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Linnaehituslik idee 

Enne teist maailmasõda oli Emajõgi Tartus aktiivne majandustegevuse koridor. Siis eksisteerisid siin ka 

mitmed tööstusfunktsiooniga hooned ning objektid otse jõe ääres (puuturg, täiturg jms.) 

Tänapäeval on jõel ennekõike rekreatiivne ning linnakeskkonda looduslikku aspekti lisav otstarve. 

Nagu on kasvanud ka uusehitiste mastaabid ning maht, nii on arenenud ka tänavavõrgustik, mis on 

kohati hõredam kui ajalooliselt on olnud.  

Tänavavõrgu ajaloolisel kujul üks-ühele taastamisel puudub täna ilmselt otstarve, kuid tähtis on 

ajalooliste suundade ning tähtsamate hoonestusalade markeerimine ning integreerimine uude 

linnaruumi näiteks jalakäijate tänavatena või hoonemahtude arhitektoonikaga. See annab inimestele 

pidepunkti ning ettekujutuse linna arenguloost. Võistlustöö näeb ette ajaloolise Holmi tänava suuna 

taastamist jalakäigutänava ning hoonet läbiva äritänava kaudu. Ajaloolist telge toetavad ka hoonete 

mahud, mis on ajaloolise tänava sihis madalamad ja rõhutavad kunagist tänavafronti.  

Holmi tänava kunagise alguse kohale Narva mnt. ääres on loodud Holmi plats. See loob kvartalile 

Raatuse tänava poolt tulles tugeva identiteediga „sissepääsu“ ja kujuneb sellel suunal Holmi kvartali 

visiitkaardiks. 

Raatuse tänav on linna tänavatevõrgus väga tähtis telg, mis suundub otse raekoja platsi.  Täna selle telje 

mõju raugeb sujuvalt peale kaarsilla ületamist. Peale Narva mnt. ületamist Raekoja poolt hakkab 

suhteliselt hõre, parkimisplatsidega ääristatud kaootiline linnaruum, mis lõpeb sujuvalt „eikusagil“. 

Uue Holmi kvartali lahendus peaks jätkama Raekoja, raekoja platsi ja kaarsilla tugevat sümboolset 

tähendust Tartu linnas.  

Ajalooliselt, enne II maailmasõda asus Holmi kvartali Raatuse tn. telje poolses servas Metropoli väljak. 

Selle kujundi taaselustamine linnaruumis pikendab Raekoja platsi avalikku ja aktiivset linnaruumi ka 

teisele poole jõge. Hilisema oskusliku linnaplaneerimise korral on Raatuse tn. suunal suur potentsiaal 

aktiivse linnaruumi laiendamisel. Nagu ka võistlustingimuste ajalugu käsitlevas osas on välja toodud – 

„Ülejõe esinduslikumaks äritänavaks kujunes 19. Sajandi jooksul Raatuse tänav.“ Hoonestuse 

tihendamine ning kergliiklusteede jätkamine aitaks seda telge elustada ning seda on võimalik pikendada 

ERMini välja. Raekoja platsist ERMi sissepääsuni on 2,5km, mis on paras distants jalutuseks või 

jalgrattaga läbimiseks. Oluline roll on sellel puhul ka juhiste lihtsus – „liikuge raekoja platsist otse, üle 

silla ning jõuate ERMi ette“. Seda teekonda saaks isegi lühendada, planeerides läbiv suund praegusele 

lennukiangaaride tühermaale. 



Metropoli väljak on avatud lõunasse, vaatega jõele ning vanalinnale. Siin asuvalt restorani terrassilt ning 

katuseterrassilt on imelised vaated. Metropoli väljak oleks tulevikus nö. teine raekoja plats ning Tartu 

uus tõmbekeskus. 

Hoonestus on kõrgem kvartali aktiivsemates punktides: Metropoli väljaku ääres, Raatuse tn. ristmiku 

pool ning Narva mnt. sillapoolses nurgas, kus teisel pool teed asub 10 korruseline hoone. Piki Emajõge 

ning pargialadega külgnevad frondid on madalamad. 

Praegusest „Atlantisest“ on säilitatud jõeäärne sammastega osa, mida annab rekonstrueerida ning uue 

hoonemahuga siduda. See on Tartule juba omaseks saanud kujund ning jääb peegeldama eelmise ajastu 

trende. 

Kvartali Narva maantee autosilla poolses nurgas on hoonestuse aktsendiks väiksem 8 korruseline maht. 

Hoonestus on kumera vormiga, järgides nii tänava joont ning vastates lähiümbruses välja kujunenud 

kumeratele pindadele arhitektoonikas (Tasku, Plasku, Pria büroo). 

Kogu alal on eelistatud jalakäijat ning kergliiklust. Kõik suunad, mis tänasel päeval jalakäijatel on välja 

kujunenud säilivad. Uus lahendus integreerub sujuvalt olemasolevasse linnakudesse. 

Funktsionaalne idee 

Funktsionaalselt jaguneb kogu kvartal selliselt, et kõikide hoonete 1. korrustele on võimalik rajada 

tänavale avanevaid äripindasid, söögikohtasid jms. Holmi kvartalisse on maksimaalselt võimalik rajada 

üle 800m aktiivset vaateakna fronti. See on võti, mis uude arendusse elu sisse toob. Ei ole nö „tagumist“ 

fassaadi, vaid funktsionaalselt on tänavatasapind sarnane vanalinna struktuuriga, kus kõik tänavale 

avanevad fassaadid on võimalik „tööle“ panna. Tekitatud on 3 sisehoovi, mis teenivad erinevate 

kinnistute vajadusi. Riigihoone ning endise Atlantise asemele kavandatud mahu sisehoovides on 

võimalik lahendada transfeerbusside ja taksode saabumist, prügivedu, VIP parkimist jms. 

