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Arhitektuurivõistluse eesmärk 

Üldised linnaruumilised suundumused Tartus pole seni kesklinna taastihendamise ideed toetanud. 

Säilinud on pidev diskussioon, kuid ometigi on paljud avalikku teenust pakkuvad hooned ja 

funktsioonid liikunud linna äärealadele. Nimekiri on pikk, kuid äramainimist väärivad Tartu 

Peapostkontor, Päästekeskus, Politsei-ja Piirivalveamet, Rahvusarhiiv, Tartu Ülikooli Keemia-ja 

Füüsikahoone. Arhitektuurivõistluse eesmärgiks on selle trendi muutmine, pakkudes välja parima 

paindliku planeeringulahenduse Holmi kvartali uushoonestamiseks, kus oleks tervikuna lahendatud 

nii avalikud, äri kui ka elukondlikud funktsioonid.  

Võistlustöö peab tuginema kesklinna üldplaneeringule ja on aluseks võistlusjärgselt koostatavale 

detailplaneeringule. Eesmärk on leida parim mahuline ja logistiline lahendus. 

Segafunktsiooniga peab funktsionaalselt tihendama Tartu kesklinna. Emajõele avanev kvartal 

aktiveerib ka lõunapäikesele avatud kallasraja kasutust ja tekitab linnaliku tiheda rekreatsiooniruumi. 

 

 

Skeem 1. Situatsiooniskeem 

http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/%C3%9CP-10-002


1 Võistlusala 

1.1 Asukoht 

Võistlusala asub Tartu Emajõe vasakkaldal Ülejõe linnaosas, olles piiritletud  lõunast/läänest 

Emajõega, idast Narva maanteega ning põhjast olulise kergliiklustänavaga jõe vasak- ning paremkalda 

vahelisel suunal (Raekoja platsilt Raatuse tänavani).  

 

Skeem 2. Võistlusala piirnevus 

Võistlusala eraldab Vanalinna ja Uueturu rajoonist Emajõgi ning selle äärne kitsas haljasriba. 

Ühendatus jõe vasakkaldaga toimub kvartali mõlemal küljel alguse saavate sildade abil – Kaarsild 

(kergliiklussild) ning Võidusild (auto-ja kergliiklussild). 

Võistlusalast loodesse jääb mööda Emajõe kallast kulgev haljasruum (nn Ülejõe park), mis 

üldplaneeringu kohaselt pargiruumina praegu ka säilib ning hetkel taashoonestamisele ei kuulu. 

Kvartali idakülge piirab magistraaltänav Narva mnt ning selle äärne äri- ja elamumaa. 

Vaade võistlusalale ning ümbritsevale linnulennult: 

http://www.taevakaamera.ee/360/tartu360/tartu360.html 

Arhitektuurivõistluse ala (Holmi park) suuruseks on ~ 27 800m², hõlmates järgmised krundid: 

Aadress Pindala (m²) Katastri nr Omand. 

Narva mnt 2 5390 79514:033:0001 eraomand 

Narva mnt 2a 18120 - riik 

Narva mnt 2c 1527 79514:033:0002 eraomand 

Narva mnt 2e 1843 79514:033:0003 Tartu linn 

Narva mnt 2f 938 79514:033:0004 eraomand 



 

  

 

Skeem 3. Võistlusalal paiknevad krundid. 

 

1.2 Ajalooline ülevaade 

1.2.1 Üldist  

II Maailmasõja sündmustes heiastub taas 17. ja 18. sajandi sõdade häving. 1941. aasta juulis püsis 

Emajõe linna läbiv lõik kaks nädalat rindejoonena. Taandumislahingutes kasutas Punaarmee 

süütepomme, lisaks kahjustustele kesklinnas hävisid terved puitmajade linnaosad praeguse Tiigi 

tänava piirkonnas ja Ülejõel. Õhiti ajalooline Kivisild. 1944. aasta õhurünnakuis muutus 

rusuhunnikuks suur osa veel säilinud kesklinnast. Kokku hävis 54% linna elamispinnast ja 60% 

ühiskondlikest hoonetest.  



 

Skeem 4. II MS hävinud hoonestus markeerituna tänasel linnaplaanil. 

 

Pilt 1. Vaade Holmi kvartalile enne sõda. 



Aastad 1945–50 möödusid peamiselt varemete taastamise ja rusude koristamise tähe all. 1950. 

aastatel saadi asuda kapitaalsemate uusehituste kallale. Esimesena taashoonestati Raekoja platsi 

äärsed kvartalid. Suurema osa hävinud südalinnakvartalite asemele lasi linna peaarhitekt Arnold 

Matteus planeerida ulatuslikud haljasalad, lootes nii säilitada väärtuslikumad krundid tuleviku 

parema kvaliteediga hoonete jaoks. Elamuehituse raskuskese kandus äärelinnadesse, kesklinna kerkis 

vaid üksikuid elamuid ja avalikke hooneid – uus Vanemuine, kooperatiivi Kaubamaja, teenindusmaja, 

Emajõe äärde restoran Kaunas.  

1980. aastad olid Tartus elavnemise ja otsingute ajaks. Taas hoogustub arutelu sõjas purustatud 

kesklinna hoonestamise üle. „Pommiaukude“ täisehitamise küsimuses ei jõuta aga üksmeelele, kuna 

vahepeal on üldsus avarate haljasaladega harjunud.  

 

Pilt 2. Panoraamvaade Holmi kvartalile (panoraamfoto tehtud 2014. aastal). 

Hiljutisest buumist hoolimata on suur osa Tartu kesklinnast aga tänaseni tühi. Viimastel aastatel on 

Tartu olulisemate kohtade taashoonestamisel tavaks saanud arhitektuurivõistluste korraldamine, et 

tagamaks parimat arhitektuurset ja avaliku ruumi kvaliteeti. 

