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SISSEJUHATUS 

Uueturu park on linnaruumis hea asukohaga oluline sõlmpunkt. Vastavalt konkursi 
lähtetingimustele on töö eesmärk leida Uueturu platsile mõtestatud ning meeldiv 
tänapäevane ruumilahendus.  

KONTSEPTSIOON 

Lahenduse aluseks on eesmärk kohandada parki ümbritseva linnaruumiga ning parki 
kasutavate inimeste vajadustega. Käesolev lahendus arvestab lisaks pargi mugavale 
läbimisele ka võimalustega pargis viibida. 

1. Pargi Riia tänava poolne ala on idee kohaselt poolavatud. Sillutatud pind loob 
parema ja funktsionaalsema sidususe bussipeatuse ja pargi ning erinevate 
liikumissuundade vahel. Samas on ala täidetud haljastatud istumisaladega, mis 
lisab funktsiooni ning loob meeldivama ruumi. 

 

2. Ruumilahenduselt on pargi keskele jäetud väikese väljakuna mõjuv suurem vaba 
pind, mida ümbritsevad tugimüüriga integreeritud istepingid. Keskmise ala Küüni 
tänava poolses osas on puitplatvorm, mida on võimalik kasutada nii istumiseks, kui 
väikese lavana. Lava ja Küüni tänava vaheline pargiala on viidud Küüni tänavaga 
tasapinda ning jääb nagu ka praegugi kasutusse kauplemispinnana, kus aga idee 
kohaselt võiks lisaks lillemüügile olla esindatud ka teistsugune kaup, näiteks Eesti 
disainerite toodang. 

3. Pargi ja Uueturu ning Ülikooli tänavate poolne ala on haljasala. Tõstetud tasased 
murualad haljastatud nõlvadega loovad rahulikuma keskkonna, mida saab kasutada 
piknikute pidamiseks. Ürituste toimumisel saab sinna vajadusel panna telke. 
Tõstetud alad tekitatakse Küüni tänava esise ala tasandamisel saadud pinnasega. 
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LIIKUMINE  

Tähtsamad liikumissuunad pargis on mõlemat pidi risti läbi pargi, mis käesoleva 
lahendusega säilitatakse ja kaasajastatakse. Need ühendavad omavahel Riia ja 
Küüni tänavat ning Riia ja Vanemuise tänavat, mille suunda jääb näiteks Playtech’i 
ja SEB hoone. Need liikumissuunad on eeskätt vajalikud pargi kiiremaks läbimiseks 
nii jala, ratta ja muu kergliiklusvahendiga. Jalakäijatele vaba liikumise loomiseks 
on lahendusega välja pakutud Riia tn poolses pargi osas poolavatud ala, mis tagab 
parema ühenduse bussipeatusega ja võimaldab bussipeatusest igas suunas mugavalt 
edasi liikuda, tekitades eeskätt parema sidususe Küüni tänavaga. 

Küüni tänava poolses pargi osas on asendatud piirded treppide ja puitpindadega, 
mis loovad  jalakäijatele otse liikumise võimaluse pargi ja Küüni tänava ning Kauba-
maja vahel. Müügipinnad, mis olid varem pargist eraldatud tugimüüriga, on viidud 
pargiruumiga samasse tasapinda. Samuti on müügiala laiendatud pargialale, et 
Küüni tänavat paremini pargiga siduda. Lahenduse järgi tekib Küüni tänava serva 
mugav ja vaba liikumisega müügipindade vaheline ala, mis meelitab potentsiaalseid 
kliente ja pakub uue sisenemisvõimaluse linna peamiselt jalakäijate tuiksoonelt 
seni eraldatud ja kasutuseta pargi servast.  