Narva mnt 2a Riigihoone esimene korrus tuleb suures osas segatud äri funktsiooniga. Lisaks Riigihoone 

fuajeed jm. avalikkusele suunatud teenindussaalid ja vastuvõtualad. Ülemised korrused mahutavad 

suuremaid saale ja büroopindasid. Hoone alt saavad läbi nii jalakäijad kui teenindav transport. 

Narva mnt.2 hoonete funktsioon oleks samuti segatud, äri 1. korrusel, bürood ja korterid kõrgemal. 

Narva mnt 2c võiks olla rohkem äri ja büroo suunitlusega, kuna korteritele selline asukoht nii sobilik ei 

ole.  

Narva mnt 2e on sisuliselt sarnane eelnevaga ning moodustab suures osas Narva mnt. 2c ühtse terviku. 

Narva mnt 2f on ümberkrunditud, et vabastada ala Riigihoonele. Selleks on krunt eraldatud Raadiku 

tänava suuna äärde. Sinna võiks rajada stuudiokorterite tüüpi kortermaja, mille esimesel korrusel on 

ärid ja söögikohad. See hoone jääb jalakäigutänavate äärde ning tekib mõnus „amsterdamlik“ miljöö. 

Uus krunt on moodustatud rajatava Metropoli väljaku äärde, loomaks sinna väike restoran või kohvik, 

mille väliterrassid avanevad väljakule ning vaated on jõele ja vanalinnale. Samas on hoone maht 1 

korruseline ning säilitab vaated ka enda taga olevale kortermajale. 



Haljastuse lühikirjeldus 

Peamised haljastuse elemendid on Raatuse tn. suunal paiknev alle, Narva mnt. äärne alle ning Jaapani 

kirsiaed.Need kõik on olemasolevad ning säilitatakse. Lisaks säilitatakse ning täiendatakse „Atlantise“ 

esist kiviktaimlat. Seda saab pikendada veel Holmi tänava poole. Holmi tänava ja autosilla jõe äärde 

lisatakse puuderivi. See varjab Holmi kvartalit autosillalt tuleva müra eest ning toimib ka õhku puhastava 

ekraanina. Lisaks rajatakse hulgaliselt konteinerhaljastust, väikevorme ning ilupuid väljakute, platside, 

terrasside ja jalakäigutänavate äärde. Sisehoovid on samuti osaliselt haljastatud ning toimivad 

privaatsemate paigakestena. 

Holmi tänava otsast kuni Kaarsillani on kõrget haljastust välditud, et avada ala päikesele, jõevaadetele ja 

vaadetele vanalinnale. 

 

Parkimislahendus 

Parkimislahendus põhineb tervet ala teenindava maa-aluse parkla süsteemil, mille sissepääs asub Narva 

mnt. suundade vahelisel saarel. Loodud on 3 parklat, mis kasutavad ühte sissesõitu, kuid on kõik eraldi 

rajatavad, kasutatavad ja suletavad. Rajamise järjekord ei ole fikseeritud, kuna lahendus on selline, et 

võimaldab kõiki variante. Esimesena rajatava parklaga koos tuleb rajada ka sissesõit. Järgmised parklad 

on võimalik hilisemalt juurde ehitada. Holmi kvartal on tänava tasapinnas kavandatud põhimõtteliselt 

autovaba. Ainukene sõidukite liiklus on ajaliselt reguleeritud varustus, prügivedu ning hooldus ja 

olenevalt rajatavatest funktsioonidest võimalik inimeste transfeer. Viimase tihedus on siiski nii väike, et 

selle võib lugeda erijuhuks. Samuti ristuvad jalakäijate ja teenindava transpordi marsruudid 

minimaalselt. 

Maa-aluses parklas on kokku 385-400 parkimiskohta. Lisaks on väike külastajate parkla ka Narva mnt 

eraldussaarel, parkimismaja sissesõitude juures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEHNILISED NÄITAJAD 

1. Narva mnt. 2  

Krundi pind   5390 m² 

Ehitisealune pindala 2763 m² 

Korruselisus  4-6 

Brutopind  11690 + maa-alune parkimine 

Parkimiskohtade arv 115 

 

2. Narva mnt 2a 

Krundi pind   17315m² 

Ehitisealune pindala 4843 m² 

Korruselisus  4-8 

Brutopind  19300 + maa-alune parkimine 

Parkimiskohtade arv 160 

 

3. Uus krunt restoran/kohvikule Metropoli väljakul 

Krundi pind   628 m² 

Ehitisealune pindala 175 m² 

Korruselisus  1 

Brutopind  175 m²  

Parkimiskohtade arv - 

 

4. Narva mnt. 2c 

Krundi pind   1527 m² 

Ehitisealune pindala 1250 m² 

Korruselisus  1-6 

Brutopind  6390 m² + maa-alune parkimine 

Parkimiskohtade arv 45 

 

5. Narva mnt. 2e 

Krundi pind   1843 m² 

Ehitisealune pindala 1129 m² 

Korruselisus  4-6 

Brutopind  6455 m² + maa-alune parkimine  

Parkimiskohtade arv 35 

 

6. Narva mnt. 2f 

Krundi pind   938 m² 

Ehitisealune pindala 659 m² 

Korruselisus  3-4 

Brutopind  2420 m² + maa-alune parkimine 

Parkimiskohtade arv 30 