Vana Tartu linnulennult: https://www.youtube.com/watch?t=19&v=9Ecb38kGDk0  

 

1.2.2 Holmi kvartali ajalooline ülevaade 

Holmi saar  

Kuni 19. sajandini oli Tartul oma saar. Emajõe haru, mida kutsuti Koolujõeks, voolas mööda praegust 

Narva maanteed ning kahe jõe vahele jäi saar – Holmi saar.  



  

Pilt 3. Tartu linna kaart. 1792. aasta 

18. sajandi lõpus aeti Koolujõgi Tartu rae korraldusel kinni ja piirkond muutus Ülejõe linnaosa 

iseenesestmõistetavaks osaks. Endine Holmi saare ala arenes 19. sajandil jõudsalt, siia ehitati 

ärihooned, võõrastemajad, hotell. Kruntide poolest oli see ihaldatud piirkond ka 1920.-30. aastatel. 

Ülejõe piirkond sai raskelt kannatada 1941. aasta juulis. Pommitamise läbi hävis vana linnakvartal, 

mille asemele rajati 1950. aastate alguses park. 

Ajalooline Holmi kvartali ja kesklinna hoonestuses linnulennult: 

http://ekspress.delfi.ee/kuum/ajamasin-tartu-kesklinn-enne-ja-nuud?id=64284883 

Holmi kvartali tänavatest ja hoonestusest täpsemalt  

Esimesed teated praeguse Ülejõe linnaosa kohta ulatuvad keskaega. Üks olulisi lähtekohti on 

praeguse kaarsilla piirkonnas asunud Saksa sillalt lähtunud kivitamm, mille ääres paiknesid 

linnakodanike aiad, eraldi on nimetatud viljapuuaedu. On arvatud, et praeguse Kivi tänava kohal 

asunud kivitamm algas veskikraavi, hilisema Koolujõe kohal (praegu Narva mnt) ja kaitses 

linnakodanike aedu Emajõe kevadiste üleujutuste ajal, kindlasti aga kulges seda mööda Kastre poole 

suunduv tee. Kivi ja Raatuse tänava vaheliselt alalt on leitud ka kuivenduskraave, kivitammist kagu 

poole jääv ala võis sobida karjamaaks. 

Liivi sõja järgsel ajal asus Holmil Vene kaubahoov. Samas piirkonnas on mainitud ka vene kaupmeeste 

kabelit. 1635. a asuti silla vastu ehitama muldkindlustust – raveliini, mille konstruktsiooni kohta on 

Eesti Ajalooarhiivis säilinud mitmeid plaane (EAA f. 2100, n. 11, s. 133, l. 11). 

17. sajandi lõpust pärineval Tartu plaanil on kujutatud ka Emajõe vasemkallas (EAA f. 995, n. 1, s. 

6851, l. 5).  Ülejõe eeslinn paiknes kitsalt Emajõe ääres. Plaanil on kujutatud mitmed olulisemad 

Ülejõe linnaosa tänavad, neid küll nimetamata – teistest laiemana Kivi ja sellega paralleelsed Roosi ja 

Mäe tänavad, samuti Narva ja Vene tänavad. Nimetatud on Meltsiveski tiiki ja selle juures asunud 

veskit.  

Põhjasõja käigus hävis kogu varasem hoonestus, säilis vaid vana kohanimede traditsioon. 18. sajandi 

keskpaigaks oli rajatud rida hooneid Narva maantee alguses, Meltsiveski tiigi lähedal ning Kivi, Roosi 



ja Jaama tänavate ääres. 1755. aastal oli suur tulekahju Holmil, mille tagajärjel hävis sealne 

hoonestus. Ka 1775. aasta hiidtulekahju kandus puitsildade kaudu Ülejõele. Hävis kogu Holmi ja 

Narva maantee alguse hoonestus. Ära oli põlenud 80 maja, kolm silda ning kõik saksa ja vene poed. 

1775. aastal hävinud Ülejõe hoonestus oli 18. sajandi lõpuks taastatud. Kivisilla rajamise järel (avati 

1784) muudeti elamiskõlblikuks ka Raatuse tänava piirkond. 

18. sajandi lõpus asuti Koolujõge täitma Kivisilla ehitamise ja Holmil asunud bastioni lammutamisel 

tekkinud jäätmetega ning muu linna prahiga. Selle tagajärjel lakkas Holm olemast saar.  

Ülejõele kujunevat eeslinna nimetati alates 18. sajandi viimasest veerandist III linnaosaks (ka 

Peterburi linnaosaks). 1786. aastast paigutati majadele plekist numbrisildid – Ülejõe linnaosa siltidel 

olid valgel taustal punased numbrid. 1790. aastast paigutati tänavanurkadele nimesildid. 

1776. aastast kehtis Venemaal uus ehitusmäärustik. Selle järgi lubati Tartus kivimaju ehitada vaid I 

linnaosas ning Ülejõe linnaosa tuli hoonestada puumajadega. Keelust hoolimata valmis 1790. aastal 

Woldemar Conrad von Pistohlkorsi kivist elamu Koolujõe ääres, selles hoones asub 2001. aastast 

Tartu Linnamuuseum. 1820. aastal loendati Ülejõe ehk III linnaosas 9 kivi- ja 239 puitelamut. Sel ajal 

oli linnaosas juba 33 tänavat ja üks avalik plats – Hobuseturg, mis alates 1830. aastast sai selle ääres 

asunud kaupmees K. A. Henningi maja ja kaupluse järele tuntuks Henningi platsina (praegu asub sellel 

linnamuuseumi esisel platsil Statoili tankla). 

  

Pilt 4. Henningi plats. 

Alates 1860. aastatest hoogustus maaelanike juurdevool linna. Sellele aitas kaasa 1863. aasta 

passiseadus, millega talurahvas sai õiguse oma kubermangu piires vabalt elukohta vahetada. 

