
TARTU UUETURU PARGI KUJUNDUSE SELETUSKIRI ema jõgi

1. Kujundusidee
Uueturu park on kui Tartu linn - vana teede ristumispunkt Emajõe ääres.
Ala kasutus on läbikulgemine, kohtumised ja vabaõhusündmused.
Platsi sümbol on Emajõgi, mis saab visuaalse alguse planeeritavast skulptuur- joogikraanist. Emajõe 
kontuur on kujutatud kõnniteeplaadi viimistlusega. 
Platsi äärde jäävad haljasalad on kujundatud erineva miljöö ja kasutusega: Küüni tn poole jäävad 
rahulikud muruplatsid ja kaubamaja nurka esinduslikum istutusala, Riia tn bussipeatuse poolde vaate 
sulgemiseks madalate puude grupid, teatri poolde kolmeastmeline lava ja hõredam puuderida. 
Ala planeeringus on lisatud uus jalgtee pargist bussipeatusse.
Maapinna olemasolevad kõrgused on võimalikult säilitatud, et oleks tagatud sujuv liikumisvõimalus 
kõigile.
Pargi väärtus on suured ja terved puud, lisatud haljastus on väiksemad õitsevad ja värviliste lehtedega 
puud ning segunenud taimedega maatriks istutusalad.

2. Teedevõrk ja keskne plats
Pargiala on ühtlase kaldega Emajõe suunas, uus planeering säilitab selle olukorra. Küüni tn äärne 
maakivimüür ehitada mõlemast otsast oma loogilise lõpuni.

Keskse platsi kõrguste vahe on ligikaudu üks meeter, see säilib.
Pisut tuleb muuta platsi teatri poolset serva, kuhu on planeeritud väike puust lava.
Platsi serva on planeeritud kolmeastmeliselt langev maapinna reljeefi jälgiv pikk pink. Selle  ette tuleb 
betoonservaga tõstetud lihtne suur isutusala.
Teedevõrku on lisatud hädavajalik otsetee bussipeatusest, mis tekitab bussipeatuse juurde veidi 
hingamisruumi ka ootajatele. Otsetee äärde on võimalik paigaldada statsionaarne veevärgiga pargi- 
WC, vajadus selle järgi on kindlasti olemas. Otsetee ääres on ka pikk pink.
Populaarne istumiskoht on olnud pargi kõige kaugemas ülikooli poolses nurgas. Siia on ka uues 
lahenduses planeeritud kõige rohkem pinke.
Teede katendid on ruudukujulised, põhikate on 15x15cm tumehall graniit- või betoonkivi. Emajõe kujutis 
on planeeritud suure halli plaadiga 75x75cm või 25x25cm, materjaliks graniit või betoon. Jõe kujutis on 
kas graafiline (trükitud) betoon või graveeritud graniit.
Pargiala vertikaalplaneerimisel arvestada, et osa sadevetest saaks imbuda murualadel.

3. Valgustus
Pargi valgustusidee on lihtne- platsi äärde on planeeritud 15x32m ristkülikuna neli kõrget valgusmasti 
suunatavate prožektoritega. Valgustite juhtimine toimub veebipõhise kaughaldussüsteemiga, selle 
puudumisel hämaralülitiga. Mastide kõrgus on 8 ja 9m vastavalt reljeefile.
Valgusmastid võivad olla planeeritud ka suurema mehaanilise koormuse jaoks, et nende külge 
ühendada ürituste ajal atribuute. Valgustid võib lühemal küljel ühendada metallkandjaga. Nelja masti 
vahele saab panna tähtpäevavalgustust, tekitades suure õhulise välisruumi.

4. Haljastus
Uueturu pargi olemasole kõrghaljastus on heas korras. Likvideerida tuleb pargi keskelt IV väärtusklassi 
põõsastik ja Ülikooli tänava äärest sirelipõõsad. Uueks haljastuseks on madalad puud, mis õitsevad ja 
on värvilise lehestikuga. Osad puudegrupid on murus, osade puude all on lillede ja pinnakattetaimede 
isutusalad. Istutusalad on planeeritud segatud gruppidena, taimed valitakse vastavalt kasvukohale:
• Riia tn eraldusribale soolale ja põuale vastupidavad taimed
• Istumisalale ja uute puude alla varjutaimed
• Küüni tn äärde ja suurde konteinerisse õitsvad lilled ja laugud koos kõrrelistega. 
•
5. Pargi mööbel
Varikatused bussipeatuses ja lillede müügikohas on planeeritud ühesugustena. Klaasist katus toetub 
metalkandjatel kahele postile. Katuse suurus on 3x12m ja see on ühepoolse kaldega.
Põhipink pargis on planeeritud seljatoega ja käetugedega..
Bussipeatuse juurde on planeeritud õrred ja pikk pink puude varjus. Vanemuise teatri kõnnitee serva 
kaks pikka pinki, parki platsi äärde kolmeastmeline erineva kõrgusega pikk pink. Osaliselt on istemööbel 
planeeritud kõrge istumisosaga (50cm), et oleks mugavam ka vanemal inimesel kasutada.

6. Skuptuur- veevõtukoht
Lahendada eraldi konkursina, materjali ja proportsioonide osas nõudeid pole, skulptuuri laius ja kõrgus 
võiks olla kuni 2m. Skulptuur ja selle valgustus lahendada koos. 


