
Multifunktsionaalne väliruum erinevatele 
sihtgruppidele võimaldab nii ühistegevusi 

kui ka üksi olemist. 

planeeritud inimestele multifunktsionaalsed kiired ja kaar

avatus ümbritsevaletugev identiteet

Eripärase ruumi loomine võimaldab oma 
linnaosaga paremini suhestuda, selle 
üle uhke olla ja on edaspidiste algatuste 
aluseks. 

Kiired ja kaar on oma olemuselt  
kergliiklusteed, mida on võimalik 
kasutada nii kiireks liiklemiseks kui 
aeglaseks kulgemiseks erinevate (ruumi) 
kogemuste ja tegevuste vahel.

Rekreatsiooni rajad, mis on kiirte ja 
kaarega seotud, ühendamaks hoove 
ja sidumaks Annelinna ümbritsevate 
looduslike aladega. 
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Kiir ja kaar on kogu kergliiklustee niiöelda 
selgrooks, mille ümber tekib uus linnaruum. 
Seal on võimalik liikuda erinevate kiirustega, samas 
ei sega ratturid jalakäijaid ja vastupidi. 

Uuel teel on ratturitel visuaalselt märgistatud oma 
rada, kus nad saavad turvaliselt liikuda punktist 
A punkti B. Jalakäijad saavad liikuda nii otse, 
ent samas on neil  ka võimalus astuda põhiteest 
kõrvale. 

Kiired ja kaar ei ole ainult orientiiriks, vaid 
need laienevad kogemuste ruumiks. Inimestele 
tekib mitmeid võimalusi astuda teelt eemale 

ja veeta oma aega aktiivselt või passivselt, 
tulla kiirtele teiste inimestega kohtuma või 
rahulikult üksinda istuma. 

Lisades erinevatel kõrgustel pindasid, 
saab luua hubasemat, inimskaalas ruumi. 
Selline ruum loob võimalusi erinevateks 
tegevusteks, privaatsemateks üksiolemisteks 
ja sotsiaalseks kohtumiseks. 

Majadevahelist ruumi saab liigendada 
väiksemate maastikuliste muudatustega, 
milleks on näiteks künkad, mille kõrgus 
varieerub 0,8 - 2 meetrini. 

Väikseskaalalisi lisandusi toovad ka platsidel 
asuvad kergkonstruktsioonist lava, näituste 
ülespanemist võimaldav raamistik, ronimissein 
ja maja tumma seina kasutamine välikinona. 

Suuremas skaalas toob uusi tegevuspindu 
multifunktsionaalsed parkimishooned, mille 
katuseid saavad elanikud aktiivselt kasutada. 

Projekt tegeleb kiirte ja kaare 
kergliikluse arendamisega. Lisaks 
ühendavad uued rekreatsiooni 
rajad kiiri ja kaart ümbritsevate 
looduslike aladega. 

Erinevatel kõrgustel paiknevate 
tegevuspindade loomine loob 
uue, inimmõõtmelise ruumi ja 
loob kontrasti ümbritsevate (rohe)
(aladega.

Kiirte ja kaarega külgnevad 
erineva suurusega 
tegevusruumid, mis võimaldavad 
mitmekülgset avaliku ruumi 
kasutamist.
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KULTUURIVÄLJAKU PLAAN 
1:500  

Tartu linnavalitsuse initsiatiivil on töös 
vabaplaneeringuliste alade parkimise 
teemaplaneering, millega on ette nähtud ka 
uute parkimishoonete rajamine Annelinna, 
jalakäigu kaarega külgenavatele krunitdele.

 See annab hea võimaluse teha ettepanek 
kasutamaks uusi rajatavaid parkimishooneid 
mitmefunktsionaalselt, mis annab 
neile lisaväärtust ning kohalikele uusi 
kasutamisvõimalusi. 

MULTIFUNKTSIONAALSED PARKIMISHOONED REKREATSIOONI RADA JA “TERE TULEMAST MINU HOOVI”
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STRATEEGIA

Kergliiklusteed kiirtel ja kaarel, esimeste 
vabaajaveetmisvõimaluste loomine 

• korrastatud sillutis kiirel ja kaarel
• esimesed spordi- ja mänguelemendid
• kunstiprojektid
• väikevormid (infopaviljonid, istepingid, viidad, 

prügikastid, jalgrataste hoiustamine)
• kultuuriväljak

Rekreatsiooni ja aktiivsete väljakute ning 
parkimishoonete ehitamine

• rohealade võrgustiku loomine 
• väljakute ja platside väljaehitamine
• parkimishooned kaare ääres
• uued spordihooned 

Ühendused lähedal asuvate rohealadeni, 
hoovide avamine

• Rekreatsiooni rajad jõeni ja rohealadeni
• “Tere tulemast minu hoovi” projekt

FAASID

1. FAAS

2. FAAS

3. FAAS
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Lisaks liikumisele kiirtel ja kaarel sisaldab 
projekt ka ettepanekut rekreatsiooniradadeks. 
Need rajad võimaldavad liikumist Annelinna 
ümbritsevatesse looduslikesse kohtadesse 
ning neile võib anda nende sihtpunktiga 
vastavad nimed. Näiteks Karjamõisa, Tiigi, 
Ületee ja Metsatuka rada. 

Sellised hoonetevahelised liikumised 
soodustavad Annelinna hoovide avamist 

ümbritsevale. Sellega seoses võiks toimuda ka 
algatus “Tere tulemast minu hoovi”, kus hoovid 
korrastatakse ja muudetakse looduslikumaks. 
Sealt on ilus läbi jalutada, seda on elanikel 
meeldiv koduaknast vaadata ja see loob 
tervema elukeskkonna. 

Samuti pikendame kiiri Anne lammialani 
Emajõe ääres ja Anne looduskaitsealani, mis 
annab kiirtele tervikliku ja loogilise lahenduse. 

Projekt lähtub strateegiast, mille aluseks on 
juba hästitoimivate kohtade kasutamine uute 
kvaliteetide loomisel. Nende kohtade arenedes 
ja parenedes nii öelda inimeste silme all tekib 
elanikel suurem usaldus oma linnaosa vastu ja 
suureneb ka soov selles protsessis ise osaleda. 

Inimeste aktiivsuse ja ruumiga suhestumise 
parendamiseks kasutame meetodit 
“tagurpidine linnaplaneerimine” (“reverse 
planning process”). Meetodi põhiidee seisneb 
elanike soovide prioriteerimisel linnaosa 

kujundamisel. Inimesed on kaasatud juba 
varajases planeerimisprotsessis ning linna ja 
kodanike vahel käib tihe dialoog. 

Üks võimalikest lähtepunktidest, et inimestel 
tekiks oma ruumiga parem suhestumine, 
on kui keskenduda Annelinnas rohkem 
naabruskondadele. Et tekiks vahemeedium 
korteriühistu ja terve Annelinna vahel. See 
võimaldab elanikel paremini ruumi hoomata 
ja tegutseda oma väiksema naabruskonna 
huvides, näiteks osaleda talgutel. 
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