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Tartu Linna Emajõe äärne pargiala moodustab puhvertsooni hoonete ja vee vahele. Olemasolev 
hoonestus ja tänavate frondid paiknevad Emajõest eemal ning vaid üksikutes kohtades on hooned 
rajatud Emajõe servale. Sõjajärgselt Emajõe kallastele rajatud hoonestus on tekkinud läbi tühimike 
täitmise eraldiseisvate hoonetega. Linnakvartalite jõeni pikendamine on toimunud läbi iseseisvate 
hoonete paigutamisega kvartalite otstesse. Tihedaid, mitmetest väiksematest hoonetest 
moodustunud kvartaleid ei ole tekkinud ja ruumi loovad suuremad hoonemahud koos neid 
ümbritseva avatud või haljastatud linnaruumiga. Võistlustöös väljapakutud planeeringuline 
lahendus võtab aluseks olemasolevate jõe äärde rajatud hoonete modulaarset paiknemist ja pakub  
sellest lähtudes välja keskkondlikult süstematiseeritud lahenduse Emajõe vasakkalda 
hoonestamiseks.
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Jõepark linnaosade vahel Kesklinna tühimike täitmine

Pargi hoonestamise viis Pargiala läbivad kihid: hoonestus - 
kõrghaljastus - promenaad



Emajõe vasakkalda ja Holmi kvartali hoonestamiseks väljapakutud lahendus võtab aluseks ja 
tihendab olemasolevat linnaruumilist olukorda, kus koos Emajõega liigub läbi linna kolm 
ruumitüpoloogilist kihti:

- hoonestus, mis asub selgelt teiselpool parki tänavate ääres ja pargiala otstes.
- haljasala, mille moodustab Emajõe äärne park ja kõrghaljastus.
- jõeäär, milleks on Emajõe äärsed kallasteed ja kesklinna jõepromenaad.

Holmi kvartali planeeringulahendus pakub välja hoonestusviisi Emajõe vasakkalda pargiala 
hoonestamiseks lokaalsete kvartaalsete hooneklumpidega - pargimajadega. Planeeringu 
moodustavad neli siseaedade/aatriumitega fragmenteeritud kvartaalset hoonemahtu. 
Monumentaalsed pihustatud struktuuriga hoonemahud on paigutatud planeeringuala servadele 
moodustamaks servad jõele, Raatuse tänava alleele, Narva maanteele ja Võidu silla küljele.

Pargiala hoonestamine toimub läbi hoonete hajutatud paigutamise pargimassiivi sisse. Pargiala 
laiendamine hoonemahtude vahele loob liigendatuse hoonegruppide vahele ja tagab jõefrondi 
vahelduvuse läbi erinevate linnaruumiliste olukordade. Fragmenteeritud hoonestusviis piki Emajõe 
serva on tasakaal üksikhoone ja tiheda linnaruumi vahel. Planeeringulahenduse eesmärgiks on 
tagada kutsuv ja mitmekesine keskkond linnarahvale ning tulevastele elanikele eraldust pakkuvad 
terrassilised siseaiad.

�3

sportimisrajad

haljastus filtreerib 
vihmavett

hoonete 
päikesevarjestus

puithoone

oma aialapp

katuseterrassid

jalgsi käimise 
eelistamine

personaalne 
energiatulu

töö+elamine

päikesepaneelid

energiabilanss 
positiivne

energia vahetusega 
hooned

laadimispunkt



Planeeringualale läbivate telgede loomine julgustab linnaelanikke ala läbima ja sinna tihedamini 
sattuma. Jalgteede servades paiknevad avalikud funktsioonid on Holmi kvartali kõikidest külgedest 
lähenedes mugavasti ligipääsetavad. Ala läbiv jõepromenaad ja kergliiklusteede võrgustik seovad 
Emajõe ääre ühtseks rekreatsiooni- ja puhkealaks, kus üheks suuremaks tõmbepunktiks saab 
Holmi kvartal koos planeeringulahenduses väljapakutud pargi ning linnaplatsidega.

