devizas “ROŽINIS“

PĖSČIŲJŲ TILTO PER NERIES UPĘ, NUO VINGIO PARKO IKI LIETUVOS PARODŲ IR
KONGRESŲ CENTRO „LITEXPO“TERITORIJOS, VILNIUJE, ARCHITEKTŪRINIO
PROJEKTO KONKURSAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019

ROŽINIS

TURINYS:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

VIZIJA...........................................................................................................3
IDĖJA / KONCEPCIJA.....................................................................................3
URBANISTINIAI SPRENDINIAI........................................................................5
CIRKULIACIJA / PĖSČIŲJŲ IR DVIRATININKŲ JUDĖJIMAS...............................6
ARCHITEKTŪRINIKAI SPRENDINIAI................................................................7
KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI.....................................................................8
TECHNINIAI - EKONOMINIAI RODIKLIAI.......................................................10
KAINOS PASIŪLYMAS..................................................................................11

2

ROŽINIS

VIZIJA
Vilniaus mieste yra keletas tiltų, kurie turi pavadinimus pagal spalvą – „Žaliasis“, „Baltasis“. Tai
leidžia aiškiai identifikuoti tiltą, jo vietą. Tęsiant šią tradiciją projektuojamam tiltui taip pat yra
suteikiama spalvinė dimensija. Tai suteikia išskirtinumo kitų tiltų tarpe ir kontekstualumo Vilniaus
miesto atžvilgiu. Devizas „ROŽINIS“ tarsi ŽENKLAS/SIMBOLIS atspindi projektuojamą objektą. Rožinė
spalva be išskirtinumo ir kontekstualumo suteikia patrauklumo, gyvybingumo, nuteikia romantiškai,
nepataikaujančiai dera su gamtine aplinka, kuri sezoniškai keičia savo „rūbą“ (tai žalias, tai baltas,
etc.). Rožinė spalva atskleidžia projektuojamo objekto turinį bei specifiką (ne transporto tiltas),
suteikia žmogiškos šilumos, humaniškumo, išskiria jį iš aplinkos, didina matomumą. Toks tiltas gali
tapti ne tik statiniu, o vietos žymekliu, landmark‘u. Paprastas, aiškus, lakoniškas, tarsi brūkšnys,
„Rožinis“ brūkšnys. Mieste yra pilna kreivalinijinių gatvių, takų, kitų struktūrų. Gal todėl taip norisi
ko nors tiesaus, aiškaus ir paprasto. Tai tarsi pauzė miesto „triukšme“.

IDĖJA / KONCEPCIJA
Tiltas pats savaime yra jungtis, kuri talpina savyje dvigubas prasmes:
A. Fizinė – šiuo atveju sujungia du upės krantus, formuoja patogesnį susisiekimą, etc.
B. Metaforinė, filosofinė – sujungia žmones, gal net jų likimus. Juk tiltai – įsimylėjėlių pamėgtos
susitikimo vietos, ten duodami meilės ir ištikimybės įžadai, kaip to ženklas kabinamos
spynelės, nešamos nuotakos, etc.
Formuojant koncepciją buvo siekiama įprasminti abi šias dimensijas.
Projektuojamas tiltas yra minimalistinis - paprastos, aiškios geometrijos, racionalios konstrukcijos.
Vadovaujamasi principu – tobulumas glūdi paprastume.
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Kaip atsvara griežtai konstrukcinei logikai atsiranda banguojantis takas tarp tiesių betoninių sienų,
kuris tarsi parko takelis tarp medžių laisvai nubanguoja pagal reljefą. Taip pratesimas natūralus
parko takų tinklas.
Metaforinė linija – „parko takas“, kuriuo norisi eiti, ramiai, sustojant, apsižvalgant, pailsint ir
bendraujant. Jis yra stipriai abstrahuojamas, tačiau išlieka giluminis ryšys, vidinė atmintis,
konceptualus kodas. Parkų formavimo strategijos yra panaudojamos konceptualiame lygmenyje.
Tokiu būdu objektas yra įvietinamas, jį įtakoja būtent ši konkreti vieta, aplinkinis kontekstas. Ryšys
su kontekstu yra giluminis, neformalus.

Tilto tako konfigūracijos paieška
Labai svarbu – vizualinis ryšys su aplinka. Tam išorinėse tilto betoninėse sienose yra numatomos
angos akių lygyje, išdėstytos pagal banguojantį taką. Tai leidžia pilnai apžvelgti aplinką, upę, tačiau
žmogus jaučiasi ne kaip ant kalno ar kokioje plynaukštėje, o tarsi saugioje medžių kamienų
apsuptyje.

