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1. Sissejuhatus 
Linna keskuse edasi arendamisel on väga tähtis silmas pidada, et loodav Holmi kvartal austaks Tartu 
kesklinnale iseloomulikku erilist atmosfääri ja inimmõõtmelisust. Rohealad Emajõe kallastel ning tihedalt 
asustatud kesklinnas ümber Raekoja ja Tartu Ülikooli hoonete moodustavad mitmekesiselt kirju linnaruumi 
koos kvaliteetsete vaba aja veetmise võimalustega. Oma võistlustööga soovime toetada ja tugevdada seda 
erilist ning Tartule omast kombinatsiooni elavast kesklinnast ja rohealadest. 

Uue atraktiivse ja mitmekesise piirkonna edukaks arendamiseks tuleb tagada sobilik kooslus kvaliteetsetest 
elupindadest, huvitavatest kauplustest ja söögikohtadest ning teistest avalikest funktsioonidest. Oluline on 
tagada head võimalused piirkonna külastamiseks, pakkudes mugavaid parkimislahendusi ja head 
ligipääsetavust ühistranspordiga. Edasi arendatakse ka jõekaldaid ja sealseid rohealasid lisades sinna vaba 
aja veetmise võimalusi. Seda visiooni toetaks parem ühendatus kesklinna ja uue kvartali vahel, mille tagaks 
kergliiklussilla taastamine. 

Me soovime, et Holmi kvartalil oleks omanäoline urbanistlik karakter ja võlu, mis väljendaks ajakohast 
visiooni heast linnaelust. Tulemus peab olema arhitektuurselt kvaliteetne ja mitte meenutama pastišši 
minevikust ega mõnda järjekordset kaubanduskeskust. Uus kvartal peab Tartusse lisama atraktiivseid 
väärtuseid ja omadusi, luues samas tasakaalu ja harmooniat juba olemasoleva linnakeskusega Emajõe ääres 
– Yin ja yang. 
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2. Asendiplaan 
Võistlusala on kujundatud nelja paindliku hooneplokina, mis moodustavad eriilmelise, kuid siiski 
homogeense piirkonna, mille mastaap ja kõrgused sobituvad juba olemasoleva kesklinna hoonestusega 
ümber Raekoja platsi. Uued hooneplokid järgivad võistlusalal kehtivat ehitusjoont ja olemasolevat 
väärtuslikku kõrghaljastust. Kvartalit läbib passaaž, mis kulgeb ajaloolise Holmi tänava ja kunagise 
sillaühenduse suunal. Narva mnt poolses otsas lõpeb diagonaalselt asetsev tänav kolmnurkse avaliku 
platsiga; tänava Emajõe-äärses otsas taastatakse kergliiklussild või jääb vana silla asukohta meenutama 
mälestusmärk monumendi või linnaruumilise kunstiinstallatsiooni kujul. 

Piirkond on suures osas planeeritud jalakäijate alana, võimaldades samas ligipääsu kvartalit teenindavatele 
kaubatarnijatele. Parkimine on lahendatud Narva mnt poolt ligipääsetava maa-aluse parklaga. Võistlusala 
idapoolsel küljel astub hoonestusjoon Emajõest eemale ning säilub osa rohealast koos linnale kingitud 
kirsipuudega. Sellisel kujul jääb püsima osa ümbritsevast rohelusest ja ilus vaade Võidu sillalt Jaani kirikule. 
Samal ajal jääb alles võimalus piirkonnast läbi suunata Tartu üldplaneeringus arutluse all olev trammiliin. 

Hooneplokkide esimesed korrused on tänavatasapinnale avatud läbi suurte klaaspindade ja loovad hea 
eelduse aktiivse ja mitmekesise linnaelu tekkeks. Läbiv element, mis loob eralduse ülemiste korruste ja 
simese korruse avalike alade vahele, on piki tänavajoont kulgev varikatus. Ülemistel korrustel leiavad oma 
koha privaatsema loomusega kontorid ja elupinnad. 

