
Annelinna aedade planeering pakub välja võimaluse, kuidas saab vabaplaneeringulise Annelinna avaliku ruumi muuta elanike jaoks 
aktiivselt kasutatavaks. Linnaaiandus annab inimestele võimaluse ise aktiivselt kaasa lüüa väliruumis ning midagi oma kätega ära teha, 
konkretiseerides nii muidu enda jaoks anonüümseks jäävat linnaruumi. Seeläbi luuakse side oma kodukoha ja korterist väljapoole jääva 
ruumiga. Elaniku eluruum laienem poolavalikku linnaruumi ehk linnaaedadesse.

Linnaiandus on eelkõige sotsiaalne ettevõtmine, mis parandab koostegutsemise traditsiooni ja lähendab üksteisele erineva sotsiaalse 
taustaga inimesi. Aiandus on nii enamikule eestlastele  kui ka venelastele tuttav valdkond, mis aitab kergemini aktivismiga kaasa tulla ja 
suhestuda. Lisaks on MTÜ Tartu Maheaia tegutsemine juba näidanud, et huvi linnaaianduse vastu on suur.  Julgustust ise tegutsemiseks 
ning informatsiooni linnaga suhtlemiseks jagab lisaks Kodanikualgatuse rändtelk. Linnaaiandus on suhteliselt vähe rahalisi vahendeid 
nõudev ettevõtmine, kuid mis aktiviseerib ja edendab kiiresti elukeskkonda.

Aianduse viljelemine oma kodukohas on kindlasti ökoloogiliselt jätkusuutlik ettevõtmine ning võib osutuda ka majanduslikult tulutoo-
vaks tegevuseks. Linnaosas on mitmeid praegu tühjalt seisvaid linna maalappe, mida saaks kas ajutise või alalise plaaniga kasutada lin-
naaianduseks. Aedade toomine elanikele lähedale aktiviseerib Annelinna avalikku ruumi, teeb aianduse viljelemise mugavaks ja toredaks 
sotsiaalseks ettevõtmiseks ning kannab üldist sõnumit oma ümbruse korrastamise kohta.

Aiandus toob Annelinnale kaasa positiivse maine linnaosast kui kohast, mille elanikud hoolivad oma elukeskkonnast, tõuseb linnaosa 
väärtus ja elanike elukvaliteet.

 Anne Aedlinn - loome Annelinnale uue imago! 



Poolavalik ruum

Millist probleemi me tahame lahendada?

Täna piirdub annelinlase eluruum oma korteriga ja 
juba majast väljas hakkab anonüümne tänav, kuid 
linnaaedade abiga saab iga inimene muuta osa av-
alikust ruumist privaatsemaks. Privaatse ja avaliku 
ruumi kõrvale tekib uus ruumiline kvaliteet - pool-
avalik ruum, mis pakub kohalikule elanikule uut 
kvaliteeti ja võimalusi oma elukeskkonda kasutada. 
Isetegevuse kaudu panustatakse osa oma energiast 
ja huvist avaliku ruumi edendamiseks, mis omakor-
da tekitab tugevama sideme oma koduümbrusega. 

Isikliku huvi punktid kollektiivses ruumis

Annelinna anonüümsesse vabaplaneeringulisse kollektiivsesse ruumi tekivad 
isetegevuse kaudu “isikustatud” saarekesed - kohad, mille jaoks on elanikel 
isiklikum väärtus ja huvi, sest nad on nende tekkimisse panustanud. Kollek-
tiivse ruumi toimimisele aitab kaasa isiklik huvi. 



Töötoa käigus valmistavad  korterielanikud üheskoos ja juhenda-
jate abiga endalele lihtsa ja sobiva hoovimööbli. Käiakse välja ideid 

välialade korrastamiseks ning proovitakse leida tegevuskava ühiseks 
tegutsemiseks. Juhendajad jagavad praktilist informatsiooni linnaga 

suhtlemiseks ning ideede realiseerimiseks. 

Annelinna elanikele on vaja näidata, et ka nemad ise saavad 
ümbruskonna eest hoolitseda ja seda kaunimaks muuta. Kuna 
kodanikualgatus on linnaosas hetkel madal, on tarvis vastavad 
teadmised ja oskused võimalikult kergesti kättesaadavaks teha.

Selleks on loodud teavitusprojekt rändtelgiga, mida korteriühis-
tud saavad oma hoovi kutsuda. Rändtelgiga liiguvad kaasa ju-
hendajad, kes tutvustavad võimalusi, kuidas lihtsate vahenditega 
oma ümbrust korrastada. Lühikese ajaga saavad elanikud koos 
töötades valmistada vastavalt soovile mõne välimööbli eseme, 
lillepeenra või -konteineri või muud vajalikku.

Üritusega antakse esimene mulje sellest, mida omal käel  
üheskoos teiste elanikega on võimalik hoovides korda saata. Nii 
luuakse eeldus uute aktsioonide toimumiseks ja suurtemateks 
väliruumilisteks muutusteks kogu Annelinnas nagu seda oleks 
näiteks linnaaianduse viljelemine.

rändtelk liigub mööda 
hoove, kuhu teda korteri 

ühistud kutsuvad

Kuidas seda saavutada?



Linnaaiad võivad olla väga erinevad ja sobivad erineva vanuse ja 
huvidega inimestele. Lisaks sobib aiandusega tegelmine ka majan-
duslikult vähem võimekatele inimestele.

