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Ideelahendus lähtub ühelt poolt klassikalisest taskupargist skväärist, mille eesmärgiks on
möödajalutajatele, bussiootajatele, kohalikele elanikele või hoonete kasutajatele luua koht
hetkeks aja maha võtmiseks. Skvääri teiseks juhtideeks on teha tagasihoidlik kummardus
Arnold Matteusele ning viidata tema panusele Tartu linnaruumis.

Lahendus haarab kaasa olemasoleva haljasalaga piirneva osa Näituse tänavast. Lahenduse
kohaselt viiakse Näituse tn ülejäänud alaga samasse tasapinda. Nii tekib visuaalselt avaram
terviklik linlikum plats, mille fookuseks on fotobetoonist Arnold Matteust ja tema tegevust
arhitektina kajastavad seinad. Auto- ja kergliiklus eristatakse üksteisest pollaritega, tõstetud
pinnast tulenevatest kaldpindadest platsile sõites peavad sõidukid kiirust alandama, platsi
läbides võiks olla kiirus alandatud 20...30 km/h-ni.
Platsi katteks on kasutatud kahesugust sillutist. Valdava osa sillutisest moodustab helehallist
graniidist vm materjalist plaatidest suurema tekstuuriga kate, millesse lõikuvad tumedamast
kivist peenetekstuurilised ribad. Nii tekkiv abstraktne muster tugevdab visuaalselt platsi
ühtset ruumilist ilmet.

Arnold Matteusele pühendatud tarindid on lihtsa vormiga fotobetoonist seinad. Neist
olulisem/suurim kujutab Arnold Matteust oma lahutamatu piibuga. Seina esiküljele võib
panna meistri eluloo lühikokkuvõtte, tagaküljele loetelu tema olulisematest ehitistest.
Tekstid ja seina kujundus käesolevas ideekavandis on illustratiivsed ja tuleb täpsustada
edasise kavandamise käigus. Teised seinad on kavandatud samuti fotobetoonist, neil võib
kujutada Arnold Matteusega seonduvat või teiste Tartuga seotud olulisemate arhitektidega
seonduvat. Ideekavandis on näidatud asukoht kolmele seinale, kuid platsi konfiguratsioon
võimaldab neid paigaldada soovi korral enam.
Betooni võib asendada ka kortenterasest pindadega, millesse on sisse lõigatud
eelpoolkirjutatud info.
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Väikevormide valikul on lähtutud sellest, et platsile jõudnud kasutajal oleks võimalik platsil
peatud korraks või jääda sinna pikemaks. Pingid on paigutatud soodustamaks
inimestevahelist suhtlust, ühistranspordi ootamist, mööda Taara puiesteed sportijatele ka
võimalust võimlemiseks jne. Nn multifunktsionaalsed tornid pinkide vahel liigendavad
visuaalselt ruumi, kuid nende eesmärk on erinevalt konfigureerituna täita erifunktsioone.
Torne võib kasutada infokandjatena, prügikastidena, mobiiltelefonide laadimise jaamadena;
neisse võib peita elektrikappe, sidekappe jms, torne saab kombineerida valgustusega.
Pinkide ja tornide ribiline ülesehitus pakub häid võimalusi efektseks valgustuseks. Tarindite
paigutusel on arvestatud sellega, et oleks tagatud läbiv jalgrattaliiklus mööda Taara
puiesteed.
Parkla servas asuv prügikonteinerite hoiukoht on kavandatud prügimajana. Prügimaja katuse
kaldpinna võib kavandada murukatusena või istumiseks sobiva kaldpinnana.

Platsi murualad on Näituse tn suunas kortenterasest viimistletud tugiseintega tõstetud, et
kiviplatsiga piirnevaid kontrastseid haljastusega alasid viimistleda ning haljastatud pindu
liigendada. Platsi keskele jääb avar muruala, lääneserv on eraldatud sõiduteest jalgtee
suhtes tõstetud põõsastatud pinnaga. Lahendus arvestab Taara puiestee tammedega, kuid ei
arvesta haljasalal kasvavate ülekasvanud põõsastega.
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