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Ideevõistluse eesmärk 

Võistluse objektiks on Tartu Kaubamaja ning Vanemuise teatri vahele jääv linnaruum. Ümbritsevaid 

kvartaleid moodustavate hoonete vahele jääva tühiku madalam osa (Uueturu plats) on täna kasutuses 

eelkõige läbikäigukohana; teatriesine nõlv suunab teatrikülastajad teatrimaja osa peaukseni ning 

eksponeerib hoone jõepoolse fassaadi. Uueturu platsi ja kaubamaja vahelt kulgeb läbi linna peamine 

jalakäiguala Küüni tänav; konkursiala läbib Uueturu platsi teisel küljel neljarajaline Ülikooli tänav.  

Võistluse eesmärgiks on ala terviklik uuendamine. Võidutöölt oodatakse platsi mõtestamist ning meeldiva 

tänapäevase linnaruumilahenduse väljatöötamist. Ruum peaks mõjuma lõuendina, mida saab päeva, 

aastaaegade ja aastate lõikes vajalike tegevustega täita. Uus park saab olema pigem ühendus- ja lühiajalise 

viibimise kui rahuliku äraolemise ja aktiivse kehalise tegevuse koht, kuna ümberringi on üsna rutakas liiklus 

ja dominantsed suured ehitusmahud. Eraldi väljakutseks on umbes 10-meetrine kõrguste vahe pargi 

ülemise ja alumise osa vahel, millest peab saama pigem pargi eelis kui liikumistakistus.  

 

Ajaloost ja tänasest päevast 

Tänane Uueturu skväär ja teatriesine haljasala on varasemalt olnud hoonestatud kvartalid kunagises 

eeslinnas väljaspool keskaegset linnamüüri. Tänase Vanemuise ja Ülikooli tänava nurgalt suundus Raeplatsi 

poole diagonaalne Promenaadi tänav. Uus turg (Uueturu tänav) oli lai, tegevustega täidetud tänav praeguse 

Vanemuise tänava pikendusel jõe ja tänase Ülikooli tänava vahel.  

Vanemuise teatrimaja ehitati fassadiga Aia (praeguse Vanemuise) tänava poole, kuna teatrimajast jõe poole 

jäävaid krunte ei olnud tol hetkel võimalik omanikelt välja osta. Arhitekt Armas Lindgreni poolt 



projekteeritud ja 1906. a. sisse pühitsetud juugendlik teatrihoone hävis koos teiste ümberkaudsete 

hoonetega II maailmasõjas. Hoone müürid hinnati esialgu küll taastamiskõlblikuks, ent need jäid 

aastakümneteks seisma ning lammutati lõpuks. 

Teise maailmasõja purustuste järel likvideeriti ajapikku kõik varemed ja taashoonestamise asemel jäi tänane 

võistlusala haljasalana justkui varusse, et sinna paremate võimaluste saabumisel taas hooned ehitada. 

Ainsana püstitati vana teatrimaja kohale 1970. aastal uus teatri- ja kontserdimaja. Uueturu skväär on täna 

oma skeemi ja võimaldavustega nii ajale kui kasutuskoormusele jalgu jäänud.  

 

Võistlusala markeering sõjaeelses kesklinnas 

2016. a. kehtestatud kesklinna üldplaneeringu ning linna uue, koostamisel oleva üldplaneeringu 

diskussioonide raames on kaalutud tänase Uueturu platsi taashoonestamist ja/või hoonesisese või maa-

aluse parkla rajamist, ent lähiaja kavades neid ümberkorraldusi ei ole. Suurte hoonemahtude 

tasakaalustamiseks ning Vanemuise teatri- ja kontserdimaja positsiooni rõhutamiseks eelistatakse kaasaegse 

pargiruumi arendamist. Kavandatav park on loogilises ruumilises-funktsionaalses ühenduses linna peamise 

jalakäigutänavaga (Küüni tn), mis on lähiajal pikenenud üle Riia tn ülekäiguala Aleksandri tänavale kuni 

Soola tn ristmikuni, pikendusel on kasutatud jagatud ruumi põhimõtet. 

