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KONTSEPTSIOON	

	

Võistlustöö	eesmärk		

Võistlustöö	 KOOSKÕLA	 jäädvustab	 Tartu	 linnaruumis	 tunnustatud	 arhitekti	 ja	 kauaaegse	
linnaarhitekti	 Arnold	 Matteuse	 mälestuse	 ning	 markeerib	 väärikalt	 Tähtvere	 linnaosa	 alguspunkti.	
Etteantud	võistlusalal,	Näituse	tänava	ja	Taara	pst	ristil	Taara	pst	alguses,	Taara	pst	T1	ja	Taara	pst	1d	
kinnistutel,	 Taara	 pst	 alguse	 haljasala	 ja	 teedega	 ning	 tänavaäärse	 parkimisplatsiga,	 on	 loodud	
terviklikkust	ja	kooskõla	taotlev	lahendus.	

Matteuse	skvääri	olemus	

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.	

	
Illustratsioon	nr	1.	Piirkonna	haljasalade	tüpoloogia.	
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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).		

Skvääri	loomeloogika	

Arhitekt	Matteus	oli	edukas	arhitekt,	 seda	kinnitab	enam	kui	 tuhatkonna	 rajatise	autoriks	olemine.	
Matteus	 otsis	 “harmoonilist	 kontakti	 tellija	 soovide,	 ehitise	 otstarbekuse	 ja	 arhitekti	 esteetiliste	
tõekspidamiste	vahel”.	Tema	hoonetes	on	kvaliteet,	mis	teeb	need	elavaks	 ja	ajatuks.	Viimast	võiks	
laiendada	Christopher	Alexander’i	mõttega,	et	parimaid	ehitisi	 iseloomustab	midagi,	mis	on	vormilt	
sama	vanad	kui	puud	 ja	mäed	 ja	meie	 inimnäod.	Tundub	nagu	oleks	Matteus	toiminud	 just	sellises		
ehituskunstis,	 mis	 jälgib	 looduse	 intelligentseid	 ajatuid	 meetodeid.	 Lisaks	 iseloomustavad	 tema	
loomingut	väärikad	materjalid.		

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).		

	

Illustratsioon	nr	2.	Isomeetriline	paber.	
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Illustratsioon	nr	3.	Skvääri	alusvõrgustiku	mustri	katsetused.	
	
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.		

	
	
Illustratsioon	nr	4.	Kuldlõige	ja	Fibonacc’i	spiraal	(ehk	logaritmiline	spiraal).	
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Illustratsioon	nr	5.	Skvääri	kuldlõikeline	kompositsioon.	
	
Asendiplaan,	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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Illustratsioon	nr	6.	Logistika	ja	vaated.		
	
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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Illustratsioon	nr	7.	Asendiplaan.	
	
Arhitektoon	ja	satelliitmoodulid		

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.		
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Illustratsioon	nr	8.	Leonardo	võrgustik.	
	

	
Illustratsioon	nr	9.	Leonardo	3D	prinditud	mudeli	katsetused.	
	

Illustratsioon	nr	10.	Arhitektoon.	

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).		
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Illustratsioon	nr	11.	Arhitektooni	sateliitmoodul.	

Peidetud	teadmised	

Arhitekt	 Matteuse	 portreed	 platsilt	 ei	 leia,	 küll	 aga	 arhitekti	 töömaailma	 elemente,	 mis	 pakuvad	
äratundmis-	 ja	 avastamisrõõmu:	 tsitaat,	 mõõdud,	 proportsioonid,	 mõõtkava,	 asukoht,	 põhi-lõuna	
jne.	 Skvääri	 võrgustiku	 sisse	on	kolme	kohta	kavandatud	 laiad	metallist	 ribad,	 samuti	on	kasutatud	
ribasid	 kuldlõike	 kolmnurga	 joonte	 markeerimiseks.	 Just	 nendele	 elementidele	 on	 erinevad	
arhitektuurialased	teadmised	kirjutatud.			

