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ANALÜÜS

Praegusel hetkel on inimesed kaasatud 
tegevustesse, mida saab teostada spet-
siaalse füüsilise rajatise ja maastikuku-
junduseta nagu näiteks jooksmine, 
kõndimine ning koeraga jalutamine.

Nende tegevustega tegelevad enamasti 
inimesed, kes viidavad rohkem aega 
kodus ja selle ümbruses. Nendeks on 
eakad, väikelastega emad ja koolieelikud. 

TTeise gruppi kuuluvate inimeste igapäe-
vaelu on rohkem seotud väljaspool asuva 
keskkonnaga ning tihtipeale ei näi 
Annelinn neile atraktiivse kohana, kus 
veeta oma vaba aega. Ka väljaspoolt 
Annelinna ei liigu inimesi sinna oma aega 
veetma. Pakume projektiga võimalusi 
kkohalikele inimestele paremad viise oma-
vaheliseks suhtluseks väliskeskkonnas.

TARTU LINNA PIIRKONDADE ISELOOMUSTAJAD
  

SÕLMPUNKTID
  

ANNELINNA ISELOOMUSTUS LÄBI ALA PIIRKONDADE  

VAADE ANNE KANALILE
  

Linn koosneb mitmetest linnaosadest, kus igaüks on äratuntava karakteristikuga.Nagu linlased 
tunnevad ära Supilinna, Karlova, vanalinna, tuntakse ära ka Annelinn, kus asuvad võimsad 
kõrguvad korterhooned. Väga sobiliku elamispiirkonnana pakub Annelinn rohelisust ning 
peresõbralikku keskkonda. 

Skeem näitab üleüldist Annelinna jaotust, tegevusradasid, peamisi koh-
tumispaiku ning sõlmpunkte ja rekreatsiooni koridori. Need on kohad, 
mis vajavad kõige rohkem tähelepanu ning sidusemaks muutmist 
linnaga. Samuti tuleb läbi viia vaatlus väljaselgitamiseks kõige kasutata-
vamad jalakäijate teed ja rajad.

Nagu enamikes monofunkstionaalsetes keskkondades on ka Annelinna avaliku ruumi sot-
siaalsete probleemide aluseks „EI-KELLEGI-MAA“ olemasolu. Sellega kaasneb avalikus ruumis 
vastutuse ning kohatunnetuse puudumine. Peamine probleem Annelinnas on avalik ala, mis 
kuulub kõigile, kuid samal ajal ei tunnetata, et selle ees peaks vastutust võtma või kohustusi 
täitma. Samas kardetakse isealgatuslikult millegi uue loomist, kuna puudub kindlustunne kas 
loodud objekt ja kehtestatud kord säilivad. Nii on raske leida motivatsiooni avaliku ala aren-
damiseks, “isikustamiseks” või kasutamiseks.

Samas leidub Annelinnal piisav hulk sobilike rohealasid ja inimesele mõeldud tänavaruumi. Ole-
masoleva rohevööndi sidusus on tähtis koostisosa, mis lisab kvaliteeti sisemistele hoovidele ja 
radadele ning samuti pehmendab tugevaid arhitektuursete elementide piire. Majadevaheline 
välikeskkond peab pakkuma rekreatsioonilisi tegevusi kõikidele eagruppidele ja soosima positiiv-
seid elamusi.
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avalik ruum

privaatne ruum

pool-avalik ruum

KONTSEPTSIOON
RUUMILINE HIERARHIA
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ÜHENDUMINE KESKLINNA TEEDEGA
Annelinna jalakäijate teede seotus linna teiste teedega algab ühtsest teede struktuurist - tee laius, 
kate, haljastus ning inventaar. Esimeseks sammuks on tuvastada käidavamad jalakäijate teed ning 
sõlmpunktid. Sõlmpunktid peavad olema avatud avarad kohad, kuhu inimestel 
on võimalus liikuda erisuundades väiksematele teedele, vajadusel tuleb 
muuta sõlmpunkti kui keskkonda. Teede samastamiseks kasutada 
ühesugust haljastust ning ühesugust haljastust ning vajadusel pargiinventari. 

