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1. Arhitektuurse idee selgitus

Tartu on alleede linn. Tähtvere poolt linna liikudes, raudteelt Näituse tänavalt tulles, Riia manatee, Võru
tänav,   Puiestee  tänav  –  kõik  peamised  liikumissuunad  on  kas  ühe-  või  kahepoolselt  alleedega
ääristatud. Allee on kui liikumist suunav ja ühendav. Kindlustunnet ja turvalisust loov ruumiline element -
rohelised elujõed lükatuna linna kivisse.  

Käesoelva töö idee on kasutada allee motiivi ühendamaks kaks jõe eri  kallastel paiknevat linnaosa.
Ühendus oleks ühendatavate linnaosadele iseloomuliku rohelist ja orgaanilist keskkonda jätkav. 

Sild on allee. Sild ei katkesta turvalist kulgemisteed, vaid jätkab seda.  Sild jätkab kallastel olevat hubast
allee ruumi, seda oma konstruktsiooniga küll muutes, kuid jättes selle emotsionaalselt muutmata. Sild
oma vormi ja olemusega peegeldab jõe kallastel väljakujunenud esteetilisi ja ruumilisi väärtusi. 

Uus  sild  ühendab  Emajõe  mõlemad  kaldad  kasutades  sama  visuaalselt  puudeallee  motiivi
konstruktiivses võtmes - sild arvestab ümritseva keskkonnaga ja loob uue atraktiivse ruumikogemuse.
Kavandatav  sild  on  Tartu  värav  Emajõge  mööda  linna  sisenedes.  Jõe  kaldada  moodustavad  jõel
liikujale samuti alle.

Sild paikneb linnaehituslikult  olulisel  sihil  Marja-Lubja tänavate teljel  ning silla  teravatipuline ristlõige
rõhutab seda veelgi sild on mõlemalt tänava sihilt vaadates omamoodi suunanäitaja nool.

Oluline  on  silla  valgustamine,  kuna  meie  laiuskraadil  on  palju  hämarat  ja  pimedat  aega  ning  ka
jalutamine, jalgrattasõit, jooksmine jm. liikumine jääb kas varahommikusse või hilisõhtusse.
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2. Konstruktiivne lahendus

2.1 Tehnilised näitajad

Tehnilised näitajad Mõõdud
Teki pindala, m2 416m2
Rajatise pikkus, m 90,0
Rajatise laius, m Keskel 4,5m, otstes 5,7m
Rajatise kõrgus 13m
Avade arv, tk 3

Ehitusmaterjal
Raudbetoon vundamendid, terasest

pealisehitis
Ava ehituse tüüp Terassõrestik
Avade pikkused, m 5,0+80,0+5,0
Koormusmudelid 120kN veok, hajukoormus 5kN/m2

Raudbetoonkonstruktsioonide tehnilised näitajad on järgmised:
Betoonkonstruktsioonide keskkonnaklassid vastavalt ENV 206 ja EVS 814:
- Vaiad C35/45; XC4; XD3;XF4; KK4
- Kaldasambad, tiivad C35/45; XC4; XD3;XF4; KK4
- Kaldasammaste rostvärk C35/45; XC4; XD3;XF4; KK4
- Pealesõiduplaat C30/37; XC4; XD1;XF4; KK4
- Armatuur sarrused klass B500B
Teraskonstruktsioonide projekteerimisel arvestada EVS-EN 1993 sh lisad.

Teraskonstruktsioonide  tehnilised näitajad:
- Tekiplaat S235 J2; C5-M
- Sõrestik S235 J2; C5-M
- Käsipuud ja postid S355 J2; C5-M

2.2 Koormused ja rajatise eluiga
Silla liikluskoormustena arvutustes on arvestatud ühtlast hajukoormust q fk  = 5kN/m2  ja erakorraline

liikluskoormus üldkooormusega 120kN. Erakorraline koormus kujutab endast ette kahe teljelist veokit
telgede vahekaugusega 3m. Esimene telg  Qsv1=80kN ning teine telg Qsv2=40kN

Temperatuurikoormus: T0=100C, Te,min=-320C, Te,max=+420C
Koormused pinnasest
Täitepinnase mahukaal γk=19...20kN/m3; Täitepinnase sisehõõrdenurk φk >=33°.
Lumekoormus
Lumekoormust eraldi ei arvestata. Sadanud lumi tuleb rajatiselt eemaldada.
Tuulekoormus
Tuulekoormust arvestatakse rajatisele vastavalt standardile EVS-EN 1991-1-4
Nõuded kandevõimele ja elueale
Silla  kandekonstruktsioonide  kavandatav  tööiga  on  EVS-EN-1990:2002  järgi  100  aastat,

tagajärjeklass  CC2  ja  töökindlusklass  RC2.  Eluea  tagamise  eelduseks  on  rajatise  pidev  ja  õige
kasutamine ja hooldus.
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Terases  ja  raudbetoonist  konstruktsioon  tagab  rajatisele  pika  eluea,  vähemat  100.a  korrapärasel
hooldamisel.

