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Analüüs 

 

Annelinna olemuse, linnaruumi ning inimeste suhestumise analüüsimiseks kasutasime 

ruumilist analüüsi, kirjandusülevaadet (dokumendid, planeeringud, raportid), ruumis 

paiknevate võtmetegijate kaardistamist ning viisime läbi kohavaatluse.  

 

 
 

 

Alljärgnevalt on kirjeldatud tähtsamaid analüüsi tulemusi. 

Ruumistruktuur, tehiskeskkond ja selles liiklemine 

  Annelinn eristub tugevalt ülejäänud Tartust. Seda külastades tekib tunne, et oled 

Tartust jõudnud Annelinnamaile. Annelinna mõlemad mikrorajoonid on jagatud laias laastus 

nö kaheks tsooniks: jõe poole jäävad 5-korruselised, tagapoole 9-korruselised elamud. 

Ehitatud on peamiselt “Tartu maja” nime all tuntud 111-133 seeria tüüpelamuid. 

Mikrorajoonid on ümbritsetud magistraalteedega ja nende keskel kulgevad 

kergliikluskiired ning põiki läbi jooksev kergliikluskaar. Linna poole liikudes “hääbub” 

kergliikluskaar aga ära. Seetõttu puudub jalakäijate kaarel selge ühendus Annelinna ääreala 

ning kesklinnaga, jättes pooliku mulje ning pärssides selle potentsiaalset kasutatavust. 

Lõiguti omavad need eelpool mainitud kergliiklusteed kohati väga tihedat 

kasutusaktiivsust, kuid seda peamiselt vaid koolist, poest või töölt koju liiklemise näol. Vaba 

aja veetmise võimalusi kiirtel ja kaarel napib. Üldiselt on teenused, kaubandus ja muud 

võtmepunktid koondunud Annelinna äärealadele (peamiselt teisele poole Kalda teed), kuhu on 

mugav pääseda autodega ning millest on kujunenud ruumikate parklatega nö äärelinlik ruum. 

Analüüsist tulenedes võib järeldada, et Annelinna väliruum on oma muljelt ja 

olemuselt poolik, kuna seda pole lõplikult välja ehitatud, nagu algselt planeeritud oli. Aja 

TEGEVUSKAVA 

ruumikarakterite kujunduspõhimõtted strateegiline visioon 

KONTSEPTSIOON  

ruumiline kontseptsioon ruumiline kava 

ANALÜÜS 

ruumianalüüs kirjandusülevaade 
võtmetegijate 
kaardistamine 

kohavaatlus 
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jooksul on Annelinna kerkinud uued tõmbepunktid, ehitatud uus jalakäijate sild ja muutunud 

on ka inimeste vajadused ning ootused elukeskkonnale. 

Annelinn oli kunagi nö Tartu ääreala (äärelinn), kuid nüüd tänu mitmetele 

uusarendustele linna piiril ja väljaspool pole Annelinn enam pelgalt piiriala, vaid muutunud 

varasemast rohkem läbikäidavaks alaks. Sellest tulenevalt on muutunud ka inimeste 

liikumisharjumused ja -suunad nii Annelinna- siseselt kui -väliselt.  

Seega on vaja luua uued kergliiklusühendused ja kohendada olemasolevat 

kergliiklusvõrgustikku tänapäevale vastavaks (jalakäigukaare loogiline jätkumine 

kesklinna suunas, ühtne võrgustik ülejäänud linnaga ning võtmealadega).   

  Suur osa lastest ja noortest liigub kooliteel ja vabal ajal Annelinnas jalgsi. Sellele 

järgnevad ühistranspordi ja autoga liiklemine, neist esimest kasutavad enam vanemad 

õpilased, aga nooremaid lapsi sõidutatakse kooli sagedamini autoga. Autot ja ühistransporti 

kasutatakse tavaliselt juhul, kui elukoht asub koolist ning huviringidest kaugemal.  

Niisiis võib öelda, et Annelinna kujundus on kergliiklust soosiv, kuid võrgustik 

vajaks kaasajastamist. Üleüldise kergliikluse soosimisega pakutakse alternatiivi autoga 

liiklemisele, mis aitab omakorda leevendada ka parkimiskohtade defitsiiti. Siinkohal on 

oluliseks võtmesõnaks mugava ja sujuva kergliiklusvõrgustiku väljaarendamine 

kesklinnani ning sealt edasi. 

Paljud kohad on tänaseks aegunud linnainventariga ning parkimisplatsid ja erinevad 

parkimislahendused ei vasta enam tänapäeva vajadustele. Seetõttu kohtab palju segaseid ja 

komplitseeritud kergliiklusprobleeme. Näiteks kortermaja trepikojast väljudes satutakse otse 

parklasse, kust peab läbi murdma, et jõuda parkla taga olevale muruplatsile ja 

mänguväljakule. 

Nutikate parkimislahenduste ja parkimise planeering on antud piirkonnas väga 

teretulnud, kuid selle kõrval on oluline ka sisehoovide ja jalakäijate kiirte süstemaatiline 

terviklik käsitlemine, kus lahendatakse koos parkimisprobleemidega ka rattaparkimine, 

kergliiklus, vaba aja veetmise võimalused ja haljastus. 

 

 
Joonis 1. Peamised liikumissuunad 
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Haljastus (loodus, rohealad) 

Suuremate aktiivset kasutust leidvate rohealadena on alal olemas Anne karjamõisa 

park, Anne kanali park ja Anne looduskaitseala. Emajõe-äärsed luhad ja tühermaad pakuvad 

mitmeid erinevaid elupaiku ning on olulised liikide rändekoridorid. Kohavaatlusest selgus, et 

majadevaheline rohelus on monotoonne ja liigivaene, puudu on põõsarinne ning eriilmeline 

alustaimestik. Majadelt on eemaldatud renoveerimiste käigus ka paljud ronitaimed. Elanikud 

sooviksid näha haljastu uuendamist ning rohkem liigirikkust -  seda peamiselt roheluse, 

laululindude, pisiimetajate ja liblikate näol. Nende jaoks oleks oluline luua elupaiku ja 

pesitsuskohtasid. Uute koosluste loomisel ja olemasoleva haljastu uuendamisel tuleb 

arvestada Natura III kategooria kaitsealuste liikide levialadega ning Annelinna 

looduskaitsealaga.  

