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1. Sissejuhatus konkursitöö ideele 

 

Annelinn on Emajõe vasakul kaldal paiknev suurima asustustihedusega ning samuti ka suurima pindalaga 

linnajagu Tartus.  Linnajao omapäraks on selle kohmakad nõukogude ajal ehitatud paneelelamud ja küllaltki 

ruumikad (rohe)alad elamute vahel, mis hetkel, pärast mõningat analüüsi, selgus, et vaevlevad puuduliku 

ruumikasutuse käes (nt. vananenud ja roostes olevad mänguväljakud). Ruum ja inimene – need ongi 

märksõnad, mida Annelinnas tegelikult rõhutada kui kahte kõige tugevamat potentsiaali, mida on võimalik 

ära kasutada linnajao tugevama kogukonna ning atraktiivsema elukeskkonna loomise nimel. Seda nii 

sealsetele elanikele kui ka Annelinnast väljapoolt tulevatele inimestele. Need kaks allajoonitud märksõna 

ongi käesoleva konkursitöö läbivateks elementideks, mille abil luuakse uus Annelinna mänguline ruum. 

Kuna Annelinnas on elamas just päris palju tudengeid, on Annelinna käsitletud ka kui linnajagu Tartus, kuhu 

kolivad enamasti nn. transiittsoonis olevad inimesed – teisisõnu õpilased, kes vajavad võimalikult odavat 

elamispinda, inimesed kes võtavad oma Annelinna kodu kui vaid ajutist üüripinda, kust pärast korraliku töö 

leidmist enamikel juhtudel mõnda ‘paremasse’ linnaossa eelistatakse kolida. Taoline siinkohal esitletud 

mänguline ruumilahendus pakubki justkui lahendusi taolisele ajutisusele, mis Annelinnas valitseb, samas on 

väljapakutud eksperimentaalsed ideed, alustalaks visioonile, milliseks Annelinn pikemas perspektiivis 

kujuneb. Teisisõnu, tegemist on eksperimendiga, millel ambitsioonikad tagajärjed.  

2. Üldine strateegia 
Strateegiliselt on Annelinna elukvaliteedi tõstmise n.ö lähtepunktiks valitud Annelinna täpselt keskelt läbiv 

Kaunase puiestee, millest samm-sammult arenevad edasi ka teised Annelinna piirkonnad. Kuid miks 

Kaunase puiestee? Kaunase puiestee on ühendatud jalakäijate kiirtega, seda lõikavad põhjast ja lõunast 

kaks Annelinna ümbritsevat kõige tihedama liikluskoormusega autoteed. Lisaks pakub olemasolev 

infrastruktuur head ligipääsu Kaunase puiesteele ühistranspordiga. Samuti on puiestee ära märgitud kui 

potentsiaalne jalgrattatee ning mis eriti oluline, on Kaunase puiestee olemasolev ruumikasutus - Kaunase 

puiestee ääres paikneb mitu koolihoonet, lasteaiad, päevakeskus, raamatukogu, toidupoed, 

hambapolikliinik ja mitmed teised büroohooned. See kõik kokku on ideaalne keskkond arendajatele ja 

äriinimestele, kes just Kaunase puiestee vahetus läheduses oma ideid saaksid teostada. Võimalusel seda ka 

paneelelamute alumistel korrustel.  

2.1 Esimene faas ehk lähtepunkt – valitud strateegiline linnale kuuluv territoorium ehk 

Annelinna ja Kivilinna Gümnaasiumite vaheline õueala  
 

Üheks konkreetsemaks Kaunase puiestee ääres paiknevaks territooriumiks, millest 

alustada võiks, oleks Annelinna ja Kivilinna Gümnaasiumite vaheline õueala. Statistika 

kohaselt on Annelinnas kõige rohkem elamas just 15-30 eluaastais olevaid nooremaid 

kodanikke. Seega, kui ‘toita ema’ (Annelinna suurima hulgaga vanusegruppi), kasvab ka 

tema ‘üsas olev laps’ (kõik ülejäänud vanusegrupid). Nimetatud linnale kuuluv ala, on 

ideaalne eksperimentaaltsoon ehk inglisk. test site koolinoortele, kus nad saavad tegelda tänavakunsti ja 

linnamängudega (näiteks tänavakaraoke nagu seda tehakse Mauerpark’is Berliinis, või tantsuvõistlused) 

ning kus mõni hakkaja noor või äriinimene võiks püsti panna mõne ajutise (samas perspektiiviga jääda 

pikemaks) ehk inglsk. pop-up butiigi (riiete taaskasutus, raamatud jms.) või kohviku. Majanduslikult on ju 

tegemist üsnagi atraktiivse piirkonnaga. Pisematele koolijütsidele saaks koolide vahetusse lähedusse rajada 

aiamaa, mille hoolitsemise eest nad taimede tundmaõppimise eesmärgil ise, õpetajate juhendamisel, hoolt 

kannavad.  