 

Võistlusülesanne 

Arhitektuurivõistluse ala suuruseks on ca 17 000m², hõlmates peamiselt Vanemuise tn 4 skvääri ning 

Vanemuise tn 6 (SA Teater Vanemuine kinnistu) kirdepoolset haljasala. Projektala piiridesse on terviku 

huvides arvestatud ka Riia tänav tinglikult kuni tee keskel oleva haljasribani, Ülikooli tänav skvääri ja 

teatriesise haljasala vahel, Vanemuise tänav koos pikendusega (taksopeatus skvääri kõrval Uueturu tänaval) 

ning Küüni tänav skvääri ja kaubamaja vahel. Konkursi peamiseks ülesandeks on leida terviklik lahendus 

hoonetevahelisele kaasaegsele pargile.  



 
Konkursiala piiritlus 

 

  
Väljavõte kehtivast kesklinna üldplaneeringust. Konkursiala lähipiirkonna üldised ehitustingimused ja hoonestuse kõrguspiirang.  

 

1. Väljak või park? 

Tartul ei ole täna keskväljakut: esindusplatsina toimib eelkõige Raekoja plats, mis on aga ajalooline turg 

ning seab seetõttu nii oma olemuse kui füüsilise keha tõttu (kitsas kuju ja munakivisillutis) väljaku 

kasutamisele piiranguid. Projekteerimisel on kammerlik lipuväljak ülal Toomemäel Tähetorni ees. 

Argisemad üritused majutatakse enamasti ümberkaudsetel tänavatel: rallid jm ülevoolav käratsemine 



Vabaduse puiesteel; laadad ja kihutusjooksud Küüni tänaval. Küüni tänav koos lahendatava Uueturu 

pargiga peidab endas seega häid eeldusi rahvarohkete sündmuste läbiviimiseks. Võistlusala ei peaks aga 

muutuma üleni väljakuks, vaid peaks saavutama optimaalse tasakaalu väljaku ja pargi funktsioonide vahel.  

 

2. Funktsioonid 

Igapäevaselt peab võistlusala toimima platsilt hargnevate sihtkohtade kokkutraageldajana. Lisaks tuleb 

säilitada ja luua veelgi paremad võimalused erineva laadi ja mastaabiga sündmuste läbiviimiseks. Sillutatud 

pind tagab vastupidavuse käimiskoormusele ja võimaldab sujuvat liikumist, ent muudab samas õueruumi 

tolmuseks ja tuuliseks. Sillutis lubab paigaldada ja ümber paigutada välimööblit pinkidest kuni kioskiteni, 

ent raskendab näiteks telkide või muude vaiadega kinnitatavate struktuuride püstitamist.  

Pargiala terviklahendus ei eelda ühegi statsionaarse hoone püstitamist. Kõrguste erinevus võistlusala lõikes 

loob aga võimalused astmete ja tugiseinte vormistamiseks, mis pakuksid muuhulgas vajalikku seljatagust 

lillemüüjatele ja bussiootajatele. Seega võib kaaluda kioskimahtude või varikatuste pakkumist. Lillemüüjad 

ei vaja suletavaid ja lukustatavaid ruume, vaid pigem tuule- ja vihmavarju (arvestada, et tänane müügiala 

avaneb paraku põhja poole). Riia tänav Turu ja Ülikooli tänavate vahel on linna peamine linnasisese 

ühistranspordi sõlm. Ümbritsevate suurte hoonemahtude koosseisus on bussiootajatele olemas 

varikatused, konkursiala lõigus tuleb bussi ootamise tingimusi oluliselt parandada. Korraga peatub skvääri 

kõrval maksimaalselt kaks bussi.  

