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Konstitucijos pr. 18B
A i šk inamasis raštas
Vizijos formantai.
Vilniaus miesto centrinės dalies urbanistinio audinio charakterį labiausiai įtakoja Nėries upės slėnis su skirtingo
tipo miestovaizdžiais išilgai jo: kairiajame krante Senamiesčio ir Naujamiesčio struktūros, dešiniajamenaujojo miesto dalys Žirmūnai, Šnipiškės. Išilgai upės driekiasi pagrindinės miesto galios ašys: klasicistinė
valstybinės galios ašis Gedimino prospekte ir modernioji ekonominės galios ašis Konstitucijos prospekte.
Šios dvi ašys semantizuoja Vilniaus miestą: tai sostinė, pagrindinis ekonominis centras. Tačiau ašys, centrai,
miestai negyvybingi be piliečių/miestiečių. Tik jų buvimas ir padaro pastaruosius matomais, egzistuojančiais.
Todėl, dar totalitarinės santvarkos metais užmanyta abu prospektus jungsianti “Baltojo tilto” ašis (tuo metu
ji nebuvo gyvybinga, nes miesto viešosios erdvės buvo uzurpuotos ideologijos), dabar, Nepriklausomos
Lietuvos sostinėje, tampa modernistine piliečių/miestiečių ašimi. Naujai kuriamas kompleksas kaip
tik ir tampa šią ašį savo vidaus logika sustiprinančiu veiksniu-pagrindinių miesto galios ašių susikirtimo
erdviniu mazgu. Mat Vilniaus urbanistiniam audiniui nėra būdingos tiesios, baigiamos/uždaromos kokiais
nors tūriniais akcentais ašys. Jų pabaigose esantys objektai dažniausiai stovi šalia. Iš esmės vilnietiškos
“ašys” taikomos į viešąsias erdves. Tai ypač aktualu pėsčiųjų zonose. Todėl ir siūloma akcentuoti viešųjų
urbanistinių erdvių grandinę jungiančią ašį/erdvinį kanalą - “lenktoji ašis”.

Miestiečių gyvenomoji aplinka visada pasižymi kompleksiškumu, svarbiausių gyvenimo kokybę užtikrinančių
faktorių simbioze. Tik skirtingų funkcijų ir erdvių koncentracija pritraukia žmones. Šiuo metu teritorijoje
dominuoja automobilių arba pėsčiųjų gatvių erdvės. Toks erdvinis monotoniškumas nesukuria prielaidų
pasilikti, atradinėti. Skirtingų tipų erdvių sistema padėtų iš esmės pakeisti situaciją. Aikštė, skveras, parkas,
dengta aikštė, mažoji aikštė, pasažas, pėsčiųjų bulvaras, apžvalgos aiktelės/terasos- tai urbanistinių viešųjų
erdvių tipai pasiūlyti naujoje koncepcijoje. Pastarosios erdvės dėstomos taip, kad būtų sklandžiai įsilieta
į šios miesto dalies erdvių tinklą. Nuo Baltojo tilto besitęsianti parko erdvė virsta pėsčiųjų pasažu, o prieš
pat pastatą aikšte. Komplekso kulminacija- “dengtoji aikštė”- visiškai naujos tipologijos erdvė Vilniuj, kur
apsijungia prekybinėms ir viešosioms erdvėms būdingi bruožai. Iš Konstitucijos prospekto pusės formuotūsi
mažoji aikštė arba kurdoneras, o šalia Šnipiškių pėsčiųjų gatvės būtų formuojamas skveras.

Miesto apžvalgai, virš “dengtosios aikštės” būtų sukurta ir apžvalgos aikštelės erdvė. Skersiniai ryšiai su
Europos aikšte ir Swedbank terasa taptų finaliniais erdvinės sistemos formantais.