Einat ar važiuojant dviračiu per tiltą šoninės sienos formuoja apsaugą nuo vėjo, kritulių, suteikia
jaukumo ir saugumo pojūtį. Angos tilto fasaduose formuoja kreivę kaip aplinkinio reljefo silueto
atspindį.
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Tiltas projektuojamas kaip viešoji erdvė, svarbius, ryškius ir modernus miesto akcentas. Tilto
projektavime yra panaudoti progresyvūs parametrinės architektūros principai.
URBANISTINIAI SPRENDINIAI
Projektuojant šį objektą yra įgyvendinami užduotyje keliami tikslai:









į vieną sistemą sujungiami Vilniaus vakarinės ir centrinės dalies vystymui ir plėtojimui svarbūs
objektai: Naujamiestis, Savanorių prospektas, Vingio parkas, Lietuvos parodų ir kongresų centras
„Litexpo“ ir plėtojamas lokalus centras dešiniajame Neries krante;
siekiama pagerinti pėsčiųjų ir dviratininkų ryšius tarp abiejų Neries krantų, vakarinėje miesto
dalyje išsidėsčiusių gyvenamųjų rajonų ir Žvėryno, miesto centro ir taip padidinti šių miesto dalių
patrauklumą bei integralumą;
sudaromos 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;
sudaromos galimybės labiau išvystyti lokalų miesto centrą, viešąją erdvę dešiniajame Neries
krante;
manoma, kad siūlomas naujas originalus, išraiškingas objektas praturtins aplinką.

Tilto ir prieigų kompozicija kuria optimalų susisiekimą tarp priešingų krantų (tiesė), charakteringai ir
organiškai išplėtoja jungtis: kairiajame krante pabrėžiama jungtis su esamu Vingio parko, o
dešiniajame krante su vystomu pėsčiųjų - dviratininkų takų tinklu, „Litexpo“ kompleksu.
Ties tiltu siūloma įrengti įvairius infrastruktūros objektus – poilsio ir bendravimo su Wi-Fi zonas,
lauko kavinę, wc, etc.

Tiltas jungia žemutines ir aukštutines terasas, rekonstruojami esami ir kuriami nauji takai, minimaliai
įtakojant esamą topografiją ir landšaftą, pabrėžiant jungtį tarp tilto ir esamų takų bei išplėtojant
dešiniojo Neries kranto pasiekiamumą. Įrengiami nusileidimai, priėjimai prie upės su poilsio
infrastruktūra. Numatoma įrengti pėsčiųjų – dviratininkų takus prie pat Neries upės abiejose pusėse.
Upė priartinama prie žmonių.
Tiltas dislokuojamas vienoje iš rekomenduojamų lokacijų, pasirenkant galimai trumpiausią atstumą
per upę. Projektuojant įvertinta esama dviračių takų Vilniuje schema, potvynių užliejamų teritorijų
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lokalizacija, ledų sangrūdų tikimybės. Todėl dešiniajame Neries krante ties tiltu sukeliamas reljefas,
sprendžiant užliejamų teritorijų problematiką.

CIRKULIACIJA / PĖSČIŲJŲ IR DVIRATININKŲ JUDĖJIMAS
Tiltas sujungia dvi svarbias miesto pėsčiųjų - dviračių takų struktūras: Vingio parko, centrinės miesto
dalies bei „Litexpo“, „miegamųjų“ rajonų takų struktūras.
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Tilto kompozicijoje numatomi dviejų krypčių dviračių takas (4,0 m) ir pėsčiųjų su komfortiško
prasilenkimo galimybe takas (3,0 m). Šie takai yra atskirti 0,5 m apsaugos juosta. Tokio pat pločio
apsaugos juostos numatomos ir abiejuose tilto kraštuose. Bendras tilto be konstrukcijų (tako) plotis
– 8,5 m. Tiltas formuoja saugią ir patogią pėsčiųjų ir dviratininkų jungtį tarp Vingio parko ir Lietuvos
parodų ir kongresų centro „Litexpo“ teritorijos.

