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Marja tn kergliikluse silla arhitektuurivõistlus


Seletuskiri 



MART

Marja tänava kergliiklussild on Emajõge mööda Tartusse saabudes esimene sild. Linn on just 
alanud ning jõe teljes liikudes domineerib loodus veel linnakeskkonna üle. Võistlustöö 
“MART” pakub välja elegantse siluetiga silla, mis sulandub loodusesse, mitte ei püüa seal 
silma paista.


Insenertehnilise ja arhitektuurse idee integreerimisega on jõutud eriti saleda ja meeldejääva 
siluteiga sillakujuni. Kaare ja rippuva konstruktsiooni koos kasutamine loob põneva 
geomeetrilise olukorra kus avaldub mõlema konstruktsiooni omapära.


Kaarest allapoole riputatud sillatekk loob vahelduva ruumikogemuse: sillale lähenedes liigub 
inimene kaarte vahele, teki riputuspunktis tõuseb kaartest kõrgemale ja näeb kaugele jõe 
peale, silla keskel liigub hoopis kaartest allpool ja näeb nende poolt raamistatud vaadet. 
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Asendiplaaniline lahendus 
Sild on kavandatud jõe kallastega risti ning ühendab Marja ja Lubja tänava Emajõe kaldale 
suunduvaid otsi tänavate vahelises sihis.


Sild algab mõlemal kaldal otse jõepromenaadilt. See on kasutajate liikumiste jaoks kõige 
lihtsam lahendus: tänavad on omavahel kõige lihtsamal viisil ühendatud, kaldal liikujad 
saavad pöörata otse promenaadilt sillale ning samas ei sega sild promeneerijate teekonda.


Silla rajamisega koos on rekonstrueeritud Marja ja Lubja tänava sihis olevad teerajad, mis 
viivad silla kasutajad augulimiljööst läbi haljasalade jõeni ja sealt silda mööda üle jõe. Selle 
sihi rõhutamiseks on teepinna ja silla katendina kasutatud punase tooniga asfaltkatet.


Sillal on võimalik liikuda teenindusveokiga, milleks võib olla näiteks lumekoristusmasin.


Lahendus arvestab laevatee ja selle gabariidiga, mis võimaldab laevaliiklusel jätkata siiani 
toiminud viisil.


Välja pakutud silla geomeetriast inspireeritud inventar, mis on mõeldud paigutada silla sihile.


Sekkumine jõepromenaadidesse on minimaalne, pakume need jätta olemasoleva 
killustikkatendiga, aga kujundada täiendava tänavamööbliga. 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Materjalikasutus 
Silla materjalikasutuses on domineeriv valge toon, mis toob selle looduse taustal esile, kuid 
samal ajal ei domineeri liigselt selle üle ega paista silma. Nii metallist kaar kui ka 
monteeritavast raudbetoonist tekiplaat on värvitud valgeks. Silla pinnakattena on kasutatud 
samasugust punase tooniga asfaltbetooni kui ka teerajal.


Kaarest allapoole jäävas osas on silla piirdena kavandatud turvaklaasist, käsipuu plastikuga 
kaetud lehtmetallist. Niisugune õhuline piirdekonstruktsioon toob esile jätab domineerima 
inimese pea kohal olevad kaared, mis raamivad vaadet sillalt jõele ja ümbrusele.
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Konstruktsioonide valik 
Marja tn kergliikluse sild on kavandatud kahest punktist kaaretele toetatud stressed-ribbon 
tüüpi sillana. Tegemist on maailmas uudse ja seetõttu veel mitte väga levinud lahendusega. 
Esimene tööpõhimõttelt sarnase konstruktsiooniga sild Põhja-Ameerikas valmis 2012 aastal. 
Kaarele toetatud stress-ribbon tüüpi lahenduse kasutamine pälvib kindlasti tähelepanu ka 
väljaspool Eestit.


Silla kasulikuks laiuseks on kavandatud 4,0 m (konstruktsiooni kogulaius 4,2 m). Silla 
konstruktsiooni valikul on arvestatud nõudega sillaaluse laevatatava gabariidi osas (silla 
aluse läbipääsu absoluutkõrgus (BK77) peab olema kaardil (https://gis.vta.ee/nutimeri) 
näidatud laevatee kohal sümmeetriliselt vähemalt 20 m laiuselt vähemalt 36,0 m). Silla 
konstruktsioonid jäävad laevatatavast gabariidist välja. Silla kasuliku laiuse ulatuses sillal 
liikudes kõrgusgabariidile piiranguid ei ole.


Vältimaks ehitustegevust ja silla kasutusaegset hooldetegevust Suures Emajões (edaspidi 
Emajõgi), Emajõe veerežiimi mõjutamist ning arvestades düükrite paigutusest tingituid 
piiranguid jõesammaste rajamisel on otsustatud Emajõkke sambaid mitte kavandada.


Ületades Emajõge ühe avaga, arvestades vastaskallaste omavahelist kaugust ja sillale 
mõjuvaid koormusi, on sobiv ava sildamiseks kasutada kaar- või ripp-konstruktsioone.


Tulenevalt silla asukohas valitsevatest ehitusgeoloogilistest oludest on lahenduseks valitud 
kaar- ja rippkonstruktsiooni kombinatsioon. Ühendades kaar- ja rippkonstruktsiooni läbi 
ühise vundamendi on võimalik tasakaalustada vundamendile mõjuvad horisontaaljõud.


Rippkonstruktsioon koosneb tehases valmistatud raudbetoonelementidest ja neid läbivatest 
pingestuskaablitest, mis on ankurdatud kaarega ühisesse vundamenti.


Arvestades kaartele mõjuvate jõududega ning lähtudes praktilisusest hooldeküsimustes on 
terasest kaared kavandatud rombristlõikelisena. Kaared on omavahel ühendatud 
põiksidemetega, mille kaudu toimub rippkonstruktsioonilt jõudude edasiandmine kaartele.


Selliselt konstrueeritud stressed-ribbon tüüpi silda on võimalik rajada monteerimise teel ilma 
vette rajatatavate tugisüsteemideta. Sillatüübile on iseloomulik lühike rajamisaeg.


Lisaks toetab sellise konstruktsiooni kasutamist kergliiklustee plaaniline geomeetria (sirge). 


Tegemist on vähe hooldust nõudva lahendusega. Sillal puuduvad tugilaagrid ja vuugid. 
Siledapinnalisel suletud ristlõikega kaartel puuduvad pinnad, mis on altid koguma mustust ja 
tolmu ning võivad olla sobivaks pesitsuspaigaks lindudele.
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