Aktiivne linnaruum ja energiasäästlik elamisviis peaksid olema uue Holmi kvartali märksõnadeks. 
Planeeringuga välja pakutud hoonestuse paigutamisel ja kujundamisel on arvesse võetud kõiki 
keskkonnasäästlikkuse tagamise printsiipe - alates jalakäija sõbralikust linnaruumist kuni hoonete 
endi soojusmassi kujundamist akumuleerimaks termilist energiat. Hoonete puhul on arvestatud 
maksimaalse päikeseenergia salvestamise viisiga, projekteerides hooned päikese suunas 
mahuliselt laskuvatena. Kortermajade terrassid toimivad päikese püüdjatena ja riigimaja 
siseaatriumid sisekliima ühtlustajate ning hoidjatena. Päikesevarjestus riigimaja fassaadil, 
päikesepaneelid hoonete katustel ja kortermajade ning riigimaja vaheline soojus- ja elektrienergia 
jaotamine maksimeerivad passiivsest energiast saadavat tulu. 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Hooned on kontsentreeritud suuremateks tervikuteks jätmaks kesklinnale vajalikku avalikku ruumi 
hoonete ümber. Neli hoonemahtu jaotuvad funktsionaalselt kaheks hoonepaariks. Raatuse tänava 
äärsed hoonemahud on terrassmaja tüpoloogiatega kortermajad, mille esimestel korrustel asuvad 
äripinnad ja kodukontoriks või väikeärideks sobivad stuudiokorterid.

Võidu silla poolne hoonetepaar on omavahel ühendatud suuremaks riigimaja funktsioonile 
sobivaks hooneks, mille mõlemal hoonemahul on kesksed linnarahvale avatud foorumid/aatriumid.
Hooneplokid on tihedalt kokkupakitud, moodustades kvartalid, mille ülesehitus varieerub hoone 
tüpoloogiast. Kortermajade kvartalile on iseloomulikud väiksemad ühikud ja riigimaja/büroohoonele 
suuremad plokid. Kortermajade väiksemate ühikute vahelisest ruumist moodustuvad siseaiad ja 
terrassid. Riigimaja siseaatriumid hoonete südamikes on tekitatud läbi büroomahtude liigenduse. 
Riigimaja tõstetud servad avavad hoone siseaatriumid linnarahvale ligipääsuks.
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Terrassid - kvartalite südamike astmeline liigendus valgustingimuste 
parandamiseks ja haljastuse lisamiseks.

Riigihoone avalikud foorumid - rohelised aatriumid parema 
sisekliima ja atmosfääri loomiseks.



�6

Vaade linnapargile

Vaade Narva mnt-lt



Hoonemahud paigutuvad olemasolevasse parki hajutatuna, jättes enda vahele ja külgnevatele 
aladele erinevate iseloomude ja tegevusvõimalustega kaasaegseid linnaparke ning väiksemaid 
platse. Hooned ei paikne suletud kvartalina ehitusala serval. Hoonete paigutus võimendab ja 
aktiviseerib nende vahelist jõeparki - jõepark linnaosade vahel on kui oaas tiheda linnakeskkonna 
vahel. Kvartalite vaheline ruum on liigendatud erineva iseloomuga väljakuteks, aedadeks, 
haljasaladeks ja promenaadiks. 

Jõeäärne promenaad on vahelduv ja mitmekesine. Piki jõeserva on mugav liigelda nii jalgrattaga 
sportijal kui ka aega veetval jalutajal. Tasapinnad, terrassid ja astmestikud ühendavad veeserva ja 
hoonete esimese korruse pindu. Linnapargis on ruumi puudele, mänguväljakutele, 
madalhaljastusele kui ka kohvikute terrassidele. Linnapargi ja linnaväljaku äärsed hoonete 
fassaadid on ilmekalt suhestuvad ja eristuvate elementidega (rõdud, materjalid, tonaalsus). 
Linnaväljakule avaneb Riigihoone sissepääs, mis on ühenduses ka drop-off alaga. Sellel alal asub 
ka riigihoone maa-aluse parkla sissepääs. Teine parkla sissepääs asub kortermajade vahelisel 
äritänaval. Planeeritavat ala ümbritsevad olemasolevad alleed.
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Vaade jõelt

Vaade Emajõe Ärikeskuse katuselt



Kruntide tehnilised andmed:

Kortermaja A 
Krunt  5775 m² 
Hoone ehitusalune pind 2500 m² 
Korruselisus 3-5 korrust
Brutopind 8070 m² 
Parkimiskohtade arv 100

Kortermaja B
Krunt  3904 m² 
Hoone ehitusalune pind 2500 m² 
Korruselisus 4-8 korrust
Brutopind 12250 m² 
Parkimiskohtade arv 150

Riigimaja
Krunt  13300 m² 
Hoone ehitusalune pind 4910 m² 
Korruselisus 3-6 korrust
Brutopind 19155 m² 
Parkimiskohtade arv 200

Jõepromenaad
Krunt 5673 m²
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KORTERMAJA   A

ehitisealune pindala  2500 m2

korruselisus    3-5 k

brutopind   8070 m2

parkimiskohti   100

KORTERMAJA   B

ehitisealune pindala  2500 m2

korruselisus    4-8 k

brutopind   12 250 m2

parkimiskohti   150

RIIGIMAJA

ehitisealune pindala  4910 m2

korruselisus    3-6 k

brutopind   19 155 m2

parkimiskohti   200
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äri
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