
Annelinn, Õnnelinn 
 

 

I SISSEJUHATUSEKS 

 

Annelinnas elas rahvastikuregistri andmeil 1. jaanuari 2012. aasta seisuga 27 480 

inimest. Kui Annelinn oleks iseseisev kohalik omavalitsus, oleks ta Tartu maakonnas 

suuruselt teine ning Eestis suuruselt kuues. Ta ületaks rahvaarvult Hiiu ja Lääne 

maakonda ning oleks võrreldav Põlva,  Järva, Valga, Jõgeva jt maakondadega.  

 

Annelinna omavalitsusel oleks vähemalt 21-liikmeline volikogu ning tema 

aastaeelarve võiks olla suurusjärgus 20-25 miljonit eurot. Sellise suurusega 

iseseisval linnal oleks tõenäoliselt lisaks koolidele ja lasteaedadele olemas 

arstikeskus, haigla, kultuurimaja paljude huviringidega, multifunktsionaalne 

spordihoone, täismõõtmetes staadion, ujula-veekeskus, teater või kino, turg, 

postkontor ja pank, kirik, raamatukogu, kohvikud jpm.  

 

Plaanimajanduslikuks sotsialismiajastuks planeeritud magalarajoonil pole kerge 

funktsioneerida liberaalses kapitalismis. Strateegiliselt mõtleval linnavalitsusel 

peaks olema valmis tegevusplaan ka selleks ajaks, kui suurpaneelehitiste füüsiline 

eluiga kord läbi saab. 

 

Lähikümnendi(te)l on Annelinnal siiski mitmeid eeliseid kas või valglinnastute 

uusarenduste ees, kus kaks autot peres on paratamatus.  

 



 

II PROBLEEMID 

 

Annelinna elanike ja Tartu linnavalitsuse poolt sõnastatud probleemid: 

1. Kaugus kesklinnast 

2. Suurte paneelmajade rohkus, suur asustustihedus, vähe privaatsust 

3. Võõrkeelse rahvastiku suur osakaal 

4. Vabaaja veetmise ja sotsialiseerumise kohtade puudus 

5. Parkimiskohtade puudus 

6. Eluaseme ja selle lähiümbruse heakord, vähene rohelus 

7. Turvalisuse puudumine 

8. Kodanikualgatuse puudumine 

9. Maaomandiprobleemid 

 

Nende probleemide seas on ilmselt inimeste poolt teadvustatud ja aktsepteeritud 

puudusi (palju paneelmaju, muukeelne rahvas, kaugus kesklinnast), mida ei ole 

võimalik otseselt lahendada.  

 

Küll on mingite meetmetega on võimalik pakkuda leevendust. Näiteks ei ole suurte 

paneelmajade rohkus nii rusuv, kui majade välisilme on meeldiv: kui a) on 

likvideeritud omavoliliselt kinniehitatud rõdud ja lodžad, mis annavad majale 

räpaka ja slummiliku ilme, b) kui fassaadid on korrastatud ning värvide abil 

liigendatud (heaks näiteks on lahendus, kus värvi heledus suureneb vastavalt 

korruse kõrgusele, luues ülalpool õhulisust).  

 

     
Joonis 1 

Maja enne ja pärast fassaadi korrastamist 

 

Samuti ei ole kaugus kesklinnast nii suur probleem, kui a) kesklinnaga on head 

ühistranspordiühendused, b) kohapeal on piisavalt teenuseid.  



 

Ühest küljest on probleem, et ligi 40% Annelinna elanikest ei ela endale kuuluvas 

korteris, vaid on üürnikud, kellel seega on vähesem huvi ja motivatsioon oma 

elukeskkonna arendamisel kaasa lüüa. Teisest küljest võib eeldada, et korterit välja 

üürivatel omanikel on üüritulu arvel pisut suuremad rahalised võimalused 

panustada elamute renoveerimisse ja nende ümbruse heakorrastamisse. 