 

 



2.2 Teine faas - Kaunase puiestee kui Annelinna magistraal 
 

Ja süües isu kasvab. Nii saabki Gümnaasiumite vahelisest õuealast edasiarendus 

juba terve Kaunase puiestee suunas. Kui Kaunas on suuruselt teine linn Leedus, siis 

ülekantud tähenduses saaks Kaunasest siinkohal Annelinna süda, peatee, mis läbib 

Annelinna.  Selleks aga, et elu terve Kaunase puiestee pikkuses ‘elustada’, võiks kasutada kavalust. Nimelt, 

vahel piisab ühest täiesti jahmatava panevast 3D maalingust asfaldil, mõnest linnaruumi paigaldatud 

atraktiivsest installatsioonist (näiteks kiik bussijaamas ootel olevatele inimestele), et mingi koht hakkaks 

enda ümber tuntust koguma ning sinna inimesi, elu meelitama. Mõelge vaid kui kuulsaks sai Pariisi Eiffeli 

torn, mis algselt oli püstitatud 1889. aasta Pariisi Maailmanäituseks, et sellega tähistada Prantsusmaa 

Revolutsiooni 100. aastapäeva, kuid millest vaatamata esialgsetele ränkadele kritiseeringutele, on tänaseks 

saanud maailmakuulus Prantsusmaa sümbol.  

2.3 Lõppfaas - ülejäänud Annelinna territoorium, elamutevaheline ruum 
 

Liikudes Kaunase puiesteelt edasi terve Annelinna territooriumi ulatuses, näeme 

puiesteelt vasakule ja paremale vaadates suuri paneelblokke, mille vahel enamasti 

kas räämas mänguväljakud või suured suhteliselt sisustamata muruplatsid. Kui on 

saavutatud faas, et Kaunase puiesteest on saanud eelpool kirjeldatud Annelinna 

magistraal, mille loomisele kaasa aitanud kohalikud  kunstikud ja loomeinimesed 

ning Annelinna kodanikud ise, on saavutatud ka suurem kogukonnaühtsus, mille jõul hakkab ka ülejäänud 

Annelinna territoorium seeneniidistiku kohaselt edasi arenema. Majadevaheline ruum saaks täiustatud 

atraktiivsete 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 on 

nn. inlisk. toolbox ehk standardiseeritud linnamööbel) ning panna praktikasse üle terve Annelinna. Näiteks 

‘A’ märgistusega prügikastid ning nn. kuratlikud pingid (inglisk. evil bench, kasutusel näiteks Budapesti 

linnaparkides), mis oma erilise disaini poolest takistavad kodututel end nendele pikali viskamast, vähemalt 

elamute läheduses, et säilitada hügieen. Taoline aspekt oli välja toodud ka annelinlaste enda poolt, 

kurdetud on selle üle, et Annelinnas puudub piisavalt istekohti, samas aga arvati, et pinke ei saagi 

Annelinna rohkem panna kuna need meelitavat piirkonda A-sotsiaalseid isikuid, kes pingid kohe ‘ära 

läbustavad’.  

2.4 Lisa algatus - Kohvik ‘Eesti NSV’ 

Samuti oleks ideeks püstitada üks hubane tulevikukohvik keset Annelinna paneelmaju (täpsem asukoht 

väljaselgitamisel, kuid võiks paikneda just 9.korruseliste elamute rajoonis), ühe kõrgemakorruselise maja 

viimases trepikojas, mis jääks nii sealsetele elanikele kui ka linnajagu külastavatele isikutele ja turistidele 

meenutama vaadet sellele, mismoodi nõukogude ajal elati. Taolise kohviku idee oleks aga nõukogude 

ajastuga võrreldes märksa iroonilisem, kuna salatsemisest ning nn. piiratud vaadetest on asi kaugel. 

Vaatame otse vastasmaja akendesse/ seinale ning all käivale vilkale, ‘elustunud’ linnajao tegevusele, millest 

ühe vaatena avaneb uudselt püstitatud Annelinna välikino kohviku vastas paikneva paneelelamu välisseinal.  


