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Võistlustöö KOOSKÕLA jäädvustab Tartu linnaruumis tunnustatud arhitekti ja kauaaegse 
linnaarhitekti Arnold Matteuse mälestuse ning markeerib väärikalt Tähtvere linnaosa 
alguspunkti. Loodud maastikuarhitektuuriline ja skulpturaalne ruum kinnitab 
olemasolevaid ja loob uusi tähendusi olulisele sõlmpunktile Tähtvere linnaosas. 
Võistlusalalt saab alguse tsentraalne telg Taara pst näol, mis lõppeb platsiga, millel on 
potentsiaal saada Tähtvere linnaosa kogukonna kogunemispaigaks, kus saaksid toimuda 
erinevad kogukonnaüritused (laadad, linnosapäevad jms). Piirkonnas on olemas erinevat 
tüüpi haljasalasid ning väljakuid. Matteuse skvääri üheks mõtteliseks funktsiooniks võiks 
saada aga Tähtvere visiitkaart – koht, kus saab meeldivalt peatuda kohalik inimene ja 
kuhu võiks leida tee Tartut külastav turist, sh arhitektuurihuviline. 

Antud idee arendusena loob võistlustöö lahendus kompaktse füüsiliselt tunnetatava 
sõlmpunkti erinevatel tasanditel: logistika tasandil, sotsiaalse sõlmpunkti tasandil ja 
linnaosa tutvustava visiitkaardi tasandil koos selle looja viseeringuga (viidates Matteuse 
Tähtvere linnaosa ehituskavale ja tema isikule). 

Geomeetria kasutamine võistlustöö lahenduses viitab Matteuse õppejõuna veedetud aastatele ja kogu 
väljak üritab selgitada arhitektuuri loome loogikat. Hea arhitektuuri taga on erinevad ruumisuhted, 
kompositsioon, matemaatika, väärikad materjalid, ehitusvõtted jms. Selletõttu on kogu skvääri lahendus 
teadlikult üles ehitatud kuldlõikel, looduses rakenduvatel “ehitusgeomeetria” printsiipidel jms. Väljaku 
eesmärgiks on lisaks eelmainitule ka pakkuda võimalust selgitada, tunnetada ja katsetada 
arhitektuuriõppe alustalasid.

Alusvõrgustik ja kuldlõige 

Võistlusala kolmnurkne kuju, olemasolev lineaarne tammeallee ning ümbritsev tänavatevõrk annavad 
ette juhised, kuidas antud alale läheneda. Antud töö eesmärgiks oli valida selleks konkreetne reeglistik – 
luua kogu platsi kattev alusvõrgustik, millele allub skvääri kujundus. Erinevad katsetused mustritega 
viisid isomeetrilise ruudustiku kujutamiseni, mis koosneb võrdkülgsetest kolmnurkadest. Kolmnurga iga 
külg on 2 meetrit ning antud mõõt on lihtsalt loetav (sh platsil inimese jaoks mõõdetav). 

Tunnetuslikult on parim paik skvääril viibimiseks kuskil platsi keskmes. Samuti sobiks 
kompositsiooniliselt sinna mingi fookuspunkt. Antud loogika matemaatiliseks lahendamiseks  on 
kasutatud kuldlõiget kolmnurga kontekstis. Võttes aluseks külgede suhted, on määratud kuldlõikelise 
kolmnurga  sisemist loogikat jälgides tähtsamate objektide asukohad. 

Logistika ja vaated

Matteuse skväär kui visiitkaart ei vaja suuri põhimõttelisi ümberkorraldusi. Peamised jõujooned on juba 
praegu paigas ning toimivad. Skväär vajab vaid avamist, rohkem kasulikku kõvakattega pinda, hubaseid 
peatumise kohti ning teatavat aktsenti. Oluline on vabastada vaated platsilt endalt ja platsi suunas, et 
tekiks kutsuv avalik ruum. Strateegilistest nurkadest skväärini jõudvad liikumissuunad on platsi keskmes 
jäetud vabaks – kõik on ühtlane mugav pind liikumiseks.  
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