 

Paljud tegevused nõuavad suure hulga kohalike elanike ja asutuste pikaajalisi 

koordineeritud jõupingutusi. Samas puudub annelinlastel kogukondlik omavalitsus, 

kes võiks neid eest vedada ja koordineerida. Selle ülesande peab vähemalt esialgu 

enda peale võtma Tartu linn, kelle eelarvesse ju laekuvad annelinlaste makstavad 

maksud. 

 

 

III STRATEEGIA TUUM 

 

Annelinna arendamise aluseks võiks olla põhimõte: hea elukeskkond on 

niisugune, mis toetab elanike õnnetunnet. 

 

Õnnetunde peamise komponendid on: 

1) materiaalne kindlustatus,  

2) hea tervis,  

3) head inimsuhted ja  

4) vabadus.  

 

Seega hea elukeskkond toetab  maksimaalselt elanike materiaalset kindlustatust, 

tervist ja suhteid ning pakub valikute vabadust.  

 



 

IV ÕNNELIKUMA ANNELINNA POOLE 

 

1. Majandus 

 

1.1 Väiksem kulu transpordile: head ühistranspordiühendused, mugavad 

kõnniteed, turvalised rattateed, rattaparklad.  

 

Tuleb juhtida tähelepanu, et kõnniteede kvaliteet mängib vahemaade tajumises 

suurt rolli. Kui asfalt on auklik ja muhklik, tee porine, lumine või libe, on liikumine 

otseselt raskendatud töntsi jalaga vanainimestel, kõrge kontsa ja õhukese tallaga 

kingade kandjatel ning väikestel lastel. Aga ka kõik teised liiklejad tunnevad (vahel 

isegi teadvustamata) ebamugavust, mis kallutab neid otsustama pigem auto või 

ühistranspordi kasuks. Samuti on pikemate kõnnimarsruutide ääres vajalikud 

puhkepingid vähenenud liikumisvõimega linlastele.  

 

 
Joonis 2 

Katkine asfalt takistab liikumist 

 

1.2 Kodulähedased töökohad ja väikeettevõtlus: töökojad, teenindussalongid, 

ateljeed, poed, kaugtöökontorid, kohvikud jm majade esimestel korrustel. 

 

 



Kus on 24*7 avatud  lähikauplused ja näiteks valveapteek? Kuhu peab minema 

„öökullist“ programmeerija, kui ta kell 3.00 avastab, et lapsemähkmed ja kohvifiltrid 

on otsas? 

 

Annelinna elanik ei peaks tingimata sõitma tööle Ropkale või kesklinna. Majade 

esimeste korruste osaline muutmine äri- ja sotsiaalpindadeks on pikemaajalisem 

programm. Siin on vaja korteriühistute ja kohaliku omavalitsuse koostööd, ilmselt 

ka eurorahastuse arvestatavat tuge ning koostööd töötukassa ja täiskasvanute 

koolitajatega.  

 

1.3 Väiksem vandalism ja kuritegevus: valgustus, valve, patrullid, naabrivalve. 

 

Ohutuse aspekti tuleks arvestada juba asumite projekteerimisel, samuti 

renoveerimisel, haljastamisel jne. Vandalismi vähendamiseks oleks kasulik kaasata 

heakorratöödesse ja ühiskondlike rajatiste paigaldamisse kohalikke elanikke, eriti 

noori.  

 

1.4 Väiksemad kodukulud: hoonete renoveerimine energiasäästlikumaks.  

 

See tegevus võib osutuda problemaatiliseks, kuna hoonet pikaajaliselt säästvad 

tehnoloogiad pole piisavalt läbi katsetatud. Kui paneelmaja soojustatakse nii, et 

niiskus hakkab kogunema paneelide sisse, võib tulemuseks olla mitte üksnes 

inimeste vara väärtuse vähenemine vaid ka otsene katastroof. Muide, seni puudub 

korteriühistutel objektiivne teave, kuidas tänaseks soojustatud majade elanike 

kulud reaalselt muutunud (küttearve kütteperioodil versus laenumakse aasta ringi) 

on ning otsuste tegemisel tuginetakse suuresti kuulujuttudele.  