Eestlaste osakaal linnaelanike hulgas kasvas – 1881. aastal oli see 55% ja 1897. aastal 71%. 19. 

sajandi lõpuks oli Ülejõest saanud Tartu rahvarohkeim asum – seal elas ligi 17 000 inimest, mis 

moodustas 41% linna rahvastikust. 

1866. aastal hakkas kehtima käsitöö ja tööstuse vabaduse seadus. Praktiliselt tähendas see vaba 

ettevõtluse seadustamist. Lõplikult kaotati tsunftikorra kinnisus 1870. aasta Vene linnaseaduse 

kehtestamisega Balti kubermangudes 1877. aastal. Järgnenud aastatel asutati Tartus ridamisi uusi 



kaubandus- ja tööstusettevõtteid. Majandusliku kõrgkonjunktuuri perioodil, 1870.¬–1880. aastail, 

tekkis arvukalt väikesi, nn vürtspoode. Keskmiselt oli Tartus pood iga 70 elaniku kohta.  

Kesklinn ühes jõeäärsete turuväljakutega oli kujunenud linna ärikeskuseks. Ärikeskus laienes nii ida 

kui lõuna poole, hõlmates lisaks Raekoja platsile ja seda ümbritsevatele tänavate piirkonnale Ülejõel 

Raatuse ja Peterburi tänava Henningi platsist Vene tänava jooneni.  

1885. aastal võeti vastu linna uus ehitusmäärustik ja kivihoonete ehitamise piir nihkus Jaama 

tänavani. 1890. aastail tehti Ülejõel palju ümber- ja juurdeehitusi. Raatuse tänavale kerkisid uued 

kivimajad. Ülejõe esinduslikumaks äritänavaks kujunes 19. sajandi jooksul Raatuse tänav. 

  

Pilt 5. Raatuse tn vaatega Raekoja suunas. 

Laia ja Vene tänavat ühendava Puusilla (1826–1923), hilisema Vabadussilla (valmis 1926) Ülejõe-

poolses otsas asus Ludvig Bandelieri mööblitööstus. Alates 1870. aastatest omandas Bandelier 

mitmeid Vene ja Kalda tänava piirkonnas asuvaid krunte ning arendas siin välja suurejoonelise 

tööstuskompleksi. 1896. aastal valmisid uued vabrikuhooned, mööblitootmine mehhaniseeriti.  

Eesti esimene paikkino Illusion avati 4. aprillil 1908 Tartus Ülejõel. Kinohoone asus Raatuse tänava 

alguses Heinaturul, Bellevue hotelli vastas Kivisilla otsa juures. Kinohooneks oli laudkatusega lauast 

hoone. Esialgu mahutas see 360 inimest. Alates 1934 Metropoli nime kandnud kino suleti 1936. aasta 

kevadel hoone amortiseerumise tõttu. Lühikest aega tegutses kino Illusion vastas asuva hotelli 

Bellevue ruumides veel teinegi kino. Hotelli omanik Filipp Kudrjavtsev asutas kino Saturn 1909. 

aastal, kuid see oli pankrotis juba 1910. aasta sügiseks. 



  

Pilt 6. Kino Illusion Raatuse tänava alguses Heinaturul, Bellevue hotelli vastas Kivisilla otsa juures. 

II maailmasõjas hävis peaaegu kogu Raatuse, Vene, Holmi ja Kalda tänava ning Kivi tänava ja Narva 

mnt alguse varasem hoonestus. Varem tihedasti hoonestatud alal säilisid vaid klassitsistlik hoone 

Narva mnt 23 ja mõned üksikhooned. Holmialal asunud Holmi ja Hobuse tänav lakkasid 

eksisteerimast. 

  

Pilt 7. Raatuse tänav 

 

 

 

 

 

 

 

 



Holmi-Uueturu sild  

1941. aasta suvel ehitasid saksa väed Turuhoone juurde Holmi tänava kohale ajutise puusilla. Sild 

purustati 1944. aasta lahingutes. 

  

Pilt 8. Pantoonsild Holmi ja Uueturu tänava joonel. 

1944. aasta augustis sild taastati oluliselt ümberehitatuna ja see püsis samal kohal kuni 1957. aastani, 

mil valmis uus raudbetoonist Võidu sild kunagise Ujuksilla asukohale. 

  

Pilt 9. Purustatud Holmi tänav. 

Restoran Kaunas/ Meelelahutus- ja konverentsikeskus Atlantis  

Sõjas purustatud kvartalite kohale rajatud haljasala servale Emajõe kaldal ehitati 1960.-63. aastatel 

restoran Kaunas, mille arhitektiks oli Voldemar Herkel. Kompleks läks käiku 1969. aastal 400-

kohalisena. Kaasaegsete kohvik-restoranide hulgas oli Kaunas suurim ja kõige esinduslikum. 

Esimesel korrusel olid kauplus, kondiitritsehh, kontor ja abiruumid, teisel korrusel restoran, 

kokteilibaar ja söökla. Interjöörid rekonstrueeriti hoone kohandamisel ööklubiks 1995. aastal. 

Alates 1996. aastast tegutseb hoones meelelahutus- ja konverentsikeskus Atlantis. 



Algsest elegantsest Herkeli lahendusest on säilinud eelkõige Raatuse tn poolne sein. Juurdeehitusega 

on muus osas hoonet oluliselt muudetud ning laiendatud ka jõe poole nii, et kallasraja ülemine 

platoo on ca 3-4m kitsam. 

