
UUETURU PARGI IDEEVÕISTLUSE PROTOKOLL  

Protokollisid: Erge Jõgela, Anna-Liisa Unt 

Žürii esimees: Jarno Laur 

Žürii: Tõnis Arjus, Toomas Peterson, Margit Mutso, Maria Derlõš 

Žürii 1. koosolek 21.09.2017: algus: 13:00, lõpp: 15:50;  

Žürii 2. koosolek 01.11.2017: algus: 10:00, lõpp: 11:30;  

 

Tähtajaks 12. septembril 2017. a. laekus 10 võistlustööd, mis kõik vastasid etteantud tingimustele ning pääsesid 

hindamisele. 

Võistlustöödelt oodati hoonetevahelise pargi terviklikku läbimõtlemist, eesmärgiga korrastada skväär 

kaasaegseks linnalikuks pargialaks.  

Žürii ootused uuele pargialale sõnastati kokkuvõtvalt järgnevalt: 

Olemasolevat haljasala maksab veelgi väärindada. Kogu platsi sillutamine ei ole antud asukohal lahendus: 

funktsionaalselt tekib peagi võimalus ja vajadus lahendada kvaliteetne sillutatud õueruum Vabaduse puiesteele. 

Praegune Uueturu haljasala on kasutuses eelkõige läbikäigukohana, ära kasutamata on mitmed koha 

potentsiaalid: nt. paljude asutuste ja sihtkohtade lähedus, keskne asukoht liikumisteede sõlmpunktis, teatri 

kohalolu, reljeef.  

Uuendatud pargiala saaks olla linnaruumis senisest märgilisem koht nii argipäevaseks viibimiseks-möödumiseks 

kui pidulikumaks teatri- ja muu sündmuse külastuseks. Hoonete vahele jääv ruum on paratamatult 

kombinatsioon avalikust ja liiklusruumist, mõlemad peavad teineteise kohaluluga arvestama ning toimima 

konfliktivabalt.  

Töödega tutvumise järgselt välistati konsensuslikult kümne töö hulgast viis võrdluses nõrgemat tööd, millede 

puhul žürii kommentaarid on kokkuvõtvalt alljärgnevad. 

 

EMA JÕGI  

Võistlustöö Ema jõgi defineerib haljasala kui ajaloolise peamiste teede ristumiskoha ning tähistab selle 

dekoratiivse vee-elemendiga. Tsoneeringust lähtuv ruumiline lahendus on ehk liigagi lihtne ja etteaimatav. 

Tööst ei tõuse esile kandvat tervikideed, manipuleeritud on joonte ja kujunditega (Emajõgi), ent kogu dekoor 

jääb mõjuma pelga vormitäitena. Leidmata ja kasutamata on jäänud seosed platsi ja teatri vahel.  

 

SÕDA JA RAHU  

Sõja ja rahu vastandumise kujund on antud ruumilises kontekstis kohane ja põhjendatud. Töös rõhutatakse 

vajadust säilitada platsil selged läbikäiguteed, mis pole aga valitud ruudumotiiviga täielikult kooskõlas. 



Visuaalne seos teatriga muudetakse üsna selgeks, soliidsust lisab vee-elemendi idee, mille lahendus on aga 

pigem kõledavõitu. Välja pakutud vertikaalsed mahud (tugimüür-ekraan ja vaatetorn) on ruumiliselt õigustatud, 

kuna liigendavad avarat pinda, aga jäävad funktsionaalselt küsitavaks ja on sellisel kujul liialt kapitaalsed.  

 

VALGUSVARI  

Töö  algseisukoht on tsoneerida olemasolev olukord ning täiendada kasutuselolevaid liikumissuundi mõne uue 

ühendusega. Lisaks olemasolevate mugavate liikumissuundade säilitamisele, seatakse töö eesmärgiks ka ruumis 

peatumine ja viibimise võimaluste lisamine. Väljapakutu jääb aga pigem formaalseks ning ei ole veenev. Valitud 

joonte ja pinnakatete muster on olemasolevale peale surutud, põhjendamata. Žürii ei leia töös tugevat 

kontseptsiooni. Ruumiline seos teatriga jääb loomata, ei kasutata ära nõlva võimalusi. Bussipeatuse ja 

lillemüüjate varikatus mõjub intrigeerivalt – hiiglaslik vorm on lahendatud kergelt ja läbipaistvalt.   