JALGRATTAD
Rattahoiustamisprobleemi lahendamiseks pakume välja kinniste seintega ratta-
hoidla loomise hoonete vahele. Rattad oleksid turvaliselt luku taga ning sisse 
pääsevad ainult need, kes omavad võtit. Võti on seotud isikuga ning võtmeid saab 
korteriühistu loal. Hoidlad peaksid kaitsma rattaid ka talveperioodil.

JALAKÄIJATE TEEDESÜSTEEM JA ROHEVÕRGUSTIK
Esimesed ettepanekud Annelinna majadevahelise ruumi parandamiseks on muuta käigu- ja 
sõiduteede olukorda, eelkõige parandada teekatet, vastavalt teede prioriteetidele, alustades 
nendest, mis aitavad luua rohelist koridori (Pikk tänav ja Anne tänav). Tuleb tagada juurdepääs 
loodusesse idapoolsest Annalinna osast ning seeläbi tugevdada rohelist struktuuri Annelinna 
sees.

AnneAnnelinnas on väga palju asfaltist ning sissetallatud katteta jalakäijate teid ja radasid. Mitmed 
on inimeste käitumisharjumuste tagajärjel iseeneslikult tekkinud. Osad rajad on tekkinud 
piiride, näiteks muru või palliplatsi, ignoreerimise tulemusena. Samas pole paremat teede 
kujundajat kui liikuv inimene, kes otsib lühemat ja mugavamat teed sihtpunktini jõudmiseks. 

KKasutatavamad rajad tuleb muuta kõvakattega jalakäijate teeks laiusega 1-3 meetrit. Kõiki teid 
ei saa ega ole mõttekas parendada, kuid eelistama peaks olemasolevate asfaltteede paranda-
mist ning hoonetevaheliste suuremate muruplatsidel asuvate radade laiendamist, tugevama 
teekatte paigaldamist või muud moodi mugavamaks ning silmnähtavamaks muutmist.

Skeem toob välja Annelinna 
erihoonestustüübid- kollane 
sümboliseerib 5. korruselisi 
ning punane 9. korruselisi 
korterhooneid.   
PunasedPunased punktid toovad 
välja suuremad kohtumis- ja 
sõlmpunktid. Rohe-sinised 
punktid toovad välja olema-
solevad haljasalad, mis 
leiavad vähemal või 
suuremal määral kasutust.

Suuremad rekreatiivsed 
tegevused tuleks viia Anne 
kanali ja jõe äärde ning 
Raadi alade poole. Hoonete 
sisesed halajasalad peaksid 
olema mõeldud ainult koha-
likele, kus aladel on kindel 
eesmärkeesmärk - loodusläheduse 
otsimine tuleb viia “ääreal-
adele”. 

RUUMITÜÜPIDE 
JAOTUS

ROHELINE ÜHENDUS
AnneAnnelinna osade eriilmeliseks muut-
miseks on sobilik mängida maastikuga. 
Pikad tühjad mururibad korterhoonete 
ümber saab muuta põnevamaks 
maapinna tõstmisega.  Samuti saab 
künkaid ja nõlvasid kasutada parkimis-
probleemi lahendamiseks, luues parki
miskohad nende alla.

Rohekoridori tekitamiseks tuleb olema-
solevad osad ühendada. Endine Raadi 
lennuvälja ala ning ümbritsev keskkond 
tuleb siduda Annelinnaga läbi Puistee, 
Kaunase puiestee, Sõpruse puiestee ja 
Põhja puistee tänavate.

Kesklinnast ja Ülejõe linnaosast suubu-
vate teede ühendamiseks Annelinna 
teedega, tuleb ristuvad teeosad muuta 
sujuvamaks läbi haljastuse lisamise või 
elimineerimisega. 

