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PROBLEEMIDEST JA OLUKORRAST 

Praeguses Annelinnas puuduvad nii kodused hoovid kui elavad tänavad 
ja väljakud. Jalakäijate jaoks on liiklemine ebamugav, eriti lapsevankrite 
ja ratastoolidega. Parklad on koondunud kodude ukseesistele, mis 
võiksid tegelikult toimida aedadena. 

Kogu Annelinna väliruum on sulanud kokku amorfseks väljaks, millel puuduvad nii 
avaliku kui privaatse ruumi kvaliteedid.  

Kontakti puudumine oma vahetu ümbrusega nii oma aia kui kohaliku nurgapoe või -
kohviku tasandil sunnib paljud annelinlased vaatamata kesklinna lähedusele 
pendelrändajateks ja muudab nende kodude vahetu ümbruse poolhüljatud 
ebaruumiks. 

Kui välja arvata kõige suuremad – kiired ja kaar –, siis valdav osa kergliiklusteedest 
on parklatesse viivatest väikestest autoteedest katkestatud. Algselt jalgsiliiklusele 
orienteeritud linnaosas kehtib tavapärane jalakäijaid marginaliseeriv autotee-kõnnitee 
hierarhia. 

Mitmeid tähtsamaid liikumissuundi teenindavad sillutatud kergliiklusvõrgustiku 
asemel mudased rajad. 

Paljude annelinlaste jaoks on seesugune katkendlik kergliiklusvõrgustik iseäranis 
ebamugav, kuna rahvastikunäitajad ütlevad, et siin elab keskmisest rohkem vanureid 
ja lastega peresid, mis tähendab tihedamat liiklemist ratastoolide ja lapsevankritega. 
Vanainimeste osakaal kasvab tulevikus arvatavasti veelgi. 

Suurem osa parkimisaladest on praegu surutud hoovidesse, kus nad isoleerivad 
majade sissepääsud ülejäänud hoovipinnast, mida muidu aktiivsemalt kasutada 
saaks. 

Annelinna pooleldi kvartaalselaadne hoonestus loob eelduse privaatsema 
kasutusega hoovialade, kiired ja kaar ning kobaratesse paigutatud koolid-lasteaiad 
aga avalike tuumkohtade tekkeks. 
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ÜLDINE KONTSEPTSIOON 

Soovime luua katkestusteta kergliiklusteede võrgu kõigis tihedalt 
kasutatud suundades. Eristada tuleks peamiselt lähimajade elanikele 
kasutamiseks mõeldud vaiksemad hoovid ja avalikkusele mõeldud 
elavamad tänavad ja väljakud. Selliselt jagatud ruumis saaksid elanikud 
tegelda nii nende tegevustega, millega tegeldakse maakohas, kui 
nendega, millega tegeldakse kesklinnas. Kõik elanikud, kellel on 
koduümbruse kasutamiseks ideid, peaksid saama neid selleks mõeldud 
maatükkidel reaalselt ellu viia. Annelinnast võiks saada arenev ja muutuv 
keskkond, kus kogukond planeerijatega koos asjade käiku pidevalt 
mõjutab. 

Voolida olemasolevat kasutades ja täiendades kergliiklusteede võrk katkematuks, 
orgaaniliseks, loomulikuks ja efektiivseks. 

Luua praeguse funktsionaalselt amorfse majadevahelise välja asemele 
diferentseeritum ruum, milles eristuvad rõhutatult privaatsed ja avalikud tsoonid. 

Pakkuda välja uus maakasutuslik jaotus ja reeglistik, mis võimaldaks annelinlasel 
kontsentreerida oma energia ühe või teise konkreetse maatüki ehk hobimaa 
kasutamisele ja tekitada seega eeldused uut laadi suhtumise tekkeks oma 
koduümbrusse. 

Vähendada parkimiskohtade arvu ja ummistavat mõju nii hoovialadel kui avalikel 
tuumikaladel, tekitades uusi parkimistsoone mainitud alade vahele. 

