
Holmi kvartali arhitektuurivõistluse žürii protokoll 

 
 
Žürii koosolekud toimusid 
12. juunil 2017, kus osalesid: 
 
Esimees: Jarno Laur 
Liikmed:  

Margit Mutso;  
Tiit Trummal;  
Peeter Pere. 
Tõnis Arjus;  

 
Eksperdid: 

Rene Teimann;  
Timo Aarmaa; 

Kvalifitseerimiskomisjoni liige Ivo-Sven Riet 
Žürii sekretär: Tiit Sild 
 
ja 28. juunil 2017, kus osalesid: 
 
Esimees: Jarno Laur 
Liikmed:  

Margit Mutso;  
Tiit Trummal;  
Peeter Pere. 
Tõnis Arjus;  

Eksperdid: 
Rene Teimann;  
Urmas Past;  

Žürii sekretär: Tiit Sild 
 
Arhitektuurivõistlusele laekus 8 tööd, millest kõik kvalifitseerusid 
hindamisele. Žürii liikmed ja eksperdid olid enne istungeid võistlustöödega 
elektroonilisel kujul tutvunud. Žürii eksperdid Rene Teimann ja Urmas 
Past edastasid oma seisukohad žürii liikmetele peale esimest istungit ka 
emaili tee ning osalesid istungitel ja esitasid oma ekspertarvamused. 
Žürii ja eksperdid arutlesid pikalt kvartali parima krundistruktuuri ning 
olemasoleva krundistruktuuri muutmise võimaluste üle ning leiti, et hea 
tahtmise korral on struktuuri muutmine võimalik.  



Kõikides töödes on omajagu küsitavusi ja probleeme, seetõttu leiti, et 
ükski töö ei ole üksüheselt detailplaneeringu alusena rakendatav.  
Kindlasti tuleb edasise planeerimise käigus arvestada Kesklinna 
üldplaneeringuga Holmi tänava ja võimaliku kergliiklussilla osas. 
 
Arutati võimalusi kuidas korralduslikult edasi minna, sh kaaluti võimalust 
korraldada võistlusele teine etapp, kus kolmele väljavalitud tööle antakse 
täpsemad juhised edasi töötamiseks. Pärast pikki arutelusid sellest siiski 
loobuti. 
 
Leiti, et mõistlik on valida välja võidutöö ja kohandada seda  linna, 
eraomanike, riigi ja võistlustöö autorite koostöös edasises protsessis 
vastavalt osapoolte soovidele ning nõuetele. Esimeses järjekorras võiks 
tulemiks olla hoonestuskava, mis on eraomanike, linna ja riigi ning 
avalikku huvi tasakaalustatult arvestav ning mille saab võtta aluseks 
detailplaneeringu koostamisele. 
 
Žürii lähtus hindamisprotsessis võistlustingimuste 
hindamiskriteeriumitest. 
 
Eksperdid ei osalenud 28.06.2017 zürii nõudel võidutöö valikul, kuid 
nende analüüs ja ettepanekud olid žürii hindamisprotsessil argumentideks 
ja aluseks. 
 
Žürii otsustas kuulutada võitjaks võistlustöö nimega "Emajõgi”. Tööd 
tuleb kindlasti  edasises planeerimisprotsessis oluliselt muuta (vt 
kommentaare ja ettepanekuid järgnevas analüüsis).  
 
Žürii otsustas anda teise koha võistlustööle "Atlantise plats”. 
 
Žürii otsutas anda kolmanda koha asemel välja 2 ergutuspreemiat 
võistlustöödele "Luts ja Simm” ja "Roheline”.  
 