Planeeritava ala väiksemateks hooneplokkideks jaotamisega luuakse eriilmeline linnamiljöö ühes hubaselt 
intiimsete tänavate, väikeste linnaväljakutega ja Emajõe-äärsete lõõgastusaladega, jättes tervikust värvika 
ja elava mulje. Ala parima võimaliku planeeringu kujundamiseks tuleb sisse viia väikeseid muudatusi 
praegustes krundipiirides võistlusala loodepoolses osas. 
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3. Meelelahutuskeskus „Atlantis“ 
Atlantis on täitnud oma rolli Tartu ajaloos, kuid ei ole käesoleva töö raames osa uuest, tuleviku Tartu linna-
plaanist. Hoone eraklik karakter ja tsentraalne asukoht võistlusalal ei võimalda ala kui terviku mõistlikku 
kasutust. Enamjaolt suletud esimese korruse fassaadidega hoone ei toeta visiooni Emajõele avatud 
linnaruumist. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
4. Hooneplokid – Kõrgused ja mahud 
Kolm Holmi tänavast loodesse jäävat hooneplokki on kuuekorruselised. Esimese korruse täidavad 
ümbritsevale linnaruumile avatud kauplused ja restoranid. Hoonete keskel asuvate privaatsete siseõuede 
ümber on ülemistele korrustele planeeritud atraktiivsed kesklinnakorterid. Vaateid ja ümbruskonda 
suhestumist toetavad suured sisselõiked fassaadil, mis tagavad kõigile korteritele visuaalse kontakti puude 
roheluse ja sillerdava Emajõega. Hooneplokkide siseõued asuvad teise korruse tasapinnas ning täidavad 
privaatse väliala rolli kõigile elanikele. Suured väljalõiked fassaadidel annavad hoonetele iseloomu ja 
tagavad valguse ning õhu juurdepääsu siseõuedele ja elamispindadele. 

Hooneplokk Holmi tänavast kagus on planeeritud 6-8 korruselisena ja koosneb peamiselt avalike teenuste 
osutamiseks mõeldud aladest. Hoone esimese korruse täidavad avalikud teenused ja muud kultuuri ja 
spordiga seotud ettevõtmised. Erinevate kultuuri- ja spordiürituste korraldamiseks rajatakse hoonesse ka 
suur mitmeotstarbeline saal. Ülemistel korrustel paikneksid paindlikud kontorialad, mille jaotise saab 
kujundada täpselt vastavalt vajadustele. Võidu silla poolses küljes tõuseb maja 8 korruseliseks ning toob 
esile hoone kristaljat kuju ümbritseva suhtes. 
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5. Arhitektuur 
Hoonete arhitektuurset ideed iseloomustavad mõned märkimisväärsed elemendid, mis määravad üldise 
arhitektuurse käekirja ka kvartali edasisel arendamisel ja detailsemal kavandamisel. 

1. Aktiivsed ja tänavale avatud esimesed korrused. 
2. Alalised varikatused loovad ülemineku tänavatasapinna ja ülemiste korruste vahel. 
3. Kõrgemad (5 kuni 7 korruselised) mahud suurte sisselõigetega fassaadidel. Hoonete erinevad tasapinnad 
    ja kaldenurgad koos suurte väljalõigetega muudavad ehitised mitmekesiselt ja inimmõõtmes tajutavaks. 

Hoonemahtude ülemiste osade fassaadid on kombineeritud kinnistest, rasketest konstruktsioonidest ja 
suurtest aknapindadest. Suletud pinnad on krohvitud ning värvitud erinevates heledates looduslikes Tartu 
värvigammaga sobituvates toonides. Eesmärgiks on luua kõrgetasemeline kompleks, mis sulandub 
märkamatult olemasolevasse linnapilti, kuid säilitab selle juures atraktiivsuse ja igikestva mulje.   
 

