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Arnold Alvil Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus 

1 Arhitektuurivõistluse lühitutvustus 

Arhitektuurivõistluse eesmärk on leida arhitektuurne või skulpturaalne lahendus jäädvustamaks 

tunnustatud arhitekti ja kauaaegse linnaarhitekti Matteuse mälestust Tartu linnaruumis. Võistluse 

võidutööst oodatakse terviklikku maastikuarhitektuurset ja soovi korral skulpturaalset lahendust. 

2 Võistlusala 

Võistlusala skeem. Ala suurus ca 3500m
2
 

2.1 Asukoht 

Võistlusala asub Näituse tänava ja Taara pst ristil Taara pst alguses, Taara pst T1 ja Taara pst 1d 

kinnistutel. Võistlusala haarab endasse nii Taara pst alguse koos sealse haljasala ja teedega ning lisaks 

ka tänavaäärse parkimisplatsi. 

Lahendust vajav asukoht on oluline sõlm Tähtvere linnaosas, kust saab alguse linnaosa tsentraalne 

telg Taara pst näol. Taara pst on alleestruktuuriga tänav, mille keskel kulgeb kergliiklustee, 

ääristatuna tammedega ning tänava servades asuvad ühesuunalised sõiduteed koos kõnniteedega. 

Kirjeldatud lahendus on rajatud kuni C. R. Jakobsoni tänavani. Linnavalitsusel on tulevikus kavas 

Taara pst korrastada, uuendada sealjuures nii katendeid kui valgusteid ning jätkata allee ja 

kõnniteede rajamisega lõigus C. R. Jakobsoni tn – Hiie tn. Vastava tellitava töö juures arvestatakse 

käesoleva võistluse tulemustega. 

2017.a. jaanuaris viis Tähtvere Selts läbi piirkonna elanike seas küsitluse, eesmärgiga saada vastukaja 

nii koostatavale Tartu uuele üldplaneeringule kui ka tähelepanekuid erinevatele linnaruumilistele 

kitsaskohtadele. Küsitluse viimase punktiga paluti ettepanekuid ka Matteuse skvääri kujundamiseks 

(vt. Lisa 12, küsimus nr. 17). Läbivalt viitavad kohalikud elanikud vajadusele rajada alale esinduslikum 
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puhkeala, kus tasuks vältida „morbiidse“ büsti rajamist ja tuua Matteust esile mingil muul 

innovaatilisel moel. Lisaks pööratakse tähelepanu info jagamise soovile, tutvustamaks Tähtvere 

planeeringut ja/või Matteuse projekteeritud hooneid. 

2.2 Ajalugu 

Tähtvere planeeringu koostamise juurde asuti aastal 1927. Ala küll asus linna territooriumil, ent 

kuulus Tähtvere mõisa maade hulka. Võistlevaid planeeringu lahendusi koostasid kahes etapis kolm 

erinevat projekteerijat, lisaks Matteusele E. Jacoby ja P. Mielberg. Olukorras, kus Jacoby ja Mielbergi 

tööd olid kahe vastandliku lähenemise äärmused, pidas žürii Matteuse lahendust heaks keskteeks.  

Võistlusala kolmnurkne haljasala oli algselt kavandatud kaks korda suuremaks nii, et Taara pst teljest 

jäänuks ka teisele poole peegelpildis kolmnurkne haljasala. Tänaseks väljakujunenud situatsioonis ei 

ole sellise ruumi loomine enam reaalne.  Vt. Tähtvere ehitamiskava lisadest.  

1951.a. koostati võistlusalale haljastuse projekt, mida sellisel kujul ei realiseeritud. Vt. Lisa 04. 

Tänaseni on olnud haljasala võrdlemisi väheses kasutuses. Viimaste aastate jooksul on lisatud 

haljasala keskele üks kiik-pink ning seoses Näituse tänava kergliiklustee loomisega ka tänavaäärne 

pink koos prügikastiga. 

Võistlusala ajaloolisel 1927.a. kaardil.                Väljavõte Tähtvere hoonestuskavast. 

Punasega tähistatud tänased kinnistupiirid.              Lisad 05, 06 
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2.3 Haljastus ja katendid 

Võistlusala keskne haljasala on valdavalt kaetud muruga ning seal paiknev haljastus koosneb nii 

kõrghaljastusest kui erinevat liiki põõsastest. Taara pst allee on rajatud tammepuudega. Vt. 

Dendroloogilist hinnangut - Lisa 10. Haljasala on piiratud ca 2m laiuste kõnniteedega, neist 

kirdepoolne on kaetud sõelmetega, ääristatuna äärekividega, kagu- ja edelapoolsed kõnniteed on 

kaetud asfaldiga. Haljasala läbib edela-kirde suunaliselt betoonkiviplaatidega kaetud kõnnitee, mille 

äärde on paigaldatud kiik-pink. Taara pst sõiduteed on 4 kuni 4,5m laiused asfaltkattega. Võistlusalal 

paiknev parkimisplats on kaetud asfaldiga.  

