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APIE
Ilgą laiką planavime miesto infrastruktūros ir gamtos temos buvo traktuojamos atskirai, tarp jų brėžiama riba, Tačiau keičiantis tiek 
klimatinėm aplinkybėm, tiek visuomenės požiūriui, tiek miestų planavimo idėjoms ‘arba- arba’ principą keičia integralios idėjos. Tiek gamtos 
įtraukimas į miesto infrastruktūrą, tiek sąmoningai ir darniai planuojama infrastruktūra, kuri leistų ‘naudotis’ gamta. Iš čia gimė terminas 
‘žalioji infrastruktūrą’, realizuojami vis sėkmingesni projektai. Žaliosios infrastruktūros projektai  tai ne tik miškų, želdynų, vandens telkinių ir 
kitų gamtinių struktūrų pritaikymas naudojimui, bet ir atvirkščiai, gamtos elementų įtraukimas į miesto infrastruktūrą - žalieji stogai, fasadai, 
didėjantys pralaidžių dangų plotai ir t.t.
Būtent šiuo požiūriu ir turėtų vykti darnus miestų planavimas ir gamtinių teritorijų pritaikymas, nes apie gamtos teigiamą naudą galima 
šnekėti visais aspektais - fiziniu, psichologiniu, kulturiniu ir net ekonominiu. Ir tai tampa dar ir dar aktualiau šiandieniniame sparčiau 
urbanizuojamame Vilniuje. Paminėtina, kad per paskutinį praėjusio amžiaus dešimtmetį Europos sąjungoje buvo išbetonuota maždaug 8 
000 km2 – tai reiškia, kad tik per 10 metų nenatūralių plotų padaugėjo 5%. Ir nors šiuo metu didieji Lietuvos miestai, palyginus su kitais 
panašaus dydžio ES miestais, dar tebėra gana žali, jų plėtra, deja, taip pat prisideda prie šių neigiamų tendencijų. Vilniaus mieste tarp 2007 
ir 2014 metų nepralaidžių dangų plotas išaugo 12% (Vilniaus Planas 2015), ir jau dabar daugiau nei trečdalis vilniečių teigia, kad žaliosios 
erdvės jiems yra sunkiai pasiekiamos (Vilniaus Planas 2017). 

Taigi ši iškalbinga statistika rodo, kad turime suaktyvinti dėmesį žaliosios infrastruktūros plėtrai, jei norime įveikti klimato kaitos, aplinkos 
kokybės, žmonių fizinės ir psichologinės sveikatos problemas. Todėl šiuo projektu ir ketiname pateikti aktualizuotą požiūrį į žaliosios 
infrasturktūros kūrimą.

Gamtinė apžvalga

Vilnius įsikūręs itin vertingoje ir spalvingoje teritorijoje gamtiniu požiūriu. Be to, kad miestą supa vertingas ir skaitlingas žaliasis karkasas,, 
Vilniaus reljefo santykinis aukščių skirtumas viršija 100 metrų. Miesto centre susitinka Neries ir Vilnelės upės, o jų slėniai terasuojasi net į 
devynis lygius. Nėries slėnis įsigraužęs į paskutiniam žemyniniam ledynų tirpstant plūdusių vandenų sukurtą slėnį. Šiandien miškingus 
paslėnius, jų erozinius kalvynus vagoja ilgos raguvos, griovos, kurios atsiveria tiek į Neries, tiek į Vilnelės apiejų slėnių terasas. Taigi tarp kitų 
ryškių gamtos darinių, kaip Pūčkorių atodanga, ar Liepkalnio kalva, Vilniaus peizažą puošia ir nagrinėjama teritorija - Šeškinės kalvos ir 
netoliese esantis unikalus Šeškinės ozas.
Apžvelgus šį vertingą kraštovaizdį tenka pripažinti, kad miesto infrastruktūra pareikalavo ir nemažų aukų, tarp jų - Ozo gatvės atkarpa 
kertanti Šeškinės kalvą.