Panoraamvaated hoone tagant: http://360.io/WrMw7c ja http://360.io/jHeNA4  

Panoraamvaated hoone küljelt: http://360.io/gJWcmm ja http://360.io/2ajs5r  

Ajalooline vaade: https://ajapaik.ee/media/uploads/muis_Oean4FU.jpg 

1.3 Lingid varasematele visioonidele 

 https://dl.dropboxusercontent.com/u/3476379/Tiit%20Sild%20Martin%20McLeanhoonestus

kava.pdf 

 https://dl.dropboxusercontent.com/u/3476379/Urmas%20Paul%20hoonestuskava.pdf 

 https://dl.dropboxusercontent.com/u/3476379/Jakob%20J%C3%B5gisuu%20hoonestuskava.

pdf 

2 Võistlustingimused 

2.1 Planeeringulised ja arhitektuursed tingimused 

2.1.1 Üldised arengusuunad 

Holmi parki on ette nähtud uushoonestusalad, kus hoonestuse kandvaks funktsiooniks on Narva mnt. 

2f kinnistu ja Narva mnt. 2a kinnistu Võidu silla poolsel alal nn. riigihoone. Narva mnt. 2, 2c ja 2e 

kinnistutel ning Narva mnt. 2a kinnistu Raatuse tänava poolsel alal on uushoonestuse 

funktsioonideks äri-, teenindus- ja elamispinnad. Eelistatult peaks hoonestus olema kvartaalne. 

Käesoleva konkursi eesmärgiks on leida Holmi kvartali hoonestusele terviklik arhitektuurne lahendus. 

Eelistama peab lahendusi, mis arvestavad eraomandis olevate kinnistute piiridega. Suurepärase ja 

tervikliku Holmi kvartali lahenduse korral on kokkuleppel kinnistute omanikega võimalik ka 

ümberkruntimine, sel juhul peaksid uued moodustuvad kinnistud olema pindalalt võrdsed tänaste 

kinnistutega. 

Säilivad pargialad, ennekõike Raatuse tänava ja Narva mnt. äärsed puiesteed ja nende lähiümbrus 

tuleb rekontrueerida terviklikuks ja atraktiivseks avalikuks puhkealaks. Emajõe kaldapealne tuleb 

kujundada avalikuks puhkealaks. 

2.1.2 Ehitusalune pind 

Tartu kesklinna üldplaneering annab hoonestusõiguse kogu võistlusala ulatuses (välja arvatud 

jõekalda ehituskeeluvööndi ala ning Kaarsilla ja Raatuse tn vaheline ja Narva mnt äärne 

kergliikluskoridor, mis kuuluvad avalikku kasutusse määratavate linna- või riigimaade alla). (Vt lisa: 

Tartu kesklinna üldplaneering. Joonis 5. Avalik ruum.)  

Võtta arvesse Emajõe kalda ehituskeeluvööndi piiri, mis on sätestatud Tartu kesklinna 

üldplaneeringus. 

Tagada Võidu silla laiendamiseks vajalik reservkoridor (minimaalselt 15 m). (Vt lisa: Tartu kesklinna 

üldplaneering. Joonis 5. Avalik ruum.) 



 

 

Skeem 5. Piirangud võistlusalal. (* Vt punkt 3.1.3) 

 

 

 

2.1.3 Võistlusalale kavandatavad funktsioonid 

Holmi pargi maa-ala puudutavad ehitus- ja kasutustingimused kruntide kaupa: 

 Aadress Sihtotstarve Korruseid 

1 Narva mnt 2 Äri- ja teenindusettevõtete ning elamu maa-ala 4–6 

2 Narva mnt 2a 

Raatuse tn 

poolne ala 

Äri- ja teenindusettevõtete ning elamu maa-ala 4–6 

3 Narva mnt 2a 

Võidu silla 

poolne ala 

Valitsus- ja ametiasutuse maa-ala (juhtotstarvet toetavad 

sihtotstarbed võivad kuni 20% ulatuses olla kaubandus- ja 

teenindusasutused, büroohooned, kultuuri- ja spordiasutused 

ning tervishoiuasutused) või  kultuuri- ja spordiasutuse maa-ala 

4–6 



(juhtotstarvet toetav sihtotstarve võib kuni 10% ulatuses olla 

kaubandus- ja teenindusasutus). 

4 Narva mnt 2c Äri- ja teenindusettevõtete ning elamu maa-ala 4–6 

5 Narva mnt 2e Äri- ja teenindusettevõtete ning elamu maa-ala 4–6 

6 Narva mnt 2f Valitsus- ja ametiasutuse maa-ala (juhtotstarvet toetavad 

sihtotstarbed võivad kuni 20% ulatuses olla kaubandus- ja 

teenindusasutused, büroohooned, kultuuri- ja spordiasutused 

ning tervishoiuasutused) või  kultuuri- ja spordiasutuse maa-ala 

(juhtotstarvet toetav sihtotstarve võib kuni 10% ulatuses olla 

kaubandus- ja teenindusasutus). 

4–6 

 

 

 

  

Skeem 6. Võistlusalal paiknevate kruntide sihtotstarbed. 

 

 

 

 

 



2.1.4 Korruselisus 

Võistlusalal on lubatud 4–6 korruseline hoonestus. 

Üldpõhimõttena ei ole madalamate kui kolmekorruseliste ja kõrgemate kui kuuekorruseliste hoonete 

ehitamine lubatud. Kuna olulisemate ja suuremat analüüsimist eeldavate alade (fikseeritud joonisel 

http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/fc7763c017c9f110c22568cd004625d4/5acb0cd21a9087fac22

57d7100322703/$FILE/Joonis%202%20Maa-%20ja%20veealade%20yldised%20ehitustingimused.pdf 

) puhul korraldatakse planeeringuvõistlused, on võimalik, et sellistes piirkondades tekivad võistluse 

kaudu ka kõrgemad hooneosad. Kõrgemad hooneosad on lubatud kuni 10% ulatuses hoone(stuse) 

ehitisalusest pinnast ega tohi ületada enam kui kaks korrust üldplaneeringuga lubatud hoonestuse 

üldisest kõrguspiirangust. (Väljavõte Kesklinna Üldplaneeringust). 

