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3.   New composition reinforces the Urban Hill and creates a harmonious relationship with the Radis-
son Blu hotel building
3.   Naujoji kompozicija pabrėžia Urbanistinę kalvą bei sudaro harmoningą ryšį su Radisson Blu 
viešbučio pastatu

2.   Slender and elegant free standing tall elements add to the significant identity of the Urban Hill
2.   Elegantiški ir grakštūs vertikalūs elementai papildo reikšmingą Urbanistinės kalvos identitetą

1.   Continuous pedestrian promenade connects the Old Town with the New Town both visualy and 
physically
1.   Ištisinė pėsčiųjų promenada sujungia Senamiesčio zoną su Naujuoju miesto centru tiek vizualiai 
tiek fiziškai

Challenge:
There are two urban challenges for the site. The first challenge for the site is to link the Old 
City with the New City through an attractive and coherent linkage. The second challenge is 
to create a massing that respects the Old town while strengthening the Urban Hill of the 
New city.  
Current situation:
We have identified two important elements that informs the current situation:
1. Today the whole stretch from the Neris to Europa Square is one of coincidences. 
Taking a walk from the Neris after passing the pavilions on the bridge you meet a series of 
urban spaces; first the large green space before Upes street. Directly after Upes street a 
wide stretch of parking, circulation and adhoc structures are dominating and limiting the 
pedestrian experience. Movement is after this section diverted to the stairs to the sides of 
the natural direct movement to the New City. At the street level of Konstitucijos Avenue, you 
have to go down one level to cross the Avenue in a tunnel, adding to a long series of obsta-
cles. The resulting spatial and urban experience at eye-level is complicated and therefore it’s 
automatically asking for some simple solutions. 
2. The built environment of the site is dominated by the Radisson Blu hotel. The 
building is slightly too tall and advanced in its position to form an integral part of the urban 
Hill seen from the Old Town. Furthermore the Radisson Blu building stands alone and as an 
exception to the North bank of the Neris.    The resulting spatial and urban experience in 
relation to the Urban Hill needs clarification and the Radisson Blu is a fundamental element 
to address correctly.  

The desired proposal:
The desired proposal is to link the city together by addressing the current deficits of the site. 
We believe that the city needs to make a stronger connection between these two parts of 
the city to draw on the benefits of the two and their potential synergies. 
The reading of the Urban Hill needs to reinforce any addition to the hill, so that the hill over 
time transforms from a skyline to a spatial experience. This will give more distinctiveness to 
the New City and create a clearer reading of the conceptual idea of the Urban Hill. 
Building here also needs to set a standard for the ambitions of future projects in the New 
City. As a significant and growing new Identity. The project is a stepping-stone and invitation 
to the New City and must act as a strong attractor but it also needs to create distinctiveness 
and identity in harmony with its context. 
The proposed solution:
Our solution is to reinforce the identity of the New City and act as both an attractor and a 
link between the Old Town and the New City. Our proposed design is a sculptural composi-