 

 

2. Tervis 

 

2.1 Rohkem liikumist: peab olema vaheldusrikkaid ja õhtuti valgustatud kõnni- ja 

jooksumarsruute; liiklemisskeemid peavad olema kergliiklust soosivad; õu peab 

kutsuma välja, välikeskkond peab olema visuaalselt, esteetiliselt nauditav, 

kõnniteed peavad olema heas korras.  

 



 
Joonis 3 

Kas sörkjooksjad tunnevad end siin oodatuna? On siin pinki , kuhu mängu ajaks seljakott ja 

tõukeratas toetada? 

 

Annelinnaga tuleb siduda linnapiiri taha jäävad rohealad. Loodus ei ole ju 

Annelinnast geograafiliselt kaugel, kuid heakorrastamata alad mõjuvad 

eemaletõukavalt, puudub neisse sujuv üleminek. Samas oleks Jaamamõisa, Lohkva 

ja Ihaste suunal ruumi nii linnaaednikele, piknikupidajatele, koerajalutajatele kui 

sörkjooksjatele.  

 

 
Joonis 4 

Linna ja metsiku looduse vahel võiks olla üleminekualana korrastatud parkmets 



 

Annelinnas võiks olla oma ujula. Anne saunast võiks arendada tänapäevase 

päevaspaa-tervisekeskuse. Lisaks olemasolevatele suurtele spordiklubidele (Arctic, 

MyFitness) võiksid tegutseda vähem glamuursed ja madalama lävega 

harrastussspordi klubid ja ringid (sh koolide ruumides õppetöövälisel ajal) ning 

nende tegevuse kohta peaks olema inimestele ka pidevalt hästi kättesaadav info, mis 

ei piirdu pisikese lehekuulutusega hooaja alguses.  

 

2.2 Vähem saastet ja müra: tuleb leida autodele mõistlikud ja jätkusuutlikud 

parkimislahendused.  

 

Pean õigeks parkimisalade ja inimeste (eeskätt laste) tegutsemisalade eraldamist, 

eeskätt inimeste, aga ka autode ohutuse huvides. Tõenäoliselt on need tegevused nii 

kallid, et eeldavad euroraha osalust („innovatiivne linnaruumi arengu pilootprojekt“ 

vms).  

 

 
Joonis 5 

Autod tungivad murule, pall lendab auto ette 

 

2.3 Turvalisus: ohutud mänguväljakud, läbimõeldud liiklusskeemid, hooldatud 

kõnniteed, valgustatud hoovid, vt ka 1.3.  



 

3. Suhted 

 

3.1 Suhtlemine ja ühistegevus: kohad jalutamiseks, istumiseks, kurameerimiseks; 

lugemistoad, mängutoad ja -väljakud, malepingid, pinksilauad, kohvikud, 

karaokebaar, noorte vabaõhu video-jukebox, koerajalutajate ala. Kõige lihtsam ja 

odavam asi – tavalised istepingid. Võib-olla tulevikus ka mingid „nutipingid“, kus 

saaks mobiilimaksega avada istmesoojenduse, WiFi ja laadimiskontakti.  

 

Alustada tuleks tõenäoliselt kiirte ja kaarte ristumispunktidest. Tegelikult on algus 

mängu-spordiväljaku näol juba tehtud ja leiab tänulikku kasutust. Aga poriseks ja 

lumiseks aastaajaks võiks olla ka tubaseid tegevusi.  

