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SISSEJUHATUS 

Annelinnal on välja kujunenud teiste modernistlike elamurajoonidega  sarnased probleemid.  
Elukorralduse ja -standardi muutumise tõttu on korterite pindalad jäänud väikeseks ja 
parkimiskohti tuleb puudu. Planeering on realiseeritud poolikult ja ehitamata on jäänud vaba 
aja veetmiseks mõeldud asutused ja alad. Nende asemele on kerkinud suured 
kaubanduskeskused, mis küll toimivad atraktoritena, kuid ei paku linnaruumile mingisugust 
kvaliteeti. Elanikkond on vananenud, ega ole harjunud oma ümbruskonna eest hoolitsema. 
Seda pärsib ka Eesti iseseisvumisele järgnenud segane erastusprotsess, mille käigus 
monoliitne avalik ruum jagati era- ja linnamaaks. Õuealasse sekkumine tähendab heal juhul 
vaidlusi korteriühistuga, kehvemal juhul aga jagelusi linnavalitsusega.  

Lahendusi kõigile probleemidele on küllaga. Lääne-Euroopa praktikast eeskuju võttes võiks 
rajada linnaosasse uusi avalikke komplekse mõjuka arhitektuuriga, asendada liialt 
mastaapsed hooned madalama ja tihedama hoonestusega või ümber kujundada kogu 
majadevaheline ruum suure maastikuprojektiga. Sellisteks muudatuseks pole aga Tartul 
võimalusi. Tihti ei jätku raha isegi lihtsatele lahendustele nagu teede sillutamine või 
valgustamine.  

Käesolev töö keskendub lahendustele, mida oleks võimalik saavutada minimaalseid 
vahendeid kasutades. Selleks on püütud luua strateegia, kuidas kaasata kohalikud elanikud 
oma ümbruskonna eest hoolt kandma. Aktiivsete kodanike abiga on võimalik Annelinna 
planeeringu positiivsed küljed esile tuua ja muuta see meeldivaks ja omapäraseks 
elukeskkonnaks. 

  



 

ANALÜÜS 

Annelinna ruumilised puudujäägid, väärtused ja võimalused 

Annelinna suurimaks ruumiliseks väljakutseks on organiseerimata avalik ruum, mis jääb 
vabaplaneeringuliselt paiknevate majade vahele. Palju kohtab suuri tühje platse (jalakäigu 
kaare, - kiirte ja majaansamblite nurkades), mis mõjuvad oma alastuses kõhedust tekitavalt. 
Piirkonna planeeringus on jäänud lahendamata väiksem skaala, mis võiks tekitada 
intiimsemat elukeskkonda. Vabaplaneeringu kollektiivne ruum on võtnud elanikelt võimaluse 
ja soovi seda aktiivselt ja individuaalselt kasutada. Harjutud on linnapoolse korrashoiu 
teenusega, ja puudub teave ja oskus, kuidas ise keskkonna eest hoolt kanda. Kortermajasid 
ümbritsevas ruumis ei leidu võimalust selle privaatseks või poolprivaatseks kasutamiseks. 
Ruumist on puudu isikustatus  ‒  elanikud ei seosta end oma maja hoovi või eesõuega. 

I ja II mikrorajooni planeeringu realiseerunud ning osaliselt ka tänapäeval elanike poolt  
kasutuses olevatel jalakäigukiirtel ja –kaarel puudub selge algus ja lõpp. Teisest linnaosast 
tulnud külalisel on orienteerumine keeruline ja kaardilt lihtsast loetav selge planeeringuline 
idee jääb kohapeal olles märkamata. Kohalikud elanikud kipuvad jalakäiguteede asemel 
eelistama otseteed majade vahelt, sest kiirte ja –kaare ääres ei ole piisavalt tõmbepunkte, 
mis oleksid suurema ringi tegemist väärt.  

Annelinnas mitmeid väärtusi, mida paremini ära kasutades võiks jõuda kõrgema 
elukvaliteedini. Esiteks on vaatamata poolikult realiseeritud planeeringule mikrorajoonides 
ringi liikudes tunda planeeringulist selgust. Jalakäigukiirtel avanevad vaated kaugusesse ning 
paneelmajad moodustavad kohati maalilisena mõjuvaid kompositsioone, mis annavad 
Annelinnale omapärase atmosfääri ja karakteri, mis on puudu paljudel tänapäevastel 
uuselamu rajoonidel.  

