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minevik

olevik

tulevik

?

Annelinnas ei ole selle kujunemise algusest 
saati palju muutunud. Toona istutatud puud 
on suureks kasvanud... Samas on paljud 
algsed väliruumi funktsioonid, nagu mängu- 
ja spordiväljakud amortiseerunud. Uuringute 
kohaselt sooviksid annelinlased välisruumi 
kasutada, ent neil puuduvad selleks sobivad 
võimalused.

On selge, et Annelinna väliruum sellisena, 
nagu see täna on, vajab ümber mõtestamist. 
Milliseks peaks kujunema annelinlaste ühine 
ruum, et see toetaks erinevaid väli- ja vabaaja 
tegevusi ning elanike huvi selle kasutamisel? 

Annelinna generaalplaan oli etapilise 
ehitustegevuse võimaldamiseks koostatud 
8 sektorist, mida aga täies mahus ei 
realiseeritud. Nagu ka teistes modernistlikes 
vabaplaneeringulistes alades ehitati välja 
hoonestus koos üldise infrastruktuuriga, ent 
majadevaheline ruum jäeti tähelepanuta. 

ANNELINNA KUJUNEMINE
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VISIOON

Multifunktsionaalne väliruum erinevatele 
sihtgruppidele võimaldab nii ühistegevusi kui 

ka üksi olemist. 

Planeeritud inimestele Multifunktsionaalsed kiired ja kaar

Avatus ümbritsevaleTugev identiteet

Eripärase ruumi loomine võimaldab oma 
linnaosaga paremini suhestuda, selle üle 

uhke olla ja on edaspidiste algatuste aluseks. 

Kiired ja kaar on oma olemuselt  
kergliiklusteed, mida on võimalik kasutada 

nii kiireks liiklemiseks kui aeglaseks 
kulgemiseks erinevate (ruumi) kogemuste ja 

tegevuste vahel.

Rekreatsiooni rajad, mis on kiirte ja kaarega 
seotud, ühendamaks hoove ja sidumaks 

Annelinna ümbritsevate looduslike aladega. 

Võistlustöö tegeleb teemadega: 
Kiired ja kaar - kergliikluse parendamine: juba 
aktiivselt kasutatavad ning hästi toimivad kiired ja 
kaar on suureks potentsiaaliks ja katalüsaatoriks 
uue ruumi loomisel, millest kujuneb uus Annelinna 
pulss. Kiir ja kaar on kogu kergliiklustee selgrooks, 
mille ümber tekib uus linnaruum. Seal on võimalik 
liikuda erinevate kiirustega, samas ei sega ratturid 
jalakäijaid ja vastupidi. 

Kiired ja kaar - tegevustaskud: kiirtega 
külgnevad tegevustaskud on oma olemuselt 
sotsiaalsed vabaajaveetmise kohad, ent samas 
on olemas ka võimalus üksi olla. Tegevusruum 
loob väikeste väljakute ja teede süsteemi, millel 
liikumine on omaette kogemus. Tegevusi on 
erinevatele kasutajagruppidele, erinevatel kella- ja 
aastaaegadel. 

Rekreatsiooniradade loomine: kiiri ja kaart 
läbivad rekreatsioonirajad ühendavad hoove ning 
seovad Annelinna ümbritseva loodusega. Radade 
sihtpunktid on Annelinna väärtuslikud looduslikud 
kohad, mille järgi neid ka nimetada võiks. Lisaks 
annavad Anne lammialale pikendatud rajad kiirtele 
loogilise lõpetuse. 

Hoovide mõtestamine: tegevus koondub kiirte ja 
kaare äärde, mis annab Annelinnale uue pulsi, 
samas kui hoovid on rahulikumad, poolprivaatsed 
kohad. Hoovidega peaks tegelema konkreetse 
teema raames, näiteks vihmavee kogumine ja 
kasutamine või linnaaiandus. Tuleviku hoovidest on 
ilus läbi jalutada, aknast vaadata ning need on osa 
tervema elukeskkonna loomisest. 

