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KONKURSITÖÖ ‚DELTA’ EESMÄRGID

1. Luua katkestusteta kergliiklusteede võrk kõigis tihedalt kasutatud suundades, sest tihedam jalgsiliikumine tekitab rohkem 

sotsiaalseid kontakte annelinlaste vahel ja võimaldab neil paremini kasutada oma koduümbrust. Ühtlasi paranevad nii olululiselt

liikumisvõimalused lapsekärude ja ratastoolidega.

2. Eristada peamiselt lähimajade elanikele kasutamiseks mõeldud vaiksemad hoovid ja avalikkusele mõeldud elavamad tänavad ja 

väljakud, sest selliselt jagatud ruumis saaksid elanikud tegelda nii nende tegevustega, millega tegeldakse aedlinnas või suvilas, 

kui nendega, millega tegeldakse kesklinnas.

3. Organiseerida elamute-esine parkimine selliselt, et seisvad autod ei isoleeriks ukseesiseid aedadest ja tänavatest.

4. Anda kõigile elanikele, kellel on koduümbruse kasutamiseks ideid, võimalus neid selleks mõeldud maatükkidel reaalselt ellu

viia. 

5. Teha Annelinnast arenev ja muutuv keskkond, kus kogukond planeerijatega koos asjade käiku pidevalt mõjutab.



PIDETU RUUM 

PRAEGUSES ANNELINNAS

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.



KOKKUVÕTE LAHENDUSE

PRINTSIIPIDEST







KERGLIIKLUSTEEDE VÕRGUSTIKU KUJUNEMINE

Praegu on Annelinnas palju pinnasekattega radu, mille jalakäijad vajalikes suundades 

ise sisse on kulutanud. Paljud neist radadest tulekski sillutada ja ühendada koos 

olemasolevate kõnniteedega ühtseks, terviklikuks võrguks, millesse on lülitatud 

terve kergliiklusteede hierarhia alates kõige suurematest magistraalidest kõige 

väiksemate radadeni välja. 

Hoovide vahel kulgeksid laiemad, tänavate moodi kergliiklusteed, läbi hoovide aga 

kitsamad, hõredama liikluse ja isetekkelisema loomuga, korteriühistute haldusalasse 

jäävad otseteed ja –rajad. 

Kergliiklusteede ja autoteede ristumiskohades peame eriti oluliseks seda, et need 

oleksid lapsevankrite ja ratastoolidega kergesti läbitavad.

Uute jalgsimagistraalide sillutamise kuluka töö saaks vajaduse korral ette võtta 

etapiviisi, alustades kõige kesksematest ja liikudes järk-järgult lõppstruktuuri 

poole.



KERGLIIKLUSTEEDE 

TÜPOLOOGIA



KERGLIIKLUSTEEDE 

TÜPOLOOGIA

Meie nägemuses jaguneksid jalakäiguteed olemuslikult kaheks: 
Ühe osa moodustaksid korralikult sillutatud ja tihedamaks jalgsi-, jalgratta-, lapsevankri-, ratastooli-, rula- ja kõikvõimalikuks 
muuks kergliikluseks piisavalt laiad (2,4-4, kiire ja kaarte puhul ka 6 ja 8 meetrit) peateed, mis koos kiirte ja kaarega tagaksid 
ühenduse kõigi avalike sõlmpunktide vahel ilma, et liiklejad peaksid privaattsoonidesse sattuma. Kergliikluse peateed 
oleksid hästi varustatud valgustuse ja väikevormidega, mis kohati asetseksid niisama tee ääres ja kohati teed laiendavates 
taskutes. Suuremate kergliiklusteede ümber on alati mõtteline tsoon, kuhu võiks kontsentreerida ka kõrghaljastust.
Teise osa moodustaksid väiksemad, kitsamad (ca 0,6 - 2,4 meetrit) otseteed ja rajad, mis kulgeksid ka läbi hoovide, olles 
seetõttu kohati ääristatud hekkide ja piiretega. Otseteede sillutis oleks mitmekesine ja säästlik, säilitades suures osas 
olemasolevat, Annelinnale iseloomulikku, varieeruva materjali, kvaliteedi ja lagunemisastmega pilti, mida parandatakse ja 
täiendatakse kohati tuntava tarviduse ja kohaliku initsiatiivi korral. Otseteed ja rajad pakuksid kergliiklejale soovi korral 
arvutuid võimalusi peateedelt kõrvale kalduda ning oma teekonda varieerida ja rikastada.



