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Seletuskiri 
 
Üldkontseptsioon 

✓ Uueturu park on muudetud avaraks linnaväljakuks. Kitsaste pargiteede (koridorid) 
asemel on avar väljak (linna elutuba). Läbikäigukohast on saanud peatuspaik. 

✓ Pargi haljastus on koondatud külgedele. Kolm külge defineerivad väljakut ruumiliselt, 
teatripoolne külg on aga jäetud lahti. Uus linnaväljak on visuaalselt avatud 
esindusliku teatri vaate suunas, rõhutades Vanemuise teatri- ja kontserdimaja 
positsiooni linnaruumis.  

✓ Inimeste kasutuses olevat väljakut on pikendatud Ülikooli tn osas. Tänav on tõstetud 
kõnniteega samasse tasandisse, tekitades väljaku pikendusel jagatud ruumi. 

✓ Uueturu on ruum kohtumisteks. Väljaku kahes päikesepoolses küljes paiknevad 
pikad istepingid. Suure sileda väljakupinnaga antakse võimalus ajutisteks üritusteks 
ning võimalikult paljudeks kasutusteks. 

✓ Väljakul on selge piir ning lahendus ei valgu ümbritsevasse tänavaruumi laiali. 
 
 

 
Skeem 1- Ruumiliselt domineerivad üle pargi kaks suurt hoonemahtu, teater ja kaubamaja. 
Neid on näha igast punktist; öösel domineerib hoonete valgustus; isegi Uueturu pargi 
asukohta on lihtsam kirjeldada, kui kaubamaja ja teateri vahelist ala. 
Skeem 2- Ideelahendus pakub välja muuta park väljakuks ning anda sellele suunatus teatri 
poole. Vanemuise teatri- ja kontserdimaja asukoht ülal nõlvapealsel eeldab avara vaate 
säilitamist hoonele. Kontsentreerida haljastus perimeetrile ning pikendada väljakut jagatud 
ruumina üle Ülikooli tn-a teatri esisele haljasalale. 
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Skeem 3 ja 4. Ol.oleva pargi teedevõrk on kasutaja suhtes väga kontrolliv, suunav ja 
domineeriv. Selgelt on eristuvad liikumisruum ja peatuspaik kiirte ristumispunktis. Uues 
lahenduses on väljakut käsitletud jätkuva, dünaamilise pinnana, mis loob võimalusi 
paljudeks kasutusteks kui liikumisteks. Väljak toimib olulise sõlmpunkti ja ühenduskohana, 
säilivad sissekujunenud diagonaalsed läbiliikumised. 
Skeem 5- Väljaku haljastatud küljed. 
 
 
Väljak või park? 
Aktiivne Küüni tn sündmusteruum ja Uueturu park omavad eeldusi suuremate rahvarohkete 
sündmuste läbiviimiseks. Võistlusalale on välja pakutud optimaalne tasakaal väljaku- ja 
pargifunktsioonide vahel, mida võib ilmestada protsentuaalselt: 70% väljak- 30% park. 
Eesmärgiks on paremate võimaluste loomine erinevat laadi ja mastaapi sündmuste 
läbiviimiseks. Praeguses pargis on peenikesed käiguteed ning keskel formaalne sillutatud 
skväär, mis on selgelt ajale jalgu jäänud. Väljapakutud ideelahendus toob sellesse 
radikaalse muutuse ning pakub välja suure sillutatud väljaku, mida toetavad külgedelt 
haljastatud pargialad. 

Skeem väljaku ja pargi protsentuaalsest jaotusest- vasakul ol.olev, paremal ettepanek. 
 
 
Väljaku funktsionaalsus 
Väljakule iseloomulikud tegevused: peatuspaik; mugav ja turvaline läbiliikumine; istumine, 
kohtumine ja lühiajaline viibimine. Väljaku kontaktvööndit/külgi iseloomustavad 
väljakujunenud tegevused- nagu bussipeatus, lillemüügi letid säilivad oma asukohtades. 
Neid tegevusi ei peaks eraldi markeerima statsionaarsete rajatistega, kuna ükski tegevus 
pole nii intensiivne, et teisiti neid jätkata ei saaks. Riia tn-a bussiootealale tuleks lisada linna 
standartseid ootepaviljone ning need tuleks tõsta sõiduteele lähemale, kuna praegu ristuvad 
kõnnitee ja ooteala. 
Küüni tn-a lillemüügikohad on hooajalised ja neid ei ole nii palju, et see nõuaks eraldi 
statsionaarset varikatust või suletavaid kioskeid . Meie ettepanek säilitada seal pika madala 
müüri/pingi ning müügilauade mudel ning vajadusel lisada ajutised/teisaldatavad 
varjualused. 
Võistlustöös on esitatud kergliiklejate liikumisloogika arvestab võimalikult paljude 
liikumisviiside ja –vahenditega. Väljaku pinda on modelleeritud tasasemaks, kõik 
liikumistasandid arvestavad liikumispuuetega inimeste vajadustega, välditud on treppe ja 
kõrgeid äärekive. 
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Skeem. Riia tn-a äärsed bussipeatused tuua tänava poole ja nende vahele istutada puud. 
Kergliiklustee jääb ootepaviljonide taha, mis vähendab ristuvaid liikumisi (näiteks bussile 
tõttavad inimesed vs kergliiklusteel sõitvad rattad) . 

 
 
Jagatud ruumi näide Ülikooli tn-va lõigule.. 
 