Teiseks on Annelinn küllaltki roheline linnaosa, sest väheste ehituseelsete puude kõrval on 
tänaseks suureks kasvanud ka istutatud puud. Kõrghaljastuse kombineerimisel madalamate 
põõsaste, puhmaste ja hekkidega võiks majade vaheline ruum ligineda modernistliku 
vabaplaneeringu ideaalile ehk majad keset lopsakat loodust. Annelinna paremate käiguteede 
ja radade ühenduste puhul Emajõega oleks see atraktiivseks alternatiiviks juba toimivale 
Anne kanalile.  

Annelinn on jalakäijasõbralik keskkond, sest jalalkäigu tee kaugusel on koolid, lasteaiad, 
ostukeskused ja bussipeatused. Välja on arenenud toimiv ratta-, ja käigu teede võrgustiku 
ning eraldades parkimisala õue- ja käiguteealast oleks Annelinn tõeliselt funktsioneeriv ja 
turvaline kergliiklejale mõeldud elukeskkond.  



Annelinna elanikud/ sotsiaalne potentsiaal 

Annelinnas elab 2013. aasta seisuga 28% Tartu rahvastikust (27 237 inimest), mis tähendab, 
et linnaosas on esindatud palju erinevaid huvigruppe  ning kasutajaid. Annelinna elanike 
tihedus annab võimaluse leida avalikule ruumile suur kasutajaskond. Lisaks on Annelinna 
elanikest umbes 30 % muurahvuslased (venelasi 24,9% , teised rahvused 4,7 %), mis 
tähendab, et linnaosa võiks toimida integratsiooni keskkonnana, kui paraneks naabrite 
vaheline suhtlus ning koostegutsemise traditsioon.  Kodanikualgatus ja sotsiaalne aktiivsus 
on aga tänasel päeval Annelinna elanike seas madal. Nagu juba varem mainitud, ei osata 
näha oma korterist väljaspool asuvat kollektiivset ruumi kohana, mis pakuks võimalust 
millekski individuaalsemaks kui seda on anonüümne linnatänav. Inimesed lihtsalt ei oska 
avalikus kasutuses olevat ruumi leidlikumalt kasutada, sest ümbruskonnas puuduvad 
taolised näited. Samas on mitmed  elanikud avaldanud soovi, midagi ise ära teha või kaasa 
lüüa.  

 

VÕISTLUSTÖÖ KIRJELDUS 

Võistlustöö koosneb kahest üksteist täiendavast osast. Esimene osa (Annelinna õued: 
„Kodanikualgatuse rändtelk“) tegeleb kohalike elanike aktiivsuse tõstmisega ning loob 
strateegilise eelduse teiseks projekti planeeringuliseks osaks (Annelinna aiad). Projekti 
teine osa tegeleb Annelinna avaliku ruumi (jalakäigukiired ja –kaar, linnale kuuluvad 
rohealad, majadevahelised hoovid, õued) ja kooperatiivide omandisse kuuluvate hoovide 
aktiivsemaks, eesmärgipärasemaks ning mängulisemaks muutmisega. 

 

Annelinna õued:  „Kodanikualgatuse rändtelk“ 

Kuna Annelinna elanike kodanikuaktiivsus on madal ning inimestel puudub teadmine, kuidas 
on võimalik ise olla muudatuste algatajaks, peaks tegelema kõigepealt teavitustöödega. 
Üheks võimalikuks strateegiaks oleks luua Tartu linna ja abiorganisatsiooni koostöö 
teavitusprojekt „Kodanikualgatuse rändtelk“, mis viib sellealase informatsiooni kohalikele 
elanikele n-ö koju kätte. Rändtelk oleks 1-2 päeva pikkune aktiivse linlase üritus, mis toimub 
sellest huvitatud ühistu või majadegrupi osalusel majadevahelistes hoovides. Elanike 
kaasamine võiks olla sellisel teel lihtsustatud, sest ei nõua osalemiseks  erilist pingutust. 
Ürituse raames tutvustatakse võimalusi olla oma kodukandi muutuse alustajaks.  Kuid mis on 
kõige tähtsam ‒  koostöös tehakse valmis mõni jõukohasem kergem õuemööbel (toolid, 
lauad, lille- ja taimekastid, lauatenniselaud, liivakast, piknikunurk, aiariiul) või korrastatakse 
kiirtalgu korras ära sisehoov. Eelnevalt ühistuga teabeprojekti kooskõlastades saaks kokku 
leppida ka antud kohast ning vajadustest tulenevad tegevused. Nii saavad korterite elanikud 
vahetu kogemuse aktiivsest tegevusest ning positiivse impulsi ka hiljem omal käel midagi 
kasulikku ette võtta. Taoline rändtelk liiguks kokkuleppel ühistutega mööda Annelinna hoove 



ning õhutaks inimesi aktiivsusele, jagaks näpunäiteid ning informatsiooni võimaluste kohta. 
Tegemist on hooandmise üritusega, mille eesmärgiks on tekitada grupp aktiviseerunud 
elanikke, kes võtavad enda kätte rohkem tegutsemisvabadust ja selge positsiooni ümbritseva 
ruumi kohta. Aktiivsed elanikud on eelduseks mistahes olmeprobleemide lahendamiseks, 
alates lillede istutamisest ja linnaaiandusest kuni linnaga koostöös parkimisprobleemide 
lahenduste väljatöötamiseni.  