KERGLIIKLUSTEEDE RISTUMISTE 

TÜPOLOOGIA

Kergliiklusteed kulgevad üle autoteede 

pideva, muutumatu kõrgusega pinnana, 

parkla vahet liikuvad autod aga peavad 

ristumiskohal ületama teistmoodi 

sillutatud, liiklust rahustava kõrgenduse. 

Ehk siis – tavapärane autotee-kõnnitee 

hierarhia on ümber pööratud ja jalakäijate 

ülekäigukohtade asemel tekiksid autode 

ülesõidukohad.

Eraldatud rattateega kergliikluskaar on 

teede hierarhias kõige kõrgemal 

positsioonil ja saab ristmikel eesõiguse. 

Samuti katkestab suuremate avalike 

kergliiklusteede sillutusloogika väiksemate 

radade oma.

Ülejäänud kergliiklusteedevahelised

ristmikud on võrdõiguslikud. 



KERGLIIKLUSKAAR



KERGLIIKLUSKAAR

Kergliikluskaar on jagatud ca. nelja meetri laiuseks jalakäiguteeks ja ca 3-meetriseks kahesuunaliseks jalgrattateeks. Rattatee 

ääres kulgeb pehme kattega jooksurada. Ristumisel suuremat sorti kergliiklusteega tekib suur tasku, mille juures jalgrattatee 

teeb tempot aeglustava ja kokkupõrkeohtu vähendava jõnksu. Nii kaare kui suuremat sorti kergliiklusteede ääres on sobiva 

vahemaa tagant pinkidega puhketaskuid. Suurtel, käidavatel ristmikel asuvad orienteerumist hõlbustavad maamärk-valgustid.



AVALIKE TUUMPUNKTIDE 

KUJUNEMINE

Avalik kasutus kontsentreeruks hoovide 

ümber moodustuvate kvartal-saarte 

vahele, suuremate kergliiklusteede ümber 

ja intensiivistuks tänu privaatsete hoovide 

lahutamisele avalike alade kogupindalast. 

Ka Annelinna Tartu keskmist tunduvalt 

ületav asustustihedus võiks jalgsiliikumist

soodustavate meetmete ja väikeste, hästi 

paigutatud atraktoritega kombineerituna 

tekitada elava ja huvitava tänava-

väljaku- ja pargielu. Avaliku ala tuumikuks 

oleksid kiired ja kaar, nende ristumiskohad, 

koolide ja lasteaedade klastrite keskele 

jäävad haljasalad, tiik läänepoolse klastri

kõrval ja Annemõisa park. Avalike alade 

sõlmpunktidesse kujutaksime ette 

võimaluse rohkemate väikeäride – kioskite 

ja paviljonkohvikute – tekkimiseks, mis 

sealset liikumisaktiivsust soodustaks. 

Samuti saaksid seal toimuda laadad ja 

muud avalikud üritused.



ANNELINNA HOOVID



ANNELINNA HOOVID

Annelinna hoonestusstruktuur aimab suures osas poolenisti järgi klassikalist kvartaalset planeeringut, milles tekivad 

hoonetega piiratud suletumad hoovid. Paneme ette seda eeldust ära kasutada ja käsitleda neid hoove privaatse (kuigi 

ka möödakäijate poolt põhimõtteliselt läbitava) ruumina, mida ümberasetsevate majade elanikud jagaksid eelkõige 

omavahel ja kasutaksid vastavalt oma paremale äranägemisele. 

