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P O D I U M A S

URBANISTINĖ KONCEPCIJA

Pėsčiųjų tiltas per
Geležinio vilko g.

Urbanis niai blokai projektuojami
atsižvelgiant pateiktą projektavimo
užduo ir pateiktą urbanis nę viziją.
Išlaikydami principinę vizijos koncepciją
siūlome kiek koreguo Centrinės aikštės
vietą ją įrengiant arčiau Bal c Center
pastato. Tokiu būdu jį atsiduria kvartalo
centre, A.Goštauto gatvės iš sinio
perimetro atkarpos sutrumpėja, tampa
tolygesnės ir Centrinė aikštė tampa ne k
nagrinėjamo kvartalo pagrindine erdve
bet ir visos teritorijos, apribotos
Geležinio vilko, Jasinskio ir A.Goštauto
gatvių ir vadinamu „Verslo trikampiu“,
svarbiausiu traukos centru. Taip kuriama
aiški kvartalo vidinių erdvių hierarchija abi vidinės gatvės jungiasi su aikšte, o
aikštės erdvė jungiasi su kran ne ir upe.
Labai svarbu ir tai, kad esiai į aikštę
galima įjung ir siūlomą pėsčiųjų ltą per
Geležinio vilko gatvę.

Kvartalo podiumas

Vaikų žaidimo aikštelė

Neries terasa
Centrinė aikštė
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ARCHITEKTŪRINĖ KONCEPCIJA
Architektūriniai sprendiniai tęsia
urbanis nę koncepciją – Centrinę aikštę
akcentuoja ir ją pratęsia į viršų pastatas
C, A pastatas yra tarsi atsakas esamam
ikoniškam Viktorijos bokštui, o pastato B
tūris A.Goštauto gatvės išklo nėje yra
kaip atsvara stambiam Bal c Center
pastatui. Geležinio Vilko gatvės perimetrą
formuoja pastatas G – atpažįstamas ir pro
greitai judančio automobilio langą ir
Centrinės aikštės perspektyvoje. Pastatai
D ir E yra tarsi foninis kvartalo
užstatymas, o pastatas F – pologiškai
atpažįstama ugdymo įstaiga.
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VIDINĖ STRUKTŪRA
Daugiabutis

Pastatų išdėstymas priklauso nuo jų
orientacijos, funkcijos, bei ryšių su
kaimynystėje esančiais pastatais. Blokai
aptarnaujami kuriant statmenus
funkcinius ryšius, kuriais papildomai
siekiama geriau sujung teritoriją su
likusia kvartalo dalimi ir miestu.
Formuojamoms erdvėms parenkami
skir ngi charakteriai. Centrinė aikštė
programuojama visuomeninėmis
funkcijomis: patekimu iš požeminės
automobilių stovėjimo aikštelės ir
komercija orientuota esiai į viešąją
erdvę. Šalia alėjos kuriamos teritorijoje
dirbančių ar gyvenančių poreikiams:
žalios erdvės poilsiui, organizuojami
patekimai į daugiabučius, mokyklą ir
darželį.

Verslo Centras

Daugiabutis

Darželis
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Komercija
Biurai
Visuomeninė
Gyvenamoji

Daugiabutis
Viešbutis
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-1A AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO ORGANIZAVIMAS
Automobilių parkavimasis
organizuojamas po verslo trikampio
teritorija. Į jį patenkama iš Pakalnės g. ir
J.Jasinskio g. Parkavimas organizuojamas
dviem lygiais. Abu šie lygiai sujungiami
centrinėje dalyje, kur esan rampa ir li;ai
leidžia pės esiems patek į centrinę
aikštės dalį.
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1A TRANSPORTO ORGANIZAVIMAS
Pirmame aukšte esan komercija ir
administracinės paskir es patalpos
aptarnaujamos iš kvartalo kraštų. Jiems
sukuriama galimybė trumpalaikiu
stovėjimui ir žiedinio judėjimo galimybe.
Didelis dėmesys skiriamas ir
perprojektuojant esamas A. Goštauto ir
Pakalnės gatves. Plačios automobilių
dominuojamos gatvės yra siaurinamos,
jų eismo juostas atskiriant žalia zona.
Gatvės charakteris kuriamas
vadovaujan s Vilniaus gatvių standartu.
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ŽELDINIAI

