
Projekti „VÄRSKE ÕHK” lühitutvustus

Projekt „Värkse õhk“ on ideede kogum, mis annab annelinlastele mitmesuguseid mõtteid ja ettepanekuid 
oma avaliku ruumi kasutamiseks ja aktiviseerimiseks. Tänapäevase planeerimise lahutamatu osa on 
dialoog elanike, ametnike ja planeerijate vahel. Selles projektis pakume välja omapoolsed lahendusi 
avaliku ruumi kasutamiseks, kuid projekt prioritiseerib annelinlaste aktiivset kaasamist oma linnaosa 
kujundamisel. Seetõttu mängivad just elanikud tähtsat rolli projekti edasi arendamisel ja atraktiivseks 
muutmisel.

Projekti esmajärgulised eesmärgid: 

• annelinlaste kaasamine. Kogu planeerimisprotsessi info peab olema annelinlastele kergelt kättesaadav 
just oma kodukandis. Selleks pakume välja luua Annelinna ajutiselt mobiilse dialoogipaviljoni, kus 
inimesed saavad käia küsimusi ja ettepanekuid esitamas või lihtsalt uudistamas, mida nende kodukandis 
planeeritakse. Paviljon võiks asuda inimeste poolt enim käidavates kohtades ja muuta oma asukohta 
näiteks kord kuus. 

• hästitoimivate kiirte ja kaare arendamine. Kuna kiired ja kaar on juba aktiivselt kasutatavad, on nad 
suureks potentsiaaliks ja katalüsaatoriks uue ruumi loomisel. Esimesed pilootprojektid oleksid viitade, 
istepinkide, prügikastide, jalgrattahoidjate loomine, samuti esimeste tegevustaskute väljatöötamine, nii et 
need hiljem kogu lahendusega haakuksid. Nii tekivad uued võimalused avalikku ruumi kasutada ja initsiatiiv 
midagi muuta on ka silmaga nähtav. 

• kergliikluse parendamine. Uuel teel on võimalik liikuda erinevate kiirustega, samas ei sega ratturid 
jalakäijaid ja vastupidi. Kiirtel ja kaarel 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. Nii on sealne kergliiklus hästi toimiv, toetades nii jala käimist, kui ka rattureid. 
Inimestel on sihtpunkti mugav ja turvaline jõuda, tee peal on erinevaid istumisvõimalusi, selge 
liiklusskeemiga teed on hästivalgustatud ning on olemas ka rataste lukustamise võimalus.
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• uute tegevuste loomine kiirel ja kaarel. Koos elanikega töötatakse välja vabaaja veetmise võimalused, 
millest annelinlased kõige enim puudust tunnevad. Need tegevusruumid loovad väljakute ja teede süsteemi, 
millel liikumine on omaette kogemus. Seal leidub tegevusi erinevas vanuses kasutajatele, erinevatel 
kellaaegadel, aastaaegadel, nii indiviididele kui ka gruppidele. 

• erinevate tasandite loomine. Lisades erinevatel kõrgustel pindasid, saab luua hubasemat, inimskaalas 
ruumi. Majadevahelist ruumi saab liigendada väiksemate maastikuliste muudatustega (näiteks künkad), 
erinevate kergkonstruktsioonidega (lava, näituste ülespanemist võimaldav raamistik, ronimissein 
ja maja tumma seina kasutamine välikinona). Selline ruum loob võimalusi erinevateks tegevusteks, 
privaatsemateks üksiolemisteks ja sotsiaalseks kohtumiseks. 

• jätkusuutlik Annelinn. Kõik uued väljakud, pargid, hooned ja muud tulevased projektid Annelinnas on 
katalüsaatoriks jätkusuutliku planeerimise propageerimisel (kauakestvad materjalid, vihmavee kasutamine, 
prügisorteerimise võimaluste loomine jne).

Projekti pikemaajalised eesmärgid:

• rekreatsioonirajade loomine Annelinna ümbritsevatesse looduslikkesse kohtadesse. Neile võib anda 
nende sihtpunktiga vastavad nimed. Näiteks Karjamõisa, Tiigi, Ületee ja Metsatuka rada. Lisaks kiirte 
pikendamine Anne lammialani Emajõe ääres ja Anne looduskaitsealani, mis annab kiirtele tervikliku ja 
loogilise lahenduse.  

• Annelinna hoovide avamine ümbritsevale. See on koos elanikega välja töötatud algatus “Tere tulemast 
minu hoovi”, kus hoovid korrastatakse ja muudetakse veetlevamaks. Tuleviku hoovid võiksid olla 
rekreatsioonilise iseloomuga, kust on ilus läbi jalutada, seda on elanikel meeldiv koduaknast vaadata ja 
see loob tervema elukeskkonna. Näiteks saab hoovide vahelisi rohe- ja parklaalasid edukalt ära kasutada 
vihmavee kogumiseks.

• multifunktsionaalsed parkimishooned. Tartu linnavalitsuse initsiatiivil on töös vabaplaneeringuliste 
alade parkimise teemaplaneering, millega on ette nähtud ka uute parkimishoonete rajamine 
Annelinna. See annab hea võimaluse teha ettepanekuid kasutamaks uusi rajatavaid parkimishooneid 
mitmefunktsionaalselt, mis annab neile lisaväärtust ning kohalikele uusi kasutamisvõimalusi (näiteks 
parklate katustele rajada spordiväljakuid, parke, vabaajaveetmise võimalusi jne).

Inimeste kaasamise olulised lähtekohad 

• Annelinna portaal ja mobiilne dialoogipaviljon oleksid kaks põhilist informatsiooni omandamise allikat. 
Need on alati uuendatud objektiivse infoga ja inimestele kättesaadavad. 

• annelinlaste jaoks on kättesaadav inimene, kontaktisik, kellega annelinlased saavad konsulteerida, 
saavad tagasisidet planeeringute kohta jne (näiteks töötaja teatud tundidel mobiilses dialoogipaviljonis).

• inimestele luuakse võimalusi erinevateks dialoogideks. Annelinnas korraldatakse avalike üritusi 
informeerimaks elanike planeeringute protsessist ja käimasolevatest muudatustest. 

• oluline on, et inimeste kaasamisel oleks mõju, seetõttu kaasatakse elanike pikemaajaliselt, ehk terve 
planeeringu protsessi vältel. 

• elanikel on soovitatav luua nö nõukogu ja valida esindaja, kes jälgib poliitilisi otsuseid ja elanike soovide 
arvestamist. 


