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Anotacija. Dvidešimtajame amžiuje miesto gyventojai susidǌrơ su Ƴvairiomis problemomis, kurias lơmơ miestǐ plơtra. Teritorinơ miestǐ ekspansija sukơlơ rimtǐ aplinkos apsaugos problemǐ, suintensyvơjo eismas, padidơjo nusikalstamumas. PastarąjƳ
šimtmetƳ miestai apibǌdinami kaip užteršti, pavojingi ir netgi žalingi sveikatai. Miestǐ plơtra pradơta organizuoti pagal Ƴvairius
urbanistinio planavimo modelius, kuriuos veikơ vyravusios architektǌrinơs tendencijos, ekonominơ situacija bei gyventojǐ paproþiai. Technologinis progresas, karai darơ didelĊ Ƴtaką susiklosþiusioms urbanistinơms struktǌroms. Tam tikrais atvejais kai
kurios teritorijos tapo apleistos ar nepakankamai išnaudojamos. Tokios „urbanistinơs dykros“ neigiamai veikia aplinkines teritorijas, miesto struktǌra praranda vientisumą. Visavertiškai atkurti pažeistas miesto užstatymo struktǌras Ƴmanoma tik kuriant urbanistines plơtros ir tankinimo strategijas.
Reikšminiai žodžiai: ekstensyvus užstatymas, urbanistinis vientisumas, užstatymo struktǌra, kaimynystơs vienetas, užstatymo
intensyvinimas, urbanistinơ tankinimo strategija, reintegracija.

Ƴvairiǐ užstatymo modeliǐ, kurie nebǌtǐ uždari, galơtǐ
plơtotis, poreikis. Šiuolaikinơs užstatymo struktǌros aiškiausiai matomos gyvenamǐjǐ rajonǐ statyboje. Pradedant Klarenco Perio (1929 m.) (1 pav.) arba Klarenco
Steino „kaimynystơs vienetais“ (1942 m.)1 (2 pav.), baigiant visoje Sovietǐ Sąjungoje paplitusiais gyvenamaisiais mikrorajonais (Vanagas 2003: 80, 81). Pagrindinơ
kaimynystơs vieneto idơja – sukurti idealią užstatymo
sistemą, visiškai atitinkanþią joje gyvenanþiǐ žmoniǐ
poreikius. Tiek kaimynystơs vieneto dydžiǐ, tiek tipǐ
buvo sukurta labai daug, o pati sąvoka pirmą kartą buvo
pasiǌlyta utopinio mąstytojo Roberto Oveno dar 1818 m.,
taþiau prireikơ dar šimto metǐ iki galo struktǌrizuoti ir
pateikti konkreþius pasiǌlymus (Vanagas 2003: 17). Tiek
vakarietiškuose analoguose, tiek Vilniuje matomuose
pavyzdžiuose svarbiausias tikslas buvo patenkinti pagrindinius gyventojǐ poreikius vienoje „urbanistinơje ląstelơje“. Dažnai sukurta struktǌra taikoma pakartotinai,
jungiant Ƴ sistemą. Užstatymo struktǌra nơra vien pastatǐ
išsidơstymo teritorijoje schema, tai tam tikras teritorijos
panaudojimo modelis, atskirǐ struktǌriniǐ elementǐ išsidơstymo, sąveikǐ ir funkcionavimo ypatumǐ visuma.
Užstatymo struktǌroje svarbu elementǐ tarpusavio santykis, antrame plane paliekant individualias jǐ charakteristikas. Struktǌra apibrơžia ir pastato tǌrƳ, ir jo santykƳ su
reljefu.

