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Olemasolevad liikumissuunad säilivad, lisanduvad suunad pargi ja kaubamaja vahel, pargi 
ja bussipeatuste vahel ning pargi ja taksopeatuste vahel. Jalakäiate ohutu liikumise 
tagamiseks teatrimaja suunal, on planeeritud pargi äärne Ülikooli tänaval olev autotee osa 
katta liikluse aeglustamiseks sillutisega.

Haljasalad korrastatakse ja piiritletakse,
Uute teede ristumispunktidesse, pargi keskele on kavandatud puhkealad 
koos suurte piknikupinkidega ning kastihaljastusega.

Parki on kavandatud eri värvi katendiga eraldatud plats, mis oma kujuga 
suunab tähelepanu Vanemuise teatrimajale.
Teatrimaja ette on planeeritud kallaku sisse väikesed teed, mis viivad teatri 
poolt valitud väljapanekuni.

IDEE: Triangli ideekavandi eesmärgiks on luua inimsõbralik urbanistlik ruum, mida on võimalik 
läbida nii jalgsi kui ka kaherattalisel, mis pakub toredat keskkonda nii läbijalutajale kui ka pikemalt 
peatujale, kus on võimalusi sotsiaalseks suhtluseks ning aja veetmiseks

LIIKUMISSUUNAD: Pargi lahenduses on lähtutud sellest, et ala oleks igast suunast läbi käidav. 
Olemasolevad liikumissuunad läbi pargi säilivad. Uus lahendus näeb ette, et park avaneks läbi 
kavandatava väljaku Küüni tänava ja Tartu Kaubamaja poole. Planeeringus on olulisel kohal teed, 
mis viivad Riia tänava äärsetesse bussipeatustesse ning Uueturu tänava äärsetesse taksopeatus-
tesse. Teede ristumispunktidesse, pargi keskmisesse osasse on planeeritud puhkealad.
Lahenduse muudab urbanistlikuks kolmnurkade süsteem: eri tooni sillutatud kolmnurkadega 
käiguteed vahelduvad astmestikkudega ning kolmnurksete suurte piknikupinkidega ja kastihaljas-
tusega puhkealadel. Ühtse ala loomiseks teatrimaja esisega jätkub kolmnurkadega sillutis üle 
Ülikooli tänava ülekäiguradadena. Et suurendada jalakäiate ohutut liikumist teatrimaja suunal, on 
planeeritud pargi äärne Ülikooli tänaval olev autotee katta sillutisega. 

VÄLJAK: Pargi planeeringu fookuspunktiks on väljak. Kolmnurkne ala avaneb Küüni tänava poole 
ning osutab Vanemuise teatrimaja poole. Jälgides olemasolevat reljeefi, jääb kolmurga tipp pargi 
keskele, sealt on nähtav nii Teatrimaja, Tartu Kaubamaja kui ka Playtechi maja. Väljaku katendi 
muster jälgib üleüldist kolmnurkade süsteemi, aga erineb ülejäänud alast värvi poolest. Väljakule 
on võimalik vastavalt hetkevajadusele lisada väikevorme ja linnamööblit, miks mitte kasutada 
väljakut ka ajutise turu jaoks.

TEATER VANEMUINE: Lisaks planeeritud kolmnurksele väljakule rõhutab pla-   neering Teater 
Vanemuine olulisust pakkudes välja idee teatri poolt valitud väljapanekule. Ülikooli tänava äärde, 
teatrihoone poolsesse külge on kavandatud väljapanek puitseinal klaastahvlitel. Tahvliteni pääseb 
läbi nõlva sisse süvistatud teede, mille küljed on viimistletud puitlaudisega. 
Teatri uued LED ekraanid on planeeritud Vanemuise tänava poolsele rohealale. Ekraanid on 
nähtavad nii Vanemuise kui ka Ülikooli tänavalt. 

BUSSIPEATUSED: Uued bussipeatused on kavandatud puidust. Peatuste külgseinad on klaasist. 
Paviljonid on läbikäidavad, mõlemasse peatusesse viib pargi keskelt tee. Mahtude viilkatused 
järgivad kolmnurkade süsteemi.

LILLEPUTKAD:  Paviljonid lillemüüatele on planeeritud kolmnurksetena puidust viimistlusega. 
Lilleputkade asukoht jääb Küüni tänava äärde. Paviljonid on viilkatustega, kusjuurs erinevate 
paviljonide katuste viilud on eri suundades, nii et tekib kolmnurkade süsteemiga sobituv katuse-
maastik.

HALJASTUS: Olemasolev kõrghaljastus pargis säilib, nende ümber olevad haljasalad korraldak-
se. Pargi keskele on planeeritud puhkealad koos suurte puidust piknikupinkidega ning kastihaljas-
tusega.

VALGUSTUS: Valgustuslahendus on planeeritud nii, et pargis tekiks turvaline keskkond. Planeeri-
tud lahendus on mõeldud töötama nutikalt, ehk valgustid on pigem nõrgema reziimi peal ning 
reageerides möödujale muutub valgus tugevamaks. Peamised liikumissunnad ning väljak on 
valgustatud kõrgete postvalgustitega, puhkealad on valgustatud lühikeste postvalgustistega.
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