


Grupp 1. 
Indrek Peil – Head Arhitektid  
Aet Ader – b210, arhitekt 
Liisa Unt – Tartu Linnavalitsus 
Mikk Maivel – SA Kredex 
Erik Kõivistik – Tartu Linnavalitsus 
Peep Männiksaar – Annelinna elanik  
Kadri Leetma –  TÜ Geograafia teadur 



Modernistlik mikrorajooni planeering on oma sisult ja korralduselt kommunaalne.  Selline ruumi korraldamise viis on tekkinud teises 
ühiskonnas, aga toimib (uuel moel?) uues olukorras. Annelinn on  justkui raskesti juhitav buss - ökonoomne ja kõigile ühiskonna gruppidele. 
Bussi vastukaaluks võib tuua eramaja (kui personaalse auto) väärtused. Samas seisnevad „bussi“ lihtsuses, toimivuses kättesaadavuses ja 
universaalsuses just oma positiivsed küljed. Hüpotees – Annelinna ruumiline struktuur ei soosi tänapäeval ühistegevusi, kodanikualgatust.  



Monotoonsust võib iselommustada sõnadega: igav, arusaamatu (orienteerumise mõttes), kuid tuleb hinnata selle positiivseid külgi! Esmapilgul igavas ja 
arusaamatus seisneb oma potentsiaal – terviklikkus. Ala on võimalik käsitleda suurte ühtsete arhitektuursete võtetega. Lihtne lahendada ja renoveerida tervikliku 
keskkonnana. Kindlad strateegilised sammud võivad mõjutada ja elu parendada suurel hulgal inimestel, näiteks mõjutavad uued avalikku ruumi loodavad 
funktsioonid või objektid paljude kodanike igapäevaelu – kasutajad on küllaga! 



Kuid kindlasti tuleb mõelda eelnevalt, kas vajadused on kõigil ühesugused ja kas saab lahendada ühiste võtetega? Monumentaalsus, selge liigendus, Annelinna 

teljed – võivad tunduda kergelt ebainimlikud, kuid on ruumiliselt mõjuvad. Ühtne hoonete esteetiline ilme on vastuvõetav paljudele, mõjub jällegi terviklikuna.  



Tüüpiliste kortermajade, hoovide, parklate puhul on võimalik investeerida rohkem aega ja raha ühe hea lahenduse välja töötamisse, mida siis hiljem rakendada 
mitmes kohas (ka väljaspool Tartut). Renoveerimiseks on võimalik luua „toolbox“ sarnaseid lahendusi, nii et variandid omavad ühtset väljanägemist, samas aga 
pakub „toolbox“ elanikele isikupära variatsioonide piires. Insipreerumine üksteisest - samad lahendused on rakendatavad naabritele. Ökonoomsus ja võrdsus – 

igaühelt vastavalt tema võimetele ja igaühele vastavalt tema vajadustele.  



Masselamuehitus pakub võimalust olla üksi, nagu metsas. See on justkui suurlinlikus Tartus. Võimalik 
rahulikult oma elu elada ilma teiste pilkudeta.  



Vabaplaneernigu positiivsed ja negatiivsed pooled - hoonete vaheline ruum on justkui ei kellegi maa, aga 
tegelikult meie ühine maa. Ühelt poolt tunnetame kontollimatust, teisalt on igale indiviidile antud võimalus 
teguseda ja luua vastavalt oma soovile. Võta ainult kätte! Poorne planeering lubab mugavalt jalgsi 
otseühendusi ja muid kergliikluse sujuvaid ligipääse – peaaegu, et mitte kuskile pole keelatud minna.’  



Annelinna jalakäjiakiirtega planeering toimib, tunnetame tõmmet jalakäijate kiirte otstes, see skeem töötab, inimesed on harjunud kasutama igapäevaselt. „Kiiri“ 
võimendaks tänapäeval veelgi avalike funktsioonide lisamine luhale, sarnaselt oli mõeldud esialgses Annelinna planeeringus. Suurimaid küsimusi on - mis tekib 
luha alal? Kui majadevaheline keskkond on tinglikult linlik, siis luhal on potentsiaali olla atraktor puutumata looduskeskkonnana, vaba aja veetmiskohana.  