Istorinė apžvalga

Be unikalios gamtinės situacijos, nagrinėjama teritorija spalvinga ir istoriniu požiūriu. Šeškinės kalvos - tai ne tik buvę medžioklės plotai, 
kalvos kaip natūrali gamtinė užtvara nuo seno buvo naudojamos Vilniaus gynybai, mena daugybę kovų. Čia lietuviai ne kartą kovėsi su 
kryžiuočiais, Rusijos caro armija. Šeškinės kalvose 1831 m. ir 1863 m. telkėsi sukilėliai.
Apatinėje kalvos terasoje veikė Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Šnipiškių amunicijos bunkerių kompleksas. Bunkerių statyba susijusi su 
Vilniaus krašto okupacija. 1920 m. Vilnių ir Vilniaus kraštą užgrobė Lenkijos kariuomenės junginys, vadovaujamas gen. Liucjano Želigovskio. 
Lenkijos vyriausybė iš okupuoto krašto sudarė tariamai savarankišką valstybėlę - Vidurinę Lietuvą, kuri 1922 m. prijungta prie Lenkijos. 
1923 m. Ambasadorių konferencija Vilniaus kraštą pripažino Lenkijai. Neužilgo po to, 1924 m. vasarą, Lenkijos kariuomenės užsakymu 
pradėta amunicijos bunkerių statyba Šnipiškėse, Antakalnyje ir Rasose, baigta 1926-1927 m.

Paveldosauginė apžvalga

Nagrinėjama teritorija yra saugoma tiek paveldosaugine, tiek gamtine prasme. Joje yra geomorfologinis drausitnis, o jos tvarkymą 
tvarkymą reglamentuoja Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio specialusis planas
Teritorijoje taip pat   yra nekilnojamoji kultūros vertybė - Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Šnipiškių amunicijos bunkerių kompleksas 
(unikalus objekto kodas 31855).  
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BENDRA PROJEKTO IDĖJA, IDĖJOS VYSTYMO PRINCIPAI
Kaip apžvelgta preambulėje, teritoriją įtakoja labai daug veiksnių - nuo gamtinio karkaso iki saugomų vertybių, nuo programinių lūkesčių iki 
integralumo į miesto infrastruktūrą subtilybių, todėl požiūris į jos vystymą ir saugojimą turėtų būti labai kompleksinis. 
Prieš pradedant ieškoti geriausio urbanistinio - architektūrinio sprendimo. įvardinome   idėjines nuostatas kuriomis vadovaujantis toliau 
vystysime projektą ir ambiciją - kokią pridėtinę vertę kurtų realizuotas projektas:
1. Išlaikyti ir išryškinti natūralią gamtinę struktūrą, nes tai yra tikroji teritorijos vertė.
2. Tai viešoji erdvė, kurianti gyvenimo ir laisvalaikio kokybę, skatinanti pažinimo smalsumą ir bendrystės jausmą.
3. Susilaikyti nuo pseudo-tradicinės gamtinės estetikos, nes projektas yra miesto kontekste ir turi reprezentuoti savo laikmetį.
4. Projektas turėtų tapti žaliosios infrastruktūros plėtros pavyzdžiu dėl tvarių, aktualių ir savalaikės estetikos sprendinių.

Bendroji projekto idėja, kuria paremtas urbanistinis ir architektūrinis sprendimas - upės slėnių gamtoženklių dialogas.

URBANISTINĖ IDĖJA 
Urbanistinis sprendimas vystomas remiantis ryšiais - kryptimis su kitais upės slėnių gamtiniais elementais. Projektuojami objektai - bokštas, 
regykla, poilsio ir veiklų aikštelės orientuotos Šveicarijos erozini atragio, Iškartų erozinio kalvyno, Sapieginės erozinio atragio, lyglaukio 
geomorfologinio draustinio, Trijų kryžių kalno, Gedimino kalno, Tauro kalnas bei Viršuliškių kryptimis.
Net jei iš projektuojamo objekto realiai orientyras nėra apžvelgiamas, tai koduoja semantines prasmes, o kiekvienoje iš lokacijų apie tai 
pasakoja informacinis stendas, taip kurdamas ne tik vietos, bet ir viso miesto gamtinį pažinimą.

ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA
Architektūrinė idėja taip pat yra bendrosios idėjos ir urbanistinio sumanymo tąsa. Projektuojamų architektūrinių elementų sandara 
pagrįsta kryptimis, o jų prasmė paaiškinama informaciniuose stenduose. Kitaip tariant, kuriama architektūra yra skirta pažinimui skatinti. Jei 
bendrosios kryptys daugiau orientuotos į tolimosios gamtos [Neries slėnių] pažinimą, tai architektūriniai elementai skatina lokalų gamtinį 
pažinimą, akcentuoja svarbiausius reljefo pokyčius, medžius, augalus ir kitus natūraliai susiklosčiusios gamtos dėmenis.