 



3. Liikumine 

Võistlusala ümbritsevad dominantsed hoonemahud (Hansakeskus, kohtumaja, teatrimaja, SEB, 

Playtech/Kesklinna keskus, kaubamaja, Kvartal), nende vahele jääv pargiala on küll hoonete mahuline 

negatiiv, ent ei mõju praegu ühtse tervikuna. Haljasalad võimaldavad täna hoonete vahel ruumis 

diagonaalseid lõikeid ning seda omadust ei tuleks välistada. Ruumis liikumist iseloomustab ka see, et 

ühendatavad punktid ei paikne ainult tänavanurkadel, vaid ka keset kvartalijoont (nt teatrimaja ja 

kaubamaja sissepääs, lillemüügikohad, Riia tn bussipeatused, Uueturu tn pikenduse taksopeatus). 

Ümbritsevas kontaktvööndis on lähte- ja sihtkohtadeks Emajõgi, bussijaam, ümbritsevad 

kaubanduspinnad, kohtumaja, ülikoolihooned (sh. raamatukogu), teatri- ja kontserdimaja, raeplats. 

Kohtumaja parkimisala on õhtusel ajal ristkasutuses teatrikülastajate parklana. Seega pole loodav pargiala 

tähtis mitte ainult oma keskse asukoha poolest südalinnas vaid toimib olulise sõlmpunkti ja 

ühenduskohana. Võistlustöödelt oodatakse seega muuhulgas kergliiklejate liikumisloogika läbitöötamist, 

arvestades võimalikult paljude liikumisviiside ja –vahenditega.  

4. Teater 

Vanemuise teatri- ka kontserdimaja asukoht ülal nõlvapealsel dikteerib kindlasti avara vaate säilitamist 

hoonele ja ülalt hoone akendest ja terrassidelt alla linnale. Teatri kultuurilooliselt olulise positsiooni 

tähtsustamine tasakaalustaks tänast üha asisemaks ja kaubanduslikumaks muutuvat lähiala olekut. 

Konkursitöölt oodatakse Vanemuise teatri- ja kontserdimaja väärikat esiletõstmist kavandatavas tervikus.  

Kõik paepiirded, tugimüürid ja rinnatised ning sissepääsuesine parkimisala tulevad säilitada. Jalakäijate 

liikumissuunad ümbritsevate tänavaületuskohtade ja teatrihoone sissepääsude vahel peaksid olema 

võimalikult paljudele liikujatele ligipääsetavad, läbitavad ja ohtud. Teatrimaja ees paiknevat Eduard Tubina 

monumendiansamblit koos väljakulahendusega nihutada või muuta ei ole lubatud. Hoone ümber 

eksponeeritud ülejäänud skulptuurid, kohvikuterrass ning kontserdimaja sissepääs jäävad võistlusalast välja 

ning nende juures midagi ei muudeta. 

Hoone peasissepääsust vasemale, järsemale nõlvale, on tulevikus kavandatud hoone laiendus black-boxi 

saaliga (fassaadiga piki sõidukite pääsu), kuid liikumisteede loogika sellega ei muutu ning hoone 

arhitektuurilahenduses jääb keskpunkti tänane esifassaad ja peasissepääs.  

Teatri eesmärgiks on muuhulgas uuendada haljasalal asuvat reklaamikandjat, mis tuleks lahendada 

tervikusse seotuna. Teatri eelistuseks on elektrooniline LED-ekraan teatriesisel haljasalal. Olemasolev 

hiiglaslikke teatriplakateid kandev ja sellega linnaruumi silmapaistvalt rikastav reklaamialus on 

amortiseerunud ning vajab väljavahetamist efektiivsemalt käideldava lahenduse vastu. Reklaamikandja 

peaks paiknema hoonele piisavalt lähedal, et säiliks seos teatri ja plakatite sisu vahel, samas piisaval 

distantsil, et mitte fassaadilt tähelepanu röövida.   

