
30HA TERITORIJOS, ESANČIOS PRIE LAKŪNŲ PL. KAUNE
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KONKURSAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS



AUTORIAUS VIZIJA

Esama planuojamos teritorijos  būklė  –  neužpildyta  Kauno  miesto  erdvė.
Projekto vizija  -  sukurti  “Miestą mieste” – pripildyti  teritoriją skiritngų funkcijų
teritorijomis,  atskižvelgiant  į  miesto ir  aplinkinių  teritorijų poreikius.  Pagrindinis
siūlomas  objektas  miestui  –  muziejus,  aplinkinėms  teritorijoms  (Aleksono
seniūnijai)  –  Aleksoto  turgavietės  perkėlimas  į  naujas,  didesnes  patalpas,  su
daugiau vietų autmobilių stovėjimo aikštelėje).



ARCHITEKTŪRINĖ-URBANISTINĖ KONCEPCIJA

Pagrindinė  planuojamos teritorijos  architektūrinė urbanistinė koncepcija  –
žalioji jungtis tarp teritorijos šiaurėje esančio šlaitos ir tako link Botanikos sodo –
parkas ir aplink jį išsidėstę skirtingi kvartalai.



RYŠIAI SU APLINKINĖMIS TERITORIJOMIS

Kadangi esamoje būklėje planuojama teritorija neturi jokių tiesioginių ryšių
su aplinkinėmis teritorijomis – visa planuojama teritorija yra apjuosta betono tvora
–  projektuojant  teritorijos  užstatymą  kuriami  nauji  ryšiai  su  aplinkinėmis
teritorijomis.  Pavyzdžiui  naujai  projektuojamo  muziejaus  “tąsa”  kuriama  už
projektuojamos teritorijos ribų (žr. sukantį skyrelį).



SIŪLOMI STATINIAI

Analizuojamos  teritorijos  šiaurės-vakarų  pusėje  siūlomas  multifunkcinis
centras – muziejus. Į  šį  pastatą siūlmas Kauno miesto muziejaus perkėlimas,
dalyje  pastato siūloma įkūrti  Mokslo muziejų.  Taip pat  pastate siūloma įrengti
konferencijų salę, patalpas parodoms rengti.

Kaip šio muziejaus veiklos “filialai” į planuojamos teritorijos plėtros viziją
įtraukiamos  šalia  planuojamos  teritorijos  esančios  kultūros  vertybės  –  Kauno
tvirtovės kairiojo Nemuno kranto centrinių artilerijos sandėlių komplekso (unikalus
kodas  26596)  nuo  pirmojo  iki  penktojo  sandėliai.  Šiose  patalpose  siūloma
puoselėti kultūros vertybes ir jas pritaikyti visuomenės lankymui - įrengti meninikų
dirbtuves, rengti parodas, naudoti kitai kultūrinei veiklai.

Šiaurės-rytinėje  planuojamos  teritorijos  dalyje  siūlomas  daugiabučių
gyvenamųjų namų kvartalas su darželiu  – vaikų dienos centru,  kaip šalia ant
šlaito esančios gyvenvietės tąsa.

Pietinėje planuojamos teritorijos dalyje, palei Europos prospektą siūlomas
verslo centro kompleksas – didžiausias pastatų aukštingumas teritorijoje.

Planuojamos teritorijos pietrytinėje dalyje siūloma sporto ir sveikatingumo
veiklų  plėtra.  Esantis  lėktuvų  angaras  siūlomas  konvertuoti  į  sporto  centrą
pritaikytą, skiriant didelį dėmesį žmonių su negalia patogumui užsiimti sportine
veikla. 

Į  planuojamos teritorijos rytinę dalį  siūloma perkeltį  Aleksoto turgavietę.
Planuojami atskiri šeši prekybvietės paviljonai skirti skirtingiems pardavimams.

Centrinėje  teritorijos  dalyje  planuojamas  parkas,  jungiantis  šiaurinėje
dalyje esantį šlaitą, ir vedantis į pietus link Botanikos sodo.



UŽSTATYMO PARAMETRAI

Planuojamos teritorijos:
 plotas (su papildoma teritorija) – 38 ha;
 užstatymo plotas – 78 062 m2 arba 7,80 ha;
 užstatymo tankis – 20%;
 užstatymo intensyvumas – 0,5.



PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ETAPAI

Pilnas planuojamos teritorijos programos įgyvendinimas galimas įvairiais
etapais. Nėra vieno rekomenduotinos scenarijaus, kuri teritorijos dalis po kurios
teritorijos dalies turėtų būti užstatyta. Pavyzdžiui pirmiausia galėtų būti pastatytas
gyvenamsis kvartalas arba taip pačiai pirma galėtų būti pastatytas naujas miesto
muziejus arba bet kuri kita atskira planuojamos teritorijos dalis.

Rekomenduotina, kad antras etapas būtų parko įrengimas, tik poto likusių
teritorijos dalių įgyvendinimas. 


