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1. Kujundusliku ja avaliku ruumi idee 
kirjeldus 

1.1. Liikumisteede planeeringuline lahendus 
Võistlustöö „Kaheksas“ liikumisteede planeeringuline lahendus lähtub 
jalakäijate ja jalgratturite liikumissuundadest Tartu linna lähte ja tõmbepunktide 
vahel. Tartu linna hoonestus, tänavatevõrk ja vahemaad on kujundanud 
jalakäijate ja jalgratturite liikumismustrid. Jalgsi või rattaga liigutakse 
sihtkohtade vahel enamasti lühimat võimalikku teed pidi, kasutades kõiki 
kvartalite vahelisi tänavaid. Suuremad tänavad on kasutusel pigem ühis- ja 
autotranspordi koridoridena. Pikki, lineaarseid tänavakoridore nagu Riia, Turu ja 
Võru tänav kasutatakse jalgsi või rattal liikudes juhul, kui lähte- ja sihtpunkt 
asuvad nende tänavate ääres. Võimalusel eelistatakse vaiksemaid ja väiksema 
autoliiklusega kõrvaltänavaid. 

Võistlustöös pakutud lahendus arvestab jalakäijate ja jalgratturite 
tõmbepunktide ning nendest tulenevate soovijoontega. Võistlustöös pakutud 
kergliiklussilla ja tunneli asukohad loovad summaarselt lühima ühendustee 
võistlusala lähimate elamupiirkondade: Tammelinn ja Karlova linnaosa ja 
tõmbepunktide: Tartu Raudteejaam, Tamme staadion, Aparaaditehas, 
Maarjamõisa vahel. Kergliiklustunneli asukoht Riia tänava lõunaküljel loob 
soodsamad tingimused Riia tänava rattatee jätkumiseks ja arvestab 
perspektiiviga, kus sõiduteest eraldatud rattatee asub kogu Riia tänava 
pikkuses ühel küljel. Tunneli rajamine olemasolevast raudteesillast kaugemale 
tagab paremad nähtavused liiklejatele, võimaldab kasutada avaramat tunneli 
ristlõiget ja loob mugavama läbipääsu Tamme staadioni spordi- ja vabaajaüritusi 
külastavatele rahvahulkadele. 

Kergliiklustunneli asukoha ettepanek lihtsustab raudtee alt läbiminekut 
tehniliselt ja on jätkusuutlikum lahendus tuleviku perspektiive arvesse võttes. 
Olemasolevat raudteesilda on tulevikus võimalik hooldada, remontida või 
ümberehitada sõltumatult kergliiklustee sillast ja tunnelist. Kergliiklustunneli 
paiknemine Aparaaditehase teljel võimaldab tulevikus planeerida 
Sadamaraudtee tänavaga ristumine mitmetasandiliseks. 

1.2. Kujundusliku ja avaliku ruumi kirjeldus 
Kergliiklussilla arhitektuurne vorm tõstab esile silla tugevust eraldiseisva 
objektina. Silla eesmärgiks on olla visuaalselt leitav ja selge maamärk Riia 
tänava sihil. Oma vookleva joonega eristub linnaruumis sild ümbritsevatest 
sirgjoonelistest telgedest ja lisab ristmikule liikumiste dünaamikat. 

Tänava pooli ühendav, maastikust irdseks kasvav sild, võimendab jalakäijate ja 
ratturite liikumisi ja liikumiste vaadeldavust. Riia tänava teljel vahetuvad silla 
poolsused - klaaspiire vahetub teraspiirdega ja liikumistelg hakkab pöörduma 
vastassuunda. Eesmärgiks on avada  ja sulgeda vaatesuundi koondamaks 
energiat ja liikujate pilke kord välja poole avanevatele pikivaadetele ja siis jälle 
sisekülgedele jäävatele platsidele. 