Multifunktsionaalsed parkimishooned: võistlustöö 
ei tegele otseselt parkimise lahendamisega, 
vaid teeb ettepaneku tulevikus rajatavate 
parkimismajade kasutamist multifunktsionaalselt. 
See annab neile uut lisaväärtust ning elanikele 
uusi kasutamise võimalust, näiteks parkimismaja 
katusele loodava spordiväljaku näol. 

Annelinlaste kaasamine: inimeste aktiivsuse ja 
ruumiga suhestumise parendamiseks paneme ette 
kasutada meetodit “tagurpidine linnaplaneerimine”. 
Meetodi põhiidee seisneb elanike soovide 
prioriteerimisel linnaosa kujundamisel. Inimesed on 
kaasatud juba varajases planeerimisprotsessis ning 
linna ja kodanike vahel käib tihe dialoog. 

Projekti saab realiseerida faasidena, mis võimaldab 
selle hõlpsama teostuse. 
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Annelinna visioonikonkursi võistlustingimustes 
on märgitud, et 1969. aastal toiminud Annelinna 
konkursi II koha pälvinud tööst lähtuva planeeringu 
struktuurseks ja üheks olulisemaks ideeks 
oli kergliikluse kiired. 1976. aastal koostatud 
I mikrorajooni 2. ehitusjärjekorra eskiisil oli 
muuhulgas ette nähtud 1. rajooni läbiva jalakäigu 
kiire laiendamine majadevahelisse ruumi, mida aga 
ei realiseeritud. Käesoleva projekti üks lähtekohti 
on hästitoimivate kiirte ja kaare arendamine. Kuna 
inimesed neid juba aktiivselt kasutavad, on nad 
suureks potentsiaaliks ja katalüsaatoriks uue ruumi 
loomisel. 

Kiir ja kaar on kogu kergliiklustee niiöelda 
selgrooks, mille ümber tekib uus linnaruum. 
Seal on võimalik liikuda erinevate kiirustega, samas 
ei sega ratturid jalakäijaid ja vastupidi. 

Uuel teel 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. 

Tee on oluline ühendaja ja suunaja, sellel liikumine 
on omaette kogemus, millel liigeldes läbitakse 
erinevaid huvipunkte ja tegevusi.  
Kiirte ja kaare 5 olulist omadust on:

identiteet ja kuvand: eriline ruum, mis on 
loodud täpselt arvestades Annelinna vajadusi ja 
kohaspetsiifikat

erinevate väikevormide olemasolu: prügikastid, 
valgustid, istumisvõimalused, viidad, 
jalgrattaparkimine

kerge liiklemine: visuaalselt hästi toimiv, toetab nii 
jala käimist, kui ka rattureid 

mugavus: nimestel on sihtpunkti mugav jõuda, tee 
peal on erinevaid istumisvõimalusi, sillutisel on 
mugav liigelda. 

turvaline: hästivalgustatud teed, selge liiklusskeem, 
rataste lukustamise võimalus

KERGLIIKLUS 
KIIRTEL JA KAAREL

praegune olukord uus olukord
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praegune olukord uus olukord

TEGEVUSRUUM

Kiired ja kaar ei ole ainult orientiiriks, vaid need 
laienevad kogemuste ruumiks. Inimestele tekib 
mitmeid võimalusi astuda teelt eemale ja veeta oma 
aega aktiivselt või passivselt, tulla kiirtele teiste 
inimestega kohtuma või rahulikult üksinda istuma. 