tion that addresses:
1. the position of the Radisson Blu and integrates it into a future solution
2. reinforces the realization of the urban hill as a space
3. forms a transition to a lower scale to the East 
4. creates a public experience in the transition between the Old Town and the New 
City. 
Our composition unites the two different programs of the building in one interconnected 
sculptural form. The continuous lines of the shape creates a distinct silhouette that allows 
for the different existing landmarks of the New City to remain visible; such as the Europa 
tower and the Municipality (see diagram no 4). At the same time the composition forms a 
distinct gate to the New City or to the Old Town coming from the North. A modern interpre-
tation of an important local heritage, and gives a new important urban space for the city. 
The gate is a protected passage that transitions the two important levels of Upes Street and 
Konstitucijos Avenue (see diagram no 1). It is our intention to promote an open and public 
pedestrian route to reinforce the connection between the two cities; the new and the old. 
We see this over ground connection as an important aspiration to make the city one. Each 
end of the gate will form new urban spaces with activity. Off Konstitucijos Avenue a more 
formal arrival area for the hotel and the offices will create a continuous flow of people. At 
the base of the building, facing the river, a more recreational and calm atmosphere with 
outdoor serving and a good connection to the new park landscape. This park space needs 
further consideration and the participation of the immediate neighbours to the East and the 
West (see diagram no 6).  
We focus our tall element to the West of the site to take advantage of the position that is the 
furthest away from the Neris so as to sit well within the space of the Urban Hill. The tower 
element creates a respectful and harmonious relationship to the massing of the Radisson 
Blu. We interpret these two tall elements as brothers, they are not competing but reinforce 
together the movement of the urban hill, and the transition to the New City from the Neris 
(see diagram no 3). 
The form of the building itself is rational towards Konstitucijos Avenue with straight verti-
cal lines that takes into consideration the geometries along the avenue (see diagram no 2). 
Towards the Old Town the geometry is softer. The softness of the shape relates strongly to 
the Neris and aims to create a sympathetic relationship to the Europa Tower as seen from 
the Old Town. It also creates an elegant sculptural profile that discreetly distinguishes it 
from the surrounding buildings. A calm and repetitive horizontal profiling of the facades 
reinforces the sculptural character of the shape. The horizontal profiling also serves to form 
the steps of the large public stairs and unifies the pedestrian passage with the overall ar-
chitecture of the project. The building design, the skyline, the access and the public flow 

becomes one form and one expression. 

Why this is our recommendation:
We have reviewed several alternative solutions. Of these, two significant alternatives to the 
current design, stands out. 
One is to not connect the two functions together and let the two volume connect via the 
large stairs in one elegant movement. This idea creates more visual openness but also intro-
duces less of a human scale in the project. It also loses the idea of the gate, in our mind an 
important identity for Vilnius.

The second idea is a rotation of the whole volume, so the tall elements is on the East side of 
the site. This idea frames the Europa tower between our design and the Radisson Blu better, 
but the municipality as a visual element is lost seen from the Old Town. Distancing the tall 
element from the Radisson Blu results in the loss of the important integration between the 
two tall volumes (see diagram no 7). 

What the solution is:
A simple yet expressive design that creates a strong silhouette on the skyline of Vilnius. A 
design that accentuates the connection between the Old Town and the New City and acts 
as a strong attraction point. A building that emphasizes the Urban Hill, and that creates a 
harmonious relationship with the Radisson Blu and its advanced setting onto the Neris. A 
design that is modern and yet introduces a modern gate to Vilnius emphasizing one of the 
city’s historic characters. This is our proposed solution.

7.   Alternative massing options researched / Alternatyvių tūrių analizė



5.   The main flows are organised to create vibrant public spaces along the main pedestrian circulation. 
5.   Pagrindinių erdvių struktūra išdėliota taip kad sukurtų įvairialypę viešąją erdvę išilgai pagrindinio 
pėsčiųjų srauto

4.   The new volume is optimised with respect to the Urban Hill without obstructing views towards the 
other landmarks
4.   Naujasis tūris suprojektuotas taip kad išlaikytų pagarbų ryšį su Urbanistine kalva bei neužstotų 
vaizdo į kitas vertikalias dominantes

3.   New composition reinforces the Urban Hill and creates a harmonious relationship with the Radis-
son Blu hotel building
3.   Naujoji kompozicija pabrėžia Urbanistinę kalvą bei sudaro harmoningą ryšį su Radisson Blu 
viešbučio pastatu

Iššūkis: 
Duotojoje teritorijoje egzistuoja du pagrindiniai iššūkiai. Pirmasis uždavinys – sujungti Naująjį 
Miesto Centrą su Senuoju patrauklia ir aiškia jungtimi. Antrasis – suformuoti tokį pastato 
turį, kuris išlaikytų pagarbą senamiesčio užstatymui ir tuo pačiu sustiprintų urbanistinę 
Dešiniojo Nėries kranto kalvą. 

