
 

 

Võistlusülesanne 

Marja tn kergliikluse silla arhitektuurivõistlus 

Ideekonkurss 

 

Arhitektuurivõistluse eesmärk 

Arhitektuurivõistluse eesmärgiks on leida parim arhitektuurne ja insenertehniline lahendus Marja tn 

kergliiklussillale, mis ühendab Supilinna Ujula-Kvissentali asumiga. Marja tänav asub Supilinna 

südames, risti Herne ja Oa tänavatega, ja kulgeb alt Emajõest kuni trepistiku kaudu üles Tähtvereni 

välja. Sarnaselt kulgeb teisel pool jõge Lubja tänav alates jõest kuni trepistiku kaudu üles Staadioni, 

Puiestee ja Peetri tänavateni. Seega on Marja tänava suunal potentsiaali saada üle jõe jätkudes 

oluliseks kergliikluse tuiksooneks. Vähem oluline ei ole ka Emajõe nii vasak- kui paremkaldal asuvate 

puhkealade ja spordiradade ühendamine mugavaks liikumiseks kummalgi pool kaldaid. Jõeäärsed 

promenaadid on juba täna ühed tähtsamad kohad nii tervisespordi harrastajatele kui ka lihtsalt 

puhkealana, kuna inimestele meeldib avatus jõele. Lähiümbruses asub Emajõe linnaujula, lodjakoda, 

sõudebaas, ülikooli spordihoone ja mitmeid väikseid paadisildu. 

Pärast sõda, kui hävitatud olid peamised Tartu sillad, toimus liiklus üle jõe paadimeeste abiga. Üks 

üleveokoht oli ka Marja ja Lubja tänavate vahel. Polnud kindlaid sõiduaegu: kui paat sai inimesi täis, 

aerutas paadimees vastaskaldale. Talvisel ajal, kui jõgi jäätunud, sai seda ületada jalgsi. Kuigi 

pakaselisi talvesid, kui jõejää kannab ja jõe ületamine on ohutu, jääb järjest vähemaks, on siiski ka 

tänasel päeval hästi näha, et jõe ületamise vajadus sealkandis on olemas. Kergliiklussilla visioon 

Marja tänava sihis on Tartu erinevates planeeringutes ja kavades liikunud juba aastaid (al 2001 

Supilinna üldplaneering). Aastal 2007, enne Vabaduse silla rajamist, demonteeriti Laia tänava 

kergliiklussild (raudsild). Selle silla jupid ladustati Marja tänava äärde, kuna välja käidi mõte raudsild 

Marja tänava sihis jälle üles ehitada. See soov aga ei ole realiseerunud, kuna jõe laius Marja tänava 

sihis on suurem ja vana silla rekonstrueerimine on isegi keerukam, kui uue silla kavandamine. 

Käesoleva võistlusega otsitaksegi lahendust uue kvaliteetse silla näol. Sild, mis arvestab keskkonda, 

kuhu ta püstitatakse, loob uue ruumikogemuse. Viidates Heideggeri maailmakäsitlusele, kannab sild 

kui inimese loodud objekt looduse ja maastiku kontsentreerimise ja võimendamise rolli. Sild annab 

võimaluse kujundada lihtsalt kohast jõekaldal paik, mille struktuur tekib ruumi ja karakteri koostöös. 



 

Joonis 1. Tartu auto- ja kergliiklussillad 

Võistlusala ja planeeringud 

Tulevase Marja silla asukoht on Tartus Marja ja Lubja tänavate sihis üle Emajõe, alates Oa tänavast 

kuni ligikaudu Lubja tn 2d kinnistuni. Võistlusala asub kinnistutel Marja tn T35, Emajõe tn 15h, Ranna 

tee T5 ja Lubja tn T1 (vt joonis 2). Võistlusala on indikatiivne ja näitab silla kehandi ja selle 

mahasõitude/ juurdepääsude asukohta lähtuvalt kehtivatest planeeringutest ja arvestades 

krundistruktuuri. Võistlustöö võib välja pakkuda idee ka võistlusalast välja jäävate promenaadide 

kohta või siduda silla muul moel ümbritseva alaga.  Projekteerimise hinnapakkumus ja 

ehitusmaksumuse prognoos peavad sisaldama kogu väljapakutava lahenduse teostamist, kaasa 

arvatud selles osas, mis jääb võistlusalast väljapoole. 

Võistlusalaga piirnevad erineva juhtotstarbega krundid. Ranna tee 5 Tartu linnale kuuluv krunt on 

üldplaneeringuga reserveeritud puhke-, spordi- ja kultuurirajatiste maa-alaks. Ranna tee 3 krundil 

tegutseb MTÜ sõudmise ja aerutamise klubi, üldplaneeringus on krundi juhtotstarve kultuuri- ja 

spordiasutuste maa-ala. Oa tn 15 krunt on üldplaneeringuga määratud haljasalaks – üldkasutatav, 

sihipäraselt kujundatud reljeefi, veestiku ja taimestikuga puhkeala, kuhu võib rajada 

puhkeotstarbelisi rajatisi. Oa tn 23 krunt on üldplaneeringuga reserveeritud koolieelsete 

lasteasutuste maa-alaks. 

Silla kavandamisel (treppide, kaldteede jm kaasuva paigutamisel) arvestada alal kehtivate 

detailplaneeringutega: Europani ala e Kartuli, Oa ja Kauna tänavate ning Emajõega piiratud ala 



detailplaneering (2004), Ranna tee ja Lubja tänava piirkonna detailplaneering  (2013). Planeeringud 

on kättesaadavad võistlusülesande lisas. 

