
Seletuskiri 

PUSLE 

Mälestusmärk kujutab endast ümmarguse laua ümber istuvaid Konstantin Konikut, Hugo 

Kuusnerit, Konstantin Pätsi ja Jüri Vilmsi, kes panevad kokku Eesti-kujulist puslet. Mehed on 

mõtlikes poosides. K. Päts otsib enda eest väikesest hunnikust sobivat pusletükki, K. Konik ja 

J. Vilms on vastavalt ette ja taha nõjatunud ning H. Kuusner on lauale asetamas Pärnu-tükki. 

Nende elusuuruses meeste vahel on tühjad toolid, kuhu mööduja saab tulla istuma ja ise olla 

Eesti loomise protsessi juures. Võimalus kaasata rahvast skulptuuri ja anda nendele sellega 

vahetu kontakt, on hea jätk Eesti Vabariigi iseseisvuse väljakuulutamise mälestusmärgile 

Rüütli platsil. Eesti pusle, millest on lauale kokku pandud servatükid, asetseb laual vastavalt 

tegelikele ilmakaartele. Mehed istuvad samuti ilmakaarte järgi – K. Päts põhjas, J. Vilms idas, 

H. Kuusner lõunas ja K. Konik läänes (keegi nendest pole otse seljaga koolimaja poole), nii 

saab selle järgi vaadata, kuhu poole jäävad antud punktist teised Eestimaa linnad ja 

piirkonnad. Skulptuurist kooli poole jääval alal on 7 põõsast. Lillepeenar on pikendatud 

ringtee poolt tuleva teeraja otsani. 

Valgustuslahenduseks on otse laua keskel peenikese posti otsas neli aerulaba meenutavat 

lampi, mille valgelt pinnalt kujudele peegelduv valgus muudab skulptuuri ümbruse meeldivalt 

hubaseks ja valgeks, samas lauas istuja ei ole prožektorist pimestatud ja mälestusmärgi poolt 

tulev valgus valgustab ka teerajad. Aerukujulised lambid on kujunenud Pärnule 

iseloomulikuks tunnuseks. 

P. Kerese mälestusmärgi poolsel alal olevad kaks pinkkiike avavad kogu kooliesise ala, 

ühtlustavad inimeste liikumist ja viivad tähelepanu ka teisele mälestusmärgile. Pinkkiiged 

lisaksid teatavat mängulisust ja vabamat õhkkonda. Valgustus pinkide juures peegeldub 

valgelt labalt, sarnaselt mälestusmärgil oleva lahendusega. Pinkkiikede taga on kokku 5 

põõsast ja sinna viivate radade kõrval lilli, et istudes oleks mugav ja turvaline tunne. Praeguse 

Vilmsi mälestusjalaka koha peal on suurem põõsas, näiteks sirel. 

  



Materjalid 

Materjalide valikul pidasime silmas kontrasti – et inimesed ja pusle eristuksid hästi lauast ja 

toolidest. Viimased on hallikates toonides: laud, mis on inspireeritud Olev Siinmaa 

kujundatud ümmargusest lauast presidendi kabinetis, on helehallist graniidist ning lihtsad 

Lutheri vabriku mööbli järgi kujundatud toolid on betoonist, mis on sellise detaili puhul 

praktilisem ja lihtne teostada. Pusle ja riigiloojad on pronksist. Pronksist pusle tuleb helehalli 

kivi taustal hästi välja. Skulptuur asub maapinnast kõrgemal väikestest 5x5 täringukividest 

ümmargusel alusel, mis on ääristatud klompkividega. Samadest väikestest kividest on kõik 

alale lisatud betoonist äärekividega teerajad. Skulptuuripoolsel alal olevad ringrada ja kolm 

teerada on skulptuurist eemale suunas kergelt kaldu, et vesi keskele ei voolaks. 

  



Eeldatav teostusmaksumus 

Skulptuuri pronksdetailid (4 kuju + pusle)  110 000 

Graniitlaud         15 000 

Betoontoolid (8tk)             4 000 

Teeradade ja aluse ehitus       25 000 

(pinnasetööd, materjalid jms) 

Valgustus (kaevetööd, kaablid, valgustid)        10 000 

Põõsad (13tk)               500 

Lillepeenrad ja muru külvamine               500 

Pinkkiiged (2tk)           1 500 

Prügikast (1tk)                100 

Kogumaksumus   –    166 600 eurot. 
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