Komplekso architektūrinės raiškos vizija taip pat pabrėžia atvirumo aplinkai siekius. Pastato tūriai, vidaus
erdvės modeliuojamos su įtraukimais, laiptavimais-tai savotiškas erdvės įtraukimas, aplinkos topologinių
savybių respektavimas.
Komplekso fasadų medžiagiškumas taip pat pabrėžia sąsajas su aplinkos istorija, dekoro įvaizdžio tradicija.
“Žalvario”(bronzos) konstrukcijos derinamos su stiklu kaip tik ir atspindi pirmapradžių ir šiuolaikinių vertybių
sąsajas.

Architektūrinė koncepcija.
Komplekso architektūrinę koncepciją suformavo pagrindiniai vizijos postulatai. Pabrėžiant “miestiečių ašies”
tęstinumą, formuojama trinarė kompozicija: ašį iš šonų įrėminantys tūriai apjungti “dengtosios aikštės” tūriu,
kuris “lenkia ašį” į Europos aikštę. Tūrio sudalinimas atitinka ir pastato programą bei pasirinktų funkcijų sąryšį
su aplinka. Biurų ir viešbučio pastatai atskiriami. Biurų pastatas projektuojams prie Konstitucijos prospekto,
taip pabrėžiant jo sąryšį su ekonominės galios ašimi, garntuojant gersnį matomumą ir pasiekiamumą.
Viešbučiui svarbu palankesnės insoliavimo sąlygos, mažesnis triukšmas, gamtos ir Senamiesčio artumas,
ryšys su gretimomis prekybinėmis ir paslaugų funkcijomis, todėl pastarasis projektuojamas kiek atokiau nuo
gatvės.
Aplinkos urbanistiniame audinyje galima išskirti dvi dominuojančias užstatymo kryptis: Šnipiškių gatvės
trasos ir Konstitucijos prospekto. Abi šios struktūrinės kryptys fiksuojamos ir komplekso architektūroje.
Biurų pastato tūrio dalis formuoja ir išlaiko Konstitucijos prospekto išklotinę, viešbučio tūris bei jungtisŠnipiškių gatvės ašies.
Pagrindinės komplekso funkcijos apjungiamos pirmojo aukšto “dengtojoje aikštėje” ir apžvalgos žiede
šeštajame aukšte. Pastarajame numatomos SPA, restoranų, susitikimo erdvių funkcijos, kuriomis gali
naudotis abiejų korpusų klientai, taip pat čia galima tiesiogiai patekti iš bendrosios aikštės erdvės bei
požeminio pasažo. Tai savotiška miesto viešoji erdvė, tik pakelta virš žemės, su puikiais Konstitucijos
prospekto, Neries ir Senamiesčio vaizdais.