 
  



Žürii kommentaarid võistlustöödele: 
Võistlustöödega on võimalik tutvuda alloleval lingil: 
https://drive.google.com/open?id=0ByWf4tWTaDNOa0NCYUxPblMzZkk  
 
"Emajõgi” 

 
Välja on pakutud perimetraalne suhteliselt suurte mahtudega lahendus. 
Holmi tänav on toodud läbi kvartali teisel suunal kui see oli omal ajal. 
Silda ei ole ette nähtud (kuid selle lisamine on ilmselt võimalik). Läbi 
kvartali on tõmmatud diagonaaltänav Kaarsillast riigimaja (Annelinna) 
suunal – liikumisteid arvestades on see funktsionaalne. 
Narva maantee poolses servas loodud hea linnaline tihedus, linna ja jõe 
poolsel küljel on  liiga palju avatud ruumi, mis ei haaku tiheda linnakoe 
taastamispüüdega, lahendus vajab edasitöötamist ja mõningast 
tihendamist. Jõeäärsed majad on madalamad kui Narva mnt poolne 
hoonestus, seeläbi tekivad head vaated osaliselt ka tagumise rea 
hoonetele. 
Jõeääre lahendus on sümpaatne – välibassein, varikatus ja astmestik 
muudavad jõe ääre nö aeglaseks ruumiks, kus on võimalus aktiivseks 
puhkamiseks. Jõeäärne väljakuruum haakub olemasoleva jõeäärse 
kirsiaiaga, mis säilitatakse. Jõe kohale projekteeritud konsoolsel 
varikatusel on potentsiaal luua linnale uus sümboli väärtusega koht.  
Töö puudus on endise Holmi tänava suuna ja kunagise Holmi sillaga 
mittearvestamine. 
Kinnistu piire ei ole muudetud, võimalik on hoonestamine krundi kaupa eri 
etappidel. 
Lahendus vajab edasitöötamist - , Holmi tänava ja silla osas täpsustamist, 
hoonestuse osas tihendamist. 
Lahendusega on astutud õigeid samme õigetes kohtades, avalik 
hoonetevaheline ruum on hästi mõtestatud ja läbi tunnetatud. Jõe kohale 

https://drive.google.com/open?id=0ByWf4tWTaDNOa0NCYUxPblMzZkk


projekteeritud konsoolsel varikatusel on potentsiaali tekitada linna  uus 
sümbolväärtusega koht.  
  
Edaspidises töös tuleb arvestada järgmiste aspektidega: 

1. Kaaluda Holmi tänava suuna muutmist, suunata enam endisesse 
sängi või selle ligikaudsesse asukohta. Holmi tänav tuleb lahendada 
reaalse tänavana (sh ka autode teeninduspääsuna). 

2. Väljapakutud kvartali hoonestus on liiga vabaplaneeringuline, seda 
tuleb planeerimisprotsessis tihendada , muuta kvartali hoonestust 
perimetraalsemaks(Erakrundi omanike sooviks on täisehitusprotsent 
üle 70% krundi pinnast ja hoone korruselisus minimaalselt 6. Seda 
soovi tuleb edasises protsessis analüüsida). Tihendada jõe fronti, 
säilitada samas kirsipuude ala. 

3. Näha ette koht võimalikule Holmi sillale.  
4. Kaaluda olemasolevate eraomanike kruntide nihutamist Raatuse 

tänava või Narva mnt ehitusjoonele.Tõenäoliselt arendatakse 
esimeses järjekorras välja erakrundid. Hoonestus Raatuse tänava 
või Narva mnt ääres  looks  esimeses etapis juba linnaliselt toimiva 
ruumi. Samuti võimaldaks see terviklikumalt arendada riigikrunte. 
Konsoolne varikatus toetuks ideaalis kahele sama omaniku hoonele 
(riigihoonele). 

Hoonestuse funktsioonide osas tuleb teha korrektuure vastavalt 
vajadusele, sh kinnistuomanike soovidele. 
5. Parkimise osas on vaja lahendust, kus parkimisala saab ehitada samuti 
välja etapiliselt  ja eraldi kinnistu kaupa. 
6. Lahenduse elluviimiseks tuleb kõikide edasiste juhiste elluviimisel 
arvestada proportsionaalselt kinnistuomanike ja avaliku huviga.   



