"TAKAS"

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

"TAKAS"

TURINYS
Idėja

2

Aplinka

3-4

Architektūra

4-5

Konstrukcijos

5

Rodikliai

6

"TAKAS"

IDĖJA
Tiltas - tai takas per kraštovaizdį. Kertantis upę, pakimbantis virš slėnio ir vingiuojantis
tarp medžių lajų.Tiltas įsilieja į esamą Vingio parko takų sistemą, atsišakoja ir sujungia
abu upės krantus.
Idėja - sukurti ne tiesiogiai suprantamą tilto objektą, bet reiškinį natūraliai išsivystantį
gamtoje ir atkartojantį aplink supantį kraštovaizdį.
Tilto pradžia išauga iš Vingio parko šlaito ir esamos takų sistemos, pakimba virš upės ir
medžių lajų aukštyje drėkiasi virš slėnio dešiniajame krante kaip kraštovaizdžio
apžvalgos takas.

Vietovė nėra tankiai urbanizuota. Kraštovaizdžio paveikslas - Lazdynų ir Karoliniškių kalvų
šlaitai, upės slėnis, medžių masyvai ir pavienių pastatų kontūrai. Tako architektūra
neprisitaiko prie gamtos, o disonuoja su ir išryškina jos natūralumą.
Tilto fone fokusuojasi medžių grupių kamienai ir lajos. Tako plane išryškėja šlaitų reljefas ir
Neries upės slėnio lyguma.
Tiltas- minimalistinė gamtinės formos (medžio kamieno) skulptūra - objektas, medžiagiškumu
ir spalva išryškėjantis kraštovaizdyje.
2

"TAKAS"
APLINKA
Tilto kryptis ir planinė forma parenkama atsižvelgiant į pagrindinius, nusistovėjusius pėsčiųjų
srautus iš miesto centro į Vingio parką. Parkas, Čiurlionio gatvė, Žvėrynas apjungiami su
dešiniajame Neries upės krante esančiomis parodų ir konferencijų centro “Litexpo”
prieigomis. Susiformuoja lanko forma, sudaranti naują prieigą į Vingio parką pėsčiųjų
srautui iš mikrorajonų.

ŽVĖRYNAS

NAUJAMIESTIS

LAZDYNAI

Tiltas kaip takas įliejamas į esamą Vingio parko takų sistemą. Takas prisitaiko prie reljefo,
kerta upę ir pratęsia esamą takų sistemos darinį su naujai numatomais pėsčiųjų ir dviračių
takais dešiniajame upės krante.
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Vingio parko pusėje tiltas sujungiamas su nuovaža prie upės skirta dviračiams ir pėstiesiems.
Toliau nuovaža tęsiama promenada palei pakrantę į pietinę pusę ir sujungiama su numatytu
statyti kvartalu buvusioje "Velgos" teritorijoje.
Dešiniajame upės krante, slėnyje, nuo tilto numatomas nusileidimas (nuovaža) pėstiesiems ir
dviratininkams link naujai projektuojamų pėsčiųjų, dviračių ir sporto takų tvarkomose slėnio
zonose palei upę.
Parodų ir kongresų centro“Litexpo” teritorijoje tilto prieigos sujungiamos su numatomais
pėsčiųjų ir dviračių takais link Lazdynų ir palei Kazimiero Jelskio gatvę. Gatvės jungtis nuo
Parodų gatvės su Kazimiero Jelskio gatve einanti per parodų ir kongresų centro “Litexpo”
automobilių stovėjimo aikšteles - naikinama. Tai leidžia padidinti prietiltės prieigą ir sumažinti
automobilių judėjimą prie jos. Esamos automobilių aikštelės pertvarkomos atsižvelgiant į
naujo tilto jungtį su pėsčiųjų ir dviračių takais. Kazimiero Jelskio gatvė sujungiama su Miškinių
gatve po projektuojamu tiltu. Nauja jungtis leis patekti į perspektyvinį gyvenamųjų namų
kvartalą upės slėnyje. Įvažiavimas į ją iš Parodų gatvės numatomas dar prieš parodų ir
kongresų centro automobilių stovėjimo aikšteles, kas sumažins automobilių srautą parodų ir
kongresų centro “Litexpo” teritorijoje.
Želdiniai slėnyje tvarkomi, paliekant išraiškingesnių medžių grupes prie tilto, projektuojamų
pėsčiųjų, dviračių ir sporto takų tvarkomose slėnio zonose palei upę ir numatomo statyti
gyvenamųjų namų kvartalo.
Tiltas sujungia į vieną sistemą Vilniaus vakarinės ir centrinės dalies vystymui ir plėtojimui
svarbius objektus: Naujamiestį, Savanorių prospektą, Vingio parką, Lietuvos parodų ir
kongresų centrą „Litexpo“. Pagerina pėsčiųjų ir dviratininkų ryšius tarp abiejų Neries krantų,
vakarinėje miesto dalyje išsidėsčiusių gyvenamųjų rajonų ir miesto centro. Sudaro sąlygas
renginių Vingio parke metu naudotis Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ automobilių
stovėjimo aikštelėmis, o Vingio parko infrastruktūrą panaudoti renginių Lietuvos parodų ir
kongresų centre „Litexpo“ metu.
ARCHITEKTŪRA
Tiltas -minimalistinės išraiškos, gamtinės formos objektas. Plastinės formos planinėje
išraiškoje, griežtos ir uždaros stačiakampės formos fasaduose, pjūviuose ir konstrukcijoje.
Tilto fasadai uždari. Siekiant suteikti masyvumo, tilto išklotinės tarnauja kaip fonas
išryškinantis medžių kamienų ir lajų grafiką.

