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Vene Lütseum

Annelinlaste vastutustunnet ümbritseva 
osas  tõstab nende varane  kaasamine 
ruumiprogrammi protsessi.  Andes  oma  panuse 
(talgu korras rattatee värvimine, linnamööbli 
ehitamine, tiigi ümbruse korrastamine, 
viljapuude istutamine jne), suureneb elaniku 
empaatia ühte  või teise  maastikuelementi, 
muutudes samastumise subjektiks  (meie 
rattatee ja meie  mööbel, meie tiik), koduseks ja 
tuttavaks Annelinnaks. Ühisruumist  hoolimise 
kujundamine on pikaldane protsess, mida tasub 
alustada väiksematest aktsioonidest (kord koos 
toimuv välikino, Anne tiigi festival, maleklubi 
turniirid). Igat uut asfaltlõiku võib avada 
tänavafestivaliga!

peamine kaubandus, teenused

koolid, lasteaiad, huvikoolid

olemasolevad mänguväljakud

olemasolevad spordiplatsid

PEENRAMAAD

SÜNDMUS
IGA LINNARUUMILINE MUUTUS ON 
TÄHISTATUD SÜNDMUSEGA. (ANNE 
KAARE AVATURG, UUTE PINKIDE 
FOTOVÕISTLUS)

VAHVA HOOVI VÕISTLUS

ANNE TIIK

PARKIMINE

HALJASALA, MAASTIKUARHITEKTUURSED LAHENDUSED

KOKKUPUUTEPUNKT

IGA RUUMIMUUTUS ALGAB 
LÄBIMÕELDUD IDEEST LÄHTUDES 
OLEMASOLEVA RUUMI EELDUSTEST.  
UUS LAHENDUS VÕIMENDAB ANNELINNA 
KESKKONNA VÄÄRTUSI 

LINNAMÖÖBLI EHITAMISE ÕPITOAD; 
MAHEAIANDUSE ÕPITOAD; 
HEAKORRATALGUD

TEE-SEDA-ISE

ARUTELU

ERINEVAD ANNELINNA HUVIGRUPID

ANNE 
TIIGI 
MUUSIKA

MART PORDI PARK-MAASTIK 
erineva pinnakatte ja madalhaljastusega 
horisontaalne maamärk

LOODUS

RAND.LOODUS.MÄNG toetub olemasolevatele kergliikluskiirtele 
ja –kaarele. Kesklinna suunas jätkuv kaar kujuneb Annelinna 
sisemiseks, väliruumi siduvaks teljeks, millega ristuvad suunavad 
kiired. Kergliiklustee, Anne kaar haagib erineva otstarbega 
väliruumi terviklikuks tegevusruumiks.

Tugeva  identiteedi ja kohavaimu tekkimiseks on vaja ruumi 
fokusseerida, planeerida maamärke ja siduda liikuvust. Annelinna 
identiteedi ja orienteerumisprobleemistiku lahendab väliruumi 
jaotamine kolmeks erinevaks, selgelt äratuntavaks keskkonnaks, 
kaare ja kiirte ümber paigutatud tegevusruumideks RAND, 
LOODUS JA MÄNG. 

RAND.LOODUS.MÄNG programm annab elanikele võimaluse 
neid ümbritseva elukeskkonnaga ja selle muutumisega 
samastuda. Sellise sideme loomiseks ei piisa pelgalt antud ruumi 
enda füüsilisest muutmisest, kaasatud on sotsiaalne programm.

Lõpptulemusest tähtsamgi on ruumi loomise protsess ise. Oluline 
on kaasata ruumi kujundamise ja loomise protsessi kohalikke 
endeid kui lahenduse ja keskkonna peamisi kasutajaid. Hinnatud 
ja hästi toimiv linnaruum on elanike poolt omaks võetud ja kõigile 
ligipääsetav. Selleks, et ruum ei jääks hooleta, peame oluliseks 
korraldada linnaruumi muutvaid või sekkumist saatvaid sündmusi.

AVALIKU JA SOTSIAALSE RUUMI PROGRAMM

ÜHENDUSED

SÜNDMUS

ARUTELU

TEE-SEDA-ISE

TEAVITUS

IDEE

Iga linnaruumiline muutus on tähistatud 
sündmusega (Anne kaare avaturg, 
uute pinkide fotovõistlus jms). 

Ruumimuutus algab läbimõeldud 
ideest, lähtudes olemasoleva ruumi 
eeldustest. Uus lahendus võimendab 
Annelinna keskkonna väärtusi. 

Linnamööbli ehitamise õpitoad; 
maheaianduse kursused; 
heakorratalgud; jms. 

Kommunikatsioon alates 
ehitusprotsessist lõpetades 
Annelinna teeviitadeni. 

Kaasatakse erinevad Annelinna 
huvigrupid. 

