
13

09

10

08

11

07

07

12

07

05 03 01
06

03
04

02

Minimalus įsikišimas į senamiesčio panoramą.

360° panorama

01 Sankryža paskirstanti srautus iš Salos į Senamiestį ir Naujamiestį (požeminė ir antžeminė perėjos)
02 Srautai link Vilniaus g. Nemuno gatve 
03 Atnaujinami srautai iš Salos (buv. Uosto) Puodžių g. link Rotušės a. (istorinė svarbi trajektorija)
04 Įrengtina požeminė perėja sujungianti Salą per Puodžių g. su Rotušės a.
05 Krantinės dviračių takas sujungiantis Salos arką su Santakos Parku (įrengtina antra krantinės terasa pėstiesiems)
06 Įrengtina požeminė perėja, sujungianti Miesto sodo skersgatvį ir Mokslo Muziejų Nemuno saloje
07 Mokslo Muziejaus prieigos
08 M.K.Čiurlionio Muzikinio Komplekso prieigos - kelių lygių krantinė su amfiteatru
09 Regeneruojamas Industrinis kvartalas. Siūloma tęsti Muzikinio Komplekso teritorijoje suformuotas ašis, pabrėžiančias linijnį zonavimą išilgai krantinės
10 Buvusio uosto aukšta krantinė regeneracijai
11 Buvusio salos uostelio zona regeneracijai
12  Būsimas Nemuno pėsčiųjų tiltas
13 Šv. Kazimiero Bažnyčia

Projektuojami tiltai
Viešos erdvės prie tilto
Įrengtinos požeminės perėjos
Esamos požeminės perėjos
Svarbios pėsčiųjų trajektorijos
Tik pėsčiųjų gatvės

Idėja
 
Tiltų išraiška vedina paprastos idėjos - minimaliai išreikšti pėsčiųjų-dviračių jungtį tarp 
krantų bei ją praplėsti panoraminėmis viešosiomis erdvėmis tiltų pradžiose. Paliekant tilto 
centrą vizualiai minimalų - pradžios formuojamos charakteringai išreiškiant ryšius su 
lokaliu kontekstu. 
Kompozicija prasideda archetipiška, minimalia tilto išraiška tilto viduryje, specifinį charak-
terį suteikiant jo prieigoms - linija trasformuojasi santykyje su jungties aplinka bei 
praplatėja kurdama viešą erdvę, sujungiančią apatinę ir viršutinę krantinių terasas. 
Tranzitinė trajektorija jungtyse virsta vieta sustoti, susitikti ir matyti miestą 360°. 
Šiam tikslui pritaikomas arkinio tilto charakteris leidžia išgauti minimalius gabaritus upės 
erdvėse ir panoramose, bei, išplėtojus arkinės konstrukcijos bazę, sukurti kelialyges 
panoramines viešąsias erdves miestiečių pasibuvimams.
Tiltų išraiška nuosaiki, šiuolaikiškų techniškų detalių, neimituojanti, tektoniško silueto, 
atskleidžianti konstrukcijos sąrangą - architetūrine kalba mena apie buvusio uosto infras-
truktūrinį marinistinį charakterį.

Urbanistiniai sprendiniai:
 
Urbanistiškai tiltų ir prieigų kompozicija kuria optimalų susisiekimą tarp krantinių (tiesė), 
charakteringai ir organiškai išplėtoja jungtis (tiesės deformacijos): dešiniajame krante 
pabrėžiama jungtis tiek su Senamiesčiu, tiek su Naujamiesčiu (atnaujinama požeminė ir 
siūloma nauja antžeminė perėja), bei ties tiltu kuriama aikštė pasiskirstymui. Kairiajame 
krante pabrėžiamos jungtys su M.K.Čiurlionio Muzikinio Komplekso aplinkos ašimis, 
aukštutine ir žemutine krantinės terasomis, bei formuojama prieigų aikštė ties 
H.O.Minkovskių g.
Saloje didysis tiltas jungia žemutines ir aukštutines terasas, laiptais išsiplečia link Mokslo 
Muziejaus bei Žalgirio Arenos. Salos prieigose kuriami parkiniai takai, minimaliai įtakojant 
esamą topografiją ir landšaftą, pabrėžiant jungtį tarp tiltų ir esamų takų bei išplėtojant 
Salos santakos pasiekiamumą.
Kompoziciškai Mažasis tiltas komponuojamas atsižvelgiant į Ugniagesių Rūmų 
sankryžos ašis, bei minimizuojant jo tūrį ties natūraliu Nemuno Salos krantu. Didysis tiltas 
asimetriškai išsiplečia link pagrindinių viešųjų dominančių, bei atsitraukia nuo atnaujinti-
no Nemuno Salos uostelio, bei Aleksoto pakrantės Regeneruojamo kvartalo prieigų.
Tiltai pozicionuojami rekomenduojamose lokacijose. Nagrinėjamoje teritorijoje 
galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių neplanuojama keisti. Sprendiniai 
suderinti su M.K.Čiurlionio Koncertų salės bei Mokslo Muziejaus laimėjusių darbų genpla-
nio sprendiniais. 
 

