
«Visioon Annelinn» • Tervis – luua liikumiseks ja sportimiseks võimalused

Mugavad ja loogilised kergliikluseteede ühendused. 
Olemasolevad põhilised kergliikumisteed on ühendatud 
pargialaga, mis on ühendatud Sõpruse silla all oleva 
kergliikluse teega. Hoovidesse loodavate parkimismajade 
katustele saab rajada multifunktsionaalseid spordiplatse, 
mis võimaldavad mängida tennist, jalg- ja korvpalli 
koduõuel. Majade vahelistel aladel on betoonist 
lauatennise lauad ja mänguplatsid. Mõisapargi piirkonda 
on ette nähtud rahvusvaheliste ekstreemspordi 
standarditele vastav rula- ja rattapark koos tribüünidega, 
et korraldada ka rahvusvahelisi võistlusi sõltumata 
aastaajast.  Talvine aktiivsus on suusarajad pargis 
ja uisuplatsid suletud veega kanalitel majade vahel.

• Haljastus ja heakord – eesmärk täiendada 
olemasolevat haljastust ja muuta Annelinna 
avalikku ruumi intiimsemaks

Olemasolevad asfaltkattega teed asendada 
sillutiskividega ja suurte magistraalide sõiduread 
eraldada haljastuse saartega.  Rajada hekkid ja lisada 
käiguteedele puhkamisalad koos pinkide-valgustuse 
ja lillede konteineristutusalad. Konteineristutus 
võimaldab tagada pideva haljastuse hoolduse ja 
lihtsustab istutuste vahetust piirkondade vahel, 
nn „rändtaimed“. Oluline osa on loodav kanalitega 
park, mis võimaldab erinevate iseloomudega 
alateemadega parke moodustada. Vajalik välja 
töötada aastaegadega vahelduvad haljastuse 
kontseptsioonid. Põhilistele jalakäigu teedele lisada 
veesilmad, et muuta keskkonda mitmekesisemaks.

• Funktsionaalsed – lahendada parkimine, luua ettevõtluseks sobivad ruumilised võimalused

Parkimismaja lahendus on mõeldud hoovides vähendada autode visuaalset hulka ja tagada tänapäeva 
normatiivsed parkimiskohad ning tagada liiklusohutus õuealadel. Lahtine parkimismaja on 1,5 meetrit 
maapinnast madalamal ja parkla katusetasapind, mis on omakorda 1,5 meetrit maapinnast  on kasutatav 
spordiväljakutena või kaetud haljastusega. Samuti on võimalus antud hoonet kasutada eriotstarbeliselt. 
Igal parklamoodulil on 10-25 % pinnast võimalik sulgeda ja välja rentida soovijatele, mis omakorda loob 
võimalused tegeleda kodu lähedal ettevõtlusega ja seeläbi muuta piirkonda multifunktsionaalsemaks.

Keskendub neljale põhilisele teemale.
• Sotsiaalne ja kultuuriline – inimeste suhtlemiseks ja puhkamiseks ning vaba aja sisustamiseks 
kasutatav avalik ruum

Ettepanek rajada kevadiste tõusvete ajaks üleujutatavale alale kanalite süsteemiga pargiala. Annelinna 
ja pargiala vahele luua äri ja eluhooned ning kultuurifunktsiooniga hoonestus. Park oleks üle linnalise 
tähtsusega puhkeala, kus viiakse läbi rahvarpordi üritusi kõikidel aastaegadel. Park sisaldab rattateid, mis 
on ühendutud preaguse Sõpruse silla alt läbiva rattateega. Seal on süvendatud kanalid, mis ühenduses 
emajõega. Võimalus luua uusi ujumiskohti ja paadisildu. Läbi erinevate funktsionaalsete võimaluste 
luuakse erinevate sotsiaalsete inimrühmade segunemine. Selle suure maa-ala peal on võimalik luua 
erineva mõju ja iseloomuga haljastatud alsi. Antud alale on lahendatud põhikanal, mis ühendab vee 
pargialal asuvat 10 väiksemat kanalit, mis sõltuvalt eri veetasemest täituvad. Seega on park kogu aeg 
muutuses. Kanalite veetasemet reguleeritakse lüüsidega. Keskne kanalitega park on koht, kus saab 
läbiviia kontserte, korraldada laatasi, pidada rahvapidustusi jaanipäeval ja võtta vastu uut aastat. Kanalid 
koos sidade ja teedega moodustab esteetilise ja mitmemõõtelise dünaamilise pargi, kus vahelduvad 
esinemiskohad ja pikniku platsid.


