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Anotacija. Atsižvelgiant į miestų savitumą ir sandaros sudėtingumą, galima daryti prielaidą, kad darnus
miestų vystymasis skirtingai pasireiškia skirtinguose urbanistinės struktūros lygmenyse bei skirtinguose
miestuose, esančiuose skirtingoje geopolitinėje, gamtinėje, kultūrinėje, socialinėje, ekonominėje situacijoje.
Straipsnio tikslas – įvertinti šiuolaikinių teorinių urbanistinių modelių potencialą ir jų pritaikymo galimybes
užtikrinant darnų konkretaus miesto – Kauno vystymąsi. Modelių ir įvairių teorinių koncepcijų potencialas
vertinamas Kauno miesto urbanistinę struktūrą skaidant į pagrindinius hierarchinius lygmenis: metropolinio
regiono, miesto visumos, metazonų ir metastruktūrų ir urbanistinio užpildo (miesto dalių).
Prasminiai žodžiai: darnus vystymasis, urbanistinė struktūra, urbanistiniai modeliai, Kaunas.
Įvadas
Pagal visame pasaulyje vyraujančią subalansuoto vystymosi koncepciją pagrindinis miestų ir kitų lygių
geotechsistemų subalansuoto planavimo principas – perdirbant antrines žaliavas, mažinti antropoekosistemų
aplinkos išteklių (teritorinių, erdvinių, energetinių, medžiaginių) naudojimą ir atliekų kiekius (Turner, 1996,
2003). Remiantis 2004 m. Europos Komisijos parengtu politiniu dokumentu (Communication towards...,
2004) darnus miesto planavimas ir projektavimas yra procesas, kuris siekia sukurti estetišką, savitą, sveiką,
stiprinančią bendruomeniškumo ir identiteto jausmą gyvenamąją aplinką, taupiai ir efektyviai naudoja žemės
paviršių kaip neatsinaujinantį išteklių, reikalingą statiniams statyti (kompaktiški miestai ir koncentruota
decentralizacija regioniniame lygmenyje), numato polifunkcinį teritorijų naudojimą ir plėtoja želdynų
sistemą, užtikrina teritorijų pasiekiamumą viešuoju transportu bei numato transporto rūšių įvairovę, taupo
vandenį, energiją, medžiagas, respektuoja ir praturtina kultūros paveldą.
Kadangi miestas sudėtinga sistema, susidedanti iš įvairių posistemių (socialinės, ekonominės, erdvinės,
vizualinės, estetinės, ekologinės ir kt.), kurios nuolatos kinta ir besikeisdamos įtakoja kitų posistemių
pokyčius bei viso miesto kaitą, akademinėje erdvėje dažnai keliami klausimai: ar gali miestas apskritai
vystytis darniai, kada jo vystymasis tampa darnus, kokie darnaus miesto bruožai ir pan. Čia turbūt galima
būtų išskirti dvi nuomonių grupes. Vieni teigia, kad darni urbanistinė aplinka jau seniai yra trečiojo pasaulio
šalyse: ekologiškas transportas (visi važinėja dviračiais arba vaikšto pėsčiomis), užstatymas tankus ir iš
ekologiškų medžiagų (lūšnynų kvartalai), antrinis medžiagų panaudojimas (šiukšlių rinkimas ir naudojimas)
ir pan. (Correa, 1989). Kuriamos netgi tokį vystymąsi, kaip siekiamybę, pagrindžiančios mokslinės
koncepcijos: „namo be namo“ koncepcija (Skorupskas, 2009), autooptimizacijos idėja (Skorupskas, 2004) ir
pan.). Tik kyla klausimas, kokia tų žmonių, gyvenančių tokiuose „darniuose“ miestuose gyvenimo ir
gyvenamosios aplinkos kokybė? Ar tenkinami visi darnios gyvenamosios aplinkos kriterijai, ne tik
ekologiniai, bet ir ekonominiai, psichologiniai, socialiniai, estetiniai ir kt.?
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Antra darnaus miesto šalininkų grupė teigia, kad šiuolaikinis miestas irgi gali būti darnus ir turi tenkinti
tam tikrus moksliškai patvirtintus kriterijus: kompaktiškumo, efektyvaus miesto teritorijos ir kitų išteklių
(medžiaginių, energetinių) panaudojimo (polifunkcinis teritorijų naudojimas, apleistų teritorijų ir statinių
konversija, renovacija, vandens, energijos, medžiagų taupymas ir kt.), optimalaus užstatymo tankumo,
kultūros ir gamtos paveldo apsaugos, darnaus susisiekimo bei ekologiškumo (žaliųjų erdvių išsaugojimas ir
didinimas miestuose). Leidžiami tarptautiniai ir nacionaliniai darnaus vystymosi politiką formuojantys
dokumentai: strategijos, programos ir kt. (Communication towards..., 2004; Communication on Thematic
Strategy..., 2006; Leipzig Charter…, 2007; Nacionalinė darnaus..., 2009; LR kraštovaizdžio..., 2004). Jų
teiginiai įteisinami nacionaliniuose įstatymuose ir poįstatyminiuose aktuose (LR Teritorijų planavimo...,
2004; LR planuojamos..., 2005; Kraštovaizdžio tvarkymo..., 2004; Savivaldybės teritorijos bendrojo plano...,
2007). Vyksta darnaus miesto viziją aktualizuojantys ir detalizuojantys bei miesto darnaus vystymosi
rezultatus vertinantys urbanistiniai forumai (II Lietuvos urbanistinis forumas „Darnioji plėtra teritorijų
planavime ir urbanistikoje“), mokslo konferencijos, kuriami darnių miestų modeliai, darnaus vystymosi
principai, vertinami miestų darnumo rodikliai (Decleris, 2000; Burinskienė, 2003; Andersson, 2006;
Handley, et al. 2007; Bučas, 2008) ir pan.
Visgi apibendrinant darnaus vystymosi nuostatų įgyvendinimo miestuose patirtį galima teigti, kad miestas
gali būti darnus tik iš dalies (Juškevičius et al., 2007), nes miestai turi būti planuojami tenkinant įvairius
tikslus ir uždavinius (daugiakriteriniai sprendimai), o darnus vystymasis – vienas iš uždavinių. Taip pat
atsižvelgiant į miestų savitumą ir sandaros sudėtingumą, galima daryti prielaidą, kad darnus miestų
vystymasis skirtingai pasireiškia skirtinguose urbanistinės struktūros lygmenyse bei skirtinguose miestuose,
esančiuose skirtingoje geopolitinėje, gamtinėje, kultūrinėje, socialinėje, ekonominėje situacijoje.
Tokiu būdu straipsnio tikslas – įvertinti šiuolaikinių teorinių urbanistinių modelių potencialą ir jų
pritaikymo galimybes užtikrinant darnų konkretaus miesto – Kauno vystymąsi. Siekiant šio tikslo straipsnyje
palyginami Kauno miesto bendrojo plano sprendiniai, skatinantys darnius Kauno urbanistinio audinio
pokyčius, ir realūs urbanistinės struktūros vystymosi rezultatai bei įvertinamos darnaus vystymosi
perspektyvos taikant įvairius teorinius urbanistinius modelius ir koncepcijas skirtinguose miesto
struktūriniuose lygmenyse. Tyrimų metodai: planavimo dokumentų teiginių ir sprendinių įgyvendinimo
monitoringo rezultatų lyginamoji analizė ir apibendrinimas; teorinės medžiagos, kaip antrinio informacijos
šaltinio, analizė ir apibendrinimas.
1. Kauno miesto bendrojo plano sprendiniai, reglamentuojantys darnųjį urbanistinės struktūros
vystymąsi, ir realūs miesto darnaus vystymosi rodikliai bei perspektyvos
Kaunas – antrasis metropolinis Lietuvos miestas, didelis pramonės, kultūros, technologinio ir mokslinio
