
EESTI VABARIIGI LOOJATELE PÜHENDATUD MÄLESTUSMÄRGI KAVANDI 

„AJAHETK“ seletuskiri  

Mälestusmärgi ideeks on rõhutada Eesti iseseisvuse väljakuulutamise hetke, mida tähistab „Manifest 
kõigile Eestimaa rahvastele“ ette kandmine Pärnu Endla teatri rõdult 23.02.1918 a. 
Mälestusmärgi kompositsioon on üles ehitatud piki „ajatelge“, milleks on mõtteliselt mälestusmärgi taha 
jääv betoonplaatidega kaetud pandus, kujutades Eesti rahva Iseseisvuse eelset katsumusterohket ajalugu. 
Ajajoon pingestub alumiiniumplaatidest loodud aja ja ruumi joonel ning leiab lahenduse läbi iseseisvuse 
manifesti väljakuulutamise hetke. Mälestusmärk koosneb kahest, 3 m kõrgusest, omavahel täisnurga all 
seotud alumiiniumlehest, millest on välja lõigatud inimfiguur. Välja lõigatud siluetipooltest on 
alumiiniumlehtede taha paigutatud inimfiguur ise. Figuuri pooled on analoogselt alumiiniumlehtedele 
täisnurga all kokku keevitatud. Metall-lehed on figuuri poolsel küljel mustaks patineeritud (rõhutades 
iseseisvusele eelnenud aja rasket taaka). Esifassaadi poolt on alumiinium lehed heledad, naturaalse 
alumiiniumi tooni (helge tulevik). Välja lõigatud inimfiguurist moodustunud ava kujutab otsustavust, 
julgust ja teotahet, mille abil Päästekomitee liikmed koos kogu Eesti rahvaga - läbi suurte ajalooliste 
takistuste - iseseisvumise akti läbi viisid. Inimfiguur ise kujutab Eesti rahvast, kes otsustavad sammud 
iseseisvuse suunas tegi. Ajahetkeseina ette on paigutatud postament, mille pealmisesse tasapinda on 
freesitud „Manifesti kõigile Eestimaa rahvastele“ tekst. Iga Eesti kodanik saab selle postamendi taga 
mõelda ennast tagasi hetke, kui need neli meest, kellele see mälestusmärk pühendatud, juhtisid Eesti 
kindlakäeliselt iseseisvuse vabastavale teele. Samas on kõigil kodanikel võimalik selle puldi tagant Eesti 
elu edendamiseks ka enda mõtteid jagada.    
   
Asendiplaaniliselt paigutub mälestusmärk võistlusjuhendis etteantud haljasalale, jagades selle 
diagonaalselt „ajateljega“ - milleks on betoonplaatidega kaetud pandus - kahte ossa. Mälestusmärgi esiosa 
poole jääb Pärnu Kuninga tänava Põhikooli peaukse esisele moodustuv väike linnaväljak. Paul Kerese 
monumendi esine haljasala jagatakse täiendava jalgteega kaheks, saavutades nii parema ruumilise 
kontakti selle mälestusmärgiga. Sellele jalgteele lisatakse perspektiivis ka kolm istepinki ning prügikast. 
Kolm istepinki paigutatakse Kerese kuju taguse jalgtee serva. 
 
Kavandatava monumendi valgustus lahendatakse kahe LED suundprožektoriga, mis paigutatakse 
asendiplaanil näidatud punktidesse, mälestusmärgi vastas asuvate haljasalade otstesse 6 m kõrguste 
valgustimastide külge. Inimfiguuri ja „ajaseina“ vahele paigaldatakse süvistatud, sinise valgusega LED 
prožektor, mis valgustab arhitektoonilis-skulpturaalse objekti sisepindu ja inimfiguuri väljaläõikeservi. 
Mälestusmärgi alusplaadi konsooles serva alla paigaldatakse kogu perimeetris LED ribavalgus.   
 
