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1. TERITORIJOS UŽSTATYMO URBANISTINĖ IDĖJA
1.1. Sklypo esama situacija
Vystoma teritorija, adresu Sodininkų g. 2, Kaune, yra Kauno miesto Aleksoto seniūnijoje, Fredoje. Iš pietų
sklypas ribojasi su Sodininkų, iš rytų – su J. Pabrėžos gatve, iš vakarų ir šiaurės – su Botanikos sodu.
Dalis žemės sklypo patenka į kultūros paveldo objekto Kauno tvirtovės kairiojo Nemuno kranto centrinio
įtvirtinimo statinių komplekso (Kultūros vertybių registre u.k. 26577) teritoriją ir vizualinės apsaugos pozonį, kuriam
nustatytas apsaugos tikslas – saugoti objektą viešajam pažinimui ir naudojimui.
Centrinio įtvirtinimo paskirtis buvo sulaikyti prasiveržusias pro tarpfortinius intervalus priešo pajėgas, pridengti
tvirtovės bei miesto administracinį centrą. Įtvirtinimą sudarė keturi lunetai, jungiamieji pylimai (kurtinos) su šaudmenų
sandėliais, grioviais (fosomis) bei kiti fortifikaciniai elementai. Vėliau lunetai buvo pertvarkyti į redutus, kuriuose buvo
įrengtos pozicijos artilerijai. Redutai savo konfigūracija ir struktūra priminė nedidelį fortą, tačiau suformuoti tik iš
žemių konstrukcijų – pylimų ir griovių.
Po Pirmojo pasaulinio karo, 1923 m., įsteigus Kauno universiteto Botanikos sodą, dalis Centrinio įtvirtinimo
pateko į jo teritoriją. Tarpukariu neužstatytos teritorijos greta tvirtovės gynybinių objektų buvo parceliuojamos.
Sovietmečiu greta įtvirtinimų vykdant mažaaukščių namų, gamybinių statinių, sandėlių statybas buvo pažeista
gynybinių įrenginių nusausinimo sistema, pradėjo kauptis vanduo, želdinių šaknys ardė statinių mūrą. Šiuo metu
teritorija yra gan apleistos būklės.
Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, teritorijai nustayti du apsaugos reglamentai:
kultūros paveldo objekto teritorija, kurioje nauja statyba draudžiama, ir kultūros paveldo objekto vizualinės apsaugos
pozonis - žmogaus veiklos neigiamą poveikį švelninanti tarpinė apsaugos zona, kurioje nauja statyba galima, jei
savo apimtimi, aukščiu ar išraiškos būdu ar forma nenustelbs nekilnojamosios kultūros vertybės ir netrukdys jos
apžvelgti.
1.2. Planuojamo užstatymo idėja
Vadovaujantis konkurso užduotimi bei teritorijoje galiojančiais reglamentais, sklype planuojama daugiabučių
pastatų teritorija su galima komercinė veikla pastatų pirmuosiuose aukštuose ties Sodininkų ir J. Pabrėžos gatvėmis.
Šiuo metu sklype stovintys pastatai – katilinė, dirbtuvės, garažas, dvi siurblinės ir sandėlis, buvo statyti
Sovietmečiu, apie 1987-iuosiu metus. Pastatai teritorijoje išdėstyti dispersiškai, nutolę vienas nuo kito, nesilaikant
aiškios užstatymo logikos. Galima manyti, kad užstatymą sąlygojo grynai funkcinis šių pastatų išdėstymo poreikis.
Pastatų architektūra tipinė, to laikmečio gamybinių pastatų, iš surenkamų kartotinių elementų. Rengiant projektinius
pasiūlymus ir galvojant apie darnią tolimesnę šios teritorijos plėtrą, bei įvertinus, kad esami Sovietmečiu teritorijoje
statyti pastatai tiek urbanistiniu, tiek architektūriniu požiūriu nėra vertingi, numatoma teritorijoje esamus pastatus
griauti, o jų vietoje statyti šiuolaikiškos, šiai vietai tinkančios architektūrinės išraiškos kvartalą.
Aplink planuojamą sklypą rytinėje ir pietinėje dalyje, ties Sodininkų ir J. Pabrėžos gatvėmis, vyrauja sodybinio
tipo vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, tuo tarpu šiaurinėje ir vakarinėje sklypo dalyje aiškiai
jaučiama Nekilnojamos kultūros vertybės, Kauno gynybinio paveldo - Kauno tvirtovės gretimybė su išreikšta želdynų
juosta, kurios dalis tarsi įsilieja į planuojamą sklypą.
Suprasdami planuojamos urbanizuoti teritorijos kontekstą, jautrų santykį su gretimybėmis, išsikėlėme šiuos
esminius uždavinius:
•

Visi planuojamos urbanizuoti teritorijos sprendiniai turi darniai integruotis į greta esantį sodybinio užstatymo
urbanistinį audinį;

•

Nekilnojamosios kultūros vertybės vizualinės apsaugos pozonio ribose projektuojami pastatai savo apimtimi,
aukščiu ar išraiškos būdu ar forma turi nenustelbti nekilnojamosios kultūros vertybės ir netrukdyti jos apžvelgti;

•

Turi būti išlaikyta natūrali prieiga į kultūros paveldo objekto teritoriją ir įveiklinta esama gamtinė želdynų zona
(šiaurinėje ir vakarinėje planuojamos teritorijos pusėje);