Osa aedadest on mõeldud saagi saamiseks, kas majandusliku olu-
korra tugevdamiseks või tervislikuma toitumise võimaldamiseks. 
Teised aiad on sotsiaalse eesmärgiga ja võimaldavad elanikel lõõ-
gastuda, omavahel tutvuda ja aega veeta. Iluaiad võivad olla avatud 
külalistele ja turistidele. Korraldada võib isegi võistlusi ilusaima aia 
tiitlile. 
Aiad koolide ja lasteaedade juures annavad hea võimaluse õpetade 
lastele loodust tundma. Linnaaiad võivad olla ka sotsiaalinstitut-
sioonidel abiks taastusravi või teraapiaga tegemisel.

Aiad saavad olla väga erineva suurusega. Linnaiandusega saab 
tegeleda nii rõdul ja katuseterrassil pottides, maja hoovis ja tänaval 
taimekonteinerites kui ka peenarde ja kasvuhoonetega aias. 

PÕLLUMAJANDUSLIKUD 
AIADTEGEVUSAIAD

+  õppeaiad koolide ja lasteaedade 
juurde

+  mesitarud katustele

+  interaktiivsed aiad

+  ürdiaiad

+  lille- ja iluaiad

+  põllumajanduslikud 
aiad

+  teraapiaaiad

+  viljapuuaiad

+  konteineraiad hoovidesse ja katustele

= 

LINNAAIANDUS Annelinnas

c: aiandus on sotsiaalne ettevõtmine, mis 
tugevdab kogukonda ja koostegutsemise 
traditsiooni

d: oma kätega ärategemine aitab individualiseerida 
muidu anonüümset kolletktiivset ruumi, nii luuakse 
side oma kodukohaga

b: linnaaiandus loob Annelinnale positiivse ja huvipakkuva 
kuvandi; selle elanikud hoolivad oma ümbrusesest ning 
tegutsevad koos

a: linnaaiandus võib osutuda majanduslikult 
tulutoovaks ettevõtmiseks, kuna võimaldab 
kasvatada värsket toitu kodule lähedal

Aiatüüpide valimiseks kasutame loovust!



Linnaaianduse keskus

Jalakäigu kaare juures paikneb kergkonstruktsiooniga hoone, mis toimib ko-
haliku linnaaianduse sotsiaalse- ja teabekeskusena. See on kogunemispunkt, 
kus korraldatakse aiandushuvilistele üritusi, taimevahetusi, laatasid, näitusi 
ja töötubasid, kust saab teavet ja oskusi oma aedade kujundamiseks. Hoone 
maht on väike ja arhitektuur on võimalikult lihtne, et vähendada linna maale 
ehitamisel tekkivaid probleeme ja rahalisi kulutusi. Aiandusvälisel ajal funkt-
sioneerib maja talvise kogunemiskohana kohalikele inimestele. 

Värav

Jalakäigu teede algused on tähistatud skulptuursete objektidega, mille 
põhiliseks eesmärgiks on juhtida tähelepanu algavale teele. Sellega muude-
takse orienteerumine linnaosas lihtsamaks, mis esialgse planeeringu pooliku 
realiseerimise tõttu on praegu keeruline. Neid võib ka kasutada reklaamtah-
vlite, vaateplatvormide või infostendidena. Skulptuur-väravad on ehitatud 
hoovides paiknevatest nõukogudeaegsetest metallkonstruktsioonidest, mis 
on oma aja ära elanud. Sellega korrastatakse üheaegselt hoovid ja säilitatakse 
ajalooline identiteet uuel kujul.

Kuidas saaks linn aidata?
Kuna linna ressursidest jääb alati veidi puudu, tuleb kasutusel olev raha kulu-
tada mõistlikult. Väikeste muudatustega võib  inspireerida paljusid elanikke 
ja panna aluse suurematele protsessidele. “Värav” ja “Linnaaianduse keskus” 
on kaks näidet, mida võiks organiseerida linn.



Selle korteriühistu liikmed valmistasid nädalavahetuse ränd-
telgi üritusel lisaks pinkidele ja lillekastidele ka petanque’i 
väljaku.

Maja katusele on paigutatud mesipuud, mis aitavad tolmen-
dada ümberkaudseid aedasid. Majaelanikud ei pea aga enam 
kunagi ise mett ostma.

+  2014 - Annelinna visioonikonkurss.
Jalakäijate teed on kasutusel, kuid neil puudub selge 
algus ja lõpp. Tegutsevad kaks MTÜ Tartu maheaia 
aeda ja Annelinna gümnaasiumi aed. 

+  2017 - Jalakäijate kiired ja kaar on tähistatud ja 
moodustavad silmapaistva terviku. Alustatud on 
aedade korrastamise kampaaniaga. Aktiivsed elani-
kud on loonud majadevahelisse ruumi poolprivaat-
seid saari.

+  2020- Europani ala projekti realiseerimisega ühenda-
takse kiired jõe, kanali ja linnaga. Annelinlased on moo-
dustanud erinevate huvigruppide aiandusühinguid. 
Elanikud tunnevad end aktiivsete kodanikena ning sek-
kuvad oma kodukohas toimuvasse.

+  2025- Kergliiklusteedest ja nendega 
külgnevatest aedadest on välja kujunenud aedade 
võrgustik, mille vastu tunnevad lisaks kohalikele huvi nii 
ülejäänud Tartlased kui ka turistid. Annelinn a elanikud on 
loonud oma linnaosale positiivse maine ja tõstnud omae-
nda elukvaliteeti.

Peagi on kogu Eesti kuulnud Annelinna 
erakordsetest aedadest!