TULEVIK
AnneAnnelinnas on palju rohelisust, kuid see on tugevalt 
struktureeritud hoonete vahelistel aladel, samas laial-
ivalguva üldmuljega kogu piirkonnas. Oluline on, et säi-
liksid majade keskel olevad õuplatsid, kuna need 
tekitavad hoonete kasutajates kodust “omandi” tunnet. 
Kuid aega veetvale Annelinna jalutajale peab olema 
võimaldatud roheline koridor, mis suunab liikujat ning 
hoiab liikujat positiivses rohelises tsoonis

HALJASTUS & INVENTAR
Atraktiivsemaks muudab vahel liigagi sarnased 
õuealad muruküngaste, õitsvate lagendike, põõsaste 
või konteinertaimede lisamine maastikupilti, mis 
toovad rohkem loodulähedust ja mitmekesisust ning 
edendab rohelist koridori. 

VäljaVälja tuleks selgitada, küsitledes inimesi erinevate 
allikate kaudu, kas olemasolevad pallimänguplatsid 
leiavad kasutust ning kui see nii ka on, tuleks üle 
vaadata nende seisukord, vajadusel parandada. Kui 
palliplatsi ei kasutata, tuleks mõelda selle likvideerim-
isele. Kaaluda tuleks ka uue palliplatsi loomist, kui 
kohalikud elanikud seda sooviksid.

Avatuse ja suletuse vahekord
EElimineerida keskmise kõrgusega haljastus hoone 
servade juurest, sest selline haljastus muudab 
hoonete servade vahelise ala veelgi kitsamaks, ei anna 
avatud ülevaadet kohast, kuhu inimene suundub. 
Põõsaid eelistada majadevaheliste platside keskel (ka 
äärtes), mis   aitavad    luua   privaatsemaid    soppe          
inimese kõrgusega tasemel.



VABAAJA VÕRGUSTIKU LOOMINE  

IDEELAHENDUSED

PARKIMISE VIIMINE NÕLVA ALLA VÕIMALDAB 
ANDA SUUREMA ALA JALAKÄIJATELE

KAITSE LIIKLUSE, MÜRA 
JA TUULE EEST 
& PRIVAATSUSE TEKE
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III

TÄNAVA ROHEKORIDOR
  

MAA-ALUNE PARKLA
  

KESKVÄLJAKU ASUKOHT
  

ÜHENDAV INVENTAR JA HALJASTUS
  

Annelinn on territooriumilt lai linnaosa ning iga annelinlane ei tea, millised tegevused võtavad aset temast kaugemal asuvatel 
avaliku ruumi osades. Kogukonna tunde edendamiseks ja integreerumiseks on see oluline. Annelinn pakub oma ruumikarakteristi-
kuga mitmeid tegevusvõimalusi - rohealadel võivad toimuda seltskondlikud üritused nagu võistlused ja mängud, Annelinna 
Noortekeskuses jutu- ja vestlusõhtud ning töötoad. Iga kohalik ning ka ümbruskaudne ei pruugi teada uue lastemänguväljaku ole-
masolust, palliplatsist või pargi puhkekohtades. Informatsiooni paremaks edastamiseks pakume välja veebi- ja mobiilirakenduse 
loomise, mille eesmärk on tutvustada kasutajale vabaajaveetmise rajatisi ning kohti. Rakendus sisaldab kaarti, kus peal on detailne 
informatisoon rajatise (mänguväljakute atraktsioonid, pargiinventaar, atraktiivsemad vaated, lagendikud, privaatsemad kohad) ja 
sündmuse kohta (tantsu-, vestlusõhtu, workshop jms) koos asukohaga. Samuti on igal kasutajanimega isikul võimalus ise lisada 
juurde valminud rajatisi ning uusi sündmusi ning kasutajal on võimalus ise kaardil näidata sobivat asukohta teatud atraktsiooni 
püstitamiseks või muutmiseks. Nii tekibki vaba aja veetmise võrgustik, mis muudab kohaliku inimese elu mugavamaks.