 
 
"Atlantise plats” 

 
Loodud on kompaktne tihe linnaruum, mida lõhuvad erinevatesse 
ilmakaartesse avanevad eri iseloomuga väljakud. Leitud hea tänavaruumi 
proportsioon ja suhe avatud linnaruumi ja täisehituse vahel. Jõeäärne 
hoonefront ulatub Võidu sillast kuni Kaarsillani – tekib tihe linnalik jõeäär. 
Esimese korruse tasand on nagu enamikus teisteski võistlustöödes 
planeeritud äritegevusele, mis elavdab tänavaruumi. 
Taastatud on enam-vähem ajaloolises kohas Holmi tänav ja sild – 
positiivne viide ajaloolisele keskkonnale. Holmi tänavale on kavandatud 
trammiliin – funktsionaalselt igati sobiv lahendus. Holmi silla kõrguse 
kavandamisel ei ole arvestatud jõeliiklusega – see peaks olema samal 
kõrgusel Võidu sillaga. Silla suubumine Holmi kvartalisse vastu 
hoonenurka vähendab oluliselt linnaruumilist ülevaatlikkust.  
Hoonestusele ei ole täpsemat lahendust või visiooni pakutud – võistleja 
idee on leida iga üksikhoone lahendus läbi arhitektuurivõistluse. Lisatud 
lahendusvariantidelt võib järeldada, et planeerija jätab arhitektile suure 
vabaduse – nii katusekuju, kõrguse, liigendatuse jms osas. Eeldades, et 
antud kohal on omanikud huvitatud maksimaalsest mahust tähendab see 
ohtu, et piirkond kujuneb arhitektuurilt nö tasapaksuks. Suhteliselt 
väikesemahulised majad on igast küljest avatud tänavatele – oht on, et 
kuhugi tekib väheatraktiivne teeninduskülg – see probleem on jäetud 
lahendada majade projekteerijatele (võimalik on seda lahendada näiteks 
viies teeninduse maa-alusesse parklasse). 
Erinevalt mitmest teisest võistlustööst on siin arvestatud olemasolevate 
krundipiiridega, mis teeb piirkonna etapilise arendamise lihtsamaks kui 
arendamisel krundiüleste mahtudega. 
Autode väljumine liiga silla lähedalt pole hea lahendus, kuid on muudetav. 



Olemasolev kirsiaed on ette nähtud hoonestada. 
Seletuskirjas puuduvad tehnilised näitajad. 
 
"Luts ja Simm” 

 
See on võistlusele laekunud töödest kõige suurema ehitusmahuga 
kavandatud julge lahendus – tekitatud on kaks perimetraalse 
hoonestusega kvartalit, mis on eraldatud Holmi tänavaga. Muus suunas 
(väljaarvatud piki jõe äärt ja Narva maanteed) liikumisvõimalus puudub, 
Kaarsilla poolt tulles kvartali läbimist diagonaalselt ei ole ette nähtud. 
Suhteliselt ühtlast hoonefronti on vertikaalselt liigendatud katuste 
terrassiastmestikega, Võidu silla poolne maht tõuseb koos sillaga 
tugevamaks aktsendiks. 
Tugeva hoonefrondi loomine jõe kaldale toetab siin tiheda linnakoe 
taastamise ideed, samas mõjub sedavõrd tugeva läbimatu hoonestuse 
loomine antud kohas pisut brutaalsena. Hoonete arhitektuurilahendus on 
samas tinglik, kindlasti annaks töö edaspidi mängida rohkem rõdude- 
terrasside ja muude arhitektuursete elementidega. Jõe äärde astmestiku 
loomine on samuti hea mõte. 
Holmi tänav pikeneb Holmi sillaks. Parkimiskorrus on toodud maa peale, 
selle peale on loodud poolavalik sisehoov, mis arvestades eriti hoonete 
elamufunktsiooni on funktsionaalne. Esimese korruse ruumid (äripinnad) 
jäävad suhteliselt pimedasse tsooni (neil on vaid perimeetri väliskülg 
valgustatud). 
Kaunase restorani taastamine algsel kujul lisab kohale kihistust eelnevast 
ajast, samas on oht, et uue võimsa hoonefrondi all jääb vana tundlik maja 
mõjuma ebaveenvalt. 
 



