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1. Analüüs ja vaatepunkt Annelinna  ruumiproblemaatikale 

 

Annelinnal on mitmed ruumiliselt lõpuni lahendamata eelised, linnalised ja maastikulised  

elemendid ning sotsiaalne olustik, mis juhatab ruumiproblemaatika lahenduse juurde. 

Näiteks nn Tartu tüüpi paneelelamud tagumise kiire juures, kus suuri hoonemastaape 

inimlikustab maastiku vahelduv reljeef ja avanevad perspektiivid pakuvad põhjanaabrite 

“kiviküladele” sarnanevaid ruumikvaliteete. Sellist ruumi võib nimetada Annelinna 

kvaliteediks, mida tuleks siduda ja esile tõsta.  

 

RAND.LOODUS.MÄNG meeskonna ruumianalüüs põhinebki Annelinna esialgsesse 

planeeringusse sisse kirjutatud võimaluste ja ajas kujunenud kohaliku olustiku 

sidumisel. Peale kaartide ja plaanidega töötamist viisime läbi välitöid, kogesime Annelinna 

linnaruumi ratastel ning küsitlesime kohalikke, KÜ ja Noortekeskuse esindajaid.  

 

1.1 Ruumiline ülevaade 

 

Anne kaar on linnaruumi planeeritud teelõik, kasutamata potentsiaal veel sidumata 

kergliiklusmaastikul, mille ühendused kesklinna ja teiste linnajagudega vajavad 

maastikuarhitektuurset esile tõstmist.  

 

Sisehoovide mänguväljakuid, millest osa on amortiseerunud või puudulikud, võiks 

lähitulevikus Annelinna tekkinud uute mänguväljakute (näiteks Mõisavahe 35, 35 maja hoov) 

eeskujul taaselavdada.  

 

Otsaseintele kantud mikrorajoonide kaartidest orienteerumiseks üksi ei piisa, pigem juhivad 

inimesi üksikud kirjandusele viitavad küljeseinad (Ado Vabbe ja Johannes Vares Barbaruse 

teemadel). Selliseid kohale uut ja eristuvat identiteeti andvaid lahendusi võiks vaadata koos 

KÜ-ga ja leida lahendusi ka mujal ja seda mitte ainult otsaseintel, vaid ka avalike hoonete 

puhul.  

 

Annelinna ajas kõrgeks kasvanud haljastusega majadevaheline väliruum on tegevusvaene, 

kuid lootust annab väikses mõõtmes kaubanduslik tänavaruum (Kalda tänava äärsete 

kortermajade esimene korrus) ning ootamatud kohtumised loodusega – tehislikult 

(Descartes'kooli juures asuv tiik) ja metsikult (Annelinna luhaäär). 

 

 

 



 

 

1.2 Sotsiaalse keskkonna ülevaade 

 

Elanike ja linnakodanike teadlikkust mõjutab kindlasti kaasajal hoogu kogunud 

paneellinnade ümbermõtestamise diskursus, korraldatakse seminare, näituseid, 

foorumeid ja biennaale (Kivilinna foorum, Tallinna kuues visioonikonverents, „Uus elu 

mägedele”, Tallinna teine arhitektuuribiennal ja Arhitektide liidu aastanäitus „Lasn“), 

peetakse piknikke (Lasnapiknik), mugavdatakse aktiivsete asumiseltside eeskujusid 

(Annelinna festival) ja korraldatakse visioonikonkursse (kõnealune konkurss). Kõigeks 

selleks loodud sotsiaalne ja sümboolne kapital on samasugune ajas kujunenud väärtus, 

nagu on seda lahedalt lahendatud mänguväljakud. Seda tõestab juba asjaolu, et Annelinna 

KÜ esindajad osalevad Kivilinna foorumil ja kui neilt küsida (tehtud intervjuud), milline on 

Annelinna elukeskkond või kuidas nad selle arengusse võiksid panustada, oskavad 

kohalikud päris täpselt kirjeldada ajas muutunud olusid ja võimalusi, mida oma KÜ või hoovi 

piires võiks korraldada. Neid intervjuusi silmas pidades mõtlesime läbi ka tegevusruumid, 

mida konkursitöös pakkuda.  