Dešiniojo Neries kranto parko erdvė pratęsiama iki naujojo komplekso, žemės lygius formuojant taip, kad
nesusidarytų reikšmingų perkritimų. Po visu kompleksu trasuojamas požeminis pasažas, kuris apjungia
parko erdvę su požemine Konstitucijos prospekto perėja, taip pat per vertikalius ryšius su naujuoju
kompleksu, požeminėmis automobilių saugyklomis. Čia numatomos papildomos paslaugų ir komercinės
patalpos, dviračių saugyklos.
Pirmame komplekso aukšte be “dengtosios aikštės” numatomos biurų komplekso registratūros, viešbučio
registratūros erdvės, bendro naudojimo konferencijų salių centras, restoranai ir kavinės, komercinės
patalpos. Laiptuojanti “dengtosios aikštės” erdvė ne tik padeda nukreipti ašį į Europos aikštę, bet ir sukuria
plotus naujo tipo biurų ir visuomeninėms erdvėms. Balkonuose-terasose formuojamos susitikimų vietos,
atviro biuro darbo vietos, verslo bibliotekos.
Komplekso tūriai smulkinami, siekiant sukurti erdvės įtraukimo efektą, taip pat gerinant gretimybių apžvalgos
sąlygas, garantuojant perspektyvų daugiaplaniškumą, vidaus funkcijų komfortą.
Pastatų apdailai naudojamos vertikalios žalvario/bronzos žaliuzi, kurios ne tik padeda sukurti tinkamą
mastelį, bet ir efektyviai saugo patalpas nuo perkaitimo (Lietuvos platumoje vertikalios žaliuzi efektyvesnės
nei horizontalios).
Biurų pastato tūris komponuojamas taip ir tokių proporcijų, kad vidaus išplanavimas būtų maksimaliai lankstus
ir pritaikomas skirtingos filosofijos planavimo strategijoms. Taip pat atsižvelgiama ir į naujausias BREEM
rekomendacijas (natūralios insoliacijos darbo zonos apie 4,5m, giliau pasitarimų erdvės, socializacijos
erdvės, dar giliau virtuvėlės, wc, techninės patapos).
Viešbučio tūrio specifika sudaro sąlygas pasiūlyti keleto tipų kambarių erdves, orientaciją ir vaizdus visomis
kryptimis. Taip pat numatyta galimybė turėti bendras funkcijas su biurų kompleksu: restoranai, spa,
konferencijų centras, vaikų dienos centrą ir pan.
Automobilių saugyklos projektuojamos trijuose požeminiuose aukštuose. -1 aukšte esantis pėsčiųjų
pasažas dalina saugyklą į dvi dalis. Jos sujungiamos tiltu virš pėsčiųjų zonos (išnaudojant aukščių skirtumus).
Numatomas automobilių poreikis kompleksui 567 (biurams-417, viešbučiui- 150). Automobilių saugyklose
suprojektuotos 498 vietos (0,88).
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Santykis su kontekstu.
Komplekso urbanistinis-architektūrinis sprendimas parengtas laikantis sinergetinės architektūros postulatų,
kuomet aplinkos veiksniai esmingai formuoja koncepciją. Tūrinė kompozicija formuojama taip, kad nebūtų
nutraukta vizualinė Baltojo tilto ašis, būtų matomos pagrindinės urbanistinės kalvos dominantės. Aukštybinės
dalys sklype dėstomos kuo arčiau Konstitucijos prospekto- tokiu būdu atsitraukiama nuo Šnipiškių gatvės
trasos ašies ir nesukuriamas neigiamas fonas Šv.Arkangelo Rapolo bažnyčios kompleksui. Aukštybinės
komplekso dalys skaidomos į atskirus segmentus, taip sukuriant smulkesnio mastelio efektą.
Komplekso tūriai skirtingo aukščio, tai pabrėžiant perėjimą nuo foninio istorinio užstatymo iki urbanistinės
kalvos vertikalių. Maksimali altitudė neviršija Swedbanko pastato aukščio, tokiu būdu sukuriant vertikalių,
esančių prie pat prospekto, užstatymo principą.
Tokiu būdu sukurtas kompleksas nesumenkins senamiesčio panoramų vertės, nepažeis urbanistinės
kalvos silueto linijos.
Siūlomas tūrinis sprendimas išsiskirs savo architektūra iš aplinkinių vertikalių fono, tuo pabrėždamas
pagrindinių miesto ašių vietą ir formantus.
Siūloma viešųjų urbanistinių erdvių sistema sukurs naujos kokybės mazgą, kuriame bus kokybiškai pratęsti
ryšiai su kitomis, jau esamomis erdvėmis, bus sukurta nauja erdvių hierarchija, skatinanti atrasti, pasilikti
šioje teritorijoje. Tokiu būdu bus užtikrintas atvirumo miestui principas.

