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ANALÜÜS 

Annelinna planeeringukava on üles ehitatud kaheksast sektorist, mis pidi võimaldama ehitustegevust 
etappide kaupa, säilitades samas lõpetatud üldmulje. Planeeringu struktuurseks ja üheks olulisemaks 
ideeks olid kergliikluse kiired, mis koondusid Anne luhale planeeritud ühiskondlikku keskusesse. 

Annelinna ühiskondlik keskus jäi ehitamata. Anne paneelelamurajooni kavandamisel minimaliseeriti 
individuaalsus eesmärgiga genereerida vabaplaneeringulise piirkonna kollektiivsust. Kogu majade-
vaheline ruum pidi olema kollektiivne, puudub üleminek teljel avalik, poolavalik, privaatne. Eeldatud 
kollektiivsust ei tekkinud, põhjuseks nii keskuse puudumine kui ka individuaalsuse tähelepanuta jätmine, 
mis omakorda hävitas väljavaated kollektiivsusele. 

Annelinn on Tartu suurima asustustihedusga linnaosa. Mikrorajoonide elamugrupid on koondatud 
kiirekujuliselt peamiste jalakäiguteede äärde. Nimetatud kiired oleks pidanud igas mikrorajoonis olema 
lühimaks teeks ühiskondlike hoonete ja bussipeatuste juurde. Vabastatuna igasugusest liiklusest 
pidanuks jalakäigukiired kõigis mikrorajoonides kujunema kontakttsoonideks. Ometi on Annelinna 
majadevahelise ruumiga viimastel kümnenditel jooksul tegeletud ebaproportsionaalselt vähe. 

Annelinlased või Annelinnas elanud inimesed hindavad oma linnaosa märksa kõrgemalt, kui teiste 
piirkondade elanikud. Annelinna elanikud on rahul mitmete linnaosale iseloomulike omadustega – 
lasteaedade, koolide, kaupluste ja perearstiteenuse lähedusega ja käepärasusega ning mainitud 
funktsioonide tättesaadavusega jalgsi liikumisel. Väärtuseks peetakse Anne kanalit ja sellega 
seonduvaid vabaajaveetmise võimalusi. 

PLANEERING 

Võstlustöö kirjutab modernistlikule planeeringule uue, algsetest ideedest lähtuva peatüki. Modernistliku 
linnaosa planeeringu teine põlvkond ei püüa luua “aktiivset tänavaruumi”. Modernistlik Anne tuleb 
edasi ehitada rajoonile omaselt, moderniseerides modernismi. Võistlustöö suhestub modernistliku 
linnaehitusega konteksti- ja ajalootundlikult, säilitades ja tuues välja modernistliku vabaplaneeringulise 
ala omapära ja väärtused, pakkudes lahendusi elukeskkonna parandamiseks ja kaasajastamiseks. 

Näiliselt formalistliku planeeringu järgi ehitatud Annelinna visioon lähtub oma modernistlikus idealismis 
inimmõõtmelisusest ning elaniku päevaringi optimeerimisest. Võistlustöö teeb ettepaneku joonistada 
Annelinnale üks uus grid, mille ristumispunktidest saaksid kogukonna keskused. Erinevalt algse 
planeeringu ehitamata jäänud keskusest, oleksid uued väikesed. Gridi mõõt lähtub ainsast 
modernistlikust linna mõõtkavalisest inimmõõtmelisusest vabaplaneeringuslises linnas, mis joonistab 
praegugi näiliselt vabaplaneeringulised linnad kvartaliteks – selleks on autoteede ületuskohtade 
vaheline kaugus üksteisest, milleks on 200-300 meetrit. 

Mõõt, mis iseloomustab inimese taluvust liikuda linnaruumis ilma ruumilise muutuseta vormib 
Annelinna nähtamatud kuldlõikelised kvartalid. Näiliselt formalistliku gridi rohmakus on nähtamatute 
kvartalite nurkades tundlik olemasoleva ehitatud linnaruumi suhtes. Gridi lõikepunktidesse on 
joonistatud 30 meetrised ringid, mis on juhtjoonteks kogukonna tegevuse sõlmpunktidele – tulevaste 
majakate teljed. 