4

"TAKAS"

Fasadai, kurie yra taip pat pagrindinės tilto laikančios konstrukcijos (plieninės santvaros),
dengiami betoninėmis juostomis “lentomis” su medžio įspaudu.
Tilto danga smėlio spalvos “takas” - pašiurkštintas betonas su grafiškai atskirtomis
funkcinėmis juostomis užtikrina darnų pėsčiųjų ir dviratininkų judėjimą. Tilto dalis virš upės
horizontali, toliau leidžiantis virš slėnio Išilginis nuolydis pritaikytas žmonių su negalia
reikmėms. Tilto konstrukcijos ir danga pritaikyta specialiųjų tarnybų - greitosios, policijos
eismui.
Tilto naudojamas plotis 8.50m. 3.00m.pločio juosta skirta pėsčiųjų judėjimui ir 4.00m.
dviratininkams.
Tilto atramos gelžbetoninės. Į vandenį tiltas remiasi viena atrama. Upės plotis po tiltu yra
100m, todėl šalia atramos upės centre paliekamos dvi pusės po 50.00m. saugiai laivybai.
Apatinė atramos dalies geometrija pasirinkta atsižvelgiant į vandens gylį ir žiemos metu
esantį ledonešį ir nukreipta pagal tekančio vandens kryptį. Jos aukštis iki užliejamo
vandens lygio (alt. + 88.00.).
Atramos viršus, kaip ir kitų atramų esančių slėnyje, korpusas sukasi statmenai tilto
konstrukcijoms, derinantis prie kraštovaizdžio ir siekiant sukurti pavienių medžių
pasisukusių kamienų įvaizdį.
Patiltės aukštis nuo užliejamo vandens lygio (alt. +88.00) -11.50m.
Prietilčiai, pėsčiųjų ir dviratininkų takai apšviečiami šviestuvais ant atramų. Prietilčių
zonose numatomos poilsio zonos - suoliukai, šezlongai, supynės ir dviračių stovai.
Tilto apšvietimas montuojamas atramos konstrukcijoje, arčiau dangos, apšviesti pėsčiųjų ir
dviračių tako plokštumą.

MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ANALOGAI

KONSTRUKCIJOS
Tarpinės atramos kartu su pamatais įrengiamos iš masyvaus monolitinio gelžbetonio.
Tarpinių atramų pamatai įrengiami ant polinių pamatų. Atramų aukštis nuo 3,5m - iki 17 m.
Atramų dalys neužpiltos gruntu nudažomos apsauginiais dažais. Vandenyje esančios
atramos geometrija pasirinkta atsižvelgiant į vandens gylį ir žiemos metu esantį ledonešį.
Statybos darbų metu poliniai pamatai įrengiami atitveriant pamato kontūrą laikinomis
plieninėmis spraustasienėmis.
Krantinė atrama Vingio parko pusėje, sujungia pėsčių tiltą su esančiu paviršiaus reljefu.
Atramų dalys neužpiltos gruntu nudažomos apsauginiais dažais. Atramos pamatai įrengiami
ant polinių pamatų. Pėsčiųjų viaduko perdangą sudaro plieninės santvaros segmentai.
Santvarų juostos ir ryšiai konstruojami iš uždaro profilio stačiakampių ir kvadratinių
konstrukcinių vamzdžių. Plieniniai elementai gamykloje suvirinami ir padengiami antikorozine
danga. Į statybvietę atvežti segmentai sujungiami montažinėmis jungtimis ir kranų pagalba
užkeliami į projektinę padėtį, konstrukciją atremiant ant guolių. Tilto paklotas įrengiamas iš
surenkamų gelžbetoninių plokščių jas montuojant ant skersinių ir išilginių plieninių sijų. Tilto
danga pašiurkštintas betonas.
Tilto perdanga užtikrina darnų pėsčiųjų ir dviratininkų judėjimą, išilginis nuolydis pritaikytas
žmonių su negalia reikmėms. Esant poreikiui tiltu gali naudotis specialiųjų tarnybų greitosios pagalbos ir policijos transporto priemonės.
Tilto konstrukcija užtikrina saugią laivybą po tiltu. Patiltės gabaritas Neries farvateryje
didesnis nei 30 m pločio. Patiltės aukštis 11.5m virš +88.0m absoliutinės altitudės.
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RODIKLIAI
Tilto ilgis virš upės : 103 m
Tilto tąsa : 271 m
Bendras objekto ilgis : 374 m
Tilto plotis : 8,5 m
Tarpatramiai : 66-80 m
Tilto pėsčiųjų ir dviračių dangos plotas : 4356 kv.m
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