
KANT 

Vanemuise teatrihoone koos oma imposantse ajaloolise asukohaga vajab linnaruumilist esiletõstmist. 

Lahendus konkretiseerib Küüni tänavaruumi  koos merkantiilse sagina ja kaubamaja 

hiigelmahtudega.  Sellele vastukaaluks, teisele poole tänapäevast kõrghaljastusmahtu luuakse 

demokraatlik läbijalutamis- ja puhkevõimalustega Uueturu plats, kus säilivad enamik olemasolevatest 

väärtuslikest puudest. Platsiga liitub teisel pool Ülikooli tänavat kõrguv Vanemuise linnaehituslikult 

aktiviseeritud kompleks. Luuakse erinevad „ruumid“ ja keskkonnad, milliste omavahelised 

ühendused lisavad linnale salapära ning mitmetasandilisust.  

Võistlustöö teeb ettepaneku selgeks ruumiliseks sekkumiseks. 

1. Küüni praegu pisut kõledavõitu tänavaruum konkretiseeritakse Kaubamaja lõigul massiivse 

tänapäevases võtmes kõrghaljastusmahuga („kaasik“  - vabavormilised ettekasvatatud puud, 

eelistatavalt dekoratiivsete valgete tüvedega kask, selle asemel võib kaaluda 

kultuurõunapuud või kirsipuud). Kõrghaljastus (kaskede puhul ca 7...10m kõrgune) saab 

tasakaalustama Vanemuse poolt avaneva avaneva Kaubamaja vaate liigset domineerimist, 

samuti on see linnaehitusliku vahelduse tekitamise koht. Lahendus peab töötama  

kontrastina võrreldes endisaegsete uimaste haljastuslahendustega. 

2. Uueturu kvartali Vanemuise poolne pind kaetakse suuremõõtmelise, heledatoonilise  

graniitplaadistusega (võib kaaluda ka töödeldud betooni), moodustamaks avarat avalikku 

ruumi, mis võimaldaks läbi viia üritusi ning avada häid kaugvaateid Vanemuisele ja vastupidi. 

3. Vanemuise mõjuväljas olev haljak, mille ülaosas paikneb Tubina monument, on linnaruumis 

aktiivsest kasutusest väljas. See kujundatakse ümber minimalistlike ja demokraatlike 

võtetega, lisades teatava tundlikkusega 4-5 kiviplatvormi, kus on võimali jalgu puhata, 

korraldada pop-up kohvikuid ning millistelt avanevad head vaated Uueturu kvartalis 

toimuvale. Ühe, Ülikooli tänava lähedusse jääva  platvormi välispind kaetakse Vanemuise 

tarbeks led-ekraanidega, moodustavasse siseruumi saab paigutada tehnilise ruumi, WC vms. 

4. Ülikooli tänava ja Uueturu tänava hiljuti valminud liiklusskeeme ja -lahendusi ei muudeta, 

kaaluda tuleks Ülikooli tänava katendite puhul asfaldi asendamist väärikama, väljakuga 

sobivama materjaliga (tume graniit, toonitud betoon). 

5. Ülikooli tänava äärde rajatakse bussiparklate lähedusse astmestikud, millel bussiootajad 

saavad puhata ning mis on suurürituste puhul kasutatavad minitribüünina, jälgimaks mööda 

Ülikooli tänavat kulgevat paraadi vm vaatemängu. Astmestik omab katkestusi skulpturaalsete 

postamentide näol, millesse võib paigutada nii väiksemaid puid kui ka värviilu pakkuvaid 

püsikuid. Postamentidele kantakse tänapäevased reljeeflahendused infoga omaaegse 

Vanemuise, Promenaadi tänava, Pallase jm kohalike huviväärsuste kohta. 

6. Kogu võistlusalale paigutatakse sobivalt disainitud pingid tuulevarjulisematesse  ja 

hubasematesse kohtadesse: kõrghaljastuse äärde, samuti väikese voolava vee efekti pakkuva 

purskkaevu kõrvale. 

7. Lillekiosk koos avamüügivõimalusega paigutatakse samasse mahtu Riia mnt äärse 

bussipeatusega ning lahendatakse lakoonilise hästidisainitud paviljonimahuna, kus võib 

vajadusel paikneda ka väike kohvik. Teenindus avaneb väljaku poole. 



8. Võistlusalal säilitatakse maksimaalselt Riia mnt, Ülikooli tn ja Uueturu äärne olemasolev 

kõrghaljastus. Rajatakse uus kõrghaljastus Küüni tn äärde, samuti lisatakse sobivatesse 

kohtadesse (Ülikooli tn äärsed postamendid jm) sobiv värvikas inventaarne haljastus. 

Valgustuslahendus.   

1. Küüni tänaval säilitatakse senine tänavavalgustus, „kaasik“ valgustatakse üles teatraalselt, 

vältides spetsiaalvõredega võimalikku valgusreostust. 

2. Väljakule paigutatakse kuni 10m kõrged hästidisainitud mastidel tänavavalgustid, millised 

saavad olema ühtse sammuga ka Ülikooli tänava ääres. 

3. Pingid, purskkaev, Vanemuise –lähedaste platvormide põrand jm väikevormid valgustatakse 

üles kivimaterjali ääre alla peidetud led-ribadega. Platvormide esiseinad kui arhitektuurselt 

linnaruumi ilmestavad elemendid valgustatakse üles maapinnale asetatud kohtvalgustitega.  

 Võimalikud valgustite näidised lisatud seletuskirja kausta. 