Läbivate suurte teede puudumine ja väikeseskaalalise inimtegevuse märgid rõhutaksid suletuma ruumiga hoovide 

privaatset iseloomu. Selline rõhutatud iseloom mõjutaks respektiga käituma ka neid möödakäijaid, kes satuvad ühest või 

teisest hoovist lihtsalt teekonna lühendamiseks või varieerimiseks läbi lõikama. Ideaaljuhul tunneks võõras või naaber, 

et on sattunud kellegi teise hoovi, kus ta on küll teretulnud viisaka külalisena, aga mitte peremehetsema.



HOOVIDE KASUTAMINE

Hoovid võiksid olemuslikult toimida aedadena ja 

oleksid neid läbiva radadevõrgustikuga jagatud 

paraja suurusega maalappideks, mis pakuksid 

muude võimaluste hulgas ruumi näiteks 

iluaianduseks, aedvilja, viljapuude ja 

marjapõõsaste kasvatamiseks, rekreatiivseteks 

jooga- ja päevitusmuruplatsideks, 

rannalaadseteks liivadüünideks või kõva kattega 

grillterrassideks, või siis installatsioonide ja 

skulptuuride eksponeerimiseks. Samuti ei saa 

välistada elanike omavahelist kokkulepet, et 

kohati säilitatakse olemasolev olukord. 

Märksõnaks hoovide puhul võiks olla see, et 

seal toimuvad tegevused oleksid suhteliselt 

rahulikud ja müravabad. Sportlikum ja 

kärarikkam tegevus võiks jääda avalikku tsooni, 

kus nagunii rohkem liikumist ja melu on.



HOOV ÜHEKSAKORRUSELISTE MAJADE VAHEL



HOOV VIIEKORRUSELISTE MAJADE VAHEL

Parkimiskohad on organiseeritud kompaktseteks, liigendatud 

parklaüksusteks, mille teepind on ülejäänud hoovipinnast 

äärekivi võrra madalamal. Nende vahel on ukseesiseid, aeda 

ja väikesi kergliiklusteid ühendav sillutatud jalakäigupind, 

mida täiendavad väiksemad rajad. Jalakäigupinda liigendavad 

väiksemad rohelised lapid, mida saab kasutada lilleklumpide, 

kiviktaimlate, liivakastide, purskkaevude või muu 

seesugusena. Jalakäigupinna tsoonis asuvad ka kompaktsed 

abihooned, mis ühendavad endas prügimaja, jalgrattahoidla ja 

kuuri funktsiooni. Ukseesistest kaugemal asuv hooviosa on 

peaasjalikult haljaspind, mille rajad jagavad erineva 

potensiaalse kasutusega lappideks – peenardeks, 

viljapuuaedadeks, muruks. Autodele mõeldud juurdesõiduteed

on jalakäiguteega samas pinnas. Terve hoovi ulatuses on 

tekitatud rahustatud liiklusega ala, kus jalakäijatel on 

eesõigus. 



Ülal: olemasolev olukord. Ebamääraste 

mõõtmetega parkla eraldab majaesise 

ülejäänud hoovist ja katkestab suure 

osa jalakäiguteedest. Parklast vaba ala 

näib olevat aktiivse kasutuseta.

All: ettepanek hoovide muutmiseks. 

Parkla on liigendatud konkreetseteks, 

parkimise ruumivajadust arvestavateks 

tükkideks, mille vahelt pääsevad 

jalakäijad majaesiselt aeda ja ka 

muudes olulistes suundades liikuma. 

Roheline hooviosa jaguneb hoomatava 

suurusega aladeks, millele on lihtne 

ette näha erinevaid kasutusi.