Ühe inimese „eluruum“ ja igapäevane rütm koosnes Annelinna loomise ajal kolmest komponendist: korter, daatša, garaaž/auto. Inimese 
aeg, investeeringud, sotsiaalne suhtlemine oli jaotunud nende kolme ala vahel. (Võib mõelda korterist kui igapäevasest ööbimisühikust, 
daatšast pigem naistele või perele mõeldud vaba aja veetmise kohast ja garaašist mõnes mõttes privaatsest meeste ruumist.) Võrdluseks 
tollane eeslinnaideaal Lääne-Euroopas ja täna Eestis asuv üksikelamu, kus kõik need tegevused leiavad aset ühes kohas?  



Kuidas teostada väärtused täna Annelinnas, kus põhimõtteliselt on jäänud vaid ööbimisühik – korter, aga kus või kuidas 
peaksid toimima muud igapäevased huvid ja tegevused (daatša ja garaaž)?  



Tüüpiliselt on inimestel kaks privaatset ühikut – korter ja auto.  



Neid ühendab omavahel trepikoda, kus toimub esmane kokkupuude naabritega,  



peale seda tulevad hoov ja väliruum. 



peale seda tulevad hoov ja väliruum. 



Mida kaugemale oma isiklikust ruumist - korterist, seda vähem tunneme kodu- või omanikutunnet. Ühel hetkel inimeste „oma“ ruumid 
kattuvad. See on potentsiaal ühiseks väärtustamiseks, vastutamiseks. Annelinna vaheruumid on jäänud hooldamata/kasutuseta. Kas 
selle pärast, et kodul (korter) on liiga tugevad piirid või on linnaosa liiga noor?  



Hetkel on jäänud mulje, et liiga suured kontrastid ei paku võimalusi kogukonnas hoolivuse tekkeks. Inimestel on väga 
kindlalt kununenud arusaam, et korter ja auto on nende privaathuvi, kõik mis jääb sellest väljapoole on kellegi teise 
vastutada. Inimeste mõtteviisis/generatsioonis toimuv muudatus kajastub  ruumilistes suhetes, milles on lähiajal oodata 
muutusi. Prognoosime ühishuvi – meie - tekkimist! (Vt eelmistelt slaididelt ühishuvi tasandeid.)  



Suletud struktuuris, kus kõik liiguvad vaid oma korterite vahet ja peamiselt on eraldi ühikutes, ei teki 
kokkupuuteid, ega ülevaadet, mis teoksil on, millised inimesed naabruses elavad. Selle puhul on oluline luua 
ühisruumi kokku tulemise või kokku juhtumise paiku.  



Annelinn on nii suur üksus, et selline inimeste hulk ja planeering ei toeta ühe seltsi teket. Inimesi seovad ühised huvid ja tegevused. Pigem peaks mõtlema 
huvigruppide põhiselt. Nii suure rahvamassi peale leidub kindlasti inimesi kellele pakub huvi kindel tegevus (male, kalastamine, akrobaatika, beebid jms) ja neil 
leidub ka motivatsioon enda sarnastega suhelda. Olemasolevaid huvigruppe on raske märgata, kuigi nad on olemas ja toimivad. Seltside läbi on võimalik tekitada 
huvi Annelinna elukeskkonna vastu, kui juba kohtutakse, siis tekib sotsiaalne struktuur kodanikualgatusteks. Oluline oleks alla joonida huvigrupid linna 
keskkonnas – luua erinevad ruumilised väljapaistvad ühikud.  



Ükski prohvet pole kuulus omal maal. Mitu Paaverit läheb vaja, et Annelinn aktiviseerida? Väikseid kogukondi saab mõjutada teise loogika järgi kui suuri 
struktuure. Kuidas toimiks Annelinnas kaasa rääkimine ja mõjutamine?  





Grupp 2. 
Tiit Sild – Tartu Linnavalitsus 
Kaja Pae – arhitekt 
Ahto Külvet – Anne noortekeskus 
Toomas Paaver – arhitekt 
Mirjam Veiler – Annelinna elanik 
Tiit Tali  – Annelinna elanik 



Annelinn on olemuselt funktsionaalselt üsna hästi toimiv, 
samas suhteliselt anonüümne keskkond. Meie eesmärk on 
läbi suhteliselt väikeste sekkumiste muuta ta 
funktsionaalselt veelgi paremini toimivaks ning 
isikupäraseks keskkonnaks.  

