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ANALÜÜS
Kergliikluskoridorid - alad, kus domineerivaks elemendiks on alalt läbi viiv kerliiklustee ja kergliiklejad.
Magistraaltänavad - alad, kus domineerib autoliilus. Tugev mürasaaste.
Läbisõiduhoovid - mikrorajoonide majade vahelised alad, kus leidub palju parklaid ning ala läbib mikrorajooni sisene sõidutee.
Poolprivaatsed hoovid - majade vahelised aladel on väikse liiklusega tupikteed, samas läbib hoovi mitmed jalgrajad. 
Rohelised hoovid - hoovid või hoovi osad, kus leidub privaatsemat autovaba keskkonda.
Sport- avalikud või kooli kasutuses olevad avatud alad erinevate spordirajatistega.
Haridus- lasteaiad enamasti aiaga piiratud ja koolid erinevalt piiratud vajaliku taristuga territooriumid.
Äri - poed ja muud ärilised asutused. 
Era aiad - privaatsed inimmõõtmelised aiad.
Ümbritsevad avatud alad - vabalt ligipääsetavad pargi, loodus ja tüheralad, kus leidub erinevaid radu ja teid ning erinevaid puhkevõimalusi.
Garaažid - korterelamute garaažikompleksid.

RUUMI KARAKTERID

LIIKUMINE HOONESTUS HALJASTUS

Peamised liikumissuunad Liigirikkus

Liikumisskeem Hoonete tüübid

Hoonestuspiirkonnad

Haljastu

Ruumi karakterid

KONTSEPTSIOON

VÄRAVAD JA VÄLJAKUD

Komponendid:
Maamärgid
Viidad ja teejuhised
Vaated
Kergliiklusvõrgustik
Rattahoidlad
Põõsarinne
Parkimine ja selle liigendamine
Linnainventar, tänavamööbel
Multifunktsionaalsed 
kohtumispaigad
Väikeärid
Valgustus
Müratõkked

KIIRED
Komponendid:
Maamärgid
Kunstiobjektid
Viidad ja teejuhised
Vaated
Kergliiklusvõrgustik
Rattahoidlad
Põõsarinne
Mitmekesine madalahljastus
Ronitaimed
Parkimine ja selle liigendamine
Linnainventar, tänavamööbel
Multifunktsionaalsed 
kohtumispaigad
Väikeärid
Valgustus

PUHKEALAD

Komponendid: 
Maamärgid
Kunstiobjektid
Viidad ja teejuhised
Vaated
Kergliiklusvõrgustik
Rattahoidlad
Põõsarinne
Mitmekesine madalahljastus
Parkimine ja selle liigendamine
Linnainventar, tänavamööbel
Multifunktsionaalsed 
kohtumispaigad
Valgustus
Müratõkked

KONTSEPTSIOONI JOONIS
Annelinn kui linnriik

FOOKUSALAD

RUUMIKUJUNDUS PÕHIMÕTTED

Avame väravad elurikkasse Annelinna

TUGEVUSED 
• Rohealade olemasolu, potentsiaalsed 
rekreatsioonialad
• Jalgsiliikumise soosimine
• Kohapealset elu toetavad asusustused
• Avatus
• Kergliiklusteede olemasolu
• Emajõe ja Anne kanali lähedus ning sellega 
seonduvad ajaviite tegevused
• Erinevate funktsioonide olemasolu (äri- ja 
eluhooned, kaubandus, puhkealad)

NÕRKUSED
• Puudub ühtne kergliiklusvõrgustik, 
olemasolevad teed vajavad 
kaasajastamist
• Parkimiskohtade defitsiit
• Madal kodanikuaktiivsus
• Monotoonsus, ühetaolisus
• Inimliku, väikese skaala puudumine
• Liigivaene ja vananenud haljastus
• Pinkide puudus jalakäijate kiirte ja 
kaare ääres
• Kokkusaamiskohtade puudus

Linnamüür = Annelinna mõtteline piir
Linnavärav = Linna piiril asuv sõlmpunkt
Väravatorn = Maamärk
Vallikraav = Anne kanal ja Emajõgi
Linnaosad = Mikrorajoonid
Promenaad = Jalakäigu kiired ja kaar
Turuplatsid, väljakud = Kohtumis- ja kauplemiskohad
Sisehoovid = Majadevahelised poolsuletud hoovid
Linnapark = Anne karjamõis ning Annelinna- sisesed väiksemad rohealad
Roheline tagamaa = Annelinna ümbritsevad rohealad
Salaaed = Rohelised autovabad sisehoovid
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Annelinn kui linnriik

