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1.    SKVÄÄRI IDEE	  
 
Arhitekti A. Matteusele pühendatud skvääri 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.  
  

	  
 

2.   PLAANILAHENDUS JA LIIKUMISTE LOOGIKA	  
 

Tubane maastik on paigutatud peasissepääsuga Taara pst äärde nagu teisedki Taara pst elamud. Nii 
paigutub veranda trepp suunaga Näituse tn-le ja tekitab sellega ühe sissepääsu parki. Sellise 
paigutusega säilitame ka olemasoleva parki läbiva diagonaalse jalgtee. 	  
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 Kuna elamuplaan on suurendatud kahekordseks, siis ulatuvad mõnede tubade seinad skväärist 
välja olemasolevate jalgteede ja osaliselt sõidutee peale. Visuaalselt välja jäävad seinad on markeeritud 
tänavaga samas tasandis teistsuguse katendiga, näiteks betooniga nagu ka tugimüüridena nähtavad 
seinaosad, nii ei takista see liiklust ega liiklemist, aga seob kogu ala tervikuks.  
	  

	  
 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.  Lõunapoolne plaaniosa on tänavatasandist osaliselt tõstetud, ning 
suuremas osas kaetud sillutisega. Tõstetud alad on ühendatud ümbritsevaga panduste ja treppidega. 
Trepid on aluseks võetud tüüpilise majaplaani asupaikades, aga see ei takista kõikidel parki 
kasutamast, sest ligipääsud on rajatud kõnniteedega lõikuvatest tubadest pandustega. Majaplaani 
põhjapoolsem osa sulandub sujuvalt haljastatud aladega. 	  
 Parkimisplats säilib oma asupaigas, aga mõned parkimiskohad kirdenurgas eemaldatakse, et 
rajada korralik maa-alune prügikastisüsteem.  
 

3.   HALJASTUS 
 
Matteuse skvääri haljastus saab olema värske ja lopsakas. Taimedel on pargis oluline roll, sest nad 
tsoneerivad ja tähistavad tubade erinevaid funktsioone. Nad õitsevad, lõhnavad, neid saab süüa ning 
nad on ka sügisel kaunid. Valitud on taimed, mis on tuttavad koduaiast, aga kuna nendest tekivad 
konkreetsed istutusalad, kus neid on korraga ühes koos palju, moodustavad nad uue 
maastikuarhitektuurse väärtuse. Mõni istutusala on terve toa suurune, teine tähistab seina, kolmas 
ronib hoopis söögitoa õhulist konstruktsiooni või veranda müüri pidi, neljas on puusakõrgune 
istutuskast, mis on köögipliidi kujuline, viiendas turritavad õied välja korstnaavast. Komponeerime 
erinevatel aegadel õitsevaid ja viljuvaid taimi: vastupidavaid maitsetaimi, sibul- ja püsililli, värvikaid 
vabakujulisi põõsaid ja seinteks vormitavaid tihedaid lehtpuu- ja igihaljaid hekitaimi. 	  
 Uue skvääri haljastuslahendusega säilitatakse puiestee tammed ja parkla poole jäävad kased ja 
jalakas. Likvideeritakse vähemväärtuslikud põõsad, mis osaliselt asendatakse sama liiki uute isenditega. 
Näiteks armsate õite ja kauni sügisvärviga kikkapuudest luuakse uued põõsagrupid. Täiendavaid 
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kõrgekasvulisi puid ei istutata, et säilitada võimalikult palju päikselist pargiala. Puiestee puude alla 
istutatakse varjutaluvaid pinnakattetaimi ning varakult õitsevaid sibullilli. Säilitame ka vaba kasutusega 
muruala skvääri loodeosas.	  
 Parkla prügikonteinerite ala ääristab osaliselt piire, kus kasvavad ronitaimed näiteks lõhnavad 
kuslapuud või amuuri viinapuud.	  
 Rikkaliku haljastuse säilimiseks peab igat haljasala regulaarselt hooldama. Valime püsikuid, mis 
vohavad omapäi, aga nende hooldamine on lihtne. 	  
 
 	  

4.   PARGI INVENTAR JA VALGUSTUS	  
 

Parki on valitud vähem standardtooteid, iseloomulikud ruumiobjektid ja istumisalad on eritöö. 
Prügikastid paigutatakse kõikide skvääri nurkade juurde, et vältida pargis sees ebameeldiva haisu või 
suitsukonidega määrdunud objekte. Arvestame ka teeprojektiga, kus on juba rajatud pink, 
rattahoidjad ja prügikast. Prügikasti võiks pingist siiski mujale paigutada. Rattahoidjaid aga lisatakse 
Taara pst äärde pargi sissepääsu juurde. Säilitada tuleks postkast, kuid pargi kontseptsioonile kohaselt 
võiks postkasti lasta teha kaks korda suuremana. 
 	  

Ahjusid tähistavad elemendid on kujundatud valgustina – õhulise müürina, kuhu on 
integreeritud erinevatele kõrgusetele paigaldatud alla valgustavad valgustid. Lisaks on valgusribasid 
peidetud pinkide alla ning süvistatud mõnesse müüri. Atmosfäärilisteks valgusobjektideks kujundame 
ka hoovialal paiknevad pesukuivatusnöörid rippuvate helendavate särkide ja sokkidega. Perimeetris 
näeme ette olemasolevate postivalgustite väljavahetamist funktsionaalsemate vastu ning nende 
ümberpaigutamist vastavalt skvääri uuele plaanile. 
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5.   KATENDID JA MATERJALID	  
 

Katendite valikul lähtume looduslikest, ilmastikuoludele vastupidavatest ja väikese hooldusmahuga 
pindadest. Seinu markeerivad tugimüürid ja sillutised, mis valatakse helehallist betoonist. 
Põrandaviimistlused on tubasele maastikule kohased. Tube tähistavad kalasabamustrisse paigaldatud 
sillutustellised. Trepikoda katavad eestiaegsetele elamutele iseloomulikku kahhelplaatpõrandat 
meenutavad klinkerplaat. Märgade ruumide põrandatel on dekoratiivkillustik, et paremini dreenida 
vee-elementidest pritsivat vett. 	  
 Pingid ja lavatsid ehitatakse termotöödeldud puidust. Trepiastmed valmistatakse paekivist ning 
käsipuud metallist. 
 

6.   HOOLDUS 
 

Skvääri materjalid valime vastupidavad ja regulaarset aga vähest hooldust nõudvad. Puhastust ja 
koristust tuleks teostada regulaarselt. Betoonpindadele näeme ette grafitivastase viimistluse. 
Puitdetailide säilimiseks tuleks neid õlitada iga-aastaselt. Igal aastal tuleks üle vaadata ka metallpiirded. 
Haljastuse dekoratiivsuse eest peab vastutama aednik kogu hooaja vältel. Pargile nähakse ette 
haljastuse kindel hoolduskava taimeliikide järgi.	  
 

7.   TALVINE HOOAEG 
 

Talvel peaks parki regulaarselt lumest puhastama, et ala oleks kasutatav ja läbikäidav. Valgustus toob 
pimedal ajal pargi esile. Kõnnitavaid alasid tuleks mitte soolata, vaid kasutada vajadusel 
graniitsõelmeid, et vältida haljastuse ja katendite kahjustusi. Aedniku ülesandeks on haljastus külmaks 
ajaks ette valmistada ja vajadusel teha selleks hooldustöid. 	  

  


