
Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus 

Žürii protokoll 

 

25.05.2017 toimus ideekonkursile laekunud võistlustööde hindamine žürii poolt. Žürii koosolekul 
osalesid järgmised žürii liikmed: Tõnis Arjus, Anna-Liisa Unt, Tõnis Savi, Kristi Grišakov. Žürii esimees 
Jarno Laur tutvus võistlustöödega eelnevalt. Lisaks osalesid koosolekul kaasatud eksperdid: Piret 
Tarto, Ants Johanson, Markus Toompere, Egle Tamm. 

Žürii tutvus võistlustöödega ja otsustas konsensuslikult reastada tööd alljärgneva paremusjärjestuse 
alusel vastavalt hankedokumendis toodud hindamiskriteeriumitele. 

MATTEUSE PÄÄSUKESED 

Töö on võtnud aluseks Tähtvere planeeringu markeerimise ja Matteuse tsitaadi pääsukese kohta ning 
on võimendanud selle kandvaks ideeks. Hästi õnnestunud on terasribadega betooni sees kujutatud 
Tähtvere tänavate skeem. Vähem atraktiivne on väljaku kohal hõljuvate pääsukeste teostus. Esitatud 
kujul on pääsukeste paigutus juhuslik ja arvestades pakutud tehnilist lahendust mittefunktsionaalne. 
Selline lahendus ei võimalda ka platsi kasutamist ürituste tarbeks. Pääsukesed jäävad lisaks 
kujundina liiga sõna-sõnaliseks ning ei mõju ruumiliselt veenvalt. Väljaku liikumisskeem näib 
ülepaisutatud, kuigi suunitlust võib tõesti mõista (et muuta väljak aktiivsemaks ja ligipääsetavamaks). 
Liiklejate ambitsioon loodud radu kasutada on siiski vähetõenäoline. Platsi formaalsus (nelinurk) ei 
haaku hästi ülejäänud skeemiga. Töö suurim tugevus seisneb selles, et esitatud on visioon kogu 
Taara pst tänavaruumi kujundamiseks, mis seob võistlusala algava Tähtvere linnaosaga. Siin aga 
tekitab laias pildis küsitavusi ainult Matteuse hoonete tähistamine – viitamist vääriksid veel paljud 
teisedki Tähtvere hooned.  

PIIP JA PRILLID 

Töö on põhjalikult analüüsinud vaadete, valguse, müra ja teiste elementide jaotust võistlusalal ja 
pakub sellest lähtuvalt välja erineva atmosfääriga olelusvõimalusi. Kokku on segatud ajaloolistest ja 
tänapäevastest stiilidest inspireeritud vormijooned. Töö tekstiline osa on mahulisest oluliselt veenvam, 
tõotades lahendust, millest loodud ruum ise kaugele maha jääb. Ruumi üle langetatud otsused ei ole 
veenvad, tekkinud pilt ei mõju terviklikult ja jääb vaatajale segadusttekitavaks. Kohviku funktsiooni 
lisamine asukohas on tervitatav, kuid selle lahendamine käesoleva võistluse raames ja pakutud kujul 
on kaheldav. Hästi on töös tajutud võistlusala (väikest) mastaapi. 

VÕRGUSTIK 

Töö kandvaks ideeks on Tähtvere planeeringu ja tuntud arhitektide hoonete kujutamine minilinnana. 
Välja pakutud lahendus ei loo paraku ruumi, vaid jääb pigem tasapinnaliseks, kõledaks. Tähtvere 
planeeringuline struktuur inimsilma kõrguselt esile ei tule. Esitatud kujul on idee jäänud pidama 
abstraktse kujutamisviisi ja koopia vahepeale. Idee võiks ehk toimida siis, kui kuubikud oleksid täpsed 
hoonete koopiad. Matteuse kuju lahendus on esteetiliselt küsitav, skulptuur ei suhestu ülejäänud 
väljakuga vaid jääb täiesti eraldiseisvaks teemaks.  