Arvestades kohalike soove, ruumi potensiaali ja 
ümbruskonna spetsiifikat tekib teede ja väljakute 
süsteem, mille 3 kõige olulisemat omadust on:

atraktsioonid ja sihtpunktid: erinevad 
vabaajaveetmise võimalused (mäng, sport, 
rekreatsioon ja kultuur)

mitmekülgne sihtgrupp: tegevusi erinevas vanuses 
kasutajatele, erinevatel kellaaegadel, nii indiviididele 
kui ka gruppidele. Erinevatel kohtadel on oma 
sihtgrupp, et kasutamine oleks sihtotstarbeline.

aastaringne kasutamine: jõuluturud, festivalid, 
välikino, uisutamine. Uuringud on näidanud, et kui 
tänav pakub inimestele unikaalseid ja atraktiivseid 
vabaaja veetmise võimalusi, siis tihti ei ole ilm 
takistuseks. 
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parquer

ronimissein

väiljooga ja fitness

multifunktsionaalne 
spordiväljak

rattarajad

skatepark keks

joonistamisseinad

teemamängud

mänglev maastik

välisulgpall

välikino

toidufestival

ajutised kohvikud

välinäitused

linnaosa päevad

teatri ja kontserdifestivalid

uisuväli

SPORT MÄNG KULTUUR

välikabe

istumisnurgad

lamamistoolid

grillimiskohad

koertejalutus 
aed

jooksurajad

REKREATSIOON

TEGEVUSTASKUD
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Tiigi

Karjamõisa

Metsatuka

Ületee

REKREATSIOONI RAJAD

Lisaks liikumisele kiirtel ja kaarel sisaldab projekt 
ka ettepanekut rekreatsiooniradadeks. Need rajad 
võimaldavad liikumist Annelinna ümbritsevatesse 
looduslikesse kohtadesse ning neile võib anda 
nende sihtpunktiga vastavad nimed. Näiteks 
Karjamõisa, Tiigi, Ületee ja Metsatuka rada. 

Sellised hoonetevahelised liikumised soodustavad 
Annelinna hoovide avamist ümbritsevale. 
Sellega seoses võiks toimuda ka algatus “Tere 
tulemast minu hoovi”, kus hoovid korrastatakse 
ja muudetakse looduslikumaks. Sealt on ilus läbi 
jalutada, seda on elanikel meeldiv koduaknast 
vaadata ja see loob tervema elukeskkonna. 

Hoovide vahelisi rohealasid saab edukalt ära 
kasutada vihmavee kogumiseks. Hetkel on 
murupinnad kasutamata ja suhteliselt räämas. 
Lihtsate võtetega saab neist luua aga visuaalselt 
kaunid kohad. Olemasolevad parklaid saab samuti 
nii öelda pehmendada, kui neile lisada veekogumis 
renne ja vett läbilaskvat sillutist.

Samuti pikendame kiiri Anne lammialani Emajõe 
ääres ja Anne looduskaitsealani, mis annab kiirtele 
tervikliku ja loogilise lahenduse. 
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Tartu linnavalitsuse initsiatiivil on töös 
vabaplaneeringuliste alade parkimise 
teemaplaneering, millega on ette nähtud ka uute 
parkimishoonete rajamine Annelinna, jalakäigu 
kaarega külgenavatele krunitdele.

See annab hea võimaluse teha ettepanek 
kasutamaks uusi rajatavaid parkimishooneid 
mitmefunktsionaalselt, mis annab neile lisaväärtust 
ning kohalikele uusi kasutamisvõimalusi. 

MULTIFUNKTSIONAALSED 
PARKIMISHOONED

KONKURSS



korter

naabruskond

hoov

linnaosa

STRATEEGIA / KAASAMINE

Projekt lähtub strateegiast, mille aluseks on juba 
hästitoimivate kohtade kasutamine uute kvaliteetide 
loomisel. Nende kohtade arenedes ja parenedes 
nii öelda inimeste silme all tekib elanikel suurem 
usaldus oma linnaosa vastu ja suureneb ka soov 
selles protsessis ise osaleda. 