Cirkuliacija:

Dviračių takas sujungia du svarbius miesto dviračių takus - Nemuno karantinės ir projektu-
ojamą paraleliai H.O. Minkovskių gatvės. Tiltų kompozicijoje dviejų krypčių dviračių takas 
- centre. Mažajame takas suka rytiniu išsišakojimu ir, pasinaudojus esamu gretutiniu 
krantinės pandusu, susijungia su krantinės dviračių taku. Pravažiavus didįjį tiltą Aleksoto 
pusėje dviračių takas pratęsiamas tiesiai - naujai formuojamos prietilčio aikštės liestine 
atveda prie Minkovskių g. trakto. Saloje dviračių eismas išsiskaido tolygiai su parkiniais 
pėsčiųjų takais. 

Žmonių judėjimas tiltais vyksta zonoje palei turėklus. Saloje pėsčiųjų zona prasiplečia į 
laiptuotą amfiteatrą rytuose link Arenos bei Mokslo Muziejaus. Aleksoto krantinėje - į 
vakarus link Koncertų salės. Abu laiptuoti praplėtimai apjungia viršutinę ir apatinę 
krantinių terasas. Tilto vidurinė ašis jungia viršutines Nemuno krantų terasas.

Mažojo tilto prietiltis išplėtotas kaip aikštelė su stotele - organiškai susiaurėja į kraštus: 
rytinis veda link siūlomos antžeminės perėjos į Naujamiestį : I.Kanto g. Vakarinis nukreipia 
į atnaujintą požeminę perėją vedančią link Senamiesčio: Puodžių g. ir Nemuno g. - link 
Rotušės aikštės. Senamiesčio ir buv. Uosto (dabar Nemuno salos) istorinei jungčiai 
stiprinti rekomenduojama ateityje požemine perėja sujungti Kurpių g. ir Puodžių g. - tokiu 
būdu pilnai atgaivinti pėsčiųjų jungtį senuoju keliu nuo buv. Uosto kranto iki Rotušės 
aikštės - kuris šiuo metu yra nenatūraliai perkirstas tranzitine Birštono gatve.
Požeminė perėja atnaujinama įrengiant neįgaliesiems pritaikytą pandusą, platesnius 
laiptus, bei atveriant jos krantinės fasadą į upę. Kitoje Mindaugo pr. pusėje perėjos 
išėjimas formuoja natūralią lygiavertę cirkuliacija link Puodžių ir Nemuno g.

Didysis tiltas tiesiąja sujungia aukštutines krantinių terasas, laiptuotos tilto konstrukcijos 
bazės pėstiesiems sujungia aukštutinę ir žemutinę terasas bei papildomai nukreipia 
pagrindinius strautus link svarbių viešųjų pastatų.

Takai salos teritorijoje siūlomi organiški parkiški. Takai ir Aleksoto aikštė su stotele - 
griežto, urbanistinei aplinkai būdingo charakterio - paskirsto srautą H.O. Minkovskių g. bei 
nukreipia į S. Hariso gatvelę bei link esamų Aleksoto šlaito laiptų, vedančių link Aleksoto 
Šv. Kazimiero bažnyčios.

Vaizdas nuo Vytauto Didžiojo tilto

Vaizdas iš paukščio skrydžio

Jungties ir jos prieigų situacijos schema  M 1:5000

360


