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TARTU UUETURU PARGI IDEEVÕISTLUS 
 
SELETUSKIRI 
 
RISTTEE  
 
 
Uueturu park on oluliste liikumistrajektooride ristumispunkt, justkui Tartu linna risttee, kus 
kohtuvad põhjast-lõunasse, idast-läände kulgevad liikumisteljed. Linna tuiksoonel toimivat saab 
kui igapäevaelu etendust jälgida Vanemuise esisele kujundatud istumisalalt.  
 
LINNALAVA / ELULAVA 
Vanemuise teater laieneb siseruumis välja ja on linnaruumis auväärselt esindatud. Pikendades 
teatri sihti Uueturu parki, saab teater füüsiliselt ligipääsetavamaks ning paraneb vaade teatrile. 
Eduard Tubina monument seotakse läbi trepistiku / istumisala Uueturu pargiga, tekitades justkui 
silla üle Ülikooli tänava. Nii tekib sidus avalik ruum. Antud teljel on mänglev istumisala, 
valgusinstallatsioonid, pisike süvend. Samuti on siin ruumi erinevateks kunstinäitusteks, 
väliüritusteks. Pargi Küüni tänava poolsesse otsa laieneb ka kauplemisala.  
 
PALLASE TEGEVUSTELG 
Sillutises on markeeritud ajalooline tänav, mis viis Pallase kunstikoolist Raekoja platsi suunas. 
Käesoleval hetkel tõkestab täpset kunagist tänavakohta hoone, ent esile on tõstetud ajalooline 
siht, toonitades kunagise liikumistelje olulisust. Tänasel päeval on kunstikooli asemel teine 
oluline avalik hoone - Tartu kohtumaja, mis seotakse keskse linnaruumiga (Uueturu pargiga). 
Samuti ristuvad siin olulised liikumissuunad - Riia mäel kulgev kergliiklustee, Kalevi tänava 
liikumissiht jne.  
Markeeritud sihist on kujundatud Pallase tegevustelg, mis koondab erinevaid peatuspaikasid 
(ajutiste ürituste kohad jms).  
 
RANGE JA PEHME 
Uueturu kujunduslik idee toetub nii rangele geomeetriale, aga ka pehmele linnalooduse 
temaatikale. Nii markeeritakse erinevad liikumistrajektoorid ja katendiga tekitatakse selge 
muster. Seda pehmendavad ent üles tõstetud künkapinnad, loomulikuna mõjuv nö. niidumaastik 
ning mänglevad väikevormid.  
 
HALJASTUS 
Haljastuses on valguse, vaadete ning turvalisuse tagamiseks olemasolevat kõrghaljastust 
osaliselt likvideeritud. Likvideeritud on ka ülekasvanud põõsad.  
Uushaljastuses domineerivad murupinnad ning püsikute-kõrreliste istutusalad, mille puhul on 
oluliseks linnalooduse temaatika. Kasutatud on vähe hooldust vajavaid taimi, mis tekitavad 
õitsevad võimalikult pikal ajavahemikul. Valge-kollase kooslus mõjub delikaatselt ja soojalt.  
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KATENDID 
Uueturu pargis jätkub Küüni tänaval kasutatud punane sillutis, sidudes nii pargi ja teda 
ümbritsevad tänavad ühtseks tervikuks. Lisaks on lahenduses markeeritud liikusmissuunad 
soojades toonides betoonplaatidega, tekitades nii varieeruvad katendipinna.  
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VERTIKAAL 
Uueturu park langeb ühtlaselt Emajõe suunas. Lisanduvalt on lahenduses pakutud sümboolsed 
künkad (mis vaateid ei varja) ning pisike süvend, mis lisavad tasapindselt mõjuvale alale 
vertikaalset liikumist, sopistades nii parki.  
 
VÄIKEVORMID 
Uueturu pargis on kasutatud lihtsa geomeetriaga väikevorme.  
Postvalgustid on mängleva ja lihtsa joonega, mõjudes ent skulptuurselt. Lisaks on Vanemuise 
trepistikul ning süvendi ümber kasutatud maasse süvistatud täppvalgusteid.  
Puidust pingid on sarnaselt mänglevad, võimaldades erinevas asendis istumist nii 
individuaalselt kui ka sõbraga. Lisaks ümbritsevad seljatoega nelinurksed puitpingid sillutises 
olevaid puid.  
Turuletid on liigutatavad ja puidust  - lettidel on postvalgustitega sarnane mänglev varikatus.  
Bussiooteala on pikendatud üheks tervikuks, mille varikatus on ühtne turuleti katusega.  
 
 
 
 
 
 