Ʋvadas
Vykstant ekonominiams, technologiniams ir politiniams
pokyþiams miestai keiþiasi ir privalo prisitaikyti prie atsiradusiǐ naujǐ poreikiǐ. Tam tikrose teritorijose susiklostĊs
užstatymo tipas turi bǌti tankinamas, retinamas ar kaip kitaip
modifikuojamas; kitu atveju teritorija praranda patrauklumą,
rizikuojama ją paversti „urbanistine dykra“. Miestas – gana
statiška struktǌra, urbanistinơs transformacijos reikalauja
dideliǐ sąnaudǐ, veikia daugybĊ žmoniǐ, sukuria ilgalaikiǐ
nepatogumǐ.
Vilnius taip pat nơra išimtis. Pagrindinơ miesto problema – ekstensyvus užstatymas, gausybơ apleistǐ, nepanaudotǐ ar didelƳ potencialą turinþiǐ, taþiau menkai
išnaudojamǐ teritorijǐ. Sovietiniais metais, reorganizuojant
Ƴvairias gyvenimo sritis, pakito ir miestǐ plơtros principai.
Vykstant teritorinei ekspansijai išsiplơtơ Vilniaus miesto
ribos, prarastas urbanistinis vientisumas, naujos užstatymo
struktǌros deformavo istoriškai susiklosþiusƳ miesto audinƳ.
Atgavus nepriklausomybĊ pasikeitơ gyvenamosios statybos
pobǌdis, prasidơjo privatizacija ir žemơs grąžinimas, atsirado
poreikis sistemingai ir nuosekliai tvarkyti centrines miesto
dalis (Alistratovaitơ 2005: 29).
Teritorijǐ tankinimas
Po pramonơs revoliucijos ir išsiplơtojus transporto sistemai praeito šimtmeþio pradžioje, miestǐ struktǌros privalơjo keistis, plơstis, prisitaikyti prie pokyþiǐ. Atsirado
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Pagrindinơ tokiǐ rajonǐ problema šiandien yra mažas
jǐ intensyvumas, nepaslankumas pertvarkymams, užstatymo
intensyvinimui ir visos infrastruktǌros bei šiǐ dienǐ poreikiǐ
nebeatitikimas. Nevykstant vidinei miesto plơtrai (užstatymo
intensyvinimui), mažơja gyventojǐ tankumas (tokios tendencijos pastebimos ne tik Vilniuje, bet ir daugelyje pasaulio
miestǐ), neefektyviai veikia viešasis transportas, sudơtingơja
susisiekimas, gausơja oro tarša, netgi didơja nusikalstamumas. Susidurdami su tokia situacija, žmonơs mieliau renkasi
naujai kuriamus užmiesþio kvartalus arba kraustosi dar toliau, Ƴ gyvenvietes, esanþias miesto periferijoje. Kaimams tai
taip pat žalinga kaip ir miestams, nes didơjant gyventojǐ
tankumui kuriami nauji paslaugǐ, aptarnavimo objektai.
Taip pažeidžiami nusistovơjĊ elgesio modeliai, žmoniǐ judơjimo srautus darosi sunku numatyti ir kontroliuoti (Rogers
2004: 87).
Vilniaus Žirmǌnǐ, Pašilaiþiǐ ir Lazdynǐ mikrorajono
užstatymo schemose (3, 4, 5 pav.)2 matomos pabaigtos
urbanistinơs struktǌros, elementai išdơstyti pagal architektǐ
sukurtą „piešinƳ“. Tankinant tokio tipo teritorijas, ypaþ
svarbu atsižvelgti Ƴ esamą koncepciją, išlaikyti vyraujantƳ
užstatymo mastelƳ. Naujai atsiradĊ struktǌros elementai turi
papildyti esamus, suteikti rajonui šiuolaikiškumo, nesuardyti susiklosþiusio silueto.

1 pav. K. Perio „Kaimynystơs vienetas“ (1929 m.)
Fig. 1. C. Perry‘s “Neighborhood unit“, 1929

3 pav. Žirmǌnǐ rajono fragmentas 1967 m. (B. Kasperaviþienơ
ir kiti)
Fig. 3. B. Kasperaviþienơ and others. Fragment of Žirmǌnai
district, 1967

Tankinti ir intensyvinti bǌtina ne tik periferines gyvenamąsias teritorijas, bet ir centrinius miesto rajonus. Dơl
ekonominio bei technologinio progreso Vilniuje atsirado
daug ekstensyviai užstatytǐ ar nenaudojamǐ pramoniniǐ
teritorijǐ, kurios galơtǐ tapti naujais žmoniǐ traukos taškais
(Vilniaus miesto savivaldybơs bendrasis planas iki 2015 m.
2006).
Pakankamai išsami Vilniaus Naujamiesþio rajono
tankinimo programa atlikta architekto Mindaugo Pakalnio
(Pakalnis 2000), taþiau probleminiai Antakalnio, Žvơryno
rajonai dar laukia savo eilơs. Miestǐ raidoje pastebơta, kad
urbanizuotǐ teritorijǐ vertơ kyla; ypaþ tas akivaizdu centrinơse miesto dalyse.

2 pav. K. Steino „Kaimynystơs vienetas“ (1942 m.)
Fig. 2. C. Stein‘s “Neighborhood unit“, 1942