Daugiabučio Mokykla ir darželio
reakreacijos stogas
Terasos kiemas

Daugiabučio
kiemas

Neženkliai kylan s lygiai leidžia formuo
išlyginamąjį sluoksnį reikalingą želdiniam.
Virš automobilių stovėjimo numatomas
bent 1 metro dirvožemio sluoksnis leidžia
viešuose erdvėse garantuo žalių erdvių
charakterį. Privačiuose daugiabučių
kiemuose taip pat numatomas sluoksnis
juose įreng želdynus. Ieškant blokų
insoliacijos kokybės, daugiabučiuose
atsiranda terasos. Terasose ir stoguose
ant daugiabučių tvarieji sprendiniai ir
želdiniai leidžiantys suger lietaus
vandenį. Projekte numatytas maksimalus
želdynų, apželdintų stogų ir fasadų
plotas.
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Biurų Terasos
Terasos
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KONKURSO TERITORIJOS SPRENDINIAI

Centrinė aikštė

Neries teritorijos sutvarkymas

Urbanis nio pasiūlymo svarbiausia erdvė.
Ji sujungiam kvartalą su svarbiausiomis
miesto dalis. Apačioje - Jung s su
vandeniu; laiptai į Nerį. Aikštės centre –
medinis podiumas, kuris apjungia po juo
esančius du skir ngus automobilių
stovėjimo aukštus. Podiume integruo
želdiniai, suolai, amﬁteatras
besileidžian s link vandens su augalais,
nuo kurio atsiveria vaizdas į upės slėnį. Į
aikšte įsijungia ir numatomas pėsčiųjų
ltas. Net jeigu lto ir nebūtų, aikštė vis
ek būtų kvartalo branduolys, svarbiausia
erdvė, į kurią ateina šoninės gatvės ir iš
kurios atsiveria vaizdas link upės.

Tvarkoma A. Goštauto gatvė siekiant ją
humanizuo . Šiuo metu A. Goštauto
gatvėje dominuoja mašinos. Siūloma
keturių eismo juostų gatvė siaurin iki
dviejų juostų. Perteklinę erdvę suteik
pėsčiųjų zonai bei priešpriešinio
automobilių judėjimo zonas atskir
žaliąją zona. Automobilių statymą keis iš
statmenas į lygiagretų .Prapla ntą
šaligatvį a duo komercijai taip sukuriant
„šeimininko metrą“ .

Jung s su Jasinskio ir Pakalnės
gatvėmis

Siūlomas pėsčiųjų ltas virš Geležinio
Vilko gatvės, priešais esama Transmedos
viešbu , gatvės raudonųjų linijų ribose,
servitu nėje zonoje. Ši vieta patogi
pasiek iš Pakalnės gatvės ir iš naujai
formuojamos erdvės es Jasinskio gatve.
Šioje vietoje Geležinio Vilko gatvė jau
leidžiasi link tunelio, todėl reikia mažiau
pakil einant ant lto. Nagrinėjamo
kvartalo pusėje ltas įsijungtų esiai į
Centrinę aikštę, kurios paviršius mažu
nuolydžiu (iki 5%) leidžiasi link kran nės.
Šios koncepcijos tęsinys galėtų bū
pėsčiųjų ltas į Žvėryną.

