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1.1.1.1. PPPPiirkonna iirkonna iirkonna iirkonna ja liiklusvoogude ja liiklusvoogude ja liiklusvoogude ja liiklusvoogude kirjelduskirjelduskirjelduskirjeldus    

 

Marja tn kergliiklussild saab ühendama Supilinna ja Raadi-Kruusamäe linnaosa jõeäärset ala. Antud 

piirkonna olulisteks elementideks on Emajõe kallasrajad. Oluline on ka kavandatava silla ümbrus – 

Supilinna pool on ette nähtud roheala ning Raadi-Kruusamäe pool on kavandatava silla vahetus 

läheduses sõudekeskus, elamud kui välja ehitatud asfaltkattega Lubja tänav. 

Eeltoodust tulenevalt on silla paigutamisel ning sillale pääsude ja sillalt tulekute kavandamisel 

silmas peetud järgmist: 

a. Supilinna poolset (kaardil punase katkendjoonena) kasutavad tartlased intensiivselt nii 

suplusranda kui Tähtvere spordiparki liikumiseks. 

 

b. Raadi-Kruusamäe poolset kallasrada (must katkendjoon) mööda liigutakse samuti suplusranda 

ning hiljuti ehitatud kergliiklusteeni (sinine katkendjoon). Kuivõrd sinisega tähistatud 

kergliiklustee ühendab linna kergliiklusteede võrku riigitee nr 39 Tartu-Jõgeva-Aravete 

maantee äärse kergliiklusteega, tuleb töö autorite hinnangul just sel kaldal arvestada 

olulise jalgratturite liiklusvooga. 

 

c. Kavandatava silla funktsioon on viia Tähtverest, Supilinnast või Raadi-Kruusamäe jõeäärselt 

alalt tulevaid kergliiklejaid vastaskaldale ilma, et oleks tarvidus kasutada autoliikluseks 

mõeldud sildu. Kõrval asuval Kroonuaia sillal on küll kergliiklejatele ruum ette nähtud, kuid see 

kipub jalakäijate ja jalgratturite samaaegselt sillale sattumise korral  kitsaks jääma. 

 

Piirkonna jalg- ja jalgrattateede skeem 

 
 

 

TÜ 

spordihoone 

Tähtvere 

spordipark 

Emajõe 

Lodjakoda 

Herne 

pood 

Et saaks üle  

Emajõe… 
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d. Supilinna pool on kavandatava silla ümbruses ette nähtud roheala. Puuduvad kõrged honed ja 

suured põlispuud (va allee kohe jõe ääres).  Lahenduse väljatöötamisel on oluliseks peetud 

piirkonna avarust ja avatust ka peale silla valmimist. 

 

e. Raadi-Kruusamäe pool on oluliseks peetud olemasoleva papliallee säilimist, olemasoleva 

hoonestuse säilimist ning punktis (b) kirjeldatu tõttu sillalt tuleva liiklusvoo ja kallasrajal liikujate 

voo eritasandilisust liiklusohutuse tõttu (tulenevalt eeldatavalt suurest sporditegijate hulgast). 

 

f. Kavandatav sild peab olema piisavalt lai, et sinna mahuksid koos nii jalutajad kui spordi 

harrastajad, nii jalakäijad kui jalgratturid. 
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2.2.2.2. ArhiArhiArhiArhittttektuurse ja kujundusliku idee kirjeldusektuurse ja kujundusliku idee kirjeldusektuurse ja kujundusliku idee kirjeldusektuurse ja kujundusliku idee kirjeldus    

 

Kui välja pakutud lahenduse funktsionaalne idee lähtub punktis 1 kirjeldatu põhjal kahest 

printsiibist, 

- Rohelus ja avarus Supilinna poolsel kaldal 

- Piisav liikumisruum sillal (maksimaalne liikluskoosseis arvestades kehtivaid 

standardeid) 

- Sobivus olemasolevate hoonete ja kallasraja kasutusega sõudekeskuse poolsel kaldal 

siis arhitektuurilise lahenduse idee kujundamisel on lähtutud: 

• Supilinna mitte väga linnalikust miljööst 

• laialdasest puidu kasutamisest ehitusmaterjalina mõlemal pool jõge 

• sõudekeskuse poolse kalda (Raadi-Kruusamäe linnaosa) rahulikust, pigem väiksemate 

eluhoonetega täidetud linnapildist. 