potencialo centras. Miestas išsidėstęs pagrindinių Lietuvos susisiekimo kelių, nacionalinių ir tarptautinių
integracijos ašių sankirtoje – jį kerta du tarptautiniai transporto koridoriai, esamos ir numatomos europinės
vėžės geležinkelio trasos, potencialūs upių transporto koridoriai, greta – oro uostas ir laisvoji ekonominė
zona. Lietuvos urbanistiniame karkase Kaunas išskiriamas kaip pirmojo lygmens centras – valstybinio ir
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tarpvalstybinio (europinio) masto miestas, atitinkantis aglomeruotų metropolinių centrų charakteristikas.
Kaunas svarbus istorinis Lietuvos centras, išsiskiriantis savo kultūros ir istorijos vertybėmis – miesto centro
dalis bei fortų sistema yra urbanistikos paminklai. Kaunas turi nemažai paminklinių laikmečių, ypač
tarpukario pastatų, daug kultūrinių, meninių ir istorinių vertybių.
Kauno miesto tarybos 2003-05-29 sprendimu Nr. T-242 patvirtinta Kauno miesto, kaip būsimos europinio
rango metropolinės sistemos Vilnius – Kaunas dalies, plėtros strategija. Kaunas apibrėžtas kaip vidutinio
dydžio miestas, teritoriškai nesiplečiantis, tačiau pertvarkomas vadovaujantis darnų vystymąsi turinčiais
užtikrinti principais: funkcinės triados vystymo (išskiriamos aktyvios, stabilios bei atsvaros erdvės),
urbanistinio ir gamtinio karkasų suderinimo, daugiafunkciškumo (artimų funkcijų blokų sudarymas).
Iki šiol galiojusiame Kauno miesto savivaldybės bendrajame plane (Kauno miesto..., 2003) gyvenamąsias
teritorijas numatyta plėtoti dviem būdais – papildant ir rekonstruojant esamas teritorijas bei užstatant naujas
teritorijas. Kartu su gyvenamosiomis teritorijomis plėtotina ir socialinė infrastruktūra – mokymo, ugdymo,
sveikatos ir socialinės pagalbos įstaigų tinklai, verslo zonos, kitos darbovietės prie gyvenamųjų teritorijų,
kurios sukurtų darbo vietas gyventojams, sumažintų darbo keliones. Siekiant optimizuoti visuomeninių
įstaigų tinklą buvo numatytas kultūros įstaigų steigimas nuo centro nutolusiuose rajonuose. Tai turėjo
sumažinti gyventojų trauką į centrą ir periferinių rajonų kultūrinį atsilikimą. Laikytasi nuostatų, kad darbo
vietos gali būti kuriamos visose urbanizuojamose miesto teritorijose. Skirtas dėmesys rekreacinei
infrastruktūrai, numatant gerinti ekologiniu požiūriu stabiliųjų bei atsvaros zonų kokybę. Numatyta didinti
pramonės teritorijų investicinį patrauklumą, plėtojant infrastruktūrą ir teritorijų paruošimą; įgyvendinti
miesto pramonės teritorijų funkcinę specializaciją (gamyba, sandėliavimas, kūrybinės technologijos,
smulkusis verslas); skatinti pramonės įmonių, esančių netinkamose vietose, konversiją; kompleksiškai
vystyti transporto infrastruktūrą. Bendrojo plano sprendiniuose numatyti miesto centrai – miesto polifunkcijų
koncentracijos, struktūriniai bei kompoziciniai mazgai, kuriuose sutelkiami paslaugų bei aptarnavimo
objektai, darbo vietos, o jų gyvybingumui užtikrinti kuriamos ir išsaugomos gyvenamosios teritorijos, kas
netaikytina specialiesiems centrams.
Reali Kauno ir jo savaime besiformuojančios aglomeracijos pastarųjų keleto dešimtmečių raida parodė,
kad Kaunas turi atskiro Lietuvos metropolinio arealo potencialą. Tarptautiniai ir šalies masto esami
transporto koridoriai, sėkminga oro uosto plėtra, vandens ir geležinkelio kelių potencialas, aktyvus kultūrinis
ir akademinis gyvenimas, gyventojų skaičius, išskirtinis Lietuvos mastu kultūros paveldas ir istorija,
geografinė padėtis – visa tai sukuria prielaidas autonomiško metropolio formavimuisi ir formavimui. Tačiau
bendrojo plano įgyvendinimo stebėsenos rezultatai (Kauno miesto savivaldybės..., 2010) leidžia teigti, kad
kiekybinė urbanistinė ir kokybinė Kauno plėtra vyko mažesniu mastu, nei buvo numatyta bendrajame plane;
atliktų renovavimo darbų apimtys nepakankamos teritorijų atgaivinimui (Senamiestyje, Naujamiestyje,
Savanorių ir A. Juozapavičiaus prospektų prieigose); daugiaaukščių stambiaplokščių gyvenamųjų namų ir jų
kvartalų renovacija iki 2010 m. pradžios beveik nepradėta, kompleksinių gyvenamųjų kvartalų detaliųjų
planų neparengta; naujų gyvenamųjų namų statyba buvo vykdoma esamose užstatytose ir dar neįsisavintose
gyvenamosiose teritorijose, kas sąlygojo horizontaliąją miesto plėtrą; gamtinės teritorijos plėtojosi nežymiai,
daugiausiai vyko esamų žaliųjų plotų priežiūra ir tvarkymas; buvo plėtojamos monofunkcinės komercinės,
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sandėliavimo ir logistikos teritorijos, mažiau – pramonės teritorijos ir tik pavienės visuomeninės teritorijos ir
objektai (Žalgirio arena, „Girstutis“, Čečėnijos aikštė ir kt.), kita plėtra patyrė sąstingį; susisiekimo sistemos
plėtros darbai buvo vykdomi nepakankamai kryptingai ir sėkmingai; buvo skiriamas menkas dėmesys
turistinės laivybos plėtrai ir kt.
Galima konstatuoti, kad ankstesnio Kauno bendrojo plano vizija realizuota tik nedidele dalimi. Pati vizija
tik iš dalies atitinka šiuo metu vykstančius ekonominius, kultūrinius, socialinius pokyčius ir esamą situaciją;
deklaruotų darniosios plėtros tikslų nepavyko pasiekti, miestas vystėsi nemaža dalimi dispersiškai ir
netolygiai, didėjo socialinė-teritorinė gyventojų diferenciacija, Kauno vystymasis nebuvo suderintas su kitų
metropolinio regiono teritorijų raida ir kt.
Esamos Kauno situacijos kontekste ir besikoreguojačių ankstesnio bendrojo plano vizijų, globalizacijos ir
postmodernaus Naujojo urbanizmo idėjų kontekstuose ryškėja svarbiausias Kauno raidos iššūkis: sukurti
erdvines prielaidas ekonominės ateities ląstelės – metropolinio regiono ar rajono, pagrindinio globalaus
pasaulio kultūrinio, ekonominio, socialinio vieneto formavimui. Metropolinio regiono kaip atviros dinaminės
sistemos formavimas paliktų atvirą galimybę ir Vilniaus bei Kauno bendradarbiavimui, ir tam tikrai
specializacijai ateityje. Du centrai netgi galėtų veikti kaip vienas kito vystymąsi katalizuojantys veiksniai.
Globalios miestų konkurencijos sąlygomis akcentuotina: poreikis keistis, prisitaikyti prie pasaulinių
tendencijų; gyvenimo ir aplinkos kokybės gerinimas bei vietos tapatumo bei išskirtinumo išsaugojimas ir
stiprinimas realizuojant darniosios plėtros principus. Tokiu būdu siekiant užtikrinti darnų urbanistinių
struktūrų vystymąsi Kauno ir jo įtakos zonos (regiono) atveju tiesiogiai ir netiesiogiai spręstini tokie esminiai
uždaviniai:


regiono dalių integracija siekiant sukurti autonomišką metropolinį regioną su galima specializacija
įvertinat Vilniaus artumą;



esamo metropolijos centro kondensavimas ir esamos dispersiškos periferijos integravimas;



urbanistinės struktūros kiekybinių ir kokybinių netolygumų išlyginimas;



Kauno miesto, charakteringų jo dalių ir teritoriškai atskirtų, istorinių metropolijos gyvenviečių
tapatumo išsaugojimas ir plėtra, panaudojant tam paveldą, vietines gamtines ir geografines sąlygas,
bendruomenes ir kt.;



vidinė kokybinė ir ribota kiekybinė urbanistinė plėtra;



didelės dalies urbanizuotų teritorijų atgaivinimas – ypač miesto centro;



lokalių sąlygų išnaudojimas urbanizuotos aplinkos kokybei užtikrinti, pvz.: atsigręžimas į upės
pakrantes, upių transportą ir kt.;



esamos infrastruktūros išsaugojimas ir tolimesnė plėtra;



skirtingų teritorijos funkcijų sąveikos ir viena kitą katalizuojančių poveikių stiprinimas – savotiškų
centrinių vietų kūrimas.

Siekiant realizuoti Kauno, kaip metropolinio regiono centro, viziją ir aukščiau išvardintus uždavinius,
būtina miestą formuoti kaip atvirą dinamišką sistemą, kuriai turi būti būdinga: įvairovė: funkcijų, formų,
būstų, aplinkos ir kt.; vientisumas: miesto, jo rajonų, kvartalų, infrastruktūros, privačių ir viešųjų erdvių ir
kt., kuris gali būti užtikrinamas tiek teritoriniais-erdviniais-kompoziciniais, tiek funkciniais ryšiais;
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kompleksiškumas: formos, funkcijos, dalys, ryšiai, ribos – visa tai, papildydami vienas kitą, kartu veikia kaip
vienas organizmas; dinamiškumas: globalios rinkos sąlygomis svarbu rasti tokius urbanistinius modelius,
kurie būtų ne statiški, o dinamiški – sugebėtų integruoti ir prisitaikyti prie tiek numatomų, tiek nenumatytų
miesto gyvenimo pokyčių; tęstinumas: pirmenybė turi būti teikiam ne revoliuciniam, o evoliuciniam miesto
vystymui, kaip atsparos tašką tam panaudojant esamą urbanistinę ir gamtinę situaciją, istoriją, kultūros
paveldą, urbanistinį genotipą, susiformavusias bendruomenes ir jų sociotopus ir kt.; atvirumas: tiek
metropolinis regionas platesniame kontekste, tiek miestas regione, tiek atskiros miesto dalys turi būti
formuojamos kaip atvira sistema, susieta su aukštesnio rango urbanistinio karkaso lygmenimis ir gretimomis
teritorijomis; hierarchija: centrų, ryšių, infrastruktūros ir kt. Šios bendros siektinos savybės įvairiai reiškiasi
skirtinguose miesto struktūros lygmenyse ir lemia toliau aprašomų modelių pasirinkimą. Renkantis Kauno
atveju taikytinus ir naudotinus urbanistinius modelius siekiama jais ”padengti” šiuos miesto gyvenimo
aspektus, atstovaujančius pagrindines visuotinai deklaruojamas (Decleris, 2000) darnaus vystymosi
dimensijas:


Ekonominiai aspektai. Miestas, pasak centrinių vietų teorijos, tai erdvė, kurioje skirtingos veiklos
besitelkdamos greta viena kitos katalizuoja viena kitos vystymąsi. Kaip centrinė vieta jis greta
sutelkia įvairias ekonomines veiklas, kultūrą, mokslą ir kt. Veiklos ir funkcijos turi būti grupuojamos
taip, kad jų sutelkimas visoms kaimyninėms veikloms neštų papildomą naudą – didintų žmonių
srautus ir pajamas, skatintų plėtrą ir pan.



Ekologiniai aspektai. Taikomi kompaktiški urbanistiniai modeliai, siekiama gamtinio karkaso
optimalios struktūros; Naujojo Urbanizmo (New Urbanism) ir Protingo augimo (Smart growth)
principai realizuojami kaimynysčių lygmenyje. Visa tai leistų kurti aplinkos išteklius tausojantį,
aukštos gyvenimo kokybės miestą.



Socialiniai aspektai. Miestas – bendruomeninio gyvenimo erdvinė forma, ir vientisas,
nefragmentuotas socialinis laukas yra vienas iš jo gyvybingumo pagrindų. Tai patvirtina ir L.
Mumford nurodoma gatvės kultūra (Gottdiener et al., 2005) kaip vienas iš esminių miestiškumo ir
miesto kultūros požymių. Siekiant Kauno miesto darnaus vystymosi socialiniu aspektu turi būti
pasirenkamos tokios urbanistinės formos ir sprendimai, kurie skatintų naujų vietos bendruomenių
formavimąsi, esamų glaudesnę integraciją. Vientisas ir integruotas socialiniu požiūriu miestas – tai
miestas savo forma skatinantis gyventojų bendravimą, visuomeninių erdvių naudojimą ir pan.



Kultūriniai aspektai. Miestas nuo savo atsiradimo pradžios yra multikultūrinis darinys, pasižymintis
greta gyvuojančių kultūrų, gyvenimo būdų, pažiūrų įvairove. Erdviniame lygmenyje tai gali
pasireikšti gatvės kultūros ir ”naktinio” gyvenimo (Gottdiener et al., 2005) formomis. Naktinis
gyvenimas gali būti suprantamas kaip tam tikros įvairovės išraiška.



Psichologiniai-estetiniai aspektai. Aplinkos psichologijos požiūriu priimtinas miestas visuose jo
suvokimo lygmenyse – pradedant mentaliniu miesto vaizdu ir baigiant videoekologijos bei vizualinio
suvokimo požiūriu optimaliomis erdvėmis turi pasižymėti tam tikromis konceptualiai arba tiesiogiai
suvokiamomis

charakteristikomis:

skaitomumu, vientisumu, paslaptingumu arba

vientisumu ir kt.
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įvairove,

2. Urbanistiniai modeliai ir jų potencialas užtikrinant perspektyvinį darnų Kauno urbanistinės
struktūros vystymąsi
Atsižvelgiant į miesto hierarchinį lygmenį ir konkrečius tikslus bei siekiant kiek įmanoma didesnio
galutinio rezultato kompleksiškumo, tarpusavyje derinant naudotini įvairūs urbanistiniai modeliai ir
koncepcijos. Pagal taikymo lygmenis ir sprendžiamų klausimų platumą naudojami urbanistiniai modeliai
grupuojami į metropolinio regiono, miesto visumos, metazonų ir metastruktūrų, urbanistinio užpildo (miesto
rajonų ir kvartalų) lygmenis.

2.1. Metropolinio regiono-rajono lygmuo
Reglamentuojant darnų urbanistinių struktūrų vystymąsi, Kauno miestas ir jo metropolinis arealas turėtų
būti suvokiami kaip integralus vienetas. Integralumą užtikrina vientisa infrastruktūra, gamtinis ir urbanistinis
karkasai bei aukštesnio lygmens planavimo dokumentų sprendinių tęstinumas. Kaunas turėtų būti
formuojamas kaip aukščiausio rango centrinė vieta Kauno apskrities teritorijoje, su didžiausia tiek kasdienių,
tiek epizodinių paslaugų įvairove. Pagal galimybes ir poreikį taikytini trys metropolinio regiono raidos
modeliai, kurie gali būti aktualūs Kauno atveju. Klasterinis modelis, kuris skatina urbanizuotų teritorijų
telkimąsi į grupes, arti joms svarbių resursų. Kauno regiono atveju tai rekreaciniai ir mikroklimatiniai
ištekliai, kultūros paveldas, kiti gamtiniai ištekliai. Šis modelis taikytinas arealo ir miesto periferijoje,
apjungiant esamas urbanizuotas teritorijas ir siekiant nesunaikinti joms svarbių vietos resursų. Linijinis
modelis taikomas ten, kur dominuoja transporto koridoriai. Kaunas – svarbus Lietuvos logistikos centras ir
tranzito koridorių kryžkelė. Linijinio modelio taikymas specifinės paskirties ar dalies gyvenamųjų teritorijų
integracijai, ypač chaotiškai urbanizuotose miesto pakraščio teritorijose, kurių ištisinės urbanizacijos
poreikio nėra, būtų pakankamai racionalus ir aktualus. Derinimas su klasteriniu ir hierarchiniu modeliu
reikštų, kad urbanizuojamos ne ištisos greta transporto koridorių nusidriekusios juostos, bet atskiri mazgai.
Hierarchinis modelis taikomas vienalytėse geografinių sąlygų požiūriu teritorijose, kuriose dominuoja žemės
ūkio veikla, o miestas ir žemesnio rango gyvenvietės atlieka teritorijos aptarnavimo centrų – paslaugų tiekėjų
funkcijas. Šis modelis iš esmės gerai dera su aukščiau minėta centrinių vietų teorija. Žemės ūkio paskirties
teritorijos sudaro didelę dalį Kauno metropolinio arealo, tad minėtas modelis tiktų didelėje arealo dalyje.
Metropolinio regiono lygmenyje atsižvelgiant į konkrečias sąlygas, poreikius ir galimybes, būtų taikomi
šie Naujojo Urbanizmo principai (Charter of the New…, 2001):


Metropolinis regionas – pagrindinis ekonominis vienetas šiuolaikiniame globaliame pasaulyje.
Valdymas, ekonominės veiklos organizacija ir urbanistinis planavimas turi atspindėti šią realybę.



