
Kėdainių tilto projeKto architeKtūriniai pasiūlymai

santyKis



esamas situacija

Kauno miestui plėtojantis nemuno ir 
neries apribotoje erdvėje, dabartiniame 
senamiestyje, į jį suėjo pagrindiniai 
sausumos Keliai, jungiantys Kauną su 
Kitais miestais. laiKui bėgant ir vystantis 
transportui, senamiesčio aplinKa 
negalėjo priimti padidėjusio transporto 
srauto. mieste suformuotos senamiestį ir 
naujamiestį aplenKiančios trasos rytinėje 
ir šiaurinėje zonose, tačiau vaKarinėje 
dalyje numatytos trasos ir tiltai nebuvo 
pastatyti.
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urbanistiniai sprendiniai. 

vystant pietinės miesto dalies jungtį su via 
baltica ir vilniaus – Klaipėdos magistrale, 
aplenKiant senamiestį ir senąjį aleKsoto 
tiltą – projeKtuojamas naujas Kedainių 
tiltas. numatomo Kėdainių tilto vieta 
yra nutolusi nuo santaKos smaigalio 350 
metrų, o nuo pirmųjų senamiesčio pastatų – 
980 metrų. Kėdainių tilto per nemuną Kaune 
trasa - efeKtyvus Kauno infrastruKtūros 
elementas, padėsiantis spręsti transporto 
problemas, tenKančias miestui piKo metu. 
sudarant galimybę aplenKti miesto 
centrinę dalį pagerinama eKologinė 
situacija. erdvės organizavimo sprendiniai 
įgalina istorinių gatvių ir trasų atKūrimą. 
aplinKinė teritorija pritaiKoma žmonių 
reKreaciniams poreiKiams, upės paKrantės 
humanizuojamos. Kėdainių tilto ir 
senamiesčio miestovaizdžio sąveiKą 
galima suvoKti Kaip erdvinį dialogą 
labai svarbų Kauno miestui. senamiestis 
savo visuma yra auKščiausios KoKybės 
erdvė, Kurios svarba ypatinga dėl įvairios 
ir uniKalios eKspozicijos. tiltas savo 
erdviniais sprendiniais, architeKtūrine 
KoKybe prilygsta senamiesčiui, Kaip XXi 
amžiaus lygiavertis partneris. tiltas - 
naujas semantinis ženKlas drastišKai 
nenustelbiantis senamiesčio. šie abu 
miestovaizdžio Komponentai sudaro 
erdvinę lygsvarą, padidinant tos vietos 

miestovaizdžio KoKybę, išplėsdamas vietovės 
semantinio ženKlo turinį. senamiestis savo 
masteliu tūrine ritmiKa įKūnija miesto 
istorinę savastį, jos evoliuciją ir brandą. 
tiltas pasižymi šiuolaiKinės architeKtūros 
eKspresija. sieKiama, Kad jis taptų trauKos 
objeKtu – papildomu apžvalgos tašKu, 
Kuris padėtų stebėti vertingą Kultūrinį 
Kraštovaizdį – senamiestį ir jį supančius 
šlaitus, nes panašios geografinės padėties 
via baltica česlovo radzinausKo tiltas yra 
per toli raišKiai suvoKti senamiesčio erdvinį 
struKtūrą bei jo pavienius elementus.
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tapybišKas ir išsKirtinis tilto siluetas yra 
lengvai atpažįstamas, praturtina miesto 
centrinės dalies vizualinį savitumą, o 
dėl savo estetiKos turi potencialo tapti 
raišKiu XXi amžiaus Kauno semantiniu 
ženKlu. tiltas dėl pagerinto susisieKimo 
galimybių (b Katogorijos gatvių tinKlų su 
didelio pralaidumo transporto jungtimis, 
užtiKrinančiomis greitą susisieKimą tarp 
atsKirų miesto dalių), pagyvins veiKlą 
aplinKinėse teritorijose, pasKatins 
visapusišKą jų raidą, Kas neabejotinai 
teigiamai atsilieps miesto plėtrai ateityje. 
sprendžiamos ne tiK transporto srautų 
problemos, patenKinami dviratininKų 
bei pėsčiųjų poreiKiai. suKurta nauja 
vilijampolės – užnemunės funKcinė 
erdvė, sudaranti prielaidas plėstis 
miesto vaKarų Kryptimi, praturtinti upių 
paKrančių urbanistinį turinį. atsiranda 
galimybė atstatyti istorinius senamiesčių 
gatvių gabaritus, sujungiant trasporto 
magistralėmis atsKirtas senamiesčio dalis. 
vilijampolės probleminio transporto 
arealo trūKstamų Komponentų 
išvystymas leižia išplėsti miesto centrinę 
zoną į vilijampolę, pertvarKant ją į 
auKšto urbanistinio rango teritoriją, 
suteiKiančią miestui urbanistinę KoKybę, 
Kartu išlaiKant senosios vilijampolės 
istorinį savitumą.  tilto urbanistinės 