Esama situacija:
Mes identifikavome du svarbiausius elementus kurie nusako esmą situaciją:
1. Šiandien visas ruožas nuo Nėries kranto iki pat Europos aikštės yra gana chaotiškas 
ir neorganizuotas. Einant Baltuoju tiltu pro paviljoną susiduriama su  eile urbanistinių erdvių: 
visų pirma tai didžiulė žalia atvira ervė pasibaigianti ties Upės gatve. Toliau seka plati teritori-
ja kurioje vyrauja mašinų stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų ir automobilių judejimo trajektori-
jos bei papildomi nedideli statiniai. Visa tai užgožia bei riboja pėsčiūjų kokybišką ir sklandų 
erdvių suvokimą.  Po šito ruožo visas judėjimas nukreipiamas į laiptus kurie natūraliai veda 
Naujojo miesto centro link. Pasiekus Konstitucijos prospekto lygmenį – pėstieji yra priversti 
vėl lipti laiptais žemyn į požeminę perėją, ko pasekoje mes turime ilgą ir sudėtingą kelią su 
daugybe kliūčių. Visų šių urbanistinių miesto erdvių suvokimas iš akių lygio perspektyvos 
patiriamas labai komplikuotai – del to savaime kyla būtinybė paprasto problemos sprendi-
mo.  
2. Esamos teritorijos užstatyme pagrinde dominuoja Radisson Blu Viešbutis. Šis 
pastatas yra žymiai aukštesnis ir, žiūrint nuo senamiesčio pusės, pagal jo padėtį plane - jis yra 
šiek tiek iššikišęs iš architektūrinės kalvos. Be to Radisson viešbučio patatas stovi vienas kaip 
iššskirtinė dominantė dešiniojo Nėries kranto prieigose.  Todėl ši tūrinė erdvinė kompozicija 
santikyje su urbanistine kalva prašosi aiškesnio įprasminimo ir Radison pastatas yra esminis 
elementas diktuojantis teisingą sprendimą.

Tinkamas sprendimas:
Pageidaujamas sprendimas yra: suformuoti tinkamus miesto ryšius atsižvelgiant į esamus 
teritorijos trūkumus. Mes tikime kad miestui reikia stipresnės jungties tarp dviejų Nėries 
krantų pabrėžiant abiejų pusių privalumus ir įprasminant jų potencialias sąveikas. 
Įstatant naują pastatą - urbanistinės kalvos suvokimas turi būti sustiprintas taip kad laikui 
einant ši kalva iš paprasto vizualinio silueto virstų į erdvinę miesto struktūrą. Tai suteiktų 
Naujajam Miesto Centrui daugiau iššskirtinumo ir suformuotų aiškesnį Urbanistinės Kalvos 
koncepcinį suvokimą. Naujasis pastatas taip pat turėtų nustatyti potencialias ribas ateities 
projektų ambicijoms. Didėjant naujojo identiteto reikšmei, šis pastatas yra kertinis akmuo 
kviečiantis į Naująjį Miesto Centrą ir dėl to jis turi vaidinti stiprų traukos tašką bei sukurti 
iššskirtinį orientyrą harmonijoje su kontekstu.  

Pasiūlymas:
Mūsų pasiūlymas yra paprastas: sustiprinti Naujojo Centro identitetą ir sukurti tiek aiškų 
traukos tašką tiek sąsają tarp Senosios ir Naujosios miesto dalių. Siūlomas dizainas yra tarsi 
skulptūrinė kompozicija, kuri adresuoja sekančius:
1. Radisson Blu viešbučio išdėstymą bei jo integravimą į būsimus ateities sprendinius;
2. Pabrėžia urbanistinės kalvos organizaciją ir erdvinę kompozicija; 
3. Suformuoja perėjimą iš didesnio mastelio į mažesni – rytinės pusės link.
4. Sukuria idomią viešūjų erdvių patirtį išilgai pėsčiūjų judėjimo srauto jungiančio 
Senamiestį ir Naująjį miesto centrą.