Kaunase restoran on ehitatud ringi  esialgsele kujule ja kaetud uue 
hoonemahuga, väärtustades selgelt üht varasemat ajaloolist kihistust. 
Tasandiline majade mäng ja kõrguste varieerumine on sümpaatsed. 
Olulise põhimõttena on ette nähtud Holmi tänava ja silla taastamine 
ligilähedaselt ajaloolises asukohas.  
 
"Roheline” 

 
Selle lahenduse puhul on tunda tugevat juhtideed – see on nö majad 
pargis lahendus, mis ei loo mitte majablokkide-tänavate keskkonda vaid 
asetab neli suuremat sisehooviga majamahtu rohelusse. Kindlasti on 
´majad pargis´ antud kontekstis üks ootuspäraseid mõttekäike. 
Holmi silla siht suubub kahe maja vahelisse pilusse ja kaotab oma 
linnaruumilise tähenduse, puudub Holmi tänava sihiga arvestamine. 
Hoonete loomisel on oluline roheline mõtlemisviis – mõeldud on nii 
energia kogumisele, visuaalsele rohelusele kui vihmavee kogumisele. 
Rangetele massiivsetele majavormidele on antud plastilisust langevate 
terrassidega. 
Majadevahelisse roheruumi on loodud erineva iseloomuga pargid 
Tugevale ideele vaatamata ei ole lahendus lõpuni veenev – suured majad 
roheluses ei vasta kesklinna ootusele, pigem sobituks see ehk kuhugi 
linna äärealadele Emajõe äärde. 
Antud võistlusega ei ole läbi lahendatud majad, kuid on ette näha, et siin 
tekib korterite lahendamisel tehnilisi probleeme. Arvestatud ei ole ka 
olemasoleva krundijaotusega. 
 
  



Roger 

 
Planeering on suhteliselt tundlik, hea mastaabiga. Kvartal on jagatud 
mitmeks väiksemaks üksuseks – hooneblokkideks ja väljakuteks, mida 
ühendavad  väikesed tänavad. Holmi tänav on enam-vähem tema 
ajaloolises kohas ning liitub Holmi sillaga ning jõe äärde loodud Holmi 
väljakuga, mis langeb trepistikuga jõe suunas. Säilitatud on olemasolevad 
kirsipuud. Liiklusskeem on lihtne, arusaadav. 
Hoonestus langeb lõuna poole, loodud on võimalus luua katuseterrasse 
ning muuta katusemaastik plastiliseks. Kvartaleid on avatud lõuna suunas 
päiksele. Jõe äärde ei teki aga seetõttu tihedat hoonefronti vaid 
sopistustega ebakorrapärane ruum, mis paraku ei mõju veenvalt. 
Säilitatud on Atlantise restoranihoone tänasel kujul – sellel ei ole erilist 
mõtet, sest sellisel kujul ei suhestu hoone loodava tänavaruumiga (loodud 
kui pargimaja). 
Vaatamata suhteliselt peenele linnakoele ei ole arvestatud olemasolevate 
kruntidega. 
Töö suurim puudus on ehk see, et kvartalile ei ole suudetud luua tugevat 
identiteeti. Võibolla annaks seda luua konkreetsete hoonete arhitektuuri 
kaudu. 
 