Tokio principo užstatymǐ modeliai buvo labai paplitĊ
Sovietǐ Sąjungoje, kur nebuvo paisoma privaþios nuosavybơs, nusistovơjusiǐ sklypǐ ribǐ ar žmoniǐ interesǐ. „Planinơ
ekonomika“ leido didelius pertvarkymus, dơl to pagal tokius
modelius buvo užstatomos ištisos teritorijos.
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tiek aplinkinơs teritorijos negali visavertiškai funkcionuoti.
Tokiu atveju turi atsirasti paslanki, prisitaikanti, taþiau aplinkinio užstatymo neatkartojanti struktǌra.
Nagrinơjant užsienyje vykstanþius tankinimo projektus,
pastebimas „draugiško kontrasto“ principas (6 pav.)3. Atsižvelgiant Ƴ esamą bei aplinkinƳ užstatymą, formuojami prisitaikantys, taþiau drauge ir visiškai skirtingǐ formǐ tǌriai.
Išlaikomas esamo užstatymo mastelis, taþiau koreguojamas
teritorijos siluetas (7 pav.)4 (www.arcspace.com 2001). Reintegruojant ekstensyviai urbanizuotas teritorijas, pradedant
naudoti naujas struktǌras, atkuriamas urbanistinio audinio
vientisumas, sujungiamos aplinkinơs teritorijos.
4 pav. Lazdynǐ rajono schema 1963 m. (V. E. ýekanauskas ir
V. Brơdikis)
Fig. 4. V. E. ýekanauskas and V. Brơdikis Scheme of Lazdynai
district, 1963

6 pav. „One North“ pagrindinio plano koncepcija (Z. Hadid.
Singapǌras, 2001 m.)
Fig. 6. Z. Hadid. Conception of “One North“ masterplan.
Singapore, 2001

5 pav. Pašilaiþiǐ rajono schema (K. ir G. Balơnai)
Fig. 5. K. and G. Balơnai. Scheme of Pašilaiþiai district

Tobulơjant statybos technologijoms, aplinkosauginiams metodams, ateityje miesto teritorijǐ Ƴsisavinimas neišvengiamai intensyvơs (Vanagas 2008: 180). Taþiau tik
kuriant urbanistines tankinimo strategijas atsiranda galimybơ
sustabdyti chaotiškai vykstanþią vidinĊ plơtrą, kur vieno
statytojo priimti klaidingi mastelio, tǌrio sprendimai automatiškai turi Ƴtakos gretimǐ sklypǐ vertei (Pakalnis 2000).
Tankinant centrinius miesto rajonus, kuriuose dažniausiai plyti apleistos pramoninơs teritorijos, reikia sprĊsti kitokio pobǌdžio problemas nei kompleksiškai suplanuotuose
gyvenamuosiuose rajonuose. ýia dažniausiai nơra aiškios ir
bendros užstatymo struktǌros, vyrauja chaotiški, stichiškai
susiklostĊ urbanistiniai dariniai. Tiek ekstensyviai užstatytos,

7 pav. Kartal-Pendik teritorijos pagrindinio plano koncepcija
(Z. Hadid. Stambulas, Turkija, 2006 m.)
Fig. 7. Z. Hadid. Conception of Kartal-Pendik masterplan.
Istambul, Turkey, 2006
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Išvados

DENSIFYING OF URBAN TERRITORIES

1. Retai apgyvendintose miesto teritorijose, nevykstant vidinei miesto plơtrai, iškyla daug problemǐ.
Neefektyviai funkcionuoja viešasis transportas, sudơtingơja susisiekimas, gausơja oro tarša, padidơja miesto
inžinerinơs infrastruktǌros sąnaudos, didơja nusikalstamumas, žmonơs nesijauþia saugǌs, todơl blogơja jǐ gyvenimo kokybơ.
2. Tik išanalizavus pažeistą teritoriją, atsižvelgus Ƴ
esamo bei aplinkinio užstatymo morfologinĊ struktǌrą,
galima sơkmingai tankinti užstatymą. Taip nebus suardyta miesto struktǌra ir bus išsaugotas urbanistinis audinys.
3. Tankinant kompleksiškai suplanuotas, aiškią užstatymo struktǌrą turinþias teritorijas, svarbu išlaikyti
esamą koncepciją ir ją papildyti naujais elementais.
4. Tankinant aiškaus užstatymo tipo neturinþias ar
skirtingo pobǌdžio teritorijǐ apsuptas miesto dalis,
svarbu prisitaikyti prie esamo užstatymo, taþiau nevengti Ƴvairesniǐ formǐ tǌrinio sprendimo.

A. Maþiulis
Summary
In the 20th century city dwellers started facing various kinds of
problems determined by the expansion of cities. Territorial
growth caused serious environmental problems, intensive
traffic and increased criminal behavior. For more than one
hundred years cities have been seen as polluted, dangerous
and even harmful for human health. Cities developed by different models of urban planning, which were influenced by
architectural trends, economic situations, customs of the inhabitants. Technological revolutions, wars caused different
changes of urban structures. In some cases some of the territories are not used anymore or used inefficiently. Damaged
urban fiber has to be restored because usually it negatively
affects the citizens living around it. Still, the city is quite a
static and inert structure, urban transformations demand a lot
of money, time and efforts.
Keywords: urban density, urban integrity, urban structure,
neighborhood unit, densifying urban territories, reintegration
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