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PROBLEEMIDEST JA OLUKORRAST 

Praeguses Annelinnas puuduvad nii kodused hoovid kui elavad tänavad ja väljakud. 
Jalakäijate jaoks on liiklemine ebamugav, eriti lapsevankrite ja ratastoolidega. 
Parklad on koondunud kodude ukseesistele, mis võiksid tegelikult toimida aedadena. 

ÜLDINE KONTSEPTSIOON 

Soovime luua katkestusteta kergliiklusteede võrgu kõigis tihedalt kasutatud 
suundades. Eristada tuleks peamiselt lähimajade elanikele kasutamiseks mõeldud 
vaiksemad hoovid ja avalikkusele mõeldud elavamad tänavad ja väljakud. Selliselt 
jagatud ruumis saaksid elanikud tegelda nii nende tegevustega, millega tegeldakse 
maakohas, kui nendega, millega tegeldakse kesklinnas. Kõik elanikud, kellel on 
koduümbruse kasutamiseks ideid, peaksid saama neid selleks mõeldud maatükkidel 
reaalselt ellu viia. Annelinnast võiks saada arenev ja muutuv keskkond, kus 
kogukond planeerijatega koos asjade käiku pidevalt mõjutab. 

JALAKÄIGU- JA KERGLIIKLUSTEEDE VÕRGUSTIK 

Praegu on Annelinnas palju pinnasekattega radu, mille jalakäijad vajalikes 
suundades ise sisse on kulutanud. Paljud neist tahaksime sillutada ja ühendada koos 
olemasolevate kõnniteedega ühtseks võrguks. Hoovide vahel kulgeksid laiemad, 
tänavate moodi kergliiklusteed, läbi hoovide aga kitsamad, hõredama liiklusega 
otseteed. Kergliiklusteede ja autoteede ristumiskohades peame eriti oluliseks seda, 
et need oleksid lapsevankrite ja ratastoolidega kergesti läbitavad. 

PRIVAATSETE TSOONIDE TEKKIMINE 

Majad asetsevad Annelinnas selliselt, et nende vahele tekib palju suletud hoove. 
Neid hoove võiksid ümbruses asuvate majade elanikud kasutada oma aedadena. 
Vanemad inimesed saaksid sellistes aedades näiteks lilli ja aedvilja kasvatada, 
nooremad päevitada ja grillida, lapsed turvalises ja tuttavas kohas mängida. 

AVALIKE TSOONIDE TEKKIMINE 

Elavam ja lärmakam tegevus koonduks hoovide vahele, suuremate kergliiklusteede 
äärde. Siin võiksid olla ka platsid sportimiseks ja avalikeks üritusteks. Suuremate 
kergliiklusteede ristumiskohtade läheduses võiks olla väikesi ärisid ja kioskeid, nii 
väheneks elanike vajadus sõita autoga eemale, suurde selvepoodi ja tekiks rohkem 
võimalusi kodukandi inimestega kohtuda. Hoovide vahele jääksid ka suuremad 
üldkasutatavad pargid nagu Annemõisa park, mille saaks korrastada linnalikeks 
puhkuse- ja tervisespordiparkideks. 

AUTOLIIKLUS JA PARKIMINE  

Parkimist tuleks meie arvates hoovides vähendada, nii tekiks rohkem ruumi ja parem 
ligipääs aedadele. Uued parklad tuleks rajada hoovide vahele, aladele, kus avalikku 
kasutust on vähem. Nii saaksid osad inimesed parkida oma autot akna all ja 
ülejäänud kodust mitte kaugemal, kui sadakond meetrit. Samas ei risustaks seisvad 
autod ruumi, mida paremini kasutada saab. Uued parklad oleksid ilmelt erinevad ja 
üritaksid säilitada võimalikult palju haljastust. 

 