Inimeste aktiivsuse ja ruumiga suhestumise 
parendamiseks kasutame meetodit “tagurpidine 
linnaplaneerimine” (“reverse planning process”). 
Tegu on suhteliselt noore meetodiga, mis pärineb 
Rootsist, kus seda viimased 20 aastat edukalt 
kasutatud on. Seda on kerge Annelinna kontekstis 
kasutada, kuna paljud põhipunktid, millele meetod 
toetub, on Annelinnas juba toimunud või toimumas. 

Meetodi põhiidee seisneb elanike soovide 
prioriteerimisel linnaosa kujundamisel. Inimesed 
on kaasatud juba varajases planeerimisprotsessis 
ning linna ja kodanike vahel käib tihe dialoog. 
Meetodil on mitu sotsiaalpsüholoogilise teaduse 
aluseid, näiteks kuidas inimestega leida kontakti ja 
usaldust luua. 

Üks võimalikest lähtepunktidest, et inimestel 
tekiks oma ruumiga parem suhestumine, on kui 
keskenduda Annelinnas rohkem naabruskondadele. 
Et tekiks vahemeedium korteriühistu ja terve 
Annelinna vahel. See võimaldab elanikel paremini 
ruumi hoomata ja tegutseda oma väiksema 
naabruskonna huvides, näiteks osaleda talgutel. 

Dialoog on planeerimise varajases staadiumis 
ülioluline, sest see loob usalduse, arusaamise ja 
otsese kontakti linnavõimuga.
Väikesed muudatused linnapildis on olulised 
katalüsaatorid, et inimesed mõistaksid 
pikemaajalisi protsesse ning näitamaks, et 
muutused paremuse poole on toimumas.

Oluline on, et kogu info oleks Annelinlastel 
oma kodu lähedal olemas. Selleks võib 
näiteks korraldada projektide näitus koolis, 
luua Annelinna mobiilne dialoogi paviljon, kus 
elanikel on oma kodukandis võimalik infot kätte 
saada ja ettepanekuid teha. Põhiline, et kogu 
planeerimisprotsess oleks võimalikult läbinähtav ja 
tuleks nii öelda nende koduõuele.

Õppimisprotsess peab olema mitmepoolne - nii 
elanikud, poliitikud, planeerijad kui arendajad 
saavad üksteiselt õppida. Mida on linnaosasse vaja, 
miks sellised muutused aset leiavad jne.

Elanike entusiasmi ja initsiatiivi suurendab tunne, et 
neid kuuldakse ja nende öeldut võetakse arvesse, et 
see on nende projekt. Selleks, et dialoogid oleksid 
võimalikud produktiivsed, tuleb luua fookusgrupid, 
milledesse kuuluvad need inimesed, kellele vastav 
teema  kõige hingelähedasem on. 

Väga oluline on ka selge linnavõimu struktuur ja 
linna kohustused, mis hoiab dialoogi kodanike ja 
poliitikute vahel ka peale valimisi. 
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autotee

olemasolev küngas

Kivilinna Gümnaasium

muusikakool / raamatukogu

bussipeatus

Annelinna gümnaasium

staadion

olemasolev allee

olemasolev väljak

olemasolev laste mänguväljak

autotee

1

1

2

2

3

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

11

11

10
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KULTUUR

NOORED

INFO

URBAN

ÜRITUSED
laat

kirbuturg

välikino

kontsert / esinemine

sõlmpunkt / start väliraamatukogu

välikohvik

kohtumine kunstniku/kirjanikuga

arutelud

välinäitus

väliõpe

turniirid

võistlused

välijooga, fitness

kooli üritused

festival

demod

MÕJUTAJAD JA AJUTISED TEGEVUSED
TÖÖTOAD

MÄNGUVÄLJAK
keks 

vanemate kohtumispaik

välikohvik
kell

viidad/stendid

info ürituste kohta
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TÖÖTOAD

KERGLIIKLUSTEEDE PRINTSIIBID
JAOTUSED JA MÄRGISTAMINE

1:100

tee märgistamine

regulaarne kasutamine, 
jalgratturite kiirus 20 km/h

kivisillutis: annab väiksemat 
skaalatunnetust, eraldab 
visuaalselt ja füüsiliselt ratta 
raja jalakäijatest, nii et rattaga 
sõites on valele rajale kaldumine 
füüsiliselt märgatav.

