
Skvääri ennast piiravad kõigist kolmest suunast sõiduteed. Järgmise raamiva kihina 
mõjuvad roheribad – Taara puiestee alleekoridor ning kujundatud haljasribad 
põõsaistutustega. Skväär ise on piisavalt väike, et mitte mõjuda tühjana, samas piisavalt 
suur, et mahutada mõningaid tegevusi. Skvääri sisemusse on kujundatud hubane 
istumisala pingirividega, mis vaatavad arhitektooni suunas. Platsi väiksemad 
mikroruumid istumisvõimalustega moodustuvad strateegiliselt olulistesse skvääri 
alguspunktidesse – skvääri põhjapoolne nurk Taara pst alguses ning Näituse tn poolne 
ots ülekäiguraja vahetus läheduses. Skvääril on lahendatud ka rataste parkimine, loodud 
võimalus vee võtmiseks ning pandud paika asukoht linna infoviidale, mis lisaks kaardile 
ja viidasüsteemile peaks kindlasti sisaldama infot Matteuse pärandi, Tähtvere linnaosa 
planeeringu jms kohta. 

Võistlustööga on antud lahendus ka Taara puiesteega külgneva parkla lahenduse 
korrastamiseks, prügimajanduse paremaks korraldamiseks ning jalakäijate liikumisala 
markeerimiseks. 
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KOOSKÕLAO

ARHITEKTOONI IDEE

ARHITEKTOON

LEONARDO VÕRGUSTIK

Platsi keskseks objektiks on arhitektoon, mille aluseks on kuldlõike proportsioonid 
ja Leonardo võrgustik. Algselt 2D Leonardo võrgustik, milles on ühendatud, taas 
kuldlõikelise suhte alusel, heksagoonselt kuus 2 meetri pikkust sirget. Ühenduskohtadest 
90 kraadi alusel sirgeid liigutades saame ruumilise objekti. Lisades sellele ½ 
vähendusega kaks samasugust objekti, tekib uus dünaamiline sirgetest koosnev 
ruumiline kooslus, arhitektoon, mis erinevatest vaadetest tekitab erinevaid geomeetrilisi 
kujundeid ja ootamatuid ristumisi. Üksikelemente on lõpptulemuses osaliselt 
modifitseeritud turvalisuse ja esteetika huvides. Lisaks huvitavale skulpturaalsele 
vormile viskab element ka platsile põnevaid varje, mis läbi aastaaegade ja kellaaegade 
muutuvad. Arhitektoon on vaadeldav kõikidest külgedest ning Leonardo võrk on teatud 
nurkadest hoomatav, jäädes samas teatud külgedest arusaamatuks. Sama kehtib objekti 
varjude kohta. 

Samast moodulelemendist on loodud ka arhitektooni satelliitmoodulid, mis  toimivad nii 
skulpturaalsete objektide kui funktsionaalsete väikevormidena – mooduli madalam 
tasand on kasutatav pingina ning kõrgem tasapind lauana (sh jalgrattaga peatumiseks). 


	Sht-5 [2 PLANSA 700x1000]
	Viewport-19
	Viewport-32
	Viewport-22