 

Väljavõte haljastusplaanist. Autor Inge Pihtla, 1951.a. 

Lisa 04 

  

2.4 Alusmaterjalid 

1. Tartu linn, K. E. Von Baeri tn – Näituse tn – Ilmatsalu tn jalgratta- ja jalgtee ehitus. Autor Tiit 

Korn, OÜ Keskkonnaprojekt. Töö nr 1100 - Lisa 01-03 

Kõnealune projekt näeb ette võistlusala servas Näituse tänava ääres kergliiklustee koos 

puhketaskuga.  

1. Geodeetiline alusplaan, OÜ WeW, 2017 – Lisa 9 

2. Dendroloogiline hindamine, Mare Maran, 02.03.2017 – Lisa 10 

3. Piirkonna 3D mudel - Lisa 11 
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3 Arnold Alvil Matteus  

3.1 Lühiülevaade (aluseks Rait Toompere tekst)  

Täistekst Lisa 08 ja siin: http://web.archive.org/web/20041122042249/http://zbi.ee/~ugala/dokumendid/rait.htm 

Arnold Matteus sündis 13.detsembril 1897. a. Võrumaal Kärgula vallas. Keskhariduse omandas 1914–

1918 Tartu reaalkoolis, millele järgnes kaleidoskoobina õppimaasumine Tartu Ülikooli füüsika-

matemaatika teaduskonda, ajateenimine Eesti sõjaväes ning töötamine ajalehtede «Pärnu 

Postimees» ja «Tallinna Teataja» juures.  

1921. aasta toob muutuse senisesse ellu ja Matteus otsustab minna õppima arhitektuuri Saksamaale. 

Algul siirdub ta Darmstadti, kuid seal on sõjajärgselt suhtumine muulastesse vaenulik ja nii saab 

lõplikuks õpingutelinnaks Karlsruhe. Ka Saksamaal toimus pärast I maailmasõda ühiskonnas terav 

võitlus, sealhulgas ka kultuuri valdkonnas. Tugevasti mõjutasid ekspressionistlikud rühmitused 

kujunevat vaimulaadi – näeme ju Matteusegi varases loomingus ekspressionismi ilminguid. 

Karlsruhes aga, kus selle ajani domineeris rahulik, klassitsismile põhinev õpetamislaad, hakkasid 

tasapisi maad võtma funktsionalistlikud meeleolud. Karlsruhe ei olnud mingi avangardismi keskus, 

kuid Prantsusmaalt kiirgasid uued tuuled üsnagi nobedalt sinna. 

Matteuse loomus oli sel ajal küllaltki kosmopoliitne ning peale Karlsruhe Tehnikaülikooli lõpetamist 

oleks ta meeleldi asunud tööle pakutaval ametikohal ülikoolis, kuid siis tuletas end meelde kodus Eesti 

haridusministeerium, kes kohustas arhitekti kandideerima Tartu linnaarhitekti vakantsele kohale. 

Nimelt kehtis sel ajal seadus, et need välisüliõpilased, kes saavad riigilt stipendiumi, peavad 

kandideerima vähemalt korra pakutud vakantsele ametikohale kodumaal ning valimise korral 

töötama sellel kohal nii mitu aastat, kui kauaks maksti stipendiumi. Maist 1926. a. oli ta juba ametis. 

Kui vastne linnaarhitekt tööle asus, meenutas veel paljuski linna välisilme ja -kujundus XIX sajandit: 

Emajõe kaldad olid kindlustamata ja soised; linn oli baltisakslaste poolt hoitud kunstlikult kitsastes 

raamides ning teda ootas ees tormiline areng seoses uute elurajoonide planeerimisega.  

1928. aastal planeeris ta Tähtvere linnaosa, tuues seega Tartusse tükikese oma õpingutelinnast 

Karlsruhest – nimelt parafraseerib Tähtvere planeering Karlsruhe linnaplaani. Matteus planeeris 

Tähtveresse ka esimese maja – skulptor Anton Starkopfi ateljeeelamu (1930). 

Matteuse teeneks võib lugeda ka «kõigi mugavustega» elamutüübi väljaarendamist. Matteus 

projekteeris esimese «kõigi mugavustega» kuue korteriga elamu 1928. aastal Tähe 28 (hävis sõjas) 

eraldi WC ja vannitubadega ning asus ka ise sinna elama. Eeskuju oli nakkav, sest aastatel 1928–1937 

ehitati Tartusse 76% elamutest WC ja 35% eraldi vannitoaga.  

