
Kaleidoskoop

Käesolev  võistupakkumine  sisaldab  visandusi Annelinna  elukeskkonna
mitmekesistamiseks ning elanikele  ruumi tootmises osalemise lävepaku madaldamiseks.
Ettepanekud ei moodusta koherentset ansamblit,  ehkki on kantud mitmest ideoloogilisest
lähtekohast. Lahustükkidena on antud meetmed ka eraldi rakendatavad.

Osised

Vaatenurgakunst

Asumi ruum on loodud struktuurselt funktsionaalsetel alustel. See tingib ka elanike jaoks
kuvandi,  et  ala  on  üksnes praktiline/strukturalistlik.  Modernistlik põhjuslikkus  tungib
mõtetesse, esitledes reaalsust enda piiratud tõe raamistuses.

Üks viise sellele strukturalismile sümboolse väljakutse esitamiseks on tema nähtavasse
loogikasse  sekkumine.  Erinevaid  pindasid,  sealhulgas  majade  seinu  kasutades
moodustatakse suured kujundid, mis on arusaadavad vaid teatud perspektiivist vaadates.
Piisab  vaid  perspektiivi  väikesest  muutmisest  kui  kujund  muutub  äratundmatuseni
moondunuks, arusaamatuks müraks. Nii on ta justkui kõigile näha olev saladus. 

Kergliikluskaarele  on  võimalik  selliseid  teoseid  lisada  ridamisi.  Seal kulgedes  satub
kergliikleja järjest uutesse vaatesituatsioonidesse.  Nõnda võib kergliikluskaare  ümbrusse
moodustuda perspektiivkunstigalerii.

Näide vaatenurgakunstist. Felice Varini “5 Open Ellipses”

Perspektiivkunstiga sarnaneb suure mõõtkavaga linnaplaneeringuline joondamine, mida
antud visioonis etendab  Tuuletorn ning Depoo, mis on joondatud Kaunase puiestee ja
kergliikluskiire sihis. 



Tuuletorn

Annelinna mütoloogilise ulatuse avardamiseks pakub visioon asulast mõnevõrra eemale
Emajõe  rohealale skulpturaalset  maamärki.  See  võiks  paikneda Pordi  kõrva  keskmes,
Kaunase puiestee ja lõunapoolse kergliikluskiire kujuteldavas lõikumispunktis.  Nii avaneb
maamärgile  vaade  mõlema  tee  sihis.  Oru  langus  tagab  torni hea  vaadeldavuse
vaatesihtidest. Antud  vaatekoridore võiksid  rõhutada  ka Kalda  teest objektini  viivad
jalgrajad. Objekt ise on tuuleskulptuur-heliinstallatsioon, mida troonib mastidel kasutatava
punase vilkuva tulukesega.

Nii  moodustub  Kaunase  puiesteel  mõtteline  kaar,  mille  ühes  otsas  on  kalmistu  ning
teises mainitud objekt, lisades ajalist mõõdet. 

Koobas

Visiooni  üks suuremahulisemaid elemente on  tehispinnavorm  liikluskaare keskmises
osas. Koopale sarnanev ehitis täidab mitut eesmärki:
• Esiteks  tõstab  ta kergliikluskiire  ning  seda  ümbritseva  maapinna  kõrgemale,

pakkudes  sellel  jalutajatele  uusi  vaatenurki  ümbrusele.  Uutel  vaatenurkadel  on  lisaks
mängulisele  komponendile  täita vabastav  rolli:  elanikke  kindlatesse  liikumismustritesse
ning vaatenurkadesse (vaade alt ülesse, piiratud vaade seinast seina) suruvale loogikale
lisanduvad uued, vabamad perspektiivid (ülevalt-alla, kaugusse). 
• Eelnevaga  seonduvalt  loovad alternatiivsed  vaatenurgad  uusi  võimalusi

vaatenurgakunsti töödele.
• Teiseks tõstab antud objekt kergliiklustee Kaunase puiestee kohale, tagades koopa

