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Mälestusmärk

Olev Siinmaa on jäädvustanud end ees   kultuurilukku väljapaistvate 
funktsionalistlike ehi  stega, mis ilmestavad Pärnu linna jõuliselt 
tänase päevani. Olev Siinmaa rannaliivale projekteeritud seenrõdu on 
muutunud Pärnu suveelu ikooniks, sümboliseerides rõõmu, vabaduse 
ning heaolu legendi esimese iseseisvuse ajast.

Mälestustahvel on asetatud villa soklile Rüütli tänava suunas. Tahvel 
on valmistatud samu   poleeritud roostevabast terasest, nii tekib 
loomulik seos mälestusmärgiga. Mälestustahvel asub arhitektuuri 
häirimata delikaatselt sokli all paremas nurgas ning on ühtlasi Olev 
Siinmaa kui maja arhitek   signeerimistava järgiv. Mälestustahvlil 
asetseb Olev Siinmaa portree, nimi, allkiri ja vajalik info poleeritud 
roostevaba terase pinnal.

Mälestustahvel

Mälestusmärk Olev Siinmaa mälestusmärk pargiroheluses, kodumaja 
vastas, peegeldab seenrõdu ikooniks kujunenud silue   , mis on 
eestlase visuaalses teadvuses elanud üle mitmeid riigikordi ning 
ajapikku ajatuks sümboliks muutunud.  Mälestusmärk Olev Siinmaale 
seob delikaatseks tervikuks arhitek   koduvilla, pargi ja sümboli 
funktsionalistlikus silepindsuse võtmes.

Mälestusmärk Olev Siinmaale on planeeritud ümbruskonna 
mõõtmeid ja pargi iseloomu arvestades ning teostatud poleeritud 
roostevabast terasest.  Klaasjas pind peegeldab Olev Siinmaa villat, 
parki ning möödujaid, ühendades minevikku, olevikku ning vaadates 
võimalusel ka tulevikku. 

Kurvikad vormid pakuvad variatsioone pidevas muutumises olevatele 
peegeldustele. Mälestusmärk Olev Siinmaale on puhkekeskkonnaks 
nii mängu kui ka mõ  sklusalana. Koos villaga loob mälestusmärk 
uue estee  lise ruumi pargis ja linnas. Siin saab meenutada Olev 
Siinmaad ja funktsionalismi, korraldada piknikke, koguneda 
sünnipäevapidudeks, otsida vihma eest varju, leida koht rahuks ja 
peegeldusteks.

Mälestusmärk Olev Siinmaale on planeeritud nõlvapealsele, 
kallakust kaugemale. Säilitatud on piirkonna algne väljanägemine, 
puud ja murulagendik. Mälestusmärgi juurest avaneb suurepärane 
vaade Siinmaa villale, mälestusmärk on häs   jälgitav nii pargi kui ka 
ümbritsevate tänavate suunalt.

Mälestusmärgi poleeritud pinnale on kantud tekst: Pärnu 
linnaarhitekt Olev Siinmaa 1881-1948. Tekst asetseb 60 cm kõrgusel 
maapinnast, annetajate nimed lisatakse teks   alla. 

Teraskonstruktsioon asub betoonist vundamendil, vihmavesi 
koguneb katuselt äravoolusüsteemi mälestusmärgi sees. Murupind 
mälestusmärgi all on tugevdatud looduslike sillu  skividega nii, et 
tekib vastupidav muruga läbikasvanud ala.
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