Pakalnės g. es nagrinėjamu
kvartalu
Siūloma taiky panašius principus kaip ir
A. Goštauto g. Automobilių stovėjimo
vietas spręs požeminėje automobilių
stovėjimo aikštelėje. Gatvėje
projektuojama pradinė mokykla ir
darželis. Iš gatvės Kiss & Ride
privažiavimai bei žiedinės sankryžos
kurios leidžia srautui judė nesukuriant
spūsčių.

Liubarto lto erdvė
Ši vieta bet kuriuo atveju lieka transporto
mazgu, todėl dirb nai kur viešą erdvę ar
akcentuotą atvykimą į Verslo trikampį
nėra kslinga – visas dėmesys ir trauka
turėtų bū akcentuojamas į Centrinę
aikštę. Po Liubarto ltu vietoje esamo
erdve galima būtų įreng skateparką.
7.
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PROJEKTUOJAMŲ IR REKONSTRUOJAMŲ PASTATŲ SPRENDINIAI
A.
Urbanis nėje vizijoje čia verslo
centras,tačiau pa kslinus konkurso
sąlygas dėl užstatymo kontūro ir
aukš ngumo siūlome čia numaty
viešbu . Aiški stačiakampė plano
struktūra ksliai a nka galimą
užstatymo kontūrą, o ilgųjų kraš nių
orientacija rytų-vakarų kryp mis idealiai
nka viešbučio paskirčiai. Galuose
projektuojamos laip nės ir li;ai,
pirmame aukšte recepcija, restoranas,
kituose aukštuose numeriai išdėsty apie
koridorių, viršu niame aukšte gali bū
sporto klubas, baras ar kitos viešos
erdvės. Šiam pastatui išskir numą
suteikia parametrinė tūrio transformacija
a nkan ir vidinę struktūrą. Taip
sukuriamas dinamiškas, atpažįstamas
fasadas ir kartu nenuobodus koridorius
viduje. Į pirmąjį aukštą patenkama ek iš
A.Goštauto gatvės ek ir iš ry nės pusės
pėsčiųjų zonos. Fasadų apdailai
naudojamas emaliuotas s klas.

C.
Urbanis nėje vizijoje numatytas verslo
centras. Siūlome kiek pakoreguo jo vietą
pastumiant į kvartalo centrą. Pastatas
projektuojamas kaip išraiškinga,
dinamiška stačiakampių tūrių
kompozicija. Tai būtų pagrindinis Verslo
trikampio atpažinimo ženklas ir
pagrindinis Centrinės aikštės charakterį
formuojan s objektas. Pirmame aukšte
numatomos komercinės patalpos su
patekimu iš aikštės, viršu niai akštai
pakimba virš pėsčiųjų zonos, viršuje
formuojamos terasos skir nguose
aukštuose į kurias patenkama iš bendros
erdvės – jos tarsi pratęsia Centrinės
aikštės viešąją erdvę į viršų. Fasadai
skaidomi skir ngų proporcijų angomis,
apdailai naudojamas varis.

B.
Urbanis nėje vizijoje nurodytas
gyvenamasis namas su vakariniu kiemu.
Manome, kad toks vidinis kiemas per
mažas. Siūlome kiek platesnį pastato
kran nės frontą o kiemas atveriamas į
rytus. Taip už krinama gera insoliacija ir
vaizdai pro langus. Pirmasis pastato
aukštas skiriamas komercijai, kiemas
projektuojamas antrame aukšte, ltuku
galima sujung su D pastato kiemu.
Pietvakarinis kampas pakeliamas tai
akcentuojant Centrinės aikštės šiaurinį
kampą. Ant stogo numatomos
apželdintos terasos. Pastatas blokuojasi
su pastatu D. Fasadai projektuojamai iš
reljeﬁnių monoli nio betono surenkamų
elementų su šlifuotu teraciniu paviršiumi.
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Baltic Center
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D.
Urbanis nėje vizijoje šiame bloke
numatytas viešbu s kartu su
gyvenamuoju namu. Manome, kad tokia
kaimynystė nėra naudinga nei viešbučio
svečiams nei gyventojams, todėl viešbu
suprojektavome A bloke o D blokas
skirtas k gyvenamąjam namui. Jo
pirmuose aukštuose išorinio perimetru
numatyta komercija, vidinėje dalyje –
gyventojų sandėliukai, dviračių saugojimo
patalpos, gyventojų kiemas
suprojektuotas antro aukšto lygyje, jis gali
jung s su B kiemu lteliu. Pastato tūris
terasuojamas atsižvelgiant į bū ną
patalpų insoliacija. At stogų numatomos
apželdintos butų terasos. At viršu nio
stogo išdėstomi saulės kolektoriai.
Pie nėje, Centrinės aikštės pusėje, pirmi
komerciniai aukštai išstumiami į priekį ir
taip sukuriami privatūs gyventojų
balkonai – terasos. Pastatas blokuojasi su
pastatu B. Fasadai projektuojamai iš
reljeﬁnių monoli nio betono surenkamų
elementų su šlifuotu teraciniu paviršiumi.