Parkimiskohtade suurendamiseks pakume välja 
nõlvade ja küngaste eripärade ärakasutamise. 
Nõlvad ja kõrgendikud muudavad keskkonna mit-
mekesiseks ning pakuvad aktiivset kasutust ja 
ülevaadet lähipiirkonnale. 

Parkimise viimine nõlva alla annab suurema hal-
jasala osakaalu ja kasutusala jalakäijatele. Eri-
tasandiline haljastus nõlval tsoneerib ruumi ning 
muudab selle tihedamaks ja haljastustüüp annab 
kohale identiteedi. Eritasasus toob maastikusse 
lahtisemaid kui ka privaatsemaid “soppe”. 

Autode parkimine jääb esialgse maapinnatase-
mega samale tasemele või madalamale – see 
oleneb künka kõrgusest, laiusest ja kujust. 

Esineb kahte tüüpi maapinnast kõrgemaid pinna-
vorme.

Esimene tüüp on selge vormiga kõrgendik, mille 
kõrgus langeb äärte pool, autod sõidavad maa alla 
ning on varjatud tänaval liikuvatele inimestele. 

Teiseks tüübiks on “poolik küngas”, mis tähendab 
osalist küngast ühepoolse nõlvaga, mille alla 
saavad autod parkida, tänavalt vaadates on autod 
nähtavad. Soovitav on rajada erineva kaldega nõl-
vakuid ning kõrguse ja laiusega künkaid. Maksi-
maalne künka kõrgus võrreldes esialgse maapinna 
kõrgusega on 4 meetrit, mis tagab et künkad ei 
näiks majadevahelistel aladel võõrkehadena.

PARKIMINE & “NÕLVA-KULTUUR”  

MÄNGULISUS JA ÜLEVAADE 

ERITASANDILINE HALJASTUS TSONEERIB RUUMI JA 
MUUDAB SELLE TIHEDAMAKS

TEEVIIDAD
MajadeMajade vahel asuvad teeviidad, 
mis juhendavad inimesi piirkon-
nas liikumiseks. Teeviidad 
toovad kasu nii kohalikele elani-
kele kui ka väljaspool Annelinna 
resideeruvatele inimestele, kes 
soovivad külastada tuttavat 
Annelinnas. Postide disainis 
tuleb lähtuda hoonete fassaa-
didest - kasutada sarnase vär-
vusega metalli viitade 
loomiseks.

ÜHENDAV INVENTAR
OluOluline on ühesuguse inventari paigutus mööda kasutatavamaid rohealasid ja 
mänguväljakuid. Ühesugune stiil ja järjepidevpaigutus võimaldavad inimestel luua 
seoseid. Samasugust inventari tuleks kasutada nendes kohtades, kus inimeste 
vool, olenemata kas tegu on annelinlasega, on keskmisest suurem ehk suuremate 
liikumisteedejuurde. Pidevat inventari tuleks kasutada ka suurematel rohealadel, 
kus on teisi atraktsioone. Väiksematesse korterhoonete õueplatsidele tuleks vaja-
dusel lisada paar pinki ja mitte lisada atrakatsioone, mis ei sobi ruumi struktuuriga 
kkokku (hõivatakse liiga suur maa-ala või lisatakse ebafunktsionaale atrakatsioon, 
mis ei sobi kohta).

Skeemil on kujutatud Annelinna oma rohekoridori ja 
eritasandilise maastikuga.

JalakäijateJalakäijate liikumise või vale parkimise tõttu 
tekkinud rikutud murulapid tuleb üle vaadata ning 
välja selgitada, kuidas hoiduda muru rikkumisest. 
Vajadusel likvideerida muru, kasutada selle asemel 
sobivat teekatet või sillutist. Tuua tänavaruumi vas-
tupidavat madalhaljastut - konteinertaimede või 
püstise kujuga madalate põõsaste näol.
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