•

Architektūrinės išraiškos priemonės turi būti racionalios, projektuojami pastatai - šiuolaikiškos ir kontekstualios
architektūrinės išraiškos. Architektūriniai sprendiniai negali konkuruoti ar kitaip pakenkti greta teritorijos esančiai
Nekilnojamosios kultūros vertybei Kauno tvirtovės kairiojo Nemuno kranto centrinio įtvirtinimo statinių
kompleksui ir Botanikos sodui;

•

Urbanizuojamos teritorijos sprendiniai turi būti saviti, socialiai orientuoti, patrauklūs būsimiems kvartalo ir
aplinkinės teritorijos gyventojams.
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2. KVARTALO URBANISTINĖ IR SOCIALINĖ IDĖJA
Projektuojamas gyvenamasis kvartalas išsidėstęs
kontrastingo pobūdžio kontekste: iš dviejų pusių,
rytinės ir vakarinės, kvartalas ribojasi su intensyvaus
eismo Sodininkų ir J. Pabrėžos gatvėmis, o iš
priešingų, šiaurinės ir vakarinės, kraštinių – su esama
gamtinė želdynų zona, kuri tarsi įauga ir susilieja su
Kauno tvirtovės kairiojo Nemuno kranto centrinio
įtvirtinimo statinių kompleksu bei Botanikos sodu.
Projekto urbanistinė idėja – pabrėžti išskirtinę
sklypo situaciją dviejų erdvinių koridorių susikirtimo
taške bei sukurti sinergiją tarp kontrastuojančios
aplinkos: iš vienos pusės pabrėžiant gatvių užstatymo
liniją ir formuojant pastatais Sodininkų ir J. Pabrėžos
gatvių perspektyvą, įveiklinant šių pastatų pirmuosius
aukštus, kurie esant poreikiui galėtų būti skirti
komercinei ir paslaugų veiklai, o virš jų - gyvenamajai,
iš kitos pusės, kvartalo užstatymas ir pastatų mastelis
sklypo gilumoje, artėjant ties Kultūros paveldo vertybe,
smulkinamas, pastatų funkcija išskirtinai tik gyvenamoji,
užstatymas kuriamas su properšomis, kurios leistų
apžvelgti
ir
subtiliai
atverti
greta
esančią
nekilnojamosios kultūros vertybę - Kauno tvirtovės
centrinio
įtvirtinimo
kompleksą
su
istoriškai
susiklosčiusiu reljefu bei natūraliai, per eilę metų,
susiformavusia želdynų juosta. Būtent šiai, rekreacineigamtinei kvartalo teritorijai, kurioje pagal Nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos įstatymą jokių statinių
statyba
nėra
galima,
kuriamas
natūralumą
respektuojantis ir vietos autentiškumą pabrėžiantis
scenarijus, kuriuo mažomis intervencijomis, tokiomis
kaip: numatoma galimybė ateityje pratęsti Botanikos
sodo takų pėsčiųjų takų tinklą už sklypo ribų ir sukurti
vientisą pėsčiųjų pasivaikščiojimo takų maršrutą;
sukurti pilsio ir pasisedėjimo zonas, kurios leistų
apžvelgti Kauno tvirtovės centrinio įtvirtinimo prieigas
bei Botanikos sodo „Senąjį vaismedžių sodą“; greta
esančioje pievoje siūloma atvežti ir laikinai, vasarosrudenio
sezonu,
apgyvendinti
avis,
kurios
besiganydamos pievoje – kuri yra ypač vertinga augalų
ir vabzdžių buveinė – natūraliai saugotų jas nuo
užžėlimo. Apgyvendindamos kraštovaizdį avys taptų
rekreaciją
skatinančiomis,
kultūros
paveldą
saugančiomis ir kultūrines praktikas sujungiančiomis
bendragyventojimis. Toks iš dalies bendro naudojimo
erdvių įveiklinimo scenarijus leistų stiprinti visuomenės
interesą šios teritorijos naudojimuisi ir projektuojamos
teritorijos sprendiniai taptų saviti, socialiai orientuoti,
patrauklūs būsimiems kvartalo ir aplinkinės teritorijos
gyventojams.

SO DU

Pav. 1 Projektuojamo kvartalo schema su perspetyvine
galimybė ateityje pratęsti Botanikos sodo takų pėsčiųjų takų
tinklą už sklypo ribų ir sukurti vientisą pėsčiųjų
pasivaikščiojimo takų maršrutą sklype ir už sklypo ribos