2.1.5 Haljastus 

Võistlusala on mitmekülgselt haljastatud nii isetekkelise kui istutatud kõrg- ja madalhaljastusega. 

Linnaehituslikust perspektiivist on kõige väärtuslikum osa kõrghaljastusest Raatuse tänava ja Narva 

mnt äärsed alleed. Vastavalt kesklinna üldplaneeringule tuleb Raatuse tn allee säilitada, Narva mnt 

äärne osa säilitada või taastada. Sealjuures tuleb arvestada Võidu silla perspektiivse laiendamisega. 

Kultuuriloolise väärtusega on jõepoolse haljasala serval paiknevad Jaapani kirsipuud, mis on Tartu 

linnale 1990. aastate algul Jaapani suursaatkonna poolt kingitud. Kirsipuud on õitsemise perioodil 

kõrge esteetilise väärtusega. Ülejäänud osas on haljastus mitmekesine, esineb nii okaspuid kui 

hobukastaneid, kirsipuude kõrval suurem salu täiskasvanud kaskesid.  

 

2.1.6 Linnaehituslikud nõuded 

 

 Kogu Holmi kvartali ala (suurem osa Holmi kvartalist) peaks tulevikus olema hoonestatud, küll 

aga peaksid säilima Narva mnt ja Raatuse tänava äärsed olemasolevad puuderivid. Vastavalt 

Kesklinna üldplaneeringule on lubatud hoonestusalast (kinnistute kogualast) täis ehitada 

mitte rohkem kui 70% kavandades hoonete vahele rohelised koridorid, sh taastades 

kergliiklustänavana ajaloolise Holmi tänava suuna. Holmi tänava koridor ei pea asuma täpselt 

ajaloolises asukohas. 

 

 Säilitada Raatuse tänava äärne allee. Säilitada või näha ette Narva mnt äärse alle taastamine, 

arvestades Võidu silla laiendamiseks vajaliku reservkoridoriga. Võimalusel säilitada Atlantise 

ja Võidu silla vahelisel alal kasvavad väärtuslikud Jaapani kirsipuud, mis on Tartu linnale 1990. 

aastate algul Jaapani suursaatkonna poolt kingitud. Variant on integreerida need tulevase 

riigihoone kvartalisse. (Vt. Lisa Dendroloogia skeem.pdf) Muus osas on kõrghaljastuse 

säilitamine võimaluse korral soovitatav.  

 Väljapakutud linnaruumiline lahendus peab olema inimmõõtmeline ja linnaehituslikult 

põhjendatult liigendatud. 

 Uushoonestuse väljapakutud lahendus võistlusalal peab tekitama linnaruumilise terviku.  



 Lahendus peab olema kinnistute kaupa etapiviisiliselt realiseeritav. 

 Holmi kvartali Emajõe poolne hoonestusfront peaks olema linnaruumiga seotuna visuaalselt 

ja funktsionaalselt atraktiivne, peaks olema seotud Emajõe ja kesklinnaga, peaks olema 

avatud Emajõele ja kesklinnale.  

 Hoonestus peaks olema Emajõele võimalikult lähedal, Narva mnt 2 kinnistu osas mitte 

lähemal kui olemasolev hoonestus. 

 Emajõe kahetasandiline kaldapromenaad peab säilima. Koostamisel on kahetasandilise 

kaldapromenaadi rekonstrueerimise projekt Kaarsilla ja Atlantise vahelises lõigus (vt 

Tajuruum OÜ töö nr 16K58 Atlantise suunalise kergliiklustee ja kaldapromenaadi 

eskiisprojekt).  

 Holmi kvartali hoonestusviis peaks olema kvartaalne. Kvartalite jõeäärsetele osadele peab 

olema tagatud teenindava transpordi- ja autobusside, kauba-ja prügiautode jms juurdepääs.  

 Ühe variandina võiks kvartaliteks jagava tänavajoonena kasutada Holmi tänava ligilähedast 

endist asukohta. Sellisel juhul peaks Holmi tänava mõlemad otsad olema markeeritud – 

Narva mnt poolses otsas näiteks väljakuna ja Emajõe poolses otsas (endise) Holmi silla 

tähisega või linnapoolse huvi korral taastatava Holmi sillaga. 

 Arvestada Tartu Üldplaneeringusse tehtud ettepanekuga rajada trammitee Tartusse. Trammi 

sild kulgeks Holmi sillaga enam-vähem samas asukohas. (vaata lisadest Tartu Tramm.pdf) 

 Väljapakutud lahendus peab looma meeldiva ja hästi toimiva avaliku linnaruumi, kvartal peab 

olema Emajõele avatud. Avaliku ruumi kujundamisel arvestada piisava haljastuse 

kavandamisega, tagamaks mitmekesine inimsõbralik keskkond. 

 Väljapakutav lahendus peab olema paindlik, lahendusega tuleb luua toimiv tänavavõrgustik 

või linnaruumiline struktuur, mis võimaldaks lahendada tekkivate ehitusalade sees erineva 

suurusega hooneid. 

 Arvestada olemasoleva krundistruktuuriga, tagada hoonestuse eri kinnistutel tõenäoliselt 

erinevatel aegadel (tulenevalt erinevatest omanikest) eraldi projekteerimise ja ehitamise 

praktilise realiseerimise reaalne võimalikkus. Juhul kui lahendus nõuab krundistruktuuri 

muutmist on ümberkruntimine võimalik kokkuleppel kinnistute omanikega, sel juhul peavad 

uued moodustuvad kinnistud olema pindalalt võrdsed tänaste kinnistutega. 

 Esimese korruse tasapind peab võimaluste piires vastama aktiivse frondi nõuetele (tänavale 

avatud äripinnad). 

 Pöörata tähelepanu Emajõe kallaste kasutusaktiivsuse tõstmisele, vaba liikumise säilitamisele 

ning ala seotusele Emajõe kallasradadega.  