Luua lahendus, mis ei pretendeeri lõplikkusele, vaid võiks oma täispotensiaali 
saavutada kombineerituna kohalike initsiatiivi ja teistsuguse fookusega 
ideeprojektidega. Lokaalsed ja paindlikud lahendused on tähtsamad, kui üldplaanil 
või aerofotol avanev jõuline kujund. 
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JALAKÄIGU- JA KERGLIIKLUSTEEDE VÕRGUSTIK 

Praegu on Annelinnas palju pinnasekattega radu, mille jalakäijad 
vajalikes suundades ise sisse on kulutanud. Paljud neist tahaksime 
sillutada ja ühendada koos olemasolevate kõnniteedega ühtseks 
võrguks. Hoovide vahel kulgeksid laiemad, tänavate moodi 
kergliiklusteed, läbi hoovide aga kitsamad, hõredama liiklusega 
otseteed. Kergliiklusteede ja autoteede ristumiskohades peame eriti 
oluliseks seda, et need oleksid lapsevankrite ja ratastoolidega kergesti 
läbitavad. 

Ametlikke jalakäiguteid täiendab Annelinnas praegu isetekkeliste otseteede mudane, 
kuid tihe ja toimiv võrgustik, mis joonistab välja paljud tähtsamad liikumissuunad. 
Meie ettepanek oleks vaadelda neid mitteametlikke radu kergliiklustaristu 
täieõigusliku osana ja edasi arendada, tõstes osad neist teede hierarhias suurte, 
avalike kõnniteedega samale tasemele. Nii tekiks orgaaniline ja kõiki liikumissuundi 
toetav, kõiki olulisi sihtpunkte – avalikke kohti ja asutusi, ärisid ja bussipeatusi, parke 
ja Annelinna ümbritsevaid looduslikke ja pool-looduslikke maastikke – võimalikult 
otse elamualadega ja omavahel ühendav võrgustik. 

Meie nägemuses jaguneksid jalakäiguteed olemuslikult kaheks:  

Ühe osa moodustaksid korralikult sillutatud ja tihedamaks jalgsi-, jalgratta-, 
lapsevankri-, ratastooli-, rula- ja kõikvõimalikuks muuks kergliikluseks piisavalt laiad 
peateed, mis koos kiirte ja kaarega tagaksid ühenduse kõigi avalike sõlmpunktide 
vahel ilma, et liiklejad peaksid privaattsoonidesse sattuma. Uute jalgsimagistraalide 
sillutamise kuluka töö saaks vajaduse korral ette võtta etapiviisi, alustades kõige 
kesksematest ja liikudes järk-järgult lõppstruktuuri poole. Kergliikluse peateed oleksid 
hästi varustatud valgustuse ja väikevormidega. 

Teise osa moodustaksid väiksemad, kitsamad otseteed ja rajad, mis kulgeksid ka 
läbi hoovide. Otseteede sillutis oleks mitmekesine ja säästlik, säilitades suures osas 
olemasolevat, Annelinnale iseloomulikku, varieeruva materjali, kvaliteedi ja 
lagunemisastmega pilti, mida parandatakse ja täiendatakse kohati tuntava tarviduse 
ja kohaliku initsiatiivi korral. Otseteed ja rajad pakuksid kergliiklejale soovi korral 
arvutuid võimalusi peateedelt kõrvale kalduda ning oma teekonda varieerida ja 
rikastada. 

Suuremate, avalike jalakäiguteede juures peame me oluliseks, et ristumisel 
parkimisaladele viivate autoteedega jääksid nad ruumis tuntavalt tähtsamaks, 
moodustatksid katkematu võrgustiku. Nii pakume me välja lahenduse, milles 
kergliiklusteed kulgevad üle autoteede pideva, muutumatu kõrgusega pinnana, 
parkla vahet liikuvad autod aga peavad ristumiskohal ületama teistmoodi sillutatud, 
liiklust rahustava kõrgenduse. Ehk siis – tavapärane autotee-kõnnitee hierarhia võiks 
olla tagurpidi pööratud ja jalakäijate ülekäigukohtade asemel tekiksid autode 
ülesõidukohad.  
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PRIVAATSETE TSOONIDE TEKKIMINE 

Majad asetsevad Annelinnas selliselt, et nende vahele tekib palju suletud 
hoove. Neid hoove võiksid ümbruses asuvate majade elanikud kasutada 
oma aedadena. Vanemad inimesed saaksid sellistes aedades näiteks lilli 
ja aedvilja kasvatada, nooremad päevitada ja grillida, lapsed turvalises ja 
tuttavas kohas mängida. 