 
Joonis 2. Haljastu 
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Rekreatsioon ja vaba aja veetmise võimalused  

       Kergliikluskiiri pidi on lihtne liikuda Emajõe-äärsetele aladele, mistõttu on 

ümbritsevad nö tühermaad pidevas kasutuses nii tervisesportijate kui ka koertejalutajate poolt, 

lisaks võimaldavad need alad privaatsust ja linnakärast eemaldumist. Kergliikluse ja 

puhkevõimalusi on pakutud peamiselt Emajõe ja Anne kanali ääres, mujal on kohata 

puhkeinventari defitsiiti. Mänguväljakud asuvad nii kergliikluskiirte vahetus läheduses kui ka 

majade vahel. 

 Koolide ja huviringide kõrval pakuvad Annelinnas huvitegevusi Anne Noortekeskus ja 

Tartu II Muusikakool.  2010. aasta uuringust selgub, et Annelinnas elavatest noortest osaleb 

vaid 17% noortekeskuse tegevustes, tunduvalt kõrgem on aga noorteüritustest osavõtt 72%-

ga. Huvitegevusest võtab osa veidi üle poole noortest (57%). Noortekeskuses mittekäimist 

põhjendatakse enamasti keskuse enesega otseselt mitteseostuvate asjaoludega. Asukohta 

märkis probleemina vaid 7% noortest, kuigi 25% leidis, et sinna kohalesaamine valmistab 

ebamugavust. Ka lapsevanemate vastustest võib välja lugeda, et üks mitteosalemise põhjustest 

on seotud elukohaga - elatakse kohas, kus juurdepääs vaba aja tegevustele on keeruline ja 

aeganõudev. Noorteüritustest oodatakse enim üritusi, kus noored saaksid ise esineda; lisaks 

soovitakse näha ka spordiüritusi. Uuringute järgi tunneb eelkõige teismeliste vanusegrupp, et 

neil napib vaba aja veetmise võimalusi. (Allikas: Noorte ja lastevanemate rahulolu 

arendavate vaba aja veetmise võimalustega Tartus 2010. aastal, uuringu raport) 

  Seega on vaja muuta kergliiklusteede võrgustikku mugavamaks ja 

atraktiivsemaks. Lastele suunatud tegevusi on, ent teismeliste ja teiste 

vanusegruppidega ning eraldi huvigruppide huvidega tuleks enam arvestada ning vaja 

on välja selgitada, milliseid võimalusi neile linnaruumi oleks vaja luua. Lisaks on vajaka 

linnarahvale mõeldud ühistest kokkusaamise kohtadest. 

Elanik- ja kasutajaskond   

 Annelinnas elab 27% tartlastest (kokku 26 755 inimest), naisi on seejuures meestest 

pea veerandi võrra rohkem. Ka siinne asustustihedus on Tartu suurim (4955 in/km
2
). Peale 

tartlaste elab siin ka suur osa mujalt pärit elanikke, sealhulgas nt üliõpilasi, kes on siia omale 

ajutise elamispinna soetanud. Kasutajaskond koosneb erinevatest vanuserühmadest 

(väikelastest pensionärideni) ning erinevatest huvigruppidest (näiteks aiandushuvilised, 

(tervise)sportlased, alternatiivsete kultuuride esindajad, tehnikahuvilised, 

lemmikloomaomanikud jne). 

Äriline tegevus (majanduskeskkond) 

 Annelinna nagu ka iga teise linna loomulik osa on ettevõtlus ja kodanikualgatuslikud 

organisatsioonid, mis elustavad keskkonda ja tagavad, et linn ei "sure” päeval välja. Kõigil 

kolmel sektoril (avalik- ja erasektor ning MTÜ-d) on siin oma roll täita, mis saab eriti 
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ilmseks, hinnates nende paiknemist antud linnaruumis. Selle olemasolu peamiseks 

kriteeriumiks on sobiliku infrastruktuuri olemasolu. 

 Kesk-Annelinn on üks nendest asumitest, kus Tartu mõistes on kõige rohkem 

tööandjaid. Enamik neist tööandjatest asub tertsiaalsektoris. Annelinnas asuvad ettevõtted on 

suuremas osas mikro- ja keskmise suurusega ettevõtted. Suurim tööandja antud linnaosas on 

AS Sangar, pakkudes tööd 251 inimesele. (Allikas: Tartu linna ja lähiümbruse töökohtade 

uuringu raport, 2010) 

Suuremad ärilised tegevused jaotuvad põhiliste tänavate ristumiskohtadesse, kus on 

võimalik juurdepääs nii autoga kui jalakäijana. Avaliku sektori asutused asuvad enamasti 

piirkondades, kuhu nad Annelinna planeerimise ajal kavandatud olid. Siiski on paljud 

väikeettevõtted leidnud endale koha korteritesse ehitatud kitsastel pindadel. Peamiseks 

vajaduseks oleks nende puhul pakkuda uut või olemasolevat hoonestust, mis täidab 

tänapäevaseid vajadusi. Mittetulundusühingud ja vabaühendused on oma vajaduselt 

eripalgelised: näiteks vajatakse oma tegevusteks kas ajutisi, paindlikke või ümberkujundamist 

võimaldavaid sise- ja väliruume.   