Užstatymo parametrai :
Antžeminės dalies bendras plotas : 25957.7 m²
Požeminės dalies bendras plotas : 16152.1 m²
Bendras plotas: 42109,8 m²
Antžeminės dalies tūris : 130342 m³
Požeminės dalies tūris : 51698 m³
Užstatymo plotas : 3139.5 m²
Užstatymo tankis : 50.6 %
Užstatymo intensyvumas : 4.1
Viešbučio kambarių skaičius : 296 vnt
Automobilių parkavimo vietų skaičius : 498 vnt
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Konstitucijos pr. 18B
Ex planator y note
Formants of the vision.
The urban tissue of the central part of Vilnius city is mosly influenced by the valley of river Neris with its
different type of townscapes : on the left bank - The Old town and the New Town structures, on the right
bank - newly formed parts of the city - Zirmunai, Snipiskes. The main power axis are formed along the
river as well : classical National power axis in the Gediminas avenue and the modern economical power
axis along the Konstitucijos avenue. These too axis represent the city of Vilnius : this is the capital, the
main economic center. However, the axis or the centers, can not be lively without the people - the citizens.
The existance of people, make the centers visible and actually existing. Therefore, during the years of the
Totalitarian regime, it was planned to connect both of the avenues with the White bridge (back then it was
not lively, since the public spaces were occupied by the usurped ideology). Nowadays, during the years of
the Independency of Lithuania, the axis of the White bridge is becoming the modern axis of the citizens/
the people. The newly created complex is strengthening the axis by its inner logics - it becomes the
spatial node of the main power axis. Since the straight - enclosed by the volumetric accents - axis` are not
typical to Vilnius` urban tissue, the objects standing in the end, are usually moved alongside. Essentially, the
typical for Vilnius axis are directed towards the public spaces. This is very relevant for the pedestrial zones.
Therefore, our proposition is to emphasize the axis/urban passage, which is connecting the chain of the
urban spaces - “the curved axis”.

The living environment of the citizens has the symbiosis of complexity and the main quality of life factors.
The different funxtions and spatial concentration attract the people. Now, the dominating factors in the
project are are streets or pedestrian paths. This spatial monotony does not create the need of staying
and discovering. Different types of spatial systems could help to influence the situation dramatically. The
plaza, the square, the park, the covered plaza, the small plaza, the passage, the pedestrial boulevard,
the observation plazas/terraces - these are the new public types of spaces, that are proposed in the new
concept.

These spaces are designed so it smoothly supplements the existing net of the public spaces of Vilnius
city. The park city, extended from the White bridge is becoming the pedestrian passage and just before
the entrance of the building - the pedestrian plaza. The culmination of the project - “ the covered plaza
“ - is a new type of space for Vilnius, where the specific features of the commercial and public spaces are
combined. The small plaza is being proposed from the Konstitucijos avenue side, also the inner square is
formed nearby the Snipiskes pedestrian street. The observation platform for the city is proposed above the
covered plaza. Transversal connections with Europa square and Swedbank terrace are becoming the final
formants of the spatial system.
The architectual expression of the designed complex is also emphasizing the openness to the environment.
Different parts of the volume are designed by inclusion, stepping - this is the inclusion of the space,
providing the respect of the environment and its topological features.
The facades of the designed building are also emphasizing the connections with the history of the
environment, the tradition of the decoration. “The bronze” construction is combined with glass, which is
reflecting the old and the new values and their connections.
Architectural concept.
The Architectural concept of the complex is formed by the main visionary postulates. To emphasize the
continuation of the “citizen axis”, the tripple composition is formed : the volumes, framing the axis are
connected by the “covered plaza” volume, that is bending the axis to the Europe square. The division of
the volume reflects the program of the building and the functional relation to the environment. The offices
and the hotel volumes are separated. The offices are designed near the Konstitucijos avenue, so that
the relation with the economical power axis is emphasized, also to provide the better visibility and easier
accessibility. For the offices, the more important factors are - better insolation conditions, lower noise level,
closer relation to the nature and the old city, connection to the neighbouring commercial and other facilities
, therefore the latter is being designed a bit further from the street.
In the neighbouring urban tissue, two main directions of the coverage are dominating : the streets of
Snipiskes and the Konstitucijos avenue. Both of these structural directions are emphasized in the
architectural composition of the designed complex. The office tower volume is forming the elevation of
Konstitucijos avenue, the hotel volume and the joint - the elevation of Snipiskes street.
The main functions of the complex are combined by the covered plaza and the observation plaza in the
sixth floor. In this floor, the functions like SPA, restaurants, meeting spaces are designed, so that the people
, coming from both sides, could use it, also it could be directly accessed by the main covered plaza and
the underground passage. This is the city public space, floating above and providing excellent views to the
Konstitucijos avenue, river Neris and the old town.
The right side of the river Neris bank is extended to the new design, smoothening the ground level, so that
the big change of the heights are avoided. The underground passage is connecting the park space to
the underground passage of the Konstitucijos avenue, also the vertical connection to the newly designed
building and the underground parking is provided. The commercial functions, bicycle parkings and other
facilities are planned in the underground floor too.