Gridi lõikumiskohtades paiknevad kogukonna majakad. Majakas on vaatlustorn, kiosk, kohvik, 
seeniorite klubi, laste huvikeskus, vertikaalne aed või installatsioon. Vabaplaneeringulises linnas ei 
pruugi kogukond moodustuda hoonete kaupa. Ühistud on piisavalt suured, et meenutada pigem 
omavalitsusi. Kogukond moodustub vabaplaneeringulises linnas modernistlikult teemade kaupa, nagu 
suvilaühistute kaatriklubid või garaažikooperatiivid, maleklubi, kõrts, savikoda või kangasteljestuudio. 
Majakas võib olla aastaringselt kasutatav siseruum, paviljon või vettehüppe torn keset Anne kanalit, 
majaka kõrgus pole piiratud. 

Majakate funktsionaalsus leitakse elanike endi poolt. Korraldatakse töötoad, et analüüsida elanike 
vajadusi ja ettepanekuid. Ühised nõupidamised oleksid ka strateegiaks elanike aktiivsuse ja ruumiga 
suhestumise parandamisel. Selliselt on võistlustöö pakutav idee ühtlasi nii ratsionaalne kui ka 
mänguline. Initsiatiivi kasvatamine tõstab Annelinna elanikes eneseteadvust, loob elanike vahel uusi 
suhteid ning parandab ühtlasi ka linnaosa mainet teiste tartlaste silmis. Töötubade eesmärgiks on 
võistlustöö edasiarendamine koostöös Tartu linnavalitsuse, erinevate huvigruppide ning elanikega – 
sünergia loomine visiooni ja argipäeva vahel. 

Majakas on kogukonna keskuse tsenter ja ühtlasi esimesene rajatav objekt. Vastavalt ümbruskonna 
vajadusele rajatakse radiaalselt ümber majaka erinevad avaliku ruumi väärtustavad tegevusruumid – 
laste mänguplats, vabaõhu jõusaal, kommunaalaed, koerte jooksuplats, ekstreemspordi rambid või 
midagi muud, mida kogukond tarvilikuks peab. 

Majakate võrk adapteerub olemasoleva linnaruumiga. Majakat ümbritsev plats ja tegevusruumid 
kohanduvad olemasoleva kergliiklusteede võrguga. Rajatakse ka uusi kergliiklusteid, mille vajadus 
tuleneb Annelinna muutunud reaalsusest ning majakate võrgustikust. Majakaid ehitatakse niipalju kui 
vaja. Tegemist on planeeringuga, mitte lõpliku kergehitiste disainiga. Majakate võrku pole kusagilt 
tervikuna näha, see on pigem rütm, mis saab igas hoovis uue, kohaspetsiifilise suuna. Modernismi 
ajalugu näitab, et planeeringute puhul on tegemist lugudega lõpetamata totaalsustest. 

Idealismi tõttu on modernistlikud linnad poolikud lood, nagu on seda olnud ajaloos ka kõikidest 
ülejäänud linnaplaneerimise võtestikest kantud ideaalruumid. Pole mõistlik eelmist sajandit hukka 
mõista, ega linnaosa arengusse poolel teel totaalset pööret teha. Võistlustöö võtestik on modernismist 
lähtuv, lahendused aga inimlikud ja lokaalsed. Linn on inimesed ja mitmekesisus. Annelinna ravimiks 
on modernismile omane irdne grid, mis oma võrreldavas irdsuseses on sidus linnaosa algse 
planeerimise võtestikuga, kuid lahendab puudujäägi – planeerides võrgustiku kogukonnakeskusi, mille 
ümber kogunevad tulevikus kireva Annelinna lokaalsused. 