 

Annelinna peamised tugevused ja nõrkused 

 

Rohealade olemasolu (potentsiaalsed rekreatsioonialad linnaosa äärealadel, Anne 

kanal, karjamõisa ala jt) 

Avalike asutuste jms lähedus jalgsiliikumisel 

Annelinlased on oma elukeskkonnaga üldiselt rahul 

Linnastruktuuris on olemas kohapealset elu toetavad objektid (ühiskondliku 

Funktsiooniga asutused: raamatukogu, noortekeskus, päevakodu jt) 

Anne kanal + sellega seonduvad ja selle läheduses toimuvad tegevused 

Avatus, rohelisus 

Kergliiklusteede olemasolu  

 

 

Puudub ühtne kergliiklusvõrgustik (puudub sidusus ülejäänud linna 

kergliiklusvõrgustikuga ning rohealadega) 

Parkimine 

Majadevaheline “ei-kellegi-maa” (hooldus- ja arendusküsimused) 

Madal kodanikuaktiivsus 

Kunstiobjektide puudus 

Monotoonsus, ühetaolisus, üheilmelisus 

Inimliku, väikese skaala puudumine   
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Seega inimesi on, ruumi on, töökohti on - ehk ruum elab (tegu pole pelgalt 

monofunktsionaalse, vaid erinäolise ja mitmekülgse ruumiga). Annelinnas jääb vajaka 

terviklikust kergliiklusvõrgustikust, kaasaegsetest mitmepalgelistest ruumi rikastavatest 

objektidest ning erinevatest välisruumitegevusi võimaldavatest ruumidest (sealhulgas 

kokkusaamisekohtadest). 

Need on asjad, mis suunaksid inimesi kasutama oma igapäevast kodu ümbrust 

sihilikult ja spontaanselt. Sarnaselt Kivilinna foorumis tõdetuga leiame ka meie, et 

Annelinna ei saa võrrelda oma avatud  planeeringu ja “nooruse” tõttu paljude teiste 

linnaosadega/asumitega, kus on kanda kinnitanud aktiivsed kogukondlikud seltsid. 

Annelinn vajab teistsuguse keskkonnamudeli väljatöötamist, mis sobituks modernistliku 

vabaplaneeringuga alale ning mis tooks enesega kaasa ühtsema ja aktiivsema 

elanikkonna.  

 

  

Analüüs Kokkuvõte 
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Ruumiline kontseptsioon  

Annelinn kui linnriik 

Annelinn on justkui omaette linn juba olemasoleva linna sisemuses. Tinglikult on 

olemas linnale omane mõtteline “meid” ja “neid” eraldav linnamüür ning sinna juurde 

kuuluvad eraldavad ja ühendavad elemendid: linnaväravad, sillad, väravatornid ja vallikraav. 

Annelinnas on olemas nii linnaosad, esinduslikud patseerimistänavad, väljakud ning 

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.  

 

Annelinna visioon 

 Linnaväravatest sisenemine annab aimdust uude linna jõudmisest. Linn ühendub 

oluliste magistraalteedega ning linnapiiril on märgata suuremaid ja väiksemaid maamärke – 

nö väravatorne. Taolisteks olemasolevateks maamärkideks võime lugeda näiteks Turu silda, 

Eedeni kaubanduskeskust, Selvereid ja Prismat. Linna sisenevad nii autoteed, mis kulgevad 

ümber linnaosade (mikrorajoonide) ja mööda linnamüüri, kui ka kergliiklusteed, mis 

sukelduvad otse mikrorajoonide südametesse, ühendades omavahel kõiki väravaid, 

linnaväljakuid ja linnaosasid. 

 Mööda Annelinna kergliiklusteid jalutades võib avastada ennast kulgevat 

inimsõbralikul bulvaril, mis mõne aja möödudes muutub oma muljelt linnalikuks 

patseerimistänavaks ning seejärel omakorda vaikseks õdusaks istumise- ja 

ajaveetmisvõimalustega majadevaheliseks liigirikkaks alleeks. Ületades aga mõttelise 

linnapiiri, satub kergliiklusteel viibija kosutust pakkuvasse rohelusse, kus soovi korral pidada 

pärastlõunane meeleolukas piknik, nautida linnulaulu, kohata sõpru-tuttavaid või veeta 

õhtupoolik spordi seltsis. 

 Tagasi linna sisenedes pakub värava ümber olev ruum võimalusi kohtuda teiste 

linnakodanikega, kaubelda, istuda kohvikutes, jälgida ümbritsevat linnamelu ning muljetada 

päevasündmuste üle. Lammialal asuv keskne linnaväljak (nö raekoja plats), kuhu suubuvad 

peamised promenaadtänavad, kihab rõõmsatest ja tegusatest inimestest. Peale õhtust toimekat 

siginat-saginat viivad teed ja bulvarid läbi kangialuste majadevahelistesse sisehoovidesse, 

kuhu astudes satutakse poolprivaatsesse kodusesse ruumi ning mis pakub võimalusi koos 

naabritega oma majaümbust parendada ja selle hüvesid nautida. 

 Kõikidest sisehoovidest on võimalik jalgsi läbi jalutada ning kuigi paljudesse 

hoovidesse on juurde- ja läbipääs ka autodega, jäävad mõned neist siiski täiesti autodevabaks, 

olles pühendatud vabaajategevustele ning kaunile linnulaulule. Hoovidest edasi viib tee juba 

armsaks saanud kodudesse... 
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Joonis 3. Annelinn kui linnriik 

 

Linnale omased elemendid Annelinnas 

Linnamüür = Annelinna mõtteline piir. Piir tekib kas loodusliku ja ehitatud keskkonna 

vahele või piki linnaosa piiri kulgevat magistraalteed. 

Linnavärav = Annelinna mõttelisel piiril asuv sõlmpunkt, mille kaudu käib linna sisenemine 

ja väljumine. Igal väraval on oma nimi ning funktsioon. Funktsioonide järgi võib need jaotada 

peaväravaks, paraadväravaks, tagaväravaks ning teenindusväravaks. Värav toimib 

kohtumispaigana nii annelinlaste kui ülejäänud tartlaste vahel.  

Väravatorn = Maamärk, mis asub väravas või ruumiliselt olulises võtmepunktis. Tornid 

omavad praktilist funktsiooni ruumi markeerimise näol, aidates inimestel antud keskkonnas 

paremini orienteeruda.  Nende hulka kuuluvad näiteks kaubanduskeskused või skulpturaalsed 

teosed. 

