
SELETUSKIRI „DIALOOG“

INTRO

Kujunduslahenduse põhiidee seisneb dialoogis olemasoleva ajaloolise allee ning uue

avatud kaasaegse väljaku vahel. Lahendus on inspireeritud inimesest ja loodusest –

loomaks inimmõõtmeline avalik ruum, mida Arnold Matteus püüdis Tartus tagada.

Antud ala põhiliseks funktsiooniks on olla mugav läbikäidav dekoratiivne väliruum, mis

pakub ka ajutisi tegevusi ning kohti jala puhkamiseks.

DIALOOG

Kujunduslahenduse ideekontseptsioon kujutab Matteuse kahekõnet enesega –

vastandlikke võimalusi ja valikuid, mida ta oma töös tegema pidi. Ühelt poolt tuli tal

kaasa minna tolleaegse valitseva uue, moodsa modernismivooluga ning oma tulekuga

Tartusse tõi ta sinna kaasa mitmeid uuenduslikke lahendusi, teisalt jäi ta alati truuks

klassikale. Arhitekt püüdis hoida ja säilitada Tartu vaimu ja hõngu kuid samas kohustus

tegema sotsialistlikku plaanimajanduslikku arhitektuuri. Selline erinevate nõudmiste

vaheline vaagimine pidurdas tema loomingulist arengut, ent sealjuures tegi ta endast

kõik oleneva, et hoida Tartu kesklinn vaba liigsetest tüüpehitistest, tehes sellega Tartule

suure teene.

Antud positiivne konflikt avaldub skvääril peamise elemendina, milleks on ala läbiv

sikksakk-lõhe, mis eristab kahte poolust. Üheks kahekõne pooleks selles ruumis saab

Matteuse ajast jäänud klassikalise alleega korrapärane poolus, teiseks uuenduslik pool -

see on looduslikku mitmekesisust suurendav, lopsaka taimestikuga keskkonnasäästlik

ruum.

Kahte poolt ühendab ja lahutab sademeid vihmapeenrasse kokku juhatav süvendatud

renn, mis suubub kesksele ümarale alale, kus sademetest sünteesitakse elu. 

Ümarale kesksele alale on võimaldatud Matteuse sisemist kahekõnet väljendav

potentsiaalne SKULPTUUR, mille võib tellida avatud konkursi korras. Ruumi head

toimimist skulptuuri olemasolu ei mõjuta, sest eesmärgiks on hoida ala harmoonilisena

kahe pooluse vahel, kus põhiliseks skulpturaalseks elemendiks ongi Taara puiestee allee

ning lisaks dekoratiivselt kombineeritud taimed.
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FUNKTSIOON

Pargi nurgad on avatud ja tehtud läbikäidavamaks, samas kui ala keskel tekib rohkem

suletum ruum, eriti vihmapeenra kõrval asuvatel lavatsitel, kus osa on kaetud

puitlaudisega. Atraktiivsemateks elementideks skvääril on aktiivset tegevust pakkuvad

lauatenniselauad ja trampliinid nii lastele kui täiskasvanutele. Pinkide kujundus hõlmab

endas erinevaid funktsioone, milleks on lisaks istepingile prügikastide asukoht, peidetud

valgustid ning mõnes kohas stendifunktsioon, kuhu võib paigutada Arnold Matteuse loo

ning muid uudiseid ja teateid. Olemasolev pink ja postkast on hoitud kõnnitee lähedal.

Jalgrattahoidikute arvu on suurendatud ja muudetud asukohti. Postvalgustitena on alleel

kasutatud klassikalises stiilis lampe; samas skvääril asuvad kohtvalgustid, mis on

peidetud pinkide sisse.

KATENDID

Katenditena on skvääril ja parkimisalal kasutatud ühtset muljet tekitavat erinevate

varjunditega betoonkatendit, millele on märgitud tumedama värviga liikumissuunad-

ülekäigud. Dekoratiivsust lisavad valged värvitud jooned katendil, mis lähtuvad ala

kujundusest, lisaks süvendatud jäljed betoonis, millena väljendub Tähtvere plaani

olemasolu skvääri kitsaimas nurgas – see märgib ära planeeringu olulisuse ja ühenduse

projektalaga kogu linnaosa kontekstis.

Sõiduteel on katendiks asfalt ja alleel sama naturaalne katend, mis ka praegusel hetkel.

HALJASTUS

Säästlike vihmaveekogumissüsteemide eesmärgiks on maapinna alla torudesse vee

juhtimise asemel immutada see taimede abil pinnasesse, mis säästab rahalisi ja

looduslikke ressursse ning pakub uusi võimalusi luua keskkonnasõbralikku, inimkeskset

ja silmale kaunist avalikku ruumi.

Põhilised märksõnad haljastuses on looduslikkus, vähene hooldusvajadus ja elurikkuse

suurendamine, mis parandab inimeste ja linnalooduse elukvaliteeti, säilitab  ning

suurendab looduslikku mitmekesisust. 
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Valitud taimeliigid (esialgne valik näitamaks põhimõtteid)

1.  Vihmapeenar

 

Tarnad /Carex

harilik luga /Juncus effusus

Angervaks/ Filipendula ulmaria

Siberi iiris /Iris sibiricae

Kurereha /Geranium

Kospurohi /Pulmonaria

2.1 Püsikupeenar 

Kurereha /Geranium 

Kilpleht/ Peltiphyllum

Raudrohi/Achillea millefolium

Harilik kitseenelas /Aruncus dioicus

Nõianõges /Stachys byzantina

2.2 Püsikupeenar - värvirohke

Aed-kukekannus /Delphinium cultorum

Helmikpööris /Heuchera

Kaunis kukehari /Sedum spectabile

3. Pinnakatjad

Harilik metspipar /Asarum europaeum

Kevad-nabaseemik Omphalodes verna
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Koldnõges /Lamium galeobdolon

Soorohi /Houttuynia codata

4. Madalad põõsad

Põõsasmaran /Potentilla fruticosa

Magesõstar /Ribes alpinum

4. Põõsaste (ja puude) asendamine ja uuendus

Kõrgemast haljastusest on jäetud alles nii palju kui võimalik. Põõsaid tuleks uuendada

olenevalt vajadusest, aga soovitusel uuendustega oodata seni, kuni uued taimed

(põõsad) on juba suuremad.