IV-V preemia MATTEUSE NURK 

Võistlustöö pakub välja uue liikluskorralduse jagatud ruumi põhimõttest lähtuvalt. Siiski ei annaks 
liiklusruumi ümberkujundamine nii väikeses lõigus suurt võitu, kuna avalikke funktsioone teisel pool 
Näituse tänavat on liiga vähe. Esitatud platsilahendus ei paku kohale väärilist ruumielamust. Platsi 
graafiline joonis (raadiused, pinnakatted/mustrid, väikevormid) ei näi millestki lähtuvat (ei haaku 
konteksti ega teemaga). Jaotus tänavaäärseks platsiks ja päikesepoolseks haljasalaks on siiski mõnus 



ja loogiline. Üleelusuuruses betoonist Matteuse kuju on oma mastaabi juures liiga lihtsustatud ning 
mõjub robustselt ja agressiivselt. Julgus võistlusalast välja minna ja Näituse tänava lõik platsi 
lahendusse kaasata on töö suurim tugevus. 

IV-V preemia JAANIMARDIKAS 

Esitatud töös on palju huvitavaid ideid, mis eraldi võttes võiksid luua põneva ja hästi defineeritud 
ruumi, kuid tervik mõjub juhuslikult. Töö on proovinud võistlusalale läheneda laia joonega. Väljaku 
jaotus erineva kattega pindadeks moodustaks nagu tänavad ja kvartalid, mis jagab avara ruumi 
loogiliselt tajutavaks. Katendite tervikuks sidumine jääb aga lõpuni läbi töötamata. Valgustitest lagi 
aitab luua hubase inimmõõtmelise ruumi. Valguslahenduse idee on hea, kuid Tähtvere kaardi kuju 
lampidega ei paista maapinnalt vaatlejale välja. Väikevormid ei ole õnnestunud. Julge on 
kummikatendi kasutamine ja selle värvivalik, mis võiks hästi suure mänguväljakuna toimida, kui idee 
lõpuni viia. Antud kontekstis on lahendus pigem küsitav.  

III preemia DIALOOG 

Ideekavand on professionaalselt läbi lahendatud ja lähteideed on tugevad. Kahe erineva polaarsusega 
temaatika vastandamine on tugev idee, kuid ei ole ruumis piisavalt arusaadavale kujule viidud. 
Haljastuse ja vee ökoloogiline kasutamine Tähtvere märgina ei oleks halb. Sadevee kasutamise mõte 
on sümpaatne, aga samas on kaheldav selle realiseerumine antud ruumilise laheduse tingimustes. 
Tugevast ideestikust hoolimata on tekkiv ruumi identiteet ja sidumine ümbritseva keskkonnaga pigem 
nõrk: luuakse killustatud park, mis võiks sobida mistahes asukohta. Positiivne on arvestamine 
skulptuuri valmidusega: ka ilma skulptuurita ei kaota lahendus midagi. 

II preemia TUBANE MAASTIK 

Töö kontseptuaalne idee on väga tugev. Platsi keskmesse on kavandatud tugimüüride ja teiste 
arhitektoonidega markeeritud Tähtvere tüüpilise elamu plaan. Idee läheneb seda enam absurdini, 
kuivõrd see jätab mulje varemetest kohast, kus tegelikult hoonet kunagi olnud ei ole. Avaliku ruumi 
jaoks on see kummaliste objektide ja ruumiliste olukordadega töö rohkem idee kui funktsioon, millel on 
hea teostuse korral siiski potentsiaali. Üksikute elementidega võib edasi minna ka siis, kui hoone 
plaan laiali lammutada. Materjalide ja sõlmede õnnestumiseks peavad need olema detailselt läbi 
mõeldud ja lahendatud. Ruumi jagamine tubadeks moodustab väga mugavate mõõtmetega 
pargiruume. 

Esteetilises plaanis võib argumenteerida, kas töö ei devalveeri Matteuse pärandit, esitades tema 
mälestuse teemapargi võtteid kasutades.  

I preemia KOOSKÕLA 

Professionaalne ja põhjalik lahendus, millel on selge idee. Plats on lahendatud terviklikult, mitte 
erinevaid detaile kokku pannes – pargielementidega on osatud piiri pidada. Kuldlõikeline 
kompositsioon on monument arhitektimõttele kui niisugusele. Töö defineerib võistlusala selgelt 
platsina, liigselt muid katendeid lisamata. Skulptuur ei ole terviku juures oluline. Esitatud kujul ei lähe 
skulptuur hästi plaanilahendusega kokku, kuna struktuurne mõte on erinev. Skulpturaalse vormiga 
tuleb edasi töötada, pöörates tähelepanu kas püüeldakse pigem mänguatraktsiooni või abstraktse 
monumendi poole. Töö arhitektuuriosa mõte on väga tugev, eriti kui lisada funktsioone, mis muudaks 
koha atraktiivseks nii kohalike kui teiste linlaste jaoks. 
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