Vallikraav = Anne kanal ja Emajõgi – sügav veekogu, mis asub väljaspool linnamüüri. 

Vallikraavi kohal “ripub” vanalinnale omaselt ka sild (Turu ja Sõpruse sild). 

Linnaosad = Mikrorajoonid 
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Promenaad = Jalakäigu kiired ja kaar. Need nö patseerimistänavad kulgevad läbi Annelinna, 

ühendades omavahel erinevad linnaosad ja rohealad, pakkudes sealjuures mitmesuguseid 

ajaveetmisvõimalusi. 

Turuplatsid, väljakud = Alad, mis omavad head ligipääsu nii jalgsi kui autoga ning mis 

toimivad kui kohtumis- ja kauplemiskohad. 

Sisehoovid = Majadevahelised poolsuletud hoovid 

Linnapark = Anne karjamõis ning Annelinna- sisesed väiksemad rohealad; tegu on nö 

esinduslike linna- ja bastioniparkidega, mis asuvad linnamüüri sees. 

Roheline tagamaa = Annelinna ümbritsevad rohealad (väljaspool linnamüüri), mis 

sisaldavad endas ajaveetmisvõimalusi; leidub nii esinduslikke kui ka loodusliku muljega 

alasid. 

Salaaed = Rohelised autovabad sisehoovid, mis on pühendatud loodusele ja vaiksetele 

privaatsetele tegevustele.  

 

 

 Et linn terviklikult toimida saaks, vajab ta eelkõige inimesi. Inimesed on Annelinnas 

olemas - nüüd tuleb neile anda vaid võimalus tegutseda. Kogukondliku sotsiaalse 

ettevõtlikkuse toetamiseks on vaja luua ruum, mis võimaldaks elanikel aktiviseeruda. Selle 

saavutamiseks tuleb alustada kõige olulisematest punktidest - s.o kohtadest, kus põimuvad 

kokku erinevad huvid. Nendeks paikadeks on ennekõike väravad.  

 Väravates tekkiv aktiviseerumisruum levib lainetena mööda kergliiklusvõrgustikku 

üle linna laiali. Võrgustik seob omavahel väravad, väljakud ja puhkealad. Peale väravate 

aktiviseerimist tuleb panustada puhkealade loomisele ning alles seejärel liikuda edasi 

detailsemate tegevuste ja ruumide juurde. Seega toimiks meie poolt pakutav lahendus nö 

väljastpoolt sissepoole - ehk avalikust ruumist liigutakse järjepanu privaatsema ruumi suunas.  

 Analüüsist järeldatuna oleme sõnastanud 3 põhilist väärtust, mida soovime luua ja 

tugevdada, et linnaruum paremini toimima hakkaks. Nendeks väärusteks on inimmõõtmeline 

multifunktsionaalne väliruum, isetegevuse ja vaba aja veetmise võimalused ning 

elurikkus ja erinevad ruumikarakterid.  

 Selleks, et kogu säärane seadeldis õlitatult tööle hakkaks, on vaja aktiivset eestvedajat 

- kedagi, kelle juurde saaks vajadusel pöörduda, kes näitaks üles initsiatiivi, kelle kaudu 

liiguks informatsioon ning kes oleks ühenduslüliks linna ja elanike vahel.  

Kuna Annelinna näol on tegu avatud vabaplaneeringuga alaga, tuleks selgemalt defineerida 

avalik - poolavalik - privaatne ruum, eesmärgiga luua mitmepalgelisi tegevusruume, mis 

oleksid suunatud erinevale kasutajaskonnale ning omaksid seejuures iseloomulikke 

ruumisuhteid. Need kolm ruumitüüpi jagunevad omakorda erinevateks karakteraladeks: 

väravateks, kiirteks, sisehoovideks jne. Inimsõbraliku ruumi loomiseks on need alad 

grupeeritud vastavalt nende prioriteetsusele.  
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Joonis 4. Kontseptsioon 
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Ruumiline kava 

 

Järgnevalt on kirjeldatud erinevaid ruumitüüpe, mille uuendamisest Annelinnas 

alustada tuleks ning milliseid väärtusi on vaja antud ruumides tugevdada, saavutamaks 

inimsõbralikku sotsiaalset lävimist ning kodanikuühiskonda soosiv ruum.   

 

Käsitletavad ruumitüübid 

 

Avalik ruum  

Avalik ruum on suunatud  kõigile ning see võimaldab 

mitmesuguseid tegevusi ja tegevusruume, mis on kõigi poolt 

võrdselt kasutatavad. Antud ruumitüüp pakub võimalusi 

isetegevuseks, näiteks rajada uusi huvitavaid objekte (linna 

nõusolekul). Linn saaks siin luua erinevaid ruumivõimalusi 

erinevatele huvigruppidele ja erinevatele tegevustele; 

mitmed kohad võiksid sisaldada elemente, mis on mitmeti 

kasutatavad ja polüfunktsionaalsed - näiteks pingi, laua, 

turnimise- ja trikitamiselemendid.  

 

Poolavalik ruum 

Antud ruumid on mõeldud konkreetsemate asutuse, 

majadegrupi, rühmituse või temaatikaga seotud inimestele. 

Tegevused ja uuendused toimuvad tihedas koostöös 

erinevate huvigruppide vahel. 

 

Privaatne ruum 

Ruumid, mis on konkreetse huvirühma või isiku valduses. 

Tegevusi ja tegevusetust korraldab ala omanik või seda 

haldav huvigrupp. 

 

 

Annelinna alade erinevad prioriteetsusklassid 

Esimese prioriteetsusega alad on avaliku funktsiooniga, mis jagunevad omakorda kolmeks: 

väravateks, kiirteks ja puhkealadeks. Uuendamist tuleks alustada just nendest aladest, kuna 

need omavad kõige suuremat mõju kergliiklusele ning väliruumi kasutusvõimalustele. Antud 

kolm ala ühendavad endas erinevaid tegevusi ja huvigruppe. 