Architekūrinė estetika - lakoniškų formų, vienodų motyvų, kuklaus medžiagiškumo. Tuo siekiama išvengti architektūros išraiškos, kuri 
būdinga etnografiškai, tačiau šioje vietoje ji nebūtų nei kontekstuali, nei prasminga. Pagrinidinės medžiagos - medis ir metalas, tonaliai labai 
derantis prie esamo kolorito. Todėl bendrai architektūrą galima įvardinti kaip šiuolaikšiką, tačiau susiniveliuojančią.

Vienas svarbiausių architektūrinių elementų - tai yra siaurojo geležinkelio,   kuris čia buvo įrengtas bunkeriuose esančiai amunicijai 
transporuoti, atkūrimas. 
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PROJEKTUOJAMO SKLYPO (TERITORIJOS) FUNKCINIS SUPLANAVIMAS 
Kaip ir gamtiškai, taip ir funkciškai sklypas suskirstytas į tris zonas: apatinę terasą, šlaitus ir viršutinę terasą.
Apatinėje terasoje, bunkerių prieigose ir pievoje numatoma bendruomeninės ir pažintinė - istorinės funkcijos.
Šlaituose numatoma rami zona su pažintine - gamtine funkcija.
Viršutinėje terasoje projektuojamos aktyvios funkcijos.

PROJEKTUOJAMO SKLYPO (TERITORIJOS) SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 
Sklypo sprendiniai projektuojami remiantis geomorfologinio draustinio specialiojo plano gairėmis. Rekreacinė infrastruktūra kuriama jame 
nurodytose vietose. 
Apatinėje terasoje visų pirma numatomas pagrindinis informacinis stendas, projektuojama viešoji erdvė - aikštė, kurioje numatomi 
nedideli renginiai su galimybe atvykti maisto furgonėliams. Tai būtų patrauklus sprendimas pakviesti žmones iš šalia esančių biurų kvartalų. 
Tvarkomos bunkerių prieigos sukuriant patrauklią ir atvirą erdvę. Čia taip pat numatyta lauko ekspozicija skulptūroms ir instaliacijoms.
Šlaituose projektuojami laiptai su poilsio aikštelėmis ir nedidelėmis regyklomis, kryptingai orientuotomis į svarbius gamtinius elementus, 
pateikiama pažintinė informacija. Šlaituose, kur numato specialusis planas, projektuojamos kamerinių renginių ir jogos aikštelės.
Viršutinėje terasoje numatomas bokštas, regykla, sporto aikštelės, vaikų žaidimų zona, specializuota šunų aikštelė, taip pat tiltas. Šiaurinėje 
dalyje suprojektuotas kalnų dviračių takas ir poilsio bei mankštos zona.

Įvertinus poveikį natūraliai gamtai ir panoramoms, keltuvas neprojektuojamas. Nacionalinio stadiono link veda pagrindiniai parko laiptai, 
vengiantiems ar negalintiems lipti laiptais stadioną patogiai galima pasiekti pietinėje sklypo kraštinėje projektuojamu pėsčiųjų ir dviračių 
taku.
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ESAMŲ IR NAUJŲ ŽELDYNŲ TVARKYMO SPRENDINIŲ APRAŠYMAS. GYVOJI 
GAMTA
Pagrindinė gamtinio sutvarkymo idėja - atkurti ir išsaugoti natūraliai susiklosčiusią gamtą, sukurti natūraliam miškui būdingą gamtovaizdį.
Dabar teritorija yra menkai tvarkoma, todėl tikroji jos struktūra ir grožis atskelis tik po miško valymo, invazinių krūmų ir medžių šalinimo - 
atsivers vertingi gamtiniai bei kultūriniai elementai - slėnio šlaitai ir bunkeirų kompleksas.. Atlikus miško valymo ir būtinojo kirtimo darbus 
reikalinga atlikti taksaciją - medžių vertinimą, pašalinti invazinius ir ligotus medžius.
Želdinių tvarkymo plane nurodytose zonose planuojamas pievų formavimas, pažeistų teritorijų rekultivavimas  ir miško želdinių įveisimas. 
Įveisiant mišką, stiprinant šlaitus numatoma sodinti paprastasias arba kalnines pušis. 
Itin išraiškinga gamtine prasme yra tuopų alėja. Šioje zonoje taip pat numatomas krūmų šalinimas, o įrengiant takus ir kertant invazinius 
medžius, visu grožiu atsivers šių lapuočių eilė tiek nuo žiūrint nuo aikštės prieigose, tiek važiuojant Geležinio vilko gatve.

