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Miks mets inimesele mõjub? Metsa paine võib olla väga kummaline ja isiklik. /…/ Mets pakub isevärki tasalülitusi, 
nagu vahel harva juhtub purjus inimesega. Ta vaatab oma varbaid ja mõtleb nagu laps, kes ei suuda veel selgelt arut-
leda: “Kas need seal on tõesti minu varbad? Kuidas need küll nii kaugel on? Mis imeline värk!” /…/ Mets on teadvuse 
kiirendi. /…/ Mets lülitab inimese teadvuse vahel poolkogemata ümber pisut teistsugusele, sünesteetilisele ehk 
kõikehõlmavale teadvusele. Mets on nagu omamoodi kahetuumalise teadvuse mudel.

Valdur Mikita. Lingvistiline mets. 2013.

Annelinna kaugemas kvartalis eksisteerib kaks erilist ning omanäolist 
lineaarset elementi: endise Annelinna karjamõisa aegne pärnaallee ning 
Annelinna teise mikrorajooni kergliikluskiir.

Pärnaallee on unustustehõlma vajunud element kaugest minevikust, mille 
ümber on kerkinud vabaplaneeringuline paneelmajade linnak. Mõlemad on 
korraga terviklikud ja lõpetamata. Allee on ideaalne mõtete kogumise ja vabas-
tamise paik, mis ei vii kuhugi. Pärnareal ei ole algust ega lõppu – ta ei ole ühen-
duses linnakoega. Allee on element Annelinnas, kus on säilinud perifeerne 
mõtlemine, metsik ilu ja sisemine jõud, millest räägib Mikita. Alleesse on kon-
serveeritud kultuuri maagilise mõtlemise praktika. See on eriline paik! Sinna on 
talletatud vägi ja seal on hea mõtelda! Omaette.

Kiir seob paneelmaju, ta on linnakoe selgroog. Annelinna planeering lubab ühe 
kiire kaudu kõnetada kogu piirkonda laiemalt. Kiir on täis õnnist tühjust ja ruu-
milist avarust – unikaalset spontaanset potentsiaali, mida hakata avastama.

Neis kahes, lähestikku linnaruumis paiknevas elemendis eksisteerib paral-
leelselt teadmine ja teadmatus, mõistetav ja salapärane. Koos moodustavad 
nad kaks venda ja samal ajal ei millegi, sümboliseerivad Annelinna olematut 
kollektiivsust ja individuaalsust – rööbiti. Vastandites peituvad ühisosad ärgita-
vad selle kooslusega edasi liikuma.

Liikumine vallandab spontaanseid sünesteetilisi impulsse, leiab Mikita. 
Allee, mis teeb seda, kas me tahame seda või mitte, on individuaalsuse 
mõõdupuuks. Omaette olemise koht. Töö eesmärk on tuua see mõtete 
kiirendi avalikule kergliikluskiirele. Kujundada kiirest aktiivne koos mõt-
lemise paik – koht, kus mõtelda, koht, kus olla. Uuesti laetud ühiskondlik 
lävimise paik. Algul küll ajutise iseloomuga. Võimeline aga enamaks. Kui 
vaid lubatakse ja tahetakse.

Selleks, et aktiveerida kohalik kodanikkond ja panna nad ruumilistel 
teemadel mõtlema, tuleb esmalt nad tuua oma tavapärastest individuaal-
kastidest välja, neutraalsele pinnale. Alles siis vallanduvad mõtted ja 
kiirendi aktiveerub. Kiirest kujundatakse strateegiline sündmusruum, 
mille sisu keskendub Annelinna elukeskkonna probleemistikule. Mõtteid 
sünteesitakse linnaruumi spetsialistide ja kohalike elanike tihedas koos-
töös. Sünergias sünnib visiooni ohtrate tundmatutega võrrand, mida 
kasutada uute püsiväärtuste loomes.

INSPIRATSIOON

ÜHISKONDLIK
KIIRENDI

VÕRRAND



K O

SK
O

S
K

O
S

KA
UN

AS
E 

PS
T

MÕISAVAHE TN

KALDA TEE

NÕ
LVAKU TN KA

UN
AS

E 
PS

T

MÕISAVAHE TN

KALDA TEE

NÕLVAKU TN

Kõigepealt tuleb äratada, meelitada inimesed nende mugavustsoonist ning harjumuspärasest 
korterkeskkonnast eelmainitud neutraalsele pinnale. Äratavaks aktsiooniks on varakevadine 
valgusinstallatsioon, mis hõlmab jalakäijate kiirel üheaegselt 5-6 seina. Kaugemaltki on tajutav, et 
midagi harjumuspäratut ja uut on juhtumas. Valguskumad toimivad kui majakad, olles justkui 
vihjeandjateks uutest suundadest linnaruumi kujunemise ajateljel. Äratuse raames võib juhtuda, et 
pärnade võradki saavad pimedas ellu äratatud.

Valgusinstallatsiooni on integreeritud ka muusika, mis võimendab kutsuvat signaali. Mõni isegi leiab 
end tantsimas – karges märtsikuuõhtus – et sooja sees hoida. Tuppa ju veel minna ei taha. Nii 
põnev ja teistmoodi on kui tavaliselt.