Pav. 2 Kultūros paveldo objekto Kauno tvirtovės kairiojo
Nemuno kranto centrinio įtvirtinimo statinių komplekso (u.k.
26577) teritorijos riba ir apsaugos zona projektuojamame
sklype
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3. KVARTALO ZONAVIMAS
3.1. Kvartalo funkcinis zonavimas
Vystomame daugiabučių gyvenamųjų namų
kvartale užstatymas arčiau Sodininkų ir J. Pabrėžos
gatvių sprendžiamas didesniu 5-6 aukštų aukštingumu,
taip formuojama gatvų perspektyva. Į kvartalo gilumą,
arčiau Kauno tvirtovės centrinio įtvirtinimo statinių
komplekso bei Botanikos sodo, užstatymo gabaritai
smulkėja, projektuojami 3-4 aukštų pastatai –
suformuojamas pralaidumas ir vizualiniai koridoriai į
gamtinę kultūros paveldo vertybės aplinką – siekiama
kontekstualios integracijos į esamą situaciją.
Projektuojamas sklypas iš rytų pusės ribojasi su C
kategorijos J. Pabrėžos gatve, turinčia pėsčiųjų ir
dviratininkų takaus, iš pietų pusės - su D kategorijos
Sodininkų gatve, turinčia pėsčiųjų taką apsodintą
medžių alėja. J. Pabrėžos gatve kursuoja miesto
visuomeninis transportas. Atsižvelgiant į teritorijos
funkcinio zonavimo perspektyvas, tai leidžia daryti
prielaidą, kad prie minėtų gatvių esančių pastatų
pirmuosiuose aukštuose tikslinga įkurti komercinės ir
paslaugų paskirties patalpas. Tokiu atveju bendra
kvartalo kompozicija racionaliai išnaudoja situacijos
privalumus: iš vienos pusės, skuriamos papildomos
funkcijos, kurios įveiklina pastatų pirmuosius aukštus
orientuotus į Sodininkų ir J. Pabrėžos gatves, kuriomis
galės naudotis ne tik projektuojamo kvartalo būsimi
gyventojai, bet ir Fredos aplinkinės teritorijos senbuviai.
Iš kitos pusės, pastato pirmame aukšte numačius
komercinės ir paslaugų funkcijas, tai veiks kaip barjeras
ir leis užtikrinti psichologinį komfortą gyvenamajai
funkcijai pastatų aukšesniuose aukštuose, nes bus
išspręstas užprogramuotas privačios ir viešos erdvės
konfliktas, tuo atveju jeigu pastato pirmąjame aukšte
nuo gatvės pusės būtų numatyta gyvenamoji paskirtis.

Pav. 3 Užstatymas ties Sodininkų ir J. Pabrėžos gatvėmis
komponuojamas
pabrėžiant
gatvės
perspektyvą.
Užstatymas arčiau Botanikos sodo komponuojamas
smulkinant pastatų aukštingumą ir didinant kvartalo vizualinį
pramatomumą

Siūlomame teritorijos sprendinyje užstatymas ties
Sodininkų ir J. Pabrėžos g. kampu komponuojamas
lygiagrečiai gatvei, taip pabrėžiant gatvės perspektyvą
ir formuojant užstatymą. Pastatai, esantys prie gatvės,
suteikia vizualinį ir triukšmo barjerą tarp gatvės ir
vidinio sklypo užstatymo.
Priešingai nei ties gatvių sandūra, sklypo
gilumoje, artėjant prie Kauno tvirtovės centrinio
įtvirtinimo statinių komplekso bei Botanikos sodo,
užstatymas mažėja ir smulkėja. Projektuojami 3-4
aukštų pastatai respektuojant greta esančią kultūros
paveldo
vertybę.
Užstatymas
komponuojamas
smulkinant pastatų aukštingumą ir didinant kvartalo
vizualinį pramatomumą tokiu būdu formuojami
vizualiniai koridoriai į gamtinę kultūros paveldo objekto
aplinką – siekiama, kad projektuojami pastatai
nenustelbtų nekilnojamosios kultūros vertybės ir
netrukdytų jos apžvelgti.
SO DU

Pav. 4 Artėjant prie Kauno tvirtovės centrinio įtvirtinimo
statinių komplekso bei Botanikos sodo formuojamas
užstatymas smulkinant pastatų aukštingumą ir didinant
kvartalo vizualinį pramatomumą. Formuojami vizualiniai
koridoriai į gamtinę kultūros paveldo objekto aplinką –
siekiama, kad projektuojami pastatai nenustelbtų
nekilnojamosios kultūros vertybės ir netrukdytų jos
apžvelgti
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Architektūrinei pastatų išraiškai sustiprinti ir
reaguojant į gretimybes, pastatų tūriai skaidomi į
skirtingo skirtingo aukščio, žemėjančius, o dalis sienų
„palenkiamos“ rakursu, kuris leidžia atverti skirtingas
vizualines perspektyvas į greta esančią saugomą
gamtinę ir kultūros paveldo vertybę.
Vidinėje sklypo dalyje projektuojami pastatai
išdėstomi aplink viešąją erdvę skirtą kvartalo
gyventojams. Tai nedidelio mastelio rekreacinio tipo
erdvė skirta kvartalo gyventojų poreikiams tenkinti,
kurioje numatyta medžiais apželdinta poilsio zona,
vaikų žaidimo aikštelė, sporto aikštelė paaugliams ir
aktyvesniam poilsiui, pasisedėjimo vieta vyresnio
amžiaus žmonėms.
Arčiausiai Botanikos sodo esančioje šiaurinėje
sklypo dalyje, kuri patenka į kultūros paveldo objekto
teritoriją, naujų statinių statyba nenumatoma. Jai
kuriamas natūralumą respektuojantis ir vietos
autentiškumą pabrėžiantis scenarijus, kuriuo mažomis
intervencijomis siekiama kontekstualios integracijos į
esamą situaciją – pėsčiųjų takai, kurie prasitęsia už
sklypo ribų ir įsilieja į Botanikos sodo pėsčiųjų takų ir
viešųjų erdvių sistemą.