Tartu välisilme korrastamine oli linnaarhitekt Matteuse teine suur valdkond ja paljud pargid ning 

rajatised sellest ajast ilmestavad Tartut tänaseni kui sümbolid. Üheks esimeseks tööks oli voorimeeste 

peatuspaiga likvideerimine Barclay de Tolly monumendi juurest ja pisikese haljasala loomine (1930). 

Sinna planeeris Matteus ka Tartu esimese avaliku purskaevu. Samasse aastasse jäi ka Vabaduse 

puiestiku rekonstrueerimine. Selleks tuli eelnevalt likvideerida vanad ujumismajad ning ehitada uued 

ujulad (1928) ning ümber korraldada turuplatse.  

1930–1932. a. rekonstrueeriti Karlova park ning pärast Kreutzwaldi tänava rajamist 1929. aastal 

korraldati ümber ka Tähtvere park. Perspektiivis oli rajada 50 ha pindalaga rahvapark kuni Emajõeni. 

Linnaarhitekti ettevõtmisel ja kavandamisel asuti rajama ka uusi parke ja haljasalasid. 1930–1932 
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loodi Tamme spordipark, kuhu oma viimase linnaarhitekti tööna planeeris Matteus koos kunstnik 

Peet Areniga tribüünid. 

Aastatel 1932–36 rajati Ujula plats, Ujula tee ja Rannapaviljoni tee ning ühes sellega, et loodi 

tartlastele promeneerimisvõimalus, tõkestati tulvavee pääs linna. Sellesse perioodi jääb ka Forseliuse 

puiestik, Tamme puiestik ja Taara puiestik ning lihaturu järkjärgulise väljatõrjumise tulemusena ka 

Riigipanga esine väljak (1933) – kõik tänaseni Tartule iseloomulikud kujunduselemendid. 

Peamiselt Tähtverest ja kesklinnast tuntud Matteuse elamute kõrval võitis populaarsust ka üks 

väikeelamu, mille prototüübiks on Oskar Lutsu maja Riia 38 (1932), millest on tehtud palju kordusi. 

Aastad 1935–1941 on kahtlemata Matteuse loomingu kulminatsioon. Siia kuuluvad sellised 

suurmonumendid nagu Tartu Pangamaja ja sõjas hävinud Vanemuise teatrihoone ümberehitus, mille 

paljude parameetrite kohta öeldi sel ajal – Baltimaade moodsaim, suurim jne. Matteuse 

tehnoloogilis-konstruktivistlike teostena võiks esile tuua kaubamaja Rüütli 20, elumajad Näituse 7 ja 

Jakobsoni 18 ning Salme tänava koolimaja. 

Kindlasti kuuluvad Tartu esindusilme juurde ka soliidsed elumajad äripindadega I korrusel Riia 5 ja 

Riia 15. 

Last but not least tuleks esile tõsta Korp! Ugala konvendihoone, mis on funktsionalistlik oma 

fassaadilt ning funktsionaalne sisekujunduselt. 

3.2 Täiendavaid materjale 

1. Arnold Matteus – kuulus arhitekt. Raili Raudsepp. Juhendaja Heljo Saar. Osula PK VIII klass. 

http://korpugala.ee/dokumendid/raili.htm 

2. Arnold Matteus. Arhitekti mälestusi. Ike Volkov. Andres Sööt. Jaak Elling. Eesti Reklaamfilm 

1981. Filmi digitaliseerimine 2007: Digital Film Finland OY 

https://www.youtube.com/watch?v=RTTikDzO_pc 

3. Arnold Matteusele tehakse hauamonument. Tartu Postimees, 3. juuni, 1993.a. 

http://tartu.postimees.ee/2509875/arnold-matteusele-tehakse-hauamonument 

4. A. Matteuse hauamonument, autorid M. Karmin ja T. Trummal 

http://www.tartu.eu/index.php?page_id=1443&lang_id=1&menu_id=6&lotus_url=http://inf

o.raad.tartu.ee/muinsus.nsf/0/BEE653F569F4ED5FC2256D790032CF35 

 

3.3 Viited tähtsamatele teostele 

1. Skulptor Anton Starkopfi ateljeeelamu, J. Hurda tn 2 (1930) - 

https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=4307 

2. Emajõe ujula (1928) –  

 http://muis.ee/museaalview/1538537 

3. Tamme staadioni tribüünid (1935) –  
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https://ajapaik.ee/photo/95996/tamme-staadioni-tribuunid-tartus-3-vaadet/ 

http://muis.ee/museaalview/2629599 

4. Pangahoone, Munga tn 18 (1935-36) – 

https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=6948 

5. Korp.“Ugala“ hoone, Kuperjanovi tn 16 (1938-39) - 

https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=7012 

6. Riia 15b elamu-ärihoone (1939) - 

https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=27197 

7. Tartu kommertsgümnaasiumi ja kaubanduskooli hoone (1938) - 

http://register.muinas.ee/public.php?menuID=architecture&action=view&id=1656 

 

 

 

4 Võistlusülesanne  

1. Luua võistlusalale terviklik maastikuarhitektuurne lahendus. 

2. Lahendus peab haakuma linnaruumilise situatsiooniga ja tõstma esile võistlusala kui Tähtvere 

linnaosa alguspunkti. 