masės santyKis su gretima uniKalia gamtine 
aplinKa išlieKa ypatingas. projeKtiniai 
pasiūlymai architeKtūriniam KonKursui 
parengti respeKtuojant Kraštovaizdžio 
įvairovę, įvertinant esamas regyKlas. 
svarbiausia regyKla yra santaKos parKo, Kur 
numatomas tiltas turi atrasti dialogą su 
gretima gamtine aplinKa. Kita svarbi regyKla 
yra iš užnemunės gatvės trasos. įvertinama 
senamiesčio eKspozicija iš šios gatvės, 
nuo Kurios senamiestis tampa pastebimai 
suvoKiamas ir įvertinama ar naujas tiltas 
reiKšmingai neužstos jos, Kaip atsisKleis 
senamiesčio eKspoziciją, pravažiavus tiltą. 
svarbi netipinė regyKla yra iš nemuno 
upės vagos. išnagrinėtas tilto poveiKis 
miestovaizdžiui regyKlose nuo aleKsoto 
Kalno ir Kitų šlaitų.
ypatingas yra tilto urbanistinės masės 
santyKis su gretima uniKalia gamtine 
aplinKa: vandens veidrodžiu, upių šlaitais, 
žaliaisiais plotais.
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“Kietas” tiltas bloKuoja uniKalią  , plastišKą santaKos erdvę8



Krantų jungtis turi būti darni 9
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architeKtūrinė idėja

nauja   auKščiausios KoKybės miestovaizdžio 
erdvė, pagrįsta erdviniu dialogu tarp 
vertingos istorinės senamiesčio aplinKos 
ir naujo XXi amžiaus miestoženKlio – 
tilto KompleKso. pasirinKta Kompozicija 
- tarsi iš priešingų Krantų ilgesingai 
tiesiamos ranKos. tilto architeKtūrinei 
išraišKai pasirinKta organišKa forma. 
architeKtūriniuose sprendiniuose 
ypatingas dėmesys sKiriamas supančios 
aplinKos emociniam dvelKsmui, gerbiant  
genius loci - vietos dvasią, patiriant ir 
perteiKiant ją naujomis šiuolaiKinėmis 
formomis. šis tiltas Kartu simbolizuoja 
gamtos Kelionę į antropogeninę aplinKą. 
projeKtuojant taiKomi universalaus 
dizaino principai. siūlomas naKtinis 
apšvietimas netruKdantis judėjimui, 
pabrėžiantis išsKirtinę tilto formą, 
pėsčiųjų zonoms naudojamos natūralios, 
eKologišKos medžiagos.
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santyKis tarp:

• dviejų upių
• dviejų Krantų
• miesto ir gamtos
• tilto ir vandens
• transporto ir žmonių
• architeKtrūros ir KonstruKcijos
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siūloma minKšto tilto susiliejančio su aplinKa idėja 13
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Kuriamas uniKalus vizualinis ryšys su senamiesčiu14