 
 
 
  



Saar 

 
Võistlustööd iseloomustavad ajaloolised referentsid: Metropoli väljak, 
Holmi tänav. Säilitatud on Atlantise restoranihoone.  Loodud on suhteliselt 
suurte hoonemahtudega kvartalid, mille keskele jäävad hooneid 
teenindavad sisehoovid. Majade vahele jääv tänavate struktuur ei mõju 
veenvalt. Kuigi  on taastatud Holmi tänava siht, puudub Holmi sild. Töös 
puudub tugev isikupära, mis looks kohale ainuomase identiteedi. Koha 
omapära ja erilised võimalused on kasutamata jäänud. Väljapakutud 
hoonemahud ei tundu loovat eeldust erilisele tundlikule arhitektuurile. 
Töös pole tunda kindlat professionaali kätt, ei eristu linnaruumiliste 
mahtudega ja arhitektuurilistelt on  esitlus tugeva näo ja vormita. 
 
 
 
  



Säng 

 
Võistlustöö idee on taastada Holmi saare motiiv. Lahenduse aluseks on 
võetud pargiteed ja pargirajad ning loodud on maja-minikvartalid, mis ei 
tekita tugevat tänavaruumi, küll aga toovad majade vahele palju 
liikumisvõimalusi ja valgust (majadele on  lahendusi kerge leida). 
Avalikku ruumi (tänavaid) on palju, kardetavalt liiga palju – tekib oht et 
ruum "hajub” , hooned ei suuda genereerida piisavalt esimest korrust 
aktiveerivat funktsiooni ja ei teki mõnusaid sisetänavaid. Hoonetevaheline 
ruum ei kanna südalinna tänavaruumi iseloomu. Millegipärast ei ole 
arvestatud Holmi tänava sihi ja sillaga, ehkki sellise lahenduse puhul ei 
taksita ajaloolise viite sissetoomist miski. Veemotiivi sisse toomisel on 
kindlasti sümboolne ja visuaalne tähendus, funktsionaalselt jääb see idee 
ehk küsitavaks. 
Majade fassaadid peavad olema  kõik võrdse tähendusega, pole ees- ja 
tagafassadi (tehniline juurdepääs ilmselt lahendatav maaaluselt 
korruselt). Mõne maja puhul võib see siiski olla keeruline lahendada. 
Sümpaatne on see, et on mõeldud katusemaastikule, mis on erinevalt 
enamikust töödest kujundatud plastilisemalt. Samuti on sümpaatne eri 
suurusega majade planeerimine kvartalisse. Kirsiaed on säilitatud ning 
seotud sümpaatselt riigihoonega. 
Lahendust kirjeldada ka kui ühte maja, mille seob terivkuks maa-alune 
parkimismaja.  
Sümpaatne töö. Töö lahenduse aluseks on võetud pargiteed ja pargirajad. 
Võistlustööga on taastatud Holmi saare motiiv. Majad on täiesti eraldi 
seisvad, maja-minikvartalid,  mis ei tekita tugevat tänavaruumi, küll aga 
toovad majade vahele palju valgust. 



 
"Yin & Yang” 

 
Loodud on kesklinnalik tihe neljast väiksemast perimetraalse 
hoonestusega kvartalist koosnev ruum, mille peatänav on ajaloolises sihis 
Holmi tänav, mis pikeneb sillaks. Teises tänava otsas on Holmi väljak. 
Kvartalite sisse tekivad sisehoovid, mis nö väljalõigete abil seinast on 
ühendatud jõe äärega. Kõik on justnagu ´õige´, kuid töö tervikuna on 
pisut kohmakas, selles puudub plastika ja tundlikkus, mis võtaks kuidagi 
arvesse koha erilisust. Majade lahendusele ei ole mõeldud, nende 
lahendamisel tekkivatest probleemidest (näiteks paksud sisenurgad) on 
vaadatud mööda. 
Jõeäärne avalik ruum on pingestamata, hoonetest nagu eraldiseisev, 
ruumikas, aga iseloomutu. Visuaalid jõe äärsetest hoonemahtudest on 
ehmatavad. Võidu silla poolses otsas on kaldapealne pargiala jäetud liiga 
laiaks ja lohisevaks. 
 
 
 