Norint pasiekti gamtinės idėjos grynumą, atkurti natūralią, miškui būdingą aplinką projektu nenumatomas jokių dekoratyvinių medžių ar 
augalų sodinimas.

Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Šnipiškių amunicijos bunkeriuose yra šikšnosparnių žiemavietė. Kadangi bunkeriuose planuojama 
atlikti pritaikymo darbus, todėl šikšnosparniams žiemoti projektuojami specialūs inkilai.
Projektu numatoma išsaugoti ne tik šikšnosparnių bet ir kitos faunos egzistenciją ir palaikyti jų gerbūvį, tai dar vienas gyvosios gamtos 
pažinimo įprasminimas projekte. Teritorijoje gyvenantiems paukščiams numatomi inkilai, o vabzdžiams - specialūs nameliai. 
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TRANSPORTO IR PĖSČIŲJŲ SRAUTŲ SPRENDIMAI 
Verinant esamą situaciją ir būsimų projektų generuojamus žmonių srautus, intensyviausias žmonių patekimas planuojamas nuo būsimo 
Nacionalinio stadiono bei pramogų ir prekybos centro, bei Geležinio vilko gatvės. Čia patogiausia atvykti viešuoju transportu, o atvykę 
automobiliais juos palikti gali prie prekybos centrų teritorijos šiaurėje arba rytuose.
Judėjimas teritorija yra organizuojamas dviejų tipų takais. Pagrindinis takas projektuojamas teritorijos perimetru, o svarbiausia teritoriją 
kertanti arterija - takas su laiptais nuo aikštės prie bunkerių link būsimo Nacionalinio stadiono [kol kas link prekybos ir pramogų centro]. 
Lokalūs takai projektuojami teritorijos viduje, sukurdami mažuosiu judėjimo žiedus, veda prie numatytų aikštelių, bokšto ir regyklos. Visas 
takų tinklas sudaro cirkuliaciją mažesniais ar didesniais ratais.
Pagrindiniai parko takai yra dubliuoti - pėstiesiems ir dviratininkams. Visoje teritorijoje vienodu intensyvummu numatyti dviračių stovai, 
atokvėpio ir poilsio aikštelės pėstiesiems ir dviračiams. Projektuojamas takų plotis tinkamas sniego valymo įrangai, gaisrinės ir greitosios 
automobilių privažiavimui.
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STATINIŲ ARCHITEKTŪRINIŲ IR KONSTRUKCINIŲ SPRENDIMŲ, MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS FORMŲ, 
APŠVIETIMO SPRENDIMŲ, STILIAUS ELEMENTŲ APRAŠYMAS 
Kaip minėta architektūrinės idėjos aprašyme ir tai pagrindžiančiuose motyvuose, naujai projektuojamų statinių estetika - lakoniškų formų, 
vienodų motyvų, kuklaus medžiagiškumo. Tačiau žinia, kad projekte jau esama statinių - tai Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Šnipiškių 
amunicijos bunkerių kompleksas ir jam priklausantys penki bunkeriai. Projektu planuojama įveiklinti šiuos kultūros paveldo objektus bei 
juos aktualizuoti. Numatomi pritaikymo darbai nepažeidžia vertingųjų savybių, išlaikoma visa autentiška bunkerių struktūra. 