HOBIMAAD

Nii hoovi- kui avalikel aladel võiks 

huvilistele eraldada maatükke, hobimaid, 

mida nad vastavalt oma huvidele 

kasutada saaksid.

Avalikel maalappidel võiksid asuda 

intensiivsema olemusega kohad, näiteks 

koertepark, sulgpalliväljak või 

välikohvik, hoovisasuvatel jällegi 

rahulikumad, näiteks joogamuru, 

mudelrongirada või iluaed.

Parimal juhul võiks sellist 

kasutusmudelit rakendades kujuneda 

elanike endi poolt kujundatud 

mitmekesine ja huvitav keskkond, 

millesse annelinlastel oleks meeldiv 

suhtuda kui oma kodukanti, mille 

kujundamisel nad ka ise käe külge on 

pannud.



ORIENTEERUMINE ANNELINNAS

Üheilmelise paneelkeskkonna liigendamiseks 

pakuksime välja Annelinna jagamise erinevateks 

alamlinnajagudeks või kvartaliteks, mida 

ilmestaksid erineva kujundusega maamärk-valgustid 

(plaanil tähistatud värviliste ringikestena). Need 

maamärgid asuksid kvartali tähtsamatel ristmikel 

ja oleksid abiks oma asukoha üldisel määramisel.

Täpsemal positsioneerumisel oleksid abiks 

‚hooviväravad’ (skeemil tähistatud kolmnurkadena), 

mis kannaksid endal täpsemaid suuniseid: hoovis 

asuvate majade numbreid ja lähema ümbruse kaarti. 

Väravad täidaksid orienteerumisel infolünga suurte 

maamärkide ja päris kohalike detailide, nagu 

meelejääv lillepeenar, väätidesse kasvanud rõdu 

või erakordset värvi auto, vahel.



MAAMÄRK-VALGUSTID

Igale Annelinna piirkonnale oleks omane teatud 

unikaalne valgustidisain. Enamus piirkonnast 

oleks valgustatud harilike, seeriatootmises 

valminud valgustitega, aga sõlmpunktides 

asuvatel tänavalampidel oleks ikooniline

eritellimuskest. Ikooni märgiline sisu võiks olla 

kommunikeeritav ühe sõnaga, et juhiste järgi 

liikleja saaks kergesti aru, kas ta on parasjagu 

‚latikate’, ‚kuubikute’ või ‚õhupallide’ juures. 

Erisusi saaks luua ka valgustemperatuuride ja 

värvide kaudu.

Valgustikavandite saamiseks võiks korraldada 

konkursi ja kavandite üle võiksid otsustada 

piirkondade endi elanikud, nii oleks maamärkide 

semiootiline info kooskõlas elanike identiteediga.



HOOVIDE MARKEERIMINE

Hoovide aktiivsemalt kasutatavate 

sissepääsude juures oleksid ‚väravad’, 

mis toimiksid kõikvõimaliku info 

kandjatena. Mõtteliselt oleksid nad 

justkui möödakäijate jäetud jälg ja 

ilmestaksid ühtlasi majade akendeta 

otsaseinu.



VÄRAV HOOVI

Värav oleks vabavormiline, eredavärviline, pimedal ajal 

hästi valgustatud, knopkatatavast materjalist (nt 

paks, kummine värv või spordiradade jaoks mõeldud 

tartaankate) pind. Ta toimiks teadetetetahvlina

plakatite ja kuulutuste tarbeks, sisaldaks endas 

piirkonna kaarti, infot kohalike eripärade, nagu 

piirkonnas elanud kirjanikud ja muusikud või 

endeemsed taime-, looma- ja linnuliigid, kohta ja 

hooviäärsete majade numbreid. Lisaks tõmbaksid 

väravad loodetavasti lisaks plakatitele ligi ka kleepse 

ja graffitit, muutes seega enda ümbruse elanike jaoks 

igakülgseks kommunikatsioon- ja väljendusvahendiks.
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