 Võistlusalal asuva lõunasse avaneva kallasraja avaliku ruumi lahenduselt oodatakse olulist ala 

kasutusaktiivsuse tõusu. Kaaluda multifunktsionaalse ala loomist Emajõe kaldal (trepistikud 

vm Emajõkke ulatuvad rajatised).  



2.1.7 Liiklus 

 Tagada kaasaegsed, kvartali kasutajate vajadusi arvestatavad sisse- ja väljasõidud. Lahendus 

peab toetama kvartali ja ümbruskonna sujuvat ning loogilist toimimist. 

 Tekitada võistlusalale meeldivad kergliiklusteed, mis seonduksid loogiliselt ümbritseva 

linnaruumiga. 

 Tagada hoonete ja avalike funktsioonide teenindamine maapealse tänavavõrgu kaudu. 

 Leida optimaalne lahendus kergliiklusteede ja autode-busside liikumise ohutuks ja 

meeldivaks koostoimimiseks.  

 Arvestada olemasoleva ühistranspordi peatuse asukohaga Narva mnt ääres, vajadusel seda 

korrigeerides. 

 

2.1.8 Parkimine 

 Parkimine lahendada võistlusalal.  

 Sõiduautode parkimine võiks olla lahendatud kvartalite sees (kvartaalne hoonestusviis). 

 Kaaluda sõiduautode avaliku parkla rajamist Narva mnt kahe liiklussuuna vahel asuvasse 

puudevahelisele alale Võidu silla ja Raatuse tänava vahel. 

 Vajalik parkimiskohtade arv välja arvutada sõltuvalt võistlusalale planeeritavast 

funktsionaalsest jaotusest.  

 Kuni 250 parkimiskohaga parklas või parkimishoones piisab ühest sisse-väljasõidust. 250 kuni 

500 parkimiskoha puhul tuleb kavandada vähemalt kaks sisse-väljasõitu. 

 Parkla või parkimishoone sisse- ja väljasõidud peavad paiknema jaotusmagistraali (või mõne 

madalamaliigilise tänava) ristmikualast vähemalt 50 m ja ühissõiduki peatusalast vähemalt 30 

m kaugusel. 

 Võistlusalal asuvate kruntide ühise maa-aluse parkimise planeerimise korral võtta arvesse 

võimalikku vajadust hoonestuse etapiviisilist arendamist.  

 

 

  



2.2 Ruumiprogramm 

 

 

Skeem 7. Funktsionaalne jaotus 

2.2.1 Riigimaja 

Holmi kvartal on arvestatav asukoht tulevase Riigimaja jaoks. Seetõttu näeb arhitektuurivõistlus ette 

võimaliku Riigimaja paigutamist Holmi kvartali uushoonestamise planeeringlahendusse. 

Riigimaja funktsionaalne lahendus peaks olema paindlik ning kergesti ümberkohandatav. 

Kasutusotstarve on põhiosas büroo: esialgne soovitud suletud brutopind on ligikaudu 20 000 m².   

2.2.2 Narva mnt. 2, 2c, 2e. 

Narva mnt. 2, 2c ja 2e kinnistutele ning Narva mnt. 2a kinnistu Raatuse tänava poolsel alal on 

uushoonestuse funktsioonideks äri-, teenindus- ja elamispinnad.  

Narva mnt. 2, 2c ja 2e kinnistutel ning Narva mnt. 2a kinnistu Raatuse tänava poolses osas peaks 

esimese korrus tasapind võimaluse piires vastama aktiivse frondi nõuetele (tänavale avatud 

teeninduspinnad), vältima peaks esimesele korrusele elamispindade rajamist. Võistlustöö ei pea 

eeldama konverentsi- ja meelelahutuskeskuse Atlantise säilimist praegusel kujul. 

2.3 Muinsuskaitselised eritingimused 

Võistlusala asub muinsuskaitseala kaitsevööndis. 

Holmi kvartali uushoonestuse planeeringlahendust mõjutavad muinsuskaitse eritingimused: 

 Vaade Võidu sillalt Jaani kirikule ja vanalinnale tuleb säilitada vaatepunktidest, mis asuvad 

paremkalda ja silla keskkoha vahel. 



 Emajõe vasakkalda hoonestusjoone kavandamisel on soovitav arvestada ajaloolist 

ehitusjoont ja põhimõtet, et hoonestus oleks jõefrondis eri kõrgusega. 

 Emajõe-äärsetele haljasaladele jt avalikele haljasaladele on lubatud püstitada rajatisi. 

 Uusehitiste maksimaalne korruselisus 6. (Vt lisaks punkt 3.1.4.) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Võistluse korraldus 

3.1 Võistluse korraldaja: 

Tartu Linnavalitsus 

3.2 Võistluse vorm: 

Võistlus on üheetapiline avalik ideevõistlus.  

3.3 Võistlusülesande liik: 

Tegemist on planeeringulahenduse ideevõistlusega. 

3.4 Osavõtjad ja nende kvalifitseerimiskriteeriumid: 

3.4.1 Võistlusest võivad osa võtta: 

 Kõik arhitektid ja rühmad, kus vähemalt ühele arhitektile on antud volitatud arhitekt 7 või 

volitatud arhitekt V kutsekvalifikatsioon kutseseaduse mõistes. 

 Planeerimis- või projekteerimisvaldkonnas tegutsevad juriidilised isikud, kelle vastutavale 

spetsialistile on antud volitatud arhitekt 7 kutsekvalifikatsioon kutseseaduse mõistes. 

 Võistlustöö võib esitada mitme füüsilise või juriidilise isiku poolt ühiselt (teha 

ühispakkumine), arvestades et kvalifitseerimiskriteeriumid oleks täidetud mitme isiku kohta 

kokku. 