Annelinna hoonestusstruktuur aimab suures osas poolenisti järgi klassikalist 
kvartaalset planeeringut, milles tekivad hoonetega piiratud suletumad hoovid. 
Paneme ette seda eeldust ära kasutada ja käsitleda neid hoove privaatse (kuigi ka 
möödakäijate poolt põhimõtteliselt läbitava) ruumina, mida ümberasuvate majade 
elanikud jagaksid eelkõige omavahel ja kasutaksid vastavalt oma paremale 
äranägemisele.  

Hoovid võiksid olemuslikult toimida aedadena ja oleksid neid läbiva 
radadevõrgustikuga jagatud paraja suurusega maalappideks, mis pakuksid muude 
võimaluste hulgas ruumi näiteks iluaianduseks, aedvilja, viljapuude ja marjapõõsaste 
kasvatamiseks, rekreatiivseteks jooga- ja päevitusmuruplatsideks, rannalaadseteks 
liivadüünideks või kõva kattega grillterrassideks, või siis installatsioonide ja 
skulptuuride eksponeerimiseks. Samuti ei saa välistada elanike omavahelist 
kokkulepet, et kohati säilitatakse olemasolev olukord. Märksõnaks hoovide puhul 
võiks olla see, et seal toimuvad tegevused oleksid suhteliselt rahulikud ja 
müravabad. Sportlikum ja kärarikkam tegevus võiks jääda avalikku tsooni, kus 
nagunii rohkem liikumist ja melu on. 

Läbivate suurte teede puudumine ja väikeseskaalalise inimtegevuse märgid 
rõhutaksid suletuma ruumiga hoovide privaatset iseloomu. Selline rõhutatud iseloom 
mõjutaks respektiga käituma ka neid möödakäijaid, kes satuvad ühest või teisest 
hoovist lihtsalt teekonna lühendamiseks või varieerimiseks läbi lõikama. Ideaaljuhul 
tunneks võõras või naaber, et on sattunud kellegi teise hoovi, kus ta on küll 
teretulnud viisaka külalisena, aga mitte peremehetsema. 

Täiesti privaatsete konteinerhaljastusega terrassidena saaksid elanikud kasutada 
veel ka majade katusepindu. 
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AVALIKE TSOONIDE TEKKIMINE 

Elavam ja lärmakam tegevus koonduks hoovide vahele, suuremate 
kergliiklusteede äärde. Siin võiksid olla ka platsid sportimiseks ja 
avalikeks üritusteks. Suuremate kergliiklusteede ristumiskohtade 
läheduses võiks olla väikesi ärisid ja kioskeid, nii väheneks elanike 
vajadus sõita autoga eemale, suurde selvepoodi ja tekiks rohkem 
võimalusi kodukandi inimestega kohtuda, mis on oluline oma 
elukeskkonnast hooliva kogukonna tekkimiseks. Hoovide vahele jääksid 
ka suuremad üldkasutatavad pargid nagu Annemõisa park, mille saaks 
korrastada linnalikeks puhkuse- ja tervisespordiparkideks. 

Avalik kasutus kontsentreeruks hoovide ümber moodustuvate kvartal-saarte vahele, 
suuremate kergliiklusteede ümber ja intensiivistuks tänu privaatsete hoovide 
lahutamisele avalike alade kogupindalast. Ka Annelinna Tartu keskmist tunduvalt 
ületav asustustihedus võiks jalgsiliikumist soodustavate meedete ja väikeste, hästi 
paigutatud atraktoritega kombineerituna tekitada elava ja huvitava tänava- väljaku- ja 
pargielu. Avaliku ala tuumikuks oleksid kiired ja kaar, nende ristumiskohad, koolide ja 
lasteaedade klastrite keskele jäävad haljasalad, tiik läänepoolse klastri kõrval ja 
Annemõisa park. 

