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Ajalugu ja väljavaated:

Tänasel päeval kujutab Holmi kvartal endast haljastatud pargiala. Enne 19. sajandit oli Holmi 
kvartal lausa omaette saar (hõlmates siis ka alasid teispool Raatuse tänavat). 19. sajandil arenes 
piirkond jõudsalt ning ala hoonestati. Enne II Maailmasõda nägi piirkond välja nagu iga teine 
kesklinnaline ala Tartus, sisaldades elu- ja ärihoonestust koos nendevaheliste tänavatega. Tollast 
kvartalit läbis põhitrassina diagonaalne Holmi tänav. Ka jooksis tollase Holmi tänava otsast sild üle 
Emajõe. Sõjas sai ala aga suuri purustusi ning ala otsustati muuta pargiks. 
Peale sõda rajati parki restoran “Kaunas”, millel on piirkonnale märgiline tähendus. Lisaks 
restoranile asuvad hetkel pargis ka Jaapani suursaatkonna poolt 1990. aastatel kingitud kirsipuud. 
Tartu tulevikuplaanides eksisteerib trammitrassi väljaehitamise soov. Üks võimalikke trassikoridore 
hakkaks läbima ka planeeringuala.

Linnaehituslik idee:

Planeeringulahendusega on soov ühendada minevik, olevik ja tulevik nii, et Tartu saaks juurde tüki 
väärtuslikku inimkeskset linnaruumi. 
Lahenduse alusena säilitatakse restoran”Kaunas”, kirsipuud, kui ka Raatuse tn ja Narva mnt. 
äärsed alleed. Lisaks arvestatakse planeeritava trammitrassiga.
Taastatakse Holmi tänava suund - küll veidi muudetud kujul, et teekonda kasutajale põnevamaks 
muuta. Samuti kavandatakse uue Holmi tänava Emajõe poolsesse otsa sild, mis ühendaks 
planeeringuala vastaskaldaga. Kogu ala on suures osas planeeritud jalakäijatele. 
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Holmi tänavast kujuneb ala põhitänav. Tänavat markeerivad mõlemas otsas paiknevad väljakualad 
(üks Raatuse tn. ja Narva mnt. ristis ning teine Emajõe kalda peal vahetult enne silda). 
Emajõe kaldapealne väljak on nähtav nii jõelt kui ka vastaskaldalt, tõmmates inimesi sinna oma 
justkui suletud, samas avatud olekuga. Tänava teise otsa väljak astub veidi tagasi ühtsest 
tänavajoonest ning suunab oma avatud õhuruumi ning keskkonna materjalide kaasabil avastama 
uut keskkonda. 
Holmi kvartali ajaloolist saare seisust ei õnnestu tänases linnaruumis tõenäoliselt taastada. 
Seetõttu meenutab seda aega Emajõe poolsele väljakule planeeritud väike tehisveesilmaga 
ümbritsetud saar. 
Et Emajõe kalda piirkonna kasutust ja avatust veelgi tõsta, on loodud mitu ühendust Holmi tänava 
ja kalda vahel erinevate tänavalõikudega.

Funktsionaalne ülesehitus:

Kvartali ida-poolsesse külge on ette nähtud 3 riigihoonet. Riigihoonete esimesed korrused hoida 
võimalusel avalikkusele avatuna. Sarnaselt on planeeritud ülejäänud ala, kus hoonete esimesed 
korrused on reserveeritud avalikele teenustele, äridele. Raatuse tn. ning Narva mnt. ääres 
paiknevad ülejäänud hooned on planeeritud teisest korrusest alates eluhooneteks. Kauni 
keskkonna ja lõunasse avatuse rõhutamiseks on ülemistele korrustele planeeritud terrassid. 
Restoran “Kaunasele” on planeeritud juurde 2 kordne maht (äri või meelelahutus), et teda avada 
Holmi tänava suunal, kuna antud hetkel on hoone avatud Emajõele, jäädes seljaga uue tänava 
suunas. Holmi tänava sillapoolse väljaku äärde on planeeritud lisaks eelmainitud riigihoonetele ka 
büroohoone maht.
Seonduvalt lähteülesandest sai korrigeeritud ka krundiplaani (lähtudes etapilise väljaehitamise 
soovist).

Haljastus:

Holmi kvartal on hetkel pargiala, mis on jõudnud inimeste südametesse. Et seda hoopi kaduvast 
pargialast võimalikult vähendada, on hoonetevahelised tänavaalad osaliselt haljastatud. 
Tänavaaladele on planeeritud suunavad haljasalad kõrghaljastusega, mis vahelduvad 
tegevusaladega. Sekka on planeeritud ka madalhaljastust. Haljasalad on tänava tasapinnast 
tõstetud, et tekitada istumisvõimalusi. 
Holmi tänava Emajõe poolsele väljakule on reserveeritud ala olemasolevatele kingitud 
kirsipuudele, mis kevadel õitsemise ajal pakub möödujatele silmailu. 
Restoran “Kaunase” lõunanurga juurde on planeeritud laste mänguväljaku ala.
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Liiklus:

Kvartali hoonetevaheline ruum on planeeritud jalakäijatele. Teenindavale transpordile on 
juurdepääs tagatud periooditi mööda määratud koridore. Lisaks läbib planeeringuala planeeritav 
ühistransport - tramm.
Elanike ja töötajate isiklike sõiduvahendite hoiustamise ruumiks on ette nähtud maa-alused 
parklad. Parklad on planeeritud nii, et neid oleks võimalik etapiliselt välja ehitada vastavalt 
vajadusele. Samuti on võimalik potentsiaalse parkimisalana võtta lisaks kasutusele Narva mnt. 
kahe sõidusuuna vaheline saar.

KAVANDATAVAD KRUNDID:
NARVA MNT. 2: 5930 M2
EHITISEALUNE PIND: 3290 M2
KORRUSELISUS: 2K-4K
BRUTOPINDALA: 7800 M2
PARKIMISKOHTI: 41
FUNKTSIOON: ELU- , ÄRI-, MEELELAHUTUSPINNAD

NARVA MNT. 2F: 750 M2
EHITISEALUNE PIND: 475 M2
KORRUSELISUS: 3K
BRUTOPINDALA: 1400 M2
PARKIMISKOHTI: 10
FUNKTSIOON: BÜROOPINNAD

NARVA MNT. 2C: 1850 M2
EHITISEALUNE PIND: 1240 M2
KORRUSELISUS: 4K
BRUTOPINDALA: 4300 M2
PARKIMISKOHTI: 48
FUNKTSIOON: ELU- JA ÄRIPINNAD
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NARVA MNT. 2E: 13920 M2 (LINNA MAA HOONESTATUD KRUNTIDE VAHEL KOOS ÜHE HOONEGA)
EHITISEALUNE PIND: 613 M2
KORRUSELISUS: 4K
BRUTOPINDALA: 2100 M2
PARKIMISKOHTI: 15
FUNKTSIOON: ELU- JA ÄRIPINNAD

NARVA MNT. 2A: 5190 M2 (RIIGIASUTUSE MAA)
EHITISTEALUNE PIND: 4040 M2
KORRUSELISUS: 4K-6K
BRUTOPINDALA: 20300 M2
PARKIMISKOHTI: 80
FUNKTSIOON: RIIGI TEENISTUS