Skulpturaalsed-arhitektoonilised metallielemendid on valmistatud kõrgekvaliteedilisest (täiesti ilmastiku- 
ja mereveesoolsusekindlast) 40 mm paksusest alumiinium-lehtmaterjalist. Kujundid lõigatakse välja 
vektoriseeritud autorijooniste alusel. Kõik tekstid freesitakse samal meetodil metalllehtedesse. 
Elementide omavaheline montaaž on teostatud alumiinium keevitusega, vajadusel kasutatud ka 
roostevaba terasest peitpolt-keermesliidet (mälestusmärgi metallelementide ankurdamisel alusplaadi 
külge). Viimistluse käigus keevisõmblused lihvitakse ning seejärel pritsitakse kogu metallkonstruktsioon üle 
tugevatoimelise liivapritsiga, mis tekitab mateeritud pinnaviimistluse. Selline pinnaviimistlus võimaldab 
omakorda alumiiniummaterjali valikuliselt (vt. maketilahendusel leitud hele-tumeduse jaotust) toneerida 
spetsiaalselt alumiiniumile mõeldud kemikaalidega. Lõppviimistluselt jääks monumendi metallosa oma 
väljanägemiselt poolmatja-hõbehalli pinnaviimistlusega. Kohati on intensiivsemalt  haljastatud-lihvitud 
mõningaid lõikeservi (nagu nt.: figuurilõikel tekkinud konfiguratsioon). 
Monumendi ees paikneva „postamendi“ kaldpinnale, mis on eelnevalt töödeldud poleerilähedase nn. 
„strihh-viimistlusega“, on sisse freesitud iseseisvusmanifesti tekst. Kuna monument on valmistatud 
alumiiniummaterjalist, mis on tootja poolt ette nähtud kasutamiseks agressiivsetes keskkondades (soolsus, 
happelisus jne.) siis sellega on tagatud ka ilmastikukindlus ja püsivus. 
Monument on paigutatud PÕLETATUD PINNATÖÖTLUSEGA MUSTA BASALDIGA plaadistatud platoole 
(plaadistus 1300x1300x30 mm- neli suurt plaati). Põletatud pinnaviimistlus välistab liigse libeduse .  
 
Basaltplaadistuse maksumus (sh. paigaldus) koos betoonist alusvundamendiga ca 20.000 EUR 
Alumiiniumkonstruktsiooni valmistamismaksumus (sh. paigaldus) ca 120.000 EUR 
Välisvalgustuse kogumaksumus (sh. paigaldus) ca 7900 EUR 
Katendite materjalid (sh. paigaldus) ca 4500 EUR 
Väikevormid (sh. paigaldus) ca 5700 EUR 
Projekteerimistööd ja modelleerimine 40000 EUR 
Kõikidele hindadele lisandub käibemaks 20%. 

NB! hinnapakkumine on sõltuvuses materjalide maailmaturu hinnakõikumistega materjali tellimise hetkel. 
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MÄLESTUSMÄRK
Eesti Vabariigi loojatele
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ASENDIPLAAN M 1:250

TINGMÄRGID

likvideeritav objekt

perspektiivne istepink
Nippon

perspektiivne prügikast
Vandal 75

monumendi valgusti -
suunatud LED prožektor

monumendi valgusti -
süvistatud LED prožektor

monumendi valgusti - LED riba integreeritud monumendi 
aluse serva alumisse pinda

  sillutiskiviga täiendavalt kaetav ala

  haljastatud ala piir muudetud

  haljastatud ala piir muudetud

  haljastatud ala piir muudetud

  haljastatud ala piir muudetud

  haljastatud ala piir muudetud  kavandatav mälestusmärk

  sillutiskiviga täiendavalt kaetav ala

  plaaditud madalakaldeline pandus
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ASENDIPLAAN M 1:100

------------------------------------------ sinise värvusega süvistatud led valgusti

TINGMÄRGID

likvideeritav objekt

   -------------- led ribavalgusti monumendi  alusplaadi serva all
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PLAAN GABARIITMÕÕTUDEGA
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VAADE EEST VAADE TAGANT

VAADE PEALT
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VAADE PAREMALT KÜLJELT

põletatud graniitplaatkate (mustjashall)-------------------------------

4 mm patineeritud alumiiniumplaat, 750x3000 mm-------------------------------

3 m --------------------------------

2 m --------------------------------

--------------------- betoonserv

--------------------- lillepeenar

--------------------- betoonplaatkate

1,2 m --------------------------------

0,0 m ------------

-0,12 m ------------

-0,24 m ------------
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