 
Isikupära saavutamiseks on hädavajalik Annelinlase kohalolu 

ja kaasamine. 
Järgnevalt kolm teineteist täiendavat mõttekäiku: 
 
1. Spontaanne annelinlane mööda laudteid Emajõe äärde! 
 
2. Majaelanikud katusele!  

 
3. Kunst rockib Annelinna cooliks! Spetsiaalne stipendium 

tooks kunstnikud Annelinna! 
 



1. Toome Annelinna Emajõe äärde ja parandame Annelinn-
Kesklinn vahelist ühendust. 
 
 















Rajad on juba olemas, rahvas kasutab ja naudib 



Rajade struktuuri tuleks muuta terviklikumaks 



Praegu peaaegu kättesaamatu kena koht. 
Annelinna ja Karlova kohtumispaik – paadimehe teenuse koht,  
 kaugemas tulevikus jalakäijate sild.  
Üks sissetallatavate radade sihtpunktidest. 



Näide lihtsast liigutusest, mis muudab palju -   
Kalaranna linnainstallatsioon Tallinnas 



 
 

Ideede rakendamine 
 
• Anne Noortekeskusel on potentsiaal saada üheks annelinlaste 

kohtumispaigaks. 
 
• Läbi ühistegevuse loome pinna rohujuure tasandilt algatuste 

soodustamiseks. Jalakäijate kiired võiksid saada kokku Anne 
Noortekeskuse juures ja pikenda jõeni. 

  Näited: 
 -   Raja sissetallamise talgud 
 -   Laudtee ehitamise talgud 
 
• Koostöö koolidega. Linna, firmade ja fondide poolsed stipendiumid 

parimate kursuseprojektide realiseerimiseks. 
 
• Rebase-Luha tänavate vaheline ühendus parvega (Annelinna-Karlova 

kohtumispaik) 
 majanduslik mudel - 100 000 eurot linna poolt deposiiti, intressidest 

saab katta püsikulud. 
 



 
 



• Näited, varjualune,  parvemees jm… 

Maastikukunsti festival Venemaal. 

 



2. Võtame katused kasutusele. 

 

Teeme ettepaneku rikastada Annelinna majade lamekatuseid 

rekreatiivset ja sotsiaalset läbikäimist soodustavate 

funktsioonidega (ühissaun, lastehoid, päevituspind, 

väljarenditav peoruum jmt.) 

 
 



Katustelt avaneb avar vaade üle Annelinna 



Näited 

 
 

Fortuuna 6 katusesaun (Allianss Arhitektid OÜ, Mattias Agabus) 

 



Näited 

 
 

Lasteaed Fujis 

 



3.  Muudame majadevahelise ruumi atraktiivseks ja 

otsaseinad isikupäraseks. 

 

 

 

 
 



Annelinna ainuomased ja iseloomulikud väärtused: suured pinnad 



Vabaplaneeringulised linnad kui parklinnad. 

Annelinn kui parklinn. 

 

Annelinn on visuaalselt selge, jõuline.  



Cool ainult arhitekti pilgu 
läbi? 



Jah 



 
Võtame neid pindu kui eripära ja vaatame, 

mis nendega teha saab. 
 

Kuidas nende pindadega töötada, et säiluks 
nende selgus, aga nad pakuks kohalikule 

elanikule enam? 
 

Eesmärk: pakkuda võimalust kodu juures 
vaba aega veeta, suhelda, keskkonda 

nautida. 





-Seinamaalingud 





http://www.youtube.com/watch?v=8VCD6cRfRis  

Projektsioonikunst 

Lühiajalised üritused. 

 

Kasutab ära suuri pindu, toob keskkonda tegevusi ja aktiivsust. 

 

Populariseerib Annelinna 

 

Projektsioonikunst 

http://www.youtube.com/watch?v=8VCD6cRfRis


Projektsioonikunsti üks rakendus – välikino majade seintel. 

Jälgitav nii rõdudelt kui majadevahelisest ruumist. 



