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Uue Maailma Visioon 2020



Uue Maailma Visioon 2020 on 
esimene Tallinna Kesklinna Uue Maailma 

asumi hetkeolukorda ja arenguperspektiive käsitlev 
dokument. Visioon keskendub eelkõige kolmele teemale: Uue 

Maailma asumi ruumiline areng, liiklus ja sotsiaalne infrastruktuur. 
Antud valdkonnad mängivad dokumendi koostajate hinnangul keskset 

rolli asumi igapäevase elukeskkonna kujundamisel.

 

Uue Maailma Visioon kirjeldab väärtuseid ja lähenemisi, mida asumi elanikud 
piirkonna arengus oluliseks peavad. Ühtlasi pakub visioonipaber välja kirjeldatud 

väärtustega haakuvad lahendused piirkonna konkreetsete probleemkohtadega tegelemisel. 
See on loodud alusmaterjaliks kõigile, kes asumis toimetavad – Tallinna linnavalitsusele ja 
selle erinevatele allküksustele, kinnisvara arendajatele ning teistele ettevõtetele, ühistutele. 
Samuti on Visioon ka tulevikus oluline lähtematerjal Uue Maailma seltsile ning asumi 
elanikele oma seisukohtade formuleerimisel ning põhjendamisel.

 

Uue Maailma Visioon on koostatud kohalikke elanike initsiatiivil ja Uue Maailma seltsi 
eestvedamisel. Visiooni koostamisel osalesid nii piirkonna “tava”elanikud kui siinsed 
professionaalid Visiooni fookusteemades: liiklusspetsialistid, arhitektid ja planeerijad 

ning kohalike äride pidajad. Rohkem infot Visiooni koostamise protsessi ning selle 
käigus kogutud info kohta leiab www.uusmaailm.ee

 

UMV kehtib Uue Maailma asumis, mis piirneb 
Tehnika tänava, Suur-Ameerika tänava  

ja Pärnu maanteega.

 

Uue Maailma Visioon 2020

Uus Maailm



 Nägemus Uue Maailma asumist aastal 2020

Uus Maailm on roheline ja miljööväärtuslik,  

samas linlik ehk tihedalt asustatud piirkond.

Hoonestustihedus piirkonnas kasvab,  
lähenedes aina enam Tallinna südalinna 
tihedusele. 
 
Piirkonnas elab kriitiline mass inimesi  
aktiivse tänavaruumi kujundamiseks.

Tänavaruum on jalakäijasõbralik ning 
mitmekesine.

RUUM



RUUM

Uues Maailmas on tänavad, mitte autoteed. 

Tänavaruum Uues Maailmas on planeeritud 
asumi elanike igapäevaseid liikumisvajadusi 
ning tegevusi silmas pidades. Enamus elanike 
seisukohast on eelistatud on liikumine jalgsi ja 
rattaga, tänavaruumi aktiivne kasutamine ning 
kohalike teenuste loomine ja tarbimine.

Planeerimisel on silmas peetud erinevaid 
kasutaja- ning eagruppe, sealhulgas jalakäijaid ja 
jalgrattureid, väikeste laste vanemaid, puuetega 
inimesi, lapsi ja vanema põlvkonna esindajaid.

 

Uue Maailma asumi peatänavateks on Väike-
Ameerika ja Koidu tänav,  sealjuures viimane on 
puiestee. Tänavad siin on rahustatud liiklusega ja 
turvalised.

 

 



Uue Maailma olemasolevate hoonete ja ruumistruktuuri 
eklektilisus annab piirkonnale olulise lisandväärtuse.

Siinne ruum pärineb väga erinevatest ajastutest, 
pakkudes esinduslikke näiteid tsaariaegsest, 
vabariigiaegsest ning stalinistlikust arhitektuurist 
ja planeerimisest. Omakorda täiendab olemasolevat 
kompotti veel nõukogudeaegne vabaplaneering ning 
nõukogude aja lõpu eriprojektid. Uue Maailma 
arhitektuuriline mitmekesisus on Tallinna kontekstis 
tähelepanuväärne, see on Uue Maailma uhkus.

Piirkonna uushoonestus loob uut ning  
kaasaegset ruumilist kvaliteeti.