Kuna kollektiivses ruumis jääb tihti puudu isiklikust suhtest ümbritseva vastu, on oluline 
muuta ruum inimeste jaoks isikustatuks. See saab toimuda juhul, kui indiviid panustab oma 
aega ja energiat kollektiivsesse ruumi. Näiteks teeb midagi ise oma kätega valmis ja asetab 
selle kollektiivsesse avalikku ruumi: istutab lilli, roogib lund või niidab muru. Seeläbi on 
ühisosast saanud kellegi jaoks mõtteline omand, mis ei lase ruumi suhtuda ükskõikselt. 
Seega ei pea poolprivaatse ruumi tekkimiseks tingimata ruumi ümber kujundama. Piisab kui 
muuta selle kasutust ja kasutaja suhtumist. Kuigi suure töö teevad ära kohalikud ise, peab 
linn kodanikualgatust soosima. Kui linnal puuduvad vahendid hoovide korrastamiseks, peab 
seda lubama teha elanikel endil. 

 

Annelinna aiad 

Annelinna aedade planeering pakub välja võimaluse, kuidas saab vabaplaneeringulise 
Annelinna muuta elanike poolt aktiivselt kasutusse võetud linnaaedade linnaosaks. Aedade 
linn oleks läbinisti positiivne ja elujõuline imago Annelinnale. Viimasel kolmel aastal on 
järjest populaarsust kogunud Tartu Maheaia aiamaad Annelinna naabruses, mis on 
näidanud, et huvi linnaianduse vastu on aktiivne. Lisaks on linnaosa naabruses kummastavad 
Luunja kasvuhooned, mis oma valgustatusega on juba piirkonnale tuntust kogunud. 

Linnaaiandus on lääne riikide linnaosade arengu soodustamiseks ning kogukonna sidemete 
tugevdamiseks juba  tavapraktikaks saanud. Mitmetele näidetele toetudes on näha, et 
aiandusega tegelemine aitab tõsta piirkonna mainet ning õpetab kohalikke elanikke oma 
elukohta hoidma. Sama tähtis on linnaianduse sotsiaalne aspekt. Kuna linnaaedades 
tegutsetakse üheskoos, pakub see võimalust kohtumiseks erineva sotsiaalse tausta, 
sissetuleku ja rahvusega inimestele. Seega oleks Annelinna aiandus ka platvormiks 
integratsiooni soodustamiseks. Aedades saavad koos tegutseda vanad ja noored, kõik 
vanusegrupid alates lasteaialastest kuni vanavanemateni. Linnaaedade iseloom on väga 
varieeruv ning kujundatakse vastavalt inimeste soovidest ja vajadustest – võimalik on luua nii 
iluaedasid, lastele õppeaedasid koolide ja lasteaedade juurde, konteineraedasid hoovidesse 
ja majade katustele, põllunduslikke aedasid kasvuhoonetega, ürdiaedasid, terapeutilisi 
aedasid taastusraviks, interaktiivseid noorteaedasid, mesilastarusid jne.  

Linnaaedade rajamist Annelinna majadevahelisse ruumi aitaks alustada MTÜ Maheaia 
eeskuju, kuhu on kogunenud aktiivsed liikmed, kes oskavad näidisaeda linnalisse keskkonda 
rajada. Samuti pakub ideoloogilist tuge aedade liikumisele „Kodanikualgatuse rändtelk“, mis 



propageerib linnaaktivismi. Kuna aedade iseloom on erinev, saaks abifinantseeringut 
taotleda ka erinevatest eluvaldkondadest: sotsiaal-, põllumajandus-, keskkonna-, tervise 
aladelt. Koostöö võiks toimuda ka Tartu Botaanikaaia, Eesti Maaülikooli, Tartu Loodusmaja, 
Räpina aianduskooli, RMK Tartu puukooli, Luunja kasvuhoonete ja muude aiandusega seotud 
asutustega. Eesmärgiks on kujundada Annelinnast kui praegusest vabaplaneeringulisest  
maastikust selge linnaaianduse imagoga keskkond, kus elanikud tunneksid ennast mugavalt 
ja koduselt ja kuhu sooviksid aedasid uudistama tulla ka ülejäänud tartlased ning turistid. 