3.5 Žürii koosseis: 

Esimees: Jarno Laur 

Liikmed:  

Tõnis Arjus;  

Margit Mutso;  

Tiit Trummal;  

Peeter Pere. 

Hääleõiguseta eksperdid: 

Urmas Past;  

Rene Teimann;  

Timo Aarmaa; 

Sekretär: Tiit Sild 

 

Kvalifitseerimiskomisjoni koosseis: Mari Laaniste; Ivo-Sven Riet. 

 



3.6 Preemiad: 

3.6.1 Võistluse preemiafond on kokku 22 000 EUR, mis jaguneb järgnevalt: 

 I – 10 000 EUR 

 II – 7000 (sisaldab kaasnevaid makse) EUR 

 III – 5000 (sisaldab kaasnevaid makse) EUR 

3.6.2 Esimese preemia maksab välja Eesti Kultuurkapital, teise ja kolmanda preemia Tartu linn. 

3.6.3 Füüsilisele isikule väljamaksmisel maksustatakse auhinnasummad tulumaksuga. Võimalik on 

teha väljamaksed ka arve alusel firmale. 

3.6.4 Auhinnafondi suurust pole žüriil õigus muuta. Piisava hulga heatasemeliste võistlustööde 

puudumise puhul või võrdse tasemega võistlustööde olemasolul on žüriil õigus üksikute 

preemiate suurust ja hulka muuta. 

3.7 Lähtematerjalide loetelu: 

3.7.1 Võistluse üldtingimused (käesolev dokument) 

3.7.2 Kontaktala plaan, ortofoto 

3.7.3 Geodeetiline kvartali alusplaan 

3.7.4 Linna plaan mõõdus 1:2000 

3.7.5 Tartu kesklinna kolmemõõtmeline joonis 

3.7.6 Atlantise 1963.a. asendiplaan 

3.7.7 Atlantise 1963.a. I korruse plaan 

 

 

 



3.8 Võistlustöölt nõutavad joonised: 

3.8.1 Väljapakutav krundistruktuur mõõdus 1:500 (näidates taustal ära ka olemasoleva 

krundistruktuuri). Eristada avaliku ruumi (linna omandusse minevad) ja hoonestatavad 

krundid. 

3.8.2 Parkimislahenduse, ligipääsu ja teeninduse lahenduse plaan 

3.8.3 Vaated kvartalile kolmest küljest (piki Raatuse tänavat, piki Emajõge ja piki Narva maanteed) 

3.8.4 Iseloomulikud lõiked, vähemalt üks lõige risti Emajõe ja Narva maanteega ja risti Raatuse 

tänavaga. 

3.8.5 Liiklusskeem 

3.8.6 Kolmemõõtmelised visualisatsioonid. 

3.8.7 Seletuskiri, kus on esitatud: 

 Linnaehitusliku idee lühikirjeldus 

 Funktsionaalse idee lühikirjeldus 

 Haljastuse lühikirjeldus 

 Parkimislahendus 

 Tehnilised näitajad kruntide kaupa (krundi suurus, ehitisealune pindala, korruselisus, 

brutopindala, parkimiskohtade arv) 

3.8.8 Linnaehituslik makett 1:500 

 



3.9 Võistlustöö vorm: 

3.9.1 Võistlustöö graafiline materjal peab olema esitatud jäigal alusel vabas formaadis (soovitavalt 

A1). Maksimaalselt 4 planšetti. 

3.9.2 Jooniste kvaliteet peab olema trükikõlbulik ja võimaldama korraldajatel demonstreerida 

konkursitöid avalikul näitusel.  

3.9.3 Seletuskiri tuleb esitada jooniste lisana trükitult, köidetult ja formaadis A4, soovitavalt lisada 

seletuskirja kausta planšettidel esitatav graafiline materjal vähendatud kujul. 

3.9.4 Võistlustööle lisada CD, DVD või mälupulk võistlustööga digitaalsel kujul formaadis pdf või 

jpg. 

3.9.5 Võistlustööde esitamise hetkel peavad kõik materjalid olema ühes kinnises, ilma väliste 

eraldusmärkideta pakendis, millel märksõna ”Holmi kvartali arhitektuurivõistlus“. 

3.9.6 Võistlustöö pakendisse peavad olema lisatud kolm ümbrikku (vt järgmist punkti „Võistlustöö 

esitamine ja anonüümsuse tagamine“. 

 

3.10 Võistlustöö esitamine ja anonüümsuse tagamine: 

3.10.1 Konkurss on anonüümne ja märgusõnaline. Kõik üksikud joonised, seletuskiri ja muud 

materjalid peavad olema varustatud märgusõnaga (embleem või numbrikombinatsioon ei ole 

lubatud). 

3.10.2 Ideekonkursi töö esitatakse ühes kinnises, ilma väliste eraldusmärkideta pakendis pealkirja 

”Holmi kvartali arhitektuurivõistlus“. Pakendisse tuleb lisada kolm märgusõnaga varustatud 

kinnist ja läbipaistmatut ümbrikku. 

3.10.3 Esimene, märkega „Nimekaart“, peab sisaldama töö tegijate nimesid, aadresse ja 

telefoninumbreid ning vajadusel viite, kellele kuulub töö autoriõigus. 

3.10.4 Teine, märkega „Kvalifitseerimine“, peab sisaldama nõutud kutsekvalifikatsiooni omava 

autori nime, isikukoodi ning koopiat kehtivast kutsekvalifikatsioonist tõendavast 

dokumendist (kutsetunnistusest). 

 

3.11 Võistluskeel: 

Võistluse keel on eesti keel. 



3.12 Võistluse ajakava: 

3.12.1 Võistlus algab 22. märts, 2017.a. Võistlustingimusi saab alla laadida Tartu linna kodulehelt 

http://www.tartu.ee/?lang_id=1&menu_id=2&page_id=640 

3.12.2 Võistlustööde esitamise tähtaeg on 1. juuni, 2017.a. Töö tuleb tuua või saata posti või kulleri 

teel aadressile: Küüni 5, Tartu hiljemalt kell 16:00. Juhul, kui töö saadetakse postiga, peab 

saadetis jõudma samaks ajaks. 