 

 

2. Ideelahenduse avaliku ja sotsiaalse ruumi programm 

 

RAND.LOODUS.MÄNG seob ajas muutunud ruumi, lõpetab mineviku planeeringu 

eeldused ja annab modernistlikule mastaabilise väikeste  lõpetuse kaudu uue 

võimaluse. (vaata Joonis 1) 

 

Joonis 1 

 

RAND.LOODUS.MÄNG pakub välja toodud probleemistikule ideelahenduse neljal erineval 

teemal:  

 

 



 

 

ÜHENDUSED 

RAND.LOODUS.MÄNG toetub olemasolevatele kergliikluskiirtele ja –kaarele. Kesklinna 

suunas jätkuv kaar kujuneb Annelinna sisemiseks, väliruumi siduvaks teljeks, millega 

ristuvad suunavad kiired. Kergliiklustee, ANNE KAAR haagib erineva otstarbega väliruumi 

terviklikuks tegevusruumiks. 

 

IDENTITEET 

Tugeva identiteedi ja kohavaimu tekkimiseks on vaja ruumi fokusseerida, planeerida 

maamärke ja siduda liikuvust. Annelinna identiteedi ja orienteerumisprobleemistiku lahendab 

väliruumi jaotamine kolmeks erinevaks, selgelt äratuntavaks keskkonnaks, kaare ja kiirte 

ümber paigutatud tegevusruumideks RAND, LOODUS JA MÄNG.  

 

SOTSIAALIA 

RAND.LOODUS.MÄNG programm annab elanikele võimaluse neid ümbritseva 

elukeskkonnaga ja selle muutumisega samastuda. Sellise sideme loomiseks ei piisa pelgalt 

antud ruumi enda füüsilisest muutmisest, kaasatud on sotsiaalne programm. 

 

PROTSESS 

Lõpptulemusest tähtsamgi on ruumi loomise protsess ise. Iga muutus Annelinnas algab 

läbimõeldud ideest lähtudes olemasoleva ruumi eeldustest ning võimendades Annelinna 

keskkonna väärtusi. Oluline on kaasata ruumi kujundamise ja loomise protsessi kohalikke 

endeid kui lahenduse ja keskkonna peamisi kasutajaid. Hinnatud ja hästi toimiv linnaruum 

on elanike poolt omaks võetud ja kõigile ligipääsetav. Selleks, et ruum ei jääks hooleta, 

peame oluliseks korraldada linnaruumi muutvaid või sekkumist saatvaid sündmusi.  

 

 

2.1 RAND.LOODUS.MÄNG avaliku ruumi programm 

 

Kesklinna poolt Turu sillast Mõisavahe tänavani kulgev ANNE KAAR on hooajalise 

kergliiklusmaastiku (talvel suusad, suvel rattad) selgroog, mis seob olemasolevad 

mikrorajoonid ning mida toetavad kiired kasutavad isikupäraseid maastikuelemente 

suunates liikujaid ja aidates neil Annelinnas orienteeruda. ANNE KAARE kergliiklustee 

jätkub Anne Looduskaitse alal Ihaste suunas, Tähtvere poole läbi kesklinna ja pakub 

ühendusi edasi ka Mõisaparki, üle Emajõe Karlovasse ja Eesti Rahva Muuseumisse. 

 

2.1.1. RAND on Annelinna elutuba, kanalist laenatud rannameeleoluga vaba aja veetmisele 

orienteeritud tegevusruum, mis teenindab kohalikke ja kutsub ülejäänud tartlasi Annelinna. 



 

 

RAND on ANNE KAARE avalik osa, millel on kesklinna läheduse tõttu tulevikuperspektiiv ka 

teenustele ja äridele.  

 

RANNA ala algab Turu jalakäijate sillast, jätkub Anne kanali kaldal ja lõpeb Noortekeskuse 

ees. Olemasolevale alakasutatud tühermaale planeeritud Anne väljaku vertikaalseks 

maamärgiks saab disainikonkursi kaudu lahendatav Anne värav-skulptuur, mis toimib 

orientiirina juhatades tartlasi üle jõe. Konkursi üheks eeltingimuseks on, et värav ei ole ainult 

skulpturaalne objekt, vaid selle konstruktsioon annab võimaluse vastavalt vajadusele selle 

osasid võtta kasutusele näiteks ajutise koosolekuruumina KÜ-le või maheaia saaduste 

müüjatele letipinnana. Öösel on värav valgustatud. Horisontaalseks maamärgiks on Annelinn 

algsest planeeringust tuttav Mart Pordi kõrva kuju meenutav erineva pinnakatte ja 

madalhaljastusega park-maastik. 