IDENTITEET

IDENTITEET

SOTSIAALIA

PROTSESS

PROTSESS

RAND. LOODUS. MÄNG

KOOLIDE VAHELINE ÕU 
JA VÄLIKLASSID
Koolide ühise “taga-aia” rajamisest 
võtavad aktiivselt osa koolide lapsed ja 
noored. Ruumi iseloomustavad istutatud 
viljapuud ja -põõsad ning nende vahele 
asetatud õuesõppe koolipingid. 

ANNE TIIGI VALGUSPARK
tiigi ümber kujundatud 
värvituledemaastik, suvel Annelinna 
Tiigimuusika Festivali ja talvel 
uisutamise sündmuspaik 

RAND.LOODUS.MÄNG seob ajas muutunud 
ruumi, lõpetab mineviku planeeringu eeldused 
ja annab modernistlikule mastaabilise väikeste  
lõpetuse kaudu uue võimaluse. 

ANNE KAAR
hooajalise kergliiklusmaastiku 
selgroog (talvel suusad, suvel 
rattad)  

Anne tänava ja kaare muutuv 
tüpoloogia

RAND
Annelinna elutuba, kanalist laenatud 
rannameeleoluga vaba  aja veetmisele 
orienteeritud tegevusruum, mis teenindab 
kohalikke ja kutsub ülejäänud tartlasi Annelinna

ANNE VÄRAV-SKULPTUUR 
disainikonkurssikaudu  
lahendatav vertikaalne maamärk

NOORTE VÄLJAK
Annelinna noortekeskuse esine 
ruum, mille kasutustingimused 
loovad noored ise õues 
õppimiseks, rulatamiseks, 
hängimiseks

ÄRI- JA RENDIPINNAD
ajutistest müügilettidest ja 
rannakohvikutest kuni väiksemates 
ehitistes asuvate poodideni elavdavad 
Annelinna ruumi ja pakkuvad 
kesklinnale omast tänavamelu RINGPINGID 

PUUDE ÜMBER

MAHEAED

SOTSAALIA

N 50 1000 200m
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LIUMÄGI

MALEMÄNGU 
VÄLJAK

ANNE KIIK

RAND. LOODUS. MÄNG

kesklinna

kergliiklusühendus 
Karlovaga

Anne LKA’le

Ihastesse

ANNELINNA LINNALISED SEOSED // 
KERGLIIKLUSÜHENDUSED

jalgrattatee Luunja poole

ERM’i

jalgrattatee rohemarsruudile

jalgrattatee rohemarsruudile

Ropkasse

ÕUNAPUUAED 
koduselt väike paik, kus saab puhata 
võrkkiiges või ronida puude otsa. 
Õunapuuaeda istutavad ja hooldavad 
naabruse kooli ning lasteaia lapsed ise, 
mille vilju naudivad nii nad ise kui ka 
ümberkaudsed elanikud. 

RAAMATUKOGU PARK 
Raamatukogu ette jääv avalik ruum 
moodustab õunaaiaga lapsemeelse 
helge õueala, kus suvel on hea 
veesilmas mängida ja talvel 
lumemäel kelgutada

LOODUS 
Annelinna tagaõu, mis pakub kohta peatuseks ja 
õppimiseks, kuhu külaline on eraldi kutsutud, aga 
mitte teisele poole kallast paistvate maamärkide, 
vaid elanikele loodud hubaste ja afektiivsete 
tegevusruumide kaudu

MÄNG 
Annelinna lastetuba, aktiivne mänguruum 
nii lastele ja täiskasvanutele, avali tagauks 
kivilinna

VÄLIKINO  
korrusmajade seinad passivad hästi 
kinoekraaniks. Korra kuus toimuv 
välikino on üks hea põhjus, et 
naabruskond jälle kohtuks

DISCGOLF 
paneelmajade sisehoove 
ja nurgataguseid, kuhu 
igapäevasel trajektooril ei 
satu, läbib discgolfi rada

MÕISAPARGI SEIKLUSPARK
ajaloolise mõisapargi 
looduslikku seiklusparki viivad 
Anne kaarelt teerajad

RONISEIN
majade otsaseinad saab muuta 
alpinisti unenäoks - vastava 
turvavarustuse või opereeriva 
teenusepakkujaga võiks Annelinnas 
vallutada üsnagi kõrgeid tippe

VÄLIJÕUSAAL

SPORDI- JA 
MÄNGUVÄLJAKUD 

VEESILMAGA 
PLATSKELGUMÄGI

MÄNGULINE RISTTEE

ANNELINNA SPORT- 
JA SEIKLUSPARK 

MÄNGUVÄLJAK
sobiv plats nii petanque´i 
mängimiseks, keksu hüppamiseks, 
frisby lennutamiseks, kui ka 
muude improviseeritud mängude 
harrastamiseks

RONIMISPUUD

SOTSAALIA

ÜHENDUSED