Kergliiklussilla vorm kujundab mõlemale tänava küljele omaette väiksed platsid, 
millel toimub liikumiste ristumine ja uute suunavalikute tegemine. Kaheksasse 
pööratud liikumiskõverad moodustavad enda tagasipöörete tsentritesse kaks 
erineva iseloomuga oaasi. Need on kohad, mis pakuvad võimalusi 
kohtumisteks, puhkehetkeks ja ümbritseva jälgimiseks. Lõunapäikesele avatud, 
Riia tänava põhjaküljele jääv plats on vaadetele avatud, madalamate 
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sillapiiretega ümbritsetud, avalikuma iseloomuga silla suunas tõusev plats. Riia 
tänava lõunaküljel asuv plats on sillaga rohkem piiratud, väiksemateks 
istumisaladeks jaotatud ja tihedamate haljastuselementidega liigendatud 
privaatsemaid puhkepaiku pakkuv silla suunas tõusev plats. 

Kausja vormiga platside tagumised küljed kasvavad silla suunas üles. Viies 
istumisalad kõrgemale, eraldab see puhkajad tänava tasandist ja liikumistest. 
Ühes sellega paraneb vaatelisus ja väheneb suruv silla all olemise tunne. 
Samuti toob see pargiala kergliiklusteega samasse tasapinda, et platsil istujad 
ei tajuks ennast sillal liiklejate poolt liialt jälgituna ega ümbritsetuna. Kausjas 
vorm pakub eraldust ka tänava poolsest küljest, eraldades jalakäijad füüsiliselt 
sõiduteest, kuid säilitades samal ajal visuaalse sideme tänavaruumiga. Pargi 
elemendid jälgivad silla ümarat vormi, mis loob ka selle kasutajatele suuremat 
mitmekesisust ja valikuvõimalusi. Kaarjate pinkide sisekülg koondab inimesi, 
andes sedasi paremad võimalused suurema seltskonnaga suhtlemiseks. 
Väliskülg vastupidiselt pigem eraldab, mistõttu on üksinda pargis viibijatel 
võimalik ennast privaatsemalt tunda. 

Raudtee alt läbi viiv kergliiklustunnel on avar, tavalisest tunnelist laiema 
ristlõikega sild. Selline lahendus võimaldab kergliiklejatele pakkuda ruumiliselt 
meeldivamat ja avaramat (suurem ristlõige vähendab tunneli efekti) teekonda 
läbi raudteetammi. Silla alla suubuvad jalakäijate ja jalgratturite liikumissuunad 
on orgaaniliselt maastikku kujundatud kaldteed, mis tagavad hea nähtavuse ja 
muudavad raudtee alt läbimineku mugavamaks ning turvalisemaks. Liikumisteid 
ääristavad kujunduslikud elemendid ja kergliiklusteega külgneva pinnase 
maastikuarhitektuurne lahendus moodustab jätkuva teekonna ühelt raudtee 
poolelt teisele. 
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2. Ala läbivate liikumiste ja logistika 
kirjeldus 

Jalakäijale ei meeldi liikuda ülesmäge. 

2015 aasta kergliiklejate loenduse andmetest (Valikor Konsult OÜ) selgub 
ilmekalt, et jalakäijad liiguvad meelsasti allamäge, kuid mitte ülesmäge. Riia ja 
Võru tänavate ristmikul on linna poole liikujaid oluliselt rohkem (2419), kui 
linnast välja liikujaid (1462). Seega valitakse linnast välja liikumisel kas mõni 
laugem marsruut või teistsugune liikumisviis. Samas jalgratturite puhul ei ole 
suundades olulist erinevust. Riia mäel on jalgrattatee pikikalle ca 8%, mida 
kehtiva Linnatänavate standardi kohaselt peaks lugema erandlikuks.  

Riia mäe tõus avaldab mõju ka jalakäijate liikumisele Vaksali tänava ristmiku 
piirkonnas. Ka siin on jalakäijate suundade vaheline erinevus samas 
suurusjärgus. Jalgratturite liikumine eri suundades on võrdne. 

Teine tähelepanek uuringust on nii jalakäijate, kui ka ratturite üldine 
vähenemine 2013 ja 2015 aastate võrdluses. See on kaheldav, kuivõrd 
linnapildis on jalgrataste arvukus silmnähtavalt kasvanud. Probleem võib olla 
loenduste metoodikas. Kuivõrd loendusi on teostatud vaid ühe päeva ulatuses, 
siis võib olla nende päevade valik olulise mõjuga tulemustele. Suuri muudatusi 
marsruudi ja liikumisviisi valikus võivad põhjustada erinevad teetööd, piirangud 
ja muudatused ühistranspordi korralduses. Mingi osa kergliiklejaid võis valida 
ka autosõidu. 