 

Noorte väljakule Vene Lütseumi ja Annelinna noortekeskuse vahel on noortekeskuse 

noored huviringide töötubades ehitatud euroalustest linnamööblit endale ja teistele 

kasutamiseks - õues õppimiseks, rulatamiseks, hängimiseks.  

 

RAND alale on ette nähtud erinevat tüüpi äri- ja rendipinnad ajutistest müügilettidest ja 

rannakohvikutest kuni väiksemates ehitistes asuvate poodideni. Eriilmelised ettevõtted 

elavdavad Annelinna kesklinnale omase tänavameluga. Ajutitse rendilepingute kaudu 

vahendatud äripinnad sobivad näiteks kohalike pop-up ettevõtetele, noorte idufirmadele või 

loomeettevõtetele. Teeninduse vahepeal võivad pinnad funksioneerida ka kogukonna 

kokkusaamiskohana. RANNA ala ruumiline lahendus seob Anne kanali äärse ja ülejäänud 

Annelinna ühtseks tervikuks võimaldades kohalikele paremat ligipääsu Anne kanali 

rekreatsioonialale. Anne kergliikluskaare seob kesklinnaga Turu jalakäijate sild, kust 

liikumine Annelinna on lahendatud sujuva süvistatud läbisõiduga Pika tänava alt.  

 

2.1.2 LOODUS on Annelinna tagaõu, kuhu külaline on eraldi kutsutud, aga mitte teisele 

poole kallast paistvate maamärkide, vaid elanikele mõeldud afektiivsete tegevusruumide 

kaudu. Pisut võssa kasvanud tiik Descartes´i Lütseumi ja Kommertgümnaasiumi juures 

annab alale looduskeskonna meeleolu, mida tahame võimendada. Arvestades, et ümbruses 

on mitu õppeasutust ja avalikku teenusepakkujat (lasteaed “Sipsik“, muusikakool, 

hooldekodu, sotsiaalkeskus) soovime nende kasutajatele ja külastajatele anda enam 

võimalusi peatuda ka väliruumis sidudes seda ajas metsikuks muutunud linnaloodusega ja 

õppimise teemadega.  

 



 

 

LOODUS ala moodustub kahest osast: Anne tiigi valguspark ja Raamatukogu park, 

millest esimene asetseb Descartes´i Lütseumi ja Kommertsgümnaasiumi ümbruses ja teine 

Anne kiire ja Kaunase pst vahel.  

 

Anne tiigi valguspark on tiigi ümber kujundatud värvituledemaastik, kus annelinlased 

saavad iga suvi pidada selle tarbeks tiigi ümber kavandatud amfiteatris Anne tiigi 

muusikafestivali ja talvel uisutada. Pargi ala jätkavad annelinlaste maheaed, täiustatud 

spordiväljakud ja väliõppeklassid Descartes´i Lütseumi ning Kommertsgümnaasiumi 

õuealal. Koolide ühise "taga-aia" rajamisest võtavad aktiivselt osa koolide lapsed ja noored. 

Ruumi iseloomustavad istutatud viljapuud ja -põõsad ning nende vahele asetatud 

õuesõppe koolipingid. LOODUS väliruumis levib wifi ning pinkide külge on integreeritud 

pistikupesad elektrooniliste õppevahedite laadimiseks. 

 

Raamatukogu ette jääv avalik ruum moodustab õunaaiaga lapsemeelse õueala, kus suvel on 

hea veesilmas mängida ja talvel lumemäel kelgutada. LOODUS piirkonda iseloomustab 

vahelduv pinnamood väikeste tõusude ja langustega. Kooliõude ja kergliiklusteede 

renoveerimise jäätmetest saab tekitada uusi pinnavorme. Tekkinud maastikku saab talvisel 

perioodil kasutada kelgumäena. Raamatukogu pargi moodustab miniväljak veesilmaga, 

välikino Annelinna korrusmajade otsaseintel, kodune õunapuuaed ning puude külge  

paigutatud ringpingid. LOODUS ala paneelmajade sisehoove ja nurgataguseid, kuhu 

igapäevasel trajektooril ei satu, läbib discgolfi rada.  

