
2014. aastal korraldas Tartu linnavalitsus visioonikonkursi, mis 
käsitles Annelinna majadevahelist ruumi. Konkursile järgnesid 
arutelud ja visioonide viimistlemine elanike, arhitektide ja linnava-
litsuse koostöös. Voldik tutvustab selle ühisstöö valitud tulemusi. 

Lehekülgedel 2–3 on ideed, millest osa on linnavalitsusel plaanis 
lähiajal ellu viia. Lehekülgedel 4–7 on mõtted, mis võiksid areneda 
ja realiseeruda elanike ja ühistute algatusel ning koostöös linna-
valitsusega. Tagakaanelt leiate Annelinna festivali kava ja Anne-
linna oma kodulehe tutvustuse.

Uuringutest ja aruteludest elanike ning arhitektide vahel on välja 
koorunud järgmised olulised majadevahelist ruumi puudutavad 
küsimused, millele voldik keskendub:

+ Kuidas lahendada konflikt parklate ja rohealade vahel?
+ Kuidas kujundada kõigile põlvkondadele vaba aja veetmise   
    võimalusi pakkuv õueruum?
+ Kuidas majadevahelist ruumi kõige paremini ühiselt kasutada?
+ Kuidas luua Annelinna inimlikus suuruses hubaseid väliruume?
 
Voldiku kujunemisele on kaasa aidanud rida üritusi: Tartu kivi-
linnafoorum (2011), Annelinna visioonikonkurss ja töötoad 
(2014–2015), aruteluõhtud elanikega ja Annelinnaportaali vahen-
dusel avaldatud mõtted, rändnäitus A(nne)linnad (2014–2015), 
Annelinnale pühendatud arhitektuuri välkloeng “Mida tähendab 
olla kaasaegne?”. Ürituste materjalid leiab Annelinnaportaalist.  

annelinnaportaal.wordpress.com

Kodune
Annelinn

Käesolev voldik koondab mõtteid ja 
infot Annelinna elukeskkonna kohta 
ning ideid selle parandamiseks. 
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Annelinna läbiv Anne tänav on üks olulistest kergliiklusaladest, 
mida linnavalitsus plaanib Euroopa rahastusvõimaluste abil kor-
rastada. Anne tänava kergliiklustee lõik (nn kergliikluskaar) moo-
dustab osa pikemast trassist, mis ühendab tulevikus Idaringteed 
kesklinnaga. 

Anne tänava kergliiklusala on oluline ja armastatud liikumise ning 
vaba aja veetmise ruum kohalikele elanikele. Sellel on väljavaade 
areneda mitmekülgseks ja inimsõbralikuks avalikuks ruumiks. Esi-
algu soovib linnavalitsus rajada sinna lisaks jalgrattateele puhke- 
ja kohtumiskohad, haljastuse ja kaasaegse valgustuse. Lõpliku 
projekti koostamine algab käesoleval aastal.

Annelinna tähtsamad kergliiklusalad (kergliikluskaar ja 
-kiired) moodustavad avaliku ruumi selgroo, mis võiks 
kujuneda muutuste allikaks

Näide kergliikluskaarega seotud tegevusruumist
Kergliikluskaare äärde on võimalik lisada erinevaid tegevusi 
võimaldavaid kohtumispaiku. Joonisel kujutatud noorte 
tegevustasku sisaldab rulatamismaastikku, varjualust, pisi-
kest lava, võimlemisvahendeid, rattahoiukohti ning laudu ja 
pinke. Ruum on hubane, hästi seotud kergliiklusteega ning 
paikneb koolide vahetus läheduses.

Annelinna olulised kergliiklusalad – 
mitmekülgne ja inimsõbralik ruum
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AUTORID:  KAISA LILLEMETS, HÄLI-ANN TOOMS, 
PACO ULMAN JA KAAREL KÜNNAP
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 Kergliikluskaar koos ristmikuga
Kergliikluskaar on jagatud 4 m laiuseks jalakäiguteeks ja 3 m 
laiuseks kahesuunaliseks jalgrattateeks. Rattatee ääres  
kulgeb pehme kattega jooksurada.

Ristumiskohal tekib suur tasku, kus rattasõidu tempo 
aeglustamiseks teeb tee väikese käänaku. Kindla vahemaa 
tagant on kergliiklusteede ääres pinkidega puhketaskud.

3

Näited kergliiklustee lahendustest
Kergliiklustee ääres on väiksemad istumistaskud ja suure-
mad tegevustaskud, mis võimaldavad mitmekesiseid tege-
vusi (sport, mäng, puhkus, kultuuriüritused). Kergliikluskaar 
ja -kiired laienevad nii kogemuste ruumiks, kus tekib võima-
lus astuda teelt kõrvale ja oma moodi aega veeta . Sealjuures 
on keskkond muutuv, eri teed ja kohad erineva iseloomuga.