In the first floor of the complex, in addition to the covered plaza, the lobbies of the office and the hotel are
provided, the conference hall, restaurants and cafes, other commercial facilities. The stepping structure of
the covered plaza not only helps to bend the axis to the Europa square, but also creates the spaces for the
new type of offices and public spaces. In the terraces and the balconies, the meeting spaces are formed,
as well as the open offices, business libraries.
The architecture of the Complex is formed by pushing in the certain parts of the volume, so that the
important views of the city are opened up, at the same time providing comfortable inner spaces.
For the finishings of the buildings, the vertical bronze lamels are used in order to create the feeling of
the human scale, but also to avoide the overheating efect (the vertical lamels are more fitting in Lithuania
context in comparison to the horizontal ones). The office volume is designed to have the right proportion to
be as flexible as possible for the offices and provide the different strategies of the planning.
Also, the recomendations of the newest BREEM are taken into consideration (natural insolation woriking
zone - around 4.5 m from the facade, in the inner circle - meeting spaces, kitchens and functional cores in the deepest circle of the volume).
The hotel volume is designed to provide a few types of rooms, the views and orientation to all the directions.
There is also the possibility to have combined functions with the offices : restaurants, spa, conference hall,
children day center and etc.
The car parking si designed in the three underground floors : in the -1 floor the existing pedestrian passage
divides the parking into two parts. They are interconnected by the bridge above the pedestrian zone (by
using the differences of heights). The planned need of the cars is 567 (417 for the offices, 150 for the
hotel). There are planned 498 car parking spaces in the underground (0,88).

OFFICE

HOTEL

PUBLIC

OFFICE

P

PUBLIC

PUBLIC

HOTEL

P

The relation to the context.
The urban - architectural decision is made by taking into consideration the synergetic architecture
postulates, where the environment essentially formes the concept. The volumetric composition is formed
so that there is no cancellation of the visual White Bridge axis and the main dominants of the Urban hill are
visible. The high - rise parts of the complex are planned to be near the Konstitucijos avenue - so that the
push back from the Snipiskes street is provided and the negative background for the Sain Church of St
Raphael the Archangel is avoided.

The high rise volume is split into separate parts, so the scale of the complex is lowered. The heights of the
different parts of the heigh rise building are different to emphasize the continuation from the background
historical coverage to the verticality of the urban hill. The maximum height of the building is similar to the
Swedbank building, so that the verticality of the Konstitucijos avenue is kept. In this way, the designed
complex is not interrupting the old town panoramical views, will not disrupt the urban hill silhouette. The
designed volume will be exceptional by its architecture and different from the background of verticalities,
also emphasizing the main city axis and its formants. The planned system of public spaces is going to
create the new quality node, where the connections to the other existing spaces are provided, also the new
hierarchy of the public spaces will be created in order to discover and stay in this project area. Therefore,
the principal of the openness to the city will be guaranteed.

Development parameters :
Gross area of the overground area : 25957.7 m²
Gross area of the underground area : 16152.1 m²
Gross area of the whole buildins : 42109,8 m²
Building volume of the overground part : 130342 m³
Building volume of the underground part : 51698 m³
Development area : 3139.5 m²
Density : 50.6 %
Intensity : 4.1
Hotel rooms : 296
Parking spaces : 498