Lisaks filmidele võib ühiselt vaadata ka 

telesaateid. 



Ja mängida videomänge... (korraldada videmängude turniire). 



Kõikvõimalik nutikas linnamööbel – alates toolidest  kuni pinksi- ja 

hoovi malelaudadeni... 





Kuidas objektid Annelinna tekivad? 

 

Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri üliõpilaste projekteeritud 

ja ehitatud varjualuste näide.  

 





Kuidas objektid valmis saavad? Talgud! 



Tartu noortekeskuste ühine suvetelk, avatud 
rändnoortekeskus Anne kanali ääres. 



Parklinn – onnid! 



Väikese skaala nutikad ja spetsiifilised sekkumised  

– puudu on just detailidest.  





Weil am Rhein tegeleb disainilinna 
imago süvendamisega, paigutades 
igal aastal linnaruumi uue skulptuuri, 
milleks on erinevad üleelusuurused 
tuntud disainerite poolt disainitud 
toolid. 



Näide siitsamast Annelinnast: Subkultuuride seminar  
Subskulptuur, õllekastidest skulptuuri autor Teet Saar 



Kuidas läbi viia?  

 
Oluline on tagada nutikas, professionaalne lähenemine pinnale ja 

ruumile. Selleks annab kasutada Tartu enda ressursse Tartu Kõrgema 

Kunstikooli, Maaülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledži jt näol. 

Spetsiaalsed keskkonnaga tegelevad kursused 

Tartu koolides. 

 

Kuidas linn võiks innustada? – linna, fondide ja 

firmade poolsed stipendiumid kunstnikele, kes 

Annelinaga tegelevad. Parimate kursusetööde 

teostamiseks. 

 

 

Materjalitootjate toetus materjali näol objektide 

teostamiseks. 

 

 

 



Korraldada konkurss mõne Annelinna kvartali 

otsaseinte kujundamise õiguse peale. Kvartal kui ühe 

kunstniku galerii. 

 

 

Rakendada olemasolevaid ressursse, sh juba 

käimasolevaid kultuuriüritusi, näiteks kaasaegse kunsti 

festival ART IST KUKU NU UT Annelinna! 

Kuidas läbi viia?  

 

 

Kunstnike koostöö korteriühistutega.  

Talgud valmisehitamiseks – aktiivsuse eksport väljast. 



Kaasaegse kunsti festival ART IST KUKU NU UT GALERIIDEST VÄLJA 
ANNELINNA! 





Interaktiivse kunsti tulemusena: 

 

Võidavad nii kunstnikud kui Annelinn. 

 

Kunstnikud saavad galerii.  

(Võimaluse eksponeerida oma töid) 

 

 

 

 

Aktiviseerib hoonete vaheala, pakkudes inimestele tegevust (kino, mäng, 

istumine- 

vabaaja veetmine üldiselt) 

 

Teostamine talgute korras koos üliõpilastega loob kogukonna tunnet ja 

innustab 

üldist aktiivsust Annelinnas (aktiivsuse import). 

 

Pikemas perspektiivis loob Annelinnale ja Annelinna erinevatele 

piirkondadele oma näo. Annelinna saab moodsa ka kaaaegse linna imidži. 

Positiivse kuvandi loomine. 







Grupp 3. 
Peeter Tambu – Narva linna peaarhitekt 
Henn Runnel – maastikuarhitektuuribüroo KINO arhitekt 
Hanneli Jõgisoo – Annelinna elanik, KÜ Kalda tee 22 
Miller – Annelinna elanik  
Rauno Laiv – Eesti Maaülikooli tudeng 
Helmi Rander – Anne 75 Kü esinaine. 





























































Grupp 4. 
Karin Bachmann –  maastikuarhitektuuribüroo KINO arhitekt 
Veronika Valk – Zizi & Yoyo 
Tiina Konsen – Tiigi seltsimaja 
Mihkel – Annelinna elanik 
Tiina Laas – Annelinna elanik, Kü Kalda 16 esinaine 
Maiu Rebase – Annelinna elanik, Kü kaunase 40 esinaine 





KÜ ei ole MTÜ, kuid inimressurss on neil võrdne ja kasvubaas sama, st huvi peab tulema kohalikult tasandilt, alt 
üles. Paratamatu on asukoht, mis sunnib sõlmima sidemeid, mida võib-olla mujal ei tekiks – naabreid 
valida ei saa. Skeemis on suhted asetatud süsteemi, et tuleks välja puuduv osa, ühendav lüli.  