Piirkonna uushoonestus on arhitektuuri poolest 
kvaliteetne ja isikupärane. Samal ajal uushoonestus 
väärtustab ja hindab juba olemasolevaid hooneid ning ei 
lõhu olemasolevat ruumistruktuuri.
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Uue Maailma strateegilise tähtsusega haljasalad on:
 

Lastestaadion

Asumi spordiplats 
jalgpalliväljaku, 
jooksuradade 
ning skatepark-iga.

 

Koidu park

Lastemänguväljaku 
ning 
istumisvõimalustega. 
Suveperioodil on 
pargis avatud kohvik.

Uue Maailma aed

Ajaveetmis- ja 
mängimisvõimalustega 
kvartalisisene park.

 

Neste 
bensiinijaama  
tagune haljasala

 

Koidu 133  
tagune haljasala

 

Tehnika ja Koidu  
tänava puiesteed

Tehnika tänava 
kastaniallee on 
hooldatud, paralleelselt 
raudteega lookleb 
jooksmirada. Koidu 
tänav on muudetud 
asumiseseks puiesteeks.



Asumisisesed tänavad tagavad  
kohalike elanike liikumisvajadused
Asumit läbiv autoliiklus on Uuest Maailmast mööda juhitud ning kulgeb 
mööda ümbritsevaid magistraale.

 

Uue Maailma liiklus on rahustatud
Tänavatel on lihtne ja turvaline liigelda  jala ja rattaga ka neil, kes alles 
lasteaias käivad. Piirkiirus asumis on 30 km/h ning tänavate ristumine 
on lahendatud võrdsete ristmikena. Eelkõige on turvalisust tõstetud 
Väike-Ameerika ja Koidu tn ristmikul; Luha, Väike-Ameerika ja Kesk-
Ameerika tn ristmikul; Luha, Koidu ja Saturni tn ristmikul – need 
ristmikud toimivad väikeste linnaväljakutena.

 

Asum on hästi ühendatud piirneva ühistranspordivõrguga
Ühistranspordipeatused, millega Uus Maailm on ühendatud 
kesklinna ning teiste linnaosadega, paiknevad Uue Maailma piiridel. 
Ühistranspordipeatustesse pääsemine üle magistraalide on lihtne ja 
turvaline.

 

Parkimine asumis on mitmekülgne
Parkimise korraldamisel asumis lähtutakse üldistest siinset ruumi ise-
loomustavatest printsiipidest – piirkond on roheline ning majadevaheli-
ne ruum on kujundatud tänavatena. Kõrgetest parkimiskoha määradest 
on parkimise korraldamisel loobutud, sest igal teisel leibkonnal vajadus 
iskliku auto järele puudub.
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Sotsiaalne taristu

Esmavajalikud toidu- ja 
tarbekaubad saab kätte kodu 
lähedalt 
 
Uue Maailma väikeäridest ja 
teenusepakkujatelt saab kätte kõik 
esmavajaliku. Lisaks leidub asumis 
huvitavamaid teenuseid ja poode, mis 
meelitavad kohalikesse väikeäridesse 
ka teiste linnaosade elanikke. Näiteks 
tegutseb asumis endiselt Tallinna 
parima lihavalikuga väikepood.

Kohalikud teenused on avatud 
kohalikele 
 
Uues Maailmas asuvad kohalikud 
väikeärid moodustavad osa 
Uue Maailma asumist ja selle 
tänavaruumist. Ärid asuvad 
traditsioonilistes äriruumides 
keldrites, aga ka majade esimestel 
korrustel, kus need on kergesti 
nähtavad ja ligipääsetavad.

Kohalikud lapsed käivad 
kohalikus lasteaias 
 
Asumi lastele on tagatud 
lasteaiakoht ühes asumi 
lasteaedadest, kuhu vanemal 
lasteaialapsel on turvaline 
iseseisvalt jalutada.

 Tegevuse alustamine  
Uues Maailmas on lihtne 
 
Kohalik väikeettevõtlus on Uues 
Maailmas soositud ning sellega 
tegelemist soodustavad nii linn 
kui ka kohalikud elanikud. 
Vajadusel on võimalikult lihtne 
muuta detailplaneeringus 
määratletud ruumide 
sihtotstarvet.