 

Planeeringuline visioon 

Kuna aedade planeering sõltub suuresti elanike võimalustest ja soovidest, pole täpse 
planeeringu koostamine võimalik. Tähtis on luua aga teatud pidepunktid, et linnaosa 
terviklikkust rõhutada. Kuna mastaapne ühekülgse arhitektuuriga ala on praegusel hetkel 
laiali valguv ja tänavatasandil hoomamatu, on oluline rõhutada olemasolevaid ühendavaid 
elemente, milleks on jalakäigukaar ja –kiired koos Lõhmuse ja Anne tänava ristist algava 
kaartänavaga. Käesolevas töös käsitletud ala jääbki nende lähedusse, et selgelt välja tuua 
Annelinna süda.  

Jalakäiguteede paremaks esiletoomiseks peaks nende alguspunktid tähistama. Selleks on 
kasutatud skulptuurseid objekte, mis on ehitatud hoovides asuvatest vananenud 
mänguväljakute ja pesukuivatusraamide materjalist. Vana materjali ära kasutamisega saaks 
ühe hooga korrastada hoovid ja tähistada sissepääsud, kusjuures algne identiteet elaks edasi 
uues vormis. Teede algusi tähistavad skulptuurid võiksid toimida ka reklaamtahvlite, 
infostendide, valgustite või vaateplatvormidena, kuid nende põhiliseks eesmärgiks on 
möödujale silma paista. Orienteerumist saaks parandada ka teiste lihtsate võimalustega, 
näiteks teeviitadega.  

Aedade kujundamisel võiks lähtuda põhimõttest, et suuremat maaala nõudvad saagile 
orienteeritud aiad asuvad jalakäigukaare ääres, kus on selle jaoks ka palju ruumi. Tegevus- ja 
iluaiad peaksid paiknema jalakäigukiirte ääres, kuna seal on majadevaheline ala kitsam ja 
tühjad maalapid väiksemad. Väiksed isiklikumad aiad asuvad hoovides ja majade katustel. 

Anne tänava lõpus, jalakäigukaare ja läänepoolse kiire ristumisel asub aianduskeskus. See on 
kergkonstruktsioonis hoone, mis tegeleb nii teabe jagamise, talgute korraldamise kuid on ka 
sotsiaalseks kohtumispaigaks kõigile linnaaiandusega tegelejatele. Aiandushooaja välisel ajal 
toimib paviljon kogukonnakeskusena. 

Piirkonna elanike seas on juba praegu Anne kanali rand populaarne. Realiseerides Europani 
võistlusel välja toodud ideed tekiks Annelinna ja Anne kanali vahel meeldivam ühendus, mis 
viiks ka Emajõeni. Aedade ideoloogiat ja imagot võiks kasutada ka Europani ala iseloomu 
kujundamisel. 



KOKKUVÕTE 

 

Kuigi Annelinnas on mitmeid lahendust otsivaid probleeme, on kasutatavad vahendid 
piiratud. Et muuta linnaruumi sõbralikumaks ja atraktiivsemaks, on tarvis kaasata kohalikud 
elanikud. Kuna kodanikuaktiivsus piirkonnas on hetkel madal, tuleb ennekõike teha 
teavitustööd. Välja pakutud programmi raames tutvustatakse hoovide kaupa elanikele 
võimalusi ja viise, kuidas oma elukeskkonda parandada. Proovitakse ka ise oma kätega 
linnaruumi muutusi sisse viia. See aitab aktiviseerida annelinlasi ja ärgitab kauni 
elukeskkonna nimel edasi töötama. 

Juba tegutsevate organisatsioonide eeskujul saaks luua aedasid tühjadele muruväljadele, et 
tuua sisse inimlikumat skaalat ja isikustatumat ruumi. Aedasid võib olla väga erinevaid ja 
seetõttu leiavad kõik huvilised endale sobiva hobi. Aiad on koondunud jalakäijate kiirte ja 
kaare ümbrusesse, et tugevdada olemasolevaid orientiire. 

Lisatav arhitektuur on minimaalne, et mitte takerduda rahanappusesse. Taaskasutatud 
materjalist väravaskulptuurid tutvustavad Annelinna ideoloogiat ja aianduskeskuse paviljon 
on kokkusaamise ja ürituste korraldamise kohaks.  

Annelinnast saab luua täisväärtusliku elukeskkonna, kus kõik elanikud tunnevad ennast 
koduselt. Aedade imago koos olemasoleva arhitektuurse väärtusega võib pakkuda huvi ka 
külastajatele väljastpoolt Annelinna. 

 

 