 



Teatrimaja ees Ülikooli tänava ääres peatuvad täna reisi- ja turismibussid, Vanemuise „alumine parkla“ on 

ekskursioonide ja turismigruppide üks peamistest treffpunktidest. Reisijatele tuleb võistlustöös leida 

lahendus ootamise hõlbustamiseks – kaaluda istumisvõimaluste lisamist, võimaldada koht kohvrite ja 

näiteks ka kostüümide käestpanekuks. Võistlustingimuste lisana antud väljavõttes Ülikooli tänava 

rekonstrueerimisprojektist on kohtumispaigas näidatud parkimsikohad nii bussidele kui autodele; 

eelistatult võiks lahendus jääda samaks. Võistlustingimuste lisana antud Vanemuise tänava 

rekonstrueerimisprojekti eskiisi väljavõttes on näidatud kavandatav lahendus teatriga külgnevale tänavale.  

5. Haljastus 

Skvääri haljastuslahendus on praegu asine ja truu oma ajastule, pargiks ei saa tervikut nimetada. 

Võistlustingimuste lisana antud dendroloogilise hinnangu kohaselt ei ole võistlusalal ühtegi esimese 

väärtusklassi puud ega ka ühtegi ohtlikku ja tingimata likvideerimist vajavat puud. Olemasolevat 

kõrghaljastust julgustatakse võistlustöödes kasutama pigem eelisena ja mõnusa pargi viitestardina. 

 

Teatriesisel haljasalal paikneva reklaamialuse lähedal kasvav arukask (dendrohinnangu joonisel nr 5) on 

teatri jaoks olulise tähtsusega. Väga väärtuslikud ja kindlasti säilitamist väärivad puudegrupid kummalgi 

pool teatri fassaadi. Uueturu platsil on tähelepanuväärseks Andrus Ansipi poolt istutatud pähklipuu (nr 

54).  

Läbimõtlemist vajab kindlasti põõsarinne, mis saaaks pargis olla peamine keskkonna mitmekesistaja ja 

müraleevendaja. Praeeguse skvääri keskele ülekasvanud liigtihedasse põõstastikku kujunenud viibimiskoht 

on taunitav, kuna kipub kandma käimla rolli.  

Küüni tänava äärsed olemasolevad suvelillepeenrad jäävad tänava suhtes pigem lillemüüjate varju. Mõeldav 

on julgem püsikute kasutamine ning looduslikuna mõjuvate koosluste loomine. Rohttaimede-põõsaste 

istutusalad võivad olla lahendatud ka tõstetud peenardena või konteineritena. Kasutamata potentsiaaliks 

on haljasriba Riia tn sõidusuundade vahel.  

6. Väikevormid ja valgustus 

Võistlustöös tuleks töötada läbi ka ala valgustamine, sh. nii argine-funktsionaalne kui dekoratiivne 

valgustus. Vanemuise fassaadide valgustuslahendust on terviku huvides lubatud muuta. Dominant on maja 

ise.  



Oodatav lille- ja maasikamüüjate tuule- ja vihmavari peaks olema välimööblielemendina pigem lihtne ja 

võisltustöös pingevabal positsioonil (mitte võtmeelement). Bussipeatuse lahendus võib varieeruda kõigile 

Kaubamaja-Kesklinna-Hansakeskusse peatustele tiražeeritavast varjualusest kuni peamist 

ühistranspordisõlme rõhutava maamärgini.  

Mõeldav on dekoratiivse ja/või funktsionaalse vee-elemendi sissetoomine ja/või maamärgilise skulptuuri 

või arhitektoonilise vormi lisamine. Monumente on Tartu kesklinnas rohkesti, ent mastaapset skulptuuri 

tõsiselt napib. Riia ja Kalevi tänava nurgal paiknes ajalooliselt kunstikool „Pallas“ ning Tartu kultuuriloos 

nii olulisel positsioonil seisev institutsioon ootab ammu linnaruumis äramärkimist – miks mitte näiteks 

skulptuurina. 

