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1 Monumentaalne lahendus 

Monument kujutab endast XX sajandi esimese veerandi poliitilisele situatsioonidünaamikale 

Eestis  vastavat  vertikaalset  vormilahendust.  Monumendi  ülaosas  asetuvad  Eesti 

Päästekomitee  liikmete  Konstantin  Pätsi,  Jüri  Vilmsi  ja  Konstantin  Koniku  ümarplastilised 

portreed.  All,  parempoolsel  küljel,  on  kujutatud  Eesti  rahvale  iseseisvusdeklaratsiooni 

ettelugevat Hugo Kuusneri poolfiguuri.  

Monumendi küljevormidele on vormitud K. Pätsi,  J. Vilmsi  ja K. Koniku nimed. H. Kuusneri 

käteulatusse  komponeeritud  pinnale  vormitakse  iseseisvusdeklaratsiooni  tekst  ja  selle 

väljakuulutamisega seotud ajaloolised faktid.  

Kavandatav  skulptuuri  kõrgus  on  3‐3,5  m  ning  maapinna  projektsioonis  moodustuva 

kolmnurkse pinna iga külje pikkus on orienteeruvalt 0,9 – 1 m. Skulptuuri materjalina on ette 

nähtud kasutada heledas toonis graniitkivi, kuid välistatud ei ole ka pronksist kehandi valu. 

Kujule  ehitatakse  alla  eraldi  betoonist  vundament,  millele  tõstetud  kuju  seotakse 

spetsiaalset  montaažiseguga.  Vajadusel  kasutatakse  skulptuuri  kinnitamisel  eraldi 

tüübelvardaid.  

Ühe  alternatiivvõimalusena  nähakse  ette  skulptuuri  ülaosas  Eesti  Vabariigi  lipuvärvide 

kasutamist.  

2 Maastikuarhitektuurne lahendus 

Linnaruumiliselt  asub  projektala  ajalooliselt  väljakujunenud  tänavatevõrguga  aktiivsel 

kesklinna  tuiksoonel.  Paigaidentiteedi  kandjaks  on meie  kultuuriloos  oluline  1875.  aastal 

uusklassitsistlikus  stiilis  ehitatud  Pärnu  Kuninga  Tänava  Põhikool.  Sellest  tulenevalt  on 

maastkikuarhitektuurse  lahenduse  põhiprintsiibiks  väärtustada  ja  esile  tõsta  olemasolevat 

koolihoonet  ja  selle  esist  välisruumi,  muuta  ala  avatumaks  ja  funktsionaalselt 

mitmekülgemaks  ning  luua  sobiv  keskkond  olemasoleva  Paul  Kerese  mälestusmärgi  ja 

kavandatava monumendi eksponeerimiseks. Kujunduslikult on lahenduse kontseptsioon olla 

tagasihoidlik  ning  olemasolevast  keskkonnast  lähtuv.  Eesmärk  on  vältida  uute 

arhitektuuriliste „joonte“  ja dominantide  teket ning  lahendada ala  lihtsa,  funktsionaalse  ja 

väärikana. 

Koolimaja  ette  on  kavandatud  hoone  põhitelgedest  tuletatud  väljakuala.  Keskteljele  on 

planeeritud    jalgteedega samal tasandil paiknev tinglik  juurdepääsutee, mis rõhutab hoone 

sümmeetrilist  arhitektoonikat  ning  viitab  peasissepääsule.  Mõlemale  poole  tinglikku 

sissepääsuteed on kavandatud sellest 15 cm kõrgemal asuvad kaarja servaga väljakualad, mis 

moodustavad  alused  monumentidele  ning  markeerivad  mõtteliselt  nende  „omaruumi“. 

Tõstetud  ala  servadesse, monumentide  kõrvale,  on  planeeritud  istepingid, mis  piiritlevad 

mõtteliselt  hoone‐esise  ala  tervikuks.  Pinkide  taha,  haljasalale,  on  kavandatud  madalad 

põõsad, mis moodustavad hubase fooni istujaile.  
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Keskne  väljakuala  ja  sellega  külgnevad  jalgteed  on  planeeritud  katta  heledas  toonis 

betoonkivi  sillutisega.  Tõstetud  aladele  monumentide  kõrval  on  kavandatud  hoonega 

harmoneeruv,  muust  väljakualast  pisut  tumedam  graniitkivi  sillutis.  Haljasaladele  on 

kavandatud  madalakasvulised  igihaljad  põõsad,  mille  liik  täpsustatakse  hilisema 

projekteerimise  käigus.  Haljassaarte  väljakupoolsetessse  nurkadesse  on  kavandatud 

maksimaalselt 4 m kõrgused hubased  tänavavalgustid või madalad pollarvalgustid, millega 

kompleksselt on lahendatud ka skulptuuride valgustus. Vajadusel paigaldatakse skulptuuride 

valgustamiseks  eraldi  valgustipostid.  Mõlemale  poole  väljakuala,  pinkide  vahele  on  ette 

nähtud madalad prügikastid.  
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3 Skulpturaalse lahenduse ja väliala orienteeruv teostusmaksumus 

Käesoleva lahenduse orienteeruv teostusmaksumus on esitatud alljärgnevas tabelis. Hinnad 

on  orienteeruvad  ning  tuleb  täpsustada  hilisema  projekteerimise  käigus  tehtava 

hinnapakkumisega. Teostusmaksumus võib muutuda. 

Väliala hinnakalkulatsioon 
Hind Eurodes 

(orienteeruv) 

   

1. Ettevalmistustööd  (olemasoleva  katendi  eemaldamine, 
inventari likvideerimine, utiliseerimine jm 

8 000 

2. Põhiprojekti koostamine (sh täiendavad uuringud ja tööd)  10 000 

3. Autorijärelvalve   3 000 

4. Kaevetööd (ca 1500 m²)  8 000 

5. Graniitkivist sillutisega väljakuosa rajamine (ca 550 m²)  14 000 

6. Betoonkivist sillutisega väljakuosa rajamine (ca 950 m²)  14 000 

7. Aluste rajamine  5 000 

8. Äärekivi paigaldus (ca 300 m)  4 000 

9. Väliinventari paigaldamine (pingid‐ 4tk, prügikastid‐ 2tk)  4 000 

10. Välisvalgustuse  rajamine  (valgustid  4  suund  ja  4 
tänavavalgustit) 

7 000 

11. Haljastustööd (murupinda ca 300 m², 8 põõsast)  1 800 

KOKKU  78 800

Skulptuuri rajamise hinnakalkulatsioon 
Hind Eurodes 

(orienteeruv) 

   

12. Täiendavad lisatööd  5 000  

13. Modelleerimistööd  30 000 

14. Kivi hind koos kohaletoomisega (selgub hinnapakkumisel)  40 000 

15. Monumendi paigaldamine ja kohaletoomine RIIGI PIIRES  5 000 

KOKKU  80 000

KÕIK KOKKU:  158 800
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