ÜHISTU – uutmoodi nähtus sellises mastaabis. Omane ainult kivilinnadele. Ka korterite müügiartikkel on tugev 
ühistu. Seega on ühistu ise alge, potentsiaalne sekkumine, mille dimensioone saaks laiendada ja 
mitmekesistada. Ta on nii õigus kui kohustus. KEEGI peab seda tegema. Ühistu on kodanikuühiskonna 
algrakuke – ei korralda ainult liikmete füüsilist, vaid ka sotsiaalset ruumi.  

ÜHISKONNAMUDEL – lapsest raugani, rahvused, sotsiaalsed staatused. Huvigruppide paratamatud 
kokkupuuted. Maja on nii tugev, kui tugev on tuumik. 

INIMENE – persoon oma vigade ja eelistega. Inimtüüpide kokkupõrked, segunemised, reaktsioonid. Leppimine 
ja mitteleppimine.  

AVALIKU ELU TEGELANE – avalikud inimsaatused suurtes majades. Sinust teatakse alati rohkem, kui sa arvad. 
Mida rohkem varjad, seda rohkem teatakse.  

AVALIKKUS – sa tead teistest rohkem, kui sa teada tahaksid, oled teiste eludes paratamatult osaline. Samas 
toimib süsteem ka indiviidi huvides – kalamehed jagavad püügikohti, emad lasteriideid jne. 

USALDUS – usaldad maksude maksmise võõrale e ühistu esimehele. Usaldada ta oma raha kallale ja ei tea 
täpselt, kes sind vajadusel tema eest kaitseks.  

SEIKLUS – esimees on tihtipeale korravalvur, psühholoog, politseinik. Jälitamised, manipulatsioonid, õiguse 
taganõudmised.  

HEA TAHE – töö, mida ala- ja naeruvääristatakse; tänamatu amet, pilkealune olemine. See, kes alati on kohe 
süüdi, keda esmajärjekorras kahtlustatakse. Võitlus pettustega, võlgnikega, raha mangumine. Keegi ei 
tea, KUI suurt tööd need inimesed teevad. 

KOOL – isiklik areng, karastumine. Ise tehtud – hästi tehtud. Koolitusvõimalused, projektid.  



MAJASÕBRA INSTITUTSIOON – rõhk sõnal „sõber“. Alge, kes hakkab enda ümber-külge 
suhteniite kinnitama. See ei saa tekkida vägivaldselt, määramise korras. Peab olema 
huvitatud isik, kes soovib suhelda ja tutvuda, kuid näiteks ei taha tegeleda ühistu 
majandusküsimustega. Ta on maja saadik – seestpoolt suhtekorraldaja, väljastpoolt 
esindaja. Ta tunneb kodakondseid ja kõik tunnevad teda. Ta ei ole piiratud muude 
emotsionaalsete sidemete ja kohustustega – ta ei vastuta raha, vaid hingede eest – see 
on peamine erinevus, miks ühistu esimees ja majasõber ei saa olla üks isik. Eeskuju: 
Teet Kallase novell „Janu“. Kohapeal olemas vajalike eeldustega mees Mihkel, kes 
suhtleb palju inimestega ja on paljude vajadused välja uurinud – majasõbra prototüüp. 

Majasõber on igas majas või mitme maja peale kokku. Ta loob kontakte, kuulab inimesi, 
vahetab infot, teeb teisi omavahel tuttavaks. Informaalsel viisil – maja ees juttu 
puhudes, kellelegi kooki viies, last tuppa aidates jne. Ta ongi see vajalik aktiiv, kel on 
aega selgitada välja, mida inimesed ootavad oma väliruumilt, naabritelt; mida nad on 
nõus ise panustama.   

KULTUURIMAJA – majasõprade kogu poolt korraldatud kooskäimiskoht, idee poolest kogu 
Annelinnale. Tuleb üle vaadata olemasolev hoonete ressurss (vana Saare pood, 
varjendid).  

Majasõber  




































