Annelinn on justkui omaette linn juba olemasoleva 
linna sisemuses. Tinglikult on olemas linnale omane 
mõtteline linnamüür ning selle juurde kuuluvad 
elemendid: linnaväravad, sillad, väravatornid ja 
vallikraavid. Annelinnas on olemas nii linnaosad, 
esinduslikud patseerimistänavad, väljakud ja 
linnapargid, turuplatsid, sisehoovid ning ühtlasi linna 
juurde kuuluv roheline tagamaa. Käesoleva töö 
raames lisatakse sinna puudu olev väikeseskaalaline 
ruumi defineeritus ja esteetiline sisu, mis soosib  
kodanike igapäevatoimetusi, liikumisi, spontaanseid 
kohtumisi ja vabaaja tegevusi - just see paneb 
linnaruumi elama. 

Väärtused, mida soovime 
luua ja tugevdada
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PUHKEALAD

Linnalise või linnaosatähtsusega rohelad, kus leidub erinevaid puhkevõimalusi.  Loodusilmelised puhkelad pakuvad elanikele 
kosutavaid looduslikke ja esteetilisi elamusi, seda eelkõige läbi oma mitmekesise ökoloogilise varieeruvuse, ruumikujunduse 
ning puhkeobjektidega. Võimalik on luua skulptuuriparke, laudteedega loodusalasid, treeninginventariga spordiparke 
jne. Puhkealasid läbib kergliiklusvõrgustik, mida mööda saab mugavalt siseneda ja väljuda alalt. Sisenemiskohtades on ka 
autoparklaid kaugemalt tulijatele. Puhkealadel on valgustus üksnes kergliiklustee ääres ning valgustus peaks olema lahendatud 
madalate pollarvalgustitega selliselt, et see ei häiriks ümbritsevat elustikku. Antud alad võivad sisaldada nii loodusilmelisi kui ka 
pargiliku ilmega paiku. Samuti võiks olla esindatud lai valik tegevusi, alates jooksuradadest, lõpetades aiamaade, seiklusradade 
ja paintball´i väljakutega. Isetegevuseks või ajutisteks tegevusteks peaks alal olema loodud kohad, mis võimaldavad ajutiste 
ürituste ja objektide rajamist, tagatud peaksid olema vooluvõtukohad ja multifunktsionaalsed platsid, mis võivad muutuda 
vastavalt vajadusele parkimisplatsiks, kirbuturu väljakuks, festivali paigaks jne.

KOGUKONNAVÄRAVAD

KIIRED

On alad, mis on suunatud kergliiklejatele. Sealne ruum pakub esteetilisi ja vaheldusrikkaid elamusi nii läbi erinevate haljastu majandamise 
ja kujundamise parktikate kui ka eripalgeliste tegevuste ja tegevuskohtade. Ala tegevuskohad on kombineeritud haljastuga ning muude 
elementidega - näiteks kunstiobjektidega - tekitades seeläbi äratuntava kohavaimuga paiku. Eripalgelised ja paindlike funktsioonidega 
kokkusaamise kohad on varustatud mitmeti kasutatava inventariga ning vooluvõtukohtadega (võimaldades inimestel näiteks väljas 
töötamist isiklike sülearvutitega). Nii on võimalik korraldada huvitatutel kergelt erinevaid üritusi antud kohtades. Lisaks näeb piki 
vaatekoridore jalakäigu kiirte ja kaarte otsades asuvaid “väravaid”, mis toimivad kui orienteerumist lihtsustavad maamärgid. Orienteerumist 
lihtsustavate vahenditena peaks alal kasutama lisaks ka suunaviitasid ning erinevate mikrorajoonide kaupa tooma sisse varieeruvust. 
Reaalselt väljenduks see näiteks tervel kiirel ühtse istumispinkide kujundusega või hoonete fassaadide värvi- ja pildilahendustega. Lisaks 
on tekitatud väikesemaid visuaalseid erisusi mikrorajoonide siseselt. Autoliiklust ja autoparklaid varjestatakse erinevate istutustega ning 
majade fassaade kaetakse rohelisema ilme saavutamiseks ronitaimedega (kasutades tugivõrestikke).