3.12.3 Võistlustöö hindamine žürii poolt lõpeb hiljemalt 22. juuni võitjate väljaselgitamisega ja 

märgusõnade avaldamisega meedias.  

3.12.4 Ümbrike avamise tseremoonia täpne aeg teavitatakse võitjate väljaselgitamise ja 

märgusõnade avaldamise teadetes. 

 

3.13 Küsimuste esitamine: 

3.13.1 Võistlusest osavõtjad võivad võistlustingimuste täpsustamiseks esitada põhjendatud ja 

asjassepuutuvaid küsimusi. 

3.13.2 Küsimused peavad olema vormistatud kirjalikult ja saadetud e-posti teel hiljemalt kaks 

nädalat enne võistlustööde esitamise tähtaega aadressile aeo@raad.tartu.ee. 

3.13.3 Küsimustele vastatakse kirjalikult viie tööpäeva jooksul ning vastused saadetakse võistlusele 

registreerinu e-posti aadressile. 

 

3.14 Kvalifitseerimiskomisjoni töö: 

3.14.1 Kvalifitseerumist kontrollitakse enne žürii koosoleku toimumist kvalifitseerimiskomisjoni 

poolt, kes avavad pakendid ja ümbrikud „kvalifitseerimisdokumendid“, säilitades seejuures 

konkursi anonüümsuse. 

3.14.2 Avamisel koostatakse tööde avamise protokoll, milles fikseeritakse esitatud tööde koosseis ja 

vormiline vastavus lähteülesandele. 

3.14.3 Kvalifitseerimiskomisjoni liige kontrollib kõikide tööde vastavust lähteülesandele enne žürii 

istungit, koostades selle kohta vastava analüüsi. 

 

3.15 žürii töö ja võistlustööde hindamine: 

3.15.1 Saabunud võistlustöid hinnatakse žürii istungitel. 

3.15.2 žürii otsustab, millised võistlustööd pääsevad hindamisele. Võistlustöö ei pääse hindamisele, 

kui: 

 võistlustöö on ilmselgelt võistlustingimustele mittevastav 

 võistlustöö ei vasta žürii hinnangul arhitekti kutseala nõuetele. 



3.15.3 Iga žürii istungi kohta koostatakse tööprotokoll, mis ei kuulu avalikustamisele. 

3.15.4 žürii hindab töid vastavalt hindamiskriteeriumidele. 

3.15.5 žürii töö loetakse lõpetatuks pärast võidutööde väljaselgitamist konsensuslikult või 

lihthäälteenamusega ja selle otsuse fikseerimist lõpp-protokollis. 

3.15.6 žürii lõpp-protokoll kuulub avalikustamisele. 

 

3.16 Hindamise kriteeriumid: 

3.16.1 Lahenduse arhitektuurne kvaliteet, funktsionaalsus ja vastavus lähteülesandele. 

3.16.2 Lahenduse terviklikkus ja keskkonda sobivus, arhitektuurse lahenduse värskus ja 

tänapäevasus. 

3.16.3 Lahenduse otstarbekus ja teostatavus. 

 

3.17 Arhitektuurivõistlusele järgnev tegevus: 

Võidutöö võetakse detailplaneeringu koostamise aluseks. Võidutöö autorid kaasatakse 

detailplaneeringu lahenduse väljatöötamisse. 

 

3.18 Autoriõigus, omandiõigus, varalised õigused: 

Auhinnatud ja/või ergutuspreemiaga premeeritud ideekavandite omandiõigus, samuti varalised 

autoriõigused lähevad hankijale üle pärast auhindade ja/või ergutuspreemiate väljamaksmist. 

Auhindamata jäänud ideekavandite omandiõigus ja kõikide esitatud ideekavandite autoriõigused 

jäävad nende autoritele. 

Hankijal on õigus ideekonkursile esitatud ideekavandeid kasutada ideekonkursi tutvustamise 

eesmärgil. Hankija võib esitatud ideekavandeid reprodutseerida ajakirjanduses ja teha üldsusele 

internetis kättesaadavaks. Ideekavandite autorid nõustuvad ideekavandi avaldamisega sh Eesti 

Arhitektuurikeskuse võistluste andmebaasis (http://voistlused.arhitektuurikeskus.ee/) ja näitusel 

eksponeerimisega. Ideekavandi kasutamisel on hankija kohustatud viitama autorinimele. 

Projekteerimistööde hankelepingu täitmise käigus loodud teoste varalised autoriõigused lähevad 

hankijale üle pärast projekteerimistööde vastuvõtmist ja nende eest tasumist. Muud autoriõiguste 

tingimused lepitakse kokku projekteerimistööde hankelepinguga. 

 

3.19 Auhindamata tööde tagastamine: 

Korraldajad tagastavad auhindamata tööd autorite sooviavalduse alusel peale võistlusele järgneva 

näituse toimumist. Korraldajatel on kohustus säilitada hindamisest kõrvale jäetud ja premeerimata 

töid ja vastutada nende eest kuni kuu pärast žürii lõpliku otsuse tegemist või kuni võistlustööde 

tagastamiseni. Pärast seda kuupäeva ei vastuta korraldajad enam auhindamata tööde eest. 

http://voistlused.arhitektuurikeskus.ee/


  

4 Lisa: Lähiümbruse linnaruumilist arengut puudutavad artiklid 

  

Pilt 10. 2011.a. Diskussiooni ajal Postimehes ilmunud Hillar Metsa karikatuur. 

 Tartu linn kavandab Ülejõe pargialade taashoonestust, Jüri Saar 27.04.2011 
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