Kergliiklejate loendamisest olulisem on analüüsida kergliikluse potentsiaali. On 
ju teada, et veel 10 aastat tagasi oli jalgratas transpordivahendina väga harv 
nähtus. Jalgrattaradade ja teede rajamine on seda pilti oluliselt muutnud. Seega 
tuleb enam tähelepanu pöörata nendele inimestele, kes täna eelistavad kas 
sõiduautot või ühistransporti ning pakkuda neile alternatiivset teenust 
kvaliteetse kergliiklusteede võrgustiku kaudu. 

Jalakäigu ja jalgrattasõidu loogikad on erinevad autosõidu loogikast, seega 
tuleb kergliiklusteid planeerida ja ehitada ka teistviisi, kui oleme harjunud 
ehitama „teenavaid“. Kergliikluse koridorid ei pea olema seotud 
magistraaltänavatega, kus on müra ja saaste. Pigem eelistavad inimesed 
vaiksemat, sõbralikumat ja ohutumat keskkonda. Selleks sobivad paremini 
vaiksed kõrvaltänavad, kus on ka erinevad sihtkohad. 

Soovijoonte analüüsist nähtub, et Riia tänava raudtee viadukti all põimuvad 
täna väga erinevad trajektoorid. See põimumine toimub selle koha peal ainult 
seetõttu, et teist võimalust ei ole. Kui raudtee vahelt eemaldada, siis liiguksid 
inimesed sootuks teisi teid pidi.  

Kuna vahetult raudteeviadukti kõrval on tunneli ehitamine keerukas ja riskantne 
ning inimeste summaarseid liikumisteid mittearvestav, siis teeme ettepaneku 
rajada kergliiklejatele raudtee alt läbipääs raudteeviaduktist lõuna poole. See 
võimaldab paremini optimeerida kergliiklusteede põimumist ja pikikaldeid ning 
seega pakkuda meeldivamat liikumiselamust. 

Värskelt avalikustatud Tartu linna üldplaneeringust nähtub, et perspektiivis on 
kavandatud kergliiklejate läbipääs Tartu jaama raudteeharude alt läbi 
Vanemuise tänava pikendusel, mis jätkaks analoogset loogikat – läbipääse 
tuleb rajada selliselt, et need vähendaksid summaarset jalavaeva. 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3. Konstruktsioonide valiku kirjeldus 
Raudteesild on kavandatud monoliitsest raudbetoonist integraalse plaatsillana. 
Sild on kavandatud üheavalisena, ületamaks jalg- ja jalgrattateed. 
Kõrgusgabariit silla all jalg- ja jalgrattateede kohal on minimaalselt 3,2 m. 
Peaava pikkus on 10,5 m ja mõlemas silla otsas on konsool pikkusega 1,75 m. 
Silla pikkus on 14,0 m. Silla laiuse määramisel on arvestatud oleva raudtee 
gabariidiga.  

Jalg- ja jalgrattatee sild üle Riia mnt konstruktsioon on mitmesildeline 
jätkuvtala. Silla kandekonstruktsiooniks on karpristlõikeline muutuva kõrgusega 
terastala. Silla Vaksali tn poolne ots on kaldasambaga jäigalt ühendatud. Silla 
Sadamaraudtee tn poolses otsas asuvad toed on silla liikumiseks avatud.  

Sild on kavandatud kaheavalisena. Peaava pikkus on ~66 m ja kõrvalava 
pikkus on ~32 m. Silla pikkus on ~98 m. Silla kasulik laius on 4,5 m. 
Kõrgusgabariit silla all Riia mnt kohal on minimaalselt 5,0 m.  

3.1 Jalg- ja jalgrattatee sild üle Riia mnt 
Silla kandekonstruktsiooni valikul on lähtutud silla avapikkusest ja geomeetriast. 
Terasest karpristlõige on hea väändekandevõimega. Muutuva kõrgusega tala 
jäikus varieerub tala pikisuunas. See võimaldab vähendada koormuse mõju 
silla peaava keskel.  