nõlvalt algava  sillaga jalgajatele  takistamatu  ja  ohutu  teeületuse.  See  efekt  ei  pruugi
samas oluline olla ning samuti tekib küsimus, kas bussilt maha tulevad inimesed peaksid
ronima üles sillale, et üle tee minna.
• Kolmandaks  toetab  positiivne  pinnavorm  selle  kõrval  asuva  jalgpallistaadioni

läänetribüüni.  Staadioni  edelaküljele  ja  tribüüni  lõunaküljele  aga  on  võimalik  luua
sissepääs  koopasse,  kus näiteks  võistluste  ajal teenindada  pealtvaatajaid  ning luua
pesemistingimused mängijatele. Ülelinnalised  või  laiemagi  mastaabiga  spordivõistlused
võiksid  olla  üks  viise  Annelinna  “pildile toomiseks”  ning  oleksid  vaatemängulised
sündmused ka möödajalutajatele. 
• Neljandaks on objekti laes ehk kergliikluskaares illuminaatorid, mille kaudu jalgajad

näevad koopa kõhtu. Nii oleks võimalik asetada koopasse läbi klaasi vaatamiseks näiteks
eksponaate  (“Kuulsaid annelinlasi”,  ERMi väljapanekud jms).  Antud eksponaatide saalis
saaks lisaks  näitustele  korraldada  kogukonnaelu  sündmuseid.  Taaskord  poliitiliselt
huvitava  kujundina  töötaks  näiteks see kui koopas toimuksid volikogu koosolekud, mille
kohal siis jalakäijad jalutavad.
• Viiendaks oleks mõlemal pool kergliiklusteed sissepääsud koopasse, mis hõlbustab

inimeste  kaasamist  võimalikesse  tegevustesse,  sündmustesse.  Madalam  lävend  on
eelduseks inimeste aktiveerimisele.

Killustamine

Eemalseisjale kangastub esmalt Annelinn kui hiiglaslik hoonemonoliit. Kohalikud on selle
tahuka liigendanud  enda mõttelisele kaardile  kohalike maamärkide kaudu.  Võõrale  jääb
majakastide ning nendest moodustuva geomeetria rütmimuutused tabamatuks ning pigem
eksitavaks.

Loobuda suurtest  aadressiruumidest.  Üks väljaspoolt tulevale inimesele  eksitavaid asju
Annelinna  puhul  on  majade  aadressisüsteem.  Sõnalist  variatsiooni  asendab  siin



numbriline.  Lisaks  eksimisvõimaluse  suurenemisele muudab  see piirkonna
anonüümsemaks  ning  vähendab  inimmõõdulisust.  Killustagem  monoliidi  aadressiruum,
suurendades tänavanimede hulka.  Täiendava  paljususe saavutamiseks võiks  kasutada
Tartu murret.

Lippude päev

Igal perel on võimalik  luua-kujundada oma heraldikat - lipukesi.  Teatavatel päevadel –
näiteks  riigipühadel  –  aetakse need  lipukesed nööri  otsa  ja  riputatakse kergliikluskiirte
kohale. Perekonnalipukeste avalikus ruumis  (koos) näitamisel võib olla elanike avalikku
ruumi  sekkumise  julgust ning  kogukonnatunnet suurendav toime.  Täpsema  lipukeste
traditsiooni  juurdumist soodustavate meedete  väljatöötamine ning edendamine võiks olla
mõne kohaliku nomaadliku algatuse hool.