Siaurukas 

Kai Lenkijos kariuomenė čia įrengė artilerijos bunkerius, buvo įrengusi ir siaurąjį geležinkelį. Projektu numatoma atkurti jo trasą, tik vietoje 
artilerijos pabūklų, siauruku riedės suolai su ratais, taip atkurdami istoriją, bet pritaikomi naujai funkcijai.
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Bunkeriams aktualizuoti pritaikomos penkios naujos pažintinės - meninės funkcijos, papildančios bendrą Šeškinės šlaitų sutvarkymo 
projekto veiklų įvairovę:

Pirmas bunkeris - Lenkijos artilerijos ekspozicija
Čia atkuriamos lenkiškojo laikotarpio artilerijos elementų kopijos, supažindinama su to meto istorija, šios vietos reikšme įvykiams. 
Didesniems objektams rodyti  įrengiama lauko ekspozicija.

Antrasis bunkeris - Apleistų vietų istorijų ir gatvės meno ekspozicija
Kaip žinia bunkeriai ir kiti apleisti inžineriniai statiniai neretai tampa gatvės meno objektais, kažkieno namais, net ir neveikdami kuria 
istorijas. Čia projektuojama interaktyvi ekspozicija atskleidžianti šių objektų istorijas jiems gyvuojant ir tapus apleistiems.
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Trečiasis bunkeris - Vilniaus karinių objektų ekspozicija
Vilniaus mieste Lenkijos kariuomenė įrengė ne tik šį, bet ir kitus artilerijos bunkerius. Šioje ekspozicijoje supažindinama su artilerijos 
bunkerių sistema, pateikiami interaktyvūs maketai, paaiškinantys statybos ir veikimo principus.

Ketvirtasis bunkeris - Meno bunkeris
Erdvė keičiamoms meno ekspozicijoms. Didesni meno kūriniai - skulptūros ir instaliacijos bus eksponuojamos ir bunkerio prieigose, 
aktyvins viešąją erdvę - alėją.
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Penktasis bunkeris - Pabėgimo kambariai
Šiame bunkeryje numatoma pramoginė funkcija - pasaulyje populiarus žaidimas ‘Escape room’. Ši pramoga tokioje ypatingoje vietoje 
taptų prasminga ne tik pramogine, bet ir pažintine prasme.
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Naujai projektuojamų statinių aprašymas

Bokštas
Mieso panoramai apšvelgti ir susipažinti su gamtiniu Vilniaus žemėlapiu projektuojamas apžvalgos bokštas, numatomos aikšteių kryptys 
orientuotos į skirtingus gamtinius elementus, pateikiant jų aprašymus.
Bokštą sudaro keturios terasos, jas jungia laiptai ir keltuvas.
Projektuojamo bokšto viršaus altitudė - ne aukštesnė nei lajų viršūnės, todėl bokšto siluetas nedarys neigiamos įtakos Šeškinės šlaitų 
panoramai.
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Regykla

Apžvalgos aikštelė projektuojama taip, kad būtų orientuota į miesto centrą, čia akcentuojamos dar dvi kryptys, deleguotos Vilniaus 
gamtovaizdžio pažinimui, pateikiant apžvelgiamų gamtinių objektų aprašymus.
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Aikštelės

Remiantis specialiojo plano nurodytomis gairėmis projektuojamos įveiklintos aikštelės: sportui, poilsiui, žaidimams, aktyviam ir pasyviam 
laisvalaikiui, kameriniams renginiams. Nors planuojamos veiklos ir elementų išdėstymas skiriasi, medžiagiškumas ir architektūrinės formos 
yra labai panašios. Aikštelėse numatoma medinė danga ir plieniniai bei betoniniai elementai. Pateikiami aikštelių suplanavimo sprendiniai - 
schemos. 

Takai

Numatomi dviejų tipų parko takai - betoninis ir plūktos dangos. Betoninio tako paviršiuje - granito skalda [skirtingų tonų - dviračiams ir 
pėstiesiems]. Takai projektuojami su taktiline danga silpnaregiams.
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Mažoji architektūra 

Mažosios architektūros elementai atliepia parko statinių ir aikštelių estetiką. Naudojamas medis ir metalas. Stačiakampių, lakoniškų formų 
objektai išdėstyti visoje teritorijoje prie takų, aikštelių ir statinių. Parko prieigose, regyklose ir prie svarbesnių gamtinių elementų numatomi 
informaciniai stendai, kuriuose pateikiama pažintinė informacija. Informacija taip pat pateikiama brailio raštu arba garsiniu formatu.

