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SKVÄÄRI IDEE
Arhitekti A. Matteusele pühendatud svääri 
ideelahenduses inspireerume arhitekti 
panusest elamuehitamisele Tartus ja ennekõike 
Tähtvere rajoonis. Tänu Matteusele võime 
arhitektuuriajaloos eestiaegsete elamute 
tüpoloogias eristada nn Tähtvere tüüpi elamut, 
mis on nelja korteriga kahekordne, keskse 
kivitrepikoja ja madaldatud katusega hoone. 
Sellised kõigi mugavustega korterid olid Tartus 
esmakordsed. Ühest sellisest tüüpmajast saab 
skvääri plaanilahendus ehk tubane maastik.
 Skvääri alale pole kunagi planeeritud 
elamut ning me ei soovi ka üht sellist varemete 
muljena taastada. Tegu on visuaalse markeeringuna, 
mis aitab avalikku ruumi tsoneerida, muuta seda 
mänguliseks ja põnevaks. Lisaks toome sisse skaala 
nihke – plaan on suurendatud kaks korda, seega ka 
kõik elemendid, mis elamule vihjavad, on suuremad 
kui reaalsuses. 
 Nähtav ruumistruktuur loob intiimse 
ja hubase atmosfääri koos pinkide ja istmetega, 
üleelusuuruses ruumielementide, haljastuse 
ja valgustusega. Haljastusel on platsil oluline 
roll, sest see loob koduaialiku tunde – õitseva, 
lõhnava, rohetava, sügisel kirju miljöö, mida saab 
lähedalt katsuda ja nuusutada. Taimestus on 
integreeritud skvääri elementidesse ja nad aitavad 
skvääri tsoneerida. Taimed katavad terveid tube, 
osaliselt markeerivad seinu ja loovad aktsente. 
Traditsioonilise pargielemendina lisame ka 
veesilmad, milleks saavad valamu ja vann.
 Tubase maastikuga loome linnaväljakule 
uudse atmosfääri, mis panustab oma lähenemisega 
mitmekesisemasse avalikku linnaruumi.  Intiimsus, 
hubasus ja sensoorsus on märksõnad skvääri 
lahendamiseks. Pealegi jääb härra arhitekt 
Matteuse vestlustest kõrvu tema tundlikkus ja 
soov linnaruumi tajuda kõigi meeltega.  
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ISTE-OBJEKTID

taImmatERJalI ValIK 
Skvääril komponeerime erinevatel aegadel õitsevaid ja viljuvaid taimi: 
vastupidavaid maitsetaimi, sibul- ja püsililli, värvikaid vabakujulisi 
põõsaid ja seinteks vormitavaid tihedaid lehtpuu- ja igihaljaid hekitaimi.  
 Parkla prügikonteinerite ala ääristab osaliselt piire, kus 
kasvavad ronitaimed.

HALJASTUS-OBJEKTID
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HalJaStuSSKEEm 
Uue skvääri haljastuslahendusega säilitatakse puiestee tammed ja 
parkla poole jäävad kased ja jalakas. Likvideeritakse vähemväärtuslikud 
põõsad, mis osaliselt asendatakse sama liiki uute isenditega. Täiendavaid 
kõrgekasvulisi puid ei istutata, et säilitada võimalikult palju päikselist 
pargiala. Puiestee puude alla istutatakse varjutaluvaid pinnakattetaimi 
ning varakult õitsevaid sibullilli. Säilitame vaba kasutusega muruala 
skvääri loodeosas. 

VEE-OBJEKTID

VALGUS-OBJEKTID

obJEKtIDE SKEEm 
Pargi erinevates tubades on elamule iseloomulikud betoonist valatud 
elemendid. Vannitubades on vann ja kraanikauss, mis toimivad veesilmade 
ja purskaevuna. Magamistoas on voodilamats. Lisaks on märgitud uued 
prügikonteinerid parklas.
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IStumISalaDE SKEEm
Istekohti on uuel skvääril piisavalt. Madalad seinaosad on kaetud osaliselt 
puitlaudisega, sisseehitatud kappides ja trepikojas asuvad seljatoega 
pingid. Ühes „magamistoas” saab päiksevõtuks kasutada tõstetud 
seljatoega puidust voodi-lavatsit.

ValGuStuSSKEEm 
Olevate kõnniteede ääres vahetatakse välja postivalgustid ja paigutatakse 
vastavalt uuele plaanile. Skvääris sees rõhume atmosfäärile. Hajusat 
valgust paistab nii ahjudest, pinkide alt kui müüride seest.

KatEnDItE SKEEm
Põrandaviimistlused skvääril on tubasele maastikule kohased.  Skeemil 
on näidatud kõik kõvakattelised sillutised ja haljaskatted. Pargi 
põhjapoolsem osa sulandub haljasalaga, kus terved toad ja seinad on 
haljastatud. 

SEIntE SKEEm 
Seinu markeerivad tugimüürid ja sillutised, mis valatakse helehallist 
betoonist, ning hekid. Mõne toa seinad ulatuvad skväärist välja - need on 
markeeritud tänavaga samas tasandis samuti betooniga, nii ei takista see 
liiklust ega liiklemist, aga seob kogu ala tervikuks. 

lIIKumIStE SKEEm
Lahenduses võtame arvesse olemasolevaid kõnniteid skvääri servades 
sõiduteede ääres ja need säilitatakse. Tubade seinte vahel saab igas 
suunas liikuda ning juurde tekib olemasolevate jalgteedega uusi ühendusi. 
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