
 
Kergliikluse silla ja tunneli arhitektuurivõistlus Riia ja Vaksali tänavate ristis 
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Kujunduslik idee 
 
Silla ja tunneli lahenduse prioriteetideks on luua mugav tänavaruum, mis on kutsuv ja turvaline, samas 
atraktiivne ning põnev.  
 
Vähendamaks klaustrofoobilise ruumi teket on tunnel lahendatud võimalikult lühike, nii et ta moodustab 
kokku ca 31 meetri pikkuse toru. Tunneli viimistluseks on seest kollase pigmendiga valatud betoonist, 
mis ühtlasi moodustab tunneli kandekonstruktsiooni.  Tunnel on väljast kaetud kontrastse musta 
poolläikiva plaadiga (teras või komposiitplaat). Tunneli kehand deformeerub linna pool ekspressivseks 
teravikuks, mis moodustab kandestruktuuri, mille külge kergliiklussild on riputatud. Lisaks silla ja tunneli 
vormilisele ühtsusele moodustab tunneli betoonkonstruktsioon osalise vundamendi silla kandepostile. 
 
Sild on kontrastiks olemasolevale raudteeviaduktile kavandatud võimalikult saleda vantsillana, mis 
võimaldab sillateki hoida ca 30 cm paksusena ning mis seega mõjub kergelt ja elegantselt. Sild kaardub 
kumeralt üle Riia tänava moodustades kuni 5 % suurused kalded. Nii võimaldab see kõrguslikult hoida nii 
silla keskosa kui toepunktide kõrgust võimalikult madalana, mis lühendab sillale viivaid treppe, lihtsustab 
logistikat ning hoiab ka muldkehandi võimalikult madalana. 

 



 
 

 
 
 
Väikevormid, valgustus 
 
Väikevormid on kavandatud kujunduslikus plaanis sillast ning tunnelist sõltumatuna, mõistlik on kasutada 
sarnaseid väikevorme kogu rajatava kergliiklustee ulatuses, seega puudub vajadus nendega ülejäänud 
suuremast loogikast liigselt eristuda. Täpne toodete valik täpsustatakse eelprojektiga. 
 
Tunneli valgustus tekib triipudena erinevate tahkude vahevuukidesse, tekitades öösel liikudes tunnelis 
minimaalsete vahenditega dünaamilise keskkonna. Silla käsipuusse integreeritakse led-valgus, mis 
valgustab madalalt välja käiguteed. Eraldi valgustatakse välja kandepost.  
 
Ala läbivad liikumised ja logistika 
 
Ala suuremat liiklusskeemi ei ole võrreldes olemasolevate projektidega oluliselt muudetud - oluliseks on 
peetud, et sillalt tunnelisse mineku distants oleks kõigile liiklejaile mõistlikult lühike, samuti on lisatud 
trepp ka silla kagupoolse otsa juurde, et Raudtee tn. poolt tulevatel jalakäijatel oleks võimalik lihtsalt 
sillale pääseda ilma pikka pandust läbimata ning nad ei ole sunnitud ülekäiguradadel Riia tn. ületama.  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Konstruktsioonid 
 
Tunnel rajatakse vahetult olemasoleva Riia tänava raudteeviadukti kõrvale läbi olemasoleva raudtee           
muldkeha. Kavandatava tunneli piirkonnas paikneb neli raudtee haruteed. Tunneli pikkus on minimaalselt            
30 m, tunneli siseosa laius on 5 m ja kõrgus 3 m. Tunneli rajamiseks on kaks võimalust – tunnel rajatakse                    
paigalvalu raudbetoonist kahes osas (pool ja pool; raudteele nähakse ette ajutine ümbersuunamine kõrval             
paiknevale haruteele) või monteeritavatest raudbetoonelementidest (monteeritavatest elementidest       
lahendus võimaldab rajada tunneli terves pikkuses suhteliselt lühikese raudteeliikluse katkestusajaga;          
muldkeha kaevatakse lahti, paigaldatakse tunnelielemendid, raudtee taastatakse) 
. 
Kergliiklussild rajatakse paralleelselt olemasoleva raudteeviaduktiga üle Riia tänava. Silla pikkus on ca            
44 m. Tekiehitise laius on 5 m. Kergliiklussild rajatakse vantsillana. Silla tekiehitus on sale              
teraskonstruktsioon. Tekiehitus on toetatud otstest maapinnal paiknevatele raudbetoonist        
kaldasammastele. Silla keskosa on toetatud läbi riputite silla tugiposti külge. Tugipost rajatakse            
terasprofiilidest sõrestikuna. Sõrestik koosneb põhiliselt kolmest täiskõrguses vöövardast ja         
diagonaalvarrastest. Sõrestiku kujust lähtuvalt langeb suur osa surve- ja tõmbejõududest just kahele            
vööprofiiline, mistõttu ühe vöö toepiirkonna survejõudude vastuvõtmiseks kasutatakse vaialust ja teise           
vöö toepiirkonna tõmbejõudude vastuvõtmiseks kasutatakse injektsioonankruid. Kolmas vööprofiil saab         
vähem koormust ja seetõttu on võimalik see kinnitada tunneli raudbetoonosa külge. 
 

 
Kergliiklussilla maapealsete kandekonstruktsioonide põhimõtteline skeem 

 

 


