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KONTSEPTSIOON
Taara pst ja Näituse tn ristmiku avaliku skvääri kujunduse eesmärk on tuua esile
Tähtvere linnaosa kui linnaplaneerimise näidet, tunnustada planeeringu peamist
koostajat Arnold A. Matteust, samuti paljude Tähtvere majade arhitekti Nikolai
Kusmini ja kõige kuulsamat Tähtveres projekteerinud arhitekti Alvar Aaltot. Loodav
väljak toimib mitmekesise ja meeldiva kokkusaamise ja ajaveetmise kohana, kus on
tasakaalus sillutatud ja murupinnad ning kõrghaljastus. Väljak tugevdab Tähtvere
linnaosa identiteeti linnaplaani väljatoomise näol ja näitlikustab selle ajalugu
viljapõllu näol, mis laius siin enne linnaosa ehitamist 100 aastat tagasi.
Kogu uus avalik skväär toimib nii sümboolse kui ka praktilise kogunemiskohana.
Skvääri kujunduses on kasutatud lihtsaid, vastupidavaid ja vähest hooldust
nõudvaid lahendusi.

KUJUNDUSLAHENDUS
Pinnakatted ja väikevormid
Lahenduse aluseks on A. Matteuse algne Tähtvere planeeringujoonis, mille keskse
telje moodustavad Taara puiestee ja sellega ristuv ning paralleelne Vikerkaare
tänav. Lisaks tänavatele on sillutises välja toodud planeeringu alusel tänaseks
püstitatud põhihooned. Markeerimaks A. Matteuse, N. Kusmini ja A. Aalto panust
on nende projekteeritud majad tänavasillutisest välja toodud kolme erinevat tooni
betoonist 500x500x500mm mahtudena, mida saab kasutada nii istumiseks,
turnimiseks kui ka mängimiseks. Tänavakoridorid koos tänavaäärsete majade
vööndiga on kasutatavad käiguradadena, samas kui kvartalisisesed rohealad on
markeeritud tugevdatud alusel muruna, millel on samuti võimalik kõndida.
Kasutatud on kahte tüüpi sillutuskive – skulptuuri ümbruse väljakul on kasutud
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500x500mm valget tooni kõnniteeplaate, ülejäänud teedel kalasabamustris
140x280mm musta tooni tänavakive. Sillutise sees on markeeritud teiste
arhitektide poolt projekteeritud hoonete asukohad 500x500mm valget tooni
kõnniteeplaatidega.
Avaliku väljaku ja tänavamaa piirid on tahtlikult hägustatud, et näidata
linnaehituse järjepidevust. Samas on säilitatud tänavamaa funktsioonid ehk nii
jalgratta-, kõnni- kui ka sõiduteed on mugavalt läbitavad. Piki Näituse tänavat
kulgeva jalgrattatee ääres asuvad skvääri külastajatele mugavalt ligipääsetavad
jalgrattahoidjad.

Ülekäigukohad

sõiduteedest

on

markeeritud

kivikattega.

Autoparkla juures on prügikonteinerid lahendatud maa-alustena. Parkla katendiks
on asfalt ja parkimiskohtade katendiks 140x280mm musta tooni betoonkivi.

Skulptuur ja väljak
Väljaku Näituse-Kastani poolses nurgas asub arhitekt A. Matteuse perforeeritud
metallist/võrgust skulptuur, mis võimaldab kuju vaadelda igast suunast ilma, et
mõni suund tunduks kuju tagaküljena. Kuju on asetatud väikesele kõrgendusele,
mida saab samuti kasutada istumis- või lamamispinnana. Kuju ümber on väike
väljak, kus saab näiteks mängida, rattaga sõita ja kontserte korraldada.

Haljastus
Taara puiestee tammeallee säilib terviklikult. Samuti säilivad parkla juures asuvad
puud.
Skvääri põhjapoolses osas asub viljapõld, mis sümboliseerib nii Tähtvere linnaosa
ajalugu kui ka valdava osa eesti rahva pärinemist taluühiskonnast. Viljapõllu
toomine linna aitab ka linnalastel paremini mõista, kuidas toit meie lauale jõuab.
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Teisel pool Taara puiesteed asuva parkla visuaalseks varjamiseks on kasutatud u
1,5 m kõrgust vabakujulist hekki.

Valgustus
Skvääri valgustus on tagatud tänavate äärse üldvalgustusega. Skulptuur on
valgustatud altpoolt skulptuuri alusesse paigaldatud valgustiga.
Sillutisest mahuliselt välja toodud hoonetel olevad tekstid – arhitekti nimi ning
aadress – on moodustatud LED-valgustitest, mis toimib dekoratiivvalgustusena.
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