 

Silla telje paigutamisel ja asendiplaani koostamisel on silmas peetud: 

• Sild ja sellele eelnevad pealesõidud peavad loogiliselt pikendama olemasolevat Lubja 

tänavat  

• Supilinna poolsel kaldal peaks sillani viiv tee mahtuma olemasolevale tänavaalale.  

• Pakutud lahendus ei too kaasa ulatuslikk tehnovõrkude ümberehitusi. 

• Säiliks võimalikult palju olemasolevat kõrghaljastust (likvideerida tuleb 4 puud). 

 

2.1.2.1.2.1.2.1. Silla arhidektuur ja kujundusSilla arhidektuur ja kujundusSilla arhidektuur ja kujundusSilla arhidektuur ja kujundus    

 

Eelkõige annavad üldist tooni puidust sillatekk ning üle Emajõe kulgevad peakandurid – 

ümmargused kaarjad torud. Rõhutamaks piirkonna rahulikku ja mitte väga linnalikku miljööd, on 

sillatekk kavandatud puidust. Sillatekiks on puitlamellplaat, mis on kaetud diagonaallaudisega – 

selleks, et jalgratturitel ja lapsevankriga liikujatel oleks mugavam. 

Puidu värvusega harmoneerumiseks on kaarjad peakandurid pronksise, roostekarva tooniga. 

Peakandurid kaugenevad teineteisest kõrguse kasvades, mis suurendab sillal liikujate avatuse ja 

avaruse emotsiooni.  

Silla kaared kannavad endas ka numbrilist sümbolit – silla kaarte välisläbimõõduks on ette nähtud 

1030 millimeetrit – see number sümboliseerib ka aastat, mil Tartut on linnana esmakordselt 

mainitud. Silla kaarte otste plaaniline vahekaugus 95m, kaarte raadius 65m. Kaare pealse kõrgeim 

punkt asub tekiplaadi kõrgeimast punktist ca 17m kõrgemal. 

Olulise osa välisilmsest moodustavad ka piirded, mis on põhjamaiselt minimalistlikud – metallist ning 

tumehalli värvi. 
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2.2.2.2.2.2.2.2. Supilinna poolse kalda arhidektuur ja kujundusSupilinna poolse kalda arhidektuur ja kujundusSupilinna poolse kalda arhidektuur ja kujundusSupilinna poolse kalda arhidektuur ja kujundus    

Funktsionaalselt oli Supilinna poolsel kaldal valdavaks kriteeriumiks avatus. See piirkond on hetkel 

veel välja arendamata, pakkudes palju avarust ja rohelust. Sillale mineku lahendus on sellest 

lähtuvalt kujundatud avarana… nii silla külge ehitatud vaateplatvorm kui sillani viiva kivikattega 

jalgtee. 

 

 

Tekib avar , ligikaudu 450m2 suurune  ristmik, millest pool on kaetud puitlaudisega (silla kate) ning 

teine pool halli kiviparketiga. Kahe pinnakatte vahelt jääb paistma 0,5m laiune kaldasamba 

betoonpind. Avaral ristmikul kulgevate liiklusvoogude suunamiseks on sillalt tulijatele tekiplaadi 

tasapinda tulevad kaared ning Oa tänava poolt tulijatele tähistavad kallasraja algust kaks lillepotti. 