 
 
6. Emajõe kaldapealsed  
Emajõgi on Tartu tuiksoon ja heade mõtete koondumispunkt. Jõekaldale, mis jääb Kaarsilla ja võimaliku uue 
Holmi silla vahele, tekib terrassidega ala puhkehetkedeks, väliteenindusaladeks ja erinevateks jõega seotud 
tegevusteks. Selline lahendus järgib praegust kaldapealsete arengukava, ühendades selle planeeritava 
kvartaliga. 

Võidu silla ja Holmi silla vahelise ala planeering säilub suures osas oma praegusel kujul koos olemasoleva 
kõrghaljastusega. Rohealadele võib rajada lisaks laste mänguväljakuid ning luua kogukondlikke 
kohtumispaiku. Alale saab rajada ka välilava, millel korraldada välikontserte ja muid esinemisi. Eesmärgiks 
on Emajõe kaldapromenaadile luua võimalikult suur hulk erinevaid võimalusi vaba aja sisustamiseks, nii 
etuus kvartal muutub uueks keskseks kogunemiskohaks Tartus.                                                                       
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7. Liiklus ja parkimine 
Võistlusala on reserveeritud jalakäijatele ja jalgratturitele. Autoliiklus toimub peamiselt maa all, kuhu on ka 
planeeritud parkimisvõimalused. Kaupade kohaletoimetamine äridele võimaldatakse maapealsete tänavate 
kaudu. Liftid ja trepid loovad otseühenduse maa-aluse parkla ja elamispindade ning kontorite vahel. 
Poodlejad ja avalike teenuste tarbijad, kes kasutavad samuti maa-aluse parkla teenuseid, saavad kasutada 
ka Holmi tänava lõpus asetsevale väikesele kolmnurksele platsile avanevaid treppe ja lifti.  

Sissesõit parklasse on lahendatud kahe allasõiduga Narva mnt keskelt või alternatiivina mahasõiduna Narva 
maanteelt. Parkimiskelder on jaotatud mitmesse sektsiooni vastavalt ehitusjärjekorrast tingitud vajadustele 
ning maapealsete hooneplokkide kujule. 
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8. Pindalad 

Maapealse osa brutopindalad jaotuvad järgmiselt: 

Hooneplokk 1 – Korterid, kauplused ja restoranid – 6KE 
Krundi suurus         5.450 m2 
Ehitisealune pindala         2.450 m2 
Korterid - brutopindala         8.780 m2 
Kauplused ja restoranid - brutopindala        2.450 m2 
Brutopindala kokku                            11.230 m2 
Parkimiskohtade arv                     115 

Hooneplokk 2 – Korterid, kauplused ja restoranid – 6KE 
Krundi suurus            5.750 m2 
Ehitisealune pindala        2.470 m2 
Korterid - brutopindala         9.380 m2 
Kauplused ja restoranid - brutopindala       2.470 m2 
Brutopindala kokku                            11.850 m2 
Parkimiskohtade arv                     120 

Hooneplokk 3 – Korterid, kauplused ja restoranid – 6KE 
Krundi suurus          5.650 m2 
Ehitisealune pindala         2.530 m2 
Korterid - brutopindala         9.380 m2 
Kauplused ja restoranid - brutopindala        2.530 m2 
Brutopindala kokku                            11.910 m2 
Parkimiskohtade arv                   120 

Hooneplokk 4 – Avalikud funktsioonid ja restoranid – 6-8KE 
Krundi suurus                             10.950 m2 
Ehitisealune pindala         3.490 m2 
Avalikud funktsioonid - brutopindala                            20.000 m2 
Restoranid                       140 m2 
Brutopindala kokku                             20.140 m2 
Parkimiskohtade arv                     145 

Holmi Kvartali - Brutopindala kokku                            55.130 m2 
Maa-aluse parkla kogupindala                    500 



Holmi kvartali arhitektuurivõistlus                                                 YIN JA YANG  

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


