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ARHITEKTUURNE LAHENDUS
Mälestusmärgi arhitektuurne lahendus lähtub asukohast Vallikääru nõlvapealsel, Lunabastioni sirgvallil.
Mälestusmärgi arhitektoon võtab arvesse olemasoleva kaldtee ja trepistiku nõlvapealsele, sidudes selle loodava
skulptuuri platsiga, mida toetab ka materjalide valik – kaldteel kasutatud hall graniit liigub mööda bastioni serva
üles ning katab mälestusmärgi platsi. Tekib ühtne volditud pind, mis seob muidu lahusoleva tänava tasapinna
ning platvormi.
Bastioni nõlval oleva platvormi piirdeks ning istumisalaks on maast lahti tõstetud hele betoonelementidest vöö.
Pink- piire on õhuline horisontaal, mis tekitab seoseid arhitekti maja arhitektuuris olevate rõdudega ning
karniisiga. Samuti võimaldab selline lahendus võimalikult vaateid avada nii platvormilt hoonele kui
tänavatasandilt platvormile ja sellel asuvale figuraalskulptuurile.

SKULPTUURI LAHENDUS
Figuraalne skulptuur kujutab arhitekti puhkehetkel, tagasi vaatamas oma töid ja tegemisi Pärnus, kuhu ta on
jätnud püsiva jälje arengus moodsaks euroopalikuks 20saj. linnaks. Puhkelinnale kohaselt on Olev Siinmaa
nõjatunud platvormi piirdele, kus võivad aega veeta nii linnakodanik kui uudistaja. Mälestusmärk on paigutatud
nõlvale nii, et ta ei domineeri vaid võimaldab vaateid arhitekti kodumajale. Soovijatel on võimalus jäädvustada
arhitekti oma maja taustal. Skulptuuri asetus lähtub kaasaegse linnaskulptuuri põhimõtetest, kus vaatlejal on
vahetu kontakt skulptuuriga. Legendaarset linnaarhitekti pole ausamba otsa tõstetud vaid ta on koos sinuga ühel
tasandil.

MATERJALIDE KIRJELDUS
Materjali valik lähtub olemasolevast kaldteest- trepistikust bastioni nõlval. Hele põletatud pinnaga graniitkivi
jätkub nii bastioni nõlval kui „Siinmaa platsil“. Platsi kahelt küljelt piirav pink-piire on monteeritud heledast
betoonelementidest, laiusega kuni 800mm, mis toestatud teraslehest kanduritele, sammuga 1200mm.
Betoonipiiret ääristab mõlemast küljest LED valgusriba. Alumiiniumlehest arhitekti nimesilt on kinnitatud
majapoolse piirde alla vahetult skuptuuri lähedusse.

MÄLESTUSTAHVLI LAHENDUS
Olev Siinmaa mälestustahvel on tagasihoidlik, lähtudes hoone Rüütli tn poolse fassaadi lahendusest. Tahvel asub
sissepääsu vasakul küljel tänava ääres. Kahekordsest naturaalsest alumiiniumlehest tahvli suurus on
500x500mm. Tähed on sisse lõigatud laserlõikusega, tähtede taustaks sama materjal. Tahvli pealne tekst ütleb
„Siin elas ja töötas Pärnu Linnaarhitekt Olev Siinmaa 1881-1948“.