Pav. 5 Dalis sienų „palenkiamos“ rakursu, taip reaguojama
į sodybinio užstatymo gretimybes bei atveriamos vizualinės
perspektyvos į nekilnojamosios kultūros paveldo objektą

Atsižvelgiant į teritorijos funkcinio zonavimo
perspektyvas, projektuojama dešimt 3-6 aukštų
pastatų, kurie išdėstomi išlaikant minėtus vizualinius
ryšius, insoliacijos reikalavimus ir numatomi su
pastatais derančios architektūros estetikos. Bendra
kvartalo kompozicija racionaliai išnaudoja situacijos
privalumus ir neužgožia kultūros paveldo vertybės.
3.2. Pastatų funkcinis zonavimas
Prekybos ir paslaugų funkcija numatoma tik
pastatų pirmuosiuose aukštuose, kurie fasadais ribojasi
su Sodininkų ir J. Pabrėžos gatvėmis. Visi kiti likę
daugiabučiai gyvenamieji pastatai – monofunkciniai,
gyvenamosios paskirties.
3.2. Viešų
zonavimas

ir

privačių

erdvių

funkcinis

Pav. 6 Prekybos ir paslaugų funkcija numatoma tik pastatų
pirmuosiuose aukštuose, kurie fasadais ribojasi su
Sodininkų ir J. Pabrėžos gatvėmis. Visi kiti likę
daugiabučiai gyvenamieji pastatai – monofunkciniai,
gyvenamosios paskirties.
Greta gyvenamosios paskirties, numatoma įvairialypė
rekreacinė infrastruktūra kvartalo ir aplinkinės teritorijos
gyventojams

Kvartale,
greta
gyvenamosios
paskirties,
numatoma įvairialypė rekreacinė infrastruktūra kvartalo
ir
aplinkinės
teritorijos
gyventojams.
Kvartale
formuojamos keturių tipų erdvės:
•

Privati bendruomenės erdvė ant pastatų stogų.

Ant projektuojamų daugiabučių gyvenamųjų
pastatų stogų numatoma įrengti nedideles terasas,
kurios
bus
skirtos
konkretaus
daugiabučio
gyventojams. Tokia nedidelio mastelio ramaus
pasibuvimo zona leis vietos bendruomenei pasigrožėti
atsiveriančia unikalia gamtine aplinka.
•

Privati aktyvi erdvė
gyvenamųjų pastatų.

tarp

projektuojamų

Kuriamos skirtingo charakterio erdvės tarp
gyvenamųjų kvartalo pastatų skirtos gyventojų
SO DU

Pav. 7 Ant projektuojamų daugiabučių gyvenamųjų pastatų
stogų numatoma įrengti nedideles terasas, kurios bus
skirtos konkretaus daugiabučio gyventojams
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poreikiams tenkinti. Šiose erdvėse įkuriama: vaikų
žaidimo aikštelė, ramaus pasisedėjimo ir poilsio vietos,
aktyvios žaidimų zonos, mažas parkas su medžiais ir
žemių kauburiais, augalų pieva, gėlynų zona ir kiti
landšafto elementai. Visos šios erdvės bus skirtos
komfortabiliam kvartalo gyventojų poilsiui.
•

Privati pasyvi erdvė – privačios terasos pastatų
pirmo aukšto gyventojams.

Projektuojamų pastatų pirmuosiuose aukštuose
numatoma galimybė gyventojams įsirengti privačias
terasas. Terasos būtų projektuojamos vieningo dizaino,
išlaikant bendrą kvartalo stilistiką, erdvė tarp bendro
naudojimo takų ir privačių terasų būtų atskiriama
augalų juostomis: smilgomis arba mažaūgiais
krūmynais.
•

Viešoji
bendruomenės
rekreacinė
„Senasis obelų sodas“ ir avių pieva.

erdvė

Siūloma įrengti naujas judėjimo trasas greta
Botanikos sodo ir sujungti jas su esamais sodo takais.
Nauja pėsčiųjų takų struktūra suteiks patogią prieigą
prie natūralaus Kauno tvirtovės centrinio įtvirtinimo
statinių komplekso kraštovaizdžio nedarkant jo
vertybių. Siūlomos naujos judėjimo trasos kuriamos
pažintinių gamtinių takų pobūdžio principu, kurios
nekonkuruotų su esama kultūros paveldo vertybe ir
nesumenkintų jos, o atvirkščiai, leistų ją respektuoti ir
praplėsti teritorijos charakterį bei papildyti naujomis,
unikaliomis miestui ir projektuojamai teritorijai vertėmis.

Pav. 8 Kvartale formuojamos keturių tipų rekreacinės
erdvės: privati kiekvieno daugiabučio bendruomenės erdvė
ant pastatų stogų, viso kvartalo bendruomenės aktyvi ir
pasyvi erdvė tarp projektuojamų gyvenamųjų namų,
privačios terasos pirmų aukštų gyventojams ir viešoji
Fredos kvartalo „Senojo obelų sodo“ ir avių pievos
pažintinių takų sistema