 

PARGIST VÄLJAKULE  

Võistlustöö eesmärk on luua kohtumis- ja viibimisruum (linna „elutuba“) praeguse läbikäigukoha asemele. Pargi 

keskosa on lahendatud avara platsina, mis võimaldab nii igapäevast liikumist kui ka suuremate sündmuste 

korraldamist.  

Žürii leiab, et pakutud lahendus pisut kaheldav, kuna võimalustele avatuks jäetud plats on samas vaba 

elementidest, mis pikemat viibimist soodustaks. Väheveenev on ka kahe ühendustee likvideerimine kaubamaja 

sissepääsu ja bussipeatuse suunal. Vaadete ja ruumi avamine ning jagatud ruumi loomine teatrihoone suunas on 

väga ladus võte, ent sellest platsi ja teatri sidumiseks ei piisa.  

Töö tugevaks küljeks on peatumis- ja istumisvõimaluste lisamine pikkadele joontele rikkaliku haljastuse 

piirimaale.  

 

VAATEMÄNG  

Mõistlik, olemasolevaga veenvalt arvestav töö, millest õhkub rohelist värskust. Žürii tunnustuse pälvib süvitsi 

ette võetud analüüs, mille kasutus ideelahenduses jääb aga konteksti arvestades tervikuna pisut liiga hellaks. 

Töös välja pakutud ruumilised võtted on veenvad, ideed on eraldiseisvalt tugevad ja lahendavad terve rea 

probleeme ning pakuvad leevendust kitsaskohtadele. Tajutud on kohas peituvaid võimalusi, pakutud on toimiv 

lahendus nii pargi-väljakuosale kui Vanemuise nõlvale. Kahjuks ei anna lahendus terviklikku tugevat ideed, 

löövat ühist nimetajat, mis lubaks pargil suurte hoonemahtude vahel julgemalt sõna saada ning töö jääb 

võistluse üldpildis tagasihoidlikuks. 

- - -  -  -  -  - - - - - - - - - - -  -  -  -  - -  

Viiele tugevamale tööle ei selgunud žürii esimesel koosolekul paremusjärjestust. Pärast pikemat tutvumisaega ja 

teist koosolekut sõnastati järgnev tagasiside: 

 

SAALITUBA 

´Saalituba´ on läbi töötatud detailide ja isikupäraste väikevormidega töö. Pargi lahendus põhineb kesksel 

väljakul, mille nihutamine kaubamajani on veenev mõte: tänaval liikuvad inimesed täidavad igapäevaselt poole 



väljakust, mitte ei jää väljaku kõrvale eraldi nö renni. Ruumiliselt hästitoimiv on ka platsi geomeetria toetamine 

uute paviljonide-väikevormidega väljaku servades, mis joonistavad ruumi välja ja ´toidavad´ väljakut.  

Väljaku süvistamine tähendab seda, et olemasolevat haljastust ei saa säilitada- seda ei ole ka tehtud. Samas oleks 

hea osa olemasolevast kõrghaljastusest alles jätta. Väljaku raamimine Vanemuise poolt paviljoniga katkestab 

sideme teatri ja väljaku vahel. 

Teatri põõsastesse upitamise võte oleks põhjendatum, kui see ei summutaks selgeid sihte peasissepääsuni. 

Lillemüüjatele väljaku raamistikus uue asukoha pakkumine ei ole veenev – antud asukoht on käidavamas kohas.  

Efektne ja totaalne töö, kus aga peamine rõhk on väljaku disainil – paljud sisulised küsimused jäävad vastuseta. 

Samas elementide disain on vägagi pilkupüüdev. Töö autonoomsus on lahenduse üks olulisemaid puudusi.  

 

TRIANGEL 

´Triangel´ on lahendatud ühe tugeva võtte abil – valitud on kolnurkne moodul, mille abil on kogu maastik läbi 

modelleeritud. Kolnurk on ideaalne kujund, mille abil vormida nii tasapinnalisi suundi kui ka reljeefimuutusi. 

Samas jääb kolmnurk oma anonüümsuses väheilmekaks ning lõputu kordus muutub ülemäära intensiivseks ja 

monotoonseks. 

Pargi ühendamine teatriga on juhuslik: vaade küll säilib, ent nõlva sisselõiked viivad ummikusse.  