3. Matteuse mälestus võib olla lahendatud nii tema skulptuuriga, läbi kvaliteetse avaliku ruumi 

kui ka abstraktse taiesega. Skulptuuri kavandamisel tuleb see hästi integreerida 

maastikuarhitektuursesse tervikusse. Matteust kujutav skulptuur ei ole tingimata vajalik ning 

eelistatud on muud kaasaegsed lähenemised. 

4. Luua võistlusalale istumisvõimalusi. 

5. Anda terviklik valgustuse, katendite ja haljastuslahendus, arvestades dendroloogilist 

hinnangut (Lisa 10). Säilitada tammeallee ja võimaluse korral parkla kõrval paiknevad kased 

ja harilik jalakas. Muus osas tuleb teha ettepanekuid olemasoleva haljastuse likvideerimiseks 

ja/või asendamiseks, täiendamiseks. 

6. Soovi korral võib teha ettepanekuid ka sõiduteede ja kõigi kõnniteede katendite 

väljavahetamiseks, tagamaks võistlusalal terviklik lahendus. 

7. Arvestada lahenduse väljatöötamisel Näituse tänava kergliiklustee projektiga (Lisa 01-03) 

8. Säilitada parkimisplats kinnistul Taara pst 1d. Parkimisala kasutatakse eelkõige pargi ja jaluta 

eesmärgil. 

9. Säilitada Taara pst 1d kinnistul paiknevad jäätmete konteinerid. Teha ettepanekuid 

konteinerite ja parkimise korrastamiseks, konteinerite varjestamiseks ja parkimise 

eraldamiseks haljastusega. Tagada ligipääs konteinerite teenindamiseks. 
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5 Lisade loetelu  

 

Lisa 01-03 – Näituse tn kergliiklustee projekt. OÜ Keskkonnaprojekt. Töö nimetus: Tartu linn, K. E. 

Von Baeri tn – Näituse tn – Ilmatsalu tn jalgratta- ja jalgtee ehitus. Autor Tiit Korn, OÜ 

Keskkonnaprojekt. Töö nr 1100. Faili nimed:  

Lisa01_Kergliiklustee_1100_Baeri_ilmatsalujjt_Tee_plaan_160601 

Lisa02_Kergliiklustee_1100_Baeri_IlmatsaluJJT_Tee_Seletus_P1 

Lisa03_Kergliiklustee_TL_3_4_IlmatsaluJJT_VERT 

Lisa 04 – Haljastusprojekt aastast 1951. Faili nimi:  

Lisa04_Haljastusplaan_I_Pihtla_1951 

Lisa 05-06 – Tähtvere planeeringulahendus. Faili nimed:  

Lisa05_Tähtvere_ehitamiskava_leht01 

Lisa06_Tähtvere_ehitamiskava_leht02 

Lisa 07 – Piret Tarto artikkel Matteuse mälestusmärgi rajamisest. Tartu Postimees, 23.mai, 2016.a. 

Faili nimi:  

Lisa07_23_mai_TP_Piret Tarto artikkel 

Lisa 08 – Rait Toompere artikkel Arnold Matteusest. Faili nimi: 

 Lisa08_Ugalensis Arnold Matteus_R_Toompere 

Lisa 09 – geodeetiline alusplaan. Faili nimi:  

 Lisa9_ACAD_GEO_022_17.dwg 

Lisa 10 – dendroloogiline hinnang, taimede loetelu. Faili nimi:  

 Lisa10_Matteuse dendroloogia.bdoc 

Lisa 11 – hoonestuse 3d mudel. Faili nimi:  

Lisa11_majad_474658 

Lisa 12 – Tähtvere elanike küsitlus  

Lisa12_Tähtvere elanike küsitluse vastused Tartu Linnavalitsusele 2017 

Lisa 13 – Fotod. Faili nimed: 

 Foto_01.jpg – Foto_09.jpg 

Lisa 14 – Aerofotod (Taevakaamera OÜ). Faili nimed: DSC02309, DSC02310, DSC02327, DSC02333 
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6 Fotode asukohad 

 

 

 