Silla vundamendid ja pealeminekud ehituse ajal liiklust ei takista, seetõttu on 
need kavandatud rajada monoliitsest raudbetoonist.  

Paikatõstmise teel rajatav sild häirib võimalikult vähe liiklust. Terastala 
sektsioonid on võimalik valmistada kontrollitud tingimustes tehases, monteerida 
ja paika tõsta objektil. Selliselt on liiklus Riia maanteel võimalikult vähe häiritud. 

Vähendamaks hoolduskulusid on kavandatud kasutada CorTen terast. CorTen 
teras on kaetud oksiidikihiga, mis kaitseb terast edasise oksüdeerumise eest. 
Pind ei vaja värvimist (soovi korral saab seda siiski teha) ja on vigastuskindel. 
CorTen teras on vastupidav graffitile.  

Tegemist on vähe hooldust nõudva lahendusega. Siledapinnalisel suletud 
ristlõikega karbil puuduvad horisontaalpinnad, mis on altid koguma mustust ja 
tolmu ning võivad olla sobivaks pesitsuspaigaks lindudele. Regulaarset 
puhastamist vajab Sadamaraudtee tänava poolsesse otsa kavandatud 
deformatsioonivuuk. Sillakonstruktsioon vajab kevadist ja sügisest survepesu. 

3.2 Raudteesild kergliiklejate läbipääsuks 
Raudbetoonist integraalne plaatsild on avar. Sammastelt edasiulatuvad 
konsoolid pikendavad silda ja kaldsed koonused avardavad läbipääsu.  

Silla laiuse saab määrata raudteegabariidist lähtuvalt ja selliselt on läbipääs 
raudteetammist minimaalse võimaliku pikkusega. 

Avaras ja lühikeses läbipääsus on vaateväli suurem ning seetõttu kaasliiklejad 
paremini nähtavad, turvalisus on võrreldes karpristlõikega parem.  

Optimaalne avapikkus antud sillatüübi puhul on 8-25 m. Raudbetoonplaadi ja 
postide jäik ühendus tagab jõudude parema jaotumise kogu konstruktsioonis, 
mis võimaldab kasutada õhemat tekikonstruktsiooni kui lihttala skeemil töötava 
lahenduse puhul. Tervikuna on sellise lahenduse materjalikulu väiksem või 
analoogne karpristlõikega, kuid on nii kasutajale, kui ka haldajale mugavam 
ning ehituslikult väiksemate riskidega. 
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Silda on võimalik rajada nii vai- kui ka madalvundamendile. 

Silda on võimalik ehitada nii vahetult kohalvaluga, kui ka monteeritavana 
lõplikku asukohta tõstmise või nihutamise teel. Paikatõstmise korral on võimalik 
raudtee liikluse häiringud viia miinimumini. Paikatõstetav sillakonstruktsioon 
ehitatakse valmis raudteetammi kõrval oleval ehitusplatsil. 

Silla paikatõstmiseks on mitmeid võimalusi. Võimalik on sild paika sõidutada 
ühtse tervikuna. See võimaldab silla rajada ilma tugilaagrite ja 
deformatsioonivuukideta. Teostatavus sõltub silla kogukaalust ning Eestis ja 
lähiriikides kättesaadava tõstetehnika võimekusest. 

Samuti on võimalik sild jagada osadeks (alusehitus ja pealisehitus), eraldi 
rajatud osad tõstetakse kokku silla lõplikku asukohta. Sellisel juhul on sillale 
vaja tugilaagreid ja sild rajatakse semi-integraalsena. 

Eestis on praktiseeritud ehitusviisi, kus silla lõplikku asukohta rajatud 
alusehitusele on peale lükatud pealisehitus (näiteks Topi raudteeviadukt). 

Vajadusel tuleb raudteetammi kindlustada sulundseintega. 

Silla konstruktsioon võimaldab rööpaid paigaldada silla tekiplaadi ulatuses 
piiranguteta. 

Tegemist on vähe hooldust nõudva lahendusega. Ainus regulaarne hooldetöö 
on sillakonstruktsiooni kevadine ja sügisene survepesu. Konstruktsioonil 
puuduvad suured avatud betoonpinnad, mis meelitaks ligi graffiti “kunstnikke”. 
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