valgustus: kahe raja vaheline 
valgustus eraldab jalakäijad 
ja ratturid ning annab uut, 
väiksemat skaalat, tekitab nii 
öelda uue pulsi ja visuaalse kaare 
jätkuvuse

eraldusriba: eraldab erinevates 
suundades sõitvad ratturid

asfalt: mugav teekate rattaga 
liikujatele

3

6 m

2,50,5

1,25 1,25
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KERGLIIKLUSTEEDE PRINTSIIBID
TEE JA TEGEVUSTASKUD

kergliiklustee lõik koos 
tegevustaskuga

jalgrattatee ahenemine: 
jalgratturite kiiruse piiramiseks
tegevustaskute juures

lampide jada katkeb 
tegevustaskute juures, kus 
kasutatakse niiöelda spot-light 
suunatavaid valgusteid

lampide jada

jalgrattatee

istumistasku

kergliiklustee sirge lõik



tehiskünkad

mänguelemendid

tänavavalgustid

muru küngas
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TEGEVUSTASKU “MÄNG” PLAAN 
1:500

lauad ja pingid

prozektorvalgusti
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TEGEVUSTASKU “MÄNG” VISUALISATSIOON



rattaparkla

istumistasku

tänavavalgustid

prozektorvalgusti



TÖÖTOAD

TEGEVUSTASKU “NOORED” PLAAN 
1:500

lauad ja pingid

rula

võimlemiselemendid

rattaparkla

tribüünistumine

katusealune

rattaparkla

lava
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INIMESTE KAASAMINE

Annelinna päevad: festivali raames toimuvad 
projektide tutvustused ning elanikud saavad tutvuda 
ka mobiilse dialoogipaviljoni ideega. Planeerijad 
lähevad ise annelinlaste juurde.

mobiilne dialoogipaviljon: mobiilne paviljon 
Annelinnas, kus elanikud saavad jooksvalt infot 
Annelinnas planeeritava kohta, on võimalus kohtuda 
planeerijate ja linnavõimuga ning oma ettepanekuid 
esitada. Paviljon vahetab oma asukohta umbes 
korra kuus, et jõuda võimalikult paljude inimesteni. 

teavitusvoldik: selle kaudu jõuab info Annelinna 
visioonikonkursi järgse tegevuse kohta elanikele 
koju kätte. Voldik sisaldab kirjeldust vahepealsete 
tegevuste ja etappide kohta, kutset pilootporjektides 
osalema ning oma ettepanekuid esitama. 

pilootprojekt: selle raames joonistatakse maha 
ühe tegevustasku kontuurid ja matkitakse lihtsate 
vahenditega seal toimuvat, näiteks ajutiste pinkide, 
mänguelementide jm näol.

LOOMEINIMESED 
ANNELINNA!

TURVALINE 
JALGRATASTE 
HOIUSTAMISE 

KOHT

LOODUSLIK PARK

VÄLITEGEVUST IGALE 
VANUSELE

SPORTIMISVÕIMALUSI

PRÜGIKASTE

ISTEPINGID

ÜRITUSI 
KOHALIKELE

VIIDAD

TALISPORT

INIMESTE 
KAASAMINE LINNA 

ARENDUSSE

JOOKSURAJAGA 
PARK



Kontaktid: 

Arhitekt Kaisa Lillemets 
kaisalillemets@gmail.com

Maastikuarhitekt Häli-Ann Tooms
haliann.tooms@gmail.com