Numatomos
kelios
skirtingo
pobūdžio
ir
charakterio erdvės – traukos objektai, kuriais teritorijai
suteikiama pridetinė kokybė ir atraktyvumas: Kauno
tvirtovės centrinio įtvirtinimo pažintinis takas su
pasisedėjimo zonomis – suoliukais, išdėstytais kas tam
tikrą atstumą; į reljefą integruoti laiptai, jungiantys
sunkiau pasiekiamas natūralaus reljefo vietas; pikniko
zona; senasis Botanikos sodo obelų sodas; poilsio ir S.
Dariaus ir S. Girėno aerodromo lėktuvais atliekamų
triukų apžvalgos zona. Bendra pažintinių takų struktūra
bus atvira visiems, ne tik šio kvartalo gyventojams.
5. TRANSPORTAS IR PĖSTIEJI
5.1. Eismas
Formuojami du įvažiavimai į sklypą, o tuo pačiu ir į
požeminę automobilių stovėjimo aikštelę. Pirmasis
įvažiavimas - sklypo rytinėje kraštinėje, iš J. Pabrėžos
gatvės, antrasis įvažiavimas - sklypo pietinėje
kraštinėje, iš Sodininkų gatvės.
Daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojams
numatomos trys požeminės automobilių stovėjimo
aikštelės: A, B ir C į kurias patenkama iš ankščiau
minėtų gatvių. Požeminės automobilių stovėjimo
aikštelės gali būti išskaidytos į tris galimus statybos
etapus: PP1, PP2, PP3. Patekimai į jas numatyti iš
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Pav. 9 Formuojami du įvažiavimai į sklypą: pirmasis iš J.
Pabrėžos g., antrasis iš Sodininkų gatvės.
Sklypo centrinėje dalyje projektuojama kvartalą kertanti „L“
formos vidinė gatvė su apsisukimo žiedu. Eismas šioje
gatvėje bus ribojamas, automobilių sustojimas numatytas
tik trumpalaikis, išsikrauti/pasikrauti bei specialiajam
transportui – gaisrinei, greitosios pagalbos automobiliui,
kurjeriams ir pan.
Komercinių ir paslaugų patalpų lankytojams bei
daugiabučių gyvenamųjų namų svečiams numatoma įrengti
antžeminę automobilių stovėjimo aikštelę greta J. Pabrėžos
ir Sodininkų gatvių. Patekimas į šias antžemines aikšteles
sutampa su dviem pagrindiniais įvažiavimais į sklypą iš
anksčiau minėtų gatvių
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projektuojamų vidinių gatvių, ties įvažiavimais į sklypą.
Tarp pirmos ir antros požeminės automobilių stovėjimo
aikštelės nenumatoma požeminė statyba, kas sudaro
galimybę centrinėje sklypo dalyje sodinti pilnaverčius
medžius ir formuoti žaliąją rekreacinė erdvę kvartalo
gyventojams.
Komercinių ir paslaugų patalpų lankytojams bei
daugiabučių gyvenamųjų namų svečiams numatoma
įrengti antžeminę automobilių stovėjimo aikštelę greta
J. Pabrėžos ir Sodininkų gatvių. Patekimas į šias
antžemines aikšteles sutampa su dviem pagrindiniais
įvažiavimais į sklypą iš anksčiau minėtų gatvių. Greta
parkavimo vietų, lygiagrečiai J. Pabrėžos ir Sodininkų
gatvėms, formuojama vidinis pravažiavimas, kuris leis
saugiai naudotis parkavimo vietomis kvartalo svečiams
ir nesukels nesaugaus eismo įvykių pagrindinėse
rajono C ir D kategorijos gatvėse.
Sklypo centrinėje dalyje projektuojama kvartalą
kertanti „L“ formos vidinė gatvė su apsisukimo žiedu.
Šiaurinėje pusėje esanti gatvės dalis - dvikryptė, su
apsisukimo žiedu, o vakarinėje dalyje – vienkryptė.
Šioje gatvėje eismas bus ribojamas, atribotas kelio
užkardais su išmania numerių nuskaitymo programa,
kad gyventojai nepiknaudžiautų kontroliuojamo eismo
gatve ir ji netaptų tranzitine. Automobilių sustojimas
numatytas tik trumpalaikis, išsikrauti/pasikrauti bei
specialiajam transportui – taksi, kurjerių, avarinės
tarnybos,
ugniagesių
bei
greitosios
pagalbos
automobiliams,
privažiuoti
prie
projektuojamų
gyvenamųjų pastatų.

Pav. 10 Daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojams
numatomos trys požeminės automobilių stovėjimo
aikštelės: A, B ir C. Į požeminę automobilių stovėjimo
aikštelę A ir B patenkama iš Sodininkų g.,o į požeminę
automobilių stovėjimo aikštelę C patenkama iš iš J.
Pabrėžos g.

