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1 ARHITEKTUURSE IDEE KIRJELDUS 

 

Olles sildade ja sillaehituse huviline, armastaja ja imetleja, on „VITRUVIUSE“ autor püüdnud 

lahendusse panna oma kõige parematunde, arusaama, oskuse ja visiooni. 

 

Eeesmärk on olnud kavandada võimalikult diskreetne lahendus. 

 

Eesmärk on olnud visuaalselt kerge, õhuline, hästi loodusesse sobituv, pea märkamatu sild. 

Eesmärk on olnud väikeste hoolduskuludega, vastupidav, kaunis konstruktsioon. 

 

2 KONSTRUKTSIOONI VALIKU PÕHJENDUS. 

Ülaltoodud taotlus väljendub betoonist kaarsillas -see vastab kõige paremini autori nägemusele 

sillast antud asukohas. 

Miks kaar?  

-See on olemuselt lihtne konstruktsioon. Võimaldab vormida lihtsa kehandi, ilma kaasamängivate 

lisanditeta.    

Miks betoon?  

-Tundub olema parim valik põhieesmärgi saavutaiseks. Ka suhteliselt vähem hooldust nõudev 

materjal, võrreldes terase või puiduga. 

 

 

 

 



3 VALITUD KONSTRUKTSIOONI KIRJELDUS  

Silla kanduriks on betoonist konstruktsioon. Kaks skeemi, mille vahel valimine toimuks arvutuste 

najal, projekteerimise staadiumis: 

 

Joonis 1. Konstruktsiooni skeemi variandid. 

Skeem 1. Liigenditeta kaar. Võimaldab teha saledaid kaaresid. Suured toemomendid. Tundlik tugede 

paigutustele. 

 

Skeem 2: Tööpõhimõtte poolest konsoolidele toetuv lihttala. Jõuväli suurem kui skeemil 1. Paigutuste 

probleem ületatakse nihkliigendiga. 

 

Toemomendid võetakse vastu jõupaaridega pinnasesse rajatavate vundamentidega: tõmbele ja 

survele töötavad postid. Võimalusel, võiks tõmbi rakendada vundamendiposti alumisse otsa. 

Ehitatakse monoliitsest või monteeritavast pingbetoonist. Mõlema ehitusviisi puhul kasutatakse 

karpristlõiget.  

 

4. EHITAMISEST 

Täpne tehnoloogia valitakse projekteerimisel. Valikus monteeritav või monoliitne betoon. 

Monoliitse paigalvalu puhul suur osakaal raketise ehitamisel rasketes tingimustes. Eeliseks 

homogeensem struktuur, montaazivuukide puudumine. 

Monteeritava moodulite eeliseks väiksem raketise kulu. Sild on sümmeetriline mõlema peatelje 

suhhtes -võimaldab sama raketist kasutada kahe sümmetrilise mooduli valmistamiseks. 

Võib kaaluda võimalust moodulite transporti pargasel piki jõge.  

 

 



5. ALA LIIKULUSE JA LOGISTIKA KORRALDUS. 

Silla peale- ja mahasõit toimub Marja ja Lubja tänavate sihis. Nendega risti on vüimalik sillale 

pööseda ka kaldapromenaadidelt (Ranna tee, Emajõe tänav). 

Vertikaalplaneering ja valitud silla pikiprofiil võimaldavad lihtsat liiklusskeemi, eriliste lisarajatisteta. 

Pealesõidud on mõeldud esialgse lahendusena muldeta, kergkonstruktsioonidega. (Haakub 

kujunduslikult ka paadisillaga). Pealesõidurampidel ohutuspiirded. 

Arvestades arvatavat liikluskoormust, kehtestatakse tavapärane paremkäe liiklus, kusjuures 

ehituslikult ei eraldata jalakäijaid ratturitest ega ka vastassuuna vööndeid.  

Võib osutuda vajalikuks kiirust piiravate ja tähelepanu suunavate abinöude kasutamine.  

 

6. PEALESÕIDU KALDTEED. 

Kuivürd promenaadid on palistatud puudega, siis muldkehandil pealesõite ei ole kavandatud. 

Pealesõidud ehitatakse teraskanduril, puit, teras, kiviparkett või asfaltkattega. 

Sellise lahenduse kasuks räägib ka ümbritseva ala praegune olukord -kergkonstruktsioonis 

juurdepääse on suhteliselt lihtne muuta ja sobitada vastavalt lähikonna ehituslikule arengule. 

 

7. HALJASTUS 

Praeguse kavaga soovitakse kürghaljastus säilitada. 

 

8. DETAILID JA MATERJALID 

Silla piirded: lihtne vertikaalne teraslatt või malmvarb. Variant: karastatud klaas. 

Käsipuud: teras, malm või tammepuit. 

Teki kate: asfalt või pesubetoon. Teki servades kattega tasa betoorennid sadevee juhtimiseks kaldale. 

  



 

Vaade sillale voolu suunas, 



 

Vaade sillale paadisilla poolt 



 

Vaade sillale vasakkaldalt 