Mūsų pasiūlyta kompozicija tai dviejų atskirų tūrių, su skirtingomis programomis, junginys 
į vieningą skulptūrinę formą. Ištisinės tūrio linijos sukuria ryškų siluetą, kuris palieka at-
virus vizualinius ryšius su kitom esamom dominantėm; tokiom kaip Europos bokštas bei 
Savivaldybės pastatas (žr. Schema nr 4). Tuo pačiu ši tūrinė kompozicija suformuoja aiškius 
vartus tiek į Naująjį miesto centrą ateinant nuo Baltojo tilto, tiek į senamiestį žiūrint nuo 
Konstitucijos prospekto. Tai moderni svarbaus vietinio paveldo interpretacija, kuri miestui 
duoda naują svarbią erdvę.  Šie vartai tai pridengtas  praėjimas kuris sujungia du skirtingus 
lygius – Konstitucijos prospekto ir Upės gatvės altitudes (žr. Schema nr 1). Tai ir yra mūsų 
pagrindinis tikslas – skatinti atvirų viešūjų erdvių vystymąsi, kurios tik dar labiau sustiprintų 
abiejų miesto dalių ryšį, ryšį tarp seno ir naujo. Mes matome šią antžeminę sąsaja kaip la-
bai svarbią intensiją miesto suvienijimo link. Kiekvienoje mūsų sukurtų vartų pusėje bus 
suformuotos naujos urbanistinės erdvės su gausybe givybės ir veiklos (žr schema nr.5). Nuo 
Konstitucijos prospekto pusės formuojama daugiau formali pastato įėjimo erdvė, kuri sukurs 
nuolatinį žmonių srautą. Statinio apačioje, atsiveriant vaizdams į upę, bus suformuota dau-
giau rekreacinės paskirties erdvė, su ramia atpalaiduojančia atmosfera, su lauko terasomis 
bei gera sąsaja su naujuoju aikštės landšaftu. Ši parko erdvė reikalauja papildomo dėmesio 
iš artimiausių kaimyninių  teritorijų sąvininkų tiek rytinėje tiek vakarinėje pusėse (žr schema 
nr 6).

Patį aukščiausią vertikalų elementą mes sutelkiame vakarinėje teritorijos dalyje. Taip mes 
išnaudojame zoną kuri yra labiausiai nutolusi nuo Nėries bei geriausiai įkomponuoja jį į 
urbanistinę kalvą. Pastato aukštuminė dalis sukuria pagarbų ir harmoningą ryšį su Radis-
son Blu pastato tūriu. Mes interpretuojame mūsų du sujungtus tūrius kaip brolius kurie 
ne konkuruoja, bet drauge pabrėžia architektūrinės kalvos judesį žiūrint iš įvairių miesto 
perspektyvų (žr schema nr 3). 

Pačio pastato forma iš Konstitucijos prospekto pusės yra gana racionali ir aiški – ji turi dvi 
aštrias vertikalias briaunas, kurios atsižvelgia į esamų kaimyninių aukštuminių pastatų ge-
ometrijas (žr schema nr2). Senamiesčio pusėje geometrija yra daug švelnesnė, su gluot-
niom formom ir išlinkiais. Šios banguojančios linijos turi giminingą ryšį su šalia esančiais 
Nėries vingiaisi bei apskrita Europos bokšto forma. Jos taip pat sukuria išskirtinį elegantišką 
skulptūrinį kontūrą, kuris diskretiškai išskiria jį iš aplinkinių pastatų. 
Tūrio horizontalus sudalinimas pereinantis nuo pastato apvalkalo iki pagrindinių viešųjų 
laiptų padeda suskurti sklandžią ir vieningą visumą tarp paties pastato bei pėsčiūjų srauto. 
Statinio dizainas, panoraminis siluetas, patekimo kryptys bei viešoji cirkuliacija tampa viena 
forma ir viena ekpresija.  