Likusioje teritorijos dalyje numatoma judėjimo
galimybė tik pėstiesiems ir dviratininkams.
5.1. Pėsčiųjų takai, susisiekimas
Projektuojamas sklypas iš rytų pusės ribojasi su C
kategorijos J. Pabrėžos gatve, turinčia pėsčiųjų ir
dviratininkų takus, iš pietų pusės - su D kategorijos
Sodininkų gatve, turinčia pėsčiųjų taką apsodintą
medžių alėja, kuris yra labai mėgiamas gretimų
teritorijų gyventojų kaip pasivaikšiojimo ir bėgiojimo
vieta. J. Pabrėžos gatve kursuoja miesto visuomeninis
transportas. Atsižvelgiant į teritorijos funkcinio
zonavimo perspektyvas, greta minėtų gatvių, pastatų
pirmuosiuose aukštuose projektuojamos komercinės
bei paslaugų paskirties patalpos. Greta šių patalpų
projektuojami platūs šaligatviai bei trumpalaikio
stovėjimo antžeminė automobilių stovėjimo aikštelė,
kuri leis kvartalo svečiams patogiai bei saugiai palikti
savo transporto priemonę greta parduotuvės ar salono
įėjimo.
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Pav. 11 Požeminės automobilių stovėjimo aikštelės gali
būti išskaidytos į tris galimus statybos etapus: PP1, PP2,
PP3
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Greta projektuojamos komercinės bei paslaugų
dalies dėstosi ir pagrindinės teritorijos J. Pabrėžos ir
Sodininkų gatvės su savo pėsčiųjų ir dviračių takais.
Todėl patogus ir integruotas į miesto infrastruktūrą
pėsčiųjų, dviratininkų ir motorizuotų transporto
priemonių susisiekimas užtikrins šių patalpų efektyvų
naudojimą bei komercinį patrauklumą.
Jeigu kvartalo išorinė dalis besiribojanti su J.
Pabrėžos ir Sodininkų gatvėmis yra orientuota į
patogumą žmonėms atvažiuojantiems su transporto
priemonėmis, tai projektuojamo kvartalo vidinė dalis yra
labiau orientuota į pėsčiuosius ir suplanuota taip, kad
visiems kvartalo gyventojams būtų patogu pasiekti
gyvenamuosius
namus
bei
saugiai
naudotis
numatytomis viešosiomis kvartalo erdvėmis.
Į komercinės bei paslaugų paskirties patalpas
patenkama iš J. Pabrėžos ir Sodininkų gatvės pusės
per stiklines vitrinas, pastato pirmuose aukštuose.
Patekimas į gyvenamosios paskirties pastatus
numatomas tiek iš požeminės automobilių saugyklos
laiptinėmis ir liftais, tiek ir antžemine sklypo dalimi, su
tiesioginiu patekimu į laiptinės holą iš lauko.
Projektuojamo
kvartalo
vidinėje
dalyje,
suprojektuotos
erdvės
su
funkcine
įvairove:
privatesnės, į gyventojų poreikius orientuotos privačios
terasos daugabučių gyvenamųjų namų pirmuosiuose
aukštuose; aktyvesnės zonos – vaikų žaidimo aikštelė,
paauglių sporto aikštelė, pasyvaus laisvalaikio
praleidimo vietos – beržynas su ramaus poilsio
zonomis pasisedėjimui; takai, gėlynai, smilgos ir kiti
mažaaukščiai želdynai tarpe daugiabučių gyvenamųjų
namų sujungia žaliąsias zonas ir pėsčiųjų takų
sistemas.

Pav. 12 Greta projektuojamos komercinės bei paslaugų
dalies teritorijos, J. Pabrėžos ir Sodininkų gatvės kampe,
integravus kvartalo transporto ir pėsčiųjų takus į bendrą
miesto infrastruktūros tinklą, tai leis užtikrinti šių patalpų
efektyvų naudojimą bei komercinį patrauklumą.
Jeigu kvartalo išorinė dalis besiribojanti su J. Pabrėžos ir
Sodininkų gatvėmis yra orientuota į patogumą žmonėms
atvažiuojantiems
su
transporto
priemonėmis,
tai
projektuojamo kvartalo vidinė dalis yra labiau orientuota į
pėsčiuosius ir suplanuota taip, kad visiems kvartalo
gyventojams būtų patogu pasiekti gyvenamuosius namus bei
saugiai naudotis numatytomis viešosiomis kvartalo erdvėmis

Visoje teritorijoje, taip pat ir siūlomame
gamtiniame rekreaciniame take, numatomas patogus
susisiekimas pritaikytas žmonėms su negalia,
atitinkantis universalaus dizaino principus.
6. TERITORIJOS VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SISTEMA
Siūloma įrengti naujas judėjimo trasas greta
Botanikos sodo ir sujungti jas su esamais sodo takais.
Nauja pėsčiųjų takų struktūra suteiks patogią prieigą
prie natūralaus Kauno tvirtovės centrinio įtvirtinimo
statinių komplekso kraštovaizdžio nedarkant jo
vertybių. Siūlomos naujos judėjimo trasos kuriamos
pažintinių gamtinių takų pobūdžio principu, kurios
nekonkuruotų su esama kultūros paveldo vertybe ir
nesumenkintų jos, o atvirkščiai, leistų ją respektuoti ir
praplėsti teritorijos charakterį bei papildyti naujomis,
unikaliomis miestui ir projektuojamai teritorijai vertėmis.
Numatomos
kelios
skirtingo
pobūdžio
ir
charakterio erdvės – traukos objektai, kuriais teritorijai
suteikiama pridetinė kokybė ir atraktyvumas: Kauno
SO DU
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tvirtovės centrinio įtvirtinimo pažintinis takas su
pasisedėjimo zonomis – suoliukais, išdėstytais kas tam
tikrą atstumą; į reljefą integruoti laiptai, jungiantys
sunkiau pasiekiamas natūralaus reljefo vietas; pikniko
zona; senasis Botanikos sodo obelų sodas; poilsio ir S.
Dariaus ir S. Girėno aerodromo lėktuvais atliekamų
triukų apžvalgos zona.
7. ARCHITEKTŪRA
7.1. Forma
Ieškant komplekso architektūrinės išraiškos
siekiama rasti balansą ir jungtį tarp griežtos kvartalo
funkcijos užduotos konkurso programos ir jautraus
gamtinio bei kultūros paveldo objekto Kauno tvirtovės
centrinio įtvirtinimo statinių konteksto. Pasirinkti aiškūs
stačiakampiai komplekso tūriai dengiami šlaitiniais,
tačiau ne tipiniais stogais-sienomis, taip moderniai
interpretuojami tradicinio sodybinio užstatymo pastatų
tūriai. Aiškus metrinis vienodų, tačiau šiek tiek
suvirpančių langų ritmas priartina tūrius prie Fredos
kvartalo mastelio, o įgilintos terasos bei išsikišę
konsoliniai balkonai suteikia fasadams erdviškumo bei
gylio.