Vihmapeenar

Kujundusalale on planeeritud vett filtreerivad vihmapeenrad kahte asupaika – skvääri

keskmesse ning parkla servale. Nende ehitus lähtub SUDS põhimõtetest:

- Hõljuvained eraldatakse läbi setitamise ja füüsilise filtratsiooni – taimede ja pinnase

abil

- Saasteained eraldatakse bioloogilise töötlusega

- Põhimõtted taimede valikul:

. Kohalikud liigid, mis on kohanenud keskkonnatingimustega – esteetika
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. Taimedel erinevad kõrgused, õitsemisajad, väikesed rühmad – mitmekesisuse

suurendamine

Arvutused Matteuse skväärile ümara vihmapeenra rajamiseks:
Arvutused põhinevad Linnahüdroloogia ja sadevee juhtimise süsteemi (Iwater Summer
Schools 2016, Aalto ülikool, J. J.Galan) vihmavee äravoolu arvutustel.
Valem: WQV (äravoolu maht)=P x Rv
P – sajuhulk meetrites
Rv – kaalutletud pindala ruutmeetrites
Sajuhulk (P):
Tartu piirkonnas on maksimaalne ööpäevane sademete hulk augustis 62,7 mm
(ilmateenistus.ee andmetel). Alusandmete järgi lähtusime sademete hulgast 30 mm,
mis on piisav kogus tegelemaks ca 90 protsendi sademetega.
Siit järelduvalt võtame arvutustel aluseks sajuhulga P=0,03 m

Skvääri pindala kokku ca 2067 m2

Rohelised alad: 741 m2

Sillutatud alad: 1326 m2

Kaalutletud pindala (Rv) saamiseks tuleb pindalad korrutada vastava koefitsendiga.
Koefitsendid (arvestavad savisema mullaga ning sademete hulgaga 30 mm):
Rohelistele aladele: 0,22
Sillutatud aladele: 0,77
Kaalutletud pindala on: (0.22x 741+0.74 x 1326) 1144,26 m2

Äravoolu maht(WQV):
1144.26 m2 x 0.03 m=34,32 m3

Järeldus: Antud skväärile on tarvilik vihmapeenar, mis mahutaks ca 34 m3 vett; antud
töös on maht kaetud vihmapeenraga, mille pindalaks on 136 m2  ning sügavuseks ca
0,25 m

LIIKUMINE JA LOGISTIKA

AUTOLIIKLUS

Autode liikumise üldised põhimõtted jäävad samaks. Lisandunud on sõiduteid ületavate

kergliiklemisteede kõrgendatud pinnad ja neid märgistavad katendid, millel on markeeriv

ning hoiatav funktsioon, mis muudab liiklust rahulikumaks ning ohutumaks mõlemale

poolele, kuna eri liiklejate kokkupuutepunktid on nähtavalt märgistatud.

KERGLIIKLUS – ala läbivad suunad
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Praegu olemasolevaid põhilisi kergliiklejate liikumisteid hoitakse alles ning pigem

võimendatakse, lihtsustatakse ja muudetakse turvalisemaks (kokkupuutepunktid

sõiduteedega). Potentsiaalsed lisanduvad jalgrattateed peavad olema ühendatud terve

linna planeeringuga ning hetkel antud alal uusi jalgrattateid ei ole märgitud, kuna alal on

hetkel kõikide sõiduvahenditega liikumiseks piisavalt ruumi.

Ala peamiseks teljeks jääb Taara puiestee telg. Selle mõjusfääri on antud projektiga

laiendatud ja hoitud avatuna, et Tähtvere üks põhilisi ning armastatumaid elemente

saaks esile toodud veelgi enam. Selle kõrvale on tekitatud avatud liikumisruum, mille

kaudu kiirustajad saavad ratastel/jala jalutajaid häirimata otse Näituse tänava ülekäigu

poole suunduda ning sealt juba edasi liikuda.

Ära on kaotatud praegu skvääri serval asuv kõnnitee ning selle asemel on suunatud

inimesed sujuvalt alalt läbi. Teise võimalusena saavad inimesed soovi korral kasutada

teisel pool teel asuvat kõnniteed.

PRÜGIMAJAKE  

Prügikonteinereid varjav lukuta paviljon on paigutatud laiendatud rohealale parkla serval

-  sealt läbisõites saab prügiauto konteinerid kätte ning pargi poolt saavad jalakäijad

samuti konteineritele paremini ligi.

PARKLA 

Parkimise funktsioon ja süsteem jääb samaks; parkla serval asuv roheala laieneb

mitteametliku teise parklarea arvelt ning nii mahuvad rohealale vihmapeenrad ja muu

haljastus ning varjatumad ja ligipääsetavamad  prügikonteinerid.

6