Metropolinis rajonas – tai baigtinė teritorija turinti konkrečias geografines ribas, formuojamas
topografijos, hidrografinio tinklo ir baseino, pakrančių, žemės ūkio naudmenų, saugomų gamtinių
teritorijų. Visumą formuoja daug skirtingo dydžio centrų-urbanistinių darinių ar jų autonomiškų
dalių, kiekviena su savo lengvai identifikuojamu centru ir ribomis.
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Metropolis privalo turėti funkcinį ir teritorinį ryšį su savo agrarine aplinka ir gamtiniu
kraštovaizdžiu. Šis ryšys svarbus ekologiniu, ekonominiu ir kultūriniu požiūriu. Agrarinės ir
gamtinės teritorijos metropoliui – tai tarsi sodas gyvenamajam namui.



Vystymo modeliai, urbanistinio užpildo tipai neturi panaikinti metropolio ribų. Teritorijų miesto
viduje urbanizavimas (infill development) saugo gamtinius išteklius, daro efektyvesnėmis
ekonomines investicijas ir kuria vientisą socialinį miesto kūną. Tuo pačiu miestui grąžinamos
apleistos ir marginalios teritorijos. Urbanizacijos plėtrai jau urbanizuotose teritorijose teikiama
pirmenybė periferijos urbanizacijos atžvilgiu.



Kur įmanoma, nauja urbanizacija, praplečianti esamos urbanizacijos ribą, turi būti organizuojama
naudojant kaimynystės principą ir užtikrinant vientisumą su esama urbanistine struktūra. Atskiros
urbanistinės salos turi būti planuojamos ne kaip modernistiniai miegamieji rajonai, bet kaip maži
miesteliai su savo urbanistinėmis ribomis, gyvenamųjų ir darbo vietų balansu bei centru.



Urbanistiniai sprendimai turi atsižvelgti į istorinius konkrečios vietos urbanistinius ypatumus ir
modelius, precedentus ir ribas.



Miestas ir visas metropolinis regionas ar rajonas turi sukurti/pateikti platų įvairių urbanistinių
funkcijų spektrą ir taip įvairovės pagalba skatinti ekonominį gyvenimą. Gyvenamoji statyba turi būti
pasklidusi atsižvelgiant į darbo vietas, vengiant skurdžių ar elitinių ir uždarų gyvenamųjų teritorijų
formavimosi (gated communities).



Regiono erdvinė organizacija turi būti paremta transporto alternatyvų tinklu. Viešo ir privataus
transporto, pėsčiųjų ir dviračių takų, sausumos ir vandens transporto sistema turi užtikrinti regiono
teritorijų kiek įmanoma tolygesnį pasiekiamumą ir didinti gyventojų mobilumo galimybes
metropolinio regiono ribose. Svarbu, kad transporto alternatyvos mažintų priklausomybę nuo
asmeninio automobilio naudojimo.



Turimi resursai ir turi būti naudojami viso regiono reikmėms, siekiant skatinti atskirų dalių sąveiką,
kooperaciją, bendradarbiavimą ir vienas kito papildymą.



Kaimynystė, specializuotas rajonas (district) ir transporto koridorius – esminiai Naujojo Urbanizmo
koncepcijos elementai, naudotini metropolio performavime. Jie padeda formuoti savitus
urbanistinius vienetus-ląsteles, skatinančius žmones tapatintis su konkrečia aplinka, integruotis į jos
bendruomenę, prisiimti atsakomybę už jos tvarkymą ir kaitą.