Pav. 13 Pastatų tūriai ir fasadų medžiagiškumas
pasirinktas norint nubrėžti aiškią liniją tarp kelių
architektūrinių stiliaus laikotarpių esančių gretimybėse,
pasirinktos šiuolaikiės saviraiškos formos, puikiai
įsikomponuojančios į aplinką, kurios nėra būdingos nei
carinio laikotarpio nei sovietinio modernizmo bruožams,
tačiau
formuojančios
santūrų
perėjimą
tarp
kontrastuojančių šiuo metu vienoje išklotinėje esančių
skirtingų stiliaus pastatų.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad naujai
projektuojamų pastatų fasadų išraiška yra labai
paprasta,
atkartojanti
teritorijoje
vyraujantiems
gyvenamosios
paskirties
pastatams
būdingus
pasikartojančių elementų bruožus, savo tūriu ir
formomis neišsiskirianti iš aplinkos, o kaip tik savo
paprastumu atiduodanti pagarbą saugomai kultūros
paveldo vertybei.
Norint
nubrėžti
aiškią
liniją
tarp
kelių
architektūrinių stiliaus laikotarpių esančių gretimybėse,
pasirinktos šiuolaikiės saviraiškos formos, puikiai
įsikomponuojančios į aplinką, kurios nėra būdingos nei
carinio laikotarpio nei sovietinio modernizmo bruožams,
tačiau
formuojančios
santūrų
perėjimą
tarp
kontrastuojančių šiuo metu vienoje išklotinėje esančių
skirtingų stiliaus pastatų.

Pav. 14, 15 Kauno botanikos sodas ir Kauno tvirtovės
centrinio įtvirtinimo sandėlis

7.2. Medžiagiškumas
Pastatų apdailai siūlomas vientisas spalvinis
sprendimas sudarytas iš dviejų medžiagų – baltos
spalvos keraminės čerpės bei natūralaus medžio,
derantis su netolimais istoriniais pastatais – Botanikos
sodo stikline oranžerija bei Kauno tvirtovės centrinio
įtvirtinimo komplekso dalimi išlikusiu betoniniu sandėliu.
Pagrindinis keliamas reikalavimas - medžiaga turi
kilniai senti ir nekonkuruoti su istoriniais pastatais, todėl
projektuojant pastatus numatoma rinktis baltos spalvos
molio čerpes ir medžio apdailą.

SO DU
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8. KVARTALO SPRENDINIŲ KLIMATOLOGINĖ IR KOKYBINĖ ANALIZĖ
Kvartalo sprendinių insoliacijos, vėjų analizė parengta naudojantis Autodesk „Spacemaker“ programinėje
įrangoje integruotais įrankiais. Analizė atliekama su tikslu patikrinti ir įvertinti projekto sprendinius.
8.1. Insoliacijos analizė
Pateikiama projektuojamų pastatų ir teritorijos insoliacijos analizė. Ilgiausiai insoliuojamą zoną atvaizduoja
geltona spalva, trumpiausią – rausva spalva. Atlikta analizė rodo, kad planuojami gyvenamosios paskirties pastatai
insoliuojami tinkamai. Taip pat rezultatai rodo, kad projektuojamos sklypo rekreacinės erdvės džiugins tiesioginiais
saulės spinduliais.

Pav. 16 Projektuojama gyvenamųjų namų kryptis, ilgosiomis kraštinėmis orientuota į rytų ir vakarų puses, leidžia maksimaliai
išnaudoti natūralią insoliaciją

8.2. Vėjo susidarymo tikimybės analizė

Pateikta vėjų – komforto analizė rodo statistinę tikimybę vėjui ir skersvėjui susiformuoti. Didžiausią tikimybę
analizėje atvaizduoja raudona spalva, mažiausią – šviesiai žalia spalva.
Didžiausia tikimybė susidaryti vėjams yra zona tarp projektuojamų tūrių atvaizduotų raudona spalva. Šioje
dalyje su tikslu mažinti vėjų ir skersvėjų susidarymą aikštelėje projektuojami želdiniai.
Projektuojamos pusiau viešos rekreacinės erdvės centrinėje sklypo dalyje, vėjų susidarymo atžvilgiu, bus
maksimaliai komfortiškos.