 

R
u
u
m
it
ü
ü
b
id

 

Avalik ruum 

Poolavalik ruum 

Privaatne ruum 
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Teise prioriteetsusega alad on avaliku või pool-avaliku funktsiooniga. Antud ruumid 

seostuvad väiksema piirkonnaga - näiteks konkreetsele mikrorajoonile või majade grupile 

(sisehoovid, läbisõiduhoovid, tagahoovid) või on suunatud teatud tüüpi kasutajaskonnale 

(koolid, lasteaiad, ärid, spordiväljakud, garaažid).  

 

Kolmanda prioriteetsusega alad on privaatsed ruumid. Nende ruumide programmi peaks 

linn või üldine avalikkus kõige vähem sekkuma. Antud ruumides toimub kohalike enda huvi 

ülesnäitamine - sealne kogukondliku huvi kasv saaks innustust muust ümbritsevast avalikust 

ruumist, kus tegevusi viiakse läbi erinevate organisatsioonide või linna abil. 

 

Fookusalad 

...alad, mis vajavad esmajärjekorralist tähelepanu. Antud alade 

elustamine mõjutab omakorda ümbritseva linnaruumi elustumist. 

 

 Väravad ja väljakud 

 Jalakäigu kiired ja kaar (promenaadid) 

 Puhkealad 

 Ühtne ja toimiv kergliiklusvõrgustik 

 

 

 

Väärtused, mida soovime luua ja tugevdada 

 

Inimmõõtmeline multifunktsionaalne väliruum  

Antud prioriteetide elluviimine aitab luua inimsõbralikumat 

ja sobivama skaalaga keskkonda, mida saab mitmeti kasutada. 

Tööriistade hulka kuuluvad näiteks põõsarinde loomine, ruumi 

liigendamine ning väikevormide kasutamine. 

Ideeks on sisse tuua lihtsad ja vastupidavad elemendid, mida 

saab kasutada mitmel erineval moel ning mille erineva paigutuse 

abil saab anda objektidele erinevaid funktsioone.  

 Risttahukakujulised ja kolmes erinevas suuruses “lego” 

elemendid toimivad kokku või lahku paigutatult erinevalt. Kõige 

väiksemad betoonist tahukad võivad olla kaetud pealt laudisega 

ning toimida eelkõige pinkidena. Sellest mõnevõrra suuremad 

tahukad toimivad kui lauad, nõjatuspingid. Kõige suuremad tahukad 

on aga katused või varjualused, mis saavad toimida kui rattaparklad, 

müügipaviljonid, skulpturaalelemendid, mängumajad jne.    

 

Fookusalad 

Väravad ja 
väljakud 

Kiired ja 
kaar 

Puhkealad 

Kergliiklus-
võrgustik 
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Isetegevus ja vaba aja veetmise võimalused 

Isetegevuse soodustamiseks paigutatakse ruumi erinevad eelnevalt mainitud 

multifunktsionaalsed tahukad koos muude elementidega, luues seeläbi erinevate võimalustega 

sopistusi. Seda selliselt, et väravate aladel on sotsiaalsemad ja avalikumad võimalusruumid. 

Näiteks on paigutatud elemendid nii, et neid on võimalik kasutada piknikuks, 

kohvikukülalistel, kirbulaadalistel, trikiratturitel, rattaparkijatel, festivali külalistel või lastel 

mängulinnakuna. Kiirte aladel on paigutatud elemendid hajuti, kas üksikult või väikeste 

guppidena, tekitades istumiskohtasid paarile inimesele või väiksemale grupile. Erinevate 

vajaduste ja isetegevuse soovide tuvastamiseks peab inimestega suhtlema ning korraldama 

mõtte- ja objektipaigutustalguid. Antud objektide ruumi toomisest saab teha erinevaid 

sündmusi ja meediakajastusega üritusi. Läheneda saab teema- või asukohapõhiselt (näiteks 

luues konkreetseid kokkulepitud asukohaga kirbuturu/pikniku/kohviku väljakuid või luua 

istumisvõimalusi ja rattaparklavõrgustik). Keskenduda tuleks ka rohealade pakutavale 

potentsiaalile, luues võimalused ruumi mitmekesiseks kasutamiseks. 

 

Elurikkus ja ruumikarakterid 

Elurikkus ja koosluste mitmepalgelisus tähendab tervislikumat linna selle inimestele. 

Loodus pakub palju erinevaid inimestele vajalikke ökosüsteemiteenuseid alates erinevatest 

kliimaregulatsiooniteenustest, lõpetades vaimse tervise ja lindude poolt pakutavate 

putukatõrje teenustega. Põhimõtteks on luua looduslikult eripalgelisi alasid, mida 

saavutatakse erinevate niitmiste, hooldusrežiimide ja istutustega. Luua saaks näiteks erinevaid 

lilleniitusid, muruväljakuid, salaaedu, parke, labürinte, metsaparke. Eriilmelised alad soosivad 

erinevaid tegevusi, kutsuvad inimesi avastama erinevaid loodus-, inim- ja keskkonnanähtusi 

ning tõstavad üleüldiselt inimeste huvi teda ümbritseva elukeskkonna vastu. 

 Olulisteks kujunduselementideks on siinkohal põõsarinne, selle sissetoomine 

võimaldab luua elupaiku laululindudele, varjestada kergliiklusaladel autoparklaid ning luua 

erinevaid inimmõõtmelisi tegevusruume. Puude kõrval on ruumi vertikaalseks rohestamiseks 

võimalik kasutada ronitaimesid - nende kasutamine majade fassaadidel võimaldab ruumi 

muuta rohelisemaks, lubades samaaegselt erinevalt puudest päikesevalgusel tuppa ja 

murualadele paista. Erineva niitmisrežiimi ja taimekooslustega niidu- ja murualad pakuvad 

elupaiku erinevatele liblikatele ja putukatele, mis on oluliseks toidubaasiks laululindudele. 