Pagrindiniai priėjimai – privažiavimai prie tilto abiejose pusėse numatomi tinkami privažiuoti
aptarnaujančiam transportui. Tiltu yra numatomas (galimas) specialiųjų tarnybų – greitosios,
policijos eismas. Transporto, dviračių ar pėsčiųjų takų susikirtimo vietose įrengiamos perėjos,
numatomas kelio ženklinimas, kelio ženklai vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Nuo vidutinio
vandens paviršiaus upėje tiltas yra pakeltas 8m. Tai užtikrina saugią laivybą po tiltu. Saugios laivybos
užtikrinimui Neries farvateryje yra išlaikoma ne mažiau 30m pločio ir 5m aukščio gabaritą virš
+88,0m absoliutinės altitudės.
Planuojamas tiltas veda į kultūros paveldo objekto – Vingio parko teritoriją. Tilto trasa ir jungtis su
pagrindiniu Vingio parko pėsčiųjų taku į kultūros paveldo objekto teritoriją nepatenka. Tiltas nedarys
vizualinio poveikio esamiems kultūros paveldo objektams.
ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI
Tilto architektūra – minimalistinė, nuosaiki, švaraus, aiškaus silueto, tektoniška.
Naudojamos tik ekologiškos medžiagos (gelžbetonis). Gelžbetonis – ir konstrukcija, ir apdaila. Nėra
detalių gausos, turėklų, kitų elementų, šviestuvai – integruoti į betonines sienas (iškyla tik tilto
prieigose).
Išnaudojant esamą reljefą, kairiajame upės krante tilto tūris „išauginamas“ iš šlaito horizontalia
kryptimi ir atremiamas dešiniajame krante. Taip pabrėžiama aiški tilto riba labiau urbanizuotame
dešiniame krante ir tolygus, jautresnis tilto įsiliejimas į Vingio parko, kultūros paveldo objekto,
gamtinę sistemą kairiame krante.
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Projektuojamas tiltas - be tarpinių atramų, be kontakto su vandeniu. Nuo upės pakeltas tik tiek, kad
būtų užtikrinta saugi laivyba. Taip sudaromas minimalus poveikis panoramoms.
Tilto prieigos (atramos) formuojamos kaip savotiški amfiteatrai su galimybe nusileisti prie upės ir
pasėdėti, žvelgiant į upę, tarpinėse pozicijose.
Tilto apdaila – natūralus betonas, dažomas rožine spalva (Žr. viziją).
KONSTRUKCINIAI, INŽINERINIAI SPRENDINIAI
Tiltas monolitinės gelžbetoninės konstrukcijos, remiamas abiejuose krantuose ant į gruntą įkasamų
gelžbetoninių atramų. Atramos – kesoninio tipo moduliai, kurių ertmės užpildomos smėliu. Atramos
sutvirtinamos kontraforsais ir remiamos ant pamato pado. Tilto konstrukcija – kombinuota, lovio
skerspjūvio. Apatinė konstrukcijos dalis - ertminė, gelžbetoninė (kintamo aukščio > 3 m) su iš anksto
įtempta armatūra. Ši dalis dirba kartu su šoninėmis gelžbetoninėmis sienomis, kurios suteikia
standumo konstrukcijai (lovio principas). Tilto konstrukcija per guolius remiama ant atramų
abiejuose krantuose.

Tilto konstrukcija perima pėsčiųjų, dviratininkų, priežiūros ir aptarnaujančio transporto priemonių
apkrovas. Tilto tako paviršius sutampa su tilto konstrukcijos paviršiumi, nėra įrengiami jokie
papildomi sluoksniai. Slydimo prevencijai betoninis tako paviršius yra „pašiaušiamas“, pratęsiant ir
už tilto konstrukcijos ribų, parko link (projektuojamų takų nuolydžiai atitinka žmonėms su negalia
keliamus reikalavimus).
Neries pakrantės tilto prieigose sutvarkomos. Virš upės vandens lygio įrengiami pėsčiųjų ir dviračių
takai. Atraminė konstrukcija tarp tako ir vandens – plieninės spraustasienės, vibroplaktais
įrengiamos dvejomis eilėmis, tarpą tarp jų užpildant lauko rieduliais.
Tilto sienose projektuojamos angos šviestuvams, kurie tarnaus funkciniam apšvietimui iš tilto tako
pusės ir dekoratyviniam – iš tilto fasadinės pusės. Parko pusėje, takui pakilus aukščiau, šviestuvai
montuojami ant atramų. Šviestuvai energiją taupančios LED technologijos. Vidinėje tilto sienų
pusėje iš armatūros įrengiamos kilpos įsimylėjėlių spynelėms kabinti.
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Paviršinis lietaus vanduo nuo tilto surenkamas vidinės lietaus nuotėkų sistemos pagalba: visu tako
ilgiu, kraštuose, projektuojamas ištisinis latakas, kuriame norminiais atstumais montuojamos įlajos,
pro kurias subėga paviršinis vanduo ir vamzdynais nuvedamas iki krante įkasamo sėsdintuvo, tik po
to lietaus vanduo nuvedamas į upę.
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TECHNINIAI - EKONOMINIAI RODIKLIAI
Tiltas:
Ilgis

170 m

Tarpatramis 150 m
Plotis

8,5 m (vidaus)

Plotas (tako) 1 445 m2
Bendras konstrukcijos aukštis < 15 m
Statybinis tūris (be pamatų) ~ 14 790 m3
Poilsio ir infrastruktūros objektai

1143 m2

Tilto prieigos Vingio parko pusėje:
Takai

1040 m2

Nauja vieno lygio antžeminė perėja

95 m2

Tilto prieigos Litexpo parko pusėje:
Takai ~ 300 m2
Krantinių ir jų takų įrengimo kiekiai ir principai gali būti detalizuojami pagal patikslintą užduotį.
Numatomas orientacinis tilto ir prieigų įrengimo, projektavimo paslaugų ir statybos biudžetas
(bendra planuojama projekto įgyvendinimo kaina) skaičiuojama apie 5,0 milijonus eurų, įskaitant
PVM. Į šią sumą įtrauktos visos aplinkos tvarkymo ir kitos su objekto statyba susijusios išlaidos. Šis
biudžetas gali keistis atsižvelgiant į patikslintą užduotį.
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