Pav. 17 Bendro naudojimo ervėse ir privačiose gyventojų terasose prognozuojamas mažiausias vėjo srautų susidarymas

8.3. Vėjo srautų analizė

Pateikiama vėjo srautų analizė, kurioje raudona ir tamsiai mėlyna spalva atvaizduoja didžiausią vėjo srautą,
balta spalva – mažiausią. Vadovaujantis statybinės klimatologijos duomenimis, Kaune vyraujančių vėjų kryptis –
vakarų.
Projektuojama užstatymo tūrių kompozicija sudaro galimybę formuotis užuovėjoms esant įvairioms vėjų
kryptims. Ypatingai svarbu, kad šios užuovėjos randasi tose zonose, kur numatomos sklypo gyventojų rekreacinės
erdvės. Tai rodo, kad formuojamos vaikų žaidimo aikštelės, bus ne tik lengvai pasiekiamos su netikėtų perspektyvų
vizualiniu fonu bet ir komfortiškos klimatologiniu atžvilgiu.
SO DU
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Pav. 18 Kauno regione vyrauja vėjai vakarų ir pietvakarių kryptimis. Vėjo srautų analizė rodo, kad esant skersiniams vėjams
pasirinkta urbanistinė struktūra leidžia sukurti užuovėją rekreacinėms zonoms esančiomis tarpe pastatų

8.4. Matomumo analizė

Esamo sklypo geografinė vieta mieste suteikia galimybę grožėtis plačiomis perspektyvomis su gamtiniais
vaizdais. Matomumo analizė atliekama su tikslu patikrinti, kaip pramatymo galimybę išnaudoja projektuojamas
kvartalas. Daugiausiai „vaizdo“ gaunančios fasadų zonos atvaizduojamos šviesiai mėlyna spalva, mažiausiai –
tamsiai mėlyna spalva.
Analizės rezultatai rodo, kad tolygiai žemėjantis užstatymas Botanikos sodo link, maksimaliai išnaudoja
pramatymo galimybę šiame sklype. Tiek projektuojamų gyvenamųjų namų gyventojai, tiek miestiečiai galės
mėgautis Botanikos sodo ir vaizdu į Kauno tvirtovės centrinio įtvirtinimo kompleksą. Analizė parodo, kad
užtikrinamas kvartalo pražvelgiamumas, t.y. kiek bus galima matyti kultūros paveldo teritorijos iš (pro) projektuojamo
kvartalo.

Pav. 19 Analizės rezultatai rodo, kad tolygiai žemėjantis užstatymas Botanikos sodo link, maksimaliai išnaudoja pramatymo
galimybę šiame sklype

9. TERITORIJOS VYSTYMO ETAPAI
Teritorijos vystymas gali būti skaidomas etapais, kurių apimtys gali būti planuojami atsižvelgiant į nekilnojamojo
turto rinkos pokyčius, vystymosi dinamiką. Savo sprendiniais siūlome teritorijos vystymą skaidyti į tris etapus:
9.1. I statybų etapas – PP1 sklypo pietvakarinė dalis;
9.2. II statybų etapas – PP2 sklypo pietrytinė dalis;
9.3. III statybų etapas – PP3 sklypo šiaurinė dalis.
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10. RODIKLIŲ LENTELĖ
Priedas nr. 7.9
Eil.
Nr.

Pavadinimas

Rodiklis

1.

Sklypo plotas

ha

2,4697

2.

Sklypo užstatymo intensyvumas

%

79

3.

Sklypo užstatymo tankumas

%

23

4.

Pastatų užimamas plotas

m2

5 700

6.

Sklypo žaliasis plotas

m2/%

14 818,20/60

7.

Pastatų bendras plotas *

m2

28 507,35

7.1. Požeminės dalies bendras plotas, iš jo:

m2

8 924,12

7.1.1. Laiptinė

m2

232,83

7.1.2. Automobilių stovėjimo aikštelė

m2

8 225,41

7.1.3. Sandėliukai

m2

465,88

7.2. Antžeminės dalies

m2

19 583,23

7.2.1. Butai su koridoriumi

m2

19 273,23

7.2.2. Komercinės paskirties patalpos

m2

310,00

8.

Pastatų pagrindinis plotas **

m2

16 833,03

9.

Pastatų gyvenamasis plotas

m

16 523,03

9.1. 1 etapas

m2

6 002,07

9.2. 2 etapas

m2

5 608,44

9.3. 3 etapas

m2

4 912,52

Butų skaičius, iš jo:

vnt.

338

10.1. 1 etapas

vnt.

119

10.2. 2 etapas

vnt.

121

10.3. 3 etapas

vnt.

98

Komercinių patalpų plotas

m2

310,00

11.1. 1 etapas

m2

0

11.2. 2 etapas

m2

310,00

11.3. 3 etapas

m2

0

Pastatų tūris, iš jo:

m³

107 170

12.1. Požeminis

m³

29 000

12.1.1. 1 etapas

m³

10 275

12.1.2 2 etapas

m³

9 136

12.1.3 3 etapas

m³

9 589

m³

78 170

12.2.1. 1 etapas

m³

27 482

12.2.2 2 etapas

m³

27014

10.

11.

12.

12.2. Antžeminis
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12.2.3 3 etapas

m³

23 674

13.

Aukštų skaičius (max/vidutinis)

vnt.

6/4

14.

Pastato aukštis (max/vidutinis)

m

21,25/13,85

15.

Automobilių stovėjimo vietų skaičius (viso), iš jo:

vnt.

478

15.1. Požeminėje automobilių saugykloje

vnt.

400

15.1.1. 1 etapas

vnt.

143

15.1.2 2 etapas

vnt.

142

15.1.3 3 etapas

vnt.

115

vnt.

78

15.2. Antžeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje

* - pastatų bendrasis plotas (nesuplanuotoms patalpoms įvertinti 5 % ploto pertvaroms.
** - galimas parduoti, nuomoti plotas.

SO DU

13 I 13