Ümbritsevast intensiivsest liiklusest tingituna ei ole laste mänguväljaku kavandamine otstarbekas. Lähim 

ning armastatud mänguplats asub vahetus läheduses kesklinna pargis (Vanemuise tn 1); mänguplats on 

lähiajal rekonstrueerimisel ja laiendamisel.  

Küüni ja Uueturu tänava ristmikul paikneb linnalik viibimiskoht rohkete pinkide-lesilate, lauatenniseplatsi 

ja „Kultuurilaeva“ skulptuuri-kuulutustetulbaga. Küüni tänava ääres lillemüüjate kõrval on malelauad 

(betoonist lauad ja toolid), mis pigem ei leia intensiivset eesmärgipärast kasutust.  

 

7. Piirangud 

Vanemuise tänava pikendusel asub sissepääs Vanemuise tn 7 (Playtechi maja) hoonealusele korrusele. 

Kaldteest tingitud kõrguste erinevus lõikab jalakäijate liikumistee läbi.  

 

Võistlusala asub arheoloogilises miljööpiirkonnas: pargi kasvupinnase all on sõjaeelse hoonestuse müürid 

ja vundamendid, mistõttu tänasest maapinnast rohkem kui 1-1.5 sügavusele kavandatud tegevused on 

pigem komplitseeritud. Vundamentide-tugimüüride rajamist ja täiendavate puude istutamist müürid ei 

mõjuta.  

Alaga ei piirne vahetult ühtegi mälestist ega kaitsealust objekti.  

Võistlusala skvääriosa läbib vanalinnapoolses servas keskküttetrass.  

 



Alusmaterjalid 

LISA 1: Geodeetilised alusplaanid; 

LISA 2: Võistlusala fotod; 

LISA 3: Dendroloogiline hinnang 

LISA 4: Tänavatele koostatud ümberehitusprojektide väljavõtted:  

- Tartu linn, Vanemuise tänava rekonstrueerimise eskiisprojekt (Roadplan, 2017) 

- Ülikooli tänava (lõigus Riia tn – Küütri tn) rekonstrueerimine (SKA Inseneribüroo OÜ, 2016) 

 

Tartu kesklinna üldplaneering (kehtestatud Tartu Linnavolikogu 01.07.2016 otsusega nr 366) 

http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/%C3%9CP-10-002 

Vanemuise juurdeehituse arhitektuurivõistlus 

http://www.tartu.eu/data/VANEMUISE_LAIENDUSE_VOISTLUS.html  

 

 

Võistluse ajakava 

Võistlus algab 27.06.2017 a. Võistlustingimusi saab alla laadida Tartu linna kodulehelt 

tartu.ee/et/arhitektuurivoistlused-aeo ning e-riigihangete keskkonnast https://riigihanked.riik.ee  

Võistlusest osavõtjad võivad võistlustingimuste täpsustamiseks esitada põhjendatud ja asjassepuutuvaid 

küsimusi. 

Küsimused peavad olema vormistatud kirjalikult ja saadetud e-posti teel hiljemalt kaks nädalat enne 

võistlustööde esitamise tähtaega aadressile liina.helmoja@raad.tartu.ee või riigihangete registri kaudu.  

Küsimustele vastatakse kirjalikult viie tööpäeva jooksul ning vastused saadetakse kõigi võistlusele 

registreerinute e-posti aadressile. 

 

Võistlustööde esitamise tähtajaks on 12.09.2017. Töö tuleb tuua või saata posti või kulleri teel 

aadressile: Küüni 5, Tartu hiljemalt kell 12:00. Juhul, kui töö saadetakse postiga, peab saadetis jõudma 

samaks ajaks. 

Võistlustööde hindamine žürii poolt lõpeb hiljemalt 26.09.2017, misjärel tehakse avalikuks võidutööde 

märgusõnad. 
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