Apšvietimas

Visoje teritorijoje numatomi vienodo tipo, 3m. aukščio šviestuvai, jie nuosekliai išdėstomi prie takų, aikštelių ir kitų statinių. Šviestuvo 
karkasas - metalinis, šviesos šaltinis - LED.

Architektūrinių elementų įgyvendinimui numatomos medžio - metalo konstrukcijos. Pateikiamos sudėtingesnių konstrukcijų ir takų 
įrengimo schemos.
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ENERGIJĄ TAUPANČIŲ SPRENDINIŲ, ATSINAUJINANČIOS ENERGIJOS ŠALTINIŲ TAIKYMO, ŽALIŲJŲ (TVARIŲJŲ) 
SPRENDINIŲ PANAUDOJIMAS, INŽINERINIAI SPRENDIMAI
Ne tik pastatuose, bet ir infrastruktūros projektuose labai svarbu atsižvelgti į energijos saugojimą bei tvarios architektūros principų 
taikymą.
Kad įgyvendinti tvariosios architektūros principus, pasirenkamos aplinkai draugiškos, natūralios, perdirbamos medžiagos - metalas ir medis. 
Projektui įgyvendinti nereikia importuoti medžiagų, taip mažinamas taršos pėdsakas, kurį sukuria dideli gabenimo atstumai.
Kadangi projektuojama natūralios gamtos teritorijoje, lietaus vandens surinkimas nenumatomas, jis susidrenuos į gruntą, todėl nereikės 
įrengti didelės inžinerinės sistemos.
Projektuojamas parko apšvietimas - energiją tausojančiais LED šviesos šaltiniais. Projektu siūloma įsigyti reikiamą saulės elementų kiekį 
saulės elektrinių parke, taip išvengiant neatsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo.
Visos šiukšlinės numatomos su rūšiavimo indėklais stiklui, plastikui, popieriui ir bendrosioms atliekoms.

KONKURSINĖS TERITORIJOS BEI JOS PRIEIGŲ ATITIKIMAS UNIVERSALAUS DIZAINO PRINCIPAMS 
Projekte numatomi sprendiniai, kad teritorija ir statiniai būtų patogų naudoti visų amžiaus grupių ir skirtingų fizinių galimybių žmonėms. 
Takai projektuojami su taktiline danga, informacija pateikiama brailio raštu arba garsiniais pranešimais.
Projektuojamų laiptų ranktūriai įrengiami dviejuose lygiuose, bokšte numatomas keltuvas. Takų plotis ir nuolydžiai projektuojami taip, kad 
būtų patogūs naudotis žmonėms vežimėliuose, arba stumiant vaiko vežimėlį. Prie takų reguliarais atstumais įrengiamos poilsio zonos su 
suolais.
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KONKURSINĖS TERITORIJOS BEI JOS PRIEIGŲ ATITIKIMAS ŠEŠKINĖS ŠLAITŲ GEOMORFOLOGINIO DRAUSTINIO 
SPECIALIAJAM PLANUI
Teritorijos sprendinių atitikimas specialiajam planui paaiškinamas aptariant sklypo plano ir architektūros sprendinius. Projektuojama 
teritorijos takų ir statinių schema iš esmės atitinka specialiojo plano gaires, pritaikant konkrečią funkciją ir detalizuojant architektūrą. 
Želdinių tvarkymo principai atitinka specialiajame plane aprašytoms gairėms. Želdynų sprendiniai aprašyti anksčiau, juos detalizuojant ir 
išplečiant dar atidesnį požiūrį, kuris atliepia bendrąją sutvarkymo idėją.

KONKURSINĖS TERITORIJOS BENDRIEJI RODIKLIAI

Kietų dangų plotas dviračių takai- 5460.70 m 2
Kietų dangų plotas pėsčiųjų takai- 8356.12 m 2
Minkštų dangų plotas - 1896.20m2
Terasinių lentų danga aikštelėse - 1769m2
Kietų daangų plotas aikštelėse - 780 m2
Takų ilgis pėstiesiems - 5.10 km
Dviračių takų ilgis - 3.65 km
Dviračių stobų kiekis - 15
Greito nusileidimo dviračių tako ilgis - 21 0.00m         
Suolų keikis -  30
Šiukšlinių kiekis - 40
Informacinių stendų kiekis - 15
Šviestuvų kiekis - 182
Maisto furgonėlių vietos - 4
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