P O D I U M A S

E.
Urbanis nėje vizijoje numatytas
daugiabu s. Jis projektuojamas kaip
blokuotas su C pastatu – taip šiaurinėje
pusėje atsiranda biurų patalpos, kurioms
nereikalingas saulės perteklius o pie nėje
– gyvenamosios patalpos. U formos
kiemas atsuktas į pietus , ry nis tūris
terasuojamas taip už krinant vakarinio
tūrio patalpų insoliaciją. Pirmuose
aukštuose prie gatvių numatoma
komercija, vidinėje dalyje gyventojų
dviračių patalpos ir vieta didesniam
komercijos vienetui (>1000m2). Fasadai
projektuojami iš surenkamų tamsiai žalios
spalvos monoli nio betono elementų.

F.
Urbanis nėje vizijoje numatyta pradinė
mokykla ir darželis. Abi visuomeninės
paskir es patalpos projektuojamos
viename tūryje prie Pakalnės g. ir E bloko.
Šios mokymo įstaigos turi individualius
įėjimus iš mokyklos kiemo pusės, tačiau
suglaudus jas dalis techninių ir
aptarnavimui skirtų patalpų gali veik
kartu. Darželis gali naudo s mokyklos
valgykla, erdve skirta renginiams bei
antrame aukšte esančia sporto sale.
Siūloma sporto salę įreng platesniam
bendruomenės naudojimui numatant
galimybe patalpas atskir po mokyklos
darbo laiko. Dėl geresnės insoliacijos dalis
vaikų žaidimo aikšteles įrengiama ant
stogo. Ant stogo formuojami želdynai
kurie veikia kartu su fasadais. Fasadai
projektuojami iš keraminių plytų,
papildomai įrengiami vielos nklai skir
vijokliams.

G.
Urbanis nėje vizijoje numatytas verslo
centras. Vien sas tūris formuojamas iš
nuosekliai mažėjančių (didėjančių)
stačiakampių narelių. Tokia pastato
struktūra leidžia suformuo smulkesnius
nuomojamus plotus viduje, kartu veikia
kaip efek ngas garso barjeras ir kvartalo
iden tetą formuojan s elementas.
Centrinė pastato dalis es Centrine aikšte
galėtų bū skirta visuomeninei funkcijai,
pirmąjame aukšte prie šoninių gatvių –
komercijai. Fasadas formuojamas iš
aliuminio– s klo sistemų, nuo Geležinio
vilko gatvės kuriamas antras fasadas
padidinan s patalpų garso įzoliaciją.
Viršu niuose aukštuose kuriamos
rekreacinės zonos – oranžerijos.