Riia ja Ülikooli tänava ristmiku paremaks ühendamiseks Vanemuise tänavaga, kust 
paljud liiguvad näiteks Tartu Ülikooli raamatukogu suunas, on lisatud Vanemuise 
esist läbiv kergliiklustee.  
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Jalgratturitele on mugavaim liikumine tagatud mööda pargi servasid ja diagonaale, 
mis on taotluslik, eraldamaks mõnevõrra olemise ruume kiirematest liikumissuunda-
dest. Eraldus on visuaalselt markeeritud platsi avatud keskosas asuvate diagonaal-
teede servades paiknevate madalate liigendavate kujunduselementidega.  

Liikumise turvalisemaks muutmiseks ja linnaruumi kujunduslikuks elavdamiseks on 
Vanemuise-Uueturu-Ülikooli tänavate ristmike ülekäigurajad lahendatud sillutisega. 
Rajatav sillutis peaks olema Vanemuise tänava rekonstrueerimise projektis 
kujutatud Uueturu tänava sillutisega sarnases võtmes. Samuti näeb ideelahendus 
ette sillutisena uuendada Ülikooli tänava Riia tänava poolset ülekäigurada. Ülikooli 
tänava paremaks liigendamiseks on välja pakutud ka autode ja busside parkimise 
ala sillutamine. 

  

HALJASTUS 

Kõik Vanemuise kontserdimaja ümbruses kasvavad puud säilitatakse. Samuti 
säilitatakse suurem osa pargis olevaid II ja III klassi puid, mis asuvad pargi servades. 
Pargi Ülikooli tänava poolses küljes avatakse osaliselt vaade pargist Vanemuise 
teatrile ja vastupidi. Lahenduses on alles jäetud Andrus Ansipi poolt istutatud 
pähklipuu. Lisatud on kõrghaljastus Riia tn poolses osas olevatesse istumiskolm-
nurkadesse, tekitamaks bussiootamise alale poolvarjulist olemise ala ja visuaalset 
eraldatust Riia maantee liiklusest. Uus puuderida Küüni tänaval pargi ja Kaubamaja 
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vahel on ühenduslüliks olemasoleva Küüni tänava tänavahaljastuse ja värskelt 
rajatud Aleksandri tänava Kvartali esise puuderea vahel. 

Kavandatud ala Uueturu ja Ülikooli tänava poolsed pargi sektorid jäävad  
rohelisteks muruga kaetud vabadeks aladeks. Murualad on Ülikooli tänavapoolses 
küljes olemasoleva pinnaga samas tasandis ja reljeefi madalamas osas tekivad 
murualade serva lauged olemise ja püsikute või madalate põõsastega haljastatud 
nõlvad. 

VANEMUISE TEATRIHOONE 

Kõik paepiirded, tugimüürid ja rinnatised säilitatakse. Osaliselt avatakse vaade 
pargist Vanemuise teatrile ja vastupidi. Idee on luua teatri ette lisaks mugava 
jalakäigu tee, mis saab alguse Riia-Ülikooli tänava ristmikust ja suundub mööda 
nõlva üles Vanemuise tänavale, läbides Eduard Tubina monumendi esist ala. Selline 
lahendus toob monumendi igapäevasele liiklejale lähemale, samas soodustades 
kasutama monumendi istumisala. Nõlva mõlemal pool muru sees on madalad 20-30 
cm kõrgused tugimüürid, mis rikastavad nõlva ning mis sobivad ka istumiseks ja 
vaate nautimiseks. 

Uued reklaamkandjad on paigutatud Küüni tänavale ning Uueturu ja Ülikooli tänava 
nurgale. Reklaamkandjad on juhtmevabad ning toimivad kaugjuhtimise teel. 

Vanemuise „alumises parklas“ bussi ootevõimaluste parandamiseks on loodud 
kergliiklustee äärde eraldi taskud, kus bussiootajatel on ruumi nii istuda, kui oma 
asju hoida takistamata liikumist kergliiklusteel. 

