
Kergliikluse silla ja tunneli arhitektuurivõistlus Riia ja Vaksali tänavate ristis 

PROTOKOLL 

12. aprillil ja 20. aprillil toimusid ideekonkursile laekunud võistlustööde hindamised žürii poolt. Žürii 

koosolekutel osalesid järgmised žürii liikmed: Jarno Laur, Tõnis Arjus, Andres Kadarik, Tiit Sild, Siim 

Idnurm. Lisaks osalesid koosolekutel kaasatud eksperdid: Urmas Mets, Andrus Noor. 

Täiendav žürii arutelu e-maili teel toimus 7.-8. juunil pärast ehitusmaksumuste prognooshinnangu 

laekumist. 

Žürii tutvus esitatud võistlustöödega ja lisaks ka ehitusmaksumuste prognoosiga ja otsustas 

konsensuslikult reastada võistlustööd alljärgneva paremusjärjestuse alusel vastavalt 

hankedokumendis toodud hindamiskriteeriumitele. 

I preemia SINDLINAHK 

Innovaatilise ja kaasaegse vormikeelega töö, milles infrastruktuuri objektid on sulandunud 

linnamaastikku. Esitatud lahendus pakub inimsõbralikku keskkonda, mis suunab sujuvalt kergliiklejate 

liikumist. Voolavast vormist hoolimata on tegemist hästi funktsioneeriva ideega. Töö puuduseks on 

puitsindli kasutamine viimistlusena, mille tõttu ei ole saavutatud nõutud tunneli gabariite. Mõistlikke 

tulevasi hooldamiskulusid silmas pidades tuleb puitsindlid asendada mõne ajas kestvama ja vähem 

hoolt nõudva materjaliga. Samuti on probleemne valubetoonist sillakonstruktsiooni rajamine, kuid 

kombineerides monteeritavaid elemente monoliitse betooniga on võimalik saavutada parem 

konstruktiivne lõpptulemus, mida on võimalik ehitada ilma Riia tn liiklust pikaajaliselt sulgemata. 

Lahendusel on suur potentsiaal Tartu linnaruumi rikastamiseks hästi toimiva infrastruktuuriobjektina. 

II-III preemia UNICORN 

Tugeva kontseptsiooniga lahendus, mis on intrigeeriv oma sekkumises linnapilti. Välja pakutud silla 

kandev püloon (ehk sarv) domineerib Riia tänava vaateid, mängides kokku või vastandudes Pauluse 

kiriku torniga. Kuna tulenevalt Eesti Raudtee tingimustest on vajalik pülooni nihutamine, ei saa täie 

kindlusega olla veendunud, mil määral see Riia tn vaatekoridori mõjutab ja kas konstruktiivselt on 

võimalik silla kandeskeemi mõistlikult lahendada. Töö suurim tugevus on silmapaistev vastandumine 

olemasoleva ruumiga ja seeläbi uue kvaliteedi tekitamine. 

II-III preemia KAHEKSAS 

Tegemist on ülevalt õhust vaadates väga efektse lahendusega, mis on ka graafiliselt võimsalt 

esitatud. Inimsilma kõrguselt mõjub sild massiivsena. Seda muljet rõhutavad veel omakorda kõrged 

tummad piirded ja materjalivalik. Kaheldav on esitatud lahenduses liikumissuundade praktilisus. Töös 

on mööda mindud mitmetest võistluse lähtetingimustest, kõige enam just selles osas, et välja 

pakutud silla lahendus ei mahu etteantud alasse ja tunnel on tõstetud kaugemale teisele poole Riia 

tänavat. Positiivne on väljapakutud idee lennukus ja püüd analüüsida sõlme läbivaid liikumisteid 

suuremas plaanis. 
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