Puidu kasutamine on sümpaatne, isegi kodune, kuid sellele vastupidiselt mõjuvad dramaatilised kioskivormid, 

mille läbiv puitvorm sobiks pigem väikelinna.  

Ühe ja sama motiivi kordamine nii suurel kui väiksel skaalal, sh. väikevormides on ühtaegu nii töö voorus kui 

puudus. Lahendus mõjub oma piirides terviklikult, kuid jääb kontekstis teravalt eristuvaks. 

 

RISTTEE 

Töö peamine kujund on teatrihoonest all-linna suunas lahti rullitud „punane vaip“. Uue suuna lisamine on 

ootamatu, aga väga tugev idee. Peatelge täiendatakse sekundaarsete, igapäevaseks liikumiseks tarvilike lõigetega, 

mis on end kontekstis tõestanud.  

Töös kasutatakse reljeefi selgesti oma kasuks – tekitatud terrassid kutsuvad peatuma ja aega veetma. Vaatamata 

lõigete sirgjoonelisusele on maastikulahenduses pehmust. Pisiskaalal lisavad detailsust väikevormid ja 

mitmekesine sillutis, mõlemad on aga lõpuni läbi töötamata. Tooruse kompenseerib siiski tugev idee siduda ala 

teatriga. Teatrini veetud teekonna sujuvusele tuleks kasuks Ülikooli tänava liikluslahenduse ümbermõtestamine.  

 

PALETT JA BALLETT 

Töö jääb teiste võistlustööde hulgast kohe silma. Võetud on üks lihtne vabavormiline kujund ning seda 

kombineerides on loodud sündmusruumid. Paindlik kujund võimaldab seda kohandada vastavalt olemasolevale 

olukorrale, säilitada maksimaalselt olemasolev kõrghaljastus ning võimendada koha olemasolevaid häid külgi. 

Rohe-elemendi ja väljaku tasakaal tekitab hubase pargiruumi. Töös on tegeletud ka tänavatega, arvestatud on 

võimaliku trammiteega – konteksti on põhjalikult süvenetud.  



Platsi avamine Kaubamaja ja Küüni tänava suunal on loogiline, kuna seal toimub kõige aktiivsem liikumine, 

olgugi et visuaalne fookuspunkt on teater. Teatri suunal oleks võinud terrasse jõulisemalt kujundada, nõlva 

potentsiaal on jäetud kasutamata. Töö realiseerumise korral tuleks töötada detailide ja materjalidega (nt. 

Roosteterase asemel võiks kasutada rulatajatele kasutatavat betoonpinda). Suhteliselt nõrk on ka pargi side 

teatriga. 

Küsitav on, kas park-plats kujuneks selliseks mõnusaks olemise kohaks nagu teda on kujundatud. Ümberringi 

on suuremõõtmelised hoonemahud ja intensiivne liiklus ning olemasolev haljastus ei pruugi selle eest pakkuda 

piisavat kaitset. Lahendus oleks kindlasti sobilik näiteks Kesklinna pargile, mis on tugevas seoses peamise 

jalakäigutänavaga ning oleks sellele loogiliseks partneriks.  

Ruumi väiksemateks üksusteks jagamise võte on aga samas töö kõige tugevam külg, mis pehmendab 

ümbruskonna kalkust. Uus park pakub vaheldust ja paneb tegutsema, sekkuma, organiseeritud sündmust ei 

olegi siin tarvis. Platsil praegu asuvad sopid on paljude jaoks väljaku armastatuim element, töö säilitaks selle, 

küll uuel kujul. Mosaiiksus lubab tööd täiendada selliselt, et ühikud jäävad samaks, aga nende konfiguratsiooni 

kallal saab tööd teha ilma, et põhiidee kaoks.  

Kuna lahendus on lihtne ja mõistlik, oleks ka edasiste täienduste lisamine samuti pigem lihtne. Töö täidab 

võistlustingimusi kõige selgemini: lahendus on täpselt pargi ja väljaku vahel, ent see eeskujulikkus saabki 

saatuslikuks. Veenvuse saavutamiseks peaks antud kohas ruumi idee olema ehk maskuliinsem.  