Linnaline lava 2

Esimene  linnaline  lava  moodustub  alumise  kergliikluskiire  ning  -kaare  ristumiskohta.
Sellesse avaramasse ossa on  hetkel  plaanitud palliplatside ala.  Spordiväljakute
kasutamine on reglementeerimata, mis loob võimaluse spontaanseteks pallimängudeks ja
-võistlusteks. Teisalt  on antud tegevus saja silmapaari  vaateväljas.  Pallimäng on seega
paratamatult  etendusliku  iseloomuga.  Ent  jätkem  anonüümne  kiibitsemine  kardinate
varjust või jalgajana möödudes. Ristmiku inimvoolu kõrvale ja suunaga väljakutele tekkigu
eri kõrgusega istumiskohad. See pole korrapärane ja formaalselt joondatud tribüün, pigem
aimatav,  platsidele suunatud istumiskohtade  kogum.  Lisaks  võiks spordiparki  täiendada
lauamängude osas. Kasutusel võiks olla enam kiviparketti. Väljaku loodus võiks sarnaselt
välitubadega olla korrastatum, tehislikum. Üksikud puud võivad säilida, kuid antud ruum on
siiski  platsilise loomuga. Olemas võiks olla kinnituskohad ja kommunikatsioonide stepslid
nomaadide  moodulitele.  Seda  eriti  pidades  silmas  laadalisi  nomaade.  Korvpalliliste
nomaadide jaoks on moodulite kinnitus- ja kommunikatsioonistepslid palliplatsi kõrval.
• Ränilinn – väljakutega on seotud  mängukorraldussüsteem,  kus internetirakenduse

kaudu on mängijatel võimalik luua kohalikke turniire ja pidada punktiarvestust. (Seda võib
hallata  kohalik  pallimänguklubi).  Korvpalliväljaku ääres on ekraan,  mis näitab turniiride
teavet.

Linnaline lava

Koopast  alanud sild  ei  lõpe Kaunase pst ületamisel  kohe,  vaid jõuab praegusele tee
tasemele mõne aja pärast, muutes  nõnda ta  tõusunurga võimalikult väikeseks. Kaunase
puiesteest läände  tekib sillaalune  ruum,  mille  kaudu on  ühendatud lõunasse  ja  põhja
jäävad  krundid. Kui  ühendatud alad piirata silla alt  kulgeva aiaga,  moodustub poolavalik
ruum. Sillal kõndivad/jooksvad/pedaalivad/suustavad inimesed näevad, mis silla ümbruses
toimub, kuid neil puudub otsene juurdepääs antud alale.  Nõnda võib paigutada inimeste
vaatevälja erinevaid tegevusi, mille nägemine kas tekitab huvi nähtuse vastu või muudab
lihtsalt antud kergliiklustee läbimise huvitavamaks.

Üks  võimalik tarastatud,  samas  köitev tegevusruum oleks  koerte  mänguväljak.
Koeraomanikel  oleks  sinna  võimalik ligi  pääseda Kaunase  pst poolt.  Teine  pakutav
tarastatud  funktsioon  on kogukonnategevuste  avaruum (kogukonnaüritused,  aed,
välikontserdid, koosolekud). Nagu öeldud, loob sillaaluse tekkimine ühenduse Kaunase pst
23  sotsiaalfunktsioonidega maja ning Kaunase pst 69 ja 71 haridusfunktsioonide  vahel.
See  võimaldab  luua  suhtlussildu  erinevate  sotsiaalsete  rühmade  vahel.  Näiteks
aiandusalal on oma iva nii vaimutervist ja meelerahu soodustava kui hariduskeskkonnana.



Sillapea ees kahel pool kergliiklusteed võiks  olla tingimused nomaadidele,  kes kasvõi
linnaosapäevade raames saaksid paigutada mooduli, et tutvustada oma tegevusi, pakkuda
meelelahutust või muul moel suhelda elanikega.

Nomaadid

Nagu eeskirjades mainitud, on piirkond ehituslikult väljakujunenud. Suuremõõtkavaline ja
totalitaarne  modernism  standardib ja pisendab  inimkomponendi.  Poolavalik ruum piirdub
kardina ja akna vahelise osaga.  Mitte keegi sajast silmapaarist ei oma õue üle kontrolli.
Samas  on  selle  murulapi  mittamidagiütlev  iseloom leping  ümbritsevates  majades  eri
taustaga elavate inimeste omavaheliseks läbisaamiseks.