 Joonis 2. Võistlusala 

Tartu linna üldplaneeringuga 2030+ reserveeritakse peale reisisadama kesklinnas sadamateks 

muuhulgas võistlusala kontaktvööndis või selle lähedal asuvad alad. Supilinnas nähakse ette Kartuli 

tn pikendusest kuni Kroonuaia sillani kuni 21 ankrukohta ning Marja silla juures 50 ankrukohta. 

Sildumisrajatiste asukoht on põhimõtteline. 

Võistlusülesanne 

Kasutajad ja liikumine 

Marja silla näol on tegemist kergliiklejatele mõeldud sillaga. Võrdse võimaluse silda kasutada saavad 

nii jalgsi kui erinevatel liikurmasinatel (rula, tõukeratas, jalgratas, rullsuusad, tasakaaluliikurid jmt) 

liikujad. Kasutajate hulgas on nii oma igapäevaseid käike tegevaid lapsi ja täiskasvanuid kui ka 

spordiharrastajaid, kes liiguvad näiteks Tähtvere spordipargi ja Ülejõe vahel. Jalgrattaraja eraldamine 

teistest liiklejatest ei ole kohustuslik, kuid hea võistlustöö analüüsib läbi erinevad liikumised ja nende 

loogikad ja pakub sellest tulenevalt parima lahenduse. 



Võistlustöös tuleks arvestada võimalusega ühendada kergliikluse liikumissuunad sillal risti jõega ja 

piki jõe kallast kulgeval promenaadil nii Supilinna kui Ujula tn poolsel kaldal. Ideaalis säilib 

jõepromenaadidel vaba takistusteta liikumine, ühendus sillaga kujuneb meeldivaks puhkekohaks. 

Kergliiklejate sild eeldab oma olemuselt konstruktsiooni kergust ja õhulisust. Konstruktsioonide 

täpsemad valikud jäävad võistlustööde autoritele pakkuda. Konstruktiivse lahenduse puhul võetakse 

hindamisel arvesse püstitamise ja hooldamise majanduslikku otstarbekust. 

 

 

 

Joonis 3. Tartu sillad jõel liikuja perspektiivis 

Jõgi 

Silla arhitektuurne ja kujunduslik idee peab sobima teiste Tartu sildade rütmiga ja täiendama seda 

omalt poolt. Emajõe voolusuunas jõel liikujale on Marja sild nö värav, esimene kaugelt nähtav sild 

linna sisenemisel, millest ei jää kaugele järgmised: Kroonuaia ja Vabaduse sild. Kuna jõgi mitte ainult 

ei eralda vaid ka ühendab, siis on sildadel oluline roll sõlmpunktidena. Emajõgi on suvisel ajal 

vaieldamatult üks tihedama jõeliiklusega veekogusid, lisaks toimub jõel ja jõevees spordi- ja 

kultuuriüritusi (triatlon, sõudjate võistlused, kalapüügi võistlused, karsumm). Suvisel ajal kogub 

populaarsust jõetrammi idee, mis sõidutab tartlasi mööda jõge erinevate peatuskohtade vahel. 

Silla kavandamisel võib arvestada silla lähedusse planeeritud paatide sildumisrajatistega, kuid sild 

peab olema eraldi funktsioneeriv ja püstitatav. 

Silla arhitektuurse idee esiletoomiseks võib kasutada täiendavaid vahendeid, nagu valgustust,  

väikevorme jmt. Lubatud on välja pakkuda täiendavaid sekkumisi kaldapromenaadidesse, et avada 

perspektiive uuele sillale, kuid need ei tohi olla primaarsed. Võistlustöös tuleb anda lahendus ka 

sillaga otseselt seotud välialadele. Esitada tuleb viimistluse, katendite, pinkide, piirete, haljastuse jmt 



lahendused. Olemasolev kõrghaljastus tuleb säilitada maksimaalses võimalikus mahus. Hea 

lahenduse korral on lubatud silla lähialal teistsuguse haljastuse kontseptsiooni välja pakkumine. 

 
Pilt 1. Tulevane Marja sild on esimene, mis paistab voolusuunas jõel liikujale 

Mõõtmed ja piirangud 

Silla vaba käigutee laius peab võimaldama operatiivsõidukitele pealesõitu täies ulatuses. Silla 

tõusunurga valimisel arvestada standardiga EVS 843:2016. 

Silla ava kõrgus on määratud Veeteede Ameti tingimustega (võistlusülesande lisas) minimaalselt 

absoluutkõrgusele 36m, laevatee kohal sümmeetriliselt vähemalt 20m ulatuses. St et silla kõik 

konstruktsioonid laevatee kohal peavad asuma sellest kõrgusest kõrgemal. Emajõe veetaseme 

arvestuslik nullkõrgus on 29,61m, seega vaba ruum silla all on suvisel ajal keskmiselt 5-6m. Nii parem- 

kui vasakkaldal oleva promenaadi absoluutkõrgus on ligikaudu 33m. Kõik kõrgused on antud Balti 

kõrgussüsteemis (BK77). 

Arvestada tuleb võistlusalasse jäävate kanalisatsiooni- ja veetorustike düükerite ehk jõe alt 

läbiminekutega (vt 1:500 geoalus ja AS Tartu Veevärgi tehnilised tingimused võistlusülesande lisas). 

Soovitav on silla konstruktsioonid kavandada selliselt, et trasside asukohti ei ole vaja muuta. Lubatud 

on kavandada jõekaldale toodud sademeveekanalisatsiooni otste ümbertõstmist.  
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