 

Nagu eespool kirjutatud, võiks paneelmajade esimestest korrustest kujundada 

avalikkusele osaliselt avatud ruumi. Raekoja platsil on avatud linnaraamatukogu 

lugemistuba – samasugused võiks olla ka Annelinna sõlmpunktides. Neis võiks 

pakkuda värsket mitmekeelset ajakirjandust, võiks olla internetipunkt, lauamängud 

noortele, tee- ja kohviautomaat jms. Võiks olla pensionäride klubi käsitöötuba. 

Nokitsemistuba meestele, kellel paneelmaja korteris puudub võimalus teha prahi- ja 

mürarikast puu- ja metallitööd. Viimati nimetatutel on omakorda ka majanduslik 

mõõde.  

 

Olemasolevad avalikke teenuseid pakkuvad asutused võiksid olla ruumis paremini 

tähistatud. Näiteks haruraamatukogu või tervisekeskuse juurde võiks pimedal ajal 

juhtida maitsekas valgusreklaam. See lisab keskkonda mõtestatust, interaktsiooni.  

 

Omaette teema on avalik kord. Arvestatav osa Annelinna elanikest sooviks – eriti 

soojal aastaajal – eelkõige kodu lähedal vabas õhus grillida ja napsutada. Igasuguste 

avalike piknikualade rajamine toob aga, nagu kogemus näitab, vältimatult kaasa 

heakorra ja turvalisuse probleemid. Võimalik, et tuleks soosida (hooajaliste) 

välikohvikute teket, kus korra tagamine oleks juba omaniku vastutada. Kohvik ei 

pruugi siiski olla arvestatav alternatiiv hinnatundlike ja omaetteolemist hindavate 

linlaste jaoks.  

 



 
Joonis 6 

Kiosk võiks olla avatum, kokkukutsuvam 

 

 

3.2 Vähem stressi: esteetiline, õilistav elukeskkond.  

 

Kortermajade omavoliliselt kinniehitatud rõdud ja lodžad tuleb mõistliku aja 

jooksul likvideerida  või ühise projekti järgi ümber ehitada ning  hoonete fassaadid 

korrastada. Siin on vaja linnavõimu jõulist tegutsemist.  

 

Annelinna streetscape vajab nutikat disainerit. Siinne haljastus, mis rajati 

mikrorajoonide valmimise ajal, vajab rulluvat uuendamist ja mitmekesistamist. 

Lisaks murule ja lehtpuudele võiks kasutada okaspuid, erineva värvi ja vormiga 

lehestikke, kõrkja-, puhma- ja põõsarinnet, veesilmi, püsikuid, kivi ja puitu. Võib-olla 

ka vertikaalhaljastust, linnaaiandust jpm. Muidugi tuleb arvestada püsikuludega, 

kuid tõenäoliselt on olemas tänapäevased tehnoloogiad, mis võimaldavad rajada 

küllalt hooldusvaba püsihaljastust.  

 

Haljastuse ja väikevormide planeerimisel ei tohi unustada asjaolu, et olenevalt 

aastast võib meil maapind olla 3-6 kuud lumega kaetud.   

 

Vaja on leida jätkusuutlikud administratiivsed lahendused maaomandit arvestades. 

Nii tihedalt asustatud piirkonnas, kus iga väärnähtus risustab tuhandete inimeste 

vaadet, ei saa nt korteriühistutel olla täielikku ainuotsustusvabadust oma „eramaa“ 

kujundamisel.  



 

 

4. Vabadus 

 

4.1 Mitmekesisemad võimalused: omaalgatus, ühistegevus.  

 

Areng võiks kulgeda magalarajoonist multifunktsionaalse elurajooni poole, kus on 

võimalik nii magada kui liikuda, õppida, töötada, puhata, suhelda igal päeva- ja 

aastaajal. Keskkonnas, kus inimest tema pilgu kõrgusel ei ümbritse vaid 

võõrandumistunnet tekitav  elutu seinapind, vaid ka tegevusega täidetud ja 

tegutsema kutsuv sotsiaalne ruum.  

 

 

 
 