 
 
 
 
 

/fotode allikas: internet/ 
 
Liikluslahendus 
Ülikooli tn- Uueturu väljak on pikendatud kuni teatri murunõlvani, muutes Riia mnt ja 
Vanemuise tn vahelise ala jagatud ruumiks, mis on sillutatud ja kõnnitee äärekivid on 
võimalikult madalad. See tänavalõik on sobiv koht jagatud ruumi (’shared space’) põhimõttel 
liikluslahenduseks. Ülikooli tänaval, mis on Küüni tn kõrval teiseks peamiseks Tartu 
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vanalinna tuiksooneks oleks väga põhjendatud anda eesõigus kergliiklusele ja seda 
väljendada ka tänava katendite lahenduses. 
Ülikooli tn sõiduridade arv  ja tänava rekonstrueerimisprojektis näidatud parkimiskohad nii 
bussidele kui autodele on jäetud samaks. Ekskursiooni- ja turismigruppide tarbeks on 
kõnniteed laiendatud ning nõlva poole on rajatud madal, pikk puitkattega iste. 
Vanemuise tn-a teatri kõrvale jääval osal säilib Vanemuise rekonstrueerimisprojektis 
näidatud liiklusskeem. Ettepanek on määrata parkimiskohad taksodele.  
 
Uueturu tn- Ettepanek liiklusala kompaktsemaks teha, kõnniteest eraldada rattatee, hoone 
poolsed parkimiskohad viia vastu seina, taksode parkimiskohad likvideerida (uus asukoht 
Vanemuise tn ääres). Küüni tn poolsed pollarid tuua parkla allasõidu poole ning tekkivasse 
nurka rajada suurem jalgrattaparkla. 
 
Küüni tn ja Riia mnt- liikluse osas muudatusettepanekuid pole.  
 
 
Katendid 
Väljak on sillutatud graniitplaatidega, mis muudab liikumise sujuvamaks ning võimaldab 
intensiivsemat kasutust võrreldes muruplatsiga. Uue-turu plats on peale Raekoja platsi Tartu 
linna esindusväljak. Seda funktsiooni toetab väärikas, ümbrusest erinev sillutise valik. 
Sillutis on heledat tooni, mis loob kontrasti ümbritsevate tänavate katenditega- justkui 
maapinnale laotatud lõuend. 
 
Uueturu väljaku ulatuses tõstetakse väljaku pinda, et saavutada sellele ühtlane kaldus pind. 
Maaaluseid müüre ja soojatrassi ehitustegevus seega ei mõjuta. 
 

 
/foto allikas: internet/ 
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Haljastus 
Lahenduses on säilitatud olemasolev perimetraalne kõrghaljastus Küüni, Vanemuise ja Riia 
tn äärtes. Ülikooli tänava poolsest puuderivist on alles kolm suuremat pärna. Ridade 
tihenduseks hiljem istutatud pärnad ja kask on eemaldatud, et avada väljaku ruum teatri 
poole. Riia tn äärses bussipeatuse nelja välja läinud pärna asemele on istutatud uued. 
Pähklipuu ja mõned ilusamad viirpuud on jäetud saarekestena platsi ilmestama. Platsi 
keskel olnud põõsamaht on asendatud Riia tn külgneva meetri kõrguseks pöetud põõsastest 
lausistutusega, mis ruumiliselt-emotsionaalselt on katkestuseks suure liikluskoormusega Riia 
tn ja loodava linnaliku kokkusaamiskoha vahel. Kaubamaja poolne platsi külg on ääristatud 
murupinna ja suuremõõtmelise püsikupeenraga, kus kasutatud ka madalamaid leht- ja 
okaspõõsaid. Lõunapäikese poole avatud Vanemuise tn astmestiku ja pärnaallee vahel on 
kaldus murupind, mida suvisel ajal saab kasutada mõnusa ajaviitmiskohana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Näiteid põõsaste ja püsilillepeenra 
taimevalikust.  
/fotode allikas: internet/ 
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Väikevormid ja pingid 

 
     Väljakut ääristavate istepinkide asukohad 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Väljakut ääristavate pikkade 
betoonäärist/pinkide istumiskohad oleksid 
puiduga viimistletud- puit ümbritsevaga 
samas tasapinnas. /foto allikas: internet/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uueturu ja Küüni tn nurka mõeldud 
jalgrattaparkla elemendid- oluline jalgratta 
raami kinnitus. 
Näide parkla elemendi tootest  
/foto allikas: internet/ 
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Valgustus 
Uueturu pargis puuduvad pargivalgustid, mis muudab selle valgusreostusest vabaks oaasiks 
keset ülevalgustatud kaubanduskeskusi ning anonüümset tänavavalgustust. Meie ettepanek 
on säilitada see olukord ja vältida funktsionaalset valgustust Uueturu väljakul. Ainsad 
valgustid asuksid väljaku kaarjate betoonäärise/pinkide all servas ja nende väljakupinnale 
suunatud madalad valgusvihud looks kaarjatele vormidega kooskõlas oleva pehme  
atmosfääri ja emotsiooni. 

Näide alt valgustatud pingist. JcDecaux ekraan. 
 /fotode allikas: internet/  
 
Võistlusülesandes soovitud Vanemuise teatri reklaamplakatite asendamine LED-ekraaniga 
ei ole meie seisukohalt õige, kuna toob hämarasse pargimaastikku äärmuslikult agressiivse 
ja kirka elemendi. Ükskõik kuhu seda paigutada, hakkab ta võistlema teatrihoone fassaadi ja 
ümbritseva ruumiga. Ettepanek on kasutada valgusvitriine- kas paber-scrollereid või siis 2m2 
ekraane. 
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