Kui Tartule iseloomulike sümbolite kasutamist tahta jätkata, võib need teha välisläbimõõduga 

1632… 

Sillale ja sillani viivale Oa tänavalt algavale jalgteele on ette nähtud pingid. Sillal olevad pingid 

võimaldavad nautida vaadet jõele (vastuvoolu vaadates nautides rohelust ning allavoolu vaadates 

Tartu linna elu ja kulgemist). 

Hetkel on plaanitavas silla asukohas asfaltkattega plats, mille all on tehnovõrkude kaevud ja 

ühendused. Kavandatava lahendusega asfaltkate eemaldatakse, plats kaetakse punakat tooni 

kiviparketiga (tunnetuslikuks eristamiseks käiguteest) ning platsi saab kasutada näiteks 

välikohviku alana, jalgrattaparklana või miks mitte seal keksu mängida (kui keegi veel oskab). 

Samas jätab kiviparkett võimaluse vajadusel teha kaevetöid allolevate trassidega seonduvalt. 

Maakasutuselt mahub kavandatav ristmik Emajõe äärsele kallasraja kinnistule ning Oa tänavale 

viiv jalgtee mahub täielikult Marja tänava maa-alale. Tulenevalt sellest, et maapinda on ristmiku 

piirkonnas 1m võrra tõstetud, tuleb lauged nõlvad kujundada kõrvalasuvatele kinnistutele. 



7 

 

 

2.3.2.3.2.3.2.3. Sõudekeskuse poolse kalda arhidektuur ja kujundusSõudekeskuse poolse kalda arhidektuur ja kujundusSõudekeskuse poolse kalda arhidektuur ja kujundusSõudekeskuse poolse kalda arhidektuur ja kujundus    

Sõudekeskuse poolsel kaldal on oluliselt rohkem asustust kui Supilinna poolsel kaldal. Olgu selleks 

juba mainitud sõudekeskus koos paadisillaga või lähedal asuv staadion/spordiväljak ja Lubja 

tänav. Samuti on siin kaldal peetud oluliseks kallasraja liiklusvoogude ning sillal tuleva liikluse 

eraldamist eeskätt sportivate jalgratturite tõttu. Kuigi pakutud rambiga lahendus ei paku sel määral 

avarust kui Supilinna poolne ots, tuleb arvestada, et olemasoleva papliallee tõttu seda avarust 

piirkonnas väga tajuda ei ole. 

Sõudekeskuse poolt pääseb sillale kas mööda treppi või mööda pandust. Panduse pikikalle on 

6%. Sillalt tulijatele liikumistrajektoori paremaks tunnetamiseks on ette nähtud madaldatud 

äärekiviga eraldatud punase kiviparketiga ala, millest saab vajadusel üle sõita/kõndida ning jätkata 

liikumist Lubja tänaval. 

 

 

Maakasutuselt mahub kavandatav lahendus täielikult Lubja tänava maa-alale. 
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3.3.3.3. Valitud laiused, pikkused, kõrgused ja vertikaalplaneerimise lahendusValitud laiused, pikkused, kõrgused ja vertikaalplaneerimise lahendusValitud laiused, pikkused, kõrgused ja vertikaalplaneerimise lahendusValitud laiused, pikkused, kõrgused ja vertikaalplaneerimise lahendus    

 

Silla ja silla pealesõitude põhilised parameetrid: 

- silla pikkus (tekiplaadi pikkus)  103,2 m 

   

- silla kaare maksimaalne kõrgus  17,2 m 

tekiplaadist 

 

- jalgtee laius Marja tänaval   4,0 m* 

ja Supilinna poolsel kaldal 

 

- jalgtee laius sillal    5,0 m 

(piirete vaheline ala) 

 

- jalgtee laius sõudekeskuse   5,0 m 

poolsel osal pandusel 

 

- silla alune minimaalne kõrgusmärk  +36.00 (35m laiuselt alal) 

laevatataval alal (vt pikilõige) 

 