 

2.1.3 MÄNG on Annelinna lastetuba, aktiivne mänguruum nii suurtele kui väikestele, avali 

tagauks kivilinna. Olemasolevad kaasaegsed spordi- ja mänguväljakud on juba kohale 

andnud tema iseloomu, neid võiks olla veel rohkem ja erinevatele vanusegruppidele.  

 

MÄNGU ala koosneb samuti kahest osast, Annelinna sport- ja seikluspark (Kaunase pst, 

Annelinna Gümnaasiumi ja Kivilinna Gümnaasiumi juures) ja Mänguline risttee (kese Anne 

kaare ja kiire ristumiskohas).  

 

Ajaloolise mõisapargi looduslikku seiklusparki viivad Anne kaarelt teerajad. Anne kaarel 

asuva spordi-ja seikluspargi olemasolevad spordirajatiste kõrvale on lisatud välijõusaal. 

Mõisapargis saab ronida puudele kinnitatud radadel. 

 

Mängulisel ristteelt leiab liumägesid ja ronimispuid, ping-pongi laudu, linna kõrgeima 

kiige ja rulapargi, vanematele kasutajatele on paigutatud ka õue-malemängu lauad. 

Läheduses asuvad Annelinna 5- ja 9-korruseliste majade otsaseinad saab muuta alpinisti 



 

 

unenäoks – vastava turvavarustuse või opereeriva teenusepakkujaga võiks Annelinnas 

vallutada üsnagi kõrgeid tippe. Mänguväljak on sobiv plats nii petanque´i mängimiseks, 

keksu hüppamiseks, frisby lennutamiseks, kui ka muude improviseeritud mängude 

harrastamiseks.  

 

 

2.2 RAND.LOODUS.MÄNG sotsiaalse ruumi programm 

 

RAND.LOODUS.MÄNG ruumilisse programmi ei ole kindlasti võimalik üks ühele kanda 

puitasumite seltsitegevuse mudelit. Annelinn vajab teistmoodi lähenemist. Suure elanikkonna 

tõttu on Annelinnas keeruline luua ruumiliselt piiritletud kogukondlikkust. Seega on 

mõistlik sotsiaalse ruumi programm üles ehitada huvipõhistest tegevustest. Näiteks MÄNG 

ala maleväljakult võib välja kasvada linnaosa Annelinna maleklubi või Annelinna väljakule 

koondunud KÜ koosolekutest mitme hoovi KÜ-MTÜ. Üldiselt võib paneellinnakus kogukonna 

mõistet võrdsustada näiteks pühendunud KÜ esimehe/naisega. Pühendunud KÜ 

eestvedajad on need, kes suudavad viia KÜ tegevuses osalemise teistele väärtustele kui 

vaid majandusühiku teenindamine. Selliseid häid näiteid võib leida mitte ainult puitasumites, 

vaid ka paneellinnakutes, nt KÜ talgud ja hoovi koos ümberkujundamine. 

 

Annelinlaste vastutustunnet ümbritseva osas tõstab nende varane kaasamine 

ruumiprogrammi protsessi. Andes oma panuse (talgu korras rattatee värvimine, linnamööbli 

ehitamine, tiigi ümbruse korrastamine, viljapuude istutamine jne), suureneb elaniku 

empaatia ühte või teise maastikuelementi, muutudes samastumise subjektiks  (meie 

rattatee ja meie  mööbel, meie tiik), koduseks ja tuttavaks Annelinnaks (vaata Joonis 2). 

Ühisruumist hoolimise kujundamine on pikaldane protsess, mida tasub alustada 

väiksematest aktsioonidest (kord kuus toimuv välikino, Anne tiigi festival, maleklubi 

turniirid). Igat uut asfaltlõiku võib avada tänavafestivaliga! Kokkuvõtteks on kogukondlikkuse 

tekkimiseks vaja kriitilist massi sädeinimesi, kes moodustavad aktiivse tuumiku ja hoolitsevad 

sotsiaalse programmi järelpidevuse ja teavitustöö eest. Oluline toetav ja soodustav roll on 

siin ka linnal. Paljulubav platvorm sellega alustamiseks on juba sisse kirjutatud Annelinna  

portaali ja Noortekeskuse tegevusprogrammi. 

  



 

 

 