 

 

 

  



16 | L e h e k ü l g  

 

Ruumikarakterite kujunduspõhimõtted 

Esimene prioriteet  

Väravad ja väljakud  

Väravad on ligipääsetavad autoga ja jalgsi. Need on inimsõbralikud ja 

inimmõõtmelised keskused, kus kohtuvad erinevad osapooled, tehes oma igapäevatoimetusi. 

Antud piirkonnad peaks 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.  

Väljakutele 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.  

 

Kiired  

On alad, mis on suunatud kergliiklejatele. Sealne ruum pakub esteetilisi ja 

vaheldusrikkaid elamusi nii läbi erinevate haljastu majandamise ja kujundamise praktikate 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 väikeseid visuaalseid erisusi mikrorajoonide siseselt. 

Autoliiklust ja autoparklaid varjestatakse erinevate istutustega ning majade fassaade kaetakse 

rohelisema ilme saavutamiseks ronitaimedega (kasutades tugivõrestikke).  
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Puhkealad  

Linnalise või linnaosatähtsusega rohealad, kus leidub erinevaid 

puhkevõimalusi.  Loodusilmelised puhkealad 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 valgustus 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.  

 

 
Joonis 5. Esimese prioriteediga alad 
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Teine prioriteet  

Magistraalteed - Mõeldud eelkõige transiitliikluseks. Antud karakteralal tuleb tegeleda 

mugavate ülekäikude ja parkimiskohtade loomisega, lisaks varjestada magistraalteede ääres 

asuvaid majasid ning kergliiklusteid müratõkete ja haljastusega automüra eest. 

 

Äri - Siinsete asutuste väliruumi on soovituslik tuua rattaparklaid ja ühendada sealsed 

kõnniteed kergliiklusvõrgustikuga. Autoparklate puhul võiks olemasolevaid suuremaid 

autoparklaid inimmõõtmelisuse saavutamiseks liigendada väiksemateks või luua väiksemate 

parklate vahetusse lähedusse veel mõni lisaparkla (või parkimismaja). 

 

Haridus - Haridusasutused ühenduvad kergliiklusvõrgustikuga. Lisaks võiks koolide juures 

olla suuremad jalgrattaparklad. Koolihoovide ja autoparklate liigendamiseks saab kasutada 

põõsarinnet; uusi tegevusi saab sisse tuua linnainventariga. 

 

Sport - Sportimisalad peavad olema mugavas ühenduses kergliiklusvõrgustikuga - nii tekib 

ühtne rekratsioonivõrgustik, mida mööda saab liikuda ühe tegevuse juurest järgmise juurde 

ning ühendada sihtkoht kodu või tööga. 

 

Läbisõiduhoovid - Antud alal tuleks keskenduda autoliikluse ja parkimisvõimaluste 

sobitamisega ruumi selliselt, et kergliiklusvõrgustikule ja uuele rohelusele jääks piisavalt 

ruumi. Lisaks võiks luua kergliikluse soodustamiseks rattaparkimise võimalusi sisehoovidesse 

(vastavalt elanike soovidele ja vajadustele võivad need olla nt lukustatud, valvega, katustega 

või katusteta parkimiskohad). Hoonete fassaade saab katta ronitaimedega. 

 

Sisehoovid - Sisehoovid mõjuvad privaatsemalt. Tuleb leida parkimise ja 

kergliiklusvõimaluste omavaheline tasakaal, pakkuda aja- ja vajadusekohaseid 

ajaveetmisvõimalusi. Hoonete fassaade saab katta ronitaimedega ning parklaid annab 

liigendada istutustega. 

 

Rohelised hoovid – Autoliikluse vabad sisehoovid, mis on pühendatud kergliiklusele ja 

linnaloodusele. Sealset ala saab mitmekesistada erinevate niitmis- ja hooldusrežiimidega, 

tekitades lillemurusid ja niidukooslusi. Kergliiklusteede servad on samas pidevalt niidetud. 

Valgustuslahenduses kasutatakse üksnes teid valgustavaid pollarvalgusteid. Alale saab 

paigutada erinevaid kunstiobjekte ning luua väiksemaid multifunktsionaalseid 

ajaveetmiskohtasid.  

 

Garaažide ümbrus - Siin võiks kaaluda nii parkimismajade ehitamist kui ka väikeäride/ 

töökodade lubamist, lisaks sobiliku valgustuslahenduse pakkumist. 
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Kolmas prioriteet 

Katused - Saab rajada privaatseid terrasse või murukatuseid, mis on mõeldud ainult 

majaelanikele kasutamiseks - nt päevitamiseks, taimekasvatuseks, riiete kuivatamiseks, 

koosviibimise kohaks. 

 

Trepikojad - Trepikojad ja trepikodade ümbrus on majaelanikele suunatud ruum, mille 

kujundamisel võiks soosida majaelanike omavahelist suhtlust pinkide ja ühistegevuste läbi. 

 

Eraaiad - Kortermajade või eramajade aiad, mis on väliruumis nähtavad eelkõige tänu 

majaelanike endi koostööle.  

 



20 | L e h e k ü l g  

 

Tabel 1. Ruumikujunduse põhimõtted 

Ruumitüübid  

ja prioriteedid 

AVALIK RUUM POOL-AVALIK RUUM PRIVAATNE RUUM 

1. prioriteet 2. prioriteet 3. prioriteet 

Ruumikarakterid 

ja komponendid 

V
är
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 j
a 

v
äl

ja
k
u
d
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ii
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d
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u
h
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d
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K
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T
re

p
ik

o
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d
 

E
ra
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ad

 

Maamärgid * * *            

Kunstiobjektid  * *     * * *     

Viidad ja teejuhised * * * *           

Vaated * * * *           

Kergliiklusvõrgustik * * * * * * *        

Rattahoidlad * * *  * * * * * *     

Põõsarinne * * * *  *   * *     

Mitmekesine 

madalhaljastus 

 * *      * *     

Ronitaimed  *      * * *     

Parkimine ja selle 

liigendamine 

* * * * * *  * *  *    

Linnainventar, 

tänavamööbel 

* * *   * * * * *     

Multifunktsionaalsed 

kohtumispaigad 

* * *     * * *     

Väikeärid * *   *      *    

Valgustus * * *  *   * * * *    

Müratõkked *  * *           
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Tabel 2. Programmide lühikirjeldused 

Tegevusskeem AVALIK RUUM POOL-AVALIK RUUM PRIVAATNE RUUM 

1. prioriteet 

PÕHIPROGRAMM 

2. prioriteet 

KÕRVALPROGRAMM 

3. prioriteet 

VABA PROGRAMM 

Ruumikarakterid  

V
är
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u
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E
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ad

 

Põhimõte Isetegevusliku ruumi 

muutmine on lubatud 

linna nõusolekul. 

