 
mille kiirguse ulatus on mõõdukas (vältimaks valgusreostust). 

 

03.02.2021 

1. Võistlusjuhendis on öeldud, et  " Teose juurde tuleb paigaldada ümbritseva keskkonnaga 
sobiv nimetahvel, mille asukoha, mõõdud, materjali ja kirjatüübi pakub välja autor. 
Nimetahvel tuleb esitada koos kavandiga. Kuna ideekonkurss on anonüümne, siis võib soovi 
korral kasutada autori nime „Kunstiteose autor “ ja teose nime „Kunstiteos “ või muud 
sarnast lahendust." 

Kas nimesilt tuleb esitada koos kavandiga füüsilisel või ainult kavandi kujul? Kas saime õigesti aru, 
et kuna konkurss on anoüümne, kunstiteoste nime ega autorite nimesid ei tohi tahvli peal olla? 
Kui tahvlil ei ole nimesid, mis konkursi etapis või milleks seda nimesildi on mõeldud kasutada? 



 

Vastus: Nimetahvel on autori kujundada ning selle vorm, kuju ja asukoht teose juures on samuti 
autori pakutav. Konkursi raames tuleb esitada nimetahvel kavandi kujul ning näidata ka teose 
kavandil nimetahvli asukoht.  

Füüsiline nimetahvel autori õigete andmetega lisatakse võidutöö valmimisel teose juurde. 

 

09.02.2021 

1. Kas fotod  mis on asukohta illustreerivate piltide dokumendis oleks võimalik saada kõrgema 
resolutsiooniga eraldi piltidena? 

Vastus: Saame fotod edastada aadressile ave.nael@kaitseinvesteeringud.ee laekunud taotluse alusel. 

 

10.02.2021 

1. Kuidas tuleb esitada ehitaja kirjalik kinnitus? 

Vastus: Töökorralduskava peab sisaldama võistlusjuhendi järgi tõesti alltöövõtja kirjalikku kinnitust, 
et on nõus kavandi teostamisel osalema. Kirjalik kinnitus peab olema alltöövõtja esindaja poolne 
(digi)allkirjastatud dokument. 

 

12.02.2021 

1. Kuidas esitada taotlused, vormid ning ideekavand?  

Vastus: Taotlus, töökorralduskava ja dokumentide täidetud vormid tuleb esitada paberkandjal ja ka 
digitaalselt nt USB-l. Vastavalt võistlusjuhendi punktile 5.1.1 „Taotlus tuleb esitada koos kavandiga 
samas läbipaistmatus, konkursi nimetuse ja osaleja märgusõnaga tähistatud pakendis, v.a makett, 
mis võib olla ka eraldi (osaleja märgusõnaga varustatud) pakendis.“ 

 

1. Kui me teeme kolme liikmelise firmaga seda teost siis mis vormid on olulised? Kas saame 
õigesti aru et volikiri (Vorm 1) on vajalik? Sellega volitame me  enda seast esindaja. 

Vastus: Võistlusjuhendi lisa 3 punkti 1 kohaselt - Kui taotluse ja kavandi esitab juriidiline isik ning 
dokumendid allkirjastab B-kaardile kantud juhatuse liige, ei ole vajalik taotlusele volikirja või B-kaardi 
lisamine. Ehk volikiri (esindusõigusliku isiku poolt allkirjastatud volitus) on vajalik, kui taotluse ja 
kavandi esitab ja dokumendid allkirjastab volitatud isik, mitte äriregistris nimetatud esindusõiguslik 
isik. 

 

Aga kui tegemist on ühistööga, siis vastavalt võistlusjuhendi punktile 5.2.2 - Kui taotluse ning kavandi 
esitavad mitu osalejat (nii füüsilised kui ka juriidilised isikud) ühiselt, peavad nad konkursil osalemise 
toimingute tegemiseks volitama enda hulgast esindaja. Ühisosalejate aadress ning kontaktandmed  on 
volitatud esindaja aadress ja kontaktandmed. 

