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Kontseptsioon 

Vanemuise teater on üks Tartu sümbolitest, mis väliruum-
iliselt mõjub praegu pigem irdsena. Tihedas kasutuses ja 
liiga lai sõidutee ei luba ei ruumilisel ega visuaalsel seotusel 
tekkida, põlistades muidu väiksemastaapse (võrreldes teatri 
ja kesklinna füüsiliste ja emotsionaalsete mahtudega) kat-
kestuse. 
Vanemuist ja kesklinna siduva Uueturu pargi ja kontakta-
lade kujunduse kandev idee on laenatud teatrilt. Sest eks 
satu kõik, kes linnaruumis liiguvad, ühel hetkel näitleja, 
teisel pealtvaataja ossa – selline on avaliku ruumi loogika ja 
ühiskondlik kokkulepe. Et kui tuled, siis sind vaadatakse ja sa-
mas saad ise näha. Sekkumiskohustust ei ole, -on võimalus. 
Seega, Uueturu pargi üldstruktuur johtub kogemusest, et 
linna igapäevane elu ja inimeste sagimine on  vaatemän-
guline: park on teatri(lava)ks, mida jälgida. Kujundusega on 
välja puhastatud ja defineeritud esi-, kesk- ja üldplaan, kus 
igapäevane esietendus saab uute dekoratsioonide vahel 
segamatult kesta. 

Lahendus

Vanemuise teatri nõlv ja külgnev Vanemuise tänava lõik on 
liigendatud terrassidega, mis tekitab teatriesisele nõlvale 
haljastatud „saali“  Uueturu pargi suunalise kallakuga. Kuiv-
adel ja soojade ilmadega saab pöetud muruga terrassidel 
puhata, raamatut lugeda jne. Terrassidel vaheldub pöetud 
muruga kaldpind kõrgemate heintaimedega, mis mitme-
kesistab ruumikogemust ja ühtlasi vähendab hoolduskoor-
must. 
Nõlva keskelt Tubina selja tagant viivad allapoole kivist 
trepiastmed, mis ühendavad visuaalselt teatriesise ja pargi. 
Ülikooli tänav on pandud dieedile, vähendades sõiduradade 
arvu seniselt 3+1-lt 2+1-le. Ristmik aheneb, jalakäijate üle-
käik muutub lühemaks, samuti nihkub jalakäijate telg Uue-
turu pargi poole ja järgib nii täpsemini ülejäänud Ülikooli 
tänava sihti, tekib parem vaadeldavus. Autode parkimise 
asemel on jäetud kaks bussikohta, mis vabastab nõlvalistu-
jatele vaate pargile. Samuti laieneb juurdevõidetud ruumi 
arvelt nõlva haljastatud osa praegusele jalakäijate tee osale 
ja jalakäijate tee nihkub Uueturu pargile ja Kaubamajale 
lähemale. 

Teatri kõrvalt, piki Vanemuise tänava jalakäijate teed, on sik-
sakis paigutatud puhkemiskohad, nn muhud: väike, kaheini-
mesepink ja rohepunkt. Nõrgemad liiklejad saavad kasutada 
neid peatumis- ja puhkekohtadena mäest üles rühkides ning 
mäest alla laskuvad rulatajad-ratturid saavad nende abil 
hoogu pidurdada enne ristmikule jõudmist.  

Uueturu park 

Praegune plats on vastuoluline – hoolimata kesksest ko-
hast ja äärmuslikust avalikkusest on see koht, kus otsitakse 
ja leitakse omaetteolemist, sest pargi sopilisus võimaldab 
seda. Taoline mitmetahulisus on kvaliteet, mida on hoitud 
ka uuendatud pargiruumis. Kulissidena paiknev rohelus 
võimaldab endiselt leida pargis varjulisemaid kohti, kuid 
samas on park avaram ja avatum. Laiutavad põõsarühmad 
on kadunud, vaadete avamiseks Vanemuise teatri poolt pargi 
poole ja vastupidi on harvendatud ka suuremate puude 
võrasid. Teatri keskteljelt viib tee Kaubamaja sissepääsuni.  
Pargi haljastus (põõsaread ja kõrreliste siilud) ja lisatavad 
paralleelsed teesihid mängivad teatrist ja maastikuarhitek-
tuurist tuntud vaadete manipuleerimise võttega. Haljastuse-
ga loodud kulissid tekitavad  „publikule“ ruumilise sügavuse 
mulje; kulissid tekitavad mitmekihilise mängulise ruumi, 
mida olemasolev kalle veelgi rõhutab. 
Pargist läbi minnes vaated vahelduvad. Teed ja keskne 
väljak on lahendatud valguse ja varju, must-valge kontrasti 
printsiibi põhjal. Pargi teed on tumeda sillutiskattega. Pargi 
keskel on heleda sillutisega väljak-lava, mis tõstab linlaste 
igapäevase sagimise hetkeks rambivalgusesse. Nii on see 
lava ka väljakutsuv esinemispaik tänavamuusikutele jms 
esinejatele. 