Antul alal vastutab 

muutuste eest linn. 

Sealsete elanike ja huvigruppidega koostöös tuleb välja selgitada 

sobilik lahendus ning sekkumise ja isetegevuse määr. Leida 

konsensus kuidas protsessi lahendada. Antud alal vastutab 

muutuste eest Heakorra selts ja KÜ koostöös linnaga. 

Siin saavad inimesed ise 

asju otsustada (seaduse 

piires). Muutuste ja 

heakorra eest vastutab KÜ. 

Algataja/ 

eestvedaja 

Linn Annelinna heakorra selts/ Annelinna pea / huvitatud grupeeringud Huvitatud isikud 

Koostööpartnerid Heakorra selts / 

grupeeringud/ 

eksperdid 

Linn/ grupeeringud / eksperdid Heakorra Selts 

Kaasatavad 

huvigrupid 

Elanikkond, asutused 

jt huvigrupid 

Elanikkond, asutused jt huvigrupid Elanikkond, asutused jt 

huvigrupid 

Rahastus Linna eelarve, 

projektid, erarahastus 

Linna eelarve, projektid, annetused, sponsorid, hooandja, 

erarahastus jne 

Erarahastus ja projektid 

 

Huvigrupid: 

Erinevad koolid ja lasteaiad, KÜ, MTÜ Liigutame, FC Santos, Risttee kogudus, MTÜ Öökull, MTÜ Auh, MTÜ Tartu Maheaed, Annelinna 

Noortekeskus, väikeärid, kaubanduskeskused, elanikud, huviringid, spordiklubid, erinevad vanusegrupid jne.
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Strateegiline visioon 

Strateegiline rakenduskontseptsioon 

Oleme jaotanud erinevad ruumikarakterid vastavalt nende prioriteetsusele ning 

kirjeldanud iga grupi puhul olulisemaid nüansse. Esimese prioriteediga alade hulka kuuluvad 

väravad ja väljakud, jalakäigu kiired ja kaar ning puhkealad. Programmi, mida siin 

rakendatakse, võib nimetada “peamiseks”, kuna need alad puudutavad kõige suuremal määral 

erinevaid huvigruppe ning neis leidub enim huvitatud isikuid. Linn on siinjuhul suuremate 

ruumimuudatuste eestvedajaks, koordineerijaks ja vastutajaks.  

Teise prioriteediga ruumikarakterite edendamisel ja muutmisel on peamiseks 

eestvedajaks konkreetse huvi / piirkonna / teemavaldkonna või terve Annelinna eestkostja. 

Nendeks võib olla näiteks mõni spordiklubi või korteriühistu, Annelinna laiemalt käsitlevate 

teemade puhul Annelinna Heakorra Selts või Annelinna pea.  

Vabatahtlikku programmi rakendatakse kolmanda prioriteediga karakteraladel, mis 

kuuluvad privaatse ruumi käsitlusalasse. Sellisel juhul on otsustajateks ning eestvedajateks 

eelkõige inimesed ise. 

Muudatuste ja uuenduste läbiviimisel tuleks soosida koostööd erinevate gruppide vahel 

– see võimaldab koduanikuühiskonnal areneda ning loob eeldused aktiivsete ja osavõtlike 

inimeste tahtele tegutseda. Eesmärk on saavutada multifunktsionaalne paindlik ruum, mis 

annab võimaluse sooritada meelepäraseid tegevusi vastavalt olukorrale, vajadusele ja soovile. 

 

Sotsiaalne ettevõtlikkus 

 

Eesmärk 

Luua elanike aktiivsust ja kogukondlikkust toetav ruum 

 

Eestvedajad 

 Annelinna pea 

 Annelinna Heakorra Selts 

 Majasõbrad 

 Klubid, asutused, organisatsioonid 

 

Sujuvamaks suhtluseks linna ja Annelinna rahva vahel on soovitatav luua Annelinna „linnapea“ 

ametikoht, kes oleks linnaruumi ekspert ning toetaks omaltpoolt nõu ja jõuga Annelinna 

Heakorra Seltsi tegevusi. Seltsi ja linnapea näol tekiks annelinlaste jaoks nö turvaline tugi- ja 

kontaktisik, kelle poole pöörduda konsulteerimiseks ja info saamiseks, ideede genereerimiseks 

ning lahenduste otsimiseks. Ühe võimaliku ideena võib rakendada ka Kivilinna foorumil 

väljapakutud mõtet nn “majasõprade” institutsiooni (Annelinna foorum Kivilinnafoorumite 

sarjas, 2011). Heakorra Seltsi eestvedamisel on erinevatel (talgu)klubidel võimalik korralda 
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mitmesuguseid talguid ja ettevõtmisi – näiteks arenduste ja uuenduste juures, mis võimaldaksid 

linnarahva osalemist loomeprotsessis, tugevdades seeläbi nende kogukonna ühtsustunnet ning 

seost ümbritseva linnaruumiga. Eestvedajate võimuses oleks muuhulgas korraldada Annelinna 

visiooniõhtuid ning foorumeid, kust saavad osa võtta lisaks spetsialistidele ka aktiivsed ja 

huvitatud linnakodanikud ning kus toimuks erinevate aktuaalsete teemade käsitlemine ning 

elanike probleemidele strateegiliste lahenduste leidmine. 