Volikiri ja kinnitus ühisosalejate solidaarvastutuse kohta tuleb esitada koos ühise taotlusega vormil 2. 



 

1. Kes peab täitma Vorm 3 - CV? Esindaja või kõik liikmed? 

Vastus: Vorm 3 CV tuleb esitada kavandi autoril/autoritel. Vastavalt võistlusjuhendi lisale 3 - Kui 
kavandi esitavad ühiselt mitu juriidilist isikut või autorit, siis konkursil kvalifitseerumiseks piisab, kui 
neist vaid üks vastab kvalifitseerimistingimustele (omab nõuetele vastavat haridust või kuulub ühte 
nõutud loomeliitu). 

 

1. Kas julgeolekutingimustega nõustumine on selles etapis vajalik? 

Vastus: Julgeolekutingimustega nõustumine on oluline lepingu sõlmimisel. Hetkel oli see tingimus 
osalejatele teadmiseks. 

 

1. Ideekavandi poolest saame aru, et plansetid peavad olema A1 kapale prinditud. Kas 
töökorralduskava ja lisadetailid tuleb ka printida? 

Vastus: Töökorralduskava ja lisadokumendid palun esitage nii prinditult kui ka digitaalselt. 

Vastavalt võistlusjuhendi punktile 6.2 - Kavand tuleb lisaks esitada digitaalselt CD, DVD-l või USB-l. 
Töökorralduskava ja planšetid pdf- ja/või jpg-vormingus.  

 

1. Mil määral peab olema keskkond läbi lahendatud? Mis täpselt jääb Teie arust kunstiteose 
hanke sisse: kui teos on keset muruplatsi, siis kas juurdepääsutee rajamine koos valgustusega 
jääb kunstniku kanda – on osa kunstiteosest? 
 

Vastus: Võistlusjuhendi järgi ootame kunstiteost/teoste komplekti, mis peab olema ruumiline, 
kõikidest külgedest vaadeldav skulptuur või installatsioon või nende kombinatsioon ja komplekt, mis 
moodustab terviku. Tellija ei eelda võistlustöö raames eraldi haljastuse rajamist ega ka olmedetailide 
soetamist ega paigaldamist. Teose terviklikuks käsitluseks ja visuaalseks kujutamiseks võib 
juurdepääsuteed ette näha, kuid teostama ei pea kui see ei ole teose osa. 
 
 

1. Kui teose ümber kujutada haljastust (puid, põõsaid, lilli), siis kas Teil on sõjaväelinnaku 
aednik, kes tulevikus hakkab selle kõige eest hoolt kandama (taimi istutama, pügama ja 
kastma)? Kui ei ole, siis kas on plaanis palgata vastav spetsialist või lahendused peavad olema 
nii lihtsad, et sellega saab hakkama iga reasõdur? 
 

Vastus: Eraldi haljastusprojekti ette ei pea nägema. Kui see kuulub kunstiteose tervikliku osa hulka 
võib seda pakkuda, kuid kulud tuleb kalkuleerida ja need peavad olema mõistlikud. Hooldamine peab 
olema lihtne. Võistlusülesande kohaselt - "Loodav kunstiteos/kunstiteoste komplekt ei tohi takistada 
linnaku väliterritooriumi haldamist- ja hooldust." 
 
 

2. Kas on plaanis pärast kunstiteose tellimise hanget viia läbi ka avalik maastikuarhitektuuri 
konkurss, mille raames leitakse parim ideekavand võttes sisendina arvesse antud kunstiteose 
hanke sees välja pakutud pargi visiooni toetamaks loodavaid taieseid? 
 



Vastus: Eraldi maastikuarhitektuurilist lahendust hetkel ei ole plaanis tellida. Vajalikud linnaku 
haljastusteenused (st alade niitmised) ostame sisse ja vastavad kulud hoiame võimalikult madalad. 
Kui kunstiteose osaks on ka mingi haljastuse osa, siis tuleb selle loomise ja hoolduskulu kalkuleerida 
ja esitada. 


