ROTUŠĖS AIKŠTĖS KAUNE PRITAIKYMO VISUOMENĖS
POREIKIAMS SUPAPRASTINTAS PROJEKTO KONKURSAS

Aikštė ir sodas
Aikškinamasis raštas
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Aikštė ir sodas
Kauno rotušės aikštė yra istorinė miesto erdvė, kurioje ir šiandien aktyviai vyksta miesto gyvenimas. Kartu su
senamiesčio atgimimu šiai reprezentacinei aikštei atėjo metas atsinaujinti. Šiuo tikslu svarbu pasirinkti prioritetus, kurie visų pirma padėtų išsiaiškinti, kokia yra aikštės paskirtis miesto bei senamiesčio kontekste ir kas yra
jos pagrindiniai naudotojai. Šioje koncepcijoje siūlome atgaivinti reprezentacinę aikštės funkciją, sukurti jaukias
aplinkas jos lankytojams, suteikti daugiau erdvės čia įsikūrusiam verslui bei sustiprinti aikštės ir ją supančios
aplinkos ryšius.
Aikštė ir parkas
Rotušės aikštę supa daug miestiečių pamėgtų vietų:
Vilniaus gatvė, Katedros aikštė, Santakos parkas,
pilis, Daugirdo terasa. Čia pat už Ryšių muziejaus
pastatų slepiasi Kauno kunigų seminarijos
skveras ir Maironio muziejaus sodelis. Daugelis
pėsčiųjų pasivaikščiojimą senamiesčiu tęsia iki
Santakos parko, į kurį patenka per šalia aikštės
esančias gatveles. Siūlome šį ryšį sustiprinti, geriau
panaudojant jau esamus praėjimus pro Maironio
muziejų ir Kunigų seminarijos pastatus. Aikštės
vakarinėje dalyje kuriamas sodas, formuojantis
įėjimą Santakos parko link. Taip vidinis Maironio
muziejaus sodelis ir seminarijos skveras galėtų tapti
pėsčiųjų kelio į Santakos parką dalimi.
Rotušės aikštė jungia miestą ir parką. Erdvėje
apilink rotušę formuojama reprezentacinė
miestietiško charakterio aikštė, o parkas
prasideda sode.

pakeitė jos proporcijas. Siūlome paryškinti istorines
aikštės ribas ir panaudoti „aukso pjūvio“ proporcijas
naujai komponaujant reprezentacinę erdvę.
Siūlomoje aikštės kompozicijoje vyrauja rotušės
pastato ašis. Ties ja, vakarinėje aikštės dalyje
kuriamas sodas, kuris savo aiškia struktūra
erdviškai performuoja istorinei aikštės kompozicijai
nepaklūstantį muziejaus pastatų kompleksą. Šis
sodas integruoja Maironio ir M. Valančiaus skverus,
bei Ryšių istorijos muziejaus kiemelį.
Aikštė pėstiesiems
Rotušės aikštė - tai miesto “svetainė“ - erdvė,
kur miestiečiai gali susitikti ir bendrauti. Tam,
kad ši vieta būtų nuolat lankoma, svarbu, kad ji
būtų gerai pasiekiama tiek pėstiesiems, tiek ir
atvykstanantiems automobiliu. Vis dėlto, norint
sukurti kokybišką, gerai funkcionuojančią aplinką,
reikia apsispręsti, kokiam judėjimui skirsime
pirmenybę.
Siūlome prioritetą teikti pėstiesiems. Pertvarkius
eismą, pietvakarių saulės apšviestoje aikštės
pusėje galėtų atsirasti daugiau vietos laisvam ir
saugiam pėsčiųjų judėjimui bei kavinių lauko
terasoms. Erdvė automobilių eismui išliktų, tačiau ji
perkeliama už rotušės reprezentacinės erdvės ribų,
kur numatoma pakankamai vietos dviejų krypčių
judėjimui palei Ryšių muziejų ir Jėzuitų bažnyčią.
Aikštės šiaurinėje ir rytinėje dalyse paliekama vietos