Kodėl mūsų rekomendacija yra būtent tokia:
Mes peržiūrėjom keletą alternatyvių tūrio kompozicijos variantų. Iš kurių du, panašūs į 
siūlomą galutinį dizainą, buvo verti dėmesio. Vienas variantas tai buvo idėja palikti du tūrius 
visiškai atskirtus ir sujungti juos tik viena elegantiška jungtimi ties požemine podiumo dalimi 
bei viešaisiais laiptais tarp jų. Nors šis variantas suteiktų labiau atviros erdvės pojūtį, tačiau 
panaikintų žmogiškąjį mastelį – pastato dydžio santykis su žmogaus proporcija būtų gerokai 
per didelis ir tai suteiktų svetimumo, nejaukumo jausmą. Be to tokia geometrinė forma pra-
randa vartų prasmę, kuri mūsų manymu yra labai svarbi Vilniaus identiteto dalis. 
Antrasis variantas buvo lygiai toks pat tūris kaip siūlomas galutinis dizainas, tačiau apsuktas 
180 laipsnių kampu – kur aukštasis bokštas atsiduria rytinėje pusėje, o zemesnė dalis lieka 
vakarinėje pusėje. Ši idėja šiek tiek geriau įrėmina Europos bokštą tarp mūsų pastato bei 
Radisson Blu viešbučio, tačiau savivaldybės pastatas tampa visiškai uždengtas žiūrint nuo 
senamiesčio pusės. Jegu aukštąjį bokštą mes įstatytumėm daug toliau nuo Radisson pastato, 
mes taip pat rizikuotumėme prarasti svarbų artimą kompozicinį ryšį tarp šių dviejų tūrių (žr 
schema nr 7).

Kaip atrodo mūsų galutinis sprendimas:
Labai paprastas bet tuo pačiu iššraiškingas dizainas, kuris sukuria ryškų siluetą  Vilniaus pan-
oraminiame kontūre. Dizainas kuris akcentuoja ryšį tarp senosios ir naujosios miesto dalių 
bei veikia kaip stiprus traukos taškas. Pastatas, kuris pabrėžia urbanistinę miesto dominančių 
kalvą bei sukuria harmoningą sąsają su Radisson Blu viešbučiu bei jo atrima aplinka Nėries 
pakrantės prieigose. Dizainas kuris yra modernus ir kuris sukuria naujus vartus į Vilnių, taip 
reprezentuojant šį architektūrinį elementą kaip miesto istorinio paveldo charakteristinę 
interpretaciją. Štai koks yra nuostabus mūsų pasiūlymas. 



Functions:

The tall part of the building contains the Hotel, with the entrance foyer facing 
Konstitucijos Avenue. Common functions are located below and are facing 
towards the Old Town. The open and public functions of the hotel are facing 
towards the gate. This allows the public to follow the hotel activity while 
moving along the grand staircase. At the base of the hotel, the restaurants 
can spill onto the new public square and enjoy the south/south-western 
exposure. 
The hotel is designed as a 3-4 star rated facility. The 290 keys are organised 
in an efficient and simple layout with good views to the surrounding 
environment.

The lower eastern volume is an efficient office building with an entrance 
lobby facing Konstitucijos Avenue, a central core creates a clean floorplate 
easily to furnish for any type of tenant. 

The connection between the two volumes is imagined as a possibility to 
share facilities such as canteen/restaurant facilities, serviced conference/
meeting spaces and gym facilities. If this is not desired the space can be used 
for additional hotel functions or additional rooms. 
The façade solution is a proven and energy efficient design that handles well 
the energy and solar gains in a passive way. 

The large stairs will be a unique public space for the whole district, the 
design integrates and aligns with the façade design so that building and 
public space becomes one. Two further semi public spaces exists; one is an 
outdoor terrace above the gate and the skybar on the top of the hotel.

Level / Aukštai
Tower A (hotel) gross / 

Bokštas A  (viešbutis) bruto
Keys / 

Kambaria
Tower B (office) gross / 
Bokštas B  (biurai) bruto

19 250
18 470 6
17 475 12
16 485 12
15 490 17
14 507 17
13 507 17
12 507 17
11 544 17
10 544 17
9 544 17
8 581 17
7 618 17
6 655 17
5 766 17 540
4 784 17 1.152
3 803 17 1.332
2 850 9 1.630
1 766 17 1.332

Mezzanine / Mezoninas  590 13 300
Ground / Pirmas aukštas 408 726

Total / Visas 12.144 290 7.012
Total Gross above ground / Visas bruto aukščiau žemės lygio

