
RUUM & INIMENE
ANNELINNA EKSPERIMENTAALMÄNG

Tänavakunst

Standardiseeritud linnamööbel

Annelinnas kõige rohkem elamas just 15-30 eluaastais olevaid noori kodanikke, mistõttu võiks 
Annelinna n.ö ruumiparandus alguse saada Annelinna ja Kivilinna Gümnaasiumite vahelisest 
õuealast. Nimetatud linnale kuuluv territoorium, on ideaalne eksperimentaaltsoon noortele, 
kus nad saaksid tegelda tänavakunsti ja nn. linnamängudega nagu tänavakaraoke või tantsu-
võistlused ning kus mõni hakkaja noor või äriinimene võiks püsti panna mõne pop-up (ajutise, 
kuid perspektiiviga jääda kauemaks) butiigi või kohviku. Majanduslikult on ju tegemist üsnagi 
atraktiivse piirkonnaga. Pisematele koolijütsidele saaks koolide vahetusse lähedusse rajada 
aiamaa, mille hoolitesemise eest nad taimede tundmaõppimise eesmärgil ise hoolt kannavad. aiamaa, mille hoolitesemise eest nad taimede tundmaõppimise eesmärgil ise hoolt kannavad. 

Nii saabki Gümnaasiumite vahelisest õuealast lähtepunkt, millest saab alguse kogu ülejäänud Kaunase puiest-
ee n.ö magistraaliks muutmine. Vahel piisab ühest täiesti jahmatava panevast 3D maalingust asfaldil või 
mõnest linnaruumi paigutatud huvitavast installatsioonist (näiteks kiik bussijaamas bussi ootavatele inimestele), 
et mingi koht hakkaks enda ümber tuntust koguma. Tuleb vaid rohkem voli anda kohalikele kunsti-ja loomein-
imestele. Puiestee ääres oleks tulevikus rohkem kohvikuid, pop-up butiike ning vaba aja veetmise võimalusi 
mitmete ajutiste või korduvate piirkonnas algatatud tegevuste näol (tantsu ja\või karaoke võistlused). 

Kaunase puiestee magistraaliks muutmisega on loodetud saavutada Annelinnas ka suurem kogukonnaühtsus, mille jõul 
hakkab ka kogu ülejäänud Annelinna territoorium edasi arenema. Annelinna majadevahelised ruumid täiustatakse atraktiiv-
sete parkide ja\või kogukonnaaedadega, mis ühtlasi sulanduksid rohkem Annelinna läbivate jalakäijate kiirtega. Rohkem 
oleks tänavalgusteid, turvalisi rattaparklaid, prügikaste ning pinke,  millest annelinlased praegu puudust tunnevad. Viimased 
tuleks disainida spetsiaalselt Annelinnale (kasutusel nn. toolbox ehk standardiseeritud linnamööbel) ning panna praktikasse 
üleüle terve Annelinna. Näiteks A märgistusega prügikastid ning nn. kuratlikud pingid (inglisk. evil bench), mis oma erilise disaini 
poolest takistavad kodututel pinke ‘asustada’, vähemasti Annelinna elamute vahelisel alal.
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‘Eesti NSV’ nimeline kohvik, keset Annelinna paneelmaju, jääb selle külastajatele pakkuma vaadet sellest, mis-
moodi nõukogude ajal üks tavainimene elas. Erinevalt nõukogude ajast, on irooniliselt taolise kohviku puhul, aga 
tolleaegsest nn. salatsemisest ning piiratud vaadetest asi kaugel. Vaatame otse vastasmaja akendesse ning all 
käivale vilkale, uuele ‘elustunud’ Annelinna elutegevusele, millest ühe vaatena avaneb uudselt püstitatud Anne-
linna välikino kohviku vastas paikneva paneelelamu välisseinal.   

Kaunase puiestee

Annelinna ja Kivilinna Gümnaasiumite vaheline õueala

Vaade Annelinna elamutevahelisele territooriumile\ rakendatakse ka ülejäänud Annelinnas
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Kohvik ‘Eesti NSV’ 

‘Kui Kaunas on suuruselt teine linn Leedus, siis ülekantud 
tähenduses saaks Kaunasest ka ‘Annelinna pealinn’ ehk 
Annelinna magistraal, millest lähtuvalt kogu ülejäänud 
Annelinna elukvaliteet seeneniidistikuna edasi areneb, 
seda paranenud kogukonna tugevuse ja ühtsuse jõul.’

Annelinn on suurima asustustihedusega linnajagu Tartus, mille omapäraks selle 
kohmakad paneelelamud ja küllaltki ruumikad (rohe)alad nende vahel. Ruum ja in-
imesed - need ongi kaks kõige tugevamat potentsiaali, mida Annelinnas tuleks ära 
kasutada,  sealse tugevama kogukonna ning atraktiivsema elukeskkonna loomise 
nimel. Mängime! 

 

Kaunase puiestee on strateegiliselt valitud kui kogu Annelinna edaspise arengu lähtepunkt. 
Puiestee on ühendatud jalakäijate kiirtega, seda lõikavad põhjast ja lõunast kaks Annelinna 
ümbritsevat kõige tihedama liikluskoormusega autoteed. Lisaks pakub olemasolev infrastruk-
tuur head ligipääsu Kaunase puiesteele ühistranspordiga. Samuti on puiestee ära märgitud kui 
potentsiaalne jalgrattatee ning Kaunase puiestee olemasolev ruumikasutus on ideaalne kes-
kkond arendajatele ja äriinimestele - puiestee ääres paikneb mitu koolihoonet, lasteaiad, päe-
vakeskus, raamatukogu, toidupoed, hambapolikliinik ja mitmed teised büroohooned (märgitud 
kaardil).