2.2. Miesto visumos lygmuo
Numatant Kauno miesto kokybinę ir ribotą kiekybinę plėtrą naudotinas koncentrinis, sektorinis ir
multilastelinis urbanistiniai-geografiniai miesto visumos modeliai (1 pav.). Koncentrinis modelis (1a pav.)
pakankamai ryškus esamoje Kauno urbanistinėje struktūroje: centre Senamiestis ir Naujamiestis, jį supa
Žaliakalnis, Aleksotas ir Vilijampolė, toliau – sovietmečiu statyti miegamieji rajonai. Nebūtina išlaikyti
nekintančius minėto modelio parametrus, tačiau istorinės raidos ir nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių
respektavimas, siekis išsaugoti atskirų miesto dalių urbanistinį kodą ir pakankamai kompaktiška Kauno
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teritorija sudaro neblogas sąlygas koncentrinio modelio taikymui. Sektoriniame modelyje (1b pav.)
akcentuojamas centras ir jį su periferija jungiančios transporto magistralės, šalia kurių planuojamas ašinis
miesto zonų vystymas. Monocentrinėje Kauno urbanistinėje struktūroje su ryškiomis iš centro išeinančiomis
svarbiausiomis gatvėmis šio modelio naudojimas sudarytų galimybes išnaudoti esamos plano struktūros
plėtros potencialą. Taip būtų galima realizuoti vieną iš postmodernaus miesto koncepcijų – formuoti
koridorius. Multilastelinis modelis (1c pav.) remiasi nuostata, kad tam tikros veiklos mieste reikalauja
specializuotos infrastruktūros ir sąlygų; tam tikros veiklos telkiasi kartu, nes iš to gauna didesnę naudą; kai
kurios veiklos nedera tarpusavyje; kai kurios veiklos negali naudotis prestižiškiausiais rajonais ir pan.
Naudojant šį modelį užtikrinama labai svarbi urbanistinio audinio įvairovė, sudaromos sąlygos istorinės
miesto raidos ir vietos sąlygų respektavimui. Kauno atveju galima būtų naudoti miesto dalių komponavimo
principą, naudojamą šiame modelyje. Jis leistų Kaune pakankamai lengvai taikyti postmodernaus miesto
formavimo nuostatas: formuoti specializuotus rajonus centre ir kituose, savo sąlygomis tam tinkamose
teritorijose (pvz.: parodų rajoną miesto periferijoje); grupuoti neformalias kaimynystes gyvenamai statybai
palankiose vietose administracinių miesto vienetų ribose ir kt.
Siekiant integruoti išsibarsčiusias miesto pakraščiuose gyvenamąsias, komercines ir kitos paskirties
urbanistines salas dalinai taikytinas periferinio miesto modelis (peripheral city). Šis modelis taikomas
urbanizuotai juostai, esančiai metropoliniame areale, kuri nėra centrinio miesto integralia dalimi. Periferinis
miestas susideda iš tarpusavyje funkciniais ir transporto, bet ne kompoziciniais ryšiais susijusių
monofunkcinių dalių: ekonominės veiklos zonos (naujos ir atgaivintuose miesteliuose), gyvenamos
teritorijos, socialinės veiklos centrai. Minėtas zonas apjungia žiedinė magistralė. Kaunas turi išvystytą
aplinkkelių sistemą, greta kurios susiformavo priemiesčio sodybinio užstatymo gyvenamieji rajonai,
užmiesčio prekybos centrai, greta jų gali atsirasti biurų parkai ir kt. Nenumatant didelės teritorinės miesto
plėtros šias teritorijas integruoti tarpusavyje leistų aptartas periferinio miesto modelis.
Remiantis P. Juškevičiaus (2007) pateiktais morfologiniais miestų tipais, kaip priimtini Kaunui gali būti
išskirti kompaktinis ir decentralizuotos koncentracijos modeliai. Kompaktinis miesto modelis skiria
pagrindinį dėmesį esamų teritorijų tinkamam panaudojimui. Iš esmės jis dera su jau minėtu koncentriniu
miesto modeliu ir jį papildo. Įvertinant susiklosčiusią Kauno situaciją, būtų galima tarpusavyje derinti visus
tris kompaktiško miesto modelius: branduolinį centre ir apie centrą besiformuojančiame intensyviai
naudojamų, multifunkcinių teritorijų žiede, žvaigždinį – vystant centrų plėtrą greta svarbiausių centrą ir
periferiją jungiančių gatvių, satelitinį – miesto periferijoje. Decentralizuotos koncentracijos modelis apjungia
kompaktiško miesto ir darniųjų naujų kvartalų idėjas. Šis modelis pasirinktas planuojant Vilniaus miesto
plėtrą (Vilniaus miesto..., 2007). Atsižvelgiant į esamą ir tebevykstančią Kauno urbanistinę dispersiją jis
leistų integruoti centrą ir metropolinio arealo periferiją. Atsižvelgiant į Kauno miesto savivaldybės ribas ir už
jų išsidėsčiusius kitus svarbius metropolinio arealo centrus (pvz.: Karmėlava, Garliava) ši koncepcija svarbi
išsaugant potencialių centro ryšių galimybes.
Diskutuotina galimybė Kaunui taikyti liberalų modelį, sudarantį sąlygas atsirasti amorfiškai urbanistinei
salai. Netaikytinas ir policentrinis modelis, kuris Kaunui su aiškiai išreikšta monocentrine struktūra nėra
būdingas ir skatintų sunkiai kontroliuojamą teritorinę miesto plėtrą.
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Atsižvelgiant į tai, kad Kauno urbanistinė struktūra yra iš esmės susiformavusi ir vyks daugiau jos
kokybinė plėtra, į kompakiško modelio taikymo prioritetą ir tai, kad didelę dalį darniosios plėtros tikslų
tiesiogiai ir netiesiogiai padės pasiekti taikomi Naujojo Urbanizmo modeliai, kaip pavyzdinis urbanistinis
eksperimentas, tam tikrose, sąlyginai nedidelėse miesto dalyse ar teritorijose, formuojamose salų principu,
gali būti panaudotas ekologinio miesto modelis. Greta Naujojo Urbanizmo principų, jis numato urbanizuotos,
gamtinės ir agrarinės teritorijų glaudžią integraciją, atsinaujinančios energijos naudojimą, žaliųjų stogų idėją,
mažai energijos naudojančius pastatus ir transportą, ekologiškas vandens nuvedimo sistemas, specialų reljefo
formavimą siekiant kaupti paviršiaus vandenį ir kt.
2.3. Metazonų ir metastruktūrų lygmuo
Metazonų ir metastruktūrų lygmenyje miestas turėtų būti formuojamas kaip poliarizuotas kultūrinis
kraštovaizdis, atskiriant teritoriškai pertvarkomus gamtinius kompleksus (urbanizuojamus) nuo saugomų, t.y.
atskiriant antagonistinius kraštotvarkos polius. Tokiu būdu miesto teritorija dalijama į dviejų rūšių karkasus:
gamtinį ir urbanistinį.
Gamtinis karkasas yra sudarytas iš rekreacinių-gamtinių, kompozicinių-funkcinių ašių ir mazgų. Siekiant
suformuoti kuo kompleksiškesnę gamtinių teritorijų sistemą tarpusavyje galėtų būti derinami ir apjungiami
trys gamtinio karkaso modeliai: ekologinis tinklas, gamtinės-kompozicinės ašys ir geokompensacinės
teritorijos. Ekologinių tinklų modelis, plačiai naudojamas Vakarų Europoje, užtikrintų reikšmingų gamtinių
habitatų ir biocenozių išsaugojimą; geokompensacinis modelis – bendrąsias ekokompensacines savybes ir
integraciją su aukštesnio hierarchinio lygmens gamtiniu karkasu; kompozicinis modelis – estetinę ir
urbanistinės logikos dimensiją, kuri kituose dviejuose gamtinio karkaso modeliuose nėra įvertinta (2 pav.).
Urbanistinis karkasas yra sudarytas iš infrastruktūros funkcinių-kompozicinių ašių ir urbanistinių mazgų.
Kauno miesto atveju ši koncepcija galėtų būti papildoma urbanistinės struktūros generatorių idėja ir centrinių
vietų teorija. Urbanistinės struktūros generatorių idėja – tai K. Wejchert koncepcija (Wejchert, 1984),
apibrėžianti esminius urbanistinio audinio objektus ar koncentruotas teritorijas, skatinančias likusio
urbanistinio užpildo augimą arba jį nukreipiančias tam tikra kryptimi. Kaip specifinis tipas, išskiriami ir
limituojantys urbanistiniai generatoriai. Centrinių vietų teorija taikytina visuomeninių-komercinių miesto
centrų išdėstymui (3 pav.). Svarbu tai, kad centrinių vietų teorijos taikymas argumentuotai ribotų izoliuotų
priemiesčio prekybos centrų kūrimą ir ribos miesto modelio raišką, bei sudarytų palankias sąlygas
kompaktiško miesto modelio taikymui.
Mentalinis miesto vaizdas yra svarbus aspektas kalbant apie ne tik tiesiogiai, bet ir konceptualiai
suvokiamos urbanistinės struktūros psichologinį-estetinį priimtinumą. Išsiaiškinus esamą miesto mentalinį
vaizdą, identifikavus baltąsias jo dėmes ir įvertinus struktūros optimalumą suvokimo požiūriu,
urbanistinėmis priemonėmis turėtų būti siekiama užtikrinti miesto vaizdo skaitomumą, vientisumą,
paslaptingumą ir įvairovę (4pav.). Kaip pagalbinė priemonė formuoti skaitomą ir vientisą miestovaizdį gali
būti naudojama naktinio miestovaizdžio koncepcija ir jos teikiamos galimybės, pvz.: vizualiai suvokiamų
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ryšių formavimas vertikaliu apšvietimu, kuris gerokai praplečia svarbių urbanistinio karkaso mazgų dienos
metu suvokiamo vizualinio kontakto zoną.