Õueala on metafoor üksikindiviidi võimest ala võimugeomeetriatele väljakutseid esitada.
Kogu  keskkond  on  tahutud lihtsate  valemite  järgi, mis  jälgivad  inimese  füsioloogilisi
vajadusi,  keelates  samas  subjektiivse kaoselise  komponendi,  mütoloogiad.  Samuti  on
selle  ruumitoodangu  kaastulem  strukturalism  inimeste  mõtlemises.  Lapsed  mängivad
liivakastis, vanurid istuvad pinkidel. Mis jääb mõttekastikeste vahele?

Kuidas teha ruumi  üleastumistele?  Kuidas võimaldada funktsioonid,  millele  pole  veel
sõnaust korraldatud, neid seaduses maakasutustüübina määratletud?

Seadkem vastu totalitaarse modernistliku strukturalismi  vastu nomaadlus.  Nomaadidel
puudub  püsiv  aadress.  Nad  on  olemas,  tajutavad,  kuid  struktuuri  jaoks  tundmatud,
mõistetamatud. Nomaadlus alandab inimesele lävepakku osalemiseks, algatamiseks. See
on  kvaasiomamise viis  – piiratud võim  teatud ressursside  üle,  ajutine  võim  ruumi  üle,
ajutine tähelepanukeskus.

Siit on sul lihtne alustada. Võta koorik, millest saab su enda ruum. Või teie ruum. Galerii?
Hoidla? Helistuudio? Prooviruum? Mingi ruum, mille piiritlemiseks teil endal puuduvad veel
sõnad? Mingi aimdus on, ehk annab aeg arutust.

Nomaade on eri tüüpi.  Neid ühendab mobiilsus  ja dünaamilisus.  Käesolev visioon võib
üksnes  visandada  erinevaid  võimalusi  ajutiste  ruumielementide  kaudu tähenduste  ja
institutsioonide loomiseks.  Noortekeskuse lõõtsbuss,  mis  pargib  perioodiliselt  eri
kohtadesse.  Kaunase pst  korrusmaja  elanike loodud  sauna mtü  ehitatud saunamoodul,
mis  tõstetakse  korra  nädalas  hoovi  sauna  võtmiseks.  Kalastusklubil  on  kolmapäeval
klubiõhtu oma moodulis,  Depoos. Järgmine õhtu aga on juba  laupäeval Emajõe ääres,
kuhu  seesama  moodul  tuuakse.  Hulgast  moodulitest  tekitab  kamp  tänavakunstnikke
väligalerii, mis rändab kahe kuu vältel ühe kortermajade hoovist teise.

Võimalusi modulaarsuse saavutamiseks on mitmeid. Kergemini teostatavad neist on kas
vanade busside või merekonteinerite kasutamine.

Olgu näiteks stsenaarium noortele suunatud tegevustest. Buss – näiteks vanem liinibuss
– pargib ühte majadevahelisse parklasse kokkuleppelisel ajal ning selles saab korraldada
pillitunde  või  tegevusi  noortele.  Teadustöötoad?  Temaatiline  rännak  indiaanlaste
ajastusse? Bussi  saaks  sisustada  vastavalt.  Samas  saaks  selle  transpordivahendiga
lihtsalt korraldada väljasõite.  Kui piirkonnas on mitu noortebussi, siis  saaks teha  linnast
väljas noortelaagreid,  kus  nende  pinnal  moodustunud  – bussipõhine  identiteet  -
noorteseltsingud kohtuvad.  Seega alaneks noorte tegevuste kaasamise  lävend, kuivõrd
lapsel  pruugib  vaid  koduuksest  välja  minna.  Antud  formaadi kitsaskohaks  on



sanitaartingimuste olemasolu bussis.

Teine maailmas laialdast kasutust leidnud tehnoloogia on merekonteinerite kohaldamine
eri  funktsioonide  jaoks.  Merekonteineri  poolt  räägib  selle  standardsed  mõõdud  ning
spetsiaalsed kinnituskohad, mistõttu neid saab efektiivselt ladustada (Depoos). Teisalt on
neis  piisavalt  ruumi  väiksemate  funktsioonide  majutamiseks.  Mõelda  võib  ka  mitme
merekonteineri ühendamisele suuremate ruumide saamiseks. Kitsaskoht on eriti külmemal
aastaajal  soojustuse  ning  sanitaartingimuste  puudumine.  Need  tingimused  on  samas
võimalik  luua.  Bussidega võrreldes on merekonteineritel  väiksem mobiilsus –  transport
tuleb lahendada eraldi veokiga.