 

Tegevusruumid 

Kogukonna tunde edendamiseks ning sotsialiseerumise tugevdamiseks on vaja luua eeldused 

multifunktsonaalsete ruumide näol, kus oleks olemas vajamineva inventar, mis võimaldab 

erinevate ürituste korraldamist, tuues linnarahva kokku ning pannes nad omavahel suhtlema. 

Annelinna vabaplaneeringuline kujundus kandis endas algselt ideed sotsiaalsest ruumist – sinna 

oli planeeritud rohelisus ja teatav avatus, linnaosa sisene jalakäijate ruum (eesotsas jalakäigu 

kiirte ja kaarega), avalikud funktsioonid ning läbikäimist soodustav keskuseala. Seega aitab 

Annelinna idee võimendamine nähtavale tuua Annelinna ajalugu – käesoleva strateegia  

eesmärk ongi linnastruktuuri muutmise asemel keskenduda selle toimima panemisele läbi 

erinevate kohanduste (nt mitmesuguste ruumitüpoloogiate loomine). Seeläbi toimub Annelinna 

humaniseerimine ning elanike aktiivsuse ja kogukondlikkuse tõstmine.  

 

Võimalikud ürituste ja kaasamise ruumid: 

 multifunktsionaalsed väljakud ja puhkealad 

 kogukonnakeskus  

 (väike)ärid  

 paindlike võimalustega istumiskohad (sh nt grillplatsid)  

 konkreetsed kunsti- ja osalusobjektid (nt mängu võimaldavad purskkaevud ja pingid; 

objektid, mille loomisel ja muutmisel saavad elanikud ise kaasa lüüa) 

 

Üritused ja tegevused 

Juurutamaks kodanikuaktiivsust ning tegutsemistahet, peab alguses eeskuju ja initsiatiivi 

haarama linn või Heakorra Selts ise, eeskätt erinevate ürituste korraldamises. Kui leidub 

aktiivseid kodanikke, kes ilmutavad soovi antud protsessis kaasa lüüa, tuleb seda tingimata 

julgustada ning toetada. Inimesed peavad tundma, et neil on koht/isik, kuhu oma soovide, 

murede ja ideedega pöörduda. Suuremate projektide puhul on võimalik linna elanikke 

mõningate tööde teostamisse kaasata (töötubade ja talgute kaudu) – näiteks põõsaste istutamine 

või pinkide asukohtade üle arutamine. Sellisel viisil tekitatakse kodanikes kindlustunne, et 

nende soovide ja mõtetega arvestatakse ning läbi isikliku panuse õpitakse linnaruumi rohkem 

hoidma ja väärtustama. 

 

Võimalikud üritused:  

 „Käed külge“ aktsioonid ehk elanike kaasamine arendusse („lego“ elementide asukoha 

ja paigutuse väljaselgitamine ning ülesseadmisel abistamine, kergemad ehitus- ja 

heakorratööd, näiteks värvimine ja istutamine) 

 Talguklubi (nt riisumine, pesakastid, kiiged, istutused, uued „lego“ elemendid ja vanade 

taaskasutus)  

 Festivalid (nt kirbuturg, Annelinna päevad, muusikaüritused, noorteüritused) 
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 Tervisespordiüritused  

 Visiooniõhtud, foorumid 

 Huviseltside üritused (nt koerte ja lemmikloomade klubid, taimekasvatuse ja aianduse 

klubid, linnuvaatlus, muusikaüritused, noorte ekstreemratturite tuurid, vanameesteklubi)  

 Heategevusüritused (nt laste, looduskaitse, vähemuste, tervise ja heakorra üritused) 

 

Rekreatsioon 

Eesmärk 

Luua väli- ja vaba aja tegevusi toetav ruum 

 

Ettepanekud urbaanse kvaliteedi loomiseks* 

 „Lego“ elementide paigutamine linnaruumi (seob tegevused ruumiga) 

 Pinkide paigutamine kiirte ja kaare äärde 

 Mänguväljakute ja haljasalade korrastamine 

 Erinev haljastus (lilleniidud, pügatud ja pügamata hekid, ronitaimed...) 

 Erinevate huvigruppidega arvestamine (koerte jalutamine, kergliiklus, päevitamine, 

linnuvaatlus, treeningud jne) 

 

* Konkreetsed kujundused, tegevused, asukohad, huvigrupid ja tegevusruumide omavaheline 

suhestus leitakse hilisemates kaasamisetappides. Antud ettepanekud on aluseks Annelinna 

tegevusplaani elluviimise käivitamiseks. 

 

Puhke- ja rohealad 

 Anne karjamõis 

 Lammiala 

 Anne kanali ümbrus 

 Linnapargid 

 

Anne karjamõisa ala on potentsiaalse rekreatiivse funktsiooniga ala. Antud paik võiks kanda 

endas linnapargi ideed, olles esinduslikum kokkusaamise ja ajaveetmise koht. Emajõe-äärne 

lammiala tuleks kujundada polüfunktsionaalse rohealana, kus oleks muuhulgas tagatud 

erinevad ilmed („puutumatu“ loodus ning „puhas“ linnapark), võimalused tegeleda erinevate 

spordialadega, jalutada, nautida loodust, eemalduda linnakärast ning kasutada vajadusel ala 

festivalide jm ürituste tarvis. Anne kanali ümbrus toimib praegusel kujul edukalt, pakkudes 

vaba aja veetmise ning sportimise võimalusi. Linnaparkide (ja roheliste hoovide) olemust ja 

lahendust on kirjeldatud eelnevalt Ruumikarakterite kujunduspõhimõtete peatükis (vt 

Puhkealad ja Rohelised hoovid). 

 

Kergliiklusvõrgustik 

 Ühtne, sujuv ja loogiline võrgustik 

 Kergliiklusteede sidusus rohe- ja puhkealadega (puhkealad peavad olema mugavalt 

ligipääsetavad ning läbitavad) 
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Joonis 6. Annelinna-sisene kergliiklusvõrgustik 

 

 