    VÄRAVAD JA VÄLJAKUD

 
Väravad on ligipääsetavad autoga ja jalgsi. Need on inimsõbralikud ja 
inimmõõtmelised keskused, kus kohtuvad erinevad osapooled, tehes oma 
igapäevatoimetusi. Antud piirkonnad peaksid olema kõrgekvaliteedilise 
ruumikujunduse ja linnainventariga, meeldiva valgustusega ning mõjuma 
äratuntava maamärgina. Aladel on orienteerumist lihtsustavad viidad ja 
teejuhised Annelinna sisenemiseks või ümbritsevasse väljumiseks. Väravale ja 
väravatest avanevad kaugvaated, mis on osa väravate karakterist. 

Ala läbib terviklik kergliiklusvõrgustik ning väravate asukoha tõttu sobivad 
need kohad hästi just väikeäridele, kuna sinna on juurdepääs erinevatele 
kasutajatele nii jalgsi, auto, bussi kui ka rattaga. Et kõigil oleks hea ala külastada 
ja seal peatuda, peavad nii bussipeatused, rattaparkimine, jalgsi ligipääsud kui ka 
mõistlik autoparkimine olema universaalse disaini printsiipe järgides terviklikult 
ja läbimõeldult lahendatud. Kuna väravad asuvad suurte magistraalteede ääres, 
tuleb teadlikult lahenda ka müra probleem, eriti kohtades, kus soovitakse, et 
inimestel oleks meeldiv peatuda ja aega veeta.  Liiklusest tulev häiring ei tohiks 
olla sedavõrd suur, nagu see praegu on. 

Väljakud sarnanevad kiirtele, kuid nad ei jää Annelinna otsestele 
sisenemiskohtadele.   Sinna saaks luua rohkem multifunktsionaalseid kokkusaamise 
kohti, mis võimaldavad soosida hooajalisi ja ajutisi ärisid ning üritusi. Väravate 
ja väljakute juurde saaks luua ka kinniseid ruume, mis teenindavad avalikkust ja 
võimaldavad kogukonnakeskuse tekitamist. 

LISATAVAD KOMPONENDID

TURUVÄRAV 

IHASTE VÄRAV JA VÄLJAK 

ANNEVÄLJAK  

MAAMÄRGID KUNSTIOBJEKTID VIIDAD JA 
TEEJUHISED

VAATED KERGLIIKUS-
VÕRGUSTIK

RATTAHOIDLAD PÕÕSARINNE MITMEKESINE
MADALHALJASTUS

RONITAIMED PARKIMISE 
LIIGENDAMINE

LINNAINVENTAR,
TÄNAVAMÖÖBEL

MULTIFUNKTSIO-
NAALSED

KOHTUMISPAIGAD

VÄIKEÄRID VALGUSTUS MÜRATÕKKED

EEDENIVÄRAV

IHASTE VÄRAV JA VÄLJAK

ANNEVÄLJAK

TURUVÄRAV

PÕHJAVÄRAV

KAUNASE VÄRAV

MÕISA VÄRAV

LOHKVA KARJAVÄRAV

KUJUNDUSE PÕHIMÕTTED

ESIMESE PRIORITEETSUSEGA ALAD
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TURUVÄRAV 

KOGUKONNAVÄRAVAD

VAADE ANNE VÄLJAKULE LINNA 
POOLT

VAADE KERGLIIKLUSE KIIRELE

VAADE KERGLIIKLUSE KIIRELE

PUHKEALA ANNELINNA PÕHJAOSAS

ILLUSTRATSIOONID

Suurte lagedate alade killustamine 
haljastuse ja hoonete koosmõjul tekitab 
huvitavaid istumistaskuid ja puhkealasid.  
Antud taskuid on võimalik täita erinevate 
tegevustega. Autoparklate varjestamine 
loob rekreatiivsema kergliikluskeskkonna.

Kergliiklustee ja seda ümbritseva ruumi 
muudab inimmõõtmeliseks lagedamate 
alade killustamine. Multifunktsionaalsete 
“legotükkidega” saab luua erinevaid puhke-, 
mängimise, ratta parkimise ning ürituskohti. 
Rohelusega linnaruumi rikastamine aitab 
muuta keskkonna esteetilisemaks ja 
elurikkamaks.

Loodav kergliiklusvõrgustik ühendab 
Annelinna Tartu kesklinnaga ja ümbritsevate 
aladega. 9-korruselise hoone vertikaalpind 
ja puudevõrad moodustavad sümboolse 
linnavärava. 

Puhkeala omab mitmeid funktsioone, 
mis tulenevalt ala mastaapsusest ei tekita 
konflikti. Seal leidub näiteks skulptuure, 
pikniku- ja kohtumisalasid, mänguväljakuid, 
sportimisvahendeid, loodusrikkast rohelust 
jne.


