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Tartu Linnavolikogu Keskerakonna fraktsioon on pöördunud linnavalitsuse poole arupärimisega 
Annelinnas endise Saare kaupluse juures paikneva tiigi ja muruplatsi heakorra küsimustes. 
Arupärimises on asutud seisukohale, et tiik ja selle ümbrus oli varem kena, kuid nüüd on see 
pigem muutunud linna häbiplekiks ja lapsevanemad ning muidu viisakad linnakodanikud väldivad 
tiigi juures looduse ja värske õhu nautimist.
 
Hansa kooli territooriumil asuv nn Saaretiik on algselt rajatud kahe kooli sajuvete kogumisalaks, 
millest on aja jooksul välja kujunenud avalik tiigiga puhkeala. Linnavalitsus on aastate jooksul 
erinevate tegevuste ja hooldusvõtetega parandanud haljasala ning tiigi kallaste olukorda.
  
2015. aastal korrastati põhjalikult tiigi ümbrus, teostati kõnniteede katendite asfalteerimine, 
paigaldati hulgaliselt istumispinke, täiendati haljastust puittaimedega, ehitati kaldakindlustust ja 
parandati sajuvee drenaažitorustikku, vahetati välja ja lisati prügikaste, ehitati välja korraliku 
turvakatendiga mänguala ning rekonstrueeriti turvaliseks Anne tn 53 ja haljasala vaheline sõidutee 
ületus. 2019. aastal rajati haljasalale tiigi lähedusse püsivoolukilp, mis annab võimaluse 
vabaõhuürituste korraldamisel elektrivoolu kasutada.
 
Tiigi ja seda ümbritseva ala seisukorda ei ole nende tegevustega kuidagi halvendatud, pigem on 
tänasel päeval tegemist antud elamupiirkonna ühe kaunima haljasalaga. Saaretiik on liigirikas 
elupaik veetaimedele, lindudele, putukatele jm vee-elustikule. Tiigi ääres on võimalik vaadelda 
linde ja kuulata linnulaulu. Tiigi avaveepinda on piisavalt ja see ei ole täielikult taimestunud. 
Kaldataimestikuna kasvab looduslikku kollast võhumõõka, tiigis õitsevad suvel vesikupud ja 
vesiroosid. Seal tunnevad end hästi veelinnud, kellele on jäetud tiigi kallastele veidi varjulisemaid 
kohti peitumiseks, samas on piisavalt vaateid tiigile. Omapäraste kerapajude tõttu käiakse 
Saaretiigi haljasala imetlemas ja pildistamas. 
 
Lähiümbruse kõnniteed on heas korras ja sobivad erinevate tegevuste harrastamiseks. Istepinkide 
rohkus on piisav eraldumiseks, erinevate vaadete nautimiseks ning istumiseks varjulisemate või 
avatud kohtade valimiseks. Oma arupärimises viitate, et alal tunnevad end hästi ainult joodikud 
ning samas lapsevanemad ja viisakad inimesed väldivad seda kohta. Õnneks see tegelikult nii ei 
ole ja haljasalal on suur ning mitmekülgne kasutatavus ja seda erineva vanusega külastajate poolt. 
Haljasala kasutatakse mitmesugusteks erinevateks tegevusteks. 
 
Leiame, et kõnealuse haljasala kasutus ja seisukord on linnaruumi sobivad ning seetõttu 
haldamise osas olulisi muudatusi kavas ei ole. Linn jätkab haljasala hooldustöid (koristus- ning 
niitmistööd, puittaimede ja inventari hooldus, teede puhastamine ja talihooldus) ning vajadusel 
teeme haljasalal parendustöid.
 
Kõnesolevat tiiki käsitletakse linna üldplaneeringus avaliku kasutusrežiimiga veekoguna nagu 
näiteks ka Peetri tn tiiki, Tamme kooli tiiki, dendropargi tiiki ning oja Eesti Maaülikooli juures. 
Kuna sellised veekogud toimivad kohaliku veerežiimi stabiliseerijatena, siis nende liialt 
tehnogeenseks muutmine lubatud ei ole (sh näiteks kallaste kindlustamine suures ulatuses).
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Linnavalitsus ei pea vajalikuks käesoleval aastal kõnealuse alaga seonduvalt täiendavate kulutuste 
tegemist, seetõttu ei ole selleks eelarvese vastavaid rahalisi vahendeid ka kavandatud.
 
Kui avalikul alal toimub kedagi häiriv alkoholi tarbimine, siis sellistest korrarikkumistest tuleb 
teavitada politseid. Kui kellelgi on aga selle alaga seotud muid ettepanekuid, märkusi või 
tähelepanekuid, siis neist on kõige mõistlikum teada anda linnavalitsuse üldkontaktidel (e-post: 
lv@raad.tartu.ee, tel: 1789).
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