
VISIEMS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS



Funkcinių vizualinių ryšių analizė

Sąjungos aikštė apribota dviejų gatvių, didžioji dalis teritorijos padrikai
apželdinta. Nėra suformuota aiškaus scenarijaus, komplikuotos prieigos tiek iš
gretimų kvartalų tiek ir iš toliau atvykusiems (nėra pakankamai erdvės
automobilių stovėjimo aikštelėms). Didžioji dalis aikštės yra apželdinta, todėl ji
negali atlikti savo pagrindinių funkcijų. Nėra sąlygų vykti didesniems renginiams.
Teritorijoje formuoti skverą nėra prasmės, nes greta yra pakrantė, kurioje žymiai
tinkamesnės sąlygos atsirasti parkui.
Pagrindinės teritorijos vertybės: padėtis miesto atžvilgiu, greta esanti žalia
pakrantė, memorialas. 

VYSTYMO KONCEPCIJA

Esama situacija

Aikštės potencialas šiuo metu nėra pilnai išnaudojamas. Žalioji zona aikštėje
turėtų būti sumažinta, sukuriant erdvę didesniems žmonių susibūrimams ir
lokaliems gyventojų poreikiams tenkinti. Pertvarkoma teritorija turi būti
suskirstyta taip, kad būtų pagerinta tiek šalia esančių gyventojų tiek ir
bendramiestinė erdvė. Todėl aikštė sudalinama funkcinėmis zonomis, kurios turi
konkrečią paskirtį ir leidžia maksimaliai išnaudoti teritoriją.

Tikslai

Įvertinus esamą infrastruktūrą, užstatymą ir socialinę aplinką sukurti aktyviai
išnaudojamą miesto aikštę, skirtą viso miesto poreikiams tenkinti, bei pagerinti
gretimų kvartalų gyventojų erdvių kokybę:

• sudaryti sąlygas miesto gyventojų ir svečių trumpalaikiam poilsiui,
sveikatinimui, įvairių sportinių ir kultūrinių renginių pravedimui,

• priartinti pastatus prie aikštės, suteikiant prielaidas atsirasti visuomeninei
paskirčiai, o tuo pačiu ir didesnių žmonių srautui,

• sureguliuoti transporto ir pėsčiųjų srautus, prioritetą suteikiant
pėstiesiems.



Koncepcija

Projekto pagrindinis sprendimas iš esmės pakeisiantis aikštės scenarijų yra gatvių
tinklo pertvarkymas. Išilgai aikštės einančias ir ją nuo pastatų atskiriančias gatves
siūloma naikinti. Projektuojama nauja - viena gatvė, aikštę sudalinanti į dvi
trikampes erdves, tokiu būdu priartinant aikštę prie pastatų ir sukuriant logiškas
funkcines zonas.

KONCEPCIJA

Memorialas

Pietinė dalyje esantis memorialas išsaugomas kaip istorinis laikotarpio ženklas.
Dolomitinės memorialo sienos rekonstruojamos, o buvusių stelų vietoje įrengiamos
vitrinos, pritaikytos laikinoms ekspozicijoms.

Erdvės zonavimas

Naujų pastatų aikštėje statyti nesiūloma, nes aikštė jau yra iš dviejų pusių
apribota pastatais, o naujų statinių atsiradimas nutrauktų vizualinį ryšį su
pakrante. Priešais Kauno Šventojo Juozapo bažnyčią suformuojama didžiausia
kietos dangos aikštė, kuri gali būti panaudojama tiek religinių procesijų metu tiek
ir didesniems miesto renginiams vykti. 
Tuo tarpu priešais kitus pastatus pietvakarinėje ir pietinėje dalyje esanti aikštės
dalis priskiriama gyventojams, suteikiant galimybę įsirengti individualias terasas



ar kitiems poreikiams tenkinti. Čia numatoma vieta sporto ir vaikų žaidimų
aikštelėms. Šiaurinėje dalyje šalia memorialo suformuota erdvė galėtų būti skirta
prekybai su modernios architektūros laikinais ar pastoviais paviljonais.

ERDVĖS ZONAVIMAS

Infrastruktūra

Projekte atsisakoma dviejų šalia pastatų esančių gatvių, o privažiavimai prie
esamų pastatų sprendžiami rekonstruojant esamas vidines kvartalų gatves:
Skirmanto, Antano Kriščiukaičio ir kitas. Taip pat su nauja Sąjungos aikštės gatve
sujungiama Bajorų g. Parkavimui skiriama zona šalia naujai suformuotos
pagrindinės aikštės dalies, esančios netoli bažnyčios. Prioritetas skiriamas
pėstiesiems: formuojami du pagrindiniai pėsčiųjų traktai palei pastatus.

FUNKCINIAI-VIZUALINIAI RYŠIAI



Želdiniai ir mažoji architektūra

Memorialo teritorijoje esami želdiniai išsaugomi. Naujai formuojamoje aikštės
dalyje numatomi nauji medžiai (mažalapės liepos ir paprastieji klevai) ir gėlynai.
Ties projektuojama gatve suformuojama alėja su apželdinimu, kuris atskiria
rekreacinę zoną nuo automobilių judėjimo ir parkingo. Projektuojamas naujas
apšvietimo tinklas, bei kita mažoji architektūra. Ties Panerių g. ir bažnyčia
projektuojamas taškinis fontanas, bei numatoma vieta meno kūriniams. 

ĮGYVENDINIMO PROGRAMA

Etapai

Aištės sutvarkymo įgyvendinimas galėtų būti suskirtytas į tris pagrindinius etapus.
Pirmuoju etapu turėtų būti sutvarkyta aikštės infrastruktūra, nutiesiant naują
gatvę, bei suformuojant naujus įvažiavimus. Tai gali vykti nestabdant eismo
esamomis gatvėmis. Antruoju panaikinamos esamos gatvės ir suformuojami nauji
sklypai ties daugiabučiais gyvenamaisiais namais ir bei įregiama pagrindinė aikštė.
Paskutiniu etapu sutvarkoma memorialo teritorija.

Kaina

Konkrečias kainas galima skaičiuoti vadovaujantis techninio projekto sprendimais.
Šiame etape pateikiamos orientacinė projekto įgyvendinimo kaina pagal analogus
– 10 mln. Lt. Pagrindiniai projekto finansavimo šaltiniai Europos Sąjungos lėšos.
Taip pat turėtų būti suformuoti bedrijų sklypai prie daugiabučių ir tokiu būdu
bendrai su savivaldybe sutvarkyta teritorija tapsianti privačia gyventojų
nuosavybe.