Bal c Center .
Šio pastatato tūris yra akivaizdžiai per
didelis šiai vietai, tačiau konkurso
sąlygose yra nurodyta jį palik k šiek
ek rekonstruo . Pirmame aukšte aiškiau
atveriamas įėjimas į esamą holą ir
pertvarkomas ry nis fasadas taip, kad
atsirasų patekimai į pirmojo aukšto
patalpas. Šiaurinis fasadas papildomas
s kline ver kalia oranžerija ir evakuacine
laip ne, kurios nelieka nugriovus šalia
stovin biurų pastatą. Oranžerija
papildytų pastato rekreacines erdves ir
būtų svarbus žalias Centrinės aikštės
akcentas.
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Galimybė didinti parkavimo vietų skaičių.
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POŽEMINĖ AUTOMOBILIŲ SAUGYKLA
Geležin

io Vilko

g.

J. Jasin
skio g.

C
18,00 %

-2.90
abs.90,40

A

A

-5.30
abs.88,20

B

18.00 %

92,59

-2.90
abs.90,40

18 ,00 %

10,00 %

-5.30
abs.88,20

10,00 %
10,00 %
18,00 %

Pakalnės
g.

10,00 %

91,40

C

Numatoma po visa teritorija. Saugyklos
projektavimas yra grindžiamas naujai
suformuotu teritorijos užstatymu ir
esamais aukščių skirtumais. Įvažiavimai
numaty iš J.Jasinskio ir Pakalnės gatvių.
Šiaurės ry nė saugyklos dalis (I lygis)
numatyta 90,40 absoliu nėje al tudėje
(po B ir G pastatu), o likusi dalis (II lygis) 88,90 al tudėje. Judėjimas viduje
organizuojamas žiedine sistema, pandusu
sujungiant šiuos lygius. Yra galimybė
atskir parkavimo zonas biurų
poreikiams, gyvenamiesiems pastatams ir
viešbučiui. Požemyje taip pat numatyta
zona motociklų saugyklai bei prie atskirų
pastatų yra techninės patalpos inžinerijai
ir įvadams. Li;ai už krina patogų
patekimą į pastatus, o laip nės saugią
evakuaciją iš požeminių lygių.
Centrinėje dalyje esantys pėsčiųjų
pandusai ir li;ai apjungia abu lygius ir
leidžia pės esiems lengvai patek į
centrinę aikštės dalį.
Remian s norminiais skaičiavimais
suprojektuota 780 automobilių stovėjimo
vietų. II lygio požeminio ploto išplė mas
po aukštesniu (I lygiu), leistų parkavimo
vietų kiekį padidin iki 1080 vietų.

A. Goštauto g.

10.
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MEDŽIAGIŠKUMAS
1 - šlifuoto vario plokštėmis deng
fasado elementai deng priemone
stabdančia oksidavimasi .

2
1

2 - monoli nio betono surenkami
elementai su šlifuotu teraciniu
paviršiumi.

4

3- aliuminio ir skaidraus s klo
sistema. Geležinio Vilko g. dalyje dvi
dvigubo fasado sistema.

3
5

4 - aliuminio ir skaidraus s klo
sistema.
5 - Bangkirai mediena

5 - surenkami tamsiai žalios spalvos
monoli nio betono elementai.

6

6 - keraminės plytos, papildomai
įrengiami vielos nklai skir vijokliams

3
7

Viešbučio pastatas- Perforuotas
dažytas metalas ir skaidrus s klas
11.
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TVARIEJI SPRENDINIAI
Pastatų terasose projektuojami
gausūs želdynų plotai, kurie gerina
mikroklimatą ir pastatų energe nį
efektyvumą, taip pat atliepia tvarios
vandentvarkos principus dėl lietaus
vandens sugeriamumo.
Ant viršu nių aukštų stogų
įrengiamos saulės fotovol nės
elektrinės.
Biurų pastatuose naudojamos
išorinių žaliuzių sistemos arba
dvigubo fasado sistemos.
Apa niame automobilių saugyklos
lygyje gali bū įrengiamos lietaus
vandens saugyklos antriniam
vandens panaudojimui sanmazguose
ir želdynų laistymui.
Pastatuose įrengiama geoterminio
šildymo/vėdinimo sistemos.
Rekuperacinės vėdinimo sistemos.