 

KANT 

Tööl on teistest eristuv loogika – loodud on nii lagedust kui ka tihedust. Ümbritsevate majade vahel paiknev 

tühimik täidetakse selge mahuga, mis pole aga hoone: Vanemuise teatri ette luuakse uus linnaväljak, mida 

eraldab Küüni tänavast ja kaubamajast puudetihnik-ekraan. Selline mahulise elemendi ja tema negatiivi 

vastandamine rõhutab teatri positsiooni ülal nõlval, muutes viimase väga selgesti vaadeldavaks. Tugev 

vastanditele üles ehitatud kujund loob teistest Tartu parkidest täielikult eristuva avaliku ruumi.  

Avar väljak tekitab paratamatult kõhklusi, kas plats ei jää mitte ümbritsevate suurte mahtude kõrval kõle ning 

kas tühja ruumi suudetakse Tartus piisaval määral sündmustega täita. Ühest küljest sobitub plats ümbritsevaga 

hästi: rõhub avarusele ning täiendab Küüni tänava väljakulikku ilmet. Teisalt võivad suured avatud pinnad 

üheskoos liialt domineerima hakata ning mõjuda rusuvalt ja kõledalt. Pelutavalt võib töö mõjuda osaliselt ka 

illustratsioonikeele tõttu – väljak ise ei pruugi mõjuda nii lagedalt kui pildil.  

Töö kaheldavaks küljeks on valdavalt olemasoleva haljastuse likvideerimise vajadus, see on aspekt, mis töö 

edasi arendamisel kindlasti hoolikalt läbi tuleb töötada.  

Tugev puhas idee on töö tugevaim külg ning see tõstab ta ka teiste hulgast selgelt esile. Veenev baas vajaks aga 

mõnes aspektis täiendamist, mis aga ilmselt tervikut ei lõhu, vaid teeb selle ainult tugevamaks.  

Žürii ettepanekud töö edasiseks täiendamiseks: 

Väljak vajab rohkem täidet, kuna igapäevaselt ei ole võimalik platsi sündmustega täita. Tarvilik on täiendada 

väljakut võimalustega, mis toetaksid nii aktiivset liikumist (nt. rula) kui lühiajalist puhkust (istumisvõimalused, 

ootamine, kohtumine) – praegu on plats mittetartulikult lage. Ruumilise negatiivi tasakaalustamiseks võib 

kaaluda madalate paviljonitüüpi ehitiste rajamist edela-ja loodeserva, mis elavdaksid platsi kasutamist.  

Kindlasti tuleb kaaluda rohkemas mahus olemasoleva haljastuse säilitamist ja ka muid pehmust lisavaid 

väljakuelemente. Kaaluda madal- ja kõrghaljastuse lisamist Riia tänava poole, et puhverdada liiklus ja muuta 

platsil viibimine meeldivamaks. Läbitöötamist väärib ka Ülikooli tänava liiklusskeemi osa, et tekiks veel parem 



seos teatriga (tänav platsilikumaks!). Mõtestama peab ka Tubina monumendi ja peasissekäigu vahelise tugimüüri 

rolli, mis eeldab mõistagi koostööd monumendi meeskonnaga.  

Teatriesise nõlva vaateplatvorme tuleb rohkem avada, et vältida pimedaid ja ebaturvaliselt mõjuvaid umbsoppe. 

Kuna inimesed pannakse platsil senisest teistmoodi liikuma, ei pruugi lilleprouadeni jõudmine minna 

ootuspäraselt. Pigem tuleb müügiala jätta kasvõi osaliselt Küüni tänava teljele ja lahendada tundlikult koos 

metsaga.   

 

KOKKUVÕTE  

Väga pikalt väideldi kahe parema töö hulgast võitja väljaselgitamise üle. Võistlustööd Kant ning Palett ja ballett 

on mõlemad tugevad, aga totaalselt erinevad tööd. Võistlusala ümbritseb pigem kaasaegne, suurte 

ehitusmahtudega keskkond, millele väljak peaks olema heaks täiendajaks ja tasakaalustajaks. Täienduseks sobiks 

oma karguselt paremini Kant, oma kodususe ja pehmusega pakuks tasakaalu Palett ja ballett. Kuna aga kontekst 

on ja jääb eelkõige kargeks ja kaineks, osutus veenvamaks võistlustööga Kant edasi antud mastaapne selge joon.  

 

 

Žürii paremusjärjestus: 

Ergutuspreemiad: Saalituba, Triangel 

III preemia: Risttee 

II preeemia: Palett ja Ballett 

I preemia: Kant 