    PÕHIVAHENDID:
    • videokahur (valitud fassaadid, 5-6 tk)
    • helitehnika (staap, 1 tk)
    • hõõgvein, kuum tee, pirukad (staap, 2x100 L, 2 000 tk)
    • flaierid peagi algava programmiga (postkastid, staap, 5 000 tk)

Kujunemas on varakevadest sügiseni kestev sündmusruum 
Annelinna kiirel, mis koosneb omakorda väiksematest osadest. 
Sündmustiku keskus asub mikrorajooni südames – kahe 
kergliikluskiire lõikumispunktis.

Pakutavat strateegiat aitab koos hoida sündmuse raames valmiv 
seinamaaling nn keskuse/staabi vahetus läheduses. Selle kujune-
misest – sündmuste jadast – järgnev töö räägibki. Kujunemisel on 
oluline roll 3 tegelaskujul: kohalik elanik (K), spetsialist (S), omavalit-
suse esindaja (O).

Oluline on nüüd inimeste aktiveerimisprotsessi tuules edasi suunduda. Selle õnnestumine sõltub 
kõigi kolme tegelaskuju teadlikumast ja süstematiseeritumast osalemisest. Teavitustöö peab 
toimuma efektiivselt läbi omavalitsuse jt sotsiaalvõrgustike. Toimub seinamaalingu kavandi vali-
mine. Jällegi on tegemist inimesi koondava nn pop-up sündmusega. Staabi juures olevale seinale 
projitseeritakse võimalikud kavandid. Luuakse võimalused, et kohaletulnud saaksid koonduda ja aru-
tada. Toimub diskussioon ja valitakse lemmikkavand, mida järgmises etapis püsilahendusena 
teostada. Ettevõtmist suunavad spetsialistidest konsultandid. Õhtul pidu!

     
    

    PÕHIVAHENDID STAABILE:
    • lava ja helitehnika (1 tk)
    • videokahur (1 tk)
    • pop-up konteiner (1-2 tk)

Ühe sündmuse tulemus on käes – üks seinamaaling saab suve lõpuks realiseeritud. Seinamaalingu 
teostusega paralleelselt toimuvad spetsialistide ja omavalitsuse poolt koordineeritud kohalikele suu-
natud töötoad. Kaardistatakse olulisi probleeme piirkonnas, mille baasilt sünteesida ühist visiooni. 
Erinevaid võimalusi tuuakse välja sündmusteruumis juba peituva potentsiaali avamise ja võimen-
damisega – pop-up konteinerid erinevate teenustega, olemasolevate mängualade elavdamine jne. 
Need ajutised sündmused annavad vähem vastuseid, esitavad rohkem vihjeid ja küsimusi. Miks ei 
võiks see kõik tulla, et jääda? Kuidas on võimalik edasistes muutustes kaasa aidata, suunata, teine-
kord kätki külge panna?

    PÕHIVAHENDID:
    • vahendid seinamaalinguks (kavandamine, tellingud, värv …)
    • vahendid konteinerteenustele (1 kohvik, 1 pood)
    • välituru laiendamine, täika ja lavaga kontsertide korraldamine
    • nõukogudeaegsete mängualade inventari uuenduskuur
    • infokonteinerid kergliikluskiire otstes ja keskel (3 tk)
    • suurem konteiner/telk/moodulehitis töötubadele staabis

Koostöös sõnastatakse Annelinna visioon. Täpsustatakse, millises vormis 
(sh osalusvormis) jätkata visiooni realiseerimist. Ettevõtmisest kujuneb Anne-
linna ruumi küsimustega tegelemiseks vajalik paigaspetsiifiline nn alt üles suu-
natud hea tava. See strateegia keskendub küll Annelinna rohujuurele, kuid 
võib anda impulsi sarnastele keskkondadele mujalgi.

VÕIMALIKUD VÄLJUNDID:
 • arengukava, teemaplaneering
 • Annelinna päevad, muud teemaüritused
 • kogukonna ajaleht, raadio, veebilehekülg
 • kokkusaamispunkt(id)

Vahetult osalusvisioneerimise järgselt tehakse 
toimunust järelanalüüs ja kokkuvõte. Muu 
hulgas on kaardistatud aktiivsemad eelnevalt 
välja kujunenud grupeeringud (aktiivsed 
kodanikud, erinevad ühingud, korteriühistud 
jne) ja kohalikud infokandjad. 

ÄRATUS

SÜNDMUS-
RUUM
etapp 1

SÜNDMUS-
RUUM
etapp 2

KODANIKE
AKTIVEERIMINE

OSALUS-
VISIONEERIMINE

ANNELINNA
VISIOON

KIIRENDI

X+Y+Z=

INFO
KAUPLEMINE
(konteinerpoed ja -teenused)

KIIRENDI

LAENG

SÖÖK JA JOOK
(pop-up kohvik, 
restoran, baar)

MÄNG

MÄNG

MÄNG

STAAP 
INFO
(visioonilõuend, mõtete kasvulava)

STAAP 
(installatsioon, pidu)

INSTALLATSIOON

INSTALLATSIOON INSTALLATSIOON

POP-UP PARK 
KULTUUR JA MEELELAHUTUS
(üritused)

INFO
KAUPLEMINE
SÖÖK JA JOOK
(avaturg, täika,
pop-up kohvikud)

TULEVIKMÄRTS APRILL-MAI MAI -SEPT