Avalike alade rahvarohketes sõlmpunktides on võimalus 
väikeäride (kioskite, kohvikute) tekkimiseks ja avalike 
ürituste (turg, laat) korraldamiseks

4

5



4

Hoovide lahendused

2
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Näide hoovist 9-korruseliste majade vahel
Terve hoovi ulatuses on loodud rahustatud liiklusega 
ala, kus jalakäijatel on eesõigus. Parkimiskohad on 
organiseeritud kompaktseteks ja liigendatud parkla- 
üksusteks (1), mille teepind on ülejäänud hoovipinnast 
äärekivi võrra madalamal. Parklaüksuste vahel on trepi-
kodasid, aeda ja väikesi kergliiklusteid ühendav sillutatud 
jalakäigupind (3), mida täiendavad väiksemad rajad (6). 
Jalakäigupinda liigendavad väiksemad rohelised lapid, mida 
saab kasutada näiteks kiviktaimlate loomiseks. Jalakäigu- 
tsoonis asuvad ka kompaktsed abihooned (5), mis ühenda-
vad endas prügimaja, jalgrattahoidla ja kuuri funktsiooni. 
Majast kaugemal asuv hooviosa on peamiselt haljasala, mille 
rajad jagavad erineva võimaliku kasutusega lappideks (4) – 
peenardeks, viljapuuaedadeks, muruks. Autodele mõeldud 
juurdesõiduteed (2) on jalakäiguteega samas pinnas.

 PRAEGUNE OLUKORD (7) UUS PARKIMISSKEEM (8)

 2900 m2 parklapinda 2580 m2 parklapinda
 ca 100 parkimiskohta 129 parkimiskohta

Näide hoovist 5-korruseliste majade vahel
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AUTORID: PACO ULMAN JA KAAREL KÜNNAP
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3 Korrastatud ja liigendatud hoovi vaade
Ettepanek hoovide muutmiseks. Parkla on liigendatud konk-
reetseteks, parkimise ruumivajadusest lähtuvateks tükki-
deks. Õu jaguneb hoomatava suurusega aladeks, millele on 
lihtne ette näha erinevaid kasutamisviise.
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Linnaaiandus

Linnaaiandus on teraapiline ja erinevaid põlvkondi siduv tegevus, 
mida on võimalik harrastada väga erinevates mõõtmetes. Anni 
Haldre ja Hans-Peter Isand pakkusid välja terve spektri lahendusi: 
aknakastid, konteinerites miniaiad, katuse- ja hooviaid ja kogu-
konnaaiad. 

Kas teadsite, et Tartus tegutseb maheaednike kogukond, kelle 
poole võib nõu ja koostöö eesmärkidel alati pöörduda? Tartu 
maheaia koduleht: tootsipeenar.wordpress.com.
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7 Erinevad aiatüübid

Katuseaed

Peenrakast
Taimed istutatakse taaskasutatud poolekslõigatud plastik-
pudelitesse, kuhu on pandud mulda. Pudeleid hoiavad kaks 
vineerplaati.

Linnaaianduse teabekeskus ja kohtumiskoht
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AUTORID: ANNI HALDRE JA HANS-PETER ISAND
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Annelinna ümbruse avastamiskaart 
värskele annelinlasele ja isetekke-
liste teede võrgustik

TEERAJAD SEOVAD INIMESE MAASTIKUSSE

Annelinnas on palju pinnaskattega radu, mille jalakäijad on vajali-
kes suundades sisse kulutanud. Paco Ulmani ja Kaarel Künnapi töö 
näeb ette nende teede katmist kohalikku keskkonda sobivate ja 
jalutajasõbralike katetega. Teist tüüpi katted eristaksid neid ametli-
kest asfaltteedest ja muudaks linnaruumi mitmekesisemaks. 

Annelinna vahetuteks naabriteks on väga eriilmelised ja põnevad 
kohad, mis pakuvad avastamisrõõmu linnauitajatele: Raadi poole 
jääb garaažide ja aianduse labürint, ida poole Luunja kasvuhoo-
ned, lõuna poole Emajõe luha metsikud alad ja kallasrada. Paar 
kilomeetrit metsa lahutab Annelinna Vana-Ihaste kuni 10000 
aasta vanusest asulakohast. Need hämmastavad, kuid vähetun-
tud kohad lisavad Annelinnale tohutud mõõtmed – kasvuhoonete 
kuma paistab kosmosesse ja küllap on inimjalg siin uidanud ka 
10000 aastat tagasi.

AUTORID: PACO ULMAN, KAAREL KÜNNAP, KAJA PAE

Garaažide ja aedade labürint
Descartes’i tiik
Anne karjamõisa allee
Emajõe kallasrada
Emajõe luha metsiku loodusega alad
Kobraste ala
Luunja kasvuhooned
Vana-Ihaste asulakoht
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Infotahvlid

Infotahvlid majade otsaseintel toimiksid 
kõikvõimaliku info kandajatena ja moo-
dustaksid omapärase värava hoovi. Need 
“väravad” võiksid elanike jaoks kujuneda 
igakülgseks kommunikatsiooni ja väljen-
dusvahendiks.