    

Total Hotel Keys / Bendras kambarių kiekis
19.156

290
86,43%Office efficiency / Biuro efektyvumas

Below Ground / Po žeme  
Technical spaces and support ‐01   Techninės ir tarnybinės patalpos ‐01 4902

Parking ‐02  /  Parkingas ‐02 6220
Parking ‐03  /  Parkingas ‐03 6220

Total / Visas 17342

Site parameters / Teritorijos parametrai   
Site area / Teritorijos plotas 6199
Intensiveness / Intensyvumas 2,9
Density / Tankumas 41,71%
Maximum height / Maksimalus aukštis 73,5 m
Volume above ground / Tūris virš gatvės lygio 83567 m3
Volume below ground / Tūris žemiau gatvės lygio 14509 m3

3,09

Program and indicators  /   Programa bei rodikliai

COMMERCIAL SPACE / KOMRCINĖS PATALPOS    250 m2

COMMERCIAL SPACE / KOMERCINĖS PATALPOS    1 602 m2

HOTEL / VIEŠBUTIS    11 894 m2

PUBLIC TERRACE / VIEŠA TERASA    420 m2

OFFICE / BIURAI    7 012 m2

TECHNICAL SPACE /  TECHNINĖS PATALPOS    3 300 m2

PARKING /  PARKINGAS    12 440 m2

Programmatic distribution within the building  /   Programos pasiskirstymas pastate

Funkcijos:

Aukštoji pastato dalis sudaryta iš viešbučio, kuris turi įėjimo foje Konstitucijos prospekto pusėje. 
Bendrosios paskirties erdvės yra pastato apatiniuose aukštuose Nėries krantinės pusėje. Atviros 
ir viešosios funkcijos viešbučio tūryje yra išdėstytos palei praėjimo vartų erdvę. Toks prendimas 
suteikia galimybę viešąjam srautui einant dižiaisiais laiptais tapti viešbučio gyvenimo dalimi. 
Viešbučio podiumo apačioje – restoranai ir kavinės, kurios turi galimybę įsilieti į naująją viešąją 
aikštę bei mėgautis pietiniais/pietvakariniais saulės spinduliais. 
Viešbutis suprojektuotas kaip 3-4 žvaigždučių klasės įstaiga. Visi 290 kambariai yra išdėstyti labai 
paprastu ir efektyviu principu su nuostabiais vaizdai į apylinkes. 

Žemesnė tūrio dalis rytinėje sklypo pusėje yra biurų pastatas su labai racionaliu išplanavimu 
bei įėjimu nuo Konstitucijos prospekto pusės. Centrinis branduolys sukuria švarią, paprastą 
biuro patalpų erdvę, lanksčiai prisitaikančią prie bet kokio būsimų nuomininkų pageidaujamo 
iššplanavimo. 

Sujungimas tarp apiejų pastato dalių yra numatomas kaip galima zona bendrosios paskirties 
patalpoms. Pavyzdžiui tai galėtų būti valgykla, restoranas, konferencijų, susitikimų kambariai 
ar netgi sporto salė. Jeigu tokia galimybė nebus pageidaujama, ši zona gali buti panaudojama 
išskirtiniams aukštos klasės viešbučio kambariams arba kitoms funkcijoms. 
Fasado sprendimas tai toks dizainas, kuris pagrįstai ir efektyviai panaudoja pastato vidinę 
energiją bei suvaldo saulės perteklių pasyviu būdu. 

Didieji laiptai bus įprasminti kaip unikali viešoji erdvė visam rajonui. Jų dizainas sulygiuoja ir 
vieningai integruojasi su fasado sprendiniu taip kad pastatas ir viešoji erdvė tampa vientisa 
vienuma. Toliau egzistuoja dvi, pusiau viešosios erdvės – tai lauko terasa virš jungiamosios 
pastato dalies, bei ‘skybar’ pačiame viršutiniame viešbučio aukšte.



Typical floor plan   1:500   /   Tipinio aukšto planas    1:500



Cross section through the site  1:500  /  Pjūvis skersai teritorijos  1:500