Avalike alade sõlmpunktidesse kujutaksime ette võimaluse rohkemate väikeäride – 
kioskite ja paviljonkohvikute – tekkimiseks, mis sealset liikumisaktiivsust soodustaks. 
Samuti saaksid seal toimuda laadad ja muud avalikud üritused. Avalikele aladele 
oleksid hajutatud ka spordiväljakud, ekstreemspordirajatised ja kohad kõikvõimalike 
muude aktiivsemate hobide harrastamiseks, mida võiksid soovida ühiselt kasutada 
inimesed suuremalt alalt kui üks hoov. Paljud neist hobikohtadest võiksid olla linna 
poolt eraldatud maalappidele rajatud huviliste elanike endi poolt. 
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AUTOLIIKLUS JA PARKIMINE  

Parkimist tuleks meie arvates hoovides vähendada, nii tekiks rohkem 
ruumi ja parem ligipääs aedadele. Uued parklad tuleks rajada hoovide 
vahele, aladele, kus avalikku kasutust on vähem. Nii saaksid osad 
inimesed parkida oma autot akna all ja ülejäänud kodust mitte kaugemal, 
kui sadakond meetrit. Samas ei risustaks seisvad autod ruumi, mida 
paremini kasutada saab. Uued parklad oleksid ilmelt erinevad ja üritaksid 
säilitada võimalikult palju haljastust. 

Suurem osa parkimisaladest on praegu surutud hoovidesse, kus nad isoleerivad 
majade sissepääsud ülejäänud hoovipinnast. Parklast üle jääv hooviosa näib majast 
väljuvale linlasele sellise asetuse puhul mingi suvalise jääkalana, kuhu ei tekigi erilist 
soovi tihedalt pargitud autode vahelt pugeda.  

Meie eesmärk oleks hõrendada hoovides parkimist sedavõrd, et tekiks katkestamata 
ühendus majade sissepääsude ja suuremalt jaolt rohelise hoovipinna vahel – 
majaesine kõnnitee peaks olema otseselt seotud hoovi läbivate radade võrguga. 
Uksest väljudes astuks elanik niimoodi otse aeda, mitte autoparklasse. 

Selleks, et kompenseerida hoovidest eemaldatud parkimiskohti ja uusi juurde luua, 
pakume me välja tekitada uued parkimisalad või -vööndid elamukvartal-saarte ja 
avalike tuumikalade vahele. Nii tekib mitmekülgne parkimisolukord, kus need 
elanikud, kes muutusi kõige vähem soovivad, saavad jätkata oma autode parkimist 
akna all, aga ka ülejäänud parkimiskohad on majade vahetus läheduses. Uute 
parkimisalade eeliseks on ka see, et nad võimaldavad paremat ristkasutust avalike 
alade külaliste ja elanike vahel. 

Uute parkimisalade iseloom oleks variatiivne ja tundlik, vastavalt kohale, kus nad 
olema satuvad: kõrghaljastatud aladel parkimistaskud puude vahel, kitsastes 
kohtades pikiparkimine, mõnes avaramas suurem parkimisplats. Eesmärgiks oleks 
vältida praeguste avalike ja haljasalade üleujutamist lausparkimisega. 

Meie lahendus sarnaneb põhimõtteliselt kehtiva vabaplaneeringuliste alade 
teemaplaneeringuga. Põhilised erinevused oleksid järgmised: 

1.  Hoovides sooviksime parkimiskohtade arvu tõstmise asemel hoopis 
vähendada. 

2.  Olemasolevate suurte parklate ristkasutust ei näe me ainult teoreetilise 
võimalusena, pigem oleks see oluline vahend parkimiseks kasutatava pinna 
kokkuhoiuks. 

3. Uute parklate paigutamisel tuleks jälgida, et need ei satuks avalikele 
tuumikaladele, näiteks jalakäigukiirte ja –kaare ristumispunktidega vahetult 
külgnema. 
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