- silla tekiplaadi pikikalle   4,8 % 

Supilinna poole 

 

- silla tekiplaadi pikikalle   3,3 % 

sõudekeskuse poole 

 

- sõudekeskuse poolse   6,0 %** 

panduse pikikalle  

 

* jalgtee laius 4,0m on valitud tulenvalt standardi “Linnatänavad” liikluskoosseiust “2 jalakäijat + 2 

jalgratturit” silla ehituse tõttu ümber ehitatavate kallasradade laius tuleneb olemasolevast – 

Supilinna pool 4,0 m ning sõudekeskuse pool 3,0 m.  

**suurim pikikalle kogu kavandataval ehitisel on sõudekeskuse poolsel pandusel. Seda saab 

vähendada, kui selgub Lubja tänava tegelik (täpsem) kõrgus. Kui selgub, et kõrgus ongi +33.00, nagu 

arvestatud, on võimalik silla otsa langetada, kuid sel juhul tuleb minna sügavamale ka olemasoleva 

kallasrajaga. See omakorda võib osutuda kahjulikuks lähedalasuvatele paplitele. Oluline on märkida, 

et täpsemate uuringute ning konsultatsioonide abil on võimalik panduse pikikallet soovi korral 

vähendada. 

*** silla kandevõime on kavandatud vastavalt kehtivatele standarditele arvestades ka 

teenindusveokit. 
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Vertikaalplaneerimisest. Vertikaalplaneeringu olulised kõrguspunktid on toodud lehel 2. Üldise 

põhimõtte on taotletud võimalikult väikeseid pikikaldeid, samas hoides lahenduse võimalikult 

kompaktse. 

Sellest tulenevalt on: 

- Supilinna poolset otsa 1m võrra tõstetud ning tekkiv kõrguse vahe 20 … 25m 

ulatuses kõrvaloleva maapinnaga tasandatud 

- Sõudekeskuse poolsel osal on 30m + 30m ulatuses süvendatud olemasolevat 

kallasrada 1m ulatuses ning sillalt tulev liiklus liigub ülevalt. Minimaalne 

kõrgusgabariit silla all (silla aluselt teelt tala alumise pinnani) on 2,5m. 

 

 

4.4.4.4. Silla ristlõike elemendidSilla ristlõike elemendidSilla ristlõike elemendidSilla ristlõike elemendid    

 

Põhilised konstruktiivsed elemendid on kantud allolevale joonisele. Põhiprojekti koostamise käigus 

võivad gabariidid, elementide vahekaugused pisut muutuda, kuid üldist väljanägemist ja kontseptsiooni 

need muudatused ei muuda. 

Silla teki ristlõige 
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5.5.5.5. LõppsõnaLõppsõnaLõppsõnaLõppsõna    

 

Käesolev töö pakub käsitletava piirkonna kergliikluse lahenduse ja silla ideelise ja arhidektuurse kuju. 

Juhul, kui töö osutub valituks, teevad töö autorid lahendusega kaasneva inventari (pingid, lillepotid, 

prügikastid) osas ettepanekud põhiprojekti koostamise käigus. 

Kuivõrd sild maamärgina on väga oluline kohaliku piirkonna ilme loomisel, leiavad autorid, et 

põhiprojekti koostamise käigus tuleb kindalsti koostööd teha ka kohaliku kogukonna ning Tellija poolsete 

ekspertidega. Sestap on töö autorid valmis arutama nii näiteks  silla tekiplaadi materjali kui ka 

värvilahenduse üle. 

Praeguses lahenduses ei ole antud silla valgustuse lahendust. Kuivõrd teistel kõrvalasuvatel sildadel 

(Vabadussild, jalakäijate kaarsild) on valgustuslahendus olemas, töötatakse põhiprojekti mahus välja 

efektne kaartele paigaldatud valgustuslahendus. Vorm 6’l esitatud maksumuses on valgustuse hinda 

arvestatud. 