VALGUSTUS 

Ülikooli tänava Vanemuise poolne kergliiklustee ja parkimisala on ideelahenduse 
järgi valgustatud madalatest valgustitest tulevate kattuvate vihkudega. Üksteist 
katvate erinevat värvi valgusvihkudega (2 erinevat värvi) luuakse valgusemuster. 
Vanemuise esisel nõlval on Vanemuise teatri tugimüüride poole suunatud valgustus, 
mis valgustab tugimüüre ja kavandatud kõnniteed. 

Pargi alal on kaks erinevat tüüpi valgustust. Maapinda valgustuvad tugimüüridesse 
süvistatud ja olulisi tegevuspaikasid ning mustriga varjualuseid kõrgemad mastid 
suunatavate valgustitega. 

VÄIKEVORMID 

Pargi Riia tänava poolsel poolavatud alal on erilahendusena kolmnurkse kujuga 
istepingid. Pargi keskse avatud ala ääres on piki nõlva tugimüüridele toetuvad 
istepingid. Samuti pargi Uueturu ja Ülikooli tänavate nurgal. Pargi Küüni tänava 
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poolses osas on puittrepid ja terrass, mida saab kasutada ka lavana. Bussipeatuse 
istepingid valmistatakse erilahendusena, mis sarnanevad Kvartali Aleksandri tänava 
poolses osas olevate pinkidega. 

Erilahendusena on välja pakutud ka müügipinnad. Müügipinnad on avatud erineva-
tesse suundadesse ning pakkumaks eraldatust ja tuulekaitset on nende vahel 
eraldusseinad. 

VARIKATUSED 

Käesoleva kujunduslahenduse kohaselt on alale mõeldud kaks suurt varikatust, mis 
on kujundatud ühtses võtmes. Esimene katab bussipeatuse ootekohas olevat 
istumisala; teine varikatus on kauplemiskohtade kohal, ulatudes osaliselt Küüni 
tänavani välja. Varikatused on läbipaistvast materjalist mustriga. Päikese- ja 
prožektorite valgusega kandub muster edasi maapinnale.  
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MAHTUDE EELKALKULATSIOON 

NR MATERJAL ÜHIK KOGUS 
ÜHIKU 
HIND HIND KOKKU 

1 RAIED         

1.1 Puude ja põõsaste raied tk 23 40 920 

 
          

2 TEED JA PLATSID         
2.1 Asfaltkattega teed m2 1060 40 42400 
2.2 Sillutis m2 3050 55 167750 
2.3 Puidust trepid ja lava m2 210 25 5250 
2.4 Betoonist trepid m3 80 70 5600 
2.5 Eralduselemendid tk 26 150 3900 

 
          

3 TUGIMÜÜRID         

3.1 Tugimüüri betoonist tugikonstruktsiooni osa m3 55 70 3850 

3.2 Tugimüüri laudispind m2 195 25 4875 

3.3 Vanemuise teatri esised tugimüürid m3 20 85 1700 

 
          

4 VARIKATUSED         
4.1 Postid tk 15 68 1020 

4.2 Varikatus m2 572 225 128700 

 
          

5 INVENTAR         

5.1 Bussiootepingid tk 3 1000 3000 

5.2 Kauplemisala pingid tk 18 500 9000 

5.3 Prügikastid  tk 10 500 5000 

 
          

6 ISTUTUSMATERJAL         

6.1 Keskmise kõrgusega puud tk 21 50 1050 

6.2 Madalhaljastus m2 468 10 4680 

6.3 Muru m2 2000 3 6000 

 
          

7 VALGUSTUS         

7.1 Pollarid tk 20 400 8000 

7.2 Vanemuise müüri esised prožektorid tk 6 500 3000 

7.3 Tugimüüri sisene valgustus tk 26 180 4680 

7.4 Kõrged valgustid tk 5 1000 5000 

      SUMMA 415375 

  
     

Antud mahtude tabel ja hinnakalkulatsioon on eelhinnangu aluseks ja võimalike kulutuste 
suurusjärgu umbkaudseks hindamiseks. Reaalsete mahtude ja hindade jaoks on vajalik koostada 
põhiprojekt. 
 