Parki läbivate jalakäijate teede sihte on täiendatud, bus-
sipeatusest viivad otseteed pargi keskele vanalinna suunas. 
Bussiootajaid praegu rõõmustav mitmeotstarbeline nõja-
tumistoru on funktsioonina alles, otsetee lubab ooteajal 
parki sügavamale jalutama minna ilma, et kardaks bussist 
maha jääda. 
Osad pargiteed on tupikud, mis lõikuvad puitplatvormidena 
murusse ja juhatavad puhkuseni ehk siis võimaldavad pi-
knikke jm rahulikke pargitegevusi.
Väljakule lisab teatraalsust pihusti-purskkaev, mis aegajalt vi-
hmapilvi piserdab, pimedas lisab mängulise aktsendi prožek-
torite valguslahendus.    

Uueturu tänav 

Uueturu tänav on taas tõstetud tänava staatusesse. Tupik-
tänava, autoparkla ja taksopeatuse funktsiooni kõrval on 
keskmes jalakäijate-kergliiklejate ruumikogemus: sillutisega 
kaetud, liitub Uueturu Küüni tänava jalakäijate ruumiga ning 
on tajutav otsesiht jõeni. Ruum on üles ehitatud jagatud 
ruumi põhimõttel, taksode peatumiskohad on lükatud pargi 
serva. Piki tänavat on taksokohtade ja tänava kesktelje vahel 
põõsad. Asetudes autode ja jalakäijate vahele, rõhutab lisat-
ud haljastus uut ruumikorraldust. Lisaks on põõsastel oluline 
roll vaadete kujundamisel: Küüni tänava poolt pehmenda-
vad põõsapuhmad pika autoderivi domineerimist. 

Trepistik

Mustast kivist Küüni tänavale valguv trepistik kannab ühe-
korraga mitut erinevat funktsiooni. Trepp kutsub kasutama 
Uueturu pargi päikseküllaseid murupindu, samas on trepp ja 
selle värv ideaalseks taustaks lillemüüjate värvilistele õitele: 
musta tausta ja lilleilu kontrast tõstab nende kauba fooku-
sesse. Müüjad saavad kasutada musta tooni trepistikku ka 
tahvlina, kuhu kirjutada hind jm infot. Trepistikus on augud 
ka teisaldatavate varjude kinnitamiseks. Välditud on massiiv-
set konstruktsiooni, mis varjaks vaateid pargi nõlvale. Trepil 
on puitlaudisega kaetud istumistaskud ja trepp on ka istum-
iskoht. Taoline lahendus, kus müüdav kaup e värviküllased 
õied on eksponeeritud selliselt, et nad hakkavad avaliku 
ruumi üldkujunduse heaks tööle, vabastab Uueturu pargi 
ülepaisutatud agarusega komponeeritud suvelillepeenard-
est. 

Peeglite galerii 

Kaubamaja esine Küüni tänava lõik on aktiivne koht ja 
kohviku väliterrassi avamine on lisanud veelgi tegevusi ning 
kontsentreerinud inimesi – on publikut ja on vaatlejaid. 
Loomuliku vaatemängu teadvustamiseks on tänavat täien-
datud skulpturaal-mängulise peegligaleriiga. Kõrgläikelisest 
roostevabast plekist jalgadele tõstetud peeglite rivi viitab 
linnaelu välisele küljele, välimuse olulisusele. Samuti seostub 
see pargi kontseptsiooniga: rutiinne välimusekontroll ja en-
esekindluse ammutamine enne väljaminekut. Linna kauban-
duslikus südames paiknemine on ka irooniline kommentaar 
välise kuvandi tegelikule ebaolulisusele, mida plekist pee-
gelpinna moonutused ka ilmselgeks teevad. Kõigele lisaks 
tekitab galerii valgusmänge ja reflekteerib linnasaginat
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