Aikštė - ryšys tarp parko ir miesto
Aikštė ir sodas
Istorinės aikštės ribos, suformuotos pagal „aukso
pjūvio“ proporciją, tęsiasi iki dabartinio Maironio
muziejaus ir seminarijos pastatų komplekso.
Devyniojiktojo amžiaus pradžioje pastatyta
klasicistinė arklių pašto stotis - dabartinis Ryšių
istorijos muziejus - sumažino aikštės erdvę ir
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Viešosios erdvės naudotojų schema
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aptarnaujančiam transportui.
Svarbu, kad pėstieji jaustųsi šios erdvės
šeimininkais, taigi automobilių eismas leidžiamas
tik aikštės pakraščiuose. Čia siūloma taikyti
modernią transporto organizavimo sistemą „shared
space“, pagal kurią atsisakoma aiškiai suformuotų
trasų automobilių judėjimui. Šiuo principu erdvė,
aplinkos elementai bei grindinys pritaikomi ne

Transporto sistemos pakeitimai
automobilių, bet pėsčiųjų judėjimui, taip skatinant
vairuotojus elgtis apdairiai ir važiuoti nedideliu
greičiu. Tokiu būdu siūloma performuoti ir siauras į
aikštę įsiliejančias gatveles, kur automobilių eismas
neturėtų „patogiai“ atskirtų savo zonų ir vairuotojai
būtų priversti taikytis prie pėsčiųjų.
Šiai transformacijai įgyvendinti siūloma
perorganizuoti transportą ir aikštės prieigose.
Pakeitus eismo, kryptį Muitinės gatvėje, sankirta
ties Aleksoto gatve tampa patogesnė ir saugesnė.
Rotušės aikštė - miesto veidas
Viena iš pagrindinių Kauno rotušės aikštės paskirčių
- reprezentuoti miesto charakterį. Tai svarbu ne tik
jo svečiams, bet ir patiems miesto gyventojams,
kurie sieja save su šio miesto identitetu.Tai vieta,
skirta atminti istoriją, susirinkti svarbiais miesto
gyvenimo momentais, kartu švęsti miesto šventes ir
pasidžiaugti pasiekimais.

suformuota autentiškais istoriniais pastatais.
Siūlome išryškinti šį charakterį atveriant vaizdus į
Jėzuitų bažnyčią bei kitus vertingus pastatų fasadus,
taip pat įrengti apšvietimą ant visų aikštės pastatų
fasadų. Formuojama aikštės reprezentacinė erdvę,
aplink kurią kuriamos naujos poilsio zonos. Šioje
struktūroje išsidėsčiusios skirtingo charakterio
aplinkos kviečia kiekvienam išsirinkti savo
mėgstamą vietą.
Akivaizdu, kad aikštėje nėra pakankamai vietos
visų senamiesčio svečių automobiliams, tačiau
vos už dviejų senamiesčio kvartalų, prie pilies bei
transformuojamos „Lituanica“ gamyklos, yra daug
atviros automobilių statymui šiuo metu tinkamos
erdvės. Siūlome atsisakyti automobilių statymo
vietų aikštės reprezentacinėje erdvėje ir sukurti
naujas, specialiai į aikštę įkomponuotas vietas
automobiliams. Jos būtų skirtos tik trumpam
statymo laikui, vykstant vestuvėms, priimant
svarbius miesto svečius, išlaipinant ar įlaipinant
keleivius.
Transformacijos etapiškumas
Siūlomą aikštės sutvarkymą galima pradėti
įgyvendinti jau šiandien. Tam nebūtinos didelės
pradinės investicijos. Pirmąjame transformacijos
etape numatomas automobilių srauto perkėlimas,
pėsčiųjų zonos šiaurinėje ir rytinėje dalyje
išplėtimas, atsisakoma didelės dalies automobilių
statymo vietų, aiškiai pažymimos naujos vietos
automobiliams. Pateikiamas terasų išdėstymo
planas bei reikalavimai pavėsinių išvaizdai. Iš aikštės
reprezentacinės erdvės iškeliamos skulptūros ir
paviljonai, sutvarkomi esami medžiai ir želdynai.
Antruoju etapu galima toliau vykdyti aikštės
dangos, želdynų bei viešosios erdvės elementų
rekonstrukciją bei rotušės sodo kurimą.

Kauno rotušės aikštė - tai monumentali erdvė
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