Platsi	 keskse	 arhitektooni	 õhus	 helklevad	 sirgjooned	 moodustavad	 justkui	 arhitekti	 joonise	 või	
aimatava	 visualiseeritud	mõttekäigu.	 See	 on	hommage	 Arnold	Matteusele,	 avatud	 killuke	 arhitekti	
töömaailmast.		

Kogu	 väljak	 on	 justkui	 üks	 suur	 teadmiste	 laegas,	 mille	 lugemiseks	 tuleb	 osata	 neid	 tarkusi	
märgata.		

	
Illustratsioon	nr	12.	Vaade	platsi	keskmest	arhitektooni	suunas.		
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MATERJALID,	VÄIKEVORMID	JA	HALJASTUS	
	
Haljastus	

Võistlusalal	on	püütud	olemasolevat	kõrghaljastust	võimalikult	palju	säilitada	–	säilitamist	väärivad	nii	
Taara	 puiestee	 tammeallee	 kui	 Näituse	 tänavaga	 külgnevad	 tammed,	 samuti	 parklaga	 piirnevad	
puud.	Platsi	 sisemuse	põõsagrupid	on	 likvideeritud,	et	avada	vaateid	ning	 luua	paremaid	ühendusi.	
Skvääri	 liigendamiseks	 ja	 raamimiseks	 on	 ette	 nähtud	 uusistutustega	 alasid	 –	 madalad	
põõsaistutused	Näituse	tänava	poolsele	küljele	ning	Taara	puiestee	otsa,	kõrgem	põõsamassiiv	Taara	
puiesteega	 paralleelselt	 platsi	 lääneküljele,	 et	 tekitada	 vaheldust	 vaate	 sulgemisega.	 Samuti	 on	
nähtud	ette	täiendada	parklaga	külgnevat	haljasala	põõsastega.				

Katendid	

Skvääri	kolmnurkadest	võrgustiku	moodustavad	heledast	graniidist	plaadid.	Platsi	kuldlõike	kolmnurk	
on	 peenharjatud	 betoonist.	 Arhitektooni	 alune	 on	 kaetud	 betooniga	 sama	 tooni	 helehalli	 valatud	
kummikattega.	 Taara	 pst	 käigutee	 on	 kivimaterjalisegust.	 Parkla	 parkimistaskud	 on	 murukivist	
(sõelme	 täitega),	 manööverdusala	 asfaldist	 ning	 jalakäijate	 lokaalset	 ühendust	 markeeriv	 ala	
betoonkivikattega.		

Skvääri	väärikad	materjalid	on	ääristatud	graniidist	äärekividega.	Kuldlõike	kolmnurkade	jooned	ning	
infokildudega	varustatud	ribad	on	malmist	või	terasest.		

Referentsid	nr	1.	Katendid.	

Arhitektuursed	väikevormid	

Arhitektooni	materjal:	metalltoru	läbimõõduga	6-9	cm,	roostevaba	teras	või	alumiinium.	
Arhitektooni	moodulid:	metalltoru	 läbimõõduga	 6-9	 cm,	 roostevaba	 teras	 või	 alumiinium,	 pingi-	 ja	
lauatasand	kaetud	Siberi	lehise	puiduga.	
	
Skvääri	muud	elemendid	on	lahendatud	kataloogtoodete	baasil.	Kõik	elemendid	on	lihtsa	vormikeele,	
ajatu	disaini	ja	õhulise	muljega.		
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Referentsid	nr	2.	Arhitektuursed	väikevormid.	
	
Valgustus		

Taara	 puiestee	 tammede	 all	 on	 uued	 valgustid	 sätitud	 vanade	 valgustimastide	 asukohtadesse.	
Puiestee	alust	valgustavad	madalad	4m	kõrgused	pulkvalgustid.	Skvääri	ennast	valgustavad	mastidel	
suunatavad	prožektorid,	sh	arhitektooni	ennast.		

	
Referentsid	nr	3.	Valgustus.	
	
	

	