2.3 Konstruktsioonide üldine kirjeldus
Konstruktsioonide üldiseloomustus 

Rajatis on kolme avaline muutuva kõrgusega sõrestik, mille konstruktiivsed elemendid on terasest.
Tekiplaat on I-profiilist ja sõrestik ümarprofiilist. Sõrestik on ühendatud 6 meetri tagant riputitega, mis on
kinnitatud  tekiplaadiga.  Rajatise  gabariitide  valikul  on  arvestatud  laevatamise  nõuetega  ning
projekteerimise nõuetega.

Tekiplaadile on projekteeritud kuni 6% pikikalle ja 2% põikkalle. 
Vundamendid
Rajatis  toetub kahele  vahesambale,  mis on n.ö  „A“  tähe kujulised postid.  Sammaste postid  on

valitud selliselt, et nende jäikus oleks tagatud rajatiselt tulenevate koormuste vastuvõtmiseks.
Rajatist  toestatakse  jõekallastele  ehitatavatele  sammastele,  mis  kujutavad  endast  kõrgendatud

rostvärke, mis on jäigalt ühendatud vaiadega. Iga samba alla tuleb paigaldada min 8 vaia, mille läbimõõt
on min 880 mm. Kõrgendatud rostvärgi kõrgus võiks jääda 2-3 meetri vahemiku, arvestades Emajõe
veetaseme muutustega, et oleks tagatud vähemal 0,5 m puhver nii kõrg- kui ka madalvee ajal.

Silla otstesse on ette nähtud kaldasambad, millel on tugiseina tüüpi külgtiivad. Kuna vahesammaste
postid  võtavad  vastu  praktiliselt  terve  rajatise  koormuse  siis  kaldasammaste  konstruktsioon  on
projekteeritud saledana. 

Kaldasammaste taha on ette nähtud min 3 m pikkused pealesõiduplaadid, mis tagavad teekatte
ühtlase muldelt ülemineku tekile.

Pealisehitis
Pealisehitise konstruktsioon koosneb piki silda paiknevatest I-taladest, mis on omavahel ühendatud

I-profiiliga põiktaladega. Tekiplaadi ühtsuse ja kaalu vähendamise eesmärgil on tekiplaat kavandatud
ortotroopse konstruktsioonina. Teki kohal on terassõrestik, mis töötab konstruktiivselt koos tekiga.

Rajatise ehitusel  võib kasutada monteeritavaid segmente selleks, et vähendada tehtavate tööde
aja- ja ruumi vajadust. 

Piirded
Silla piirded on tehtud vertikaalsete varrastega et vähendada käsipuule ronimise võimalust.  Käsipuu
kõrgus on  1,2m.  Käsipuud katab  150x100mm massiivne  liimpuit  käsipuu.  Käsipuu  postid  d=20mm
metallist sammuga 110-150mm.

3. Liikumine ja logistiks

Silla põhifunktsioon on tagada jalakäijate ja kergliikluse toimimine üle Emajõe Marja-Lubja tänava teljel.
Lisaks tagatakse operatiivsõidukite ja hooldusmasinate silla ületus ning laevaliiklus silla alt. Kergliikluse
eraldamiseks  tehakse  sillakatte  erineva  viimistlusega  pinnakattest  ning  markeeritakse.  Liikumisalal
tagataks piisav valgustatus. 

4. Viimistlus

Tekiplaadi  pealmine viimistluskiht  on terasplaadile kinnitatud EPO tüüpi  libisemisekindel  spetsiaalne
toode, näiteks https://www.stirlinglloyd.com/products/bridgemaster/ või tartaankate. 
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Kate on kavandatud kahe eri värviga. Servades beez ja keskel hall. Värvid eristaks silla pinna erinevate
liikumiskiiruste järgi – keskel liiguvad jalgratturid hallil pinnal ja servades jalakäijad beezil pinnal. Silla
kesktelg  markeeritakse  katkendjoonega,  et  sel  viisil  eristada  liikumissuunad,  katenditele  kantakse
värviga jalakäigu ja kergliikluse sümbolid.

Silla metallkonstruktisoonid on valget värvi – see tagab maksimaalse õhulisuse ja kerguse päevasel ajal
ning efektsuse öisel valgustamisel.

5. Hooldus, vandaalikindlus

Sild kavandatakse konstruktiivselt ja tehniliselt võimalikult vandaalikindel. Puuduvad liikuvad ja kuluvad
osad ning sild on kestev ja ilmastikukindel. 
Silla kõik metallkonstruktsioonid on kuumtsingitud ning värvitud. Kestvusklass H.  Korrudeeruvusklassile
C5-M. Pinna ettevalmistusklass P3.
Silla horisontaalsetele konstruktsioonidele paigaldatakse linnutõkked. Tõkked on inimesele maapinnalt
vaadatune  praktiliselt  nähtamatud.  Tõkked  paigaldatakse  vältimaks  guaana  kahjustusi  sillal,  viies
sellega alla hoolduskulud. Vajadusel tuleb silda puhastada ja pesta survepesuriga kord aastas.
Sillale  ei  ole  paigaldatud  lahtisi  väikevorme  (pingid)  vältimaks  võimalust  vandaalitsemiseks  või
õnnetusteks. Samuti suurendab see liiklusohutust jalgratturitele.
Silla valgustus on paigutatud selliselt, et valgustid oleks käeulatusest väljas ja raskesti ligipääsetavad
ning kaabeldus on varjatud.
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