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Kui linnavolinik Avo RosenvAld sai 
Annelinna taha linnamaa kasutusõiguse, ei 
olnud päevakorras järjekordse karbiküla püs-
titamine. Hektarisuurusele endisele aiamaale 

pidi tulema kõigile Tartu kodanikele võimalus 
tegelda mahesöögi kasvatamisega. Märtsis plaane 
seades kriipis korraldajate meeli ärev teadmatus nii 
rahastuse kui ka huviliste leidmise osas. Kuid aia 
avamisürituseks 14. mail olid kahtlused hajunud. 
Rahasüsti küll ei saadud ning see võttis piirdeaia 
püstitamise mure. Ka künda tuli eestvedaja leitud 
sponsori toel. Samas selgus, et alustuseks ei olegi 
suurt rohkem tarvis.

Vikerraadio saates „Huvitaja” edastatud üles-
kutse ning selle järelkaja erinevates lehtedes ja 
netikanalites tõi künnivärskele maale 
avaüritusele 30 huvilist. Hiljem 
lisandus veelgi rohenäppe, tõstes 
maaharijate arvu pea poolesajale. 
Seltskonna taust oli kirju – pere-
emadest, kodaniku- ja roheaktivis-
tidest sotsioloogiatudengiteni. Iga 
huviline võis valida kuni 100 m2 
kasvupinna. Tegelikkuses oli neidki, 
kellele piisas kamba peale 15 m2. 

Kuigi kokku tuldi eraviisilise ökoviljeluse 
eesmärgil, oli säärane isiklikeks kasvulapikes-
teks tükeldatud keskkond siiski iseloomulike 
kogukonnaaia joontega. Seda ühest küljest 

muidugi tänu ühistele olmerõõmudele ja -murede-
le. Suhtluseks seati sisse kodulehekülg, koos tehti 
lõkkeõhtuid ning jaanituld. Hooaeg lõpetati ühise 
peoga, millelt ei puudunud kohalikest aiasaadus-
test road. 

Teisalt andis mahetoidu maailmavaatega aedni-
ke kooslus põhjuse kutsuda kord kuus peenramaale 
esinema erinevaid aiandustarku. Tegusad inimesed 
sõnastasid visiooni, strateegia ja tegevuskava, mille 
ambitsioonid väljuvad aia piiridest. Peenramaa 
kaudu kohtunud mõttekaaslased soovivad panus-
tada tarbeaianduse kaudu linna arengusse laiemalt, 
näiteks koolidega koostööd tehes loodusharidusse. 
Peenramaa ühishaldamiseks loodud mittetu-
lundusühing ongi juba valmistunud kohaliku 

omaalgatuse toetusel viima 
käesoleval aastal läbi avalik-
ku loengusarja „Maheda lin-
naaedniku algteadmised”. 
Loomulikult küntakse selgi 
hooajal üles ka hektariline 
aiamaa ning korraldajate 
sõnul jätkub seal ruumi ka 
uutele huvilistele. *

Annelinna maheaed

Mahepõllul Tartus,  
Annelinna taga toimeta-

vad parasjagu Riina  
Raasuke ja Laura Uibopuu.

 „Tahame edendada mahepõlluma-
janduslikku linnaaiandust. Tahame, et 

linnakeskkond oleks huvitav ja mõõdetud 
veidi kõvera joonlauaga, mille mõõtühi-

kuteks saavad olla ka peenramaad. ”

http://tootsipeenar.wordpress.com/

Kõblas Lily