Infotahvi pind on vabavormiline, ereda-
värviline, pimedal ajal hästi valgustatud ja 
knopkatatavast materjalist, näiteks paks, 
kummine värv või spordiradade jaoks 
mõeldud tartaankate. See on kinnitusalu-
seks plakatitele ja kuulutustele, sisaldab 
piirkonna kaarti, infot kohalike eripärade 
kohta, näiteks piirkonnas elanud kirjani-
kud ja muusikud või huvitavad taime-, 
looma- ja linnuliigid ning hooviäärsete 
majade numbreid. 

Värav hoovi
Kohalikud infotahvlid
Orienteerumist lihtsustavad omapä-
rased valgustid Annelinna erineva-
tes piirkondades

1
2
3

Näituse A(nne)linnad avamine4
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AUTORID: PACO ULMAN JA KAAREL KÜNNAP

Dialoog

Iga kivilinn on eriline ja vajab omapärade väljatoomist. 30% Eesti 
elamufondist on paneelelamupiirkondades (nn vabaplaneeringu 
aladel). Need on võrdlemisi lühikese ajalooga ja uudse ruumikor-
raldusega alad, kus pole veel jõudnud tekkida nii mitmekesine 
linnaruum, kui pikema ajalooga linnapiirkondades. 

Kuidas niisuguse elukeskkonnaga tegeleda, vajab jätkuvat aru-
telu nii elanike, omavalitsuse kui ka mitmete erialade esindajate 
koostöös.

Kuidas dialoog saaks toimuda? Rida katsetusi on juba tehtud 
avalehel loetletud ürituste näol. Ka käesolev voldik on üks dia-
loogi vormidest. Siin tutvustatud mõtetest ja teistest visiooni-
konkursi töötubade tulemustest räägivad tööde autorid 23. mail 
Annelinna festivalil. Kõik annelinlased ja Annelinna sõbrad on 
oodatud osalema.



KOLMAPÄEV, 20. MAI 
17.00 KESKKONNATEEMALINE SEIKLUSMÄNG 
(registreerimine 16.00), kogunemiskoht Anne noortekeskuse õuel

17.00 KOGUKONNA PEENRA RAJAMINE
kogunemiskoht Kaunase pst 44 maja juures

18.00 EKSKURSIOON TARTU MAHEAEDA
kogunemisekoht Kaunase pst 58 a mänguväljakul

21.30 NAHKHIIRTE RETK ANNELINNA
kogunemiskoht Anne kanali vetelpääste maja juures

NELJAPÄEV, 21. MAI 
17.00-19.00 TRIINU JA TAAVI LASTEAIA HEATEGEVUSLIK LAAT 
Kaunase pst 67

21.30 VÄLIKINO TARTU HANSA KOOLI ÕUEL 
Anne 63

Annelinna festival 2015 

Annelinnaportaal

Annelinna oma koduleht sündis soovist koondada Annelinna 
puudutav info. Muuhulgas leiab sealt vanu fotosid, infot ajaloost, 
visioonikonkursi ja töötubade tulemusi, Annelinna käsitlevaid 
artikleid ja elanike arvamusi.

annelinnaportaal.wordpress.com

REEDE, 22.MAI
12.00 KEPIKÕNNI RETK ANNELINNAS
kogunemiskoht Annelinna gümnaasiumi bussipeatuses

16.00 NOORTEKESKUSTE SPORDIPÄEV  
Anne noortekeskuse õues

20.00 ÖÖ VELOKAS
kogunemiskoht A Le Coqi spordimaja ees parklas

LAUPÄEV, 23. MAI 
12.00-19.00 Toimub täika, meisterdamine, nautida saab muusika- 
ja teatriprogrammi, arutleda Annelinna tuleviku üle ning palju 
muudki. Üritus toimub Kellukese lasteaia kõrval asuval platsil 
Kaunase pst 69.

Korraldajal on õigus teha kavas muudatusi. Lisainfo Annelinna- 
portaalist. Korraldaja Anne noortekeskus, koostööpartnerid:

Koduleht on kodanikualgatuse korras sündinud mittetulunduslik 
ettevõtmine. Väga oodatud on kaasalöömine, vanad fotod, mäles-
tused ja ideed, mida Annelinna elukeskkond vajab. Kodulehe 
vahendusel on võimalik teada anda ka Annelinnaga seonduvatest 
üritustest, algatustest ja mõtetest.

Voldiku väljaandja on Tartu linnavalitsus. Koostajad: Kaja Pae ja Elo 
Kiivet. Kujundaja: Martin Rästa. Kaanepildi autorid: Kaisa Lillemets 
ja Häli-Ann Tooms. © Autorid ja Tartu linnavalitsus, 2015.

Linnaruumi puudutavate küsimuste ja algatuste puhul palume 
pöörduda Tartu linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna 
poole: aeo@raad.tartu.ee, koduleht tartu.ee/aeo.

Annelinna elanikele Annelinna elanikelt
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