12.
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UNIVERSALUS DIZAINAS

GAISRINĖ SAUGA

Teritorijoje dėl sklypo ir jo prieigų
aukščių skirtumų yra įrengta daug
laiptų, kurie riboja patekimą į
teritoriją. Projekte siūloma apjung
skir ngų aukščių lygius į vien są lygį
su lengvais nuolydžiais,
neviršijančiais 5%. Taip panaikinami
visi esami laiptai prieigose ir
už krinamas patogus patekimas į
teritoriją ir judėjimas joje. Pakeltas
pagrindas taip pat ledžia panaikin
visus esamus laiptus es Bal c
Center pastato ry niu fasadu.
Gyvenamuosiuose pastatuose
įrengiamos dviračių saugyklos pirmo
aikšto lygyje patogiam įvažiavimui.
Neries terasoje įrengiamas pandusas
nusileidimui prie kran nės ir ltelis
gatvės lygyje.
Į visus pastatus projektuojamas
bekliū s patekimas.

Kvartalo pastatai projektuojami
atsižvelgiant į keliamus gaisrinius
reikalavimus ir jų norminius dydžius.
Kvartalo struktūroje projektuojama
vengiant joje transporto, tačiau
pėsčiųjų gatvėse ir centrinė aikštėje
numatomos zonas pravažiuo
gaisrinės automobiliui. Gaisrininkų
automobilis galės privažiuo iš visų
pastatų pusių.

KONSTRUKCIJOS
Evakuacija iš požeminės automobilių
stovėjimo aikštelės per naujai
projektuojamas evakuacines
laip nes, joms esioginį išėjimą į
lauką. Šalia Bal c Center
požeminiame aukšte prijungiamas
naujas priestatas. Nugriovus šalia
Bal c Center esan priestatą
naujame oranžerijos priestate
atkuriame buvusi evakuacinė
laip nė.

13.

Racionalus ir taisyklingas kolonų
žingsnis leidžia projektuo ek
surenkamas gelžbetonine, ek
monoli nes perdangų konstrukcijas.
Siūloma atsižvelg į kiekvieną pastatą
individualiai ir jam parink
ekonomiškai tvarias konstrukcines
sistemas.
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PROJEKTUOJAMŲ PASTATŲ AUKŠČIO IR TŪRIO RODIKLIAI

PROJEKTUOJAMŲ PASTATŲ PLOTŲ RODIKLIAI

SKLYPO RODIKLIAI SU ESAMAIS IR PROJEKTUOJAMAIS PASTATAIS

Skaičiuojamas pastatų plotas bruYo.
Preliminarus naudingas plotas
skaičiuojamas iš ploto a mant 30%.

14.

P O D I U M A S

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ POREIKIO KVARTALE SKAIČIAVIMAS

PROGNOZUOJAMI ARCHITEKTŪRINĖS IDĖJOS REALIZACIJOS KAŠTAI

Automobilių parkavimo vietų poreikis suskaičiuotas įver nus esamus ir
projektuojamus pastatus pagal STR reikalavimus ir taikant Vilniaus miesto 2
zonos minimalų koeﬁcientą 0,5. Tiek stovėjimo vietų telpa viename aukšte –
konkurso užduotyje buvo nurodytas prioritetas projektuo vieną požeminio
parkavimo aukštą. Maksimalus leis nas šios zonos koeﬁcientas yra 0,75.
Užsakovui pageidaujant papildomoms parkavimo vietoms dalyje požeminio
parkingo galima įreng du parkavimo lygius.

Prognozuojami kaštai apskaičiuojami pagal 1 m2 orientacinę statybos kainą,
gautą apklausos būdu iš statybų valdymu užsiimančių kompanijų.

15.

P O D I U M A S