Nomaadide  moodulite  üks  ladustuspunkt-depoo võiks  olla  maamärgiks  Kaunase  pst
otsas  praeguse  Autoaia  kohal.  Seal  võib  mooduleid  omavahel  ühendada,  luues
maamärgilise alternatiivkultuurikeskkonna.

Lineaarturg

Üks viis rikastada  lõunapoolse kergliiklustelje  kasutust oleks  selle lõunaosas paikneva
turu motiivi laiendamine.  Tegu oleks pigem  kirbuturuga,  kus annelinlased saaksid müüa
kodus  leiduvat  modernistlikus  stiilis  asju.  See  meelitaks  ehk  piirkonda  trendihuvilisi
mujaltki.

Karusellparklad

Lähtematerjalidest ilmnes, et autoga trepikojale võimalikult lähedale saamine on oluline.
See  viitab  linnaosa  väliruumi  ebaolulisusele ning  on  toonud  kaasa  parkimiskohtade
nappuse.  Et  auto kodu juurde parkimine tundub olevat  üks olulisi  piirkonna mugavuse
kriteeriumeid, siis  selle väljajuurimine  ei ole kergete killast.  Leevendava meetmena olgu
pakutud  vertikaalparklate  kasutamine.  Selleks  sobivad  maja  otsaseintest  moodustunud
tühjad nurgad.

Karussellparkla kasutamine on seotud küll lisakuludega ning sellest auto kättesaamine ei
kulge sama kiiresti kui tavaliselt parkides. Samas säästab see struktuur eriti külmemal ajal
autot. Teiseks võib spekuleerida, et auto kättesaamise ooteaeg loob ootajatele täiendava
suhtluskeskkonna.

Restoran “Port”

Kui  soovida  Annelinna  avada väljaspoolt  tulevatele  inimestele,  oleks  üks  võimalus
selleks  temaatiline  restoran.  Annelinna  sobikski  modernismist  inspiratsiooni  ammutav
söögikoht. Ent nõukogude modernismi asemel võiks võtta sihiks põhjamaise, sünteesides
nõnda olemasolevat väliruumi meie skandinaavia-ihalusega sobiva kvaliteetse sisuga.

Süntees

Kaleidoskoopi valitud elemendid on koondatavad mitmeks hetkeolukorda arvestavaks ja
piirkonda  mitmekesistada  püüdvaks motiiviks.  Esiteks  esitab visioon  väljakutse
modernistliku  linnakeskkonna  läbitungivalt lamedale loogikale.  Meetmetena on pakutud
mütoloogilise  sügavuse  suurendamist (Koobas,  Tuletorn) ning paneellinnaruumi
tõeväidete absoluudi kahtluse alla seadmist (perspektiivkunst, nomaadid).



Eelneva sooviga seonduvad  Linnalavade  ja  nomadistliku  liikumise visandid elanikele
aktiivse vaba aja  veetmise võimaluste suurendamiseks  ja  rohujuurealgatustel  lävepaku
madaldamiseks.  Väljapakutud meetmed  loovad kogukondlike kokkupõrke-  ja  kohtumise
kohti. Samas ei kirjuta Kaleidoskoop hetkel ette seda, mis on need ühisust ja suhtlusruumi
loovad tegevused. Need täpsustused tehakse juba kohapeal töötubade käigus.

Annelinnal  on  aga  hulgaliselt võluvaid  jooni,  sisemist  ajaloolist  mitmekesisust ja
elurikkust, mida annaks rõhutada. Kasvõi koopas antud piirkonnas elanud tuntud inimeste
kohta näituste tegemise või modernistlikust linnamiljööst inspireeritud restorani kaudu.
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