Bendram Kauno miestovaizdžiui formuoti naudotinas K. Lynch miesto vaizdo modelis (Lynch, 1960),
kuris padėtų užtikrinti skirtingų miesto teritorijų psichologinį priimtinumą ir skaitomumą (4pav.).
Modeliuojant Kauno bendrąjį vaizdą, tame tarpe ir naujai urbanizuojamų ar apjungiamų teritorijų, galėtų būti
naudojamas ne socialinės apklausos, bet potencialių miesto vaizdo elementų vienas kitą stiprinančios arba
silpninančios sąveikos modelis (Zaleckis, 2002).
Urbanistinis genotipas ir fenotipas – tai koncepcijos leidžiančios suderinti du sunkiai suderinamus
dalykus: poreikį užtikrinti urbanistinės aplinkos tęstinumą ir ją keisti. Idėjos esmė glūdi tame, kad tas pats
genotipas gali turėti daug skirtingų formų. Urbanistinio genotipo tyrimai turėtų būti atliekami unikalioms
miesto dalims, siekiant išsaugoti jų savitumą ir užtikrinti evoliucinį vystymąsi (Senamiesčiui, Naujamiesčiui,
Žaliakalniui ir kt.). Kiti šiam tikslui naudotini modeliai, parenkami atsižvelgiant į teritorijos svarbą viso
miesto tapatumui ir istorinę reikšmę: erdvės sintaksė, fraktalinė analizė ir kt. Erdvės sintaksės teorija
modeliuoja ir leidžia prognozuoti urbanistinių erdvių poveikį žmonių elgesiui. Pagrindinės teorijos sąvokos:
erdvių gylis ir seklumas, integruojančios ir kontroliuojančios erdvės, loginė simetrija ir asimetrija, kt. Teorija
būtų naudinga kaimynysčių ir miesto rajonų lygmenyje kuriant gyvybingą urbanizuotą aplinką ir nustatant
bei išsaugant unikalių teritorijų urbanistinį kodą arba genotipą. Fraktalinė analizė leidžia nustatyti
urbanistinės sistemos ar jos posistemės (pvz.: transporto infrastruktūros, gamtinio karkaso ir kt.)
gyvybingumą ir kompleksiškumą. Ji taip pat gali būti naudojama urbanistinio genotipo identifikavimui.
Kaip pagalbinis meta lygmens modelis, tiek formuojant savitas kaimynystes, tiek suvokiamą, vientisą
miesto visumą, gali būti panaudotas miestovaizdžio, kaip semantinių ženklų lauko ar kultūrinio teksto,
modelis. Esamame užstatyme arba numatomose plėtros zonose gali būti nustatomi esami arba numatomi
reikalingi keturių tipų architektūriniai-urbanistiniai simboliai: gamtiniai, funkciniai, konvenciniai ir
ikoniniai. Simbolių tarpusavio santykiai ir ryšys su semantiniu fonu modeliuojamas naudojant Nikos A.
Salingaros suformuluotus tris architektūrinės-urbanistinės kompozicijos dėsnius (Salingaros, 2001, 2007).
Remiantis jų interpretacija, teigtina, kad kaimynystės ar miesto rajono lygmenyje būtina derinti skirtingų tipų
ir formų simbolius, taip užtikrinant teritorijos kognityvinį vientisumą. Miesto lygmenyje vientisumas būtų
užtikrintas tam tikru simbolių panašumu, pvz.: besikartojantys Kauno tvirtovės fortai, kurių urbanistinis
potencialas šiuo metu nėra tinkamai panaudojamas.
Kompoziciškai ir funkciškai svarbiausios urbanistinės struktūros dalys turi sutapti. Pastarąjį teiginį
patvirtina ir jį padėtų realizuoti Gordon Cullen (Cullen, 2009) urbanistinės gyvybės linijos koncepcija.
2.4. Urbanistinio užpildo lygmuo
Svarbiausios urbanistinės koncepcijos, taikytinos Kauno urbanistinio užpildo formavimui siekiant jo
darnaus vystymosi, yra kaimynysčių, specializuotų, vienos dominuojančios funkcijos rajonų ir koridorių
modeliai (Naujojo Urbanizmo principai).
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Kaimynystė, rajonas (district) ir transporto koridorius – esminiai urbanistinio audinio elementai. Jie
padeda formuoti raiškaus tapatumo urbanistinius vienetus-ląsteles, kurios pasižymi filotopinėmis vertėmis.
Kaimynystės yra kompaktiškos, draugiškos pėstiesiems, mišraus naudojimo teritorijos. Rajonai (district)
paprastai orientuojasi į vieną dominuojančią naudojimo rūšį (pvz.: menų rajonas, finansinis rajonas, ofisų
parkas ir pan.) ir, jeigu įmanoma, seka kaimynystės erdvinės struktūros principus. Dažniausiai rajonai
formuoja visos urbanistinės struktūros branduolį ir aptarnauja visą miestą. Koridoriai jungia kaimynystes su
rajonais. Tai bulvarai, geležinkelio linijos, automagistralės, dviračių takai, vandens transporto trasos ir kt.
Kasdienės paslaugų ir veiklos zonos kaimynystėje turi būti pasiekiamos pėsčiomis. Taip sudaromos
sąlygos nevairuojantiems ir pagyvenusiems žmonėms bei vaikams savarankiškai naudotis urbanistine
aplinka. Gatvių tinklas ir vizualinės bei socialinės erdvių charakteristikos turi skatinti vaikščiojimą
pėsčiomis, mažinti kelionių automobiliu trukmę ir nuotolį. Kaimynystėje kuriama būsto įvairovė, leidžianti
joje gyventi skirtingo amžiaus, socialinio ir ekonominio statuso žmonėms ir viešose erdvėse suburianti šiuos
žmones bendrai veiklai (pvz.: gatvės kultūrai), taip stiprinant jų tarpasmeninius ir bendruomeninius ryšius.
Tranzitiniai transporto koridoriai turi būti suplanuoti taip, kad padėtų organizuoti ir atgaivinti centrų
funkcijas. Jie neturi traukti investicijų ir funkcijų nuo esamų centrų į periferiją. Atitinkamas užstatymo
tankumas ir teritorijos naudojimas turi sudaryti sąlygas pasiekti reikiamas teritorijas pėsčiomis nuo
visuomeninio transporto stotelės. Taip skatinamas visuomeninio transporto, kaip automobilio alternatyvos,
naudojimas. Visuomeniniai objektai, valdžios institucijos, komercinė veikla turi būti koncentruota
kaimynysčių viduje ir rajonuose (districts), bet ne izoliuota atokiuose, monofunkciniuose kompleksuose.
Mokyklos turi būti pasiekiamos pėsčiomis arba dviračiais. Kaimynystėje turi būti vietinis gamtinis karkasas,
sudarytas iš rekreacinių teritorijų. Atviros teritorijos turi padėti apibrėžti ir sujungti tarpusavyje skirtingas
kaimynystes ir rajonus. Egzistuoja trys kaimynystės modeliai: a) kaimynystė-gatvė, apimanti dvi, vienas
priešais kitą stovinčių gyvenamųjų namų eiles; b) neformali kaimynystė – ji nesutampa su formaliomis
teritorijos administracinėmis ribomis, tačiau tai gyvenamoji vientisa vieta su gyvenamąja zona, savo
rekreacine-gamtine teritorija, komerciniais objektais, visuomenine erdve ir viešojo transporto prieigomis; c)
institucinė kaimynystė – tai adminstracinis miesto teritorijos vienetas, kurį sudaro gyvenamosios
kaimynystės, viešosios erdvės, administracinis centras, mokyklos, gydymo įstaiga, bendruomenės centras,
pakankamai platų paslaugų spektrą siūlančios komercinės teritorijos ir kt. Kauno atveju tai būtų miesto
seniūnijos. Čia paminėtinas sociotopų lokalizavimo metodas, kuris remiasi Anders Sandberg sociotopo, kaip
tam tikro biotopo analogo, modeliu. Sociotopų žemėlapio sudarymas leistų nustatyti esamas ir stiprintinas
neformalias kaimynystes.
Vienas iš pagrindinių tikslų projektuojant pavienes kaimynystes ir rengiant urbanizuotų teritorijų
reglamentus – formuoti gatves ir aikštes kaip bendro, mišraus naudojimo erdves, siekiant išvengti vienos
dominuojančios funkcijos ar naudojimo. Urbanistinių erdvių atgaivinimas tiesiogiai priklauso nuo jų
saugumo. Atskiri objektai turi didinti saugumo jausmą (pvz.: tam tikras „suvokiamo čia ir suvokiamo ten“
santykis pagal Gordon Cullen miestovaizdžio modelį), tačiau tai neturi būti daroma pasiekiamumo ir
atvirumo sąskaita. Gatvės ir aikštės turi būti ne tik saugios, bet ir komfortiškos (videoekologijos teorija) ir
patrauklios pėstiesiems.
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Visuomeniniai pastatai ir erdvės reikalauja urbanistinės kompozicijos požiūriu svarbesnių vietų negu
foniniai pastatai. Taip jie sustiprina bendruomenės tapatumo jausmą ir atspindi demokratinės kultūros
tradiciją. Reglamentuojant kaimynystės užstatymą, taikytina Nikos A.Salingaros trečiojo architektūros
dėsnio interpretacija: funkcija turi atsispindėti pastato ar urbanistinio audinio formoje. Visi pastatai ir
urbanistinės erdvės turi jų naudotojams užtikrinti vietos, oro sąlygų ir laiko suvokimą.
Kaune taip pat ypač aktuali istorinių pastatų, kvartalų ir kraštovaizdžių renovacija, kuri padeda užtikrinti
istorinį vietovės tęstinumą, tapatumą ir evoliucinį urbanistinės visuomenės vystymąsi.
Kaimynystės centras – aktyviau naudojama teritorija kaimynystės viduje. Jame teikiamos visos
kasdienius gyventojų poreikius tenkinančios paslaugos. Centras yra funkcinis ir socialinis kaimynystės
branduolys. Jame susipina gyvenamoji ir mišri funkcijos. Centras gali būti planuojamas naujas,
konvertuojamas iš pramoninės ar prekybinės teritorijos ir pan.
Paminėtinos tokios svarbiausios kaimynystės formavimo urbanistinės priemonės:



gyvenamųjų teritorijų užstatymo tankumo didinimas siekiant skatinti visuomeninių paslaugų ir
prekybos sektorių;



būstų, tinkamų įvairių socialinių ir amžiaus grupių žmonėms, numatymas;



mišrus teritorijos naudojimas;



visuomeninių erdvių formavimas ir jų patrauklumo didinimas panaudojant meną, gatvės baldus,
gatvių apželdinimą, dengtus pasažus, skverus ir kt.;



viešų uždarų ir atvirų bendravimo erdvių formavimas: bibliotekų, mokyklų, parkų, aikščių, gatvės
kavinių erdvių;



alternatyvių transporto priemonių numatymas – pėsčiųjų takai, dviračių takai, tranzitinio transporto
taškai.

Koridoriai – antroji iš trijų esminių postmodernaus miesto koncepcijų. Tai pagrindinės miesto gatvės,
pagal galimybes integruojančios transportą, komerciją, viešąsias paslaugas, administracinės paskirties
statinius ir, atsižvelgiant į nuo rangą, gyvenamąją funkciją. Tai savotiški linijiniai miesto centrai. Šis modelis
iš dalies jau buvo realizuotas reglamentuojant Kauno miesto vystymąsi (Kauno miesto..., 2003). Jis ir
šiandien atitinka mieste susiklosčiusią urbanistinę situaciją ir padėtų išryškinti esamos urbanistinės struktūros
ypatumus, pvz.: Savanorių pr., Taikos pr., Ateities plento, Islandijos plento ir kt. koridorius. Galimi koridorių
tipai, taikytini Kauno miesto atveju:


Pagrindinė gatvė – tai formalios kaimynystės širdis, kurią projektuojant taikomi panašūs principai
kaip ir formuojant taškinį kaimynystės centrą. Esminė nuostata: pagrindinės gatvės erdvė turi būti
projektuojama ar formuojama kaip vienas, bendromis architektūrinėmis charakteristikomis
pasižymintis urbanistinis kompleksas, pvz.: gatvėvaizdis formuojamas pagal vieną statybos liniją,
prekybinės ir komercinės patalpos išdėstomos pirmame aukšte, panašus užstatymo aukštis,
architektūrinė stilistika ir pan. Pagrindinė gatvė turi suderinti automobilių transportą, pėstiesiems
draugišką aplinką, visuomeninį ir dviračių transportą.



Transitinis koridorius jungia kelias bendruomenes ar kaimynystes. Tai savotiška aukštesnio rango
linijinės formos centrinė vieta, jeigu ją lyginsime su pagrindine gatve.
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Metropolinio regiono reikšmės koridorius – viso miesto ir net metropolinio arealo reikšmės gatvė.
Kauno atveju tokiu koridoriumi tapti gali jau minėtas Savanorių pr.

Rajonai – trečioji iš postmodernaus miesto modelio esminių koncepcijų.

Jie skirstomi pagal

dominuojančią funkciją arba urbanistinės formos ypatumus. Kiekvienas rajono tipas, numačius jo vietą, gali
būti aprašytas naudojant visą eilę būdingų funkcinių ir formos charakteristikų. Kaunui kaip visiškai ar dalinai
tinkami šie rajonų tipai:


Pakrantės modelis dviejų didžiausių Lietuvos upių santakoje esančiam ir nuo jų nusigręžusiam
miestui labai aktualus. Šioje teritorijoje vientisa ir prieinama pakrantės zona veikia kaip savotiškas
urbanistinės struktūros generatorius ir kompozicinis bei funkcinis stuburas arba jau minėta gyvybės
linija.



Mažmeninės prekybos rajonai su gyvenamųjų ir kitos paskirties teritorijų priemaiša. Sėkmingai
funkcionuojantys prekybos rajonai dažniausiai turi „inkarinį“ naują ar seną objektą – rajono ikoninį
simbolį. Rajone derinama prekyba su maitinimo įstaigomis, pėsčiųjų aplinka bei didele įvairove
viešųjų erdvių, skirtų programinėms ir savaiminėms veikloms. Kiekvieno mažmeninio prekybinio
rajono programa turi išsiskirti tik tai vietai būdingomis veiklomis ar paslaugomis. Erdvinės rajono
charakteristikos: didelis užstatymo tankumas, mišri funkcija, gatvė – gatvės kultūros erdvė,
užstatymo normų liberalumas ir įvairovė. Šie rajonai dažnai būna greta kitų intensyvaus užstatymo
teritorijų. Gali būti išskiriami keli smulkesni jų tipai pagal prekybos specifiką, pvz.: rajonas
orientuotas į gatvės prekybą ir šventes, „blusų turgaus“ rajonas, prekybos rajonas greta
universitetinio miestelio ir kt. Tokių rajonų forma dažnai modeliuojama pagal laiko patikrintą
istorinių miesto dalių įvaizdį. Modelis yra tinkamas miesto centro dalių renovacijai, apleistų
teritorijų atgaivinimui.



Meno rajonai – mišraus naudojimo teritorijos, kuriose dominuoja kultūrinės veiklos kaip
ekonominio gyvenimo pagrindas ir traukos miesto bei metropolinio arealo mastu generatorius.
Užsienio pavyzdžiuose sutinkami įvairūs šių rajonų tipai: meno fabrikas – monofunkcinė,
pakankamai kompaktiška teritorija; pagrindinių kultūrinių institucijų rajonas miesto centre; meno ir
pramogų rajonas, miesto centro meno rajonas, menininkų kaimynystė ir kt. Kauno atveju panašios
idėjos sudarytų geras sąlygas tiek miesto centro dalių (pvz.: Senamiesčio), tiek apliestų teritorijų
renovacijai.



Suvažiavimų centrų rajonai – tai viešoms ekspozicijoms ir renginiams skirti multifunkciniai
urbanistiniai kompleksai, dažnai užimantys keletą miesto kvartalų. Jie dažniausiai projektuojami ne
miesto centre, tačiau netoli jo, arba periferinėje urbanizuotoje zonoje. Ši idėja ypač tinka periferijoje
esančių pramonės įmonių konversijai. Svarbu tai, kad ekspozicijų ir konferencijų centrai sudaro
vieną kompleksą su šalia projektuojamais viešbučiais, maitinimo ir prekybos įstaigomis bei biurų
pastatais.



Industrinis parkas – teritorijos skirtos technologijų vystymui. Industriniai parkai įrengiami greta
transporto koridorių, netoli kvalifikuotos darbo jėgos vietų, pvz.: greta universiteto miestelio ar oro
uosto. Dažniausiai tai vientisa teritorija, kurioje taikomas laisvo užstatymo principas.
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Biurų parkas. Užsienyje sutinkami du biurų parkų tipai: „akademinis miestelis“ ir miesto kvartalas.
Pirmasis dažniausiai projektuojamas periferinėje urbanizuotos teritorijos dalyje, antrasis – arčiau
miesto centro. Svarbu įvertinti tai, kad biurų parkas būna aktyvia miesto zona tik darbo valandomis.
Vakarais ir savaitgaliais jis praktiškai nenaudojamas, tad miesto atgaivinimo požiūriu, šis modelis
naudotinas ribotai.

Formuojant urbanistinį užpildą pagal darnaus vystymosi principus šiame hierarchiniame urbanizacijos
lygmenyje taip pat būtina papildomai taikyti mišrios, tausojančios, užpildančios urbanizacijos ir kt.
modelius. Mišrios urbanizacijos modelis, skirtas sutelkti derančias tarpusavyje funkcijas į vieną vietą.
Kuriama aplinka, kurioje galima gyventi, dirbti, linksmintis ir apsipirkti vienu metu. Tai į pėsčiuosius
orientuota aplinka. Kadangi Kaunas turėtų orientuotis į kokybinę vidinę plėtrą, šis modelis būtų vienu iš
dažniausiai taikomų. Mišri urbanizacija užtikrina pakankamai tolygų teritorijos gyvybingumą, draugiškumą
pėstiesiems, didina saugumą ir kt. Į visuomeninio transporto naudojimą orientuotos urbanizacijos modelio
esminė idėja – svarbiausios visuomeninio transporto stotelės virsta kaimynysčių centrais. Tausojančios
urbanizacijos modelis naudotinas miesto periferijoje, greta gamtinių teritorijų. Numatant užstatymo plėtrą
prioritetas skiriamas vertingų gamtinių teritorijų išsaugojimui, užstatymui skiriama likusi teritorija, kuri
neturi sudaryti daugiau negu 50 procentų viso miesto rajono ploto. Dėl nenumatomos didelės Kauno plėtros
šis modelis taikytinas ribotai. Jis gali gerai derėti su ekologinio kvartalo, kaip urbanistinio eksperimento
siūlymu. Užpildančios urbanizacijos modelis naudotinas apleistose teritorijose ar keičiant teritorijų
naudojimą. Jis leidžia mažinti gamtinių teritorijų urbanistinę apkrovą, atgaivinti centrą, tankinti esamą
užstatymą ir kt.
Ieškant būdų harmonizuoti urbanizuotos aplinkos vystymąsi, yra itin aktualios kokybiškos,
kontekstualios, turinčios savo identitetą ir aplinką tausojančios architektūros kūrimo urbanizuotose
teritorijose galimybės. Įvertinant aplinkos charakteristikas, savitumą, paveldosauginius aspektus ir remiantis
Naujojo Urbanizmo principais skirtingo naudojimo ir įvaizdžio Kauno miesto teritorijose siūlomos
hipotetinės darnios architektūros raiškos kryptys (Kamičaitytė-Virbašienė, et al. 2011): Kauno istorinio
centro ir priemiesčių, buvusios tvirtovės paveldo teritorijose – aplinką tausojančių technologijų estetizavimo
koncepcija bei darnios architektūros ir istorinės urbanizuotos aplinkos vizualinės harmonijos koncepcija;
vertingų kaimo kraštovaizdžio reliktų Kauno miesto aplinkoje teritorijose greta pastarųjų dviejų krypčių
papildomai siūloma pastato-sodo koncepcija; gyvenamųjų mažaaukščių, visuomeninių ir komercinių objektų
teritorijose – aplinką tausojančių technologijų estetizavimo koncepcija ir pastato-sodo koncepcija;
gyvenamųjų daugiaaukščių, visuomeninių ir komercinių objektų ir komercinių, visuomeninių ir gyvenamųjų
objektų teritorijose – aplinką tausojančių technologijų estetizavimo koncepcija ir gamtinių formų
interpretavimo koncepcija (periferinėse miesto zonose); pramoninių ir komercinių objektų teritorijose –
aplinką tausojančių technologijų estetizavimo koncepcija (5 pav.).

Apibendrinimas
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Miestas – kompleksiškas organizmas, turintis daugybę organizacijos lygmenų, formų, funkcijų, skirtingų
ryšių tipų. Pateiktų modelių gausa atitinka kompleksišką miesto prigimtį. Rengiant konkrečius urbanistinės
struktūros vystymo siūlymus jie būtų derinami, atsižvelgiant į vystymo prioritetus, sprendimų hierarchinį
lygmenį, geografinę situaciją, vietos istorinę atmintį, esamą urbanistinį kodą, jau egzistuojančios
bendruomenės tradicijas.
Kalbant apie darnų miesto vystymąsi kaip siekiamybę, pagrindiniai miesto kaitos reglamentavimo
planavimo ir projektavimo priemonėmis prioritetai turėtų apimti pagrindines darnaus vystymosi sampratos
dimensijas (socialinę, ekonominę, ekologinę-aplinkosauginę, kultūrinę ir estetinę) bei jų realizavimo turėtų
būti siekiama derinant įvairius urbanistinius modelius ir koncepcijas pagal pagrindinius urbanistinės
struktūros hierarchinius lygmenis: metropolinio regiono, miesto visumos, metazonų ir metastruktūrų ir
urbanistinio užpildo (miesto dalių).
Konkrečiu Kauno miesto ir jo įtakos zonos vystymosi reglamentavimo atveju skirtinguose
susiformavusios urbanistinės struktūros lygmenyse siūlomi naudoti tokie modeliai: metropolinio regiono
lygmenyje: klasterinis, linijinis ir hierarchinis raidos modeliai, jų teiginius papildant Naujojo Urbanizmo
principais; miesto visumos lygmenyje: koncentrinis, sektorinis ir multilastelinis urbanistiniai-geografiniai
modeliai, kompaktinis ir decentralizuotos koncentracijos morfologiniai modeliai bei dalinai taikytini
periferinio miesto ir ekologinio miesto modeliai; metazonų ir metastruktūrų lygmenyje: gamtiniam karkasui
vystyti – ekologinio tinklo, gamtinių-kompozicinių ašių ir geokompensacinių teritorijų modeliai,
urbanistiniam karkasui vystyti – urbanistinės struktūros generatorių idėja ir centrinių vietų teorija, miesto
vaizdo savitumui ir įvaizdžiui stiprinti: regimojo ir mentalinio miesto vaizdo modeliai, urbanistinio genotipo
ir fenotipo teorija, miestovaizdžio, kaip semantinių ženklų lauko ar kultūrinio teksto, modelis ir urbanistinės
gyvybės linijos koncepcija; urbanistinio užpildo lygmenyje: kaimynysčių, specializuotų, vienos
dominuojančios funkcijos rajonų ir koridorių modeliai, mišrios, tausojančios, užpildančios urbanizacijos ir
kt. modeliai bei galimos hipotetinės darnios architektūros raiškos kryptys.
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Transporto zona
Periferinė gyvenamoji zona
Gyvenamoji zona
Mišri zona
Gamybinė zona
Miesto centras

a)

Gyvenamoji zona
Pramoninė zona
Miesto centras
Prestižinė rezidencinė zona
Vidutinės klasės rezidencinė zona

b)

Centrinis prekybinis rajonas
Prekyba ir netarši gamyba
Gyvenamoji zona
Vidurinės klasės gyvenamoji zona
Prestižinė gyvenamoji zona
Pramonė
Periferinis biznio rajonas
Gyvenamasis priemiestis
Pramoninis priemiestis

c)
1 pav. Urbanistiniai-geografiniai miesto visumos modeliai, taikytini miesto visumos lygmenyje užtikrinant
perspektyvinį darnų Kauno urbanistinės struktūros vystymąsi: koncentrinis (a) (pagal Ernest Burgess),
sektorinis (b) (pagal Homer Hoyt) ir multilastelinis (c) (pagal Chauncy Harris ir Edward Ullman)
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2 pav. Kauno miesto gamtinis karkasas: didžioji karkaso teritorijų dalis suformuota pagal geokompensacinį
modelį; gamtinio karkaso kaip kompozicinio tam tikrų teritorijų tinklo idėja, leido gautą rezultatą papildyti
buv. Kauno tvirtovės objektais – svarbiais miesto vaizdo ir jo dalių semantiniais simboliais

3 pav. Centrinių vietų modelis, sukurtas aprašant gyvenamų vietovių pasiskirstymą (pagal Walter
Christaller), tinkantis ir urbanistinio karkaso mazgų (viešųjų funkcijų koncentracijos vietų) miesto viduje
modeliavimui
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4 pav. Kauno miesto mentalinio vaizdo žemėlapis (išskirtiniai vaizdo bruožai: monocentrinė struktūra,
orientyrų netolygus pasiskirstymas, didelės dalies rajonų vienodumas ir ryškių gamtinių ribų didelė svarba –
jų buvimas yra lemiamas užtikrinant viso vaizdo struktūros pakankamą ryškumą)

5 pav. Kauno mieste siūlomos išskirti mišrios urbanistinės tipologinės zonos su darnios architektūros objektų
vizualinės raiškos hipotetinėmis kryptimis (IU-1, VU-1, PU-1 – aplinką tausojančių technologijų
estetizavimo koncepcija; VU-2, PU-2 – pastato-sodo koncepcija; PU-4 – gamtinių formų interpretavimo
koncepcija; IU-6 – darnios architektūros ir istorinės urbanizuotos aplinkos vizualinės harmonijos koncepcija)
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